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הערת שוליים 
אלחנן בן אורי

הדתי לציבור  עיתון 

מילה שלנו

 במאי 2012, פור�מ דו"ח מבקר המדינה בנושא: התנהלות הצבא בעימות בינ חיל החינוכ לרבנות וביצוע 
פעילויות חינוכיות באמצעות מכונימ חיצוניימ. הדו"ח העלה על נ� את הוויכוח בינ קצינ חינוכ ראשי דאז, 
תא"ל אלי שרמיי�טר, שמעורבות הרבנות הצבאית הוגברה בלי פיקוח הולמ של המטכ"ל. בדו"ח נמתחה 

ביקורת על חו�ר תיאומ בינ הגופימ ועל הימנעות הצמרת הצבאית מהתערבות והכרעה במחלוקת. 
ההחלטה  את  גלגל  אלא  הצבאית,  הרבנות  ותפקידי  האחריות  בדבר  הכריע  לא  המדינה  מבקר  דו"ח 

לפתחמ של ראשי צה"ל.
קצינ החינוכ הראשי שנכנ� בעקבות שרמיי�טר, שהיה אחד המניעימ המרכזיימ לה�תה נגד הרבנות 
הצבאית הראשית, הוא תא"ל אבנר פז צוק. בנ קיבוצ עינ השלושה, שמ גדל והתחנכ, ושימש כקומונר בקנ 
'הנוער העובד והלומד' בשכונת בורוכוב בגבעתיימ. פז צוק נכנ� לתפקיד עמ כל המטענ האידיאולוגי אותו 
קיבל ממחוזות ילדותו ונערותו, ודרש מראש אכ"א אלופ חגי טופולנ�קי, להורות על רבנימ צבאיימ שלא 
לקחת חלק מרכזי בטק�י ההשבעה של טירוני צה"ל. עוד הוא הו�יפ, כי עדיפ שהקראת הפרק מהתנ"כ 
בטק�ימ תבוצע על ידי אחד המפקדימ - המג"ד או המ"פ, ולא על ידי רב צבאי בהתאמ להחלטת מפקד 
היחידה. הוא הדגיש באופנ חד משמעי, כי "אינ בלעדיות לרבנות על התנ"כ". פז צוק אפ קרא לבטל את 

'דבר הרב החילי' במהלכ הטק�: "אינ שומ �יבה שדווקא רב ישא דברימ בטק� השבעה לצה"ל ולמדינה.
בתקופת פז צוק גברה פעילות מכוני 'הקרנ החדשה' בצה"ל, והוא התבטא נגד שיחות רבנימ וכינה 
אותנ 'חומר מי�יונרי'. בשיחות עמ מפקדימ דאג לכוונ אותמ לחינוכ לצבא ממלכתי ופלורלי�טי, אכ 
לא צבא יהודי. פז צוק דאג לכני�ת רבנימ רפורמיימ תוכ דחיקת רבנימ אורתודוק�יימ, וראה בביטול 

הפעילות לזהות יהודית כיעד משמעותי.
לפני למעלה משנה נבחר צביקה פייראיזנ, דתי בוגר מדרשית נעמ בפרד� חנה, שהתגורר בנווה צופ  
ובוגר קור� טי� במגמת נווטי קרב. אכ למרבה הפלא ההחלטה היתה שכני�תו לתפקיד תהיה לאחר 
שנה. פז צוק ניצל את השנה שניתנה לו עד תומ, וציינ את הקרב על הדרכ לחינוכ אמוני תודעתי בצה"ל 

בניצחונ מוחלט על הרבנות הראשית. 
אכ מ�תבר שפז צוק לא ה�פיק ל�יימ עד תומ את מלאכתו כבוגר 'הנוער העובד והלומד', והודיע בימימ 
אלה �מוכ ל�יומ התפקיד, כי החל משנת 2018 רק חיילות וחיילימ של חיל החינוכ ידריכו את חיילי צה''ל 
שמשרתימ ביהודה ושומרונ. המשמעות היא, שבני קצובר או ראשי המתיישבימ באיו"ש, לא יוכלו להרצות 

בפני החיילימ ול�פר להמ על הגזרה שבה המ משרתימ.
עמ כני�תו של צביקה פייראיזנ כולנו מאחלימ לו הצלחה, מתוכ תקווה שינווט את �פינת החינוכ של צה"ל 

למחוזות אחרימ וילמד מפז צוק להביא עימו את הערכימ מהמקומות בהמ למד לתפקידו.
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כתובת: ת.ד. 6444, עכו 24724
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פקס: 1534-9553325
www.shvii.co.il :אתר

דוא"ל מערכת:
ma.shvii@shvii.co.il

דוא"ל סטודיו:
studio7@shvii.co.il

דוא"ל פרסום:
sales@shvii.co.il

לפרסום: 050-6072869
הפצה: יוסי בן הדור 'מקור ראשון' 

b0528908518@gmail.com
052-8908518

הוצאה לאור: רובי לוזון - 'שביעי'
עורכת: הילה ניסן פרידמן 

מנהל פרסום: 
חיים מיכאליס: 050-6072869

עיצוב: תמר שוק, ש. כהן, הילה כהן
כתבים: אהרל'ה ויסברג, משה גלנץ, 

עופר עדני, יוסף ארנפלד, אדם פז
טורים ומדורים: אמנון שומרון, משה 

גלנץ, אור רייכרט, איתמר מרילוס, 
שבתאי שירן, חלי בן שחר, יוסף 

ארנפלד, מאיר פרייליכמן
קריקטורה: אלחנן בן אורי

הגהה: דוד תורג'מן
צילום שער: אודי ציטיאט

למערכת שמורה הזכות לקבל או 
לדחות מודעות שלא עפ"י רוח

העיתון. המערכת אינה אחראית
לתוכן המודעות.

תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין, 
משהו שכדאי שכולם ידעו עליו, מידע 

חשוב, רוצים לברך מישהו, לאחל 
מזל טוב? 

אתם מוזמנים לשלוח לנו:
ma.shvii@shvii.co.il

חפשו אותנו ב-

http://www.shvii.co.il/
mailto:ma.shvii@shvii.co.il
mailto:studio7@shvii.co.il
mailto:sales@shvii.co.il
mailto:b0528908518@gmail.com
mailto:ma.shvii@shvii.co.il
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משה גלנץ

סיכום אירועי השבוע

כנס מחשבת ישראל 
ביב"ע נחלים. ישיבת בני 

עקיבא נחלימ בשיתופ החמ"ד והאגפ 
לתרבות יהודית של משרד החינוכ, 

קיימו בפעמ השניה, ימי עיונ במחשבת 
ישראל בנושא 'חירות ו�מכות' 

המשתלב עמ חזונ החמד. הימימ, 
המיועדימ לציבור הרחב, למנהלימ, 

מורימ ומחנכימ, ע�קו השנה בנושאימ 
רחבימ המהווימ אתגר חינוכי מול 

אתגרי התקופה. הרב שמואל לורנצ, 
ראש ישיבת בני עקיבא נחלימ, 

מארגנ ויוזמ היומ: "נמשיכ לע�וק בטיפוח זהות ציונית דתית ולהאהיב תורה ומצוות". אברהמ 
ליפשיצ, ראש מינהל החמ"ד: "החמ"ד שוקד על חיבור חזונו לכלל המערכת תוכ תרומה לעמ 

ולמדינה ברוח התורה ומצוותיה. את הכנ� הפיקו נריה והילה ותקינ מ'ותקינ� בוטיק'.

בעקבות התערבות בנט: המכללות הדתיות ישמרו על הצביון הדתי. 
בימימ אלו מתקיימ תהליכ הדרגתי של העברת המכללות האקדמיות לחינוכ, מאחריות 

תקציבית ותכנונית של משרד החינוכ לידי האחריות של הועדה לתכנונ ותקצוב, מה שלמעשה 
הופכ אותנ למו�ד שלא רק הוכר ע"י המל"ג אלא גמ מתוקצב על ידי ועדת התקצוב שלו. לקראת 

המעבר עלה החשש במועצת החמ"ד כי המו�דות לא יוכלו להמשיכ ולשמור על הצביונ הדתי 
המאפיינ אותנ, וזאת מכיוונ שכביכול חוק המל"ג מחייב מו�דות המתוקצבימ על ידי המל"ג 

ב�טנדרטימ שאינמ עולימ בקנה אחד עמ הצביונ הדתי. בזכות התערבות השר בנט התקיימ דיונ 
בלשכת המשנה ליועצ המשפטי לממשלה, רז ניזרי, בו השתתפו נציגי המועצה להשכלה גבוהה 

ונציגי משרד החינוכ ובו נקבע כי יש לאפשר את שמירת הצביונ הדתי של המכללות. "אני מברכ 
על המעורבות האישית של השר בנט", אמר יו"ר המועצה הרב אבי גי�ר בישיבת מועצת החמ"ד 

הראשונה שהתקיימה לאחרונה. "לכולנו היה ברור שהדבר נוגע לכל בתי המדרש שיכשירו את 
כל מורי הדור הבא ויכשירו את כל ילדנו לדורות הבאימ - השאלה היתה מי יהיה המורה למורימ 

ובאיזה עולמ של מכללות יתחנכו המורימ. זה דרש מאבק לא פשוט מול גורמימ שונימ".

מאבק לא פשוט. בנט במכללת אורות 

הרב שרקי בכנס נחלים ה-2

גדעון סער: "להוכיח שמדינת 
ישראל פועלת לחזק את 

ההתיישבות". השר לשעבר 
גדעונ �ער �ייר השבוע יחד עמ 

ראש מועצת גוש עציונ שלמה נאמנ 
בנתיב האבות, ופגש את המשפחות 

המתגוררות במקומ ונמצאות ב�כנת 
פינוי יומיומי לאחר פ�יקת בג"צ 

בנושא. בתומ ה�יור אמר, כי אחרי 
ששומעימ את הפרטימ אי אפשר 

שלא להתרשמ שהתוצאה יוצרת עוול 
לתושבי המקומ ולא מועילה לאפ 

אחד. "אינ טענה או הוכחת בעלות 
על השטח", ה�ביר. "אני מקווה 

שתמצאנה הדרכימ להוכיח לאותמ 
גורמימ הפונימ לבג"צ המבקשימ 

לפגוע בהתיישבות, שמדינת ישראל 
פועלת לחזק את ההתיישבות".

מועלם לארדן: "הקצה 
כבאית לבית אל". כתוצאה 

מהצתה של פל�טינימ, אירעה השבוע 
שריפה בישוב בית אל שהתפשטה 
לעבר קו הבתימ בצפונ הישוב. 15 
בתימ פונו ומ�פר תושבימ נפגעו 

משאיפת עשנ. כיוונ שהכבאית ישנה 
ואיננה תקינה, היה צורכ באזעקת 

כבאית מעופרה, שהגיעה רק לאחר 40 
דקות. באורח נ�, מכלי �ולר ובלוני 

הגז בבתימ לא התפוצצו בעקבות 
השריפה. בעקבות זאת, פנתה השבוע 
יו"ר �יעת 'הבית היהודי' ח"כ שולי 

מועלמ רפאלי אל השר לביטחונ 
פנימ גלעד ארדנ בבקשה לטפל 

בבעיה. "כבר זמנ רב שראש המועצה 
ותושבי בית אל מתריעימ על הבעיה 

החמורה וטרמ נמצא לה פתרונ. אבקש 
בדחיפות את התערבות השר".

m
arabu.pr :צילום

http://marabu.pr/


לילות חמישי בימי בין המצרים 
 

בהיכל שלמה, בירושלים 

מצטרפים ללימוד התנ»ך של מכללת הרצוג 
 

ונהנים משיעורים, הרצאות וסיורים ברוח ימי העיון בתנ»ך

לצעירים*

לילות התנ''ך
של מכללת הרצוג 

ד' באב (27.7)
האם אפשר לזהות בתנ»ך את מדינת ישראל

ואת ששת הימים?
הרב יואל בן נון 20:00

«אתגר זכרון ירושלים על נהרות בבל (תהלים קלז)« פרופסור יוני גרוסמן השתדלות או תפילה במה מאמין התנ»ך21:00 הרב איתמר אלדר חטא המרגלים - בכיה לדורות22:00 הרב אליעזר קשתיאל המענה של ישראל לה› בספר תהילים לאחר החורבן23:00 הרב ד»ר בני לאו 00:00

herzog.ac.il :או כנסו לאתר מכללת הרצוג nights.herzog.ac.il :להרשמה 

 עלות השתתפות לערב אחד- 80 ש"ח

הרצוג. לדעת. לחנך.

* מיועד לצעירים בגילאי 35-18  ולצעירים ברוחם

http://herzog.ac.il/
http://nights.herzog.ac.il/


8 | שביעי גליון 266 | כ"ז תמוז תשע"ז | 21.07.17

משה גלנץ

סיכום אירועי השבוע

www.shimshi-psy.co.il  |  073-3744488

יהודי וערביי השומרון: 
נלחמים בתאונות בכביש 60. 

בעקבות תאונות הדרכימ הקשות 
בשומרונ - שיתופ פעולה ראשונ מ�וגו 
בינ המתיישבימ ביו"ש למנהיגות ערבית 
מקומית ביו"ש. בתוכנית: הקמת ארגונ 

אזרחי של פל�טינימ ומתנחלימ למלחמה 
בתאונות הדרכימ. "אינ פה עניינ פוליטי 

יש כאנ יהודימ וערבימ שמתימ על 
הכביש", אמר ראש המועצה יו�י דגנ 

במפגש עמ מנהיגימ ברשות הפל�טינית.

הכנסת ספר תורה בבסיס 
החדש: מפקד גדוד אמירים 
כתב את האותיות האחרונות 

בספר. בשבוע שעבר החל מעברו 
של גדוד אמירימ, גדוד קשר מבצעי 

מטכ"לי, מב�י�ו הישנ בצריפינ לביתו 
החדש במשמר הנגב. במ�גרת המעבר, 
התקיימ טק� הכנ�ת �פר תורה בבית 

הכנ�ת החדש שנבנה במקומ. גדוד 
אמירימ נותנ מענה תקשובי במקומות 
בהמ אינ תשתית או תנאימ לתקשורת 

נייחת, גמ במקרימ בהמ נדרש �יוע 
לכוחות מחוצ לגבולות המדינה. בטק� 

שנחגג בשירה וריקודימ הוכנ� �פר 
התורה למשכנו החדש לאחר שנכתבו בו 
האותיות האחרונות על ידי מפקד הגדוד 
�א"ל שלומי קדמ שאביו �א"ל (מיל') 
איציק קדמ היה אפ הוא מפקד הגדוד 

לפני כ-30 שנה. "כמי שהעביר לא מעט 
מימי ילדותו בלשכת המג"ד הותיקה, 
אני מרגיש זכות אדירה ו�גירת מעגל 

להיות המג"ד שיוביל את הגדוד למשכנו 
החדש בנגב", אמר �א"ל קדמ.

ח"כ יוגב לנוער עתניאל: "יש בכם כוחות עצומים". הישוב עתניאל �פג בשנימ 
האחרונות מ�פר פיגועימ קשימ, בעקבותיהמ החלו נוער עתניאל בפעילות לזכרמ. בישוב 

נבנו שביל �ובב עתניאל, בריכה אקולוגית ופרגולות לזכר שלושת הנערימ, ולאחרונה גוי�ו 200 
אלפ ש"ח לבניית מצפה מרהיב לזכר דפנה מאיר שיתחבר לאתר תיירות הכולל בריכות, מטעימ, 

פרגולות, נדנדות ועוד. השבוע הגיע לעתניאל ח"כ מוטי יוגב לצורכ מפגש עמ בני הנוער של 
הישוב, וביקור באתר הפעילות. במפגש �יפרו בני הנוער על החיימ בעתניאל, על האתגרימ ועל 

העשיה הרבה דרכה בחרו להתמודד עמ האירועימ. "רק לפני חמישימ שנה לא היה כאנ דבר", אמר 
יוגב לנוער. יש בכמ כוחות עצומימ שרק מחכימ לפרוצ, והאתגרימ מוציאימ אותמ החוצה. אני 

בטוח שהתקופה שעברתמ הפכה אתכמ למלוכדימ יותר, ח�ינימ יותר, ובוגרימ יותר".

אבי רואה: "התקשורת 
מזינה בפייק ניוז". השדולה 

היהודית-אמריקאית ג'יי �טריט 
שמוכרת בעיקר בעמדתה השמאלית 
של המפה הפוליטית, קיימה בימימ 

האחרונימ �יור לשמונה חברי קונגר� 
אמריקאימ במועצה האזורית בנימינ. 

המשלחת ביקרה במרכז המבקרימ 
ביקב פ�גות שבבנימינ ואליענה 

פ�נטינ מד�ק החוצ של בנימינ דיברה 
עמ המשלחת על המורשת התנ"כית, 
חיי היומ-יומ, ועל שיתופי הפעולה 

הע�קיימ של יהודימ וערבימ בבנימינ. 
אבי רואה, ראש מועצת בנימינ: 

"ב�יורימ האלה אנחנו מוכיחימ להמ 
כי התקשורת מזינה אותמ בפייק ניוז 

בכל מה שקשור להתיישבות".
נופים חוגג 30. הישוב נופימ 
חגג שלושימ שנימ להקמתו יחד 

עמ צעירי השומרונ במופע ענק עמ 
הזמר מוש בנ ארי. האירוע הייחודי 

הופק ב�יוע המועצה האזורית שומרונ 
והמשרד לשוויונ חברתי בראשות 

השרה גילה גמליאל. ראש המועצה 
יו�י דגנ, יו"ר הוועד שייקה קיגל 

ומזכיר הישוב אלירנ תשובה ברכו את 
החוגגימ, וציינו את הייחודיות של 
הישוב שמורכב מחילוניימ ודתיימ, 

ותיקימ וחדשימ ויוצרימ קהילה שהיא 
מופת לחברה הישראלית.

מחדשים את הרמב"ם. 
בשבוע שעבר התקיימ במרכז 

שטיינזלצ בירושלימ השקת פירושי 
הרב עדינ אבנ ישראל שטיינזלצ 

של הרמב"מ והוצאתו לאור בהוצאת 
'קורנ'. הרב שנמצא בשלבי החלמה 

נכח אפ הוא באירוע וניתנ היה לחוש 
את התרגשותו על �יומ �פר נו�פ 

מתוכ כתביו. "�יומ הכתיבה של היד 
החזקה של הרמב"מ שאנו חוגגימ 

הערב הוא אחד מארבעת המרכיבימ 
של הקנונ היהודי", אמר באירוע 

מנכ"ל ארגונ שפע, הרב מנחמ אבנ 
ישראל שטיינזלצ.

מימין: יונתן בן חיים (סופר סת"ם שכתב 
את ספר התורה) ורס״ב גל דבח

"מלוכדים יותר, חסינים יותר, 
ובוגרים יותר". יוגב ובני הנוער

דגן ובכירים פלסטינים

http://www.shimshi-psy.co.il/
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כנס במלאות 12 שנים 
להתנתקות: "נשמיע גם 

קולות שלא התנגדו לגירוש" 
המרכז להנצחת מורשת גוש קטיפ וצפונ 
השומרונ יערוכ ביומ שלישי הקרוב כנ� 
במלאות 12 שנימ להתנתקות. באירוע, 
שיערכ באולפנת קריית החינוכ בניצנ 

תחת השמ 'כנ� קטיפ לאחריות לאומית', 
יופיעו בינ היתר השרימ איילת שקד, זאב 
אלקינ ואורי אריאל, וגמ ח"כ משה גפני 

ובצלאל �מוטריצ', מנכ"ל משרד ראש 
הממשלה אלי גרונר, וכנ דוברימ ופעילימ 

מהמגזר הבדואי והחרדי. "דווקא היומ, בגלל ריבוי השקפות העולמ, הדעות, הזרמימ והאמונות 
בחברה הישראלית, והמחלוקות המתעוררות מדי יומ, צריכ להעלות לתודעה הציבורית את חשיבותו 

של הדיאלוג הפתוח, ההקשבה והכבוד ההדדי", אומר מרדכי (מוכי) בטר, מנהל מרכז המורשת. 
"בכנ� נביא גמ קולות ממגזרימ שלא נלחמו נגד הגירוש. אנחנו מ�תכלימ קדימה ולא אחורה. על 
מה שהיה אז אנחנו עושימ עצרת זיכרונ בכי�ופימ יומיימ אחרי הכנ�. שמ נע�וק במה שהיה. בכנ� 
הזה אנחנו רוצימ לראות קדימה איכ אפשר לשלב יחד את הכוחות של כלל החברה הישראלית. לא 

להגיד 'אלה אשמימ' וכדומה, אלא לרתומ את כלל הגורמימ לייצר חברת מופת אחת. אנחנו לא באימ 
לנגח אפ אחד. המטרה שלנו היא שגוש קטיפ לא ישאר רק במה שנעשה ומה היה, אלא ישאר בתודעה 

הציבורית כמקומ של עשיה והתפתחות שנוצר בעקבות אותו משבר נורא".

הנשיא נפגש עם זוכי 'פרס כץ' ליישום ההלכה בחיים המודרניים. 
נשיא המדינה ראובנ (רובי) ריבלינ נפגש השבוע עמ זוכי 'פר� כצ' ליישומ ההלכה בחיימ 

המודרניימ, בבית הנשיא. הפר� נו�ד בשנת 1975 על ידי מרדכי דוד (מרכו�) כצ ז"ל ועדינה 
כצ לזכר אמו של מרכו�, גולדה כצ ז"ל. הזוכימ בפר� השנה המ: מכונ 'משפטי הארצ' על 

העלאת המודעות ביישומ המשפט העברי בקרב הציבור הרחב; הרב ד"ר מרדכי הלפרינ, על 
עשייתו בנושא רפואה והלכה; הרב שלמה דייכוב�קי חבר בית הדינ הרבני הגדול; מכונ 'התורה 

והארצ' על מציאת פתרונות הלכתיימ בעבודת האדמה. "פר� כצ, מושתת על הי�וד שתורת 
ישראל היא תורת חיימ", אמר ראש הממשלה, בנימינ נתניהו. "מרכו� ורעייתו מזוהימ עמוקות 

עמ הצורכ לתמוכ בחינוכ יהודי ובהמשכיות יהודית".

בעמידה: הרב אבי גיסר ממכון משפטי ארץ, הרב יעקב אריאל נשיא מכון התורה 
והארץ, הרב שלמה דיכובסקי, הרב ד"ר מרדכי הלפרין, הרב יגאל קמינצקי, צבי 

כץ (בנו של מרכוס) בישיבה: הרב סבתו מוועדת הפרס, הנשיא, עדינה כץ

"להשאר בתודעה הציבורית". בטר

דבורה גונן: "את דני רצחו 
ערבים, ואת הוידוא הריגה 
בג"צ עשה לי". בכנ� של תנועת 

דרכ חיימ 'שלטונ העמ או שלטונ 
בג"צ?' שהתקיימ השבוע, תקפה דבורה 

גוננ את האטימות שהפגינו השופטימ 
בעתירה נגד הרי�ת בית רוצח בנה דני 

גוננ, שנרצח בפיגוע ליד דולב לפני 
כשנתיימ. בעתירה שהגישו ארגוני 

שמאל נגד הרי�ת בית רוצח דני 
גוננ, התפתחו דינ ודברימ חריפימ בינ 
דבורה גוננ לבינ נשיאת בית המשפט 
העליונ מרימ נאור. "הרגשתי שדני 

נרצח ולי עשו וידוא הריגה. כל הדיונ 
התקיימ בהנחה שקירות וזכוכיות של 
בתי משפחות מחבלימ יותר חשובימ 
מהבנימ שלנו", אמרה. "לא מוכנה 
לתפי�ה שזכות של מחבל קודמת 

לזכות שלי כעמ היהודי".

חדש בשירות הלאומי: 
שימוש בכספי פיקדון 

גם לטובת יעוץ לימודים 
ותעסוקה. צעירימ רבימ אשר 
מ�יימימ את שירותמ הצבאי או 

הלאומי, מתקשימ בבחירת תחומ 
הלימודימ בו יע�קו בלימודיהמ 

האקדמיימ ולשמ ככ פונימ למרכזי 
ומכוני יעוצ לימודימ ותע�וקה, 

כשעד היומ השירות לא היה יכול 
להינתנ מתוכ כ�פי הפיקדונ. לאור 
פניות שקיבל בנושא, פנה מנכ"ל 

רשות השירות הלאומי-אזרחי 
שר-שלומ ג'רבי, למנכ"לית הקרנ 

לחיילימ משוחררימ חמדה מרק, 
וביקש ממנה לכלול את היעוצ בכ�פי 

הפיקדונ האישי העומדימ לרשות 
בוגרי השירות הצבאי והלאומי-

אזרחי. "שמח כי מנהלת הקרנ נענתה 
לפנייתי", אמר שר-שלומ ג'רבי. 

"מעתה יכולימ בוגרי השירות הצבאי 
והשירות הלאומי, להשתמש בכ�פי 
הפיקדונ האישי לטובת יעוצ ואבחונ 

תע�וקתי מקצועי".

"מ
לע

ן, 
ימ
ני

ק 
אר

 מ
ם:
לו
צי

עזרא: נעלה לירושלים. 
מאות מדריכי תנועת הנוער 'עזרא' 
יצאו בימימ האחרונימ להכנה לקראת 
מחנות הקיצ שיחולו לאחר תשעה באב 
שבמרכזמ יהיה 'המחנה הנודד', מחנה 
�יירימ לבוגרי ז'-ח', ב�ימנ 50 שנה 

לשחרור ירושלימ. "התקדמנו צעד 
משמעותי נו�פ בשדרוג והתאמת מחנות 

הקיצ לכלל התפי�ה הערכית חינוכית 
בתנועה", אמר מזכ"ל תנועת הנוער 

'עזרא', שאול דה מלאכ. רכזים ורכזות של התנועה שיצאו בהכנות למחנות הקיץ 

סגן שר הבטחון בבנימין: 
"פועלים להרחבת תשתיות". 

במהלכ �יור שהתקיימ השבוע בו 
ביקר �גנ השר בנ דהנ בישובי מערב 

בנימינ, אמר ראש המועצה אבי 
רואה כי "הגיע כבר הזמנ לקיימ 

כאנ חיימ נורמאלימ, לאפשר בניה, 
לאשר תוכניות, לטפל בתשתיות, 
ולהתאימ את כבישי יו"ש לכמות 
התושבימ". �גנ שר הביטחונ אמר 

כי "לישובי בנימינ יש עתודות בניה 
גדולות ויכולת צמיחה משמעותית. 
כדי לממש יכולת זו אנחנו פועלימ 
להרחיב את התשתיות ולה�דיר את 
מעמדמ. אעשה ככל שביכולתי כדי 

להוציא לפועל תוכניות אלו".
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הרובוטים הישראליים 
העפילו לגמר גביע העולם. 

נבחרת הכדורגל של רובוטימ דמויי אדמ 
של הפקולטה להנד�ה באוניבר�יטת בר-
אילנ, העפילה לגמר בטורניר 'רובוקאפ 

2017' העולמי שייערכ ביפנ ב�ופ החודש. 
בתחרות מיישמימ ה�טודנטימ את תכני 

המדע וההנד�ה שרכשו במהלכ הלימודימ. 
בראש הנבחרת - ד"ר אלי קולברג 

מהפקולטה להנד�ה ופרופ' גל קמינקא 
מהמחלקה למדעי המחשב.

אמי"ת מודיעין: מדליית 
ארד באליפות אירופה 

ליזמים צעירים. היזמימ הצעירימ 
מאמי"ת בנימ מודיעינ (ע"ש �תקר) 

רק בני 15, וכבר זכו במקומ השלישי 
באליפות אירופה ליזמות צעירה. עמ 
 ,pic-nic-מוצר ייחודי אותו פיתחו

המפה החווייתית שנהפכת לשקית אשפה. 
נבחרת ישראל התחרתה בינ השאר מול 

נבחרות מתורכיה ובחריינ, ומבינ 37 
נבחרות צעירות מכל רחבי אירופה זכו 
התלמידימ ממודיעינ, הצעירימ ביותר 

בתחרות, במקומ השלישי היוקרתי, לאחר שהרשימו את חבר השופטימ בעבודת הצוות ובמקצועיות 
שלהמ. עד כה מכרו התלמידימ מעל 2500 מפות במחיר של 15 ש"ח למפה. התכנונ הע�קי שלהמ הוא 
ליצור שת"פ עמ גופימ גדולימ, ולייצר כמויות גדולות יותר על מנת להוזיל עלויות. ב'רשות הטבע 

והגנימ' כבר הביעו נכונות לרכישה ובמהלכ הקיצ המוצר ימכר בחנויות הרשות. 

עולות מצרפת קיבלו 
תעודת זהות. �יומ שנה בכל 
מקומ הוא תמיד אירוע חגיגי, אבל 

ל-20 בנות עולות מצרפת היה ה�יומ 
להתחלה חדשה. הבנות, אשר בשנה 

האחרונה היו בארצ כחלק מתוכנית 'עתיד 
חמדת' לבנות עולות מצרפת במכללת 
חמדת הדרומ, קיבלו את תעודת הזהות 

הראשונה שלהנ בטק� מיוחד יחד עמ 
עוד כ-70 עולימ מצרפת, ובככ הפכו 
לאזרחיות ישראליות. הבנות צפויות 
להתגיי� כבר בשנה הבאה לשירות 

לאומי או לצה"ל. ב�ופ השבוע הגיעו הבנות ל�וכנות היהודית שבקריית מוריה בירושלימ, שמ 
נערכה �עודה חגיגית. לאחר מכנ נערכ טק� בו נאמו נציגי ה�וכנות היהודית וארגונ cnef שתומכ 
בעולי צרפת. ב�יומ הנאומימ הוזמנו הבנות לבמה ולכל אחת הוענקה תעודת הזהות שלה. "עכשיו 

מתחילימ חיימ חדשימ", אמרה אודליה כהנ ילידת צרפת, "�ופ �ופ הגעתי לזה".

מרים פרץ בגבעת שמואל: 
"תגידו לעצמכם: אני 

יכול". מרימ פרצ הגיעה בשבוע 
שעבר למתנ"� בגבעת שמואל 

להרצאה מיוחדת והמקומ היה מלא 
מפה לפה. האירוע אורגנ על ידי 

המחלקה לתרבות יהודית. "המ�ר 
שלי דומה למה שעשה אוריאל 

כשעלה לכיתה א'. בגלל שהיה קטנ 
היה לו קושי לעלות את מדרגת 

האוטובו� ואז הוא אמר: 'אימא אני 
יכול'. ככ אמר כשרצה להתקבל 

ל�יירת גולני ולא רצו לקבלו בגלל 
היותו קטנ -'אני יכול'. המ�ר הוא 

שהכול בראש", אמרה פרצ. "אמנמ 
לקחו לי את הבנימ אבל את הרוח 

לא יכולימ לקחת. תנצלו את הרגע, 
תנשקו את הילדימ. יש אנשימ 

שמתימ שיקראו להמ אימא".

צהר: יוצקים תוכן נכון 
לימי בין המצרים. ארגונ 
רבני 'צהר' ערכ ב�ופ השבוע 

האחרונ את הכנ� השנתי שלו, 
כאשר השנה התמקד הכנ� בשיח 

והקשבה בחברה הישראלית. הכנ� 
תחת השמ: 'התשמע קולי' נערכ 

בבנייני האומה בירושלימ והשתתפו 
בו למעלה מאלפ איש שהגיעו 

למגוונ רחב של הרצאות ומושבימ. 
בינ היתר, הופיעו בכנ� הרב יובל 
שרלו, הרב יעקב מדנ, הרב אורי 

שרקי, הרב יונה גודמנ, הרב 
רמי ברכיהו רב המשטרה, גילת 
בנט, פרופ' וכלת פר� ישראל 

רות גביזונ ועוד. "אחד האתגרימ 
הגדולימ של דורנו הוא יציקת 

התוכנ הנכונ לימי בינ המצרימ, 
באופנ שיגרומ לנו להרגיש כי 
הצלחנו לבנות נדבכ בגאולה 

הפרטית והלאומית שלנו, אמר 
יושב ראש הארגונ, הרב דוד �תיו.

צילום: יח"צ דג הזהב

 
 

 

052-8908518  
yossib@makorrishon.co.il

 

 *
9248

"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

העולות עם תעודות הזהות

מימין לשמאל: הראל גרנות, ירין מוזס, 
המנטור איציק מלכה, פלאי לוין ורועי אהל

נערך לגמר. הרובוט של הפקולטה 
להנדסה באוני' בר אילן

http://www.datileumi.co.il/
mailto:yossib@makorrishon.co.il
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משה גלנץ

סיכום אירועי השבוע

בני עקיבא: נערכים 
למחנות הקיץ. השבוע החלו 

ההכנות האחרונות בתנועת 'בני עקיבא' 
לקראת מחנות הקיצ שיחלו בתומ תקופת 
'בינ המצרימ'. במ�גרת ההיערכות יצאו 
השבוע עשרות צוותימ של רכזי התנועה 
לשטח, במטרה ליצור מערכת הדרכתית 

וארגונית לקראת הגעתמ של עשרות 
אלפי החניכימ לפעילות ענפה במחנות 

השונימ ברחבי הארצ. השנה מחזורי 
הפעילות ימשכו כחודש שלמ.

מכללת 'הרצוג': צעירים 
לומדים תנ"ך בלילות. 

בשבוע שעבר נחנכ ב'היכל שלמה' 
פרוייקט 'לילות התנ"כ לצעירימ' 
הנערכ במהלכ לילות חמישי של 

שלושת השבועות. השיעורימ נבנו 
בהתאמה מיוחדת לקהל הצעיר של 

בני 18-35, במטרה להנגיש עבורמ 
את לימוד התנ"כ. בערב הראשונ 

השתתפו רבימ ששמעו שיחות 
מרתקות מפי הרב אורי שרקי, הרב 

יובל שרלו, ד"ר דורונ שר אבי 
ממכללת 'הרצוג', הרב מתניה ידיד, 

העיתונאית יפעת ארליכ והרבנית 
רחלי פרנקל-שפכטר, אמו של נפתלי 
פרנקל ז"ל ועוד. הלילה האחרונ של 
לילות התנ"כ יערכ בתשעת הימימ. 
"אנחנו חיימ היומ את התנ"כ באופנ 
טבעי יותר מאי פעמ, ואת זה חשוב 

לנו להנגיש החוצה", אמר הרב 
ד"ר יהודה ברנד�, ראש המכללה 

האקדמית 'הרצוג'. "צריכ להגדיל את 
המעגלימ, גמ מבחינה כמותית וגמ 

מבחינת גיוונ".

כנס בית שאן: מכניסים תבלין לחיי הנישואים. השבוע התקיימ בבית שאנ כנ� 
של 'מרכז משפחה' של ישיבת הה�דר בבית שאנ, שע�ק בנושאי משפחה וזוגיות תחת הכותרת 
'לעורר את האהבה' ביוזמה של הרב שלמה שושנ, ראש ישיבת הה�דר בעיר ורעייתו אורה שושנ, 

שהקימו את מרכז המשפחה, המקיימ �דנאות ופעילויות בנושא במהלכ השנה. בכנ� השתתפו 
מאות אנשימ מרחבי הארצ ששמעו מגוונ רחב של הרצאות, שיעורימ ו�דנאות בנושאי משפחה 

וזוגיות. בינ המרצימ, הרב מיכי יו�פי, הרבנית הד�ה פרומנ ועודד מנשה ועדנ הראל. "כמטפלת 
זוגית אני פוגשת זוגות רבימ שלא מוכנימ לחיות חיימ של דלות רגשית ומחפשימ תוכנ עמוק יותר 
שניתנ ליצוק לתוכ חיי הנישואימ", �יפרה יוזמת הכנ�, אורה שושנ. "השתדלנו להכני� לכנ� תוכנ 

עמוק ומעשיר בנקודה הכי פנימית של חיינו".

חיילים מצדיעים לניצולי 
השואה. השבוע הגיעו חיילי 

צה"ל מב�י� חוות השומר לבית הדיור 
המוגנ 'בית שלומ' של עמותת 'רעות' 

בתל אביב. במהלכ ה�יור שמעו עדויות 
מפי ניצולי השואה אידה פרידמנ 

ויצחק שלמונ. החיילימ, שבשבוע הבא 
עוברימ ליחידות קרביות, התרגשו מאוד 

מהביקור ומהמפגש הישיר עמ ניצולי 
השואה והביעו גאווה רבה על היותמ 

חיילימ בצבא ההגנה לישראל.

תושב עתניאל זכה במקום 
השני במכביה. יהודה �ינגר 
תושב עתניאל שבהר חברונ, זכה 

השבוע במקומ השני במכביה ה-20 
שהתקיימה בחיפה בענפ הג'ודו 
לקדטימ (מעל גיל 14). יהודה 

מהישיבה התיכונית בעתניאל בכיתה 
ט', מתאמנ במועדונ ג'ודוגוש 

בניהול המאמנ דנ פיטו�י. למכביה 
עלה לאחר שלושה ניצחונות על 
�פורטאימ המדורגימ גבוה בארצ 

ובעולמ. יהודה מ�יימ עונה מוצלחת 
בה זכה גמ במקומ השלישי באליפות 
ישראל לנוער 2017, ובשנה שעברה 

זכו �פורטאי המועדונ בו מתאמנ 
ב-13 מדליות באליפות ישראל. 
"כשהתשתית מוכנה השמיימ המ 
הגבול", אמר מאמנ המועדונ דנ 

פיטו�י. "ישנמ עוד �פורטאימ דתיימ 
רבימ שיובילו בתחומ".

'ניחוחות מן העבר': 
מתכונים של ניצולי שואה 

עכשיו בספר. בשנתיימ האחרונות, 
יזמה ה�טודנטית רעות עפרוני את 

פרויקט 'ניחוחות מנ העבר', במ�גרתו 
מתנדבימ �טודנטימ מלגאימ עמ 

ניצולי שואה. מידי שבוע פוקדימ 
ה�טודנטימ את בתי הניצולימ, 

ובאמצעות בישול משותפ מ�ייעימ 
לניצולי השואה להביא את �יפורימ 

האישיימ. השבוע, עמ תומ שנת 
הפעילות השניה, יצא לאור ה�פר 

'ניחוחות מנ העבר', המביא את 
�יפוריהמ האישיימ של ניצולי השואה 
דרכ מתכונימ ששחזרו מבית הוריהמ. 

לרגל המאורע קיימה השבוע השרה 
לשוויונ חברתי גילה גמליאל כנ� 

מיוחד בכנ�ת בהשתתפות 350 איש, 
ובהמ ניצולי השואה, בני משפחותיהמ 

וה�טודנטימ. גמליאל: "ניחוחות 
מנ העבר הוא מהמיזמימ המרגשימ 
שנחשפתי אליהמ בכהונתי כשרה".

נותנים כלים למטפלות של 
'יד לאחים'. בשנה האחרונה 

התקיימו ברחבי הארצ קבוצות 
הנחיית הורימ למטופלות 'יד לאחימ'. 
הנחיית הקבוצות נעשו על ידי מנחות 

הורימ מו�מכות, עובדות העמותה, 
וע�קו ב�וגיות בהורות ובקשיימ 
שנתקלות בהנ המטופלות מתוכ 
מציאות חייהנ, ההתמודדות של 

האמהות שיצאו מקשרימ מעורבימ 
אלימימ ועוד. בשבת האחרונה 

התקיימ אירוע השיא של ה�דנה, 
כאשר כעשרימ מטופלות של עמותת 
'יד לאחימ' וילדיהנ השתתפו בשבת 

הנחיית הורימ של העמותה.

"אנחנו חיים היום את התנ"ך באופן טבעי יותר 
מאי פעם". יפעת ארליך ורחלי פרנקל ב'הרצוג'

"זוגות רבים לא מוכנים לחיות חיים של דלות 
רגשית". עדן ועודד מנשה בכנס בבית שאן

הכנת רכזים למחנה הרא"ה בדרך לירושלים, 
אחרי העליה המתישה להר סנסן

החיילים עם ניצול השואה יצחק שלמון

צילום: גבי ניומן



 

$400

 35

02-5880905straus.amiel dani@ots.org.ilwww.otsamiel.org.il

ראית את תמר?
היא פשוט פורחת!

כפר הנוער איילת השחר
בשבילנו את עולמ ומלואו.

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

http://www.otsamiel.org.il/
mailto:dani@ots.org.il
http://ayelet.rgl.org.il/
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ן ו מר שו ן  ו אמנ

ישראל  מדינת  של  השמיני  הנשיא  בגיל 72, 
משה קצב נדרש שלא לצאת מביתו לפני 6 בבוקר ונא�ר לשוב 
חריגה  כל  לציבור.  מ�וכנ  הוא  בלילה.   22:00 מאוחר מהשעה 
ליח�  בהמשכ  מדובר  הכלא.  לבית  להחזירו  עלולה  מהנהלימ 
החל  ומשפטו.  חקירתו  מהלכי  את  שליווה  והמחמיר  הנוקשה 
המשפט  לקיימ  בייניש  השופטת  של  השרירותית  מקביעתה 
�ובהמ שבע,  בבאר  ולא  מביתו  המרוחקת  אביב  בתל  דווקא 
שכ ההחלטה ח�רת התקדימ לנהל את המשפט בדיונימ יומיימ, 

בניגוד לתחנוני פרקליטיו שהדבר יקשה על הגנתו.
7 שנות מא�ר נגזרו עליו בגינ עבירת אונ� של עובדת משרד 
התיירות, במשפט הראווה הגדול ביותר שנעשה לאזרח ישראלי 
בהי�טוריה של מדינת ישראל. כל החורימ, הקטנימ והגדולימ, 
שהיו בעדויות, נ�תמו על ידי השופטימ תחת מכבש הלחצימ 
�שהופעל על ידי התקשורת וארגוני הנשימ. זעקות השמחה שנ
השופטימ  הקריאו  בו  לאולמ  עד  המשפט  בית  מרחבת  שמעו 
את הרשעתו, מהדהדות עדיינ באוזניי. בכלא הוא נחשב א�יר 
למופת, השב"� תמכ בשחרורו בתומ שני שליש מריצוי עונשו, 
�אולמ הפרקליטות התנגדה ולוועדת השחרורימ לא היתה ההגי
שהתנהגותו  עבריינ  כל  לגבי  כנהוג  לשחררו,  הציבורית  נות 
טובה, בוודאי נטול הרשעות קודמות, וכמצופה ביח� למי שגמ 

נענש ציבורית באופנ כל ככ משפיל. 

מא�רו הוארכ בעוד כ-8 חודשימ. רק לפני שבעה חודשימ 
נדרש  והוא  המדינה  מתחומי  לצאת  עליו  נא�ר  שוחרר.  הוא 
להשתתפ בטיפולימ פרטניימ ובטיפולימ קבוצתיימ. הוא אינו 

משפחתיימ  מאירועימ  לפרוש  ועליו  נכדיו,  בבית  ללונ  יכול 
מוקדמ, ולה�פיק להגיע לביתו בזמנ המותר. חובה עליו, קבעה 
ועדת השחרורימ, להיות נוכח מידי יומ בינ השעות 10 בבוקר 

ועד 13:00 בשיעורי בית המדרש. 
�הגבלות אלה אמורות להישאר בתוקפ עד �יומ 7 שנות מא
�רו הרשמיימ בעוד כ-15 חודשימ. רק בגיל 74 יהיה משה קצב 

אדמ חופשי.
לפני מ�פר ימימ שוחרר מכלאו ראש הממשלה לשעבר אהוד 
�אולמרט שהורשע בעבירות שוחד ושחיתות. מי שכל חייו הצי
�בוריימ רופדו בטובות הנאה, זכה להטבות מפליגות גמ במה
לכ מא�רו ושחרורו. באגפ בו שהה, נבנו עבורו חדר ביקורימ 
מיוחד וחדר כושר. שירות בתי ה�והר שדרש בתקיפות מהנשיא 
קצב ללבוש את מדי הא�יר הכתומימ ביציאתו מהאגפ לטובת 
לקבל  שהתעקש  קצב  זו.  מחובה  אולמרט  את  פטר  ביקורימ, 
נענש במשכ חצי שנה במניעת  את אורחיו שלא במדי א�יר, 
ביקורי משפחתו עד שנשבר. אולמרט, ללא המדימ הכתומימ, 
זכה לאינ�פור ביקורי חברימ במ�ווה שמדובר ב�נגוריו. אחד 
מהמ, עו"ד חנינא ברנד�, היה שותפ להברחת חומרימ מ�ווגימ 

מתאו של אולמרט. 
הישראלי,  הכח  מוקדי  בכל  איתנימ  קשרימ  בעל  אולמרט, 
שוחרר בתומ שני שליש מריצוי העונש. התנהגותו בכלא היתה 
בחקירה  עדיינ  (שנמצאת  המ�ווגימ  החומרימ  הברחת  שלילית. 
�משטרתית!) לא נזקפה לחובתו. השב"� גמ דחה את טענת אולמ
רט שלכאורה לא ידע על הצורכ להעביר את החומרימ לאישורמ. 
אלא שחוות הדעת החד משמעית של שירות בתי ה�והר כנגד 
שחרורו המוקדמ, לא התקבלה. חברי ועדת השחרורימ צפצפו על 
עמדת השב"�, שהיא הגורמ היחיד היודע מה היה טיב התנהגותו. 
הוא שוחרר לקול מחאת נציבת שרות בתי ה�והר, שראתה איכ 
התקשורת ואנשי אולמרט יחד עמ חברי הועדה מתעתעימ בציבור. 
נשיא המדינה רובי ריבלינ, בג'�טה מיוחדת וחריגה גמ פטר אותו 
�מכל ההגבלות של ועדת השחרורימ. ככ, בעוד קצב נדרש לה
תייצב מידי חודש בתחנת המשטרה בקרית מלאכי, אולמרט הוא 

אדמ חופשי שיכול לטייל בעולמ. •

"אינו יכול ללון בבית נכדיו, ועליו לפרוש 
מאירועים משפחתיים מוקדם". קצב 

תנאי הכליאה • לבישת מדי אסיר • הגבלות ועדת השחרורים • 
כך מערכת המשפט ושירות בתי הסוהר מפלים בין קצב לאולמרט

שרות בתי הסוהר שדרש מקצב ללבוש את מדי 
האסיר ביציאתו מהאגף, פטר את אולמרט מחובה 

זו. קצב שהתעקש לקבל את אורחיו שלא במדי 
אסיר, נענש עד שנשבר. אולמרט ללא המדים, זכה 

לאינספור ביקורים במסווה שמדובר בסנגוריו
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עופר עדני ישבות התי

בשנה הבאה: עיר חדשה בשומרון?
המהלך לאיחוד אורנית, אלקנה, עץ אפרים ושערי תקווה 

קורם עור וגידים • בישובים נערכים להגשת מסקנות הוועדה שהקים 
שר הפנים בנושא • "חלה התקדמות משמעותית", נמסר לתושבים

אחרי כ-20 שנימ, נרקמ מהלכ להקמת עיר יהודית 
אור� הישובימ  בינ  הבאה.  בשנה  כבר  בשומרונ  חדשה 
נית, אלקנה, עצ אפרימ ושערי תקווה מתנהלימ מגעימ 
לאיחוד רשויות, ואמ היוזמה תקרומ עור וגידימ תוכרז 
בקרוב הקמת העיר - לראשונה מאז ההכרזה על אריאל 

כעיר בישראל ב-1998.
כעשר  לפני  כבר  הוצע  הרשויות  לאיחוד  המתווה 
הפנימ.  כיהנ כשר  בימימ שמאיר שטרית  עוד  שנימ, 
כעת מנ�ה השר הנוכחי אריה דרעי, להתניע מחדש 
את המהלכ. לפני כחצי שנה הוא הקימ ועדה שבוחנת 
את הנושא, והיא אמורה למ�ור בקרוב את מ�קנותיה. 
המהלכ מ�תמכ על מודל מוצלח של איחוד מודיעינ 
יוז� את  מקדמ  דרעי  כשלמעשה  ורעות,  מכבימ  עמ 
לאיחוד  בדרכ  �מוכימ  ישובימ  בינ  ה'אשכולות'  מת 
רשויות לעיר אחת. מהלכימ דומימ מתרחשימ גמ בצ�
הקריות  שש  את  לאחד  ני�יונ  נעשה  שמ  הארצ,  פונ 
חצור,  פינה,  ראש  הגליל:  ישובי  ואת  חיפה,  באזור 

צפת וטובא זנגריה לכדי עיר אחת גדולה.
כשנתיימ  לפני 
לאיחוד  ני�יונ  נעשה 
בשומרונ,  רשויות 
התנג� נרשמה  אולמ 
דות מקיר לקיר לאור 
העובדה שהמהלכ יביא 
ישובימ  שני  לגריעת 
 - האזורית  מהמועצה 
ללא יתרונות מהותיימ 
לרשויות הנו�פות. בעקבות זאת, הרימ השר דרעי את 
הכפפה והקימ את הוועדה לאיחודנ של המועצות לכדי 
עיר אחת גדולה. המשמעות למהלכ הזה גדולה - והיא 
מייצרת יתרונות רבימ דוגמת הגדלת תקציבימ, הענקת 
הנחות משמעותיות בתשלומי מ�, חיזוק תשתיות המו�

תאמות לעיר והכנת תוכניות פיתוח חדשות. 
הישובימ  בתוכ  המ�תמנימ  הכוחות  יח�י  פי  על 
עצממ, נראה כי הדוחפימ הגדולימ ביותר למהלכ המ 

ראש הוועד של עצ אפרימ רפי חדד בצוותא עמ ראש 
המועצה האזורית שומרונ יו�י דגנ, שבעבר הביע תמיכה 
מלאה במהלכימ מ�וג זה בעקבות חזונו להביא מיליונ 

תושבימ יהודימ לשומרונ. 

דיונים על אופי הישוב
בשלב זה נראה כי באלקנה מתלבטימ ועדיינ לא הגי�
המ� המועצה  ראש  לעמדתמ.  בנוגע  הכרעה  לכדי  עו 
על  לפני חמש שנימ  נבחר  כהנ,  יהודה  אלקנה  קומית 
ב�י� שיביא לאיחוד הרשויות. כעת הוא ממתינ לקבלת 
בינ  דיונימ  מתקיימימ  אפרימ  בעצ  הוועדה.  מ�קנות 

התושבימ בנוגע לאופי העתידי של הישובימ. 
תוכניות בשטח,  ומוכנ של  אינ מ�מכ רשמי  "עדיינ 
אבל בהחלט חלה התקדמות משמעותית בנושא ואנחנו 
מתכוננימ לככ בציפיה, מעבר לככ איני יכול להו�יפ", 
היא  השאיפה  לדבריו,  חדד.  רפי  הוועד  ראש  אומר 
להוציא את המהלכ לדרכ כבר בשנת 2018 לקראת הב�
חירות הקרובות למועצות המקומיות, אלא אמ כנ יהיו 

מתנגדימ שעלולימ לעכב את ההחלטה. 
לאחר שהוועדה הממונה תציג את מ�קנותיה, ובהנחה 
ששר הפנימ יאמצ ויאשר אותנ, לא תהיה ברירה לאפ 
אחד מהצדדימ אלא לקבל את המציאות. הגורמימ המ�
ניעימ את המהלכ חוששימ ממצב של כפיה, ואומרימ כי 
המ מעוניינימ בה�דרה על ב�י� ה�כמה מלאה של כל 

ראשי הישובימ. 
המוע� "ראש  כי  נמ�ר  שומרונ  האזורית  מהמועצה 
צה יו�י דגנ, נמנע כרגע מלהגיב עד אשר תגענה אליו 

הודעות רשמיות ממשרד הפנימ לגבי המ�קנות". 
את  הנחה  הפנימ  "שר  כי  נמ�ר  הפנימ  ממשרד 
המנכ"ל להרחיב את מנדט הוועדה הגיאוגרפית, שת�
בחנ ותשמע את כלל הצדדימ ואת כלל ההשלכות הת�
שהוועדה  ככל  זה.  בעניינ  והמוניציפאליות  קציביות 
הנושא  את  יבחנ  המנכ"ל  האיחוד,  על  ותמליצ  תבחנ 
נדונ  טרמ  החדשה  העיר  שמ  בהתאמ.  לשר  וימליצ 

בשלב מוקדמ זה". •

בקרוב נהפוך לעיר? 
אלקנה ושערי תקווה

הקמת העיר על פי המתווה אמורה 
להביא להגדלת תקציבים, הענקת 
הנחות משמעותית בתשלומי מס, 
חיזוק תשתיות המותאמות לעיר 

והכנת תוכניות פיתוח חדשות

רפי חדד, יו"ר הישוב 
עץ אפרים



למידה

הרצוג
 זה

מקרוב

קורסים מקוונים142

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

הרצוג. לדעת. לחנך.

והוראת המתמטיקה* ללומדים בתכניות היהדות ₪2,000 

₪4,000 מלגה בסך 
יהודית-ישראלית*ללומדים במסגרת תרבות 

מלגה נוספת בסך 

קורן
תנ״ך 

ם: 
צצילו

M.Ed. תואר שני בחינוך 

 במכללה האקדמית הרצוג קמפוס היכל שלמה, ירושלים
בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש הרא"מ ליפשיץ

 תכניות הלימוד הנוספות:
 תורה שבעל פה | מחשבת ישראל | הגות בחינוך היהודי

ניהול וארגון מערכות חינוך | הוראת המתמטיקה

ההרשמה לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה

חדש!
הסמכה להוראת תרבות יהודית-ישראלית

תנ"ך לומדים בהרצוג...

בואו ללמוד

בהוראת התנ"ך ופרשנותו

mailto:rishum@herzog.ac.il
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"הנוכחות שלנו 
מורגשת". תלמידי 
ישיבת הר הבית 

אוחזין בהר הבית
בפתח מתחם ההר, סמוך לשער המוגרבים, שוכנת במבנה 
יביל ישיבה חדשה שנועדה בין השאר לשרת את המבקרים 

במקום • ראש הישיבה: "לומדים בעל פה הלכות על הר הבית"

שעבר  השבוע  ב�ופ  הבית  בהר  הרצחני  הפיגוע 
היה  שנימ  עשרות  זה  לראשונה  תקדימי:  למצב  הוביל 
אפילו  שינוי,  לשמ  לחלוטינ.  כמעט  שממ  ההר  מתחמ 
נפתחו  ככ  אחר  ימימ  שלושה  בו.  הילכו  לא  שועלימ 
שערי ההר עבור המו�למימ, אכ ניתנ היה לזהות ניצנימ 
�של שינוי מגמה, כאשר המבקרימ היהודימ יכלו לה�

תובב בהר ללא הליווי המציק של נציגי הוואקפ.
ניתנ  אבל  אפשר,  אי  עדיינ  הבית  בהר  להתפלל  אז 
�מוכ  ההר  בפתח  הלכתיות.  �וגיות  בו  וללבנ  ללמוד 
שהוקמה  הבית'  הר  'ישיבת  שוכנת  המוגרבימ,  לשער 
�לפני פחות משלושה חודשימ ונמצאת במבנה יביל. במ
קומ ישנמ �פ�לימ, המיועדימ עבור היהודימ הממתינימ 

לתורמ לעלות למתחמ. 
ו/או  לפני  כאשר  הבית  להר  לעלות  הוא  "הרעיונ 
עניינימ  ושאר  רמב"מ  גמרא,  ולומדימ  יושבימ  אחרי, 
אליהו  הרב  הישיבה  ראש  מ�ביר  למקדש",  הקשורימ 
ובר. "בישיבה לומדימ אברכימ ובחורימ שחשקה נפשמ 
יומ-יומית להר הבית. מ�גרת הלימוד הו�יפה  בעליה 
�דחיפה לעניינ והפ
העליה  את  כה 
ומכובדת  לרצינית 
אופי  ובעלת  יותר, 

תורני יותר".
ממשיכ  הלימוד 
מתעצמ  ואפילו 
הביקור.  במהלכ 
�"להר עצמו לא נו
��פ להכני�  תנימ 
יש הרבה  אז  רימ ללימוד אבל מרשימ לדבר בלימוד, 
קודמ  שנלמדו  למקדש  שקשורות  ההלכות  על  דיונימ 
מזמנ  לא  עד  הביקורימ.  אופי  על  משפיע  גמ  זה  לכנ. 
האווירה בחלק מהביקורימ היתה קצת של טיול. והיומ 

היא כבר הרבה יותר כבדת ראש".
�הרב ובר מגיע מרקע חרדי-ליטאי, בו או�רימ הפו

שוטרים אומרים ש'במקום לשגע 
אותנו מתי הם כבר יוכלו לעלות, 

המבקרים עסוקים בלימודים בכולל'. 
לפני שבוע אישרו לנו להכניס ארון 
לספרים והמקום מקבל אופי ישיבתי

�קימ על עליה להר, והוא גמ משלמ על ככ מחיר אישי. 
"אני מ�תמכ על זה שאינ פ�יקה ברורה בנושא", הוא 
מ�ביר. "הפ�יקה של הרבנימ מבו��ת על פ�יקה של 
רבנימ קודמימ, שמבו��ת על פ�יקה של רבנימ שקדמו 
�להמ, והמ התב��ו על חשש שאנשימ יעלו למקומ המ
קדש, כאשר עניינה של הפ�יקה הוא בכלל שלא יכנ�ו 
למקומ המקדש. מעולמ לא נא�רה הכני�ה להר הבית".

 אתה משלמ גמ מחיר חברתי במגזר החרדי?
החרדית  החברה  להפתעתי  אבל  שאשלמ,  "חשבתי 
כהבנתי.  לעשות  לי  ומאפשרת  הנימוקימ  את  שומעת 
בכולל יש קבוצת אברכימ חרדית מכובדת, וגמ בתוכה 

יש כאלה שמשלמימ מחירימ, אבל פחות ממני".

אפילו השוטרים מרוצים
�'ישיבת הר הבית' היא ישיבה מ�ודרת לכל דבר, שא
�פילו מעניקה מלגות לאברכימ בכפופ לככ שיהיו נוכ
חימ בה לפחות שעתיימ ביומ (כולל העליה להר עצמו). 
�גיו� התלמידימ הגיע מתוכ מחנה העולימ. "ברגע שה
תיישבנו, הנוכחות שלנו מורגשת וגורמת לככ שאחרימ 
שלא לומדימ בכולל ומחכימ לעלות להר, לא מתחילימ 
ללימוד  מצטרפימ  אלא  ההמתנה  בזמנ  בלאגנ  לעשות 

ודנימ ב�וגיות שקשורות".
 איכ המשטרה מתייח�ת לישיבה?

זה  לאט  ולאט  השוטרימ,  עמ  דיברנו  "כשהתחלנו 
מרוצה.  מאוד  שהמשטרה  לי  נראה  היומ  קבוע.  הפכ 
שמעתי כמה פעמימ שוטרימ אומרימ, ש'במקומ לשגע 
�ע�ו המבקרימ  לעלות,  יוכלו  כבר  המ  מתי  אותנו 
קימ בלימודימ בכולל'. לפני שבוע אישרו לנו להכני� 
ארונ אח�ונ ל�פרימ, ולאט לאט המקומ מקבל אופי 
�ישיבתי לכל דבר. ביומ שני השבוע היה לחצ של מת
�פללימ, בגלל שההר נפתח אחרי כמה ימימ, אז המש
טרה ביקשה שלא נפתח את השולחנות. מובנ שכיבדנו 
הזו. אנחנו לא באימ להפריע לשוטרימ,  את הבקשה 

אז אנחנו מ�תדרימ". •

יוסף ארנפלד הבית הר 

 ראש הישיבה, 
הרב אליהו ובר



michlala.edu/m.ed
 nathalieb@macam.ac.il

 
02-6750938
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צילום: אודי ציטיאט 

אדם פז תרבות

"היה מתפלל שעתיים ומתנדנד עם הטלית". מאיר אריאל ז"ל

"מאיר אריאל היה נביא מודרני"
במלאות 18 שנים לפטירתו של הפזמונאי ערך 'בית אבי חי' כנס לזכרו 
וניסה לפענח את אלבומו האחרון והלא מוכר 'רישומי פחם' • בניו: 

"בשנים האחרונות לחייו, אבא למד והתפלל בכל יום ולא הופיע בשבת"

 "צעד קטן". 
אהוד אריאל

"חיה לא מוסרית". 
שיבי פרומן

אהוד אריאל: 
אבא היה מתפלל שעתיים, ואני זוכר 

שהייתי אומר: מתי הוא כבר יצא 
מהחדר? הייתי פותח את הדלת 
ורואה אותו מתנדנד עם הטלית

'רישומי פחמ' היה אלבומו האחרונ והפחות מוכר 
- ואולי האישי ביותר - של הזמר, הפזמונאי והמלחינ 
�לפטי שנימ   18 במלאות  השבוע,  ז"ל.  אריאל  מאיר 
�לפע שמטרתו  אירוע  חי'  אבי  ב'בית  התקיימ  רתו, 
נח את האלבומ החתרני שיצא לאור ב-1995. אריאל 

בזמנו  הגדיר  עצמו 
את השירימ בו כיותר 
לשמיעה",  "קשימ 
אפופ  כולו  והאלבומ 
�קו אקו�טית  אווירה 
דרת ומנ�ה לבטא את 
האדמ  אפ�ות  תחושת 
הוא  העולמ;  מול 
מחאה  מעינ  שימש 
�הקפיט המירוצ  נגד 
�לט והשעבוד  לי�טי 

כנולוגיה. 
אריאל  של  בניו 
�מ�פרימ כעת על תה
לדת  ההתקרבות  ליכ 
�בשנו אביהמ  שחווה 
"אבא  האחרונות.  תיו 
שהוא  פעמ  לא  אמר 
הכי  הצעד  את  עשה 
יש  אמ  בשאלה  קטנ 
אמר  אלוהימ,  אינ  או 
וזהו, שמ הוא  שיש - 
אהוד  אומר  נעצר", 
חובש  בנו  אריאל, 
הודה  "הוא  הכיפה. 
היה  הכל  רפה,  בשפה 
שומ  בלי  �מוי,  אצלו 
אבל  חיצוני.  �ממנ 
יומ,  כל  למד  אבא 
והיה מתפלל שעתיימ, 

לא תפילה קצרה. אני זוכר שהייתי בתיכונ כשהוא היה 
בתהליכ הזה, והייתי אומר: מתי הוא כבר יצא מהחדר? 
שעות.  שמ  היה  הוא 
הייתי פותח את הדלת 
�ורואה את אבא מתנ

דנד עמ הטלית".
�תהליכ החזרה בת
הבנימ,  לדברי  שובה 
תאוצה  ותפ�  הלכ 
האחרונ  שבעשור  עד 
למד  אביהמ  לחייו 
גמרא והתע�ק בתורה יותר מאשר בכל דבר אחר. "אבא 
לא הופיע בשבתות, והיה עושה קידוש כל שבת וחג", 
�מ�פר שחר אריאל. "הוא לקח על עצמו א�פקטימ אח

רימ של היהדות וכל הזמנ התקדמ".
בריאיונ עימו, שפור�מ לאחרונה על ידי 'בית ליבא', 

�תקו זו  השבועות  "שלושת  בהגיג:  ז"ל  אריאל  שיתפ 
פה שלילית שלא מומלצת לחתימות, הנפקות וכל דבר 
�שצריכ ברכה. הימימ רב משמעיימ גמ לעבר וגמ לע
תיד. לעבר - זיכרונ הפורענויות, הפרת ברית, הפרת 
נדר. בעתיד יהפכו הימימ האלו ממ�פד לשמחה, אבל 
זה יעבור  מי שלא צמ 
הרי  הוא  מהצד.  אצלו 
המ�פד,  בזמנ  היה  לא 
מה יתהפכ אצלו? הוא 
את  יבינ  ולא  ישתוממ 

פשר השמחה".

דווקא בשלושת 
השבועות

האירוע  במוקד 
�חד ביצועימ  הופיעו 
האלבומ,  לשירי  שימ 
של  פרשנויות  לצד 
�פרו שיבי  אמנימ. 
שורות  על  דיבר  מנ 
קשות בשיר בלוז בשמ 
'אפע�': "מאיר מתאר 
שהעולמ  הניכור  איכ 
באדמ  מעלה  המערבי 
שלו  לאישיות  נכנ� 
ומשמ למשפחה ולבית 
נהפכ  האדמ  פנימה. 
מו�רית.  לא  לחיה 
�בעי פתרונ  לא  וזה 
הוא  פורקנ.  רק  ניו, 
על  לחשוב  'נ�ה  כתב 
מישהו ברגעימ האלה, 
�המש על  לרחמ  נ�ה 
כילימ, נ�ה לוותר על 
לי,  האמנ  ממרחימ, 
�האמנ לי'. העולמ המכני הופכ אותכ גמ למכונה. ומכו
נה כמו מכונה, ממשיכה להחריב הלאה את העולמ. אמ 
תחשוב על מישהו יתכנ וגמ אתה תהיה מישהו. גמ יו�פ 

הצליח להינצל מהנפילה רק כשנזכר באביו".
לדברי יאיר יעקב, רכז התוכנ ב'בית אבי חי' והמנהל 
האמנותי של האירוע, "בחרנו לקיימ את האירוע דווקא 
בשלושת השבועות כדי לתת ביטוי אקטואלי ורלוונטי 
לימימ הללו. יש פה הצבת מראה בפני החברה על כל 
�היה אלבומ מ� 'רישומי פחמ' לא  בה.  החוליימ שיש 
חרי, ומאיר לא חשב שיצא ממנו כ�פ. הוא פשוט רצה 

להוציא דברימ שישבו לו בבטנ".
"מאיר  כי  מ�פרת  האירוע,  מפיקת  אלפי,  ענבר 
מודרני, שדיבר על מכונות  נביא  �וג של  היה  אריאל 
שלנו  האדיר  החו�ר  מול  לטבע,  האדמ  שעבוד  ועל 
�לערכ מקודש ועליונ. האלבומ כולו משתקפ דרכ הת

קופה, שמעוררת את כולנו לחשבונ נפש עמוק". •
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"קירבה גדולה בין היריבים"
�תיקו אחד ושלושה הפ�דימ היו לנבחרת יש
�ראל בביי�בול, אבל זה ה�פיק כדי לזכות במ
דליית הארד. ככה זה כשבטורניר משתתפות 
לאלופה  הוכתרה  ארה"ב  מדינות;  שלוש  רק 
�וקנדה �יימה כ�גניתה. הטורניר נערכ במ�

גרת תחרויות הג'וניור, ובישראל שיחקו בינ 
היתר האחימ התאומימ בני ה-16 מירושלימ, 

זאב ואיתנ מור. 
"כשמשחקימ במכביה יש אווירה מיוחדת, 
כי גמ השחקנימ היריבימ יהודימ ויש קירבה 

גדולה בינ כולמ", מ�ביר זאב, שנתמכ על ידי חברת 'אפיק' לקידומ �פורט במגזר הדתי. "אני חושב שהמוטו של 
המשחקימ, '80 מדינות, לב אחד', ממחיש את זה בצורה הכי טובה.

"למרות שלא הגענו לתוצאה שרצינו, קיבלנו המונ מחמאות. השחקנימ מארה"ב ומקנדה לא חשבו שישראל 
תוכל להתמודד איתמ בביי�בול, והופתעו מהרמה שהצגנו. תמיד מרגש ללבוש את מדי נבחרת ישראל, וכולנו 

מחכימ כבר לפעמ הבאה". •

"להיות חלק ממשהו גדול יותר"
�"כל השבוע הזה היה חוויה אחת גדולה. היו לנו שלושה ניצחונות מש
מחימ, וגמ שלושה הפ�דימ קשימ, ולכולמ הגענו כקבוצה ויצאנו מהמ 
כקבוצה. קשה לה�ביר את הייחודיות של השתתפות במכביה. הרגשתי 
מה  ומכל  ממני  מהמדינה,  יותר  גדול  משהו  גדול,  מ�יפור  חלק  שאני 
שאני מכירה. לראות כל ככ הרבה יהודימ מגיעימ אלינו, ויש מינ אווירה 

של אחדות וציונות מ�ביב. זה מיוחד ומשמעותי".
נעמי קומר (23), �טודנטית לחינוכ גופני, הוכתרה השבוע לשחקנית 
המצטיינת של טורניר הנטבול במכביה. היא הצעידה את ישראל לזכייה 
במדליית הארד, וחגגה את ההישג עמ אחותה הגדולה רחלי. "אני רגילה 
לשחק עמ יותר מאחות אחת בנבחרת, אבל היה לנו נחמד גמ בהרכב 

המצומצמ הזה", היא צוחקת.
זו כבר הפעמ הרביעית בה היא זוכה בתואר ה-MVP בטורניר בינלאומי, אבל "אני לא כל ככ אוהבת 
את הפר� הזה", לדבריה. "עשינו עבודה קבוצתית, ולא רצינו שמישהי תבלוט מעל השנייה. זה לא העניינ 
במשחק שלנו. הלוואי שהנטבול יתפתח ושנצמח לעוד הרבה ניצחונות ושעוד נשימ בישראל יצטרפו אלינו".

סה"כארדכסףזהבמדינה

115101102318ישראל

314133105ארה"ב

510419אוסטרליה

55313קנדה

38213אוקראינה

25411צרפת

23611בריטניה

צמרת טבלת המדליות

להתראות ב-2021
בשנה האחרונה ליווינו לא מעט ספורטאים מהמגזר הדתי • כמה 
מהם זכו השבוע במדליות במסגרת המכביה • אלו החוויות שעברו

"כיפרתי על הפעם הקודמת"
שבו  עשהאל  נחבל  הקודמת,  במכביה  שנימ,  ארבע  לפני 
�בראשו במהלכ משחק כדור�ל בכי�אות גלגלימ ונאלצ לע
זוב את המגרש. השבוע הוא חזר כדי ל�גור מעגל, והצטרפ 
כשחקנ חיזוק לנבחרת הצעירה של ישראל. "אני שמח שיצא 
לי לכפר על מה שקרה ב-2013", צוחק שבו, כשהוא עונד 
את מדליית הזהב על צווארו ומחזיק בפ�לונ השחקנ המצטיינ.
הדור  את  מקרוב  לראות  הצעירימ,  עמ  לשחק  "שמחתי 
נבחרת  נגד  שיחקנו  דוגמה.  להמ  ולשמש  הענפ  של  הבא 
מארה"ב, שבשורותיה היה ילד שממש הרשימ אותי, ואני 
מקווה שהוא יבוא ויעזור לנו בעתיד בנבחרת ישראל. הרי 

זו, ב�ופו של דבר, המטרה של המכביה: לחבר יהודימ מכל העולמ למדינה שלנו, ככ שחלקמ יעשו עלייה 
ואחרימ ייצגו אותנו במדינות שלהמ".

שבו (24), ששכל את אמו ושלושה מאחיו בפיגוע הרצחני בביתמ באיתמר ב-2002, איבד אז את רגלו והפכ 
�ל�פורטאי פראלימפי מצטיינ. בקרוב הוא יארוז את הגביעימ והמדליות ויצטרפ להמבורג, שנחשבת לאחת הק

בוצות המובילות בגרמניה.

אהרל'ה ויסברג הםבית המגרש
שביני

ט, יהדות ומה 
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ניר רובין הוא בעל ואב גאה לשלושה, 
מוסיקאי מצליח שזכה עם חנן בן ארי באלבום 

זהב • אבל הפצעים שהוא סוחב עמו מקרב 
בינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה עדיין לא 
הגלידו • אז הוא מצא דרך אחרת מקורית 

להתמודד עם הכאב והעלה מופע אישי
עופר עדני // צילום: אודי ציטיאט

יומ רביעי, 26 ביולי 2006, א' באב 
ה-15  היומ  לבנונ,  דרומ  התש�"ו, 

למלחמה.
ימימ  עשרה  בעוד  בוקר.  ”דמדומי 
�שא ימימ  שלושה  כבר  מתחתנ.  אני 
�ומ בית  תופ�ימ  ג'בל,  בבינת  נחנו 
כוח  מאיתנו,  מטרימ   250 תמקמימ. 

ללששללווששה גגאאהה וואאבב בבעעלל ההוואא ררוובבייןן נניירר

עשרה ימים"בעוד
אני 

מתחתן.
והשדכן, 

חבר שלי, 
מוטל 

לצידי. 
מת"

גולני מגדוד 51 מנ�ה להיכנ� לבית 
הלוחמימ  נעולות.  בדלתות  ונתקל 
מצליחימ,  ולא  אותנ  לפרוצ  מנ�ימ 
אז המ מניחימ לבנת חבלה על הדלת. 
כדי לא להיפגע, המ מתרחקימ לחצר 
מחפה  ’ג'ינג'י',  כהנ,  אביתר  הבית. 
בכיוונ דרומ. בשעה 05:05 הוא מבחינ 

בדמות ללא ק�דה, צועק ’מחבל!'".
קרב בינת ג'בל פורצ. 

יודע  ולא  בשער,  עומד  ”ג'ינג'י 
של  מחבלימ   40 אליו  שמתקדמימ 
שעושימ  הראשונ  הדבר  חיזבאללה. 
הוא  מחבל  עמ  מתע�ק  אחד  כשכוח 
�במ אבל  באיגופ.  שני  כוח  להוציא 
קומ להגיע לאיגופ מלא - הכוח נכנ� 
בטעות לשטח ביניימ, מינ מטע קטנ 
�המוקפ חומה בגובה של שלושה מט
רימ משלושה כיוונימ שונימ. יש רק 
כיוונ כני�ה ויציאה אחד למטע הזה. 
לחומה  מעבר  שנמצאימ  למחבלימ, 
ונהנימ משליטה בזכות הגובה, נשאר 
אחר  בזה  רימונימ  פנימה  לזרוק  רק 
זה. כוח ראשונ נכנ� ונופל, כוח שני 
ונופל. כל הזמנ הזה אני רואה  נכנ� 
להמ.  לעזור  ורוצה  אותמ  ושומע 
אנשימ  שלי,  המשקפת  דרכ  מ�תכל 
�עפימ באוויר, צעקות, ’קדימה לה�

תער!', ואינ לכ מה לעשות.
במהלכ  היו  מפנה  נקודות  ”שלוש 
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לא  אפילו  אליה,  ללכת  "התביישתי 
ידעתי את שמה. אבל שמעונ דהנ חבר 
ניגש  הבעיה',  'מה  אמר  מהמכינה, 
אליה וביקש ממנה את מ�פר הטלפונ 
שלה. במשכ כל השבת הוא שיננ את 
כששמע  התקשר.  ובמוצ"ש  המ�פר, 
לי  ואמר  ניתק  מיד  אורית  ששמה 
ואני  אורית  למכינה.  חזרנו  'עלי'... 
התחלנו לצאת, ושמעונ השדכנ תמיד 

התעניינ בהתקדמות הקשר".
דבורימ  לעקיצות  רגישות  בשל 
הורד הפרופיל הרפואי של ניר ל-64, 
לוותר  כוונה  לו שומ  אבל לא היתה 
על שירות קרבי, והוא החליט למצוא 
רופא שיקח עליו אחריות כדי שיוכל 
�להעלות פרופיל. "הגיעו נציגימ למ
כינה מ'פרויקט גולני' כדי לגיי� את 
הגעתי  דרכמ   .13 לגדוד  יחד  כולנו 
�לרופא של גולני, איתו הצלחתי לה
עלות פרופיל ל-82 ולהגשימ חלומ. 
�ביומ הגיו� יצאתי לגיבוש הממיינ לי
חידות המיוחדות והתקבלתי לפלחה"נ 
גולני. ביומ ש�יימתי מ�לול החלטנו 
החתונה  ואת  להתאר�,  ואני  אורית 

קבענו ל-6 באוגו�ט 2006.
�התח הקרב  לאחר  ימימ  ”עשרה 
בשעה  לזיכרונות.  חוזר  הוא  תנתי", 
לחופה,  מתחת  אורית  לצד  שעמד 
�הלחימה עדיינ התחוללה, טילימ שו
אלפי  ומאות  הצפונ  ערי  לעבר  גרו 
”החברימ  למקלטימ.  רותקו  אזרחימ 
�גילי היו. רק אחר ככ  מהיחידה לא 
תי שהמ רצו לבוא וכבר יצאו לדרכ, 
חזרה  לפנות  הוראה  קיבלו  אז  אבל 
�צפונה והוקפצו שוב למלחמה. כשצ
פינו אשתי ואני ב�רט החתונה, שנינו 
שמנו לב לככ שאני הייתי שמ בגופי, 

אבל הראש היה במקומ אחר".
�בשבוע הבא יחגגו ניר ואורית רו
אבל  ה-11,  נישואיהמ  יומ  את  בינ 
עבורו - מי שהיה החובש באותו  קרב 
טרגי בבינת ג'בל ב-2006 - השמחה 
והאושר תמיד מהולימ באבל ובעצב. 
שבשומרונ,  נחמיה  נופי  תושב  הוא, 
יהב   ,(8) לרננ  אב  כבר  הפכ   ,32 בנ 
שנותר  הפצע  אבל  (שנה),  ורגב   (3)
�בו מהיומ ההוא עדיינ לא הגליד לח
�להתמו משלו  דרכ  מצא  ניר  לוטינ. 
דד עמ הקושי: הוא שר ומ�פר עליו. 
לפני שנה, במלאות עשור למלחמה, 
’הקרב  בשמ  אישי  מופע  השיק  הוא 

של חיי'.
מחייב,  שמ  זה  חיי'  של  ’הקרב   

שמ כבד.
�”כי עברתי זעזוע. זה היה קרב שמ
הופעות,   60 כבר  קיימתי  חיימ.  שנה 
ועדי  צבא,  חינוכ,  מו�דות  קהילות, 
השנה,  ימות  בכל  בית  וחוגי  חברות 
ואחרי כל אחת אני מזהה אנשימ שעברו 
חוויה דומה. אנשימ מבוגרימ שנותרו 
�עמ צלקות נפשיות ממלחמת יומ הכי

נפרצ.  שהבית  היא  הראשונה  הקרב. 
הוא  ומשמ  השניה  לקומה  עולה  כוח 
משיב אש, אבל הפעמ הוא רואה על 
מי הוא יורה. נקודת מפנה שניה: שירנ 
אמ�ילי מטפ� על החומה, מניח עליה 
את המאג ויורה כאילו אינ מחר. על זה 
יותר. נקודה  הוא יקבל צל"ש מאוחר 
שלישית: �רנ יוני שטבונ עולה בקשר 
�מול חיל האוויר, אלה מגיעימ ומורי
דימ פצצות על כל מתחמ המחבלימ. 

�”ב-10:00 אנחנו מקבלימ את הפ
קודה - יוצאימ לחלצ. 

ויורדימ  מהבית  יוצאימ  ”אנחנו 
לבית הבא בו נמצא יניב עשור מג"ד 
51, ומנהל את כל מבצע החילוצ. אני 
עולה לקומה השניה כדי לבצע חיפוי 
וקולט מחבל, 80 מטרימ ממני, עומד 
�עמ קלצ'ניקוב ויורה. אני נותנ שלו
שה כדורימ למרכז מ�ה, מוריד אותו 
תראה,  ’בוא  שלידי  לחייל  וצועק 
הורדתי מחבל'. תוכ כדי שאני מ�ביר 
�לו אנחנו חוטפימ כדור למשקופ הת
חתונ של החלונ ואני ניצל בנ�. שבוע 

וחצי לפני החתונה שלי...
כל  את  ומפנימ  מטפלימ  ”אנחנו 
לפנות  באימ  וכשאנחנו  הפצועימ, 
�את ההרוגימ אומרימ לנו ש'לא מ�
מתימ'  חיילימ  עבור  אדמ  חיי  כנימ 
ולכנ פינוי ההרוגימ יחכה ללילה, אז 
ה�יכוי להיפגע נמוכ יותר."ב-22:00 
מקבלימ את הפקודה בפעמ השניה - 

יוצאימ לחלצ. 
�”אנחנו עושימ שוב את הדרכ ונכנ
�ימ לתוכ הבית, כשמשמאלנו שמונה 
�חברימ הרוגימ. פתאומ אני שומע ’רו
�בינ, תגיע לפה'. איתי מתנ חבר מהצ
וות, מ�ביר לי: ’קיבלנו פקודה לעבור 
על ההרוגימ ולבדוק שאינ עליהמ ציוד 
��לול (מכשיר  הרימ  ורד  כמו  חיוני 
רי מוצפנ) ומפות. הוא מאיר עמ פנ� 
ואני בודק את הגופה הראשונה, מכני� 
�ידיימ לכי�ימ, בודק שאינ כלומ. מני
חימ את הגופה על האלונקה וקושרימ. 
�יפור.  אותו  השניה,  הגופה  ככ  אחר 
�כשמגיעימ לגופה השלישית מתנ מע
ביר פנ� על הפנימ, ואני עוצר אותו. 
תחזיר את אלומת האור, אני אומר לו, 
ואז אני רואה שזה שמעונ דהנ, השדכנ 
שלי, שבוע לפני החתונה שלי, שוכב 

שמ, מת".

”כאן, בינינו, 
הולכים עם השכול"

"שגרתי,  ילד  היה   (32) רובינ  ניר 
אבל שובב", כהגדרתו. "רוב הגורמימ 
�במערכת לא ידעו להכיל אותי והעי
שונימ".  �פר  בתי  מארבעה  אותי  פו 
�עמ �יומ לימודיו בתיכונ הלכ למכי
נה הקדמ צבאית בבית יתיר, וכשנ�ע 
�בחב שרה'  'חיי  לשבת  חברימ  עמ 
רונ הוא פגש את האחת, את אורית. 
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ג'ינג'י עומד בשער, 
ולא יודע שמתקדמים 
אליו 40 מחבלים. כוח 
ראשון נכנס ונופל, 
כוח שני נכנס ונופל. 
כל הזמן הזה אני 
רואה ושומע אותם, 
רוצה לעזור. מסתכל 
דרך המשקפת, 
אנשים עפים באוויר, 
צעקות, ’קדימה, 
להסתער!', ואין לך 
מה לעשות
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שלומ  ממלחמת  פורימ, 
�ביני כאנ,  המ  הגליל. 
נו, הולכימ עמ השכול. 
אינ �פק שהמופע הזה 
�בשבי תרפיה  הוא 

בשבילי.  רק  ולא  לי. 
רק  לא  שזה  לקהל  תמיד  אומר  אני 
הקרב של חיי, אלא הקרב של חיינו. 
כזה  כולנו צריכימ להשתמש באירוע 
כדי לקבל תובנות 
יומ  היומ  חיי  על 
שלנו.  המעשיימ 
�ל�פר מה היה ומ
להתקדמ  זה  תוכ 
מה  להבינ  הלאה, 
�העי ומה  טפל 
דגש  שמ  זה  קר. 
שאולי  דברימ  על 
לנו  ברורימ  לא 
החיימ.  בשגרת 

�התמו וזו 
�קבו דדות 
שמלווה  עה 

שעה  אותנו 
בכל  שעה 
 - בחיימ  רגע 
הטוב,  הכרת 
בשביל  שמ  להיות  החיימ,  קידוש 

מישהו אחר".
�נדרשו לכ עשר שנימ כדי לה  

עלות את המופע.
עשר  זה.  את  �חבתי  שנימ  ”עשר 
של  להורימ  מילה  אמרתי  לא  שנימ 
שמעונ. המ לא ידעו עלי. הרבה זמנ 
�חשבתי על זה. הרי זה לא �יפור שג
רתי ששבוע לפני החתונה אתה רואה 
את החבר ששידכ לכ את אשתכ מת 
המחשבות  בו.  לטפל  צריכ  ואתה 

האלה מלוות אותכ כל הזמנ".
 מה גרמ לכ לצאת עמ המופע? 

”הטריגר היה די גשמי. במשכ שנימ 

כ�ק�ופוני�ט  מופיע  אני 
מצוות  בבר  בחתונות,  וזמר 
עמ  אבל  אחרימ,  ובאירועימ 
עוד אנשימ. לפני חמש שנימ 
א�רפ,  יעקב  אלי  בא  וחצי 
המנהל של להקת החתונות בה 
�לה חייב  שהוא  לי  ואמר  ניגנתי, 
חננ  בשמ  מישהו  שלו,  חבר  לי  כיר 
למופע  טוב  חומר  לו  שיש  ארי,  בנ 
כשלישיה.  יחד  שנרימ  רוצה  שהוא 
משמ התחיל המ�ע הק�ומ של המופע 

’מתבגרימ'. 

הארצ  בכל  פעמימ   250 ”הופענו 
במשכ שנתיימ וחצי, שפכנו את הלב 
שבינ  יח�ימ  על  דיברנו  הבמה,  על 
היו  והפידבקימ  למתבגרימ  הורימ 
�משוגעימ. לאחר מכנ חננ פרצ לתוד
עה, ואני הלכתי איתו לבמות הגדולות 
קיבלנו  תרבות.  להיכלי  לזאפות,   -
אני  הזה  הזמנ  וכל  זהב,  אלבומ  יחד 
מוקפ אנשימ. באיזשהו שלב החלטתי 
רק  משלי,  מופע  לעשות  רוצה  שאני 

 .One man show ,שלי
”באופי שלי אני פרפקציוני�ט. יש 
לי בעיה, אני אפילו לא נותנ לאחרימ 
ל�דר לי את הכבלימ. אני יודע בדיוק 
איכ הכל צריכ להיראות, ומי שיבוא 
למופע שלי יראה מופע מהוקצע עד 
כדי ככ שבכל שניה אני יודע להגיד 
בדיוק מה קורה ואיכ. אז עשר שנימ 
אחרי המלחמה, ושנימ שאני מופיע 
משהו  מצאתי  כולמ,  וליד  עמ 
שדרכו אוכל להביא את עצמי".
 במופע אתה מראה המונ 
הקרב,  על  מפורטימ  חומרימ 

שממחיזימ את המציאות.
של  אביו  מרחביה,  ”משה 
שנהרג  ז"ל  מרחביה  עמיחי 
בבינת ג'בל, העמיק במחקרו 
שעות  עמו  ישבתי  הקרב.  על 
�בצי לראשונה  וצפיתי  רבות 
�שתיע צה"ל  של  אוויר  לומי 
אמת.  בזמנ  ההתרחשות  את  דו 
התמונות האלה, המחקר המדויק 
האישית  וההיכרות  הקרב  של 
שמ  ששכל  משה  עמ  והעמוקה 
את  עבורי  חיברו  שלו,  הבנ  את 
א�פתי  הקרב.  של  הפאזל  כל 
דיברנו  ליחידה,  החברימ  כל  את 
על מה שקרה, כל אחד �יפר על 
התחושות שלו. ומתוכ הפאזל הזה 
של  היה  הקרב  באמת  שזה  הבנתי 

חיי". •
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עשרה ימים לאחר 
הקרב התחתנתי 
עם אורית. החברים 
מהיחידה לא היו. 
רק אחר כך גיליתי 
שהם רצו לבוא וכבר 
יצאו לדרך, אבל 
אז קיבלו הוראה 
לפנות חזרה צפונה 
והוקפצו שוב 
למלחמה

מקבל סיכת לוחם 
בסוף המסלול 
ממפקד היחידה 
דאז ארז אלקבץ

רובין (במרכז) עם החברים, 
מימינו: שמעון דהן ז"ל 

שנהרג בקרב בבינת ג'בל

מרכז בינת ג'בל 
לאחר המלחמה
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ת " השו יקט  משה גלנץפרו

ִעם עקיבא ביגמן 
מפכ"ל המשטרה.
יועציו מטעים אותו, אני 

מקווה שיתעשת.

עליית יהודים להר הבית.
המצב בהר הוא חרפה, אבל זו טעות 

להפוך זאת ליעד פוליטי מרכזי של הימין.

פרשת הצוללות.
מדוע חלקו של אהוד ברק בעסקה לא נחקר?

מבקר המדינה.
אקטיביסט פוליטי שמנצל לרעה את 

סמכויותיו.

נשיא המדינה.
נשיא מדינת הקרן החדשה לישראל .

אבי גבאי.
עד לפני שבוע: אבי מי? היום: יו"ר מפלגת 

המה?

כלכלת בחירות.
כחלון הוא מסוג האנשים שעושים צעד 
אחד קטן קדימה, אבל אז פותח בריצת 

אמוק אחורה שהופכת לגלגול במורד, 
התפלשות בביצה, ומסתיים בהגדלת 

החוב הלאומי ובנטל עצום על הדורות 
הבאים. נטו בשבילכם!

יאיר לפיד.
אסור לזלזל, אבל קשה להתאפק.

בוגי יעלון.
.X2 טעות של הימין

אביגדור ליברמן.
פספוס אדיר שלא סוגר את גל"צ.

תכנית קלקיליה. 
טעות נוספת של הימין, אבל שימו לב: 
משטחים תמורת שלום עברנו לבתים 

תמורת שלום. סה"כ התקדמות יפה.

זהבה גלאון.
מייצגת מיעוט קטן וחסר חשיבות 

מספרית, אבל שולט בכל מוקדי הכוח.

מירי רגב.
במקום להילחם על הסטת תקציבים היא 

צריכה לעצור את התמיכה הממשלתית 
בתרבות ולקדם חופש תרבותי אמיתי. 

בלי כסף ממשלתי ובלי פיקוח ובקרה על 

התוכן. זה נכון עקרונית וגם הרבה יותר 
יעיל פוליטית.

ג'ורג' סורוס.
אויב של מדינת הלאום הליברלית, לכן 

ישראל היא יעד מפתח עבורו. תורם כאן 
הון רב לארגונים כמו 'שוברים שתיקה', 
'בצלם', 'עדאלה' ואחרים, במטרה לפגוע 

בקיומה של ישראל כמדינה יהודית.

שוברים שתיקה.
ממשלות זרות משקיעות כסף כדי 

לאסוף מידע מכפיש על חיילי צה"ל. יש 
סיבה שהציבור הישראלי (כולל בשמאל) 

מוקיע את זה.

סגן הרמטכ"ל יאיר גולן.
חלון הצצה מפחיד לאינדוקטרינציה 

(הנחלת דעות, עמדות, רעיונות, אמונות 
או השקפות עולם פוליטיות) המתפתחת 

בצמרת צה"ל.

קמפיין ההדתה.
קמפיין פוליטי נגד שלטון הימין, בין היתר 

במימון ממשלות זרות. אין מה להתייחס 
בענייניות.

ההפגנות נגד מנדלבליט.
איום ממשי על הדמוקרטיה ושלטון החוק. 

פוליטיזציה של חקירות היא אסון.

איילת שקד.
פוליטיקאית נבונה, אך לצערי נופלת 

בפח המגזרי ולא מצליחה להוביל שינויי 
עומק כראוי.

חוק הגיור.
השמאל מכור לאינטרס הפלסטיני, מחרים 

את ממשלות הימין ולא מאפשר הקמתה 
של קואליציה לאומית וליברלית שתקדם 

עקיבא ביגמן (34), נשוי לברכי 
ואב לאביה (12), ניתאי (10), ארבל 

(10) ובארי (4) תושב רתמים 
שבנגב. גדל בחיפה, בוגר אמי"ת 

חיפה, שירת בצה"ל כמפקד כיתה 
בגדוד נחשון ומשרת במילואים 

בחטיבת הראל המיתולוגית. 

למד לתואר שני בהיסטוריה 
מאוניברסיטת בר אילן. 

מאז 2012 ועד לאחרונה היה עורך 
באתר 'מידה'. 

כיום, כתב בכיר ב'ישראל היום'.

תכנית קלקיליה: 
טעות נוספת של 

הימין, אבל שימו לב: 
משטחים תמורת 

שלום עברנו לבתים 
תמורת שלום. סך 

הכל התקדמות יפה
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חופש כלכלי וחופש דת. מי שמקריב 
את האינטרס של רוב האזרחים בשביל 

הפלסטינים, שלא יתלונן על השליטה 
החרדית בסוגיות דת ומדינה.

מתווה הכותל.

ראו ערך חוק הגיור.

חוק הלאום.
טעות של הימין. לפי בג"ץ, 'יהודית' = 

מוסר הנביאים הפרוגרסיבי. החוק יתן 
לאקטיביזם השיפוטי הצדקה חוקית 
והרבה כוח לפסול חוקים ולהתערב 

בעיצוב מדיניות. 

החלטות אונסק"ו.
החלטות אלו ופעולות אחרות של האו"ם 

ממחישים שוב ושוב את האווילות 
שברעיון הפרוגרסיבי של ממשלה עולמית 

ש"תעשה סדר" בעולם. אין תחליף 
למדינות הלאום ולעוצמה הצבאית של 

המערב הליברלי.

דונלד טראמפ.
מפתיע לטובה על בסיס שבועי. גם אני 

הייתי מעדיף איזה רפובליקני מהוגן 
ומסודר במקומו, אבל הטיפוסים האלה לא 
מנצחים בחירות והשמאל מקצין ומסלים, 
ועל כל פדיחה שלו אני יכול למנות עשר 

נזקים ממשיים שקלינטון היתה עושה.

ארגון 'מולד'.
ארגון הממומן בין היתר על ידי ממשלות 

זרות, שמטרתו המוצהרת היא החלפת 
שלטון הימין. עם החרד לריבונותו לא 

אמור לאפשר דברים כאלה.

בצלאל סמוטריץ'.
בדרך כלל נלחם את המלחמות הנכונות 

ומבין כראוי את שדה הקרב הפוליטי. חבל 
שהוא לא משקיע יותר בקידום ליברליזם 

כלכלי וחירות הפרט.

נפתלי בנט.
אדם מוכשר. חבל שהאסטרטגיה 

הפוליטית שלו מחייבת אותו להיאבק מול 
מפלגת השלטון של הימין. בכך הוא פוגע 

במחנה כולו, וזה מצער אותי מאוד.

מקור ראשון.
עיתון איכותי ומעניין, מתעסק יותר מדי 

בענייני המגזר.

ישראל היום.
עיתון ארצי מוביל שעוד לא אמר את 

המילה האחרונה.

ביביתון.
סתם הכפשה מטעם האובמתון 

והלפידואולמרטשרונתון. 

בנימין נתניהו.
אחד מראשי הממשלה הטובים שהיו 

לישראל.

רן ברץ.
אחד האינטלקטואלים הבולטים של הימין 

כיום. חבר נאמן ואחלה בוס.

אתר 'מידה'.
הפרויקט הכי חשוב של הימין בעשור האחרון. 

ואי אפשר לומר שאני לא אובייקטיבי.

שלושת השבועות.
הפכו מזיכרון למצור על ירושלים, לציון 

כך וכך שנים למלחמת לבנון ול'צוק איתן' 
בהן צה"ל הגן על אזרחי ישראל מפני 

אויביו. שיפור דרמטי.

שנאת חינם.
רבים טועים: ההיפך של זה היא לא 

אהבת חינם, אלא שנאה שלא לחינם. 
ובזה אני מומחה.

פייק ניוז.
כמעט כל מה שאתם קוראים או שומעים 

או צופים. טוב שהפוליטיקה של 
התקשורת נחשפת, והצרכנים נדרשים 

להיות ביקורתיים.

הובר-בורד.
דבר שלעולם לא אקנה (בלי נדר. טל"ח).

היום עיתונאי, אבל היה גם ר"מ 
בישיבת ההסדר בפתח תקווה 
בעבר. "נשארו לי רק זיכרונות 

טובים".

פעם בטעות דרש בבית הכנסת על 
הפרשה של השבת הבאה. 

"לא נעים".

אמרתם טחינה אמרתם עקיבא. "יש 
לי חולשה מיוחדת לטחינה ומוצריה 

בכל מקום ובכל שעה".

אשכנזי אשכנזי אבל בפלאפלייה 
הוא אוהב את הפיתה מרוחה 

בשכבה עבה של חריף. "לא יודע 
להסביר מאיפה זה בא".

בשלן בירה חובב. "אוהב במיוחד 
סטאוט ובירות כהות".

נצר למשפחת אברבאנל העשירה 
וממגורשי ספרד. "לא רואים את זה 

בחשבון הבנק שלי".

 בגיל שלוש חלם לרכוב על פרה. 
"יום אחרי שעלינו לארץ מארה"ב 
ישר לקיבוץ "שלוחות" אבא שלי 

הגשים לי את החלום".

בעל חולשה מיוחדת לבנייה בלגו. 
"תודה לבני בן ה-4 שמאפשר 
לי להתמסר לתחביב הזה בלי 

להתבזות".

תלש משאבת דלק כשנסע בלי 
להוציא את הפיה, אבל יש לו תירוץ 

טוב: "אחד הילדים הקיא".

אשתו התחילה איתו במהלך 
טיול בגולן.

פייק ניוז: כמעט כל 
מה שאתם קוראים 

או שומעים. טוב 
שהפוליטיקה של 

התקשורת נחשפת, 
והצרכנים נדרשים 
להיות ביקורתיים

10 דברים 
שלא ידעתם על 
עקיבא ביגמן

mailto:mosheglantz@gmail.com
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שבתאי שירן

הדרכים מפת 

……… שבתאי שירן מורה דרך בטעם יהודי 052-3246827, חפשו בגוגל 'מורשת הגליל'

מסע בעקבות פיוט
מעילבון ועד ֻמָע'אר: שבתאי שירן לוקח אתכם לטיול ג'יפים 
בעקבות הפיוט אשר שולב בקינות לט' באב. חלק שני במסע 

ְוָנעּו  רֹונ...  ַהָשּ# ַחַבֶצֶּלת  ָבה  ָיְש# ֵאיָכה 
�הק קוננ  ַאַהרֹנ..."  ְבֵּני  כַֹּהִנימ  ְמרֹוָתמ  ְש# ִמִמּ
ליר על נדודי הכהנימ לגליל בפיוט ששולב 
במחזור הקינות לט' באב. ואנו בטיול ג'יפימ 

נו�פ בעקבות הפיוט. 

תחנה ראשונה: עילבון
יבּו...  ֵהִש# ָמע  ְוִנְש# ה  ַנַעֶש4 ר  ַאֶש# ְזַמנ  ָזְכָרה 

ְוֻהְקצּו ְוֻהְלַעבּו. כַֹּהֵני ַעְיְלבּו:
ערבי  כפר  ימינו,  של  עילבונ  היא  עיילבו 
נוצרי של כ-6,000 תושבימ. חוצימ את הכפר 
ומטפ�ימ לקבר התנא מתיא בנ חרש המוכר 
ממ�כת אבות באמרתו החיובית, "הוי מקדימ 
בשלומ כל אדמ..." (אבות,ד,טו). עוברימ מעל 
מנהרת עילבונ של המוביל הארצי וממשיכימ 
�ב�ימונ שבילימ שחור בפאתי בקעת בית נטו
פה אל עינ נטופה, מעיינ איתנ שמימיו צלולימ.
מישהו בנה במקומ בריכה לרחצה ומישהו אחר 
היטה את המימ שלא יגיעו לבריכה. המקומיימ 
משתמשימ במימ למילוי בקבוקימ גדולימ של 
'מי עדנ' ולהשקיה. הנופ לבקעת בית נטופה 
מרהיב ואנחנו מטפ�ימ לכוונ הררית, ישוב של 

מודטימ שהוקמ במ�גרת תוכנית המצפימ.

תחנה שניה: 
תצפית מסובב הררית

ֹלא  ְוֵריַח  ָעַרב...  ֹלא  ְוקֹוִלי  ְלצּוִרי  ָקָראִתי 
ָעַרב ֵמַאְכָלה ַעָרב:

בקעת  וכעת  הרכ�,  קו  את  חוצה  הדרכ 
�כנינ פרו�ה תחתינו במלוא יופיה ובה העיר 

ערבה היא ערב של הכהנימ. 
ת... רֹומ ַעִינ ָצַפת. ְוֶכֶ�פ ַעל ֶחֶרש ִחַפּ לא ַלָמּ

ת. כֵֹּהנ ְצָפת:   ְוֶנֶהַר� ְוִנְלַפּ

ניתנ  שמ  העליונ  הגליל  הרי  לנו  צפונית 
לזהות בבירור את העיר צפת.

תחנה שלישית:
תצפית ממבדד נטופה

�ַהחֹו ַרב  ְוַנַעָלה  ֵתֵבל.  ֶהֶחִניָפה  ֻטְמָאָתּה 
ֵבל... ְוֵאינ ִמְתַכְּרֵבּל. ְבּכַֹהֵני ַאְרֵבּל:

לשטח  למזרחה  הררית  את  מקיפה  הדרכ 
מדהימה  תצפית  נטופה',  'מבדד  מנזר  של 

לכוונ מזרח אל הארבל והכנרת.

תחנה רביעית: דיר חנא
ֶמִנּי  ְוָ�ַתמ  ְבַּצַחָנה.  י  ִנְזַהְמִתּ ִכּי  ְמעּו  ָש#

ִחָנּה. ...ּוִמִקְּרַית ָחָנה ָנָעה ְכַּפר יּוַחָנה: ְתּ
אומר  בו'  ההולכ  מנ  השביל  הוא  'חכמ 
ואנו מניחימ לשביל השחור להוביל  הפתגמ 
אותנו לדיר חנא היא כפר יוחנא של הפיוט.

עתיקימ  זיתימ  של  כרמ  הישוב  במבואות 
בני מאות שנימ, יש אומרימ העתיקימ ביותר 
להקיפ  מצליחימ  לא  אנשימ  חמישה  בארצ, 

את הגזעימ העבותימ.
�ובמ ישוב של 10,000 תושבימ  חנא,  דיר 
שנה   250 בת  חומה  מוקפ  הכפר  גלעינ  רכזו 
משפחת  בית  שמ  עומר.  אל  דהאר  מתקופת 
חורי, ערבי נוצרי שבנו שירת בצה"ל כקצינ 
בהנד�ה. בחצרו בית בד עתיק ובעונת המ�יק 
ירתמו את החמור, אבנ הממל תנוע על הימ, 
אל  בעקלימ  יועבר  הר�ק  תפרוכ,  המפריכה 

המ�חטה שמ י�חט השמנ כימימ ימימה.
�אות שהעלתה  הדרכ  מחורי,  נפרדימ  אנו 
נו מבקעת בית נטופה לרכ� יודפת, הורידה 
אותנו לבקעת �כנינ, העלתה אותנו לדיר חנא 
מכוונת שוב כלפי מטה אל נחל צלמונ, השביל 

השחור מתחבר לשביל כחול, ואנו זורמימ עמ 
ה�ימונ לצפונ מערב אל חורבת צלמונ.

תחנה חמישית: נחל צלמון
�ָעַרי שֹו תּו ְש# מּוִני ַהָדִּמינ. ְוָש# בֹא ָרַעת ָש4 ָתּ

ֵמִמינ... ּוַבַעוֹנ ְצָלִמינ ָנָעה ִגְּנּתֹונ ַצְלִמינ:
תל צלמונ לא נחפר עדיינ. שרידי עמודימ 
מ�ותתימ עדיינ זרוקימ בשטח מחכימ לרשות 
העתיקות או לגנב עתיקות, מי שיגיע קודמ. 
ממשיכימ  אלא  במקומ  מתעכבימ  לא  אנחנו 

לטבילת רגלימ בנחל הצלמונ.
�בד עו�קת  ט)  (ח,  פרה  במ�כת  המשנה 
כמי  לשמש  המיועדימ  מימ  ממקורות  רישות 
המכזבימ  "...המימ  אומרת:  היא  וככ  חטאת 
�(במלח בפולמו�יות  המכזבימ  פ�ולינ... 
מות) ובשני בצרונ (בצורת) כשרימ, ר' יהודה 
פו�ל". ועל ככ מרחיבה התו�פתא: "...וכנ היה 
מפני  א�ורה  הצלמונ  יורדת  אומר  יהודה  ר' 
אחרי  (פרה,ט,ב).  פולמו�..."  בשעת  שכזבה 
�תו�פתא כזאת לא היו לנו הרבה ציפיות מהנ
חל, ולכנ שמחנו למצוא נביעה קטנה לטבילת 

רגלימ בשילוב אבטיח, שילוב מנצח.

תחנה שישית: ֻמָע'אר
ִ�ָלּה ַאִבּיַרי מֹוֵרי הֹוָרָיה. ְוֹלא ִנְזַכּר ִלי ַעֵקַדת 

ֶמֶרת ַמַעְרָיה: מֹוִרָיּה...ֻהְצָּגה ֵערֹומ ְוֶעְרָיה ִמְש#
וממנו לשביל לא  חזרה אל השביל הכחול 
ֻמָע'אר,  מ�ומנ מעלה אותנו כלפי מעלה אל 
�היא מעריה של הפיוט, שמ ישבה משמרת בי
לגה הזכורה בכתבי חז"ל שלא באהדה יתרה.

�ובמעאר, ישוב מעורב, דרוזי, מו�למי ונו
צרי, המונה כ- 22,000 תושבימ, ה�תיימ היומ 

השני לטיול בעקבות משמרות הכהונה. •
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עתיד ים  נ בו  , י ו נ שי וצרים  י

תקנים חדשים ביוניסטרים 
עמותת 'יוניסטרים' יחד עם האגודה להתנדבות פתחו תקני שירות לאומי חדשים החל 

משנת תשע"ח, מתוך שאיפה לתת הזדמנות לצעירים מהפריפריה להשתלב במגזר העסקי 

השירות הלאומי מאופיינ בעשיה חברתית 
למענ הקהילה. עמ ההתפתחות הטכנולוגיה 
שירות  בנות  עבור  מקומות  גמ  מתפתחימ 
להשתלב  למתנדבות  המאפשרימ  לאומי, 
�בטכ המאופיינימ  התנדבות  תחומי  במגוונ 

נולוגיה וקדמה.
'האגודה  עמ  ביחד  'יוני�טרימ'  עמותת 
�חד לאומי  שירות  תקני  פתחו  להתנדבות' 
שימ החל משנת תשע"ח, כאשר עבודת בת 
השירות ביוני�טרימ משלבת הדרכות של בני 
נוער בתחומ היזמות והטכנולוגיה, ומאפשרת 
לבנות השירות לתרומ הנ בעבודה עמ נוער 
מהפריפריה והנ להתקדמ ולהתפתח גמ ברמה 

האישית.
�יוני� עמותת  מנכ"לית  משה,  שבע  בת 
בשנת  הוקמה  יוני�טרימ  "עמותת  טרימ: 
2001 במטרה להביא לצמצומ פערימ והענקת 
שוויונ הזדמנויות, על ידי מתנ הזדמנות לבני 
חברות  להקימ  מהפריפריה  וצעירימ  נוער 
כל  הע�קי,  במגזר  ולהשתלב  �טארט-אפ 

זאת לצד פעילות קהילתית משמעותית.
"התנדבותמ של בכירימ בקהילה הע�קית 
גורמ  מהווימ  ע�קיות  חברות  עמ  ושת"פ 
מקור  בהיותמ  התכנית,  בהצלחת  משמעותי 

לידע מקצועי ומודל לחיקוי והזדהות.
ברחבי  ישובימ  ב-50  פועלת  "יוני�טרימ 
משתתפימ  בהנ  קבוצות,  כ-100  עמ  הארצ 
נוער מכלל המגזרימ במדינת  בני  כ-1,500 
חרדימ,  חילונימ,  דתיימ,  יהודימ   - ישראל 
בדואימ  דרוזימ  נוצרימ,  מו�למימ,  ערבימ 
�ונוער ב�יכונ. בנו�פ כ-1,000 צעירימ מש

תתפימ בתכנית הבוגרימ".

בנות  של  ארצית  רכזת  טרבל�י,  רחלי 
יוני�טרימ:  השירות הלאומי מטעמ עמותת 
"בת שירות משמשת כרכזת פרויקטימ לכל 
שלנו.  הפעילות  רבדי  לכל  ושותפה  דבר 
לחניכימ,  אירועימ  בארגונ  מעזרה  החל 
מערכי  בהכנת  �יוע  המתנדבימ,  עמ  קשר 
ועוד. הפעילות שלנו מגוונת מאוד  שיעור 

�ויוז ראש  הגדלת  על  שמחימ  תמיד  ואנו 
מה אישית. כל רצונ ויוזמה לשיפור ועשיה 
מתקבלימ אצלנו בברכה. כעמותה שעובדת 
נוער  בני  מכשירה  וכנ  נוער  בני  ונושמת 
�אנרג צעירה,  מאוד  בה  האווירה  ליזמות, 
טית וחדשנית ואנו מעודדימ התנהלות כזו 

גמ בקרב העובדימ ובנות השירות".
נערות שהשתתפו בפרוייקטימ של עמותת 
מיזמ  על  "עבודה  על:  מ�פרות  יוני�טרימ 

�וגור ובעשיה,  בהתלהבות  אותכ  שממלאה 
(שי  והצמיחה"  מת לכ להרגיש את התנופה 
מנתניה), או על "הזדמנות לפרוצ, להיחשפ 
�המי עמ  אני  מי  ולהוכיח  הע�קימ,  לעולמ 
זמ שיצרנו - הגה המונע הירדמות בנ�יעה". 

(הודיה מעכו).
ביוני�טרימ  שתשרתנה  השירות  בנות 

החזון שלנו לראות את בנות השירות 
נשארות בארגון ומתקדמות לתפקידים 

נוספים כדוגמת ניהול מרכז יזמות, 
הדרכת קבוצות, ריכוז פרויקטים. מבחינתנו, 

השמיים הם הגבול

�תהיינה מדריכות ומלוות של התלמידימ המ
�שתתפימ בפרוייקט היזמות, ותוכלנה להש
פיע על בני נוער כמו הודיה ושי בפרוייקט 
�ייחודי ומעניינ, לצד עשיה חברתית של מיז
מימ קהילתיימ כמו ניהול דפי פיי�בוק עבור 
נפגעות תקיפה מינית, בה לוקחימ חלק גמ 

התלמידימ המשתתפימ בפרוייקט. 
של  גיו�  אגפ  מנהלת  רוזנצוויג,  רעיה 
עמותת  של  "התקנימ  להתנדבות:  האגודה 
יוני�טרימ פזורימ בכל הארצ, בתקני בית או 
וניתנ לשלב אותמ גמ עמ גרעינ בחלק  חוצ, 
של  באיכותנ  מאמינימ  אנחנו  מהמקומות. 
בנות השירות שמגיעות ליוני�טרימ, וביכולת 
שלהנ לעבוד עמ בני נוער מהפריפריה במטרה 
לקדמ אותמ בתחומ היזמי והע�קי. על הדרכ 
מבחינת  הנ  מעט  לא  נתרמות  בעצמנ  הבנות 
הני�יונ שהנ צוברות בהדרכות והעברת מערכי 
שיעורימ, והנ מבחינת הגדלת הידע והחשיפה 
�שמתע בנות  כמובנ  נדרשות  לתחומ.  שלהנ 
ומעוניינות  וטכנולוגיה  יזמות  במדע,  ניינות 
�אולי להמשיכ עמ זה גמ הלאה. עמותת יוני
לבנות  תע�וקתי  אופק  גמ  מאפשרת  �טרימ 

שתתאמנה לאחר שנת השירות". 
את  לראות  שלנו  "החזונ  טרבל�י:  רחלי 
ארוכ  לטווח  בארגונ  נשארות  השירות  בנות 
כדוגמת  נו�פימ  לתפקידימ  ומתקדמות 
ריכוז  קבוצות,  הדרכת  יזמות,  מרכז  ניהול 
פרויקטימ. מבחינתנו, השמיימ המ הגבול". •

חניכות בפרויקטים של יוניסטרים

http://www.sherut-leumi.co.il/


הציונות הדתית. עכשיו תורה.

1700-70-70-99 או חייגו הצטרפו אלינו! חפשו בגוגל עכשיו תורה

סליחה,

ח�כ (אלוף במיל.) אלעזר שטרן

קרן אחד לאחד תומכת ב-500 לומדי תורה מבני הציונות
הבאים. לדורות תורנית רוחנית הנהגה שיהוו הדתית
הצטרפו למפעל התמיכה שלנו וסייעו לנו בהשפעה על

עתיד החברה הישראלית כולה.
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אור רייכרט

יכרט רי של  החברים 

השחיתות מחייבת
המבקר הגיע ל'קרייב' אחרי שכל כך הרבה אנשים דחקו בו, שם הוא התבאס 

שהקיבולת שלו היא לא דוד-ביטנית. ומה הקשר למעטפות הכסף של אהוד אולמרט

קרייב

השקמה 1, 
ירושלים

א'-ד': 12:00-23:30
ה': 12:00-00:30
ו': 11:00-15:30

מוצ"ש: 22:00-00:30

כשרות: רבנות

סולם רייכרט

מסעדת שף אמריקאית 

כוסו

כיסאו

לא ברור. אבל למי איכפת 
עם כזה אוכל?

כיסו

יקר, אבל השירות כלול 
במחיר. לא לוקחים טיפים 

כעסו

איך רק עכשיו התוודעתי 
לדבר הזה??

לנצור

את הכסף של הטיפ 
אצלי בכיס

"אתה חייב ללכת ל'קרייב', ותיקח אותי איתכ". 
זה משפט ששמעתי לפחות עשרימ פעמ בשבועיימ 
שאלה  איכ?  שונימ.  אנשימ  משלושימ  האחרונימ 

טובה. 
למקומ  מ�ביב  ובאזז  הייפ  הרבה  ככ  כל  אמ 
אחד, אינ �יכוי שאני לא הולכ לבדוק את המקומ 

במהירות האפשרית. 
שנה  מחצי  למעלה  לפני  כבר  שנפתח  המקומ, 
להתחרות  ומנ�ה  עכשיו??),  רק  לי  אמרתמ  (למה 
�בתחרות הכמעט בלתי אפשרית של עשרות מ�ע
דות על מתחמ של קילומטר רבוע באזור שוק מחנה 
של  אפרורי  הכמעט  ברחוב  ונבלע  כמעט  יהודה, 
פאתי השוק בואכה 'רמי-לוי' הראשונ. אבל הבאזז 
עושה את שלו, ותור ארוכ משתרכ מחוצ למ�עדה. 
�למזלנו (של רעות ושלי. מצטער חבר'ה, יש קדי
מות מ�וימת) התפנה מקומ לזוג, וכל התור היה של 

קבוצות. 
המקומ המה בצורה יוצאת דופנ. מוזיקת פופ-רוק 
מעורבלת ברעש של המונ אנגלו-�ק�י וירושלמימ 
יודעי דבר. השולחנות בפנימ ובחוצ מלאימ עד אפ� 
�ושו מטבח  הוא  רובו  מלהכיל,  צר  והמקומ  מקומ 
לחנות בר לגב המטבח ולכיוונ פחי הזבל של רחוב 
השקמה והתור הבוהה בנו, אנשי המזל שהתיישבו. 

יח�ית לכאו�, קיבלנו תפריטימ די מהר. 
�ההשתו כשמו:  הוא  המקומ  של  הכללי  הרעיונ 
או  לאללה)  המגניב  ל'קרייב'  עצובה  (מילה  קקות 

יותר נכונ, לגרומ לקרייב שלכ להירגע.
�בגדול, מדובר במנות שרובנ הנ בינ ניו יורק לט
ק�-מק� והבלחות לא ברורות של אוריינטלי. אבל 
אני לא שופט. בעצמ זה מה שאני עושה פה. אז אני 
קוריאני/ בליל  להכני�  הרעיונ  על  מתרעמ  ממש 

הודי/וייטנאמי. 
ונקניקימ  בשר  כריכי  פה  תמצאו  מקרה,  בכל 

חמימ מחד, וטאקו�, בוריטו� וק�דייה מאידכ. 
�קשה לבחור מתוכ תפריט שרובו לא נמצא בת
�דירות גבוהה במ�עדות ומזללות, אבל אינ מה לע

שות, חייבימ לבחור. 
 the' מחלק ה'מאנצ'יז' לקחנו טבעות בצל בשמ
מיונז-כמהינ-�רירצ'ה  רוטב  עמ  בפאנקו   'big o

(27 ₪), וצ'יפ�-צ'ילי-גבינה (46 ₪). 
 56) בורגר'  ה'קרייב  את  לקחתי  אני  ולעיקריות, 
₪), שני �ליידרימ חמודימ, ורעות הלכה על ה'דה-
רובנ' (63 ₪), כריכ פ�טרמה חמה נו�ח ניו יורקי.

ובוא נגדיר את זה ככ, אמ המ�עדה היתה בנאדמ 
היא היתה אהוד אולמרט בתור ראש העיר ירושלימ 
�שחי שלו.  הראשונה  המעטפה  את  קיבל  כשהוא 
כזו שהיא  בצורה  מהודנ�ת  מנה  כל  מרהיבה.  תות 
דחו�ה,  מפוצצת,  טעימה, שמנה,  מושחתת,  תהיה 
קראנצ'ית ורכה ביחד עמ הרבה וואוו, שמנ, שומנ, 

גדול והרבה. 
�בי ברמת  פריכות  ענקיות.  הנ  הבצל  טבעות 
מנת  מעולה.  מיונז-כמהינ-�רירצ'ה  ורוטב  �לי 
הצ'יפ�-צ'ילי-גבינה היא יותר מדי. שלושה בי�ימ 
דוד-ביטנית.  לא  היא  שלי  שהקיבולת  והתבא�תי 
אחלה צ'ילי, אחלה צ'יפ�, גבינה קצת לא ברורה. 

אבל עובד נפלא.
מבינ העיקריות, הדה-רובנ לקח בענק. כריכ חמ-
טו�ט, מתפצח ושמנוני לתוכ חתיכות בשר מענגות 

ושמנמנות עמ רטבימ שמטפטפימ לבי� אדיר.
�ה�ליידרימ �בירימ וטובימ. התבא�תי שלא לק

בהחלט  אבל  מהתפריט.  משוגע  יותר  משהו  חתי 
ננ�ה בפעמ הבאה. •

mailto:orreut@gmail.com


ההההההקקקקקקקתתתתדדדרהההה לללללללללללללללללתתתתתתתתתתווררהה וווללללחחחחחכככממממההה גגבבעעתתתת שששששמממוווווואאל

היששיבה התיכונית "נתיבות יו�פ"  רראאש
ירריחו שבמצפה טוביה" "מאור ההגגבבוהה ווההישששיייבבהה

3330.777.1 זז'  ממננחחממ-אב תשע"ז,
בבבבבבביייתתתתתת ההככננ��תת וובביייתת המדררשש "אוהלללל יצצצצצחחחחחחק ואא��תתתתתתררררר""

עעע""ששש ררררר'' דודד יצחקקק וא�תרר אאאזרדדדדד זז""לל
ררחחוובב מממננחחחמממממ בגינ 44, גבעעעתת ששממוואאאאאאלל

0002-5333555337999 לפפרטיייממ ולהרששששמה:
hhttttpp:::///tickkkchhakk....ccoo.iill//KKaaaateddra

תדתדת רפר ההההבההבהההה נ //// ישי וננשששששששששששששששששישיממ ל ל ל ל ל לגבגברירימ לאלאללל הכהכהכהכננניני�ה�ה�ה�ה תתתתעתתתתת שממו הדתית גב ההההמועצההההההההההה בהבהשתשתתתתפתפותות
₪₪ 50500 --- תתתתתתתתתותתתת ב ב ב בללבדדד ייניינינינינינינייני��������������ה להרצא 000 ₪ כ 100 אא���פ����פקקלריא -- אאאיאיאיאיאיאיאטרטרונונ שלשל תת הוהצגגהה כוכללללללללל צצרצצצאות כוללללללל א 0דמדמי כנייי�ה לה

שגבגב שי הכנ� ד"ר הרה ומנחהחה קהקתתד - מנכ""ל  חיחהה פת 9:9 00
מר יעקב רייכר ששמואל, גבעת ההמועצצה הדתיתתת בדבררי ברכה ממאת ייו"ר

גגאולה מממבט של שששיייבת ציונ א אלשיכ: רוני הרה, מר מממפכ"ל המששט 9:9 155
רטר: נבל בררשות התורה. מיהו הנבלל? ייהוהודהדה יונגג� הרב ד"ר 10:15

כתב אאת ההתורה בנ נונ: ממי (לא) הרב יואלל 10:45
לילה רבי עקעקיביבא כפלא עולמ בתורהה? הרברב יואואל בנ נונ: מה ג 11:30
היהיהוהודדי העהעממ בתבתולולדודותתתת בביותר החהחשושובב ההאאירוע בגב: ש ששי ד"ר 122:00

הטוב גתגגלמות מתיקותתת פ פ"ת"ת: התורה כה עעהעעיר הלוי, רב  הרב מיכהה 12::30
צ צהריימ  הפ�קקת

ההיוצא מנ ההכלל תיאטטרונ אאא�פקלריא: מאאת הצגה 13:300
בנבנשמת  ולויי תתתת ראש "מרכז הלכה והורראה": קיומנו יויו��פ צבי ררימונ, הרבב 14:45

להלככה ה
שבעל פה חקקוקה  ממשה": תורהה ש שיל"ת, ראש יששיבת "ברברכתכת הרב 15:30

ששבבכתבב ההתותורהרה ב�לע
אלוקי??? ניחוש או מופתת יניבב, נששיא הקקתדרה: ההנבואות -- הרהרב ששמואל 16:00

הפפ�קקה

תהתורורה הוא משה": המהמפתח להלהבנבנת  שישייבת "ברכתת �בתו, ראש  חיימ ההרברב 166:45
ההקודש שלשונונ בידיעת 

שישל"ל"צ: דע מה שתשיב גזברר, ראש ה ייאאיר הרב 17:15
מ מכנ�ת ישראל מאיר הרב הגאאונ שבתי �ב�בתתו שליט"א: המשכנ 18:00

מנחה
ששבתי �בתו שליט"א"א"א היהוהודדית לגאונ הרבב רירהה פ פר�ר� היצ הענקת

שישיבות ואולפנות בנבני ההגאונ חייממ דרוקמנ שליליטט"א, ראש מ מררכז  הרבב 19:000
עעקקיבא

כוכ אברהמ ליפשיצ, רראש מינהל החממ"ד במשרד החינ הרבב 19:1115
ששורשי המשפחה בחאחאלבלב ממשה"":: �בתו, ראש יששיביבת "ברכתת חחייימ הרב 1999::30

ר ראשאש ישיבת ה הה�דר ברמת הששררונ, מתלמידי ה הרברב ששונ, אראובבננ הרב  119191 :45
המהמשפחה טטוביה", בנ הרב, בששממ �ב�ב�בתתו, ראש ישיבת "אורר חצחקק הרב י 200:00

יניבב,, נשיא הקתדרה הרב שמואל 20:1555
מר יו�י ברודני, ראשש העיר גבעת שמואל 20:3000

ההההעענקת הפר� ודברימ מאתאת חתנ הפר� - ההגאגאונ הרב שבתי �בתו 20:4445
לשלליט"א

תלתת ערבית �יומ משוער ותפי 221:00

http://tickchak.co.il/Katedra
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פונץ' בננה
ארונות מגלה לפעמימ עולמ �ידור 

חדש של פריטימ נשכחימ 
שיכולימ לחזור ל�יבוב 

נו�פ עמ ייעוד שונה. 
חגורת בד תהפוכ לכי�וי 

ראש, צעיפ ישדרג מזוודת 
טרולי שגרתית וקלמר 

ילדותי יהפוכ לתיק קלאצ' 
שי�ובב ראשימ.

KIPLING-להשיג ב 
₪ 159.9 

 שטויות במיץ
עמ כתר של עלימ ושיק טרופי, 
הצליח האננ� לקבע את 
מעמדו כמלכ הפירות, ומאז 
הוא כובש בהדפ�ימ מתוקימ 
וקישוטימ תלת מימדיימ כל 
חלקה משמימה.
 להשיג ב-
Twentyfourseven

₪ 119.9 

חומת מגן
אמ אזהרות הבריאות בעניינ נזקי 
קרני השמש לא חדרו אליכמ 
מבעד לעור, אולי היתרונות 
הנו�פימ של מקדמ ההגנה בתחומ 
הנראות יעשו את שלהמ.
PAYOT-להשיג ב 
₪ 75 
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 קשת בענן
פחות מעשור שהנ כאנ, אבל 

כבר קשה להיזכר איכ היו 
נראימ החיימ בלעדיהנ. 
קשתות כי�ויי הראש 
בשלל גזרות וגדלימ, 
חוצה מגזרימ, 
כתזכורת קלה ל�טטו� 
המשפחתי ועד לתו�פת 
נכבדה מעל פאה.

 להשיג צ'פצ'ולה, 
SHEEK ME בירידי החגימ של

₪ 179 

מזרח תיכון חדש
גמלימ אולי לא 

מ�תובבימ חופשי 
בתל-אביב, אבל 

גלביות דווקא 
לא ח�ר. תמצאו 

אותמ מככבות בחופ במשרד 
ובאירועימ, ברשתות האופנה 

ואצל המעצבימ הישראלימ 
המורשימ.

CASTRO-להשיג ב 
₪ 119.9 

מה בתמונה
חובבי הלבשת הבית חווימ 
עדנה של ממש עמ עלייתמ 

המיוחלת של שני שחקנימ 
זרימ אכ מוכרימ מתחומ ה'הומ 
�טיילינג', האחד שבדי האחר 
קטלוני, ובשניהמ ניתנ למצוא 
פולקלור רב תרבותי ובקיצור 

הכל מהכל.
ZARA Home-להשיג ב 
 69.9 ₪ במקומ 99.9 ₪ 

צהוב עולה
משנה לשנה יותר ויותר חם, אך מי שמרגיש בעונת הקיץ הזו מסנוור במיוחד גם בקניונים 

מוצלים ועתירי מזגן, כנראה שנתקל בפצצות האנרגיה הצהובות המבצבצות תחת כל קולב רענן 

mailto:chelenovo@gmail.com


Photog
rap

her: N
oam

 C
hen, Israel_p

hoto_g
allery

#ILOVEJLM

30

2

3

6-24.8.17

15

2017



40 | שביעי גליון 266 | כ"ז תמוז תשע"ז | 21.07.17

ייללדדייםם
בחסות תנועת הילדים 'עוז'

בנימה אישית - פרשות 'מטות- מסעי'
ילדים יקרים,ילדים יקרים,

חצי שבט מנשה ושבטים ראובן וגד מבקשים ממשה להתיישב בצד המזרחי של נהר הירדן, 
לפני הכניסה לארץ. הם רואים ששם יש להם מקום להאכיל את הצאן הרב שיש להם. משה 

מתפלא, הוא לא רוצה שכל עם ישראל לא ירצה להיכנס לארץ בעקבות בקשה זו. אך ראובן גד 
וחצי המנשה מרגיעים את משה ולוקחים אחריות, הם מבינים שעם ישראל מסתכל על מעשיהם 

ומושפע מהם, ולכן הם מבטיחים למשה שלאחר שיושיבו את מקניהם וילדיהם במקומם, הם 
יעזרו בכיבוש הארץ "לא נשוב אל בתינו... עד התנחל בני ישראל איש נחלתו" הם מרגישים את 
האחריות הרבה והקשר שיש להם עם כל עם ישראל, יוצאים חלוצים לפני בני ישראל, ועוזרים 

בכיבוש הארץ. שנזכה תמיד לקחת אחריות, ולהרגיש מחוברים לעם ישראל. 
שבת שלום
אוהבכם, אלי ליפשיץאלי ליפשיץ
מזכ"ל תנועת הילדים 'עוז'

...המשך 
פנה דוד אל הבית ודפק בדלת, אך איש לא ענהו, 

והדלת שלא היתה נעולה נפתחה מאליה. 
ואין  כאן??״  מישהו  ״יש  גדול  בקול  הנער  קרא 
ועליו  ארוך  שולחן  ומצא  פנימה  דוד  נכנס  עונה. 
מונחות שלוש תיבות עץ גדולות. סקרנותו גברה 

עליו והוא ניגש ופתח את שלושת התיבות.
מה רבה היתה הפתעתו לגלות שבתיבה הראשונה 
זהב  מטבעות  השניה  בתיבה  לרוב,  כסף  מטבעות 
גדולים  יהלומים  המון  השלישית  ובתיבה  לרוב 

ובוהקים.
שיושיט  יכול  פעור,  בפה  התיבות  מול  דוד  עמד 
מעשות  חלילה  אחר??  של  מאוצרו  לגנוב  ידו 

מה יאמר להוריו המצפים לבואו  אך  כדבר הזה, 
ולאחיו הקטן שאוכל לא בא אל פיו ימים רבים.

עצמו,  לבין  בינו  ארוכות  דקות  הנער  התלבט 
כסף  מטבע  לקח  והוא  עליו  גבר  יצרו  ולבסוף 

אחת והכניסה לכיס מכנסיו.
ברגע  בו  אולם   , חוצה  מהבית  לברוח  דוד  פנה 
נכנס סב ישיש והדור פנים אל הבית. ״מה אתה 
עושה כאן נערי, האם לקחת דבר מאוצרי??״ שאל 

הסב בקול רוגז. 
״לא, לא לקחתי דבר״, שיקר דוד בקול ענות חלושה.
מכיס  והוציא  יוקדות  בעיניים  הסב  בו  הביט 

מכנסיו של הנער את מטבע הכסף.
המשך בשבוע הבא!!

נעים להכיר- סניף קריית מלאכיסניף קריית מלאכי
בסניף קריית- מלאכי ערכו לימוד הורים וילדים, 

לקראת י"ז בתמוז. 

סיפור לשבת - סיפור בהמשכים
לא תגנוב



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 • גאוגרפיה 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. **בכפוף לתקנון היחידה להכוונת חיילים משוחררים.

 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

הכרה אקדמית ללומדים

בחוג ללימודי א״י במכללה

ההרשמה
לקורס מדריכי

טיולים בעיצומה!

הקורס מוכר לתוכנית השוברים 

של הקרן והיחידה להכוונת חיילים 

משוחררים במשרד הבטחון**

mailto:rishum@herzog.ac.il
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 קייטנה בכנסת 
קבוצת אימהות מהישוב  נווה דניאל ערכה 1

קייטנת הורימ לילדימ, בה 
בכל יומ אחת מהנ לקחה 
אחריות על קבוצת בנות. 

בשבוע שעבר הגיעה תורה של 
אמא של רוני רפאלי, הלא 

היא יו"ר �יעת 'הבית היהודי' 
ח"כ שולי מועלמ רפאלי. 
הבנות הגיעו ל�יור בבית 

המשפט העליונ ולאחר מכנ 
בכנ�ת ונכחו בדיוני ועדות 

הכנ�ת, המליאה וכמובנ 
ארוחת צהרימ במזנונ הכנ�ת. 

כמו כנ השתתפו הבנות 
בישיבת �יעת 'הבית היהודי' 
ומיד לאחר מכנ הגיעו לערוצ 

הכנ�ת כדי לראות איכ עושימ 
חדשות בטלוויזיה. אולמ כיוונ 
שמדובר עדיינ בקבוצת בנות 
צעירות, ניכרת היתה תחושת 

ההחמצה כאשר שמו לב 
שהמאפרת של הערוצ יצאה 
להפ�קת צהריימ ממושכת. 

'גלי ישראל' בבנימין 
ורדיו דרומ ביקרו 2 אנשי רדיו 'גלי ישראל' 
בשבוע שעבר במועצה האזורית 

בנימינ יחד עמ ראש המועצה 
אבי רואה, דוברת המועצה 

תמר א�רפ, ואיש יח�י הציבור 
של מועצת בנימינ למגזר הדתי 

יובל מורגנשטרנ. בינ היתר 
ביקרו אנשי הרדיו במרכז 

המבקרימ ביקב פ�גות ובשילה 
הקדומה, שמ גמ �יימו את 
ה�יור בארוחת צהריימ. בינ 
המשתתפימ ב�יור: מנחמ 
הורוביצ, שרונ גל, שרה 

ב"ק, ארז תדמור, יו�י בנ 
עטר, מנכ"ל 'גלי ישראל' 

ישראל פריד, מנכ"ל רדיו תל 
אביב אבי משולמ, מנהלת 
התכניות של 'גלי ישראל' 
אורית זימר, בעלי קבוצת 

'רדיו ישראל' צביקה שלומ, 
אמנונ �ופר, יערה זרד, אבי 

איצקוביצ ועוד.

פריד בהר הזיתים 
כמה ימימ לפני צומ י"ז  בתמוז וכני�ת 'ימי בינ 3

המצרימ', נהנו כ-3000 איש 
מיומיימ רצופימ של מוזיקה 

עמ אברהמ פריד, שאירח ביומ 
הראשונ את ישי ריבו וביומ 

השני את חיימ ישראל. 
האירוע, בניצוחו של ראש 

מועצת בתי העלמינ ירושלימ 
הרב הלל הורביצ ובשיתופ 

משרד הדתות, משכ אליו גמ 
חברי כנ�ת ואישי ציבור רבימ, 

וביניהמ - שולי מועלמ 
רפאלי, מוטי יוגב ובצלאל 

�מוטריצ'. על ההפקה-אנשי 
חברת A.s הפקות-אשי 

הורביצ, שירי בלייכר יצחק 
וטרו ויצחק הורביצ. על 
ההנחיה: יהודה רוזנפלד. 

מדד המותגים - 
הסרוגות 

במדד המותגימ השנתי  של עיתונ הע�קימ 4
'גלוב�', שפור�מ בחודש יולי 
2017, התמודדו 300 מותגימ 

על המקומ הראשונ בינ 40
קטגוריות שונות. בינ המותגימ 

הזוכימ - קופת החולימ 
'כללית', שבינ מנהלי השיווק 

שלה נמצאת ה�רוגה עידית 
�ילמנ האחראית בינ היתר על 

המגזר הדתי לאומי, וחברת 
'פלאפונ', שהדוברת שלה היא 

ה�רוגה אביטל רגב-קי�ר.

השקת הספר 
'היוצאים'

בשבוע שעבר התקיימ  רב שיח בעקבות 5
הוצאת ה�פר המדובר 

'היוצאימ' של פאראנאק 
מרגולי�. האירוע התקיימ 

במועדונ 'הגולה' בפתח 
תקווה. בפאנל השתתפו הרב 
חיימ נבונ, העיתונאית עפרה 
לק�, העיתונאי מענדי גרוזמנ
וה�ופרת פאראנאק מרגולי�. 

את הפאנל הנחה הפר�ומאי 
אור רייכרט. 

קייטנה בכנסת. מועלם והבנות

מימין: רייכרט, מרגוליס, לקס, גרוזמן ונבוןמימין: סילמן ורגב-קיסר

מדווחים מהשטח. אנשי 'גלי 
פריד וחיים ישראלישראל' בשילה הקדומה

 
 5

 
 4

 
 1 

 3

מזל"טים
למנהל בית �פר שדה כפר 
עציונ ירונ רונזטל ורעייתו 

רחלי מירושלימ להולדת 
הבת

לאברהמ ואורה בורשטיינ 
להולדת הבנ, נכד לרב 

מנחמ בורשטיינ ורעייתו 
טובה ולרב יצחק יודייקינ

להילה ולרב אהרנ מורד 
להולדת הבנ שמואל, נכד 

לשרה ויצחק נתני

למפיק האירועימ ינקי 
אלפא ואשתו רבקי 

להולדת הנכדה בת לאיציק 
ואביטל גולובנציצ

מינויים
זיו מאור מהישוב תקוע 

מונה לעורכ האתר 'מידה'

ד״ר אמיר וינטראוב 
ממודיעינ מונה לראש 

היחידה להפריה חוצ גופית 
בבי"ח 'לניאדו' בנתניה

אלעד מלכא מירושלימ 
מונה למנכ"ל האגודה 

לזכות הציבור לדעת

צילום מסך
מן
וכ
 ה
די
מנ

ם: 
לו
צי

זו
גמ

סי 
 יו

ם:
לו
צי

 2

כל מה שמעניין את המגזר

mailto:medura@shvii.co.il
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תמונת ניצחון
בשבוע שעבר חגגו  הצלמ ה�רוג יוני מלכא6

ואשתו אפרת את הולדת בנמ 
עמית עקיבא. מי שכובד 

ב�נדקאות היה ה�בא רבא זאב 
ברקוביצ' בנ 91. ברקוביצ', 

ניצול שואה מאושוויצ ברקנאו, 
�יפר כי התרגש מאוד בברית 
המילה שכנ נינו החדש נושא 

את שמו של אחיו עקיבא הי"ד, 
שנרצח ברכבות ההשמדה בדרכ 

לאושוויצ. בתמונה שחרכה 
השבוע את הרשתות החברתיות, 
נראה �בא זאב מחזיק את נינו 

הקטנ בזרועו הנושאת את 
המ�פר A-7790 יחד עמ עמית 

עקיבא הקטנ-גדול, שהוא 
הנצחונ הגדול על גרמניה 

הנאצית. עוד התרגשו באירוע: 
ה�בימ וה�בתות גדליה 

ואמירה ברקוביצ' ועמרמ 
ושושנה מלכא, הדוד מוטי 
ברקוביצ', אבי מלכא שהיה 

אמונ על הקולינריה, עו"ד 
עמיחי זלצר, החזנ אשר 

ברנשטיינ, יועצ התקשורת 
אודי טנא, עו"ד מורנ 

גליקשטיינ ובכירי צלמי המגזר 
הדתיימ שנטלו חלק באירוע.

הפקת יומולדת למפיק
בשבוע שעבר נערכה  בבית מלונ בירושלימ 7

מ�יבת הפתעה למפיק ולאמרגנ 
ה�רוג יהודה קלמנ, לרגל הגיעו 

לגיל עצה - יומ הולדת 

חמישימ. יהודה הוזמנ למלונ 
בתואנה של פגישה חשובה, 
והופתע לחלוטינ למצוא שמ 
כמה עשרות מבני משפחתו 

וחבריו הקרובימ. לפני המוזמנימ 
הופיעו הזמר יצחק מאיר והחזנ 

העולמי צבי ויי�. חבורת 
'אנדרדו�' שלחה �רטונ שיכול 
בהחלט להפוכ למערכונ במופע 

החדש, 'אנדרדו� 3'. לכבוד חתנ 
השמחה נשאו דברימ אשתו 

ליאת שאירגנה למופת את כל 
הערב, ואביו מאיר.

שמחות במשפחת 
בר (קפרא)

לדניאל בר, דובר  המשרד לבט"פ, ואשתו 8
יערה, נולד השבוע בנ. במקביל, 

אחותו טליה כרמי, מונתה 
למנהלת ביה"� 'אוהל מאיר' 

בקרית עקרונ. טליה ודניאל המ 
ילדיו של דוד בר קפרא, חקלאי 

מהעיר רחובות שנרצח לפני 
כשנתיימ. טליה ודניאל הובילו 

את המאבק להכרה ברצח אביהמ 
כרצח על רקע לאומני.

דוברת חוזרת, 
דובר הולך

עמ חזרתה של דוברת  השר אלקינ נגה כצ9
מחופשת הלידה, ערכו השבוע 
בלשכת השר להגנת ה�ביבה, 

ירושלימ ומורשת, זאב אלקינ, 
מ�יבת פרידה מאריק שפטר

אשר שימש כמחליפה בתקופה 

זו. השר אלקינ הודה לשפטר 
ואיחל לו בהצלחה בהמשכ דרכו.

מפקד גל"צ החדש
השבוע הודיעה ועדת  האיתור שמונתה על ידי 10

שר הביטחונ על בחירת מפקד 
גל"צ הבא. לשלב האחרונ 

בתהליכ הבחירה עלו שמעונ 
אלקבצ, מאיה להט-קרמנ
וה�רוג יהושע מור-יו�פ. 

למפקד החדש נבחר שמעונ 
אלקבצ, ששימש בעבר ככתב 

גל"צ וכיומ משמש כמנהל הרדיו 
בתאגיד 'כאנ'. אחרי הבחירה 

התקשר מור יו�פ לאלקבצ 
ובירכ אותו. מור יו�פ ואלקבצ 
מכירימ עוד מימי הקמת תחנת 
הרדיו 'גלי ישראל' שמ אלקבצ 
כיהנ כיו"ר הדירקטוריונ ומור 

יו�פ כיהנ כמנכ"ל הראשונ של 
התחנה. בינ חברי הועדה בלטו 

ה�רוגימ-יושב ראש הוועדה 
אלופ (מיל') יפתח רונ-טל, 

וחברי הוועדה השופטת בדימו� 
שרה פריש, ונציב שירות 

המדינה לשעבר שמואל 
הולנדר, לצד העיתונאי שמעונ 

שיפר וראש אכ"א האלופ 
מוטי אלמוז. 

 
6

 
 7

 
9

צילום: יוני מלכא

יהודה קלמן וחבריו הקרובים החזנים וייס, שטיין ואופיר

במרכז, שפטר נפרד מאלקין והלשכה
הסבא רבא זאב ברקוביץ אוחז 

בנין הקרוי על שם אחיו

מינויים
הרב יאיר בינשטוק בוגר 
ישיבת הכותל מונה לרב 

קהילת 'זית רעננ' בשכונת 
הזית באפרת

כל מה שמעניין את המגזר

mailto:medura@shvii.co.il
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בית כנסת אחד בשבוע

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

קווה
רחוב הרב גולד 8 א' פתח ת

גרין
ונה 

ל יונה' ע"ש י
בית הכנסת 'היכ

קצת היסטוריה:
הקהילה נו�דה בשנת 

תשכ"ה על ידי עולימ חדשימ 
מרומניה והונגריה אחרי שובמ מהתופת 
של מלחמת העולמ השניה. לאחר כשנה 

הונחה אבנ פינה לבניית בית הכנ�ת 
'היכל יונה' על שמ מנהיג 'הפועל 

המזרחי' בפתח-תקווה. השלד נתרמ על 
ידי חברת 'משה"ב' שבנתה את בנייני 
המגורימ של השכונה, וכל מי שקנה 

בשכונה דירה חויב להפריש �כומ מ�וימ 
לבניית בית הכנ�ת. את הטיח תרמה 

עיריית פתח-תקווה, ואת השאר כאמור, 
תרמו המתפללימ. בזמנ הקמת בית 

הכנ�ת היו כ-120 בתי אב. רובמ הלכו 
לעולממ ואחרימ עזבו את השכונה. כיומ 

יש בבית-הכנ�ת כ-50 בתי אב מאחר 
ונבנו עוד בתי כנ�ת בשכונה.

נוסח התפילה: 
אשכנז בנו�ח �פרד.

גבאים: 
שמחה שינפלד (76) גמלאי 
ניצול שואה וגרשונ אברהמ

(81) הנד�אי גמלאי, המ מורשי החתימה 
של תאגיד בית הכנ�ת והמ אחראימ על 
גיו� התרומות והפקדתמ בחשבונ הבנק. 
יואל בניאל (58) עובד בתחומ הביטחונ 
ומשה רכטמנ (57) הנד�אי דפו�, המ 

חברי ועדת הביקורת. יהושע פלד (49) 
ומאיר פולק (80) מתכננימ ומבצעימ 

את העליות לתורה. ני�נ אליהו (60) 
הנד�אי טלפוניה ויעקב לי�נר (54) 
מזכירו של הרב הראשי של קריית 

אונו, אחראימ על הפעילות התרבותית 
ונמצאימ בקשר מתמיד עמ חברי 

הקהילה. יו�י פרנקל (53) ר"מ בישיבת 
חב"ת, דני� ברדיצ'ב�קי (52) מתכנת 

מחשבימ, נל�ונ בילדר (52) מהנד� 
מחשבימ, משמשימ בתורנות בקריאת 

התורה וקריאת ההפטרה בשבתות ובחגי 
ישראל, וכנ בברכת החודש וביזכור.

דמויות בולטות: 
הרב האשכנזי של העיר 

פ"ת הגרב"ש �לומונ זצ"ל, 
היה בינ שאר תפקידיו החזנ הקבוע 

באמירת ה�ליחות מהקמת בית הכנ�ת 
ועד שנפטר לפני מ�פר שנימ. מאז, 

את מקומו ממלא הרב שמואל רוזנברג
(60). רב בית הכנ�ת צבי ליבוביצ'

זצ"ל, היה החזנ הראשי הקבוע בימימ 
הנוראימ. מגיד השיעור בשבתות 

בצהרימ הוא ר' שמואל פולק (60), 
מהנד� בתחומ אלקטרוניקה. רב העיר 
הנוכחי מיכה הלוי, אשר נושא דרשה 

בשבת בבוקר לפני קריאת התורה.

עזרת נשים:
מדי שבת באות נשות 

הקהילה, במיוחד מתמלאת 
עזרת הנשימ באירועימ מיוחדימ, בחגי 

תשרי, פורימ ויזכור.

נחטף בקידוש:
לבית הכנ�ת צמוד מטבח 
מאובזר המשמש להכנת 

הקידושימ כולל הכנת קוגל וצ'ולנט, 
הנחטפימ בכל קידושא רבא שמתקיימ 

בבית הכנ�ת. 

רגע בלתי נשכח:
הכנ�ת �פר תורה אשר 

נתרמ לעילוי נשמת מרת 
טובה ליבוביצ' ז"ל אשת רב בית 
הכנ�ת הרב צבי ליבוביצ' זצ"ל, 

בהשתתפות כל חברי הקהילה וכנ 
אורחימ מהשכונה ומכל חלקי העיר, 
ובהשתתפות רב העיר דאז הגרב"ש 

�לומונ זצ"ל.

אסור לפספס: 
מידי ערב שבת מברכינ 

מתקיימ בבית הכנ�ת מניינ 
קבלת שבת בנו�כ קרליבכ המלא מפה 

אל פה, אליו זורמימ מתפללימ מכל 
קצווי העיר.

מילה שלנו: 
בבית הכנ�ת מתפללימ 

אורחימ באופנ קבוע מכל 
העדות, בשבתות ובימי חול. בבית 
הכנ�ת אווירה טובה וחגיגית והוא 

פתוח לכל דכפינ. בתכנית להחליפ את 
�פ�לי הישיבה הישנימ שנרכשו עמ 

הקמת בית הכנ�ת.

יוסף ארנפלד

mailto:bashtiblach@gmail.com


למה שלא 
נתפלל ביחד?

סידור "יחד שבטי ישראל"
משלב בכל נוסח תוספות מהנוסח האחר

לפרטים והזמנות: 
yahadshis@gmail.com | 054-7682484 

    יחד שבטי ישראל - לשילוב נוסחי התפילה
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