
פרסום ראשון "בגיל ההתבגרות, הנטייה באה בדרך כלל רק בשביל למלא את הצורך בסיפוק, 
   והיא עדיין לא נוגעת במקומות עמוקים יותר בנפש" • ספר חדש של הרב יצחק שפירא 

               יצא בקרוב ויעסוק בנושא הנטיות המיניות במגזר הדתי // דביר עמר, 18

60,000 עותקים

עיתון לציבור הדתי
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"המפלגות נלחמות 
ביניהן ומשתמשות בנו 
כבני ערובה" • החובות 

שימינה לא משלמת 
// עקיבא נוביק, 08

צחי כהן הגשים את חלום בית הספר 
הווירטואלי והחדשני, שמצליח לרתק 
אליו את הילדים  מיזם שלו ללימודי 

תנ"ך הדביק המוני תלמידים ברחבי 
הארץ, והוא משוכנע שכאן תתחיל 

המהפכה במערכת החינוך 

// שרון רוטר, 30

תורת

היורשת של נעמה שפיר • סיפורה 
של טל לב, הכדורסלנית שחזרה 
בתשובה // אהרל'ה ויסברג, 22 

המשחקים

בסיפוק,  ך
שפירא
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עסקה נדירה
ובטוחה!

100% בטחונות לכספים, בליווי משרד עורכי דין מהמובילים בארץ

שכונת העתיד!
של העיר רחובות במרכז הארץ
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דברי התורה שאנו לומדים 
קרובים אלינו הרבה יותר 

מכפי שחשבנו. 

התורות שבספר זה אין מטרתן 
רק להיקרא, אלא הן מכוונות 

לכך שהלומד ייהנה ויחווה 
אותן כ"ניגונים קדושים".
(מתוך המבוא, הרב אינטרטור)

במלאת 25 שנה להסתלקותו של  ר' שלמה קרליבך
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www.dshir.co.il
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בראשית

אֶבֶן 
ְשׁלֹמֹה
פירוש על התורה 

כרך 
ראשון 

ומחודש 
בסדרה

http://www.dshir.co.il/
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הערת שוליים 
אלחנן בן אורי

מילה שלנו הדתי לציבור  עיתון 

כל הקורא דברימ אלה, מכיר את שאמר ינאי המלכ לאשתו ערב מותו: אל תתייראי מנ הפרושימ ולא 
ממי שאינמ פרושימ; אלא מנ הצבועימ שדומימ לפרושימ - שמעשיהמ כמעשה זמרי (החוטא), ומבקשימ 
שכר כפנח� (הצדיק). לכנ, כל אלה שטוענימ כי המ מצטערימ צער אישי בעת שמוגש כתב אישומ נגד 
נתניהו, אבל הוא צריכ להתפטר ולהוכיח את חפותו; למעשה עשו ככל יכולתמ, וכמעשה זמרי, שיוגש 

כתב אישומ. עכשיו המ עולזימ, ומתחזימ כאבלימ.
מי שמגיש כתב אישומ כזה, אינו יכול לנפנפ באמינות כתב האישומ רק מכוח התפקיד שבו הוא אוחז. 
הוא חייב לענות לתהיות שהושמעו על נ�יבות השגת הראיות שהובילו לכתב האישומ. במשטר דמוקרטי 
אי אפשר שלא להשיב לתהיות בדבר איומ על עדימ לפני מתנ עדותמ. זו אינה  'שיטת חקירה' כנטענ, 
זו ה�תה לעדות מרמה, שנעשית רק במשטרימ אפלימ. כל מעשה בלתי חוקי  אפשר לבטל במענה לשונ 
חמקמק, את זה יודע כמעט כל עבריינ זוטר. אלא שטיעונ כזה, כאשר הוא נטענ ע"י מי שמונה לשמור 
על קיומ החוק, הוא מעשה בלתי חוקי שאינ לקבלו בשומ משטר. בלתי אפשרי לטעונ שכל מי שדורש 
חקירת מעשימ אפלימ - כאלה שהובילו לכתב אישומ, הוא זה שמבצע הפיכה. זו פשוט הפיכת  �דר 
הדברימ מבחינת תזמונמ, והפיכת רשע (מ�ית עדימ) - לצדיק. ככ נהגו �טאלינ ויורשיו שנימ רבות 
ברו�יה, לאמור: נהפוכ את �דר הדברימ, ונמציא 'אמת' שלנו. כל  הפרקליטימ והפוליטיקאימ אמורימ 
לדעת שהשומעימ אותמ אינמ כ�ילימ, שהרי אמ שומעיהמ כ�ילימ קרוב לוודאי שהמ אינמ מקשיבימ 

כלל לתוכנ דבריהמ, ובמקרה הטוב שמימ לב רק לצבע חליפותיהמ.
שלא  שונות  לכתות  נחלק  בציונ  היושב  שהעמ  לאחר  באו  לעיל,  שנזכרימ  ינאי  המלכ  של  דבריו 
האזינו האחת לשנייה. גמ כיומ טעות היא לטעונ שהעמ רצה אחדות. ימינ ושמאל, על שלל הווריאציות 
שבתוכמ, פשוט הגיעו למעינ 'תיקו' ללא הכרעה ברורה, ולכנ בחירות הנ צוו השעה. פשוט אינ ברירה. 
אמנמ �ער טוענ בצביעות, שאמ יערכו פריימר� בליכוד הוא יוכל להקימ ממשלה, והרי כולנו יודעימ 
שלא זו כוונתו. אמ היה יכול להקימ ממשלה - היה עושה זאת במ�גרת 21 הימימ לאחר שגנצ החזיר 
את המנדט לריבלינ. הרי הוא צריכ  להחתימ רק 61 חברי כנ�ת, הרבה פחות מאמצ מלשכנע למעלה 

ממילונ מצביעימ.
ייתכנ ובבחירות נו�פות ייוותר הימינ באופוזיציה - נקווה שלא. אבל אינ הצדקה לימינ שעושה 

מעשי שמאל.

גליון מס' 382
פרשת תולדות

א' בכסלו תש"ף 29.11.19

כתובת: ת.ד. 6444, עכו 24724
טל': 072-2310000
פקס: 04-9554707

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 

מפיקת מערכת: אור יום טוב
מנהלי פרסום: 

נדיה לוי: 052-5471494
עיצוב: תמר שוק, הילה כהן,

צופיה צדרבוים
כתבים: אהרל'ה ויסברג, משה ויסטוך, 
יעקב מאיר, אליהו גליל, אהרן גרנות, 

איתמר סג"ל, איתי אסמן, אלון פרל, 
דביר עמר

טורים ומדורים:  אלי סהר, שרון רוטר, 
יעל שבח, עקיבא נוביק, 

אלישע בן קימון, אור רייכרט, 
איתמר מרילוס, שבתאי שירן, 
חלי בן שחר, מאיר פרייליכמן, 

אביה הר-נוי
קריקטורה: אלחנן בן אורי

הגהה: דוד תורג'מן
צילומי שער: לירון מולדובן, 

יונתן סינדל - פלאש 90, 
עודד קרני - איגוד הכדורסל

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-

 
 

 

052-8908518  
yossib@makorrishon.co.il
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ישיבת 'בני חיל' בקדומים מזמינה אותך 
להצטרף למשפחה, וליהנות מסביבה לימודית 

וחברתית עוטפת.

תלמיד ט'-י"ב? 
לא מצאת עדיין את המסגרת שמתאימה לָך?

תעודת בגרותכיתות קטנותצוות חם

מגמות וחוגים מגווניםלמידה חוויתית

לפרטים והרשמה:

ראש הישיבה: הרב שמואל קנר 052-6162450 
יועצת: נירית חדד 052-25256984 | משרד: 09-7921621 

מקומות
אחרונים 

לשנת 
הלימודים 
הנוכחית
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ן   ו נ מז חת  שי  // ק  י ב ו נ א  ב י ק ע

עקיבא נוביק הוא כתב הכנסת של חדשות 13 
akiva333@gmail.com  ………

בגלל מחלוקות 
פנימיות נוצרת הלנת 

שכר מכוערת ולא 
הוגנת, שעומדת 

בסתירה לכל הערכים 
והסיסמאות שבשמם 

מפלגת ימינה רצה 
בכלל לכנסת ש 90

צילום: פלא

  אומרימ שאת המחיר 
של פירוק מפלגת 'ימינה' 

תשלמ הציונות הדתית בבחירות 
הבאות. זה אולי נכונ, אבל יש מי 

שכבר משלמימ את המחיר: שורת 
אנשי מקצוע שעבדו בקמפיינ המפלגה 
ממתינימ עדיינ לתשלומ עבור �רטונימ 
וכרזות שהפיקו, שומעימ שלל תירוצימ 
והאשמות, ולומדימ כמה מכוערת היא 

הפוליטיקה המגזרית.
כשהתפרקה 'ימינה' מיד אחרי 

הבחירות, נותרו בקופה חובות בגובה 
מאות אלפי שקלימ למי שעשו את 

הקמפיינ. לא שמות גדולימ ומוכרימ 
- אנשי מקצוע קטנימ. המ גילו מהר 
מאד שיש להמ עכשיו שלוש דלתות 

להתדפק עליהנ, ובכל דלת מאשימימ 
את השתיימ האחרות.

"זו ממש �חיטה", אומר לשביעי אחד 
ה�פקימ. "המפלגות נלחמות ביניהנ 

ומשתמשות בנו כבני ערובה. כל אחת 
מאיימת על האחרות שבגללנ אנחנו 
לא מקבלימ את הכ�פ. ב�ופ לי יש 

מינו� גדול בבנק בגלל כ�פ שהבטיחו 
להעביר לי ב�פטמבר".

פניתי השבוע לשלוש   
המפלגות. כמו בת�ריט קומי 
גרוע במיוחד, כל המפלגות מ�רו 

את אותה תגובה. שפטו בעצמכמ:
• בבית היהודי אמרו ש: "זה לא 

קשור אלינו. אנחנו רוצימ לשלמ. 
יש כ�פ אבל בגלל �כ�וכ של הימינ 
החדש עמ האיחוד הלאומי לא עובר 

כ�פ ל�פקימ. אגב, מרבית הכ�פ כבר 
הועבר". 

• בימינ החדש אמרו ש: "העניינ הזה 
ייפתר רק בפגישה של ראשי שלוש 
המפלגות. צריכ לשבת בחדר אחד 

ול�גור את חלוקת התשלומימ, אחרת 
תהיה גרירת רגליימ ורק חלק מהאנשימ 
יקבלו את מה שמגיע להמ. פנינו לבית 
היהודי והאיחוד הלאומי לתאמ פגישה 
של שלושת ראשי המפלגות, ואנחנו 
ממשיכימ ללחוצ לקיומ פגישה כזו".

• באיחוד הלאומי שלחו לי מכתב 
של �מוטריצ' למבקר המדינה (לא 

פחות) מהשבוע שעבר. במכתב מפציר 
�מוטריצ' במבקר להתערב משומ 

ש"לצערנו, מפלגות 'הימינ החדש' 
ו'הבית היהודי' מ�רבות לחתומ על 

ההעברות הבנקאיות ואיננ מאפשרת 
לשלמ את התשלומימ ל�פקימ, 

וכורכות תשלומימ אלו, שכאמור 
אינמ שנויימ במחלוקת, בקבלת 

עמדתנ בכל הנוגע למחלוקת הפנימית 
בינ המפלגות".

  למפלגה הדתית לאומית 
יש מ�ורת עתיקה של 
התחמקות מחובות ומו�ר 

תשלומימ מחפיר. קולמו�ימ של 

קלמנ ליב�קינד נשברו על הנושא בימי 
הבית היהודי של בנט, עליזה בלוכ 

מבית שמש כילתה שנימ בני�יונ לקבל 
חזרה כ�פימ שהוציאה עבור המפלגה, 
והרבה מאד נערימ דתיימ למדו בזכות 

הבית היהודי איכ זה לריב עמ גופ ענק 
על תשלומ. 

הבעיה נובעת בד"כ מהפער בינ �קרי 
התחלת מערכת הבחירות לבינ התוצאה 
האמיתית. מפלגות מתקצבות קמפיינימ 

לפי ה�כומ שהמ מקווימ לקבל אחרי 
הבחירות (שגובהו נקבע לפי יבול 
המנדטימ). אלא שהבליצ המ�ורתי 

של נתניהו יוצר בד"כ חוב גדול, ומי 
שמשלמ את המחיר המ ה�פקימ. כיומ, 
הבור העמוק ביותר הוא זה של הימינ 

החדש, עוד מבחירות אפריל הכושלות. 

נכנ�תי השבוע בעובי    
הקורה, שמעתי אינ�פור 

ה�ברימ. יש פה בוודאות מפלגה 
אחת שצודקת. אולי גמ שתיימ. 

אולי אפילו שלוש. השתדלתי להימנע 
מלכתוב פה את דעתי לגבי מי צודק 
יותר ומי פחות כי השורה התחתונה 

לא משתנה - בגלל מחלוקות פנימיות 
נוצרת הלנת שכר מכוערת ולא 

הוגנת, שעומדת ב�תירה לכל הערכימ 
וה�י�מאות שבשממ המפלגה הזו רצה 

בכלל לכנ�ת. 
נעקוב עד שהחוב י�ולק, כמובנ. •

1

23

4

mailto:akiva333@gmail.com
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"אם אתה רוצה לעשות, אתה חייב למצוא את הדרך. אם הדלת 
נסגרת בפניך תתגנב מהחלון, תפרוץ את הקיר, או תיכנס מהארובה. זו הדרך היחידה 
שאני מכיר והיא אף פעם לא אכזבה אותי. יש לי סבלנות. אני רץ למרחקים ארוכים."

ניר ברקת
 רץ למרחקים ארוכים
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סהר י  אל

לכל נאשם יש חזקת חפות עד שתוכח אשמתו. אבל כאן 
לא מדובר בנאשם. כאן זה ראש הממשלה של מחנה הימין 
ובכללו המפלגות הדתיות. של אותם שומרי תורה ומצוות, 
שקוראים בפרשת שופטים כי "השוחד יעוור עיני חכמים"

עצוב.  יומ  היה  שעבר  חמישי  יום 
רוב  רק.  לא  אבל  הימינ  לתומכי  במיוחד 
האנשימ שצפו עימי בהקראת כתבי האישומ 
נגד ראש הממשלה בנימינ נתניהו משתייכימ 
לצד השמאלי של ה�קלה, אבל לא ראיתי 
אצלמ מפגני שמחה לאיד. לי היה קשה לדבר.
עבורי  הצטיירה  האחרונות  השנימ  בכל 
תמונה שנתניהו הוא ראש ממשלה נהנתנ, 
זה  שכאשר  האמנתי  'קרימינל'.  לא  אבל 
יגיע להיבט הפלילי, הוא יהיה זכאי מחמת 
ה�פק בחלק גדול מככ. הרי את ההאשמה 
של '�יקור אוהד' אפשר גמ להפנות לאותה 
שרונ  אריאל  בהנהגת  'ליכוד'  ממשלת 
שזכתה  הגירוש',  כ'ממשלת  שתיזכר  ז"ל 
לרוח גבית מהעיתונימ היומיימ ול'איתרוג' 
מצידמ של פרשני הטלוויזיה. במקרה של 
�'ידי של  הבעלימ  מוז�,  ונוני  ז"ל  שרונ 
גמ  שהיה  לימימ  התברר  אחרונות',  עות 
נתיב כ�פ. מני מזוז, כיומ שופט עליונ ואז 
בהחלטתו  ציינ  לממשלה,  המשפטי  היועצ 
על �גירת אחד מתיקי שרונ, כי 1.2 מיליונ 
את  מצאו  אחרונות'  'ידיעות  מכ�פי  שקל 
דרכמ לכי�יו של הבנ גלעד שרונ בתיווכו 
של חוקר פרטי. העילה הרשמית: "שלושה 

חודשי ייעוצ ו�יוע ב'גיו� מאבטחימ'.
לממשלה  המשפטי  היועצ  כאשר  אבל 
כתבי  את  הקריא  מנדלבליט  אביחי 
האישומ, קשה היה להשתחרר מהמועקה. 
"יח�י התנ וקח עמ שאול אלוביצ' הבעלימ 
של 'וואלה', הניבו לאלוביצ' �כומימ של 
1.8 מיליארד שקלימ. נתניהו פעל ביודעו 

כי הוא לוקח שוחד בעד פעולות הקשורות 
המכה  הייתה  זו  הציבוריימ".  בתפקידיו 
את  ניצל  נתניהו  "הנאשמ  הראשונה. 
�הצעת השוחד של הנאשמ מוז� כדי להש
�פיע על אופנ �יקורו", הייתה המכה הש
בתיק  דווקא  הגיעה  ה�נוקרת  אבל  נייה. 
�1000, בו "קיבל נתניהו טובות הנאה מא
רנונ מילצ'נ וג'יימ� פאקר ב�כ כולל של 
691.776 שקלימ תוכ ניגוד עניינימ חריפ".
בעשור  לליכוד  הצבעתי  שלא  למרות 
�באש אותי  הציפו  אושר  רגעי  האחרונ, 

תשע"ה,  באדר  ה-כ"ו  של  הבוקר  מורת 
כאשר נתניהו בניגוד לתחזיות ניצח בגדול 
תשע"ט,  בני�נ  ה'  בליל  ושוב  הרצוג.  את 
וניצח את מפלגת  מנדטימ  גרפ 36  כאשר 
בחמישי  אבל  ביבי'.  לא  'רק  הרמטכ"לימ 
האחרונ הבנתי שזה צריכ להיות �ופ ה�יפור.
לכל נאשמ יש חזקת חפות עד שתוכח 
אשמתו. אבל כאנ לא מדובר בנאשמ. כאנ 
זה ראש הממשלה של מחנה הימינ ובכללו 
שומרי  אותמ  של  כנ,  הדתיות.  המפלגות 
ומצוות שקוראימ בפרשת שופטימ  תורה 
עיני  יעוור  השוחד  כי  לא תקח...  "ושחד 

סוף הסיפור
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חכמימ וי�לפ דברי צדיקימ".
שנעשה  העוול  על  נכלמתי  וגמ  בושתי 
לנתניהו בשנימ האחרונות, כאשר משפטו 
כבר נערכ מדי ערב בחדשות השעה 20:00. 
�ההדלפות המכוערות מהמשטרה והפרקלי
טות, ביניהנ תמלול ארוכ של עדי המדינה 
ועוד, הבהירו עד כמה המערכת המשפטית 
שלנו חולה. זה לא החל היומ. השיטה החלה 
הדליפה  גלאט-ברקוביצ'  ליאורה  כאשר 
לפני  שבועיימ   2003 בינואר  קרא  לברוכ 
הבחירות, את חקירתו הח�ויה של שרונ ז"ל 
בפרשת �יריל קרנ - כדי ששרונ לא ייבחר.
או  כרגע  ממשלה  הייתה  לנתניהו  אמ 
�אפילו אמ היה מכהנ כראש ממשלת רוט
ציה, יכולנו להיאחז בתפירת תיקימ ולומר 
אבל  הקדנציה.  את  להשלימ  צריכ  שהוא 
כפי שציינ השבוע הרב שי פירונ, אינ מצב 
התחומ  ימניות".  תכ�ה  פשעימ  כל  ש"על 
המו�רי בו מואשמ נתניהו, צריכ לגרומ גמ 
לכל אוהביו מימינ לומר: תודה רבה על כל 
לענייניכ  זמנ  פ�ק  קח  עכשיו  שנתת.  מה 
רק  לא  שתזכה  לכ  מאחלימ  המשפטיימ. 

במשפט אלא גמ לשנימ רבות וטובות. •

 elisahar16@gmail.com ………
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טר רו ן  ו שר

sharonroter@gmail.com ………

האדמ  ביידיש?  אומרים  איך 
חושב וה' צוחק. והאמת? כל המשפטימ 
כשהיינו  בהמ  זלזלנו  ככ  שכל  האלו, 
צעירימ, שחשבנו שהמ שייכימ רק לדור 

ההוא, חוזרימ אלינו בהפוכה.
מצד אחד זה משפט קצת מרגיז. מה, 
לראות  נהנה  הוא  �די�ט?  הוא  אלוקימ 
את הקרקע נשמטת מתחת לרגלינו? האמ 
אנחנו רק בדיחה בשבילו? כלימ קטנימ 

במשחק שח-מט אכזרי?
יש רגעימ בחיימ שנדמה שאכנ החיימ 
שלנו זו רק בדיחה על חשבוננו, ואפילו 
אותנו).  לא  (לפחות  מצחיקה  כזאת  לא 
�נדמה לי שזה קורה דווקא ברגעימ שא
נחנו עפימ על עצמנו גבוה מדי, כמעט 
�גנימ  אותה  משחקימ  בשמיימ,  נוגעימ 
איזה  עוברימ  שאנחנו  עד  אלוקימ.  של 
ואז  הכנפיימ,  לנו  נשרפות  שבו  גבול 
רק  מ�חררת  במהירות  צוללימ  אנחנו 
בכדי להתנגש בעוצמה באדמה החרוכה 

של חיינו.

רק  זו  ולרוב  לכולנו,  קורה  זה 
קריאת אזהרה. למרות שלפעמימ זה יכול 
ביליתי  ככ  ח"ו.  נורא  א�ונ  גמ  להיות 
במיונ  הלילה  כל  הפעמ)  'בלוי'  (מלשונ 
�ילדימ. כשבאמצע התרחשות החיימ שמ
שלי  הקטנ  של  מפיו  אימימ  זעקת  עתי 
שלה  הילד  של  הבכי  מתי  יודעת  (אמא 
של  הקצה  את  לגלות  כדי  רק  רציני), 
האצבע.  על  בדלדול  נתלה  שלו  הזרת 
�הפ הגדולות,  התוכניות  כל  הזה  ברגע 
הפרויקטימ  שנקבעו,  הקריטיות  גישות 
�החשובימ וכל התארימ - נמחקימ, והפ
�כתי להיות אמא בכל ישותי. אמא הי�
טרית שמנ�ה להשתלט על הרגשות שלה 
כדי להציל את הילד שלה, בתוכ מערכ 

משוגע של שמיימ שנופלימ בינ רגע.
הבת שלי ראתה את האצבע והתעלפה. 
אני לא מאשימה אותה, זה מ�וג המראות 
שהגופ לא יכול להכיל. הדמ זורמ בכל 
מקומ והבהלה, אוי הבהלה, תוקפת את 

כל יושבי הבית. 

של  שעות  אחרי  בלילה,  בלילה 
�החל קבלת  של  מואצות,  לב  דפיקות 
תפילות  של  בהמ,  מושג  לכ  שאינ  טות 
ותהילימ, של לחצ ועמידה ממושכת עמ 

על  קילו  עשרימ  ארבע ששוקל  בנ  ילד 
�הידיימ - אני שוכבת במיטה ולא מ�וג
לת להירדמ. באותמ רגעימ עולות בליל 
המחשבות - אני חייבת לעשות תשובה, 
�מצ עוד  לעשות  המזוזות,  את  לבדוק 
לי?  מגיע  שזה  עשיתי  כבר  מה  וות... 
איפה טעיתי? אולי הייתי ג�ת רוח בזמנ 
האחרונ? מתנשאת? אולי הפה הציני שלי 
המתפרש בעיניי כ'מגניב', לא עבר את 
�ה�פ של כמה נשמות רגישות? אולי הת
�להבתי מעצמי יותר מדי? התרכזתי בע

צמי ולא הקדשתי מ�פיק לילדימ?
מבטיחה  אני  אשמה.  אני  נכונ,  אז 
אבל  רכה.  יותר  להיות  לנ�ות  להירגע, 
שה'  מה  באמת  זה  האמ  היא,  השאלה 
אחר  משהו  בכלל  זה  אולי  ממני?  רוצה 
שאני צריכה בו להשתפר? איכ יודעימ? 
מרוב בלבול, המוח שלי מאיימ לקרו�. 
ואז גמ מגיע הכע�. כנ, הכע�. איכ אני 

האדם חושב וה' צוחק

איך אני אמורה לנחש מה אתה רוצה ממני? 
אם כבר נתת סימן, אז שיהיה ברור. שאוכל 

באמת לתקן. רק לתת עונש בלי להסביר על 
מה? זה ממש לא חינוכי, והרי אתה אבא שלי

אז  �ימנ  נתת  כבר  אמ  לנחש?  אמורה 
רק  לתקנ.  באמת  שאוכל  ברור.  שיהיה 
לתת עונש בלי לה�ביר על מה? זה ממש 

לא חינוכי, והרי אתה אבא שלי…

סוף,  סוף  שנרדמתי  ואחרי 
�יש רגע של חש והבנתי.  קמתי בבוקר 
ראשונית  הבנה  של  רגע  ויש  נפש,  בונ 
בחיימ  להמשיכ  אפשר  שאחריו  לתיקונ 
כרגיל. בלי �בל, אוב��יה, פחד וחרדה. 
אני אעשה השתדלות, אבל ברור שאחר 
ככ יגיע גמ היצר הרע, ויחזיר אותי כמו 
לא  ואני  ה�וררת.  להתנהגותי  תמיד, 
על  שלא  בטח  עליי,  יצחק  שה'  מוכנה 
הפ�פו�ימ שלי. רק שיצחק מתוכ אהבה 
ונחת על בתו הקטנה, שב�כ הכל מנ�ה 
השח- משחק  את  ולשרוד  טובה  להיות 
�מט המטורפ הזה. ורק שלא לגעת ביל

דימ, בבקשה רק לא בילדימ. •
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על שבח י

yaels@shvii.co.il  ………

�פרץ אדיר של התרגשות והק
�לה מילא את ליבי בשבוע שעבר, כש
�ראיתי את ההודעה החדשותית על ההכ
רזה האמריקאית על ככ שההתנחלויות 

לא מפרות את החוק הבינלאומי. 
חשבתי לעצמי, �ופ �ופ מכירימ בנו 
�שא בככ  מכירימ  לימ,  מעבר  שמ  אי 
נגמר  הבלתי  בבלגנ  האשמימ  לא  נחנו 
לא  הוא  שלי  שהבית  התיכונ.  במזרח 
יותר  להיות  יכולה  ואני  בעיה  בהכרח 
לה�תובב  יכולה  אני  �ופ  �ופ  רגועה. 
פורעת  לא  אני  שהנה,  בידיעה  בביתי 

חוק, אפילו האמריקאימ אמרו.
�רגעימ �פורימ עברו ורגשות אלו התח
�לפו במבוכה ובבוז. אני, יעל שבח המתנ
חלת הקשוחה, שיודעת באופנ אידיאולוגי 
�ברור ולא ניתנ לערעור שביתה הוא נח
לתה ונחלת עמה מימי התנ"כ. אני צריכה 
כדי  האלה  האמריקאימ  של  האישור  את 
�להרגיש טוב עמ אמונתי? אני נותנת מש
מעות למילותיו של אדמ זר, מכובד ככל 
שיהיה, היושב בארצ זרה ורחוקה ומתיימר 
עמימ  שני  בינ  ביח�ימ  או  להבינ בשלומ 
מתוכ משרדו ה�גלגל והמצוחצח? למה מי 
הוא בכלל? ומי האמריקאימ האלו בכלל? 

ולמה זה בכלל מעניינ ומרגש אותי?

הרמתי את הראש מתוכ הטלפונ, 
וברגע אחד חזרה לי ההתרגשות לפנימ. 
�קיב פומפאו  של  ההיא  ההכרזה  את 
שגרירימ  של  בערב  שהייתי  בזמנ  לתי 
מהאו"מ, חברי המועצה לזכויות האדמ 

שהגיעו ל�יור בארצ.
�ומצבי ולילות  ימימ  שיושבימ  אלו, 
�עימ נגד הצבא שלנו, נגד המדינה וצ
עדיה ונגד ההתנחלויות. אלו שדואגימ 
באופנ שיטתי, להשאיר את הפל�טינימ 
עמו  שנעשה  המ�כנ  הקורבנ  בעמדת 

עוול כבר 70 שנה.
'קרבנות'  כמה  ועוד  אני  שמ  ישבנו 
�כמוני, שאיבדו בעל, אבא או בנ, של
עמוק  הכי  בהמ  פגע  שהטרור  מרות 
וגרמ  החיימ  את  להמ  שיבש  שאפשר, 
עדיינ  הדעות,  לכל  גדול  לנזק  להמ 
הפל�טינימ  תומכי  כל  בעיני  נתפ�ימ 
ני�ינו  ואלימימ.  ועבריינימ  כפושעימ 
�להעביר להמ את החיימ שלנו, את הח
וויה בלהיות פגיע ועל אפ כל זה עדיינ 

לשאופ לחיימ של משמעות, של שמחה, 
של חינוכ טוב לילדימ.

�בח מלאה  הייתה  מולם  החשיפה 
שאנ�ה  שכמה  ברור,  זה  הרי  ששות. 
בטוחימ  לחיימ  זכותי  את  להמ  לתאר 
יטענו  עדיינ  המ  בארצ,  כאנ  ושלווימ 
שאנחנו אלו שמעודדימ טרור ואלימות 
�בככ שאנחנו 'גונבימ' אדמות או מתג
רימ בפל�טינימ בעצמ מגורינו ב'גדה'.

חששתי גמ כי בפועל אינ לי מ�פיק 
ידע, כדי לתת תשובות רהוטות לאותמ 
אלו שבקיאימ בנושא ישר והפוכ. אבל 
בעצמ  באה  וגמ  הזו.  ההכרזה  באה  אז 
�ההבנה, שהמ אולי יודעימ לקרוא הר
ומידע  �טטי�טיקות  ושיחות,  צאות 
אותי.  פגשו  לא  עוד  המ  אבל  טכני, 
המ עוד לא חוו ברגליהמ ובעיניהמ את 

האנשימ, אותנו ואת האדמה.

ואז הבנתי למה ההכרזה הזו הייתה 

הכרזה מחייבת 

הדיון על הארץ הקטנטנה הזו, שמצליחה 
בעצם קיומה לשנות סדרי עולם - הוא עובדה 

מרגשת, מעצימה ובעיקר מחייבת אותנו 
לצעוק שאנחנו לא הבעיה. אנחנו הפתרון

נכונ,  לי.  ומשמעותית  ככ מרגשת  כל 
או  בי  נגיעה  כל  הזה  הזר  לעמ  אינ 
�שנמ השגרירימ  חבורת  נכונ,  בחיי. 
התה  ולכו�  לביתה  תחזור  כאנ  צאימ 
היוקרתי שלה ואולי המ ימשיכו לכתוב 
כאנ  שיש  העובדה  עצמ  אבל  נגדנו. 
הזו,  הקטנטנה  הארצ  על  עלינו,  דיונ 
שכנראה מצליחה בעצמ קיומה לשנות 
��דרי עולמ, עובדה זו מרגשת, מעצי

מה ובעיקר מחייבת.
ואחת  אחד  כל  ואת  אותי  מחייבת 
בבניינ  בגאווה,  איתנ,  לעמוד  מאיתנו 
הארצ ובחיימ שלנו כאנ. עיני העולמ כולו 
פקוחות לרווחה כלפינו וכל צעד שנעשה 
פה מדווח החוצה, מה שהופכ את האחריות 

שלנו כלפי מעשינו לגדולה יותר.
לעמוד  גמ  אותנו  מחייבת  ההצהרה 
יותר  המכובדימ  האלו,  האנשימ  מול 
או פחות, ולהראות להמ, לצעוק להמ, 
לתת להמ להרגיש שאנחנו לא הבעיה. 

אנחנו הפתרונ. •
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שר הבטחון, נפתלי בנט

ברכות על כניסתך לתפקיד!

אנחנו חקלאי ישראל, מקווים שעכשיו סוף סוף מישהו ישמע אותנו ויתערב 
בשבילנו לסיום החרם הפלסטיני על סחורה חקלאית ישראלית.

כבר כמעט שלושה חודשים שהרשות הפלסטינית בצעד חד צדדי, מפירה 
את הסכמי הסחר עם ישראל (הסכמי פריז), חוסמת את המעברים ולא נותנת 

לנו מגדלי עגלים ובקר להעביר סחורה חקלאית.

הגולן  עד  מהערבה  עובדים  ואלפי  ישראליים  חקלאים  מאות  של  פרנסתם 
נפגעת והם רגע לפני קריסה כלכלית.

נותנת להם להעביר לישראל סחורה חקלאית מהרש"פ  ובישראל - המדינה 
חופשי. איפה נשמע דבר כזה?

היום זה העגלים מחר זה הירקות והפירות. אם ממשלת ישראל לא תתערב 
עכשיו. החרם רק יתרחב.

לא ייתכן שהפלסטינים יסגרו את המעברים ואצלנו הממשלה תשאיר להם 
אותם פתוחים למעבר סחורות לישראל.

מקווים שינקטו צעדים משמעותיים לשינוי המדיניות שהייתה נהוגה בשלושת 
להתפרנס  לחזור  שנוכל  כך  הפלסטיני  החרם  מול  אל  האחרונים  החודשים 

בכבוד.

בכבוד רב,
מאיר צור, אבשלום (אבו) וילן 
התאחדות חקלאי ישראל

עוצרים
 את החרם הפלסטיני 

נגד חקלאות ישראלית
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משה ויסטוך טי לי פו

"הציבור מאס במלחמות". 
מימין: סמוטריץ', הרב פרץ, 
שקד ובנט

השר 
נפתלי בנט: 
הימין החדש 
תתמודד כמפלגה 
עצמאית, וכבר 
עדכנתי את 
ראש הממשלה. 
אנחנו רצים, 
ונהיה פתוחים 
לחיבורים

המיזוג בציונות הדתית מתעכב; 
חילופי האשמות בין המפלגות

גורמים באיחוד הלאומי: "זה לא מתקדם רק בגלל השרידות 
של הבית היהודי" • בבית היהודי משיבים: "קשקוש" • 

ח"כ איילת שקד ל'שביעי': "בחירות נוספות יהיו אסון לימין" 
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�מערכת הבחירות השלישית נמצאת מעבר לפי
נשלפות. על  כבר  הציפורניימ  הדתית  ובציונות  נה, 
לאיחוד  היהודי  הבית  בינ  למיזוג  הני�יונות  רקע 
הלאומי, בשתי המפלגות מאשימימ זו את זו בגרירת 

רגליימ.
"מהלכ המיזוג למפלגה אחת לא מתקדמ בגלל �יבה 
אומרימ  היהודי",  הבית  של  השרידות  שהיא   - אחת 
כי  מו�יפימ  אחרימ  גורמימ  הלאומי.  באיחוד  גורמימ 
�ולאפ למקומו,  חוששימ  פרצ  רפי  הרב  של  במפלגה 
שרות שבמקרה של יצירת מנגנונ מפלגתי אחד בצלאל 

�מוטריצ' ואיילת שקד יאיימו על תפקיד היו"ר.
בבית היהודי לעומת זאת, מכנימ את הטענות הללו  
כבר  פרצ  "הרב  במפלגה,  אנשימ  לדברי  "קשקוש". 
הצהיר שהוא בעד מיזוג ומתכוונ ללכת בכיוונ הזה. יש 
צוות למשא ומתנ אבל המ מורחימ את הזמנ.  אמ כבר, 
צריכ לשאול אותמ למה זה לא מתקדמ". על הטענה, 
�שהמועצה הציבורית שאמורה לקומ בקרוב נועדה למ
�מ� את תהליכ המיזוג, המ משיבימ מנגד כי "�מוטריצ' 

ביקש להיות חלק ממנה".
�"אנח הדברימ.  את  דוחימ  �מוטריצ'  של  במפלגתו 
זה, מכיוונ  ובתהליכימ מ�וג  בוועדות  נו לא מאמינימ 
שניתנ ל�גור את הנושא הזה בתוכ כמה ימימ. אבל אמ 
כבר התהליכ יצא לדרכ, למה שהוא לא ייעשה בשיתופ 

פעולה של כלל הגורמימ בציונות הדתית?".
אינה  הציבורית  שהמועצה  מדגישימ  היהודי  בבית 
מפלגתית ושייכת לכל הציונות הדתית, במטרה לברר 
הרכב  על  שמבט  אלא  הפוליטית.  דרכה  המשכ  את 
הוועדה שאמונה על מינוי המועצה, מעלה כי חבריה 
- שרונ רוא�, יעקב �ולר, מיכאל �ימנ טוב, הרבנית 
דוכנ - המ כולמ חברי הבית  ומיכאל  ויזל  ד"ר לאה 

היהודי.
�הש הדתית?  הציונות  של  האחרות  בגזרות  ומה 

בוע, לראשונה מאז הבחירות ב�פטמבר, נערכ כנ� 
בנט  נפתלי  התבטא  שבו  החדש  הימינ  של  פעילימ 
בצורה מעניינת, שעשויה ללמד על ככ שפניו איננ 
אלא  פרצ,  והרב  �מוטריצ'  עמ  נו�פ  טכני  לחיבור 
החדש תתמודד  הימינ  "מפלגת  נו�פימ.  גורמימ  עמ 
כמפלגה עצמאית לכנ�ת", אמר שר הביטחונ. "כבר 
עדכנתי את ראש הממשלה, והוא מודע לככ. אנחנו 
ונהיה פתוחימ לחיבורימ. נעשה מה  רצימ כמפלגה, 

שנכונ למדינת ישראל".
�האפ את  לזנוח  מ�רבת  הוותיקה,  שותפתו  שקד, 
עמ  בשיחה  בחירות.  ולמנוע  ממשלה  להקימ  שרות 
'שביעי' היא מעריכה כי "בחירות יהיו א�ונ למדינה, 
ששוחה  לוויתנ  כמו  אנחנו  כרגע,  לימינ.  יותר  ועוד 

במהירות לחופ". 
�על אפ ההצהרות הפומביות, נראה שהדילמה שע
מדה בפני שקד בבחירות הקודמות נותרה בעינה גמ 
�הפעמ, ובמרכזה - האפשרות להישאר בברית הפולי
היהודי.  חזרה לבית  או לבחור במ�לול  טית עמ בנט 
הקודמת,  בפעמ  בפניה  שנ�גרה  הליכוד,  אופציית 
יעמוד  לא  נתניהו  שבנימינ  במקרה  להיפתח  עשויה 

עוד בראש המפלגה.

"הציבור יגרום לנו לשלם"
נקטו  שבו  בקו  ולנקוט  להמשיכ  שמתכוונימ  מי 
בבחירות הקודמות המ איתמר בנ גביר ועוצמה יהודית. 
לבד  שמצליחה  דתית-לאומית  מפלגה  אינ  "מלבדנו, 
להביא 80 אלפ מצביעימ", אמר גורמ במפלגה. "לאור 
תוצאות הבחירות הקודמות, אנחנו נדרוש את המקומות 

הראויימ לנו, ולא - נתמודד לבד".
כי  חשש  הביע  הדתית  בציונות  בכיר  פוליטי  גורמ 
"הציבור מא� בכל המלחמות בציונות הדתית, וב�ופו 

של דבר הוא יגרומ לנו לשלמ על ככ בקלפי". •



מפגינים בעיראק מניפים 
שלט: שר האוצר היהודי 

יחזקאל ששון היה 
המוצלח ביותר

בהפגנות בעיראק 
הונפו שלטים 

שבהם מבקשים 
את חזרתו של 

שר האוצר 
היהודי, בעוד 
השר לענייני 

דתות בסודאן 
קרא ליהודים 
לחזור לארצו

בעולםאליהו גליל

90
ש 
לא

 פ
ם:
לו
צי

יום השנה לגירוש: מדינות ערב 
מתחרטות ורוצות להחזיר את היהודים?
שבעה עשורים לאחר שהצטמק מספר היהודים באיראן ובארצות ערב 
ממיליון ל-3,500, נשמעות זמירות חדשות מפי אזרחים ופוליטיקאים • 

ד"ר אדי כהן: "יש מעין חרטה על הגירוש בעולם הערבי" 

�מאר היהודימ  וגירוש  ליציאת  השנה  יומ  לקראת 
צות ערב ומאיראנ, הנה עובדה שאינ עליה חולק: בשנת 
1948, ערב הקמתה של מדינת ישראל, חיו בכל רחבי 
העולמ הערבי והמו�למי כמעט מיליונ יהודימ. כיומ, 71 
שנימ לאחר מכנ, חיימ שמ כ-3,500 יהודימ לכל היותר. 
איכ אירע שכמעט לא נותרו יהודימ בארצות ערב, והאמ 

ייתכנ שבעתיד יוכלו לקומ מחדש הקהילות שנחרבו?
כל  בהמ.  שנעשו  הפוגרומימ  בגלל  עזבו  "יהודימ 
ה�יפור על תור הזהב של היהודימ שמ הוא מיתו�, חצאי 
אמיתות", אומר בנחרצות  ד"ר אדי כהנ, מזרחנ וחבר 
במכונ בגינ-�אדאת למחקרימ א�טרטגיימ, שחקר את 
ערב,  בארצות  המדינה  הכרזת  את  שליוו  הפוגרומימ 
של  והגירוש  היציאה  יומ  לציונ  בכנ�  עליהמ  והרצה 

מרכז דהאנ באוניבר�יטת בר אילנ.
וזה  ג',  �וג  או  ב'  �וג  כאזרחימ  שמ  חיו  "יהודימ 
היה תלוי בגחמות השליט ובאירועימ שעברו על אותה 
בכ"ט  האו"מ  של  החלוקה  תוכנית  כשהתקבלה  ארצ. 
מדוע  להבינ  הצליחו  לא  המו�למימ   ,1947 בנובמבר 
בני  כ'דימימ',  שנימ  כ-1,300  בקרבמ  שחיו  היהודימ 
ח�ות, עומדימ לקבל מדינה שבה ישלטו בינ היתר על 

מיעוט מו�למי ניכר. 
"ת�כול זה הביא למ�פר פוגרומימ: בחלב שב�וריה נרצחו 
75 יהודימ ובעדנ שבתימנ נרצחו כ-80 יהודימ, חנויות של 
יהודימ נבזזו ובתי כנ�ת הוצתו. הרדיפה נעשתה קשה עוד 
יותר אחרי הקמת המדינה, כי הערבימ לא הצליחו להכניע 
את ישראל בקרב אז המ פגעו ביהודימ שהיו תחת שלטונמ 

כדי לנקומ".
במדינה  ח�ות  כבנ  החיימ  את  היטב  מכיר  כהנ  ד"ר 
ובגיל  וגדל בלבנונ עד שנת 1991,  נולד  הוא  ערבית. 
19 הצליח להימלט דרכ צרפת יחד עמ משפחתו. "בתור 
ילד �בלתי מאנטישמיות. זרקו אבנימ על הבתימ שלנו, 

שברו שמשות, כתבו גרפיטי נגד ישראל ונגד היהודימ. 
זה לא משהו שאפשר לשכוח". 

"לא אחזור ללבנון"
על אפ העבר הכואב, בשנימ האחרונות מ�תמנ שינוי ביח� 
לישראל: לפני כשנה אמר איש הדת השיעי המשפיע מוקתדא 
אל�דר, שהוא לא שולל את חזרתמ של היהודימ לעיראק, אמ 
יגלו נאמנות; גמ ראאד פהמי, מזכיר המפלגה הקומוני�טית 
במדינה ושהיה גמ אחד המועמדימ לראשות הממשלה, הביע 

תמיכה מ�ויגת בזכותמ של היהודימ לקבל אזרחות.
"יש מעינ חרטה על הגירוש בעולמ הערבי", אומר ד"ר 
�ונ כהנ. "האזרחימ רואימ שהמדינות שלהמ מתמוטטות 
תונות במלחמות אינ�ופיות, והמ זוכרימ שבימימ שבהמ 
�היהודימ היו שמ - היה טוב. המ עושימ קשר בינ שני הד
ברימ. כשאני מדבר בערוצי תקשורת ערביימ, אני אומר 
להמ שאל-לה מעניש אותמ על הפגיעה ביהודימ. זה לא 
מדעי, אבל אנשימ מאמינימ לי ואומרימ לי: 'אתה צודק'. 
"הרי בקוראנ כתוב שצריכ להתנהג בצורה הוגנת ליהודימ 
לאחרונה  ובאמת  הגולגולת,  למ�  בתמורה  עליהמ  ולהגנ 

רואימ שינוי. בהפגנות שהיו לאחרונה בעיראק הונפו 
שלטימ שבהמ מבקשימ את חזרתו של שר האוצר 

של  חזרתמ  ואת  בפרט  היהודי 
יצא  מזמנ  ולא  בכלל,  היהודימ 
בממשלה  דתות  לענייני  השר 
�ה�ודנית בקריאה ליהודימ לח

זור לארצו". 
לא  אגב,  עצמו,  כהנ  ד"ר 
מתכננ לשוב ללבנונ. "אינ בהמ 

"אי  אומר,  הוא  אמונ", 
למקומ  לחזור  אפשר 

שבו רדפו אותנו". •

קרא ליהודים
לחזור לארצו

אותמ על הפגיעה ביהודימ. זה לא 
מינימ לי ואומרימ לי: 'אתה צודק'. 
צריכ להתנהג בצורה הוגנת ליהודימ 
לאחרונה  ובאמת  הגולגולת,  למ� 

שהיו לאחרונה בעיראק הונפו 
את חזרתו של שר האוצר 

של  רתמ 
יצא  מנ 
ממשלה 
�ימ לח

לא  ב, 
אינ בהמ 

אי 

שביעי גיליון 382 | א' בכסלו תש"ף | 29.11.19 |  17



18 | שביעי גיליון 382 | א' בכסלו תש"ף | 29.11.19

90
ש 
לא

 פ
ל,
נד
סי

תן 
ונ
: י
ום
יל
צ

90
ש 
לא

 פ
ל,
נד

 ס
תן
ונ

ם: 
לו

צ
דביר עמר וך  נ חי

"הנטייה המינית שייכת להתפתחות 
של גיל ההתבגרות ולמורכבות שלו"
הרב יצחק שפירא יוציא בקרוב ספר בשם 'נשיאת הפכים', שבו הוא 

מתמודד עם סוגיית ההומוסקסואליות במגזר הדתי • "החצנת היצרים 
בחברה מביאה לכך שהאדם לא מודע לכך שיש אפשרות אחרת" 

� הרב יצחק שפירא, ראש ישיבת עוד יו�פ חי בי
חדש  �פר  חיבר  המלכ',  'תורת  ה�פר  ומחבר  צהר 
��ו עמ  מתמודד  הוא  שבו  הפכימ',  'נשיאת  בשמ 
גיית הנטיות המיניות בקרב בני ובנות המגזר הדתי. 
לאור  יצא  לא  עדיינ  עמודימ,   129 שאורכו  ה�פר, 
- אולמ דפי הטיוטה הגיעו לידי 'שביעי' ועיקריהמ 

מובאימ כאנ לראשונה.
יצרימ, אחד הדברימ  אינ  "בגיל הילדות, בו עדיינ 
שיכולימ לפגוע בתמימות של הילד, תמימות בה הוא 
חווה את הקשר שיש בינ איש לאישה בלי לחוש את 
הרב  הוא תקיפה", מ�ביר   - אותו  הדחפימ שמלווימ 
�הצו היא  כזאת  חוויה  של  ההשלכות  "אחת  שפירא. 
רכ של הילד לשחזר אותה, למרות שהוא יודע שהיא 
שתקפ  שלאדמ  מרגיש  כאילו  הילד  טובה.  לא  חוויה 
�אותו הייתה עוצמה חזקה שאצלו אינ, והוא חייב לפ

ענח את העוצמה. 
מקרימ  יותר  קיימימ  בפנימייה,  בחיימ  "לפעמימ 
היצר  רק  לא  זה  המינ.  מאותו  שניימ  בינ  משיכה  של 
החזק של גיל ההתבגרות והזמינות של בנ אותו המינ 
�בת החו�ר  הוא  זו  בתופעה  חשוב  מרכיב  בפנימייה. 
חושת חומ והשתייכות, שמתגברת בחיי פנימייה שבה 
או  שהנער  ככל  �יבה,  מאותה  נמצאימ.  לא  ההורימ 
הנערה זכו לקבל חומ משפחתי נורמלי בגיל הילדות, 
ככ יש יותר �יכוי שהמ ייכנ�ו לגיל ההתבגרות בצורה 

יותר חלקה".
לטענת הרב שפירא, כל אלו יכולימ לגרומ לנטייה 
להתפתח, אבל אלו דברימ שלא מתקבעימ בנפש. "בגיל 
הזה הנטייה באה בדרכ כלל רק בשביל למלא את הצורכ 
ב�יפוק, והיא עדיינ לא נוגעת במקומות עמוקימ יותר 
�בנפש. היא נטייה ששייכת להתפתחות של גיל ההתבג

רות ולמורכבויות שיש בגיל הזה". 
לעיתימ, הוא מבאר, העי�וק ביצר מכני� את הגבר 

�או האישה למצוקה, מה שגורמ להמ לחפש זוגיות שתו
היצרימ שלו כדחפ  "הוא מרגיש את  כל להבינ אותמ. 
מחפש  והוא  איתו,  לעשות  מה  יודע  לגמרי  לא  שהוא 
�מישהו שיזדהה איתו. בצורה כזאת, בקשר בינ שני גב
רימ, עיקר התחושה היא שהמ מבינימ אחד את השני. גמ 
כאשר אישה יוצרת קשר עמ אישה אחרת, היא מרגישה 
שיש מישהי שמבינה אותה. ההזדהות הזאת מעמיקה את 
�תחושת האחווה בינ הנשימ, ועוזרת לכל אחת מהנ לה

רגיש רצויה ונאהבת".

"הפתרון מתחיל במודעות"
�החב לתפקיד  שפירא  הרב  מתייח�  ה�פר,  בהמשכ 
רה ביח� לנטיות המיניות. "כאשר החברה מציפה את 
היצרימ לרשות הרבימ, היא לא עוזרת לאדמ להיפטר 
מהצורכ להתמודד עמ היצר, אלא להפכ. ההחצנה של 
היצרימ הופכת את ההתע�קות עמ היצר ללגיטימית... 

עד שהוא לא מודע לככ שיש אפשרות אחרת".
�"לכנ הפתרונ האמיתי ליצר הדוחק של האדמ, מת

לו  לעזור  רוצה  שהקב"ה  לככ  שלו  מהמודעות  חיל 
לא להיות מחויב להתע�ק עמ היצר שלו. הרצונ של 
לו  עוזר  מצוותיו  את  ולקיימ  ה'  בדרכ  ללכת  האדמ 
ככ  ידי  ועל  הדעת,  את  ולה�יח  מפיתויימ  להתרחק 
להתחתנ ולהוליד ילדימ ולהתכנ� אל תוכ הקשר ואל 

תוכ המשפחה".  
הוא שינוי חברתי  לדבריו, אחד הפתרונות לתופעה 
�לה תורה  פי  על  שמתנהלת  לחברה  "א�ור  בתפי�ה. 
הזאת  החיימ  צורת  את  להפוכ  לא  מהצורכ  גמ  תעלמ 
הזה...  הפרטי  לאדמ  לעזור  מהצורכ  וגמ  ללגיטימית, 
החברה אכנ צריכה להשקיע מחשבה בשאלה איכ אפשר 
לעזור במקרה כזה, אבל העלאת הקשיימ לשיח הציבורי 
רק תחריפ את הבעיה, תגדיל את המצוקה ותרחיק את 

הפתרונ האמיתי". •

הרב שפירא על רקע 
הפתיחה לטיוטת ספרו

החברה צריכה 
להשקיע 
מחשבה 
בשאלה איך 
אפשר לעזור 
במקרה כזה, 
אבל העלאת 
הקשיים לשיח 
הציבורי רק 
תגדיל את 
המצוקה

ראשוןפרסום 
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אליהו גליל צות תפו

ממתינים לאישור עלייה מאתיופיה
ובינתיים לומדים בישיבה בישראל

עשרות בני הקהילות בגונדר ובאדיס אבבה נמצאים במצב המתנה מעיק 
וממושך, כשעתידם לוט בערפל, אבל פרויקט ייחודי מאפשר להם ללמוד 
בינתיים בארץ • "אלה צעירים שיכולים להתמודד בהצלחה עם קשיים" 

נבנה  התקשורתי,  לרדאר  מתחת  ובצנעה,  בשקט 
כוח החלוצ של יוצאי זרע ישראל בגונדר ואדי� אבבה 
�שבאתיופיה, הממתינימ לעלייה לישראל: תלמידימ מק
ובאוניבר�יטה  בישיבה  ללימודימ  לארצ  מגיעימ  רבמ 
�- באמצעות ויזת תייר או �טודנט - מתוכ כוונה שא
�חריהמ יגיעו שאר בני הקהילות; מאחוריהמ עומדת תו
כנית 'ראשונימ בלב' שמפעילימ הרב צבי רונ ושרונ רונ 
מנווה דניאל, ועמותת 'לאופק - תקווה לעתיד' של הרב 

יו�פ צבי רימונ.
"באתיופיה פגשתי בחורימ שאמרו לי שכאשר המ יעלו 
נולד  איכ  רונ  הרב  מ�ביר  בישיבה",  ילמדו  המ  לארצ 
שיקבלו  עד  לחכות  למה  לעצמי  אמרתי  "ואז  הרעיונ. 
אישור לעלות, למה שלא יבואו ללמוד עוד לפני כנ, כמו 
שתלמידי חו"ל עושימ? דאגנו להמ לוויזה וכבר היומ יש 
�צעירימ מהקהילות הללו בישיבה ברעננה ובישיבת מח
ניימ של הרב שלמה וילק, ואחרימ שלומדימ במכונ לב, 
שבו המ גמ לומדימ מחשבימ ומינהל ע�קימ. יש לנו גמ 

תלמיד אחד בבר אילנ ועוד אחד במכונ וינגייט".
 איכ נבחרו התלמידימ לתוכנית?

מעוניינימ  לא  בכלל  מהצעירימ  שרבימ  "גילינו 
ללמוד באוניבר�יטה, כי זה לא חלק מהתרבות שלהמ. 
�הת שכבר  רציניימ  בחורימ  כמה  לאתר  הצלחנו  אבל 
יומ  להפ�יד  באוניבר�יטה, שמוכנימ  ללמוד שמ  חילו 
לימודימ בכל שבוע בגלל שמירת שבת. אלה צעירימ 

שיכולימ להתמודד בהצלחה עמ קשיימ".
�חו לפני  הללו.  מהצעירימ  אחד  הוא   (20) יריד 
תורה,  לומד  כבר  והוא  אבבה  מאדי�  הגיע  דשיימ 
גמרא והלכה בעברית. "הכי קשה ללמוד גמרא", הוא 
אני  אבל  בארמית.  גמ  כתובה  שהיא  "בגלל  אומר, 
אוהב ללמוד. כבר באדי� אבבה למדנו קצת מ�כת 
ברכות בגמרא, אבל זו הפעמ הראשונה שאני לומד 

גמרא בארצ ישראל".
 ומה החלומ שלכ?

עולה  שלי  המשפחה  את  לראות  הוא  שלי  "החלומ 
�ובגונ אבבה  באדי�  הקהילה  בני  כל  עמ  יחד  לארצ, 
דר. אני רוצה לראות אותמ שמחימ פה. אני עצמי עוד 
�להת רוצה  הייתי  אבל  שלי,  התוכניות  מה  יודע  לא 
גיי� לצבא, ואחר ככ אולי להיות כדורגלנ. אני מתפלל 

להשמ שיביא אותנו לארצ ישראל".

"נותרו לא יותר מ-100 יהודים"
�בארגונימ הפועלימ למענ הממתינימ לעלייה במח
נות אדי� אבבה ובגונדר מציינימ החודש ארבע שנימ 
להחלטת ממשלת ישראל מ�פר 716, בה נקבע שעל 
�מא ישראל  זרע  יוצאי  "יתרת  את  להביא  המדינה 
מה   - שנימ"  חמש  עד  של  "תקופה  בתוכ  תיופיה" 

שמותיר שנה בדיוק ליישומ. 
�עלות הבאתו וקליטתו של כל אחד מנ הממתינימ עומ
דת על 184 אלפ שקלימ, ועלות הבאתמ של כלל 8,000 
�רג'יו  לפי  וחצי.  במיליארד שקלימ  מוערכת  הממתינימ 
דלה פרגולה, מומחה לדמוגרפיה של הקהילות היהודיות 
וכל  יהודימ  מ-100  יותר  לא  נותרו  באתיופיה  בעולמ, 
הממתינימ לעלייה אינמ יהודימ ויעברו גיור עמ עלייתמ.

"העתיד שלהמ לא בטוח", אומר הרב רונ, "וכרגע 
ומשאבימ.  זמנ  ומבזבזימ  המתנה  של  במצב  חיימ  המ 
המ כמו אדמ שממתינ לטי�ה ופעמ אחר פעמ דוחימ 
ולא  יושב  פשוט  הוא  ובינתיימ  למטו�,  העלייה  את 
עושה כלומ. צעיר שמגיע לפה ומתחיל ללמוד, לעומת 
זאת, מכיר את הארצ ורוכש מקצוע שיעזור לו לפרנ� 
את משפחתו לכשתעלה. אני מקווה שעד שה�טודנטימ 
�י�יימו את התואר שלהמ, הוריהמ כבר יהיו כאנ ויש

תתפו בטק� ה�יומ". •

"החלום שלי הוא לראות את 
משפחתי עולה לארץ".  
בתמונה: יריד (משמאל) 
עם חבריו לפרויקט

 הכי קשה ללמוד 
גמרא, בגלל 
שהיא כתובה 
גם בארמית. אני 
חולם לראות את 
המשפחה שלי 
בארץ, יחד עם 
כל בני הקהילה. 
הייתי רוצה 
להתגייס לצבא, 
ואחר כך אולי 
להיות כדורגלן
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הכתבה ב'שביעי', 
בשבוע שעבר

גם כאשר 
התעוררה 

אצל אחדים 
מן הפרושים 

ציפייה משיחית, 
היא מעולם לא 
חרגה מגבולות 

ההשקפה 
המסורתית 
של גאולה 
מידי שמיים

---

יהדותיעקב מאיר

"הגר"א ותלמידיו לא חשבו על מהפכה 
ציונית, ובוודאי לא הובילו אותה" 

הקרב על מורשת הגאון מווילנה • פרופ' עמנואל אטקס בתגובה 
לדבריו של ד"ר אריה מורגנשטרן בשבוע שעבר ב'שביעי': "אין כל 
אחיזה לטענה שעליית תלמידי הגר"א נבעה ממניעים משיחיים" 

בשבוע שעבר פור�מה ב'שביעי' כתבה נרחבת על 
לעלות  לנ�ות  אותו  שהביאו  ה�יבות  מווילנה,  הגאונ 
�לארצ ישראל, והמניעימ שעמדו מאחורי העליות השו
נות של תלמידיו. במהלכ הכתבה הובאו דבריו של ד"ר 
מניעימ משיחיימ עמדו  כי  מורגנשטרנ, שה�ביר  אריה 
ישראל  את  ליישב  שרצו  ותלמידיו,  הגר"א  מאחורי 

כחלק מהליכ של זירוז הגאולה. 
�בינ היתר הועלו טענות כלפי דבריו של פרופ' עמ
נואל אטק� מהאוניבר�יטה העברית, ש�ובר כי תלמידי 
�הגר"א עלו לישראל מטעמי מ�ורת ולא ממניעימ משי

חיימ. לפניכמ תגובתו של אטק�:
טוענ  מורגנשטרנ  ד"ר  פו�ל'.  במומו  הפו�ל  "'כל 
שהמחקר שלי מוטה מ�יבות פוליטיות. האמ הוא עצמו 
הגאונ  של  המשיחית  'הציונות  �פרי,  האו"מ?  שליח 
מווילנה - המצאתה של מ�ורת', אינו עו�ק ב�וגיות 
פוליטיות, אלא בשאלה הי�טורית: האמ מוצדק לראות 

בעליית תלמידי הגר"א עלייה ציונית?
�"הטענה שבי�וד עליית תלמידי הגר"א עמדה הש
�פרימ  שישה  במרכז  עומדת  ציונית-משיחית,  קפה 
שיצאו מתחת ידו של שלמה זלמנ ריבלינ בשלהי שנות 
�ה-40' ובשנות ה-50' של המאה ה-20. ב�פרי בחנ
תי את הטענות העולות מ�פרימ אלה, על י�וד עיונ 
�בעשרות מקורות אמינימ בני התקופה. המ�קנות העי
קריות: אינ כל אחיזה לטענה שעליית תלמידי הגר"א 
נבעה ממניעימ משיחיימ. לעומת זאת, ר' מנחמ מנדל 
עליית  את  (שהובילו  משקלוב  ישראל  ור'  משקלוב 
�תלמידי הגר"א), מנהיגי קהילות הפרושימ בצפת ובי
מרכז  בארצ  ליי�ד  הייתה  שמטרתמ  העידו  רושלימ, 
של לימוד תורה ברוחו של הגאונ. גמ כאשר התעוררה 
�אצל אחדימ מנ הפרושימ ציפייה משיחית, היא מעו
למ לא חרגה מגבולות ההשקפה המ�ורתית של גאולה 

מידי שמיימ".

בככ עונה אטק� לטענה כי דבריו, שלפיהמ �פר 'קול 
ריבלינ  של  מוחו  מפרי  נכתבו  נו�פימ  ו�פרימ  התור' 
ז"ל, בני�יונ להראות כי הציפייה לגאולה עמדה בראש 
מעייניהמ של תלמידי הגר"א וכי למעשה היישוב הישנ 

הקדימ את הציונות, אינמ נכונימ. 
חיבור  של  מובהק  מקרה  הוא  התור'  'קול  "�פר 
�לת בחר  שמחברו  מאוחר  חיבור   - פ�אודו-אפיגרפי 
לות אותו במחבר קדומ כדי לשוות לו יוקרה ו�מכות", 
ממשיכ אטק�. "איש לא ראה �פר זה ואפ לא שמע עליו 
לפני שנדפ� לראשונה ב-1947-1946. כמה מהרעיונות 
'ציונית'  לו משמעות  המשווימ  אלה  ב�פר,  העיקריימ 

כביכול, אינ להמ כל י�וד בכתבי הגר"א".

"להתרפק על מיתוסים"
�ותל שהגר"א  �פק  כל  "אינ  אטק�:  אומר  ל�יכומ 
ואולמ  לבואה,  וייחלו  משיחית  בגאולה  האמינו  מידיו 
המ מעולמ לא חרגו מגבולות ההשקפה שהגאולה תבוא 
בשלהי  שקמה  הציונית,  התנועה  ואילו  שמימ.  מידי 
�והאנטיש ברו�יה  הפוגרומימ  בעקבות  ה-19  המאה 
�מיות המודרנית במרכז אירופה ובמערבה, הייתה תנו
עה לאומית-מודרנית שביקשה לפתור את המצוקה של 
והתיישבותית.  מדינית  פעילות  ידי  על  אירופה  יהודי 
מדובר במהפכה שהגר"א ותלמידיו לא העלו על דעתמ, 

ועל אחת כמה וכמה שלא הובילו אותה.   
והנ  �פרי  בגופ  הנ  מורגנשטרנ,  ד"ר  לכתבי  "אשר 
בנ�פח מיוחד שהקדשתי לו, הבאתי דוגמאות המעידות 
�על שיטת ה'מחקר' שלו. פעמ אחר פעמ הוא קורא במ
קורות את מה שאינ בהמ וממציא 'עובדות' הי�טוריות 
בכוח דמיונו. מי שמבקש להתרפק על מיתו�ימ משובבי 
לב, יערב לו. ואולמ לכל מי שחפצ לרדת לחקר האמת, 
הוא  האמ  בעצמו  ולשפוט  �פרי  את  לקרוא  מציע  אני 

משכנע אמ לאו". •

פרופ' עמנואל אטקס
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"לא יודעת אם מגיע לי 
הטייטל של דתייה". טל לב 
במדי נבחרת ישראל

מסע בעקבות הלב
נעמה שפיר פרשה, אבל נבחרת הנשים עדיין מופיעה בחולצות 
עם שרוולים • הכוכבת העולה טל לב חזרה לאחרונה בתשובה 

ומספרת על התקרבותה לדת • "התורה הופכת אותי לאדם טוב יותר"

�זאת עמ הש גמ בתור  אותי  "אני מבינה שיזכרו 
בראיונ  נעמה שפיר,  לאחרונה  בפניי  הודתה  רוולימ", 
שבו הודיעה כי ייתכנ שלא תשוב עוד לשחק כדור�ל. 
אלא שלפני שבועיימ, כשנבחרת הנשימ עלתה למשחק 
רשמי ראשונ ללא שפיר ושאר הכוכבות הוותיקות, היא 
שוב הופיעה בחולצות עמ שרוול קצר, ולא בגופיות. זה 

לא היה מקרי.
כדור�לנית מכבי  מ',   1.80  ,22 לב, בת  הכירו: טל 
עירוני ר"ג. לפני שנתיימ כבר הוכתרה למלכת ה�לימ 
�הישראלית בליגת העל, ועל אפ גילה הצעיר היא נח
שבת לאחת השחקניות המוכשרות והמובילות בנבחרת 
הלאומית המתחדשת. החל מלפני שלושה חודשימ היא 

מחזיקה בתואר נו�פ - חוזרת בתשובה.
של  הטייטל  לי  מגיע  אמ  יודעת  לא  עדיינ  "אני 
דתייה", אומרת לב בראיונ ל'שביעי', "אבל אני שומרת 
שבת כהלכתה, מברכת בבוקר ובלילה, מתפללת פעמ 
�ביומ, הולכת מדי פעמ לבית כנ�ת, משתתפת בשיעו

רימ, מקפידה על כשרות". 
כילדה  מחייה  חלק  הייתה  לא  שהמ�ורת  מעידה  לב 
אבל  בשבת,  תהילימ  לקרוא  נהגה  שלי  "אמא  ונערה. 
לדת  זיקה  שומ  לי  הייתה  לא  מ�תכמ.  היה  הכל  בזה 
ולא הייתה בי שומ אמונה, עד שאחי הגדול אוראל חזר 
בתשובה לפני שנה. הוא זה שהראה לי בעבר את הדרכ 

לכדור�ל, והוא גמ זה שהראה לי את הדרכ לתורה. 
גרמ  זה  מקומ.  משומ  פתאומ,  בא  שזה  היא  "האמת 
כל  רגילה,  שאני  ממה  אחרת  דיבר  הוא  להתעניינ.  לי 
התחלתי  אותו  להבינ  וכדי  שונות,  היו  שלו  האמירות 
�ללמוד ולחקור בעצמי. שאלתי המונ שאלות, וככל שה
תעניינתי יותר עלו בי עוד ועוד שאלות. גיליתי שאני 

יותר,  טוב  אדמ  ולהיות  דברימ  בעצמי  לשפר  יכולה 
ושהתורה יכולה להוביל אותי".

בתשובה.  חזר  גל,  התאומ,  אחיה  גמ  טל,  בעקבות 
כשהלכתי  אז  יחד,  דברימ  עושימ  אנחנו  כלל  "בדרכ 
�שא מתברר  בשבילו...  גמ  בדקתי  העניינ  את  לבדוק 
נחנו לא �תמ תאומימ, יש לנו אותו ראש. הכי כיפ לי 
בשבת: פתאומ יש לי זמנ איכות עמ המשפחה, אפ אחד 
לא בורח לטלפונ או לטלוויזיה, כולמ יושבימ ואוכלימ 

יחד ומדברימ".

"זאת לא בעיה, אלא מתנה"
בדרכה  ללכת  לב  ביקשה  לנבחרת,  זימונה  עמ  מיד 
לגופייה מטעמי  חולצה מתחת  עמ  ולהופיע  של שפיר 
�הק בינ  התנגשות  שומ  חוויתי  לא  "בינתיימ  צניעות. 
�ריירה לאמונה", היא מ�פרת. "אמרתי מראש לגבי המ
דימ, ומכיוונ שכולמ כבר מכירימ את התרגולת הבקשה 
שלי נענתה באופנ מיידי. המ חשבו שה�יפור הזה נגמר 
עמ נעמה, אבל זו הייתה רק ההתחלה... בעונה שעברה 
שיחקנו יחד, והיו לנו לא מעט שיחות, והיא משמשת 

דוגמה עבורי.
יהיה  ואמ  בשבתות,  נתאמנ  שלא  דואגימ  בר"ג  "גמ 
�משחק בחו"ל בשבת, אני לא אשתתפ בו. אני לא קי
צונית, ולא הייתי מגדירה את הדבר הזה כ'בעיה'. זאת 
מתנה. גיליתי עולמ שלמ חדש, ואני צריכה לדעת לאזנ".
בקהילת  בעיקר  מ�ביב,  שליליות  תגובות  גמ  היו   

הכדור�ל?
גמ  ויש  מתעניינימ,  אחרימ  בהלמ,  מהאנשימ  "חלק 
כאלה שמצחקקימ. זה רק נותנ לי יותר דרייב. אוי ואבוי 

אמ איעלב מהדברימ האלה". •

לא הייתה בי 
שום אמונה, 
אבל כשאחי 
חזר בתשובה 
התחלתי ללמוד 
ולחקור בעצמי 
כדי להבין 
אותו. ככל 
שהתעניינתי 
יותר, עלו בי 
עוד ועוד 
שאלות
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"פינוי בית ספר פלסטיני 
בשטח C אינו פשוט 
ועלול לגרור תגובה 

מדינית", אומר גורם במינהל 
האזרחי, "אבל אנחנו מוכנים 
לפנות ברגע שנקבל פקודה. 
ההחלטה נקבעת בירושלים"

ראשית, מבחינת הרשות הקמתמ מייצרת 
מענה לאוכלו�ייה ששוקלת להגר לאותמ 
מאחזימ משטחי A ו-B. בנו�פ, לפל�טינימ 
אירופה  ממדינות  כ�פימ  לגיי�  יותר  קל 
לטובת מבני חינוכ שמייצרימ אווירה של 
מבנה  של  פינוי  מככ,  יתרה  קהילה.  חיי 
בעולמ  הישראלית  בה�ברה  פוגע  חינוכ 
ואינו מצטלמ טוב. "קשה לה�ביר תמונה 
שבה שוטר או פקח מפנה �פרימ", מודה 

גורמ ביטחוני ישראלי.
של  התורפה  בנקודת  גמ  מדובר 
לאכופ  ממהר  שלא  האזרחי,  המינהל 
העתירה  בכתב  חינוכי.  מו�ד  של  פינוי 
מתארימ עו"ד אבי �גל ויעל �ינמונ כיצד 
משרד הביטחונ, המינהל ומשטרת ישראל, 
התפרקו מחובתמ לאכופ את החוק במרחב. 
ניתנ  "המשיבימ משדרימ לציבור כולו כי 
לקחת את החוק לידיימ, שהרי העבריינימ 
ממשיכימ בפלישתמ מתוכ ידיעה ברורה כי 
המשיבימ לא יעשו דבר כדי למנוע זאת". 

חוזרות  תגובות  לאחר  הוזכרו  הדברימ 
מהמינהל האזרחי, שמהנ עולה כי האכיפה 
אינה נמצאת בראש �דר העדיפויות שלו. 
הוא   C בשטח  פל�טיני  �פר  בית  "פינוי 
אופרציה לא פשוטה, ואירוע שבקלות יכול 
לגרור תגובה מדינית", אומר גורמ במינהל, 
שעות  תוכ  לפנות  מוכנימ  אנחנו  "אבל 
מרגע שנקבל פקודה. גמ לפינוי חאנ אל 
אחמר כבר היינו מוכנימ. ההחלטה נקבעת 
שמ  מישהו  ואמ  בירושלימ,  במשרדימ 
יחליט שהוא רוצה - גמ בתי �פר יפונו". •

תנועת ל הגישה  �פורימ  ימימ  פני 
רגבימ לבית המשפט עתירה ראשונה 
הפל�טינית.  הרשות  נגד  מ�וגה 
העילה: הקמת בית �פר שאינו חוקי 
יהודה. אלא  בשטח C, באזור צפונ מדבר 
שהעתירה מאירה זרקור על אחת משיטות 

ההשתלטות של הרשות על אדמות.
או  והטיות  גישה  דרכי  פתיחת  מלבד 
למשוכ  ככלי  פיראטיימ  מימ  חיבורי 
את  הפל�טינימ  מחדדימ  אוכלו�ייה, 
על  חינוכ  מבני  בהקמת  שלהמ  הצורכ 
מנת להיאחז בקרקע. בשנימ האחרונות 
בעיקר  חינוכ,  מבני  עשרות  נבנימ 
פל�טינימ  במאחזימ  אירופי,  במימונ 

.C בלתי חוקיימ לכל אורכ שטחי
הנה רשימה חלקית ביותר: 

בחירבת  �פר  בית  נבנה  חברונ  בהר   •
זנוטא, שהוא אתר ארכיאולוגי. בתחילה 
נהר�  הוא  אולמ  יביל,  מבנה  הוקמ שמ 
האזרחי.  למינהל  שהגיע  דיווח  לאחר 
הרשות לא התרגשה, ובנתה בתגובה בית 

�פר מבלוקימ. 
כרמל  היישובימ  ליד   917 אש  בשטח   •
ומעונ, הוקמו מ�פר מבני חינוכ, ובשטח 
אש 918 (חאלת א דבע) נבנה בית �פר. 
תכופות  לעיתימ  פורצימ  הפל�טינימ 
את הדרכ המובילה למאחזימ באזור זה, 
מח�ימות  לחלוטינ  מתעלמימ  שהמ  תוכ 
גמ  כמובנ  ומבצעימ  האזרחי,  המינהל 

גניבות מימ בכמויות אדירות. 
• בגוש עציונ בנתה הרשות הפל�טינית 

פחות  במרחק  ההרודיונ,  ליד  �פר  בית 
בית  של  קיימ  קבע  ממבנה  מקילומטר 
ב�מוכ  עלה  נו�פ  חינוכ  מבנה  �פר. 

ליישוב קידר שבצפונ הגוש. 
• בבנימינ בנתה הרשות בית �פר בכיכר 

אדמ, כ-300 מטרימ ממבנה קבע ענק. 
• ומעל לכל עומד בית ה�פר בחאנ אל 
ועומד  אירופי  במימונ  שנבנה  אחמר, 

כבר חודשימ ארוכימ מבלי שיפונה.
להשתלטות  המרכזיימ  הכלימ  "אחד 
בתי  הקמת  באמצעות  הוא  השטח  על 
�פר בתחומי המאחזימ, בהנחה שמדינת 
ישראל תחשוש להרו� אותמ", מ�בירימ 
משקיעה  הפל�טינית  "הרשות  ברגבימ. 
גיבוי  תוכ  המבנימ  בהרמת  מאמצ 
אירופי, וככל שבית ה�פר עומד בשטח 
זמנ ממושכ יותר ככ קשה יותר לפנותו, 
דוגמת מקרה חאנ אל אחמר, שעליו אנו 

נאבקימ כבר תקופה ארוכה".
לקיבוע  חינוכ  במו�דות  לשימוש 
עיקריות:  �יבות  שתי  יש  המאחזימ 

עושים בית ספר: הרשות הפלסטינית מקימה מבנים בלתי חוקיים 
למוסדות חינוך בשטחי C, וישראל חוששת לאכוף את החוק ולפנותם
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  בית ספר לא חוקי בצפון מדבר יהודה

mailto:benkimonelisha@gmail.com


*6740 
harchivi.co.il

הבנים גואלים
את עיר האבות

”וזוכר חסדי אבות ומביא גואל 

לבני בניהם למען שמו באהבה“

בעזרתכמ נמשיכ לגאול בתימ נו�פימ 
במרחבי העיר חברונ.

http://harchivi.co.il/
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סיכום אירועי השבוע

משה ויסטוך

סיור מרתק ומרגש
בעקבות ייצור

הטלית והתפילין

www.mishkan-hatchelet.co.il
לבירור הסניף הקרוב: 1-800-707-707 

  
המרכז העולמי לייצור טליתות ותפילין

  

לסיור בר מצווה
חוויתי ומרתק:

* 5 0 2 6

שיא של כל הזמנים בשבת 
'חיי שרה'. 45,000 משתתפימ 

פקדו את עיר האבות בשבת האחרונה 
וביניהמ שרימ, רבנימ, ואורחימ מחו"ל. 

את האירוע ההמוני הפיקו אשי הורוביצ 
ושיראל בלייכר. מנכ"ל הישוב היהודי 

בחברונ אורי קרזנ: "מאחל שנזכה כולנו 
לראות בבניינה של חברונ וארצ ישראל 
כולה במהרה בימינו". ח"כ מתנ כהנא 

ש�ייר במקומ: "חברונ היא אחת העדויות 
הבולטות לבעלותנו על הארצ".

הוריו של הנער החטוף מקימים בית כנסת לזכרו. אופיר ובת גלימ שער, 
הוריו של גיל-עד הי"ד שנחטפ ונרצח על ידי מחבלימ עמ נפתלי פרנקל ואייל יפרח 

בשנת 2014 בגוש עציונ, החליטו לבנות בית כנ�ת לזכרו ביישוב בו המ מתגוררימ ובו הוא 
גדל - טלמונ. למאמצי ההורימ הצטרפו חברי קהילת נווה טלמונ ויחד המ הצליחו להשיג מימונ 

לחלק נכבד מהבניה, שכבר החלה, אכ לא כזה שיבטיח את השלמתה. לאחר מאמצימ נו�פימ, 
אישר לאחרונה משרד הדתות בראשות השר יצחק וקנינ וב�יוע השר אריה דרעי והמועצה 

האזורית מטה בנימינ, את יתרת ה�כומ הנדרש ב�כ למעלה מחצי מיליונ שקלימ. בת גלימ שער 
ציינה, ביח� לבניית המקומ שייקרא 'שירת גיל-עד', כי "בית הכנ�ת הוא מרכז רוחני עבור 

הפרט והקהילה בטלמונ. אנו מתרגשימ מההנצחה המשמעותית לגיל-עד שאהב מאד את קהילת 
טלמונ". ראש המועצה ישראל גנצ: "זוהי  זכות גדולה עבורנו ל�ייע להשלמת המשימה הנעלה. 

דרכ בית התפילה, רוחו ומורשתו של גיל-עד תהיה בלב כולנו". בימימ אלה עורכימ חברי 
הקהילה מ�ע התרמה שנועד להשגת מימונ לרכישת ציוד פנימ בית הכנ�ת.

מנציחים את זכרו

עשרות אלפים בעיר האבות
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"אין תקרת זכוכית לאף 
אחד ואחת". משרד החינוכ 

הרחיב השנה את התכנית הלאומית 
לקידומ המצוינות בפריפריה ב-14 
יישובימ. �ה"כ תלווה התכנית 26 

יישובימ, בשני צירימ מרכזיימ: 
הציר הלימודי, והציר המנטלי 

שיכלול חיזוק תחושת המ�וגלות 
של התלמידימ. שר החינוכ הרב 

רפי פרצ: "תלמיד ותלמידה 
בפריפריה מ�וגלימ להגיע לכל 
הישג בכל תחומ. אנחנו במשרד 

מחויבימ לתת להמ את הכלימ 
הדרושימ לככ".

שנה למותם של בני 
משפחת עטר. ביישוב 
פ�גות ציינו השבוע את יומ 

השנה לתאונה המחרידה �מוכ 
לימ המלח, בה נ�פו תושבי 

המקומ, יריב ושושי עטר וששת 
ילדיהמ. רב היישוב הרב יו�פ 
וייצנ, �יפר למאות הנוכחימ 

כי "בשנה האחרונה למדנו 
על עוצמתמ של בני המשפחה 

הצנועה והמיוחדת הזו". אחותו 
של יריב נעמה אדלרמנ, 

הו�יפה: "הלב אינו מ�וגל 
לקלוט אבדנ ומוות שכזה".

ביקור חינוכי. מנכ"ל משרד 
החינוכ שמואל אבואב, ביקר 

ב�ופ השבוע במועצה המקומית אפרת 
ושיבח את מו�דות החינוכ השונימ 
בה. בשיחה עמ תלמידימ אמר כי 

יש "להוביל חשיבה מחוצ לקופ�א, 
לעמוד באתגרי הטכנולוגיה ולהיות 

מעורבימ חברתית". ראש המועצה 
עודד רביבי ציינ כי "ביקור המנכ"ל 
מצטרפ למ�פר כנ�ימ מקצועיימ של 
מנהלי ומפקחי חינוכ במחוז ירושלימ 

שהתקיימו באפרת, והופכימ אותה 
למובילה בתחומ החינוכ".

http://www.mishkan-hatchelet.co.il/
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המרכז העולמי לייצור טליתות ותפילין

לסיור בר מצווה
חוויתי ומרתק:

* 5 0 2 6

צוות משימה להקלת 
עומסי התנועה בבנימין. 

לקראת תחילת העבודות להרחבת 
כביש 446, �ייר מפקד פיקוד המרכז 
האלופ נדב פדנ במעבר חשמונאימ, 

כדי לבחונ את הדרכימ שבהנ ניתנ 
להקל על העומ�ימ בכביש. בתומ 

ה�יור הוחלט על הקמת צוות שיבחנ 
את האפשרויות השונות, לרבות הפניית  

נ�יעת רכבימ אזרחיימ בשעות העומ� 
לציר המערכת בינ מודיעינ עילית 

למעבר מכבימ בכביש 443.

השביל הזה מתחיל כאן. 
השבוע יצאו בנות אולפנת קרית 

ארבע במגמת ארצ ישראל, בהובלת 
המורה שרה הגר ובשיתופ מחלקת 
התיירות, ל�ימונ שביל טיול 'חדש' 

בדרכ בינ �ו�יא לשביל החוות. השביל 
נקרא על שמ חברתנ אילת יוניאנ, 
שנפטרה לפני כחודש. אורכו של 

המ�לול כשעתיימ ודרגת הקושי שלו 
קלה. ראש מועצת הר חברונ, יוחאי 

דמרי: "מטרתנו, להביא אלפי מבקרימ 
שייחשפו לאזור הנפלא שלנו".

בוחנים אפשרות להקלה בעומס

פרצו את הדרך לזכר חברתן
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הסיגד שלהם. לרגל חג 
ה�יגד שחל השבוע, התכנ�ו 

ה�טודנטימ וה�טודנטיות בקמפו�ימ 
של המכללה האקדמית הרצוג, 
כדי לשמוע על חגה של העדה 

האתיופית מנקודת מבטמ של יהודימ 
יוצאי אתיופיה הלומדימ במכללה. 

ה�טודנטימ שיתפו בתחושותיהמ 
ובמנהגי החג, וכלל ה�טודנטימ 

נהנו משירימ, ריקודימ וטעימות 
ממטעמי העדה, ומחיבור ליומ החג 
שלדברי אנשי המכללה החל בשנימ 
האחרונות לקבל את מקומו הראוי 

בינ מועדי ישראל.

עם הפנים לשמיים. במרכז 
הקהילתי במועצה המקומית בית 

אל, נפתח לאחרונה חוג צפרות 
ייחודי לאזור יהודה ושומרונ, 

שמנוהל על ידי תושב המועצה 
המתמחה בתחומ. לחוג המיוחד 

נרשמו עשרות ילדימ מהמועצה, 
והוא מיזמ משותפ ל'מעופ' ומחלקת 

החינוכ בקק"ל. הילדימ כבר יצאו 
ל�יור לימודי בכרמל, וקיבלו 
משקפות וציוד נו�פ לצפייה 

בציפורימ. בהמשכ השנה יתקיימו 
מ�פר ימי טיול נו�פימ, בעקבות 

נדודי הציפורימ ברחבי הארצ.

מדרשה לעילוי נשמת 
הרב וישלצקי. באולפנת צביה 

ירושלימ נחנכה השבוע 'מדרשת 
אלישע', לזכרו של הרב אלישע 

וישליצקי זצ"ל. המדרשה, בראשות 
רעייתו והמנהלת החינוכית במקומ 

הרבנית חיה וישלצקי, מיועדת 
לתלמידות המבקשות ללמוד תורה 

גמ לאחר שעות הלימודימ. זאת על 
מנת להעשיר את עולמנ הרוחני, 

ולהיפגש עמ רבנימ ורבניות שילמדו 
איתנ מגוונ נושאימ, לצד מ�פר 

�דנאות להעצמה אישית.

מיליון דולר למען פצועי 
צה"ל. למעלה מאלפ איש נא�פו 

השבוע בניו יורק והשתתפו בדינר 
השנתי של ארגונ 'בלב אחד'. הארגונ, 

שהוקמ על ידי הרב אוריאל ויגלר 
ורעייתו שבי, החל כיוזמה מקומית של 

הקהילה היהודית בניו יורק, ובמהלכ 
השנימ הפכ לתנועה בינלאומית שמטרתה 
ל�ייע לפצועי צה"ל ולהציע להמ מעטפת 

תמיכה, הנ מעשית והנ נפשית, ול�ייע 
לפצועימ להשתלב בחיימ האזרחיימ. 

באירוע השתתפו חברי משלחת של פצועי 
צה"ל, שלמרות הקור העז בחוצ הצליחו להפשיר את לבבותיהמ של מאות התורמימ. הנוכחימ שמעו 

את �יפורה של לוחמת צה"ל עדנ מנצור, שנפצעה בפיגוע לפני חמישה חודשימ, ונהנו מהופעתו של 
הזמר ישי ריבו. בני הזוג ויגלר: "אנו משיבימ לפצועי צה"ל, בתרומה קטנה אכ משמעותית, עבור 

ההקרבה שלהמ במהלכ שירותמ. זו זכות גדולה להיות שותפימ לגבורה ולאומצ".

מסייעים לפצועי צה"ל. בני הזוג ויגלר
צילום: מאיר פליסקין
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למי קראת מקלט? במשכ 
מ�פר שנימ המקלט בישיבת 

התיכונית שעלבימ לא היה שמיש, 
ותלמידי הישיבה כלל לא נכנ�ו אליו או 

נעזרו בו. לפני מ�פר חודשימ, בעזרת 
המינהל לחינוכ התיישבותי במשרד 

החינוכ, התקבלה החלטה לבצע מהפכ 
למקלט ולהפוכ אותו למועדונ נוער 

חי ומזמינ. יהודה פרוידיגר, �מנכ"ל 
בקרית חינוכ: "המקומ ישמש מרכז חי 

לתלמידימ שעבורמ הישנ מתחדש".

ביקור באור עקיבא. 
הנהלת החמ"ד ביקרה השבוע 

בעיר אור עקיבא בבית חינוכ חמ"ד 
אמית, במטרה לבחונ את אתגרי המו�ד 
ותכניותיו. הנוכחימ דנו בקידומ הישגימ 
לימודיימ וערכיימ, יצירת דרכי הוראת 
למידה חדשנית, ופיתוח תכנית מכינה 

לחיימ בכיתה י"ב, העו�קת בנושאי תוכנ 
המעצימימ תלמיד לפני יציאתו למ�לול 

חייו. זאת לצד טיפוח זהות ציונית דתית, 
ומשמעויותיה בהווי בית החינוכ.

המקלט המשופץ והמעוצב

מציבים יעדים

כמה טוב שבאתם הביתה. 
השבוע נערכ מפגש מיוחד, לכבוד 

שובמ של 22 השליחימ והשליחות 
מטעמ מכונ שטראו�-עמיאל מבית 
רשת 'אור תורה �טונ', אשר חזרו 
בתקופה האחרונה משנימ ארוכות 

של שליחות ברחבי העולמ. באירוע 
�יפרו השליחימ על חוויותיהמ 

השונות, על המאפיינימ שייחדו 
את השליחות שלהמ, על האתגרימ 
וההתמודדויות השונות, והביעו את 

דעתמ כיצד ניתנ לחזק את הקשר 
עמ יהדות התפוצות. "אנחנו מברכימ 

את השליחימ שחזרו ארצה וביצעו 
שליחות חשובה עבור עמ ישראל, 
ובטוחימ שימשיכו גמ כאנ בארצ 
לחזק את עמ ישראל", אמר ראש 

המכונ הרב אליהו בירנבוימ.

הנוער מציג: שיתוף פעולה 
חרדי ודתי לאומי. כפר הנוער 
בני עקיבא 'תורה ומדע' בעמק חפר, 

יזמ לאחרונה שיתופ פעולה שנתי 
ומיוחד עמ 'זוהרימ', כפר חינוכי-
טיפולי אשר הוקמ לצורכ קליטת 
בני נוער בגילאי 14-18 מהמגזר 

החרדי, שאינמ מוצאימ את מקוממ 
במ�גרות החינוכ החרדיות המקובלות. 
במ�גרת הפרויקט, יצאו תלמידי שני 

המו�דות לעבוד עמ 'מרחבימ' - 
מ�לול חקלאות מעשית, שמ התנ�ו 

במגוונ העבודות השונות: עישוב, 
גיזומ, קטיפ, מ�יק ועוד שלל פעולות 

חקלאיות שנועדו לחברמ אל הארצ. 
ראש כפר הנוער, הרב נועמ �א�י: 

"למרות הקושי, כולנו התגיי�נו 
למשימה ופינינו מקומ לאורחימ 

היקרימ שלנו".

מחסור בדירות? לא גזירת 
גורל. מדינת ישראל יוצרת פיגור 
ממוצע של 40,000 דירות בכל שנה 

ביח� לגידול הטבעי של האוכלו�ייה, 
ככ גור� יועצ הנדל”נ אורי צדוק 
שמ�ביר כי כתוצאה מככ הליכי 

הבנייה נמצאימ במגמת זירוז. אחת 
הערימ שאותה �ימנ כחלוצה בנושא 
היא רחובות. "יש בעיר ממוצע של 
1,000 דירות חדשות בשנה, ונתוני 

הלמ"� מציבימ אותה כבעלת איכות 
החיימ הגבוהה ביותר מבינ 14 

הערימ הגדולות בישראל". לדבריו, 
"להשקעה בקרקע עמ עתיד בטוח 
ישנה משמעות כבדה ביותר. לכנ 

מומלצ  להיעזר בלווי צמוד, ייעוצ 
והכוונה. הליווי הזה מונע �יכונימ 

ומ�ייע למק�מ את ההשקעה".

צעיר לומדי הדף 
היומי בעולם. מגד וידר, 

תלמיד כיתה א' בבית ה�פר ממ"ד 
לביא בצור הד�ה, נחשב ללומד 
הצעיר ביותר במיזמ הדפ היומי. 

מגד הוא גמ המשתתפ הצעיר 
ביותר בארצ בחידונ התלמוד 
הישראלי, ששלב הגמר שלו 

יתקיימ בעוד כשבועיימ ב�יומ 
מחזור הלימודימ בדפ היומי.  כבר 
בגנ חובה הוא החל לחבב את דפי 

תלמוד ישראלי שחילקו בשבת 
בבית הכנ�ת. "משבת לשבת הוא 
חיכה לקבל את הדפימ החדשימ" 

מ�פרת אמו, נאוה, ומו�יפה 
כי באופנ כללי הוא מאוד אוהב 

לקרוא. אבי רט, המנהל החינוכי 
של המיזמ, מתייח� לידע הנרחב 

של הלומד הצעיר: "מחממ את הלב 
לראות שניתנ לחבב את התלמוד 

על הילדימ, לחבר בינ הורימ 
וילדימ, ולגרומ אפילו לילדימ 
צעירימ כל ככ לרצות ללמוד 

ולהתחבר לתלמוד".

גם בית ספר גדול וגם מצטיין. בית ה�פר 'מעלות משולמ' מרחובות, זכה בפר� 
החינוכ המחוזי כביה"� המצטיינ במחוז מרכז של החמ"ד. בית ה�פר הוקמ בשנת 1981 

והוא מונה 35 כיתות וכ- 950 תלמידימ. בראשו עומד המנהל מאיר אמויאל מזה כ-18 
שנימ. בשבוע שעבר ביקרו במקומ חברי ועדת הפר�, ובראשמ �גנית מנהלת החמ"ד מיכל 
דה האנ. במהלכ הביקור, הוועדה �קרה את הפרויקטימ הפדגוגיימ הייחודיימ בבית ה�פר. 

ראש העיר, רחמימ מלול: "אנו גאימ בבית ה�פר. נמשיכ לתמוכ במו�דות החינוכ בעיר בכל 
דרכ אפשרית". מנהל בית ה�פר, מאיר אמויאל: "עבודה והשקעה לאורכ השנימ נותנת את 

אותותיה בקרב התלמידימ. יש לנו צוות מצוינ ומחויב ושיתופ פעולה עמ ההורימ והרשות 
המקומית. התמדה ועקביות בחינוכ הנ המקור להצלחה וגאווה".

תלמיד הדף היומי הצעיר בעולם

בית ספר גדול ומצטיין

צילום: יעקב כהן
צילום: דוברות החמ"ד
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מערכת החינוך 
חייבת לקבל צורה 

חדשה, ואני יודע איך 
להתחיל לבנות אותה. 
תנו לי את הכלים 

וההזדמנות

 שרון רוטר // צילום: לירון מולדובן
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המשחק האתגרי מוקרן 
בכיתה. התלמידים מקבלים 
רמזים, משימות וחידות, 
ושמותיהם מופיעים על 
מסך גדול. המעטפת פשוטה 
וחכמה, והילדים מוקסמים • 
מיזם לימודי התנ"ך של צחי 
כהן צובר פופולריות, אבל 
לא מצליח לפרוץ את תקרת 
הזכוכית ולהגיע לכל בתי 
הספר • "במקום להאיץ את 
הבשורה, משרד החינוך מאט 
אותה", הוא אומר בכאב 
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י מאיתנו לא תוהה - איכ 
מתקדמ  כה  שהעולמ  זה 
אבל  טכנולוגית,  מבחינה 
דווקא בבתי ה�פר נדמה 
�משמעו התקדמות  שאינ 
נכונ,  האחרונות.  השנימ  ב-100  תית 
מערכי השיעור השתנו, והכני�ו מקרנ 
בתכל'�  אבל  מהכיתות,  לחלק  ומ�כ 
חומר,  ומכתיבה  מורה  עומדת  עדיינ 
אחרי  שמשחק  הפא�יבי  והתלמיד 
�אפליק ומוריד  פורטנייט  הצהריימ 
ציות, נותר בפער משמעותי בינ העולמ 

הווירטואלי העשיר למציאות בכיתה.
איש  רק  לשינוי, אבל  מייחלימ  כולנו 
עמ  למציאות  החלומ  את  הפכ  אחד 
לכיתות,  אינטראקטיביימ  משחקימ 
הבנויימ על מערכי השיעור הקיימימ: 
צחי כהנ (44), יזמ ומפיק עמ רזומה של 
בהפקות  טלוויזיה  שנות  מ-20  יותר 
החיימ',  'משחק  ערבית',  'עבודה  כמו 
'החיימ  'גאלי�',  אמא',  של  'מלאכ 
ניימ  רק  וזה  'קלמרימ'  הכל',  לא  זה 
את  מהר  לומד  "אני  חלקי.  דרופינג 
ה�יפור, ודואג לחבר אנשימ מוכשרימ 
מכל מיני תחומימ ליצירה אחת", הוא 

מעיד על עצמו.
למיטל,  ונשוי  ברחובות  מתגורר  כהנ 
בשבילה",  עובד  "אני   .40 בת  גננת 
בעל  להיות  משתלמ  "לא  צוחק,  הוא 
�של גננת. הנ עושות המונ בשביל היל
דימ, הרבה יותר ממה שחושבימ", ויש 
 ,(14) אור   - ילדימ  שלושה  גמ  להמ 
רונה (8) וזהר (5). עד גיל 18 הוא גדל 
בשעריימ, בבית להורימ שעבדו ועדיינ 
עובדימ קשה. המ חמישה אחימ, ומאז 
שהוא נער ועד היומ יש לאימו גנ פרטי 
הנדל"נ.  בתחומ  עצמאי  ואביו  בבית, 
צבאי  שירות  אחרי 

בגולני וטיול בארה"ב, הוא למד תואר 
כבר  אבל  וקולנוע,  בתקשורת  ראשונ 
העבודה  את  קיבל  הלימודימ  במהלכ 
�הראשונה שלו והתקדמ במהירות בק
ריירה הטלוויזיונית. כעבור כמה שנימ, 

גמ עולמ הזוהר איבד את זוהרו. 
 למה עזבת את ההפקות?

"כי אני משתעממ נורא מהר. התוכנ 
ועובר  מבינ  אני  אליי.  דיבר  לא  כבר 
�הלאה. לכנ אני מזדהה עמ אותמ תל
הכי�א  על  להמ לשבת  מידימ שקשה 
ש�בל  תלמיד  הייתי  אני  גמ  בכיתה. 
כישלונ.  שהוא  והרגיש  ה�פר  בבית 
הזאת  התחושה  את  למנוע  לי  חשוב 
מהתלמידימ של היומ, ודרכ האתגרימ 
�לגרומ גמ למתקשימ להרגיש שהמ רו

צימ ללמוד ומ�וגלימ להצליח".
 גמ עכשיו אתה משתעממ?

�"ממש לא. המיזמ והמטרה לא מני
חימ לי לישונ. אבל חייבימ לשמור על 

איזונ"…

לא פחדתי. רציתי אמת
�שות עמ  יחד  כהנ  הקימ  ב-2003 
פימ את מועדונ ה�טייג' בטיילת בתל 
מועדונ  לפתוח  היה  "הרעיונ  אביב. 
�וית מפור�מימ  זמרימ  אליו  שיגיעו 
�ערבבו עמ העמ בערבי שירה וריקו
דימ. זמרימ כמו קובי אשרת, שרהל'ה 
עטרי,  וגלי  בו�קילה  מאיה  שרונ, 
וגמ חברי כנ�ת כמו שמעונ פר� ז"ל 
�פקדו את המקומ". המועדונ היה הצ
לחה, אבל ב-26 בפברואר 2005 קרה 
בפתח  התאבד  כשמחבל  נורא,  א�ונ 
המועדונ. חמישה אנשימ נרצחו ורבימ 

נפצעו.
יומ  חגגנו  בערב.  שישי  היה  "זה 
הולדת לאח של מאיה בו�קילה, וכל 
ישבתי  מראש.  מוזמנ  היה  המועדונ 
פיצוצ  שמעתי  ופתאומ  במשרד 
הראשונ  ברגע  זז.  כולו  והבניינ 
מיד  התפוצצ.  גז  שבלונ  חשבתי 
הייתי  מלא.  לתפקוד  נכנ�תי 
בגולני ובלבנונ, חוויתי מוות של 
�שבעה מחברי המחלקה שלי ונשא
�רתי בינ הבודדימ בחיימ, אז הבט
חתי לעצמי שאמ אהיה שוב באירוע 
מיד  יצאתי  אקפא.  ולא  אעשה  אני 
עולמ,  זוועות  ראיתי  לעזור.  החוצה 
זעקות  את  שמעתי  ורק  ברחו  כולמ 
הכאב של הפצועימ. ה'מזל' היה שעוד 
עמדו  אנשימ  הרבה  ולא  מוקדמ  היה 

מחוצ למועדונ. 
"אני זוכר הכל, כי השניות עוברות 
לכ  עולות  כאלו.  ברגעימ  לאט  ממש 
מחשבות כמו את מי אני יכול להציל. 
חו�מ  ועשיתי  החולצה  את  הורדתי 
הפועל  את  ראיתי  לפצוע.  עורקימ 
החוצה  שיצא  הראשונ  שהיה  הערבי, 
�בי לעזור.  אפשר  במה  ושאל  אחרי 

מ

"המיזם והמטרה לא מניחים 
לי לישון". כהן ותלמידי 
בית ספר באתגר התנ"ך

כל מי שיש לו ילדים 
בבית ספר כואב, 
כי אין לנו באמת 
אפשרות כפרטים 
להילחם ולשנות. 
בבתי הספר שניסינו, 
נוצרה אווירה 
מדהימה. אנחנו 
מנגישים את החומר 
והילדים מרגישים 
שהם משתתפים 
ב'מרוץ למיליון'

תנו לי 
את הכלים
וההזדמנות
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אני משתעמם 
נורא מהר, מבין 
ועובר הלאה. לכן 
אני מזדהה עם 
התלמידים שקשה 
להם לשבת בכיתה. 
גם אני סבלתי בבית 
הספר והרגשתי 
שאני כישלון. 
חשוב לי למנוע את 
התחושה הזאת 
מהתלמידים 
של היום
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מהתלמידים 
של היום

קשתי שיביא עוד חולצות, ומיד הוא 
הוריד את החולצה שלו".

 ואז?
�הטל התחילו  וגמ  מד"א,  "הגיע 
פונימ, ואמא שלי נזפה בי שאני בלי 
לפנות  בארבע  בטלוויזיה.  חולצה 
בוקר חזרתי מותש הביתה. לא עברו 
שנשרפ  טלפונ  וקיבלתי  דקות,  חמש 
�לי המועדונ. המשטרה �גרה את המ
�קומ והצ'יפ�ר שדלק שרפ הכל. חזר

תי והצלתי את המקומ". 
 הרגשת אשמ?

לעזוב  כבר  רציתי  תקופה  "באותה 
חיי הלילה החשוכימ, אבל אחרי  את 
את  להשאיר  יכולתי  לא  שקרה  מה 
ונשארתי לשקמ  לבד,  השותפימ שלי 
את המקומ והתדמית שלו. באירועימ 
�בדיע שיעור  יש  כאלה  טראומטיימ 
כמו  הייתי  הרגע.  באותו  ושיעור  בד 
לוחמ, ועשיתי מה שצריכ לעשות בלי 

לתת מקומ לרגשות שלי".
 אז מה השיעור בדיעבד?

שלו.  הכל  אלא  הכוח,  בנו  "שלא 
זה העלה בי את הניצוצ. עברתי דרכ 
�יי�ורימ כדי להגיע לשמ. אחרי הפי
�לחוד להודו  אשתי  עמ  נ�עתי  גוע 

שיימ".
 מה קורה בהודו?

�"אני מתחיל לראות קצב אחר, וב
מרחב הזה התחלתי לשאול את עצמי 
�קרא בהתחלה  הכל.  את  מנהל  מי 
אחר  ורק  ובודהיזמ,  קרישנמורטי  תי 
תהילימ  הקבלה,  ל�פרי  הגעתי  ככ 

ותנ"כ".
 איכ היה לכ אומצ לקרוא?

רציתי  רק  מכלומ.  פחדתי  "לא 
�אמת. היית מוכנ ללמוד כל חומר שי

ביא אותי לאמת".

פלטפורמה אלטרנטיבית
 אני שואלת אותו על קיומ המצוות 

והוא מתחמק מלענות. מדוע?
שאני  שמה  להבהיר  לי  חשוב  "כי 
למגזר  רק  לא  לכולמ.  שייכ  עושה 

מ�וימ".
את  להתחיל  בחרת  זאת  ובכל   

המיזמ שלכ בתנ"כ.
�אלטר פלטפורמה  הוא  "המיזמ 
כאנ  מוצג  התנ"כ  בחינוכ.  נטיבית 
בפשט, רק ה�יפור בפני עצמו, על פי 

ההוראה של משרד החינוכ".
 אבל יכולת להתחיל בגיאוגרפיה.

"נכונ, אבל אני מתחבר לתנ"כ כי 
שכתוב  כמו  להכל.  תשובה  יש  שמ 
�'ואז תשכיל'... לכנ זה המשחק הרא
שונ, אבל בהמשכ נפתח את המשחק 
לכל מערכי השיעורימ בכל מקצוע".

למשחקימ  הגעת  בכלל  איכ   
האלה?

חדרי  מתחמ  פתחתי  ההפקות  "אחרי 
עמ  קריאטיבית  שבניתי  בריחה, 
הצ'יי�ר איתי הרמנ. עבדנו יחד בכמה 
כמעט  אחרי  שהפקתי.  שעשועונימ 
שנתיימ הע�ק התפרק, אולי כי ח�רה 
המשכנו  שנינו  אבל  השליחות,  בזה 

וממשיכימ לעבוד יחד עד היומ. 
שיש  הבנתי  הבריחה  חדרי  "דרכ 
לי את הכוח להעביר כל חוויה ותוכנ 
�פ�י צפייה  דרכ  רק  ולא  פיזית,  גמ 
בית באחרימ במ�כ. שאלתי את עצמי 
איכ אני מפעיל תלמיד, כיתה, שכבה 
להעביר  זה  העניינ  כל  �פר.  בית  או 
לאקטיבי,  פ�יבי  ממצב  הילדימ  את 
לא  משמעות,  של  עולמ  לתוכ  אבל 
את  לנו  ששוטפות  בפר�ומות  כמו 
מוכרות.  שהנ  מה  שנקנה  כדי  המוח 
זה אומצ מאוד גדול להתיימר לבנות 
את  וירווה  שיועיל  משמעותי,  תוכנ 
�הילדימ, ולא �תמ למלא מימ במ

�ננת".
 לפני כמה זמנ התחלת לעבוד 

על זה?
חודשימ  ועשרה  שנה  "לפני 
'למידה  החברה  את  פתחתי 
עובד  אני  אבל  החדש',  בעולמ 

בקצב מרובע מהאדמ הרגיל".
בזמנ השיחה שלנו הוא באמת 
לא נח לרגע. "בניתי את המיזמ 
שעושימ  המרצ  באותו  הראשונ 
�דרה בערוצ 2, יחד עמ �יוע גדול 
טובימ,  אנשימ  ומהרבה  מהשמיימ 
הגדולה'  'הירושה  אתגר  נוצר  וככ 
תנ"כ  ללימוד  מרתקימ  ימימ   21  -
והי�טוריה. הילדימ כל ככ התלהבו, 
בזה  להמשיכ  חייב  שאני  שידעתי 
בכל הכוח. המיזמ הוצג גמ בוועדת 

החינוכ וקיבל המלצות רבות".
"אני מקווה שאם משרד 
החינוך לא יתמוך, אז 
הציבור יתמוך"
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פתאום שמעתי 
פיצוץ והבניין כולו 
זז. כשהייתי בגולני 

ובלבנון, חוויתי 
מוות של שבעה 

חברים, והבטחתי 
לעצמי שאם אהיה 

שוב באירוע אני לא 
אקפא. ראיתי זוועות 
עולם, כולם ברחו ורק 

שמעתי את זעקות 
הכאב של הפצועים

סך
 מ
ום
יל
צ

�בקשר עמ הרבה בתי �פר, שמשתו
קקימ לקבל את המשחק אבל אינ להמ 
אמצעימ לרכוש אותו, ולא מדובר על 

הרבה כ�פ בכלל".
 לא פשוט.

"כרגע התחושה שלי היא שלמשרד 
החינוכ צריכ להגיע עמ מוצר הרבה 
יותר רחב ומנותח, כדי להוכיח להמ 
שזה עובד. למרות שהתוכנית כבר על 
השולחנ, לצערי אני לא יכול לשאת 
לבד בעול הכלכלי. אני באמת מודה 
�לאל שנתנ לי להרגיש מה חשוב, ומ
שמשפחתי  והצמצומ  שההקרבה  קווה 
�חווה י�תיימו בקרוב. בחודשימ האח
וכולי  יהודית'  ל'זהות  חברנו  רונימ 
ההתנהלות  על  ישפיע  שזה  תקווה 
�זקו כולנו  החינוכ.  משרד  מול  גמ 
להתחדש  בכוחה  שיש  למערכת  קימ 
�אני מ�וגל לע ביעילות.  ולהתעדכנ 
מוד מול כל אחד ואחד ולהגיד - אני 
��וחב את זה. אבל אני צריכ את עז

רתכמ".
 במה?

ואני  לנושא,  במודעות  כל  "קודמ 
מקווה שאמ משרד החינוכ לא יתמוכ 

- אז הציבור יתמוכ".
ממשרד החינוכ נמ�ר כי: "המשרד 
חדשה  לימודימ  תכנית  השנה  מיישמ 
בהוראת המקרא, תכנית שמחזירה את 
עצמו.  התנ"כ  ב�פר  הקריאה  חווית 
�התכנית מדגישה את הרצפ הכרונולו
גי-המקראי, מעודדת את בתי ה�פר 
לקדמ יוזמות חווייתיות, מוציאה את 
�יפורי  בעקבות  למ�עות  התלמידימ 
חינוכיימ  משפטימ  וכוללת  התנ"כ, 
כמו  מקראיות.  ולדמויות  ל�וגיות 
�כנ, משרד החינוכ מתקצב שעה נו�
פת לבתי �פר שמעוניינימ ללמד את 
התנ"כ באופנ חווייתי, ובאתר התנ"כ 
מוזמנימ התלמידימ להקשיב ל�יפורי 

התנ"כ באמצעות קריינ מקצועי". •

מדליה לכל הקבוצה
'אתגר התנ"כ העולמי' ללימוד �פר 
יהושע הוא משחק אתגרי המוקרנ על 
מ�כ גדול בכיתה. עבודת ההכנה של 
�בע היא  בכיתה  והתלמידימ  המורה 
האתגר.  לקראת  מהלימוד  חלק  צמה 
של  מערכ  אותו  הוא  הנלמד  החומר 
�משרד החינוכ, רק שהוא מוגש לתל
מידימ בצורה אחרת: רמזימ, משימות 
וחידות שמעוררימ אצלמ את הרצונ, 
בתהליכ  יחד  לעבוד  אותמ  ומחייבימ 
ללא  אפקטיבית,  למידה  שמייצר 

גבולות ובכל תחומ.
קיבלתי חלק מהמשחק הביתה, כדי 
להתנ�ות עמ הילדימ, ונדהמתי לגלות 
איכ המ רוכנימ ומתעמקימ בפרק. המ 
עוד  לגלות  השני  את  אחד  מדרבנימ 
ועוד חידות, ואפילו פותרימ את חידת 
הבונו�. המעטפת פשוטה, אכ חכמה. 
מופיעימ  הילדימ  ושמות  התמונות 
חלק  מרגישימ  ממש  המ  וככ  במ�כ, 
�בלתי נפרד. כל ילד מוביל קבוצה ונ

דרשת גמ עבודת צוות.
 מה המשאלה שלכ?

לקבל  חייבת  החינוכ  "מערכת 
התשובות  את  לי  ויש  חדשה,  צורה 
אני  אותה.  לבנות  להתחיל  איכ  ביד 
�לה ההזדמנות  את  לי  שייתנו  רוצה 
תחיל לממש את זה באופנ מיידי. כל 
ילדימ בבית �פר כואב,  מי שיש לו 
כפרטימ  אפשרות  באמת  לנו  אינ  כי 
�האח חשובה  לכנ  ולשנות,  להילחמ 
�פל ליצור  מתחיל  אני  בינינו.  דות 
טפורמה שמתאימה לשפה ולקצב של 

היומ, וכולנו ביחד נמשיכ לפתח.
פלטפורמה  לבנות  היא  "המטרה 
שתעורר את הרצונ של הילד ללמוד 
מרחב  לו  ותיצור  הדדית,  בערבות 
אפשרויות  עמ  אטרקטיבי  למידה 
התקדמות בלתי מוגבלות המותאמות 
�שני ה�פר  בבתי  אדמ.  לכל  אישית 
�ינו נוצרה אווירה מדהימה. הילדימ 
ממש מתלהבימ, ומרגישימ את הרצונ 
שלהמ לדעת וללמוד. אנחנו מנגישימ 
שהמ  מרגישימ  והמ  החומר  את  להמ 

משתתפימ ב'מרוצ למיליונ'".
 מה מקבלימ ב�ופ המשחק?

מדליה   - ומצליחימ  פותרימ  "אמ 
לכל הקבוצה ותעודת הוקרה".

 אז איפה זה נתקע?
"מבחינה כלכלית, אמ אינ משאבימ 
במקומ  כראוי.  להתפתח  אפשר  אי 
החינוכ  משרד  הבשורה,  את  להאיצ 
ההשקעה  כל  בינתיימ,  אותה.  מאט 
�הפ מכי�י  היא  הראשוני  באבטיפו� 
�מב למיליונ שקלימ.  ומתקרבת  רטי 
חינתי, הדבר הזה הולכ לקרות. זאת 
השליחות שלי ואני חייב לממש אותה. 
ההדימ  אבל  המשאבימ,  לי  נגמרו 
אני  תקווה.  המונ  נותנימ  מה�ביבה 

תנו לי 
את הכלים
וההזדמנות

"אני זוכר הכל. השניות זזו 
ממש לאט". הפיגוע 
במועדון הסטייג' ב-2005
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ת " השו יקט  משה ויסטוךפרו

ִעם עו"ד טלי גוטליב  
תיקי נתניהו.

נואשות ורדיפה כשהמטרה 
מקדשת את האמצעים.

בנימין נתניהו.
איש אדיר, שלמרות כפיות הטובה 

הקולוסלית שהוא סופג כבר שנים, הוא 
עדיין שם לנגד עיניו את טובת מדינת 

ישראל.

פרקליטות המדינה.
גוף רב כוח, וחבל שדווקא העומד בראשה 

מתנהל באופן שהוביל לפגיעה אנושה 
באמון הציבור בה.

שי ניצן.
איש שנתן לאגו להוביל אותו לעשות 
מהלכים, שבראי ההיסטוריה יתבררו 

כשגויים בעליל.

אביחי מנדלבליט.
אינני יכולה לתת אמון באדם שלמשמע 
הטענה כי בוצעו תחבולות חקירה לעד 

מדינה, ענה כי לא ידע על כך. היתממות 
שכזו מאדם בדרג כה גבוה מעוררת בי 

דאגה גדולה.

תפירת תיקים.
בהנחה שהמטרה מקדשת את האמצעים, 

כשרוצים להעמיד לדין אדם מסוים, 
למשטרה יש את היכולת לבצע פעולות 
חקירה כמעט בלתי נגמרות תוך פגיעה 

קשה בזכויות יסוד.

אמיר אוחנה.
איש אמיץ בעל חזון שמגיע מהשטח. כל 

מילה שהוא אומר באה מידיעה אישית 
מעבודתו בעבר כסנגור פלילי.

לשכת עורכי הדין.
בלשכה שמאגדת אנשי מקצוע יש כוח 

לחולל שינוי. ככל שהיא לא תחשוש 
מביקורת היא תצליח להוביל לחקיקת 

חוקים חברתיים מצוינים.

אביעד גליקמן.
יש לי קושי עם כתב שמדברר בצורה 

מאוד חד גונית וחד צדדית, בכל 
סיטואציה שקשורה לחלק הימני במפה 

הפוליטית ולפוליטיקאים מהימין.

בג"ץ.
מתערב כשנוח לו. ערכאת בג"ץ אמורה 

להיות מוצא לאזרח שנפגע מאחת 
מרשויות המדינה. בפועל, מערכת המשפט 

נמנעת מהעברת ביקורת על החלטות 
של הרשויות השונות, ולעיתים נדמה כי 

החלטותיה נובעות מלחץ תקשורתי.

משטרת ישראל.
גוף חשוב ביותר. יש בתוכה שוטרים 
מצוינים והגונים, אך הארגון כארגון 

הוא קלוקל. לעיתים נראה שיש עידוד 
לבינוניות. כאזרחית אני קוראת לחבריי 

במשטרה לזכור כי שמירה על זכויות אדם 
במסגרת מעצרים וחקירות היא הבסיס 

לאמון הציבור בעבודתם.

פמיניזם.
לא מכירה את המושג. מכירה רק שוויון. 
העיסוק בכך מקטין נשים, מנציח פערים 

ומאבקים שהיו נכונים לשנים רבות 
בעבר ואינם מתאימים עוד לימינו. כאשת 

קריירה הנוטלת חלק בחברה שוויונית, 
אני קוראת לנשים שלא להסתתר מאחורי 
מונחים כאלו ואחרים, אלא להאמין בכוחן 

לשבור כל תקרת זכוכית מבלי להישען 
על טענות קורבניות. הכול אפשרי 

מבחינתן.

החוק למניעת הטרדה מינית.
חוק קיצוני מבחינת 'אין גוזרים על 

הציבור גזירה שהוא אינו יכול לעמוד 
בה'. ברור שעלבונות אינן לגיטמיים, אך 

החוק במתכונתו מתערב באוטונומיה 
של האישה ומונע ממנה לנהל את חייה 

האישיים כרצונה. החוק מנציח את 
האישה כקורבן גם כשהיא לא כזאת. 

אני לא רוצה שחוק בישראל יגדיר אותי 
כקורבן רק כי אני אישה.

עו"ד טלי גוטליב (44) מגבעת 
שמואל. גרושה ואמא לתאומים בני 

21 וילדה אוטיסטית בת 8.  

גדלה במשפחה דתית לאומית 
בבני ברק. בוגרת תואר ראשון 

ושני מטעם אוניברסיטת בר אילן, 
ומזה 20 שנה משמשת כעורכת 

דין בתחום הפלילי בתחומים של 
זכויות יסוד. 

ניהלה מספר משפטים מתוקשרים, 
ומאמינה שמאבקים משפטיים 

מנהלים לא מתוך נימוס אלא מתוך 
טקטיקה וכוח.

אביחי מנדלבליט:
אינני יכולה 

לתת אמון באדם 
שלמשמע הטענה 

כי בוצעו תחבולות 
חקירה לעד מדינה, 

ענה כי לא ידע 
על כך
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תלונות שווא.
אחת מהתופעות המחרידות והמחפירות 

שאני נתקלת בהן כעורכת דין מזה 20 שנה. 
יש לכך סיבות רבות ומשונות, כמו הליכי 

גירושין, קידום אינטרסים אישיים במקומות 
עבודה ועוד. גברים מוצאים את עצמם 

כקורבנות בתלונות שווא שמטלטלות את 
עולמם. כמי שנלחמת בתופעה, ארגוני 
נשים רדיקליים רואים בי אויב, במקום 
לשתף פעולה לקידום חברה שוויונית.

ארגוני נשים.
ארגוני נשים רדיקליים מבססים במדינה 
תת תרבות של סתימת פיות של גברים 

כי הם גברים, ושל נשים רק כי הן מעיזות 
לחשוב ולצאת נגד העדר. התחושה היא 

שארגונים אלה מנציחים ומעצימים, 
משיקולים כלכליים טהורים, שנאה 

מגדרית שאני לא יכולה לקבל.

אלימות נגד נשים.
זוועה חברתית נוראית שאין אדם יכול 

להקל בה ראש. כמדינה המלחמה צריכה 
להיות בחינוך, ובהקניית ערכים וכלים 

נכונים כדי לבסס חברה הוגנת, שווה ולא 
אלימה.

חינוך מיוחד.
כאמא לילדה אוטיסטית בתפקוד נמוך, 

אני יכולה לומר שאנשי החינוך המיוחד 
הם צדיקים עלי אדמות, שמבטלים את כל 

האגו כדי להעניק לילדי החינוך המיוחד 
כלים. לפני שאנחנו רואים את עצמנו ואת 

הילדים הרגילים, אנחנו צריכים לראות 
את הילדים המאותגרים שלכל חייהם 

יצטרכו משענת. יש לילדים האלה זכות 

לקיום בכבוד בדיוק כמו לכולם.

משרד החינוך.
צריך לנטוש את הגישה השמרנית 

שמעודדת מצוינות וציונים שהם חסרי 
חשיבות, ולבסס לימודי העשרה שיספקו 

כלים לילדינו ויפתחו אפיקי חשיבה 
חדשים. כיתות המצוינות מעצימות את 

המועצמים ממילא ורומסות את המתקשים.

הרב רפי פרץ.
טוב שאדם עם נתונים כמו שלו יימנע 

מאמירות שמובילות לחילול השם. רב יכול 
לקרב באותה עוצמה שהוא עלול להרחיק. 

הגיעה העת שהחברה הדתית תכיר 
בכבודם ובזכותם של אנשים לחיות בדרכם 

ובאמונתם מבלי להעליב ולהשפיל אותם.

הציונות הדתית.
כבוגרת הציונות הדתית, אני יכולה 

להעיד שמדובר באנשים מעולים וערכיים 
שביכולתם לקרב קהלים שונים. ההקצנה 

בציבור זה מרחיקה מעצמה אנשים 
שנשאו אליה עיניים ומרחיקה אף חלקים 

ממנה. מפלגת הבית היהודי היא דוגמא 
לפספוס אדיר. ביכולתה היה לאחד אנשי 
ימין עם מסורת ואלמנטים ציונים דתיים 
ומסורת. חלק מהאמירות שיצאו ממנה 

הרחיקו מצביעים פוטנציאליים רבים.

תחבורה ציבורית בשבת.
בעד במקומות המתאימים. אני אתאבד 
על זכותו של אדם דתי להיות דתי ועל 
זכותי להיות חילונית. הדתיים צריכים 

לאפשר את החילוניות והחילונים צריכים 
לאפשר את הדתיות. והכל באורך רוח.

איילת שקד.
אישה שקיבלה במה אדירה במפלגה 

ציונית דתית, ועשתה טעות איומה 
כשעזבה בסיס ואמון של קבוצה חברתית 
מהטובות שיש, אשר נתנה לה המון כוח. 

לא עוזבים בית.

יהודה ושומרון.
המציאות ביהודה ושומרון נכפתה עלינו 

על ידי אויבינו. חיילים רבים שילמו על כך 
בדמם ובנפשם והבטיחו את קיומנו, לכן 

אני לא יכולה לקבל מושגים כמו 'שטחים' 
ו'כיבוש'. מדובר בחלק בלתי נפרד מארץ 

ישראל עד שייקבע אחרת. השימוש 
במונחים אלה מנציח את דעת הקהל 

המוטעית שאנחנו כובשים.

חזרה בשאלה בגיל 37.

התמודדה מול אפי נווה על ראשות 
לשכת עורכי הדין.

שירתה בצה"ל כמדריכת תותחנים.

מזהירה שלעקוב אחרי דף 
הפייסבוק שלה גובל בהתמכרות 

קשה.

בגלל סגנונה הלעיתים בוטה, 
נחסמה פעמים רבות על ידי 

החבר'ה של צוקרברג.

עברה התמחות בפרקליטות מחוז 
תל אביב (פמת"א).

במערכת הבחירות סבב ב' הקימה 
את מפלגת 'שווים' וקיבלה את 

תמיכתם של מאות מצביעים.

למרות הקריירה אותה היא מנהלת, 
מקפידה להתנדב במד"א.

אחד התחביבים הגדולים שלה זה 
ריקוד.

לעולם לא תייצג לקוח החשוד 
בעבירות ביטחון ובעבירות שנועדו 
לחתור תחת מדינת ישראל וצה"ל.

שי ניצן:
איש שנתן לאגו 

להוביל אותו לעשות 
מהלכים, שבראי 

ההיסטוריה יתבררו 
כשגויים. הוביל 

לפגיעה אנושה באמון 
הציבור בפרקליטות

10 דברים 
שלא ידעתם על 

עו"ד טלי גוטליב 

………

mailto:shut@shvii.co.il
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הר הבית שלי / אלי ברר

שו"ת הר הבית

הרהורים בעקבות עלייה ביום כיפור האחרון

בע״ה זכיתי לחיות בדור של גאולה. בשנת בר המצווה 
שלי עם ישראל זכה לשחרר את ירושלים, אירוע מכונן 

בחיי, עם ההתרגשות הרבה כשזכינו להגיע בפעם 
הראשונה לכותל המערבי. 

מאז גדלנו בקומה נוספת, ומדי יום כיפור זכיתי 
להתפלל עם הרה״ג שלמה גורן זצ״ל, בשנים הראשונות 

בבית הספר עומריה (בצפון הר הבית) ולאחר מכן 
במחכמה (במערב הר הבית). חוויה מיוחדת במינה. 
לפני כארבעים שנה עלינו להר הבית עם הרב יוסף 

אלבום. דבר מרומם בפני עצמו, אבל לצערנו עם הרבה בזיונות. 
התירו לנו להכנס להר בקבוצות בנות 3-4 יהודים, בליווי אנשי וואקף ועם שמירה 

הדוקה על האיסור להניע שפתיים. 
ביום הכיפורים האחרון זכיתי לעלות בבוקר עם ראש ישיבת הר הבית, הרב אליהו ובר. 

הרגשתי חשמל באויר. מיד לאחר הכניסה להר הבית הרב אליהו ובר אמר את סדר 
העבודה, לאחר מכן תפילת עמידה של יום הכיפורים כולל וידוי. היינו כחמישים יהודים. 

האירוע ריגש אותי מאוד, לא האמנתי שאני זוכה לחוויה כל כך מרוממת. בכיתי בלי 
סוף - בכי של שמחה. 

תקוותי, שנמשיך לעלות במעלות התורה והיראה. שנזכה שעם ישראל ירצה לבנות את 
בית המקדש.

הרב יהודה קרויזר 
שאלה:   

האם ועם איזה תיק מותר לעלות 
להר הבית?

תשובה:  
נאמר בתורה ״ומקדשי תיראו״ (ויקרא 

יט ל), ואמרו בתורת כוהנים: ״איזהו 
מוראו? לא יכנס להר הבית במקלו, 

בתרמילו, במנעלו ובאפונדתו...". 
האיסור לא להיכנס עם תרמיל לא 

נזכר במשנה וברמב״ם, ונראה שתיק 
גב או תיק צד שרגילים ללכת איתם 
בכל מקום, מותר גם להיכנס איתם 

להר הבית.
'אפונדתו' פירש רש״י: ״חגור חלול 

ונותנים בו מעות״.
הרמב״ם פירש שהכוונה לבגד הסופג 
זיעה, שאין להיכנס להר הבית בלבוש 

גופיה בלבד.
לכן ראוי שלא להיכנס להר הבית עם 

פאוץ׳ גלוי ויש להסתירו מתחת לבגדים.

לשליחת שאלות עבור שו"ת הר הבית: 
y.arabiet@gmail.com

מהר הבית לראש הממשלה

ראש המועצה שלמה נאמנ שפוקד את הר 
הבית מדי שבוע בשבוע, עלה השבוע ביומ 
ראש  ביקור  לפני  �פורות  שעות  נישואיו, 

הממשלה בגוש עציונ.

ועמך כולם צדיקים

קבוצת יהודימ מארה"ב אשר בחיי היומ יומ 
אינמ שומרימ על קלה כבחמורה, עלו להר הבית 
חייט,  עוזר  חיימ  הרב  כהלכה בראשותו של 

לאחר לימוד מפיו של ההלכות וטבילה כדינ.

חג הסיגד בהר הבית

כמדי שנה, צוינ ביומ רביעי השבוע בהר 
הבית חג ה�יגד - חג ההשתחוויה. החג שנחוג 
בקרב עולי אתיופיה, כחג הכי�ופימ לעלייה 

בהר הקודש ובנינ המקדש. 

עלה נעלה

בינ העולימ בשבוע שעבר להר הבית נצפו 
חייט,  עויזר  חיימ  הרב  ברנד,  יצחק  הרב 
הרב  פרנק,  יאיר  הרב  אליצור,  איתי  הרב 
מיכאל פואה, הרב אליהו וובר ראש ישיבת 
יצחק  הרב  מורנו,  שמואל  הרב  הבית,  הר 
חכ"ל  אריאל,  אורי  לשעבר  השר  יעבצ, 
יהודה גליק, וחיימ שלמ לוחמ ששת הימימ 

שעלה להר הבית לראשונה מאז.
העולימ שיבחו את אורי אריאל על היותו 
השר היחיד בממשלת ישראל שפקד את הר 
והביעו צער  הבית ברציפות בכהונתו כשר, 

שהממשלה נותרה ללא נציג קבוע בקודש. 
(לשעבר  עמיחי  של  רבה  פרנק  יאיר  הרב 
עמונה), עלה עמ בנו חתנ בר מצווה, לרגל יומ 
�תחילת הנחת התפילינ שלו. בני המשפחה הת
פללו במקומ להצלחתו בתורה וביראת שמימ, 
שימשיכ  אריאל  ישראל  הרב  ה�בא  ועל 
לראות ברכה במעשי ידיו בהתקדמות למקדש. 

זיונות

עֹוד ְינּובּון ְּבֵשׂיָבה

�ַיְפִרי ֶאֹלֵקינּו  ְבַּחְצרֹות  ה'  ְבֵּבית  תּוִלימ  ְש/
ִנימ ְוַרַעַנִנּימ ִיְהיּו.  יָבה ְדֵּש/ חּו... עֹוד ְינּובּונ ְבֵּש@
מאיר לבנברג בנ ה-94 חוגג בהר הבית את 

הולדת הנינ ה-44.
 

ברוך דיין האמת

בשבוע שעבר נפטר בבית שמש הרב חיימ 
הראשי  העורכ  זצ"ל,  מלינוביצ'  הלוי  זאב 

של ש"� שוטנשטיינ.
הרב מלינוביצ' עודד ותמכ בעולימ להר הבית 
כהלכה, ואפ נתנ ה�כמה ארוכה בכתב לחיבור 
�'המקומ אשר בחר השמ' מאת הרב פנח� אב

רמוביצ'. רבימ עלו השבוע לזכרו להר הבית.

http://www.temple-mount.co.il/
mailto:y.arabiet@gmail.com
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שבתאי שירן

הדרכים מפת 

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

�ובוטיקימ. המ�לול הש אינ כאנ חנויות 
נחל,  בועי שלנו הפעמ מוקדש לקניונ של 
שהתחתר ב�לע האדומ ויצר מ�לול מרהיב. 
הילדימ  עמ  וכשתרדו  באילת.  שלנו,  וזה 
תמצאו  לאילת,  בחנוכה  ישראל  עמ  וכל 
את הטיול כהמלצה למ�לול שאפשר לטייל 

אותו עמ ילדימ. מ�לול הקניונ האדומ.

למה אדום?
�לעי הגרנית, הנפוצימ כל ככ בהרי אילת 
�ודרומה לאורכ הימ האדומ, מתבלימ בהש
פעת האקלימ ומתפוררימ לחול בעל ריכוז 
להתגבש  עשוי  חול  אותו  ברזל.  של  גבוה 
הנקרא  ל�לע  שונימ,  אקלימ  בתנאי  חזרה 
��לע חול. אלא שבינתיימ הברזל שבו מת
רכב עמ חמצנ או בעברית פשוטה מחליד, 
גוונ  להמ  יש  שבטבע  חלודה  צבעי  ומקבל 

אדומ מרשימ.
�בי כאנ  שזרמו  השטפונות  מי  זרימת 
מימ עברו, חתרו ב�לע ויצרו קניונ אדומ 

מרהיב.

המסלול.
�מנקודת החניה נלכ בשביל המ�ומנ ב�י
לראות  ניתנ  זה  בשלב  ירוק.  שבילימ  מונ 

דרומה לאילת
אלו שמיצו את ימי השופינג השחורים, מוזמנים לנקות את הראש בחנוכה, 

בקניון האדום ובאטרקציות נוספות, באמצעות הטיולים של מדרשת 'אל ארצי'

(קונגלומרט).  נחלימ  תלכיד  הנחל  בצידי 
משברי  שמורכבת  �לע  שכבת  כלומר, 
�והתל הזרמ  ידי  על  לכאנ  שנ�חפו  �לע 
כדו בתהליכ ה�עת ה�חפ. קטע זה מעניינ 
בעיקר את אלו שגיאולוגיה היא תחביבמ.

אבנ  את  ונפגוש  מטרימ  מאות  כמה  עוד 
החול האדומה, עבורה עשינו את כל המאמצ. 
כאנ כמובנ נתחיל לצלמ, כי אמ לא נשלח את 

התמונות למשפחה - מה עשינו? 
�באבנ החול מתחתר הקניונ האדומ שבנ
חל שני. הירידה לקניונ היא בעזרת �ולמות 
�מו�י אכ  פשוטה,  ירידה  ב�לע.  הנעוצימ 
זה נעבור  נופכ חוויתי למ�לול. באופנ  פה 
ויתדות  �ולמות  בעזרת  מפלימ,  שלושה 
הקניונ  שמתקדמימ  ככל  ב�לע.  הקבועות 
כאילו  נראה  הזה  ובשלב  צר,  ונהייה  הולכ 
עלינו.  �וגרימ  הגבוהימ  האדומימ  הקירות 
מ�תיימ  מטר  כ-200  לאחר  חשש,  אל  אכ 

החלק הקניוני והנחל נפתח.
הצר,  השביל  האדומ,  הצבע  של  השילוב 
הקירות התלולימ והירידה ב�ולמות, מעניק 

חוויה בלתי נשכחת.
בצידי הנחל ניתנ לראות צמחיה מדברית, 
כמו  גשמ  נטול  כמעט  באזור  גמ  ששורדת 
הרי אילת. נפגוש את שיחי רותמ המדבר, 

מלוח קיפח, צלפ ועצ שיטת הנגב, שמהווה 
מקור מזונ חשוב לבעלי החיימ שמ�תובבימ 

באזור זה.
�ונ שב  הנחל  בו  במקומ  הקניונ,  בקצה 
ב�ימונ שבילימ  המ�ומנ  עולה שביל  פתח, 
�הש לקניונ.  הכני�ה  לעבר  שחוזר  שחור, 
ביל השחור הוא צר, ובמ�פר מקומות הוא 
הזה  הקטע  אחיזה.  ידיות  בעזרת  מאובטח 
�הוא בעייתי למי ש�ובל מפחד גבהימ. בי
מימ שהמ�לול אינו עמו� ניתנ לחזור בדרכ 
שבה באנו. בחנוכה, כאשר המ�לול עמו�, 

ניתנ לחזור רק בשביל השחור.

איך מגיעים? 
 12 מכביש  היא  האדומ  לקניונ  הגישה 
צפונית  ק"מ  כ-20  רמונ),  (אילת-מצפה 
לאילת. על הכביש ישנו �ימונ ברור לעבר 
עפר  דרכ  יורדת  מהכביש  האדומ.  הקניונ 
המ�ומנת ב�ימונ שבילימ אדומ, שמובילה 
מחנימ  בו  מ�ומנ  לילה  לחניונ  מהרה  עד 

את הרכב. 
בחנוכה ניתנ להגיע גמ בטיולימ מאורגנימ 
�שמוציאה מדרשת 'אל ארצי'. ה�יורימ בת
שלומ לקהל הרחב ובחינמ לאורחי המדרשה 

• 08-6371181
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איתמר מרילוס

מההפטרה פור  סי

משה �ינגר 
הוא בחור ישיבה 
צעיר, החוגג את יומ 

הולדתו ה-17. ככל 
הנערימ המתבגרימ, 

גמ למשה יש שאיפות 
לשנתו האחרונה 
בתיכונ. תשוקה 

�ויראת שמיימ, לי
מודי נהיגה וחיזור 

אחרי לילכ, מושא אהבתו. 
משה עומד בפני צומת דרכימ. הוא 
נדרש לקבל החלטות מהותיות, ובינ 

השאר באיזו ישיבה ילמד בשנה הבאה. בה 
�בעת הוא פוגש את י�כה, נערה שידיעו

תיה בתורה ובפ�יכולוגיה מהפנטות אותו. 
�בשפה מליצית ועשירה, השזורה בא
למנטימ מנ המקורות, מתוארת השנה 
הדרמטית בחיי הנער משה. זהו רומנ 

�חניכה ייחודי שכתוב בכנות רבה ובצני
עות, ושעו�ק בנער שמתמודד עמ קשיימ, 

התלבטויות, אכזבות והיתקשרויות. עמ 
זאת, אתגרימ אלה רק מחזקימ את רוחו 

ומכינימ אותו לקראת בגרותו והמשכ חייו. 

בלחש
דורית זילברמן

הוצאת 'ידיעות ספרים' / 315 עמ'

א ידיישע מכשפה
רומן שתחילתו במכשפה יהודית בגזרת אשכנז, והמשכו בכישופים מודרניים 

תוצרת ישראל • עלילה מקורית ויצירתית שנוגעת בנושאים הכי רגישים בחיים של כולנו  

בכי תמרורימ / אברהמ דוד �ולמונ
הוצאת 'צמרת' / 182 עמ'

האלילימ  עובדי  הקמעות,  "מנשקי 
רק  המ   - צדיקימ  קברי  על  והמשתחווימ 
ערב  גרבוז  יאיר  בציניות  אמר  'קומצ'", 
יוח�ו  ישר  שלו  והדברימ   2015 בחירות 
�המ עדות  ליוצאי  המתייח�  גזעני  כנאומ 
זרח. ש"� ישר קפצה על המציאה, ואריה 
דרעי הכריז "מי אתה שתתנשא מעלינו". 
�קמ לחשימ,  זה,  את  מ�ובבימ  שלא  איכ 
עות, דיבוקימ - כל אלה מיוח�ימ ישירות 

ליוצאי עדות המזרח.
�יוד שאתמ  שחשבתמ  מה  מכל  תשכחו 
עימ ותקראו את 'בלחש', רומנ על שושלת 
מכשפות יהודיות המתרחש באשכנז. 'כוזו 
במוכ�ז כוזו', אמ אתמ יודעימ מה פירוש 
בבית.  אותו  תנ�ו  אל  הזה  העתיק  הלחש 
ואמ אתמ לא יודעימ את פירושו של הלחש 
ועוד לחשימ רבימ אחרימ, פנו לכמ כמה 
שעות, ותפגשו את בלה המכשפה היהודית 
מצ'כו�לובקיה שיודעת דבר או שניימ על 

עולמ המ�תורינ הזה.
בלה  עבור  נפתח  הזה  המכושפ  העולמ 
לאחר  אימונימ  בתאונת  נהרג  כשאחיה 
גיו�ו לצבא צ'כו�לובקיה, וכל מה שנותר 
�דולר שה בודד של  הוא מטבע  לה ממנו 
עניק לה במתנה, מטבע המביא ברכה לכל 

מי שמתברכ ממנו.
ב�פר,  אחת  דמות  רק  כמובנ  היא  בלה 
ובמהלכ הקריאה מופיעות עוד כמה דמויות 
כנצר  שמתבררות  המשפחתית  בשושלת 
לאותה מכשפה אשכנזייה. שושנה, נכדתה 
�ל  ואל  בישראל,  פועלת  כבר  בלה,  של 
אייגיימ  ניו  אמצעימ  מתוו�פימ  הלחשימ 

יותר, לכישופ כמו תקשור, חתולימ. אבל 
גמ היא לא זונחת ציטוטימ הזרימ למי שלא 
ובעיקר ממנפת  היהודיימ,  בקי בכישופימ 
את העניינ לטובת רווח כ�פי לא רע בכלל. 
על  למשפחה,  בלה  עוד  מצטרפת  בהמשכ 
שמה של המכשפה המשפחתית. היא נולדת 
בארה"ב לדיוויד הבנ של שושנה, ולמרות 
בלה,  לה  לקרוא  מעוניינ  לא  כלל  שהוא 
אשתו לעתיד קוראת �פר שמצא חנ בעיניה 

כשלדמות הראשית בה קוראימ בלה.
�אז נכונ, יש ב�פר לא מעט כשפימ שמ
לא  ממש  ה�פר  אבל  ועניינ,  צבע  כני�ימ 

מ�תכמ בזה.
�יש פה צירימ מעניינימ כמו יח�ימ מש
השתלבות  הגירה,  מאוד,  �בוכימ  פחתיימ 
בארצ ישראל, ודקויות המנ�ות להבינ מה 
�בעצמ עושימ עמ כל ה�יפור הזה של תופ
עות בלתי מו�ברות בחיימ שלנו, אז והיומ. 
זה �פר עמ עלילה מעניינת, בעיקר לדעתי 
לנו עולמ  'הראשונה' שמכירה  בגלל בלה 
�זו שמעני היא  בעיניי  מדובר.  ולא  נ�תר 
קה לדמויות האחרות את החיימ שלהנ. היא 
ב�פר.  מכולנ  והמורכבת  העגולה  הדמות 
שושנה, דיוויד ובלה השנייה, נמצאימ כבר 
בגרעינ האישיות של בלה הקדמונית. כמו 
�וג  מהווה  איתה  טוב, הקשר  כישופ  בכל 

של ברכה וקללה גמ ביחד. 
�ויציר נכתב עמ עלילה מקורית  ה�פר 
תית למדי, חוצת זמנימ ומקומות. אמ היה 
ביכולתה של המחברת לכתוב �פר המשכ 
הראשונה,  בלה  של  מעלליה  על  המרחיב 

הייתי שמח לקרוא אותו. •
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אור רייכרט

יכרט רי של  החברים 

orreut@gmail.com :להערות, הארות והמלצות על מסעדות ………

זהירות, כאן מעשנים
מסעדת קונספט בשרים מעושנים חדשה בפתח תקווה • 

חובה לאלו האוהבים לחלוק חוויה קולינרית עסיסית עם חברים

שנה  שלפני  למתניה,  כתבתי  רעיונ"  לי  "עלה 
�וחצי לקח את התחביב שלו לפרזול צעד אחד קדי
מה ומיתג את עצמו בתור 'הנפח'. "תתחיל לעשות 
הרבה  אבל  זה,  על  "חשבתי  לו.  כתבתי  מעשנות" 
עושימ היומ". "אתה תעשה יותר טוב, ואני אעזור 

לכ עמ א�טרטגיה ועיצוב".
�מפה לשמ, מתניה ואני בערב השקה של 'פיטמא
�טר', עמ יינ, בירה, כמויות מדהימות של בשרימ 
מעושנימ, ושתי מעשנות מפלצתיות יפהפיות, בור 

גחלימ וגריל פריז'ה, שבנה להמ מתניה 'הנפח'.
�'פיטמא�טר' הוא, שכל ארוחה מא הרעיונ של 
�טר אחר בבשר מעושנ עושה את הערב. בונה את 
בשרימ  של  שלמ  שואו  לפועל  ומוציא  התפריט, 
�ועופות שעברו עישונ, ברמה הכי גבוהה שאני אכ

לתי עד היומ. 
אלו אנשימ שבשר ואנשימ הוא האהבה שלהמ, הכיפ 
שלהמ, והדבר שהמ הכי שמחימ לעשות. כל הנוגעימ 
בדבר, החל מהמלצרימ (מארחימ בלשונ המקומ) וכלה 
�בבנאדמ שקמ לפנות בוקר לשימ את הברי�קט במ

עשנה, חיימ בשר בכלל ובשר מעושנ בפרט. 
�בכל מקרה, המקומ יפהפה וממוקמ באזור התע
שייה של פ"ת על גבול גב"ש, הידוע בכינויו 'יכינ 

�נטר' למרות שזה לא בתוכ ה�נטר. 
מה'הצגה'.  יהנו  שכולמ  בצורה  בנויה  המ�עדה 
למה 'הצגה'? כי לא רק באימ לאכול. באימ לחוות 
את כל האושר הזה, כשה'פיטמא�טר' מ�ביר על כל 
נתח, מפרק ומכינ אותו לכל הקהל, וכולמ מקבלימ 

צלחות מרכזיות לשולחנ וחולקימ. 
שולחנות,  בכמה  יחד  יושבימ  וכולמ  כנ,  אה 
כשהמטרה היא להכיר ולשוחח עמ האנשימ מ�ביבכ. 
בעיקרונ, אני לא �ובל את הרעיונ לשבת עמ עוד 

אנשימ שאני לא מכיר לארוחה. אבל כאנ המ הביאו 
קונ�פט מעניינ, שכנ זו לא רק ארוחה. זו הופעה, 

זו הצגה, זה אוכל, אנשימ, בירה, יינ והמונ בשר. 
לעניינינו. 

�התחלנו עמ לחמ מחמצת לבנ שיצא השנייה מה
וכיפי,  חרפרפ  עגבניות שרי  ב�לט  מלווה  טאבונ, 
ועגבניות  שומ  קונפי  של  וצלחת  �ביר,  גזר  �לט 
שרי צבעוניות שהגיר שמנ זית שנ�תפח בלחמ החמ 

לריפוד הקיבה לקראת כמות הבשר והבירה. 
מנת החלבונ הראשונה הייתה עופ שלמ מעושנ, 
�שנפר� ונבלע די מהר. רכ, טעמי עישונ שלא הש

תלטו, ויופי של צריבה לקראת הגשה. 
ע�י�,  נוטפ  חזה  הברי�קט.  הייתה  הבאה  המנה 
�לק  בליווי  הגיע  לשלמות.  ועשוי  למגע  מתפרק 

צלוי, שהיה נחמד וזהו. 
הבאה הייתה 'שווארמה' מכתפ טלה, שנקצצה עמ 
כרוב צלוי וקיבלה מנת טחינה נאה. אושר אמיתי. 

הלאה לחזה מולארד מעושנ ורכ, שקיבל צריבה 
מברנר על הבוצ'ר והיה יפהפה. 

לאללה,  כבדה  מנה  ואורז.  בשר  לפויקה  מכאנ 
אבל שווה בי�. 

נפילה  הייתה  פה  אונטריב.  ל'כנאפה'  ממשיכימ 
קלה, כשלקחו שומנ כבש שיעשה קולות של חמאה. 
זה לא עבד, ונתנ טווי�ט לא טוב. האונטריב עצמו 

היה מצוינ, אז נשנשתי אותו בנפרד. 
�זה לא נגמר. הבשר הבא היה המלכ. הא�אדו בכ
בודו ובעצמו. הפיטמא�טר נתנ לאנשימ מהקהל לבוא 

ולהוציא את העצמות הענקיות מהבשר המתמ�ר. 
�יימנו עמ קפה קטנ וצלחת קינוחימ מ'בי�קוטי', 
�וההכתרה לאחת הארוחות המדהימות ביותר שאכ

לתי בחיי. •

 פיטמאסטר

הברקת 4, 
פתח תקוה

א'-ה': בהזמנת 
מקומות מראש, 

יש להתעדכן באתר

כשרות: רבנות פ"ת

סולם רייכרט

מסעדת קונספט בשרים 
מעושנים

כוסו

כיסאו

יפהפה. יושבים יחד, צופים 
בהצגת הבשרים

כיסו

בזמן ההרצה - 225 ש"ח
אחרי - 250-270 ש"ח

כעסו

קשה לכעוס אחרי כל כך 
הרבה בשר ובירה

לנצור

משק כנפי הפרפר
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שנת חורף
החשכה המוקדמת והמעבר לשמיכות הפוך מכריעים לטובת שנת לילה 

ארוכה ומשקמת • המדור אסף את הפריטים המפנקים שיסדרו לכם יופי של ריסטרט

The Children’s Place 
₪ 89.9 

 בו�טר לילה לטיפול בתהליכי 
CLINIQUE הזדקנות העור של     

 179 ₪ למארז זוגי

 כרית �ופר ג'ל ד"ר גב
 ₪ 399 

 �ט פיג'מה של אינטימה
 ₪ 199.9 

 �ט פיג'מה לילדימ 
     של תמנונ

 ₪ 70 

Weshoes 
 ₪ 99.9 

YVES ROCHER 
 ₪ 149 

 דלתא לגבר
 ₪ 199.90 

42 | שביעי גיליון 382 | א' בכסלו תש"ף | 29.11.19



שביעי גיליון 382 | א' בכסלו תש"ף | 29.11.19 |  43

heli@shvii.co.il :לשליחת חומרים למדור ………
"ל
חו

צ 
ח"
, י
"צ
יח

ג, 
בר

ינ
גר

ון 
יר

י, 
לו

רן 
 ע

רז,
ה 
יר
ש

ן, 
יא
ימ
קל

ין 
עי
 מ

ין,
שי

מא
ש, 

שמ
ת 
מי
 ע

ל,
ש
 א
רת

אפ
ן, 
דג

די 
או

ם: 
מי
לו
צי

 �ט פיג'מה של אינטימה 
₪ 259.9 

 GA-DE של HYDRA SUBLIME שמנ לילה 
 ₪ 99.9 

KIEHL'S מ�כת לילה של 
 120 ₪ ל28 מ"ל, 

 249 ₪ ל100 מ"ל  

 וואנזי, הילדימ 
     של ק�טרו
 ₪ 139.9 

 MINISO כרית 
     וכי�וי עיניימ

 ₪ 29 

 דלתא
 ₪ 99.9 

 שילב
 ₪ 79.9 

 ורדינונ
 150 ₪ לשמיכה 
בגודל 200/220 

FOX HOME 
 ₪ 139.9 
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שבת של  אמא 

חלי בן שחר // צילום: אבישג שאר-ישוב

מקדימה למצוות  סיר לחץ? את יומ שישי 
אנחנו תמיד מתחילימ בדייט זוגי או מורחב 
עמ חבורת הפרלמנט שלנו. אחר ככ עושימ 

קצת השלמת קניות לשבת, ורק בשעות 
הצהרימ אני מתחילה לבשל. תוכ שלוש 

שעות גג הכל מוכנ ובעלי מנקה אחרי את 
המטבח.

קובנה  צימעס? אני היחידה שמבשלת 
(לצערי), ובעבר לא הייתי בשלנית בכלל. 
בשנימ האחרונות אני מעמידה �ירימ כמו 

�בתא מרוקאית טובה, למרות שאינ לה 
שומ זכר בגנימ שלי, והשמועות טוענות 
שאני מבשלת טעימ. אנחנו מאוד אוהבימ 

תבשילימ עמ טעמימ חזקימ ופחות 
מתחברימ למטבח האשכנזי ממנו הגענו. 

חריפ, חמוצ ומלוח המ הטעמימ השולטימ 
אצלנו, לצד �ושי שהוא מאכל הבית. הבת 
הקטנה זורמת איתנו על אוכל מיוחד, והבנ 

זורמ בעיקר עמ שניצלימ ואורז.

אורחים  מתארחים? אילנ בנ זוגי מופיע 
עמ להקת חתונות כמעט בכל ערב, מה 
שמשאיר לנו בעיקר את שבת בתור זמנ 

המפגש הנינוח השבועי. אנחנו משתדלימ 
להיות לפחות ארוחה אחת לבד, כדי להשאיר 

זמנ משפחתי בו כל אחד מ�פר על השבוע 
שעבר עליו והילדימ משלימימ זמנ הורימ.

שינה בשבת תענוג  רב מכר? מאז שהילדימ 
קצת גדלו המ מאפשרימ לנו לישונ בשבת 
בצהריימ, וזו ממש הצלה לקראת השבוע 

הבא. יש לי תמיד �פר ליד המיטה שמחכה 
לשנ"צ הזה, כדי שאקרא בו עמוד אחד ומיד 

ארדמ.

שיר השירים או בירבורים? באופנ מפתיע או 
לא, דווקא כמוזיקאימ אנחנו לא מרבימ 

לשיר שירי שבת בשולחנ. לי באופנ אישי 
אינ חיבור מוזיקלי אליהמ, ובעלי בהיותו 
עולה חדש בכלל לא הכיר את רובמ לפני 

שהכרנו. אנחנו כנ מנצלימ את זמנ הארוחה 
המשותפ כדי לדבר על כל התוכניות 

המוזיקליות שלנו או על תוכניות וחלומות 
בכלל, וגמ הילדימ שותפימ מלאימ לשיחה.

יממה בטרנינג  עזרת נשים בעקבים? כבעלת 
בוטיק לבגדי וינטג' מובנ שאני מתחברת 

לאופנה ול�טייל, ואינ זמנ טוב יותר לאישה 
דתיה להתלבש מאשר שבת בבוקר. אני 

מקפידה לנצל את הארונ הפרטי או הבוטיק 

שירת סטרקמן
מוזיקאית // מנהלת המחלקה הישראלית של חברת Believe Digital להפצת מוזיקה 
בספוטיפיי ואפל // בעלת בוטיק ביתי לבגדי וינטג' // נשואה ואם לשניים, גרה בפרדס חנה

גמ אמ אני לא הולכת לבית הכנ�ת, אבל 
לרוב אני כנ יוצאת ואז אינ יח"צ טוב מזה 

לבוטיק שלי. 

תפילת יחיד  קהילה תומכת? גיאוגרפית 
אנחנו משתייכימ לקהילה חמודה מאוד 

שנמצאת ממש ליד הבית, ומשלבת הרבה 
משפחות צעירות שהגיעו לפרד� חנה 

בשנימ האחרונות. אבל הקהילה אליה אנחנו 
משתייכימ חברתית - 'שומרי אמונימ' - 

נמצאת כאמור במרחק מהבית שלנו ואנחנו 
מגיעימ אליה בעיקר בשבתות מיוחדות 

או חגימ. הקהילה הזו מורכבת ממשפחות 
ותיקות יותר בפרד� חנה יחד עמ צעירות, 

ונוצרה שמ אווירה מאוד מזמינה ונעימה 

שגורמת לנו להשקיע בהליכה עד אליה 
למרות המרחק.

מעין עולם הבא  מחכה להבדלה? הניתוק 
מעולמ הדיגיטל בו אני עובדת הוא חובה 

מבחינתי. במשכ כל השבוע אני צמודה 
לנייד, בינ אמ לצורכ העבודה בחנויות 

המוזיקה, עבודה לנשמה בבוטיק בהעלאת 
תמונות של בגדימ לחנות המקוונת שלי, 

או עבודה על המוזיקה המקורית בצמד 
שלי ושל בעלי ב�גירת הופעות ופר�ומ. 
כל החיימ שלי מתנהלימ משמ, והמנוחה 

מהמחשב והטלפונ בשבת היא ממש מתנה. 
כמובנ שבצאת השבת אני מתחברת מיד שוב 

כדי לראות מה פ�פ�תי.
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כל מה שמעניין את המגזר

אירועים
השבוע התקיימה  אליפות צה"ל למפקדימ 1

בראשות הרמטכ"ל רא"ל אביב 
כוכבי. האליפות, שהתקיימה 

לראשונה מחוצ לב�י�י צה"ל, 
נערכה בעיר שדרות לאות 

הוקרה לתושבי העיר בפרט 
ותושבי עוטפ עזה בכלל. 

במ�גרת האליפות התאמנו 
מפקדימ בכירימ מדרגת �גנ-

אלופ בתפקידימ מבצעיימ ועד 
לאלופימ, בענפי �פורט שונימ. 
אל המפקדימ הבכירימ הצטרפ 

ראש עיריית שדרות ה�רוג 
אלונ דוידי.

אל"מ יאיר פלאי מונה   למפקד חטיבת 'מנשה'. 2
אל טק� החילופימ שנערכ 

במפקדת החטיבה המרחבית 
מנשה, הגיעו מפקד פיקוד 

המרכז אלופ נדב פדנ, מפקד 
אוגדת יהודה ושומרונ תת-אלופ 
יניב אלאלופ, בני משפחה ועוד. 
פלאי, בעל צל"ש מפקד אוגדת 
עזה, הוא בוגר ישיבות ח�פינ 
ושבי חברונ, נשוי לחווה ואב 

לשישה. הוא נולד במושב קשת 
והחל את שירותו בחטיבת גולני. 
לאחרונה הוא שירת כקצינ אגפ 

המבצעימ של חטיבת גולני, 
כמג"ד 13, מג"ד 'דקל', 

כשבתפקידו האחרונ הוא פיקד 

על גדוד 'גפנ' בבה"ד 1.

ביישוב אפרת התקיימ  טק� הנחת אבנ פינה 3
לבית הכנ�ת 'שירת דוד', 

שהוא בית הכנ�ת ה-45
ביישוב. באירוע השתתפו רב 

היישוב הרב שלמה רי�קינ, רב 
בית הכנ�ת וראש הישיבה 
המיי�ד של ישיבת בנ"ע 

'אורות יהודה' הרב שלמה 
קמחי, והזמר שלמה כ"צ.

שני מרצימ ממכללת  'הרצוג' קיבלו לאחרונה 4
פר�ימ שונימ - ד"ר מוטי 

בנמלכ, מרצה בחוג להי�טוריה 
במכללה, קיבל ציונ 

לשבח מטעמ מכונ 
שז"ר על הוצאת 

�פרו 'שלמה 
מולכו - חייו 

ומותו של משיח בנ 
יו�פ', והמשוררת 
ד"ר �יונ הר שפי

מרצה בחוג ל�פרות 
במכללה, קיבלה את 

הפר� לשירה עברית לזכר 
רעיית הנשיא נחמה ריבלינ 

ז"ל, על �פרה 'זרקא'.

מתכנסים
השבוע התכנ�ו עו"ד  ערנ בנ ארי לשעבר 5

יועמ"ש במשרד הביטחונ, עו"ד 
אבינעמ גואלמנ יו"ר ועדת 

הקשר בנימינ, עו"ד דוד 
ברלינר, עו"ד בנימינ גרו�מנ
ועו"ד זיו מאור, לדיונ ראשונ 

והשקת פעילות ועדת הה�דרה 
של לשכת עו"ד, ששמה לה 

למטרה לטפל בהשוואת 
החקיקה ביהודה ושומרונ לשאר 

הארצ, טיפול בח�מימ, חופש 
מידע וקידומ חקיקה רלוונטית.

עובדי מועצת יש"ע  נפרדו השבוע מיו"ר 6
מועצת יש"ע היוצא חננאל 
דורני, ב�יור ברובע היהודי 

בעיר העתיקה בירושלימ. 
ב�יור, שהוביל מנכ"ל 

מנהלת הרובע היהודי הרצל 
בנ-ארי, השתתפו מנכ"ל 

מועצת יש"ע יגאל דילמוני, 
ה�מנכ"ל מתניה שפירא, 

הקב"ט שלמה וקנינ, 

צילום: דובר צה"ל
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מזל"טים
לנתנ וזהר מאיר להולדת 

הבת 

למו"ל 'ידיעות �פרימ' דובי 
איכנולד להולדת הנכדה 

באר, בתמ של שקד ומשה 
פרוכט.

לורד וארז זיו-אונ מכוכב 
יאיר צור יגאל לאירו�י הבת 

�פיר עמ תומר, בנמ של 
שרית ו�ידני ליונ� משוהמ

לאנשי ההייטק פנינה 
ואברהמ קהת מפ"ת 
לנישואי הבנ אליהו 

עמ אמונה, בתמ של 
נצח ישראל ומיכל 

כהנ מבית שמש
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מניחים אבן פינה באפרת פלאי מקבל את הדרגות החדשות

מימין - מאור, גואלמן, בן ארי וברלינר

ד"ר הר שפי והנשיא
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גב

נן 
רו

ם: 
לו
צי

דוידי וכוכבי מצטלמים למזכרת1

איטה דילר, אלנתנ זכריה, 
שירי בלייכר, נדב מלכה

וגזברית המועצה המקומית 
קדומימ קרנ גפנ. ב�יומ ה�יור 

ישבו החברימ לשיחת �יכומ 
ופרדה במשרדי הרובע.

חוגגים
בשני האחרונ התקיימה  ביישוב שלומית 7

שבחולות חלוצה הברית של 
מבשר אלישע ורנר, בנמ של 

יועצ שר החינוכ יוני ורנר
ורעייתו טל. ה�נדק בברית היה 

שר החינוכ הרב רפי פרצ, 
שנשאר לשבת על כ�או ובירכ 

את המוזמנימ הרבימ. נצפו 
- מנכ"ל הבית היהודי ניר 

אורבכ, �גנ ראש מוא"ז 
שומרונ דוידי בנ ציונ, חכ"ל 

עידית �ילמנ, דגנ אייל, 
ליאור ליפשיצ, מיכאל 

�ימנטוב, צביאלי חורי, יובל 
צור ועוד רבימ.
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הרב רפי מברך את ורנר
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חוגגים 40 לישיבת קרנ"ש

אנשי משק אחיה, דתילישס ואנג'ליקה
שרפר מעניק את ספרו 

החדש לד"ר קור

החברות חוגגות עם אפרת זכריה

החברים ממודיעין בתמונה קבוצתית

דר
לנ
 ב
יה
 ח

ם:
לו
צי

שרפר
צילום: אריאל 

שומרון
שיבת ההסדר קרני 

צילום: י

בשבוע שעבר חגגה  ישיבת הה�דר קרני 8
שומרונ את אירוע הבוגרימ 

לציונ 40 שנה לישיבה. באירוע 
נכחו ראשי הישיבה, הרב 

שמואל הבר והרב אברהמ 
קורצוויל, רבני הישיבה וכאלפ 
בוגרימ, ובהמ - ראש מועצת 
קדומימ חננאל דורני, ראש 
עיריית שדרות אלונ דוידי, 

מ"מ ראש העיר יבנה אלי 
מזוז, ראש ישיבת כפר מימונ 

הרב הראל קצינ, קצינ החינוכ 
הראשי תא"ל צביקה פייראיזנ, 

מנכ"ל קרנ קהילות ליאור 
ליפשיצ, מנכ"ל ישיבת קרנ"ש 

אלימלכ כהנ, מנהל אולפנת 
רעות בפ"ת מתנ אדלר, 

הלובי�ט שוקי זוהר, �יו"ר 
ארגונ ישראלימ דוד זנזורי, 
אבנר גל� מקבוצת 'ני�טק' 

ועוד רבימ.

הבלוגרית אפרת זכריה חגגה 7 שנימ לבלוג 9
'הדוכ�ית' באירוע במ�עדת 
הבשרימ �ומ�ה. באו לברכ, 
להצטלמ ולהינות ממתנות 
לחורפ בח�ות ג'ק קובה - 

מירי בנ דוד ליוי, ליבי 
(ליבילנד) ניחמוב�קי, ענבל 
בו�קילה, מירי ביילינ, שרי 

יהל, נטע ברודינ�קי ועוד.

תרבות וספורט
בראשונ השבוע התאחדו 

ארבע מקהלות חזנימ, 10
שתי מקהלות ילדימ, החזנימ 

אודי אולמנ, דוד אולמנ וחיימ 
שטרנ והזמרימ אורי שבח, 

דוד רפאל (דדי) בנ עמי ואריק 
�יני, למופע לזכרו של הרב 

שלמה קרליבכ זצ"ל במלאות 
25 שנה לפטירתו. המנצח, 

המעבד והמנהל המוזיקלי של 
הערב היה יענקל'ה רוטנר, 

והמנחה היה ד"ר אבשלומ קור
שהו�יפ לשירימ �יפורימ מחיי 
ר' שלמה קרליבכ. על ההפקה, 

המחלקה לתרבות תורנית 
בעירית ת"א בשיתופ האגפ 

לתרבות יהודית במשרד 
החינוכ. עוד נצפה - אריאל 
שרפר, עורכ ומגיש החדשות 

ברדיו קול-חי.

במוצ"ש האחרונ אירחו 
יועצ התקשורת אלי 11

הלמנ ועו"ד יו�י אטינגר, 
היזמימ מאחורי קהילת 

הקולינריה הכשרה 'דתיליש�', 
עשרות אנשי תקשורת, יח"צ 

ומובילי דעה מהמגזר הדתי 
והחרדי במ�עדת 'אנג'ליקה' 

בירושלימ, לרגל השקת חגיגות 
ראשית המ�יק של 'משק אחיה'. 

נצפו - מנכ"ל 'משק אחיה' 
דוד זיצר, מנהל השיווק רועי 
כרמי, מנהלת התפעול לימור 
�הר, אלעד ועדי טנא, דנה 

ואלירנ אלחרר, אליעד �עדה, 
שני בנימינ, אושרית אברג'יל, 

שיראל אברהמי, אורית 
שוהמ-ראב"ד, דודי ומיכל 

זילברשלג, עו"ד כרמית 
ואיתמר גודינגר-בורנשטיינ, 
דניאלה שרביט, מרימ ומאיר 

גרינ, רותי ברג, מרימ כהנ, 
שולמית לניאדו ועוד.

בבית הכנ�ת 'אדיר 
במרומ' (ע"ש �פרא) 12

במודיעינ התקיימה אליפות 
בטני� שולחנ - לטובת התרמה 
לבית החולימ אלי"נ בירושלימ. 

את האירוע ארגנ ואירח בנג'י 
דומיניצ. השחקנימ התכבדו 
בפופקורנ, בירה ו-וי�קי, 

כשבמקומ הראשונ זכה דניאל 
�לומונ. נצפו משחקימ - 

ראובנ שנפ�, דארנ רוקמנ, 
נועמ רוזנ, אבי מורלי, ישראל 

ציגנלאוב, שלמה יעקוב�ונ, 

מזל"טים
לאלירנ מזוז, הבעלימ של 
להקת החתונות 'מזוזיקה', 

לאירו�יו עמ �יונ צחייק

לאביב ורעות מרגליות 
מתל אביב להולדת הבנ

מינויים
ד"ר דוד שיינפלד מונה 

לחבר ה�גל האקדמי בחוג 
לאלקטרו אופטיקה במרכז 

האקדמי לב

מרדכי בניטה, מנכ"ל 
משרד ירושלימ ומורשת, 

קיבל דרגת אלופ משנה

עידו חניאל, בני טיטלבוימ, 
מיקי ברגר, חננ שלזינגר, 

קובי אלונימ ודוד כהנ.

אל תחרות היינ 
הבינלאומית טרה וינו 13

2019 שהתקיימה במלונ כרמימ, 
נשלחו 618 יינות מ-28 מדינות. 

יקב 'גת שומרונ' מקרני 
שומרונ, בבעלותו של ה�רוג 
ליאור נחומ, שלח לתחרות 3 

 .24k יינות קינוח מ�דרת
שלושת היינות זכו במדליות - 

כ�פ, זהב וזהב כפול.
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ליאור נחום. יין משובח

שירה לביא
צילום: 

שה
 מ
ור
יא
 ל

ם:
לו
צי

כל מה שמעניין את המגזר
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מבצע שכר דירה לשנה!
בפייסבוק: טקטון    www.tecton.co.il :אתר

עשרות משפחות כבר פתחו
דלת לחיים טובים יותר

טקטון מזמינה אתכם לבחור נכון ולהגשים את החלום. בואו לגור בצמוד קרקע מרווח, 
6 חדרים עם גינה במיקום מושלם, רק 20 דקות מפתח תקווה.

הצטרפו לשכונה איכותית ומתפתחת ולקהילה מגובשת עם אנשים איכותיים כמוכם. 
צרו קשר ותאמו פגישה כבר עכשיו בטל׳: 052-3085778

http://www.tecton.co.il/

