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אתר אותי

ג',  תשובות יש לשלוח עד ליום 
בצרוף שם, כתובת וטלפון למייל : 

 matzav100@gmail.com
או לפקס: 03-9239393

בין הפותרים יוגרל דיסק.

בעריכת רו"ח צבי עציון

גג', ,
 : :לל

הערות והצעות נוספות יתקבלו בברכה

התשובה לחידה משבוע שעבר: יבנה

הזוכה הוא: מעיין אמונה ליכטמן, אשקלון.

מושב עובדים בגליל התחתון

אשר עומר היה שמו הראשון

בת העשירים הונצחה בשמו

והפשרת קרקעות סייעה לקיומו

לקבלת עיתון "מצב הרוח" במייל, 
matzav100@gmail.com :שלחו מייל ל

השבועון לציבור הדתי לאומי
מצבהרוחמצבמצבהרוחהרוח

שאול יהלום יו"ר: 
אלי עציון, שוקי גולובינסקי מנכ"לים: 

חגי הוברמן עורך: 
משנה לעורך: מנחם רהט
03-9211169 מערכת: 
03-9239393 פקס: 

ת.ד. 8021 פ"ת 49651 כתובת: 
אבי עמית, א. בן שמאי,  כתבים: 
רחל המאירי, רם אבירז,   

ינון אבישר, רז קיל, רחל קליין  
טולי פיקרש,  ציפי בקר-מנוביץ  

שיווק:       שי מאור
יהודה מלינוביץ' - 054-8185050 מכירות: 
חיים מיכאליס – 050-8684032  

רכזת מערכת: רחלי וינברגר
סטודיו אשדיר הפקה: 

צופיה בשארי, שירה אודסר גרפיקה: 
grafix100@gmail.com :מייל

הפצה: אשדיר בע"מ 03-9239111 
כל הזכויות שמורות

אין המערכת אחראית על תוכן המודעות.

הצטרפו לקבוצת "מצב הרוח" ב-

ותוכלו לראות את כל הגיליונות

פרשה ופירושה

מקבלים  היינו  שבוע  שבכל  לעצמנו  נדמיין 
קונטרס ובו פרקי פרשת השבוע, וזאת מבלי 
היינו  במשך שבוע שלם  את ההמשך.  שנדע 
לקונטרס  דרוכה  בציפיה  להמתין  צריכים 
הבא. ישנן בתורה פרשות, היוצרות מתח רב 
שמות  פרשת  וביניהן  העלילה,  המשך  לגבי 
’המשך   - מסוג  משהו  בדרמה,  המסתיימת 

יבוא‘.
בסוף פרשת שמות פונה משה רבנו להקב“ה 
”למה  ’מתריסה‘:  בשאלה  גדול  כאב  מתוך 
הוא  בכך,  די  אין  ואם  הזה“;  לעם  הרעתה 
פרעה  אל  באתי  ”ומאז  נוקבת:  טענה  מוסיף 

לעם  הרע  בשמך  לדבר 
הזה, והצל לא הצלת את 

עמך“.
משה  לטענת  מענה 
מצוי בפסוק האחרון של 
תראה  ”עתה  הפרשה: 
כי  לפרעה  אעשה  אשר 
וביד  ישלחם  חזקה  ביד 

חזקה יגרשם מארצו“.
נראה שהבטחה  פניו  על 
התשובה  היא  זו  אלקית 
נשים  אם  אולם  למשה, 
משה:  שאלת  לסגנון  לב 
”למה הרעתה“, נבחין כי 

שאלת משה הייתה על העבר ולא על העתיד. 
המדרש מחריף את שאלת משה: ”ר‘ עקיבא 
אומר: יודע אני שאתה עתיד להצילם“, כלומר 
אני יודע שהסוף יהיה טוב, אולם ”מה איכפת 
לך באותן הנתונים תחת הבנין?“ כלומר: משה 
לעבור  צריכה  לגאולה  הדרך  מדוע  מקשה 
בבניין  שניתנו  ילדים  של  הסבל  במסלול 
להשלמת מיכסת הלבנים. המדרש מעיר על 
טענה קשה זו: ”באותה שעה בקשה מדת הדין 
לפגוע במשה, וכיון שראה הקדוש ברוך הוא 
שבשביל ישראל הוא אומר, לא פגעה בו מדת 

הדין“ (שמות רבה שמות פרשה ה).
על פי רש“ז מליאדי, בספרו על התורה ’ליקוטי 
תורה‘, התשובה לשאלת משה טמונה בפסוק 
הראשון של פרשת וארא: ”וידבר אלקים אל 
זה שנראה  ה‘“. פסוק  ויאמר אליו אני  משה, 
לכאורה ללא משמעות מיוחדת (שם הפרשה 
לא נלקח ממנו!), מלמד על דרכי ההנהגה של 
הקב“ה בעולמו. הקב“ה אומר למשה שיש זהות 

בין שני שמותיו, וכלשון בעל ’אורח חיים‘: ”וזה 
הוא גילוי יחוד ה‘, אשר גילה ה‘ סודו אל עבדו 
נביאו נאמן ביתו“. סוד זה מבאר לנו בעל ’נפש 
’וידבר אלקים אל משה  החיים‘: ”זהו שכתוב 
בחינת  הודיעו  (קוי“ק).  ה‘  אני  אליו  ויאמר 
השגת נבואתו, שגם השם אלקים, אצלו הכל 
בחינת קוי“ק. כענין הכתוב ’כי ה‘ הוא האלהים 

אין עוד מלבדו‘“.
אלקים - זו מידת הדין, ושם ה‘ (קוי“ק) הוא 
מידת הרחמים. אומר הקב“ה למשה, שאחדות 
השמות  סדר  אלו.  שמות  בשני  מתבטאת  ה‘ 
מלמד  ה‘,  כך  אחר  ורק  אלוקים  בפסוק, 
בעולם,  ה‘  הנהגת  כי 
בתחילה היא מידת הדין, 
שכך רצה הקב“ה לבנות 
בראשית,  העולם  את 
ואחר כך מידת הרחמים. 
הגאולה  סדר  הוא  כך 
במידת  ראשיתה   –
משלב  כך  ואחר  הדין 
מידת  את  הקב“ה  בה 

הרחמים.
נושא שמותיו של הקב“ה 
העסיק את משה כל חייו. 
עם  הראשון  במפגש 
הקב“ה שאל משה: ”והיה 
אליהם“.  אומר  מה  שמו,  מה  אלי  יאמרו  כי 
פיוס  מופלאה של  העגל, בפרשה  אחר חטא 
להקב“ה:  משה  פונה  להקב“ה,  משה  בין 
חן  מצאת  וגם  בשם  ידעתיך  אמרת  ”ואתה 
בעיני... אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא 
את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך...“. 
שאלתו של משה היא מדוע דרכו של הקב“ה 
רחמים.  כך  ואחר  דין  היא  העולם  בהנהגת 
על כך עונה הקב“ה זהו סדר העולם: ”וראית 
את אחורי ופני לא יראו“. אין בכוחו של אדם 
בהנהגת העולם  דרכו של הקב“ה  להבין את 
המקדימה דין לרחמים. אולם אם האדם מצוי 
בפרספקטיבה הנכונה – ”ונצבת לי על הצור“ 
– יש בכוחו לראות בפרספקטיבה על העבר, 
”וראית את אחורי“, את הצד החיובי של דרכו 

של הקב“ה מתוך הדין. 
לשונות  חמש  של  למימושן  ונזכה  ולוואי 
המתגלה  ה‘  של  טובו  את  ונראה  הגאולה 

בהיסטוריה היהודית רבת הסבל.

המשך יבוא...
הרב פרופ‘ יצחק קראוס

ראש מכללת הרצוג – גוש עציון, אלון שבות. רב קהילת ”שירה חדשה“ גבעת שמואל

”

”

הנהגת ה‘ בעולם, 
בתחילה היא מידת 

הדין, ואחר כך מידת 
הרחמים; כך הוא סדר 
הגאולה – ראשיתה 

במידת הדין ואחר כך 
משלב בה הקב“ה את 

מידת הרחמים
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רונן מחשבים
תיקון | שדרוג | מכירה

מבצע למביא מודעה זו:מבצע למביא מודעה זו:
מדפסת משולבת פקס HP 4500 ב-289 ש"ח*

14*עד גמר המלאי
03-9360320 | 054-4604918 | 050-7868825

ronen58@gmail.com | לא בשבת

הקמה ותחזוקת רשתות      הדרכה אישית

תיקונים בבית הלקוח      ייעוץ לפתרון בעיות

אמינות ומקצועיות      מחירים נוחים
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מה עם הכסף?
תקציב  על  הדיונים  החלו  השבוע 
לנציגינו  להזכיר  הזמן  וזה  המדינה, 
הבית- חברי  ובמיוחד  בכנסת, 

עיקריות  מטרות   3 להם  היהודי, שיש 
כספים  להשיג  בקואליציה:  בשבתם 
למוסדות הציונות-הדתית, לטרפד את 
ולשמור  ביו“ש,  המדיניים  התהליכים 
ישראל  מדינת  של  היהודי  הצביון  על 
פחות  הכי  המטרה  נראה,  כך  (שזו, 
ריאלית. השתיים הראשונות חשובות 

ודחופות יותר).
נתמקד במטרה הראשונה - כספים 
ועוד  כסף  הציונות-הדתית.  למוסדות 
כסף ועוד כסף. כמה שיותר. לישיבות 

ההסדר,  לישיבות  לאולפנות,  התיכוניות, 
לכל  למכללות,  הקדם-צבאיות,  למכינות 
כספים  תדרשו  הדתית.  הציונות  של  הגופים 
בלי רחמים. ואם לא נעים לדבר על כסף אז 
כך. אל תדברו על  באמת לא כדאי לדבר על 

כסף, תדברו על תקציבים.
אני  מה?  חשבון  על  הכסף?  יבוא  ומאיפה 
מציע לקצץ בתקציב משרד הביטחון. המשרד 
ובתקציבים  בתקנים  מנופח  הזה  המפונק 
עוד  ישראל  ביטחון  לבין  בינם  קשר  שכל 
טעון הוכחה. אפשר לקחת ממנו קצת וקצת 
יותר לטובת המדינה. עדיף למשל לפתח את 
הישיבות והאולפנות ביו“ש, במקום לממן את 
פקחי המינהל-האזרחי שיבואו להרוס אותם.

מצאנו תקציבים 
למוסדות דת

שהמגזר  הקלאסית  הטענה  את  מכירים 
הערבי בישראל ממורמר בגלל שהוא מקופח 
רשמי  נייר  לאחרונה  אלי  הגיע  בתקציבים? 
שר  של  תשובתו  מה:  משום  פורסם  שלא 
הפנים אלי ישי לשאילתא של ח“כ איברהים 
עדות‘. האגף  לאגף  ’תקציבים  בנושא  צרצור 
לעדות דתיות במשרד הפנים אחראי לטיפול 
דרוזים,  מוסלמים,  יהודיות:  הלא  בעדות 
נוצרים, צ‘רקסים, בדואים, שומרונים, בהאיים 
בשלום,  הדוגלת  מוסלמית  (כת  ואחמדים 

שמרכזה בשכונת כבאביר בחיפה).
המספרים מאלפים. 38,771,000 ₪ - כמעט 
בשנת  המדינה  הקציבה   - שקלים  מיליון   39
בישראל.  המוסלמית  הדת  לשירותי   2010
29,433,000 שקלים להעסקת  ויש גם פירוט: 
לוועדי  שקלים   576,000 מוסלמים.  אימאמים 

המעורבות.  בערים  המוסלמים  הנאמנים 
במסגדים,  כריזה  לערכות  שקלים   750,000
להשתלמויות,  האגף  לפעולות   1,445,000
הסברה.  ופעילות  לימודיים  סיורים  הדרכות 
תקציב הפיתוח לבתי עלמין ומקומות קדושים 
 - שקלים   6,100,000 על  עומד  העדות  לכל 

ובמילים: ששה מיליון ומאה אלף ₪. 
ביקש  משרדו  כי  מדווח  גם  הפנים  שר 
ובימים  קדושים,  מקומות  לפיתוח  תוספת 
אלו קיבל משרד הפנים תוספת של חמישה 
הבאה  לשנה  כי  הוסיף  השר  שקלים.  מיליון 
נוספים  תקנים   20 של  תוספת  מתוכננת 

לאנשי דת מוסלמים.
המגזר  את  לראות  ממתין  אני  עכשיו 
הערבי-ישראלי מפגין נאמנות בלתי מוגבלת 

למדינת ישראל. 

רוב היהודים בעד 
צביון יהודי 

ישראלי- קהל  דעת  סקר  פורסם  השבוע 
נובמבר-דצמבר,  לחודשים  פלשתיני 
השלום  לקידום  טרומן  ס.  הרי  מכון  שערכו 
והמרכז  בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
קהל  דעת  ולחקר  למדיניות  הפלשתיני 
לעמדות  בעיקר  נתייחס  אנו  ברמאללה. 
כי  חשוב,  בפרטים  הדיוק  היהודי.  הציבור 
טרומן  מרכז  שהוציא  לתקשורת  בהודעה 
מסולף  באופן  בתמצית  הנתונים  מובאים 
מהאוכלוסייה  ש“40%  הטענה  כמו  במקצת, 
ליישובים  שיאפשר  בחוק  תומכים  היהודית 
לישוב  חדשים  מועמדים  לדחות  קטנים 
לאומית,  או  חברתית  התאמה  אי  בסיס  על 
לעומת 48% שמתנגדים לכך“. הקורא רק את 

ההודעה עלול לקבל את הרושם, שרוב 
בניגוד   - הזה  הציבור שולל את החוק 

לתוצאות האמיתיות.
נתחיל במכתב הרבנים. זה, מסתבר, 
זוכה לתמיכה לא קטנה - אבל לא לרוב 
הרוב  ובדמוקרטיה  היהודי,  בציבור 
תומכים  היהודים  מקרב   44% קובע. 
דירות  מהשכרת  להימנע  בקריאה 
בעוד  צפת  בעיר  ערבים  לסטודנטים 

ש-48% מתנגדים לצעד כזה. 
כיום  המונח  החוק  זאת,  לעומת 
לאפשר  המציע  הכנסת,  שולחן  על 
על  מועמדים  לדחות  קטנים  ליישובים 
בסיס אי התאמה חברתית, כלכלית או 
מהיהודים   40% יותר.  מקובל  לאומית, 
ועוד  מוחלט,  באופן  לחוק  מתנגדים 
3% מהיהודים מתנגדים לחוק אם הוא 
יגרום לאפליה בין יהודים וערבים, ביחד 43%. 
בחוק,  תומכים  מהיהודים   40% זאת  לעומת 
יגרום  לא  הוא  אם  בחוק  יתמכו   5% ועוד 
בין  לא  (אבל  ודתיים  חילונים  בין  לאפליה 
לתומכים  רוב   .45% ביחד   - וערבים)  יהודים 

בחוק.
לקבלת  מועמדים  שיחייב  לחוק  באשר 
אזרחות ישראלית, להישבע אמונים לישראל 
מהיהודים   55% ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה 
המועמדים  כל  על  שיחול  בחוק  תומכים 
בחוק  תומכים  מהיהודים   6% לאזרחות. 
 9% (עוד  לא-יהודים.  על  רק  יחול  אם  כזה 
על  רק  יחול  אם  בחוק  תומכים  מהיהודים 
יהודים). כלומר: 61% מהיהודים תומכים בכל 

מקרה בחוק כזה לגבי ערבים.
 63% ירושלים,  לגבי  המדיני,  בנושא 
שבה  לפשרה  מתנגדים  מהפלשתינים 
הפלשתינית  המדינה  בירת  תהיה  ירושלים 
אבל השכונות היהודיות, כולל הרובע היהודי 
יישארו  המערבי,  והכותל  העתיקה  בעיר 
מתנגדים   58% בישראל  ישראל.  בריבונות  
רוב  בהצעה.  התומכים   38% לעומת  לכך, 
היהודים שומרים נאמנות לירושלים, מה שלא 

ניתן לומר על ההנהגה הישראלית.
שהמדינה  כך  על  כזכור  דיבר  נתניהו 
הפלשתינים  מפורזת.  תהיה  הפלשתינית 
מתנגדים  מהם   74% ההצעה.  את  קונים  לא 
ללא  עצמאית  פלשתינית  מדינה  להקמת 
ביותר  זוכה לתמיכה הנמוכה  זה  צבא. סעיף 
של הפלשתינים מבין כל סעיפי ההסדר, אך 
לא  והפליטים,  ירושלים  סוגיות  כמו  שלא 
זכתה סוגיה זו לתשומת לב מספקת עד היום 
בדרך  מרכזית  נגף  לאבן  להפוך  עלולה  והיא 

להסדר. 

חגי הוברמן

חמוש
 במקלדת

office@bneiakiva.net

 www.bneiakiva.net shlichim@hadracha.org
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בע"ה יום חמישי כב' שבט תשע"א (27.01.11) בשעה 20.00
היכל התרבות העירוני  רחוב המכבים

כרטיסים ניתן להשיג בהיכל התרבות 03-9125222
באגף לתרבות תורנית 03-9052455

מקהלת "שפתי גנים" ומקהלת "פרחי פתח תקוה"

הילד משה קופרמן

תזמורת הבוגרים של הקונסרבטוריון
העירוני בניצוחו של מיכאל דלמן 

בהשתתפות:

אברהמי רוטבן ציון מילר משה שולהוף 

ניהול מוסיקאלי וניצוח: אבי ברק

כרטי

האגף לתרבות תורנית

המופע שציפיתם לו
מארשים וחזנותקונצרט וואלסים,
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קרהקורהיקרה
בית המדרש לנשים של מכון לנדר ע“ש זבולון המר ז“ל

ראשי קהילות העקורים מגוש קטיף במכתב נתניהו: 
בקצב הזה, לא יהיה פתרון בעוד שנים

בית המדרש לנשים ב‘מכון לנדר 
יישא  ירושלים‘,  האקדמי  המרכז   –
מעתה את שמו של שר החינוך לשעבר 

זבולון המר ז“ל. 
שנים   13 במלאת  מרגש,  בטקס 
שמו  מעל  הלוט  הוסר  לפטירתו, 

החדש של בית המדרש.
בטקס:  אמר  אורלב  זבולון  ח“כ 
”לעתים, לצערי, רק כשאדם מסתלק 
שלו.  החיסרון  את  מרגישים  אנחנו 
לזבולון המר הייתה יכולת מנהיגות 
מתוך גילוי אחריות ציבורית כלפי כל 
האוכלוסייה בישראל. אחד הדברים 
הבולטים במנהיגותו היה הכנסת נושא 
לימוד היהדות לא רק בציבור הציוני 

דתי אלא גם ובעיקר בציבור הממלכתי“.
ח“כ לשעבר ואיש המפד“ל ניסן סלומינסקי 
אמר כי ”בזבולון המר הייתה היכולת להיות 

’מענטש‘, להיות בן אדם. זו אחת התכונות 
המופלאות שהייתה לזבולון - החוכמה להיות 
בן אדם ולמצוא תמיד את המכנה המשותף. 
זה  לנשים,  מדרש  בבית  החדשנות  דווקא 

הדבר המתאים ביותר לקרוא על שמו 
של זבולון. לפתוח את היהדות לציבור 

הרחב“.
בנו של המר, עו“ד שמואל המר, 
הודה בשם המשפחה למכון לנדר על 
היוזמה לקרוא לבית המדרש על שם 

אביו ע“ה.
שבמסגרת  השלישית  השנה  זוהי 
בית המדרש לנשים של מכון לנדר 
נשים,  כ-150  שבוע  מדי  מתכנסות 
ללימוד  והגילאים,  הגוונים  מכל 
הלכה,  תורה,  נושאים:  של  מגוון 
דרוש, חסידות, מחשבה, משנה ועוד. 
בראש בית המדרש עומד הרב יוחנן 
פריד אשר מקפיד על גיוון המרצים 
מידי  המדרש  בבית  הנלמדים  והנושאים 

סמסטר.
טולי פיקרש

שלח  קטיף  גוש  מתיישבי  ועד 
לרה“מ  חריף  מכתב  שעבר  בשבוע 
הוועד  מתריע  ובו  נתניהו,  בנימין 
גורמי  של  הטוב  הרצון  למרות  כי 
הממשלה, החלק העיקרי של עבודת 
הממשלה עדיין לא נעשה ולא קרוב 

להשלמה.
ראשי   13 חתומים  המכתב  על 
המודיעים  קטיף,  בגוש  קהילות 
של  ההחלטה  למרות  כי  לרה“מ, 
לפני  הממלכתית  החקירה  ועדת 
חמישה חודשים, לקבוע תוך שלושה 
מסודרת  עבודה  תוכנית  חודשים 

ולסיים את עבודת המטה ואת הכנת 
החוק המתוקן, הרי בפועל דבר לא 

נעשה במישור זה.
לנתניהו  במכתב  הציג  הוועד 
רשימה של משימות דחופות שעדיין 
לא באו על פתרונן. הם מציינים כי אם 
רה“מ לא יתערב באופן אישי בנושא 
ויישם בפועל את הגדרתו את הנושא 
כמשימה לאומית עליונה, לא יהיה 

פתרון גם עוד שנים.

אבי עמית

השלט המציין את בית המדרש על שם זבולון המר ז“ל

קרווילה באמציה
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מוסף הכתבות של מקור ראשון. האנשים והמקומות שאנחנו שמחים להכיר. התופעות 
בקיצור,  ואוכל.  קולנוע  וטיולים,  רכב  והומור,  דעות  טורי  תיקון.  שדורשות  והתובנות 

. ן ו ת י ע ם ב י ב ה ו ו א נ ח נ א ה ש ל מ כ
אטלר אדוארד    | שנבל  אריאל   | גולדקלנג  אורלי   | סגל  חגי  הפרשנים:  מיטב 

נאמן 
למקור

נאמן למשפחה

1שבתספורט דיוקןכלכלהיומןחדשות - 7 0 0 - 0 7 1 - 0 0 2

ם י ש ד ח ם  י י ו נ מ ל ע  צ ב מ

49 ₪
ש ד ו ח ל

ב-
ת ו ר כ ה ש  ד ו ח
חינם

וגם
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קרהקורהיקרה
7.5% מבוגרי קורס טיס - בוגרי בני-עקיבא

ס“ת לשלום 
החיילים 

הנעדרים הוכנס 
למחנה רבין

גידול של 25% במספר החרדים 
המתגייסים לאגף המודיעין

שקיבלו  הטיס,  קורס  ממסיימי   7.5%
סיום  כנפי-טיסה עם  (יום חמישי)  אתמול 
הקורס, היו בבני עקיבא. כך עולה מהנתונים 
הסטטיסטיים על בוגרי קורס טיס מחזור 161. 
נוסף מראה כי 7.5% מבוגרי הקורס  נתון 
הם דתיים – אלו מן הסתם גם בוגרי בני-
עקיבא, הנתון זהה – ו-15% מגדירים עצמם 

מסורתיים.
אלוף  האוויר  חיל  מפקד  זימן  השבוע 
נחושתן את האישים שבוגרי הקורס  עידו 

ציינו ככאלו שהשפיעו על חייהם יותר מכל, 
והתברר שחלק גדול מהם, הם מורים. דווקא 

בתקופה בה משמיצים לא מעט את מערכת 
קשת  מכל  למורים  היה  בישראל,  החינוך 
המקצועות ייצוג נכבד מאוד בלשכת מפקד 

החיל.
כ-80  הגידול.  נמשך  החרדים  בגיוס  גם 
לפרויקט  השבוע  הצטרפו  חרדים  חיילים 
’בינה בירוק‘ של אגף המודיעין, והיוו את 
מחזור הגיוס הגדול ביותר שנרשם בתולדות 
הפרוייקט. אתר האינטרנט של צה“ל מדווח 
כי ביחס למחזור הקודם, נרשמה עלייה של 

כ-25% בכמות המתגייסים. 
הם  החיילים,  שיעברו  הטירונות  בתום 
מחשוב,  לתפקידי  להשתבץ  צפויים 
תכנות, תקשורת, מערכת מידע גיאוגרפי  

(GIS)  ומחקר.  
צה“ל מספק לחיילים סביבה מגדרית 
זמני  למהדרין,  כשר  מזון  נשים,  ללא 
תפילות בצהריים ותנאים נוספים לטובת 

המתגייסים החרדים.
נמסר כי השאיפה בצה“ל היא לפתוח 
המתגייסים  עבור  נוספים  מסלולים 

החרדים. 
חגי הוברמן

מפקד חיל האוויר אלוף עידו נחושתן עם 
אחד המורים של אחד הטייסים הצעירים
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ספר תורה לשלומם של חיילי צה“ל 
החטופים והנעדרים, הוכנס ביום שלישי 

לבית הכנסת במחנה רבין בתל-אביב. 
המטה  ראש  במעמד  נערך  הטקס 
סגן  אשכנזי,  גבי  רב-אלוף  הכללי, 
הרמטכ“ל, אלוף יאיר נווה, ראש אגף כוח 
אדם, אלוף אבי זמיר, ראש אגף התקשוב, 
אלוף עמי שפרן, הרב הצבאי הראשי, 
ובהשתתפות  רפי פרץ  תת-אלוף הרב 
(הרנטגן)  איפרגאן  ישראל  יעקב  הרב 
השבויים  צה“ל  חיילי  משפחות  ונציגי 

והנעדרים.
במעמד כתיבת האותיות האחרונות 
אשכנזי  הרמטכ“ל  אמר  התורה  בספר 
”נושא השבויים והנעדרים וקידומו  כי 
חשוב מאוד. אנו באמת עושים כל מאמץ 
להביאם הביתה. עד שלא נעשה את זה 
– לא צלחנו את מחויבותנו להביאם. זו 
המורשת של צה“ל ואני מקווה לבשורות 

טובות“.
טולי פיקרש



9 מצבהרוח כ"ד בטבת תשע"א  31 בדצמבר 2010

קרהקורהיקרה
נפתחו משרדי עמותת ”מקימי 

- השער לכלכלה נבונה“

מטות ערים: כן לדני דנונים - לא לדן מרידורים

’מקימי  לעמותת  משרד  נפתח  השבוע 
ביום  בירושלים.  נבונה‘  – השער לכלכלה 
ראשון נערך במשרד העמותה טקס סמלי של 
קביעת מזוזה ויציאה לדרך. בטקס נכחו חברי 
העמותה, ידידים, ראש מועצת קרית ארבע 
ובני משפחות נגה ועודד בן דוד מירושלים, 

שתרמו את המשרד.

הרב  של  לזכרם  הוקמה  מקימי  עמותת 
מנחם ליבמן זצ“ל ובנו שנאור שלמה הי“ד. 
למשפחות,  עזרה  במתן  עוסקת  העמותה 
לצאת מהסחרור הכלכלי ע“י ייעוץ הכוונה 

וסיוע כספי. 

א. בן שמאי

השלישי  הח“כים  דו“ח  יפורסם  בקרוב 
במספר של מטות ערים, הבוחן את ההישגים 
שהשיגו (או לא) השרים והח“כים, בנושאים 
יהודה  הלאומי:  המחנה  את  המייחדים 
מדיני,  בלחץ  עמידה  ירושלים,  ושומרון, 
אי-שחרור מחבלים, ערביי ישראל, מאבק 
בשמאל הקיצוני ובאפלייה של  הבג“ץ ועוד.  
ההישגים  למספר  שהביא  הכנסת  חבר 
הגדול ביותר היה הפעם  ח“כ זאב אלקין, 
מספר  עם  הסיעה  אריאל.  אורי  ואחריו 
לגודלה,  יחסית  ביותר,  הגדול  ההישגים 

היא האיחוד הלאומי . 

יעלון  בוגי  היו  שהצטיינו  השרים 
והרשקוביץ. עוד צויינו לטובה יריב לוין בשל 
חוק משאל עם, שלהערכת תנועת מטות ערים 
יהווה בעתיד מחסום אפקטיבי מפני ויתורים; 
אורי אורבך והמפד“ל בשל נחישות פוליטית 
אי-הידבקות  לכנות  אולי  שאפשר  מה   –
בכסאות;, אופיר אקוניס שעל אף נאמנותו 
הפוליטית לנתניהו הכריז באופן ברור על 

התנגדותו למדינה פלשתינית, ועוד. 
תנועת מטות ערים מבטיחה שבנוסף לדו“ח 
דו“ח מחדלים,  גם  הנוכחי, יהיה  ההישגים 
סמוך לבחירות. חסידי מדינה פלשתינית, 

אוהדי הקפאה ו‘מבריזי‘ ו‘מורחי‘ הצבעות, 
בכנסת ובוועדות השרים – ראו הוזהרתם. 

לדעת מטות ערים, מסקנת הדו“ח היא, 
שיש למחנה הלאומי כוח, ולכן אין לראות 
בעין יפה את תופעת אנשי הימין שלא טורחים 
להצביע. לדעת מטות ערים חשוב להצביע לא 
רק בבחירות הכלליות אלא גם בפריימריז, 
כל  בתוך  לקדם  כדי  מתקיימות,  כשאלה 
מפלגה, את הימניים ביותר. כן לדני דנונים 

- לא לדן מרידורים. 

טולי פיקרש

ישראל ליבמן, מנכ"ל 'מקימי'
בטקס קביעת המזוזה במשרדי העמותה

חדש!  מיני מנוי 3+1רק תרבות

רוצים להתרגש? שונאים להתחייב? 
רוצים ליהנות מיופי של תרבות במחיר מיוחד? 

3 הצגות תיאטרון של התיאטראות המובילים 
בישראל 

1 מופע בחירה 
הצגות התיאטרון: 

לבחירתכם 3 הצגות מתוך 6 הצגות המנוי בהיכל. 
1. ימי שלישי עם מורי - תיאטרון הקאמרי. בתאריכים: 17/18.1.2011

2. לרקוד לעוף - הבימה. בתאריכים: 14/15.2.2011
3. הרוזן ממונטה כריסטו - תיאטרון ב“ש. בתאריכים: 28.2.11/1.3.11

4. תעלולי סקפאן - תיאטרון החאן. בתאריכים: 4/5.4.2011
5.  הבדלה - תיאטרון הקאמרי. בתאריכים: 30/31.5.2011

6. מסילת דמשק - הבימה. בתאריכים: 20/21.6.10

מופעי הבחירה: 
לבחירתכם מופע אחד מתוך רשימת המופעים הבאה 

(רשימה חלקית. הרשימה תעודכן במהלך השנה) 
• ”הטיש הגדול בשלושה“- משה להב מארח את ג‘קי לוי וקובי אריאלי.

     בתאריך: יום ג‘, 1.2.2011 , בשעה  20:30 
שחר חסון - מופע סטנד אפ. בתאריך: מוצ“ש, 12.2.2011, 21:30• 
עופר לוי ולהקתו- הופעה. בתאריך:יום חמישי, 3.3.2011, 21:00• 

פסטיבל פורים לילדים בהיכל התרבות. בתאריך: 20/21.3.2011•  

מחיר: 270 ₪ בלבד 
המיני מנוי בהתאם לתקנון המבצע. פרטים בהיכל 

חלחללקיקית)ת)מופעי הבחירה (רשימה חלקית) ((רשרשימימהה הבהבחיחירהרה מומופעפעיי

הרוזן ממונטה כריסטו- תיאטרון ב“ש 

הטיש הגדול בשלושה

שחר חסון

עופר לוי

לפרטים ורכישת מנויים או כרטיסים: 1-599-500-020 או 03-633-75-66 
 manui@ariel.muni.il :דוא"ל

עופר לוי
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יהדותיהדות
על פסגת מצדהעל פסגת מצדה

במצדה  התרחשו  שנים,  כחמש  לפני 
אירועים  שני 
בחג  היסטוריים 
החנוכה. לראשונה 
מזה כ-2,000 שנה 
חנוכייה  הודלקה 
והדר,  פאר  ברוב 
העתיק  בבית 
בחלקו  השוכן 
הר  של  הצפוני 
האירוע  המצדה. 
 ‘ י ר ו ט ס י ה ‘ ה
היה, שבין  הנוסף 
הנוכחים  מאות 
ההדלקה,  בטקס 
מאות  כמה  בלטו 
גוש  ממגורשי 
שהגיעו  קטיף, 
בהם  מהמלונות 
לאחר  שוכנו 
מביתם,  שנעקרו 
ולצידם כמה מאות 

מחברי תנועת הנוער העובד והלומד. כל מי 
שהשתתף באירוע אמר כי יותר משהתרגשו 

למראה החנוכייה הדולקת במקום ההיסטורי 

שני  את  לראות  דמעות  עד  התרגשו  הזה, 
אחדות  של  נדיר  ברגע  העם  של  הקצוות 

אמיתית. ”איפה עוד רואים את חניכי נוער 
כולם  גוש קטיף,  ומגורשי  והלומד  העובד 
ביחד.  ושרים  רוקדים  בצוותא,  יושבים 
יש יותר טוב מזה? זו הייתה אחוות אחים 
מדהימה, לראות אותם ככה ביחד- אין דבר 
יותר מרגש מזה. היו לי דמעות בעיניים“, 
תיאר בהתרגשות, הרב שמעון אלהרר, הנושא 

בתואר הייחודי ’רב מצדה‘. 
הרב אלהרר  (42), שאירגן את האירוע, 
סבור כי ממצדה תצא בשורת האחדות. ”כאן 
במצדה, זו האמת 
ישראל.  עם  של 
מתחברים  כאן 
לשורשים. פה אין 
ימין  בין  הבדל 
דתיים  לשמאל, 
וחילוניים. לראות 
גוש  אנשי  את 
שהגירוש  קטיף, 
זמן  התרחש 
לכן,  קודם  קצר 
היו  עוד  והם 
שרים  בטראומה, 
ועוד  ורוקדים, 
עם מי – עם נוער 
העובד והלומד. זה 
קידוש שם שמיים. 
הזאת  מהנקודה 
ללכת  רק  אפשר 

קדימה“. 
שהוא  בשנים 
הרב  מכניס  ייחודי,  כך  הכל  בתואר  נושא 

אחרי 2000 שנה שוב מתקיימים במצדה אירועים הקשורים 
לחיים היהודיים: סליחות, סוכה, הדלקת נרות חנוכה וליל-
הסדר – ואפילו אמירת קדיש לעילוי נשמת הרוגי מצדה. לכל 

אלו אחראי הרב של האתר, הרב שמעון אלהרר
טולי פיקרש

המשך בעמ'  12

ספר תורה נכתב במצדה
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בישיבה התיכונית לאמנויות ומדעים 
בקריית אתא, מסלולי אמנות ומדעים 

לבוגרי ו'-ט', עם צוות מורים בעלי 
ניסיון חינוכי רב, המובילים את החושים 
שלך לחוויית יצירה, תוך דגש על חינוך 

תורני, אהבת הארץ וכיבוד האחר.

בן עמי 15 קריית אתא. טל: 073-2417733

לאמנויות ומדעים
קרית אתא

פרטים על הסעות במזכירות הישיבה

פרחי רפואה
המחשת מהותו של מדע יישומי תוך חשיפה והגברת המודעות

לרפואה מונעת, הקניית ידע בתחומי הביוטכנולוגיה, הרפואה והבריאות.
ביולוגיה

שילוב מחקר מתקדם בכל תחומי החיים וניסויים במעבדות משוכללות.
מחשבים

הענקת ידע רב ומעמיק וכושר הנדסי לפתח יישומים ניהוליים 
וטכנולוגיים בעתיד, להוביל ולהנהיג את תעשיית המדע בעתיד.

פיזיקה
התנסות והבנת תופעות פיזיקליות שונות ולימוד יסודות המדע.

רובוטיקה
תהליכי חשיבה והתמודדות עם פתרון בעיות בחיי היומיום, תוך כדי 

התבוננות יצירתית בתופעות חברתיות, תרבותיות כלכליות ותקשורתיות.

מוזיקה
הרחבת עולם המוזיקה ומפגש מוזיקלי ועיוני המעמיק את איכות הנגינה 

ואישיותו של התלמיד כמוזיקאי.

אמנות חזותית
חשיבה ויצירה בשפה החזותית. התמודדות עם תלת מימד,

צורות במרחב, צורות אורגניות, צבע, רישום והתפתחות האמנות ביהדות.

דרמה ותאטרון
העשרת תלמידים בעלי אופקים רחבים, הכרה מעמיקה של

מסורת התאטרון ושילובה ביהדות. לימוד משחק, תנועה בימוי והפקה.

תקשורת וקולנוע
שילוב מקצועות בתחום היצירה הקולנועית ולימודי תקשורת ויהדות. 
הקניית מיומנויות מקצועיות של שימוש במדיה תוך שילוב מולטימדיה 

ועשיה: כתיבת תסריט, בימוי, צילום, שימוש בתוכנות עריכה.

קרהקורהיקרה

באפרת  הביטחון  מחלקת 
בפרס  שבועיים  לפני  זכתה 
למחלקת  העורף  פיקוד 
הביטחון הטובה בארץ באזור 
גם  זכו  איתה  יחד  המרכז. 
המועצה האיזורית גולן בצפון 
והמועצה האזורית יואב בדרום.
עולה  בהם  אלה,  בימים 
הרגישות להיערכויות הרשויות 
פיקוד  חירום, החליט  למקרי 
העורף להעניק היום תעודות 

הצטיינות ל-3 מועצות, אשר על פי בדיקת פיקוד העורף גילו מוכנות 
לשעת חירום, התמודדות נכונה עם אירועים ותחזוק שוטף של מערך 

החירום.   
את התעודות הצטיינות העניק מפקד פיקוד העורף האלוף יאיר גולן 
בכנס הק“בטים הארצי שהתקיים לאחרונה. התעודות ניתנו ”על אחזקה 
וניהול של מרכיבי הביטחון בישובי המועצה“. בכנס דנו הנוכחים גם על 
בתוצאות השריפה הגדולה בכרמל והאופן שבו על הרשויות להיערך 

לתופעות שכאלה. 
עודד רביבי ראש המועצה המקומית אפרת, אמר כי הפרס הוא 
הוכחה שלמרות קיצוץ במשאבים ובאמצעים, בסופו של דבר המשאב 
היקר מכל הוא המשאב האנושי. ”ברוך ה‘ באפרת הצלחנו לגייס צוות 
שבאמצעים דלים מצליח להגיע להישגים, ואנחנו מתפללים שלא נגיע 
לשעת מבחן“ – אמר רביבי.               אבי עמית

אפרת: המקום הכי בטוח בארץ
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יהדות על פסגת מצדה
רוחנית,   ותחייה  חיים  רוח  הרבה  אלהרר 
פעילות  נגמרת,  בלתי  עשייה  הכוללת 
החשוב  ההיסטורי  באתר  ואופטימיות, 
הזה לעם ישראל. מי שמסייע לו בפעילות 
השוטפת הוא מנהל אתר מצדה איתן קמפבל, 
נוצרי אוהב ישראל, שחי בארץ כבר למעלה 
מ- 20 שנה ובעיקר חי את מצדה וכל מה 

שהיא מסמלת. 

קדיש לעילוי נשמת הנופלים
בשנים שהוא מכהן כ‘רב אתר מצדה‘ הספיק 
הרב שמעון אלהרר, תושב ערד, לרשום הרבה 
אירועים ורגעים היסטוריים מרגשיים במקום, 
במקום,  הכנסת  בית  החייאת  למשל  כמו 

תורה  ספרי  הכנסת 
לארון הקודש, פרוייקט 
ייחודי של כתיבת ספר 
און-ליין,  במקום  תורה 
עריכת חגיגות בר מצווה 
סוכה  הקמת  וחופות, 
מגילה  קריאת  בסוכות, 
בפורים או עריכת סדר 
בפסח, וזאת לצד שחזור 
מסכת הגבורה של גיבורי 

מצדה. 
ברוח הימים הנוראים, 
מופע  במקום  נערך 
בית  ברחבת  סליחות 
הר  על  הקדום  הכנסת 
המוביל  הרכבל  מצדה. 
פסגת  אל  התיירים  את 
במיוחד  נפתח  ההר 
בוקר,  לפות   4 בשעה 
פניהם  את  קיבלה  שם 
דמות שעמדה על מגדל 

גבוה וקראה: ”ישראל עם קדושים, קומו נא, 
לעבודת הבורא“. הציבור צעד לאור עששיות 
והתקדם לעבר רחבת בית הכנסת, שם החל 
מופע באומר ובצליל של השחקן מיכאל וייגל 
גיל עקיביוב, שכלל אמירת בנושא  והזמר 
סליחות והימים הנוראיים וכן ניגונים עתיקים 
וחדשים. בתום המופע, עת הפציעה הזריחה, 
תקע בשופר הרב צחי פרנסיס, מרבני אזור 
ים המלח, והרב שמעון אלהרר שר את הפיוט 
הידוע ’אדון הסליחות‘, כאשר בתום המופע 
הצטרף הציבור לאמירת סליחות ולתפילות 

שחרית בבית הכנסת במקום. 
בערב פסח שנה שעברה התקבצו במקום 
אלפי אנשים מכל הארץ, למעמד היסטורי 
ומרגש בתולדות מצדה, לטקס ברכת החמה, 
המתקיים אחת ל-28 שנים. ”נפילת מצדה 
הייתה בערב פסח ומעולם לא צוין יום זה באף 
טקס. עתה, לאחר 2,000 שנה, זכו הקדושים 
שתיאמר תפילת קדיש לעילוי נשמתם“, ציין 

אז הרב אלהרר.

ש: במה מתבטאת השליחות הרוחנית שלך 
באתר מצדה ?

הרב אלהרר: ”בפעילות שלי במצדה אני 
של  החיובי  לקטע  להתחבר  מנסה  מאוד 
ובחו“ל  בארץ  האנשים  את  לחבר  האתר, 
למוטיב היהודי, לקונצנזוס של המקום. כי 
הרי חלק מהציבור לא בדיוק זורם עם העניין 
של ההתאבדות שהייתה כאן. לכן, בפעילות 
לי אני מתייחס לחלק החיובי, שזה אומר- היה 
כאן ישוב יהודי וכבר לפני 2,000 שנה חיו כאן 
חיים דתיים. אני מביא את השמחה האותנטית, 
אני מחבר את כולם למקום“.                                                                   
הרב אלהרר פותר, במסגרת תפקידו, גם 
בעיות הלכתיות שמתעוררות במקום, למשל 
בניית סוכה בחג. ”בעבר היו בונים כאן סוכה 

שלא על פי ההלכה. באו אלי ואמרו, מדוע 
לא משתמשים בסוכה? אז בנינו סוכה כשרה. 
או בחנוכה, בטקס ההדלקה, התוכנית הייתה 
שזמרת תשיר. באתי למארגנים והצעתי שאני 
אשיר במקומה, שירי חנוכה, והם הסכימו. 
ככה יצא דבר תורה ושירה על טהרת הקודש. 
חשוב לי ללכת בין הטיפות שכולם יתחברו 
לעניין ואף אחד לא ירגיש  כאילו כפייה, וגם 

אתה יכול לזרום על פי ההלכה וליהנות. 
”אגב, כאשר הצעתי למנהל האתר לעשות 
את ההדלקה בבית הכנסת העתיק, הוא חשש 
ממזג האוויר, אז אמרתי לו: ’אל תדאג. מזג 
האוויר עלי. אנו עושים הדלקות בכל העולם, 
ובשיא  בשלג  ובאלסקה,  בקרמלין  כולל 
החורף. וברוך השם היתה הדלקה יהודית 
מרגשת ביותר‘“.                                                                                       

סופר סת“ם בפעולה כמיצג
אלהרר  שמעון  הרב  של  פעילותו  עיקר 

מתנהלת סביב בית הכנסת העתיק בהר. עד 
בואו למקום, לפני מספר שנים, בית הכנסת 
היה עוד מוצג ארכיאולוגי היסטורי. מאחורי 
המבנה, צויין מקום המגילות הגנוזות, וזהו. 
המקום פעל יותר כאתר תיירותי. משפחות 
שביקשו לקיים את טקסי בר המצווה יכלו 
לעשות זאת, אבל כל ארגון האירוע, כולל 
הבאת ספר תורה, נפל עליהם. לא היה מי 
בצורה מסודרת  הכנסת  בית  את  שהפעיל 
וממוסדת. ”לאט לאט, התחלו לדאוג למקום“, 
משחזר הרב אלהרר. ארגון זק“א תרם לבית 
הכנסת ספר תורה, וספר תורה נוסף נתרם על 
יהודי מחו“ל. ”הקמנו מעין חדר ארון קודש, 
הכל מבלי לפגוע באותנטיות ובייחודיות של 

המקום“. 
ספרי  הכנסת  טקס 
אחד  היה  התורה 
האירועים היותר מרגשים 
במקום. מספר רב מצדה: 
 3 בשעה  החל  ”הוא 
בתחתית  בוקר,  לפנות 
יצאה  משם  האתר. 
תהלוכה גדולה שעלתה 
לפסגת  המוביל  בשביל 
בית  שוכן  שם  ההר, 
הועבר  הטקס  הכנסת. 
ב‘ווידיאו  חי  בשידור 
קונפרנס‘, ליעדים רבים 
במקום  אין  בתפוצות. 
אבל  קבועים,  מניינים 
לחגוג  שרוצה  משפחה 
מצווה,  בר  במקום 
במקום שתצטרך לדאוג 
בעצמה לספר תורה, יש 
לה כאן ספרי תורה וארון 

קודש מסודר“. 
מעמד מרגש לא פחות נערך במקום, בימים 
אלה, כאשר סופר הסת“ם הרב שי אברמוביץ‘, 
התחיל בכתיבת ספר התורה הראשון שייכתב 
במקום. ”אני מרגיש כאילו אני סוגר מעגל 
שהתחיל לפני כאלפיים שנה, במקום שבו 
יהודים גנזו את הדברים החשובים להם באמת 
כדי לשמור אותם, והיום אנחנו ממשיכים את 
המסורת, מראים לכולם כי עם ישראל חי“, 

תיאר אברמוביץ. 
אגב, על פי התכנון, ספר חדש ייכתב במקום 
במשך שנה. ואם תרצו, יש כאן אפילו סוג 
של תוכנית ריאלטי, שכן סופר הסת“ם אמור 
לשבת מבוקר עד ליל באתר העתיקות עד 
להשלמת המיזם, בתוך מבנה זכוכית שקוף, 
שיאפשר למטיילים להתבונן בסופר ובמלאכת 
הקודש שלו. גם הגולשים באינטרנט יוכלו 
ספר  כתיבת  מלאכת  אחר  לעקוב  בקרוב 
המותקנות  המצלמות  באמצעות  התורה, 
במקום. עלות כתיבת הספר, כ-40 אלף דולר, 

המשך בעמ'  14

בר מצוה בבית הכנסת העתיק במצדה
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 הקולות שבין היכל בית הכנסת להיכל האופרה

 לוי כנס הפקות  מציג∫

לפרטים והזמנת כרטיסים∫
 ™μ∞∞∞  או קוי בזק ∞≥≠∂∞¥μ∞∞∞ ∫ קסטל

∞μ≤≠∏∑∑±∑≤¥ ¨∞¥≠∂≤μ±∞∂∞ ∫ משרד לוי כנס
התרבות והספורט

הכוכב הצעיר
אורעד כץ

בהופעת אורח

מכון תל≠אביב לחזנות מצדיע לשלמה להט ©ציץ‘®
בקונצרט גאלה מיוחד

בנוכחות ח“כ לימור לבנת ≠ שרת התרבות והספורט

בבית האופרה ≠ המשכן לאמנויות הבמה¨ תל אביב

זמר המטרופוליטן אופרה ≠ אלן גלסמן 
והחזנים∫ נתנאל הרשטיק • יעקב שטארק • צודיק גרינוולד

בליווי∫ התזמורת הסימפונית חיפה ומקהלת  מכון תל אביב לחזנות
מנצח∫ נעם שריף        במאי∫ משה אלפי

יום חמישי  ח‘ בשבט תשע“א © ±±∞≥Ø±Ø≤±® בשעה ∞∞∫∞≥ 

ההכנסות מערב זה מיועדות להקמת קרן מלגות לתלמידים מעוטי יכולת
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יהדות על פסגת מצדה
תרומת יהודי מפלורידה, שהצליחה לארגן 
הספר  בכתיבת  ”יש  והגנים.  הטבע  רשות 
סגירת מעגל במקום שבו מצא יגאל ידין את 
הספרים הגנוזים שהחביאו אנשי מצדה, כדי 
למנוע מהרומאים את שריפתם. אנחנו כותבים 
ספר תורה באותו קלף ומבהירים לכולם, כי 
אנחנו עם הנצח. סיבה נוספת היא תיירותית. 
מגיעים לאתר אלפי אנשים ביום. סופר סת“ם 

חדר  בתוך  שיושב 
שקוף מהווה אטרקציה 
יהודית לכל המבקרים 
הסביר  העולם“,  מכל 

הרב אלהרר.
לתרום  למה  ש: 
לקיים  או  תורה  ספר 
טקסי בר מצווה דווקא 

במצדה?
אלהרר:  הרב 
הוא  הזה  ”המקום 
מרגש,  מיוחד,  מאוד 
לעם  והיסטורי  עתיק, 
הכי  הרגעים  היהודי. 
הם  ומרגשים  יפים 
דווקא בשעת הזריחה 
במקום. מכל המקומות 
בעולם מגיעים יהודים 
לחגוג כאן את שמחות 
הבר מצווה. מבנה בית 
הכנסת נשתמר כמעט 

מעין  יש  כסאות,  אין  השנים.  כל  במדויק 
מדרגות מוגבהות, כמו אמפיתיאטרון. לא 
נגעו בזה, שמרו על המקוריות של המקום. 
בשנה.  מצוות  בר  מאות  כאן  מתקיימות 
מגיעים גם בתי ספר שלמים לחגוג במקום. 
למשל, תלמידי התיכון בערד, עלו על פסגת 
המצדה יחד עם ההורים ובני המשפחות וחגגו 
נערכות  רבות  חופות  גם  בר המצווה.  את 
מקבל  אירוע,  כאן  שעורך  מי  כל  במקום. 
שמחה משפחתית יהודית, אותנטית וחמה 

עם טעם טוב של עוד“.            
ש: המקווה במקום פעיל?

הרב אלההרר: ”ממש לא. מצוין המיקום 

היכן פעל המקווה ומופיע כיתוב על המקווה. 
אגב, זו ההוכחה שאנשי מצדה שמרו על אורח 

חיים דתי, כמו בימינו“. 
לחשוב  הזמן  כל  ממשיך  אלהרר  הרב 
קדימה, איזה עוד פעולות יעשה להחייאת 
החיים הרוחניים במקום. ”יש לי הרבה מאוד 
רעיונות. למשל, לשלב בין העבר להווה. אולי 
בבית הכנסת יעמוד אדם בלבוש של פעם וכל 

יהודי שיגיע למקום, אם זה בסוכות, אז יציע 
לו לברך על ארבעת המינים, בחנוכה להדליק 
נר וכו‘. יש גם מחשבה להעביר מבית הכנסת 
במקום הרצאה או שיעור תורני לקהילות 
כאן  בנתה  אפילו  תקשורת  חברת  בחו“ל. 
תשתית. המטרה היא להעביר מהמקום הזה 

משהו אותנטי, יהודי“. 

ליל הסדר
בשידור חי לארה“ב

בערב פסח, לפני כמה שנים, עמד אתר 
מצדה במוקד שידור חי (’וידיאו קונפרנס‘) 
אלפי  עשרות  בתפוצות.  רבות  לקהילות 

אנגליה  העמים,  חבר  ארה“ב,  ברחבי  איש 
ועוד צפו באינטרנט ועקבו בעניין אחר ’ליל 
סדר לדוגמה‘ שנערך במקום. השידור נפתח 
בסרט שהוכן מראש המתאר דו שיח בין ילדים 
שמסתיים בהסבר על פסח ע“י ’סבא טוב‘. תוך 
כדי ההסבר הנער נרדם והוא מוצא את עצמו 

בהר המצדה, ליד ילדים שאופים מצות. 
לאחר דו שיח קצר הילדים מזמינים את 
הסדר.  לליל  האורח 
עצמו  את  מוצא  וכך 
של  בעיצומו  האורח 
במצדה  הסדר  ליל 
מנהל  נכנס  שבסיומו 
אתר מצדה איתן קמבל 
(הלא יהודי), שמסביר 
ההר.  היסטוריית  על 
הוא  ההסבר  בסיום 
ירד ממצדה, והשידור 
ההר,  למרגלות  עובר 
סדר  ליל  שולחן  מול 
ערוך. שולחן ליל סדר 
דומה נערך גם בקהילת 
וינלנד בניו-ג‘רזי. עורך 
הרב  במצדה  הסדר 
עשה  בולטון,  טוביה 
הכרות עם כל מוזמני 
ובניו  במצדה  הסדר 

ג‘רסי. 
הסדר  משתתפי 
במצדה היו בעיקר עמך ישראל- חיילי צה“ל 
עולים מאתיופיה, עולים מארה“ב וצברים. 
ג‘רזי כובדו  בהמשך, משתתפי הסדר בניו 
ועורך הסדר הפנה שאלות  ב‘מה נשתנה‘, 
לאורחים. ניצול שואה תיאר מה היא בשבילו 

חירות. 
משתתפי  המשיכו  שעות,  במשך  כך, 
ישיר מצדה-ניו  הסדרים, בשידור חי, בקו 
ג‘רזי‘, באמירת ההגדה, עם הרבה מצב רוח 
טוב, ניגונים, הסברים ואפילו שיר על פסח 
ליושנה  מחזירים עטרה  ה‘ראפ‘...   בסגנון 

במצדה הקדומה.

חנוכיה במצדה. צילם: חגי הוברמן
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בכפולת  קראתי 
עיתון- של  עמודים 
על  ענק  כתבת  ערב 
הצעת חוק חדשה של 

ההצעה  פי  על  מש“ס.  זאב  ניסים  ח“כ  ידידי 
במקום  המושבעים‘  ל‘שיטת  תעבור  ישראל 
מתחת  גיחכתי  הנוהגת.  המשפטית  השיטה 
לשפמי, לא בגלל שאני תומך או מתנגד (אני 
הצעה  שהיא  בגלל  אלא  להצעה,  מתנגד!) 

מופרכת מבחינת הסיכויים שלה.
כלשהו,  רעיון  יש  כנסת  שלחבר  העובדה 
והעובדה שהוא מעלה אותה כהצעת חוק, היא 
חסרת כל משמעות. אבל לעיתונאי, או לעורך, 
לעצמו:  אומר  והוא  לפעמים  משעמם  קצת 
”הבה נמלא שני עמודים במשהו דרמטי, נוסיף 
טור או שניים של משפטנים בעד ונגד ההצעה. 
ואם יהיה מזל, אולי בתוכניות הבוקר ברדיו 

והערב בטלוויזיה יעשו פולו-אפ לכתבה“.
יכול  אבל מדובר כמובן בשטויות. כל ח“כ 
להציע הצעת חוק ככל העולה על רוחו הרעה 
ואפילו לנמק אותה היטב, וגם לזכות בכותרות 
אבטיח  אם  העיתונים.  בכל  רחבות-היקף 
לי  תהיה  בכלל  כלשהו,  לעיתונאי  בלעדיות 
חגיגה שלמה באותו עיתון במשך כמה ימים. 
יש הצעות כאלה: עונש מוות למציתי יערות 
כפי שהוצע בעיתון זה (עונש מוות תמיד נכנס 
לעיתון); הורדת מס הכנסה ב-50%, ואיסור 

בפרהסיה.  שיהוק  או  ציבורי  במקום  גיהוק 
ח“כים ועיתונאים מסתפקים בעובדה שהציבור 
לא מבחין ולא מכיר בין הצעת חוק להצהרת-
ביניים.  לקריאת  טרומית  קריאה  בין  חוק, 
מתייחס  לא  העיתון  כי  מעניין.  שזה  העיקר 
כנסת  חברי  של  ולרעיונות  החוק  להצעות 
אלא  שלהם,  האמיתי  והערך  החשיבות  לפי 
שמות  עיברות  שלהם:  הפיקנטי  הערך  לפי 
הח“כים שהציעה ח“כית אחת, הגבלת מחירי 
הפופקורן שהציע ח“כ אחר או לחייב הצבת 
מאפרה בכניסה לבתי קפה, אינן הצעות חוק 
חשובות. אבל אלו הצעות קליטות, צבעוניות, 
רבע  איתן  למלא  בקלות  שאפשר  פיקנטיות 
צבעונית  כפולה  גם  הצורך  ובמידת  עמוד 

בעיתון. מה רע.
לעומת הצעות לא מזיקות אלה, יש לפעמים 
המשמעות  מבחינת  רציניות  מאוד  הצעות 
ישימות.  ובלתי  מעשיות  לא  הן  אבל  שלהן 
המשפט  שיטת  את  לשנות  לעיל  ההצעה 
בישראל היא עניין שראוי לדיון רציני, אבל היא 
לא יכולה להתגשם כיום ובוודאי לא בעקבות 
הצעת חוק פרטית של חבר כנסת, ככה פתאום. 
אבל ההצעה הזו מאפשרת לעיתון להציג חזות 

בנושא  עיסוק  של 
שגם  למרות  רציני 
שאין  יודעים  בעיתון 
שבעולם  סיכוי  שום 
שההצעה הזו תצלח אפילו את הדיון הראשון 
בוועדת שרים לחקיקה, אם בכלל תגיע לשם. 

מושבעים במדינת ישראל? נו, באמת.
מה בסך הכל רציתי לומר? שהקורא הנתקל 
להבין  חייב  ומעניינת  חדשה  חוק  בהצעת 
(טוב, לא חייב, לפחות צריך להבין), שהמרחק 
חוק  לבין  חוק‘  ו‘הצעת  בעיתון  כותרת  בין 
גדול. שלא כל פיפס של  אמיתי, הוא מרחק 
שיהוק  כל  לא  עובדה,  כבר  הוא  כנסת  חבר 
ראוי לשיווק ולא כל כותרת בעיתון מחייבת 
בין  הדרך  הרגליו.  את  לשנות  ממחר  אותו 
לספר  ועד  תעתועים  רעיון  או  מבריק  רעיון 
הכנסת  חברי  ומתישה.  ארוכה  היא  החוקים 
כבר הגישו יותר מ-4,000 הצעות חוק בכנסת 
הנוכחית. רק מעטות מהן ישלימו את מסלול 
החקיקה. רובן מתות בלדתן, כמה בנות-מזל 
נופחות  ומייד  בעיתון  לכותרת  כאמור  זוכות 
את נשמתן. ככתוב: מי שמת להיכנס לעיתון, 

נכנס לעיתון ומת.
בינתיים, בכל אופן, אתם לא מוזמנים להיות 
מתבקשים  רק  אתם  חבר-מושבעים.  בשום 
לקרוא בנחת את העיתון עם כוס מים ולהיזהר 

משיהוקים. זה עומד להיאסר על פי חוק.

מי שמת להיכנס לעיתון, נכנס לעיתון ומת

ל

היההיההיהודודייו“ר סיעת הבית היהודי יו““יו“רר סיעתעת הבהבית ית
ח"כ אורי אורבך

משינוי שיטת המשפט ועד מחירי הפופקורן - יו“ר סיעת הבית היהודי ח“כ אורי 
אורבך, עיתונאי לשעבר, מספר איך הצעת חוק עושה דרכה לעמודים המרכזיים 

של העיתון ומה באמת עולה בגורלה
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מצבלהלכה
הרב בן ציון אלגאזי  

ראש מכון צורבא מרבנן ור"מ בישיבת כרם ביבנה
הה

רא

הנושא: שלא ברכו בתורה תחילה
מטבע לשון מיוחד נקט השו“ע על ברכות התורה: ”ברכות 
התורה צריך ליזהר בזה מאד“. את חשיבות ברכות התורה אנו 
מוצאים בגמ‘ נדרים פ“א ע“א: ”על מה אבדה הארץ? (חורבן 
הבית)... על שלא ברכו בתורה תחילה“, ולכן כותב המ“ב שיש 
לברכן בשמחה גדולה, ומסיים: ”ולכן צריך להזהר מאד ולתן 
הודאה על שבחר בנו ונתן לנו כלי חמדתו, וגם אמרו חז“ל שאינו 
זוכה ח“ו להיות לו בן ת“ח עבור זה שאינו נזהר בברכת התורה“.

מחלוקת  שישנה  כיוון  התורה,  ברכות  ברך  אם  המסתפק 
רצוי  מדרבנן,  או  מדאורייתא  התורה  ברכות  אם  ראשונים, 
שיבקש מאדם אחר שלא בירך, שיוציאנו ידי חובה, או שיכוון 
לצאת בברכת אהבת עולם, בתפילת שחרית וילמד מיד אחר 

התפילה.
יכוון  ונזכר שעדיין לא התפלל ערבית,  הקם באמצע הלילה 
לצאת ידי חובה בברכת ’אהבת עולם‘ שבערבית, ומיד לאחר 

התפילה ילמד מעט.
כיצד היא מצוות ת“ת? להגר“א,  ושו“ע, הרב  נחלקו הגר“א 
המהרהר בדברי תורה, מקיים בזה מצוות ”והגית בו יומם ולילה“; 
ולעומתו בשו“ע הרב נכתב: ”וכל אדם צריך להוציא בשפתיו 
ולהשמעו לאזנו כל מה שלומד... וכל מה שלומד בהרהור לבד 
ואפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה 
ידי חובת מצות ’ולמדתם אותם‘ וכמו שנאמר: ’לא ימוש ס“ת 

הזה מפיך‘“. 
ברכות  לברך  חייב  תורה  בדברי  המהרהר   - להגר“א  לפיכך, 
- על הרהור בלבד אינו  ולהשו“ע הרב  התורה קודם הרהור; 
מברך, וכך אף פסק השו“ע בסי‘ מ“ז סעיף ד‘, ומחמת מחלוקת 
זו נהוג להביא דברי החתם סופר, למי שרוצה להרהר בד“ת, 
ועדיין אינו קם לגמרי, וכרגע אין רצונו לברך, יהרהר הברכות 
בלבו. הדברים אמורים רק לעניין המהרהר בד“ת, אבל השומע 
ד“ת מקלטות או ברדיו, בקומו או בנסיעתו לעבודה, חייב לפני 
כן בברכות התורה, ששמיעת השיעור היא דרך התלמוד תורה 

היותר ראוי. 
ברכות התורה מברכים פעם אחת ביממה, והלילה הולך אחר 
היום שעבר, שנאמר ”והגית בו יומם ולילה“; הישן ביום אפילו 
שינת קבע, אינו צריך לברך שוב ברכות התורה, ויש שנהגו לומר 
אחר שינת היום את הפסוק בתהילים (קי“ט): ”גל עין והביטה 

נפלאות מתורתך, ברוך אתה ה‘ למדני חוקיך“. 
ההולך לישון את שנתו בלילה, בקומו אפילו אחר חצי שעה, 
שאין  וכו‘,  ברכבת  בטיסה,  הנוסע  גם  התורה.  ברכות  יברך 
באפשרותו לישון כדרך שנת קבע בביתו, אלא ישן על כיסאו, 

יברך בקומו ברכות התורה. 
בבוקר  חייבות  נשים  (ככלל  התורה  בברכות  חייבות  נשים 
בנטילת ידיים, ברכות השחר וברכות התורה, ואף לומר ק“ש, 
אפילו אין בדעתן להתפלל שחרית), אך אינן מוציאות את 
הגברים ידי חובה. ובספק אם ברכו, ספקן להקל. וכשתאמרנה 
ברכות התורה, תהיה תפילתן מעומק הלב על עריבות התורה 

של צאצאיהן, שיהיו יודעי תורה ולומדי תורה לשמה.
שלש ברכות אנו מברכים בברכות התורה - ברכות המצוות: 
אשר קדשנו במצוותיו וצוונו... ברכות הנהנין: והערב נא ה‘... 

וברכות השבח: אשר בחר בנו מכל העמים.

לבעלים שלהן    

השעה עשר בבוקר.
בביתה  עורכת  הקטנה שהיא  למסיבה  במרץ  ג‘קסון מתכוננת  עו“ד 
ברעננה. הבופה המפואר מוכן: קיש בטטה, קיש בצל, פלטת גבינות, 
פסטה מוקרמת, סלטי ירקות טריים ושתייה חמה. אט אט הן מתחילות 
להגיע, הנשים של ’בת מלך‘. צעירות, נאות, גרושות או פרודות -  כולן 
חוו מערכת יחסים כואבת של התעללות, השפלה ואלימות מצד הבעל, 

או הבעל לשעבר. 
זו השנה השנייה ברציפות שגב‘ ג‘קסון מארגנת להן מסיבת מפוארת, 
היא  העמותה  את  הישרדות.  של  שגרה  בתוך  ושמחה  כיף  של  בוקר 
הכירה לפני כעשר שנים, לאחר שהיא ובעלה, ד“ר ג‘קסון, מנתח מוח 
במקצועו, עמדו לצאת את הארץ לתקופה ארוכה וחיפשו למי לתרום 
את הריהוט. הריהוט  נתרם למקלט של ’בת מלך‘ לאחר שגב‘ ג‘קסון 
נתקלה בכתבה על העמותה באחד העיתונים, ושם, למעשה, התחילה 

בינה לבין העמותה ידידות מופלאה.
הצפון,  מאזור  בערך,   20 בת  אורנית  מעט.  איתן  לדבר  יושבת  אני 
בעלה.  ע“י  והוכתה  הושפלה  בו  יחסית,  קצרה  זוגיות  תקופת  חוותה 
למקלט החליטה לברוח, לאחר שזה בעט לה בבטן בהיותה הרה וכמעט 
גרם להפלת העובר. ”לוקח לך זמן להבין שבעלך הוא בעל מכה. זה 
מושג כזה ששייך לסיפורים של אחרים, לא לסיפור הפרטי שלך. הבעל 
שלך הוא סתם עצבני כזה, זהו“, היא מספרת. ”עד אז הייתי בטוחה שאני 
לי.  זה בעצם מגיע  גרועה, שאולי  כנראה ראויה למכות, שאני אישה 
כשההורים שלי ניסו לרמוז שיש משהו בעייתי ביחס שלו, כלפי נלחמתי 
כדי להגן עליו. אבל כשהוא היכה אותי בבטן ופגע בתינוק, הבנתי שהוא 
המעוות כאן. תגידי לי את, במה כבר אפשר להאשים תינוק?“. כיום היא 

מנהלת נגדו חזית משפטית ע“י עורכות הדין של העמותה.

לא תאמיני שהוא מסוגל  להיות אלים
לתמר לקח קצת יותר זמן להחליט שהיא צריכה לקום וללכת. קרוב 
לעשר שנים, בהם גם הספיקה להביא לעולם ארבעה ילדים שמחולקים 
כרגע בינה ובין גרושּה. ”את מדמיינת לעצמך עשר שנים של התעללות 
של  לצידו  לילה-לילה  לישון  פוסקת?  בלתי  ומילולית  נפשית  פיזית, 
האדם שמהווה את הסיוט הכי גדול שלך?“. כשאני שואלת למה היא 
נשארה איתו, זה מאד ברור לה: ”אצלנו בבית לא מתגרשים. התחתנת? 
תתמודדי. כשאת מדברת על אלימות, מדברים איתך על לתת לו כבוד. 
כשאת מדברת על גירושין, מדברים איתך על שלום בית. שלום בית עם 
אדם שמתעלל בך. אבל אני לא מאשימה אותםץ לא היה להם מושג 
מה באמת עברתי איתו, אפילו לי לקח זמן להבין“. כיום היא מתגוררת 
בדירת מעבר, השייכת גם לעמותה, אשר מהווה שלב ביניים בין המקלט 

המוגן לבין יציאה לעצמאות.
”אם תראי את בעלי“, אומרת לי נטלי, ”את לא תאמיני שהוא מסוגל 
להיות אלים, וזו אולי אחת הבעיות הגדולות, הדבר הכי עצוב, כאשר אף 
אחד לא מוכן להאמין לך שאת מוכה, עד שאת לא מרימה את השרוול 
וחושפת חבורות. האירוני הוא שבהתחלה את תעשי הכל כדי להסתיר 
אותם, להסוות, לטשטש. את תעשי הכל כדי להמשיך לשחק איתו את 
משחק הזוגיות המושלמת. שאף אחד חס וחלילה לא ידע. שלא תהווי 

נושא לשיחה אצל השכנים. שלא תהרסי לילדים את השידוך“.
יפה שרדה זוגיות עם בעל מכה במשך עשרים שנה. עשרים שנה עברו 
עד שהיא החליטה לעשות את הצעד, לקום ולעזוב את הבית: ”במשך 
שנים הייתי בטוחה שאני אישה דפוקה. ככה הוא גרם לי להרגיש. הייתי 
מתפללת שאזכה להיות ראויה לו, שאצליח לספק אותו. גדלתי בבית 
של כבוד הדדי, של אהבה גדולה בין ההורים, ולא הבנתי למה אני לא 
מצליחה לגרום לזה לקרות גם אצלי בבית. הייתי מרכינה את הראש 
מתוך רצון בשלום, בולעת את הצפרדע, מוחלת, סולחת, מנסה להיות 

עמותת ’בת מלך‘ קמה לטפל באופן ייחודי בנשים 
וחרדיות הסובלות מאלימות של הבעל, תוך  דתיות 

התחשבות במורכבות החברתית של הבעיה
ריקי רט
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ליהנות כל פעם מחדש...

ויצמן 32 תל-אביב. טל: 03-6950567
חניה חינם אחה"צ (בתיאום מראש)

בהשגחת הרבנות ת"א

חדש!

אירועים וכנסים
באווירה פרטית

באולם מאובזר וחדש
בליווי מנות מפנקות

מסעדה חלבית כשרה למהדרין
אלתר נתיב

     -   אין אלוקים
 - לרצות  לספק,  יותר,  טובה 
תמיד  עזר.  לא  פעם  אף  וזה 
לגעור,  מה  על  מצא  הוא 

להשפיל, להעיר להכאיב“.

”לתת מענה 
לבעלים מכים

גם במגזר הדתי 
והחרדי“

מלך‘  ’בת  שעמותת  לפני 
עשרה  כחמש  לפני  הוקמה, 
גוף שטיפל  שנה, לא היה אף 
מוכטות  בנשים  ייחודי  באופן 
מהמיגזרים  מושפלות  או 
הדתי והחרדי, ותוך התחשבות 
של  החברתית  במורכבות 
לא  לרובן  ולפיכך  הבעיה, 

הייתה אפשרות להיחלץ ממעגל האלימות בו נמצאו. 
”אישה דתייה לא תפנה לארגון חילוני“, אומר עו“ד נח קורמן, מנהל 
העמותה. ”היא תחשוש מניגוד אינטרסים ע“י חשיפת המקרה לידי גוף 
מסטיגמה  או  דתית,  כאישה  שלה  לצרכים  הבנה  מחוסר  מבחוץ,  זר 
ברוב  ולשתוק.  לסבול  תעדיף  היא  המשפחה.  על  להשפיע  שעלולה 
המקרים הקהילה עצמה גם תעודד את ההתנהלות הזו, מאחר וערכי 
קיימת  תמיד  ולא  והחרדי,  הדתי  במגזרים  גבוה  מתועדפים  משפחה 
מודעות אמיתית לחומרת המצב. הנטייה הטבעית היא לנסות לגשר 
המקרים  בהרבה  אך  אפשרי,  זה  לפעמים  והתפשרות.  שלום  בדרכי 
מדובר על מערכת יחסים בה האישה נמצאת בזוגיות חולה, או אפילו 
במצבים של סכנת חיים. גבר מכה זה אופי, זה סוג מעוות של אישיות. 
הוא יכול להיות חילוני, והוא יכול להיות דתי. גברים כאלו מפוזרים 
להם באופן סטטיסטי באוכלוסיה, וחייבים לתת מענה למקרים כאלו גם 

במגזר הדתי והחרדי“.
העמותה, שהוקמה בתמיכת רבנים בראשם הרב אליהו בקשי-דורון, 
שהבינו את החשיבות של גוף כזה, מתפעלת כיום מקלט הכולל שני 
בתים גדולים, שמצליח להכיל עד 11 נשים על ילדיהן, וכן דירת מעבר 
דין  עורכות  שמעסיק  משפטי  לייעוץ  ומשרד  בסיכון,  לנערות  ודירה 
לענייני משפחה שמייצגות את הנשים בבתי הדין הרבניים ובבתי משפט 
לעניני משפחה, עובדות סוציאליות ופסיכולוגית שמלוות את הנשים 
בתהליך השיקום. מקלט נוסף קטן יותר שהפעילה העמותה נסגר לפני 
מעלויות  מחצית  רק  מתקצב  הרווחה  משרד  תקציב.  מחוסר  כשנה 
העמותה, ואת היתר נאלצת העמותה לגייס כל שנה מחדש מתורמים 

נדיבים.

יש חיים אחרי הבעל
המסיבה נמשכת. 

אחרי הארוחה המפוארת גב‘ ג‘קסון ועו“ד קורמן עולים לדבר בפני 
התמודדות  על  אישי  סיפור  מספרת  רפואית,  ליצנית  רינת,  הנשים. 

ותקווה. הנשים מקבלות כל אחת שי מהמארחת - ערכת איפור. 
בסוף האירוע, כשאני יושבת לרשום חוויות מן הערב המרשים, ניגשת 
אלי יפה ואומרת: ”כשאת כותבת את הכתבה, אני רוצה שתצייני, שכל 
אישה שנמצאת במצב הזה תדע: יש חיים אחרי המוות, גם אם זה נראה 
בלתי אפשרי. יש, הם קיימים, ואת האפשרות לחיים הללו גיליתי כאן - 

בבת מלך“

קו החירום של ’בת מלך‘ 1-800-292-333 (גם לתרומות). ניתן לתרום 
www.batmelech.org : ישירות גם דרך האתר של בת מלך
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הכל על כולם.
בשיתוף מאת: רז קיל

branja100@gmail.com :היית באירוע מעניין? משהו שכדאי שיידעו? אם לא מדובר בלשון הרע, שלח אותו למייל

ברנז'הברנז'ה
מתכנסים

חגיגית  עצרת  קיים  ברורה,  הלכה  מכון   •
 75 בסימן  נדרים,  מסכת  הוצאת  לרגל 
זצ“ל,   קוק  הראי“ה  מרן  לפטירת  שנה 
שטרן  אריה  הרב  המכון  ראש  בהשתתפות 
המועמד לתפקיד רבה הראשי של ירושלים, 
שר  מצגר,  יונה  הרב  לישראל  הראשי  הרב 
חיים  והרב  נאמן,  יעקב  פרופ‘  המשפטים 
דרוקמן. במסגרת העצרת התקיים רב שיח 
בהשתתפות  הגמרא,  לימוד  דרכי  בנושא 
הרב שבתי סבתו ראש ישיבת מצפה יריחו, 
הרב רא‘‘ם הכהן ראש ישיבת עתניאל, ניסן 

סלומינסקי והרב יהודה פליקס.

השקת  נערכה  בירושלים,  שלמה  בהיכל   •
הספר ”האדם המבוגר בפרשה“, פרי עטו של 
אפרים יאול מ.מחלקה בביה"ח הרצוג  ד“ר 
הזדקנות  על  שיחות  המכיל  הספר  בי-ם. 
בין  השבוע.  פרשיות  על  מבוסס  ורפואה, 
המשתתפים: ד“ר יחזקאל קן מנכ“ל ביה"ח, 
יאיר  ד“ר  שלמה,  היכל  מנכ“ל  קינן  שמאי 
יחיאל  והרב  ליפשיץ  מכללת  מנהל  ברקאי 
וסרמן חבר הנהלת הסוכנות היהודית וראש 

המערך לשירותים רוחניים בתפוצות.

• באירוע בר מצווה באחד ממרכזי הלימוד 
מיוחד  לחינוך  טיפולית  בכיתה  המוכרים, 
בב"ב, הופיעו בהתנדבות החזן-זמר שמואל 
ואמן  הקהל  את  ושימח  ששר  קרישר, 
הטלפתיה אסף סלומון שהדהים את הילדים 
ואת הצוות בכישוריו הטלפתיים והקסומים.

בבית התרבות בעפולה נערך ערב כוכב   •
נולד שארגן בית הילדים של אמונה בעפולה 
בראשות שלמה קסל. האירוע נערך במעמד 
ראש עיריית עפולה אבי אלקבץ יו“ר אמונה 

ליאורה מינקה וסגניתה רינה וסרמן.

כנס  בטבריה  התקיים  האחרון  בסופ"ש   •
הרמב“ם. במסגרת הכנס התקיימו הרצאות 
בתחומים הרבים שבהם פעל הרמב“ם בחייו, 
בהשתתפות נוכחים רבים. נצפו: השר דניאל 
ד“ר  הרב  אומן,  ישראל  פרופ‘  הרשקוביץ, 
אליהו זיני, הרב פרופ‘ נריה גוטל, הרב ד“ר 
שטיינברג  אליעזר  פרופ‘  הרב  ערוסי,  רצון 
מביה"ח שערי צדק, הרב ד“ר אליהו אביעד 
ד“ר  פוגל,  חיים  הרב  החינוך,  ממשרד 
העיר  רנד, ראש  שולי  הזמר  קור,  אבשלום 

טבריה זהר עובד  ועוד. 

• בכינוס המועדון המסחרי-תעשייתי בת"א, 
נערך השבוע פאנל מרתק על סוגיית הגיור. 
השתתפו: ח“כ אורי אורבך, ד“ר עליזה לביא, 
ואשת התקשורת מירב מיכאלי. הנחה קובי 
אריאלי, שיצר סער בכנס לאחר שהתבטא 

באופן מתפיע נגד ח“כ הרב חיים אמסלם. 

תפילה  המגזר:  ורווקי  רווקות  לידיעת   •
המונית למציאת זיווג הגון במהרה תתקיים, 
הגדול  הכנסת  בבית  בשבט,  בט“ו  כנראה, 
בתל אביב בהנהלת יצחק נאמן. ראש ישיבת 

הידוע  בצרי,  דוד  הרב  המקובל  השלום, 
את  לקיים  מבקש  ההמונית,  בתפילותיו 
שהגיעו  הידיעות  בעקבות  בת"א,  התפילה 
רווקות  של  מדאיגים  אחוזים  על  אליו, 

ורווקים בגוש דן, דתיים ושאינם דתיים.

תרבות
בישראל  האולימפי  הוועד  למגזר!  כבוד   •
לסיכום  עיתונאים  מסיבת  השבוע  כינס 
שנת 2010 בספורט ובה הודיע על חלוקת 
לספורטאים  תמריצים  שקל  מיליון   4.2
בשנת 2010.  להישגים  שהגיעו  הישראלים 
בראש הרשימה מככבת לוחמת הטקוואנדו 
אולפנת  בוגרת  גטרר,  אל  בת  הדתייה, 
עפרה ותושבת הישוב כוכב יעקב, שזכתה 
הישגיה  על  שקל   172,408 בסך  לבונוסים 
זכייה  שכללו  החולפת,  בשנה  המרשימים 
הולנד  באליפות  זכייה  אירופה,  באליפות 
הפתוחה ומקום 3 באליפות בלגיה הפתוחה.

תקשורת
• כתבת החינוך של חדשות ערוץ 2, שרה 
ב“ק, שהיא אחת מהנשים הדתיות המוכרות 
שהיא  במפתיעה  הודיעה  בארץ,  ביותר 
כך  החדשות.  בחברת  עבודתה  את  עוזבת 
במדור.  כאן  שבועות  מספר  לפני  חשפנו 
במוצ“ש האחרון ערכו לב“ק חבריה לעבודה 
בערוץ 2, מסיבת פרידה באחד המועדונים 
פוליטיקאים  שרים,  נראו  במסיבה  בת“א. 
לעשות  שבאו  מפורסמים  וכתבים  בכירים 
כבוד לב“ק. נצפו בין היתר השר גדעון סער, 
השר סילבן שלום ורעייתו ג‘ודי, ח“כ רונית 
תירוש, ח“כ זבולון אורלב ויועצו שוקי זוהר, 
כתבי ערוץ 2 יונית לוי, מנחם הורוביץ, סיוון 
רהב-מאיר, ארהל‘ה ברנע, דפנה ליאל ועוד. 

נדיר  תקשורתי-מגזרי  פעולה  שיתוף   •
בלס  אמיר  כאשר  השבוע,  התרחש 
יום  חגג  ’בשבע‘  של  מהמחלקה המסחרית 
מ‘מקור- שנבל  אריאל  עם  משולש  הולדת 
אבי  היה  השלישי  השמחה  וחתן  ראשון‘ 
שנברן מבנק איגוד פ“ת. באירוע שהתקיים 
אורן  חבריהם:  השתתפו  פ“ת,  בקפנטו 
ירון  עו“ד  אדוונטק,  סמנכ“ל קבוצת  קאשי 
מזרחי- מבנק  קמינסקי  גלעד  קוסטליץ, 
שי  הפועלים,  מבנק  מסנברג  שי  טפחות, 

מאור מ‘שבתון‘, ועוד.

פוליטיקה
שוקי  המסור  ויועצו  אורלב  זבולון  ח“כ   •
בנפרד,  האחרון,  ראשון  ביום  עלו  זוהר, 
בישוב  לביקור  קפץ  אורלב,  הגולן.  לרמת 
הדרוזי הצפוני מג‘דל שאמס, כאורחם של 
פעילים דרוזים מהישוב איתם הוא בקשר. 
ואילו זוהר יצא באותו יום לשירות מילואים 
ממשכן  ייעדר  כך  ובעקבות  בגולן,  פעיל 

הכנסת בשבועות הקרובים.  

• האם ה‘בורר‘ חתם על ח“כ חוטובלי? ח“כ 
ציפי חוטובלי וראש העיר הסרוג של גבעת 
שמואל יוסי ברודני, ערכו חוג בית משותף, 

הגבעה,  תושב  אלפרון  מוסה  של  בביתו 
בהשתתפות תושבים רבים. 

כץ  יעקב  הלאומי  האיחוד  של  החכי“ם   •
ומיכאל  אלדד  אריה  אריאל,  אורי  (כצלה), 
בבית  לביקור  יחד  השבוע  הגיעו  ארי,  בן 
יונתן בשכונת סילואן בירושלים, כדי לחזק 
יוציא  מהם  מי  ביניהם  והתחרו  ולהתחזק, 

הודעה יותר ימנית לתקשורת. 

מינויים
הידוע  הפלילי  שהעו“ד  נודע  לברנז‘ה   •
קהילת  בראש  לעמוד  נבחר  הדר  עמיקם 
ימצא  כיצד  להבין  קשה  ברעננה.  עלומים 
לכך זמן בין הרצאותיו המרתקות להופעותיו 
בבתי משפט אבל אין ספק שהקהילה זכתה 

בתותח.

מזל טוב
עמיטל,  שרה  ולרעייתו  יואל  להרב   •
לבתם  בן  נכדם,  הולדת  לרגל 
הכנסתו  טקס  יהודית ואביתר פוגלמן. 
בשבת  נערך  אבינו  אברהם  של  בבריתו 
בעמידה  שעלבים.  בישיבת  שמות  פרשת 
ולקריאת השם, נקרא בהתרגשות  לברכות, 
רבה, הרב יואל שיח‘, אשר קרא לנכדו יהודה 

נ“י, ע“ש אביו הרב יהודה עמיטל זצ“ל. 

הגילגלים)  צמד  (חצי  גנות  לשלמה   •
עם  לימור  בתם  לאירוסי  חיה,  ולרעייתו 
ישראל  וד“ר  שרון  ד“ר  של  בנם  יהונתן, 

עזריה, מבית גמליאל.

נישואי בתם  לרגל  זוכמן,  ולאה  לאברהם   •
רעות, עם איתי ינאי.

הדתי  הציבור  מראשי  אטיאס,  לאהרון   •
בלוד, לחגיגת בר מצווה לבנו, בה השתתפו 
הררי  אילן  העיר  ראש  בלוד,  הגרעין  חברי 

וניסן סלומינסקי.

ציבור‘  יחסי  ’בלזר  מנכ“ל  בלזר  לאבירם   •
בת  שעבר  בשבוע  שחגגו  דפנה,  ורעייתו 
לי. בשלב מסוים, קיבלה כלת  מצווה לבת 
לא  היה  הקו  על  מפתיע.  טלפון  החגיגה 
הרב  לישראל  הרב  הראשי  מאשר  אחר 
יונה מצגר, שביקש לברכה באופן אישי. את 
שיחת הטלפון המפתיעה יזם איש התקשורת 

טולי פיקרש.

מנחם  המדע  משרד  של  הסרוג  למנכ“ל   •
גרינבלום, מק.אתא, שחגג 60. חבריו למשרד 
בני  בהשתתפות  הפתעה,  מסיבת  לו  ערכו 
משפחתו, שר המדע הרב דניאל הרשקוביץ, 

אנשי לשכתו, וכמובן עובדי משרד המדע.

ממשרד  שחר,  אביעד  התקשורת  ליועץ   •
’זליגר שומרון תקשורת‘, שהתחתן השבוע 
הלפרן  אבישג  עם  ’קדמא‘  האירועים  בגן 

ממושב מחולה.



19 מצבהרוח כ"ד בטבת תשע"א  31 בדצמבר 2010

מכירות עסקי: 073-2317070

ל.ח
 ט.

* 
לאי

המ
ר 

גמ
ד 

 ע
* 

צע
מב

 ה
נאי

לת
ף 

פו
בכ

* 

מתחברים 
רימון  לאינטרנט 
גלישה מהירות  בכל 

ומקבלים
מדפסת  

24X חודש 

 של         3 שנות אחריות
 (בשווי ₪299)

מדפסת משולבת
עם מכונת צילום וסורק

 

24X חודש 

מדפסת משולבת
עם מכונת צילום וסורק

 

 של         3 שנות אחריות
 (בשווי ₪299)

ודש 

ת



גיליון מס' 114מצבהרוח20

מצברוח
ציפ ציפה

ציפי בקר - מנוביץ' חושבת על הדברים מנקודת מצב אחרת, 
לא פלא שהכל אצלה מעל הציפיות

טור אקטואלי שמשנה לכם את מצבהרוח

tsippyb10@gmail.com  :לתגובות

שתיקת הקבצים
להתרגש  קרבה  אמיתית  שקטסטרופה  מרגישים  כשאנחנו  רק 
עלינו, רק אז ולא שעה לפני, אנחנו מתעוררים על מנת לגבות את 

עצמנו. או את המחשב שלנו.
ובכל זאת נראה שהועילו אזהרותיו החוזרות ונשנות של טכנאי 
המחשבים שלי, שלא ויתר וחזר והתחנן: תגבי את המחשב שלך! 

תגבי כבר את המחשב שלך! 
באמת, מה הבעיה לגבות? כולנו זקוקים לרוח גבית קלה שתגן 
עלינו בעת צינה, ואם אנחנו בני האדם כך, קל וחומר המחשב שלי, 
המכיל את כל חיי, כשהם כולם מצטנפים תחת השם הקר והבלתי 

מסגיר ’המסמכים שלי‘.
כנראה שהרגשתי שכשהוא משתעל, הוא אינו נשמע מי יודע מה. 
אבל לא ממש הייתי קשובה לו, אלא רק כשהמצב הלך והחמיר. 
ואז הדהדו באוזניי האזהרות לגבי הגורל הצפוי לי, אם לא אגבה 
אותו חלילה. וגיביתי. למזלי בשנייה האחרונה, או שמא עליי לומר 
לי  ואיפשר  אלי  וטוב  נאמן  היה  מצידו  הוא  האחרונה.  בנשימה 

להעביר את תכולתו אל כונן מתחרה וחיצוני.
בבוקר למחרת החלה הקטסטרופה. בעודי יושבת ועובדת, מנסה 
לשמור קובץ חדש בתיקייה, אני שומעת קולות צהלה מוזרים. הי–
הי-הי-הי, הדהד הקול בחלל החדר. מנסה שנית לשמור את הקובץ, 

ושוב אותה צהלה סוסית ובלתי מוכרת: הי-הי-הי-הי!!
מאחר וסוסים אין לי במשרד, נחרד ליבי לגודל הזוועה כשהבנתי 
סוס  יקירי.  מחשבי  נפשי,  מחמל  בתוך  לו  שוכן  טרויאני  שסוס 
טרויאני שהסתנן לו בעורמה ועכשיו מודיע על קיומו באמצעות 
וצהלה,  שמחה  ובקולות  המסך,  בקדמת  ומהבהב  אדום  ריבוע 
לי.  בכל פעם שאני מנסה לגעת במקשים. עופי מכאן הוא אומר 

השתלטתי לך על מחשב שלך, וגרמתי לו להיות סוס מת. 
עומדים  כשאתם  בראש  לכם  העוברת  הראשונה  מה המחשבה 
לאבד את המסמכים שלכם? באיזו נישה או תת תיקייה מתעורר 
לו האינסטינקט האימהי המעוניין להגן על קבציו? מה עושה לכם 
ואת הפחד המשתק, שיותר לא תוכלו לפתוח  את הפירפור בלב 
את התיקיות שלכם? אלפי הקבצים והעבודות אשר ממלאים את 
מחשבה  עבודה,  של  רבות  שעות  הקדשתם  להם  שלכם  המחשב 

ועמל, עלולים לרדת לטמיון.
זה הטריגר  ’התמונות שלי‘.  כל אלה מתגמדים לעומת תיקיית 
שיגרום לנו לאלץ את טכנאי המחשבים לעשות את הבלתי אפשרי 
הן  שלי.  רק  לא  הן  שלי  התמונות  החוצה.  אותן  ולחלץ  ולנסות 
של הילדים, כמובן. ושל הנסיעה לאיטליה, וגם של הטיול לצפון 
עם החברים. בעצם את כל חוויותינו ואת כל מה שעברנו בשנים 
האחרונות מאז שהפסקנו לצרוב את החיים על צלולואיד ועברנו 
לשכן אותם, את החיים, בתוך תיקייה. אבל בעת משבר, או וירוס, 
אנחנו נלחמים להגן על התמונות הללו, משל היינו ילדינו ממש. 
רוצים  שאנשים  הראשון  הדבר  בה  בשריפה,  להבדיל  כמו  ממש 

להציל, זה את האלבומים. או את המחשב...
המחשב שלי בינתיים החליף יישות. אני עדיין מתרגלת לאופי 
החדש שלו. הבטיחו לי שהוא משודרג, אבל נותר בי הגעגוע לישן 
המוכר והטוב. עד שאתרגל אליו ואמצא את כל התיקיות שלי ועד 
שנתיידד וארגיש שאוכל לשים נפשי בכפו, התמונות שלי רצות על 
המסך שלו, מנסות לחמם את האווירה. רק שלא יתפסו לי איזה 

וירוס.

וסבתא אומרת:
גם התמונות שלי מול העיניים כל הזמן. מסודרות יפה יפה על הכוננית.

 editor@datili.co.il :לפניות הערות\הארותeditor@datili.co.il :לפניות הערות\הארותl

עת עת עמיעד טאואובמאת עמיעד טאוב מאמאמאמאאאתתתתת

עמיעד
מצוברח

היידה ליברמן
במדבר,  הפסוק מפרשת  אומר  יתחשב‘‘,  לא  ובגויים  ישכון  לבדד  ’‘עם 
”עתידנו  כי  שהצהיר  הראשון,  ממשלתנו  ראש  של  לדבריו  שמתחבר 
אינו תלוי במה שיאמרו הגויים, אלא במה שיעשו היהודים“, ולשר החוץ 
הציוני האחרון, אביגדור ליברמן, ששמר על  הגאווה הישראלית הצהיר 

כי ישראל לא תתנצל על הריגת מחבלים שתקפו את לוחמי השייטת.
ליברמן הדף את תביעת הטורקים, שאמנם שלחו שני מטוסי כיבוי, אבל 
יחסיהם  את  ולחמם  בארצם,  ישראל  כנגד  האש  את  ללבות  ממשיכים 
נובעת  נתניהו  של  שתיקתו  כי  שטוענים  הפרשנים  וסוריה.  איראן  עם 
משיקולים קואליציוניים הנוגעים לתקציב המדינה, טועים לחלוטין, ולא 

בכדי. נתניהו אינו נוזף או מגנה את דברי ליברמן.
הצהרותיו של ליברמן נפלו כפרי בשל לידיו של נתניהו, שהפך עצמו בתוך יום 
ל‘שוטר הטוב‘ והממלכתי, בעוד חברו משכבר הימים נהנה לשחק את ’השוטר 
הרע‘ בממשלתו, בדרך להגדלה נוספת של מספר המנדטים של מפלגתו.
מסיסמת  החל   קהל,  דעת  הלכי  לזהות  ליברמן  ידע  ומתמיד  מאז 
’הביטחון האישי‘ אותה הבטיח לכל אזרח ערב הבחירות לכנסת ה-17, 
דרך הסיסמא ’בלי נאמנות אין אזרחות‘ שהיקנתה לו מספר שיא של 15 
מנדטים בבחירות האחרונות לכנסת, וכלה בקפיצה המהירה  על עגלת 
הגיור בשבועות האחרונים, לאחר שזיהה כי דעת הקהל בישראל נוטה 

כנגד אלי ישי ומפלגת ש“ס.
גם הפעם ידע ליברמן לצאת בהצהרותיו המפוצצות בתיזמון מדוייק. אל 
מול אלפי המפגינים הטורקים האנטי ישראלים, ששרפו דגלי ישראל שעה 
שספינת המחבלים ’מרמרה‘ קרבה לנמל הטורקי באיסטנבול, ניצב רק 
מנהיג ימני אחד, העמל קשות על מנת למצב את עצמו לנציג הבולט 

במחנה הלאומי. 
את  גם  למנות  בהחלט  ניתן  המפוצצות  להצהרות  הסיבות  בין  אמנם 
הטרגדיה בכרמל והסאגה של מינוי מפכ‘‘ל המשטרה (לא איש כליברמן 
שהקים בעמל רב מפלגה כצלמו וכדמותו ובה שלל ח“כי‘ם עושי דברו, 
ייתן לשר אהרונוביץ‘  לתפוס את כל הכותרות בעוד הוא ממתין להכרעת 
הדין בעניינו) אך בשורה התחתונה השבוע מגיע לליברמן כי כולנו נקרא 

בקול ’‘דא ליברמן‘‘.

מרוסיה באהבה
בשבוע בו מככב שר חוץ ישראלי שנולד בקישינב הרחוקה, הגיע יועצו 
ביצוע  תוך  למסתננים,  מרוסיה  העלייה  בין  והישווה  האוצר,  שר  של 
הכללה פושעת כנגד ציבור העולים. אמנם, מדובר בעלייה חילונית ברובה 
אשר כוללת חלקים רבים של זרע ישראל, כלומר: מי שאינם יהודים על 
פי ההלכה, אך צאצאים ליהודים; אולם זו בדיוק הסיבה לקרב קרובים 

ולאמץ את כל חלקי אוכלוסיית העולים.
רקע  ועל  ישראל  מדינת  על  המהותיים  הדמוגרפיים  האיומים  מול  אל 
נער  של  הגנאי  הצהרות  יהוו  אם  ישראל,  למדינת  ייטב  הגיור,  מאבקי 
האוצר, זרז להפיכת אולפני הקליטה לאולפני גיור, ולהקטנת הפער שבין 

טיב טעם לטוב טעם.

קריאת קודש ליונתן פולארד
למרות המחמאות לנתניהו וליברמן וההצהרות, לא כדאי לפתח ציפיות!
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פולישוק
מנחם רהט

תסריט דמיוני: רב חשוב בישיבה גבוהה, 
עולה לשידור בקול ישראל, ומטיח חרפות 
וגידופים שהנייר אינו סובלם, כלפי פרופסור 
חשוב באוניברסיטה, וכל זאת משום שהביע 
דעה שאינה מקובלת עליו: ”לדעתי הוא בכלל 
לא פרופסור“, מטיח הרב. ”האיש הטיפש הזה 
ומדרבנן,  מדאורייתא  הארץ  ועם  בור  הוא 
ובנוסף לזה מבלבל את המוח, ואנחנו עוד 
נותנים לו משכורת כדי שיבלבל את המוח. 
הוא וחבריו הפרופסורים שקרנים ומחללי שם 
שמים בפרהסיה וצריך לנדותם מכלל ישראל“. 

על מנת לשמור על מצג שווא של אובייקטיביות, 
על  שידור  באותו  להגיב  הפרופסור  הוזמן 
המיתקפה הנאלחת. והוא נענה לאתגר אך דווקא 
דיבר בהגיון, בטוב טעם ודעת, והסביר את עמדתו 
(שיש להודות כי היא מעוררת אנטגוניזם בחוגים 
מסויימים). אבל משסיים המותקף הוענק שוב 
שיסיים  מנת  על  הסידרתי,  לגדפן  המיקרופון 
להפריח את ענני השנאה שנטפה ממנו בכמויות 

מדהימות.     
 

שפת באסטונרים
התסריט הזה התרחש השבוע ביומן הצהריים 
של קול ישראל, אבל במהופך: המחרף והמגדף, 
שדבריו צוטטו לעיל מלה במלה, הוא פרופסור 
אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, יוסף אגסי שמו, 
שתקף בשידור בשלל ביטויי גנאי מתועבים, את 
וראש  אל  בית  הישוב  רב  אבינר,  שלמה  הרב 
זאת משום שהרב  כל  ירושלים.  ישיבת עטרת 
חתום על כרוז הרבנים שקרא שלא להעביר את 
אדמות הארץ שבבעלות יהודית לידי נוכריים 
שכל תאוותם היא למחוק את המדינה היהודית 
מעל פני האדמה. רשאי כמובן פרופסור גמור 
להתקומם מתוך התחסדות כנגד מה שמכונה בפיו 
’גזענות‘, ולמצות את מלוא זכותו לחופש אקדמי 
ולחופש ביטוי (זכויות שהוא מנכס לעצמו, אבל 
אינו מוכן להעניקן לרב אבינר ועמיתיו); אבל עד 
כדי כך? עד כדי אימוץ שפת אחרון הבאסטונרים 

בשוק הכרמל?!  
מלפטפט  חדל  לא  הפרופסור-הבאסטונר 
עצמו לדעת, תוך שימוש בלשון ביבים נחותה: 
”לדעתי הוא לא רב“, פלט הארכי-פרחי כלפי הרב 
שפירסם למעלה ממאה (!) ספרים, בנושאי הלכה, 
יהדות, הגות, פרשנות, חינוך ואפילו ספרי ילדים 
חינוכיים, ושאמור רק בשנה הקרובה לפרסם עוד 
12 ספרים, בקצב של ספר אחד לחודש. ”אתה 
בור מדאורייתא ועם הארץ מדרבנן“, הטיח הריקא 
הזה, מומחה מטעם עצמו לענייני בורות ועם-
ארצּות, ברב אבינר. ”נוסף לזה אתה מבלבל את 

המוח בפוליטיקה... האם זה לא ברור שהאיש הזה 
מדבר פוליטיקה, כאילו הוא פוליטיקאי, כאילו 
יש לו מושג בפוליטיקה“, הוסיף המומחה הענק 

לפוליטיקה של שוק הכרמל.

כסיל ואיוולתו
הפרופסור-הבאסטונר בא לראיון חמוש בכל 
כמות האנטיפתיה שבעולם, נטף ארס ומשטמה 
עם כל מלה שניה שהקיא: ”האנשים האלה [הרב 
הם  הרבנים]  כרוז  על  שחתמו  וחבריו  אבינר 
וצריך  בפרהסיה,  שמים  שם  ומחללי  שקרנים 
ישראל...  מכלל  אותם  ולהוציא  אותם  לנדות 
לנדות זה לתקוע בשופר בביהכ“נ ולהגיד שאסור 

לדבר איתם ואסור לעשות איתם עסק“.
לזכותו של הרב אבינר ייאמר כי הוא אימץ 
מול ביב השופכין הפעור של הפרופסור המנאץ, 
את עצתו של החכם מכל אדם: ”אל תען כסיל 
הרב  הצליח  האופיינית  בנינוחותו  כאיוולתו“. 
אבינר, כך נראה, לבלבל לחלוטין את הכסיל מן 
הרדיו: ”הוא [הרב אבינר] משקר כשהוא מצטט 
מצטט  כשהוא  משקר  הוא  הקודש.  כתבי  את 
את ההלכה. אילו רב הונא ורב אשי היו יוצאים 
מקבריהם ושומעים אותו, היו חוזרים לקבר... מה 
יש לדבר עם אדם כזה? האשמה שלנו היא שאנחנו 
מכתירים אותו ונותנים לו משכורות כדי שיבלבל 
את המוח ויטיף שנאה, וידבר בלשון רכה כאילו 
הוא מדבר אהבה. יש גבול“, סיכם המומחה מטעם 
עצמו לכתבי הקודש ולהלכה, שאגב כך גם גילה 
בורות חמורה, כשטען ש“כל המצוות התלויות 
המקדש  בית  חורבן  עם  בוטלו  ישראל  בארץ 
השני“. (אין פסיקה כזו, אדוני הפרופסור המפוזר. 
התבלבלת. שנאתך היוקדת בילבלה אותך. מה 
שניתן לומר בענין זה הוא, שפוסקי הלכה רבים 
חלות  אינן  בארץ  התלויות  סבורים שהמצוות 
בימינו מפני שהתנאי לקיומן הוא היותו של רוב 
עם ישראל יושב על אדמתו, ועל אף זאת נהוג 

לקיימן - כמצווה מדרבנן).   
מצעד האיוולת שנטף מפי אגסי נמשך ונמשך, 
מבלי שאיש טרח להפסיקו. ”בשלושה דברים 

ניכרים בני בניו של אברהם אבינו עליו השלום: 
רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. האם האיש 
הטיפש הזה שדיבר עכשיו הוא רחמן, ביישן או 
גומל חסדים?... האיש הזה אינני רוצה לדבר 

איתו“.
אין ספק שאילו רב כלשהו, או סתם איש 
ימין, היה עולה לשידור ומשמיע כמות כזו 
היו  אקדמית,  והתנשאות  הבל  בלע,  דברי 
האחראים באולפן נוזפים בו על היותו משולל 
המיקרופון  את  לו  מנתקים  דיבור,  תרבות 
ומראים לו את הדלת. אבל לפילוסוף אגסי, 
הנוכחית  לכנסת  רץ  אשר  לשעבר,  מרקסיסט 
קיקיונית  רשימה  של  הפותחת  בחמישיה 
(”ישראלים“) שקיבלה רק 865 קולות ואפילו לא 
דיגדגה קלות את אחוז החסימה, מותר, כידוע, 
לנצל את הרדיו לניבול פה פומבי ולהתערטלות 
מכל מינימום של נימוס, כאחרון הריקים. שום 
מילת נזיפה לא הושמעה כלפי הפילוסוף שביקש 
להכפיש ונמצא מבזה עצמו, וביתו האקדמי, ומן 
הסתם עוד יימצא ראוי לפרס ישראל לניבול פה, 

ו/או לפרס נובל לגסות רוח. 
    

מלקחיים של הרס
אבל האיש הזה אינו לבד. פרופסור מתחסד 
נוסף, דניאל בלטמן מהאוניברסיטה העברית, 
טען השבוע כי ישראל של היום מזכירה לו את 

גרמניה של 1932. 
והוא, בניגוד לאגסי, דווקא צודק, אבל מכיוון 
אחר: כמו גרמניה של שלהי רפובליקת ויימאר, 
שקרסה בינואר 1933 עם עליית היטלר ימ“ש 
לשלטון, בשל קואליציה קטלנית של כוחות הרס 
פנימיים - הקומוניסטים והנאצים, שחתרו יחדיו 
תחת יסודות הדמוקרטיה הוויימארית, כך ישראל 
של היום מוצאת עצמה לכודה בצבת של חתרנים 
עויין הפועל  רדיקלי  מבית: מצד אחד שמאל 
יחד עם ארגוני הקרן לישראל חדשה, להסרת 
הלגיטימיות הבינלאומית מעל מדינת ישראל; 
ומצד שני כוחות איסלמיסטים פונדמנטליסטים, 
החזית  ארגוני  ראאד,  סאלח  שייח‘  בראשות 

והמעקב הערביים למיניהם. 
הברית המפלצתית שבין השטן הנאצי (שבארץ 
עוטה גלימה איסלמיסטית), לבין סרטן השמאל 
הרדיקלי, מתעוררת שוב, כדי לאיים על העם 
היהודי ולקעקע את עצם זכות הקיום של מדינתו 

היחידה עלי אדמות. 
למרבה הצער יש לא מעט פרופסורים דוגמת 
אגסי ובלטמן, המסייעים, גם אם שלא במודע וגם 
אם מטעמים אלטרואיסטים, להשגת מטרותיה 

המזוויעות של ברית טמאה זו.

מהרסיך ומחריביך
• פרופסור לפילוסופיה שעלה לשידור 
כדי לבזות את הרב שלמה אבינר, יצא 

ממנו נלעג ומגוחך • פרופסור אחר משווה 
את ישראל דהיום לגרמניה של 1932, 
והוא דווקא צודק, אבל בכיוון הפוך •
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קרהקורהיקרה
הכנס השנתי לחינוך ויהדות: ”האינטרנט - סכנות או אתגרים?“

צ‘יץ‘ יקבל אות הוקרה 
על  טיפוח החזנות בת“א

 פתח-תקוה: מבירת 
החזנות לבירת הפייטנות

ביוזמת  ויהדות  לחינוך  השנתי  הכנס 
המכללה האקדמית לחינוך ’תלפיות‘, ישיבת 
ההסדר חולון ומדרשת אביב, במסגרת בימת 
נועם לחינוך על שם נועם מנחם בהגון הי“ד, 
תלפיות  במכללת  הבא   שני  ביום  יתקיים 

בחולון.
בכנס ישתתפו הרב אלעזר אהרונסון ראש 
ישיבת ההסדר שירצה על האינטרנט ותהליך 
הגאולה; ח“כ זבולון אורלב; אסתר אורנבוך 
מחמ“ד  מחוז ת“א; בני בהגון ראש מכללת 

תלפיות; הרב יונה גודמן ראש תחום חינוך 
הנוער  על  שירצה  אורות  במכללת  אמוני 
והפייסבוק;  שר המדע פרופ‘  הציוני דתי 
דניאל הרשקוביץ שירצה בנושא: אפשרויות 
טכנולוגיות ברשת;הרב יוני לוי מנהל מוקד 
חברים מקשיבים שירצה בנושא: ההשפעה 
הסמויה של המדיה האינטרנטית על חיינו; 
הרב דויד סתיו שירצה בנושא: רבנות בעידן 
האינטרנט; העיתונאי אלישיב רייכנר; פרופ‘ 
תלפיות;הרב  מכללת  נשיא  רקובר  נחום 

יהושע שפירא ראש ישיבת ההסדר רמת גן 
שירצה בנושא: פתיחות וסגירות ומחיריהם; 
אמר  תלפיות  מכללת  ראש  בהגון  בני 
מקור  מהווה  האינטרנט  כי  הכנס  לקראת 
רבים,  בתחומים  בפז  יסולא  שלא  למידע 
חינוך, תרבות, כלכלה ועוד, אך מאידך ישנן 
לנוער.  בייחוד  טומן,  שהאינטרנט  סכנות 
היתרונות  את  להציג  היא  הכנס  ”מטרת 

ולהזהיר מפני החסרונות“, אמר.
רחל המאירי

אות הוקרה ייחודי יוענק בשבוע הבא לראש העיר המיתולוגי של 
העיר תל אביב יפו שלמה להט-צ‘יץ, בדמות קרן מלגות אשר תיוחד 
לתלמידי מכון תל אביב לחזנות ע“ש ברודט,. הקרן, אשר מוקמת בימים 
אלה, תוענק ללהט בקונצרט גאלה ייחודי שייערך באולם האופרה 
של משכן האמנויות בתל אביב - קומפלקס תרבותי המזכיר מרכזים 
דומים בערים הגדולות בעולם.  משכן מפואר זה והגופים התרבותיים 
השוכנים בו, הם פרי חזונו ועמלו של צ‘יץ‘, כמו גם מכון תל אביב 

לחזנות אותו ייסד ועודד.
המכון, השוכן במרכז המפואר בלב העשייה התרבותית בתל-אביב, 
הפך ברבות השנים לבית היוצר המרכזי לחזני הדור החדש, אשר צמח 
בחצי יובל שנות קיומו של המכון. בוגרי המכון משמשים בקודש כחזנים 
בבתי הכנסת הגדולים בעולם היהודי על תפוצותיו. גם הנודעים שבין 
החזנים המופיעים כיום  על בימות הקונצרטים ברחבי תבל הם בוגרי 
המכון. מורי המכון הם החזנים חיים פייפל, יותם סגל, שרגא הרשטיק 

והמוסיקאי ריימונד גולדשטיין.
המקהלה  הוא  כעשור,  זה  המכון  את  המייחדים  הדברים  אחד 

המשובחת של המכון  בניצוחו של החזן נפתלי הרשטיק.
שותף נאמן לצ‘יץ‘ בחידוש מסורת החזנות הגדולה היה חיים וינר. 
תעודות הוקרה לשניים אלה יוענקו על ידי נשיא הכבוד של המכון 
הרב ישראל לאו ומטעם משרד התרבות בידי שרת התרבות והספורט 

לימור לבנת.
אבי עמית

העיר פתח-תקוה זכתה בשנים האחרונות לתואר ”בירת החזנות“. 
בעת האחרונה פועל האגף לתרבות תורנית בעיריית פתח-תקוה 

להעניק לה את התואר ’בירת הפייטנות‘.
האגף, בניהולו של שמואל זלצר, בראשות חבר מועצת העיר בנימין 
דרשן ובחסות ראש העיר פתח תקוה יצחק אוחיון, הקים בפ“ת את 
בית הספר ללמודי הפיוט, הכולל הרצאות ולימוד יסודי, הן בקריאת 
התורה, הן בשירת הבקשות ובשאר שירת הקודש הכל כך מיוחדת הזו. 
את המגמה הירושלמית בביה“ס מנהל החזן רפאל ברזני. את המגמה 

האנדלוסית מנהל יוסי בן חמו.
ביום ראשון הקרוב ייערך קונצרט שירה ופיוט מהגדולים שהיו בארץ 
בשנים האחרונות, אותו אירגן האגף בשיתוף עם המוסיקאי אריאל כהן. 
נגנים, ומקהלת  בקונצרט ישתתפו תזמורת מורחבת בת עשרה 
החזנים של פתח-תקווה בניהולו האישי של אריאל כהן, המקהלה 
הפיוטית הראשונה בעיר. חברי המקהלה משמשים בקודש, כל אחד 

בקהילתו המעטירה ברחבי העיר, כש“צ וכקוראים בתורה.
המקהלה תלווה לאורך כל הקונצרט את גדול החזנים בארץ ובעולם, 
ר‘ משה חבושה, שיופיע עם רפרטואר עשיר ומגוון של שירים חדשים 
וישנים מהקלאסיקה המצרית. כמו כן, יופיע במהלך הערב, ר‘ רפאל 

ברזני, עם מקהלת ביה“ס שישירו מהמיטב שנלמד במגמה. 
א. בן שמאי
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ותסעדותרבחותרבחו

שאול יהלום

מסעדות  כמה  יש  אביב  בתל  עזריאלי  במרכז 
כשרות, חלקן כבר זכו לביקורנו. המיוחד במסעדת 
הקומה ה-11 הוא שהיא חלק מבית המלון ’קראון 
פלזה סיטי סנטר‘. זהו מלון עסקים, שחדריו מרוכזים 

בקומות 12-23 של המגדל המרובע. 
המסעדה משמשת כמובן את אורחי המלון. אבל 

עיקר אורחיה בצהריים ובערב, באים דווקא מבחוץ.
המסעדה נפתחה יחד עם בית המלון, לפני כשנתיים 
וחצי, ורוב הזמן מנהלים אותה השף אייל רוזנברג והסו 
שף ניר זיסמן. זוהי מה שנקרא ’מסעדת גורמה‘, דהיינו 

תפריטה מורכב ממנות יצירתיות ומעוצבות. 
נאווה רעייתי הצטרפה אלי לארוחת ערב במסעדה. 
אבל לפני שנגיע לסעודתנו, נספר לכם על הארוחות 
אחה“צ.   4 עד  בצהריים  מ-12  המוצעות  העסקיות 
תפריט העסקיות מציע שמונה מנות ראשונות ועשר 
מנות עיקריות. המחיר עבור ארוחה עסקית הכוללת 
מנה ראשונה, מנה עיקרית עם תוספת ופוקצ‘ה עם 
מטבלים הוא 99 ₪. כמובן שיש להוסיף למחיר זה 

טיפ ושתיה. 
תפריט הערב שונה מהתפריט העסקי. יש בו מבחר 
מנות ראשונות ומנות עיקריות שלא תמצאו כמותן 

בצהריים. 

לנאווה פרגית, לי קבב
מחירי המנות הראשונות נעים בין 42 ₪ לסלט 
הנקרא סלט הקומה ה-11, לבין 79 ₪ לכבד אווז. 
נאווה הזמינה כנפי עוף אפויים ברוטב צ‘ילי (51 ₪), ואני 
הזמנתי סלט עוף (44 ₪). זהו סלט שיש בו חתיכות 
עוף צלוי, שבלולי איטריות סיניות פריכות מתפצחות, 
חסה, נבטים, בצל, והוא מתובל בסויה, חרדל, דבש, 
מיץ תפוזים, חמאת בוטנים, חומץ ולימון. שתי המנות 
היו מצויינות. נאווה ואני טעמנו זה מזו וזו מזה, ואנו 

ממליצים על שתיהן. 
כולל  נעבור למנות העיקריות. כמובן שהתפריט 

בקר,  פילה  סינטה,  אנטריקוט,  בקר:  של  סטייקים 
צלעות טלה, אוסובוקו טלה ופרים ריב (אנטריקוט 
עם עצם). הבעיה היא שמחיר מנות אלה קצת גבוה. 
בקר  פילה   ,₪ עולה 120  גרם  אנטריקוט של 300 
במשקל 350 גרם עולה 140 ₪, צלעות טלה עולות 

160 ₪. זהו פחות או יותר טווח המחירים.
אנו בחרנו במתכוון מנות יותר זולות, כדי להרגיע 
את קוראינו, שאפשר להגיע למחיר של כ-300 ₪ 

לארוחה זוגית. 
בחרנו שלוש מנות עיקריות. נאווה הזמינה פרגית 
בגריל (86 ₪), ואני הזמנתי שתיים: המבורגר (77 ₪) 

וקבב טלה (85 ₪). 
נאווה שיבחה את הפרגית, ואני ממליץ בפניכם על 
הקבב. מקבלים 3 קציצות מרובעות מתובלות וטעימות 
מאוד מאוד. ההמבורגר מוגש בלחמניה עם צנצנות 
וטבסקו. ההגשה מאוד  קטנות של חרדל, קטשופ 
יפה ומעוצבת. ההמבורגר עצמו היה מבשר איכותי 
אבל חסרה בו העסיסיות. הטבח תלה זאת בהזמנתי 

שביקשה לצלותו בדרגה הגבוהה ביותר.

תוספת אחת לפי בחירה
לפי  אחת  תוספת  מתווספת  עיקרית  מנה  לכל 
בחירה. אל תחמיצו את תוספת הפירה עם הבצל 
המטוגן. אבל טעמנו גם פלחי תפוחי אדמה מטוגנים 
קייג‘ון),  בנוסח  כאן  (מכונים  בפפריקה  ומתובלים 
ושעועית ירוקה מוקפצת בשום. גם תוספות אלה היו 

טעימות.
וגם  המנות,  שכל  לציין  ממני  מבקשת  נאווה 
התוספות, הוכנו רק בעת ההזמנה, וטריותן הוסיפה 

לטעמן.

יש גם תפריט קינוחים שעולים 35 ₪ כל אחד. 
נאווה בחרה בפירות העונה המוגשים על שבבי קרח, 
ואני הבטחתי לנאווה רק לטעום, ופינקתי עצמי בפאי 
לימון המוגש עם קרם שוקולד וקליפות תפוז. שני 

קינוחים מצויינים. 
המסעדה מתמחה גם בתפריט מגוון של סושי. אני 
לא מבין גדול בתחום זה, ואוכל רק לציין כי המבחר 
מגוון מאוד. גם בצהריים יש סושי עסקית בשתי רמות, 

65 ₪ ו-85 ₪.
אלו מכם המסתובבים בתל אביב בשעות המוקדמות, 
ועדיין לא אכלו ארוחת בוקר, יכולים לסעוד ארוחת 
בוקר יחד עם אורחי המלון. מחיר הארוחה המוגשת 

במזנון חופשי ועשיר הוא 95 ₪.

הקומה ה- 11
תל אביב, מרכז עזריאלי

גישה לנכים: יש. 
 

 

שעות הפתיחה: 
ימים א‘-ה‘ :

ארוחת בוקר.   6:30-10:30
עסקיות צהריים.   12:00-1600

ארוחות ערב.   19:00-23:00
רק ארוחת בוקר. יום שישי: 

סגור. מוצאי שבת: 

חנייה: יש חנייה בחניון עזריאלי.
בקבלה במלון יחליפו לכם את כרטיס החנייה 

בכרטיס הנחה של 50%.

שירותים: נקיונם א‘ א‘.
יש. שירותי נכים תיקניים:  9

טלפון:
.03-7774067

 

כשרות: כשר
רבנות תל אביב.
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משרד החינוך
האגף לתרבות תורנית

במחוזות תל-אביב והמרכז

מופע ענק עם גדול הזמר החסידי

יעקב שוואקי

יתקיים אי"ה ביום שני, י' באדר א' תשע"א, 14.2.11 בשעה 20:00
בהיכל התרבות, רח' הוברמן 1, תל-אביב-יפו

כרטיסים אפשר לרכוש במחלקה לתרבות תורנית, רח' צייטלין 22, מרכז ברודט
טל': 03-7240851/2 ובאשראי בלבד בקסטל טל': 03-6045000

אמן אורח:
מאיר בנאי

בליווי 180 קולות ומולטימדיה
מקהלות הגברים והילדים
נתניה, מודיעין וכפר-סבא

בניצוחו של יענקל'ה רוטנר

מנחה הערב: ישי לפידות

המעוניינים לקבל פרסום האירועים באמצעות מייל,
Malkha_r@tel-aviv.gov.il :נא שילחו את כתובתכם לדוא"ל


