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מערכת

יעוד

מפעלים חינוכיים
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היום בדיוק בת :207

מנוע
ההתנתקות

המקומות שיוסי דגן
לא היה מגיע אליהם
בלי הגירוש

היועץ
וינשטיין
וסמכויותיו
הרבניות

10
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?

שתי דעות

4

תהילים ל'

מדרשת יעוד מזמינה אותך להיפגש,
להתרענן ולהתמלא בשני אירועים לקראת ט' באב

יום עיון לקראת תשעה באב

בקרוב:

יתקיים ביום ראשון ,ז' אב 14.7
במדרשת יעוד ,רח' רבינוביץ  ,33ירושלים

ערוץ
נוער 11
חדש

שיעורים מפי הרב יעקב שפירא ,הרב רמי גליקשטיין,
הרבנית סיגלית סוחורובסקי ועוד...

קריאת 'איכה' וסיור לילי בירושלים

הכתבים
כבר יצאו
לדרך

בליל תשעה באב ,יום שני 20:30 ,בארמון הנציב
בהדרכת הרב יעקב שפירא ,ראש מוסדות יעוד
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מיועד למתעניינות ,נרשמות ,תלמידות ובוגרות

לפרטים 02-6449010 :שלוחה  0רותי
yeud.org.il

בואו להנות ביחד

בחמת גדר

שלך שלי?

הרב אריאל בראלי ,מכון 'משפט לעם' ,שדרות
שאלה :א .לפעמים אנו מטיילים ולנים באכסניית נוער ,ולא
מדווחים על כל הקבוצה כי ישנם חברים המוכנים לישון על
הרצפה בשק שינה ,וללא שימוש במצעים ובמקלחות ,בניגוד
להוראות המקום .האם יש בכך בעיה?
ב .האם אפשר לעלות ללא תשלום על הרכבת הקלה כאשר יש
מקום פנוי ורק לתחנה אחת? הרי הרכבת ממילא נוסעת ואני
לא מפסיד את החברה כי בכל מקרה לא אקנה כרטיס ואפשר
להגיע לשם ברגל.
תשובה :א .בעלות על חפץ משמעותה שליטה ויכולת
להכריע מה ייעשה בו .זכות זו מסורה לבעלים בלבד .לכן אין
אפשרות לפעול בניגוד להוראות בעלי האכסניה ,אף אם זה
חסכוני עבורכם (שו"ת שבט הלוי חלק ח סימן רצט) .לשם השוואה,
מה הייתה תגובתכם אילו קבוצה הייתה ישנה בשקי שינה על
הדשא הפרטי שלכם? (אין זה סותר את המצופה מכל אחד
מאתנו שיעזור לאחר ,בייחוד כאשר אין בכך הפסד ,ועצירה
לטרמפיסטים היא בוודאי חסד ,אך זו בחירה של עושה החסד).
יותר מכך ,אתם מחויבים לכפר על הרמאות שעשיתם ולחזור
ולשלם עבור אותם מקומות שהשתמשתם ולא דיווחתם (סמ"ע

שו"ת סלולרי
צצמצעד תועבה בעירנו
יש מצעד תועבה של בעלי נטיות
הפוכות .האם לעשות הפגנת מחאה?
הרב אבינר :כן ,בתנאי שזה במקום
אחר לגמרי ושיש אישור משטרה.
רב מכשיר ומחמיר האם
מותר לרב להכשיר דבר לכולם
ולהחמיר על עצמו? הרב אבינר:
ודאי .הרי הוא מוודא שהמזון כשר,
אבל שוקל להחמיר.
אפשר לצאת מנטיות
הפוכות אני נמשך לגברים .אני
מרגיש כל כך רע .אני מתבייש ממה
שאני .למה חיי מסובכים? למה אני
לא נמשך לנשים כנו כולם ,ואוכל
להתחתן ולגדל ילדים? אני לכוד,
אף אחד לא עוזר לי .הרב אבינר:
פנה למרכז סיוע 'עצת נפש' 02-
 6541899בימים ב–ד–ה ,20:00-23:00
שם תמצא אוזן קשבת וקבלת עזרה.
רבים מהפונים מספרים כי זכו
למלא משאלת לבם והקימו משפחה
מאושרת ,מה שמוכיח שיש תקווה
לצאת מהנטייה.
קימה לפני חתן ראיתי
מנהג שיושבים לפני החופה ,קמים
כשנכנסים החתן והכלה ושוב

צצ
צצ

צצ

ישי לפידות

יוסף חיים שוואקי

054-5625287

יושבים .מה המקור? הרב אבינר :זה
מנהג גויים .אין עומדים לפני החתן.
אבל עומדים כאשר נכנסים תלמידי
חכמים וכן בזמן אמירת הברכות.
ייהרג ואל יעבור וגיוס
תלמידי ישיבה האם להתגייס
עכשיו בל כורחי כשאני רוצה ללמוד
תורה זה בייהרג ואל יעבור? הרב
אבינר :יש שתי בעיות :א .גם אם
תיהרג ח"ו לא תוכל ללמוד .ב .אף
אחד לא רוצה להרוג אותך .למעשה,
שאל את ראש הישיבה שלך.
אתר 'שמור עיניך' יש לי
נטיות הפוכות והגעתי לאתר 'שמור
עיניך' .האם יוכל לעזור לי לצאת
מזה? הרב אבינר :זה אתר מצוין
להתמכרות לעריות אבל נטיות הפוכות
אינן התמכרות אלא חוסר באישיות
שלא התפתח ,וצריך שיטה אחרת .פנה
למרכז סיוע 'עצת נפש' 02-6541899
ימים ב–ד–ה .20:00-23:00
בגד תלמיד ישיבה למה
יש תלמידי ישיבה שלובשים בגד
לא מכובד כגון חולצת טריקו? הרב
אבינר :אין שום הלכה האוסרת להם

צצ

צצ

צצ

(עיין שו"ת שאילת שלמה ב רלב–רלג -
רשם מ"צ).

צצ

דירה לחילונים

אהרן רזאל

מותר

גד אלבז

052-5665599

להשכיר דירה לחילונים או שיש
בזה 'לפני עיוור'? הרב אבינר :מותר
כי לא נותנים להם חפץ שבעזרתו
עושים עברה .וכן זה זמן רב לפני
כן (עיין בה"ט קסט סק"ד בשם הב"ח.
ומה שאמר הגר"ח קניבסקי" :באמת טוב
להיזהר" [מבקשי תורה קובץ נא] הוא לא
לשון איסור  -רשם מ"צ).

צצ

ברכת המזון שכחתי לברך
ברכת המזון במקום שאכלתי בו.
האם אני רשאי לברך היכן שאני
נמצא? הרב אליהו :כן.
ברכת המזון  2עברו יותר
מ– 72דקות מאז שאכלתי לחם ולא
בירכתי .מה לעשות? הרב אליהו :אם
אפשר ,יש ליטול ידיים ,ולברך שוב
על שתי האכילות ברכת המזון אחת.
כמו כן קבל על עצמך לברך ברכת
המזון בכוונה רבה יותר.
נרות שבת מהו מקום הדלקת
נרות השבת של אורחת? האם צריכה
לברך? הרב אליהו :כשמדליקה בחדר
אחר מאשר בעלת הבית ,רשאית
לברך ,ולדעת האשכנזים מברכת גם
כשמדליקה באותו החדר.
ברכות השחר עד מתי מותר
לברך ברכות השחר? הרב אליהו :עד
השקיעה.

צצ

צצ
צצ

צצ

ירדן האם מותר לטייל בירדן?
האם לצאת דרך גבול עקבה–אילת
(מצד יציאה מגבולות הארץ)? הרב
אליהו :ירדן היא חלק מארץ ישראל,
אך יש לראות את המסלול המדויק.
אנחנו מחשיבים את אילת כארץ
ישראל ,ולפי זה גם את עקבה.
שירותים האם יש איסור
בהכנסת אוכל לשירותים? הרב
אליהו :אכן אסור.
זכויות יוצרים האם מותר
לשכפל חוברת צביעה ,עבודה
וכדומה לשימוש ביתי ,באופן שאני
קונה חוברת אחת ,מצלמת ונותנת
לשני ילדיי? הרב אליהו :כן.
נטילת ידיים האם צריך
ליטול ידיים לפני טבילת ביסקוויט
בתה? הרב אליהו :כן.
אייפון מהי דעת הרב על
שימוש באייפון? הרב אליהו :אם
אינך חייב  -אין צורך.
עוגה הכנו תערובת לעוגה,
ולאחר שערבבנו אותה עם שאר
המצרכים נזכרנו שלא ניפינו את
הקמח .האם יש עוד אפשרות לאכול
מהעוגה? הרב אליהו :יש לנפות
את שאר הקמח .אם נקי  -העוגה
מותרת.

צצ
צצ
צצ
צצ
צצ

קורסי צלילה נפרדים
לבנים ולבנות
ההרשמה לקורסי
הקיץ בעיצומה!

לפרטים050-9091290 :

המ
בהכי טחויברים
התחייב ים
ות

!

 גן חיות
 בריכות נפרדות
קרות וחמות
 לינת קמפינג www.arieltours.co.il
054-3083379

מה לעשו"ת?!

סימן שס"ג ס"ק יד).
נשוב ונדגיש שאין היתר להשתמש ברכוש האחר גם כשאין
לו הפסד .הסכום לתשלום יהיה על פי הערכה של הסכום
שהייתם מוכנים לשלם עבור לינה על שטיח .אין צורך לשלם
את מלוא הסכום משום שלא קיבלתם שירות מלא.
ב .זכותה של חברת הרכבת להקפיד על כך שרק מי שקנה
כרטיס יוכל לנסוע .המחשבה שמכיוון שלא נגרם לחברה הפסד
אפשר להשתמש בשירותיה אף ללא רשות ,בטעות יסודה (חושן
משפט סימן שס"ג ו) .הבסיס לחשיבה זו הוא הכלל ההלכתי "זה
נהנה וזה אינו חסר ,פטור" .כלל זה בא רק לפטור מתשלום מי
שכבר השתמש שלא כדין בנכסי חברו ,אך מעשיו הם עברה.
לחברת הרכבת יש זכות מלאה להחליט למי יש זכות להשתמש
בשירותיה ובאילו תנאים .מאותה סיבה אין לישון על דשא
פרטי אף שלא גורמים לו כל נזק ,ודבר זה נחשב גזל ,אך דינו
של מי שכבר ישן ללא רשות הוא שאינו צריך לשלם שכר ,כי
הדשא הוא מקום שאינו עומד להשכרה.
לסיכום :כסף הוא דבר חשוב אך מסוכן ,משום שהוא מטה
את שיקול הדעת מחשיבה ישרה לנוחות אישית .עלינו לבדוק
היטב כל החלטה מקִלה בנושא ממון וכך נזכה להתקיימות
ׁשרִים". ...
הפסוק "הֵיטִיבָה ה' לַּטֹובִים וְלִי ָ

חפשי אותנו ב

אנחנו יודעים
שחיכיתם!...

מבצע הקיץ של
נעליים
דגם
summit
עור מלא,
אטום למים
(נעל סיירות)

1+1
מתנה

תרמיל מסע
מספר 1
בעולם
דגם

kestrel

 68ליטר
תאים בצד,

1+1
מתנה
גב מדהים

יש אורחה בירושלים  -אין לכם מה לחפש במקום אחר!

אורחה

יואל סולומון  12י-ם

02-6240655
02-6253358

כל המבצעים בתוקף עד לתאריך  31.07.13או עד גמר המלאי ט.ל.ח התמונות להמחשה בלבד .אין כפל מבצעים

סטודיו ולדמן

מגילת
הגאולה
המסתורית
של רבי נחמן והגיבורים
מברסלב
12
8

אריאל
הורוביץ

 8שנים:

על מה
חרבה
ירושלים

)ע"ר(
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פרדס

פשט
מעמדה
של ארץ סיחון

סוד
תורה שבעל פה  -אחרי
הכנעת סיחון ועוג

פרשת דברים

סיחון

הרב אמנון בזק

רמז
מלחמות משה
איתיאל גלעדי

דרש
מלחמות העליונים
והתחתונים

ע"פ שיעורי הרב יצחק גינזבורג

יניא חניא

משה רבינו "הוא גואל ראשון והוא גואל אחרון".
בגלגולו הראשון לא זכה משה רבינו להכנס לארץ
ישראל ,בעברו המערבי של הירדן ,והוא עתיד להכנס
אליה בגלגולו האחרון כמשיח .אמנם ,משה רבינו נלחם
בסיחון ועוג מלכי האמורי היושבים בעברו המזרחי של
הירדן ומוריש אותם .מלחמה זו קשורה באופן מהותי
לענינו העצמי של משה רבינו ,שגם נקבר בשטח אותו
הוא כבש (כפי שהוא משבח את גד שבחר לו לנחלה את
עבר הירדן המזרחי על שום קבורת משה בו" ,כי שם
חלקת מחֹקק ספון") .נצחון משה על סיחון ועוג רומז גם
לראשית המסע אל היעוד המשיחי של משה רבינו (מסע
ר"ת משה–סיחון–עוג ,)...שהרי בימות המשיח תתפשט
מלכות ישראל גם לארצות הקיני הקניזי והקדמוני
שבעבר הירדן המזרחי.
ורמז נאה לכך שראשית המלחמה בשני מלכי עבר
הירדן קשורה למשה ובהמשכה יש ענין משיחי :ראשי
התיבות של הביטוי "שני מלכי האמֹרי" הם משה .כל
הביטוי "שני מלכי האמֹרי" עולה  ,716פעמיים משיח
(מתאים לחלוקה ל"שני מלכי .)"...כאשר מחשבים
במספר קדמי (חישוב כל אות כסכום כל אותיות האלף–
בית עד אליה) ,סיחֹן (העולה ישראל) עוג משה עולים
יחד  6פעמים משיח ,כלומר שממוצע כל אחד מהשמות
עולה "שני מלכי האמרי"!
ועוד :רק "סיחֹן מלך האמֹרי" עולה דעת  -ענינו
של משה רבינו ,שהוא הדעת הכללית של עם ישראל
(ועולה גם ערב–רב ,בתיקונם עסק משה כל חייו והוא
אף ממשיך בכך עד להצלחתו הסופית בגלגולו כמשיח).
הצורה החדשה של הדעת בימינו אלה ,ימות המשיח,
נקראת מודעות  -בגימטריא "עוג מלך הבשן" .ביחד
עולים "סיחֹן מלך האמֹרי" ו"עוג מלך הבשן" - 1000
בסוד אלף האורות להם זכה משה רבינו בהר סיני (רק
סיחֹן עוג עולה אור  -כשהם מהוים 'חתך זהב' של ביטוי
זה ,כידוע למצויים בחכמת המספר; גם משה וגם אור
הם כפולות של  - 23סוד החיה ,כפי שצוין בפנה לפרשת
בלק  -והצירוף שלהם הוא ה'יהלום' של  .)23לאחר חטא
העגל ניטלו ממשה אלף האורות ,אך הם חוזרים אליו
בכל שבת ,ועל כך נאמר בתפלת שבת "ישמח [אותיות
משיח ,מדרגתו העתידית של משה] משה במתנת חלקו"
(בפרט מופיעים אלף האורות בקדושת "כתר" במוסף
של שבת ,כרמוז בכך שמשה ועוד  1000עולה "כתר כל
הכתרים").

מהמדרשים העוסקים במלחמה נגד סיחון ועוג ניכר
שחכמים לא ראו את המלחמה הזאת כ"קרב מקומי" בלבד.
אצל עוג חכמים פורסים את ההסטוריה שלו עד לימי אברהם
אבינו דרך שותפותו בשעבוד מצרים ועוד ,ואצל סיחון חכמים
מתארים את המלחמה הרוחנית שהתנהלה לפני המלחמה
הפיזית.
המדרש מתחיל בקושי בפסוק" :ראה החילותי תת לפניך".
לא ברור למה הכוונה במילים "ראה החילותי" ,הרי עד שלב
זה בני ישראל לא התחילו את המלחמה ולא ראו עדיין שה'
נותן את סיחון לפניהם .למה הכוונה? עונה על כך המדרש:
"שאין הקב"ה פורע מאומה עד שפורע משָׂרו תחילה .כיצד,
פרעה וכל המצריים לא שיקעם הקב"ה בים עד ששיקע לשרן
תחילה ...ואף סיחון ועוג כשביקשו להזדווג עם ישראל אמר
הקב"ה למשה ראה שהפלתי שר שלהן ,שנאמר ראה החילותי
תת לפניך" .לפי המדרש המילים "ראה החילותי" מלמדות
שהקב"ה הראה למשה את השר של סיחון ועוג נופל לפניו,
ובכך הבטיח לו את סופה הטוב של המלחמה .יש כאן שתי
נקודות .הראשונה ברורה מאליה  -המלחמות שבארץ הן סימן
ורמז למלחמה האמתית .המלחמה האמתית מתנהלת למעלה,
בין השרים והכוחות הרוחניים ,והמלחמה בארץ היא ביטוי
מעשי של מלחמת השרים.
אולם נראה שהמדרש מדגיש נקודה נוספת ויתרה מזו -
סדר הדברים .מלשון המדרש אפשר לחוש שיש סדר מוכרח -
קודם כול הקב"ה פורע מהשר של האומה ורק לאחר מכן הוא
מגיע לטפל באומה כאן בארץ .הביטוי "ראה החילותי" לפי זה
אינו רק הבטחה לניצחון בטוח ,כי כבר הכנעתי את השר ,אלא
הוא הבטחה שהדברים מתנהלים בסדר הנכון וההכרחי ,הקב"ה
נפרע בתחילה משרה של אומה ואחר כך מהאומה עצמה,
וכאן ,ראה משה ,התהליך ההכרחי כבר התחיל .אי אפשר יהיה
לשנות את הסדר ,הכניעה למעלה באה לפני הכניעה המעשית
של האומה בעולם הזה ,וכאן הסדר הזה נשמר.

הצלחת בישיבה.

אברהם בנימין
בטענה כי פסיקותיו והתבטאויותיו "התומכות
באפליה לאומנית עלולות להעמיק את האיבה והשסע
נדמה היה שכל מה שיכול היה להיאמר ולהיכתב הפנימי בינינו לבין אזרחי ישראל הערבים".
באופן תקין ,מקבל עובר השימוע הזמנה להליך
בסוגיית הבחירות לרבנות הראשית כבר נלעס היטב
מכל כיוון .אולם התנהלותם של היועץ המשפטי זה מהגורם הממונה עליו ,אך הרב אליהו למד על
לממשלה ,עו"ד יהודה וינשטיין ,ושל שרת המשפטים החלטת היועץ המשפטי רק מהפרסומים על כך
בכלי התקשורת .חוק הרבנות
ציפי לבני סביב מועמדותו לתפקיד
הראשית מציין את תנאי הכשירות
של הרב שמואל אליהו ,נראית כניסיון
לתפקיד הרבנים הראשיים ,אך
גס לבחוש במערכת הבחירות ,מתוך
אין בו שמץ סעיף המקנה ליועץ
מטרה להגדיר לחברי הגוף הבוחר מי
המשפטי לממשלה סמכות 'לסנן'
נחשב מועמד ראוי ומי לא.
את המועמדים השונים ,ובטח
זה עשר שנים מנסים ארגוני
לא לעשות הליך כזה רק לחלק
שמאל קיצוני ,בהם האגודה לזכויות
מהמועמדים .בתנועה למשילות
האזרח והתנועה הרפורמית ,להביא
ולדמוקרטיה מעלים חשש כי
להעמדתו של הרב שמואל אליהו
מדובר בחריגה חמורה של היועץ
לדין כחלק מניסיונם להדיחו
מסמכותו ,ובניסיון של משרד
ממשרתו כרב העיר צפת .בעבר
המשפטים "לבחוש" בהליך
חתם הרב אליהו על מכתב הקורא
הבחירה" .מוטב יעשה היועץ
לתושבי עירו שלא למכור או
המשפטי לממשלה אם יעסיק את
להשכיר דירות לערבים בצפת .לפני התנועה למשילות
עצמו בתפקידיו הרבים והחשובים,
כשנה נסגרה החקירה שייחסה לרב ודמוקרטיה" :מוטב
ולא יפלוש לתחומים לא לו .חריגה
כמה התבטאויות שנחשדו
כדברי .יעשה היועץ
מתחומו ,ומתן הכרעות מתחומי
גזענות ,לאחר שלא הוכח נגדו דבר
שתי עתירות שהוגשו בעבר בעניינו המשפטי לממשלה המוסר והערכים ,מעוררת חשש
אם יעסיק את
שהיועץ מנחה את פעולותיו
לבג"ץ נדחו אף הן.
משיקולים פוליטיים ופופוליסטיים,
בשבוע שעבר הודיע משרד עצמו בתפקידיו
ופוגעת באמון הציבור במוסד
המשפטים כי וינשטיין מתכוון לערוך הרבים והחשובים,
המשפט
ובמערכת
היועץ,
שימוע לרב אליהו ,סביב הגשת ולא יפלוש
בכללותה" ,נכתב בהודעת הארגון.
מועמדותו למשרת הרב הראשי .שרת
אף לתחומים לא לו"
במהלך השבוע פנה הרב אליהו
המשפטים ציפי לבני הצהירה
למשרד המשפטים בבקשה להיפגש
היא שתבחן את האפשרויות לפתוח
עם וינשטיין ,כדי לברר את הנושא
נגד הרב אליהו בהליכים משמעתיים,

עכשיו!
מבחני
קבלה

הצטיינת בצבא.

בוא לעשות לכולם בית-ספר!

הצטרף לנבחרת שתחנך את הדור הבא בישראל
תוכנית הבנים של המכללה האקדמית לחינוך 'חמדת הדרום'
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*הענקת התואר מותנית באישור המל"ג

להצלחה של כולם.
ואת השתלשלות העניינים התמוהה .הרב אליהו" :ברוך
לאחר שפניותיו בעל פה לא
"דברים שאמרתי בנושא
נענו ,השם ,איני נמנה עם
שלח הרב מכתב ליועמ"ש וינשטיין,
הבדלה בין ישראל לעמים כמו
ובו תהה מדוע פורסמה חוות דעת הסבורים שהדבקות
איסור נישואי תערובת ,הם
בעניינו בטרם ניתנה לו האפשרות בערכיה של מדינה
דברים פשוטים שכל מי שנאמן
גזענות,
להתייחס לטענות נגדו באופן ישיר .יהודית היא
לתורת ישראל ומחויב לה
שותף להם .אסור שהאג'נדה
במכתבו ציין הרב אליהו כי במהלך או שציונות שווה
ארגונים
של
הפוליטית
השנים יוחסו לו אמירות שונות ,שלא גזענות .לטעמי יש
נאמרו מפיו מעולם" .איני
שמעוניינים לשבור את ההלכה
אחראי להתמקד בדבר
לכל מה שמתפרסם ,שלא מפי .כידוע
תכופף ותפגע בהליך הבחירות
לכם היטב ,אף טרחתי ,באמצעות המרכזי  -להעלות
לרבנות הראשית.
פרקליטיי ,להכחיש בזמן אמת חלק את קרנה של הרבנות
"אני מתפלל לכך שאם
מהאמירות שיוחסו לי ,ככל הנראה הראשית ולהפוך
הקב"ה יזכה אותנו לפעול בכיוון
זה ,שנצליח להפוך את הרבנות
במטרה ליצור כותרות ולהכתים את אותה להצלחה של
שמי".
הראשית לבית לכל הרבנים
כולם"
הרב אליהו הדגיש במכתבו כי
ולכל הזרמים ,שיעצים את
הוא דבק בעמדותיו בנוגע לחשיבות
כל הכוחות העוסקים ביצירה
שמירת אדמות הלאום היהודי.
ובהצמחה של עולם התורה
"למען הסר ספק ,אני עדיין דבק
והקדושה בארץ ישראל".
בעמדה ,שלצערי הולכת ונשכחת
בתגובה לפניית 'עולם קטן',
ברבות השנים ,שלפיה אחת ממטרות
שלף דובר משרד המשפטים
הציונות ואולי אחת המרכזיות שבהן
את הודעתו הממוחזרת
הייתה גאולת הקרקע ושמירת
מהשבוע שעבר" :בעקבות
אדמות הלאום .ברוך השם ,איני נמנה
פניות שהגיעו ליועץ המשפטי
עם הסבורים שהדבקות בערכיה
לממשלה בנושא מועמדותו
של מדינה יהודית היא גזענות ,או
של הרב אליהו לתפקיד הרב
שציונות שווה גזענות".
הראשי ,הוחלט שככל שהנושא
בשיחה עם 'עולם קטן' אומר הרב
יהיה אקטואלי הרי שיתאפשר
אליהו כי טרם קיבל תשובה מלשכתו של וינשטיין .לרב שימוע בעניין זה" .לאחר שהתבקשו להתייחס
"לטעמי יש להתמקד בדבר המרכזי ,והנכון הוא לא עניינית לשאלת התנהלותו התמוהה של היועמ"ש
להתייחס להפרעות אלה ,אלא להיות ממוקד במגמה וסמכותו בנידון ,הגיבו במשרד כי "בשלב זה אין מה
להעלות את קרנה של הרבנות הראשית ולהפוך אותה להוסיף מעבר לזה".

אמנות

קונספט :טרוסט פתרונות שיווק
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"אלה הדברים אשר דיבר משה ...אחרי הכותו את סיחון
מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן" .מדוע
נצרך לומר שמשה דיבר אחרי שהכה את סיחון ועוג ,הרי זה
כבר ידוע .אלא שיש להבין שמשה לא יכול היה לומר את
ספר דברים" ,משנה תורה" ,שהוא שורש תורה שבעל פה
שהיא תורה הנובעת מן האדם ולא מן השמים ,ומשום כך גם
לא יכלו להיכנס לארץ  -רק אחרי שהכה את סיחון ועוג.
אומר ר' צדוק מלובלין..." :שסיחון ועוג המה הקליפות
הקשות המנגדים לספירות חכמה ובינה שהמה מוחא וליבא,
ולכן באה התגלות תושב"ע (היינו תורה הנובעת מהארציות
שהיא ארץ ישראל) רק אחרי הכנעת הקליפות של מוח ולב
שהמה סיחון ועוג ,לכן נאמר אחר מלחמת סיחון' :על כן
יאמרו המושלים בואו חשבון' ,ודרשו על זה שהמושלים הם
אלה המושלים ביצרם ,בואו ונחשב חשבונו של עולם ,שזה
בחינת תושב"ע" .עוד מוסיף ר' צדוק שם ש"הקליפה סיחון
הוא מנגד לבחינת חכמה שבקדושה ,היינו נגד המחשבה ,וזה
'אחרי הכותו את סיחון אשר יושב בחשבון' ולא נאמר שהרגו
רק לשון הכאה היינו שהתיש את כוחו ,מפני שבאמת אין
עוד תכלית הבירור בזה בשלמות עד עת קץ לזה ,אמר אשר
יושב (לשון הווה) בחשבון ,גם אמר אחרי הכותו ,כי שורש
הקליפה עוד קיימת בעולם ,וכן הוא בעוג מלך הבשן אשר
יושב בעשתרות היינו שהוא המנגד לבחינת בינה שבלב".
מכל האמור לעיל נבין שבכניסה לארץ ישראל היה על
עם ישראל להתמודד תחילה עם שלוש אומות שבעבר הירדן
המזרחי ,ואחר כך עם שבע אומות שבעבר הירדן המערבי.
מהפסוק "זה לעומת זה עשה האלוקים" לומדים שכנגד
עשר הספירות העליונות המהוות קומה שלמה מצד הקדושה
קיימות עשר ספירות מצד הטומאה.
עשר האומות היושבות בארץ כנען הן כנגד עשר הספירות
מצד הטומאה ,שעמן היה על עם ישראל להתמודד בהיכנסו
לארץ ולשבור את קליפתן .התמודדות זו היא רוחנית ולא
רק צבאית .מדברי ר' צדוק נבין שמשה לא הכניע לגמרי
את קליפת השלוש הראשונות רק החלישן ולכן אנחנו עדיין
מצויים במצב של התמודדות עם הקליפה הרוחנית שלהן
שעדיין מהדהדת בעולם עד בוא הגאולה השלמה .משום כך
התאפשר חורבן בית ראשון ושני והיציאה לגלות .פרשה זו
נקראת ב"בין המצרים" שאז קוראים ג' הפטרות דפורענות
שהן כנגד ג' ספירות ראשונות של הקליפות הנ"ל ,עד שבחסדי
ה' נראה בשבירתן הגמורה של שלוש קליפות עליונות אלו
על ידי המשיח ונראה בגאולה השלמה שאין אחריה חורבן.

כיצד פורסם בכלי התקשורת על ה'שימוע' שאמור לערוך היועץ המשפטי
לממשלה לרב שמואל אליהו בעוד הרב מעולם לא קיבל פנייה כזו משום גורם 
מניין שואב היועץ סמכויות להתערבות בבחירות לרבנות הראשית ומי מפעיל
אותו בעניין  עד לרגע זה מכתבו של הרב שמואל אליהו ליועץ וינשטיין ,לבירור
העניין ,טרם נענה  הרבנות הראשית  -האינטרסים העלומים ,פרק ב'
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בתיאור המלחמה עם סיחון בנאומו של משה
בפרשתנו ,מוסיף משה עובדה חדשה שלא סופרה
בספר במדבר :משה מתאר שלפני מלחמה זו אמר לו
הקב"ה "רְאֵה נ ָ ַתּתִי ב ְיָד ְָך אֶת סִיחֹן מֶל ְֶך ֶחׁשְּבֹון הָאֱמֹרִי
וְאֶת אַר ְצֹו הָחֵל ר ָׁש ו ְ ִה ְתּג ָר ּבֹו ִמל ְ ָחמָה" (דברים ב' ,כד).
אולם ,דווקא תיאור זה יוצר בעיה קשה בהבנת המשך
הסיפור :אם אכן קדם ציווי מפורש למלחמה זו ,כיצד
ׁשל ַח מַלְאָכ ִים...
יכול היה משה לפעול כפי שפעל" :וָאֶ ְ
אֶל סִיחֹון מֶל ְֶך ֶחׁשְּבֹון ּדִבְר ֵי ׁשָלֹום ל ֵאמֹר :אֶעְּבְר ָה בְאַרְצ ֶָך
ׁשּבִרֵנ ִי וְאָכַלְּתִי ...ר ַק
ּבַּדֶר ְֶך ּבַּדֶר ְֶך אֵל ְֵך ...אֹכ ֶל ּבַּכֶסֶף ַּת ְ
אֶעְּבְר ָה בְרַגְל ָי" (שם ,כו–כח)?! מתיאור זה משמע ,שאם
היה סיחון מסכים לדברי משה ,לא היו ישראל יורשים
את ארצו ,אלא עוברים דרכה לארץ ישראל שבעבר
הירדן ,וזאת בניגוד מפורש לצו ה' "הָחֵל ר ָׁש"!
רש"י ביאר שמשה שלח את המלאכים מתוך ידיעה
ברורה שהם ייענו בסירוב ,והוא עשה זאת מתוך רצון
ללמד את המסר של פתיחה בדברי שלום .רמב"ן דוחה
פירוש זה ,בגלל חוסר הערך בשליחות שתוצאתה
ידועה ,ולכן הוא מבאר שדברי ה' נאמרו בפועל לאחר
שמשה שלח מלאכים ונענה בסירוב .אך גם פירושו
קשה ,שכן לא מובן מדוע התורה הקדימה את דברי ה'
לשליחת המלאכים בידי משה ,מבלי שציינה מפורשות
שהאירועים אינם כתובים כסדרם .על דרך הפשט נראה
שדברי ה' אכן קדמו לשליחת המלאכים ,כדעת רש"י,
אולם משה לא ידע מראש את התשובה ,כדעת רמב"ן.
ואם כן  -חוזרת השאלה למקומה :כיצד פעל משה
בניגוד לצו ה'?
ייתכן שבאופן מכוון התורה הציגה את הדברים
כך ,כדי ללמד על מעמדו המורכב של עבר הירדן.
מלכתחילה נראה שעבר הירדן לא היה אמור להיות
חלק מירושת השבטים ,שהרי ארץ כנען ,הארץ
המובטחת ,היא ממערב לירדן .מסיבה זו ,כמובן ,ביקש
משה בעמדו בעבר הירדן המזרחי ,לעבור את הירדן
ולראות את הארץ ,והקב"ה סירב לבקשתו ואמר לו
ׁשּמָה ֹלא תָבֹוא" (ל"ב ,נב).
"ּכ ִי מִּנֶג ֶד ִּתרְאֶה אֶת הָאָר ֶץ ו ְ ָ
מצד שני ,לא הייתה מניעה עקרונית שארצו של סיחון
תצורף לנחלת ארץ כנען ,שכן רק עמון ומואב ,בני לוט,
זכו לנחלה מאת ה' בעבר הירדן.
אשר על כן ,כשאמר הקב"ה בתחילה למשה
לרשת את סיחון ,הבין משה זאת כאפשרות ,ולא כצו
אולטימטיבי .על כן ,מתוך חיבת דרכי השלום ,פנה
משה לסיחון בדברי שלום ,והשאיר בכך אופציה לסיחון
שארצו תישאר בידו .אולם סיחון ברשעותו דחה את
הצעת השלום ,ויצא למלחמה ,ובהחלטה זו גזר על
עמו וארצו כיליון .ואכן ,לאחר סירובו של סיחון ,חוזר
הקב"ה ואומר למשה" :רְאֵה הַחִֹּלתִי ּתֵת לְפ ָנ ֶיָך אֶת סִיחֹן
וְאֶת אַר ְצֹו הָחֵל ר ָׁש לָרֶׁשֶת אֶת אַר ְצֹו" (ב' ,לא) ,והפעם
הדברים אינם מותירים אפשרויות אחרות .רשעותו של
סיחון הייתה אם כן הגורם לצירופה של ארצו לארץ
ישראל ולנחלת ראובן גד וחצי מנשה.

הרב מאיר כהן

וינשטיין כמשגיח כשרות

ההרשמה מותנית במבחני קבלה.
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c

4

21/7

13:00-2
0:00

.

₪ 200

.

(₪ 400

32,200

03-5311823

20:30

יום פתוח | יום חמישי | י”ב תמוז ()20.6

כ”ה אב ()1.8

פרדס

ית הספר הגבוה לאמנות
ב
בגבעת ושינגטון

לפרטים וליצירת קשר:
08-8511506
l

fb.com/PARDES.artschoo

לימודים מובילים לעבודה
מקצוע מבוקש תוך  2.5שנים בלבד

לימודי אחות מוסמכת  R.N.בבית הספר לסיעוד בשערי צדק

מקומות אחרונים

לשנת הלימודים הבאה!
Einav@ono.ac.il
www.ono.ac.il

לפרטיםSchool@szmc.org.il | 02-6666693 :

3

 4סלולרי בממתינה
אבינועם לקח על עצמו את "הצום הסלולרי הראשון"
שיזמה בני עקיבא בחששות כבדים ,אפילו קיומיים,
והצליח לשרוד .בקושי
אבינועם הרש
כמו בסוף כל צום ,גם אחרי הצום הסלולרי הרגשתי
שהשלתי מעליי כמה קילוגרמים טובים ,רק הפעם ,במקום
אחוזי שומן שרופים ,כאב ראש קל וגרון יבש ,הגיע תורן
של כל מיני שריטות להתאייד לי מהעיניים ולהראות את
המשקל האמתי של המכשיר הקטן שלי .מתברר שאחרי
יום אחד על ממתינה הוא נראה פתאום קטן וחסר
חשיבות.

 .1השריטה:

נעים מאוד ,מרפי.

נו מה ,לא מתאים שדווקא עכשיו ,ביום שהסלולרי
שלי סגור ,אחת בשם אראלה תחפש אותי בנרות בשביל
להגיד לי" :מזל טוב ,אני שמחה לבשר לך שזכית בפרס
הראשון בלוטו .איך אתה מרגיש?" וידוע ממרפי שלדברים
יש נטייה להשתבש דווקא ברגעים שהכי פחות מתאימים
לנו ,ואין לך יום מסוגל יותר לשיחה סופר חשובה מ'הצום
הסלולרי'.
ואם לא אראלה לפחות הולכים להציע לי את הצעת
העבודה המאתגרת של החיים ,אז להפסיד את הכול בגלל
הצום הזה?

המציאות:
בסוף הצום ,כשפתחתי את התא קולי ,שמעתי הודעה
ממספר לא מוכר .עכשיו זה בדוק .פספסתי את ההזדמנות
היחידה בחיים שלי .תודה רבה גם לכם בני עקיבא.
עד שהתחילה ההודעה" :שלום אבינועם ,זו אראלה
מהקומה מתחת .רציתי להזכיר לכם שעוד לא שילמתם
לוועד הבית".

 .2השריטה:

בליינדייט בחשכה

האמת ,מאוד הלחיץ אותי לשחרר פתאום את ה'חבורה'
הרגילה שלי בשנתיים האחרונות שהסמארטפון ארגן לי:
וואטסאפ ,ג'ימייל ,טוויטר וכמובן פייסבוק .פתאום אני
מגלה שאשכרה נשארתי בדד.
בלי ציוצים ,בלי קריצות ,בלי לייקים ,בלי כלום .מקווה
שלפחות את המים והחמצן תשאירו לי.
לעזאזל ,מה זה השקט המפחיד הזה? שמישהו ידליק
כבר ת'אור!
מה תקעתם אותי עכשיו עם עצמי? עם כל השתיקות
האלו .בחייאת ,שהדייט המעצבן הזה ייגמר כבר.

המציאות:
גיליתי לאט לאט ,אחרי שהמבוכה הוסרה ופסטיבל
הפצצת האינפוזיה הסלולרית נרגע ,שכל מיני מחשבות
וחברים מהעבר הרחוק שכבר הרבה זמן לא יצא לי לפגוש,
באו לבקר אותי.
"תגיד" ,שאל אותי אחד מהם" ,מתי בכלל יצא לך
באמת להקשיב לילד שלך ,חוץ מאשר לראות את התמונה
שלו בשומר המסך? ידעת שצמחו לו שתי שיניים חדשות?"
"וואלה ,האמת שלא" ,עניתי במבוכה ומיד שאלתי:
"מה עוד חדש אצלו? רגע ,לאן אתה הולך?"
"נסה לצום גם מחר ואולי ניפגש שוב" ,אמר ונעלם.

 .3השריטה:

אפוקליפסה עכשיו

רק מכורי סמארטפון מכירים את תחושת הבהלה
שחונקת אותך כשהמכשיר מחליט לשחק אתך מחבואים.
הפגישות שלי ,הטלפונים ,הרשימות ,התאריכים החשובים,
ואיך בכלל אתפקד ואסע ממקום למקום בלי ה–?GPS
יודעים מה ,זורם אתכם ועם הצום שלכם; טכנית ,איך
אני מתפקד ביום הזה .עזבו מתפקד ,שורד.

המציאות:
בהתחלה ההגעה ליעד נראית לך כמו 'המרוץ למיליון',
אבל אחרי שעה אתה כבר מתמצא במפה ומוכן להוביל
את 'כוח צביקה' בתור הנווט .תאריכים? אם אני לא זוכר
את זה בראש ,כנראה זה לא באמת כזה חשוב .פתאום
גיליתי כל מיני חושים ומיומנויות במרחב המיזנטרופי שלי
ששכחתי שהם בכלל קיימים:
"סליחה ,איך אני מגיע מכאן לנופי פרת?"
"פנייה שלישית ימינה .דרך אגב ,אם תרצה ,כדאי לך
לעצור בדרך ,יש עכשיו נדידה מטורפת של ציפורים".
ננה בננה לך ,סמארטפון אחד ,אתך ועם האפליקציות
שלך בחיים לא הייתי מגיע לראות את הציפורים
המהממות האלו.
למחרת הצום ,אחרי שדאגתי להשלים פערים ולהביא
לגוף שלי את מנת האינפוזיה האינפורמטיבית שהוא
צורך כל יום ,ראיתי ליד השולחן את כל החבר'ה מפעם:
פייסבוק וטוויטר ,ווטסאפ וג'ימייל:
"נו גבר ,איך היה?" שאלו בלגלוג.
"האמת" ,עניתי" ,קצר מדי".
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השנה חשבתי שלקראת תשעה באב ראוי לקיים ערב להם חכמים :נצא ונעשה שלום עם הרומאים .לא הניחום
הוקרה למחוללי המרד הגדול ,מרד שבסופו של דבר לא הבריונים לצאת מהעיר ואמרו :נצא ונעשה עמהם מלחמה.
הצליח וסופו הטראגי היה חורבן בית המקדש השני .מדוע אמרו להם חכמים :לא נוכל לנצחם .קמו הבריונים ושרפו
ערב הוקרה? בשל העוול המתמשך שנעשה לגיבורים שמסרו את אוצרות החיטה והשעורה ,ונהיה רעב בעיר".
את נפשם ונלחמו בעוז ובגבורה נגד האימפריה הרומית,
ואולם מקור קדום יותר מהבבלי ,המדרש הארץ ישראלי
עוול בדמות כינויי גנאי שהודבקו להם :בריונים ,קנאים וכד'' ,איכה רבה' ,מתאר באופן שונה את המציאות בירושלים:
והאשמות שווא שרק בגללם חרב הבית ,מפני שהם רצחו והיה בירושלים אדם ששמו בן בטיח ,שהיה בן אחותו של
חפים מפשע ,שרפו את אסמי התבואה וכו' וכו'.
רבן יוחנן בן זכאי ,הוא היה ממונה על אוצרות התבואה
אכן ,בתלמוד הבבלי במסכת יומא נאמר שבית המקדש בעיר ,והוא ששרף את אסמי התבואה .שמע רבן יוחנן בן
השני נחרב בגלל שנאת חנם .ואולם ,אמוראי בבל ,שחיו זכאי שכך נעשה ואמר 'וי' (מלשון צער) .הגיע לאוזניו של
מאות שנים לאחר החורבן ,הוסיפו את השקפתם על דברים בן בטיח שכך אמר רבן יוחנן בן זכאי וקרא לו לבירור.
שמקורם קדום יותר ושנאמרו על ידי חכמי ארץ ישראל שאל אותו מדוע אמר 'וי' .ענה רבן יוחנן שהוא דווקא קרא
בתוספתא במסכת מנחות .שם נאמר שבית המקדש השני קריאת שמחה' ,וה' .אמר לו בן בטיח :כל זמן שהאוצרות
נחרב משום 'שאהבו את הממון ושנאו אלו לאלו' .מתוספתא קיימים העם הנצור אינו מתקיף את האויב ונוקט בטקטיקה
זו אפשר ללמוד שני דברים :שנאת חינם כלל אינה מוזכרת ,הגנתית .לאחר שלושה ימים יצא רבן יוחנן בן זכאי לטייל
והשנאה שהייתה נבעה מאהבת הממון.
בשוק וראה בני אדם ששולקין תבן ושותים מימיהם .אמר,
מי היו אוהבי הממון? התוספתא מביאה עדות של בני אדם ששולקין תבן ושותין מימיהם יכולין לעמוד בפני
חכמים שחיו בזמן הבית ומספרים מי היו השונאים ולמה חילותיו של אספסיינוס?!
התיאור באיכה רבה משמיט את
בדיוק שנאו:
אבא שאול בן בטנית ואבא התיאור באיכה רבה משמיט
הכינוי בריונים לשורפי האסמים,
"היהיוחנן איש ירושלם אומר :אוי את הכינוי בריונים לשורפי
יוסי בן
ויתרה מכך ,בן בטיח ששרף אותם
מבית ביתוס ,אוי לי מאלתן ,אוי האסמים ,ויתרה מכך ,בן
לי
נתן הסבר טקטי לשרפת האסמים.
לי מבית קדרוס ,אוי לי מקולמסן ...בטיח ששרף אותם נתן הסבר לשיטתו ,מגננה בדמות התבצרות לא
שהם כהנים גדולים ובניהם גזברין טקטי לשרפת האסמים.
הייתה מכריעה את המערכה ,ולכן
וחתניהן אמרכלין ,ועבדיהן באין ואכן ,אבות דרבי נתן,
היה צורך לשרוף את האסמים כדי
וחובטין עלינו במקלות".
מדרש ארץ ישראלי שקדום שתושבי ירושלים יצאו למתקפה.
ואכן ,אבות דרבי נתן ,מדרש ארץ
הזיהוי של האלימים לבבלי ,ידע לספר לנו
ישראלי שקדום לבבלי ,ידע לספר
והמושחתים על פי התוספתא הוא שבעקבות שרפת האסמים
לנו שבעקבות שרפת האסמים והרעב
חד–משמעי :בתי הכהונה ששלטו והרעב תושבי ירושלים
בבית המקדש.
תושבי ירושלים חיסלו חמישה
התלמוד הירושלמי  -מקור חיסלו חמישה רומאים
גם
רומאים עבור חמישה תמרים.
אגב ,הבבלי מציג את חכמי ישראל כשוחרי שלום וכניעה
ארץ ישראלי שקדם לתלמוד הבבלי ,מזהה את אוהבי הממון
לרומאים ,בעוד שהבריונים מוצגים כסרבני השלום .ואולם על
עם האליטות והכוהנים.
כך למשל נאמר במסכת יומא' :לשכת פלהדרין  -אבא פי המקורות הארץ ישראליים לא היא .בין מנהיגי המרד אפשר
שאול היה קורא אותה 'לשכת בולווטין' ...אמר רבי אחא :כתיב למצוא את רבן גמליאל ,ואפילו את רבן יוחנן בן זכאי ,עד שהגיע
'יראת ה' תוסיף ימים'  -אלו כוהנים ששימשו בבית הראשון ,למסקנה הטקטית שעם רעב לא יוכל לנצח את הרומאים.
ובכל זאת ,תאמרו ,רבן יוחנן בן זכאי ברח מירושלים
'ושנות רשעים תקצורנה'  -אלו ששימשו בבניין השני".
מהגמרא דלעיל וממקורות נוספים עולה שאבא שאול ועוד הלך וביקש מאספסיינוס שייתן לו את יבנה וחכמיה!
גם בנושא הזה יש הבדל בין הגרסה הארץ ישראלית לזו
שחי בזמן הבית החליף את שמה של לשכת הפלהדרין
שאליה היה מגיע הכוהן הגדול לפני יום כיפור ל'לשכת הבבלית .לפי הבבלי ריב"ז ביקש את יבנה וחכמיה ,ואולם על
בולווטין' שמשמעותה לשכת פקידים/שרים .ר' אחא מוסיף פי האמור במדרש איכה הארץ ישראלי היו לו בקשות אחרות,
שמסתדרות יותר עם דמותו של מי שהיה שותף למרד עד
ומתאר בהמשך הגמרא את מעשי השחיתות של הכוהנים.
הירושלמי במסכת תעניות מתאר מה עשו אותם בולווטין שלב מסוים .וכך ,על פי מדרש איכה" :שאל הימנו שילך לו
ומספר שכאשר היו העולים לרגל מגיעים לירושלים ,היו [אספסיינוס] מירושלים ,ולא קיבל .ועוד שאלו ,שייתן לשער
הבולווטין פונים אליהם ומציעים להם למכור את אדמתם .המערבי ההולך ללוד שכל מי שיצא עד ארבע שעות יינצל
משלא נענו ,החליטו הבולווטים לקצר הליכים :הם זייפו מחרב ,וגם לזאת לא נענה" .יודגש שלא סתם ביקש ריב"ז
שטרות והחתימו עדים פיקטביים כאילו שאותם בעלי אדמות דרך ללוד ,מפני שדווקא שם היה בית מדרש ראוי ללימוד
העניקו להם רכושם .הדבר גרם לכך שעולי הרגל אמרו תורה ,להבדיל מיבנה ,שלא היו בה חכמים כלל וכלל.
לסיכום :הגישה השלילית כלפי לוחמי המרד הגדול נובעת
שהלוואי שתישבר רגלנו ולא נצטרך לעלות לרגל לירושלים.
ובכל זאת ,הרי לכול ידוע שהבריונים שרפו את מהשתרשות מסורת הגלות בבתי המדרש שלנו .גישת חכמי
האסמים...
ארץ ישראל ,שהיו קרובים יותר להתרחשות המאורעות
גם בעניין זה יש להבחין בין מסורות בבל למסורות ארץ  -הן מבחינת הזמן והן מבחינת המיקום  -אחרת לגמרי,
ישראל .בתלמוד הבבלי במסכת גיטין מסופר שלעשירים היו וממילא יש להקנות להם אמינות גבוהה יותר.
אוצרות כה רבים ,עד שיכלו לספק את צורכי כל תושבי העיר
יש לקוות שגישת חכמי ישראל להתרחשויות בבית שני
ירושלים למשך  21שנים (מבלי לצאת ולהילחם ברומאים) .היא זו שתחזור ותתקבל ,גם משום שהיא אמינה יותר,
היו בין תושבי העיר בריונים שרצו להילחם ברומאים" .אמרו ובמיוחד משום שהיא בריאה הרבה יותר.

בוזורגי אושרי*
בורנשטיין יאיר*
גרוס שמחי
לסר אורן*
מור יוסף יהונתן
קפלן יועד
שמיאן ישי*
שפיגל אורי*

אורי ליבנה
גולדברג אריה*
דניאל עטר
דני וינגרדן
שליכטר חגי
צוברה יצחק
ספיריה אמיר*
מינץ שי

ליברמן אלנתן
חרדים הוד
גלבנד ציון*
אלכסנדר דרור
רובין יוני
פרויידנשטיין שמואל
נובל יעקב
כ"ץ בועז

ומברכים אותם בברכת הצלחה והמשך עליה במעלות התורה לשמה
ומאחלים להם שיתקיים בהם מאמר הכתוב:
“והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח“
הערכה והוקרה לתלמידינו הממשיכים בשירות קבע כקצינים:
אריה עמידרור | ראם אלנקרי | דוד פייראיזן | דרור אופן
*מסיימי  Bedבחינוך במכללת תלפיות

קולנוע
ותקשורת
לומדים
אחרת

פירא
ש
לייזי דיבון
וחוה

"מקדש שני ,שהיו עוסקין בתורה ובמצוות וגמילות ישראל חברים" הפכה ירושלים למקום שריכז לתוכו את
חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חינם" (יומא כל המתחים ,המריבות והמחלוקות שבעם ישראל .לכן
ט ,ב).
יצאה בת קול ואמרה שהמקדש נחרב באמת הרבה לפני
כולנו מכירים את דברי חז"ל הללו .אולם למה כוונתם שהרומאים שרפו אותו (סנהדרין צו ,ב) .אנחנו במו ידינו
בשנאת חינם? נכון שלא יפה לריב ולא לסלוח ,אולם החרבנו אותו ,כל אחד והאחריות שלו.
שורשה של שנאת חינם הוא עמוק ומשמעותי לאין ערוך
מכל קבוצה וקבוצה ,אנחנו מצפים שיתעלו מעל
מהתנהגות לא יפה ומידות רעות .כדי להבין אותו באמת ,למחלוקת ויחפשו את המשותף ,את ההבנה ,את ההידברות.
עלינו לחזור אחורה אל ימי בית שני ולאתגרים שניצבו אז אחריות מיוחדת ודאי מוטלת על המנהיגות ,שעליה מוטל
לפני עם ישראל.
לאחד את העם ולהילחם בשחיתות .אולם יותר מכול
קיומן של דעות שונות תמיד היה אפשרי בעם ישראל אנחנו מצפים שלא ישברו את הכלים ,ובזה חטאו בריוני
 אך רק בשלב הדיון .בגמר דין ,ההכרעה הייתה סופית ירושלים .יש מחלוקת האם להילחם ברומאים או לא -ומוחלטת .בימי בית שני נסתלקה הנבואה ואף כוח ההכרעה בסדר גמור .אבל לבוא ולשרוף את מחסני ירושלים (כפי
של הסנהדרין אבד ,וכך אנו נתקלים לראשונה בתופעת שבסופו של דבר הכריעה המסורת היהודית שמפיה אנו
המחלוקת :מצב של חוסר הסכמה ,דעות שונות ללא חיים– בגמרא גיטין נו ,א) ,זו שבירת הכלים .זה מעבר
הכרעה .אין לאדם בררה אלא לחיות יום יום עם העובדה ממחלוקת לאלימות ,ולא רק נגד החולקים ,אלא על גבם
שיש אחרים שחושבים ומתנהגים
של האנשים הפשוטים ,שעכשיו הם
המקדש יותר מכול אנחנו מצפים
אחרת.
וילדיהם הקטנים רעבים ללחם.
שענייניתמידהכלל,יתנהלו כפי שלא ישברו את הכלים,
והמדינה ,לא
התיקון לא היה קל .ראשיתו במעט
ובזה חטאו בריוני
שהוא חושב לנכון.
שיתוף הפעולה וקרבת הדם שהייתה
ברגע שמחלוקת מתחילה ,ירושלים .יש מחלוקת
בין החכמים לבריונים .בזכות שיתוף
הפעולה בין ראש הבריונים אבא
היא נוטה להתרחב .ברגע שאין האם להילחם ברומאים
סקרא לדודו רבן יוחנן בן זכאי ,ובזכות
מרכז אחד ,סמכות אחת ,אידיאל או לא  -בסדר גמור .אבל
מאחד אחד  -העם
הכבוד המינימלי שנותר לבריונים
מתפורר :לבוא ולשרוף את מחסני
צדוקים ופרושים ,עשירים ועניים,
כלפי תלמידי החכמים ולא דקרו
מתבוללים וקנאים .כתות שונות ,ירושלים (כפי שבסופו
את ארונו ,יצא רבן יוחנן מירושלים
המסורת
שחלקן ראו במקדש מרכז של של דבר הכריעה
ונשא ונתן על שארית הפלטה .דורות
שחיתות ופולחן ריק מתוכן ,כמו היהודית שמפיה אנו חיים– לאחר מכן חלקו רבי עקיבא ורב יוסף
על רבן יוחנן בן זכאי ,וסברו שהיה
האיסיים במדבר יהודה ,וכמו בנו בגמרא גיטין נו ,א) ,זו
של נגר אחד מנצרת.
עליו לנסות לבקש חנינה מלאה עבור
שבירת הכלים
ברגע שהבסיס המשותף אובד,
ירושלים ובית המקדש .קראו עליו את
כשכל צד רואה באחר בוגד שאין לו חלק ונחלה בא–לוהי הפסוק "משיב חכמים אחור ודעתם יסכל" ,כלומר ,לדעתם
ישראל ,זו שנאת חינם .לא התנגדות לעמדותיו של השני ,הוא טעה טעות חמורה וקשה .אבל הם לא קראו לו בוגד
תקיפה ככל שתהיה ,אלא פסילה מוחלטת .הצדדים הטובים ורשע .הלקח נלמד .המשותף ,ולא המפריד ,הוא שצריך
שבו נפסלים חינם ,ללא סיבה ,רק בגלל הצדדים הרעים .להיות העיקר המעצב את דרכו של עם ישראל  -אהבת
באווירה כזאת ממילא נוצרת גם שחיתות ,שבה בעלי שררה חינם.
מנצלים את כוחם לתועלתם האישית .הם מצדיקים את
מעשיהם בכך שהם כבר אינם רואים עצמם מחויבים לכלל.
כל אחד מחויב רק לקבוצה שלו ,והקרוב קרוב  -קודם.
"מפני מה גלו? מפני שאוהבין את הממון ושונאין איש
את רעהו" (תוספתא מנחות יג ,כא) .אכן ,הייתה ביקורת
קשה כלפי שחיתותם של העשירים והחזקים .אבל שורש
הכול הוא השנאה " -ללמדך שקשה שנאת איש את רעהו
המכללה האקדמית לחינוך
לפני המקום ושקלה הכתוב כנגד עבודה זרה וגילוי עריות
ושפיכות דמים" (שם) .במקום להיות "עיר שעושה כל
מזמינה אותך ללמוד לקראת תואר מרתק

תואר ראשון בהתמחות בתקשורת וקולנוע
בואי ללמוד איך משלבים בין קולנוע ותקשורת ובין אמונה.
בואי ללמוד איך להפוך קולנוע ותקשורת לכלים חינוכיים.

לפרטים :פנינה פרנקל 050-7309575

להרשמהponim@orot.ac.il | 1800-500-210 :
קמפוס אלקנה

המכללה האקדמית לחינוך

מכללת אורות ישראל

w w w.orot . ac.il

אפרתה

מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה

בחוג לחינוך חברתי קהילתי

עם הפנים לקהילה!

שמיניסט

תוציא מעצמך

תרו מס’
נו קומות
מבודדים
גירת
להסרשמה
ה

י
ו
ת
ר

המס
לול הב
לעדי ל

בי
שתיך לב
ת
מזמין או
ה
ה
ה
ס
פי
ד
ה
ק מעצ ר
מך יותר הישגיהם במפחואתירי
תור

ה ,צבא ו
אקדמי

מיטב
המרצים

אווירה
חברתית
ויצירתית

מיסודו של הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצ”ל

בית ישיבת ההסדר “מאיר הראל“ מודיעין ,מכללה אקדמית תלפיות
ופורום ידידי הישיבה

ווייל נתנאל
ברודר נפתלי
אחיפז שי
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דוד ויצ'נר  -ישיבת הר ברכה

לכו בנים שמעו לי יראת ד‘ אלמדכם
מברכים את בוגרי הישיבה “צורבא מרבנן“
שסיימו שנה שישית בחוק לימודיהם בהצלחה
ולרגל קבלת תואר Bed

רק באהבה
ייבנה

תנועות
נוער

פיתוח
מנהיגות
נוער

החוג לחינוך
חברתי קהילתי
)חינוך בלתי פורמלי(

עבודה
קהילתית
עבודה
במתנ“סים,
מרכזים
קהילתיים
וביישובים

זמן:

מעמיק בראשות הרב שמואל זעפרני שליט"א ,באוויר ובאווירה של ירושלים.

לימוד תורה
שירות צבאי משמעותי,
תואר ראשון  B.Ed.מהמכללה האקדמית הרצוג ,המאפשר להשתלב במעגל העבודה

כולל אפשרות להתנדבות ליחידות קרביות והכוונה למסלולי קצונה.

ניהול
פרוייקטים
חינוכיים

₪ 2,5
מלגה בגובה 0ה0ראשונה*
ת הלימודים
בשנ

ו/או המשך לתואר שני ולתארים מתקדמים נוספים.

והכל ב 5-שנים!
מקצועות לבחירתך :מדעי המחשב ◆ מדעי הטבע ◆ מתמטיקה ◆ תקשורת
◆ גאוגרפיה (בדגש על מדעי הסביבה) ◆ אנגלית

חדש!

הרחבת הסמכה לבעלות תעודת הוראה
לפרטים:
ד“ר מנוחה כהן-אמיר ראש החוג

אם חשוב לך לגדול יותר בתורה,
לעשות יותר בצבא ולרכוש השכלה ומקצוע מהר יותר,

בוא אלינו לישיבת המאירי.
אתר האינטרנטwww.yhm10.org :
דוא"ל ◆ Yhm10@macam.ac.il :טלפון02-6527950 :

menuchaca@bezeqint.net
מס' טל'050-5315476 :

לה'
אין
בית!

"אנוכי יושב
בבית ארזים
וארון האלוקים
יושב בתוך
היריעה?!"
(דוד המלך)

מחאת
האוהלים

בתשעת הימים ,ימי האבל על חורבן הבית,
לא נסתפק בבכי ואבלות.
כולנו נצא מהבית ונגיע למחות בפועל על כך
שבית המקדש עדיין חרב.
כולנו נגיע למחאת הדיור האמתית -מאהל
מחאה על ההפקרות של הר בית ה' ,בדרישה
לשלטון יהודי בהר ,ולבניית בית המקדש!
בזמן שלה' אין בית ,גם אנחנו נישן באוהלים!
המאהל יתקיים בימים ראשון עד שלישי,
ז'-ט' אב,
בגן העצמאות בירושלים ,רחוב אגרון 18
(ליד קינג ג'ורג').

לו"ז המאהל
* לא תקף בלימודי הרחבת הסמכה

• תוכנית מצטיינים במימון מלא • שנה ראשונה
חינם לבוגרי שירות • גמישות במערכת
הלימודים • ארוחת צהריים חמה • הסעות מכל
רחבי הארץ • יחס חם ומשפחתי

תנ״ך
הגות החינוך היהודי תורה שבעל פה
מחשבת ישראל

תברר שאפילו השאלה הזאת נתונה במחלוקת :האומנם
נכונה התפיסה שכל ילד יהודי בגיל גן יודע לומר ,שבית
המקדש השני חרב בעוון שנאת חינם? ומדוע שרפו
המורדים את מחסני התבואה? האם ראוי לכנות אותם 'קנאים'?
 ומה לגבי קמצא ובר קמצא?  שתי דעות ,לפחות

עיצוב :סטודיו פישר

הגיע הזמן
עתידכם!
על
להחליט
בואו לשלב תורה ואקדמיה עם מקצוע שהוא שליחות

החורבן ,השנאה
אחרים מ
ודברים
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אמונה המכללה האקדמית לאמנות וחינוך מיסודן של מכללות אפרתה ואמונה

יום ראשון ,ז' אב:
 12:00הקמת המאהלמשעה  18:00עד השעות
הקטנות של הלילה כנס
פתיחה ,בהשתתפות :הרב

ישראל אריאל ,הרב יוסף
דב אלבוים ,הרב יהודה
קרויזר ,הרב יהודה גליק,
ד"ר מיכאל בן ארי ועוד
רבנים ואישי ציבור.
יום שני ,ח' אב:
משעה  15:00המשך שיחות
והרצאות של רבנים ואנשי

ציבור ,בהשתתפות ח"כ משה
פייגלין.
ב 22:30קריאת מגילה במאהל,
ומשם נצטרף לצעדה של
"נשים בירוק" מסביב לחומות
העיר העתיקה.
ביום שלישי ,צום ט' באב:
מתוכננות פעילויות שונות
ושיעורים בנושא המקדש.
בשאר הזמן יתקיימו דיונים ורבי שיח
על המצב בהר ,ועל הדרכים שיש
בידינו כדי לשנותו וכדי להביא לבניין
המקדש,
כמו כן חלוקת חומרי הסברה ולימוד
משותף על המקדש השלישי.

לפרטים נוספים ותרומות:
בנות0507338081 -
בנים0543268926 -
תנועת חוזרים להר
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באדיבות יהודה עציון ,פרוייקט ירושלים בבניינה
משרד החינוך

בוגרות ובוגרי כיתה י"ב

מחפשים מקום משמעותי לתרום?
בואו לצמוח עם הילדים!

מי כאן ריאלי

בואו להשתלב בתוכנית החדשה של משרד החינוך
לשירות לאומי בגני הילדים.
שירות משמעותי המשלב אתגר חברתי עם
אפשרות להתפתחות מקצועית.
✔ שותפות בהתפתחות הילדים במערכת החינוך לגיל הרך (גילאי )3-4
✔ השתלמות מקצועית המוכרת ע”י המכללות לחינוך
✔ אפשרות להשתלב בעתיד במערכת החינוך

בשיתוף מנהלת השירות האזרחי-לאומי

מערכת

שירות לאומי בגני הילדים

שירות עם משמעות ,תרומה והתפתחות

לפרטים והרשמהwww.edu.gov.il/sl :

המוכנות של כל מי
שנמצא כאן לקבל את
המרות של המערכת
הזאת  -מדינת
ישראל ,היא בעצם
גילוי אהבה תת–מודע
גדול מאוד לכל חלקי
העם היושב בציון.
גם כשאנחנו כועסים
מאוד זה על זה,
הבחירה לשבת כאן
יחד ,והיכולת שלנו
לצעוק זה על זה ,היא
בעצם סוג של אהבת
חינם שכזו ,שלפעמים
עזה היא כמוות

ב”ה

“תכלת ...דומה לים”
ישיבת “בין הזמנים”
בישיבת תורה בציון
תתקיים בתאריכים י’ -י”ב אב
ימים רביעי חמישי ושישי

והשנה נלמד בעיון את הלכות ציצית ונדון בעניין התכלת

יום רביעי
 12:00הרב נחום נרי’ה – רה”י “תורה בציון”
 15:30הרב צבי שכטר – רה”י ישיבה יוניברסיטי

יום חמישי
 12:30הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט”א
 15:30הרב יהודה ראק  -פתילים – כרמב”ם ,כרבא”ד
או כתוספות – מהי? ולמה?
 17:00הרב יעקב זילברליכט  -תכלת ראדזין

בואו בשמחה לתכלת תמצאו זמן אח”כ ללכת לים

ממש כאן טמון
הוויכוח הדתי–לאומי
הניטש בתוכנו
בחודשים האחרונים
 האם אני יוצרכאן יהדות מותאמת
לתרבות המערבית,
או שהיהדות נשארת
סוררת אל מול העולם
ומתעקשת לחשוף
אותו לעוד מקומות
מופלאים שלא הכיר.
תניח לעם ,אתה לא
פטרונו ,אל תסתיר
אותו בדאגה מהיהדות
'הפחות מתאימה'
למה שנראה לך שהם
ערכיו .העם הזה
הוא ילד גדול ויודע
להתמודד

פעם ,בעומקה הלא רחוק של הגלות ,מאתיים שנה מימינו,
התפילה לבית המקדש הייתה ערטילאית .המרחק הפיזי
מהמקום המתוכנן לו ,ובטח המצב הלאומי–טכני של העם
שאמור להחזיק אותו ,לא אִפשרו תסריט סביר להיבנותו.
ובכל זאת התפילות אליו היו פנטסטיות–מוחשיות .התסריט
הנ ִסי שלפיו בורא העולם אכן יחולל מהלכים וישדד מערכות,
ונמצא עצמנו פתאום עומדים בהיכלו ,היה מקובל בתודעת
היהודי המצוי .באופן מרתק ,ככל שקרבנו אליו  -במרחק,
במבנה הלאומי ואפילו בביסוס עולם התורה  -החלום הזה
של בית המקדש החל להתרחק אצל חלק מאתנו .פתאום
קלטנו כמה היה עלינו לעבור בשביל להגיע עד הלום,
והחלטנו שאנחנו צריכים להגיע לשלב בוגר יותר ,מפוכח יותר
על המציאות .אלא שהמרחק בין בגרות  -נמרצת ומקצועית,
לבין ז ִקנה מיואשת ושמנה  -הוא כידוע לא באמת תלוי–
חכמה ,ובטח לא תלוי–שנים .והאמת היא שמותר לחשוד
בעצמנו שהמבט הריאלי הזה שאימצנו לעצמנו ,הוא לא
באמת תוצר של חשיבה מפוכחת אלא מבט של עייפות .אולי
תקף אותנו פחד משתק מלחשוב אלו תביעות רוחניות אנחנו
עלולים לגלות במעלה הדרך לאותו בית אוטופי שמכיל את
הקדושה בעולם ,שמנכיח את מציאות הבורא ויוצר שלום של
אמת בינלאומית ,דרך עם ישראל.
מותר להיות עייפים אבל בואו לא נשלה את עצמנו שזו
רק ריאליה מפוכחת ,כי אולי זו בכלל העייפות .הרי הדרך
לכאן אף פעם לא הייתה בוגרת ומדודה .הדרך הייתה נערית
ומאמינה ובזכות זה היא התבררה כמפוכחת.
האם בית המקדש יכול להיבנות בימים הללו? התשובה
היא שמי שרק רוצה יכול בהחלט לראות כאן בשנים הבאות
תהליכים חברתיים–אמוניים ודתיים בחברה הישראלית
שיבססו אצלה באופן משמעותי את הזהות היהודית
ישראלית .מי שרוצה רואה לצד כל שירי הזימה איך המוזיקה
כאן מתקדשת והולכת .ואפילו ברמה המדינית ,בהחלט
יכולים להיווצר מהלכים בזירה הבינלאומית שיכריחו אותנו
לתפוס חזרה את ההר .ממש כפי שהכריחו אותנו לתפוס
את ירושלים לפני ארבעים שנה .כל אלה ממש לא צריכים
להתחולל בכפייה  -מי שרוצה ומאמין ,ומפוכח  -יכול
בהחלט לראות את העם היפהפה הזה ,מלא הכוחות והרוח,
בונה בשלווה ובטוב ובשמחה את בית המקדש .מה יהיה
בדרך לשם בדיוק? זה מעניין אבל לא מאוד קריטי .כן קריטי
 להתמלא באמונה זכה ,ולפעול במילימטר הקטן שמופקדבידינו הקטנות ,החסונות והנמרצות ,לקידומו .וה' הטוב
בעיניו יעשה.

אהבת חינם:

מדינת ישראל היא
בעצם מערכת אהבת חינם חצי–כפויה .המדינה מצליחה ,כבר
יותר משישים שנה ,לכונן כאן תשתית ממלכתית ,שיודעת
אחרי כל הוויכוחים והמחלוקות והפולמוסים ואפילו גילויי
האלימות לעתים ליצור כאן התנהלות לאומית תקינה,
שמקבלת הכרעות ומבצעת אותן .היכולת הזאת היא תשתית
מעשית של אהבת חינם ,והיא תלך ותפעפע גם בתוכנו
פנימה לרבדים עמוקים יותר .נצליח עם הזמן לגלות שבעומק,
המוכנות של כל מי שנמצא כאן לקבל את המרות של
המערכת הזאת היא בעצם גילוי אהבה תת–מודע גדול מאוד
לכל חלקי העם היושב בציון .גם כשאנחנו כועסים מאוד זה
על זה ,הבחירה לשבת כאן יחד ,והיכולת שלנו לצעוק זה על

זה ,היא בעצם סוג של גילוי אהבה עמוק מאוד .אהבת חינם
שכזו ,שלפעמים עזה היא כמוות .כך שגם לפי הגרסה שבדרך
לאותו בניין אוטופי שיביא את האנושות לשלב החדש שלה
צריך עם ישראל לעבור קודם באהבת חינם  -אנחנו בהחלט
מוכנים.

קרבנות:

עולם הקרבנות הוא עולם שכולו
סוד .וממש כפי שאין שום היגיון שיסביר את השמחה
הגדולה בחיתוך הערלה בברית המילה ובתחושת הרוממות
של האהבה שאינה תלויה בדבר שנסוכה על האב ובנו באותה
עת ,כך יפעל הסוד על המעשים שנעשה עוד לפני שנשמע,
בכל הקשור לקרבנות .זה לא מובן ,אז מה.
והסוד יישאר סוד ,הוא אולי יחשוף עצמו מעט אלינו,
ולחלקנו קצת יותר ,ולמיעוטנו אפילו קצת עוד יותר ,אבל
לעולם לא נגלה את כולו .ומה שכן נגלה הוא שזה לא מקטין
אותנו ושאנחנו לא צריכים להיעלב שאנחנו לא יודעים הכול,
אלא ההפך  -נגלה כמה אדירה ומענגת ומנחמת ומפעילה
הענווה .החיסרון" .והעקשנות הגורמת למצוא בצד הגלוי את
כל הסיפוק הרוחני" ,זועק הרב קוק בפתיחה שלו לתיאור
עולם הקודש בסדרה אורות הקודש (פסקה ה' בפרק הראשון),
"היא מדלדלת את הכוח ,מפזרת את הרוחות ,ומובילה את
התשוקה הסוערת למקום אשר תמצא ריקנות ומפח נפש,
ובלב נואש תשוב עוד לבקש דרך".

האם עם ישראל שם?

שאלת המיליון שקלי הקודש של הדתיים הלאומיים שהבטיחו
בכל מאודם להיות המגשרים והממתנים ,עד שלפעמים
חלקם ,לא כולם ,קצת איבדו את הצבע ,את הגוון ,את
הסגולה הייחודית ,את הקול שבשיח ,את ההובלה .המבט,
כך אומרת תורת היחסות ,הוא הקובע .כלי המדידה שלך הוא
זה שיוצר ומגדיר את החומר .מרוב ניסיונות לבדוק מה העם
רוצה ,שכחת שגם אתה קצת העם .אל תדאג  -העם הזה לא
פראייר .אם הוא לא רוצה לא תצליח לקחת אותו לשום מקום
בניגוד לרצונו .בינתיים תגיד מה אתה רוצה .לאן אתה שואף.
כאן ממש כאן טמון הוויכוח הדתי–לאומי הניטש בתוכנו
בחודשים האחרונים  -האם אני יוצר כאן יהדות מותאמת
לתרבות המערבית ,או שהיהדות נשארת סוררת אל מול
העולם ומתעקשת לחשוף אותו לעוד מקומות מופלאים שלא
הכיר .תניח לעם ,אתה לא פטרונו ,אל תסתיר אותו בדאגה
מהיהדות 'הפחות מתאימה' למה שנראה לך שהם ערכיו .העם
הזה הוא ילד גדול ויודע להתמודד .בואו נדבר אתו על בית
המקדש .בואו נשאל אותו איך מגיעים לשם .יחד.

בית חלומותיהם

זכה חברנו ארנון סגל ,וכונן פינה מופלאה כזו בעיתון
'מקור ראשון' .בתוך מדור 'דף הבית' העוסק בענייני המקדש
מככבת לה פינה קסומה' ,בית חלומותיי' שמה .ידוענים יותר
ופחות מתארים שם את יחסיהם לבית המקדש ומנסים לגעת
בחלום אל מול המציאות .יחזקאל הנביא כנראה לא יחתום
על כל התיאורים שנכתבו בידי גלויי הראש ומכוסי הראש
שמשתתפים בפינה מדי שבוע ,ובכל זאת הרצון והנגיעה של
כל מי שנדרש לשאלה הזאת על בית החלומות תביא ללא
ספק לבית מוגשם כזה או כנראה קצת אחר .מה שמעניין הוא
שלא תצליחו לנחש בקלות מי כאן עם כיפה ומי בלי.

ח"כ יריב לוין :בכל פעם שאני עובר בשערי חומות
ירושלים ומתקרב להר הבית ,הדבר מעורר בי התרגשות גדולה.
ההתרגשות גדולה ובצדה גם כאב על כך שלא השכלנו עד היום
לממש את מלוא זכויותינו על המקום הקדוש ביותר לנו.

א"ב יהושע :אמנם ישראל עלולה לסכן את עצם קיומה אם
תשלח יד להזיז ולו אבן אחת ממתחם הר הבית ...אבל עדיין אין
טעם שהמקום הקדוש ביותר ליהודים יישאר רק קיר אבנים חרב...
מקום שעומד בצלו הגמור של המסגד המפואר .צריך לחתור לכך
שבמסגרת ההסדר הבין–דתי החדש הזה יבנו היהודים הישראלים
על גבי חורבות עיר דוד ,מתוך שילוב אסתטי וארכיטקטוני עם
השרידים הארכאולוגיים ,מבנה מודרני נאה ,מעין "מקדש מעט",
שלא יהיה נחות הרבה בקומתו מהר הבית .זה איננו מקדש שבו
מקריבים קרבנות אלא מרכז בעל תוכן רוחני ובעל ייעוד ...מעיד
על תחייתו המדינית והרוחנית של עם ששמר על דתו המקורית,
תוך מאבק להתאים אותה לערכים אנושיים חדשים.
הרב חיים נבון :המקדש צריך להיות נוכח בתודעתנו .אף
שאינני נוהג לעלות להר הבית ,אני חושב שמניעת זכות התפילה
מיהודים שם היא שערורייה בלתי נסבלת .עם זאת ,השקעת
אנרגיה רוחנית ונפשית בקידום בניית המקדש בימינו היא בעיניי
בזבוז כוחות ומשאבים .אנחנו לא שם :לא מבחינה חומרית ולא
מבחינה רוחנית.
אמילי עמרוסי :אני יודעת שיהיה לי קשה עם הדם .שלא
אצליח בקלות להבין את הקשר שבין מלך מלכי המלכים לבשר
הרוטט ,המפולח .שאתקשה לבאר לעצמי את הקרבנות האלה.
שבסוף אתרגש ,אבכה מרוב התרגשות ,אצרח אפילו ,כשהקרבן
יעלה .נדמה לי שמשהו בנו ייברא מחדש .אפשר להרגיש משהו
קטן מזה כשעולים היום להר.
רונן שובל :״הנאורות״ בישראל מספיק פלורליסטית לדון
לעומק בביטול מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי
(מה שנקרא 'מדינת כל אזרחיה') ,אולם אין היא מסוגלת להכיל
דיון רציני בנושא המקדש  -ולכן יבורך המדור שמצליח לחדור,
ולו במעט ,את חומות הניכור ...על השאלה מתי נהיה בשלים
להקמת בית המקדש השיב רבי יהודה הלוי" :ירושלים לא תיבנה
כי אם כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר
יחוננו את אבניה ואת עפרּה" ...תפקידו יהיה להשכין שלום בעם
ישראל .כל עוד הוא לא ימלא את תפקידו להשכין שלום פנימה,
הרי שהוא ייכשל גם במשימתו להשכין שלום כלפי חוץ.
יצחק דבירה (צווייג)  -ארכאולוג :מקום
המקדש  -הר ציון  -הוא המקום שבו אמור להתגשם החזון
"ו ְ ָהלְכּו ַע ִמּים רַ ִבּים ו ְ ָאמְרּו לְכּו וְנ ַ ֲעלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית אֱ–לֹוהֵי
י ַ ֲעקֹב ,ו ְיֹורֵנּו ִמ ּדְרָכָיו ...כִּי ִמ ִצּּיֹון ּ ֵתצֵא תֹורָה ּודְבַר ה' מִירּו ָׁשלָים".
דווקא מתוך מקום גשמי שנבחר בידי הא–לוהים ,ומתוך יצירה
גשמית (מקדש) ,אפשר לאחד ולצקת משמעות לכל רובדי ההוויה
התרבותיים שבהם אנו חיים .בית המקדש הוא מקום הסמכות
העליונה שממנו מתבררות כל התורות (השאלות ,המחלוקות
והפסיקות) ,המגיעות מכל חלקי עם ישראל ומהעולם כולו .אסכם
את הדברים בדברי הרמב"ם" ,לא נדע מה יהיה עד שיהיה" ,עם
תוספת אחת ,יהיה טוב.
ח"כ נחמן שי :עליתי השבוע להר הבית ,אחד המקומות
הקדושים ליהדות ולאסלאם ,כדי ללמוד על חשיבותו הדתית,
ההיסטורית והפוליטית .בית המקדש שהר הבית והכותל המערבי
הם חלק ממנו ,הוא חלק מהמורשת המשותפת לכולנו .עלינו
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מנהל גרעין

ללמוד עליו ולהבין את חשיבותו האדירה ,בד בבד עם שמירתו
והאדרתו למען הדורות הבאים ,כי עם שאינו יודע מהיכן הגיע,
יאבד את דרכו .עלינו גם לשמר את הסובלנות והסבלנות כלפי
אמונתם של אחרים.

גרעין גבעתיים יוצא

חנוך דאום :הר הבית כמקום פיזי לא מעסיק אותי .לא חשוב
לי .לא מעניין אותי .כך או כך ,אין לי שום אמביציה רוחנית לעלות
להר הבית ,ואם אעלה ודאי שלא אטיל על עצמי את כל ההחמרות
הקשורות ל״טהרה״ .אין לי שום עניין לחיות בעולם שבו ההווה
מופקע לטובת רעיונות מופשטים ומרגשים ,ואני לא חש עצב מכך
שהמקום היום לא נמצא בשליטה ישראלית .אני מנסה לחיות את
חיי באופן מוסרי ואוניברסלי ,והניסיון לחבר אותי באופן פרקטי
למחשבה שכל עוד לא נהיה נוכחים בהר הבית לא נהיה בטוב,
גורם לי לצרבת .הקריאות של כמה מהרבנים להתחיל ממש לבנות
את בית המקדש ,כפי שפורסמו בכלי התקשורת המגזריים זה
מכבר ,לא ראויות בעיניי להתייחסות .אני אפילו לא עצוב בשבילם.
שיבלו ,רק שיניחו לי ויאפשרו לי להתנדנד בשלווה בערסל החדש
שחיברתי בחצר ביתי.
ג'וליו מאוטי  -עיתונאי איטלקי :הפשע המתבצע
יום יום על הר הבית הוא העובדה שליהודי אסור להזכיר שם ה'
במקום הזה .פשע זה צריך להדהד בעולם המערבי ולקדוח במוחו
של כל אדם תרבותי ,ללא קשר לזהותו הדתית.

בחצי משרה
יכולת ארגונית מוכחת
מוטיבציה גבוהה
ראש יזמי
עבודה בשעות
לא רגילות

מצטרפים עכשיו לגרעין חברתי חדש

מפגש משפחות מתעניינות2
יתקיים ביום רביעי ,י' אב  17/7בשעה 20:00
באולם בית הכנסת "שלום על ישראל" רח' גונן  3גבעתיים

לפרטים :יוני  ,054-6788021אביעד garingivatayim@gmail.com ,054-4625233

בס“ד

יהודה ברקן :תפקיד הבית השלישי הוא להשיב את עם
ישראל לייעודו כנציגו של הקדוש ברוך הוא עלי אדמות ,ולאחד
את כל עמי העולם באחרית הימים תחת הנהגתו של הבורא.
דן מרגלית :ייתי ולא אחמיניה ,יבוא ואל אראנו .בכל לבי
אייחל למימוש חזון הנביא כי באחרית הימים נכון יהיה הר הבית
בראש ההרים ,נישא מכל הגבעות .כאשר העם היהודי יהיה אור
לגויים יהיה מקום לבית המקדש ,אבל ספק אם יהיה צורך בו .עד
לאחרית הימים איני מקווה לבנייתו מחדש ואיני מכיר את שלמה
המלך או את הורדוס המלך שיעשו כן ,אבל עצם החתירה–חפירה
אל שרידיו מעוררת התרגשות רבה ומחזקת את הקשר שיש
ליהודים  -ובעיקר הצעירים  -אל ארצם–מולדתם ,ולכך אני מייחל.
ח"כ זאב אלקין :הר הבית הוא המקום שמתיאורו
הספרותי ומלימוד מה שקרה בו בעבר  -החלה דרכי חזרה ליהדות
בברית המועצות .תחילה בהיבט הלאומי ,ולאחר מכן גם בהיבט
הדתי .אי אפשר לומר בצורה אמתית שחזרנו לארצנו ,כל עוד מרכז
החיים הלאומיים שלנו הוא קיר הבסיס בלבד של ההר שעליו עמד
המקדש  -הכותל .לאט לאט זה מחלחל.

בשבת חזון אפשר להניח להסחה
הווירטואלית ,לעצור ולו לרגע קט את המקצב

המרצד ,ולתת לעיניים להביט ישר ונקי ובעיקר באופן אמיץ
ומאמין למציאות .למציאות אחרת ממה שהצד העצל שלנו
מנסה לייצר .למציאות שבה רק הצד המאמין והחזק שבנו
מבחין .בכלל לא משנה כמה חורבן עוד נספוג  -גם לא ברור
אם זה ייקח  19שנים כפי שלקח לנו לחזור לירושלים ולגוש
עציון  -לגוש קטיף נחזור בלי שום צל צלו של ספק .הזיווג
של העם הזה ,יושבי בתי הקפה ,חקלאיו ועובדי ההיי–טק
שלו ,עם הארץ הזאת ,על כל חלקיה האהובים והכאובים,
החלקים הקשים לעיבוד לצד אלה שהוגשו לנו מוכנים -
הוא זיווג שאי אפשר להפרידו לאורך זמן .האהבה הזאת
מלאת החתחתים היא גדולה וסודית ונגלית .רצוא ושוב היא
חותרת למקום מבטחים .והכול הולך ונבנה.

בית הספר הגבוה
לטכנולוגיה בירושלים

חוץ

מלעוף

תוכלו ללמוד אצלנו הכל:

לימודי
תעודה
והכשרות
מקצועיות
בניהול
ופיננסים
בטכנולוגיה
ובאופטיקה

מסלול טכנולוגיה

מסלול אופטיקה

• מבקר מערכות מידע )(CISA

• גמולוגיה  -הערכה וסיווג יהלומים

• הנדסת תכנה בטכנולוגיות מיקרוסופט

• תכנון אופטי באמצעות תכנת Zemax

• פיתוח אפליקציות לטלפונים ניידים

• מערכות הדמיה ברפואה

• בדיקות ואבטחת תוכנה QA
• ניהול רשתות הסמכת מיקרוסופט
• קידום אתרים SEO -

• תקשורת אופטית ואלקטרונית

מסלול ניהול ופיננסים
• ניהול תיקי השקעות

• האקינג וסייבר

• ניהול ותכנון סיכונים פיננסיים

• מנהלי רשתות כולל CCNA

• ניהול עמותות ומלכ"רים וגיוס כספים

• תכנות בסביבות דוט.נט ואנדרואיד

• חשבי שכר בכירים

• קורס מנמ"רים – מנהלי מערכות מידע

• בודקי שכר

• אבטחת מערכות סייבר

• יועצי מס

• מומחה  BIלקבלת הסמכה של MCSE

• משווק פנסיוני

•  DBAסרבר

• הכרת המחשב
• סדנת  ACLלרואי חשבון
• אקסל ,ברמות שונות

קהילה מתחדשת אזור
הישיבה ממוקמת בשכונת קטמון ,ירושלים
שלמה  | 052-5244497משרד 077-5020870
office@ytb.org.il

התחדשות קהילתית באזור

כבר שנה שלישית למגורינו בלב המרכז.
נהנים מהביחד ,מההתחדשות ,מהמעורבות,
מצמיחה של קשרים קהילתיים טבעיים,
אמיתיים ויפים עם כלל הישוב.

זו עדיין התחלה ,מצפים לשותפים נוספים...
לפרטים :אודיה שטריקמן  052-5850071הרב יוסי דובדבני050-6428877 :

kehilazor@gmail.com

גרעין תורני מצפה רמון
אם את מחפשת חיבור לעם ישראל
מחפשת אתגרים מגוונים ושונים
כל זה בקהילה תורנית חמה ואוהבת
בלב נוף המדבר הקסום...

מצאת!!

מצפה רמון
מיישבים את הנגב באהבה

 Wסגל מרצים איכותי ובעל ניסיון מעשי ומקצועי.
לפרטים נוספים וליצירת קשר

02-6751097 | 02-6751196
נותרו  2תקנים אחרונים לבנות שירות לאומי
 מרכז דרור להעמקת יהדות
 תקן גנים לעבודה בגנים ובגרעין.

לפרטים ותיאום ביקור -שרה  ,052-7203859הדר 052-4299595

דוא“לcourses@jct.ac.il :

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים • הקורסים לגברים ולנשים בנפרד
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4,000

המרכז ללימודי משפחה

נשים וגברים
כבר החליטו!

טז,י
)-25ז,יח באב
3
 2ביולי(
בניינ
ירו י האומה
שלים

למצוא את הדרך להתחבר נכון לילדים
להתאהב בבית מחדש
להעצים את חיי המשפחה

להירשם לכנס הקיץ הגדול
של בנין שלם
מפעלות

הציונות הדתית

המועצה
הציונית בישראל

מבינים אותך מצוין

לפרטים www.binyanshalem.org.il :או התקשרו 02-6271525

ארנון סגל
זה קרה היום לפני  207שנים:

"שנת תקס"ו [ ...]1806יום ראשון ה' מנחם אב ,שמענו
מפיו הקדוש [של רבי נחמן] כל סדר ביאת הגואל צדק
במהרה בימינו ...היינו מלווין אותו עד שיצא מלאדיזין,
ושם כשיצא מלאדיזין ישבנו על העגלה שלו ,ואז בדרך
הנסיעה גילה לנו סוד הנכתב כאן דברים אשר לא נשמעו
מעולם ...והרבה נשכח מיד ולא נכתב כלל כי סיפור עניין
זה שהה בערך שני שעות .וציווה שלא לדבר מזה ולכתוב
ברמז ,ותיכף נשכח הרוב ,כי לא נכתב מיד.
אחר כך כתוב שם מה ששמעו עוד הפעם בעניין זה
ביום שישי ערב שבת קודש ח' מנחם אב שנת תקס"ט
( ,)1809פה ברסלב ,אשרינו שזכינו לשמוע דברים גנוזים
כאלה אשר לא נשמעו מעולם"

(דברי רבי נתן מנמירוב ,תלמידו הקרוב של רבי נחמן
מברסלב ,כפי שהועתקו בספר ימי מוהרנ"ת)

"ואז ...גילה לנו סוד הנכתב כאן,
דברים אשר לא נשמעו מעולם,
היינו כל סדר ביאת הגואל צדק
הנ"ל .ונכתב שם העניין ברמיזה
בעלמא ובדרך נוטריקון וראשי
תיבות ,ומזהיר מאוד שלא להעתיק
זה הקונטרס הנקרא מגילת סתרים
ומכל שכן שלא להדפיסו

972-59-40005301

במשך מאתיים שנים בדיוק נשמרה מגילת הסתרים
בסוד מוחלט .בקנאות .רק אחד בדור רשאי היה לדעת
את תוכנה ואת פשר הצופן שבו נכתבה" .תיפח רוחם של
מחשבי קִצים"" ,לא נדע איך יהיו אלו הדברים עד שיהיו",
גרסו מקורות היהדות בעניין הגאולה השלמה ,וממילא מובן
עד כמה תיאור פרטני של ימות המשיח היה נפיץ ומהפכני.
הוסיפו לכך את האיבה והרדיפות שהיו מנת חלקו של רבי
נחמן מברסלב והגיעו למסקנה המתבקשת שלּו דבר המגילה
הזאת היה מתגנב אז  -או אפילו בעשרות השנים שאחרי
פטירתו  -לפורום רחב יותר ,קרוב לוודאי שהחסידות הזאת
היתה מוקעת ומוקאת אל מחוץ ליהדות.
לא עוד .חסידי ברסלב עצמם סייעו לפרופ' צבי מרק,
חוקר חסידות וספרות עברית מאוניברסיטת בר–אילן להגיע
אל המגילה ולפענח אותה עד כמה שאפשר ,מתוך הבנה
שכבר הגיעה העת לכך .לפני תשע שנים הוציא על כך ספר
("מגילת סתרים :חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב",
הוצאת בר–אילן) .הכתוב כאן מתבסס על הכתוב בו.
רבי נחמן כיוון הרחק .במובן מסוים דבריו מיועדים יותר
לבני זמננו מאשר לבני זמנו .פריחת זרם ברסלב בעשרות
השנים האחרונות נרחבת לאין שיעור משהייתה בתקופתו או
בכל  203השנים שחלפו מאז פטירתו .רבי נחמן הוא דמות
פופולרית מאוד בישראל תשע"ג ,פופולריות שרק מתגברת
ככל שחולפות השנים ,ולראיה פריחת עסקי הנדל"ן בסביבת
קברו באומן והצפת השוק בספריו ובספרי חסידותו.
לרבי מברסלב היו כתבים ממודרים רבים .את מקצתם
חשף לאחרונה פרופ' צבי מרק ,שמאז גילוי מגילת הסתרים
הוסיף להוציא לאור כתבים סודיים נוספים של רבי נחמן
(חלקם בספרו 'התגלות ותיקון בכתביו הגלויים והסודיים של
ר' נחמן מברסלב' ,הוצאת מאגנס) .ואולם אין ספק שהסוד
השמור ביותר של ברסלב היה מגילת הסתרים .כה סודית
הייתה ,עד ששנים רבות נחשבה אבודה וככזו שאחרון יודעיה
ורואיה כבר הלך מזמן לעולמו .למשל" :ואחר הסתלקותו
הקדושה של הרב רבי נתן זכרונו לברכה בימים לא כבירים,
נגנזו ונאבדו הכתבים הקדושים של מגילת סתרים הנ"ל
ועדיין לא נודע מקומם איו ,וחבל על דאבדין" [ימי מוהרנ"ת
א,יא].
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"אפילו הסבא של
המשיח טרם נולד"

ודוגמה מפורטת יותר:
"רבי אהרן לופאבצקי היה מתלמידי מורנו הרב נתן,
ובסוף ימיו היה סגי נהור ,ובתו צירל הייתה אומרת שהיא
יודעת שאביה ידע את המגילת סתרים ,והוא לימדה לרבי
אברהם ברבי נחמן [חזן] ,ובשעת הסתלקות רבי אברהם [חזן]
באה צירל הנ"ל וצעקה ,היות ושמעה מאביה שאחד בדור
צריך לדעת המגילת סתרים ,ולמה אינו מלמדה לשום אדם?
כשהוא ילך מהעולם אף אחד לא ידע! אבל היה מאוחר מדי
כי כבר ניטל ממנו כוח הדיבור" [שיחות מאנ"ש לה].
עד שהתברר ,ממש בשנים האחרונות ,שהמגילה עוד
בהחלט אתנו .מאז ששמע עליה פרופ' צבי מרק לראשונה
חלפו שנים רבות עד שהגיעו לידיו כמה כתבי יד שלה
מגורמים שונים .עמודים ספורים בסך הכול ,שתוכנם נראה
כגיבוב אותיות וראשי תיבות ללא פשר .רק מאמץ עצום
וממושך שכלל דקדוק בכל תג ותג שבה והשוואות בין
הגרסאות השונות ,הוביל לפענוח ראשוני .ועדיין רב הנסתר
על הנגלה.

את הסבב הראשון של תיאור קץ הימים שמעו רבי
נפתלי ורבי נתן מנמירוב מרבם ,כאמור ,על העגלה מלאדיזין
לברסלב .למרות  207השנים שחלפו וכל תלאות היהודים
והיהדות מאז ועד היום ,קיים תיאור מפורט של הנסיעה
ההיא" :מגילת סתרים הראשון נאמר בעת שנסע רבנו זצוק"ל
בדרך מלאדיזין לברסלב ,ועברו חיילים הנקראים קוזאקים,
והתחיל רבנו זצ"ל לדבר ממדינת רוסיא ,ומה שיהיה לעתיד
כל סדר השתלשלות הגאולה .וישב אצל רבנו חתנו רבי
יוסקא ,עם מורנו הרב נתן ורבי נפתלי ,ושני אנשים מטעפליק
ישבו על המדרגה של העגלה מזה ומזה ...וציווה רבנו למורנו
הרב נתן ורבי נפתלי שלא יספרו זאת לשום אדם ,ועל רבי
יוסקא אמר רבנו' :עליו אני ערב ואחראי' .וכן הווה :כשרצה
אחר כך מוהרנ"ת לחזור איזה דיבור עם הרב רבי יוסקא ,ראה
שאינו יודע כלום [מדברי רבי נחמן] ,רק סיפר שזאת שמע,
שאמר רבנו זצוק"ל לבסוף 'א בוים מיט גילדענע בלעטער'
[עץ עם עלי זהב] וגם שני האנשים מטעפליק לא שמעו כלל
[את סיפור הדברים]" (שיח שרפי קודש א ,רל ,אבני"ה ברזל

מגילת
הסתרים
של הגאולה

גם היום ,אחרי יותר מ– 200שנה של הסתרה קנאית
כמעט ,טרם פוענחה במלואה מגילת הסתרים של רבי
נחמן מברסלב  לפני תשע שנים בדיוק הגיע זמנה
לצאת לעולם ,וניחוח הקץ שהיא נושאת עדיין אפוף
מסתורין ויחד עם זאת מלא השראה של גאולה 
סיפורו של הסוד הכמוס ביותר של חסידות ברסלב מיום
מסירתו ועד תחילת התגלותו בימינו

כט–ל).

בדיוק שלוש שנים אחר כך ,בח' באב תקס"ט ,הוסיף רבי
נחמן ודיבר עם השניים על העניין המסתורי" :אחר כך קרא
אותם [רבי נחמן ,את רבי נתן ורבי נפתלי] ופתח את הדלת
של הבית–המדרש ,שהיה אצל בית רבנו ז"ל ,ואז היה הרב
[אהרן] מברסלב בבית המדרש ולא רצה רבנו זצ"ל שיהיה
בעת הסיפור ,וכיוון שפתח רבנו את הדלת ,פתח הרב הנ"ל
את הדלת השנייה ויצא לחוץ .אז הלך רבנו תכף ומיד וסגר
את הדלת ,וסיפר להם שנית את המגילת סתרים" [אבני"ה
ברזל לב].

"ואז ...גילה לנו סוד הנכתב כאן ,דברים אשר לא נשמעו
מעולם ,היינו כל סדר ביאת הגואל צדק הנ"ל .ונכתב שם
העניין ברמיזה בעלמא ובדרך נוטריקון וראשי תיבות ,ומזהיר
מאוד שלא להעתיק זה הקונטרס הנקרא מגילת סתרים ומכל
שכן שלא להדפיסו ,אף על פי שנכתב ברמיזה גם זה חלילה
לגלות" [ימי מוהרנ"ת א,יא].
רבי אהרן מברסלב היה מתלמידיו הקרובים ביותר של רבי
נחמן ,והעובדה שגם ממנו ביקש האדמו"ר להסתיר את סדר
קץ הימים ,מעיד עד כמה נחשב העניין בעיניו סוד מוחלט
בהחלט .מבחינתו רק אחד בדור צריך היה לדעת את סוד
המגילה ואת המפתח לפענוחה .זו אכן הסיבה שגם רבי נתן
לא הוסיף להזכיר את דבר המגילה בחייו ,מכיוון שהשומע
השני ,רבי נפתלי מנמירוב ,היה עדיין חי בעת פטירתו בשנת
תר"ה ( .1845רבי נפתלי עצמו נפטר בשנת תר"כ .)1860 -
רבי נפתלי עצמו גילה אותו לרבי אהרן לופאבצקי ,והוא

למרות הסגנון הרבי–נחמני,
זהו חזון רציונלי לגמרי ,ציונות
מדינית מעין זו שהתווה כעבור
תשעים שנה בנימין זאב הרצל
העביר את סודה לרבי אברהם חזן שנפל למשכב זמן רב לפני
פטירתו ועוד קודם לכן איבד את כושר הדיבור .רבי לוי יצחק
בנדר ,מחשובי חסידי ברסלב בדור הקודם ,סיפר שבהלווייתו
של רבי אברהם בן רבי נחמן רצה צירל ,בתו של ר' אהרן,
מאדם לאדם ושאלה האם ידוע למי העביר רבי אברהם את
המגילה .איש לא ידע.
ובכל זאת פה ושם נותרו רמזים .בברסלב התפרסם
דבר קיומה של מגילה כזו ,אם כי היה מקובל שהיא שקעה
בתהומות הנשייה ללא שוב.
קיום המגילה התגלה שוב בספרו של ר' נתן צבי קעניג
נוה צדיקים ,בשנת תשכ"ט ,שם איזכר את קיום המגילה
וציטט משפטי פתיחה וסיום מתוכה .בספר של חסידי
ברסלב "שיח שרפי קודש" מופיעים כמה ציטוטים מרבי
נחמן מברסלב שלאורך הדורות היה מקובל שמקורן באותה
"מגילת סתרים" .אחד מהם טוען בשם רבי נחמן שבאחרית
הימים לא ייוותר מממלכת רוסיה האדירה כי אם "גבעה
ועליה עץ" (ג,קח) .באותו ספר מסופר שפעם נשאל אותו
רבי אברהם חזן ,מיודעי דבר המגילה ,על מידת קירבת החזון
המשיחי של רבי נחמן להתגשם במציאות" .עדיין איני רואה
[אפילו] את סבו של משיח" ,השיב (ג,תלו).

עמוד השער של המגילה

של רבי נתן טיפל בכתביו תלמידו רבי נחמן מטשעהרין ,ואף
הביא רבים מהם לדפוס .מתברר שרבי נחמן מטשעהרין קרא
את מגילת הסתרים ואף תיאר אותה בהערות שהוסיף לספר
'ימי מוהרנ"ת'.
ר' אלטר טפליקר ,יד ימינו של רבי נחמן מטשעהרין ,שאף
סייע לו בהעתקת כתבי היד ,העתיק בשנת  1898גם את
מגילת הסתרים מכתב היד של רבי נתן .רבי אלטר עצמו
נרצח בפוגרום בטעפליק בשנת תרע"ט ( ,)1919וההעתקות
שעשה נותרו בידי בנו .אדם בשם רבי הירש לייב קנה את
הכתבים מבנו של רבי אלטר ,אך כשעלה לארץ ישראל הותיר
אותם בידי חסיד אחר ,רבי אברהם שטרנהארץ .שטרנהארץ
העביר אותם לידי בעלה של נכדתו ,רבי יחיאל מיכ ְל דורפמן,
וזה העבירם במהלך שנות ה– 60של המאה הקודמת לרבי
גדליה פליער כדי להוציאם מרוסיה הסובייטית.
כך תיאר זאת פליער ,יהודי אמריקני שחי כיום בארץ
הקודש" :רבי מיכל שיחי' נתן לי ספר בכתב ידו של רבי אלטר
טפליקער הי"ד ,ושם יש דברים רבים שלא נדפסו שרבנו אמר
לרבי נתן ורבי נפתלי תלמידיו מה יקרה באחרית הימים .כמו
כן אמר לרבי נתן שיכתוב הכול בראשי תיבות ושלא יספר
לאף אחד מה ששמע ,ובכל דור יהיה למישהו את הספר

'כל מה שמשיח יעשה טובות
לישראל אני יכול לעשות ,רק
שהחילוק הוא שמשיח יגזור
אומר ויקום אבל אני[ '...ופסק
ולא דיבר יותר]"
הזה שיעבור מיד ליד .כשבאתי לארץ ישראל והראיתי את
הספר לרבי הירש לייב ,אמר לי שזה שלו ,משום שרבי אלטר
טפליקער כתב את הספר והשאירו אצל בנו ,ורבי הירש לייב
קנה את הספר ממנו בחמישים רובל .כשיצא מרוסיה פחד
שייקחו את זה ממנו ,והשאיר את זה לרבי אברהם סופר
[שטרנהארץ] ע"ה ,ורבי אברהם נתן את זה לרבי מיכל ,בעל
נכדתו' .אם זה אצלך סימן שזה צריך להיות שלך ,רק תן לי
להסתכל בזה' ,אמר לי".
כתב היד של רבי אלתר טפליקר הגיע לידי פרופ' צבי
מרק ,וכן כתב יד נוסף ,בן זמננו ,שמקורו הראשוני עלום.
במהלך החיפוש הגיע מרק לחסידים נוספים שהחזיקו
במגילה ,כך שהיא כנראה הוסיפה והתגלגלה בחסידות ברסלב
בכיוונים שונים.

 195שנות נדידה

מרק מנסה לשחזר בספרו על סמך העדויות שנותרו
את נתיב התגלגלות המגילה במהלך  204השנים האחרונות,
מברסלב שבאוקראינה תקס"ט למדינת ישראל תשס"ד .ובכן,
רבי נחמן מברסלב גילה את הדברים בעל פה כאמור ,אך רבי
נתן תלמידו העלה אותם על הכתב באופן מוצפן .לאחר מותו
כאן היא נאמרה .ברסלב על נהר בוג צילום :מעיין סגל

9
מתברר שרצונו הראשוני של האדמו"ר מברסלב ,שבכל
דור ידע אדם אחד כראוי גם את פשר החזון המשיחי ,לא
התגשם .רצף המסירה של הידע המשיחי שהועבר במהלך
הנסיעה מלאדיזין לברסלב נקטע כנראה לאחר שרבי אברהם
חזן ,האחרון שהחזיק בפתרון החידה הברסלברית ,נפטר בלא
שהצליח להעביר את הסוד הלאה .מי שכן העביר את הספרון
המדובר עשה זאת בלא הבנה מספקת של פתרונו.

האש שלו תוקד
עד ביאת המשיח

עד כאן באשר לסיפורה הטכני של המגילה ,וכעת לתוכנה
המסווג .ובכן ,אל תצפו למלחמות ולטנקים שעל ידם ישיג
המשיח את ארץ ישראל .המשיח שמתאר רבי נחמן ינהג רק
בדרכי שלום ושלווה וישאב את כוחו בעיקר מהערצת כל
מלכי העולם אליו .לא מדובר רק במנהיג אלא גם ברופא,
באדמו"ר דרשן שיתקן תפילות מיוחדות לכל אומה ולשון,
במשורר ונגן כדוד מלך ישראל ,שיבנה בעיר הקודש ארמונות
לכל מלכי העולם מכיוון שהללו יחפצו בקרבתו .כך ,בקסמו
לבדו ,יכבוש המשיח את העולם כולו.
כמו על המלך שלמה ,גם על המשיח ירעיפו מלכי מזרח
ומערב מתנות כסף וזהב ,עד שתהיה בידי המשיח האפשרות
לרכוש בעזרת חילופי שטחים את ארץ ישראל מידי השליט
העות'מאני .למרות הסגנון הרבי–נחמני ,זהו חזון רציונלי
לגמרי ,ציונות מדינית מעין זו שהתווה כעבור תשעים שנה
בנימין זאב הרצל .לממהרים לגחך ראוי לומר שגם הרצל לא
חלם שמדינת היהודים תזדקק לכור גרעיני כדי להבטיח את
קיומה.
אותו משיח ,אגב ,יהיה צעיר באופן מפתיע .בן  12שנים
ויום אחד יהיה בעת התגלותו ,ממש כגילו של שלמה בעת
שישב על כיסא אביו .השערה מסופקת שנוספה בסוף המגילה
מעלה את האפשרות שרבי נחמן גרס שכבר בגיל שלוש
יתקבל הנער–המשיח למורה הוראה בכל ישראל .מרק טוען
שהדבר מסתבר ביותר לאור כתבים אחרים של האדמו"ר.
ויחד עם זאת ,המגילה מציאותית לגמרי ואיננה חורגת
לתיאורים אפוקליפטיים שלא מעלמא הדין .על פי דברי רבי
נחמן במגילה ,אפילו המחלות לא יסורו בעת ההיא מהעולם,
וכן היצר הרע ,העוני וגם המוות" .משיח בעצמו ימות" ,מתאר
רבי נחמן ,אם כי יאריך ימים על ממלכתו ויראה אפילו את
צאצאי–צאצאיו מהדור העשירי .בכלל ,העולם יהיה יפה יותר
בימות המשיח" :כל דבר ודבר יהיה נאה מקודם".
אבל מעבר להיבט הזה ,אם להודות על האמת ,המשיח
של המגילה הוא ברסלברי למדי ,עד שנוצרת התחושה
שאולי רבי נחמן מתאר כאן פשוט את דמותו שלו .במקומות
אחרים בכתבי רבי נחמן האדמו"ר אפילו לא טרח להכחיש
את החשדות" :אמר' ,כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל
אני יכול לעשות ,רק שהחילוק הוא שמשיח יגזור אומר
ויקום אבל אני[ '...ופסק ולא דיבר יותר]" .מסורת בעל פה
בקרב חסידיו מייחסת לרבי נחמן גם את האמרה הבאה,
בתרגום מיידיש" :למשיח יצייתו ולי אין רוצים לציית" .פרופ'

מרק הסיק מכך שלדעת האדמו"ר האלמותי מאומן ,לו היו
מצייתים לו בחייו ,אזי הוא עצמו היה המשיח .להבנת מרק
אין זו אמירה של ייאוש ,אלא הערכה מפוכחת שניסח רבי
נחמן ,שהקץ המגולה יתרחש לעתיד לבוא בזמן שבו כלשונו
שלו "יהיה כל העולם אנשי ברסלב" .בישראל  ,2013אין ספק,
לא מדובר בתרחיש מופרך כל כך ,בוודאי מופרך הרבה פחות
משהיה בשעה שבה נאמרו הדברים.
מה יקרה כש'כל העולם יהיה חסידי ברסלב'? נראה שזו
התקופה שבה נחדל מלעסוק בשאלות צדדיות כגון עצמת
הכוח הצבאי או המצב הפוליטי ,ונעבור לעניינים החשובים
באמת :החן ,הניגון ,כוח המשיכה הרוחני של הדברים ושל
המנהיגים .זהו עידן שבו הלב ינצח .שבו הלב ידבר לבדו .יותר
מכול ערג רבי נחמן להיבט הזה של אחרית הימים.
מתי כל זה יקרה? מתברר שהשאלה הטרידה גם את רבי
נתן מנמירוב ,שמיד לאחר ששמע את תיאור ביאת הגואל
מפי רבו תהה בעניין" :אחר שסיפר פעם הראשון עניין הנ"ל,
בא עלינו שמחה גדולה מאוד .והוא ז"ל נסע לדרכו .אחר כך
כשבא לביתו דיברנו עמו שהיה לנו שמחה גדולה אז ,ואמר
שגם הוא נעשה שמח מאוד אחר הסיפור הנ"ל .ואמרתי לו
אמת שטוב ויפה הדבר מאוד ,אך מתי יהיה זאת?"
ואולם רבי נחמן התחמק מתשובה" :ענה ואמר' :אבל
הסיפור בעצמו מזה הוא דבר גדול מאוד'".
מתי באמת? לכל הפחות לא ב– 207השנים שאחרי

צבי מרק אוחז בתכריך של כתבי היד של ר' אלטר
טפליקר הכולל את מגילת סתרים ,ובו רואים עד כמה
מדובר בכתב יד קטן.

הנסיעה ההיא .בשנת תקס"ו ( ,)1806הודיע רבי נחמן שעקב
מחלוקת קשה שהתעוררה עליו לא יבוא המשיח עוד מאה
שנה בוודאי (שיח שרפי קודש ב,קלב) .מאוחר יותר הוסיף רבי
נתן מנמירוב עוד מאה שנות המתנה ,בשל המשך הרדיפות
אחר חסידי ברסלב .העיכוב ,אם כן ,פקע בשנת תשס"ו,
כלומר לפני שבע שנים .להבנת חסידיו זוהי ראיה שבאה
עת רצון ,שהגיע המועד שאליו כיוון רבם .ואולי מותר
להוסיף לכך גם את העובדה שבניגוד לשנת תקס"ו ,בשלהי
תשע"ג קהילת היהודים בארץ הקודש כבר הפכה לזו הגדולה
בעולם ,ומלבד זאת ארץ הקודש עצמה כבר נלקחה מהשליט
העות'מאני .אמנם לא בחליפין או תמורת תשלום ,אבל מה
זה משנה ,בשורה התחתונה היא כבר בידי יהודים.

כה אומרת המגילה
אלו פסקאות נבחרות ממגילת העולם לחכם גדול ,עד שיבואו כולם בחייו הקיסרות לבנו הבכור ...ויעשה
כלי זמר וניגונים חדשים ,כי חכמת
הסתרים של רבי נחמן מברסלב .חלק אליו לקבל אצלו חכמה.
"ויעשו לו כבוד גדול בכל מקום הניגון יהיה בקי בו מאוד מאוד .ויגלה
מראשי התיבות פוענחו בידי פרופ' צבי
מרק ומובאים כאן מתוך ספרו לאחר שיעבור .וכל אחד מהמלכים ייתן לו חדשות בחכמה זו עד שתכלה נפשם
הפענוח .בחלק מהמקרים מדובר מתנה או מדינה או אנשים ,והוא יחליף של השומעים ניגונים שלו .ג' שעות
בהשערה בלבד .נוסח המגילה במקורו ,עם כל אחד עד אשר יקבל בחליפין [ביום] יעסוק בעניין החוליים שיבואו,
כאמור ,מכיל בעיקר ראשי תיבות בכדי ארץ ישראל .כי ייתן לכל אחד מדינה כי גם אז יהיה חולאת [=מחלות].
ויבואו חולים אצלו והוא
להסוות את פתרונה.
"משיח בעצמו ימות ויהיה לו בנים הרבה.
יצווה להם ליקח מן
"...בתחילה לא ידעו עשרה דורות יראה ואז ימסור בחייו הקיסרות הפרדס שיעשה ,כפי מה
כי זה הוא ,אחר כך יבוא לבנו הבכור ...ויעשה כלי זמר וניגונים חדשים ,שי ֵדע כפי הכוחות של
הממונים שיורדים בכל יום
כל אחד על דעתו שהוא
כי חכמת הניגון יהיה בקי בו מאוד מאוד.
על כל עשב ועשב.
משיח ,עד שידעו כולם.
ויגלה חדשות בחכמה זו עד שתכלה נפשם
"וכולם יתבטלו אצלו
[המשיח יהיה] בן י"ב שנים
של השומעים ניגונים שלו
בלי רעש ומלחמה ,רק
ויום אחד באותו היום,
אז יהיה נעשה קיסר על כל העולם הסמוך לגבולו ,ויקבל בשביל זה מדינה מחמת החן וההשתוקקות אליו .ויעשה
ובאותו היום ייכנס לחופה ...ובתחילה הסמוכה לארץ ישראל ,עד שיקבל לכולם נימוסים [=חוקים] ויתקן להם
יתקבל למורה הוראה בכל ישראל בחליפין ארץ ישראל .וייסע לארץ תפילה וככה יתנהג עד שיתהפך שפה
שיתחיל לעיין בתורה עד שישיג ישראל .ובאותו השנה שייסע הוא ברורה וכו' לכולם .אשרי מי שיתחזק
השגות ויתחילו לשלוח אליו שאלות לארץ ישראל אז יהיה קיבוץ גלויות ,באמונה יתרה בימים אלו.
"ויהיה יצר הרע וכו' וסנהדרין וכל
ותשובות עד שיתקבל אצל כולם ואז ייסעו כולם לארץ ישראל ,וארץ
שהוא מורה הוראה אחד בכל ישראל .ישראל תחזיק כולם .ויבואו מארבע שאר הדברים שהיו ,אך כל דבר ודבר
בתחילה יהיה מלך ישראל ואחר כך פינות העולם בעלי מלאכה לבנות יהיה נאה מקודם .כלל הדבר ,אף על
קיסר על כולם ,עד אשר בסוף יתבטלו הפלטין הנזכר לעיל ,כי כולם ידורו פי שעבר מה שעבר מהגלות ,קרוב
כולם אליו מחמת החן וההדר והאהבה סמוך אליו מחמת גודל ההשתוקקות לאלפיים שנה ,אף על פי שכלו כל
הקִצין ,בוא יבוא בוודאי ויהיה יפה
והשתוקקות שייכספו וישתוקקו כולם אליו ,עד שלא יוכלו להיות בלעדיו.
"משיח בעצמו ימות ויהיה לו בנים ונאה מאוד ,אשרי הזוכה לזה שיתחזק
אליו ,עד שיתבטלו לפניו לגמרי .ויהיה
חכם גדול ,ויתקבל אצל חכמי אומות הרבה .עשרה דורות יראה ואז ימסור באמונה אז".
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נסיוב גירוש

תצפית לחברי פרלמנט מאירופה על תל אביב מברקן

צבי יהודה ויצמן
שמונה שנים עברו מאז חורבן גוש קטיף וצפון השומרון,
ואם מנסים לסכם מה עבר על הציונות הדתית מאז ,מגלים
התעצמות כמעט בכל הגזרות  -התעצמות פוליטית מרשימה,
פריחת הגרעינים התורניים והחברתיים בערים ,וגם כשדומה
היה שההתיישבות ביש"ע אפנתית פחות ,התברר שגם
כאן קיבלה העשייה הזו זריקת מרץ חזקה " -עם הפנים
לכלל ישראל" ,והאמת  -לא רק לעם ישראל .ישנן לא מעט
יזמות שעליהן חתום יוסי דגן ( ,)32המשמש כיום סגן ראש
מועצת שומרון וממלא מקומו (אחראי בין היתר על החינוך,
המתנ"סים ועל הוועדות המוניציפאליות בישובי השומרון).
מאז תקופת העליות ההמוניות לחומש היווה דגן ציר
מרכזי בחבורת 'חומש תחילה' ,הוא הפך עם השנים לאחד
מהפוקדים המרכזיים במרכז הליכוד ,אבל דומה שיותר
מכל הוא מזוהה עם מהפכת ההסברה שחולל בתקשורת
הישראלית" .עוד לפני שנתבקשתי להיות סגן ראש המועצה",
מספר יוסי" ,עם היבחרו של גרשון מסיקה לראשות המועצה
בפעם הראשונה ,ביקש ממני גרשון להיות עוזרו ואז הקמנו
את 'משרד החוץ של השומרון'" .בשביל להבין מה זה 'משרד
החוץ של השומרון' ,צריך ללכת קצת אחורה בהיסטוריה של
דגן ולהבין מדוע בחר באסטרטגיית ההסברה המיוחדת

"הם פשוט מאמינים בתנ"ך
ומבינים  -כשמסבירים להם
בדרך אמתית ונכונה  -מדוע
אנו יושבים כאן .כתוצאה
ממפגשים אלו ,קבוצה לא
מבוטלת של חברי פרלמנט
מהאיחוד האירופי החליטו
להתנגד לחרם על מוצרים
מישראל ומההתיישבות,
והם גם דוחפים כיום לקצץ
בתקציבי הענק שזורמים
מאירופה לכיסם של ארגוני
השמאל בישראל .אמנם הדרך
עוד ארוכה ,אבל נדמה שעל ִינו
על גל חיובי"

את יצירת הקואליציה להתיישבות כדי להפוך את מעמדה
הציבורי לחיובי ,מבססים דגן וחבריו באמצעות הקמת
'משקפת'  -סיורים בהתיישבות לציבור הרחב ,ובהמשך
את 'שומרון נעים להכיר' ,שדרכו עברו עד כה כ–2000
אוטובוסים .דגן מדגיש שהחלוקה המגזרית נעשית ביחס
כזה שלפחות  50%מהסיורים הם לציבור החילוני ,ועוד
כ– 15%מהסיורים מועברים לציבור החרדי ,ודרכם גם הגיעו
כחמישה עשר אדמו"רים לסיור ברחבי ההתיישבות.
התובנה השנייה שעושה את דרכה לראשו של יוסי דגן
לאחר ההתנתקות היא שהאויב הכי גדול הוא הבורּות .לכן
עמלים במחלקה האסטרטגית במועצה האזורית שומרון על
הסברה ועיצוב דעת הקהל "שפשוט ידעו מה זה השומרון,
מי גר פה ומה קורה פה" .כך קמה יזמת סיורי אח"מים
שמטרתה להביא כמה שיותר מעצבי דעת קהל לסיורים
בשומרון ,כדי שיכירו את המציאות שמתרחשת במרחק
של  20דקות נסיעה מתל–אביב ,עובדה שמדהימה אותם
כשלעצמה .במסגרת זו יצאו עד היום כ– 650סיורים שבהם
השתתפו בכירי העיתונאים ,חברי כנסת וכן סופרים,
משוררים ,בלוגרים ,אנשי פרסום וכל מי שמשפיע על
דעת הקהל בישראל .הסיורים יוצרים שינוי תודעה אצל
רבים וטובים .יוסי מנסח זאת כך" :בדרך כלל מי שמתנגד
להתיישבות נהיה מכבד ,מי שאדיש נהיה תומך ומי שתומך
מבקש לעזור" .החלק הנגלה בפירות הסיורים הללו
היה בשיתוף ידוענים אלה ואחרים במהפך התודעתי
שעברו במסגרתם  -בין היתר אברי גלעד סייר וסיפר
בתכנית 'המילה האחרונה' על השינוי התודעתי שעבר
בעקבות הסיור .העיתונאי מנחם בן הגדיל לעשות
ועבר לגור ביישוב נופים .דני קושמרו צילם כתבה על
הסיור שנערך במיוחד בשבילו ,והיא שודרה בפריים
טיים של כ– 40%רייטינג בערוץ  .2בסופה הוא קרא
בזהירות לציבור" :צאו לשם! תחליטו בעצמכם".
התודעה המרכזית שנבנתה בקרב משתתפי הסיורים
הללו ,בעיקר בקרב המתנגדים להתחייבות ,היא
שמדובר במציאות שהיא בגדר 'אל–חזור' ,ושכל הסדר
מדיני שיהיה לא יוכל להכיל בתוכו עקירת התיישבות
יהודית ביו"ש .כך הגיע למסקנה משה שלונסקי ,מפקד
גל"צ לשעבר ,וכן ארנון לפיד מעיתון הקיבוצים .היו
גם כמה עיתונאים שעל אף הוויכוחים שלהם עם
ההתיישבות כבר לא מוכנים לוותר על היין המשובח
שפגשו בסיור ומאז הפכו לקוחות קבועים של יקבי
יו"ש .על טעם וריח אין להתווכח.

חו"ל חו"ל וחו"ל

מדוע הם ייחסו חשיבות כה רבה לנושא סירוב הפקודה
והצבתו כמוטו כשהגירוש מאחורינו ,וכיצד זה קשור להגעה
של עם ישראל לחומש" .לפני שמתחילים לפעול" ,הוא
מסביר" ,צריך לזכור שכל העשייה נובעת מתוך מחויבות
לעקרונות היהודיים שלנו .אנחנו צריכים לדעת לעמוד על
שלנו ולא לוותר גם כשזה לא נראה הכי יפה ,רק אז אפשר
להתחיל להסביר את עצמנו למי שלא מכיר" .דגן מדגים את
תפיסתו בתשובה שענה למפקדים שלו במילואים כששאלו
על סירוב פקודה" :אני קצין ביחידה התנדבותית במילואים
ובשנה שאחרי הגירוש פתאום שמתי לב שלא מזמנים
אותי .התקשרתי לקצינת הקישור והיא אמרה שיש לי פטור
ממילואים לשנה בשל הפינוי .התעקשתי להגיע והסברתי
להם שהצבא לא שלהם .כשהגעתי ,בשיחה עם כמה מפקדים
נשאלתי מה אעשה אם יהיה פינוי ,ועניתי להם שאני עושה
בשנה יותר ימי מילואים מהמוטל עליי ,אבל אם המשימה
היא לשדוד זקנות או לפנות יישובים ,לא כדאי להם לקרוא
לי  -אני לא משתמש בכוח צבאי לדברים שליליים .כשהם
הבינו מהיכן זה מגיע הם קיבלו את זה בהבנה מלאה".

האויב הכי גדול
הוא הבורּות

המשנה של דגן סדורה .הוא אף יודע לנסח לעצמו שלוש
תובנות המובילות אותו לאורך כל הדרך מאז החל את
דרכו .הראשונה היא ביסוס קואליציה ציבורית להתיישבות.
השנייה היא הסברה כמענה לבורות בכל הקשור להתיישבות.
התובנה השלישית מכוונת כולה לתקשורת :לא עוד מתנחלים
פראיירים שמקבלים פאסיבית כל מה שמדווח עליהם.

הסיורים מלמדים את מעצבי דעת הקהל על חיי
היום–יום ביישובי ארץ התנ"ך ,על הנוף המדהים
שנפרש לא הרחק מביתם ועל הישגי החקלאות
הראויים לשבח .אך ישנו מקום מיוחד שהוא מהפך–
תודעה בפני עצמו  -אזור התעשייה ברקן .באזור
התעשייה מועסקים כ– 6000עובדים ,חצי מהם ערבים
וחצי יהודים והם עובדים כתף אל כתף .פתאום
הפרצוף של אותם "מתנחלים" המוצגים בעולם כמחרחרי
מריבה משתנה לאנשים ערכיים שיודעים גם להתנהל בדו
קיום מפואר .זו גם אחת הדרכים שבהם פונה היחידה
האסטרטגית למנהיגים מחו"ל .אחד הביקורים המשמעותיים
בשומרון היה של האפיפיור האפריקני מניגריה ,אנוך אדויבוי.
האפיפיור ,שחולש על כמאה–מיליון מאמינים ,הבין את
מה שהרבה בארץ לא מבינים והחליט להשפיע על נשיא
ניגריה להימנע בהצבעה על המדינה הפלשתינית במועצת
הביטחון של האו"ם .בפועל זה מה שסייע למניעת החברות
של הפלשתינים באו"ם .במשך הזמן הגיעו גם כ– 70חברי
פרלמנט אירופיים ויותר ממאה עיתונאים זרים לסיורים
בשומרון ,ואפילו אחוז משמעותי מחברי האיחוד האירופי
כבר ביקרו ושינו את דעתם לטובת ישראל וההתיישבות.
פעילות–חוץ זו לא עוזרת רק לשומרון ולהתיישבות ,אלא
גם מביאה את הסברת ישראל באופן הנשמע לאוזנם של
מנהיגים פוליטיים רבים בעולם" .הם פשוט מאמינים בתנ"ך
ומבינים  -כשמסבירים להם בדרך אמתית ונכונה  -מדוע
אנו יושבים כאן" ,מסביר דגן" .בדרך כלל בתחילת המפגש
עם מתיישבי השומרון המסיירים מסבירים בטבעיות שאת
הנתונים השליליים על ישראל ,שבעזרתם גיבשו דעה ,הם
קיבלו מארגונים ישראליים ועד היום לא הגיע אף אחד כדי
להפריך אותם .כתוצאה ממפגשים אלו ,קבוצה לא מבוטלת
של חברי פרלמנט מהאיחוד האירופי החליטו להתנגד לחרם
על מוצרים מישראל ומההתיישבות ,והם גם דוחפים כיום
לקצץ בתקציבי הענק שזורמים מאירופה לכיסם של ארגוני
השמאל בישראל .אמנם הדרך עוד ארוכה ,אבל נדמה שעלִינו
על גל חיובי ,ואנו מצליחים לשנות את דעתם של מי שהיו
עד לא מזמן מתנגדים משמעותיים של ישראל .יש כאלה

“להביא את הילדות
בעצם תומה וטהרתה אל
גבול הבחרות והשחרות”

חדש במכללה:
מסלול
חינוך יסודי

שכבר תומכים לא רק במדינה ,אלא אפילו בארץ ישראל
השלמה ,וכל זה נוצר באמצעות הגעה לשטח והיכרות ישירה
עם מציאות החיים ביו"ש".

יודע עובדות על המתיישבים ,לפחות תגגל לפני הפרסום ,אל
תשמיץ עם יד קלה על המקלדת .מותר למתוח ביקורת אבל
חובה להיצמד לעובדות".

לא תשקורת,
תקשורת הוגנת

העם של המפלגה

לאורך הריאיון אני מנסה להבין היכן ממקם את עצמו
יוסי דגן בסקאלה המגזרית שבין נוער גבעות לממלכתי
הדברים שהתחילו אצל יוסי דגן כבר בתקופת שא–נור המלעילי .מצד אחד פצע הגירוש נותר פתוח ומבעיר את
בעבודתו מול כתבים ואנשי תקשורת כשהיה דובר היישוב ,לבו ,ומצד שני הוא מתמיד להשתמש בכלים הממסדיים כדי
התחברו לתובנה השלישית שאליה הגיע לאחר הגירוש לפנות אל העם ולהגיש לו התיישבות נעימה וטעימה .ברגע
המשפיל" .תם עידן המתנחל הפראייר" ,מנסח יוסי דגן שיוצאות מפי המילים "אז בעצם אתה עם או נגד המדינה?"
בבהירות" ,אנחנו עוברים ממגננה למתקפה" .יוסי החליט הוא מתקן אותי מיד" :אני אף פעם לא נגד המדינה ,לפעמים
שהתקשורת לא יכולה להגיד מה שהיא רוצה בלי להתחשב אני נגד הממשלה" .אני אכן משתכנע שיוסי באמת מרגיש
בצד של המתיישבים והגיע למסקנה שצריך לעבוד רק שהמדינה היא הוא ,את ואני ,וצריך לעשות כל מה שאפשר
עם כתבים הגונים .הוא
למענה ,אבל מצד שני הוא
פעל לגיבוש הדוברויות של
לחלוטין לא הטיפוס שישתוק
עם
מועצת שומרון יחד
כשההנהגה טועה לדעתו .זו
שומרון'
'ועד המתיישבים
לא רק דרכו האישית ,אלא גם
רבים
נוספים
וארגונים
הרוח הנושבת במועצה האזורית
שהחליטו
בשטח,
הפועלים
שומרון כולה .לכן ראש המועצה
יחד לא לשתף פעולה
האזורית שומרון ,גרשון מסיקה,
עם כתבים שמשקרים,
מתווה הדרך וכפי שדגן מתבטא
שלא
שמשמיצים לשווא או
כלפיו בהערכה רבה" :האדם
גם
לציבור
מוכנים להגיש
הנכון במקום הנכון" ,מצד
המתיישבים
את הצד של
אחד קיבל פרס מצטיין פיקוד
מערך
נבנה
שני
בסיפור .מצד
העורף לשנת  ,2011ומצד שני
לסייע
שנועד
תקשורתי
גם מוכן לקרוע לעיני המצלמות
לצדם
מלאה
בזמינות
ולהיות
את צו הקפאת הבנייה שקיבל
שמוכנים
הגונים
כתבים
של
מהממשלה לפני כשלוש שנים
הצדדים.
כל
את
לשמוע
וחצי.
העקביות ביישום ההחלטות עם עינב גלילי ממצב האומה בתצפית בברקן
את הממסדיות הדעתנית
לאורך תקופה גרמה לרשתות
הזו אפשר היה לראות גם בשנים האחרונות ,שבהן ראשי
כתב
בגלל
אייטמים
הרבה
מפסידות
התקשורת להבין שהן
המועצה האזורית שומרון קראו בגלוי להתפקד למפלגת
לא
להיות
התחיל
והעסק
מאוזנת
שעושה עבודה לא
הליכוד .יוסי לא מתבייש להגיד" :אני עצמי עשיתי כשמונים
הבינו
הרשתות
ומנהלי
המסר
עבר
לאט
משתלם .כך לאט
חוגי בית למען ההתפקדות לליכוד בארבע השנים האחרונות".
היום
אם
בשטחים'.
'כתבנו
להיות
הגון
אדם
שכדאי לשלוח
איך זה מסתדר עם ההתנגדות למדיניות ההקפאה של
ממשלת הליכוד וההכרזה על "שתי מדינות לשני עמים" של
"העקביות ביישום ההחלטות
ראש הממשלה?
"זה מסתדר יופי .אני כבר אמרתי לך שאני ציוני בכל
לאורך תקופה גרמה לרשתות
רמ"ח איבריי ואוהב את המדינה ,אבל מתוך כך נאבק לתקן
התקשורת להבין שהן מפסידות
את השגיאות בניהולה ובמי שאחראי להן .מטרת ההשתלבות
הרבה אייטמים בגלל כתב
של 'הליכוד שלי  -מטה ההתיישבות בליכוד' היא אחת:
מאוזנת
שעושה עבודה לא
לחזק את אלה שנאמנים לארץ ישראל .אין לי מחלוקת עם
 והעסק התחיל להיות לאתומכי הבית היהודי או מפלגות אחרות ,ואני גם לא מעוניין
עבר
משתלם .כך לאט לאט
להריץ אדם מטעמנו לראשות הליכוד .אני בהחלט רוצה לאזן
ולחזק את נאמני ארץ ישראל דווקא בתוך מפלגת השלטון.
המסר ומנהלי הרשתות הבינו
כיום יש כעשרה חברי כנסת נאמני ארץ ישראל בליכוד,
שכדאי לשלוח אדם הגון להיות
המשפיעים מאוד על התנהלות ראש הממשלה ,וכדאי מאוד
'כתבנו בשטחים'"
שהם יהיו חזקים ואיתנים בדעתם".
גם מי שלא מומחה לתקשורת יכול לראות את השינוי
לטובה שחל בסיקור ההתיישבות ,הרי אפשר לומר בזהירות
שבהחלט מדובר בתוצר של המדיניות החדשה שהצליח
לקדם דגן בפעילותו.
גם עידן מתנחלי הכאפות עובר והולך מבחינתו של דגן.
בעקבות פעילותה של היחידה האסטרטגית יחד עם ועד
מתיישבי שומרון ,עיתונאי שמוציא את דיבת המתיישבים
רעה מקבל באופן מידי מכתב תלונה ובמקרים מסוימים
התלונה הופכת לכתב תביעה משפטית .דגן מסביר את
ההיגיון שעומד מאחורי המהלך" :אם פעם אהבנו לקטר
על מה שמעוללת לנו התקשורת והיו שחשו הנאה מלקרוא
לה 'תשקורת' ,לא עוד .אנחנו רוצים לעבוד עם התקשורת,
אבל בתנאֵי הוגנות בסיסיים .מי שלא יעמוד בתנאים
ייאלץ להגן על עצמו בבית המשפט" .כתוצאה מהפעילות
המשפטית פורסמו התנצלויות רבות של עיתונאים שחששו
מתביעה בעקבות השמצת מפעל ההתיישבות .לפני כחצי
שנה התפרסמה פרשייה על הכתבת נרי ליבנה שאמרה
שכל שנתיים יוצא רוצח מהיישוב איתמר .בעקבות תביעה
של עו"ד דורון ניר–צבי מ'ועד מתיישבי השומרון' ,נפסק כי
ליבנה תשלם  200,000ש"ח כפיצוי על דבריה .כיום התביעה
נמצאת בהליך הוצאה לפועל בשל עיכוב בתשלום .גם
העיתונאי הבכיר מ'הארץ' עקיבא אלדר הגדיר את הפעילות
המשפטית "יעילה מאוד"" :אני יכול לומר שהם סימנו אותי.
הם חרוצים והם עושים את העבודה שלהם בצורה יעילה
ושיטתית מאוד .גם אם הם לא זוכים ,זו מלחמת התשה" .דגן
מדגיש שהמטרה היא לא "להציק לשמאלנים" ,אלא ליצור
מציאות שהייתה צריכה להיות מובנת מאליה" .אם אתה לא

אתם הרי לא בשר מבשרה של הליכוד ,ונראה שהנהגת
ההתיישבות נכנסת לליכוד בצורה מלאכותית ו"מנצלת" את
הדרך הדמוקרטית לטובתה?
"זה לא נכון .הליכוד הוא 'מפלגת העם' ,ואנחנו חלק
מהעם הזה .העובדות מראות שאנחנו לא מעמידים פנים.
פקדנו אלפים לליכוד ודאגנו שאנשים יצביעו ויחזקו את
נאמני ארץ ישראל .כיום מתברר שהאסטרטגיה מוכיחה את
עצמה וקבוצה גדולה מנאמני ההתיישבות מטפסת לצמרת
הליכוד באופן טבעי ודמוקרטי .אסור לשכוח שהליכוד הוא
מפלגת ימין ,וההתקפלות של ראש הממשלה לא תשנה את
רוח המפלגה".
ומה עם החשש ששוב יקרה מה שקרה אצל אריק שרון,
שגם אותו אנשי ההתיישבות חיזקו בזמנו?
"החשש קיים תמיד ,השאלה היא מה עושים בשביל
למנוע היתכנות של תרחיש אימים כמו שחווינו לפני שמונה
שנים .ראש ממשלה לא חי בוואקום ,ובאמת בעקבות נפילת
ההתנתקות ,קמנו והקמנו יחידה אסטרטגית מקצועית
ומשומנת שבכוחה ,יחד עם כוחות נוספים הפועלים בערים
ובכל מרחבי ארצנו ,למנוע בסופו של דבר גירוש נוסף .אתה
לא צריך לשמוע את זה ממני ,יש מספיק אנשים המוגדרים
'מתנגדי ארץ ישראל השלמה' שיגידו זאת בעצמם".
ואולי התהליך של דגן מייצג באופן כלשהו את התהליך
שעבר חלק גדול בציבור הדתי לאומי בשנים האחרונות -
ציבור שהבין ,אמנם בדרך הקשה ,שכל עשייה ציבורית,
צודקת ככל שתהיה ,חייבת להיות בשיתוף מרבי .כן ,העם
היושב בציון אוהב שיתוף.

באורות ישראל את לא ִמ ְס ָפר.
יחד נבנה תכנית לימודים
ערכית ורוחנית המתאימה
בדיוק בשבילך ולכיתה
שאותה תובילי.

"עלינו לגג המצודה
העתיקה בשא–נור
והתעקשנולהישאר
במקום מתוך
החלטה שאנחנו
לא נפגע באיש,
אבל כן מוכנים
להיאבק ולהיפגע
בעצמנו .מאות
החיילים הצליחו
לגרור אותנו
בכוח לעבר
האוטובוסים .אבל
אז פתאום כל
העבודה המסודרת
והמתוכננת של
מכונת ההתנתקות
התחלפה בסדרת
טעויות"

"התקשרתי
לקצינת הקישור
והיא אמרה שיש
לי פטור ממילואים
לשנה בשל הפינוי.
התעקשתי להגיע
והסברתי להם
שהצבא לא
שלהם .כשהגעתי,
בשיחה עם כמה
מפקדים נשאלתי
מה אעשה אם
יהיה פינוי ,ועניתי
שאם המשימה היא
לשדוד זקנות או
לפנות יישובים ,לא
כדאי להם לקרוא
לי"
"אני כבר אמרתי
לך שאני ציוני
בכל רמ"ח איבריי
ואוהב את המדינה,
אבל מתוך כך
נאבק לתקן את
השגיאות בניהולה
ובמי שאחראי להן.
מטרת ההשתלבות
של 'הליכוד שלי -
מטה ההתיישבות
בליכוד' היא אחת:
לחזק את אלה
שנאמנים לארץ
ישראל"
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מלגת שכר לימוד מלאה בשנה א’ לבוגרות שירות לאומי אפשרות לקורס פסיכומטרי במסגרת לימודי שנה א’
הסעות מרחבי הארץ (מותנה במספר הנרשמות)

1800-500-210

|

ponim@orot.ac.il

קמפוס אלקנה

המכללה האקדמית לחינוך

מכללת אורות ישראל

w w w.orot . ac.il

מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה

בואי תהיי ראש למספרים

תואר ראשון ()B.Ed.
בהתמחות במתמטיקה
אם את מבינה שפיתוח טכנולוגי תלוי במתמטיקה,
אם גם מאמינה שצריך לחנך את דור העתיד
לאתגר המשמעותי של ימינו ,הצטרפי אלינו.

להרשמהponim@orot.ac.il | 1-800-500-210 :
קמפוס אלקנה

המכללה האקדמית לחינוך

מכללת אורות ישראל

מייסודן של מכללת מורשת יעקב רחובות ומכללת אורות ישראל אלקנה

w w w.orot . ac.il

חוגגים

יחסי ציבור  -רבקה שרגא

שמביאה הרבה כותרות חיוביות לשומרון גם אצל מי
שעד לא מזמן ניסו להכפיש בכל הזדמנות.
בעיצומו של הגירוש מגוש קטיף ,ערב הגירוש
מיישובי צפון השומרון ,יושבת חבורה של צעירים
ובהם יוסי דגן ,דובר היישוב שא–נור באותה תקופה
ורכז גרעין המשפחות שעלה כמה שנים לפני כן ליישוב
שבצפון השומרון ,ומבינה שהעניין סגור " -אם לא יהיה
נס יצליחו לגרש אותנו" .התכנון להביא אלפי אנשים
שייאבקו יחד עם המתיישבים על ביתם לא התבצע,
אולי מפני שעיקר המאמץ הושקע במאבק שלא יצא
אל הפועל בגוש קטיף ואולי מסיבות אחרות .בסופו של
דבר ,בשא–נור וביישובים האחרים שבצפון השומרון ,היו כמה
מאות בודדות של מתיישבים ופעילים ,והתובנה המרכזית
הייתה שחייבים להתחיל לעסוק ביום שאחרי .החבורה
מחליטה שהמטרה המרכזית היא לחזור לגור ביישובים ,על
אף ההבנה שהמטרה אינה ישימה באופן מידי ופשוט .זו
החלטה שהתקבלה בהשראת מתיישבי כפר–עציון ,קיבוץ דתי
שנפל לידי הערבים במלחמת השחרור ותושביו שהתעקשו
לחזור הצליחו לבנותו מחדש לאחר מלחמת ששת הימים.
בנוסף ,המציאות בצפון השומרון מאפשרת חזרה ליישובים
מכיוון שהאזור כולו נשאר בשליטת צה"ל.
מבחינה אסטרטגית החבורה מבינה שחייבים לרכז את
המאמץ בהתחלה ביישוב אחד ובוחרים בחומש' .חומש
תחילה' בעיקר בשל הקלות היחסית בהגעה ליישוב ומיקומו
האסטרטגי  -גובהו והעובדה שהוא חולש על שטחים
נרחבים ואפשר להשקיף ממנו על ערי מרכז הארץ ולראות
עד כמה אנחנו קרובים.
כל זה היה תכנון לעתיד ,ובינתיים הגיע הגירוש הכואב.
כאן יוסי לוקח נשימה עמוקה .עוצר .נזכר .ומתחיל לדבר
בשקט" :הגירוש עצמו היה מתוקתק להפליא" ,הוא מתאר
בעצב מהול בציניות דקה" ,עלינו לגג המצודה העתיקה
בשא–נור והתעקשנו להישאר במקום מתוך החלטה שאנחנו
לא נפגע באיש ,אבל כן מוכנים להיאבק ולהיפגע בעצמנו.
לא עבר הרבה זמן ומאות החיילים שהגיעו למקום הצליחו
לגרור אותנו בכוח לעבר האוטובוסים במאבק עיקש .אבל אז
פתאום כל העבודה המסודרת והמתוכננת עד הפרט האחרון
של מכונת ההתנתקות התחלפה בסדרת טעויות .זה התחיל

מכללת אורות ישראל
בשבילנו את במרכז

בתוך השגרה הסוערת לאורך שמונה השנים שעברו מגירוש גוש קטיף וצפון השומרון,
מסתובבים להם בינינו אנשים מהשורה ,ובקרבם עמוק משהו לא מפסיק לבעור .בריאיון
הזה לא תמצאו מילה על תסכול או כאב ,חומר הבערה הזה הפך אצל אנשים כמו יוסי
דגן למנוע מכוון ומשומן היטב  מנער כעוס ,חבול ונדהם ממה שקרה כאן באותם תשעת
הימים ,הוא הפך ללא פחות ממחולל מהפכות הסברתיות (הקרדיט ,הוא מדגיש ,למועצה
האזורית שומרון)  חוץ מזה הוא רואה את עצמו ליכודניק לכל דבר ,ומה זאת אומרת אם
הוא ממלכתי? למה צריך להיבלע בתוך הממלכה כדי להיות חלק בלתי נפרד ממנה?
בכך שבאמצע הלילה האוטובוס הוריד אותנו בצומת ליד
כפר–הרא"ה ,אבל בטעות במרחק של כשעה הליכה מנקודת
הכינוס ,והמשיך בטעויות רבות שנעשו מאז ועד היום".
לאחר הגירוש משפחת דגן מחליטה להתיישב בשבי–
שומרון הסמוך לשא–נור .המשך החיים בצפון השומרון יחד
עם הגעגוע והכאב גורמים לכך שפצע הפינוי רק הולך ונפער
בלבו של יוסי.
הכאב הזה נותב מיד בתחילת הדרך לארגון 'חומש
תחילה' .לא ממש נתפס אבל החבורה הזו שהחלה בגיחות
עקשניות לחורבות חומש ,הצליחה להפיק עליות המוניות
של אלפים וליצור רצף של נוכחות ישראלית לאורך כל
שש השנים האחרונות .חוץ מהישיבה ומלינות שטח ,ארגון
'חומש תחילה' מצליח לארגן כמעט בכל חול המועד עליות
מאושרות של אלפי מבקרים בדמות אירועי הפנינג מרהיבים,
הכוללים שרים ,חברי כנסת ואישי ציבור רבים.
כשאני שואל את יוסי דגן מהו בדיוק הארגון שנקרא
'חומש תחילה' ,הוא עונה לי תשובה שבמחשבה ראשונה לא
ברורה לי" :התאגדנו קבוצה של ארגונים שהאמירה שלהם
היא בעד סירוב פקודה" ,הוא מאפיין "בהם 'קוממיות'' ,ועד
מתיישבי השומרון'' ,הלב היהודי'' ,חוג הפרופסורים' ו'מטה
צפון' ,והחלטנו שחייבים להתחיל להביא את עם ישראל
ואת ההנהגה להתיישבות" .יוסי מנסה לענות לתמיהה שלי
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בירושלים

> שבוע חגיגות העשור לעמותת "כליזמרים כיתות אמן בצפת"
>> אירועי כיתות אמן בינלאומיות ומופעים >> כ”ט אב  -ה’ אלול 5-11/8

מנהל אמנותי :מאסטרו גיורא פיידמן | מנכ"ל :אמן הקלרינט חנן בר-סלע
האמנים הבינלאומיים המתארחים במופעים השונים:

הלמוט הייזל (גרמניה)  -קלרינט מאסטרו ראול חאורנה (ניו יורק)  -בנדניון אנריקה אגוארטה (מדריד)
 אקורדיון פרידריקו מונדלצ’י (בית האופרה לה סקלה ,מילאנו)  -סקסופון גואידו גי’גר (מינכן) -קונטרבס מאסטרו פיליפ קופר הקלרינט הראשון (בית האופרה פריס) אמיל אייבינדר ,האקדמיה
למוסיקה ולמחול י-ם  -אקורדיון פרופ’ אילן שול ,נשיא (בדימוס) האקדמיה למוסיקה ולמחול י-ם
 קלרינט אמן הקלרינט חנן בר-סלע  -קלרינט אנסמבל הסקסופונים של פרופ’ גרש גלר ,האקדמיהלמוסיקה ולמחול ירושלים
#

#

#

#

#

#

#

#

#

בית אבי חי > ירושלים

ממוצרט ועד כליזמר

כליזמר בבית הכנסת הגדול בירושלים

בהשתתפות האמנים המוזכרים לעיל

אורח מיוחד :החזן הראשי לצה"ל סא"ל שי אברמסון

שני | כט באב | 20:30 | 5.8

מטנגו ועד כליזמר

שישי | ג באלול | 14:00-15:30 | 9.8

המופע יועבר בשידור ברשת מורשת וברשת ב' של קול ישראל

שלישי | ל באב | 20:30 | 6.8

מלווה מלכה

בהשתתפות האמנים המוזכרים לעיל

המופע יועבר בשידור ברשת מורשת וברשת ב' של קול ישראל

הניגון שבלב פותח לבבות

מוצ"ש | ד באלול | 22:00-01:00 | 10.8

משיב הרוח

מחווה למאסטרו גיורא פיידמן ,מחייה
מוסיקת הכליזמרים בדורנו

ראשון | ה באלול | 20:30 | 11.8

בהשתתפות האמנים המוזכרים לעיל

<< אירוע סגור למוזמנים בלבד >>

רביעי | א באלול | 20:30 | 7.8
היכל התרבות > פתח תקוה
כליזמר טיש

מחווה למאסטרו גיורא פיידמן ,מחייה מוסיקת הכליזמרים בדורנו
חמישי | ב באלול | 20:30-22:00 | 8.8
בהשתתפות האמנים המוזכרים לעיל

<< המופע בתשלום .לרכישת כרטיסים :היכל התרבות
פתח תקווה ,רח' המכבים >> 03-9125222 :5

בהשתתפות האמנים המוזכרים לעיל

כיתות אמן
שני  -רביעי | כט אב  -א אלול | 17:30 | 5-7.8
כיתות אמן כלליות ,בהשתתפות האומנים המוזכרים לעיל.

<< כיתות האמן פתוחות לקהל הרחב ללא תשלום ,על בסיס מקום פנוי.

כרטיסים לארועים בירושלים | 02-6215900 :מחיר ₪60:סטודנטים ₪30
www.bac.org.il | www.bar-sela.com

כל האירועים
יועברו בשידור חי,
באתר האינטרנט
של בית אבי חי
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מפעלות הציונות הדתית

הרימון
פסטיבל
הפנינג של יצירה ומוסיקה יהודית
בכד׳ אב  31.7יום רביעי יתקיים פסטיבל צבעוני
בקיבוץ בית רימון

בסימן התחדשות יהודית

זמנים
13:30-15:00

סדנת גברים

סדנת נשים

נאור כרמי

מיקה קרני

17:30-19:00

הרב אורי זומר

סרטי מעלה

משחק האמונה

)סבב א‘(

”מזמור“
כיתת אמן )מוסיקה(

כיתת אמן )מוסיקה(

”אספקלריא“

הילה די-קסטרו
”אספקלריא“

”כל עצמותי תאמרנה“

)משחק(

)משחק(

תורת הריקוד של ר‘ נחמן

יהודה מילר

אורלי דיין

)תנועה(

)תנועה(

אילן והילה יפרח
”פנים בפנים“

יהודה מילר

סרטי מעלה
)סבב ב‘(

יצירתיות זוגית

ארז לב ארי

21:00

דבורה קיציס

ניר קלינגל ואנסמבל ”מזמור“
פרויקט ”תלחש לי סוד“  -שירי הרב קוק

רוק יהודי
מתחדש

19:30-21:00

בית מדרש

קולנוע יהודי

”מזמור“

מיכאל וייגל

15:30-17:00

בהופעה

בהופעה

* השיעורים בבית המדרש פתוחים לכל
* ההשתתפות בסדנאות וכיתות האומן תלויות בהרשמה מראש
עלות סדנה ₪ 25 :׀ עלות המופע המרכזי בערב - ₪ 40 :להזמנה מראש ) 50ש“ח ביום המופע(
לפרטים ולהרשמה :דוד 052-6465457

בואי לנשום

מחר זה קורה!

אל תפספסי ,יום כזה יש רק פעם בשנה!

למי?

ס צ עי רו ת תשע"ג 'בנין שלם'
ם'
כנ

בנות בגילאי
אי
17-25

עה ,התמקמות ,קפה ומאפה.

11:00-12:00

מחר

על הפער בין מה שאני
יודעת ורוצה לבין איך
שאני חיה.

הרבנית עידית איצקוביץ

איפה?

איך
מגיעים?

אמיר סנדלר

חסידים ,רבנים

הרב מיכאל טוביאנו

ואנשי מעשה בעליות

3
חומות של אמונה

שקדמו לעליות.

14:00-15:15

גב‘ אוולין כהן

4
אדם בונה קהילה,
קהילה בונה אדם

מודל משפחה יהודית
מתוך בית אבא -

מרן הרב מרדכי אליהו זצ“ל.
הרב שמואל אליהו

10
"על ניסיך שבכל יום" -
לא מפסיקים להודות
שיחה בליווי סרט.

אלידע בר שאול

הרב זאב קרוב ובנו אהרון

7
מה הקשר?  -סדנא
הורי ,אני
ומה שבנינו.

מסע לבניית אישיותי
ועצמאותי בתוך החברה
שמסביבי.
הרב אודי טמיר

9
סיפורים מבית אבא

6
בזכרנו את ציון  -סיור

מהי שמחה אמיתית
ואיך שומרים עליה
גם כשקשה?

סיפורה של אם עברייה
ברובע היהודי המתחדש.

הרבנית נעמי שפירא

11
בעלייה מתמדת
דילמות והתלבטויות
בחיים ,כמנוף להתקדמות.
הרב חן חלמיש

יעל פוזן

ולעיתים מרגישה לא
מובנת ...את לא לבד! על
משמעות הליווי בקשר.
הרבנית גילה ששר

13
מכינים את הקרקע
עבודת מידות
לפני החתונה
כהכנה לנישואים.
דנה תירוש

14
מפסיקים לירות
לכל הכיוונים
היכרות עם עצמי
כתנאי למציאת בן זוג.
גב‘ אורנית פיג‘ו

15
מפגשים הם -
התקדמות נעימה או
אוטוסטרדה מהירה?
כך אגיע למפגש ברוגע ,בנחת
ובהקשבה אמיתית לעצמי.

הוא היה אדם נטול אגו ,איש אמת".
לצד השיר על הרב פרומן ,ישנו השיר שכתבה שרה
ב"ק "שעשאך כרצונו" ,שהוא מעין צלע נשית דתית בתוך
האלבום .העולם הדתי על מגזריו והשאלות הפנימיות שלו
מעניין אותך?
"דיברתי הרבה עם שרה ב"ק על המתח שבין להיות אישה
ולהיות יוצרת .הערכתי מאוד את הצורך שהיה לה למצוא
צידוק הלכתי לזה שהיא שרה לפני קהל מעורב .וכששאלתי
אותה למה זה כל כך חשוב היא הסבירה לי שההלכה שומרת
על החברה שהיא בתוכה ולכן אי אפשר שכל אחד יפרוץ את
ההלכה איפה שבא לו .הערכתי מאוד את התשובה שלה .יש
לנו מופע משותף שנקרא 'לנטוע שמים' ,עם שירים של שנינו".

לדאוג לעומק של הארץ

אני מבקשת עוד סיפורים על אמא שלו ,על להיות הבן
שלה ,על דרך עבודתה .אריאל מספר לי על איך היה מביט
בה עובדת בבית ,מבעד לחרכי תריס העץ ,איך הייתה נפגשת
עם זמרים ,עוברת אִתם על השירים החדשים שכתבה להם.
הוא זוכר את ההתרגשות של שני הצדדים שעמדה באוויר,
את ההקפדה שלה אתם על הדיוק ,וכיצד הייתה מסבירה
להם את השיר.
לימים ,כשפינה את הבית ,וכשרעיון האלבום הזה קרם
עור וגידים ,נמצא מכתב שכתבה סבתא רבקה ספיר מקבוצת
כנרת ,לבתה נעמי שיצאה ללמוד מוזיקה .אריאל עיבד את
המכתב לשיר" .כשאמא שלי יצאה ללימודים מכנרת לירושלים
הייתה התנגדות בקיבוץ ,זה היה מיד אחרי מלחמת השחרור,
והקיבוץ הפוריטני לא יכול היה לעכל את זה ,צריך היה
ללכת בתלם .אבל סבתא הייתה מאוד בעדה כי היא השכילה
לראות שזה הייעוד שלה ,היא ראתה מגיל אפס שיצא ממנה
משהו מיוחד .היה שם בכנרת פסנתר שנתרם במיוחד עבורה
מחו"ל" .בתוך השיר הציורי ,המעודד את הבת בשעתה הקשה
רחוק מהבית ,נשמע פתאום קולה המוכר של נעמי שמר
בקטע שבו היא מספרת בריאיון על אמא שלה.
את אבא של הורוביץ פחות מכירים ,הסופר מרדכי
הורוביץ .בעברו היה איש אצ"ל ,ולאחר קום המדינה ,בין
יתר פעליו הוא הקים
ארגון נפגעי אש"ף.
יש לי הכרה שאני
הסופר הורוביץ היה גם
חי בתקופה שהיא
פעיל בתהליך שכנוע
העם
מהטובות של
הממשלה להביא את
היהודי ,ואני רוצה
מאתיופיה,
העולים
שנשים לב לזה .אני
ובבית נמצא מכתב
מודה שיש בי גם מידה תודה מבני העדה .אך
של ציניות ,היא יוצאת מעל הכול היה איש
רוח וסופר .את הספר
בדרך כלל כשאני
הפרעושים'
'קרקס
נדפק
רואה שמשהו
לביקורות
שזכה
אוהדות והערכה רבה
כתב לאורך  18שנה .בנוסף לכך היה גם אחד הפובליציסטים
היחידים מטעם הימין בעיתונות.
גדלת בבית ימני ,וזה יוצא דופן באזורים קובעי הטון
התרבותי של אותם ימים.
"גדלתי בבית שאִפשר לי להבין את המורכבות .את זה
שאין שום סתירה או זיקה בין הומניזם לעמדה פוליטית
בישראל .היה מסתובב אז ליד הבית שלנו ערבי מבוגר ועני
שהיה מצלצל אצלנו באינטרקום כי ידע שאבא שלי ייתן לו
לשטוף את האוטו הנקי כל שבוע במחיר מופקע .אבא שלי
גם היה בודק שאין אלכוהול בבונבוניירה שנתן למוסכניק
הערבי .אבא שלי הוא בעצם קצת כמו הרב פרומן  -במובן

16:45-18:15

גרעין תורני פרדס חנה

16
קחי את זה הלאה
אני ,ירושלים ועוד.

אז איך נרשמים?

הרב אוהד תירוש

 - 18:3תפילה משותפת בכותל
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הזה שהוא האמין שאתה לא עבד של תרבות המערב .כשיש
לך תרבות עשירה ועתיקה אתה יכול לזהות את זה גם אצל
הצד האחר ,אצל הערבים .אבל ביחס שלו לארץ ישראל הוא
חשב שאנחנו צריכים לתרגל את עצמנו להיות ריבוניים .חסר
לנו ההרגל .הוא חשב שחסר לנו אלמנט של כבוד עצמי.
לכן הוא לא התנשא על ערבים ,אלא להפך .הבעיה הייתה
בנו  -ששכחנו מהו
אבא שלי הוא בעצם
כבוד עצמי ומהו
שלי .זו האווירה שבה
קצת כמו הרב פרומן
גדלתי ,הייתה לו
 במובן הזה שהואראייה רחבה .היום,
עבד
האמין שאתה לא
כשאני מביט מסביבי,
של תרבות המערב.
מכעיס אותי לראות
כשיש לך תרבות
את המחנות בחיי
עשירה ועתיקה אתה
הרוח בארץ .יש כאן
בזבוז אנרגיה ,נרדמו
יכול לזהות את זה גם
בשמירה .במשמרת
אצל הצד האחר ,אצל
של עמוס עוז הפסיקו
הערבים .אבל ביחס
לדבר עברית .התרבות
שלו לארץ ישראל הוא השולטת היא תרבות
חשב שאנחנו צריכים
הרייטינג .ואני שואל,
לתרגל את עצמנו
של מי האחריות?
דאגו כאן כל הזמן
להיות ריבוניים .חסר
לרוחב הארץ וזה הרי
לנו ההרגל
לא תמיד בשליטתך כי
יש גם צד שני ,אבל לעומק הארץ לא דאגו .אני מאמין שבדור
שלי המלחמה היא על העומק ולא על הרוחב .יש מבוי סתום.
אני לא מאמין שיש ימין ושמאל .עזה היא נייר לקמוס  -הרי
אם תקום שם ריבונות שוחרת שלום ,עם ריביירה ,כולם ירצו
לבוא לבקר ,גם ימנים ומתנחלים ושמאלנים ,את השלום הזה
כולם ירצו ,אבל בינתיים יש כאן החמצה גדולה של התרבות.
ולאמנים ,ולי ביניהם ,יש תפקיד".

געגועים למאיר אריאל

השיחה הולכת ומתארכת ,בין ביאור שיר לסיפור
שמאחוריו עולים עוד שמות ,כמו למשל מאיר אריאל
(שהיום ,יום שישי ה' באב ,הוא יום השנה לפטירתו) ,ואריאל
מספר כמה אהב אותו ,ואיך התרגש לגלות שגם מאיר אהב
אותו וצפה לו גדולות ,וזאת למרות הוויכוח המר שניטש בין
מאיר לנעמי שמר על 'ירושלים של ברזל' (שכתב מאיר אריאל
הצנחן על הלחן של נעמי שמר) ,אבל גם היריבות ההיא
הפכה בסוף לאהבה גדולה בין השניים .והוא מתאר לי את
הסיפור על הצעיר שהתאבד מקבוצת ביתניה וזכה למצבה
המפורסמת בבית הקברות על שפת הכנרת ,זו המכונה
"מצבת השטן" ,וגם על עמיחי כ"ץ שהחזיק בציפורניים את
מועדון "הסינדרום" ועל הגעגוע אל החבר שהיה ועל האבדה
לתרבות .ואז הוא מספר על ג'מיל ופבל מבית החולים שסעדו
את אביו החולה ,ועל הניסיונות הבלתי נלאים שלהם ללחום
נגד מלאך המוות.
גם אריאל הורוביץ בכבודו ובעצמו מתגלה לי כגיבור,
שמגדיר את עצמו "אמן שמופיע ,שהולך מדלת לדלת".
שמתעקש להמשיך להוציא אלבומים ,גם בידיעה שלא תמיד
הם יושמעו .הוא הרי בכלל תכנן להיות תעשיין ,או טייס,
הוא כמעט נלחם נגד המוזיקה של עצמו .שלא רצה דלתות
שייפתחו בזכות אמא שלו .אבל לבסוף נכנע למוזיקה ,והבין
שבה גם כוחו ,ואפילו שליחותו.

חנן בן–ארי ודניאל בשך
בקריית החינוך במשרת ציון 50 :בני נוער ,ממורשת בצפון
הכול התחיל לפני כמה חודשים .בכנס 'הקהל' שאליו ועד ירוחם בדרום ,התכנסו ליומיים מרוכזים (יומיים לבנות,
התקבצו תלמידים ונציגים של כל מוסדות החמ"ד ,ישבה יומיים לבנים) של לימוד ועשייה .במהלך היומיים הצפופים
ועדת תלמידים ודנה בנושא שכותרתו "נוער המַסָכים" .הם למדו כמה יסודות חשובים בעולם התקשורת ,ועברו
הבעיה ידועה  -התברר שהנוער הדתי לא פחות ממכור סדנאות שלימדו אותם כיצד בונים ריאיון ואיך מתכננים
למסך האלקטרוני  -כל נער ונערה דתיים מבלים בממוצע כתבה .מיד לאחר מכן הם עברו לשלב הניסוי והטעייה:
כחמש שעות וחצי מול המחשב והסמארטפון .חישוב מהיר הכתבים הצעירים התחלקו לקבוצות קטנות ויצאו לרחוב,
שביצע רפי קפלן ,מנכ"ל תנועת 'מעלה' ,גילה שמדובר לצלם כתבות בנושאים שונים .קבוצה אחת בחרה לצלם
במיליוני שעות בילוי מול המסך .אחרי תיאור הבעיה ,במאה שערים ,קבוצה שנייה יזמה סקר רחוב ובדקה מה
חושבים המבוגרים על הנוער של היום,
חיפשה הוועדה דרכי פתרון.
קבוצה אחרת צילמה ריאיון מרגש עם
"יש מי שאומר' :בואו נילחם בזה,
בני נוער אתיופים ,ורביעית בחרה
נדיר את המסכים!' ויש מי שרוצה
להתמקד דווקא בכתבת טבע על מעיין
להתעלם  -הניסיון מראה שהדרך
נסתר ליד מבשרת .במהלך היום צילמו
הזאת לא הוכיחה את עצמה" ,טוען הרב
הקבוצות בכל האמצעים שעמדו
צבי שפיגל ,תושב מבשרת ציון וממארגני
לרשותם  -מצלמות מקצועיות
הערוץ החדש" .האלטרנטיבה שעלתה
ובעיקר הסמארטפון .את השעות
באותו כנס 'הקהל' היא פורטל
הבאות בילו הכתבים הטריים
חדשות ופנאי לבני נוער .אנחנו לא
בלילה לבן של עריכת חומרי
מצפים שזה מה שיעביר להם חמש
הגלם לכדי כתבה גמורה ,יחד עם
שעות וחצי מזמן המסך שלהם,
עורכים מקצועיים מאתר 'אורות'.
אבל אנחנו יכולים לקוות שלפחות
אחרי שינה קצרה וארוחת בוקר
בחלק מהזמן האתר ישמש להם
הם התכנסו לסדנת כתיבה נוספת,
מקום מרתק לבלות בו".
ומיד עברו לצפייה בסרטי כל
לשלב ההוצאה לפועל התאגדו
הקבוצות ולניתוחם.
יחדיו ראשי החמ"ד ,תנועת
הכתבים הצעירים יצאו לרחוב
במפגש שלנו עם בני הנוער
'במעלה'' ,מפעלות הציונות הדתית' - ,קבוצה אחת בחרה לצלם
ניכר היה שהיזמה כבר הצליחה;
ערוץ היהדות האינטרנטי 'אורות' ,במאה שערים ,השנייה יזמה
עשרות נערים ונערות שוויתרו על
ואפילו מערכת 'עולם קטן' תנסה סקר רחוב ,קבוצה אחרת
יומיים מהחופש ובאו ללמוד על
לעזור .הרעיון היה ליצור ערוץ וידאו צילמה ריאיון מרגש עם בני
נוער אתיופים ,ורביעית בחרה מנת לעשות" .זו גם שליחות וזה גם
אינטרנטי חדש ' -ערוץ אורות
לנוער' .לתוכן באתר יהיו אחראים להתמקד דווקא בכתבת טבע
מגניב" ,אמרה אחת מהם" .המורה
בני הנוער עצמם ,שיקבלו הכשרה על מעיין נסתר ליד מבשרת.
שלי די הכריחה אותי לבוא לכאן ,היא
וייעוץ מאנשי מקצוע" .הכוונה היא לאחר מכן בילו לילה לבן של
אמרה שזה יהיה פספוס אם לא אלך,
להפוך את בני הנוער לשותפים עריכת חומרי הגלם לכדי
ואני שמחה שהקשבתי לה" .נראה
העורכים
כתבה גמורה ,יחד עם
ששילוב אמתי של בני הנוער בתחום
מלאים בתוכן האתר ,וליצור אצלם המקצועיים מאתר 'אורות'
התקשורת יוצר אצלם תחושת
תחושת שייכות לאתר החדש" ,אומר
הרב שפיגל" .לא מדובר רק בזרם המרכזי של נוער הכיפות מעורבות ושייכות גבוהה יותר" .סוף סוף סוף נותנים לנו
הסרוגות ,הרצון הוא לתת במה גם לנוער הדתי שלומד לעשות באמת" ,הם אמרו" ,לא רק מדברים על הנוער ,אלא
בתיכונים ובמקיפים ,זה שבדרך כלל מקבל פחות מענה נותנים לנוער לדבר ולספר על עצמו" .יוזמי הערוץ החדש
מרוצים מההתקדמות של הרעיון שעלה מהשטח רק לפני
בעולם התוכן הדתי".
לצורך הקמת האתר החדש ,ארגנו יוזמי הערוץ סמינריון כמה חודשים ,ומקווים שבקרוב נוכל כולנו ליהנות מאתר
להכשרת עיתונאי שטח צעירים .זה קרה בשבוע שעבר תוכן מושקע ,מעניין ,ובעיקר  -צעיר.

"א

ני לא מפסיקה לחשוב על ההתנתקות כי הכישלון
שלי אז  -להסתכל על האירועים קצת אחרת  -גרם
לי לנסות להסתכל מאז איפה מנסים להשתלט לנו על
התודעה ולהכתיב סיקור אחיד"

ידידיה וסיון (רהב) מאיר

בריאיון זוגי על תפקיד התקשורת ועל העבודה המשותפת

"פתאום הדברים השתנו .הציפייה של עמי הייתה שאבוא
עם הילדים בעקבותיו ,אבל הדת לא דיברה אליי בכלל"

אביטל ועמי ברעם התחתנו כזוג חילוני.
ואז עמי חזר בתשובה

"בשבילי אלו החיים .להיפגש עם האנשים באופן בלתי אמצעי ,ללמוד דבר
או שניים מהעם ,להאזין לקול הפנימי ,ללכת אחר הלב .זאת הבחירה שלי"

מיריאל איילין ,נגנית הנבל מהמדרחוב בירושלים

וגם ...הפגשנו חרדייה ,חילונייה ,מתנחלת ודתייה
לערב כיף בעיר דוד

ה

קינה שבה פותחת מגילת איכה היא קינת
האוהבים שנפרדו .השבר של האחד שנחלק
וחזר להיות פלג גוף .בתוך הקינה הזו יש בעצם
סיפור של אהבה ,אבל איך יכול להיות שדווקא
כשאנחנו נפרדים ,אנחנו כל כך יחד בפנים?

הרבנית נעמי שפירא בטור חדש

ביום חמישי י"א באב  18.7יופיע אריאל הורוביץ בבית
ברודט בתל–אביב עם המופע 'הגיבורים שלי'.

חיה מאיר

 02-6271525׀ www.binyanshalem.org.il

נפגש

הכניסה בתשלום ׀ הנחות לנרשמות מראש בכרטיס המשפחתי או דרך רכזת

צילום :דן לב

הרשמה גם
במקום,
או בקבוצה
בו
בלו הנחה!
ותק

15:45-16:45

נה
מתחנה
קו 1
תל,
מרכזית תל
לכותל,
העירר
קו  38ממרכז העי
ודי
לרובע היהודי
קלה
או ברכבת הקלה
שם
לעירייה ומשם
ברגל דרך שערר יפו.
שילוט
דיילות הכוונה ל
ושילוט
רך...
יחכו לכן בדרך...

2
תמיד בשמחה
12:30-13:30

די,
ברובע היהודי,
ירושלים

איך אבחר בטוב כשהעולם
מסביב כל כך מושך?

מפגש משמח עם צני
ועם הנשיות שבנו.

*מסלול לבנות  20ומעלה

 10:30-11:00הג
בדרך לבניין הבית שלי*
ת  -שיעורים לבחירה
רק מה שאת אוהב
12
8
חדש מישהו הולך תמיד איתי
5
לפגוש את עצמי מ
1
בחירות טובות
”אבל אני באמת רוצה“...
את נפגשת עם בחור
עות

מתי?
ן
ראשון
יום
(1
ז' אב )(14/07

צעיר

המרכז ללימודי משפחה

אריאל הורוביץ מגיע אל הריאיון הזה רכוב על האופנוע
מתל–אביב לירושלים" .אתה לא מפחד?" אני שואלת" ,בכל
זאת יש אישה בבית וילדים ואתה הרי לא ילד" .הוא מרגיע
אותי" :זה בטוח ,ויש קסדה ואני לא מתגרה בגורל ,אני נזהר".
מצד אחד הוא ילד שמסרב להתבגר ,ומצד שני הוא גם איש
מפוכח .הוא אופטימי אבל יש בו גם מידה ברוכה של ציניות
ומבט מלא הומור על החיים ועל המציאות הישראלית .הוא
מזכיר בזה את אמא שלו ,הכוהנת הגדולה של שירת הארץ
הזאת  -נעמי שמר .המבט הזה והמורשת שלו עושים דרכם
אל השירים שלו ,שרגע בא לצחוק מהם כי הם עלינו ,והם
משעשעים ,ורגע הם מציגים לנו את הכיעור שבנו שלא תמיד
נעים לנו לראות ולשמוע.
הורוביץ אוהב אנשים והם מקבלים אצלו פנים ושמות.
באלבום הראשון שלו הכרנו את סיגל נחמיאס פקידת
המילואים ,ונפגשנו בו ובאחותו במרפסת הקטנה עם 'יאללה
ביי' ("אמא שלי הייתה זו שזיהתה את הפוטנציאל של השיר
הזה" ,הוא מספר לי" .אמרתי לה שזו רק בדיחה אבל היא
הבינה ואמרה לי שאם אני רוצה שהאלבום יצליח כדאי לי
להכניס את הבדיחה הזו לאלבום") .אחר כך הכרנו אותו
כשהתאהב ברנה כוכבת הקולנוע ,ובין לבין ובהמשך הפיק לנו
שירים מחויכים ושירים ארץ ישראליים .גם באלבום החדש
שלו  -השישי במספר ,תפוקה נדירה במחוזותינו  -הוא עושה
כבוד לאנשים ולפרצופים ,מוכרים וגם נטולי שם .הרב מנחם
פרומן ז"ל נמצא שם ,וסבתא שלו רבקה ואמא שלו מצוטטות
במכתב ,וקבוצת ביתניה
וסיפור "מצבת השטן",
קל היום טכנולוגית
וגם העיתונאית הדתייה
לא
ליצור אווירה ואז
שרה ב"ק מתארחת,
צריך אמירה; ההישג
והאח הרוסי וזה
הגדול של אמא הוא
הערבי בבית החולים,
למען
והלוחמים
שאת כל השירים
המוזיקה האלטרנטיבית
שלה אפשר לשיר
בארץ נמצאים פה,
א–קפלה .בלי ליווי.
וגם הבת שלו מקבלת
כמוה,
אני לא כותב
שיר .לכולם הוא קורא
והשפה והסגנון שלי
"הגיבורים שלי".
אחרים ,אבל למדתי
"אם אני אתלונן מה
יגידו המסכנים?"
ממנה איך לכתוב
אריאל הורוביץ יודע
לספר סיפור ,על אמא ועל אבא ,יש לו מבט אוהד אך מפוכח
על חיינו כאן בארץ .הוא מדייק אתי" :תמיד אהבתי את
השירים שמספרים סיפור ,גם אמא שלי הייתה מן הראשונות
שכתבו כך בארץ .השיעור שקיבלתי ממנה הוא ששיר צריך
להחזיק .צריך מנגינה ומילים וזה לא מובן מאליו .קל היום
טכנולוגית ליצור אווירה ואז לא צריך אמירה; ההישג הגדול
של אמא הוא שאת כל השירים שלה אפשר לשיר א–קפלה.
בלי ליווי .אני לא כותב כמוה ,והשפה והסגנון שלי אחרים,

אבל למדתי ממנה איך לכתוב".
האלבום החדש והמשובח נפתח בשיר שהוליד את
הפרויקט כולו .כשאריאל ואחותו פינו את בית ההורים הם
מצאו ספר שירים של אבא קובנר" .עמדתי מול הספרייה
הענקית והייתי צריך להחליט מה לקחת ועל מה לוותר.
לקחתי אתי את אבא קובנר ומשם התגלגלו אחר כך כל שירי
הגיבורים שלי" .הספר שנלקח נקרא 'סְלון קטרינג' ע"ש בית
חולים באמריקה שנקרא כך .את הספר כתב קובנר כאשר
שכב שם בערוב ימיו לאחר שנכרתו מיתרי קולו בשל מחלת
הסרטן שממנה סבל.
איזה מין גיבור הוא אבא קובנר?
"אבא קובנר הוא הסמל של היהודי החדש בעיניי .בשיר
שלו שמצוטט בתוך השיר שלי הוא מתאר את הזמן שהיה
פרטיזן ,ואת המלחמה שניהלו הפרטיזנים היהודים מכל
הכיוונים ,מול הנאצים ומול הרוסים ,מול המלחמה ומול
הגויים שחמדו את הבנות היהודיות".
יש בשיר גם ביקורת ,ואמירה נוקבת לבני דורנו .תרשה
לי לצטט את הבית האחרון:
"אני סוגר את הספר קורא בעיתון כותרות
חיילת מביטה בי בעיניים נבערות
מאחוריה כפות איש מבוגר והיא לא מתביישת
להצטלם אתו להעלות את זה לרשת
אני שואל אותך אבא קובנר ,יהודי ענק,
האם הוצאת אותי מהשטעטל כדי שאהיה לקוזאק?
אין לי תשובה ואני אילם כמו שהיית
כשהתעוררת בסלון קטרינג וחרש בכית"
"אני לא כותב שירי מחאה בכוונה כדי למחות ,אבל אם
יש משהו שיקר ללבך בבית ,אתה אומר אותו .כשיש משהו
מקולקל ,אתה מתעכב עליו ,מזמין טכנאי .אני גם לא אדם
נוסטלגי ,אבל יש בי הערכה למאמץ שהביא אותנו עד הלום.
זה לא אומר שפעם היה טוב יותר .יש לי הכרה שאני חי
בתקופה שהיא מהטובות של העם היהודי ,ואני רוצה שנשים
לב לזה .אני מודה שיש בי גם מידה של ציניות ,היא יוצאת
בדרך כלל כשאני רואה שמשהו נדפק .יש ציניות שאומרת
שלמרות שזה חשוב וזה הולך פייפן ,אני צוחק .אני משתדל
לא להתלונן כי בסך הכול מצבי טוב .אם אני אתלונן מה יגידו
המסכנים האמתיים?"
בוא נלך אל עוד גיבור מעניין ,הרב מנחם פרומן ז"ל .איך
הכרת אותו?
"השיר על הרב פרומן הוא אחד משני שירים באלבום
שזכיתי להשמיע לנושאי השיר את התוצאה רגע לפני פטירתם.
השיר נכתב בעקבות שיעור ראשון שהרב הזמין אותי אליו
ושהוקסמתי ממנו ,ומן הקהל שהקיף אותו .שמרתי אתו על
קשר והגעתי לעוד שיעורים שלו .הוא אהב את השיר ,אבל
אני זוכר שאמר לי 'יש דבר אחד שאני לא אוהב בו ,שאתה
מסיים את השיר עם השם שלי' .אבל בסוף אותו מפגש שבו
הרב העביר שיעור על הצחוק דווקא בתוך המחלה ,והייתה
שם תחושה שהוא מבין משהו תוך כדי דיבור ,הוא ניגש אליי
ואמר 'עכשיו הבנתי למה התכוונת ...אתה בעצם צחקת עליי'.

X

עשרות בני
בקרוב :אתר אינטרנט חדש לנוער מבית 'ערוץ אורות'
נוער מכל רחבי הארץ הגיעו בשבוע שעבר לסמינריון הכשרה ולמדו איך
לראיין ,לצלם ,לערוך ולהפוך לעיתונאי שטח צעירים הוא משלנו

אריאל הורוביץ נמצא הרבה אחרי השלב שמציגים אותו כבן
של נעמי שמר ,וזאת אולי הסיבה שדווקא היום הוא מרשה
לעצמו לדבר בלי להתנצל על ההשפעה החינוכית והמוזיקלית
שרכש  באלבום החדש' ,הגיבורים שלי' ,הוא ממשיך לחבר
באופן מופלא בין ישן וחדש ,שמרנות ופתיחות

שיעורים ׀ סדנאות ׀ כיתות אמן ׀ סרטים

ארז לב ארי

צילום :יפעת גולן

ותודה להוריי
שהביאוני
כמעט עד הלום

בס“ד

מדברים
מהשטח

13

דרושים

אברכים
מחנכים
מלמדים
מורים ומורות

אתם מוזמנים להצטרף

למשפחה שלנו
גרעין צעיר בצמיחה
מושבה שלווה וירוקה
נגישות למרכז ולחיפה
מגוון תחומי עשייה
מחירי דיור נוחים

לפרטים ולתיאום ביקור :אסף – pardeshanna@gmail.com | www.hapardes.org ,054-5459014

חודשיים ראשונים מתנה! בלי התחייבות!
למנויים ,כל הפרטים והמבצעים077-4437405 :

ירחון נשים
לראשי חודשים

"החיים בבית שלנו התקיימו בעולם מקביל .מנותקים
מהמציאות ,מבודדים ,על כוכב אחר .לאבא היה קשה
להתמודד עם המציאות .בבית לא הייתה טלוויזיה ולא היו

"אף פעם לא
ראיתי את אבא בוכה.
אפילו את העיניים
שלו לא ראיתי.
קטנות כל כך מאחורי
העבות.
העדשות
קטנות עד כדי כך
שאין לי מושג מה
צבען .כאילו נמחקו
לו מתישהו בין 1942
ל– .1945ואולי פשוט
כבו" .ושוב יש לנו

כאן ספר שעוסק
ביחסי אבא ובן ,ואני ,כאדם דתי ,לא יכול שלא להשליך
ולהציע שהסיפור מספר גם משהו עלינו כעם אל מול
אבינו .זה סיפור של משפחה שאף שהיא נראית 'משפחה
למופת' היא למעשה משפחה שהאבא כבוי בה .זה הסיפור
של החורבן  -של השואה ושל תשעה באב .משפחה עם
אבא כבוי.
הספר הוא ספר מיוחד ויש בו הרבה כאב ,החמצות
ואבדן ,אבל הוא נגמר בתקווה  -הבן והאב נגלים זה לזה,
וכמו שקישקה עצמו אמר בריאיון לאחר שהספר יצא
ואביו השתתף באחת ההרצאות שלו " -אתם יודעים מה,
זו הפעם הראשונה שאבא שלי מקשיב לי" .השיבנו ה'
אליך ונשובה.

המלצות והצעות לספרים אפשר לשלוח לדואר האלקטרוניsfarim@okm.co.il :

יריד צדקה בירושלים

"לתת כשאתה אוהב"  -יריד צדקה לזכר
מלכי רוט ומיכל רזיאל הי"ד יתקיים ביום
רביעי י' באב ( )17.7בין השעות 16:00-
 .22:00מתנפחים ,דוכני מזון ,בגדים,
דיסקים ,כלי בית ונוי ,ציוד לבית הספר,
ציוד מחנאות ועוד .בנוסף יתקיימו
הופעות של כמה אמנים- 17:00 :
נועמיקו הקוסם - 18:00 .עילי אבידני
(מבית ספר למוזיקה) - 19:30 .להקת
בית הבובות .בואו בשמחה.

שירים שאלעזר אהב

 11שנה עברו מאז הירצחו של
אלעזר ליבוביץ הי"ד .כמדי שנה
תיערך התכנסות לזכרו בצומת זיף
בהר חברון .נטייל ,נשיר ונזכור
ביום רביעי ,י"ז במנחם אב (:)24.7
לפרטים ולו"ז מפורט.052-2060396 :

מחאת אוהלים על
הפקרת ההר

בתשעת הימים לא נסתפק בבכי
ואבלות .בימים ראשון עד שלישי,
ז'–ט' באב ,נגיע כולנו למחאת
הדיור האמתית  -מאהל מחאה על
הפקרת הר בית ה' ,בדרישה לשלטון
יהודי בהר ולבניית בית המקדש.
המאהל יתקיים בגן העצמאות,
רחוב אגרון ( 18ליד המלך ג'ורג')
בירושלים .הקמת המאהל ביום א'
ב– .12:00בשעה  18:00כנס פתיחה
בהשתתפות הרב ישראל אריאל,
הרב יוסף אלבוים ,הרב יהודה
קרויזר ,ח"כ משה פייגלין ,ד"ר
מיכאל בן–ארי ועוד .שיחות נוספות
יתקיימו ביום ב' בצהריים .בערב ,ליל
ט' באב ,צעדה סביב החומות ,ובצום
ט' באב פעילויות ושיעורים בנושא
המקדש .לפרטים :בנות ,050-7338081
בנים  .054-3268926תנועת 'חוזרים להר'.

עצרת מחאה שקטה למען הפסקת הרצח,
קצירת האיברים והרדיפה המופנים נגד
עשרות מיליוני מתרגלי פאלון גונג בסין
תתקיים ברח' בן יהודה  ,197תל–אביב
(מול שגרירות סין) ביום שני ט"ו באב
( .18:00-20:00 ,)22.7העצרת תציין 14
שנה לתחילת מעשי הרצח והרדיפה של
מתרגלי השיטה הסינית הרוחנית פאלון
גונג (פאלון דאפא) בידי המשטר הסיני.
עצרות דומות יתרחשו ביותר ממאה
מדינות ברחבי העולם .במדינת ישראל,
כ– 260,000אנשים חתמו על עצומה
הקוראת להפסקת הרדיפה והעינויים
של מתרגלי השיטה בסין.

"באהבת חינם ייבנה
המקדש"  -ערב לזכר
אבישי שינדלר

ערב 'זוכרים ושרים בדרכי אבישי'
לזכרו של אבישי שינדלר הי"ד שנרצח
בדרכו מישיבת שבי חברון לביתו בבית
חג"י ,יתקיים במעמד הרב יעקב אריאל
ובהשתתפות שלומי שבת ,אהרן רזאל,
רועי ידיד וחיליק פרנק ובליווי תזמורת
'ענבי הגפן' באולם ראסל ברמת גן בי'
באב ( .)17.7כרטיסים אחרונים :יאיר
 052-4864458אריאל .052-6903430

קיץ רטוב
במגזין!

לגברים בחיפה

משקיעים במשפחה  -יום עיון קיץ
לגברים בחיפה .מרצים :הרב מנחם
בורשטין ,הרב מאיר בזק ,הרב צדוק
בן–ארצי ,הרב ניר וינברג ,הרב אייל
יעקובוביץ' והרב אביחי קצין .יום
ראשון ז' באב ( )14.7בישיבת "מבשר
שלום" ,אידר  25חיפה" .מבשר שלום"
 www.m–shalom.co.il 04-8348887mshalom1@neto.net,il

יום עיון למדריכות כלות
בחיפה

הכשרה והעשרה למדריכות כלות
בנושאים :הכנת הכלה ליום החופה
ולליל כלולות ,דילמות בהדרכת כלות,
שאלות נפוצות של זוגות לפני חיי
הנישואין ובתחילתם" .אחותי כלה" -
הדרכת כלות חילוניות .מרצים :הרב
אבידן חזני ,הרבנית טובה בזק ,הרבנית
גילה חזני ,מירי פרלשטיין ,הרבנית בת
שבע רוט .יום ראשון ז' באב (,)14.7
אולם האירועים של בית הכנסת רמת
אשכול ,ראול וולנברג  11חיפה" .מבשר
שלום" www.m–shalom. 04-8348887 -
co.il mshalom1@neto.net,il

אוכלים כשר

פסטיבל 'אוכלים גורמה כשר'
ה– 6בנתניה יוצא לדרך100% .
מהישראלים אוהבים לאכול76% ,
אוכלים רק אוכל כשר  -מגיע להם
אוכל איכותי .בחסותה של ראש
העיר מרים פיירברג ,לפסטיבל
צפויים להגיע עשרות אלפי מבקרים
מכל רחבי הארץ וליהנות מאוכל
כשר ברמה הגבוהה ביותר .מטבח
אסיאתי ,איטלקי ,ים תיכוני ,מזרחי
ואירופי ,והכול כשר ,לצד הצגת כלי
המטבח וציוד העזר המתקדם בתחום
הבישול וחומרי הגלם הפופולריים,
שמני זית ,גבינות ותבלינים ,שוקולד,
קרפים ועוגות ,מיצים ,משקאות
ועוד .בכל ערב יתקיים מופע מרכזי
של אמן מוביל .ט"ז באב (- )23.7
אהוד בנאי ,י"ז באב ( - )24.7שלומי
שבת .בנוסף יכלול הפסטיבל
פעילויות לילדים ,שת"פ עם עמותת
אקי"ם  -בהקמת מסעדה שכל
הכספים ממנה הם קודש לעמותה,
ועוד .הפסטיבל יתקיים בנתניה,
בפארק "השלולית" אגם החורף.
ימים ג' עד ה' ט"ז–י"ח באב (23-
 )25.7בין השעות .18:00-23:00 :בעלי
עסקים המעוניינים להשתלב באירוע
(בתשלום) מתבקשים לפנות להילה054- :
.hila@lilla.co.il ,5777185

ְל ִה ְת ַח ֵּבר ַל ִּמ ְק ָדׁש  -ערב
ירושלמי

ערב בירושלים ,שכולו התחברות אוהבת
למקדש  -סיור ,לימוד ,דיון ,תפילה
לקראת ט' באב ,יתקיים ביום ראשון ,ז'
במנחם–אב ( )14.7בהדרכת רחל סלע.
 - 16:30נפגשים מחוץ לשער ציון.
 - 21:00סיום .המחיר (כולל תצפית):
 90שקלים .הערב אינו כולל עלייה להר
הבית .לפרטים ולהרשמה :רחל סלע
rachel530@walla.co.il 0524-802550

עונג שב"צ

מסרים עמוקים בשפה שכיף לקרוא -
למקום הזה מכוון השּב"צ ,דף לימוד הקורא:
"לומדים תורה ,ובכיף" .השּב"צ (ר"ת שבת
בצהריים ,זמן לימוד הדף בסניפים) פועל
במסגרת שלוש תנועות הנוער  -בני עקיבא,
עזרא ואריאל .הוא מופיע באתרי שלוש
תנועות הנוער ,באתר החמ"ד ובאתר ישיבת
קריית משה .למי שאוהב לחפש ,הוא נמצא
גם בפייסבוק .הדף לא מיועד רק לסניפים.
הוא מופץ גם בבתי הכנסת ובישיבות במצפה
יריחו ,ורובה של רשימת התפוצה שלו מכיל
אנשים פרטיים .ולא רק נוער .גם מבוגרים
מוצאים שם רעיונות ,עבודת ה' ,העצמה
אישית ותובנות .את הדף כותב חיים ברנסון,
הישיבה
תלמיד
במצפה
הגבוהה
יריחו .קומונריות,
מדריכים ,מוסדות
לימוד וכל שאר עם
ישראל  -להצטרפות
ל ש ב " צ י ה :
@falmarooo
או
gmail.com
"שב"צ לומדים תורה
ובכיף" בפייסבוק.

דרושה קומונרית ובת שירות לבית רימון
שבגליל התחתון .לפרטים :הילה .052-6306063
בת שירות המחפשת נתינה משמעותית
ותרומה לקהילה תמצא את מקומה כרכזת
נוער במצפה נטופה .תקן בוקר :ליווי גיל הזהב
ביישוב ובקיבוץ לביא .לפרטים :יפה יהודה
.050-4234-222
בגבעת אסף ,יישוב תורני קטן וחמים,
מחפשים משפחות .נשמח שתצטרפו אלינו.
נאוה  ,052-5392146נתנאל .052-4550958

ידיעות

מרכז ההתנדבות
פתוח ואתם מוזמנים
לשבץ את עצמכם
'לאורו נלך' ומשרד החינוך פותחים את החופש
בגדול במבצע התנדבות ענק .החופש הגדול
הוא הזדמנות מצוינת לתרום תרומה אמתית,
ועשרות אלפי בני הנוער שכבר התנדבו
מספרים על חוויות ששינו את חייהם.
הקיץ מתכננים בארגון התנדבויות שונות
ומגוונות .בין היתר יגיעו קבוצות מתנדבים
למושב באר ִמלכה שנפגע קשה ממכת הארבה
שפקדה את הדרום לאחרונה ויסייעו לחקלאים
המקומיים בשלל תחומים .המתנדבים יעסקו
בדישון הקרקע ובהכשרתה לזריעה נוספת,
פינוי חממות שנפגעו מהארבה ,הקמת חווה
חקלאית ועוד .במוקד אחר יגיעו המתנדבים
למושב עמיעוז ,ויסייעו לחקלאי שנפגע
כלכלית מהמבצעים הצבאיים בדרום .הנערים
יהוו כוח עזר לפינוי החממות ויעסקו בשתילת
פירות וירקות .קבוצות מתנדבים נוספות יגיעו
ליישובי הפריפריה והפיתוח בנגב ובגליל
וישתלבו בעזרה לקהילה .המתנדבים יעסקו
בשיפור פני היישוב ,בביקור קשישים בבתי
אבות ,בהדרכה בקייטנות וכן ישתלבו עם
הנוער המקומי בפעילות חינוכיות .ההתנדבות
מיועדת לגילאי .15-18
הההרשמה באתר 'לאורו נלך' www.leoro.
 org.ilאו בטלפון.052-3115607 :

מופע ב'מזמור'

בית קפה קהילתי
בירושלים

בקריית משה בירושלים מוקם בימים
אלו 'קפה בגן' ,בית קפה חברתי קהילתי
שיופעל בידי בעלי צרכים מיוחדים ,בגינה
ברחוב שד' המאירי פינת הרב קוסובסקי
(צמוד למכון מאיר) .בית הקפה נפתח
המנהל הקהילתי ועמותת שק"ל.
בשיתוף ִ
הפתיחה ביום רביעי י' אב 17.7 ,בשעה

אגף הגיור מזמין
בנות שירות לאומי
לעבודה ייחודית ומרתקת

תרמו לבית המדרש בבית שאן

אצלנו בבית שאן חם! חם  -אז צמאים ...אין מים אלא
תורה .תורה יש ,אבל מה עם בית מדרש? אנו פונים אליכם
בבקשה לתרומה לשיפוץ בית מדרשנו היקר מפז .בית המדרש
לנוער פעיל יותר מ– 15שנה ,בשיעורים ,בתפילות ,בגיבוש
ובחיזוק ההנהגה .משאבות המים אינן שואבות ,מזגנים אינם
ממזגים ,אין מדרגות .בזכותכם תרבה תורה בישראל .לפרטים
ותרומות :ראובן  .054-4677547מוזמנים לבקר.

ראשית

מדרשהלבנותרמתהשרון

בתחומים הבאים:

• מוקד גיור ארצי
• מחוזות אגף הגיור בפריסה ארצית
• עבודה עם עולי אתיופיה במרכזי
קליטה בפריסה ארצית

שירותלאומיבאווירהכיפית
ית
בליווימדרשהומשפחותמאמצות

מקהילתרמתהשרון
עשייהמשמעותיתבתחומי
חינוךהפצותורווחה

עדיפות לדוברות שפות זרות

לפרטיםניצן 

בואו להיות שותפות במשימה לאומית
לפרטים :דבורה פריימן 02-5450107

devorahf@pmo.gov.il

נותרו
מ
קומות א
למרכזי ה חרונים
בצפון ו הדרכה
בדרום

פרטים באתרים:
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
www.shimur.org.il

רוצה להיות שותפה בהפרחת הנגב? במצפה
רמון עדיין מחפשים בנות שירות! מרכז
העמקת יהדות ,בית ספר ,גנים ,והכול בשילוב
גרעין מדהים! לפרטים :שרה .052-7203859

בי' באב ( )17.7יתקיים מופע של תלמידי
בית הספר למוזיקה 'מזמור' בגבעת
ושיגנטון עם דניאל זמיר ויונתן רזאל.
המופע יתקיים בצוללת הצהובה בירושלים
בשעה  .20:30כרטיסים אפשר לרכוש
בקופות ביום המופע או במשרדי 'מזמור'.

לנשים בקריית אונו

גרעין קריית אונו ותנועת 'מעיינות'
מזמינים את ציבור הנערות והנשים
ביום רביעי י' באב ( )17.7בשעה 21:00
למופע של שרון רוטר " -ארוץ אליך".
הזמרת שרון רוטר (מבית היוצר של ברי
סחרוף) יוצאת במופע אינטימי המשלב
סיפורי תשובה אישיים ושירים מקוריים
ומהמקורות .עלות :תשלום מראש (עד
ערב קודם) 25 :שקלים .ביום המופע:

אזכרה לחללי תרפ"ט

ביום ראשון הקרוב נערוך את האזכרה השנתית
לחללי מאורעות תרפ"ט בירושלים (כולם
זוכרים את חללי חברון ,אבל בפועל הפרעות
החלו בשכונת בתי ניסן ב"ק שעל יד שער
שכם) .ביום שישי י"ז באב תרפ"ט יצא המון
ערבי מוסת מהר הבית .ההמון שעט דרך רחוב
הגיא ,חלף על פני שוטרים בריטים שאננים
ומנומנמים משהו ונפלט משער שכם היישר
אל לב השכונות היהודיות .בתי כנסת ובתי
מדרש עלו באש ,ספרי קודש נשרפו ,בתים
ניזוקו ו– 19תושבים מצאו את מותם בידי
ההמון המוסת .במאורעות תרפ"ט נרצחו 23
אנשים בירושלים 19 ,מהם בשכונות הצמודות
לשער שכם .בעשור האחרון רוחות של תקווה
וגאולה שבו למתחם היהודים בשער שכם.
שמונה משפחות יהודיות קבעו בתיהן בשכונה.

מחפש עבודה מאתגרת ומעניינת? דרוש
סייע בכיתת חינוך מיוחד בישיבה תיכונית
בירושלים .התחלת עבודה בתחילת שנת
הלימודים תשע"ד .ישנה אפשרות גם למשרה
חלקית .נא שלח קורות חיים לדוא"ל:
.darush22@gmail.com

בואי והצטרפי
ל"גרעין אתרי מורשת" חדש
במסגרת השירות הלאומי
המשלב הדרכה באתרי מורשת,
שליחות חינוכית בעלת
חשיבות לאומית והמון חוויות!

האגודה להתנדבות

www.sherut-leumi.co.il

'בכל לבבך'

בס”ד

דיווח מכנס עבודת ה' השני

ביום חמישי שעבר נערך בישיבת רמת גן הכנס "בכל לבבך" לחיזוק עבודת ה',
בהשתתפות עשרות רבנים ורבניות ,אנשי ציבור ואמנים מובילים .כ– 1,500איש,
דתיים לצד מסורתיים וחילונים ,לקחו בחמישי האחרון פסק זמן מהמרוץ היומיומי
וממטלות השגרה ,והגיעו לכנס ,שנחתם בשעות הערב במופע התוועדות של האמן
אביתר בנאי והרב יהושע שפירא בסימן געגועים לירושלים ,מול קהל של  900איש.
במסגרת היום נערכו עשרות הרצאות של הרבנים והרבניות המשפיעים ביותר לצד
אמנים ידועים ,בהם הרב יעקב אריאל ,הרב אהרן ליכטנשטיין ,כדורסלן העבר דורון
שפר ,הרב יהושע שפירא ,ידידיה מאיר ,הרבנית נעמי שפירא ,הרב מנחם בורשטין,
הרב הנדלר ,ד"ר מיכאל אבולעפיה ,הרבנית אורה רבקה וינגורט ,הרב דוד דודקביץ',
הרב אוהד תירוש ,הרב דניאל כהן ,הרב מיכי יוספי ,הרב אלישע אבינר ,הרב דב זינגר,
הרב דניאל הכהן סטבסקי ,הרב ליאור אנגלמן ורחל ארבוס.
מנהל ישיבת רמת גן ,אורי פינסקי" :קשה לתאר במילים כמה
משמח לראות שכל כך הרבה אנשים התפנו מהעבודה ומשגרת
היום ורצו להגיע לכנס שעוסק בעבודת ה' ,ואף שכבר בתחילת
היום אזלו המקומות ,רבים נוספים ביקשו להגיע .אני מודה לכל
המשתתפים .עבודת ה' היא נושא מרכזי שנמצא בלבנו .אני מצדיע
לרב יהושע שפירא שהכניס את נושא עבודת ה' לשיח בציבור
בדתי ,ואפשר לומר שהצלחתו של הכנס היום היא הצדעה עבורו".

מעונין להשקיע ולהשפיע
על הלב של בני הנוער?
רוצה להוביל קשר של חיים?

בוא/י להיות איתנו במקום -בלב
אצלנו בונים עתיד באמונה
דרושים לשנה"ל התשע"ד
 uמדריכים/ות  uשרות אזרחי  uמתנדבים
 uסטודנטים זכאים למלגה
פרטים ונתונים באתרwww.makombalev.org :
קו”ח למיילmakombalev@gmail.com :
רק פניות מתאימות תענינה.

לישיבה תיכונית קרית חינוך בית שמש לשנה”ל תשע”ד

דרושים:
ר”מ
מנהל תיכון
ומורים למקצועות:
•אנגלית •מדעים •חינוך גופני
•תקשורת )קולנוע  +מדיה(
•לשון +הכנה לבגרות
קו”ח ניתן לשלוח לפקס02-9914460 :

קריית ארבע למען ילדים מיוחדים

את השבוע הראשון של החופש הגדול הקדיש נוער קריית ארבע–חברון לקייטנה מיוחדת עבור
ילדים מיוחדים .ביזמת מחלקת הנוער ביישוב ובסיוע ארגון 'חברים לרפואה' ,הוציאו לפועל
קייטנה המבוססת כולה על טהרת ההתנדבות .במשך שישה ימים מלאים ,הכוללים שבת ,השתתפו
 25ילדים בעלי צרכים מיוחדים בקייטנה
שבה בני הנוער של קריית ארבע–חברון
שימשו מדריכים ורכזים בהתנדבות מלאה.
לכל חניך הוצמדו שני מדריכים והם ליוו
אותו במשך  24שעות ביממה  -ישנו אתו,
קמו אתו ,האכילו אותו ודאגו לכל צרכיו.
מדובר במיזם שקם ביזמת מחלקת הנוער
בקריית ארבע כחלק מפעילויות הקיץ.
על המחנה עמלו יותר מ– 200בני נוער,
תלמידי כיתות ט–י"ב ,שהחלו בהכנות
כבר לפני חצי שנה .במהלך התקופה
האחרונה הם הצליחו לגייס עשרות אלפי
שקלים לטובת הפרויקט .חוויה שאותה לא ישכחו הילדים היא טיסה בשמי הארץ ביותר מ–20
טיסות במטוסים קלים שנתרמו לטובת העניין עבור ילדי המחנה .את הקייטנה סיימו הילדים
בשבת בקריית ארבע–חברון ,שכללה קבלת שבת בשדה מערת המכפלה .בסוף השבת התקיימה
סעודה שלישית קהילתית יחד עם תושבי קריית ארבע–חברון.

או למיילKiryathinoch@gmail.com :

אירוח כפנרהי
–שמו

בקריי
ת04-6940351 0
52-4261184
מתאים
חצר גדולה
פינות ישיבה בין עצי הגן
נדנדות
חדר אוכל ומטבח מרכזי
 5דקות ממקורות הירדן
בית-כנסת וקייטרינג מהדרין בסמוך

למשפחות,
זוגות
או למפגש
משפחתי
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וצפון השומרון
נותרו מאות ללא פרנסה
המשימה:
להחזיר אותם למעגל העבודה
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גם למנויים מחכה מבצע מיוחד  -פרטים בגיליון

בעת האחרונה נערכת מתקפה ציבורית ופוליטית
מאורגנת כנגד אחד ממפעלי המופת של
הציונות הדתית ,ישיבות ההסדר ,מפעל שזכה
בפרס ישראל על תרומתו לעם ישראל ולחברה
הישראלית ,הקים והעמיד דורות של תלמידים,
חיילים וקצינים נאמנים ומסורים .משיקולים
ציניים ,פופוליסטים ופוליטיים ,בוחרים אנשים
וגורמים שונים לסמן את ישיבות ההסדר כמטרה
למתקפותיהם ,תוך שיסוי ,שימוש בחצאי
אמִתות ,והפצת נתוני כזב.
כבוגרי ישיבות הסדר שהיו לנו ולדור כולו לבית
גידול רוחני ,חינוכי וערכי ,מתוך הכרת הטוב למפעל
המפואר שהצמיח ברכה לעם ישראל ולחברה
הישראלית ,ומתוך אחריות ציבורית וחברתית אנו
מבקשים להקים פורום של בוגרי ישיבות הסדר,
שיפעל בדרכים תקשורתיות ואחרות ,כדי לעמוד
לצד הישיבות בשעתן הקשה .בוגרים שיש בידם
יכולת תקשורתית ,הסברתית וציבורית ,וברצונם
להיות שותפים בפעילות ,מוזמנים לפנות לדוא"ל:
 .hesder@gmail.comאבי רט ,אלישיב
רייכנר ,ספי שרמן.

אגף תרבות תורנית במתנ"ס מעלות,
בשיתוף מוזיאון גוש קטיף בניצן ,מזמין
את הציבור ל"יום גוש קטיף" במעלות.
בתכנית - 17:00 :סדנאות לנוער :שלטון
דמוקרטי ,מחאה דמוקרטית והגבולות
ביניהם  -מועדון הנוער במתנ"ס
גרס" - 20:00 .בתים בחורבנם ובתים
בבניינם"  -פאנל ,סרט והרצאת הרב
קובי בורנשטיין  -אודיטוריום גרס.
הכניסה חופשית.

דרושים
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ר
יך

מ ון “
רי

עושים מנוי למגזין
ומקבלים
טיול קיאקים לך ולחבר!
ברפטינג נהר הירדן
לפרטים 077-6621690

דרושים הסדרניקים
למאבק על התודעה

מעלות זוכרת את גוש קטיף

נקודה טובה לצעירים/ות (גילאי  21ומעלה)
בפתח–תקווה מציינים שמונה שנים להתנתקות
מגוש קטיף ומצפון השומרון ומזמינים אתכם
להקרנת הסרט "משחק ביתי" ושיחה עם אניטה
טוקר המופיעה בסרט  -חקלאית ממקימי
נצר חזני שפונתה מביתה עם משפחתה .יום
ראשון הקרוב ,ז' באב  ,14.7בגולה  -מרכז
תרבות ופנאי  -שמואל הנגיד  7פתח–תקווה
(החניה במקום) - 21:00 .התכנסות ,כיבוד קל
ושתייה קרה/חמה חופשי - 21:30 .מתחילים.
 20שקלים השתתפות .פרטים מלאים באתר
"רשימתפוצה" ובקבוצה "נקודה טובה
לצעירים וצעירות בפתח–תקוה" בפייסבוק.
בין מאשרי ההגעה בפייסבוק יוגרלו כרטיסי
כניסה .בואו בשמחה.

גרעין
אתרי
מורשת

דיוק מדיה

עצרת מחאה למען
הפאלון–גונג

לימוד נשים בנתניה

אם את יוצאת לשבתון ומחפשת
מסגרת לימודים איכותית אמונית
ושמחה ,את מוזמנת להצטרף לשנת
הלימודים תשע"ד .המרצים :הרבנית
עידית איצקוביץ' ,הרבנית תמה בר–נתן,
הרב קלמן מאיר בר ,מרים דנינו ועוד.
הלימודים מוכרים לגמול השתלמות
מלא .הלימוד מתקיים בבית הכנסת
"משכן יחזקאל" מול התחנה המרכזית.
לפרטים והמלצות :רכזת בוקר לימוד
נשים ,פרידה tehalelia@ 052-2216456
.gmail.com www/tehalelia.org.il

ארבעים שנה חיכינו ...לא תבואו?! סניף
"בני עקיבא" טבריה מרכז–ק"ש חוגג
 40שנה .האירוע יתקיים ביום חמישי
י"א באב ( )18.7בשעה  19:00באולמי
"אצולת הים" בטבריה  -בניין המרינה
קומה  ,2טיילת טבריה .עלות25 :
שקלים .לפרטים :אפרת ,052-3662807
.snifmerkaz40@gmail.com

 8שנים להתנתקות  -ב'גולה'

ם כול

השבוע יחול ט'
באב .יום האבל הגדול.
יום החוסר הגדול.
היום שבו נעמוד מול
התלישות,
ההעדר,
והריקנות
הבדידות
שבחיינו .אירוע קרוב
אלינו שמבטא יותר
מכול את העובדה שהעולם שלנו הוא עולם של היעדרות
וריחוק הוא השואה .לפני חודשיים הוציא לאור מישל
קישקה ,הקריקטוריסט המפורסם ,ספר חדש ומטלטל על
השואה .רומן קומיקס גראפי על השואה.
קישקה אינו מתאר בספר שלו את השואה מזווית
לאומית או יהודית ,השואה אצלו היא אירוע פרטי ונורא
שקרה לאבא שלו ולמשפחתו והפך את האב לקרבן של
השואה לנצח .רוב הספר אינו מתאר אפילו את השואה
עצמה ,עלילת הספר עוסקת בעיקר בשנים שלאחר
השואה ,בדור השני  -בילדות בבית שבו אבא הוא ניצול
מחנות .הגיבור של הספר אינו האבא ניצול השואה אלא
מישל קישקה עצמו ,והספר בעצם מתאר את תהליך
לידת הספר ,שבסופו העז קישקה לכתוב את הדברים ,או
למעשה  -לצייר אותם.
ספר קומיקס ומישל קישקה נשמעים ממש לא קשורים
לשואה .בדרך כלל יש בהם משהו קליל והומוריסטי מאוד,
והבחירה לכתוב כך ספר שואה מפתיעה ,והיא מה שהופכת
את קריאת הספר לכל כך מטלטלת .השואה פוגשת את
החיים בצורה שהיא לא פגשה אותם קודם .השואה הופכת
להיות אירוע שיש לו משמעויות עד פרטי החיים ,הבנאליים
והיומיומיים ביותר .ואכן ,יש בספר גם הרבה הומור .הומור
בכלל והומור שחור .וזה לא מוזיל את השואה אלא מחבר
אותה לחוויית חיים .הספר מציג לנו את עומק הכאב של
חיים כשיש שואה בקורות החיים של הנשמה.

הרבה פעמים כשמתארים את השואה מהזווית הלאומית
וכסיפורו הגדול של העם היהודי ,מתבלבלים מעט ומרגישים
שבסוף מדובר בסיפור של ניצחון מסוים .העובדה שיש
יהודים שחיים כיום ושיש מדינה יהודית נראית כניצחון,
ואלה דברים שבאמת אינם מובנים מאליהם  -אבל דווקא
כשפוגשים את הסיפור האישי של קישקה (איזה שם נהדר
לקריקטוריסט!) ושל המשפחה שלו שלא מצליחה לגדל
את הילדים ,מבינים עד כמה השואה היא דבר שלא עובר
מהר .ואנחנו ,שחלקנו ניצולים ,חלקנו דור שני וחלקנו
דור שלישי ורביעי כבר  -עדיין נושאים בקרבנו צלקות
עמוקות שלא נרפאות בקלות .הספר מפגיש אותנו ,בלי
לעסוק בזוועות המחנות וההשמדה בצורה ישירה ,בעומק
האבדן של השואה ,בכך שאנחנו עדיין קצת בעולם מקביל,
שאנחנו תלושים ובודדים.

מוזמנות לשיעור הכנה לקראת ט'
באב .יום ראשון ,ז' באב ,בשעה 20:30
באולפנת נתיבות .סיפור אישי על
הגירוש ,על החורבן ועל האמונה ,עם
ליאורה אלפר .מחכות לך .לפרטים:
 .054-9492110ובנוסף :בואי למלא את
עצמך לקראת הקיץ ביום עיון בנושא
חינוך וזוגיות .יום רביעי ,י' באב (,)17.7
בסניף אמונה רח' אבוחצירא נתיבות.
בין המרצים :אהובה צוקרמן ,הרב
פנחס רובינשטיין ,הרב זאב קרוב ועוד.
להרשמה .054-9492110

כנס נוער יתקיים ביום ראשון ז' באב בשעה
 17:00בעפרה" :עמונה ,האם זה כל הסיפור?"
המאבק איננו רק משפטי ,אלא חלק ממערכה
על צביון מדינת ישראל .סיור בעמונה ע"י
נוער עמונה ,שיחות מפי יהודה יפרח וח"כ יוני
שטבון ,שולחנות עגולים .הסעה 20 :שקלים.
לפרטים ,מחלקת הנוער במתנ"ס בנימין 02-
.9977101

האם את חלוצה?

סטודיו עדי צור

הדור השני  -דברים
שלא סיפרתי לאבא
מאת :מישל קישקה,
הוצאת מודן  -חרגול,
תשע"ג.

עיתונים ...היו לנו מעט חברים ,ועוד פחות באו לבקר".

לנשים בנתיבות

סניף בני עקיבא טבריה
חוגג ארבעים

כנס נוער בעפרה

ו

אבא ואני

ספרים
דוד שמחון

אירועים

הזדמנות חד–פעמית ללמוד בקורס
איכותי להכשרת מדריכות כלות קרוב
לבית ,בגוש עציון ובבת–ים .טובי
המרצים :הרב מנחם בורשטין ,הרבנית
קטי מנדלביץ ,הרבנית שרה אליסף
ועוד .תעודה לעומדות בתנאים .הקדימי
להירשם .מספר המקומות מוגבל02- .
 052-7710601 ,6517171או באתר המכון.

נעם בירושלים ,למרות החופש הגדול,
במטרה להמשיך את הקשר של בית
הספר לתלמידים גם בחופש .הלימוד עסק
בנושאי בית המקדש והחורבן.

העול

כל

14

קורסי מכון פוע"ה

 30שקלים .רח' וינגייט  22קריית אונו.
יהודית .052-3003633

 - 16:00הציבור מוזמן .במעמד :ראש העיר ניר
ברקת ,ח"כ יוני שטבון תושב השכונה ,הרב דב
ביגון ראש מכון מאיר ,יחיאל שוסהיים יו"ר
המנהל הקהילתי קריית משה–גבעת שאול
וקלרה פלדמן מנכ"ל עמותת שק"ל .לרגל
הפתיחה יתקיים במקום הפנינג לילדים ,מופע
מוזיקלי עם להקת בעלמא ,ועוד.

מוזמנים להשתתף במפעל הזיכרון .יום ראשון,
ז' באב  .14.7לפרטים והרשמה :ראשית
ירושלים ,המרכז לסיורים ולימודי ירושלים 02-
.6264488

לומדים גם בחופש
השבוע התקיימו יומיים של לימוד בישיבת

15

תעסוקטיףל

חייםבת
שקם

עסוקה

תרום היום לתעסוקטיף .קבלה מוכרת לסעיף 46
בעקבות מיזם משותף עם ממשלת ישראל כל שקל שנתרם שווה  3שקלים
תד  214אלון שבות גוש עציון www.jobkatif.org • 02-580-0070 • 9043300
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מגורשת ,עצמונאית לנצח

חיים שחר ,ישיבת איתמר

תגובה ל'לא פוליטי'

תגובה לליאור שאני מאמינה שבטח הצליח
להרגיז הרבה יהודים טובים ,מצד שני
העניק נחת רוח לכל "יפי הנפש" שבקרבנו:

מאיה

קטֹם
ּתפִּל ָה ל ִ ְ
עַּמּוד ְ
חּתָיו אֵׁש ּפְרָאִים
ת ְ
וְ ַ

בעקבות סגירת
מנהלת "תנופה"

בשורה התחתונה
ואחרי כל הדיבורים

מוסר ותפקיד

שמש עגולה מאירה חזק
את עיני כל הסומים.
ואילולא אותו אורן
גיבור ישראל
אשר בחירוף נפש
במקום לטוס עם ילדים לאמריקה
עושה פטרולים בשמים
בזמן שליאור ,אורלי וכל ישראל נמים בשלווה,
ואילולא אותו אורן
מי יודע אם לא היה קם
אותו אחמד מסכן
לשחוט עוד תינוקות בעריסה
ולעשות וידוא הריגה,
אותו אורן לא יורה על מנת להרוג
אותו אורן משתדל בכל מאודו להגן ולשמור.

קראתי על זה בעלוני השבת,
בכל כותרת שלעברה העפתי מבט.
המנהלת נסגרת ,כי הגיע ה–,30
והאם נמצא פתרון לכל המגורשים.
כמה אחוזים כבר לבית נכנסו,
וכמה הפסדים עוד לא כוסו.
כך וכך משפחות כבר התחילו לבנות,
ויש עוד כמה שעדיין מחכות.

סליחה ריבונו של עולם .סליחה מתורתנו הקדושה .סליחה מהציבור
החרדי.
אנו מייחסים עצמנו לבית מדרשו של הרב קוק .שם למדנו על גודל ,על
רוממות ,על כלל ישראל ,על הדור ,וכו' .למדנו על חשיבותה של התורה,
על ערכה הגדול .חשבנו שנוכל להלחם את מלחמתה ולעמוד על שלנו
בלי הציבור החרדי .לציבור החרדי יש שוליים גדולים אמרנו .אי אפשר
להכיל כאלה שוליים .החרדים לא ילמדו אותנו את הערך של התורה.
אנו יודעים אותו לפחות כמוהם אם לא טוב מהם ,עמוק מהם .אבל
במבחן התוצאה אין מה להשוות .קיצוץ כזה שנים לא היה .סליחה על
הביטוי אבל לא סופרים אותנו .עושים בתורה מה שרוצים וכרגיל אנחנו
מהנהנים ומבינים שהמציאות מורכבת ,ושהדור גדול ,ולא נלחמים את
המלחמה הפשוטה בשביל שאנשים בעם ישראל יוכלו לשבת וללמוד
תורה .עם כל הביקורת ,ויש הרבה ,הם ידעו לעשות את המלחמה הרבה
יותר טוב מאתנו .עד כדי כך שאף אחד גם לא התיימר לפתוח בה .לא
היה קיצוץ ,נקודה .בלי 'ערך לאומי' ,בלי דיבורים גדולים .התלמידים
והמנהלים בישיבות הציוניות יכלו לשבת בשקט כי הם ידעו שעם כל
חוסר ההערכה ,מלחמה על עוד ספסל בפוניבז' היא גם מלחמה על עוד
ספסל בישיבת איתמר .וכן ,יש מחלוקת קשה מאוד על הרבה דברים,
אבל תורה היא מעל הכול.
וזה בדם שלהם ,עמוק ,אותנטי ,במסירות נפש .הלוואי עלינו.
אי אפשר לומר שהתורה היא ערך לאומי ולהישאר בכך שהיא בערך.

ואני רק לעצמי מעזה לחשוב,
מה זה משנה? בשביל מה זה טוב?!
הרי הבית הוא רק סמל ,מוטיב,
לפצע שלי ,שממשיך להכאיב.
הלב שותת ,אך לבכות אי אפשר,
הרי קיבלתם פיצויים ,הסיפור נגמר.
אני רוצה שתבינו ,כלום לא יעזור,
אני רוצה לגוש לחזור!
ואז מה אם השר אריאל ילך עם צמיד?!
זה לא יעזור לפצע להגליד.
אז תמשיכו לחשב ,לחלום ,לדמיין,
אבל "פתרון לכל מתיישב" אין...
כי אתם לבית קבע קוראים פתרון,
ופשוט לא מבינים את העיקרון.
הנוער לא צריך את הבית החדש,
הוא רוצה את הגוש שממנו נתלש.
אז למי אכפת שתיסגר המנהלת
לפני שלכולם יש היכן לשבת,
כי ה"תנופה" שניתנה (באופן ראוי!)
לא כוונה ליעד הרצוי...

ומה אוכל לעשות

למה לנסוע בטרמפים?

(מכתב מנביא מימי בית שני)

הורה מודאג

אידן אור גיא

למה כל עם ישראל נוסע בתחבורה ציבורית וילדי המגזר שלנו עומדים
בצמתים כמקבצי נדבות? אולי זה מגניב וחסכוני אבל יש בכך משום
חילול השם .איזו זכות יש לכם לעמוד ברמזור ב"טרמפ לחץ" ולתת לנו
הנהגים הרגשה לא נעימה? למה מותר לעבור על החוק ולגרום לאחרים
לעבור על החוק בהעלאת נוסעים ברמזור?
למה להסתכן?
האם החיסכון בכסף או בזמן מצדיק זאת? אולי כדאי לשאול שאלת רב?
למה אתם כל הזמן חוסכים לנו ההורים ,תשתמשו בכסף שאנו נותנים
לכם לנסיעות ולא לדברים אחרים.
ולהורים שבינינו :למה אתם מעלימים עין? האם גם אתם נוסעים
בטרמפים? כשבחרתם לגור ביישוב מבודד לקחתם בחשבון את ההכרח
להחזיק רכב ,עלויות הסעות לבית ספר ועוד ,אז למה אתם לא באים
לאסוף את הילדים מהצומת? למה אינכם דואגים שייסעו בתחבורה
ציבורית או בשעת הדחק ייקחו מונית במשותף?
מנהלי בתי הספר ,הישיבות והאולפנות ,גם אתם מעלימים עין כדי
לחסוך בעלויות של הסעות .אם תשקיעו בכך יותר מחשבה ,תשקלו את
הסיכונים ותיקחו אחריות ,המצב עשוי להשתפר .כשאני למדתי בישיבה
תיכונית תלמיד שנתפס נוסע בטרמפים עף מהישיבה לצמיתות.
נכון ,כאשר גרים ביישובים קטנים ומרוחקים לעתים אין בררה ,אבל
נסיעה בטרמפים הפכה במחוזותינו לסוג של ספורט ,או יותר גרוע -
לאידיאולוגיה ולדרך חיים ,וחבל.

 25שנה ואני עוד זוכר

אף אחד לא יאמין אם אספר
שבעוד אלפיים שנה
יהיה כאן משהו שונה ,אחר
שישנה מציאות שלמה,

מה אוכל לומר ,מה אוכל לחזות
שישנה סדרי בראשית,

הרוחות יברחו ממסלולן
ונדמה שקצת נשכח,
אנשים לא יסתכלו על הזמן
כמו מתעלמים מהעבר,
ומה אוכל לעשות בעת הזאת
כשנשמתי בגופי,

לא י ֵדעו איך זה מרגיש
כשיש מישהו שעונה,
לא יבינו למי להקשיב
לאמת הפנימית או ללב,

מעודד מעורבות

מה אומר ,מה אדבר
קולי ידעך חרישי,
אם הייתי יכול להישאר
זאת הייתה נחמה לנפשי.

הכומר גבריאל נדאף מעודד גיוסם של
צעירים מהעדה הנוצרית לצה"ל .כל הכבוד
ויישר כוח גדול לו! אני מציע לגורמים
הרלוונטיים במדינת ישראל לשקול
לצרף את הכומר למדליקי המשואות בהר
הרצל בערב יום העצמאות.

רובי וינטרויב

וְׁשּוב ּפְלֹונ ִי נֹופ ֵל ִמ ּ ַתחַת לַּזְמַן
ּבְקַטְנּות הַּדַעַתּ ,וקְלִיּפ ַת הַּל ֵב
מְכַּסָה אֶת עֵין הַ ֵּׂשכ ֶל.
ׁשֹוכ ֵב ּבָעֲלָטָה ׁשֶל הַחֹוׁשְֶך,
ּכַאֲסִיר ֵי עֳנ ִי ּובַר ְז ֶל.
מְבַּקֵׁש לְהָסִיר מֵעָל ָיו אֶת הַּז ֶהּות
הַּבְדּוי ָה ֶׁשרָקַם לְעַצ ְמֹוּ ,בְעֹודֹו
ּב ְתֹוְך מַּׂשָא הַ ֵחטְא ,וְלִ ְתּפֹס אֶת
הַּבִלְּתִי נ ִ ְתּפ ָס ֶׁש ָחמַק וְעָב ַר לֹו.
ו ַ ִּת ְׁש ַּתּפ ְֵך נַפְׁשֹו  -נֶפ ֶׁש י ְהּודִי
הֹומִיָּה ,מִּתֹוְך ּגַעְּגּועַ עָמֹק ל ַ ֵּׂשכ ֶל
הַנֶעֱל ָם ִמּכ ָל רַעְיֹון.
וַּי ִ ְׁשמַע אֶת הַּקֹול ׁשֶּכֹול ֵל הַּכֹל,
נִּגּון ל ְֹלא ִמּלִים ּכְמַּׁשַק ּכַנְפ ֵי
הַּפַרְּפ ָר ׁשֶחֹוד ֵר ִמּבַעַד ל ְ ִׁשר ְיֹון
הַ ְּקלִּפ ָה .וַּיִקַץ ִמ ַּתרְּדֵמַת ׁשֹוכ ְנֵי
עָפָר ,ו ַ ַּת ְחזֹר ז ֶהּותֹו וַּיִפְקַח עֵינ ָיו,
וְהִּנ ֵה הּוא ׁשּוב אַל ְמֹונ ִי ּכ ְ ִמּקֶד ֶם.
"ּפְלֹונ ִי אַל ְמֹונ ִי  -מְכֻּסֶה ו ְנֶעְל ָם"
(תרגום יהונתן ,שמואל א כא,ג)

המכון הגבוה לתורה  -בית המדרש
אוניברסיטת בר-אילן

הגיע תורה
של האקדמיה

אליהו

והדרכה בקבוצות קטנות בשעות גמישות המתאימות למערכת השעות האישית של הסטודנטים
והסמכה
בחינות
לקראת
לימודים
לימוד
תכניות
המדרש
גמרא בעיון ובבקיאות • בבית
מגוונות:לרבנות •
ב"חבורה"בתנ"ך,
חסידות ומחשבת ישראל • תכנית מיוחדת לדוקטורנטים מצטיינים • לימוד שיעורים
לעתודאים •
מסלול 'למד כפי יכולתך'  -מסגרת שעות אישית המותאמת לתלמידי הפקולטות:
הנדסה ,מדעים מדויקים ומדעי החיים

מלגות סיוע במימון שכר הלימוד ומלגות קיום לעומדים בקריטריונים
לפרטים ולהרשמה:
באתרmgl.org.il :
דוא"לbiu.machon@gmail.com :
טל'  03-5318479בין השעות13.00-9.00 :

המכון הגבוה לתורה מיועד ופתוח לכלל הסטודנטים בבר-אילן

חמת גדר
קמפינג

חוויה לכל
המשפחה!

בין התאריכים יד ßבאב ≥ © ≤±Ø∑Ø≤∞±ימים א≠ד בלבד® ועד א ßבאלול ≥∑Ø∏Ø≤∞±

• ניתן להקים אוהלים ללינת שטח וליהנות ממגוון האטרקציות בחמת גדר ולשלב רחצה בשעות נפרדות לציבור • ילד עד גובה מטר חינם

לבנת

תכנית תורנית לתואר B.ED
בחינוך והוראה
בשיתוף

מכללת תלפיות

להזמנות ¢אריאל תיירות ונופש“ www.arieltours.co.il • ariel@arieltours.co.il ∞µ¥≠≥∞∏≥≥∑π

יחדיו

תכנית שילוב

לימודים ומגורים
במדרשה לצד לימודים
אקדמיים או עבודה

אלול

תכנית יחודית

למעוניינות להיות חלק
מ”משפחת בינת”
בחודשי אלול ותשרי

מוזמנות ליום עיון ביום ראשון ,ז' אב תשע"ג
בנושא" :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
בהשתתפות הרבנים:

הרב מיכאל ברום הרב רונן טמיר הרב אליעזר קשתיאל הרב יחיאל יעיש הרב רביד ניסים הרב ארנן מייזליס
לפרטים :גילת  ,054-5789722 -משרד  | www.mbinat.co.il ,02-9947366 -ההרשמה לכל תוכניות הלימוד בעיצומה!

סטודיו

בואו להנות מבריכת ה¢ספלאש¢
הקרה עם מגלשת האקסטרים¨
ממעיינות חמים תרמומינרליים ברחצה
נפרדת¨ מפינת חי¨ פינת ליטוף¨
נחשי ענק¨ מופעי תוכים¨
סיור והאכלות בחוות התניניםÆ
וגם ≠ מדשאות ענק לקמפינג בשטח

עד גמר המלאי .כל הקודם זוכה!

תכנית שנתית
מלאה

ה
תש
ע”ג

ל
הציבור
דתי

והכל כדי
שתהנו במחיר
הנמוך ביותר..
תורה לשמה

לול

והשכלה אקדמית
במסגרתלימוד
שמשלבים
תורה שיעורי רמי"ם
חברותות ,סדרים,
לסטודנטים מתקיימים
ולהצטרף לימודי בית המדרש

הגיע הזמן להאמין שאנחנו יכולים להתגבר על קשיי העבר! מה שנראה בעבר כלא אפשרי  -אנו
רואים שבדורנו אנחנו מתגברים על הקשיים .שר החינוך שלנו ,דוגמה ומופת ,הראה לנו השבוע
מהי אהבת חינם .אנחנו צריכים לצאת מכל המחלוקות הקטנוניות ולהיכנס ל"אחווה עולמית".
שר החינוך שלנו החליט לקדם מפגשים בין ילדים וילדות יהודים וערבים .תהליך נועז ומהפכני
שיקדם אותנו אלפי שנות אור קדימה מהחושך שבו אנו נמצאים ,שנאת ערבים ,זרים ,תחושות
בוז מול בני מיעוטים!
אני למדתי משר החינוך שלנו דבר נפלא  -צריך לקבל כל אדם באשר הוא ,גם אם הוא בן דת
שונה ,אין בעיה לדבר אתו ,לאכול אתו ,שהילדים שלנו יתחברו ויתקרבו אלה לאלה וכו' ,גם אם
זה כרוך בסיכון (די ממשי אני חייב לציין) שהילדים שלנו יתחתנו אִתם ,בסופו של דבר זה "לא
כזה נורא" ,הרי גם דרוזים משרתים בצבא ,גם באבו גוש הגנו עלינו במלחמת העצמאות  -הם
ממש חסידי אומות העולם!
היהדות היא דת פתוחה ומכילה  -נראה לכם שלקב"ה 'מפריע' ששרים יהודים ורבנים גדולים
יתקרבו לגויים ויזרזו את ההתבוללות הנוראה של עם ישראל? הרי אנחנו עם אחד ,בית אחד,
"עם אזרחי ישראל".
אל תהיו פרימיטיבים.

חדרי אירוח מפנקים
בחאן אלעל ובחמת גדר
מלון כפר גלעדי
הטוב ביותר בצפון.

ת
הלימחילת
ו
ה’ א דים:

אלול הוא הזמן להתחבר לצד התורני שבך

חינוך מחדש

ב'

הזעקה האחרונה

מ'

עוד רגע אני נושקת לגיל  50ועודני לבדי .מגיל  18יצאתי
לשידוכים כמצוות אבי .אני רשומה בכל מקום אפשרי .הייאשתי!
אין רב שלא ביקרתי במעונו ,אין קבר שפסחתי עליו ,שלא לדבר
על סגולות ותפילות ,פרק שירה ,איגרת הרמב"ן ,תיקון הכללי,
שיר השירים ,נשמת קול חי ,מיליון סיפרי תהילים ,הפרשות
חלה ,סעודות אמנים ,ח"י רוטל ,פדיון נפש ,תרומות לכל
המפרסמים על ישועתי 40 ,יום שמואל הנביא +כותל +קבר
רחל כולל שבתות וחגים ,בשמש החמה ,וביום גשום וסוער .שני
חמישי שני אצל האדמו"ר  -אינספור פעמים ,עמוקה מדי שנה
בשנה .אפילו לאומן הגעתי .כל אחיי ואחיותיי כבר נישאו לפניי,
האחיינים שלי שנולדו להם גם הם כבר נישאו והקימו בתים
וביתם מלא בצחוק של ילדים .הגעתי עד הקצה של השיברון.
אב רחום וחנון ,עד מתי אשב לבדי בשולחן השבת בעיניים
דומעות? נכון ,יש לי משפחה טובה ללכת אליה ,וחברות רבות,
אבל כמה אני יכולה לראות בית מלא שמחה ולחזור לבית
הריק והעצוב שלי .כמה עיניים מרחמות עליי בכל מקום שאני
נמצאת" ,מסכנה זאת עוד לא התחתנה"  -בעבודה ,בסדנה,
בהרצאה ,בבית הכנסת ,ברחוב ,בכל מקום ננעצות בי עיניים
של רחמים .שנים של אמונה מהולה בשמחה והכנה ,יש לי
שמלת כלה מזמן ,מחכה ליום שכבר אלבש אותה ,ואת הטלית
(עוד סגולה) שקניתי לו החלפתי ללבנה במקום ההיא שכבר
דהתה מרוב המתנה.
אני מחכה להיגאל עוד לפני תשעה באב .בבית המקדש שייבנה,
אמן.

אוניברסיטת בר-אילן

בורא עולם .מה ביקשתי? את שאהבה נפשי ביקשתי ,לה
כספתי ,בה חפצתי  -בקניין.
עליה חלמתי ,לה פיללתי ,בה חזיתי .אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי .השלם זה הבניין.

קיאקים
וקמפינג

מזמינה אותך להיפתח אל
עולמך הרוחני כהכנה
לחיים של ערך ומשמעות

אלְמֹונ ִי
פּ ְלֹונ ִי ַ

דוד

בס“ד

מדרשת בינת

an.co.il
reshuthadibur@olam kat

צביקה שטרוסברג

אחת שאלתי

עבר קצת יותר מחצי יובל מאז שלימדתם אותי בבית הספר התורני היוקרתי שהוקם
בעמל רב .ואני עדיין כועס.
עלייך ,המורה ,אני כועס :כשכל הכיתה עמדה וצחקה עליי ,ראיתי את החיוך המלגלג שאת
מתאמצת להבליע .כשמרוב תסכול על זה פלטתי מילה גסה בקול לפני כולם ,את ידעת
יפה מאוד לגעור בי ולומר לי שזו שפת רחוב .זה היה כנראה חמור יותר מהלבנת פנים
בסקאלה המוסרית המעניינת שלך ,או שסתם לא היית מודעת לעיוותים שלך.
ועליך ,המנהל ,אני כועס מאוד .אז היה מישהו שאיחר לשיעור כרוני .אז הוא לא היה בין
אלה שהצלחת לאלף שיצייתו לך מתוך פחד .זה באמת הצדיק להטיח בו כדורגל בהבעה
אכזרית ואלימה כל כך ,שחשפה לפניי לראשונה את הצביעות בעולמם של המבוגרים ,אצל
מי שמטיף למידות ולמוסר אבל נותן פורקן לצדדים כל כך כעורים באופיו שלו לפני מי
שאמורים ללמוד ממנו דוגמה ,למען השם?
מאז גדלתי ,הקמתי משפחה ויש לי ילדים משלי שלומדים במערכת החינוך .אני מתפלל
יומם וליל שהם לא ייתקלו באנשים כמוכם.
הייתי רוצה מאוד לסלוח לכם .חבל שמעולם לא טרחתם לבקש סליחה.
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