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הערת שוליים 
אלחנן בן אורי

מילה שלנו

הדתי לציבור  עיתון 

גמ בחלומות הגרועימ של אנשי הימינ, עמ בחירתו של רובי ריבלינ א' לנשיא המדינה, לא 
היה ת�ריט בו יתגעגעו לשמעונ פר�. בקרב רוב הציבור קיימת תחושה שקיימימ שני אנשימ 
שונימ. רובי ריבלינ א' איש הימינ האידיאולוג והפטריוט, ולעומתו ריבלינ ב' המתרפ�, בעל 

דעות הקורצות לשמאל ולאוכלו�יה הערבית. רובי ריבלינ ב', מרגע כני�תו למשכנ הנשיא עושה 
הכל בכדי למצוא חנ בעיני התקשורת, השמאל והציבור הערבי. לכאורה, אינ רע בלקרב ציבורימ 

רחוקימ, תוכ �ימפטיה למצוקותיהמ. אלא, שקרוב רחוקימ אינ משמעות התפשטות מערכימ. ב�ופ 
כהונתו כיו"ר הכנ�ת נראה היה כי התבטאויותיו האומללות של ריבלינ א'-ב'(?) נובעות מיח�יו 

המתוחימ עמ ראש הממשלה בנימינ נתניהו. בהמשכ ני�ו פרשניו של ריבלינ א' לה�ביר את 
התקרבותו לחכי"מ הערבימ בני�יונ לצבירת כח לקראת התמודדותו לכהונת נשיא המדינה, גמ אמ 
זה כלל הגנה ח�רת היגיונ להתמודדותה של החכי"ת נו�עת �פינת הטרור המרמרה - חנינ זועבי 

לכנ�ת, כאילו שכח כי עברי הוא ונושא עטרת גאונ ותגר. 
כשריבלינ א' עוד היה יו"ר הכנ�ת, הוא תקפ בחריפות את בית המשפט העליונ ואמר לנשיא 

בית המשפט העליונ דאז: "הכנ�ת צריכה לקומ ולעשות מעשה בטרמ יהיה מאוחר מדי. על הכנ�ת 
לשוב וליטול לידיה את ההגה שניתנ לה מידי העמ מכוחה של השיטה הדמוקרטית ולהעמיד 

במקוממ את הגורמימ המנ�ימ לקנות להמ אחיזה בהגה, אפילו אמ מדובר בבית המשפט בכלל 
ובבית המשפט העליונ בפרט". ריבלינ א' המציא את המושג 'כנופיית שלטונ החוק'. מנגד, ריבלינ 

ב' תקפ את השרה שקד באותו נושא כשאמר, "איננו יכולימ 'ללהק שופטימ' מתוכ מחשבה 
שמלאכת השיפוט היא 'תוכנית כבקשתכ'. אלא מלאכת השיפוט היא אומנות ומיומנות הנעשית 

מתוכ עיונ בעמדות כל הצדדימ ושקילת כלל השיקולימ מתוכ התבוננות ארוכת טווח".
ריבלינ ב' זכור באמירתו האומללה, "כאב על שבני עמי בחרו בדרכ הטרור ואיבדו צלמ אנוש". 
ריבלינ ב' יצא לאחרונה כנגד חוק הה�דרה וחוק הלאומ, חוק המואזינ, כאילו שכח כי עברי הוא 

ונושא עטרת גאונ ותגר.
והשבוע ריבלינ ב' יצא, כראש העדר, במתקפה כנגד יוזמת שר החינוכ ויו"ר המל"ג נפתלי 

בנט, לקביעת קוד אתי אותו כתב הפרופ�ור א�א כשר לאי�ור הבעת דעה פוליטית בקמפו�ימ.
כי רבלינ ב' ללא עז וללא הדר.

גליון מס' 261
פרשת 'שלח' 
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משה גלנץ

סיכום אירועי השבוע

הליכוד והבית היהודי 
מתאחדים מאחורי חוק 
ביטול חוק ההתנתקות. 

ראשי שתי ה�יעות הליכוד והבית היהודי 
- הח"כימ דוד ביטנ ושולי מועלמ, 

יזמו הצעת חוק לביטול 'חוק ההתנתקות' 
בצפונ השומרונ, ובשבוע הבא יתקיימ 
כנ� בנושא בכנ�ת. "כפי שלא היתה 

הצדקה לעקור, אינ שומ הצדקה להשאירמ 
חרבימ", אמרה ח"כ שולי מועלמ. יוי 

דגנ ראש מועצת שומרונ: "הצעת החוק - 
תיקונ עוול מו�רי בנ שנימ".

"לא לעשיה פוליטית
על חשבוננו". 

בבעקבות �ערת הקוד האתי 
שכתב פרופ' אא כשר למרצימ 

באוניבר�יטה, והאיומ של התאחדות 
ה�טודנטימ כי תשבות, תנועת 

ה�טודנטימ 'ישראלימ' פר�מה השבוע 
קריאה למחאה. יו"ר התנועה נתנאל 

נדב: "דרשו מההתאחדות להחזיר 
את דמי החבר שנועדו לרווחתנו ולא 

לעשיה פוליטית על חשבוננו".

ח"כ שולי מועלם ויוסי דגן עם טיוטת הצעת החוק

"לא לעשייה פוליטית על חשבוננו". 
סטודנטים חברי תנועת "ישראלים"

השופט אליקים רובינשטיין 
פורש: "לא ראה סתירה 

בין היותו דתי לציוני". 
המשנה לנשיאת בית המשפט העליונ, 

אליקימ רובינשטיינ, פרש השבוע 
לגמלאות לאחר 13 שנימ בהנ כיהנ 
כשופט בית המשפט העליונ. בטק� 
הפרישה השתתפו שרת המשפטימ 
איילת שקד, נשיאת בית המשפט 

העליונ מרימ נאור, היועמ"ש אביחי 
מנדלבליט, יו"ר לשכת עורכי הדינ אפי 
נווה ועוד. "שירותו הציבורי של השופט 

רובינשטיינ מבו�� היה על תפי�ת 
העולמ לפיה מדינת ישראל, הנ� הגדול 

של תקופתנו, מוכרחה להיות מופת 
של מו�ר בקרב אומות העולמ", אמרה 

השרה שקד. "השופט רובינשטיינ מעולמ 
לא ראה �תירה בינ היותו יהודי-דתי, 
המשכימ ומעריב לבית המדרש, לבינ 

היותו ציוני בכל נימי נפשו".

שר החקלאות ביקר בישיבה 
תיכונית חקלאית. שר החקלאות 

אורי אריאל ביקר בישיבה התיכונית 
חקלאית 'מעלה אביה' במבשרת ציונ, 
בראשה עומד הרב צבי שפיגל. השר 

�ייר בשטחימ החקלאיימ, בכרמימ 
וברפת של קיבוצ מעלה החמישה בהמ 
עובדימ התלמידימ, ושמח לקחת חלק 
פעיל בנטיעת גפנימ בכרמ חדש בעינ 
מבשר שבעמק הארזימ �מוכ למוצא, 

יחד עמ תלמידי הישיבה ש�ייעו 
לנערימ עמ מוגבלויות מהמו�ד 'שיח 

�וד'. "אני רואה ביוזמה של ישיבה 
חקלאית, אב טיפו� להצלחת מפעל 

חינוכ ערכי ופורצ דרכ, המשלב עבודת 
כפיימ ועבודה חקלאית עמ חיבור של 

לימוד תורה ומצוינות במקצועות החול 
והמדעימ", אמר השר אריאל. "הדבר 

מעורר תקווה גדולה ואמונה".

לראשונה: תכנית אסטרטגית 
לאומית להפיכת ישראל 

למדינה דיגיטלית. השבוע אישרה 
הממשלה את התכנית הא�טרטגית 
הלאומית להפיכת ישראל למדינה 
דיגיטלית. מדובר בתכנית ראשונה 
מ�וגה, אשר תהווה מצפנ דיגיטלי 
למשרדי וגופי הממשלה ומ�גרת 

לפעילות הממשלה לשנימ 2017-2020. 
את המיזמ מובילה השרה לשוויונ חברתי 
ח"כ גילה גמליאל ובמ�גרתו תתוקצב 

התכנית לשנימ 2017-2018 ביותר 
מ 1.5 מיליארד ש"ח. "נביא למצב 

בו לכל ילד בישראל יהיו התשתיות 
והידע הנדרשימ למימוש הפוטנציאל 

שלהמ, תוכ גישה רחבה ושווה למגוונ 
ההזדמנויות שמציע העולמ הטכנולוגי", 

מ�רה השרה גילה גמליאל.

ים
בו
וס
ד נ

שק
ם: 

לו
צי

יום השנה: מסיימים את בניית 
המקווה להנצחתו של הרב מיכי 
מרק. בשבוע הבא תמלא שנה להרצחו של 
הרב מיכי מרק, מנהל ישיבת עתניאל שנרצח 
בפיגוע ירי �מוכ לצומת אדוריימ בדרומ הר 

חברונ - פיגוע בו נפצעה קשה אשתו תהילה, 
וגמ שניימ מילדיהמ. בישיבה החלו בקידומ 

בניית המקווה לישיבה שהוא כה רצה שתבנה, 
קודמ שנרצח. בראיונ ל'שביעי' מ�פר הרב 

רא"מ הכהנ, רבו של הישוב עתניאל, כי זהו 
היה חלומו של הרב מיכי מרק - הקמת מקווה 

הטהרה לתלמידי הישיבה. "בתכנית של הישיבה 
היתה כוונה להקימ מקווה, נחפרו הבורות 

וכל המ�ביב כבר נעשה, אכ יש עדיינ עבודה 
רבה. לזכרו של הרב מרק אנחנו משלימימ 

את זה", מ�פר הרב הכהנ. "בניית המקווה 
זהו המשכ למפעל החיימ של הרב מיכי והוא 

חלק מהנצחתו. יש לו הרבה זכויות בזה". 
מציינימ שנה להירצחו, התלמידימ הצליחו 
להתאושש? "זה לא פשוט בכלל. יש הרבה 

מעגלימ שצריכימ להתגבר על האבדנ הקשה- 
קודמ כל המשפחה היקרה. התלמידימ שחוו 

טראומה קשה. הוא היה מנהל הישיבה וגמ למד 
בישיבה. הירצחו הותיר לנו חלל גדול מאוד". 

הרב הכהנ מ�פר כי ביומ רביעי צפוי להיות יומ 
גיו� הכ�פימ כשחלק מהתרומות ילכו לבניית 
המקווה, והוא קורא לכל עמ ישראל לתרומ. 
"יש מגבית גדולה שנעשה למשכ יומ שלמ, 

כדי שהישיבה תוכל להמשיכ את המפעל הגדול 
שמיכי היה חלק ממנו".

"המשך למפעל החיים של הרב מיכי". הרב מרק והמקווה שנבנה לזכרו 



בואו ללמוד הנדסה בעזריאלי
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משה גלנץ

סיכום אירועי השבוע

50 שנה לשחרור השומרון: 
'בני עקיבא' ביום הנהגה. 

במלאת 50 שנה לשחרור השומרונ 
קיימה תנועת 'בני עקיבא' יומ הנהגה 
מיוחד ל-100 פעילי ההנהגה הארצית 
של התנועה בשומרונ. הפעילימ קיימו 
משחק אתגרי במהלכו עברו הפעילימ 

שלל משימות ברחבי השומרונ, ובהמשכ 
נהנו הפעילימ מ�יור מודרכ באלונ 

מורה ותצפית בהר כביר בהובלת איש 
ההתיישבות בני קצובר.

גדעון סער בקדומים: 
"החלת הריבונות הישראלית 

על הישובים ביו"ש צריכה 
להיות יעד". השר וחבר הקבינט 

הביטחוני לשעבר גדעונ ער, ביקר 
השבוע בישוב קדומימ שבשומרונ בליווי 

ראש המועצה חננאל דורני. הביקור 
החל ב'במת בגינ', המשיכ למועדונ 
'יחדיו' שמ פגש �בתות רבא שזכו 

לדור חמישי ורביעי בקדומימ. משמ 
המשיכ למוקד הביטחוני, ביקר בצימר 

במקומ ובפארק הגדול במועצה. במהלכ 
הביקור, פרש גדעונ �ער את משנתו 

האידיאולוגית ואת עשייתו לחיזוק 
ההתיישבות. "הפתרונות שהיו מתאימימ 

בעבר כאשר ההתיישבות מנתה אלפי 
או רבבות אזרחימ אינמ מתאימימ 

ואינמ מ�פיקימ לצרכי ההתפתחות 
של הישובימ היומ", אמר �ער. "החלת 

הריבונות הישראלית על הישובימ 
הישראלימ ביו"ש צריכה להיות יעד של 

ישראל, הנ מבחינה מדינית והנ כתנאי 
הנדרש על מנת לתת מענה לצרכימ של 

אזרחיה ושל התפתחות הישובימ".

חוטובלי: "אנחנו נלך ונגדל, השכנים מוזמנים להישאר". �גנית שר החוצ 
ציפי חוטובלי הגיעה ברביעי האחרונ לכפר עציונ כדי לקחת חלק בטק� הנחת אבנ הפינה 

לשכונת 'יובל'. השכונה החדשה תאפשר לבני הדור השני והשלישי להמשיכ ולהתגורר בקיבוצ. 
באירוע המיוחד השתתפו גמ יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד, �גנ שר הביטחונ אלי בנ דהנ, הח"כימ 
חיימ ילינ, יהודה גליק ומוטי יוגב. בנאומה, שיתפה חוטובלי על הקשר העמוק והמיוחד שהיה 
לה עמ הרב חננ פורת ז"ל בנ המקומ, "הוא חלמ כפר עציונ, והיה מהבולטימ שפעלו לחזרה אל 
הכפר". "הממשלה תבנה עוד ועוד ביהודה ושמרונ כי זה שלנו וכי זה הפתרונ לזוגות צעירימ", 

אמרה חוטובלי והצהירה, "אדמות כפר עציונ נקנו בכ�פ. אנחנו לא באנו לגרש אפ אחד, והשכנימ 
מוזמנימ להישאר לצד העובדה שאנחנו נלכ ונגדל".

בית חג"י: גיבוש נשי. בישוב 
בית חג"י, מישובי תנועת ההתיישבות 
'אמנה' הנמצא בפריחה והתחדשות, יזמו 
נשות הישוב מפגש נשי ייחודי, להעמקת 
ההיכרות עמ התושבות החדשות שנקלטו 

בישוב בשנה האחרונה. בשבוע שעבר 
השתתפו נשות הישוב בערב שכלל 

�דנאות מגוונות: תכשיטנות, �דנת 
אפיה, �דנת זוגיות, ו�דנה בשיטת 

NLP המכוונת לחשיבה בריאה.

מיזם חינוכי חדש: קירוב 
לבבות מתוך הקשבה. 

מיזמ חינוכי פורצ דרכ 'ניהול מחלוקת 
בחברה הישראלית', בשיתופ 'מרכז 

יצחק רבינ' ו'מרכז קטיפ' להנצחת גוש 
קטיפ וצפונ השומרונ, הושק השבוע 

במטרה לעורר שיח בינ בתי-�פר דתיימ 
וחילונימ כדי להנחיל את ההבנה שהדרכ 
לפתור מחלוקות אינה באלימות. אירוע 

ההשקה התקיימ במעמד נשיא המדינה 
ראובנ (רובי) ריבלינ, הוריה של שירה 
בנקי ז"ל, דליה רבינ העומדת בראש 

מרכז יצחק רבינ ודוד חטואל יו"ר 
המועצה הציבורית גוש קטיפ. כמו כנ 

נטלו חלק תלמידימ מאולפנת צביה חפצ 
חיימ, תיכונ אזורי באר טוביה וישיבת 

צביה קטיפ, המשתתפימ בתוכנית 
החלוצ של המיזמ.

מוטי יוגב: פועלים להשוות 
את החיים ביו"ש לכל הארץ. 

יו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש חבר 
הכנ�ת מוטי יוגב, �ייר בגוש עציונ 

ונפגש עמ ראש המועצה שלמה נאמנ. 
בפגישה �קר את פעילות הועדה 

ו�טטו� תכנית העבודה במגוונ תחומימ, 
בהמ ענייני תחבורה, תשתיות, מיגונ 

וכי�וי �לולארי בגוש. מנ העבר השני 
שיתפ נאמנ בתחומימ בהמ ניתנ ל�ייע 

למועצה - מניעת השתלטות ערבית על 
קרקעות, קידומ �לילת כבישימ עוקפימ 
ושיפור הקליטה בדרומ מזרח גוש עציונ. 
שלמה נאמנ: "עבודת ועדת המשנה היא 

עוד כלי על מנת להשוות את החיימ 
ביהודה ושומרונ לכל מדינת ישראל".

סער ודורני על משקיפים אל הנוף הנשקף מקדומים

בן דהן וחוטובלי בהנחת אבן הפינה 

100 מפעילי ההנהגה הארצית של 
התנועה על רקע הרי השומרון

צילום: ירון רוזנטל

בא
קי
 ע
ני
 ב

ם:
לו
צי

נותרו 
דירות 
אחרונות!

אכלוס 2018

zoldan.co.il | 052-4639069 אלעד

וילה כ- 130 מ"ר | מגרש 400 מ"ר | 5 חדרים 
במחיר שלא יחזור! החל מ- 990,000 ₪

http://zoldan.co.il/


rishum@herzog.ac.il לפרטים והרשמה: 02-9937337 או פנו במייל: 

הרצוג. לדעת. לחנך.

למידה

הרצוג
 זה

מקרוב

תנ"ך • תושב"ע • מחשבת ישראל • לשון • ספרות עברית • לימודי א"י • היסטוריה • אזרחות • תקשורת
• אנגלית • מתמטיקה • מדעי הטבע • מתמטיקה ומדעי המחשב • גיאוגרפיה ולימודי סביבה • חינוך מיוחד

B.Ed. נרשמים עכשיו לתואר ראשון בחינוך

מכללת הרצוג מתקדמת לקראתכם וגאה להציג את הדור הבא בלימודי ההוראה:
142 קורסים מקוונים, במגוון מסלולי הלימוד וממיטב המרצים

*בהתאם לתנאי הזכאות.

 הסעות מכל
רחבי הארץ

 שנה ראשונה
חינם*

לימודים חינם
ומלגות למצטיינים*

ההרשמה לתואר שני .M.Ed והסבת אקדמאים להוראה בעיצומה!

יותר גמישות במערכת הלימודיםפחות ימי לימוד בשבוע

ההרשמה לקורס מדריכי טיולים בעיצומה!

הכרה אקדמית ללומדים בחוג ללימודי א"י במכללה

מס׳ המקומות מוגבל

mailto:rishum@herzog.ac.il
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השירות הלאומי: שיתוף 
פעולה עם זק"א. מנכ"ל רשות 
השירות הלאומי-אזרחי שר-שלומ 
ג'רבי, אירח בלשכתו את יו"ר זק"א 

יהודה משי-זהב, ואת חיימ וינגרטנ 
ראש אגפ המבצעימ של הארגונ, על 
מנת לפעול לפתיחת מ�לולי שירות 

אזרחי חדשימ במגוונ תפקידימ בתחומי 
חירומ והצלה במ�גרת ארגונ זק"א. 

בתומ פגישתמ, העניק משי-זהב לג'רבי 
מגנ הוקרה עליו כתובה התפילה לשלומ 
המדינה. השירות במ�גרת ארגונ זק''א 

הוא חלק מהמ�לול הביטחוני-אזרחי שפתחה הרשות למשרתימ מהמגזר החרדי. במ�גרת המ�לול, 
נדרשימ המשרתימ לשאת בתחומי ביטחונ הפנימ, החירומ וההצלה לשעות שירות רבות יותר, 

ומתוגמלימ על ככ בדמי כלכלה גבוהימ יותר. "השירות האזרחי במגזר החרדי ממשיכ להתפתח", אמר 
שר-שלומ ג'רבי. "אנו מעוניינימ שהמשרתימ החרדימ ימשיכו לבצע שירות איכותי ככל האפשר, יחד 

עמ שמירה קפדנית על התאמת הפעילות לאורח-החיימ החרדי".

הרמב"ם היומי: מחדשים את 
עבודת המקדש. אלפי בנות 
החמ"ד שוקדות על הלימוד היומי 

ב�פר המצוות של הרמב״מ בימימ אלו 
במ�גרת תכנית הלימוד 'רמב"מ יומי-

חמד של תורה', בנושא עבודת בית 
המקדש. התלמידות לומדות על עבודת 
הכהנימ והלוויימ, �דרי המקדש ועוד. 

באולפנת 'שלהבת' בשוהמ החליטו 
להבינ יותר על עבודת המקדש, ועלו 

ל�יור מודרכ ב'מכונ המקדש' �ביב 
שיטת הרמב"מ. שירנ טהוליאנ מנהלת 
מחוז ירושלימ מרכז ב'רמב"מ היומי': 
"מדהימ לראות את ההתמדה והשקידה 
של הבנות הכל ככ צעירות. מ�פרימ 
לנו כל הזמנ שהנוער של ימינו פחות 

טוב מנוער בתקופות אחרות, ואנו 
מוחות על ככ. התלמידות מוכיחות זאת 

כל פעמ מחדש".

ראש מיזם 929 ביקר לומדי 
תנ"ך בעלי פגיעה מוחית. 
ראש מיזמ 929 ללימוד פרק תנ"כ 

יומי הרב בני לאו, הגיע לפני מ�פר 
ימימ ל'מרכז אדלר לאפזיה' במכללה 

האקדמית הד�ה בי-מ והצטרפ לקבוצת 
הלימוד הפועלת במרכז, במ�גרתה 
לומדימ אנשימ בעלי פגיעה מוחית 

נרכשת (אפזיה) מדי שבוע פרק תנ"כ. 
מטרת המפגשימ הלימודיימ והחברתיימ 
הינה בינ היתר, לעודד את המשתתפימ 
לעשות שימוש בשפתמ שנפגעה, לרוב 

בעקבות אירוע מוחי. לכבוד המפגש 
חיבר הרב לאו את הפרק היומי-מזמור 

ע"ז בתהילימ שאומר כי לאדמ יש 
חלומות ומחשבות. "בחלומות הוא 

מדבר, מ�פר וצוחק, ואז מגיע הבוקר 
וצריכ להתעורר ולחזור למציאות, 

לגיי� כוח ולהשתדל".
שומרון: ביקור מיוחד של 

בכיר בממשל הברזילאי. ראש 
רשות המי�ימ של ברזיל  פוש �ימאו 

ג'וניור שביקר בישראל, ערכ �יור פרטי 
בשומרונ. מדובר בביקור נדיר, שכנ עד 

היומ הממשל הברזילאי רואה בהתיישבות 
היהודית בלתי חוקית. �ימאו �יפר כי 

ה�יור שינה את כל הה�תכלות שלו 
על ההתיישבות. עו"ד נתי רומ מיי�ד 

'לב העולמ': "�יורימ ומפגשימ אלו - 
."BDS-עו"ד נתי רום עם פוש סימאו ג'וניורהתשובה לחרמ ול

מנהל ביה"ס חמ"ד אהל שילה 
בנים, רפי ממן והתלמידים

מעקב 'שביעי': רשיון הנשק הוחזר לבעליו. 
מעקב 'שביעי' מגיע ל�יומ טוב. אלעד טרווינטר ש�יפורו 

הובא לפני כחודשיימ ב'שביעי', זכה לקבל לידיו את רישיונ 
הנשק שנלקח ממנו ללא �יבה על ידי משטרת אריאל לפני 
כשנה. זאב, תושב תפוח שבשומרונ ואב לחמישה ששירת 

כלוחמ ושימש במשכ תקופה כרבש"צ הישוב, מצא את עצמו 
ללא הנשק, לאחר שמשטרת אריאל החרימה אותי בטענה כי 
איימ על המורה של בנו, וזאת על אפ שהמורה עצמה טענה 
כי הוא לא איימ עמ נשקו. "במשכ שנה שלמה המשטרה לא 

עשתה עמ התלונה כלומ, וכשביקשנו את הנשק המשטרה 
בחוכמתה ביקשה להגיש כתב אישומ. אכ גמ לאחר שהוא 
זוכה המשטרה לא השיבה לו את הנשק בטענה מגוחכת", 
אומר עו"ד אבינועמ גואלמנ שיצג את טרווינטר בתיק, 

שתבע את המשטרה ואת הפרקליטות על ההתעמרות בזאב. 
השבוע הודיעה להמ המשטרה כי רישיונו הוחזר לו. "אני אוחז 
בידי את הרישיונ. המשטרה התקפלה רק אחרי שהגשנו ערער על ה�ירוב יחד עמ טיוטת עתירה לבית 

המשפט", אומר גואלמנ, "והשבוע החזירו את הרישיונ".

חיים וינגרטן, שר-שלום ג'רבי 
ויהודה משי-זהב עם מגן ההוקרה

פרסי משרד החינוך 
הוענקו למועצת בנימין. מנהל 

מחוז ירושלימ במשרד החינוכ העניק את 
פר�י מנהל המחוז למ�פר מו�דות חינוכ 
במועצה האזורית בנימינ בתחומימ שונימ. 

"הפר�ימ מוכיחימ את התפי�ה שלנו 
במועצה, שהחינוכ חייב להיות בראש �דרי 

העדיפויות", אמר ראש מועצת בנימינ 
אבי רואה. "מו�דות החינוכ עושימ עבודה 

מופלאה עמ התלמידימ ומביאימ אותמ 
להישגימ כבירימ בתחומימ שונימ".

הסטודנטיות ב'אפרתה' 
למען הקהילה. 

השבוע התקיימ כנ� �יכומ של החוג 
לחינוכ חברתי קהילתי ב'אפרתה', בו 
הציגו ה�טודנטיות את פועלנ במשכ 

השנה כולה. זאת לאחר שבמהלכ שנת 
הלימודימ עבדו הבנות עמ ילדימ 

במצוקה, ילדי חינוכ מיוחד, קשישימ 
ועוד. דיקנ ה�טודנטיות אמיר 

שמש, המוביל את המיזמ: "כשאני 
רואה את הילדימ משחקימ ונהנימ 

ביחד, אני מרגיש שתרמתי והצלחתי 
לעשות משהו משמעותי. הכנ� היה 
בבחינת הזדמנות להכיר מקרוב את 

ההתנ�ות הלימודית בהכשרה המעשית 
בתחומ החינוכ הבלתי פורמלי. 

התנ�ות שביטאה מ�ירות, מחוייבות, 
מקצועיות ורצונ להוביל תהליכי שינוי 

וחידוש בשדה החינוכי-קהילתי".



בבית שלנו גולשים חכם,
 גם בסלולר

1-800-222-234
514256437 2009
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החמ"ד נערך לחופש 
הגדול. לקראת חופשת הקיצ 

נערכ מנהל החמ"ד בשלל פעילויות 
על מנת ללוות את התלמידימ גמ 

בחופשת הקיצ, זו השנה השמינית. 
הפעילויות מתקיימות בכל מו�דות 

החמ"ד החל מגני הילדימ, בתי ה�פר 
הי�ודי והעל י�ודי. "אני מודה למחנכי 

החמ"ד על מ�ירות הנפש החינוכית 
ואהבת התלמיד גמ במהלכ החופשה", 

אמר ד"ר אברהמ ליפשיצ ראש 
מינהל החמ"ד.

פרס לפרויקט 'ציפור 
מפקחת'. בתחרות זה"ב של 
משרד החינוכ שהתקיימה בשבוע 

שעבר, במ�גרתה מציגימ תלמידימ 
פיתוחימ, מוצרימ ופרויקטימ בנושא 
זהירות בדרכימ, זכו במקומ הראשונ 
מיכאל שחור, עודד מייזל ודניאל 

בנ משה תלמידי כיתה י' בישיבה 
התיכונית 'תורה ומדע' ליד 'המרכז 
האקדמי לב'. הפר� הוענק לשלושה 

על הפרויקט 'ציפור מפקחת' שמטרתו 
למנוע נהיגה בשכרות.

מפגש מיוחד של מייסדי 
סניף בנ"ע הראשון בדרום 

אמריקה. חברי הגרעינ הראשונ של 
'בני עקיבא' בדרומ אמריקה שהוקמ 

בצ'ילה על ידי �יטה וארנ�ט שלו�- 
ארמונ ז"ל ועלו לארצ בפברואר 1949 
לאחר קומ המדינה, נפגשו לאחרונה 

לאחר תקופה ארוכה שלא התראו, בבית 
הדיור המוגנ 'בית שלומ' מרשת בתי 

הדיור המוגנ של עמותת 'רעות'. חברי 
הגרעינ, שעלו לאחר תקופת הכשרה 
חקלאית כשרבימ מהמ הגיעו לקיבוצ 

�עד ואחרימ למושבימ וקיבוצימ אחרימ, 
הקפידו לשמור על קשר הדוק ביניהמ. 

בשנימ האחרונות, המפגשימ המשותפימ 
למיי�די �ניפ בנ"ע בצ'ילה התמעטו 

בשל גילמ, אכ בשבוע שעבר התקיימ 
שוב המפגש המרגש, אליו הגיעו חברי 
ה�ניפ כשרבימ מהמ מלווימ בילדיהמ.

בקרוב בחופש. בנות החמ"ד

הכיתה המתגייסת ביב"ע רעננה

"נר שמשון חי"
עמותה למעשי חסד ותורה

לתרומות: נר שמשון חי, מ.ח. 715549  
בנק פאג"י 52, סניף 183 

חיים מיכאליס 050-6072869
ללא משכורות | ניהול תקין | סעיף 46

אירופה: חוגגים 50 שנה 
לשחרור ירושלים. בשבוע שעבר יצאה 
מקהלת בית הכנ�ת הגדול בירושלימ והמנצח 
אלי יפה, להופעות בפריז ובפרנקפורט לציונ 

50 שנה לאיחוד ירושלימ. את המ�ע פתחה 
המקהלה ב-דה לה ויקטואר - בית הכנ�ת 
הגדול ביותר בצרפת והשני בגודלו בעולמ 
עמ 2500 מקומות ישיבה. באירוע שהתקיימ 

במקומ ונכחו בו קרוב לאלפ יהודימ, הופיעה 
המקהלה יחד עמ החזנימ, יצחק מאיר הלפגוט, 

שמואל שפירו ואהרונ היונ. המ�ע נמשכ 
למחרת בבית הכנ�ת המרכזי של פרנקפורט, 

שמ הופיעה המקהלה והחזנ יוני רוז מול מאות 
משתתפימ במופע שכולו שירי ירושלימ. ב�יומ 

הריע הקהל ממושכות. בריאיונ ל'שביעי' מ�פר 
רב בית הכנ�ת הגדול של פריז הרב משה 
בג, כי זהו האירוע השני שהמקומ מציינ 

לכבוד ירושלימ. "ביומ ירושלימ חגגנו עמ 
זמרימ מישראל, אבל ערב חזנות מירושלימ 
הוא עבורנו אירוע מאוד מיוחד". הרב �בג 
אפ ציינ את החיבור עמ בית הכנ�ת הגדול 

בירושלימ. "לפני כ-30 שנה חתמו שני בתי 
הכנ�ת על ברית תאומימ, ולכנ הערב הרבה 

יותר מרגש". "המטרה של היהודימ היא להגיע 
לארצ ישראל" אמר, כשנשאל האמ בית הכנ�ת 
ריק ברובו בימות השנה בגלל העליה לישראל. 

"אכ למרות עליית הטרור והאנטישמיות, 
הקהילה היהודית לא חיה בפחד".

מקהלת בית הכנסת הגדול ירושלים יחד עם הרב משה סבג בפריז

צילום: אלאין אזריה

יב"ע רעננה: התלמידים 
התגייסו לטובת חבר שביתו 
נשרף. תלמידי ישיבת בני עקיבא 

רעננה הרימו פרויקט ח�ד נוגע ללב, 
והתגיי�ו לטובת חבר כיתתמ לאחר 

ששריפה שפרצה בביתו גרמה לנזק קשה 
וכילתה את רוב הבית. התלמידימ א�פו 

כ�פ מההורימ, מהצוות וכנ מהציבור הרחב. 
"לקיחת האחריות של התלמידימ הינה חלק 

מהערכימ שעליהמ אנו עמלימ בישיבה", 
אמר הרב ניר שקורי ראש הישיבה.

אמי"ת: ממודיעין- לבריסל. 
יזמימ צעירימ מאמי"ת מודיעינ 

זכו בתחרות הארצית 'יזמימ צעירימ 
ישראל' בח�ות לאומי, והעפילו 

לתחרות היזמות הצעירה הבינלאומית 
שתיערכ בחודש הבא בברי�ל, עמ 

הפיתוח pick-nic - מפה חווייתית 
שנהפכת לשקית אשפה, בהשתתפות 

יזמימ צעירימ מ-39 מדינות מכל 
העולמ. "התלמידימ הפכו רעיונ ליזמות 

וחברה ע�קית רווחית", אמר הרב 
איתמר חייקינ, מנהל בית החינוכ.



  www.orot.ac.il

1-800-500-210
ponim@orot.ac.il

 (M.Ed.) 
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משה גלנץ

סיכום אירועי השבוע

עזרא כהן הוא חתן חידון 
התנ"ך לגיל השלישי. בחידונ 

התנ"כ לבני 70 ומעלה שהתקיימ 
ביוזמת 'בית טובי העיר' בירושלימ, 

זכה עזרא כהנ בנ 72, תושב ירושלימ. 
למקומ השני הגיע ישראל נצר, ובמקומ 
השלישי זכה יונה שרבי. "מרגש לראות 

את אהבתכמ הגדולה לתנ"כ שלא רק 
שלא נשחקה במהלכ השנימ אלא אפ 
הלכה והתעצמה", אמרה �גנית ראש 

העיר ירושלימ חגית משה.

הצוקרברג הבא מרחובות? 
משה כהנ ואיתיאל פיזמ מכיתה 

ו' מבית ה�פר 'נעמ הצבי רחובות', 
זכו בפר�י הצטיינות על תכנונ ופיתוח 

משחקי מחשב חווייתיימ בתוכנת �קראצ' 
בתחרות 'מפתחימ צעירימ' שהתקיימה 
במדיטק בחולונ. מתוכ 150 משחקימ 

שהוגשו לתחרות שישה עשר עלו לגמר 
ה�ופי. "ההצטיינות של השניימ מגיעה 
יחד עמ ההצטיינות בלימודי הקודש", 

נמ�ר מהנהלת בית ה�פר. 

הזוכה עזרא כהן ונריה פנחס שכותב את חידוני התנ"ך

כהן ואיתיאל עם תעודת ההצטיינות

'דור ישרים': "יש לנו יכולות 
טכנולוגיות חדישות". מכונ 

פוע"ה אירח השבוע למעלה מ-1100 
נשימ שהגיעו לכנ� השנתי ב'בנייני 

האומה' בירושלימ. במהלכ הכנ� שמעו 
הנוכחות הרצאה מפרופ�ור דבורה 
אבליוביצ', מנהלת המעבדות של 

ארגונ 'דור ישרימ' ולשעבר מנהלת 
מעבדות הגנטיקה של בית החולימ 

הד�ה עינ כרמ. במהלכ ההרצאה 
חשפה אבליוביצ' כי לארגונ יש יכולות 
טכנולוגיות חדישות הנמצאות בשלבי 

פיתוח מתקדמימ והמ�וגלות לבדוק 
במהירות למעלה מ-140 מוטציות 

שונות, וכי מדובר בקדמת הטכנולוגיה 
הגנטית בעולמ בכלל ובארצ בפרט. 

הרב מנחמ בורשטיינ, ראש מכונ פוע"ה 
אמר לאחר הרצאתה של אבליוביצ כי 
הוא אינו מבינ זוגות מהציבור הלאומי 

דתי שאינמ מגיעימ להיבדק, "למה 
לגרומ עוגמת נפש גדולה מאוד לזוגות 
שיכולימ לצאת מהמ ילדימ עמ מומימ? 

תהה". 

אוסטרליה: מרץ נגד בית"ר. 
בשבוע שעבר, התקיימ ב�ידני 

שבאו�טרליה פאנל בינ יו"ר מועצת 
מרצ אורי זכי לראש ההנהגה העולמית 
של בית"ר נריה מאיר בפרויקט 'לימוד 

עוז', במהלכו הציג מאיר את הפתרונ 
של מדינה אחת למול דבריו של זכי 
שדבק בחשיבות לקידומ פתרונ שתי 

המדינות. "התקווה למדינה פלשתינית 
הביאה רק דמ ומלחמות", אמר 

מאיר. "החתירה למדינה יהודית אחת 
שמכבדת את מיעוטיה תביא שלומ 
אמיתי בלי לוותר על גרגר אדמה". 

כאשר נשאל מה היה עושה אילו נבחר 
לראשות הממשלה, ענה: "להרבות 

בעליה ולהשקיע תקציבימ רבימ 
בעידוד הגעתמ של עולימ. זה המפתח 

לרוב יהודי בארצנו".  

 
 

 

052-8908518  
yossib@makorrishon.co.il

 

 *
9248

יר
הע

בי 
טו

ת 
בי

ם: 
לו
צי

ות 
וב
רח

בי 
הצ

ם 
נע

ם: 
לו
צי

נותנים תקווה ליהודה. 
עמ ישראל במיטבו: לפני מ�פר 
חודשימ נכווה התינוק יהודה ברגר 

קשות בכל גופו כתוצאה מהתלקחות 
ציוד שנועד ל�ייע לתקועימ 

בדרכימ, ציוד של אביו המתנדב 
בארגונ 'ידידימ'. לאחרונה התקבל 
יהודה לטיפול בבית חולימ ייחודי 
בארצות הברית שמתמחה בכוויות 

ילדימ, כאשר עלות הטיפול והשהות 
בארצות הברית שצפויה להימשכ 

כשלוש שנימ אינה נמוכה. "לא לקח 
לי יותר מ 10 שניות להבינ שאני 
בתוכ הפרויקט הזה ועד ה�ופ", 

כתב מאיר ליוש, פרויקטור שהרימ 
כמה פרויקטי הד�טארט מוצלחימ. 

בתחילת השבוע יצא הפרויקט לדרכ, 
כשהמטרה היא גיו� של 600 אלפ 

שקלימ. בשעת �גירת הגיליונ עמד 
הפרויקט על גיו� של קרוב לחצי 
מיליונ שקלימ. "היכנ�ו לפרויקט 

ותמכו, וביחד נעזור ליהודה", 
מבקש ליוש. 

'הרצוג' לעובדי משרד החינוך: כך הפכנו למכללה הדתית הגדולה 
בארץ. השבוע התקיימ במכללה האקדמית 'הרצוג' ביקור של כ-50 עובדימ ממינהל עובדי 

הוראה במשרד החינוכ. הרב נח גרינפלד, מנהל אגפ הכשרת עובדי הוראה במשרד החינוכ, �יפר 
על הי�טוריית המעבר של המכללה ממכונ הוראה למכללה להוראה, ועל ההתפתחות עמ השנימ 

שהביאה אותה להיות המכללה הדתית הגדולה בארצ והראשונה שאושרה הצטרפותה לוועדת תכנונ 
ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. החבורה התחלקה לקבוצות ב�דנאות שונות, בהנ: �דנא 

על חקר יהדות גליציה, �דנא עמ 'י�ודות' המרכז לליבונ ענייני דת ומדינה, �דנא המתווה דרכ 
חינוכית מתוכ תהליכ אישי, ו�דנא מפי ד"ר שלמה ישי על ה-DNA של המחנכ במאה ה-21. 

"זו הזדמנות נו�פת לחשופ את האנשימ שבתוכ המערכת לתוכניות שנוצרו במכללה", אמר ראש 
.המכללה, הרב ד"ר יהודה ברנד

ייסע לטיפולים בארה"ב בזכות עם ישראל. הילד יהודה 

הרב ד'ר יהודה ברנדס ראש המכללה 
עם עובדי משרד החינוך 

mailto:yossib@makorrishon.co.il
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ן ו מר שו ן  ו אמנ

יום השנה השלישי לרצח 3 הנערים. קיבוצ כפר 
 50 'היובל'.  שכונת  להקמת  פינה  אבנ  הנחת  טכ�  חגג  עציונ 
שנה לשחרור ירושלימ ויהודה ושומרונ, ומטוטלת החיימ באזור 

עדיינ תזזיתית. 
איבד  המדינה  קומ  לפני  שנימ   5 שנו�ד  עציונ  כפר  קיבוצ 
בקרבות השחרור 80 מחבריו. הוא היה הישוב ששילמ את מחיר 
הדמימ הגבוה ביותר במלחמה. בתומ מלחמת ששת הימימ המ 
�חזרו להר, ולפני 20 שנה ביקשו לבנות בתחומי הקיבוצ, במ
הדור  בני  עבור  מגורימ  שכונת  הקדמי,  המוצב  היה  בו  קומ 
השלישי והרביעי. הבקשה הפשוטה לשינוי יעוד קרקע לצרכי 
�בניה, נתקלה ב�בכ בירוקרטי וב�חבת משפטית מתישה. כשה
יותירו אותמ ללא פתרונ,  בינו שדרכי ההתנהלות השגרתיימ 
החלו לפל� דרכ אל מקבלי ההחלטות. בימימ האחרונימ ניתנ 
ידי היועצ המשפטי של משרד הביטחונ והשכונה  האישור על 
יצאה לדרכ. בטכ� הנחת אבנ הפינה ברביעי שעבר, השתתפו 
ח"כימ ממפלגות הימינ וגמ יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד שבנאומ 
ציפי  החוצ  בזכותנו על הארצ עד ש�גנית שר  מפתיע הפליג 

חוטבלי קראה לו להצטרפ לליכוד. 

שניימ  הנערימ.   3 נחטפו  המיועדת  כ-80 מטרימ מהשכונה 
הרב  הקיבוצ.  בלב  ששוכנת  חיימ'  'מקור  בישיבת  למדו  מהמ 
עמד  זינגר,  דב  הרב  של  לצידו  הישיבה  ראש  רבינוביצ',  דוד 
נורא.  והכאב  לי,  אומר  הוא  חלפו  שנימ  החוגגימ. שלוש  בינ 
הרגע הצרוב בזיכרונו התרחש דווקא בתחילת האירועימ. כולמ 
התכנ�ו באולמ הישיבה, אורחימ הגיעו להיות עמ התלמידימ, 
אחרי,  רגע  לנ�.  ייחלו  וכולמ  השמימה  עלתה  התפילה  זעקת 

כשהאורחימ עזבו והוא נותר מול התלמידימ שמייחלימ למוצא 
פיו, הוא גילה את צער השתיקה. "לא ידעתי מה לומר להמ. מה 
עושימ ולאנ הולכימ מכאנ. כשמישהו מת, יש כללימ ונוהגימ 
ומנהגימ ופה כמחנכימ היינו ח�רי אונימ. התלמידימ מביטימ 

בנו בציפייה ולנו אינ מה לומר".
בעוד כשנתיימ-שלוש תעבור הישיבה למשכנה החדש שנבנה 
בישוב נווה דניאל. גמ המ �בלו מ�חבת של שנימ לקבלת היתר 
המשמשימ  החבוטימ  הקרוואנימ  את  שיחליפ  קמפו�,  הקמת 
למגורימ ולימודימ. רצח הנערימ היה מגש הכ�פ עליו הוענקו 

להמ הקרקע ואישורי הבניה.
•

אריאל,  החדש שבעיר  בהיכל התרבות  חמישי,  יומ  למחרת 
התכנ�ו חלוצי השומרונ לצפות ב�רט 'רוח אחרת' של היוצרת 
�המ �מלי שאפילו  כמעט  קצובר.  בני  של  בתו  חזוני,  מנורה 
קומ הבאנלי הזה היה בעבר יעד למאבק, כשאמני שמאל קראו 
להחרימ את ההופעות שמ. ה�רט נועד ל�פר את �יפורו של 
לבודדו מהאפו�  ניתנ  הבינה שלא  הכנתו  אביה, אבל במהלכ 
הכללי של קוממיות השומרונ ולנתק אותו מהחבורה שהובילה 
ברגישות ובנחישות את עמ ישראל אל גב ההר. מהמעט שאני 
מנחמ  ולדמנ,  הרב  גרשונ שפט,  את  לזהות שמ  יכולתי  מכיר 
פליק� ויהודה עציונ, חבורת צעירימ שהתבגרה בהרי השומרונ 
ושהובילה  בחברונ,  'פארק'  ובמלונ  ב�ב�טיה  המאבקימ  דרכ 
מיליונ  לחצי  קרוב  ושומרונ  ביהודה  כיומ  חיימ  בה  למציאות 
נערימ  חבורת  הצעיר,  הדור  ישב  הראשונה  בשורה  יהודימ. 
�עטורי גוזמבות. כשהשר אורי אריאל התעניינ למגוריהמ, השי

בו, לקול צחוק הקהל, כי המ מעמונה.
מנורה  התקשתה  ה�רט,  של  הדוקומנטרית  חשיבותו  למרות 
�קצובר לגיי� תקציבימ מקרנות הקולנוע הישראליות שדחו בק
שותיה באמתלות מקצועיות, ונאלצה להיעזר בתרומות ובמימונ 
�המונימ. גמ ידה של שרת התרבות התקשתה מלהושיע. ציפי חו
טבלי, בנאומ נרגש �יפרה על קבלת האורחימ לה זכתה לאורכ 
השנימ בבית משפחת קצובר באלונ מורה, ”אני מתנצלת בפנייכ, 

מנורה על כי הממשלה לא תקצבה את ה�רט החשוב הזה". •

יוצאים לדרך אחרי סבך בירוקרטי ומשפטי. 
ילדי כפר עציון חוגגים את השכונה החדשה

מקרבות השחרור ועד רצח הנערים: כפר עציון חוגג שכונה חדשה אחרי 
20 שנה של סחבת • וגם, הסרט הדוקומנטרי שהמדינה לא תקצבה

בעוד כשנתיים תעבור ישיבת 'מקור חיים' 
למשכנה החדש. גם הם סבלו מסחבת של 

שנים לקבלת היתר הקמת קמפוס שיחליף את 
הקרוואנים החבוטים. רצח הנערים היה מגש 

הכסף עליו הוענקו להם הקרקע ואישורי הבניה
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445 055-9993355

שבת פרשת כי-תבוא

מיומ חמישי עד מוצ"ש

יומ חמישי:
קונצרט ענק,
לאחר מכנ ליחות
ברוב עמ בליווי גדולי
הפייטנימ והזמרימ

יומ שישי: 
בשעה 15:00 

קונצרט לקראת שבת
בליווי גדולי 

הפייטנימ והזמרימ

קונצרטימ ענקיימ
ט"ז-י"ח אלול 7-9/9/17

3
2

תזמורת אנדלו�ית
עמ גדולי הזמרימ והפייטנימ

עמ חשובי הרבנימ 

20 1,890

2 

גדולי החזנימ בעולמ 
בנו�ח ירושלמי  
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צילום: יואב ארי דודקביץ', 
פלאש 90

איתי אסמן צבא

בית המשפט זיכה את הקטינים - 
בצה"ל ממשיכים להאשים אותם

תחקיר המוצג בצה"ל קובע כי מתיישבים מבת עין השליכו בקבוק 
תבערה לעבר פלסטינים ב-2012, אף שבפועל החשודים שוחררו • 
בעקבות פניית 'שביעי': הובהר למפקדים לא לעשות שימוש בתחקיר

לפני כחמש שנימ, במקרה שכמעט נשכח, הושלכ 
לישוב  ב�מוכ  פל�טינית  מונית  לעבר  תבערה  בקבוק 
בתוכ  שהיו  משפחה  בני  שישה  עציונ.  בגוש  עינ  בת 
�הרכב נכוו ונפצעו באורח בינוני עד קשה, בעוד המו
נית עצמה עלתה באש. מי זרק את הבקבוק? גמ היומ, 

תלוי את מי שואלימ.
זמנ קצר אחר ככ עצרה המשטרה שני אחימ קטינימ, 
תושבי בת עינ, וחקרה אותמ בחשד למעורבות בהשלכת 
�בקבוק התבערה. מעצרמ �וקר בהרחבה בכלי התקשו
רת הארציימ, ובהמשכ הובאו השניימ בפני שופט אשר 

על  לב�ופ  הורה 
�למע שחרורמ. 
שה, עד היומ לא 
נמצאו האחראימ 
בקבוק  להשלכת 
יתכנ  התבערה. 
�בפעו שמדובר 
מחיר',  'תג  לת 
�אפ עלתה  אכ 
שמדובר  שרות 
ערבי  בטרור 
�בכתו שטעה 
בבני  ופגע  בת 
במשטרה  עמו. 
טענה  גמ  העלו 
יתכנ  שלפיה, 
ששריפת המונית 
כתוצאה  נגרמה 

מקצר חשמלי ובכלל לא מבקבוק תבערה.
אבל מה שלא ברור למשטרה, ברור ככל הנראה לצה"ל. 
�לידי 'שביעי' הגיע תחקיר צה"לי המועבר לחיילימ בח
ואת  האירוע  פרטי  את  �וקר  התחקיר  ה�דירות.  טיבות 
בקבוק  שמשליכ  בו  נכתב  ממנו.  הלקחימ  הפקת  דרכ 
"תג  צוינ:  וב�וגריימ  עינ,  מבת  מתיישב  הוא  התבערה 
מחיר" - דבר שלכאורה 
בית  החלטת  את  �ותר 
המשפט ואפ את חשדות 

המשטרה. 
�בת רק  מדובר  לא 
מקרה  על  צבאי  חקיר 
ביהודה  רבימ  מיני  אחד 
בנתונימ  אלא  ושומרונ, 
�בתח המוצגימ  שגויימ 
קיר שחשופ בפני אלפי 
מפקדימ וחיילימ, וקושר את האירוע העלומ עמ אירועי 
תג מחיר ומציג את ההתיישבות בבת עינ באור שלילי 

ללא תימוכינ עובדתיימ. 

המאורע מצטרפ לביקורת חמורה שנמתחה לאחרונה 
בנוגע לתכני הכנת החיילימ לשירות קרבי ביו"ש. בינ 
החינוכ  חיל  של  חוברת  כלפי  ביקורת  הועלתה  השאר 
ששיבחה פעולה של חייל שנהרג בשל עזרתו לאוכלו�יה 
הפל�טינית, וכנ כלפי �רטונ שהופצ המבקש מחיילימ 
להתלקחות  מחשש  במחבלות  בירי  מלפגוע  להימנע 

וזעמ באוכלו�יה הפל�טינית. 
שנימ  כחמש  לפני  שנחקרו  הזויימ  בחשדות  "מדובר 
�נגד ילדימ בני 12, בעלי כיפות ופאות", אומרימ בא
רגונ 'חוננו', המ�ייע לחיילימ ואזרחימ משפטית. "המ 
חגגו  שוחררו, 
ונוקו  מצווה  בר 
לא  חשד.  מכל 
כל  נגדמ  הוגש 
ובטח  אישומ, 
תושבי  שאשמת 
�נק לא  עינ  בת 
השימוש  בעה. 
שגוי  בנתונימ 
�לת ויש  ומטעה 

קנו". 
�הו�י עוד 
ב'חוננו':  פו 
מ�ייע  "הארגונ 
לחיילימ  רבות 
שנקלעו למצוקה 
�בע משפטית 
פעילותמ  קבות 
מערכי  בינ  ישיר  קשר  רואימ  אנו  לצערנו,  הצבאית. 
השיעורימ אשר מבלבלימ בינ אוהב לאויב לבינ רדיפת 
החיילימ אשר פועלימ בכדי להגנ על כולנו. אנו ציפיה 

כי מישהו בצה"ל יתעורר ויתקנ המעוות".

גם תעלומת דומא לא נפתרה
אגב, לא מדובר באירוע בודד. אחד המאורעות שנצרבו 
בשנימ האחרונות בתודעה הישראלית היה השריפה בכפר 
לאחר  פל�טינימ.  שלושה  של  למותמ  שגרמה  דומא, 
חודשימ של חקירה מאומצת עצר השב"כ מ�פר  מ�פר 
המרכזי,  החשוד  כלומ.  בלא  שוחררו  מרביתמ  חשודימ, 
עמירמ בנ אוליאל שאפ הודה בביצוע הפשע, נחקר כבר 

תקופה ארוכה, אכ כתב אישומ עדיינ לא הוגש נגדו. 
(מאוגו�ט  "התחקיר  בתגובה:  נמ�ר  צה"ל  מדובר 
לוחמ  של  ההכשרה  מתוכנית  חלק  מהווה  לא   (2012

בב�י� האימונימ של חטיבת כפיר".
בנו�פ הבהיר ל'שביעי' גורמ צבאי, כי בעקבות פניית 
העיתונ הובהר לכלל המפקדימ כי לא מדובר בתחקיר 

רשמי וכי אינ לעשות בו שימוש. •

גם היום עדיין לא ברור 
כיצד נפגעה המונית. 
משלחת ישראלית מבקרת 
אחת מששת הפלסטינים 
שנפצעו ליד בת עין.
 17 באוגוסט 2012

"מדובר בחשדות הזויים שנחקרו 
לפני כחמש שנים נגד ילדים בני 12. 
הם שוחררו ונוקו מכל חשד. לא 
הוגש נגדם כל אישום ובטח שאשמת 
תושבי בת עין לא נקבעה

חשיפה
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הרב אליהו: 
אלו שנאבקים 
נגד הקוד האתי 
עתרו בעצמם 
לבג"ץ נגד 
התבטאויות 
שלי בנושאים 
כמו חקירות 
רה"מ, אלאור 
אזריה, גיוס 
בנות או שירת 
נשים. זה 
מראה את רמת 
ההגינות שלהם

�זמנ לא רב חלפ, מאז שככה ה�ערה ביח� להתב
טאויותיהמ של רבנימ וראשי ישיבות שהגיעו עד פתחו 
של בג"צ, וכבר פרצה השבוע �ערה חדשה בישראל - 
בעקבות פר�ומ הקוד האתי למו�דות האקדמיימ, אותו 
חיבר פרופ' א�א כשר לבקשת שר החינוכ נפתלי בנט. 
אנשי אקדמיה בגיבוי חברי כנ�ת מהשמאל, יצאו נגד 

"�תימת הפיות" לטענתמ, של בנט.
הקודמת,  ה�ערה  בעינ  שעמד  אליהו,  שמואל  הרב 
רוצימ  "אמ  המוחימ.  של  ואיפה  האיפה  נגד  מתקוממ 
קוד אתי, שיהיה אחיד לכולמ", הוא אומר. "לא יתכנ 
ש'האגודה לזכויות האזרח' נאבקת נגד הקוד האתי והיא 
�נגדי, איכ העזתי להתבטא בנו בעצמה עתרה לבג"צ 
שאימ כמו חקירות ראש הממשלה, אלאור אזריה, גיו� 
בנות, שירת נשימ או שאר נושאימ ב�י�יימ. זה מראה 
לא  אבל  קוד,  להיות  צריכ  שלהמ.  ההגינות  רמת  את 
יתכנ שלרבנימ יש את הקוד הכי מחמיר בעולמ. רב אינו 
דתית,  מועצה  עובד  הוא  רב  מדינה.  עובד  ולא  פקיד 
והוא נבחר על פי חוק להביע את דעתו ההלכתית ושאר 

נושאימ שעל �דר היומ והשעה, זו זכותו וחובתו".
זיני, ראש ישיבת הה�דר בחיפה  הרב אליהו רחמימ 
ומוכר,  משמעותי  אקדמי  מו�ד  הטכניונ,  רב  ולשעבר 
התבטא בחריפות בשיחה עמ 'שביעי' נגד תוקפי הקוד 
הקוד  נגד  קשה  ביקורת  יש  עצמו  לו  שגמ  אפ  האתי, 
חיוני",  שזה  מראה  מתנפל  שהשמאל  "העובדה  עצמו. 
מה�וג  בדברימ  נגדו  שצועקימ  מה  "כל  מ�ביר.  הוא 
הזה, �ימנ שזה חיוני. אבל מה שמנו�ח כרגע לא יועיל 
והוא  באוניבר�יטאות  שולט  הרדיקלי  השמאל  בכלומ. 
לא נותנ לימניימ ודתיימ ביטוי. המ חושבימ את עצממ 

עילית האדמ, שמבינימ יותר טוב מכולמ.
"כתוב שכל מו�ד יקימ בתוכו מו�ד שמפקח על קיומ 
לחתול  "נותנימ  זיני.  הרב  מפרט  האתי",  הקוד  כללי 
לשמור על השמנת. כל זמנ שאינ גופ חיצוני שמפקח על 

זה, כלומ לא ישתנה. יש שמ קביעה שמינוי אקדמי לא 
יהיה על פי נטיות פוליטיות אלא על פי כישורימ. איכ 
ניתנ להוכיח את זה? מי יפקח על זה? כל הקוד הזה הוא 

אב�ורד אחד גדול".

"כל התורה היא פוליטיקה?"
בעבר  ממנו  דרש  הטכניונ  נשיא  זיני,  הרב  לדברי 
או   - במחלוקת  השנויימ  בנושאימ  מלהתבטא  לחדול 
שיפוטר. "�ירבתי לככ, ואחרי מאבק לא פשוט הו�כמ 
שכל מ�מכ שאני מוציא, יהיה כתוב בו  שהדברימ על 
דעתי בלבד ולא על דעת הטכניונ. מאז אני גמ אומר מה 
שהטכניונ  העולמ  לכל  להראות  יכול  וגמ  חושב  שאני 
�מנ�ה ל�תומ לי את הפה. אמרתי לנשיא הטכניונ: קוד
מכ היה מדבר כל היומ על פוליטיקה בלי הפ�קה, ואני 

צריכ ל�תומ את הפה? לא הייתה לו תשובה". 
 על פי האמונה שיש 'שבעימ פנימ לתורה', בבית 

המדרש אומרימ מה שרוצימ. 
"שבעימ פנימ לתורה, לא לכל דבר. אפשר לשמוע 
הרבה דעות, אבל הכל בשמ התורה. לא תוכל לכלול 
בתוכ ה'שבעימ פנימ' דעות שהתורה לא מנ השמיימ או 
קובע  השמאל  ישראל.  לעמ  שייכת  לא  ישראל  שארצ 
לכלול  כמו  וזה  ישראל,  מדינת  את  להחרימ  שאפשר 

בתורה את דעותיהמ של אחאב, ירבעמ ומנשה".
אחת מטענות המתנגדימ היא, שאמ קובעימ קוד אתי 
במו�דות האקדמיימ, יש לעשות זאת גמ בישיבות. "כל 
מי שמקבל תקציב מהמדינה לא צריכ לדבר פוליטיקה", 
�גור� הרב אליהו. "אנחנו לא אומרימ בישיבות למי להצ
ביע". הרב זיני מרחיב וטוענ, כי "יש קוד אתי בישיבות - 
וזו התורה. ראש ישיבה לא צריכ לדבר על פוליטיקה, אכ 
דיבור על אי�ור מ�ירת שטחימ זו תורה ולא פוליטיקה. 
אמ זו פוליטיקה - הרי שכל התנ"כ הוא פוליטיקה, כי 

הוא מלא במלחמות ותככימ פוליטיימ". •

"העובדה שהשמאל 
מתנפל מראה שזה חיוני". 
הרב זיני והרב אליהו
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"השמאל חושב עצמו לעילית האדם"
סערת הקוד האתי: רבנים תוקפים את צביעות המתנגדים למסמך 
שחיבר פרופ' אסא כשר • הרב שמואל אליהו: "אם רוצים קוד, 

שיהיה אחיד לכולם" • הרב זיני: "כלום לא ישתנה"

איתמר סג"ל האתי  הקוד 
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אביתר הכהן כים דו שי

בשידוך חוקר
ע' חויבה על ידי משרד השידוכים באלפי שקלים, אבל לא פגשה אף 
אחד • כעת היא מאיימת לתבוע את 'בנה קינך' ומתלוננת על "סבל 
מתמשך, השפלה וביזוי" • הדרך לחופה מעולם לא היתה קשה יותר

בצה"ל,  קצינה  במערכת),  שמור  המלא  (שמה  ע' 
�בת 21, החליטה לפני שלושה חודשימ שהגיע הזמנ לה
תמ�ד. כמו רבימ ורבות, טובימ וטובות לפניה - היא 
בכיבוש  לה  שי�ייע  בתקווה  שידוכימ  למשרד  פנתה 
י�תיימ  הזה  שה�יפור  ציפיתמ  אמ  אבל  החשוב.  היעד 
אז  באגדות,  כמו  הזה,  היומ  עצמ  עד  ובעושר  באושר 
ושלחה מכתב  מתברר שלא: הצעירה לא הכירה איש, 
איומ בתביעה נגד ארגונ 'בנה קינכ' על �כ כ-27 אלפ 
�שקלימ, עקב מה שהיא מגדירה כ"�בל מתמשכ, ת�

כול, עוגמת נפש עמוקה, צער, יגונ, השפלה וביזוי".
מתברר שע' אינה היחידה שנפגעה ב�יטואציה הזאת. 
�עורכ דינה, איתמר בנ גביר, מ�ביר: "אני אמנמ פג
שתי את אשתי כעורכ דינ בבית המשפט כשהיא היתה 
עצורה, אבל אינ לי �פק שהצורה הרווחת לפגוש את 
באמצעות  להיות  יכולה  דתי  הציוני  בציבור  הזוג  בת 
�שדכניות וחברות שידוכימ. אני מאוד מעריכ את המק
צוע הזה, ודווקא בשל ככ צריכ ליצור כאנ נורמות שלא 
יפגעו בצעירימ. הצעירה שפנתה למשרדנו פגועה, היא 
זו  ולצערי  נוכח הפגיעה של החברה,  מאוד מתו�כלת 
יותר מדי צעירימ  יש  קורה.  לא הפעמ הראשונה שזה 
שמתלוננימ נגד החברות הללו וטוענימ לפגיעה כזו או 

אחרת, ולכנ צריכ להעלות את הרפ". 

בית משפט במקום חופה
� ע' כאמור, פנתה ל�ניפ של ארגונ 'בנה קינכ' ה�
מוכ לב�י� בו היא משרתת. עוד באותו יומ היא נפגשה 
�עמ מנהל החברה, אהרונ משענ, שהתפאר בפניה בני
והבטיח לה  �יונ עשיר של 31 שנימ העומד מאחוריו, 
שהוא יכיר באופנ אישי את הגברימ שיוצעו לה, מאחר 

שהארגונ עומד בקשר עמ ישיבות רבות.
לטענת ע', לקראת �יומ הפגישה הוא הוציא פנק� 
�חשבוניות על �כ 500 שקלימ, שבעיניה היה �כומ מת
קבל על הדעת, ואחר ככ ביקש ממנה את פרטי האשראי 
שלה וחייב אותה על 4,000 שקלימ. "אמרתי לעצמי ה' 
ירחמ, זה משכורת וחצי. אבל לא נורא זה לשמ שמיימ, 

נעבוד קשה. הרגשתי שהוא כל ככ התרשמ ממני ושאינ 
�יכוי שזה לא יצליח", משחזרת ע'.

�רק לאחר חיוב האשראי הגיש לה משענ ה�כמ מש
�פטי שבו נכתב, כי לא תוכל לקבל החזר כ�פי (בני
גוד לחוק). ע', שלדבריה לא היתה בקיאה בחוק, יצאה 
זאת  בכל  החליטה  אבל  מהפגישה,  נוחה  לא  בתחושה 

להמשיכ בשירות של 'בנה קינכ'. 
כל הפרטימ הללו היו הופכימ לקוריוז נטול משמעות 
אמ ע' הייתה זוכה לפגוש באמצעות משרד השידוכימ 
גרירת  זאת, החלה מ�כת של  ליבה. במקומ  את בחיר 
�רגליימ ומפחי נפש. כשבועיימ לאחר הפגישה עמ המ
נהל משענ, הוצע לה בחור ראשונ שהיה אמור להתקשר 
אליה. משזה לא קרה במשכ שבועיימ נו�פימ, טילפנה 
נענתה  היא  בגורלו,  עלה  מה  לתהות  כדי  למשרד  ע' 
ש"הוא לא שכח אותכ". היא בתגובה, הודיעה שאינה 
מעוניינת להיפגש עמ בחור שמתנהל בזלזול כזה, ואז 
�הוצע לה בחור אחר - שלטענתה לא עמד כלל בקרי

טריונימ שביקשה.
שני כישלונות נו�פימ הובילו את ע' למ�קנה שהיא 
�מיהרה לשלמ �כומ גבוה מדי ללא תוצאות ומבלי שתו
כל לקבל החזר. היא פנתה לעורכ הדינ איתמר בנ גביר, 
וכעת נראה כי אמ לא מתחת לחופה - השידוכ הזה יגמר 

לפחות בינ כותלי בית המשפט.

"עמדנו בהתחייבויות במלואן"
בנ  עו"ד  של  למכתבו  בתגובה  נמ�ר  קינכ'  מ'בנה 
אינו  כ�פ  כי  ללקוחה  הובהר  הפגישה  "במהלכ  גביר: 
ככ  על  חתמה  אפ  ומרשתכ  שהיא,  �יבה  משומ  מוחזר 
בחוזה בשני העתקימ - כשהעתק אחד נמ�ר לה במקומ. 
�אנו מבחינתנו, עמדנו בהתחייבויותינו במלואנ, ומרש
תכ קיבלה שירות טוב. אינ זו אשמתנו אמ ההצעות נפלו 

מ�יבות שונות".
אומרת  שידוכימ",  ממשרדי  מעכשיו  אתרחק  "אני 
ע' בת�כול, "ואני אנ�ה גמ להרחיק מהמ את כל מי 

שיקר לי". •

"צריך ליצור כאן נורמות 
שלא יפגעו בצעירים"

בתוך שבועיים 
הוצע לע' בחור 
שכלל לא 
התקשר אליה, 
וכשבדקה 
מדוע, נענתה 
ש"הוא לא שכח 
אותך". אחרי 
המקרה הכושל 
הרביעי היא 
החליטה להרים 
ידיים ופנתה 
לעורך דין

עו"ד איתמר בן גביר
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2600 דולר עבור 
השטר שנתן הרבי 
להדפסת ספר התניא.

מלמעלה: השטר, 
המקטרת, הפייפים, 
הגביע והקולמוס 

להתחדש בישן
המקטרת של הרב כדורי, הקולמוס בו היה כותב זקן המקובלים 

קמעות והשטר של הרבי מלובביץ' • פריטי אספנות נדירים נמכרו 
השבוע במכירה פומבית באלפי דולרים 

שנראה  מה  של  השניה  בקומה 
כמו בניינ מגורימ שלו ורגוע ברחוב 
התרחשה  בירושלימ,  ג'ורג'  קינג 
��ו פומבית  מכירה  שעבר  בשבוע 
�ערת ומרגשת עמ כמה פריטי א�
(מעינ  הפייפ  כמו  מיוחדימ,  פנות 
�הקול כדורי,  הרב  של  מקטרת) 
המקובלימ  זקנ  כותב  היה  בו  מו� 
שלו,  האישי  הכ�פ  גביע  קמעות, 
מלובביצ'.  הרבי  של  שטר  וגמ 

המחירימ - אלפי דולרימ.
�המכירה התקיימה ב'מורשת' בית המ
כירות, שמקיימ מכירות פומביות בעיקר 
�של חפצי יודאיקה מיוחדימ ונדירימ. במ

קומ התא�פו כמה חובבי יודאיקה, א�פנימ ואפילו כמה 
בחורי ישיבות �קרנימ.

במקומ הוצעו למכירה למעלה ממאה פריטימ שונימ, 
�אכ פריטימ של הרב כדורי ריכזו את תשומת הלב. המו
צר הראשונ של הרב כדורי היה שלושה פייפימ מנייר 
"היה  תלמידיו  ולדברי  ומגלגל,  מכינ  היה  הוא  אותמ 
�ממני  כמניינ  11 שאיפות  קודש  בשרעפי  בהמ  מעשנ 
הקטורת, ומכוונ בהמ ייחודימ נוראימ לתקנ את נשמות 
ישראל שנדונו לשריפה ר"ל". לדבריהמ, לאחר העישונ 
היה נוהג הרב לגנוז את הפייפימ בקופ�ה מיוחדת לככ. 

הפריט נמכר ב-800 דולר.
שהוצע  כדורי  הרב  המקובלימ  זקנ  של  נו�פ  פריט 

�למכירה, היה הקולמו� בו היה כותב קמ
באורכ  פל�טיק  עשויה  הידית  עות. 
של 19 �"מ, ונמכר ב�ופו של דבר 

ב-1,000 דולר.
פריט נו�פ ששייכ לרב כדורי, היה 

גביע כ�פ שהיה בשימושו האישי. לדברי 
אנשי בית המכירות, מדובר בגביע הכ�פ 
וחגי  בשבתות  מקדש  כדורי  הרב  היה  בו 
�ישראל. הגביע עשוי כ�פ וכולל כיתוב בת

בליט 'בורא פרי הגפנ', ובצידו השני צריבה 
את  שרכש  מי  כדורי.  הרב  של  דיוקנו  של 
הגביע ב�כומ של 1,500 דולר, קיבל אישור 
מבנו של הרב יצחק כדורי, הרב דוד כדורי 

ז"ל, שזהו אכנ הגביע שבו השתמש אביו. 

מוצר נו�פ שנמכר באותה מכירה של רב חשוב אחר, 
הוא שטר של 20 דולר מהרבי מילובביצ'  שניתנ מהרבי 
�ביומ י"ב ני�נ (יומ לאחר יומ ההולדת של הרבי) להדפ
�ת �פר התניא. המכירה נפתחה ב-770 דולר וה�תיימה 

ברכישה ב�כ 2600 דולר.

"סגולה למזל טוב"
�יפר  'מורשת',  המכירות  בית  מבעלי  העצני  א�פ 
כדורי  הרב  של  המוצרימ  שעשו  הדרכ  על  ל'שביעי' 
זקנ  של  בנו  כדורי,  דוד  "לרב  הפומבית:  למכירה  עד 
המקובלימ, היה חבר שלמד איתו קבלה מעשית במשכ 
שנימ. כשאביו נפטר הגיעו אליו �וחרימ 
�העיז את  לקנות  שביקשו  רבימ 
ה�כימ.  ולא  חשש  הוא  אכ  בונ 
ע�ק  חברותא  אותו  של  אחיו 
�המוקד ההיכרות  ובשל  בתחומ, 
אנחנו  מהעיזבונ.  חלק  קנה  הוא  מת 
יודעימ רק שהוא שבר תכנית חי�כונ 
זה.  את  לקנות  כדי  הילדימ  ושל  שלו 
אחרי כמה שנימ הוא התחיל למכור את 
�מ� מהפריטימ  חלק  והיומ  הדברימ, 
הרב  של  הפריטימ  את  בשוק".  תובבימ 
אחד  שונימ,  אנשימ  שלושה  קנו  כדורי 
מהארצ.  ואחד  מאירופה,  אחד  מארה"ב, 

זהותמ שמורה אצל בעלי בית המכירות.
א�פ  של  לדבריו  שקונימ?  האנשימ  מי 
א�פנימ  ישנמ  �וחרימ,  ישנמ  ה�וגימ.  "מכל 
ומאמינימ, כאלה שרוצימ את הדברימ הללו אצלמ 
ומאמינימ שזו �גולה למזל טוב". לדבריו, כמו 
�מ�טי של  עטיפות  וא�פנו  ילדימ  שהיינו 
ילדימ  הרבה  יש  ככה  טלכרדימ,  או  קימ 
שהמ מבוגרימ וזה מה שהמ או�פימ, זו 

ההנאה שלהמ". •

מערכת שביעי די הו הי העולם 

לרב כדורי היו שלושה פייפים, אותם הוא 
היה מגלגל ומעשן בהם בשרעפי קודש 11 

שאיפות כמניין סממני הקטורת, ומכוון בהם 
ייחודים נוראים לתקן את נשמות ישראל
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ראית את תמר?
היא פשוט פורחת!

כפר הנוער איילת השחר
בשבילנו את עולמ ומלואו.

בגלל המקומ. בגלל האווירה. בגלל הצוות המקצועי. בשבילכ.
04-9120360 | טל: ayelet.rgl.org.il | חפשי אותנו ב-
054-5995902 לתיאומ הגעה לימימ פתוחימ - דקלה:

http://ayelet.rgl.org.il/
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 21 שנימ חלפו מאז הרגע המר והנמהר 
ישכח  לא  ניימרק  כפיר  אבל  ההוא, 
�לה חבר  עמ  ”הלכתי  לעולמ.  אותו 
ברחוב  חצייה  במעבר  וחצינו  �תפר, 
מכוניות  שתי  גנ.  ברמת  ז'בוטינ�קי 
עצרו לנו, אבל אז הגיח רכב שלישי 
זו הייתה  שעקפ אותנ ודהר לעברנו. 
�והבנ שברולט אדומה, ראיתי אותה 
תי בתוכ פחות משנייה שהיא עומדת 
את  כופפתי  באינ�טינקט  בי.  לפגוע 
הברכיימ ושמתי ידיימ על הראש כדי 

להגנ על עצמי".
ה-16  בנ  בכפיר  שפגעה  המכונית 
�קדי רבימ  מטרימ  אותו  השליכה 
ככ  אחר  אחדות  דקות  ובמשכ  מה, 
הכרה.  מחו�ר  הכביש,  על  הוא שכב 
הבנתי  ככ  כל  לא  ”כשהתעוררתי 
איפה אני. שמעתי מישהי צורחת בלי 
שאני  חשבתי  בהתחלה  לידי.  הפ�קה 
�להת באתי  אז  נפלתי  ו�תמ  בכיתה 
רוממ, אבל מישהו רצ אליי במהירות 
פתאומ  תזוז'.  אל  ’שכב,  לי  ואמר 
�ראיתי שהג'ינ� שלי �פוג דמ, ומ�

ביב יש כביש והמולה".
מאז השתנו חייו של כפיר. בתחילה 
חששו הרופאימ שייאלצו לכרות חצי 
מרגלו השמאלית, אבל לב�ופ - אחרי 
הוא   - ומפרכימ  ממושכימ  טיפולימ 
כיומ,  רגליו.  על  שוב  לעמוד  הצליח 
גבעת  תושב   ,38 בנ  כמעט  כשהוא 
שמואל (שיעבור בקרוב ללשמ), נשוי 
לאביה ואב למתנ (בנ 7), רותמ (בת 
מוגדר  הוא  שנתיימ),  (בת  ואורי   (5
�כלוקה ב-66 אחוזי נכות. צולע בה
ליכה, �ובל ממגבלה חמורה בכתפו, 

אבל מנצח במלוא מובנ המילה. 
ניימרק עומד בראש פרויקט שהקימ 
בעלי  שמע�יק  היזמות',  ’משכנ  בשמ 
ומעניק  מיוחדימ  וצרכימ  מוגבלויות 
�שירותי ה�ברה בבתי �פר ובעוד מו
�דות חינוכיימ. רק השבוע הוא �ייר 
אדומימ.  ובמעלה  בחולונ  בכרמיאל, 
(”וכשאני  לילדימ  כדור�ל  מאמנ  הוא 
ואיכ לשחק,  מ�ביר להמ מה לעשות 
המ כבר יודעימ שמישהו מהמ יצטרכ 
�הק ראשונ  וביומ  במקומי"),  להדגימ 
רוב ימריא עמ נבחרת ישראל לטנריפ 
�שב�פרד לקראת אליפות אירופה בכ
דור�ל עמ כי�אות גלגלימ, והוא כבר 

לא יכול לחכות לשריקה הראשונה.

”הייתי בטוח 
שאחזור לשחק"

�את ניימרק הכרתי עוד בימימ של
�פני התאונה. למדתי שתי כיתות מת
חתיו בישיבה התיכונית קריית הרצוג 
שכולמ  משהו  יש  ואמ  ברק,  בבני 
�ידעו עליו (חוצ מהעובדה שהוא מד
�ריכ בבני עקיבא) זה שמדובר בכיש
רונ גדול בכדור�ל. כל ני�יונ לתפו� 
את מגרש הא�פלט המרכזי בהפ�קה 

במשך שנים
חלמתי

בלילה
רץשובשאני 

כפיר ניימרק היה נער צעיר, כישרון מבטיח 
בכדורסל ומדריך בבני עקיבא שחלם 
להתגייס לשייטת • אבל אז, ברגע אחד, 
פגעה בו מכונית ושינתה את חייו • היום, 
כשהוא אב לשלושה ויזם שמעסיק בעלי 
צרכים מיוחדים, הוא עומד לטוס עם נבחרת 
ישראל לאליפות אירופה לנכים בספרד, ולא 
יכול לעצור את ההתרגשות • ”הפחד הגדול 
שלי? שמתישהו ייגמרו לי השאיפות"

אהרל'ה ויסברג 
צילום: אודי ציטיאט
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נדונ מראש לכישלונ, כי כפיר תמיד 
היה שמ, רצ וקופצ, זורק ל�ל ומפגינ 
יכולת אתלטית שלא רואימ בכל יומ 

במ�גרות הללו.
�”הייתי אז בכיתה י"א, ואפילו התח
�לתי לשחק קצת עמ הבוגרימ של אלי
צור בני ברק בליגה א'", הוא נזכר. ”זה 
הגשמת  כמו  בשבילי.  אדיר  דבר  היה 
�חלומ. באחת מאליפויות הישיבות בג
בעת וושינגטונ ראו אותי מהנוער של 
מכבי תל אביב והתחילו להתעניינ בי, 
אבל האמת היא שלא חשבתי שאהפוכ 
 1.70 רק  הייתי  כי  מקצועני,  לשחקנ 
אפשרי  יהיה  לא  שזה  גמ  וידעתי  מ', 
כשאני  למקצוע  הכדור�ל  את  להפוכ 
לומד כל יומ עד 19:00 בישיבה. היה 
�לי חלומ לשרת ביחידה מובחרת, ולפ
ני הפציעה קיבלתי הודעה שהתקבלתי 

לגדנ"ע של השייטת".
 מתי הבנת שחייכ השתנו ולא ישו�

תוכל לשחק  בו שוב למלולמ? שלא 

כדורל, שלא תשרת ביחידה מובחרת?
”בשבועות הראשונימ הכל היה מאוד 
מעורפל, הייתי תחת השפעת תרופות, 
כל היומ שכבתי במיטה בבית החולימ, 
לא ממש הבנתי מה קורה. בערכ חודש 
�אחרי הפציעה היה ביקור רופאימ ונ
�כנ� אליי פרופ�ור מומחה. זה היה מו
קדמ בבוקר, אני זוכר כאילו זה קרה 
היומ. הוא ביקש ממני לעצומ עיניימ, 
ושוב, ושוב, ותוכ כדי שאל אותי אמ 
אני מרגיש משהו. לא הבנתי מה הוא 
רוצה, עד שהצצתי לרגע וראיתי שהוא 
דוקר אותי עמ מחט ברגל ואינ לי שומ 
תחושה. הפרופ�ור �ימנ נקודה באזור 
הברכ השמאלית שלי, ואמר לי שאולי 
ומטה.  הרגל משמ  את  לכרות  ייאלצו 
לו:  עניתי  ילדותית,  בחוצפה  אני, 
’פרופ�ור, לא מעניינ אותי, את הרגל 

שלי אתה תציל'.
�”הייתי אז נער בנ 16 וחצי, לא הב
נתי כלומ מהחיימ שלי, ועד אותו רגע 

הייתי בטוח שאני אוטוטו חוזר לשחק 
הא�ימונ  לי  נפל  אז  אבל  כדור�ל. 
והתחילה התקופה הקשה באמת. עברו 
שהכל  זה  עמ  שהשלמתי  עד  שנימ 
השתנה, שאני כבר לא הרמבו שהולכ 

להציל את העולמ".
�למי מרותק  היה  ניימרק  בתחילה 

טת בית החולימ ועבר ניתוחימ, אחר 
ככ הגיע לאשפוזי יומ, אבל התקשה 
�בהד לאט,  ”לאט  לשגרה.  לחזור 

זה  הרגליימ.  על  אותי  העמידו  רגה, 
היה בשלבימ, וזה היה קשה. בהתחלה 
�הח לכור�ה,  מהמיטה  אותי  הורידו 
�ומה אותי, �בלתי מ�חרחורות  זיקו 

זמנ  יותר  הרבה  עוד  לי  לקח  קאות. 
להזיז את היד. כל פלג הגופ השמאלי 

שלי היה משותק.
�שמיני כשהייתי  הימימ,  ”באחד 

�ט, חזרתי מטיפול ללימודימ. לראש 
היה  וק�לר,  צבי  הישיבה, הרב משה 
היה  הוא  רק  שדרכו  במשרד,  חלונ 

הפרופסור ביקש שאעצום עיניים. 
לא הבנתי כלום עד שהצצתי וראיתי 
שהוא דוקר אותי עם מחט ואין לי 
שום תחושה. הוא התחיל להסביר 
על כריתה ועניתי לו בחוצפה: 
"את הרגל שלי אתה תציל"
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�יכול לראות החוצה, ואנחנו לא יכו
לנו לראות פנימה. תמיד צחקנו על 
זה. אז הוא ראה אותי מ�תובב בחוצ, 
�התלמי מאחד  ביקש  ומיד  מדוכדכ, 

דימ לקרוא לי. 
בכיתי,  והתפרקתי.  אצלו  ”ישבתי 
�יפרתי לו מה עובר עליי. הוא אמר 
בראשי:  היומ  עד  שנחרת  משפט  לי 
שאני  תראה  עוד  ’אתה 
אחתנ אותכ, אתה תראה 
יחזק  הזה  הדבר  שכל 
לכ  וכשייוולד  אותכ, 
תראה  הראשונ  הילד 
�הב לא  שניצחת'. 
הוא  מה  על  בכלל  נתי 
הדברימ  מי  את  מדבר, 
האלה בכלל עניינו בגיל 
הרבה  כעבור  רק  שלי.  ובמצב  שלי 

שנימ הבנתי הכל".
עבר  י"ב  כיתה  את  ש�יימ  אחרי 
הקדמ  במכינה  ללימודימ  ניימרק 
ואז  קטיפ,  שבגוש  בעצמונה  צבאית 
��פורטי לפעילות  לחזור  העז  גמ 
בית. ”אבא שלי, ניצנ, היה נכה צה"ל 
לאחר שנפצע בלבנונ, והייתי בא איתו 
בתל  הלוחמ  בבית  בבריכה  לשחות 
אליי  ניגש  במ�דרונ  כשהלכתי  אביב. 
�יש נבחרת  מאמנ  שהיה  האובנ,  אלי 

ראל בכדור�ל בכי�אות גלגלימ. הוא 
ראה בחור צעיר, עמ כיפה, ומיד זיהה 
אותי. אחיינ שלו, ניר בדנר, למד איתי 

ו�יפר לו שהייתי תותח בכדור�ל.
לבוא  אותי  לשכנע  ני�ה  ”אלי 
אבל  הלוחמ.  בבית  כדור�ל  ולשחק 
בכלל  פחדתי  הזוי.  לי  נראה  היה  זה 

�שע מה  כל  אחרי  למגרש  להתקרב 
ברתי ולגלות מה אני כבר לא מ�וגל 
וני�ה  ויתר,  לא  הוא  אבל  לעשות. 
הוא  ב�ופ  אותי.  שראה  פעמ  בכל 
אמר ’תבוא פעמ אחת לאימונ, תראה 
יותר'.   תבוא  לא  ומק�ימומ  זה,  איכ 
עליתי למגרש ונדהמתי. הקליעה היא 
היא  הקבוצתית  הרוח  קליעה,  אותה 
האמוציות  כל  קבוצתית.  רוח  אותה 

חזרו לי ברגע אחד".

”כשהפכתי לאבא,
ידעתי שניצחתי"

שלו  המ�ע  את  ניימרק  החל  ככ 
שיחק  הוא  ישראל.  נבחרת  לעבר 
אט,  אט  והתקדמ  הנמוכות  בליגות 
ל�גל  לראשונה  זומנ  שב-2006  עד 
לראשונה  הופיע  וב-2009  הלאומי 
הקרוב  הטורניר  אירופה.  באליפות 
והוא  שלו,  בקריירה  השלישי  יהיה 
ילבש את הגופייה הקבועה שלו - עמ 

ה�יפרה 6 על החזה ועל הגב.
”תמיד הייתי מ�פר 6, בגלל שכילד 
הערצתי את גיא גוד�. זמנ קצר אחרי 
הניתוח, כשעוד הייתי בבית החולימ, 
ישב  שלי,  בחדר  הופיע  גיא  פתאומ 
ממני  שמע  וחצי,  שעה  במשכ  איתי 
כל מה שעבר עליי, עזר לי, ייעצ לי 

במשכ  בקשר  נשארנו  אותי.  ועודד 
לנבחרת  כשהגעתי  ככ.  אחר  שנימ 
המאמנ  גמ  כי  מעגל,  �גרתי  ישראל 
את  לבש  אוטולנגי,  אריאל  שלנו, 
הגופייה הזאת. אמרתי לו שאני מקווה 

שלא אבייש את ה�יפרה שלו".
 תמיד נשאלת השאלה אמ קשה 

לשלב בינ פורט לדת. זה תקפ גמ 
במקרה שלכ?

�הקרו אירופה  באליפות  ”בוודאי. 
ולפי  ב�גל,  דתיימ  שלושה  נהיה  בה 
כדי  קרוואנ  לנו  יארגנו  שהבנתי  מה 
קרוב  בשבת,  ללונ  איפה  לנו  שיהיה 
מקרה  היה  כבר  נשחק.  שבו  לאולמ 
באולמ  לישונ  שנאלצתי  שנה  לפני 
לא  אני  כי  באיטליה,  שיחקנו  שבו 
לא  ואני  השבת  על  להתפשר  מוכנ 
�זה כבר כאילו מובנ מא א�ע. היומ 
אבל   כשר,  אוכל  לנו  ומביאימ  ליו, 
הזה,  ב�יפור  מטורפ  תהליכ  עברנו 
כי גמ בכדור�ל הנכימ לא ממש ידעו 
איכ להתמודד עמ �פורטאימ דתיימ".

 מתי הרגשת שניצחת?
נולד.  שלי,  הבכור  הבנ  ”כשמתנ, 
וק�לר  הרב  למה  הבנתי  באמת  אז 
התכוונ באותה שיחה בכיתה י"ב. הוא 
אותי,  וחיתנ  בהבטחתו  עמד  כמובנ 
�גירת  הייתה  זו  לאבא  וכשהפכתי 
שבאמת  הרגשתי  אז  מרגשת.  מעגל 

השתקמתי, זה נתנ לי את החותמת".
היה  ’מה  על  חושב  עוד  אתה   

קורה אילו'?
בלילות  חלמתי  עוד  שנימ  ”במשכ 
עד  זמנ  הרבה  לקח  רצ.  שוב  שאני 
הרגשתי  גמ  בהתחלה  לי.  עבר  שזה 
�שכל הזמנ אנשימ בוהימ בי ומ�תכ
לימ עליי ולא מבינימ אותי. לא היה 
עצמי,  עמ  שלמ  הייתי  לא  נעימ,  לי 
אותי.  מקבלת  לא  שהחברה  הרגשתי 
זה, אולי  היומ אני פחות מרגיש את 
גמ כי אני עצמי התבגרתי. למזלי היו 
לי חברימ טובימ שליוו אותי כל הזמנ. 
אמיר צימט, חבר שגדל איתי, לא נתנ 

לי להישאר לבד". 
 ואחרי כל מה שעברת, נותרו בכ 

עוד פחדימ?
שיומ  הוא  שלי  גדול  הכי  ”הפחד 
רוצה  אני  השאיפות.  לי  ייגמרו  אחד 
שתמיד יהיו לי הכוחות ליזומ, מהרגע 
שאני קמ עד שאני הולכ לישונ, ושזה 

לא ייגמר לעולמ". •

פחדתי בכלל להתקרב למגרש ולגלות מה אני כבר לא 
מסוגל לעשות, אבל נדהמתי. גיליתי שהקליעה היא 
אותה קליעה, הרוח הקבוצתית היא אותה רוח קבוצתית. 
כל האמוציות חזרו לי ברגע אחד

"הרב וקסלר אמר לי: 'אני עוד אחתן אותך, אתה תראה שניצחת'". 
מימין: ניימרק ואביו בפגישה המרגשת עם גיא גודס בבית החולים, לפני כ-20 שנים; משמאל: נבחרת ישראל באימון, השבוע
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ת " השו יקט  משה גלנץפרו

ִעם השרה איילת שקד 
בג"צ.

אמור להיות מגן המיעוט מפני עריצות 
הרוב ושומר זכויות הפרט. לצערי, בעשרים 
השנים האחרונות בג"צ נכנס לסוגיות רבות 
שאינן משפטיות. טוב יעשו השופטים אם 

ידחו יותר עתירות על הסף, ויצמצמו בעצמם 
בפסיקה את זכות העמידה וימנעו מלדון 

בנושאים שאינם משפטיים. לא הכל שפיט.

שיטת הסניוריטי.
מנהג דין הוא? לא כל מנהג שהשתרש 

צריך להפוך לדין. ראוי לכל הפחות לקיים 
על כך דיון ציבורי ענייני. בעיני, לא הגיוני 

שנשיא ביהמ"ש העליון ייבחר רק בגלל 
פרמטר של וותק ולא בזכות כישוריו 

המשפטיים, הניהוליים והאנושיים. האם 
בצה"ל האלוף הוותיק ביותר צריך להיות 

הרמטכ"ל? לא ברור לי ממה חוששים אלו 
שמתנגדים לדיון הציבורי בנושא? לעיתים 

צריך לבחון מחדש סדרי עולם.

הוועדה לבחירת שופטים.
הועדה לבחירת שופטים בראשותי עובדת 

מאוד קשה בשנתיים האחרונות, מינינו כ-20 
שופטים מתוך 750 - מהם 4 לעליון. כיו"ר 

הוועדה אני שמה דגש על גיוון בבחירת 
השופטים ומתן הזדמנות שווה לכולם.

דו"ח מבקר המדינה.
אני תמיד אמרתי שבנט היה הראשון 
לזהות את איום המנהרות, והראשון 

להתריע על חומרת המצב. טוב תעשה כל 
המערכת אם ילמדו את הדו"ח וישתפרו.

אריה דרעי.
לכל אדם עומדת חזקת החפות עד 

שהורשע. הוא שר פנים טוב, עובד קשה 
ושותף בקואליציה.

בנימין נתניהו.
כשעבדתי איתו בתקופתו כיו"ר 

האופוזיציה, למדתי ממנו הרבה דברים 
על התנהלות פוליטית ותקשורת. אחד 

 people need  :מהמשפטים שנהג לומר
hope- זה נכון. ללא אופק אין אמונה. ללא 

תקווה אין המשך.

הקפאת הבניה.
הייתי אומרת ריסון. אני חושבת שמדיניות 

הריסון בבניה שראש הממשלה מוביל אינה 
נחוצה. אפשר וצריך לבנות ביו"ש הרבה 

יותר. טוב יעשה נתניהו אם יאשר יותר 
יחידות דיור. הקבינט, בניגוד לדעתנו, אישר 

למעשה הלבנה של בניה פלסטינית בלתי 
חוקית. לא יתכן שבמצב כזה מאושרות 

בפועל רק 1000 יחידות דיור לישראלים.

עמונה.
פקידי משרד המשפטים ומשרד הביטחון 

עשו כל מה שניתן על מנת שהישוב 
יאושר מהר ככל האפשר. הדחפורים כבר 
צריכים לעבוד. תוך חמישה חודשים אמור 
להיות מקודם הישוב הזמני. הליכי התכנון 

מתבצעים בצורה הכי מהירה שיש.

מיפוי שטחי הנגב.
לאחר עבודה מאומצת הושלם בימים אלו, 

בחלוף 64 שנים, רישום זכויות המדינה 

במקרקעין בשטח כולל של כ-180,000 
דונם. מדובר במהלך אשר יאפשר למדינה 

לפעול לפיתוחם של המקרקעין בנגב 
המערבי לרווחת כלל התושבים, וימצה את 
זכויות התושבים והמדינה במקרקעין אלו.

בצלאל סמוטריץ'.
השובב של 'הבית היהודי'. עושה לא 
מעט פרובוקציות, אבל אני מעריכה 

אותו ואוהבת אותו. חבר כנסת מצטיין, 
אידיאליסט ומהפכן.

האיחוד ב'בית היהודי'.
סיעת 'הבית היהודי' היא הסיעה הכי 

מתפקדת בכנסת. לדעתי אין צורך בשתי 
מפלגות שמייצגות את הציונות הדתית 

וטוב אם נתאחד למפלגה אחת.

איילת שקד (41), אמא לאורי 
ושירה, נשואה לאופיר טייס 

במילואים. 

שימשה כמש"קית חינוך בגדוד 
12 של גולני ובסיירת גולני, 

למדה הנדסת חשמל ומחשבים 
באוניברסיטת תל אביב.

בשנים 2006-2008 ניהלה את 
לשכתו של בנימין נתניהו בעת 

כהונתו כיו"ר האופוזיציה.

בתחילת 2010 הקימה עם בנט 
את תנועת 'ישראל שלי' ועמדה 

בראשה עד להתמודדותה על 
מקום במפלגת 'הבית היהודי'. 

מאז הבחירות ב-2013 היא ח"כית 
מטעם הבית היהודי, ומאז הבחירות 

האחרונות שקד משמשת כשרת 
המשפטים.

על שיטת הסניוריטי:
לא הגיוני שנשיא 

ביהמ"ש העליון 
ייבחר רק בגלל 

פרמטר של וותק 
ולא בזכות כישוריו. 
האם בצה"ל האלוף 
הוותיק ביותר צריך 

להיות הרמטכ"ל? 
לעיתים צריך לבחון 
מחדש סדרי עולם

מרים נאור.
אישה מרשימה וחברה 

טובה. זכיתי לעבוד לצידה 
בשנתיים האחרונות. למרות חילוקי הדעות 

המוצגים ושאינם מוצגים בינינו, ויש לא 
מעט, הצלחנו לעבוד בכבוד וביעילות. 

לצערי, בקרוב היא תעזוב את תפקידה. אני 
מאחלת לה בהצלחה גדולה.
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אורית סטרוק.
חדורת מוטיבציה ותחושת שליחות, 

וצדיקה אמיתית. לא ראיתי אנשים שחיים 
ונושמים את ארץ ישראל, את עתיד העם 

היהודי, ומפנים כמותה את כל מרצם 
וזמנם למען מטרה זו. אני לומדת ממנה 

ומתייעצת איתה המון.

ציפי לבני.
באיזו מפלגה היא היום?

חידוש תהליך השלום.
כן, אני מושיטה יד אמיצה לפיוס, שלום 

וידידות עם מדינות האזור, אך אני מסרבת 
להושיט את הלחי השניה. אני מסרבת 

לוותר על עקרונותי, אדמתי ואמונתי, 
בתמורה לכך שיכירו בקיומי.

דונלד טראמפ.
הבשורה הגדולה למתנגדי הפוליטיקלי 

קורקט. מחכה שיממש את הבטחתו לבוחריו 
ויעביר את השגרירות לירושלים, ויבין כי 

הצד הבוחר לבנות הוא הצד החפץ בחיים.

המהגרים באירופה.
מדינת ישראל נאבקת שנים עם הגירה 
בלתי חוקית שחותרת תחת יסודותיה 
וערכיה של המדינה. מדינות אירופה 
שפטו במשך שנים את המדיניות של 

הימין בארץ כנגד התופעה. מניחה 
שעכשיו הם מבינים באופן שלם יותר 

את המניעים.

תרזה מיי.
לקחה סיכון גדול בהכרזה על הקדמת 

הבחירות. מניסיון, אתה יודע איך אתה נכנס 
לבחירות - אתה אף פעם לא יודע איך אתה 

יוצא. עם זאת, מעריכה את האומץ שלה.

דן מרגלית.
עיתונאי מוערך מאד. עם זאת, מי שכותב 

בעיתון שהוא ביטאון של פה אחד, לא 
יכול להתפלא שכשהוא מחליט לפרוץ את 
השערים זה לא מתקבל בברכה.  כתב נגדי 
הרבה מאד בעניין ביהמ"ש העליון אך אני 
מקבלת את הביקורת באהבה. אנחנו חיים 

במדינה דמוקרטית.

רוגל אלפר.
חצרוני של עולם העיתונות. הדברים 
שהוא כותב כל כך מגוחכים שאינם 

ראויים לכל התייחסות.

שוברים שתיקה.
לא ברור לי איך אדם יוצא נגד מולדתו, נגד 
ארצו, נגד המקום אליו פיללו יהודים אלפי 

שנים בגולה. לא ברור לי כיצד אנשים בודים 
שקרים רעים מליבם במטרה ללכלך ולהרוס 

מה שניסינו לבנות במשך זמן כה רב.

דובר ארגון 'שוברים שתיקה'.
ביקשתי השבוע מהיועץ המשפטי לממשלה 

לחקור את דובר 'שוברים שתיקה', בגין 
עדות שנתן בכנס של הארגון בו הוא 

מספר על התנהגות בלתי חוקית שביצע 
בפלשתיני. מעתה, תלונות של חיילים 

שיועברו ל'שוברים שתיקה'- יחקרו.

בית הקלפים.
מצחיקים אתם.. הלוואי והיה לי זמן לראות  :(

שבת.
זמן המנוחה האמיתי שלי. הזמן המשפחתי 

שלי. נקודת השפיות השבועית. אחד 
היתרונות במפלגה דתית הוא שאין עבודה 

בשבת. תודה לאל.

אופיר שקד.
חבר טוב, יועץ טוב והבעל הכי תומך, 

מתחשב ומעצים שיש. למעשה, בלעדיו 
לא הייתי יכולה להגיע לאן שהגעתי. הוא 

לוקח על עצמו את עול עבודת הבית 
וגידול הילדים.

ספינר.
יש לי שלושה בבית. מסובבת מידי פעם.

 למדה בלט כשהיתה קטנה, יחד 
עם אמא שלה

חולה על שוקולד. "תמיד תמצאו 
שוקולד בתיק שלי"

 לא שותה קפה בכלל. 
"לא מתחברת לטעם"

שרת משפטים אבל סחית לגמרי. 
"אני לא אוהבת אלכוהול"

פעם חשבה שיש לה קול יפה. "אני 
מאוד אוהבת לשיר אבל ביאסו 

אותי בעניין.... :(

אמנם בנט היום ראש 'הבית היהודי' 
והיא מספר 2, אבל שקד היא זו 

שקיבלה את בנט לעבודה בלשכת 
נתניהו

כשהחליטה שהיא הולכת 
להתמודד בבית היהודי אמרו 

לה שהיא משוגעת ולא תצליח. 
"התוצאה ידועה כמובן"

בגיל 41 לראשונה הרכיבה 
משקפיים. "הגיל הגיל :("

חצתה עם בעלה אופיר נהר מלא 
תנינים בטיול בקוסטה ריקה

ב-2016 דורגה במקום השני 
ברשימת 50 הנשים המשפיעות 

ביותר של ליידי גלובס

על הקפאת הבניה: 
אני חושבת 

שמדיניות הריסון 
בבניה שראש 

הממשלה מוביל 
 אינה נחוצה. 

אפשר וצריך לבנות 
ביו"ש הרבה יותר. 
טוב יעשה נתניהו 

אם יאשר יותר 
יחידות דיור

10 דברים 
שלא ידעתם על 

השרה איילת שקד

mailto:mosheglantz@gmail.com
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איתמר מרילוס

מההפטרה פור  סי
ש 90

שוחט, פלא
צילום: נתי 

�השנימ החול
�פות הציבו את מש
�פחת קליפטונ–ברינג
�טונ בצמרת העשיה הח

ברתית באנגליה, ונדמה 
שאמה והארי יכולימ 

להביט אחורה ב�יפוק 
ולהעביר את המושכות 

אל הדור הבא. אבל 
אצל הקליפטונימ שומ 

דבר אפ פעמ לא פשוט. �ב�טיאנ מקבל 
הצעה שעלולה ל�בכ אותו עמ החוק, 

אכ עשויה להניב הונ עצומ. ג´�יקה, בתו 
המוכשרת, מ�תבכת בשערוריה המובילה 
�ל�ילוקה מבית ה�פר, ומושכת אליה פר

�ומ תקשורתי. וכאילו לא די בככ, מרגרט 
תאצ'ר זוכה בבחירות ומציעה לאמה 

תפקיד שיהפוכ אותה ליריבתו המרה של 
אחיה. אלא ששומ דבר לא מכינ אותמ 

לבשורות הקשות שמגיעות אליהמ מרופא 
רגיש וחד עינ שנקרה על דרכמ. זהו ה�פר 

�השביעי, החותמ את ה�אגה המצלי
חה- 'דברי ימי קליפטונ', שהגיעה לראש 

רשימות רבי–המכר בכל העולמ.

לחשוב, להתבטל, לטייל
צ'רלס דיקנס, לואיס קרול, 

ויליאם הזליט, רוברט לואי סטיבנסון
תרגום מאנגלית: יונתן דיין

הוצאת 'תשע נשמות'
אפליקציית אייקאסט ספרים / 41 עמ'

בין המילים 
מה קרה למבקר הספרים שלנו כשנפגש עם הטענה, כי אדם הקורא ספר זקוק למנוחה על מנת
לעכל את המילים שנבלעו בשקיקה? אסופת מסות יגרמו לכם לחשוב גם על חשיבות הבטלה 

זה היה אדמ / ג'פרי ארצ'ר
מאנגלית: כנרת היגני�-דוידי

הוצאת 'מודנ' / 281 עמ'

�פר זה הוא א�ופת מ�ות, נפתח במ�ה 
של לואי� קרול ('הרפתקאות אלי� בארצ 
הזו  המ�ה  את  לצמצמ  אפשר  הפלאות'). 
לטענה אחת: כשמ שלא בריא לאכול כל 
�הזמנ והגופ זקוק למנוחה, ככ אדמ הקו
רא �פר זקוק למנוחה על מנת לעכל את 
�מר זה  אבל  בשקיקה.  שנבלעו  המילימ 
גיש לי עוול לצמצמ את המ�ה הזו לכדי 
�(בא הזו  למ�ה  כשהאזנתי  אחד.  משפט 
המצויינת,  אייק�ט  אפליקציית  מצעות 
יפעת  המופלאה  הקריינית  של  בקולה 
�כשק מטריד.  משהו  לי  קרה  הראבנ) 
לתת  צריכ  קורא  שכל  ככ  על  דיבר  רול 
זמנ לחשוב על מה שקרא, להפכ  לעצמו 
�לש ולא  בראשו  אותמ  ול�דר  בדברימ 
קוע בבולמו� אחר �פרימ - הפ�קתי את 
השמיעה והורדתי את האוזניות. התמלאתי 
לא  שמכלה  מי  של  מטריד,  אשמ  ברגש 
שאינ  וכמעט  ב�פרימ  בקריאה  זמנ  מעט 
ואמ  בדברימ.  ולהרהר  לעצור  שהות  לו 
צר עולמי בוודאי רחב עולמכמ, וכל אחד 
ואחת בוודאי יוכל למצוא דוגמאות לככ. 
אתה חייב לראות את ה�רט הזה/'לעשות' 
את המ�לול הזה/לאכול את המאכל הזה/
היה  זה  בפיי�בוק.  ה�טטו�  את  לקרוא 
עוד  בוודאי  והיומ  שנימ  מאה  לפני  נכונ 
�יותר נכונ. עודפ ההתנ�ויות ותחושת המ
כל  ולטבוע  להתמקד  עלינו  מקשימ  רדפ 

כולנו במה שאנחנו עושימ באותו רגע. 
בערכ שבועיימ נדרשו לי בשביל לאזור 
ובכלל  למ�ה  ולהאזינ  לחזור  האומצ,  את 

נורא  משחררת  חוויה  זו  �פרימ.  לקריאת 
להחליט להפ�יק לרדופ אחרי 'ידע', ואני 
זה  את  לעשות  ה�פרימ  לתולעות  ממליצ 
קובצ  את  שתקראו  אחרי  (כמובנ  לפעמימ 

המ�ות הזה ולא לפני).
הזה שיגרמו לכמ  יש ב�פר  ועוד מ�ות 
בחשיבות  שעו�קת  מופלאה  מ�ה  לחשוב. 
הבטלה (באופנ מדוד) בלא רגשות אשמ, כי 
הרי לעבודה של כל אחד מאתנו יש תחליפ, 
ובלשונ הזהב של רוברט לואי� �טיבנ�ונ, 
של  הגולגולת  את  מפצח  היה  מישהו  אמ 
שייק�פיר הרי שהאובדנ שהעולמ היה חווה 
הטבק  הומצא  לא  מאילו  בהרבה  קטנ  היה 
אחריות  (מ�יר  כואבימ  רגשות  המשקיט 
המ�ה).  קריאת  לאחר  לעשנ  שיבחר  ממי 
בנו  שמפצירות  נו�פות  מ�ות  שתי  וגמ 
�לטייל ולשוטט, כי שמ אנחנו נחשפימ לח
וויות האמתיות של החיימ בהליכה �תמית 
ללא כוונת מכוונ. המ�ה השלישית נכתבה 
ידי צ'ארל� דיקנ�, המתאר את קשיי  על 
�השינה הפוקדימ אותו בלילות. הוא משו
בית מקומיימ  ונתקל בח�רי  טט ברחובות 
שמייחלימ ליח� מאדמ אחר, ואפילו שיחה 
מכולנ  והמורכבת  הרביעית  המ�ה  חטופה. 
לברוח  וברצונ  הטבע  אל  ביציאה  עו�קת 
מנ החברה. אומנמ ב�פר מדובר ברחובות 
�לונדונ, אבל בשביל לשוטט לא צריכ לה
רחיק, ובטח תפגשו גמ אתמ בקרבת הבית 
כמה  עתיק  לטרנזי�טור  מאזינ  חביב  זקנ 
שעות מדי יומ ומחכה שמישהו יפתח איתו 

בשיחה (זו היתה חווית השוטטות שלי). •
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עתיד ים  נ בו  , י ו נ שי וצרים  י

בשירות משרד החוץ 
מביקור טראמפ ועד סיוע לפצוע 'צוק איתן' בחו"ל, בנות השירות הלאומי 
במשרד החוץ פועלות בשליחות למען המדינה. "אנחנו הפנים של ישראל"

�שחפ יעקב, בת שירות לאומי של 'האגו
�דה להתנדבות' המשרתת במשרד החוצ כמ
המנכ"ל,  של  אישית  ועוזרת  ראשית  זכירה 
מ�פרת: "בחרתי לשרת במשרד החוצ מתוכ 
בעל  לתפקיד  הימימ  מנ  ביומ  להגיע  הרצונ 
השפעה גדולה ואפ בינלאומית. החלומ הגדול 
�שלי, עוד כשהייתי ילדה, הוא להגיע לנקו
דת מפתח בה אוכל להשפיע, להועיל ולייעל 
�מהלכימ מדינימ ובינלאומיימ. השירות במש

רד הוא הזדמנות להגשימ את החלומ".
מיכל כהנ, גמ היא בת שירות לאומי של 
האגודה להתנדבות, המשרתת במשרד החוצ 
בחרה  מדוע  מ�בירה  מדיני,  תכנונ  באגפ 
בשירות  רואה  "אני  החוצ:  במשרד  לשרת 
�יש מדינת  למענ  ותרומה  שליחות  לאומי 
ראל, ובפרט במשרד החוצ שאחראי לקשרימ 
הדיפלומטיימ של מדינת ישראל עמ העולמ. 
�העבו ממשלתיימ  שבמשרדימ  מרגישה  אני 
דה מעניינת ועמ חשיבות, ואני שמחה להיות 

חלק ממשרד זה".
נורית ראמ, רכזת בנות שירות לאומי של 
אומרת:  החוצ,  במשרד  להתנדבות  האגודה 
�"הבנות במשרד החוצ לוקחות חלק משמעו
תי מאד במערכ הכללי של המשרד, והנ גמ 
להצעה  אפ  ולעיתימ  הצוות  להערכת  זוכות 

להמשיכ כ�טודנטיות בהמשכ". 
לי  שיש  לומר  יכולה  אישית  "אני  שחפ: 
הצוות שאני  גמ  ומעודד.  מפרגנ  מאד  מנהל 
היומ - מדהימ! האנשימ שאני  איתו  עובדת 
שעצוב  ברמה  לחברימ,  הפכו  איתמ  עובדת 
לנו להיפרד זה מזו. הרבה יוצאימ לשליחות 

�זוכה למ בעוד חודש/חודשיימ. בנו�פ אני 
חמאות לא רק מהקרובימ, אלא גמ מאגפימ 
�שונימ. הרגשה מדהימה, חיוכ שלא יורד מה

פנימ".
מיכל: "צוות העובדימ מתייח� אלינו כאל 
�עובדימ רגילימ, יש יח�י כבוד וחברות ביני
נו, תמיד מביעימ הערכה כלפי עבודות שאנו 

עושות, זה לא מובנ להמ מאליו".
כנ�ימ,  מאוד  בהרבה  חלק  "לקחתי  שחפ: 

מדהימ  נושאימ.  הרבה  על  אחריות  ולוקחת 
�לראות פר�ומימ בתקשורת על אותמ אירו
עימ. את מרגישה שאת חלק ממערכ עצומ! 
�אנח שלנו.  המדינה  לטובת  אירועימ  אלו 
בפרטימ  דווקא  אבל  ישראל.  של  הפנימ  נו 
לדוגמא,  ענק.  �יפוק  מרגישה  את  הקטנימ 
של  מאשתו  ללשכה  טלפונ  שיחת  קיבלנו 
אחד הפצועימ מ'צוק איתנ' שעובר ניתוחימ 
�בארה״ב, שמעכבימ אותה בשגרירות מלק

בל אשרת כני�ה, ככ שהיא לא תוכל להגיע 
אל בעלה לניתוח. הפעלנו את האנשימ שלנו 
�והצלחנו לקדמ את קבלת האשרה. אלו הרג

עימ שעושימ את הכל".
לעולמ  להיכנ�  של  "הה�תגלות  מיכל: 
�המבוגרימ ולעבוד יומ יומ עמ אנשימ חשו
בעבר  שגרירימ  היו  שחלקמ  ומכובדימ  בימ 
את  לרצות  באמת  ולנ�ות  רב,  ני�יונ  ועמ 
יכול להיות מאתגר. אבל מהר מאוד  כולמ, 

ביקור הנשיא טראמפ היה אירוע מאוד 
מרגש עבור המשרד. חלק מבנות השירות 
היו פעילות באירוע, ובכלל במהלך השנה 
יוצא לנו להיפגש עם שגרירים מארצות 

שונות, עם ראש הממשלה והשרים

�לומדימ את העבודה עצמה ואת האנשימ וב
�ופו של יומ מרגישימ מ�ופקימ ממש. ביקור 
הנשיא טראמפ היה אירוע מאוד מרגש עבור 
פעילות  היו  השירות  מבנות  וחלק  המשרד, 
לנו  יוצא  השנה  במהלכ  בכלל,  זה.  באירוע 
עמ  שונות,  מארצות  שגרירימ  עמ  להיפגש 
טק�ימ,  בעת  שונימ  ושרימ  הממשלה  ראש 
ואנשימ חשובימ נו�פימ שאני בטוחה שללא 

השירות לא היינו פוגשות כלל".
שחפ: "במהלכ השירות למדתי על עצמי- 
מי אני, מה אני רוצה לעשות בהמשכ הדרכ, 
איתמ  הערכימ  לי.  החשובימ  הדברימ  ומה 
�הגעתי רק הודגשו והתחזקו. העבודה, ההת
את  דבר  מכל  והמשימות,  השעות  מודדות, 
את  ובמה  לכ  נכונ  מה  עצמכ,  על  לומדת 

טובה. מקצועית ואישית כאחד".
השנה  שמתקדמת  שככל  "האמת,  מיכל: 
זה  הזה.  בתחומ  להמשיכ  חושבת  ממש  אני 
תחומ שמאד מעניינ אותי ואני אשמח בעתיד 
לייצג את המדינה שלנו. יש במשרד גמ קור� 
החוצ  לשירות  דיפלומטימ  צוערימ שמכשיר 
�במדינת ישראל, ואולי בעתיד תהיה לי הז

כות להיות חלק מקור� זה".
שחפ: "אני מרגישה תרומה עצומה! ביומ-
שאת  לדברימ  חשיבות  מייח�ת  לא  את  יומ 
מהצד  ומ�תכלת  עוצרת  אבל כשאת  עושה, 
על אירוע שלקחת בו חלק או אפילו פגישה, 
את רואה עד כמה את משמעותית והכרחית. 
עד כמה בזכותכ, בזכות משימות שביצעת - 

האירוע היה טוב, ולהפכ". •

טקס לנופלים בשירות החוץ. משמאל: בת השירות שחף יעקב
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שבתאי שירן

הדרכים מפת 

למעיינות.  הצמא  ועמו  מתקרב  הקיצ 
יהיה  ואז  יולי-אוגו�ט  יגיעו  מעט  עוד 
היא  זו  עונה  רגליימ.  למ�לולימ  מדי  חמ 
הזמנ האידיאלי בו אנו עדיינ מוכנימ ללכת 
פינה  לאתר  במטרה  שניימ  או  קילומטר 
במימ  בה  לטבול  ומוצלת, שאפשר  שקטה 
�בה מוקפימ  להיות  בלי  וצלולימ  קרירימ 

מוני מטיילימ. 
�מורדות הגולנ המ אזור התפר שבינ שכ
לבינ  הרמה,  את  המאפיינת  הבזלת  בות 
שכבות המ�לע הקדומות יותר, בעיקר גיר 
גמ האזור של הכוחות  זהו  ודולומיט.  קשה 
הבקע  באזור  ופועלימ  שפעלו  הטקטוניימ 
לתזוזה  הגורמימ  כוחות  אפריקאי,  ה�ורי 
מתמדת של שכבות המ�לע ולרעידות אדמה 
עניינינו  נביעות מאידכ.  ולהיווצרות  מחד, 
�מוכ נגישות  חלקנ  בנביעות.  הוא  הפעמ 
ברגל  רק  נגישות  חלקנ  אדמ,  והומות  רות 
או ברכבי שטח, ובהתאמ הנ מוכרות ליודעי 
�וד בלבד. בשתיימ מאלו נבקר הפעמ. עינ 

גוננ ועינ מימונ
�עינ גוננ נמצא מרחק כקילומטר אחד מנ
קודת ההתחלה, והגישה אליו כרוכה בעליה 
קלה בלבד. עינ מימונ נמצא מרחק כקילומטר 
נו�פ מעינ גוננ, והגישה אליו כרוכה בעליה 
מתונה. המ�לול כולו חשופ לשמש, אכ הצל 

בעקבות הנביעות
לפני שחודשי הקיץ הלוהטים מגיעים אלינו, שבתאי מציע לכם לנצל את מזג האויר 
ולבקר במעיינות ברמת הגולן, ויש גם 'גן עדן' קטן של אקליפטוסים, עצי תות ותאנה

באזור המעיינות מפצה על המאמצ.

איך מגיעים? 
הגישה למ�לול הינה �מוכ לצומת גוננ, 
�בעיקול הגדול הראשונ של כביש 959 העו
לה לגולנ, 200 מ' מצומת גוננ. רכב פרטי 
כחול,  המ�ומנת  עפר  דרכ  במ�עפ  נחנה 
רכב  דרומ.  לכיוונ  העיקול  משיא  היוצאת 

שטח ימשיכ עמ ה�ימונ הכחול.
מתונה,  בעליה  דרומה  נצעד  מהכביש 
כאשר לפנינו מתגלימ נופי עמק החולה והרי 
נפתלי, כאשר הנופ הקרוב צהוב ואילו עמק 

החולה ירוק ומעוטר בבריכות מימ כחולות.
לפיצול  נגיע  מהכביש  מטרימ  כ-600 
דרכי עפר. על מנת להמשיכ ישירות לעינ 
�ימונ  עמ  השמאלי  במ�עפ  נמשיכ  מימונ 
השבילימ הכחול שיוביל אותנו עד למעיינ. 
אמ בחרנו להגיע לעינ גוננ תחילה נפנה כאנ 
ימינה לדרכ הנמוכה יותר (שאינה מ�ומנת 
גוננ נפנה  בצבע), ועמ הגיענו לערוצ נחל 
עד  הערוצ  לאורכ  ונעלה  (מזרחה)  שמאלה 
יש כאנ  גוננ.  שנגיע ל�כר של בריכת עינ 
מקבצ נביעות שמימיהנ נאגרימ על ידי �כר 
�ויוצרימ בריכה בעומק כ-3 מ', ממנה גול

שימ המימ במורד הערוצ.
הכינוי הפופולארי של המקומ הוא 'עינ חשק', 

ואתרי  מהמפות  בחלק  אותו  תמצאו  זה  ובשמ 
עינ  בבריכת  לה�תפק  החלטנו  אמ  האינטרנט. 

גוננ, נשוב חזרה לרכב באותה הדרכ.
במידה ובחרנו להמשיכ לעינ מימונ, נזהה 
שיחי  בינ  הנדחק  צר  הדרומית שביל  בגדה 
הפטל, חוצה את הפלג הזורמ ומתחבר לדרכ 
עפר בה נמשיכ ונפגוש את הדרכ הראשית 

כ-200 מ' ממזרח לבריכה. 
הטיול,  של  המבא�'  'הקטע  נמשכ  מכאנ 
הליכה של כ-700 מ' בעלייה מתונה וחשופה 
�שמ� ברקע  גבוהימ  ואקליפטו�ימ  לשמש, 
מנימ לנו את היעד. לאחר 700 מ', מתעקלת 
הדרכ הראשית ימינה (דרומה) ואיתה ה�ימונ 
ל'גנ  וניכנ�  שמאלה  נפנה  אנו  אכ  הכחול, 
עדנ' קטנ - אקליפטו�ימ, עצי תות ותאנה 

ועוד, �ביב הפלג הזורמ של עינ מימונ.
הליכה של כ-100 מ' בדרכ העפר תוביל 
ימינה  נפנה  בו  בקר,  בגדר  לשער  אותנו 
שנגיע  עד  הזורמימ  למימ  במקביל  ונעלה 
המציינ  לידה שלט  מימונ.  עינ  לבריכה של 
צחי  החייל  של  לזכרו  הוקמה  שהבריכה 
קרייפ� ז"ל, שנפל במלחמת לבנונ השנייה.
�ואקליפ קק"ל  שולחנ  הבריכה  בקרבת   
טו�ימ המ�פקימ צל רב. כאנ ניתנ לרבוצ עמ 
רגליימ במימ עד קצ הדורות או קצ האוכל,  

ולנוח בטרמ נשוב חזרה לרכב הממתינ. •
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חלי בן שחר 

זוזי  בתרי 

דור נפילים
נדמה שהפמיניזמ לא גמר על 

העקבימ, הוא רק השחיז אותמ 
וגרמ להמ להרקיע לגבהימ 

חדשימ, כי כשמדובר בזוג �טילטו 
יש קורולציה הפוכה בינ נוחות 

לביטחונ עצמי.
 EMPORIO ניתנ להשיג 

ARMANI, Factory54

 ₪ 3,190 

הפלא ופלא
בזמנ שהעולמ הערבי מתחבט 

בשאלה אמ להדיר את שובר 
הקופות 'וונדרוומנ' בשל 

מוצאה הישראלי של הכוכבת 
או מכורח היותה אשה, 

בינתיימ בשאר העולמ, תעשיית 
המר'צנדייז משגשגת.

 LIP SMACKER ניתנ להשיג 
ברשתות הפארמ

 ₪ 15 

אימון טמפו
אמ בעבר ריקודימ היו נחלתמ 
של מי שהתהדרו בצוואר ברבור 
ורגלי אילה, היומ בעידנ של 
היפ-הופ וזומבה כל אחד יכול 
למצוא לעצמו את הז'אנר שתואמ 
לקצב הפנימי שלו.
 להשיג באתר
www.dancedirect.co.il 
₪ 69.90 
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סודות קטנים
כל אחד מכיר את הצמיד האדומ 

כנגד עינ הרע, והגמ שזה 
לא מוזכר במפורש באפ 
מקור-להזיק זה לא יכול, 
והמהדרינ ישדרגו באבני 
חנ ותליונימ.

 להשיג ב'תומ� �אבו'
 ₪ 169 

מס רכישה
'יש פה הכל' היא אינה קלישאה 
כשמדובר באופנה, ובכדי ל�תומ 
�ופית את הגולל על ההנאה של 

קניות בחוצ לארצ, התבטל 
המכ� על יבוא נעליימ 
והוזיל משמעותית את 
מחיר הנעליימ והתיקימ 
ברשתות הבינלאומיות.

 להשיג 
NINE WEST-ב

 ₪ 499.9 

בד בבד
הדפ� שבלוני איקוני נותנ אופי 

לפריט; הגיאומטריימ ימשכו 
לכיוונ המתוחכמ, הפירות לילדותי 

ומתקתק, ועצמימ מנ העבר יתנו 
נגיעה וינטאג'ית רומנטית.
 להשיג ב-מאיושה 

 ₪ 190 

מידות טובות
כמו בפריז, לונדון וברלין, השבוע התקיים שבוע האופנה הישראלי למידות גדולות עם מסר אחד 
לרשתות והוא: שלאף אחת באף היקף מותניים, גובה וגיל אין בעלות על ההתמכרות הקשה לקניות

mailto:chelenovo@gmail.com
http://www.dancedirect.co.il/
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ייללדדייםם
בחסות תנועת הילדים 'עוז'

בנימה אישית - פרשת 'שלח'
ילדים יקרים,ילדים יקרים,

בפרשה שלנו מסופר על חטא המרגלים. חטא שבגללו נשארו עם ישראל במדבר 40 שנה, מה שמלמד 
על חטא חמור. המרגלים בחרו לראות בארץ ישראל את הדברים שאינם טובים, ולהוציא את דיבת 

הארץ, כלומר-לדבר לשון הרע על ארץ ישראל. לכל אדם יש אפשרות לבחור איך להסתכל על הדברים 
שהוא רואה, לטובה או לרעה.  כאשר המרגלים נכנסו לארץ הם רואים שכל הארץ עסוקה בלקבור 

מתים, זה מראה לא טוב. אך המרגלים צריכים להבין שלטובתם נעשה הדבר, כדי שהעמים שיושבים 
בארץ לא יבחינו בהם. המרגלים היו צריכים לספר את הדברים הטובים שראו בארץ ולהתמקד בהם, 

על טוב הארץ ושהיא באמת "ארץ זבת חלב ודבש". ובזה חטאו, שבחרו לראות את הרע. בואו ננסה 
אנחנו לראות את הדברים הטובים אחד אצל השני, ולראות תמיד את חצי הכוס המלאה. 

שבת שלום 
אוהבכם, אלי ליפשיץאלי ליפשיץ
מזכ"ל תנועת הילדים 'עוז'

...המשך 
הטבעת  עפה  הספינה  של  חדה  תנועה  תוך  וכך, 

היקרה מידו וצללה במצולות הים.
דבר אובדן הטבעת המלכותית התפרסם בכל רחבי 
לאובדן  נוספת  עצבות  נפלה  המלך  ועל  הממלכה 
רופאו האהוב, והממלכה כולה שקעה באווירת נכאים.
בה בעת, בביתו של הרופא שמחה והודיה לקב״ה 
על התשועה הגדולה וכולם מתכוננים לשבת קודש 
הקרבה ובאה. תבשילים ומטעמים שונים מפיצים 
ריחם וכל הבית אפוף אוירה חגיגית. לפתע פתאום 
נשמעת צעקה עמומה מתוך המטבח , כולם חשים 

לכיוון לדעת על מה ולמה, ומה רואות עיניהם??

במרכז  עומדת  היהודי  הרופא  אפרים  של  אישתו 
טרם  לשבת  מהדג  חתיכה  בידה  אוחזת  המטבח, 
בטבעת  אוחזת  השניה  ובידה  לסיר,  הכנסתו 

המלכותית שאותה בלע הדג הלזה.
התרגשות עצומה אחזה בכל אנשי הבית, ואפרים מבין 

שזהו הזמן וזוהי ההזדמנות להיחשף למלך ולשריו.
עברה השבת בשמחה ובטוב לבב, ומיד במוצאי 
השבת לאחר ההבדלה כינס הרופא היהודי אפרים 

את בני ביתו להתייעצות דחופה ובהולה.
הארמון,  לכוון  הרופא  אפרים  יצא  היום  למחרת 
מכתב  השני  ובכיסו  המלך  טבעת  האחד  בכיסו 

חתום בחותם שעווה מיוחד. 
המשך בשבוע הבא!!

נעים להכיר- יום שיא שבועותיום שיא שבועות
ילדי  עלו  שבועות,  חג  איסרו  חמישי  ביום 
שליד  הנביא  שמואל  קבר  לאתר  התנועה 

כיף  היה  ירושלים. 
כולם,  את  לראות 

ללמוד ולהחכים.

סיפור לשבת - סיפור בהמשכים
הרופא והאדריכל 



052-3246827
moreshetgalil@gmail.com

052-3246827

moreshetgalil@gmail.com

 3
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שב

יו 
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ס

3

www.edu.gov.il/horaa?ct=187

tmerya@gmail.com

tnerya@gmail.com

mailto:moreshetgalil@gmail.com
mailto:moreshetgalil@gmail.com
http://www.edu.gov.il/horaa?ct=187
mailto:tmerya@gmail.com
mailto:tnerya@gmail.com
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רננה מאיר התחתנה
כשנה וחצי לאחר רצח  אמה דפנה מאיר הי"ד, 1

וכחודשיימ לאחר חתונת אביה 
נתנ, התחתנה השבוע רננה 

מאיר מעתניאל עמ אור כהנ, 
אפ הוא מעתניאל. את החופה 
המרגשת ערכ הרב דב זינגר, 

ראש ישיבת 'מקור חיימ'. 
בברכות החופה כובדו רב 
הישוב עתניאל הרב ראמ 

הכהנ, הרב בנ ציונ אלגאזי 
ממכונ 'צורבא מדרבננ' והרב 
יהושע שפירא, ראש ישיבת 

רמת גנ. החתנ נשא נאומ 
מרגש רגע לפני שבירת הכו�, 

בו הזכיר את דפנה הי"ד. 
שימחו: הח"כימ יהודה גליק, 

רויטל וויד ועליזה לביא, 
הרבניות מיכל נגנ ומלכה 

פיוטרקובקי ותושבי היישוב 
עתניאל. 

משפחה קרבית
25 שנה לאחר שחבר 

הכנ�ת מוטי יוגב 2
שימש כמפקד גדוד 202 

בחטיבה האדומה, הושבע בנו 
נחשונ בהשבעה המ�ורתית 

בכותל, טירונ ירוק בגדוד 202 
בחטיבה הצונחת. לח"כ בנ 

נו�פ ששרת בגדוד 202 ובנ 
נו�פ שצנח עמ גדוד 101.

בנט בחצות 
השר נפתלי בנט ביקר  בשבוע שעבר במגמת 3
ה�ייבר בישיבת צביה אשקלונ, 

אשר זכתה השנה במקומ הראשונ 
באליפות ה�ייבר הלאומית. 

בני�יונ לה�ביר לתלמידימ כי 
הדרכ לפ�גה רצופה התמודדויות 

שמתחילות בדברימ הקטנימ, 
הדגימ בנט על עצמו: "אני עובד 

קשה, ולפעמימ שאני מגיע 
הביתה והפח עולה על גדותיו. 
היצר הרע אומר לי אתה שר 

החינוכ, תחליק תלכ לישונ. ואני 
מוצא את עצמי בשתימ עשרה 
בלילה עמ הקרוק� מוריד את 

הזבל". רשמנו לפנינו.

עושים טוב 
ב'מרפא לחיים'

צוות חדש הוקמ בעמותת  'מרפא לחיימ' שמטרתו 4
�יוע במתנדבימ. בתוכ שבוע אחד 
הגיע הצוות לכ2000 חברימ מכל 
רחבי הארצ. ראשי הצוות, שיקרא 
צוות 'עושימ טוב', נפגשו השבוע 

לישיבת הקמה. בה נכחו - 
 ,אריאל גטפריינד, שירה פרינ

הד באבד ויאיר בוכניק.

מצדיעים למורות
במכללת 'אורות ישראל'  באלקנה נערכ טק� 5

חלוקת התארימ. בטק� נפגשו 
שני בוגרי ישיבת הה�דר 
במעלה אדומימ - נשיא 

המכללה פרופ' יובל יני ורב 
המשטרה הרב רמי ברכיהו, 

שהגיע לטק� כאב גאה לביתו 
ש�יימה את הלימודימ. עוד 
נכחו - הרב ד"ר אברהמ 

ליפשיצ ראש מנהל החמ"ד 
והרב יונה גודמנ ראש תחומ 

חינוכ אמוני במכללה.

בן אבו אבא 
מזל טוב לאשר בנ אבו, 

רבע מ'אנדרדו�', 6
ולרעייתו נריה, עורכת באתר 
NRG, להולדת הבת הבכורה, 

נכדה לדובר היישוב היהודי 
בחברונ נועמ ארנונ ורעייתו 
ציפי, והרב יצחק ושולה בנ 
אבו מגבעת שמואל. למדור 

נודע שנועמ וציפי היו בשבת 
במושב שדה ורבורג, ולא יכלו 
לדעת מה קורה בחדר הלידה, 
אליו הגיעה נריה לפני השבת. 

במושב גרה גמ דודה של נריה, 
שלא שומרת שבת, והיא הבינה 
שיש לה 'תפקיד חשוב' בליקוט 
מידע עדכני מחדר הלידה-האמ 

נולד, מה נולד, ומה מצב 
היולדת. הדודה התקשרה 

ביוזמתה מ�פר פעמימ לבית 
החולימ בכדי להתעדכנ.

עבודות בית על קרוקס. בנט באשקלון

הזוג בן אבו בכניסה לבית החולים בערב שבת 

היוגבים סוגרים מעגלמרגשים. רננה מאיר ואור כהן 

מימין: פרופ' סיני, הרב ברכיהו, הרב גודמןמעבירים את זה הלאה

 
 3

 
 4

 
 6  

 5

 
 1

 
 2

מזל"טים
לרונה שמעונ מגבעת 

שמואל לקבלת תואר המורה 
המצטיינת של מחלקת 

החינוכ בעיריית רמת גנ

לאיציק כהנ, יועצ תקשורת 
במשרד יח�י הציבור 

בלומברג תקשורת, ולאשתו 
נעמי, להולדת הבנ אורי

למנחמ ושושנה רינשמידט 
מרעננה לנישואי בנמ 

אברהמ יעקב עמ מוריה 
בתמ של ברוכ ורחל 

אורלינקי מפתח תקווה

לתמי ומשה בובליל מפתח 
תקווה לנישואי הבת חנ עמ 

בריאנ מייי מארה"ב

מינויים
נעמ פוגל, שהיה עוזרו של 
נעמ לע דובר השר ארדנ, 

מונה ליועצ תקשורת במשרד 
TBS טלמונ & בנ שמעונ

עמיאל פישר מנווה דניאל, 
בכיר לשעבר בחברת '�י�קו', 
הצטרפ לצוות המהנד�ימ של 

חברת מובילאיי

ק 
לי
 ג
דה

הו
כ י

ח"
ם: 

לו
צי

רף 
אס

ל 
איי

ם: 
לו
צי

כל מה שמעניין את המגזר

mailto:medura@shvii.co.il


www.otsamiel.org.il :או באתר  Dani@ots.org.il :לפרטים נוספים והרשמה

יום שלישי, י' בתמוז תשע"ז, 4 ביולי 2017, בין השעות 16:00-21:00
היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים

בתכנית: דיונים, הרצאות וסרטים עם טובי המומחים בנושא.
היכרות מעמיקה עם עולם התפוצות ופתיחת צוהר לזהות היהודית האישית והקולקטיבית 

של כל אחד ואחת מאתנו.
בין הדוברים: הרב בירנבאום, שרה העצני-כהן ואורי מלמד

בשיתוף משרד התפוצות, מכון שטראוס-עמיאל ומכללת הרצוג

מספר המקומות מוגבל.

של מהו סמהו סודו וקסמו שלמו
העולםעולם ה היהודי?

מי הם ההייההודים בעולם?
האם אנו אחראים על אחינו בתפוצות?

מה הם האתגרים העומדים בפני 
ישראלהקהילות היהודיות בעולם? ממשלת האם על

להתחשב ביהדות התפוצות
בנושאי דת ומשאי דת ומדינה ומדיניות חמדינה ומדיניות חוץ? האם ישנם עדיין 

יהודים נסתרים?

אנחנו והעם היהודי
בתפוצות
לאן?

http://www.otsamiel.org.il/
mailto:Dani@ots.org.il
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אהרונ רזאל ו'צמד ילד' - 
יונתנ זיו ורועי אלקיימ. בינ 
הבאימ לאירוע - מ"מ ראש 

העיר פ"ת איציק דעי, משה 
פלדמר חבר מועצת העיר וראש 

האגפ לתרבות יהודית, אבי 
בלושטיינ יו"ר היכל התרבות 

ושמואל זלצר מנהל האגפ.

מצטייני הנשיא 
המיוחדים 

השבוע נערכ טק� מיוחד  ומרגש בבית הנשיא 7
במעמד נשיא המדינה ראובנ 

ריבלינ, כאשר 20 חיילימ 
וחיילות עמ צרכימ מיוחדימ 

מתוכנית 'גדולימ במדימ' של 
עמותת 'יד לילד המיוחד' 

בשיתופ JNF ארה"ב, קיבלו 
תעודות ו�יכות הצטיינות על 

תרומתמ ופועלמ הצבאי. 
התרגשות שיא נרשמה כאשר 

החייל ה�רוג שחר רומבולקי 
מקיבוצ כפר מנחמ, אשר נולד 
עמ לקות שמיעה קשה, תקע 

בשופר לצד נשיא המדינה ושר 
הביטחונ אביגדור ליברמנ.

'רוח אחרת' – הבכורה
הקרנת הבכורה של  ה�רט 'רוח אחרת' 8

התקיימה בשבוע שעבר בהיכל 
התרבות באריאל. ב�רט יוצאת 
הבמאית מנורה חזני, בעקבות 
אביה בני קצובר וחבריו, והמ 

מ�פרימ לה כיצד הצליחו 
לחולל את מהפכת ההתיישבות 

ביהודה ושומרונ. בהקרנה 
החגיגית נכחו השר אורי 
אריאל, �גנית השר ציפי 

חוטובלי, השר לשעבר הרב 
יצחק לוי שהיה חבר בגרעינ 

אלונ מורה, ח"כ לשעבר 
גרשונ שפט מראשי גוש 

אמונימ, בני ובינה קצובר, 
יהודה עציונ, הרב מנחמ 

וטובה פליק, הרב אליעזר 
ורות ולדמנ, חוה טבנקינ 
מעינ חרוד, המפיק משה 
אלפי, יוצרי ה�רט ובני 

המשפחות של משתתפי ה�רט. 
אחד מהמצולמימ ב�רט, הצלמ 

שעיה גל, שליווה את 
העליות של גרעינ אלונ מורה 

לשומרונ החל מהעליה 
הראשונה ב1974, נפטר ימימ 
�פורימ לפני הקרנת ה�רט. 

העיתונאים בחזית
יצחק טלר עיתונאי  ynet יהדות וידיעות 9
תקשורת, קיבל השבוע את 
דרגת הרב �רנ במילואימ, 
ומונה לקצינ הה�ברה של 

המחוז הצפוני בפיקוד העורפ. 
ט�לר ניצל את ההזדמנות 

וצירפ אליו לשירות המילואימ 
את העיתונאית ליטל שמש 

מערוצ 20, 'ערב חדש' 
ו'ישראל היומ', ואת העיתונאי 

גדעונ דוקוב מ'בשבע', למערכ 
הה�ברה של מחוז צפונ בפיקוד 

העורפ. השבוע עשו החברימ 
מהתקשורת כמה ימי מילואימ 

במ�גרת תרגיל פיקוד העורפ.   

שוואקי חוגג בר מצווה
כאשר הזמר יעקב 

שוואקי הביא את אלי 10
נער בר מצווה וכמה מחבריו 

 The Special מארגונ
Children's Center לישראל 

לחגוג את בר המצווה שלו, הוא 
מעולמ לא חלמ שתיהיה לו 
הזכות להכני�ו לבר המצווה 
ולמלא את חובתו של אביו. 

אשתו של שוואקי, ג'נינ, 
ושותפתה חיה בנדר, מנהלות 

ארגונ לילדימ עמ צרכימ 
מיוחדימ בניו-ג'רזי, ויחד עמ 

תורמ אנונימי הגשימו את חלוממ 
של הילדימ להגיע לישראל 

לראשונה עמ הוריהמ ובליווי 
רפואי צמוד.  לרוע המזל, יומ 
לפני הבר מצווה, �בו של אלי 

נפטר בפתאומיות, ואביו לא היה 
מ�וגל לחגוג את המעמד החשוב 
הזה איתו, ובמקומו נכנ� שוואקי 

שהניח לחתנ הבר מצווה את 
התפילינ בהתרגשות רבה.

מחווה לנעמי שמרנו
אירוע ה�יומ של �דרת 

'החוויה היהודית' בארגונ 11
האגפ לתרבות יהודית בפתח 

תקווה, כלל מופע מחווה מיוחד 
לנעמי שמר שנקרא 'אומרימ 
ישנה ארצ'. את המופע ליוו 

האומנימ דוד דאור, חננ יובל, 

מימין: חנה והרב יצחק לוי, יוסי דגן, אורי אריאל, 
ציפי חוטובלי אלון, מנורה חזני, בני קצובר ואור אלון ריבלין, רומבולסקי וליברמן

שוואקי ואלי בכותל עיתונאי שפר הופעתך. טסלר, דוקוב ושמש
מימין: משה פלדמר, דוד ד׳אור, שמואל 

זלצר, צמד ילד, שלום שטימלר
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מזל"טים
לנתנ ויעל ארז מבת ימ 
להולדת הבת נטע הדה

למזכיר לשכת הרבצ"ר 
עובד פרל ורעייתו מאור 

להולדת הבת

לשפרה ויעקב מאור ממושב 
חמד לנישואי הבנ יאיר עמ 

רותי, בתמ של ברטה ומשה 
בריל מבית שמש

למלחינ הח�ידי אהוד בר 
לוי ורעייתו אושרה מרעננה 

לבר המצווה של הבנ אלנתנ

לתרצה ומשה נעמנ מנהל 
בית המדרש הקהילתי 

בגבעת שמואל להולדת הבנ 
מעיינ יצחק

לבניה גל מרמת גנ ויעלה 
גוננ מאלקנה לאירו�יהמ

מלאכי
מי 

ם: נע
צילו ם: חנה עזריאל

צילו

ם: אוהד צויגנברג
צילו

צילום: צילומסך מפייסבוק
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כל מה שמעניין את המגזר

mailto:medura@shvii.co.il


בקיץ הזה מחכים לילדים עם

מספר המקומות מוגבל. כל הקודם, לומד!
אם אתם רכזי קבוצות או מקימים קבוצת לימוד פנו אלינו לקבלת התוכנית והצטרפו לאלפי לומדים בכל הארץ!

מוקד טלפוני: 053-9197221
 keshet@elami-elatzmi.co.il :דוא"ל

פרויקט קש"ת 
מיועד לקבוצות לימוד 

בכל המסגרות: בתי ספר, 
כוללים, תלמודי תורה, 

קייטנות, בתי כנסת, 
קהילות  ולימודי בוקר. 

פרויקט קשת-קיץ של תורה יוצא לדרך!
הצטרפו גם אתם לתוכנית המיוחדת של האגף לתרבות יהודית 
לחופשת הקיץ המשלבת לימוד תורה בדרך חווייתית עם שפע 

של פרסים והפתעות לילדים!

כולל חוברת �אורו של עולם� מבית �אל עמי�
ותוכן להרחבה לתלמידי ז�- ח�.

סקטבורדים אולימפיים, שייט מירוץ ימי,
ספורט ימי אתגרי, כדורים, תיקים ועוד...

קש
קב
גר
תל
ב
ול

פרויקט ק
מיועד לק
בכל המסג
כוללים, ת
קייטנות,

קהילות  ו

עלות ההשתתפות מסובסדת: 
15 ₪ למשתתף - 

בקבוצות של 10 משתתפים ומעלה 

mailto:keshet@elami-elatzmi.co.il
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בית כנסת אחד בשבוע

bashtiblach@gmail.com בתי כנסת המעוניינים להשתתף במדור, אנא פנו למייל  ………

דרה
למה', ח

שכונת 'ש
רח' הכלנית 2 

אל) 
י ישר

יש"י (יחד שבט

קצת היסטוריה: 
תחילת בנייתו של בית הכנ�ת 

בשכונת 'שלמה' היתה 
בראשית שנות ה-50' של המאה הקודמת. 
בוני בית הכנ�ת וראשוני המתפללימ היו 
ניצולי שואה ושרידימ ממשפחות ענפות, 

שעלו לארצ-ישראל בדרכימ שונות 
ומשונות. מצבמ הכלכלי מנע בעדמ 

מלהשלימ את כל אשר תוכננ מראש, 
ובניית בית הכנ�ת נמשכה ל�ירוגינ 
והושלמה לאחר כ-15 שנימ. מקדש-

המעט ממוקמ בלב קריה תורנית, ליד 
מקלט ציבורי המשמש אפ הוא כמקומ 

תפילה וב�מוכ לישיבה. לפני כשנה הלכו 
לעולממ אחרוני מיי�די בית הכנ�ת, ועל 

המתפללימ כיומ נמנימ צברימ ועולימ 
חדשימ. זו גמ ה�יבה להענקת השמ 

'יש"י' - יחד שבטי ישראל, לבית הכנ�ת.

נוסח התפילה:
אשכנזי בנו�ח �פרד, אכ 

אוכלו�יית בית הכנ�ת 
מורכבת מבני עדות רבות: אשכנזימ 

ועדות המזרח, דתיימ, חרדימ ומ�ורתיימ. 

גבאים:
יאשיהו (יוש) הלוי וולשטינ, 

המשמש בקודש מזה כ-30 
שנה. גמלאי שעבד בעיריית חדרה 40 
שנימ כמזכיר העיר וכמנכ"ל העירייה. 

יהושע (שייע) יעקובוביצ', גמלאי 
שעבד כ-35 שנימ במערכת החינוכ 

העירונית כמנהל אגפ נוער, תרבות 
ו�פורט. עולה ותיק מברית המועצות. 

בינ היתר אחראי למערכת הכ�פית של 
 ,בית הכנ�ת. אלימלכ (אלנ) ג'ודי
שעובד עשרות שנימ כמהנד� בכיר 
במפעל 'פיתקית' בפארק התעשיה 

והע�קימ קי�ריה. עולה ותיק מארצות 
הברית. בינ היתר אחראי למערכת 
הבינוי והתחזוקה של בית הכנ�ת.

דמויות בולטות:
הרב אהרנ דרילמנ, רב בית 

הכנ�ת, מורה במקצועו, 
יליד ירושלימ. פעילימ מרכזיימ נו�פימ 
המ: ר' יעקב גרינבוימ, מרימ (ז'קלינ) 

דיאמנט, ד"ר יעקב (ג'קי) וינברג, 
יצחק דדונ ויצחק (איציק) באג.

נחטף בקידוש:
בקידוש מגישימ דג מלוח, 

קרקרימ, עוגות ועוגיות 
(ולעיתימ גמ קיגל), פיצוחימ, במבה, 
בי�לי, חומו�, טחינה, �לטימ שונימ, 

כמו כנ משקאות קלימ ומשקאות 
אלכוהוליימ: יינ, וי�קי, ברנדי, 

ליקרימ וודקה, ארק.

עזרת הנשים:
מכילה מקומ ל-50 

מתפללות. הנשימ מעורבות 
ואפ קונות עליות לתורה בחגימ 

ובמועדימ. עזרת נשימ נו�פת פועלת 

בעיקר בחגימ בקומה השניה. 

רגע בלתי נשכח:
ישנה קבוצת אנשימ בעלי 
צרכימ מיוחדימ המעורימ 

היטב בקרב הקהילה. אחד הרגעימ 
הבלתי נשכחימ אירע באחד מימי חנוכה, 

במ�גרת הדלקת נרות בדירתמ. אחד 
הדיירימ שזה לא מכבר הצטרפ לדירה, 

מיד אחרי הדלקת הנרות בירכ בקול 
רמ ובאופנ נרגש ברכת 'שהחיינו'. לא 

נשארה עינ יבשה בתומ ברכתו.

אסור לפספס :
מדי פורימ מארח בית 

הכנ�ת לקריאת המגילה את 
חברי 'משפחה אחת' בה מאוגדימ נכימ 
ומשפחות של קורבנות פעולות האיבה. 

בחג השבועות זוכה בית הכנ�ת לקישוט 
מיוחד: קשתות דקלימ ליד ארונ הקודש 

והבימה, ובעת הלימוד קיימת השראה 
מיוחדת בזכות הקישוט המיוחד.

מילה שלנו: 
מאז ומעולמ לא חדלו 
שונאינו להציק לבאימ 

בשערי בתי הכנ�ת, אכ 'כל כלי יוצר 
עליכ לא יצלח', ומאז מו�יפימ בתי 

הכנ�ת למלא את תפקידמ כמרכז לחיי 
הציבור. אנו מייחלימ ומאחלימ ש'יבנה 
בית המקדש במהרה בימינו' וכנ�פח, 
ימשיכו בתי הכנ�ת לשמש בתפקידמ.

יוסף ארנפלד

mailto:bashtiblach@gmail.com
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לפרטים והרשמה: 

בואו להתרשם 
 

והמגמותממגוון המסלולים 
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