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הערת שוליים 
  אלחנן בן אורי

מילה שלנו
קצת קשה לעקוב אחרי הזיג זג של נפתלי בנט. יו"ר ימינה אמר בעבר שהוא נגד חרד"לימ חזר 
בו לאחר זמנ קצר ואמר כי הוא חרד"ל גאה. ואמ כבר מדברימ בגאה, נפתלי בנט שאמר לפני 
ארבעה חודשימ כי לא יקדמ שומ חוק למענ הלהט"ב, אמר לפני כשבועיימ כי לקהילת הלהט"ב 

מגיעות אותנ זכויות אזרחיות.
נפתלי בנט אמר: "לא פרנ�ה, לא מעניינ" והצהיר "נציג אלטרנטיבה שלטונית ולה שלושה 
יעדימ - להשתלט על נגיפ קורונה, לשקמ את הכלכלה ולאחד את העמ". דבריו והתנערותו 
גמ מנושאי ארצ ישראל היו בינ הגורמימ לפיצול ימינה ולפתע עמ מצוקת ה�קרימ החל לנופפ 
בעובדה שהוא העלה ל�דר היומ את נושא הריבונות. נפתלי, אתה העלת ל�דר היומ ואתה הוא 

זה שהורדת כי לא פרנ�ה, לא מעניינ.
נפתלי בנט, האיש אשר עשה מעשה ופיצל את הציונות הדתית יחד עמ איילת שקד והקימ 
את הימינ החדש מכיוונ שנמא� לו מהרבנימ, ומכיוונ שאינו רוצה להיות משגיח הכשרות, מצא 
את עצמו מחוצ לכנ�ת וחזר לאחר מכנ עמ חיבור לאיחוד הלאומי. נפתלי בנט נפרד מהאיחוד 
חזר אל  כי הקרקע בוערת תחת רגליו  ולאחר שחש  לו מהקיצוניות.  הלאומי כשאמר שנמא� 

ב�י�י הציונות הדתית ומנ�ה להתחבר שוב אל ערכי הציונות הדתית. 
נמא�  לבנט  יהודיימ,  לערכימ  ממחויבות  נמא�  לבנט  מהקיצוניות.  נמא�  לא  בנט  לנפתלי 
ממחויבות לערכי הימינ. השבוע בנט זעמ על ניכו� המילימ "הציונות הדתית" למפלגתו הציונית 
הדתית. אבל מה שברור הוא - שנפתלי בנט לא רוצה ולא מעוניינ להיות ציונות דתית. נפתלי 
בנט מעוניינ לשאוב קולות ציוניימ דתיימ ושישתקו, ולכנ לקח ברשימתו אנשימ המזוהימ עמ 
הציונות הדתית שיצביעו בדיוק באופנ שנפתלי בנט יגיד להמ ולא ידברו יותר מידי. מה שבנט 

באמת רוצה זה להיות אביגדור ליברמנ או יאיר לפיד של הציונות הדתית.
נפתלי בנט הבינ שעמ ערכימ חדימ וברורימ הוא לא יוכל לשאופ לראשות הממשלה ולכנ 
עבר לערכימ כלליימ, אלא שגדעונ �ער מייצג הרבה יותר טוב ממנו את הערכימ הכללימ, ולכנ 
נפתלי בנט איבד בפרק זמנ קצר 12 מנדטימ ב�קרימ, וכפי הנראה הוא יאבד עוד ועוד עד ליומ 

הבחירות. נפתלי בנט יאולצ להפנימ עד יומ הבחירות שלא ערכימ - לא מעניינ.
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למערכת שמורה הזכות לקבל או 
לדחות מודעות שלא על פי רוח
העיתון. המערכת אינה אחראית

לתוכן המודעות.

תיעדתם אירוע, יש לכם סיפור מעניין, 
משהו שכדאי שכולם יידעו עליו, 
מידע חשוב, רוצים לברך מישהו, 

לאחל מזל טוב? 
אתם מוזמנים לשלוח לנו:

ma.shvii@shvii.co.il
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וגם
ישיבות ואולפנות
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התיישבות

וגם
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הערכים שלנו לא סותרים, הם משלימים.
ואותם אנחנו מביאים להנהגת המדינה.
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ן ו מר שו ן  ו אמנ

 amnonzst@gmail.com ………

השב"כ  ראש  די�קינ,  ליובל  העניק  אחרונות'  'ידיעות 
כדי  האחרונה  השבת  של  הכותרת  בעמודי  נרחב  מקומ  לשעבר, 
שיביע את דעתו השלילית כנגד נתניהו המכונה אצלו, "הנאשמ 
מבלפור" כאילו היה עוד מתבגר נלהב במאהל של אמיר השכל. 
אותו טק�ט מחאתי שחוזר על עצמו מאז השתחרר לפני 10 שנימ. 
�הכות תחת  המפלג  השיח  מפני  להתריע  גמ  ביקש  הוא  הפעמ 
רת "ככה לא תישאר לנו מדינה". כמו בכל הפר�ומימ הצדקניימ 
רוב המאמר היה בנוי על עלבונות כלפי נתניהו עמ הבעת חשש 
מהדמוגרפיה החרדית והערבית, מהיותמ תלותיימ ובלתי יצרנימ 
ומצביעת המציאות בגוונימ קודרימ. ב'ידיעות' לא מבזבזימ שטח 
פר�ומי כל ככ גדול רק בשביל להשמיע תחזיות חברתיות. די�קינ 

ולפיד להקימ ממשלה משותפת ש"תדאג  קורא שמ לבנט, �ער 
לאזרחיה ולא למנהיגיה" ול�יומ הוא מבקש "לבחור בחוכמה'. 

העובדה שנתניהו נבחר פעמ אחר פעמ לראשות הממשלה, שבכל 
�קר זוכה להתאמה הכי גבוהה לתפקיד, לא ממש מזיז לאיש הזה 
�ולדומיו. כשהוא מבקש לבחור בחכמה הוא מתחכמ. חכמה היא לה
צביע רק לרשימות מתנגדי נתניהו. זו אותה פטרונות שלא פ�ה מנ 
העולמ שבזה תדיר לתומכי הליכוד רפי השכל שמצביעימ למנהיגימ 

שדופקימ אותמ. 
•

מתמקדות  קודמיהנ,  וקודמי  קודמיהנ  כמו  האלה,  הבחירות 
של  הלגיטימיות  בחו�ר  מככ  יותר  אבל  נתניהו  של  בדמותו 

בו  היהודימ מאמינימ  היהודימ במדינת  רוב  ותומכיו.  מצביעיו 
ואיכשהו כהונתו ממשיכה להיות מוטלת ב�פק. דווקא הבחירות 
התכופות בשנתיימ אלו, החגות �ביב כתב האישומ והמשפט, 
ממחישות את מידת האמונ שהמ רוחשימ לו ומציגות באור חיוור 
את הדרישות להדחתו. �עיפי האישומ, הפרת אמונימ ומרמה, 
רוצימ לומר שחטאיו ופשעיו נעשו כלפי הציבור. אבל הציבור 
ממאנ להרגיש מרומה. לא כי הוא �ולח, כי אינו מאמינ. לא כי 
אינו מבינ את �עיפי האישומ, הוא מבינמ היטב, אלא כי הוא 
מרגיש שהפרת אמונימ נעשית דווקא על ידי מערכת המשפט 
שדנה את ראש ממשלתמ ברותחינ. מדובר באוכלו�ייה שזוכרת 
איכ כל ראש ממשלה מהליכוד, שהמ והוריהמ הצביעו לו, הודח 
"הרוצח"  בגינ  לבית  מתחת  ההפגנות  בולשביקיות.  בטכניקות 
והאשמת יצחק שמיר כ"מושחת נמא�ת", איזו בדיחה. אפ פעמ 
לא בדרכ המלכ, תמיד בתועמלנות נתמכת תקשורת. ועכשיו 
נתניהו. פתאומ הטענות הנ גמ על הה�תאבות, 14 שנות שלטונ 

ממושכות שהשחיתו אותו. 
�בבחירות 1999, אחרי 3 שנות כהונתו הראשונימ, הפ�יד נת
�ניהו לקמפיינ הנוכלות הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית שבי
צע אהוד ברק עמ עשרות העמותות הפיקטיביות ומאות מיליוני 
הגדול  אושרו  את  אז  תיאר  עוז  עמו�  ה�ופר  מחו"ל.  השקלימ 
לחלונ שלכ  מתחת  הרעיש  כאילו  "זה  מעניינ:  בדימוי  מההפ�ד 
השתתק.  הוא  ופתאומ  שנימ,  גבי  על  שנימ  הרעיש  קומפר�ור, 
כהונת  אז  וכבר  שנה,   14 לא  שנימ,  שלוש  השקט".  כל,  קודמ 

נתניהו טרטרה את ימיו ולילותיו של עוז.
•

שנתיימ מאז פטירתו והבת גליה עוז הוציאה השבוע את �פרה 
"דבר שמתחפש לאהבה" בו מאשימה את אביה ה�ופר בהתעללות 
�די�טית ומתמשכת. הז'אנר של העלאת האשמות מלפני עשורימ, 
בוודאי כלפי מי שהלכ לעולמו, אינו הגונ אבל כנראה רק אחרי 
שהקומפר�ור שהרעיש את חייה השתתק היא אזרה אומצ ל�פר לנו 

איזו דמות מטרטרת הוא היה.

לא מוותרים. 
תומכי הליכוד

כשיובל דיסקין דורש מהציבור "להצביע בחוכמה" הוא מבזה 
המוני ליכודניקים שלא פחות חכמים ממנו • וגם 'הרעש' של עמוס עוז

הבחירות האלה, כמו קודמיהן וקודמי 
קודמיהן, מתמקדות בדמותו של נתניהו 

אבל יותר מכך בחוסר הלגיטימיות של תומכיו. 
אבל הציבור ממאן להרגיש מרומה
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הזדמנות 
אחרונה!

הגרלת 'פרס מציל חיים' מסתיימת השבוע. 
הג'יפ מחכה  לכם וגם שי מחכה לכם...

וייסיעו  מציון'  'עזר  לעמותת  תרומה  הן  ההכנסות  כל 
בהגדלת מאגר מח העצם ומערך הסיוע לחולים, קשישים 

ובני משפחותיהם.

לא נחכה פה עוד הרבה...
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טר רו ן  ו שר

sharonroter@gmail.com ………

השנה קיבלנו 'פטור' מהשתכרות 
התודעה  את  למ�כ  צורכ  אינ  בפורימ. 
כדי להגיע ל'עד דלא ידע' - אנחנו כבר 
לגמרי שמ. התחושה הזו ששומ דבר לא 
ידוע, לא שעה לא שבוע, לא מתי י�גרו 
פ�ח  לחגוג  נוכל  אמ  או  שוב,  אותנו 
�ביחד, מי באמת ראוי להנהיג את מדי
נת ישראל, והאמ החי�ונ והמדע באמת 
אותנו  הנגיפ - מלווה  יכולימ לנצח את 
�המוש ברמת  אפילו  ורגע.  רגע  בכל 
חיובי  לצאת  מושג:  לנו  אינ  כבר  גימ 
זה דבר שלילי? או אולי לצאת שלילי 

זה חיובי?
�לחוזרימ בתשובה יש את הביטוי הש
מופיעה  'לזרוק את השכל'. כשאני  גור 
ומ�פרת את �יפור התשובה שלי, תמיד 
אלי  שניגשת  מורה  איזו  באולפנה  יש 
שרונ,  "�ליחה  ואומרת  המופע  אחרי 
דבר אחד לא הבנתי. מה זה "לזרוק את 

השכל"? נשמע לי קצת לא הגיוני".
מצד  כי  הפוכ,  על  הפוכ  זה  ובאמת 
להבינ  כדי  השכל  את  חייבימ  אחד 
לזרוק  חייבימ  השני  ומהצד  וללמוד, 
והאמונות  הישנות  התפי�ות  כל  את 
התורה  את  לקבל  כדי  עליהנ  שגדלנו 
שהתורה  להאמינ  בשביל  בואו,  באמת. 
היא אמת - שהיתה יציאת מצרימ, עשר 
�לשח חייבימ   - שנבקע  והימ  המכות 
הידענות  הציניות,  ה�קפטיות,  את  רר 
'�יפורי  ואת הבוז שרחשנו לכל אותמ 

�בתא' כביכול.
אז הפורימ הזה כולנו בחינת 'זורקימ 
�את השכל'. נדמה כאילו ה' הכינ אות
הזה  לרגע  כל השנה שעברה  נו במשכ 
שנרגיש את חו�ר הוודאות בכל רמ"ח 
שכולנו  מובנ  גידינו.  וש�"ה  אברינו 
והידוע,  למוכר  לשגרה,  לחזור  רוצימ 
שזה  ולצפות  קדימה  לתכננ  לאפשרות 
 - אחרות  במילימ  (או  יתממש  באמת 
אבל  שלנו)  בחיימ  השליטה  לאשליית 
לקבל  ומוכנימ  להתנגד  מפ�יקימ  אמ 
באמת את הידיעה שאנחנו לא יודעימ, 
של  במצב  להיות  מ�כימימ  היינו  אמ 
'עד לא ידע' לא רק בפורימ אלא בכל 
הדובדבנ  את  משיגימ  היינו  אז  השנה, 
הזה  לעולמ  שיש  הטופ  את  שבקצפת, 
להציע - לבטוח לחלוטינ במי שמנהל 
�הע את  לעשות  לו  ולתת  העולמ  את 

בודה שלו בשקט ובלי עזרתי. זה הזמנ 
לזרוק  לנו,  מתכננ  שה'  לטיול  לצאת 
בפשטות  בשבילימ  וללכת  השכל,  את 
�ובשמחה, כמו �ו� עמ ַ�ֵכּי ֵעיַנִימ המו

נעימ ממנו להביט לצדדימ. 

ובעניין אחר, שמתמ לב כמה אהבת 
כמה  הקורונה?  חולי  מקבלימ  ישראל 
פרגונ ותשומת לב? (נכונ יש גמ שנאת 
מעדיפה  תמיד  אני  ממנה  אבל  חינמ 

להתעלמ). 
לימי  משאירה  שהייתי  דברימ  כמה 

הפו�ט קורונה:
לבקר  תבוא  שהמשטרה  אשמח   //  1
אותי גמ אמ יש לי שפעת. נחמד לראות 

אותמ שומרימ על קשר עמ האזרחימ.
יכולימ  אתמ  וחברימ:  שכנימ   //  2
גמ  ומגדנות  מתנות  אוכל,  לשלוח 
כשיש �תמ חומ או חולשה, אפילו אמ 

הבדיקה שלילית.
�3 // למה שלא נשמור את עניינ הבי

והכלל, שאין האדם יודע כלל

נדמה כאילו ה' הכין אותנו במשך כל השנה 
שעברה לרגע הזה שנרגיש את חוסר 

הוודאות בכל רמ"ח אברינו ושס"ה גידינו

עיניימ,  חולה מדביק? דלקת  דוד לכל 
תולעימ וכינימ הנ גמ מגפות של אלפי 
שנימ שאפשר למגר. אומנמ הנ קלילות 
ולא מ�וכנות אבל הנ מזה מציקות. אני 
בעד ל�גור את ה�יפור הזה אחת ולתמיד 

ולהעיפ גמ אותנ מהעולמ.
כל  את  לכ  שנותנימ  כיפ  איזה   //  4
הפרגונ להחלימ בשקט. אני בעד שבכל 
�פעמ שיש חומ נוכל להיכנ� ליחידה נפ
רדת (או למלונ) ולהיות שמ עד שנרגיש 
לעולמ.  לצאת  כדי  מ�פיק  מאוששימ 
אה, וגמ לא יזיק לקבל את כל הארוחות 
בינתיימ  יטפל  אחר  ושמישהו  מוכנות 

בבית, בילדימ ובעבודה.

וראינו  הפתח  שנפתח  עכשיו 
נופל  לא  שהעולמ  אפשרי,  ממש  שזה 
�כשאנחנו לא שמ כדי להחזיק אותו וש
�לכולנו יש תחליפ, אפשר גמ להיות חו
לימ בשקט. רפואה שלמה ופורימ שמייח 

לכל עמ ישראל. •
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ישי פרידמן טיקה לי פו

הערבים החרימו פרויקט בנייה, עיריית 
ת"א השתמשה בחברה מההתנחלויות  

מיזם שנבנה על בית קברות מוסלמי ביפו עורר מהומות • 
בעידוד חברי מועצה, חברות בניין בבעלות ערבית סירבו לספק 
שירותים - והעירייה מעסיקה במקומן ספקית בטון מעמנואל

בעקבות  ביפו  מהומות  התחוללו  שנה  כחצי  לפני 
פרויקט של עיריית תל אביב - בניית מעונ לדרי רחוב 
הפגנות  עתיק.  מו�למי  קברות  כבית  שהתגלה  במקומ 
�רבות התקיימו, משאית, פחימ ועצימ הוצתו, ונציגי צי
בור בחברה הערבית זעמו על החלטת העירייה לקדמ את 
הפרויקט. "ברוח, בדמ, נפדה את אל-א�עאפ (שמו של 

בית הקברות)", קראו התושבימ.
ראש העיר רונ חולדאי לא נכנע, והמשיכ לקדמ את 
המרכזי  כשהתורמ  גמ  והזעמ.  המחאה  אפ  על  הבנייה 
�למיזמ משכ את ידו והפ�יק לתמוכ בו, החליטה העי

רייה לממנ את כל הפרויקט בעצמה. 
כי בשל המאבק עמ הקהילה הערבית  עכשיו מתברר 
שקלימ  מיליוני  להוציא  אביב  תל  עיריית  נאלצת  ביפו, 
מעבר  שעברה,  בשנה  כבר  המקומ.  לאבטחת  מקופתה 
לשמירה הרגילה, היא הקצתה 3.2 מיליונ שקלימ כתו�פת 
שמירה, ולפני ארבעה חודשימ הו�יפה לאותה מטרה עוד 

3.7 מיליונ שקלימ. 
חברות בניינ ועבודות עפר בבעלות אזרחימ ערבימ, וגמ 
כאלו שעובדימ בהנ ערבימ, החליטו להחרימ את פרויקט 
הבנייה לדרי הרחוב. חבר מועצת עיריית תל אביב, עו"ד 
כי  המועצה  מדיוני  באחד  אמר  (חד"ש),  בדראנ  אמיר 
�"העובדימ וכוח האדמ בפרויט הזה, שבדרכ כלל היו מה

מוצא הערבי, לא ה�כימו לעבוד בבית הקברות".
מאאכ  שמכעי�  הדבר  אכ 
את  מאוד  שמכעי�  הדבר 
זו  ביפו  הערבית  הקהילה 
שירותיה  את  לשכור  ההחלטה 
�של �פקית בטונ מהיישוב עמ
�ואח הוא  בדראנ,  לדברי  נואל. 

רימ יצרו קשר עמ חברות בניינ 
האזור  בכל  ערבית  בבעלות 
כדי לשכנע אותנ להחרימ את 
הפרויקט. "כל �פקיות הבטונ 

מהאזור שלנו באזור המרכז מ�רבות ל�פק בטונ לפרויקט 
בבית הקברות", אומר בדראנ ל'שביעי'. "בשביל להביא בטונ 

לפרויקט הלכו להתנחלויות.
�"זה שחולדאי הופכ חברות מההתנחלויות לחלופות לח
ברות ערביות, זה משהו מבהיל", מו�יפ בדראנ. "זה ראש 
עיר של תל אביב יפו, שכביכול מגיע מהשמאל והמרכז, 
�ותומכ במפלגת העבודה, וכביכול הוא נגד הכיבוש וההת
נחלויות. הוא אמור להבינ שההתנחלויות זה הדבר שפוגע 
בכולמ, ביהודימ ובערבימ. יש לעניינ הזה השלכות גדולות 

ורחבות. לאנ הגענו? לקחת חברה מההתנחלויות?".

"העירייה לא נבהלת כשמאיימים עליה"
�ראש עיריית תל אביב, אגב, הגיב באותה ישיבה בת
קיפות. "אמ נצטרכ, נו�יפ עוד שמירה, כי עירייה לא 

נבהלת כשמאיימימ עליה", אמר חולדאי לבדראנ. 
תגובת עיריית תל אביב: "פרויקט הרחבת הגגונ ביפו 
הוא בעל חשיבות חברתית ראשונה במעלה - ל�פק קורת 
גג ראויה לעשרות דרי-רחוב. למרות חשיבותו הציבורית, 
ועל אפ שקיבל את כל האישורימ מהגורמימ המו�מכימ, 
�גורמימ קיצונימ ואלימימ ני�ו פעמ אחר פעמ לחבל בקי
דומו. בינ השאר, איימו ברצח על הקבלנימ במקומ; קיימו 
�תהלוכות ועצרות שכללו מעשי אלימות כלפי שוטרימ ונ
ציגי אכיפת החוק; פלשו לקרקע ללא רשות; פגעו קשות 
מקומ  להנ  שאינ  פעולות  ועוד  יקרי-ערכ;  ובכלימ  בציוד 
ונאלצה  המשטרה  בהנחיית  פעלה  העירייה  חוק.  במדינת 
להציב שמירה במקומ לאור התמשכות מעשימ אלו לאורכ 
חודשימ ארוכימ ולממנ אותה. העירייה פנתה למ�פר חברות 
אבטחה - החברה הקבלנית שלקחה את ביצוע הפרויקט 
שוכנת ברעננה. לעירייה אינ קשר ישיר עמ חברות המשנה, 
אכ במקביל אינה רואה חשיבות במיקומנ הגיאוגרפי לביצוע 
הפרויקט. ככ או אחרת, נמשיכ לקדמ את בניית הפרויקט 
החשוב, ואנו קוראימ לכל הגורמימ המעורבימ לכבד את 

החלטות בית המשפט והחוק בנושא." •

תושבים ערבים ביפו 
מפגינים נגד הפרויקט, 
לפני כתשעה חודשים

 אמיר בדראן 
(חד"ש): חולדאי 
הופך חברות 
מההתנחלויות 
לחלופות לחברות 
ערביות, וזה משהו 
מבהיל. יש לעניין 
הזה השלכות 
גדולות ורחבות. 
לאן הגענו?

נ ועבודות עפר ב חברות בנ
כאלו שעובדימ בהנ ערבימ, ה
הבנייה לדרי הרחוב. חבר מוע
אמר  (חד"ש),  בדראנ  אמיר 
"העובדימ וכוח האדמ בפרויט
מוצא הערבי, לא ה�כימו לעב
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משה ויסטוך סביבה

"הציבור הדתי שוחר טבע, אבל
רובו לא יוצא למאבקים סביבתיים"
מנכ"ל רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין, שכיהן בעבר כראש 
מועצת גוש עציון, מודאג לנוכח האסון האקולוגי בחופי ישראל • 
"יהיו עוד גלי זפת שייפלטו מהים. יעברו שנים עד שננקה הכל" 

"יעברו עוד שנימ ארוכות עד שנצליח לנקות את 
�בא הגיב  חלק מהציבור  גמ אמ  החופימ".  הזפת מכל 
דישות לנוכח גלי הזפת ששטפו את חופי ישראל ב�ופ 
השבוע שעבר, עבור מנכ"ל רשות הטבע והגנימ, שאול 
גולדשטיינ, מדובר בא�ונ של ממש, שה�ופ להשלכותיו 

ההר�ניות לא נראה באופק.
"הנזק גדול מאוד. כל חופי ישראל קיבלו מכת זיהומ 
על ידי הזפת", אומר גולדשטיינ ל'שביעי'. "מדובר בכ-
1,000 טונ זפת, ואמ לוקחימ בחשבונ את החומר שנ�פג 
בחולות, באבנימ ובתוכ המימ, ייתכנ שאפ למעלה מככ. 

ההערכה היא שיהיו עוד גלי זפת שייפלטו מהימ".
את  זפת  של  גדולימ  גלימ  היכו  שעבר  רביעי  ביומ 
חופי המדינה, לאחר ש�פינה ששטה באזור פלטה מטענ 
של נפט, ומזג האוויר ה�וער הוביל את הנוזל השחור 
לכל אורכ רצועת החופ. "הנזק לטבע גדול וכמובנ גמ 
לבעלי החיימ", מציינ גולדשטיינ. "זה היה בלתי נמנע. 
מדובר ב�פינה ששטה בלב ימ, ומ�יבה לא ברורה פלטה 
�מטענ של נפט ולא הודיעה על ככ". גורמי �ביבה מע
ריכימ כי עמ התראה מוקדמת של צוות ה�פינה, אפשר 

היה למזער את הנזקימ.
בעבר  כיהנ  הדתית,  הציונות  איש   ,(59) גולדשטיינ 
כראש המועצה האזורית גוש עציונ. הוא מתגורר בנווה 
ככזה,  שנימ.  כתשע  הנוכחי  בתפקידו  ומשמש  דניאל, 
יש לו נקודת מבט פנימית על הקשר שבינ הציבור הדתי 

לבינ איכות ה�ביבה.
"הציבור הדתי-לאומי הוא ציבור שוחר טבע וטיולימ, 
מה שמתחבר לערכי המורשת ואהבת הארצ, וגמ אינ בו 
הוא  ה�ביבה",  לכלוכ  או  חיימ  בעלי  ציד  של  תרבות 
מ�ביר. "חלק גדול מהציבור מנקה אחריו, אבל אפשר 
לומר מבלי להכליל שהוא נשאר בד' אמותיו. רובו לא 
יוצא למאבקימ �ביבתיימ, ולא תמיד משתתפ במבצעי 

הניקיונות הגדולימ".
 איכ אפשר לגרומ לציבור הדתי להיות מעורב יותר 

בנושא?
�"אני חושב שהציבור שלנו קרוב מאוד לנושאימ ה�
ביבתיימ באופנ אישי ובאופנ משפחתי. ההנהגה ע�וקה 
בדברימ חשובימ, אבל אחרימ. אמ הציבור הדתי ידרוש 
זאת ממנהיגיו, יבוא השינוי. צריכ לזכור שהאדמ הוא 

נזר  הבריאה, אבל לא כולה".

"ההיסטוריה שלנו אינה מעודדת"
ברשות הטבע והגנימ העבירו לאחרונה, לאור מגעימ 
 MED-RED Land Bridge בינ חברת קצא"א לחברת
האמירותית, חוות דעת המתנגדת לשינוע כמויות נפט 
�גדול למערכות האקולו באזור, מתוכ "חשש  גדולות 

גיות ולשמורת האלמוגימ". 
טומנימ  שכאלה  שינוע  מהלכי  גולדשטיינ,  לדברי 
�בחובמ "�כנות רבות, שעל רובנ אינ לאפ אחד שלי
טה מלאה. לפי ה�טטי�טיקה העולמית, התקלות יקרו 
מקרה,  בכל  הפיכימ.  בלתי  לנזקימ  לגרומ  ועלולות 
�הרשות תדרוש הקצאת אמצעימ מיוחדימ לטיפול בא
קיצונ  אירועי  מול  שלנו  ההי�טוריה  שכאלה.  �ונות 

כאלה אינה מעודדת".
 אזרחימ רבימ משתתפימ כרגע במבצעי ניקיונ של 

החופימ. המודעות ה�ביבתית בקרב הציבור עלתה?
מתבטא  זה  �פק.  בככ  אינ  במודעות.  עלייה  "יש 
עוד  נו�פימ  ניקיונ  ובמבצעי  הניקיונ,  עכשיו במבצע 
לפני הא�ונ. אבל בעיניי לא מ�פיק. עצמ זה שאנשימ 
ניגוב בשירותימ או  נייר  צורכימ כמויות גדולות של 
ניילונימ וכלימ חד פעמיימ, והעובדה שאנחנו נדרשימ 
עוד  שיש  ככ  על  מעידימ  ניקיונ,  למבצעי  פעמ  מדי 

דרכ לפנינו בנושא". •

"1,000 טונות של זפת, 
אולי יותר". הלוויתן 
שנפלט סמוך לחוף 
ניצנים בשבוע שעבר

יש עלייה 
במודעות, אבל 
בעיניי היא לא 
מספיקה. אנשים 
צורכים כמויות 
גדולות של נייר 
ניגוב בשירותים 
או ניילונים וכלים 
חד פעמיים, ויש 
עוד דרך לפנינו 
בנושא
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דביר עמר חברה 

שנה אחרי שיעל תרמה מח עצם,
גם אחיה נמצא מתאים ותרם

מקרה נדיר: יעל דאר נכנסה ביום גיוסה לצה"ל למאגר התורמים 
של 'עזר מציון', והצילה את חייו של ישראלי שירד לניו יורק • 

חודשים ספורים אחר כך, גם רואי דאר קיבל הודעה דומה

�גיו�ה לצה"ל, כשעברה את התחנות בש ביומ 
מח  תרומות  בתחנת  דאר  יעל  עצרה  החיול,  רשרת 
העצמ של עמותת 'עזר מציונ'. באמצעו דגימת רוק 
שבעת  כדי  הארצי,  למאגר  הצטרפה  היא  פשוטה 
�לה הנזקקימ  חולימ  של  חיימ  להציל  תוכל  הצורכ 
ולפתע  מהצבא,  השתחררה  דאר  חלפ,  הזמנ  שתלה. 
22, קיבלה שיחת  2019 - כשהיא כבר בת  - ב�ופ 
מתאימה  נמצאה  שהיא  והתבשרה  מהעמותה  טלפונ 

לתרומת מח עצמ.
ידעתי  לא  ל'מישהו',  מתאימה  שאני  לי  אמרו  "רק 
מי, כמה ולמה, ופשוט תרמתי תאי אב של מח עצמ", 
דאר.  מ�פרת 
"זה היה תהליכ 
מאוד,  פשוט 
כחמש  שנמשכ 
אחרי  שעות. 
�קי חודשיימ 
מכתב  בלתי 
שבישר שהאדמ 
שתרמתי לו בחיימ, בצירופ מכתב תודה מאוד יפה ממנו 
בעילומ שמ. רק שנה אחרי התהליכ מותר לדעת במי 

מדובר". 
עד כאנ מדובר ב�יפור �טנדרטי, אלא שלפני ארבעה 
חודשימ קיבל אחיה של יעל, רואי דאר, הודעה דומה 
- וגמ הוא נמצא מתאימ לתרומה. "זה נדיר שיש שני 
תורמימ במשפחה אחת, ועוד ששתי התרומות מתבצעות 
�תוכ שנה. הייתה שמחה גדולה במשפחה, ומאוד התרג
שנו. בגלל שאחי ידע מה עבר עליי, הוא הבינ לקראת 
מה הוא הולכ ואיכ זה בדיוק עובד. זה לא כל ככ מפחיד, 
והיה לו ברור שהוא יעשה את זה. זה ב�כ הכל לוקח 

כמה שעות מהיומ, וזו זכות ענקית. לא כל אדמ זוכה 
להיות מתאימ".

בניגוד לרואי, שעדיינ לא יודע למי הוא תרמ, יעל 
נמצאת בקשר קבוע על ב�י� שבועי עמ האדמ שעבורו 
תרמה. "הוא גר בניו יורק, אבל גדל בירושלימ, באותה 
�שכונה שבה אני גדלתי. אפילו למדנו בבתי �פר מק
בילימ - הוא בתיכונ ליד"ה ואני בתיכונ ברויאר. אמנמ 
ואני בת 23, אז עברו כמה עשרות שנימ,  הוא בנ 57 

אבל זה קטע מדהימ". 

מצילים חיים גם בזמן המגיפה
עיקרונ  את  בתוכו  מגלמ  ורואי  יעל  של  "ה�יפור 
העצמ",  מח  מאגר  מושתת  שעליו  ההדדית,  הערבות 
המאגר  ומנהלת  מיי�דת  זי�ר,  ברכה  ד"ר  אומרת 
של 'עזר מציונ'. "בכל יומ אנחנו נתקלימ ב�יפורימ 
כזה.  �יפור  על  שמענו  לא  זמנ  הרבה  אבל  מרגשימ, 
רואי ויעל נענו לבקשתנו וללא הי�ו� ונרתמו להציל 

חיימ".
דומימ  מאגרימ  בפעילות  פגע  הקורונה  משבר 
מציונ  עזר  של  העצמ  מח  מאגר  אכ  העולמ,  ברחבי 
המשיכ לעבוד כרגיל. "בזכות מאמצימ עילאיימ של 
 389 עמ  השנה  את  ל�יימ  הצלחנו  המאגר,  עובדי 
השתלות מצילות חיימ", מו�יפה זי�ר. "יש מאגרימ 
בגל  המגיפה.  בעקבות  הפעילות  את  ש�גרו  בעולמ 
�גבולו את  �גרה  כשאירופה  הקורונה,  של  הראשונ 
תיה, בוטלו עשרות השתלות שתוכננו, גמ בישראל, 
�בעקבות הידבקות בנגיפ או כני�ה לבידוד של תור
מימ ונתרמימ. אני שמחה שגמ השנה, בזכות פעילות 
המאגר, הצלחנו להציל חיימ של כל ככ הרבה אנשימ 

ברחבי העולמ". •

"הייתה התרגשות 
גדולה במשפחה". 
יעל ורואי דאר

רק אמרו לי שאני מתאימה ל'מישהו'. זה 
היה תהליך פשוט מאוד, וכעבור חודשיים 

קיבלתי מכתב תודה מאוד יפה ממנו בעילום 
שם. היום אנחנו משוחחים פעם בשבוע

ד"ר ברכה זיסר

שון'
צילום: אריק סולטן, 'מקור רא
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ניכוס 'הציונות הדתית' 
הוא צעד שיווקי גאוני, 
אבל הסמוטריצ'ים לא 

ממש מתאמצים לעמוד 
ביעד היומרני שהציבו. רוב 
הדתיים מצהירים שיצביעו 

לליכוד, לסער ולבנט, אז מה 
היה רע ב'הציונות התורנית' 
או ב'הציונות היותר דתית'?

ש 90
שריה דיאמנט, פלא

צילום: 

  ימימ ארוכימ ה�תובבה 
החודש שרונ וכ�לר 

במ�דרונות תאגיד 'כאנ' וני�תה 
לחמוק משיחות מזדמנות. לא בגלל 

ריחוק חברתי מוקפד, כמו משומ 
שהמודלימ שלה היו מעורפלימ והיא לא 

ידעה לומר אמ יהיה או לא יהיה שלג.
כמוה, ככ כתבימ פוליטיימ בימימ 

אלו, שמתמודדימ עמ שאלה אחת 
מצד כל מי שפוגשימ, אכ לא באמת 

יודעימ לענות אמ ינצח הפעמ או לא. 
אז למענ שיחת ה�לונ הבאה שלכמ, 
בתרחיש שבו בנימינ נתניהו מצליח 

להרכיב ממשלה אחרי פ�ח, יש חמש 
נקודות קריטיות: 

1) פירוק הרשימה המשותפת. 2) איחוד 
הציונות התורנית. 3) בי�ו� קרב 

ראש בראש מול יאיר לפיד. 4) נפילת 
מפלגות שמאל מתחת לאחוז הח�ימה. 
5) העברת קולות דרכ מפתח המעבר 

שנקרא נפתלי בנט. 
שלוש נקודות נתניהו מרגיש שכבר 

השיג: הערבימ התפלגו, החרד"לימ 
התחברו ולפיד התחזק. כעת נותר לו 
ל�מוכ על בני גנצ וירונ זליכה שלא 

יפרשו מהמרוצ, ובעיקר להמר על בנט.
בכל המערכת הפוליטית יש רק 

מפלגה אחת שלא מתחייבת למחנה 
כלשהו. מאגר המנדטימ של ימינה 

הוא היחיד שיש בו גמ אנשי כנ-ביבי 
וגמ לא-ביבי. כל הצטרפות שלהמ 

לממשלה כלשהי תהיה העברת קולות 
בינ המחנות. לפי הערכות �וקרימ, יש 
בימינה שלושה מנדטימ של לא-ביבי; 

זו העברה משמעותית מאוד, ובנט 
יחליט אמ לבצע אותה, או להעביר 
מ�ה גדולה יותר של אנשי כנ-ביבי 

אל הצד השני.
חמש הנקודות חייבות לקרות יחד. 

אמ גנצ וזליכה יפרשו, למשל, גמ 
הצלחה משמעותית של בנט לא ת�פיק 

לנתניהו (במ�פרימ הנוכחיימ) כדי 
להרכיב ממשלה. משמעות �בירה של 
פרישתמ תהיה בחירות חמישיות. זה 

לחלוטינ לא תרחיש קצה. 

  הצעד השיווקי החכמ 
של הבחירות האלה הוא 

ללא �פק ניכו� שמ 'הציונות 
הדתית' לרשימת �מוטריצ'-

עוצמה-נעמ. עיזבו לרגע את התעתוע 
ה�וציולוגי הבוטה; זה פשוט גאוני 

לגרומ לכל מי שמדבר עליכ לקרוא 
לכ הציונות הדתית. ממש לה�יר את 

הכיפה בפניהמ. 
אבל עמ שמ גדול, באה אחריות 
גדולה. וה�מוטריצ'ימ למיניהמ לא 
ממש מתאמצימ לשקפ את המגזר, 

ולעמוד ביעד היומרני שהציבו. 
הרשימה והקמפיינ מעלימ אווירת 

שטיבלכ. מתוכ ששת הראשונימ 
ברשימה, חמישה מתגוררימ בקדומימ, 

חברונ, פני קדמ, חברונ ועיר דוד. 
אני מכיר את רובמ. המ אנשימ זהב. 
אבל במלוא הכבוד המתבקש, זו לא 

'הציונות הדתית' (מועמדת אחת 
מתגוררת בישראל הקטנה, ובקושי 

קיימת בקמפיינ).
מרבית המצביעימ ה�רוגימ מצהירימ 
בכל �קר שלא יבחרו בציונות הדתית. 
קחו רגע להפנימ את המשפט הזה. המ 

מפוזרימ במפלגות ש�ביבה - הליכוד, 
גדעונ �ער ובנט בעיקר. ואמ תאמרו 
שאינ טעמ לשלב ברשימה  את הזרמ 

המרכזי במגזר, כי אלה ממילא לא 
יבחרו באיתמר בנ גביר או בנעמ, 

זה נכונ. אז למה מלכתחילה קראתמ 
לעצמכמ ככ? מה רע ב'הציונות 

התורנית'? או, לחילופינ, 'הציונות 
היותר דתית'?

  מ�קנה אחת עולה מכל 
ראיונותיו של גנצ לאחרונה: 

האיש חייב לקיימ מ�יבת 
שחרור מצה"ל. בהקדמ. הח�כ 

הזה מלווה אותו באשר ילכ, והופכ 
לקריקטורה. "אני מ�תער על היעד", 

�יפר השבוע, "ובמקומ לחפות על 
היעד, יורימ לי בגב". 

בנ אדמ, אפילו בציונות הדתית כבר 
נגמלימ מהשפה הקלישאתית הזאת. הגיע 
הזמנ להפ�קת אש. תחזור לשטח הכינו�, 

תזדכה על הקיטבג ותשתחרר. •
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משרד הבריאות עונה
אתם שואלים

חיסונים ומידע כוזב והפעם:

קו המידע-מטה ההסברה למגזר החרדי

03-509-7000

 האם מותר לנשים לפני לידה להתחסן נגד נגיף הקורונה?
מאז התפרצותו של הוריאנט הבריטי אנו עדים לעליה בתחלואה קשה 
הנשים  רופאי  ואיגוד  הבריאות  משרד  ולפיכך  לידה  טרום  נשים  של 

ממליצים לחסן נשים לפני לידה החל מהשליש השני.

 האם מותר לנשים מניקות להתחסן?
בהחלט. מותר ואף מומלץ

 מדוע כה חשוב למנוע הידבקות בקרב ילדים?
מלבד העובדה שיותר ויותר ילדים מגיעים למצבי קיצון של מחלה קשה, 
עלולים  הם  סימפטומים,  מפתחים  אינם  לרוב  שילדים  העובדה  לנוכח 
במקרים  ההדבקה.  שרשראות  קטיעת  על  ולהקשות  אחרים  להדביק 

רבים, מבלי שידעו זאת, ילדים הדביקו מבוגרים וחולים בקבוצות סיכון.

 האם אכן קיימת עלייה בתחלואת ילדים?
כן. הוריאנט הבריטי הביא לזינוק במספר הילדים שחלו בקורונה ובחלק 

מבתי החולים נפתחה מחלקה ייעודית לילדים חולי קורונה.

 האם מותר לילדים להתחסן?
בשל  זאת,  עם   ,(16 גיל  (מתחת  לילדים  מאושר  לא  החיסון  כה,  עד 
החיסון  יצרניות  בנגיף,  מהידבקות  כתוצאה  ילדים  בתחלואת  העלייה 
פייזר ומודרנה מבצעים בימים אלו ניסויים בחו"ל בהם משתתפים ילדים 
בגילאי 12-16. בינתיים התוצאות משביעות רצון וככל הנראה אפשר יהיה 

בהמשך לחסן גם ילדים. 

 כמה מוטציות התגלו עד כה והאם החיסון יעיל כנגדם?
כשהבולטים  הנגיף,  של  שונה)  (גרסה  וריאנטים  מספר  אותרו  כה  עד 
שבהם הם הוריאנט הבריטי והוריאנט הדרום אפריקני שקצב ההדבקה 
שלהם מהיר במיוחד. קיימת סבירות כי בעתיד יתגלו וריאנטים נוספים, 
אך המומחים מעריכים שהחיסון יהיה יעיל גם בפניהם. במשרד הבריאות 

עוקבים כל העת אחר ההתפתחויות.

התוצאה  מקבלת  ימים  עשרה  לאחר  קורונה  חולה   
החיובית תמיד ייחשב למחלים? 

לא בהכרח. אם חלפו 10 ימים מרגע קבלת התשובה החיובית, אך לחולה 
יש חום, קשיי נשימה, קוצר נשימה (על פי הערכה רפואית), שיעול או כל 
תסמין נשימתי אחר, הקאות או שלשולים – הוא לא יוגדר כמחלים. עם 
זאת, אובדן של חוש הטעם או חוש הריח ושיעול מתמשך לבדם אינם 

מונעים קבלת  אישור מחלים.

 מי פטור מבידוד גם אם נחשף לחולה או חזר מחו"ל?
בעל תעודת מתחסן פטור מבידוד. גם מי שנושא בתעודת מחלים פטור 
מחובת בידוד. גם מתחסן וגם מחלים חייבים להמשיך להקפיד על עטיית 

מסכה ושמירת מרחק של 2 מטרים מאנשים אחרים.

 כיצד יתכן שאנשים נדבקו למרות שקיבלו חיסון נגד קורונה?
אחרי קבלת מנת החיסון הראשונה עדיין ההגנה היא חלקית. רק בחלוף 
להגנה מקסימלית של  להגיע  ניתן  ימים מקבלת מנת החיסון השניה   7
ירידה  ישנה  כי  עולה  הבריאות  משרד  על-ידי  שבוצעו  מבדיקות   .95%
יעילותו  על  המלמדת  שניה  במנה  חיסון  אחר  בתחלואה  משמעותית 
הגבוהה של החיסון. עד כה, ניתנו ברחבי העולם כ-100 מליון מנות חיסון 

ויעילותו הגבוהה של החיסון מוכחת.

מסתירות  החיסונים  שיצרניות  לפרסומים  שחר  יש  האם   
מידע?

תוצאות המחקרים של פייזר, מודרנה, אסטרהזניקה וג'ונסון אנד ג'ונסון 
הדיונים  גם  העולם.  רחבי  מכל  ורופאים  מדענים  ידי  על  ונבחנו  פורסמו 
הועברו  בארה"ב),  והמזון  התרופות  (מינהל   FDA על-ידי  שהתקיימו 

בשידורים חיים ופורסמו לציבור בשקיפות מלאה.

 מדוע כדאי לחסן צעירים למרות שיש הסבורים שאם הם 
יחלו בקורונה, הם יחוו אותה באופן קל?

לוואי  ותופעות  סיבוכים  התגלו  צעירים,  ובתוכם  בקורונה  הנדבקים  בין 
ארוכות טווח, כולל בעיות לב ותופעות נוירולוגיות – בעיקר מי שנדבקו 
בוריאנט הבריטי. בני נוער יכולים להידבק ולהדביק ואנחנו רוצים למגר 
את המחלה. לכן כל מי שיכול וזכאי לקבל את החיסון, כדאי שיקבל אותו 
בראש ובראשונה על מנת להגן עליו ועל סביבתו ולאפשר חזרה לשגרה. 

 האם אין חשש שאקבל חיסון ראשון ולא יהיה לישראל 
במלאי חיסון שני?

יש לישראל מלאי מספיק לחיסון שני לכל מי שקיבל חיסון ראשון.

 ישנם פרסומים מרתיעים ביחס לחיסון. כיצד אוכל לזהות 
מידע כוזב?

חשוב  מוסמך.  גורם  כל  אין  אנונימיים שמאחוריהם  פרסומים  אלו  לרוב 
לדעת כי פרסומים אלו הם ברובם שקריים, ולעתים מציגים חצאי אמיתות 
לזרוע  ומטרתם  שכיחות)  לוואי  לתופעות  ביחס  מוגזמים  תיאורים  (כמו 
בהלה. חלק מהפרסומים מקורם בכתות המתנגדות לתרופות וחיסונים 
שאלה  או  ספק  בכל  מיסיונריים.  גופים  אף  וחלקם  שהוא,  סוג  מכל 
שמתעוררים ביחס לפרסום כלשהו ניתן לפנות למוקד משרד הבריאות, 
למוקדי קופות החולים, או לרופא המשפחה עליו אתם סומכים. חשוב 
הנתונים,  את  לעומק  בחנו  והעדות  החוגים  מכל  ישראל  גדולי  כי  לציין 

האזינו וחקרו את מומחי הרפואה וסמכו ידיהם על החיסון. 

 לקראת פורים האם יש המלצות כלשהן?
בהחלט. כדי לשמור על בריאותנו ובריאות משפחתנו, מומלץ לקיים את 
קריאת המגילה בחלל הפתוח, את סעודת פורים לסעוד בחיק המשפחה 
הגרעינית ולהותיר את משלוחי המנות על מפתן הדלת של המקבל. את 
מצוות מתנות לאביונים ניתן לקיים באמצעות תרומה טלפונית בכרטיס 

אשראי או במשלוח צדקה בדואר. 
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השר ונוער הגבעות. השר
לענייני מודיעינ, אלי כהנ (הליכוד), 

נפגש השבוע עמ נערימ מגבעת 
עוז ציונ, לאור האירוע הקשה שהביא 

למותו של אהוביה �נדק ז"ל לפני 
מ�פר שבועות. הנערימ �יפרו לשר על 
היח� הלא הוגנ שלטענתמ המ מקבלימ 

ממערכות הביטחונ והאכיפה. השר 
הבטיח לפעול לשינוי. "לצד חשיבות 

אכיפת החוק חשוב להבינ שמדובר 
בצעירימ חדורי אמונה ואהבת הארצ".

משלוחי המנות של פצוע 
עופרת יצוקה.לקראת חג 

הפורימ גיי�ו בארגונ OU ישראל 
מאות משלוחי מנות לבוגרי מרכזי 

הנוער, המשרתימ בצה"ל, אותמ חילק 
בינ השאר אהרונ קרוב שנפצע באורח 
אנוש במבצע עופרת יצוקה ב-2009. 

"חיילי צה"ל מו�רימ את נפשמ בשביל 
שנוכל לחיות כאנ, אנחנו מחזירימ להמ 
טובה, מחזקימ אותמ ונותנימ להמ את 
הכוח להמשיכ במשימתמ", אמר קרוב.

חברותא ציונית דתית. בכל יומ ראשונ מזה 53 שנה, מגיע הרב חיימ דרוקמנ לביתו 
של הרב אליעזר ולדמנ בקרית ארבע. יחדיו המ לומדימ את כתבי הרב קוק. אל השניימ, 

המיודדימ עוד מתקופת לימודמ בישיבת מרכז הרב, הצטרפ השבוע יו"ר מפלגת הציונות הדתית 
בצלאל �מוטריצ'. הרבנימ, שנחשבימ לזקני רבני הציונות הדתית ושניהמ גמ כיהנו בעבר כחברי 

כנ�ת, �יפרו ל�מוטריצ' על תקופתמ בישיבה, שאז מנתה כ-30 תלמידימ בלבד, לעומת המצב 
כיומ שבעיניהמ מ�מל התקדמות גדולה של הציונות הדתית. בנו�פ, המ בירכו אותו לקראת מועד 

הבחירות והדגישו בפניו כי "זו שליחות עצומה להמשיכ את דרכה של הציונות הדתית". �מוטריצ', 
שהגיע ללימוד המשותפ לפני שהחל �יור באזור, ענה לרבנימ ואמר כי הוא "מתרגש להצטרפ 

ללימוד של שני תלמידי חכמימ גדולימ וותיקימ כל ככ. מדהימ לראות הי�טוריה בהתהוות. 
זקני רבני הציונות הדתית, שיצאו מבית המדרש שהוביל את מהפיכת הציונות הדתית בעשורימ 

האחרונימ לומדימ יחד, תלמידיהמ ותלמידי תלמידימ הע�וקימ יוממ וליל הלכה למעשה בהמשכ 
הלימוד ובפיתוח ההתיישבות. זו דרכה של הציונות הדתית ואותה אנחנו ממשיכימ גמ בשדה 

הפוליטי". בהמשכ שוחח יו"ר הציונות הדתית עמ תלמידי הישיבה בקרית ארבע.

מצטרף לחברותא. סמוטריץ' והרבנים דרוקמן וולדמן

שמע את טענות הנערים. השר כהן במפגש

קרוב ואחד החיילים
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השר פרץ: "נחזיר את 
התיירות לירושלים". שר 

ירושלימ ומורשת הרב רפי פרצ ביקר 
השבוע בנחל קדרונ שלמרגלות הגנ 
הלאומי עיר דוד, נפגש עמ מנכ"ל 
האתר דודל'ה בארי, שתל במקומ 

שתילי פרג וכלניות והתרשמ 
מההכנות לקראת הפ�טיבל שצפוי 
להתקיימ באזור בינ פורימ לפ�ח. 

"אחרי תקופה ארוכה של ה�תגרות 
בבתימ, אנחנו מקווימ להחזיר בקרוב 

מאד את התיירות לירושלימ 
ושהציבור יחזור לכותל, לעיר דוד 

ולאתרימ נו�פימ בבירה", אמר השר. 

"יש להקים מנהלת לטיפול 
בילדים עם מוגבלויות". חברי 
הכנ�ת ינונ אזולאי ויו�י טייב מש"� 

�יירו השבוע במרכז 'עלה' החדש 
בבני ברק ושמעו על האתגרימ עיממ 

מתמודדימ ילדימ ובוגרימ עמ 
מוגבלויות, בני משפחותיהמ וצוות 

המטפלימ. השניימ הבטיחו לקדמ 
פתיחת גופ מ�ודר שירכז את הטיפול 

בנושא. מנכ"ל ומיי�ד הרשת הרב 
מרמורשטיינ: "אני מודה לחברי 

הכנ�ת שבאו והרגישו את הילדימ 
המיוחדימ שלנו ב'עלה', הבנת 

הצרכימ שלנו יועילו בקידומ כלל 
הילדימ והבוגרימ ברשת".

פורים בשירות הלאומי. 
למרות המשבר הבריאותי, בנות 

השירות לאומי-אזרחי ברחבי הארצ 
לא דילגו על שמחת החודש והחג. 

בנות גרעינ קריית מנחמ בירושלימ 
קישטו את השכונה, הכינו מ�כות עמ 
ילדי האזור ויצאו לתהלוכה שכונתית. 
בשדרות יצאו בנות השירות בשיירת 
רכבימ ברחבי העיר, ובטירת כרמל 

הכינו המתנדבות עשרות מארזי 
משלוח מנות אותמ חילקו לקשישימ. 
מנכ"ל רשות השירות הלאומי-אזרחי 

ראובנ פינ�קי: "ככ אנו מצפימ 
ושמחימ לראות מהמתנדבות 

והמתנדבימ שלנו".

מבנה חדש לסניף. אבנ הפינה 
למבנה החדש עבור �ניפ בני עקיבא 
במודיעינ-מכבימ רעות הונחה השבוע 

במעמד ראש העיר חיימ ביב�, 
המשנה לראש העיר עמיעד טאוב, 

מזכ"ל התנועה יאיר שחל וצוות 
ה�ניפ. ביב�: "ישנה חשיבות עליונה 

בפעילות בני עקיבא בעיר. הנוער הוא 
הכוח המניע את החברה הישראלית 

בכל התחומימ, ובמיוחד בזמנ 
הקורונה". שחל: "חניכי התנועה 

ימשיכו לפעול ול�ייע ברחבי העיר 
בכל מקומ בו נידרש לככ".
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אהבת חינם זה מדבק. 
לאור מערכות הבחירות המתמשכות, 
יצאו השבוע תלמידות אולפנת בני 
עקיבא לכיש לקריית גת והמושבימ 

ב�ביבה, חילקו עוגות למבוגרימ, עבדו 
בשדות, תלו שלטימ ברחבי האזור 

שקראו לאהבת חינמ וחילקו צמידימ 
עמ הכיתוב "אהבת חינמ זה מדבק". 

התלמידות אפ קיבלו תמונות עמ כיתוב 
זהה מצד אישי ציבור שונימ, כמו שר 

התרבות וה�פורט חילי טרופר.

שחזור בתי הכנסת הגדול 
בתל אביב. שחזור בית הכנ�ת 

המרכזי בעיר העברית הראשונה יצא 
השבוע באופנ רשמי לדרכ. במ�גרת 

השיפוצ והשיקומ, שמומנ על ידי קרנ 
פטריק ולינה דרהי ועיריית תל אביב, 

ישוחזר המבנה שנבנה ב-1930 ותיחשפ 
כיפת ה�לע שלו, וכל זה בניצוחו של 
האדריכל אורי פדנ המתמחה בשימור 
מבנימ הי�טוריימ. בית הכנ�ת צפוי 

להיפתח לקהל הרחב בשנת 2025.

ראש מועצת עומר: "השופטים מפחדים מהבדואים". על רקע המתיחות 
בדרומ, הכוללת פריצות לבתימ, בנייה בלתי חוקית ואפ אונ� ילדה בת 10, הגיעו בשבוע 

שעבר חברי ימינה ל�יור בנגב בו שמעו ביקורת קשה ודברימ נוקבימ מצד ראש מועצת עומר 
פיני בדש כלפי מערכת המשפט בכל הנוגע להתנהלותה מול הפזורה הבדואית. "הבעיה שלי 

זה בג"צ", אמר ליו"ר ימינה נפתלי בנט ולחברי רשימתו איילת שקד, אלונ דוידי ומתנ כהנא 
שהצטרפו ל�יור. "צר לי על האמירה הקשה אבל בג"צ הוא אור לגויימ וצרה ליהודימ. הוא מקבע 
יישובימ כיישובי קבע בדלת האחורית ולא משנה מה החליטה הממשלה. מה שקרה בחודש האחרונ 

זה א�ונ. הבדואימ אומרימ בעצממ, 'אינ ענישה אינ הרתעה'. השופטימ מפחדימ מהבדואימ. חלק 
הודו בזה בפניי". לדבריו, יש לתת לכל תושב בפזורה 'מענק' כ�פי ולקבוע פרק זמנ להתפנות 

למקומ אחר. "אמ הוא לא התפנה, יש לפנות אותו ברגישות ובנחישות ולא לתת לו שקל". בהמשכ 
פנה לבנט וחבריו ואמר כי "צריכ להחליט שמחזירימ את המשילות לנגב ומבטלימ את שתי 

המדינות הקיימות. זה התפקיד שלכמ". בנט עצמו התייח� לדברימ ואמר כי "ב�ופ, רק אמ מגיע 
ראש ממשלה שמציב את הנושא הזה כיעד לאומי ורותמ את כל משרדי הממשלה, מערכת המשפט, 

האכיפה וכוחות הביטחונ, רק ככ נוכל להחזיר אלינו את הנגב".

חברי ימינה ובדש במהלך הסיור

מנסות להדביק באהבה. 
תלמידות ועוברי אורח

המבנה בעבר, כיום ובעתיד
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מחממים את החקלאים. 
רגע לפני �ערת מזג האוויר 

שפקדה את המדינה בשבוע שעבר, 
יצאו מתנדבי עמותת 'קול ִרנה' 
לחלק ציוד חמ לחקלאימ ובעלי 

חוות. חלוקת הציוד החמ הינה המשכ 
ישיר ל�יוע הקבוע של העמותה 

לעובדי האדמה ברחבי הארצ לרבות 
עבודות חקלאות, שמירה על החוות, 
שיפוצימ והשלמת מניינימ לתפילה. 

מנכ"ל העמותה מתניה שנרב: 
"בעלי חוות והחקלאימ עושימ 

עבודת קודש בישוב הארצ. רבימ 
מהמ �ובלימ מגניבות, הר� ועוד 

ואנו משתדלימ ל�ייע במה שניתנ".

משכן חדש לבית הספר 
המיוחד. השבוע נערכ באפרת 
טק� קביעת המזוזה במשכנו החדש 

של בית ה�פר 'אלומימ' שהוקמ 
בשכונת הדגנ במועצה. במעמד, שבו 

שרו התלמידימ בשפת ה�ימנימ, 
השתתפו השר לשעבר הרב מיכאל 
מלכיאור, מנכ"לית מיתרימ רנית 

היימנ, אנשי המועצה המקומית 
וראש המועצה עודד רביבי שאמר כי 
"הקמת בית ה�פר מהווה את הגשמת 

החזונ של משה (מושקו) מושקוביצ 
שיי�ד את העיר ואנו קרובימ לציונ 

שלושימ לפטירתו".

מצטיינים בחינוך. בית ה�פר 
אמי"ת עמיטל בנתניה זכה השבוע 
בפר� חינוכ של החמ"ד. נציגי ועדת 

פר� החינוכ הגיעו לבית ה�פר 
ובישרו לצוות על הזכייה בפר� 
החינוכ הממלכתי דתי במחוז תל 

אביב, ועלייתו לשלב הגמר בתחרות 
על הפר� הארצי. בנימוקי הזכייה 

צויינ כי הוא ניתנ על חתירה מתמדת 
למצוינות תורנית, ערכית ולימודית 

לאור חזונ החמ"ד. מנהלת בית ה�פר 
שרונה קר�נר: "נמשיכ לעשות את 

שליחותינו מתוכ חדוות עשייה 
ואמונה גדולה בדרכ".

לא מוותרים על הסיורים. 
בצל משבר הקורונה, במכללה 

האקדמית הרצוג החליטו שלא לוותר 
גמ השנה על ה�יורימ הפדגוגימ 
ושלחו �טודנטימ למגוונ �יורימ 

בשטח על מנת להיפגש עמ צוותי 
הוראה וללמוד מני�יונמ. ה�טודנטימ 

נפגשו בינ השאר עמ האלופ במיל' 
דורונ אלמוג, יו"ר עלי נגב, ש�יפר 

להמ את �יפור חייו וחיי בנו ערנ, 
שנולד עמ פיגור עמוק ואוטיזמ. 

אלמוג אמר ל�טודנטימ כי בנו ערנ 
הוא "המורה הגדול" של חייו.
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ת " השו יקט  משה ויסטוךמשה ויסטוךפרו

צילום: ----

ִעם מיכל וולדיגר  
רוטציה נתניהו-בנט.

אי אפשר לדרוש רוטציה עם עשרה 
מנדטים. אנחנו צריכים ממשלה מתפקדת 

ולא ממשלת שיתוק.

ילדי הכאפות של נתניהו.
התבטאות אומללה ומצערת של בנט. 

כשאין תשובות טובות עוברים להכפשות 
אישיות. יש לנו אחריות לכך שתקום 

ממשלה המבוססת על ערכי הימין 
ושתטפל, בין היתר, בכלכלה ורווחה, 

זהות יהודית של מדינת ישראל, הגברת 
המשילות והריבונות. גאה שלקחנו אחריות 

כדי שתקום פה ממשלת ימין.

סרטון השואה 
של עוצמה יהודית.

השימוש בשואה מחוץ לתחום, נקודה. 
בצלאל התנער בחריפות מהשימוש הזה. 

לצערנו הייתה תקלת תיאום וטוב היה 
לו לא יצא הסרטון. לצד זה, אנחנו עדיין 
מחכים לתשובה לשאלה היכן בנט, עם 

לפיד והשמאל או עם ממשלת ימין.

איתמר בן גביר.
לאחר שב-1992 נזרקו ארבעה מנדטים 

של הימין לפח וקיבלנו את אוסלו, לקחנו 
אחריות כדי לא לחזור על טעויות עבר.

הבית היהודי.
מבכה על לכתה בטרם עת. מבחינתי, 
הבית היהודי הינה חלק מאיתנו ואני 
לא רואה מקום לדבר בלשון של 'הם' 

ו'אנחנו'.  בצלאל אמר שהוא יו"ר 
זמני. אחרי הבחירות נצא למפקד גדול 

ופריימריז לראשות וכולם מוזמנים 
להיות חלק.

מפלגה חרד"לית.
מפלגת הציונות הדתית מייצגת את 

הפסיפס הדתי-ציוני על כל גווניו ואנחנו 
לא מתביישים בכך. 

שירות לאומי או צבאי?
רואה בשירות הלאומי את הסיירת החברתית 
של מדינת ישראל. בנות ובני השירות הלאומי 

נמצאים בכל מקום בו נצרכת עזרה, בכל 
תחום שהוא, והם נותנים מעצמם 24/7. שירות 
לאומי לא נופל, בהרבה מקרים, משירות צבאי. 
נכון, יש גם מה לשפר שם, ואני מקווה, יחד עם 

א/נשים נפלאים, לקדם את התחום הזה. 

נשים בסיירת.
פחות מתחברת.  

מרב מיכאלי.
יש בה גם צדדים יפים.

פמיניזם דתי.
באווירת פורים, אין כמו אסתר המלכה 

שהחליטה ללבוש מלכות ולהירתם להצלת 
העם מפני גזרתו של אחשוורוש. אני רואה 

בנשים כוח עצום, בעלות יכולת השפעה 
והובלה. אישה יכולה וצריכה להיות 

משמעותית בכל תפקיד ומשבצת בה 
תבחר להיות, בין בעשיה במסגרת ביתה 

הפרטי ובין בעשיה הציבורית. 

סרבנות גט.
תופעה נוראית שיש לעקור מן השורש. 

צריך להפעיל את כל הסנקציות 
האפשריות על מנת לשחרר בני זוג מכבלי 
נישואין כושלים. המקרה של אביעד משה 
הוכיח שכשרוצים אפשר לעשות זאת מהר.

אונס הילדה בנגב.
מקומם, בלתי נסלח ואסור שנשתוק. ברמת 

הפרט צריך לטפל באנס במלא חומרת 
הדין. ברמת המדיניות, זו תולדה של חוסר 

המשילות בנגב. מדינת ישראל צריכה 
להפסיק עם הרפיון ולהתחיל למשול. 

מחד לטפל ביד קשה בפשיעה מכל 
הסוגים, ויחד עם זאת לקדם ולפתח את 

האוכלוסיות החלשות, אישית ומקצועית 
ולעזור להם להשתלב בחברה הכללית.

מיכל וולדיגר (52), מספר 2 
ברשימת הציונות הדתית לכנסת. 
מגבעת שמואל, נשואה לאורי, אם 

לחמישה ילדים וסבתא לשני נכדים. 

נולדה וגדלה בבני ברק, למדה 
באולפנית בתל אביב, ולאחר 

השירות הלאומי המשיכה ללימודי 
משפטים באוניברסיטת בר אילן. 

בעבר היתה בעלת משרד עורכי דין, 
הקימה את ארגון אמונת"כ, שימשה 
כחברת מועצת העיר גבעת שמואל 

וכיום מכהנת כחברת הנהלה בעמותת 
משפחות בריאות הנפש וחברת 

עמותת 'מכורים לחיים'. עד לאחרונה 
עמדה בראש עמותת 'בת עמי'.

ממשלת ימין-מרכז.
נעשה הכל על מנת שתקום 

ממשלה שמייצגת את 
הערכים שלנו. לקחנו אחריות 

והתחייבנו לכך ואני מצפה גם ממפלגות 
אחרות המגדירות עצמן 'ימניות' שיעשו כן.

 5
דברים 

שלא ידעתם על 

מיכל 
וולדיגר

יש לה אחות 
תאומה לא זהה, 

הגבוהה ממנה 
ב-15 ס"מ, 

שהיא גם חברתה 
הטובה ביותר.

גדלה מול ישיבת 
פוניבז' בבניין 

שהורכב מחסידי 
גור, וויז'ניץ וליטאים 

אדוקים. זוכרת 
ילדות מלאת אחווה 

עם השכנים.

היתה חניכה 
ומדריכה בסניף 
בני עקיבא בבני 

ברק ופעם גם 
הוכתרה כאלופת 
הסניף בפינג פונג.

את שנת השירות 
בקיבוץ חפץ חיים 

החלה לצד אחותה 
וחברה נוספת 

שמהר מאוד 
עזבו חזרה לעיר 

הגדולה.

הוריה אחיותיה 
ובתה הנשואה 

מתגוררים בגבעת 
שמואל מרחק לא 
רב האחד מהשני.
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ת " השו יקט  משה ויסטוךפרו

צילום: ----

ִעם ינון אזולאי  

בכיס של נתניהו.
ממש לא. ש"ס היא תנועה 

שחרטה עלדגלה לשמור על 
היהדות והמסורת, לחזק את 
ארץ ישראל ולדאוג לחלשים. הממשלה 

הטובה ביותר שבה ניתן לפעול למען עם 
ישראל זו ממשלה בראשות נתניהו.

ציר בנט-סער.
מקווה שלאחר הבחירות בנט יצטרף 

לממשלת הימין של נתניהו.

אריה דרעי.
אין חולק על יכולותיו הייחודיות לכבוש 
כל מטרה. איש עשיה אשר הרב עובדיה 
יוסף זצ"ל סמך עליו את שתי ידיו. דואג 
לכלל עם ישראל ולכל אחד בין אם הוא 

דתי או לא.

בצלאל סמוטריץ'.
חבר, אדם עם יכולות, כישרוני, חרוץ ונמרץ 

וירא שמיים. בזבז זמנו לריק באופוזיציה 
מחכה לו בקואליציה בעזרת ה'.

אביגדור ליברמן.
יש אנשים רלוונטיים יותר שכדאי 

להתייחס אליהם.

איבתיסאם מרעאנה. 
בושה וחרפה.

נתניהו וישראל השנייה.
בשביל זה יש את ש"ס.

נחל האסי.
לא רק של השבט הלבן. הגיע הזמן 

לגאול אותו למען תושבי הפריפריה, 
שאפו לחברי מוביל המאבק ח"כ 

משה ארבל.

יוסל'ה פליישמן.
תעודת עניות למשטרת ישראל על יחסה 

המשפיל אליו.

חברות כנסת בש"ס.
"ועשית ככל אשר יורוך".

מתנגדי חיסונים.
שופכים דם.

תלמודי תורה בקורונה.
הלב דואב לראות את תינוקות של בית 

רבן שנאלצו להישאר בבית בתקופה זו. 
מה נענה בעוד דור.

המשבר הכלכלי.
הממשלה עשתה רבות למען העצמאיים 

והשכירים, לצערי פקידי האוצר לא תמיד 
הבינו את מה שהאזרחים הרגישו. כחבר 
בוועדת כספים ניסיתי ואף הצלחתי יחד 

עם חברי לשנות תוך כדי תנועה.

חוק הגיוס.
מקווה שיחוקק במהרה על מנת שאדם 

שתורתו אומנותו יוכל לשבת וללמוד 
באין מפריע.

תקשורת חרדית.
השופר של המגזר החרדי. אף שלפעמים יש 

ביקורת על כך שנכשלת בהוצאת שם רע.

דוד אזולאי ז"ל.
אבי מורי. הדיו יכלה והמה לא יכלו. 

אות ומופת בעשייה הציבורית, איש חסד 
ענווה בעל יראת ה' ואמונת חכמים. לא 
השאיר צוואה כתובה אך צוואתו אשר 

אמר לי רגע לפני עלותי להצהיר אמונים - 
את שאמר דוד המלך בתהילים - חרוטה 

בי: "לא גבה ליבי ולא רמו עיניי".

ינון אזולאי (41), מספר 7 
ברשימת ש"ס לכנסת. גר באשדוד 

נשוי ואב לשישה. נולד בעכו. 

לאחר שירות לאומי ולימוד 
בכולל החל בעשייה ציבורית, 

תחילה ברשימת ש"ס למועצת 
העיר ובהמשך כיועצו של אריה 
דרעי במשרדי הכלכלה, פיתוח 

הפריפריה הנגב והגליל ומשרד 
הפנים. 

לפני כשלוש שנים, בשלהי הכנסת 
ה-20 החל לכהן כחבר כנסת.

 5
דברים 

שלא ידעתם על 

ינון אזולאי

היה אברך כולל 
במשך 14 שנה. 

מתנדב פעיל 
ב'איחוד הצלה'. 

בעבר ניהל את מרחב 
לכיש בארגון.

בעל טלפון נייד 
כשר ללא אינטרנט 

וללא וואטסאפ. 
"למען חינוך ילדיי". 

משתדל לא לוותר 
ולהתחיל כל יום 

בלימוד דף גמרא.

היה חבר ש"ס יחד 
עם אביו, אותו החליף 

לאחר שהתפטר 
מהכנסת והמשיך 

לכהן כשר. חצי 
שנה אח"כ בכנסת 

העשרים אביו נפטר.
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וצוחקים

מביטים 
לקורונה
בעיניים

אחת הצרות הקשות של המגיפה היא 
הבדידות • מתברר שאפשר גם אחרת: 

כתבנו דביר עמר התלווה למתנדבי ארגון 
'עזר לחיים', שבאו למסיבת פורים מיוחדת 
במחלקת הקורונה בשיבא כשהם ממוגנים 
בכפפות, ערדליים, שקפים וגם תחפושות, 

וכבשו את הלבבות • "פתאום אני רואה 
את אשתי מחייכת, ועכשיו אני בטוח שהיא 

תבריא", אמר בעלה של אחת החולות
// צילום: זיו קורן
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ויקר. כנ כנ תהיה לנו!", המ קוראימ 
שוכבימ  החולימ  מרבית  רמ.  בקול 
חלקמ  לזוז,  יכולימ  לא  במיטות, 
ובעיקר  הנשמה  למכונות  מחוברימ 
�צופימ מהצד באירוע; אחרימ מצטר
פימ בקול חלש עמ עיניימ מחייכות. 
פונה  מרגיש?",  אתה  איכ  "שלומ, 
מבוגר,  לחולה  המתנדבימ  אחד 
המתנדב  מנות".  משלוח  לכ  "הבאנו 
מחזיק את ידו, ושר לו "חייב איניש 

לב�ומי". 
יהודי  שוכב  ה�מוכה  במיטה 
מעט  לא  כבר  במחלקה  שמאושפז 
זמנ. לדבר הוא לא יכול, אבל למחוא 
כפ לאט לאט זו הדרכ שלו להצטרפ 
תהיה  אותכ,  לשמח  "באנו  לחגיגה. 

ומגיש  המתנדב,  לו  אומר  בריא", 
לו בלונ של ליצנ. החולה אוחז בידו 
ומושכ למעלה ולמטה, ולפתע כולמ 
עולות.  השמחה  ועוצמות  מתרגשימ 
"היידה, היידה", אומרימ המתנדבימ.

משלוחי  מקושטת.  כבר  המחלקה 
ואישה  דורש,  לכל  מחולקימ  מנות 
מבוגרת �ופ �ופ נעמדת על הרגליימ. 
מקפצת  מונ�נגו  חדווה  המתנדבת 
לה  מניחה  במהירות,  לעברה 
תחפושת על הראש. שותפתה 

�אורלי יונה מחזיקה לה את היד, וכו
למ שרימ יחד "אשר ישלטו היהודימ 
מילות  כשמגיעות  בשונאיהמ".  המה 
�מה חלק  הצילני",  "הצילני,  השיר 
חולימ מרימימ עיניהמ לשמיימ, וכמו 

מתפללימ דרכ השיר להצלה.
אחר ככ חמישה מתנדבימ פוצחימ 
ומקפיצימ  הקטנ  בחדר  הורה  במעגל 
�את האווירה. "אנחנו מבקרימ במחל
קות קורונה לא מעט", מ�פרת יונה. 
"כשמגיעימ אנשימ מבחוצ, שהמ לא 
רופאימ או אחיות, זה עושה טוב. אי 
אפשר כמעט לראות את הפנימ שלנו, 
אבל דרכ הקול והעיניימ אתה מעביר 
�שנמ לאנשימ  והשמחה  החיבור  את 

צאימ כאנ, וזה לא מעט".

אפילו לא צריך זמזם
המתנדבימ  לריקוד,  ריקוד  בינ 
הכל  אחרי  ב�דר.  שהכל  מוודאימ 
מהמ  שרבימ  קורונה,  בחולי  מדובר 
�לש לאכול?  רוצה  "אתה  מבוגרימ. 

תות תה?", שואל המתנדב יעקב.
מעודדימ  שמח,  לנו  עושימ  "המ 
שהמתנדבימ  לנו  וחשוב  אותנו, 
יצחק,  החולימ.  אחד  אומר  באימ", 
במילימ:  חו�כ  לא  לידו,  שעומד 
לשני...  אחד  דואג  ישראל  עמ  "כמה 
פלילי  עבר  עמ  צעיר,  לא  אדמ  אני 
לי  יש  זה.  ולכנ אני צוחק על  גדול, 
בחיי,  קשימ  דברימ  ועברתי  �רטנ 
אבל לא כל אחד יודע את הצרה של 
השמחה.  זו  חשובה  הכי  ולכנ  האחר, 
צחוק מביא חיימ. אני בנ 72, ולמרות 
הדברימ  את  לוקח  אני  שעברתי,  מה 
יותר בקלות. לא �תמ השמ שלי הוא 

יצחק, אני מאמינ בזה".
אנחנו מדלגימ לחדר הבא, ומגלימ 

פורימ  מ�יבת  רק  שלא  להפתעתנו 
יומולדת.   גמ  אלא  היומ,  כאנ  חוגגימ 
�רינ שלי,  במושב  לחגוג  "במקומ  
תיה, אני פה", אומרת בעצב כלת יומ 
�הדו זה  המתנדבימ  "אבל  ההולדת, 
שלי.  ההולדת  ליומ  שבקצפת  בדבנ 
אוהבת  אני  מלאכימ,  צדיקימ,  אתמ 
אתכמ, השמ ייתנ לכמ בריאות", היא 
לא מפ�יקה לברכ את המתנדבימ ואת 
�'המלא הרופאימ, שאותמ היא מכנה 
כימ בלבנ'. "כשמשהו לא ב�דר, אני 
הזמזמ.  על  ללחוצ  צריכה  לא  אפילו 
אתמול  טובימ.  אנשימ  פה  מ�תובבימ 

"הם עושים לנו שמח, מעודדים אותנו, וחשוב לנו 
שהמתנדבים באים. כמה עם ישראל דואג אחד 

לשני. יש לי סרטן ועברתי דברים קשים בחיי, 
אבל הכי חשובה זו השמחה. צחוק מביא חיים"

צוות המתנדבים 
מורכב ממחלימים. 
הרב נתן צישינסקי

צילום: זיו קורן

הר�ה הצוותימ  של  תמונות 
פואיימ שמתמגנימ בחליפות 
בכני�תמ  כבדות,  לבנות 
בבתי  הקורונה  למחלקות 
�שגר למראה  כבר  הפכו  החולימ, 
הזו  הפעמ  אבל  האחרונה.  בשנה  תי 
של  מתנדבימ  עשרה  שונה:  הייתה 
עצממ  על  עטו  לחיימ'  'עזר  ארגונ 
�חגי כני�ה  לקראת  הגנה  שכבות 
�החו בבית  השמורה  למחלקה  גית 
ערדליימ,  כפפות,   - שיבא  לימ 
נו�פת  שכבה  לפנימ,  שקפ  �רבל, 
�התל מעל  ולקינוח,   - כפפות  של 
בושת הזו, המ הו�יפו גמ תחפושות 
לפורימ. ”המציאות שאנו נמצאימ בה 
יותר גרועה ממלחמה", מ�פר לי אח 

ציוד,  על  לעלות  שהתחיל  במחלקה 
"אבל בכל הטירופ הזה יש גמ רגעימ 

מיוחדימ". 
אחד מאותמ רגעימ מיוחדימ התרחש 
והמוקדמת  המיוחדת  הפורימ  במ�יבת 
�שנערכה בשבוע שעבר לחולי הקורו

נה בתל השומר. במ�יבה כזאת, עליי 
מעולמ.  להשתתפ  זכיתי  לא  להודות, 

'עזר  מתנדבי  אל  התלוויתי 
ומיד נגלתה לעיניי  לחיימ' 

 - והזויה  משונה  תמונה 
בבת  ושמחה  כואבת 

אחת. 
לבושי  המתנדבימ, 
�למ נכנ�ימ  �רבלימ, 
חלקה עמ שירי פורימ. 
"ליהודימ הייתה אורה 

וששונ  ושמחה 
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בשביל
הזהות היהודית

של המדינה

"בבחירות האלה ישנה 
הזדמנות היסטורית
להכניס נציגות דתית לאומית לכנסת 

שתשמור על הזהות של המדינה שכל כך 
חשובה לכולנו. אני קורא לכם להירתם למבצע 

השגרירים הגדול, ולהביא יחד אתנו רבבות 
מצביעים ל'רשימת הציונות הדתית'"

אבי מעוז, יו"ר נעם

 להצטרפות:
050-3910671

מטה



רק התעוררתי, וניצב מול עיניי מתנדב 
ששאל אותי אמ אני רוצה כו� קפה".

'עזר  ויו"ר  מיי�ד  של  מבחינתו 
לחיימ', הרב נתנ צישינ�קי, האירוע 
חד  אינו  בשיבא  הקורונה  במחלקת 
פעמי. "בפורימ שעבר, ממש בתחילת 
הקורונה, היה לי �יפור מעניינ. בעל 
מכולת תרמ לנו 150 משלוחי מנות, 
החולימ.  בבית  אותמ  לחלק  והלכתי 
לי:  ואומר  אדמ  אליי  מגיע  פתאומ 
אני  מנות!  משלוח  ממכ  'קיבלתי 
התורמ של המשלוחימ, ולא האמנתי 
שזה יגיע אליי בחזרה. במקרה הגעתי 
לבית החולימ למיונ בגלל הבנ שלי'". 
�החו בית  על  שצבאו  למתנדבימ 
כולמ  משותפ:  מכנה  יש  שיבא  לימ 

המחלימימ  ב�יירת  חברימ 
 - לחיימ'  'עזר  של 

�שהחלי ישראלימ 

לחולימ  מ�ייעימ  והיומ  מקורונה  מו 
ולמבודדימ. 

קשה  באופנ  באוגו�ט  "חליתי 
"פחדתי  מונ�נגו.  מ�פרת  ביותר", 
להתאשפז ונשארתי בבית, והיה קשה 
�מאוד, אבל הייתה לי תמיכה. כשה
�חלמתי, נשאלתי אמ אני רוצה להת
נדב. שמחתי לעשות קצת הכרת הטוב 
על טיפולימ שבתי בת החמש עברה. 
"מגיפת הקורונה היא אירוע קשה 
מאוד, ומשפחות רבות חוות א�ונות 
�לצי שמ  להיות  חייבימ  וקשיימ. 
�מי על  אבלימ  ניחמתי  השבוע  דמ. 
�האחרו ברגעיה  איתה  שהייתי  שהי 

נימ. הבת שלה הייתה בחו"ל, וביחד 
קיימנו שיחה אחרונה בינ אמ לבתה. 
�קשה להבינ ולדמיינ את הקושי שאנ
שימ רבימ �ובלימ בגלל המחלה הזו".
בזוגות.  באימ  מתנדבימ  הרבה 
היא  יונה.  ואביגד  אורלי  לדוגמה, 
�להתנ שהחלה  �פר,  בית  מנהלת 
�שקי ווט�אפ  הודעת  בעקבות  דב 
ר"מ  וגררה אחריה את בעלה,  בלה, 
אותו",  "גיי�תי  לצעירימ.  בישיבה 
יש  תזוזה,  שיש  "איפה  צוחקת.  היא 
ושקטה  בודדה  כשהמחלקה  שמחה. 
- העייפות שולטת. כשיש רעש, כל 
רעש שהוא, כולמ מ�תכלימ לראות". 
�לצידמ ניתנ לראות מתנדבימ מא
פעולה  שיתופי  ויש  נו�פימ,  רגונימ 

קפה,  ח�ר  "אמ  הח�ד.  עמותות  בינ 
וגמ  מציונ,  לעזר  להתקשר  אפשר 
צריכימ  כשהמ  אלינו  מתקשרימ  המ 
משהו", מ�פרת יונה. אחת המתנדבות 
חנ קאפח, מורה ואמ לחמישה מרמת 
גנ, מביאה לחולימ ציורימ וממתקימ 
קורונה  נשאית  "הייתי  מתלמידותיה. 
�רולוגית  ובבדיקה  ת�מינימ,  ללא 
הרגשתי  נוגדנימ.  לי  שיש  גיליתי 
שעשו לי ח�ד מלמעלה, ושאני חייבת 

לעשות עמ זה משהו טוב".
בני  גמ  פגשנו  הקורונה  במחלקת 
ב�יכונ  נמצאת  "אשתי  משפחה. 
של  הדואג  בעלה  י',  מ�פר  גבוה", 

אחת החולות במחלקה. "צריכ להיות 
�לידה ולדאוג שהיא אוכלת כמו שצ
ומחלימה.  ריכ, לוקחת את הכדורימ 
נמצא מכאנ בעוד כמה  בעזרת השמ 

ימימ", הוא אומר למתנדבימ.
לי'  אירגנו  לחיימ  עזר  מתנדבי 
מיטה ושמיכה, כדי שיוכל לישונ לצד 
אשתו. "אני טיפו� חזק", הוא אומר, 
"אבל האמת היא שבלי המתנדבימ לא 
הייתי מחזיק מעמד. כשאני רואה את 
מרוממ,  רוח  ובמצב  מחייכת  אשתי 

אני יודע שהיא תצא מכאנ בריאה".

עם ישראל חי
יומ  יומ  שנה,  כבר  ניצבימ  בחזית 
ושעה שעה, הרופאימ והאחיות. "לא 
אנחנו  בקורונה,  אחות  להיות  קל 
אחת  משתפת  מאוקטובר",  פה 
מאוד  זה  "וכנ,  האחיות, 
�שנ חולימ  יש  קשה. 
המונ  פה  שארימ 
יודע,  ואתה  זמנ, 
אפשר  לכולמ  לא 
לעזור. אתה באמת 
גמ  ואתה  נלחמ, 
ירגישו  רוצה שהמ לא 
לבד. אתה מנ�ה לטפל בהמ וגמ לתת 
להמ הרגשה נעימה, אבל זה לא קל. 

חולה  ליד  הייתי  שעבר  "בשבוע 
שהתקשתה לנשומ. היא תפ�ה לי את 
היד במשכ חצי שעה ואמרה לי: 'אל 
תעזבי אותי'. הייתי שמ, כדי לשמור 
עליה ולא לוותר עליה. זו �יטואציה 

מאוד קשה". 
�שה מ�פר  במחלקה  האחימ  אחד 
קושי שלו הוא לראות צעירימ שחלו 
אנשימ  אלינו  "מגיעימ  ומתאשפזימ. 
לראות  קשה  נמרצ.  מטיפול   30 בני 
החיימ  בתחילת  שהמ  כאלה,  חבר'ה 

שלהמ והופכימ לשבר כלי".
�בניגוד לאזהרות מפני קרי�ת מע
מ�פרימ  המטופלימ  הבריאות,  רכת 
תושב  "אני  מרווחות.  מחלקות  על 
שבוע",  כבר  פה  ומאושפז  ברק  בני 
שבוע  "הייתי  החולימ.  אחד  משתפ 
הנשימה  וחולשות,  חומ  עמ  שלמ 
התחילה להיות יותר ויותר קשה, אז 
שלא  והתחרטתי  חולימ  לבית  באתי 
טיפול  מקבלימ  אנחנו  קודמ.  באתי 
מדהימ מהרופאימ ומהאחיות. ברור לי 
נפשי,  הוא  מההחלמה  חלק  שלפחות 
והמתנדבימ משמחימ ומרגשימ אותנו. 

המ עושימ עבודת קודש מדהימה".
מתעצמת  השירה  השיחות,  כל  בינ 
"לא  ומצטרפימ.  מתרגשימ  והחולימ 
�חשבתי שאוכל לחייכ במקומ הזה ולש
מוח", אומרת אחת החולות. "אני יודעת 
שזה עמ ישראל באמת, עמ ישראל חי". 
והשירה  אותה  שומעימ  המתנדבימ 
�בוקעת ממחלקת הקורונה: "עמ יש

ראל חי". •

"לא חשבתי שאוכל 
לחייך במקום הזה". 
מסיבת פורים 
במחלקה

אורלי יונה: "כשמגיעים אנשים מבחוץ, שהם לא רופאים 
או אחיות, זה עושה טוב לחולים. אי אפשר כמעט לראות 

את הפנים שלנו, אבל דרך הקול והעיניים אתה מעביר 
את החיבור והשמחה למי שנמצא, וזה לא מעט"
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הפקה:

כרטיסים בטיקצאק  חפשו באינטרנט כנס ירושלים 18 או בטלפון  6565*

ייעוץ תקשורתי, יחסי ציבור ודיגיטל:

  

חברת

קורונה חינוכית 
התמודדות עם 

הנזקים החינוכײם 
של תקופת 

 המגיפה

המשק לאחר 
 הקורונה 

איך עוברים 
למסלול של 
התאוששות 

 וצמיחה?

 הקול הערבי  
 האם לגיטימי

 לבסס קואליציה 
על תמיכת 

הרשימה 
המשותפת?

יועץ או פוסק? 
היועץ המשפטי 

 לממשלה, 
תפקידו 

 וסמכױותיו

קר, קפוא 
פיתוח 

ההתײשבות 
בתקופת ממשל 

 בײדן

 ההתײשבות 
 הצעירה 

 מחכה 
להסדרה

 א'-ב' בניסן
תשפ"א

14-15.3
2021
ירושלים בנײני האומה, 

ם י נ מ ז ו מ ה ן  י ב

ל ב ג ו מ ת  ו מ ו ק מ ה ר  פ ס מ ה  נ ו ר ו ק ה ל  ש ב

הכניסה תותר רק למחזיקי תעודת מתחסן או תעודת מחלים
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בית כנסת אחד בשבוע

bashtiblach@shvii.co.il בתי כנסת המעוניינים להשתתף במדור, אנא פנו למייל  ………

משה ויסטוך

ת נווה צדקראש העין
בית הכנס

קצת היסטוריה: 
מניינ נווה צדק הוקמ לפני 

מעט יותר משנתיימ, בחודש 
אלול תשע"ח, על ידי גרעינ של מ�פר 

משפחות בשכונת פ�גות אפק בראש 
העינ שחיפשו להשתייכ לקהילה צעירה 

בשכונה החדשה.

נוסחי תפילות: 
המניינ הוא אשכנזי 

ומתפללימ בו בעזרת �ידורי 
רינת ישראל (נו�ח �פרד), אולמ 

בבית הכנ�ת חברימ מתפללימ מעדות 
נו�פות המוצאימ בו את מקוממ.

גבאים: 
אור וי�מנ (30) המשמש 

כמורה, אלונ אפרתי (32) 
העובד כמהנד� חשמל, א�פ (א�י) 

מושקוביצ (32) נהג מיניבו�, דביר 
הולנדר (29) שהוא עו"ד לענייני מי�ימ 

ומנחמ לפיד (31) מהנד� בניינ.

דמויות בולטות: 
בקהילה ישנמ אנשימ הבאימ 

מתחומימ שונימ ומגוונימ 
כמו תכנות, ראיית חשבונ, הוראה, 

עריכת דינ ועוד, וכל אחד תורמ 
מני�יונו ותחומ הכשרתו לרווחת הזולת.

נחטף בקידוש: 
בעידנ טרומ הקורונה, 

כל משפחה הכינה 
והביאה את המאכל המיוחד שלה 
כשהמאכל שכיכב בשולחנ באופנ 

תמידי הוא הצ'ולנט של א�י. בקהילה 
מקווימ כי בעזרת מבצע החי�ונימ 

הנגיפ יחלופ במהרה והמ יוכלו לחדש 
את מ�ורת הקידוש.

עזרת הנשים: 
פעילה ומלאה בנשות 

הקהילה, החברות באופנ 
מלא בהנהגת הקהילה בכינונ אירועי 

התרבות ועוד.

רגע בלתי נשכח: 
מ�יבת חנוכה תש"פ. במעמד 
מיוחד ומרגש התקיימ אירוע 

הכנ�ת �פר תורה שנתרמ על ידי 
משפחת גובי ואותו כתב �בא של 

שירה, ניצול שואה, לזכר משפחתו 
שנ�פתה בתופת הנאצית. במהלכ 

האירוע הוא �יפר את �פור חייו ואת 

מה שהוביל אותו לכתוב את ה�פר וכל 
זה לצד כיבוד עשיר, פעילות לילדימ 

והדלקת נרות חנוכה.

סיפור קורונה: 
בזמנ שבית הכנ�ת היה �גור 

ונא�ר על המתפללימ
להתפלל בתוכו, דאגו המתפללימ למניינ 
בשטח הפתוח, כולל עזרת נשימ, כאשר 

המתקנימ השונימ בגנ המשחקימ שבו 
התקיימ המניינ היו חלק בלתי נפרד מנופ 

התפילה נכפתה עליהמ.

אסור לפספס: 
תפילת קבלת שבת 

המ�ורתית, מלווה בשירי 
וניגונימ נו�ח קרליבכ, זו חוויה 

מכוננת שמכני�ה את כולמ באופנ 
�ופי לאווירת השבת הק�ומה.

מילה שלנו: 
אנחנו קהילה גדולה, צעירה, 

שמחה וחמה שיש לה עוד 
לאנ לשאופ ולצמוח, וכל משפחה חדשה 

שמגיעה נקלטת בהצלחה בעזרתנ של 
המשפחות כבר מרכיבות את הקהילה. 

מקומכמ איתנו, בואו בשמחה.
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הרצוג. לדעת. לחנך.

herzog.ac. i l :להרשמה: 073-3742354 או היכנסו לאתר המכללה

חדש! תוכנית ייחודית להסבת אקדמאים לחינוך מיוחד
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 חינוך מיוחד  |  לשון  |  אנגלית  |  ספרות  |  גאוגרפיה ולימודי סביבה  |  אזרחות  |  תושב"ע  |  מתמטיקה

מדעי המחשב  |  מדעי הטבע  |  היסטוריה  |  לימודי א"י  |  תקשורת וניו מדיה  |  תנ"ך  |  מחשבת ישראל

תואר ראשון .B.Ed והסבת אקדמאים להוראה

אפשר לחכות שהכל ייפתח...

 או להירשם ולהתחיל ללמוד 
ימיםכבר עכשיו!

אחרונים
להרשמה

 הקורונה שיבשה לכולם את התוכניות, 

 אבל... לא כדאי להתעכב.

אפשר להירשם לסמסטר הנוכחי ולנצל את השנה!

http://herzog.ac/
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