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הדור הבא עובד על גבי
כל ספקיות האינטרנט

בדור הבא יש לכם טיימר 
לאיזון זמן גלישת הילדים

הדור הבא מאפשר לכם 
גלישה מהירה וחלקה יותר

בדור הבא אתם בוחרים
על אלו מכשירים להגן

הדור הבא מהיר יותר, מאתגר יותר, אבל גם מאוים יותר. 
רימון משיקה את ההגנה של הדור הבא: דינאמית, מתוחכמת, 

מהירה וחזקה. כזאת שיודעת לסנן בזמן אמת ולהגיש לכם 
את התכנים הראויים לכם ולילדכם. בדור הבא של רימון אתם 

בוחרים על אלו מכשירים להגן בבית ובחוץ.

רימון - דור חדש של טכנולוגיות דורש דור חדש של הגנה

1-800 222 234 חפשו ׳רימון הדור הבא׳ בגוגל
www.rimon.net.il ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION
בכפוף לתנאי השימוש. אינטרנט רימון 2009 בע"מ ח.פ 514256437

מהיום, אתם בוחרים על איזה מכשירים להגן בבית



מרפאת השיניים ניידת המביאה 
את המומחים עד אליכם הביתה.

6444*להזמנות <

סבא, איך 
הצלחת ללכת 

למרפאת 
השיניים?

סבא לא הלך 
למרפאת 
השיניים

מרפאת 
 השיניים 

הגיעה אליו!

שירות חדש מבית יד שרה:

60,000 עותקים

אלפי כתבים עתיקים וספרים נדירים הופקדו לאורך השנים 
במוסד הרב קוק בירושלים כדי שיישמרו ויוצאו לאור • חוקרים 
ובני משפחה טוענים כעת כי מסמכים רבים לא נמצאו - ומנסים 

להבין היכן הם וכיצד בשוק האספנות מתגלגלים מיד ליד 
פריטים שהיו שייכים בעבר למוסד // אליהו גליל, 26

המאמן היווני של מכבי ת"א 
והמזוזה האבודה בפיראוס

 בית המגרש // 16 

עיתון לציבור הדתי
גיליון מס' 331 | ט"ו בכסלו התשע"ט | 23.11.18

                                חשש: האו"ם עומד מאחורי החרם של AirBNB על יהודה ושומרון  // 12
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הערת שוליים 
אלחנן בן אורי

מילה שלנו
עיתון לציבור הדתי

נכנסת 
לקורס צורבא 

׳רועה רוחני׳

מסלול לימוד 'רועה רוחני' הוא קפיצת מדרגה ברוחניות והזדמנות להעמיק 
את ידיעותיך בהלכה. בסיום הקורס תוענק תעודת ׳רועה רוחני׳ מטעם הרבנות 

הראשית לישראל* ותעודה ממכון צורבא מרבנן.

 קורס ׳רועה רוחני׳
 מפי הרב בן ציון אלגאזי שליט״א

ראש מכון צורבא מרבנן וראש ישיבת רמת גן

יצאת 
עם תעודה מהרבנות 

הראשית לישראל

 חדש
 בצורבא!

מחזור ראשון הסתיים בהצלחה! מחזור שני מתחיל ב- ב׳ בטבת, 10.12.18

הקורס מתקיים בימי שני בין השעות 21:00 - 19:30, בביהכ״נ ׳זכור לאברהם׳ בגבעת שמואל

'רועה רוחני' מבית
מספר המקומות מוגבל! הבטח את מקומך: 1-700-500-777

*קבלת התעודה מותנית במעבר הבחינה בהצלחה

לימוד מקוצר 
ב-4 סמסטרים

תעודה רשמית של 
הרבנות הראשית 

לישראל

 שיעורי וידאו
לליווי הלומדים

ספרי לימוד 
לכל משתתף

מחיר קורס 
אטרקטיבי

₪

של  התפטרותו  עם  הביטחון  שר  תפקיד  את  לקבל  בנט  נפתלי  דרישת  האם  להתווכח  אפשר 
ליברמן נכונה או לא. אפשר להתווכח האם האולטימטום אותו הציבו איילת שקד ונפתלי בנט, 
האם  לבחון  גם  ניתן  לא.  או  ראוי  היה  סמוטריץ',  ובצלאל  מועלם  שולי  המעודדים  לקולותיהם 

נפתלי בנט מתאים לתפקיד שר הביטחון או לא. 
אבל על ההתנהלות התמוהה והילדותית קשה לעבור לסדר היום. בריאיון ברדיו לאחר מסיבת 
העיתונאים, אמר מנכ"ל הבית היהודי, ניר אורבך, כי ההחלטה להשאר בממשלה נפלה בלילה, 
לאחר מסיבת העיתונאים. מספר דקות לפני מסיבת העיתונאים התראיין השר אורי אריאל ואמר 
כי הוא הבין משיחה עם שקד ובנט שהם עומדים לפרוש מהממשלה. והמעודדים מועלם וסמוטריץ' 

המשיכו להכריז שזו ממשלת שמאל ושנפרדים ממנה.
רייטינג?  שיקולי  הבוקר.  עד  כולם  את  למשוך  לבנט  גרם  מה  בלילה,  התקבלה  ההחלטה  אם 

שיקולי אגו?
אם ההחלטה התקבלה בלילה, מה גרם למסירת מידע שגוי לאורי אריאל, לשולי מועלם ולבצלאל 
סמוטריץ'? האם בנט שכח חברות מה היא? האם בנט פשוט לא סופר אף אחד, פרט אולי לשקד?

היהודי  בבית  הכנסת  חברי  כלפי שותפיו  ובזלזול  ביהירות  בנט מתנהג  נכונות.  כל התשובות 
וכלפי חברי הכנסת של האיחוד הלאומי. בנט מתייחס לאיילת שקד כי הוא מבין שהכח האלקטוראלי 
שלה גדול משלו. בנט מבין ששקד היא היחידה שיכולה לסכן את שלטונו. וכתלמידו המוכשר של 
ביבי, שמתייחס למי שמסכן אותו בכבוד רב וברגע המתאים מחסל אותו, כך בנט מתייחס בכבוד 

רב לאיילת שקד.
החלטתו הסופית של בנט הייתה נכונה, ולא משנה מי הטה את הכף - הרבנים, מועצת יש"ע, 
חברי המרכז או קבוצות הווצאפ. בהתנהלות נכונה, בנט והבית היהודי יכלו לגרוף הון פוליטי. 
אלא שבנט קיבל החלטה נכונה בהתנהלות שערורייתית, ובסופו של יום הושפל. ביום הבחירות 

הוא ישלם על כך מחיר יקר.

גליון מס' 331
פרשת וישלח

ט"ו בכסלו תשע"ט 23.11.18

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

פקס: 1534-9553325
www.shvii.co.il :אתר

 דוא"ל מערכת:
ma.shvii@shvii.co.il

 דוא"ל סטודיו:
studio7@shvii.co.il

 דוא"ל פרסום:
sales@shvii.co.il

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

b0528908518@gmail.com 
052-8908518

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

מפיקת מערכת: אור יום טוב
 מנהלי פרסום: 

חיים מיכאליס: 050-6072869
נדיה לוי: 052-4767098

עיצוב: תמר שוק, הילה כהן,
צופיה צדרבוים

כתבים: אהרל'ה ויסברג, שילה פריד, 
אליהו גליל, יעקב מאיר, איתמר סג"ל, 

יוני רוטנברג, איתי אסמן
 טורים ומדורים: אמנון שומרון, 
 אלי סהר, שרון רוטר, יעל שבח, 

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

אביה הר-נוי
קריקטורה: אלחנן בן אורי

הגהה: דוד תורג'מן
 צילומי שער: שאטרסטוק, 
מרים אלסטר - פלאש 90

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

 העיתון. המערכת אינה אחראית
לתוכן המודעות.

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

חשוב, רוצים לברך מישהו, לאחל 
 מזל טוב? 

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

חפשו אותנו ב-

 
 

 

052-8908518  
yossib@makorrishon.co.il

 

 
9248*
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ממשיכים עם החזון - משמרים את המסורת

״רזא דשבת״
תפילות וזמירות לשבת

שע"ט   |   19.12.18
ת

ת 
ם ד', י"א בטב

יו
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תפו
ת
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שטיק
שי אברמסון  נתנאל הר

 
 יעקב למר  אברימי רוט

"ברוך אתה, שומע תפילה"
ברכות והודאות בתפילה ובשיר
שע"ט   |   19.6.19

ת
סיון 

ם ד', ט״ז ב
יו

ת:
תפו

ת
ש

בה

 צבי וויס  סיימון כהן
שמחה רוטנברג  ועוד... 

 יעקב מוצן  

1 מס׳  קונצרט 

"טובים השניים"
קונצרט הגאלה

שע"ט   |   3.4.19
ת

ם ד', כ״ז באדר ב׳ 
יו

2 מס׳  קונצרט 

3 מס׳  קונצרט 

מנהל מוסיקלי ומנצח: אופיר סובול
של ד״ר מרדכי סובול ז״ל

מיסודו 

                
שקוביץ

                 מו
אוהד

 &
ט 

הלפגו
יצחק מאיר 

טיסת אל על מניו יורק ביום ששי שעבר יכולה לשמש בסיס 
לקורס מרתק המשלב תקשורת, סוציולוגיה ומנהל עסקים. מדובר 
ברשומון שלא זה המקום להציג את כלל גרסאותיו והתפתחותו, 
יורק  בניו  התעכב  שהמטוס  הן:  המחלוקת  נטולות  העובדות  אך 
לאפשר  סרבו  שקברניטיו  הדיילות,  איחור  בגלל  שעות  במשך 

חלדתיים שחששו מחילול השבת לרדת מהמטוס, ושטייסיו הבטי
לבסוף באתו נחת  קויימו, שהמטוס  לנוסעים הבטחות שלא  חחו 

נה, כשבין לבין מתפתח כעס של נוסעים חילונים ודתיים מי על 
העיכוב ומי על חששו מחילול השבת, ולבסוף הודעת אל על על 

כוונתה להגיש תלונה נגד הנוסעים החרדים.
ככל שהתבהרו העובדות הסתמנה חברת אל על כמניפולטיבית 

שכיחשה לנוסעיה ולציבור. 
כשפרצו הדיווחים הראשונים היה ברור שהסיפור, למרות הערך 
הסגולי הנמוך שבו, יתפח. למרות שלא היו נפגעים או פצועים, 
וטענות  שבת  שמירת  דיילות,  חרדים,  שכוללים  עלילה  מרכיבי 
מי  ברור  היה  גם  מסעיר.  תקשורתי  עיסוק  מבטיחים  לאלימות, 

ילוהק לתפקיד הטוב הרע, ובעיקר המכוער.
חטענות הבעד והנגד נחלקו תחילה באופן צפוי מדי, בין הת

הדתית  לתקשורת  על  אל  עמדת  את  הכללית שאימצה  קשורת 
והחרדית שהביאה את טענות שומרי השבת. מה שאנשי אל על 
לא לקחו בחשבון זה שלצד שמעון שבס שהתעורר משנתו ושמע 

וד חילונים  אחרים,  רבים  עוד  היו  בוכיות,  ודיילות  חצעקות 
מישראל  עיתונאי  כולל  לחלוטין.  שונות  תמונות  שראו  תיים, 
היום, יהודה שלזינגר. המראה החרדי שלו אולי מטעה אבל זה 
חלק מהשינוי האיטי שהתקשורת הישראלית עוברת, מה שאפשר 
לשלזינגר, הכתב הפוליטי של העיתון, להביא את דבריו ישירות 

לתכניות המרכזיות. 
על  אל  של  והבדיה  והשתנתה  הלכה  החרדית  הגרסה  נחיתות 
הלכה ונחשפה. תלונה במשטרה לא הוגשה, וניתן להמר שגם לא 
תוגש. אל על, שעד רגע זה נמנעת מלהתנצל, העניקה הסברים 
לגורמים  הנראטיב  את  שפרקו  ותרנים  לא  במראיינים  שנתקלו 
חברה  בין  הפער  את  גם חשפה  הפרשה  בעליל.  מחמיאים  בלתי 
עסקית שמעידה על עצמה כשומרת שבת מסיבות כלכליות עד 
לרגע שהביזנס הופך פחות משתלם, לעומת יהודים שומרי שבת 

שיקדשו את היום השביעי בכל מחיר. 

•

שולי דוידוויץ' מונתה השבוע ליועצת המדינית החדשה של 
ואמר שניסיונה העשיר  נשיא המדינה. ריבלין בירך את המינוי, 

חיסייע לעבודתו המדינית ושהיא "נכס לעבודה הדיפלומטית העו
מדת לפתחנו יום-יום". על פי קורות חייה היא אכן בעלת וותק 
ארוך במשרד החוץ וכיהנה בשגרירויות ישראל באירופה ובארה"ב. 
לנשיא יש גם מזכיר צבאי, תא"ל בועז הרשקוביץ. ריבלין אמנם 
לא המציא את התקנים הללו, אבל כמי שמרבה להרביץ בציבור 
ערכי מוסר, חינוך וצניעות הוא יכול היה לוותר על שתי משרות 
אלה. לא ברור בדיוק מה היא אותה עבודה דיפלומטית העומדת 
רוסיה  מול  האחרון  במשבר  להתמצא  לו  נחוץ  אם  אבל  לפתחו, 

חניתן יהיה לשלוח אליו צוער ממשרד החוץ או את אביגדור ליב
רמן שהתפנה בימים אלה מעיסוקיו. זה יחסוך למדינה בין 1.5-2 

מיליון ₪ בשנה. •

מתח בין עסקים 
לשמירת שבת. אל על

 על דיילות, שקרים וחרדים • כך התפרק 
הנרטיב של אל על בזכות עיתונאי אחד

היה ברור שהסיפור יתפח. למרות שלא 
היו נפגעים, מרכיבי עלילה שכוללים 

חרדים, דיילות, שמירת שבת וטענות לאלימות, 
מבטיחים עיסוק תקשורתי מסעיר

90
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 amnonzst@gmail.com ………
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סהר י  אל

s h em e s h - c a r . c o . i l

 אולם תצוגה  ירושלים - רח' ירמיהו 40 גני גאולה
אולם תצוגה בני ברק - רח' כהנמן 100 בית חדד

טל. 02-5951000

5 כוכבים של קניה בטוחה!

אלפי לקוחות
מרוצים

תשלום אחר 
קבלת הרכב

שירות אמין 
ומקצועי

טרייד אין

כשיש לנו אלפי 
לקוחות מרוצים

בכל כבישי הארץ,
! ק נ ע י  מ ו ס ר פ ב ך  ר ו צ ן  י א

לקוחות שמש רכבים
נהנים משירות מקצועי ואדיב ואמינות ברמה הגבוהה ביותר.

רק שמש רכבים - יבואני רכב,
יכולים להציע לך את המגוון הרחב ביותר של

רכבי 7 מקומות ובאספקה המהירה ביותר.

פיקאסו דיזל
 1,550 ₪  לחודש

ניסן אקסטרייל
1,620 ₪ לחודש סקודה קודיאק

1,980 ₪ לחודש

טויוטה סיינה
2,700 ₪ לחודש

מיצובישי אאוטלנדר
1,520 ₪ לחודש

תשלומים 
חודשיים 

דגמי 2018 בלבדללא מקדמה
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זה הזמן!
מזדרזים ומתקשרים לשמש רכבים 

ונהנים ממבצעי סוף השנה

ניסאן מיקרה
החל מ-740 ₪ 

לחודש 

סיטרואן ספייס
טורר דיזל

החל מ-1800 ₪
לחודש

ניסאן קשקאי 
בנזין אוטומט 

₪ 143,900
₪ 124,900
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מזמינים עכשיו
נהנים מהנחות סוף שנה

ומקבלים דגם 2019

האם ליברמן היה מתפטר אם הבחירות היו בעוד ארבע 
שנים? היכן היה שר הביטחון בשמונת החודשים האחרונים, 

כאשר מדי יום עלו באש דונמים שלמים השקולים ל-50 
מגרשי כדורגל? גם מאסטמה אפשר למות, לא רק מגראדים

תמונת האוטובוס העולה באש 
בגבעת החץ השחור בצפון רצועת עזה 
לא יוצאת מראשי, אף שכבר חלף יותר 
ה'קורנט',  אותה.  ראיתי  מאז  משבוע 
טיל רוסי נגד טנקים, מהטובים מסוגו 
במלחמת  חללים  בנו  שהפיל  בעולם 
מחבלי  ידי  על  נורה  השנייה,  לבנון 

חהחמאס לעבר חלקו האחורי של אוטו
בוס החיילים ופוצץ אותו לחלוטין. רק 
כמה דקות לפני כן, בהחלטה של חייו, 
של  רותם  מגדוד  צעיר  רס"פ  הציל 
גבעתי את חייהם של עשרות מחבריו, 
מהאוטובוס  לרדת  להם  הורה  כאשר 
מאחר שעליו לבצע פניית פרסה באזור 

הקרוב לגבול. 
חבכל פורום שהייתי בו, בעיקר בד

הכנסת,  בבית  השבוע  פרשת  רשות 
ביקשתי מהנוכחים להודות לאל הטוב 
על הנסים והנפלאות - לא רק בימים 
ההם, אלא גם בזמן הזה. אמנם יש לא 
מעט שטוענים שחמאס ידע שהחיילים 
ירדו מהאוטובוס, ואז ירה כדי לאותת 
על כוונותיו. אותי לימדו שכוונות יש 
רק בתפילה, מה עוד שהטיל נורה על 

האוטובוס מהצד שבו אין דלתות.
אותו רס"פ מגבעתי הציל לא רק את 
חייליו, אלא גם את חייהם של מי יודע 
חלילה  נוספים.  ואזרחים  חיילים  כמה 
באוטובוס  פוגע  היה  הטיל  אם  וחס, 
לא  השאלה  יושביו,  על  מלא  כשהוא 
הייתה האם יוצאים לכבוש את רצועת 

עזה על כל המשתמע מכך, אלא מתי 
באותו השבוע.

בעיקר  עבר,  מכל  שהותקף  אף 
של  החלטתו  את  מאוד  אהבתי  מימין, 
להסכים  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
להפסקת אש מיידית. מה הייתה התוחלת 
נוסף?  שבוע  במשך  מהאוויר  בהפצצות 
15 השנים האחח -האם לא נקטנו בכך ב
רונות? היו שדרשו לכבוש את עזה, אך 
בודדים מעזים להודות כי במלחמה מול 
חמאס אין כל תקווה. הרי איש לא חושב 
הרצועה,  את  לכבוש  שאפשר  ברצינות 
לגרש את חמאס, להקים משטר צבאי או 
להמליך את אבו מאזן כבובה ישראלית. 
היינו כבר בסרט הזה ב-1982. את יאסר 
אותו  וקיבלנו  מביירות  גירשנו  ערפאת 
ברמאללה, ובמקום את אש"ף קיבלנו את 
רק  לא   - טילים  עם  חיזבאללה  מדינת 

לקריית שמונה אלא עד דימונה.
אבי הביטחון  שר  של  חהתפטרותו 

האם  שקופה.  די  הייתה  ליברמן  גדור 
היו  שנים  ארבע  עוד  אם  מתפטר  היה 

מלחמת יש ברירה
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בשמונת  ליברמן  היה  היכן  בחירות? 
יום  מדי  כאשר  האחרונים,  החודשים 
השקולים  שלמים  דונמים  באש  עלו 
50 מגרשי כדורגל וכילו שדות ומח -ל

טעים? גם מאסטמה אפשר למות, לא 
רק מגראדים.

הנג צחי  השר  של  מדבריו  חסלדתי 
הייתה  חמאס  של  המתקפה  כאילו  בי, 
היו  אביב  תל  על  וטילים  מינורית  די 
רקטות   500 אחרת.  התייחסות  גוררים 

שנת וטוב  גיהינום,  זה  וחצי  חביממה 
אבל  מיידי.  באופן  מכך  התנער  ניהו 
האפליה של תושבי הדרום השוכנים על 
גבול הרצועה, לא החלה היום. ב-2002 
יצאה ישראל למבצע חומת מגן בג'נין 
שגם  למרות  עזה,  בלב  ולא  ורמאללה 
משם יצאו פיגועים רצחניים באלי סיני 

ובמכינה בעצמונה. 
מי שמחא כפיים ותמך בגירוש ב-2006 
באומרו ש"חמאס יורים עלינו כי אנחנו 
קטיף",  בגוש  בהתיישבות  בגרונם  עצם 
לומד היום שאם נותנים להם אצבע - הם 

רוצים את כל היד. •

 elisahar16@gmail.com :לתגובות ………
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הבנייה 
בעיצומה

איכות חיים 
מתחילה בבית

הבית
בגן

מורדות בית וגן 
רמת שרת
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הבית בגן. מורדות בית וגן-רמת שרת.

בנין פרטי אקסקלוסיבי, דירות 3-4-5 חדרים, 
דירות גן ופנטהאוזים במפרט גבוה ומושקע 

חניון תת קרקעי / חימום תת רצפתי / לובי מפואר / מועדון דיירים / 
חשמל חכם / מעליות משודרגות / פיתוח סביבתי עשיר בתכנון אדריכלי 

נוף / מחסן לכל דירה / תקרות גבוהות / מערכת מיזוג אוויר דירתית

את  שמבהילה  החצבת  מגפת 
אני  כן,  מוכנה.  לא  אותי  המדינה תפסה 
מודה, אני מאלו שלא מחסנים לפי הספר. 
ולהאשים  להתלהם  שתתחילו  לפני  אבל 
או  בישראל,  המגפות  בהתפרצות  אותי 

חבקריאה להימנע מחיסונים )אני לא(, תנ
שמו שניה ותנו לי להסביר. 

הרבה  לי  והיה  בכורתי  בתי  כשנולדה 
וטו מדויקת  אמא  להיות  ורצון  כוח  חזמן, 

בה לבת שלי, לקחתי על עצמי לברר את 
עניין החיסונים. כמו בכל דבר יש יתרונות, 
לכאן.  או  לכאן   - לשלם  ומחיר  חסרונות 
החסרונות  את  אך  ברורים,  היו  היתרונות 
חומר  הרבה  קראתי  לברר.  צריכה  הייתי 
לי  שתתרגם  מאחותי  ביקשתי  באינטרנט, 
מאמרים עדכניים מה-fdi )משרד הבריאות 
החיסונים  והשוותי את תכניות  האמריקני( 
בעולם. בנוסף, קבעתי פגישה )פרטית ולא 

חזולה( עם דוקטור שהוא גם הומאופת. למ
דתי את הנושא, הסקתי מסקנות ועל פיהן 
אותנו  מזהיר  מברסלב  נחמן  רבי  פעלתי. 
ממתן עצות, ולכן לא אפרט אותן כאן )מי 
שממש רוצה לדעת מוזמן לכתוב לי במייל(. 
שאני  לומר  יכולה  אני  התחתונה  בשורה 
החיסונים  בכל  לא  אך  ילדיי,  את  מחסנת 

שמוצעים ולא על פי הסדר המוצע. 
בשקלול האם לחסן, למה וכמה, נכנסים 
כל מיני גורמים. חלק מהם נפשיים, פיזיים 
ואפילו כלכליים. ניקח לדוגמה את החיסון 
קטנים  היינו  כשאנחנו  רוח.  לאבעבועות 
צלחנו  ורובנו  קיים,  היה  לא  הזה  החיסון 

חאת המחלה בשלום. יתרון נוסף הוא שא
חחרי המחלה הילד מחוסן לכל החיים, בני

גוד לחיסון שמחסן רק חלקית. כמובן שאם 
להיות  חייב  הוא  לחסן  שלא  בוחר  ההורה 
עם היד על הדופק למנוע התדרדרות של 

חהמחלה. בנוסף הוא חייב להיות מוכן לת
חקופת הטיפול, לרבות הידבקות שאר היל

דים בבית ועם מספיק ימי חופש מהעבודה. 
כשהבת הבכורה שלי חלתה, נדבקו אחריה 
כל שאר הילדים )כולל בעלי, על אף שהיה 
מחוסן(. יותר מחודש היו ילדים בבית, וזה 

כמובן שיקול משמעותי. 
רוב מחלות הילדים אינן מסוכנות בגיל 
שהן  שמוכיחים  מחקרים  וישנם  הרך, 
אפילו מועילות. אני שמתי לב על ילדיי 
שבכל פעם שהם ממש חולים, מתרחשת 

המת משמעותית  גדילה  קפיצת  חבגופם 

שמתחיל  פעוט   - ההחלמה  אחרי  בטאת 
יותר  מהר  שקורא  ילד  ללכת,  או  לדבר 
ועוד…. זה קורה כי הגוף מייצר נוגדנים 
ונלחם ובכך הוא גודל ומתפתח, ממש כמו 
בפן הנפשי, כי מתוך המיצר אנחנו נבנים.

בכל מחלה יש סיכון, גם אם היא 
ועל אף הסיכון של  פשוטה כמו שפעת. 
המחלה, יש לדעת שגם במתן החיסון יש 

מבוג אנשים  ואף  נוער  ילדים,  חסיכון. 
רים ניזוקו בצורה זו או אחרת מחיסונים 
- החל ממחלה קלה ועד אוטיזם ופיגור. 

חאין הרבה מחקרים בנושא, כי את המחק
רים מממנות חברות התרופות, ואין להם 

חשום אינטרס שיוכיחו את הנזקים שבחי
סון. אפשר להרגיש את ידם הארוכה של 
החיסון  חברות התרופות לאחרונה במתן 
הפפילומה  לחיסון  בנוגע  גם  לשפעת. 
ישנו הרבה חומר נגיש המוכיח שהחיסון 

מועי ודאי שהחיסונים  שני,  מצד  חמזיק. 

לא לעולם חוסן

 כשנולדה בתי בכורתי והיה לי הרבה זמן, כוח ורצון 
להיות אמא מדויקת וטובה לבת שלי, ביררתי את עניין 

 החיסונים. בשורה התחתונה - אני מחסנת את ילדיי, אך 
לא בכל החיסונים שמוצעים ולא על פי הסדר המוצע

לים ומצילים חיים. הבעיה היא שתוכניות 
או  התינוק  לטובת  תמיד  אינן  החיסונים 

המ על  להקל  בעיקר  נועדו  והן  חהילד, 
ערכת או לכסת"ח. לכן כדאי לבדוק כל 
אותו,  לתת  נכון  הכי  מתי  לגופו  חיסון 
והאם זה בהכרח חייב להיות חמש מחלות 
שמחודרות לגוף בבת אחת, לתינוק שהוא 
והמערכת  ימים  חודשיים  בן  הכל  בסך 

העצבית שלו עדיין נבנית. 
יל הידבקות  על  לראשונה  חכשקראתי 

התקשרתי  השומרון,  באיזור  בחצבת  דים 
מיד לאחות בטיפת חלב לחסן את הקטן 

חשלי שהיה כבר קרוב לגיל שנתיים. למח
רת הוא כבר היה מחוסן ומוגן חלקית )כמו 
כל שאר הילדים המחוסנים(. אז נכון שהכי 
קל להיות ראש קטן וללכת על פי הספר, 
תמיד  לא  שזה  יודעים  כבר  אנחנו  אבל 
שעוסקים  מאלו  אתם  ואם  משתלם.  הכי 
בבירורים - גופם של ילדינו חשוב לפחות 

כמו איזה משכנתא הכי כדאי לקחת. •

sharonroter@gmail.com :לתגובות ………
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על שבח י

יותר ממיליון ספרים ממגוון עצום 
של כותרים במחירים מצחיקים!

בין התאריכים כ”א בכסלו-ב‘ בטבת ׀ יום חמישי 29/11/18 עד יום שני 10/12/18
19:00-23:00 מוצ“ש:  ׀   08:00-13:00 ו‘:  ׀   9:00-20:00 א‘-ה‘:  ימים  פעילות:  שעות 

מתחילים ביום חמישי 29/11

חפשו את הקופונים המיוחדים של ידיעות ספרים
www.ybook.co.il פרטים נוספים ומפת הגעה ׀

מחסלים! 

כתובת המחסן: החורטים 6, אזור התעשייה חולון

כולם מוזמנים בחנוכה למחסני 

עם סיום לימודיי, כשהגיע השלב 
הזה בחיים שצריך לצאת לעולם הגדול 
ללא  ידעתי  חדשים,  מקומות  ולהכיר 
רוצה  אני  שלי  החיים  שאת  ספק  שום 

לחיות בדרום.
היציאה  או  המרחק  אותי  עניין  לא 
לפריפריה לא מטופחת )בכל זאת, כפר 
סבאית(. ידעתי שאת חום הלב והפשטות 

שיהיו נכונים עבורי אמצא בדרום.
את שנת השירות הלאומי שלי ביליתי 
באשקלון, ואפשר לומר שהאהבה ההיא 
לא אכזבה אותי מעולם. התאהבתי בעיר 
הזו. באנשים שבה, בשכונות. הפתיחות 
והישירות של תושבי העיר כבשה אותי. 
באותה שנה זכיתי להרגיש בת בית אצל 
יותר מחמש משפחות, שההיכרות איתם 
הייתה אפסית ובכל זאת הם פתחו בפניי 
את ביתם בלי שום מחסום. הרגשתי שזה 

מקומי לפרוח.
כשהסתיימה שנה זו וחזרתי הביתה, כל 
מה שחיפשתי היה איך ומתי לחזור לשם. 
ובאמת, כשהתחלתי את לימודיי, לאחר 

כמ בשדרות  בחרתי  קלים  חחיפושים 
קום המגורים הסטודנטיאלי שלי. ושוב, 
לעיר שכולה  נגמרת  אותה אהבה בלתי 
יש משהו שם בדרום הארץ שגורם  לב. 
לאנשים להיות קשובים מאוד לפעימות 

ליבם של אחרים וזה הקסים אותי.

אבל אין מקום מושלם בעולם. 
הצטרף  בי,  שהילך  הקסם  עם  וביחד 

אזע של  והמפחיד  הצורמני  חהצליל 
שלאחריה.  והבומים  אדום'  'צבע  קת 
יכולה  אני  כך,  כל  מרחוק  היום,  עד 

חעוד לשמוע את הרגע ההוא בו האזע
קה מציתה את עצמה רגע לפני שהיא 
אימה  ומטילה  העיר  כל  את  מחרישה 

על תושביה.
חבשנים לאחר מכן, על אף הקושי הג
חדול, לא עזבתי אותה. כשהתחתנו ועב

רנו לגור בה, ידענו שגם אם בבוא היום 
נרצה בטעות לחשוב על עזיבה, זה יהיה 
גדול.  לב  בשברון  ומלווה  קשה  מאוד 
את  דבר  של  בסופו  לעזוב  כשהחלטנו 
שדרות, שכנתי האהובה שאלה ברצינות 

גמורה "ומתי אתם חוזרים?".
החיים ביישובי הדרום חמים ותומכים 

בתחושת  קשה  מציאות  אותה  בגלל  גם 
המתח הקבועה, בפחד המהלך ברחובות 
ובדאגה האינסופית למצב הבטחוני. ויש 
גם את הצד האמפטי, הצד שבו אנשים 
בחדר  כורחם,  בעל  פעם,  מדי  נפגשים 
המדרגות בפיג'מה, או באיזה ממ"ד נידח 

באמצע הרחוב.
הצד בו אנשים נעזרים ונתמכים אחד 
בשני כדי לחלץ את ילדם מהעגלה לפני 

שיפול עליהם קסאם מזדמן.
הצד בו יושבות אמהות בגן השעשועים 
בנחת, ולפתע מתחילות להתרוצץ בחיפוש 
ומאתרות  תומכות  ובמקביל  ילדים  אחר 
אחרים.  של  ומבוהלים  מפוחדים  ילדים 
או הצד בו זרים היושבים במונית שירות 
ולפתע  עבודתם,  למקום  וממהרים  בעיר 
מוצאים את עצמם מחלצים במהירות את 
היושב במושב האחורי כדי שיספיק להגיע 

קשר אדום

 החיים בדרום חמים ותומכים גם בגלל אותה מציאות 
 קשה. בפחד המהלך ברחובות ובדאגה האינסופית 

 יש גם את הצד האמפטי, שבו אנשים נפגשים בחדר 
המדרגות בפיג'מה, או באיזה ממ"ד נידח באמצע הרחוב

לממ"ד בטרם יפול הקסאם.

שחוויות  לומר  יודעת  אני  היום 
פעמיות  חד  אם  בין  משברים,  של 
אדם  בני  הופכות  יומיומיות,  אם  ובין 

הצו יותר.  לחיים  יותר.  חלאנושיים 
בגדול,  ולחיות  לחיות  הזה  הגדול  רך 
ולראות  מעצמנו  לצאת  אותנו  מחייב 
את האחר. מה  שמחבר אותי אליו עוד 
איך  ושאלתי  שלום  לו  שאמרתי  לפני 

קוראים לו.
חאין ספק, אנחנו חיים במציאות מקו

ממת ובלתי אפשרית. משהו חייב לקרות 
והגיע הזמן לומר די. אבל במקביל, אני 

תנו כדי  תוך  להתבונן  חובה  חמרגישה 
עה בהם, באחים הגיבורים שלי, ולציין 
בפניהם את העובדה הזו - אתם כל כך 

יפים. מבפנים ומבחוץ. •
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דינר

ישיבות ההסדר לדורותיהן
חוגגות 70 למדינת ישראל

 נתכנס יחד בוגרי ישיבות ההסדר, 
ראשי ישיבות ואוהבי תורה

למרתון סיום הש"ס
346 חברותות | 8 דפי גמרא | מקום 1

 יום ראשון כ"ב בטבת תשע"ט )30.12.18( 
בנייני האומה, ירושלים

 לראשונה
בישראל

בס״ד

שילה פריד י  נ י ד מ

:AirBNB החשש מאחורי החרם של
כניסתה ל'רשימה השחורה' של האו"ם

 בישראל זועמים על ההחלטה להדיר את הדירות המוצעות ביו"ש 
 ובבקעת הירדן • סגנית השר חוטובלי: "החלטה מבישה שכולה 

צביעות" • במשרד התיירות מתכוונים להגביל את פעילות האתר בארץ

חהאם גורמים באו"ם מאיימים לפגוע כלכלית בע
סקים הפועלים ביהודה ושומרון? השבוע נודע כי חברת 
לפרסם  תפסיק   AirBNB הבינלאומית  הדירות  השכרת 
את הדירות המוצעות להשכרה ביו"ש ובבקעת הירדן, 

ובהתיישבות חוששים מחרם. 
AirBNB הוא פלטפורמה מצליחה לאנשים פרח  אתר

טיים, המעוניינים להשכיר דירות או חדרים לתיירים. 
וחדרי  צימרים  עשרות  כי  מספרים  יש"ע  במועצת 

חאירוח, הפרושים מצפון השומרון ועד חברון, דרך בני
מין, בקעת הירדן וגוש עציון, מופיעים באתר ומוצעים 
על  ומיידי  ישיר  באופן  ישפיע  שכזה  "חרם  להשכרה. 
עסקים באזור, שייאלצו לבטל הזמנות שכבר נקבעו", 

מזהירים שם.
לפני כשנתיים וחצי, במארס 2016, אישרה מועצת זכויות 

חהאדם של האו"ם הצעת החלטה ביוזמת מדינות ערב, שק
אל- ראיד  זיאד  האו"ם,  של  האדם  זכויות  נציב  כי  בעה 
חוסיין, יגבש 'רשימה שחורה' של כל החברות הישראליות 

חוהבינלאומיות שפועלות באופן ישיר או עקיף ביהודה, שו
מרון, בקעת הירדן, מזרח ירושלים ורמת הגולן.

בעוד האו"ם אינו יכול להחרים עסקים באופן רשמי, 
הציבור על  ליידע את  היא  אותה רשימה  ריכוז  מטרת 
העסקים שפועלים באזור. במועצת יש"ע מעריכים כי 
רשימה,  באותה  להיכלל  לא   AirBNB של  הרצון  בשל 

היא מדירה את רגליה מהאזור.
של  פרסומה  מתעכב  אמריקניים  לחצים  בעקבות 
שפועלות  גדולות  חברות  אך  שחורה,  רשימה  אותה 
הראח היא   AirBNB בה. נכללות  כבר  הנ"ל   באזורים 
שונה שהחליטה באופן רשמי להדיר את רגליה מהאזור 
עלולות  מארה"ב,  בעיקר  נוספות,  וחברות  המדובר, 

ללכת בעקבותיה.
"ארגוני שמאל מישראל מנסים לפגוע במדינת ישראל 

ולעשות לנו דה-לגיטימציה בעולם", אומר ל'שביעי' 
מ"מ מנכ"ל מועצת יש"ע, יגאל דילמוני. "העם היהודי 
ונדע  פגיעה,  וניסיונות  שחורות  רשימות  בעבר  ידע 

להתמודד גם עם זה".

מאתר תיירות לאתר פוליטי
בהנחיית שר התיירות יריב לוין, החל משרדו לגבש 

חצעדים מיידיים להגבלת פעילות החברה בכל הארץ. במ
חקביל הנחה השר להוציא לפועל תוכנית מיוחדת, לעי
דוד התיירות והלינה בדירות נופש באזורי ההתיישבות.

לאתר   AirBNB הפך  תיירות,  אתר  להיות  "במקום 
פוליטי שרוצה לפגוע בכלכלת האזור ולגרום לה נזק", 

חמוסיף דילמוני. "התשובה הנכונה היא לקרוא לעם יש
כאן,  ולטייל  לבוא  העולם  מכל  שלנו  ולתומכים  ראל 
מהמרחבים,  וליהנות  באזור  הפזורים  בצימרים  ללון 
לארץ  שיש  המיוחדים  ומהמסלולים  התיירות  מאתרי 

התנ"ך להציע".
פתחה  חוטובלי  ציפי  החוץ  שר  סגנית  כך,  בתוך 

חבבדיקה משפטית, כדי לברר אם לחברת התיירות הפו
מסוים  אזור  להחרים  חוקית  יכולת  בכלל  יש  פולרית 
בעולם. לדברי גורמים במשרד החוץ, החוק האמריקני 
AirBNB מוגדרת  ואם  אוסר אפליה של ציבור מסוים, 

חככזאת וכפופה לחוקי ארה"ב, ייאסר עליה לנקוט בא
מצעי החרם. 

"אפעל מול מנהלי האתר לשינוי ההחלטה המבישה 
באפליה  נוקטת  "החברה  חוטובלי.  אומרת  שקיבלו", 

לפ מגוריהם.  מקום  בשל  רק  ישראלים  כלפי  חחמורה 
חגוע במדינת ישראל בלבד ולא לעסוק בסכסוכים בי

גורמי  זו צביעות ממדרגה ראשונה.  נלאומיים אחרים, 
המקצוע במשרד החוץ פועלים על מנת לגבש תוכנית 

פעולה משפטית נגד המהלך". •

כך בחרו בסוכנות הידיעות 
של סינגפור להציג את 
הידיעה על החרם

ארגוני שמאל 
מישראל מנסים 
לפגוע במדינה 
ולעשות לנו 
דה-לגיטימציה 
בעולם. העם 
היהודי ידע 
בעבר רשימות 
שחורות 
וניסיונות פגיעה, 
ונדע להתמודד 
גם עם זה
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 "לכל מחנך צריך שיהיו  שתי אהבות ושלוש אמונות: אהבה לחניכיו ואהבה למקצוע. אמונה בכוחותיו כמחנך, אמונה בערכים שמבקש להקנות לחניכיו,
ואמונה בחניכים כי יספגו את מה שמשקיע בהם."

)הרב נריה, מן הפנקס הפתוח(

 ִמנהל החינוך הדתי גאה להציג ומברך את
נבחרת מורי המאה לשנת תשע"ט

מורים אלה הנם פורצי דרך ומצטיינים בחדשנות פדגוגית ובהתאמת דרכי הוראה-למידה, בחינוך לנתינה ולמידות טובות, בהעמקת 
ערכי חזון החמ"ד, במתן דוגמה אישית לאחריות ופועלים ללא לאות להטמעת יעדי החמ"ד וקידום מטרת העל "בית חינוך כמשפחה"

ואלה יעמדו על הברכה

שם המוסדשם מורה המאהמחוז
גן חמ"ד כלנית, אלוני הבשןאילה ארצי1צפון

חמ"ד שדה יעקבאסתר חזון2
גן חמ"ד גולן, קיבוץ לביאחיה ריכטר3
חמ"ד אזורי מורשת, ד.נ. משגבציפי ברדוגו4
גן חמ"ד אלה, שדה יעקביונית פדהאל5
חמ"ד ישיבתית דרכא המתמיד, קריית שמונההרב יעקב אדרי6
ישיבת חמ"ד אורות הזורעים, מושב הזורעיםיעקב קניגסברג7
חמ"ד מאיר למדעים ואמנויות, בית שאןמירב לוי8
חמ"ד חנ"מ גולני, בית שאןפאני סרויה9

אולפנית חמ"ד אורט טבריהרחל טוויג10
חמ"ד הדסים, יקנעםשרה אוריאל11
גן חמ"ד בני ציון, בית שאןשרית סיבוני12
גן חמ"ד אורנים, קריית שמונהאתי שימול13

אולפנית חמ"ד שח"ם, קריית אתאיהודה יצחקי1חיפה
גן חמ"ד הנדיב, בנימינהלימור שושן2
גן חמ"ד זמיר, חיפהלאה דהן3
חמ"ד לוינסון, קריית יםפסיה רוזנברג4
חמ"ד מוריה, חדרהיפית סימני5
חמ"ד ניסויי ניר עציון, ניר עציוןטובה צמח6
חמ"ד רבי עקיבא, אור עקיבאדליה תורג'מן7
מנחה מחוזי לתושב"עהרב יצחק סלצר8
ישיבה תיכונית חמ"ד פרחי אהרון, קריית שמואלמשה שלמה9

ישיבה תיכונית חמ"ד אמי"ת נתיבות דרור,הרב אהרון פוגל10
אור עקיבא

ישיבה תיכונית חמ"ד קריית אתאאתי טאוב11
ישיבה תיכונית חמ"ד בני עקיבא נחלים, מושב נחליםד"ר אהוד נהיר1מרכז

תיכון חמ"ד עתיד יגאל אלון, יהודאטלה ספוביץ2
חמ"ד יבנה, רעננה - מובילת במ"ה ארצית  אפרת וייס3
חמ"ד מורשת זבולון, גבעת שמואלחגית ברקוביץ4
חמ"ד מעלות משולם, רחובותיוכי ברנע5
גן חמ"ד נרקיס, הוד השרוןיונה אברהם6
גן חמ"ד ספיר, אלעדיעל לוי7
חמ"ד ניצני התורה, יסודותיעל צדק8
חמ"ד בר אילן, רמלהיעקב ליברטי9

מתי"א שומרוןלאה פילבר10
חמ"ד משואה, קרני שומרוןנטלי רביד11
חמ"ד אריאל, גני תקווהסמדר שלום12
אולפנת חמ"ד צביה רחובותשושי לסר13
חמ"ד הרי"ן, רמלהתמי צאלון14

 הרב אבשלום1תל-אביב
מאירסדורף

ישיבת חמ"ד בני עקיבא, קריית הרצוג, בני ברק

גן חמ"ד סיגלית, בני ברקאיריס אשר2
מדריכה מחוזית למיניות ומניעת פגיעהדליה אלזרט3
גן חמ"ד הארז, נתניהזמירה סודר4
תיכון חמ"ד אמי"ת בר-אילן, גבעת שמואלחגית מרגלית5
ישיבה תיכונית חמ"ד אמי"ת אלירז, פתח תקווהליטל שישו6
ישיבת חמ"ד לאורו נלך, בני ברקמאיר עם שלם7
חמ"ד חנ"מ עציון, בני ברקמיכל מרמרוש8
אולפנת חמ"ד צביה בת יםמלכה מורדוף9

מקיף חמ"ד לאמנויות ריגלר, נתניהסיון פלח-מכלוף10
חט"ב חמ"ד תמר איריאל, נתניהציפי אושרי11
גן חמ"ד כרכום, גן חמ"ד כיסופים, חולוןרחל הופמן12
חמ"ד מקור חיים, בני ברקשולה יצחק13
גן חמ"ד תמר, קריית אונו תמר ברדה14

שם המוסדשם מורה המאהמחוז
אולפנת חמ"ד נווה דקלים, ניצןאבי חניה1התיישבותי

על יסודי חמ"ד שקד דרכא, שדה אליהו אירית וישניה2
חמ"ד על יסודי אור תורה סטון דרך אבות, אפרתהאסתי שפירא3
 הרב ד"ר דניאל4

גוטנמכר
ישיבה תיכונית חמ"ד מקור חיים, כפר עציון

כפר הנוער חמ"ד נווה עמיאל, שדה יעקביחיאל סיסו5
ישיבה תיכונית חמ"ד בני חיל, קדומיםמאיה דניאל6
אולפנת חמ"ד בני עקיבא אבן שמואלנורית אלבז7
ישיבה תיכונית חמ"ד אלוני הבשןנעמי אבן האור8
כפר הנוער הדתי, חמ"ד קדימה מדע, הודיותשושנה טרפ9

ישיבה תיכונית חמ"ד בני עקיבא חיספין שמעון זרקא10
אולפנת חמ"ד שעלבים, קריית חינוך שעלביםשרה ויסמן11

חמ"ד עשה חיל, אפרתהרב אהרון פאלק1ירושלים
אולפנת חמ"ד בני עקיבא אורות מודיעין, מודיעין אורלי אבוטבול2
חמ"ד שירת חנן, אלון שבותאיילת אגרסט3
גן חמ"ד סיתונית, קריית ארבעדניאלה לייכטר4
גן חמ"ד זהבה - קידה, קידהזהבה בן-אבו5
יועצת גנים, אזור בנימיןיפה הלברשטט6
חמ"ד לביא, צור הדסהמירב צמח7
אולפנת חמ"ד אהבת ישראל, ירושליםמישל סמיילוביץ8
מתי"א חמ"ד יחדיו, אפרתמרים נקריטין9

סילבי-צביה10
בן נעים

גן חמ"ד תורני הורד, מבשרת ציון

חמ"ד נחלת בנימין, עפרהעפרה פרידמן11
גן חמ"ד ברוש, מעלה אדומיםפאני בן גוסי12
מדריכת גננות בבית שמש ומטה יהודהרפאלה הוכשטדט13
אולפנת חמ"ד אמי"ת נגה, רמת בית שמששרי זכריה14

אולפנת חמ"ד חורב, בית וגן, ירושליםאיילת מרציאנו1מנח"י
ישיבה תיכונית חמ"ד חורב, ירושליםהרב אמציה לוי2
מדריכה גני חמ"ד מחוזיתדבורה אברהמי3
ישיבה תיכונית חמ"ד קריית נוער, דורון דוייטש4

בית וגן, ירושלים
תיכון חמ"ד אורט פלך בנים ע"ש ספניאן, ירושליםהרב עמרם דהן5
גן חמ"ד נחלה, הר נוף, ירושלים זוהרה פרץ6
חמ"ד תורני פסגת זאב, ירושליםחגית נסמיאן7
חמ"ד נועם בנים פסגת זאב, ירושליםמאיר קליינמן8
חמ"ד ראשית, קריית מנחם, ירושליםנורית שלזינגר9

חמ"ד מקור חיים, ירושלים נעמה קרמר10
מדריך מחוזי לתושב"עהרב אביה אלבה1דרום

גן חמ"ד פיראן, אילתאסתר עזריה2
תיכון חמ"ד דרכא הצבי, נתיבותדניאל בן אריה3
גן חמ"ד אירוס, נתיבותיוכי בוסקילה4
חמ"ד הרב קוק, מושב תלמיםיעל סיבאו5
חמ"ד חזון יעקב, אשדודהרב יעקב דרי6
מקיף בנים חמ"ד דרכא נתיבותליאורה אמר7
מתי"א חמ"ד מרכז ליקויי שמיעה, נתיבותליאורה כהן8
חמ"ד חמדת מיתר, מיתרניצה חדד9

מקיף חמ"ד גרוס, קריית גתרבקה בוטבול10
גן חמ"ד רותם, קריית מלאכישמחה חייק11
חמ"ד נגב סיני, מועצה אזורית רמת הנגבתמר ארביב12
גן חמ"ד נרקיס, מעוןתמר זכריה13

מדינת ישראל
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100 שנים לתום 'המלחמה הגדולה':
כך נראו הזוועות מהזווית היהודית

כמיליון וחצי יהודים השתתפו במלחמת העולם הראשונה ולעיתים לחמו 
אלה נגד אלה, אף שהואשמו בהשתמטות • לצבא הגרמני התגייסו 
כ-18% מיהודי המדינה, ו-30 רבנים צבאיים זכו למעמד שווה לכמרים

ברחבי העולם צוין בשבוע שעבר יום השנה ה-100 
לסיומה של מלחמת העולם הראשונה. בישראל, באופן 
טבעי, מציינים את מלחמת העולם השנייה שבה נרצחו 

'המלח לציון  רשמי  יום  ואין  יהודים,  מיליון  חשישה 
מה הגדולה' שנמשכה בין 1914 ל-1918 וגבתה כ-18 
מיליון קורבנות - עשרה מיליון לובשי מדים ושמונה 

מיליון אזרחים.
הש הייתה  הראשונה  העולם  למלחמת  זאת,  חעם 

פעה רבה על חיי היהודים באירופה וביישוב היהודי 
חבארץ ישראל, ונרשמה בה מעורבות גדולה של לו
המלח אחת  הייתה  זו  האזורים.  בכל  יהודים  חחמים 

מות הראשונות שבהן לחמו יהודים במספרים גדולים 
יהודים  ניצבו  רבות  פעמים  הצדדים;  משני  בצבאות 

ההער פי  על  באלה.  אלה  וירו  המתרס  צדי  חמשני 
כות השתתפו במלחמה כמיליון וחצי יהודים, ואומדן 
אלף   140 בין  נע  היהודים  החיילים  מקרב  ההרוגים 

ל-170 אלף.
השנאה והגזענות כלפי העם היהודי גאו באותן שנים. 

חגורמים אנטישמיים טענו שהיהודים הם האשמים בפ
רוץ המלחמה, ויצרן הרכב המפורסם הנרי פורד אף יצא 

חלאירופה ב'אוניית השלום' שלו על מנת להצהיר שהמ
לחמה היא עניין כספי של היהודים. התוצאות היו קשות. 
ופגעו  הסדר  חוסר  את  אזרחים  ניצלו  רבות  במדינות 

ההת אף  על  רכושם,  את  בוזזים  שהם  תוך  חביהודים 
גייסות הרחבה בקרב הציבור היהודי לצבאות המקומיים.
חבניסיון להתמודד עם האנטישמיות תועדו מעשי גבו

רה של חיילים וקצינים יהודים במהלך המלחמה, בעיקר 
שהאשימו  האנטישמים,  של  טיעוניהם  את  לסתור  כדי 
ובפגיעה  המלחמתיות  מחובותיהם  בהשתמטות  אותם 

במאמץ המלחמתי הלאומי. 
באופן  בסדר  היה  היהודים  מצב  בגרמניה  דווקא 
הקהילות  ידי  על  נתפסה  למלחמה  היציאה  יחסי. 
של  ומספרם  מעמדן,  לשיפור  כהזדמנות  היהודיות 

היהודים ששירתו בצבאות גרמניה היה גבוה במיוחד: 
100 אלף אזרחים, שהיוו 18 אחוזים מיהודי המח -כ
שנרשם  לשזה  דומה  באחוז  ומדובר  התגייסו,  דינה, 
20 אלף יהודים קודח -באוכלוסייה הכללית. יותר מ

מו בדרגה במהלך המלחמה, מתוכם הגיעו כ-2,000 
לדרגות קצונה. כ-12 אלף יהודים נפלו במערכה או 

הוכרזו כנעדרים.

לוחות הברית במדי הצבא הגרמני
בכירי הצבא הגרמני עשו מאמצים גדולים כדי להקל 

ומש צה"ל  ארכיון  לפי  היהודים.  החיילים  חיי  חעל 
רד הביטחון, במהלך המלחמה מונו 30 רבנים צבאיים 
יהודיות  תפילות  קיום  כלל  ותפקידם  החזיתות,  בכל 
המלחמה  ולשבויי  אחריותם  שבתחום  היחידות  לחיילי 
היהודים, עריכת טקסי קבורה, יציאה לביקורים בבתי 
חולים צבאיים, וחלוקת ספרות דתית וחבילות שי. הם 
אף השתתפות בפעילות סיוע לתושבים יהודים באזורי 
וחובות שוות כמו לכמרים  זכויות  כיבוש. לרבנים היו 
נוצריים. הם קיבלו דרגות קצונה, לבשו אותן על מדיהם 

חוענדו על צווארם שרשראות עם מגן דוד שבמרכזו לו
חות הברית.

ארץ ישראל נותקה בזמן המלחמה ממקורות אספקה 
חשל הון וסחורות, שפסקו מלהגיע אליה בעקבות כני
למע ימים(  באותם  בארץ  )ששלטה  טורקיה  של  חסתה 

גל הלחימה, והיישוב היהודי סבל ממחסור חמור במזון 
סייעה  ארה"ב  יהודי  מצד  רחבה  התגייסות  ובתרופות. 

למזעור הבעיה.
חככל שמצבם של הטורקים במלחמה הידרדר, הם הק

מהתושבים  גדול  חלק  היהודים.  כלפי  יחסם  את  שיחו 
היהודים נחשבו כנתיני אויב, ורבים מהם אולצו לעזוב 
את הארץ. השלטון גם פעל לגירוש אישים בכירים כגון 
דוד בן גוריון ז"ל ויצחק בן צבי ז"ל,  שלימים התמנו 

לראש הממשלה ולנשיא מדינת ישראל. •

חיילים בריטים בשער 
יפו בירושלים, בזמן 
מלחמת העולם ב-1917

בניסיון להתמודד 
עם האנטישמיות 
תועדו מעשי 
גבורה של 
חיילים וקצינים 
יהודים במהלך 
המלחמה, 
בעיקר כדי 
לסתור את 
ההאשמות נגדם 
בפגיעה במאמץ 
הלאומי
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טקס קביעת המזוזה 
בפיראוס, שפורסם 
ב'שביעי' ב-2017

יצליח היכן שכשלו 
שבעת קודמיו? 
ספרופולוס

"איפה תמצא עוד אולם ספורט 
במדינה זרה שקבעו בו מזוזה?"

 מאמנה החדש של מכבי ת"א, יאניס ספרופולוס, כבר הכיר מקרוב 
 את רזי הדת היהודית כשעבד לצד פיני גרשון באולימפיאקוס • 
בחזרה למסע בעקבות המזוזה בהיכל השלום והאחווה ב-2006

"ראשי אולימפיאקוס הופתעו מהבקשה של פיני", 
נזכר מאמן הכדורסל היווני כריסטוס מרמרינוס בשיחה 
עם 'שביעי'. "הם, ובעיקר יאניס ספרופולוס, שאלו מה 
עזרתי  ואני  אליה,  שלנו  הקשר  ומה  הזאת,  המזוזה  זו 

חוהסברתי להם. במשך שנים רבות אמא שלי עבדה בח
נות בבעלות יהודים, כך שהכרתי היטב את המנהגים, 
הייתי בבר מצוות, אכלתי מצות. אפשר להגיד שכמעט 

הפכתי בעצמי לחצי יהודי...".
והאחווה,  השלום  בהיכל  המאמנים  לחדר  בכניסה 
קילוף  היום  עד  יש  אולימפיאקוס,  של  הביתי  אולמה 
צבע וכתמי דבק על משקוף הדלת. הוא נותר זכר עלום 
גרח כשפיני   ,2006 ב שנערך  שגרתי  לא  מעט  -לטקס 
חשון אימן את הקבוצה; הכוכב הליטאי ארווידאס מא

ציאוסקאס נפצע ברגלו והושבת לחודשים ארוכים עוד 
ומאמנו הישראלי פנה לבוסים  לפני המשחק הראשון, 
בבקשה מעט לא שגרתית - ונענה בחיוב. תוך זמן קצר 

נקבעה מזוזה במקום.

"יום שאזכור כל החיים"
ב-24  כאן  הובא  בפיראוס  המזוזה  של  סיפורה 
2017, וכעת הפך שוב רלוונטי עם מיח  בפברואר

חנויו של ספרופולוס למא
מנה החדש של מכבי ת"א. 

היווני בן ה-51 ינסה לייצב 
הטובעת  הספינה  את  מחדש 

שכש היכן  ולהצליח  חבצהוב, 
וחצי  בשנתיים  מאמנים  שבעה  לו 

האחרונות. בארבע העונות החולפות 
איתה  זכה  אולימפיאקוס,  כמאמן  כיהן 

לשתי  אותה  והצעיד  המדינה  אליפויות  בשתי 
הופעות בגמר היורוליג.

"וואו, איזו תמונה ענקית, זה יום שאזכור כל 

כעוזר  חסין, ששימש  אלעד  בהתרגשות  אמר  החיים", 
מרמרינוס  של  לצידם  ימים,  באותם  במועדון  המאמן 
במקומיים  מוקף  זרה,  במדינה  "להיות  וספרופולוס. 
שהם לא בני הדת שלנו, ולעשות מעשה כזה, בשבילי 
זה היה מדהים. במצבים האלה, אתה מרגיש יותר מתמיד 

את החיבור לדת ולמסורת".
"אני חושב שעשינו היסטוריה, כי איפה תמצא עוד 
בו  זרה, בטח באירופה, שקבעו  אולם ספורט במדינה 
מזוזה", הסביר שליח חב"ד באתונה, הרב מנדל הנדל, 
המזוזה  "קביעת  אצלו.  ההיסטורי  הצילום  את  ששומר 

חהייתה מאוד מרגשת, בעיקר כשזה נעשה יחד עם העו
בדים היוונים, שלא מכירים את המצוות שלנו". 

גרשון עבד באולימפיאקוס במשך שנה וחצי והספיק 
חלהוליך אותה לגמר הפלייאוף היווני, אבל פוטר בתחי

לת 2008 ועזב אותה מבלי לזכות בתואר. לאחר עזיבת 
הצוות הישראלי, לקח מאמן הכושר אבי קובלסקי את 
המזוזה איתו, אבל הסימן - כאמור - עדיין נשאר. 
היום שתי  יש עד  "בכניסה לחדר המאמנים 
שאני  פעם  ובכל  המשקוף,  על  דבק  חתיכות 

חרואה אותן אני נזכר במזוזה", אמר אז מרמרי
נוס. אשתקד הוא עזב את אולימפיאקוס אחרי 
14 שנים, וכיום הוא מנהל חברה המספקת 
לקבוצות  מתקדמים  סטטיסטיקה  שירותי 

ברחבי אירופה וממתין להצעות אימון.
הרב יעקב גלויברמן, רבו האישי של 

הס של  הראשי  'הרב  המכונה  חגרשון, 
שהמזוזה  למקומיים  "הסברנו  פורט': 
שומרת על האדם בכל מצב - בשכבך, 
ובקומך, ובלכתך בדרך. גם בלי להיות 
עוד  המשמעות.  את  הבינו  הם  יהודים, 

חקודם, קבענו מזוזה בבית שפיני התגו
רר בו באתונה". •

ראשי הקבוצה 
הופתעו 
מהבקשה 
של פיני. 
הם, ובעיקר 
ספרופולוס, 
שאלו מה זו 
המזוזה הזאת, 
ומה הקשר 
שלנו אליה

אהרל'ה ויסברג

הם
שביני

ט, יהדות ומה 
פור

ס

בית המגרש

מאזןקבוצה
0:2י"ת נעם ירושלים1
1:1יב"ע מטה בנימין בית אל2
0:2הימלפרב ירושלים3
0:2אמי"ת מעלה אדומים4

יב"ע מטה בנימין בית אל - אמי"ת מעלה אדומים 39:55
י"ת נעם ירושלים - אמי"ת מעלה אדומים 23:59

י"ת נעם ירושלים - יב"ע מטה בנימין בית אל 29:45

בית 1

0:2יב"ע לפיד מודיעין1
1:1יב"ע נר תמיד חשמונאים2
2:0י"ת אלישיב צביה לוד3

יב"ע לפיד מודיעין - י"ת אלישיב צביה לוד 50:61
יב"ע לפיד מודיעין - יב"ע נר תמיד חשמונאים 43:63 

יב"ע נר תמיד חשמונאים - י"ת אלישיב צביה לוד 25:51

בית 2

ליגת חמ"ד

מי שומר על ההורים שלנו
כשהם לבד בבית?

להצטרפות ללא תשלום
)דמי פיקדון בלבד( 6447*

מזהה נפילה ומודיע ישירות 
למוקד החירום ולקרוב משפחה

חיישן המצוקה החדש 
של יד שרה

0:2ישיבת אמי"ת עמיחי רחובות1
1:1יב"ע הדרום רחובות2
2:0אמי"ת המר בנים רחובות3

יב"ע הדרום רחובות - אמי"ת המר בנים רחובות 31:39
ישיבת אמי"ת עמיחי רחובות - יב"ע הדרום רחובות 11:28

ישיבת אמי"ת עמיחי רחובות - אמי"ת המר בנים רחובות 12:49

בית 3

0:2ישיבת אמי"ת אשדוד1
1:1יב"ע אדרת בת ים2
2:0יב"ע נווה הרצוג אשדוד3

יב"ע אדרת בת ים - יב"ע נווה הרצוג אשדוד 25:31
ישיבת אמי"ת אשדוד - יב"ע נווה הרצוג אשדוד 21:49

ישיבת אמי"ת אשדוד - יב"ע אדרת בת ים 26:35

בית 4

0:1יב"ע גבעת שמואל1
0:0ישיבת צביה פ"ת2
1:0ישיבת אמי"ת כפר גנים פ"ת3

יב"ע גבעת שמואל - ישיבת אמי"ת כפר גנים פ"ת 25:54

בית 5

--עירוני דתי מדעי אמי"ת רעננה1
--יב"ע רעננה2
--י"ת תורה ומדע כפ"ס3
--יב"ע בני ברק4

בית 6

--יב"ע השומרון קרני שומרון1
--יב"ע כפר הרא"ה2
--יב"ע נתניה3

בית 7

--יב"ע שדה יעקב1
--יב"ע פרחי אהרן חיפה2
--י"ת אורט טבריה3
--יב"ע יבנה טבריה4

בית 8
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איתי אסמן ת  ו ד ה י

 "הנשמה הייתה חסרה 
בציונות הדתית"

 הרב שמחה שטטנר הוא חסיד סערט ויז'ניץ, אדם דתי-לאומי, 
 שלמד במרכז הרב ושירת ביחידה קרבית • בשיחה לרגל ראש 

השנה לחסידות הוא מסביר איך אפשר לשלב בין העולמות

חסיד סערט ויז'ניץ, ציוני-דתי, בוגר ישיבת מרכז 
חהרב ושירות קרבי בצה"ל. כל התכונות המורכבות והמ

נוגדות האלה מתנקזות לאדם אחד, הרב שמחה שטטנר 
)62(, נשיא מוסדות נחלת ישראל במגדל העמק. ביום 
שלישי הקרוב, י"ט בכסלו, הוא יחגוג את 'ראש השנה 
מייסד  של  מהכלא  שחרורו  לזכר  המצוין  לחסידות', 

חב"ד, הרב שניאור זלמן מלאדי זצ"ל.
הדתי-לאומי",  בציבור  חסר  היה  הנשמתי  "החלק 
אומר הרב שטטנר. הוא נולד למשפחת ניצולי שואה 
בחיפה.  ציוניים 
כרואה  עבד  אביו 
ואימו  חשבון 
מורה.  הייתה 
מאוד  "הייתי 
שלי  לסבא  קשור 

גד חסיד,  חשהיה 
ברכיו  על  לתי 
ודרכו נוצר הקשר 
לחסידות.  שלי 
הייתי הולך איתו לטישים של האדמו"ר מסערט ויז'ניץ 

ולמקווה בימי שישי, ורואה הנהגות חסידיות שלו. 
"כשהייתי בן 12 סבא נפטר. אבא לא היה חסיד אלא 
בא מבית של מתנגדים, והקשר שלי לחסידות נחלש. 
16 קמתי בשבת בבוקר ואמרתי לו שאני הולך  בגיל 
להתפלל בוויז'ניץ. הגעתי לשם והייתי חריג בנוף, עם 
כיפה סרוגה ובלורית. בסוף התפילה הוזמנתי לקידוש 
שהכרתי,  הקודם  האדמו"ר  של  בנו  האדמו"ר,  אצל 
חיפשתי  שנים.   44 למשך  בנפשו  נפשי  נקשרה  ומאז 
הנהגה וישרות, לא מופתים, ואת זה מצאתי אצלו. הוא 
היה איש אמת, שהיה קרוב להוויה הישראלית ונלחם 

במחלקה הדתית בהגנה במלחמת השחרור".
ליחי והתגייס  חהרב שטטנר למד בישיבת מרכז הרב 

אברכים  לקבוצת  הצטרף  ימית  גירוש  בעת  קרבית.  דה 
על  קטיף, שהוקם  בגוש  בכולל  ללמוד  ועבר  מהישיבה 
ידי הרב יגאל קמינצקי. אחר כך לימד בעצמו בישיבת 
ימית והיה גם ראש ישיבה, ומאוחר יותר לימד בישיבת 
שדרות. המוסדות מיסודו ובראשותו של הרב שניאור קץ 
כוללים חטיבת ביניים, ישיבה תיכונית, אולפנה לבנות 
וישיבה גבוהה, וציבור התלמידים מגיע מהציונות הדתית. 

הייחודיות: שילוב תורת הרב קוק לצד שיטת החסידות.

"עבורי החסידות היא דרך חיים"
 למה צריך ללמוד חסידות?

"מאיפה צמחו מנייני הרב קרליבך וכל העניין סביבו? זה 
לא היה בעבר. הוא זכה לתהילה בעיקר לאחר מותו. לציבור 
היה חסר ממד פנימי, כי עבודה בלי נשמה - כמו כל דבר 

הראשו בישיבות  להתקיים.  לא  סופה   - נשמה  לו  חשאין 
נות של הציבור הדתי-לאומי, מרכז הרב וכרם ביבנה, למדו 
בשיטה ליטאית שעל פיה הפתרון לכל מצוקה היה בדפי 

הגמרא, אך החלק הפנימי לא היה, והדור צמא לזה.
"זה נראה חיצוני ענייני כמו ניגון ושירה. אך גם הצד 

חהלימודי מחיה את הנפשות, לא רק הצד החוויתי. הצי
בור הדתי-לאומי, שמעורב בכל תחומי החיים, חייב את 
הנשמה היהודית כדי לראות איך הכל מתקשר לריבונו 
של עולם, אחרת הוא לא ישרוד. בלי החלק הזה אפשר 
להתייאש, זה פיקוח נפש. בכל דור ודור יש את הדרכים 
המיוחדות לאותה התחברות, ובדורנו יש צימאון אדיר 
לזה בציבור. המציאות החיצונית קשה ולא תמיד מובנת, 

והחלק הפנימי הוא חמצן.
ההת ה'.  בעבודת  חיים  דרך  היא  החסידות  ח"עבורי 

עשיית  על  משפיעה  ההלכה  של  הפנימי  לצד  קשרות 
המצוות ועל צורת ההסתכלות על כל דבר שקורה. זה 
מרומם את המבט. החסידות עוסקת במה שקורה אצל 

הפרט, היא עצם החיים". •

"הדור צמא לפנימיות".
קברם של אדמו"רי 
חב'"ד בניו-יורק

 הציבור הדתי-לאומי, שמעורב בכל 
תחומי החיים, חייב את הנשמה היהודית 
כדי לראות איך הכל מתקשר לריבונו של 
עולם, אחרת הוא לא ישרוד. בלי החלק 

הזה אפשר להתייאש

צילום: אלקנה קליין

הרב שמחה שטטנר 
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מצפה בראשית
 ההזדמנות שלכם לעבור

מפנטזיה לפנטהאוז!
האכלוס 

בקרוב!

]ולול[
שאגיזמות וניהול

 10 דירות אחרונות
בפרויקט הנחשק במצפה יריחו

 דירות פנטהאוז וגן גדולות ומרווחות,
עם נוף מדברי משגע בכל חלון!

החל מ- 1,430,000 ₪!

 מזגן
מיני 

מרכזי 
מתנה

שוויון חברתי
שרד ל

צילום: דוברות המ

אליהו גליל ת  ו ב ר ת

"אסור שעורכים בודדים 
ישפיעו על האוזן של הציבור"

 מרגלית צנעני ורגב הוד יופיעו השבוע באירוע לציון
 יום השנה ה-70 לגירוש היהודים מאיראן ומארצות הערב

השנה  יום  בישראל  יצוין  הקרוב  חמישי  ביום 
והפעם  ומאיראן,  ערב  מארצות  היהודים  ליציאת 
יצוין  היום  שנה,  כמדי  לגירוש.  שנים   70 בסימן   -

חבאירוע מרכזי בהשתתפות מיטב אמני הזמר הים תי
כוני ובהובלת המשרד לשוויון חברתי בראשות השרה 

גילה גמליאל.
מרגלית צנעני, שהוריה עלו מתימן ב-1949, תבצע 
מחרוזת משירי רבי שלום שבזי. "השירים שלו מאוד 
נוגעים ללבי", היא מספרת. "אלו שירים שאני מכירה 
היה אמן  ומההווי המשפחתי. רבי שלום שבזי  מהבית 
בכל רמ"ח איבריו. הוא כתב בעברית מליצית, השפה 
שבה יהודי תימן התפללו, שרו וכתבו. האלגוריות שלו 
נועזות והדימויים חינניים. אבות אבותיי ישבו בתימן 
וקושי,  זו ארץ למודת מלחמות  במשך אלפיים שנה. 
ארץ  גם  שהיא  אומרים  אבל  מאוד,  פונדמנטליסטית 

יפה מאוד.
"למוזיקה של הארצות דוברות הערבית שמהן באנו 

חהייתה השפעה עצומה על המוזיקה המזרחית. אני וש
כמותי העשרנו את הנשמה ואת התרבות שלנו במוזיקה 

חשל ארצות המוצא שלנו. המרוקאים הביאו את האנד
לוסית. הודו לה' כי טוב! המוזיקה היא מעל לפוליטיקה, 

ואפשר לשיר ללא גבולות".
בתחקיר שהתפרסם השבוע, התחזקה תחושת ההדד

רה השיטתית של המוזיקה המזרחית מגלגלצ.
שמאפשרים  ויוטיוב,  חברתיות  רשתות  שיש  "טוב 
לנו להגיע לקהל בצורה ישירה. בזמן האחרון התחילו 
את  ראו  הם  כי  ברדיו,  מזרחית  מוזיקה  יותר  לשדר 
רוצה  שהציבור  הבינו  הם  הזו.  המוזיקה  של  ההצלחה 
אותה. זה כואב שבתחנה מואזנת מאוד, שזוכה למימון 

חשל המדינה, לא משמיעים את הז'אנר הזה. אסור שט
עמם של עורכים מוזיקליים בודדים ישפיע על האוזן 

של הציבור".
בשנתיים האחרונות מובילה השרה גמליאל את מיזם 
'רואים את הקולות' לגביית עדויות מצולמות מאזרחים 
ותיקים יוצאי ארצות ערב ואיראן, כדי לכתוב את הפרק 

חהמזרחי בסיפור תולדות העם היהודי. בקרוב תושק אפ
ליקציה ייעודית לתיעוד סיפורי מורשת יהודי המזרח, 
שתאפשר גם לבנים ולנכדים לתעד את סיפורי העלייה 

של אבותיהם.

פריד אל אטרש במטבח
את  ראה  באירוע,  הוא  גם  שיופיע  הוד,  רגב  הזמר 

חהקולות בבית הוריו. "אבא היה פייטן בבית כנסת ושי
רתו עוררה געגוע למקום שממנו באה המשפחה בתימן, 
ואמי הייתה שרה מוזיקה ערבית בבית - אום כולתום, 
פריד אל אטרש ופיירוז. ההורים שלי שמעו את המוזיקה 
הזו עוד לפני שנולדתי, ואני גדלתי לתוכה. הייתי מבלה 
האהבה  את  ינקתי  ושם  וסבתא,  סבא  של  בבית  המון 

למוזיקה הזו. 
פריד  של  הקינות  את  מזמזמת  אמי  את  זוכר  "אני 
ולשירים האלה? למה  'מה לך  במטבח. שאלתי אותה 
שר,  הוא  מה  הבנתי  לא  לזה?'.  דווקא  מתחברת  את 
אבל היה משהו בשירת הבכי שלו שנגע בנשמה שלי 
וחילחל אליה. ככה מצאתי את עצמי נובר בעבר של 
ושומע אותה.  חוקר את המוזיקה של פריד  התרבות, 
אל  'דוק'ו  בשם  פריד  של  שיר  אשיר  עצמו  באירוע 
לו  לתת  מתכוון  שאני   - בתופים'  'נגנו   - מזהאר' 

טאץ' ישראלי".
השרה גמליאל: "באנו לתת קול לפרק שלם וחשוב 
שלא סופר עד היום בתולדות ישראל, הפרק של יהודי 
שלנו,  הלאומי  מהחוסן  חלק  הוא  שלנו  העבר  המזרח. 

ואנחנו צריכים להכיר ולהוקיר את כל פרקיו". •

"העשרנו את הנשמה שלנו 
במוזיקת ארצות המוצא 
שלנו". הוד וצנעני  

למוזיקה של 
הארצות דוברות 
הערבית שמהן 
באנו הייתה 
השפעה עצומה 
על המוזיקה 
המזרחית. 
המוזיקה היא 
מעל לפוליטיקה 
ואפשר לשיר 
ללא גבולות

השרה גילה גמליאל
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סיכום אירועי השבוע
בס"ד

התוועדות י"ט בכסלו
עם הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ליווי מוזיקלי: חיליק פרנק, אחיה אשר כהן-אלורו, שלמה כ"ץ.

יום ראשון י"ז בכסלו )25/11( שעה 20:15
אולם תצוגות - בנייני האומה - ירושלים
דמי כניסה 10 ש"ח ליריד החסידות, האירוע לגברים.

לפרטים: 050-7951105
)סמס/וואצאפ בלבד(

*שיעור י"ט בכסלו לנשים ביום ד', 
כ' כסלו, בנייני האומה 16:00.

חותם: מדריך לבנות 
לקראת ה'צו הראשון'. לקראת 

הגעת הבנות הדתיות ללשכות הגיוס, 
מזהירים בארגון מפני התנהלות הצבא 
המבקשת 'להפיל' את הבנות בתחקור 
רמתן הדתית תוך שאלות פולשניות. 

בארגון החלו לחלק השבוע פנקס אישי 
לבנות הדתיות. בפנקס מופיע הסבר 

מפורט מה מותר לבצע בתהליך, וכיצד 
על הבנות להתנהל אל מול מדיניות לא 

תקינה של המראיינים הצבאיים.

אדלשטיין למען נוער 
הדרום. בשל המתיחות בדרום, 

אירח יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין 
תלמידי תיכון וחברי מועצות תלמידים 
בלשכתו. אדלשטיין אמר על הנערים: 
"רצונם להשמיע את קולם חשוב מאד. 

אני מקווה שימשיכו להביע עניין 
ומעורבות, ולהשפיע על עתיד מדינת 

ישראל". כמו כן הורה אדלשטיין למרכז 
המבקרים של הכנסת, להעניק קדימות 

לבקשות לסיורים המגיעות מהדרום.

רבנים פעלו למניעת התפטרות בנט ושקד מהממשלה. טרם הכרזתם של 
השרים נפתלי בנט ואיילת שקד לפיה לא יפרקו את הממשלה על אף שבנט לא מונה לתפקיד 

שר הבטחון, פעלו רבנים רבים מהציונות הדתית למנוע את פרישת המפלגה. "שמעתי כמו כל 
עם ישראל כי אנשי הבית היהודי נפתלי בנט ואיילת שקד מבקשים לפרוש מהממשלה כדי לאלץ 

את ראש הממשלה למסור את משרד הבטחון לידיו של נפתלי בנט", סיפר הרב צפניה דרורי, 
רב העיר וראש ישיבת קרית שמונה ל'שביעי'. הרב דרורי פנה לנפתלי בנט ואמר: "איש לא יכול 

להבטיח שפירוק הקואליציה יביא לממשלה איתנה יותר. בתקופת הביניים עד לבחירות תישאר 
המדינה בידי המנהיגים השולטים בה היום, וההתפטרות לא תביא לשינוי", עוד הוסיף הרב דרורי, 

"התערבתי בנושא מתוך כבוד ואמון רב שיש לבנט ושקד שהם מטובי המנהיגים שהיו לנו". גם רבה 
של צפת הרב שמואל אליהו ובנו הרב עמיחי אליהו פרסמו מכתב, ובו בקשו למנוע את הקדמת 
הבחירות. בשיחה עם 'שביעי' אמר הרב עמיחי אליהו: "בסופו של דבר לא קרה פה משהו שמצדיק 

פרישה מהממשלה. לא מקדימים בחירות בגלל ששר לא קיבל תיק מסוים אותו רצה".

בלחץ הרבנים? השרים בנט ושקד מודיעים כי לא יפרשו. השבוע

הבנות יתודרכו לקראת הצו הראשון. 
פעילות 'חותם' עם הפנקסים

"המשיכו להביע מעורבות למען עתיד 
ישראל". יו"ר הכנסת עם הנערים מהדרום

ערוץ עשר מציג: פייק ניוז 
בשידור. בתכנית הבוקר 'בוקר 
אור' שודר בתחילת השבוע סרטון, 

לפיו נראה כי נוסעים חרדים 
בטיסת אל-על, שנחתה בליל שבת 
במקום ביום שישי בצהריים, נראים 
מקללים וזועמים במטוס. עיתונאי 

ישראל היום שהיה באותה טיסה 
ואף צילם בעצמו את הסרטון, 

טען כי מדובר בפייק ניוז ואלו לא 
הקולות המקוריים שנשמעו בצילום. 

הוא העלה לחשבון הטוויטר שלו 
את הקטע המקורי, בו הנוסעים 

מתפללים ושרים שירי שבת. בערוץ 
עשר הודו בטעות ואמרו ל'שביעי': 

"לצערנו הייתה תקלה טכנית 
בעריכת קטע הווידאו". כמו כן, 

למחרת בבוקר פורסמה התנצלות 
במהלך שידור התכנית.

י"ט כסליו עם חגיגות 
ה-100 לעזרא. השבת תחגוג 

תנועת עזרא עם עשרות אלפי חניכיה 
ברחבי הארץ את שבת הארגון, בסימן 

שנת המאה להווסדה. בזמן ההכנות 
לשבת הארגון נמצא בארכיון התנועה 

מכתב מרגש מהרב מנחם מנדל 
שניאורסון, אדמו"ר חב"ד הידוע 

בתור הרבי מליובאוויטש, להנהלת 
התנועה, מלפני בדיוק 40 שנה 

ושנחשף לראשונה. במכתבו מתייחס 
הרבי לעניינים פנימיים בתנועה, 

ומקשר בינהם לימי החנוכה שבפתח, 
בכך שימים אלו מציינים את ניצחון 

היהודים הודות למאבק על תורה 
ומצוות ללא פשרות. וכפי שהדלקת 
הנרות היא בפתח הבית מבחוץ כדי 

להאיר את רשות הרבים, כך גם 
העשייה של התנועה.
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ישיבות ההסדר יסיימו את 
הש"ס ביום אחד. לרגל שנת 

ה-70 למדינת ישראל, עולם ישיבות 
ההסדר לדורותיו מצטרף לחגיגות 
במיזם רוחני, חינוכי וחווייתי, בו 
יסיימו את הש"ס כולו ביום אחד 

ובמקום אחד, בוגרי ישיבות ההסדר, 
ראשי ישיבות, ואישי ציבור. באירוע 

שיערך בבנייני האומה בירושלים, 
צפויות להשתתף מאות חברותות 
שנרשמו מראש באתר הייעודי, 

בחרו את שמונת דפי הגמרא 
ללימוד ויזכו להיות חלק מהמיזם 
הייחודי. הרב חיים דרוקמן ברך 

על היוזמה ואמר: תלמידי ישיבות 
ההסדר ובוגריהן הם חלק חשוב 

ובלתי נפרד מהחברה הישראלית, 
אני מזמין את כולם לבוא ולהשתתף 

איתי באירוע מיוחד זה".
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סיכום אירועי השבוע

harish@dona.co.il
 www.dona.co.il *9313

סל הטבות ייחודי ומושלם 
לבית החדש שלכם בחריש

*ההדמיה להמחשה בלבד

•  מטבח חלומי במתנה

•  מערכת מיזוג מיני מרכזי במתנה

•   רק 20% בחתימה והיתרה בטופס 4

•  מפרט משודרג

•  זמני אכלוס גמישים לבחירתכם

*בכפוף לתקנון המבצע. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. 

"לללמד בבתי הספר 
חשיבה כלכלית נכונה". 

עו"ס רחל אסף, רכזת תכניות עוני 
של אגף הרווחה בעיריית ירושלים, 

הגיעה להרצות במכללת אפרתה. אסף 
אמרה לסטודנטיות אשר יהפכו למורות 

ומחנכות בעתיד: "חובה על כל אדם 
בישראל, ובפרט על אנשי חינוך, ללמוד 
ניהול כלכלי וללמד את הילדים חשיבה 

כלכלית נכונה. לדעת לנהל תקציב 
ולחנך לכך ילדים - זו הצלת נפשות".

מכללת הרצוג בדרך 
 להפוך לאוניברסיטה? 

שר החינוך נפתלי בנט, אישר את 
מעבר המכללה מהאחריות התקצובית 

של משרד החינוך לאחריות של הוועדה 
לתכנון ותקצוב של המל"ג. צעד 

מהותי, אשר יאפשר למכללה להגביר 
את החופש האקדמי והמינהלי ולהשוות 
את מעמדן לשאר המוסדות האקדמאיים 

בישראל. לקראת המעבר לתקצוב 
הות"ת, עלה החשש במועצת החמ"ד 

כי המכללות הדתיות לא יוכלו לשמור 
על צביונן הדתי. זאת מכיוון שחוק 

המל"ג מחייב מוסדות המתוקצבים על 
ידי המל"ג בסטנדרטים שאינם עולים 
בקנה אחד עם הצביון הדתי. למשל: 

הפרדה בין גברים לנשים, קביעת חומר 
הלימודים ובחירת הסגל האקדמי וצוותי 

ההנהלה. בזכות התערבות השר בנט, 
התאפשר המעבר באופן המשמר את 

אופייה הדתי של מכללת הרצוג. בנוסף 
סייע השר למכללה באמצעים שונים, 

לעמוד בתנאי הסף אותן הציבה המל"ג 
כתנאי למעבר.

הרבצ"ר חגג בר מצווה עם ילדים נפגעי טרור. השבוע התקיים בכותל המערבי 
בירושלים טקס בר ובת מצווה לילדים אשר נפגעו בפעולות האיבה או שהוריהם נפלו קרבנות 

לאירועי טרור. הטקס מתקיים על בסיס שנתי מטעם ארגון נפגעי פעולות האיבה. בטקס נכחו 
הרב הראשי לצה"ל, תא"ל הרב אייל קרים, החזן הצבאי הראשי סא"ל במיל' שי אברמסון ולהקת 
הרבנות הצבאית. במהלך הטקס נשא דברים הרב הראשי לצה״ל לכבוד החתנים והכלות הנרגשים 

ואמר: "היום זהו יום מרגש עבורכם אשר מסמל תחנה חשובה מאוד בחייכם. בר-מצווה ובת-מצווה 
במורשת עם ישראל, פירושם- לקיחת אחריות על החיים, על ההחלטות, וביסוס סולם הערכים. 

אתם עושים זאת מהיום כבוגרים, וכחלק מהחברה הישראלית והעם היהודי. שיהיה לכולכם הרבה 
מזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת!".

תלמידי אמי"ת מצטיינים 
בעשיית חסד. שני תלמידי 

אמי"ת, מעפולה וכרמיאל, הם זוכי 
אות משרד החינוך לנוער מתנדב 

במחוז צפון על שם אלעד ריבן ז"ל. 
השניים, תלמידת אמי"ת כרמיאל ירדן 

סרור ותלמיד ישיבת אמי"ת יהודה 
בעפולה דללין דסטאו, הם נציגי מחוז 

צפון לקבלת פרס החינוך הארצי על 
שם אלעד ריבן. סרור מובילה יוזמות 

חברתיות במסגרות התנדבות רבות.

אחרי קמפיין עזר מציון – 
רוני כהן זכתה למח עצם. 

לפני שלושה חודשים יצא ארגון 
עזר מציון במיזם 'להציל את רוני'. 
רוני כהן בת ה-27 אובחנה כחולת 
לוקמיה מעט לפני חתונתה, והייתה 

זקוקה באופן מיידי לתרומת מח 
עצם שתציל את חייה. אחרי קמפיין 
ארצי שהובילה העמותה, המפעילה 

את המאגר הלאומי לתורמי מח 
עצם, עם עשרות עמדות בדיקה 

ברחבי הארץ, נאספו 16,400 דגימות 
מאנשים בעלי פוטנציאל התאמה 

גבוה ביותר עבורה. לבסוף הוחלט 
לבצע השתלת מח עצם מאחיה 

הגדול, אשר התאים לה בחמישים 
אחוזים. על פי בדיקות ראשוניות 

עולה כי ההשתלה הצליחה.

ילדי הציונות הדתית 
בעקבות הרב נריה. לרגל 

בחירתו של אבי דור הכיפות 
הסרוגות וראש ישיבות ואולפנות 
בני עקיבא, הרב משה צבי נריה 

ורעייתו הרבנית רחל נריה זצ"ל,  
כדמויות השנה של החמ"ד, ולציון 
יום האזכרה לרב שיתקיים השבוע, 

השיקו מרכז ישיבות ואולפנות 
בני עקיבא וחברת תוב"ל ספר 

ומשחק רביעיות המאפשרים לילדים 
להכיר את הרב והרבנית נריה דרך 
מעשיהם. מחבר הספר עיבד סיפור 

שסופר על דמותו של הרב ע"י הרב 
יעקב פישר, שהיה ר"מ באותה 
תקופה בישיבת בני עקיבא כפר 
הרואה. את הספר והמשחק ניתן 
לרכוש בדוכני דברי שיר ובאתר 

האינטרנט של חברת תוב"ל.

מהפכה באינטרנט רימון. 
הרשת המוגנת משנה את כללי 

 ,RNG המשחק ומשיקה את מערכת
שתאפשר להורים לבחור איזה 

מכשירים לסנן ומתי. כמו כן, ההגנה 
החדשה של רימון עובדת על גבי 
כל ספקיות האינטרנט, כך שגם 
משפחות שכבר יש להן אינטרנט 

בבית במסגרת חבילת טריפל יוכלו 
ליהנות מההגנה של רימון. לצד 

מערכת ההגנה החדשה, משיקה היום 
רימון גם אפליקציית הגנה חדשה 
ללפטופים ומחשבים. האפליקציה 
החדשה מאפשרת לגלוש בלפטופ 

עם סינון בכל רשת אינטרנט בארץ 
ובעולם. יחד עם האפליקציה החדשה 

למחשבים, משדרגת רימון את 
האפליקציה לסינון בסמארטפונים, 

ומציעה מהיום התקנה מהירה 
ופשוטה למכשירי אייפון ואנדרואיד.

התקדמות במעמד המוסד האקדמי. 
הרב ברנדס עם תלמידות המכללה

"מזל טוב" מהרבצ"ר קרים. אירוע בר המצווה המרגש

"חינוך כלכלי הינו הצלת נפשות". 
רחל אסף בהרצאתה ב'אפרתה'

המצטיינת. ירדן סרור בתרומת שיער לחולי סרטן

צילום: מכללת הרצוג
 צילום: דו"צ
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מוסד הרב קוק נועד לשמר ולהוציא לאור כתבי יד 
וספרים העוסקים ביהדות שנתרמו לו או הופקדו 

בידיו • אלא שניסיונות של חוקרים ובני משפחות 
להגיע לאותם כתבים עלו בתוהו • ספרים רבים, 

מתברר, הועמדו למכירה ברשת • “כששאלנו את 
מנהל המוסד מי יודע היכן הכתבים, הוא השיב: 

‘אולי בהר הזיתים יענו לך'" // אליהו גליל

בידי מוסד הרב קוק 
והיום הם אינם. היו כתבים, 
למי הם נמסרו

ומתי? מישהו צריך 
לתת תשובה

יה
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משרד ירושלים והמורשת מזמין את 
הציבור הרחב להרצאה בנושא 

"ריבונות ישראל בירושלים 
המאוחדת- על פי הדין 

הבינלאומי".
 

ההרצאה, בהמשך לכנס הראשון שקיימה ממשלת ישראל בנושא בנובמבר 2017,
תועבר על ידי  ד"ר ז'אק גוטייה 

מומחה קנדי למשפט בינלאומי, לשעבר יועץ משפטי לממשלת צרפת בקנדה ומחבר המחקר המשפטי המקיף   
Sovereignty Over The Old City Of Jerusalem  בעניין חוקיות מעמדה של ירושלים בירת ישראל.

 
ההרצאה תיערך ב"בית שמואל",
רחוב שמואל  שמעא 6 בירושלים,
ביום חמישי כ"ט בנובמבר 2018.

התכנסות: 19:45 תחילת הרצאה 20:30
 

מספר המקומות מוגבל | יש להירשם בטלפון 02-6587110 | ההשתתפות חינם | כיבוד קל יוגש במקום

היא ה שנה 
לדלח  .1964

הספרייה  פק 
הרב  שבמוסד 
קוק ניגש אדם 
לבוש  צעיר, 
חליפה נאה ובידיו חבילה כבדה. 
חאלו כתבי היד של אבי עליו הש

לום, אומר לוי גפן לאנשי המוסד, 
בי אותם  להפקיד  מבקש  חואני 

לאור.  אותם  שתוציאו  כדי  דיכם 
האב, הרב קלמן שם טוב גפן ז“ל, 
תלמיד חכם שחי ופעל לצידו של 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ“ל, 
רעיונותיו  על  רבה  להערכה  זכה 
כמעט  מחשבתו.  ועומק  המקוריים 
כתביו,  שהופקדו  אחרי  שנים   55
עלה  ומה  הם  היכן  יודע  אינו  איש 
בגורלם, כמו גם בגורלם של כתבי 
חיד וספרים אחרים שנתרמו או הופ

לשמר  שנועד  המוסד  בספריית  קדו 
ולהוציא אותם לאור.

את מוסד הרב קוק שבקריית משה 
חבירושלים הקים הרב יהודה לייב מי

של  לאור  כהוצאה  ב-1938,  ז“ל  מון 
וספרות  והאחרונים  הראשונים  כתבי 
תורנית בת זמננו. במרכזו של המוסד 
עמדה ספרייתו של הרב מימון עצמו, 
שהכילה 40 אלף ספרים ואותה הגדיר 
“נשמת נשמתי“. במשך השנים נתרמו 

לספרייה אוספים רבים ובהם אלו של 
חי  מאיר  ציון  בן  הרב  לציון  הראשון 
דוד  משה  הירושלמי  החוקר  עוזיאל, 
גאון ומשפחת הרב שם טוב גפן, עד 
שעמדה על 125 אלף פריטים שונים - 
סדרות של כתבי עת, ספרים נדירים, 
ומכתבים  יד  כתבי  עתיקים,  דפוסים 

של גדולי ישראל.
לספרייה  בסמוך 
 1954 בשנת  נפתח 
הציונות  גנזך 
ד“ר  בידי  הדתית 
ז“ל,  רפאל  יצחק 

חנכדו של הרב מי
“לי שאמר:  חמון, 

באצבעותיי  קטתי 

זהו ילד  כל דף ודף אשר בגנזך, 
מכל  ביותר  עליי  האהוב  טיפוחיי 

נאספו  השנים  במהלך  המפעלים“. 
שונים,  פריטים  מיליון  כ-1.5  בגנזך 
ובכלל זה תעודות, מסמכים, כתבי יד, 

חדברי דפוס וארכיונים הקשורים לתו
לדות הציונות הדתית. בין הארכיונים 
האישיים שבגנזך נמצאים גנזיו של הרב 

מימון, תעודות חשובות מגנזי הרב קוק 
וארכיון הרב יעקב משה חרל“פ, כאשר 
מטרות העמותה הן “הוצאה והפצה של 

ומד תורנית  לאומית,  דתית  חספרות 
עית, וייזום ופיתוח מחקר תורני ומדעי 

היהדות לכל ענפיהם“.
מימון  שהרב  לאחר   ,1962 בשנת 
מוסד  ראשי  ביוזמת  הוקמה  נפטר, 
הרב קוק עמותה חדשה בשם ‘יד הרב 
משנתו  את  להנציח  שנועדה  מימון‘ 
שהפעילה  זו  והיא  הציונית-דתית, 
את המכון לציונות הדתית שבו שכן 
שבשנת  עד  הדתית,  הציונות  גנזך 

1983 הפך המכון לעמותה נפרדת.
“אין פיקוח על הספרים" 

הציונות  על  מחקריי  “במסגרת 
אני  בפרט,  קוק  והרב  בכלל  הדתית 
הרב  מוסד  של  בארכיון  גם  מבקר 
קוק“, אומר פ“ע, חוקר של הציונות 
הדתית שנמצא בעשור השביעי לחייו 
בעילום שם מחשש  להישאר  ומבקש 
השנים  שלוש  “במהלך  לו.  שיבולע 

חהאחרונות התחילו להגיע אליי שמו
חומרים  מוציאים  שהם  כך  על  עות 
וחוקרים  עתיקות  אספני  למכירה. 
ארכיוני  חומר  קנו  שהם  לי  סיפרו 
מהמוסד. התחלתי לגשש וגיליתי שיש 
כתבים  שם  הפקידו  שבעבר  אנשים 
שאין  להם  נאמר  והיום  משפחתיים, 

כתבים. זו שערורייה“.
  מי מוכר את החומרים?

“מנהל מוסד הרב קוק כיום הוא נין 
רפאל;  לייב  )יהודה  מימון  הרב  של 
א“ג(, והוא לכאורה יורש של הספרים. 
הרב מימון עצמו היה ציוני דגול שלא 
פחד לומר את מה שחשב. הוא הקים 
את  לשמר  כדי  קוק  הרב  מוסד  את 
הציונות הדתית. אבל היום, כשהמוסד 
הקים,  שהוא  בהוצאה  ספרים  מוציא 
כבר לא כתוב ‘מוסד הרב קוק‘ בשער 

‘מכון להוצאת כתבי ראשו חאלא רק 
נים ואחרונים‘. חס וחלילה שיזכירו את 

שמו של הרב קוק.
ח“חלק מהספרים נמכר ישירות לי

דיים פרטיות ולמוסדות אחרים, וחלק 
בשם  מכירות  בית  באמצעות  נמכר 
‘אסופה‘. לבית המכירות הזה יש אתר 
אינטרנט שבו מוצגים שערי הספרים 
לראות  אפשר  ובקלות  מוכר,  שהוא 
כ‘נדירים  המקוטלגים  שלספרים 
חותמת  רבים  במקרים  יש  ויחידים‘ 

של מוסד הרב קוק בשער“.
 אתה חושד שיש כאן ניסיון להד
שכיח את מורשת הציונות הדתית?

“חמור מזה. יש פה זלזול מביש מצד 
חמי שאוחז במושכות. הרב מימון הש

פ“ע, חוקר: חלק מהספרים נמכר ישירות לידיים פרטיות 
ולמוסדות אחרים, וחלק בבית המכירות ‘אסופה‘ שמציג 

באתרו שערי ספרים המקוטלגים כ'נדירים ויחידים'. 
במקרים רבים יש עליהם חותמת של מוסד הרב קוק

28 |  שביעי גיליון 331 | ט"ו בכסלו תשע"ט | 23.11.18

"אנחנו ממשיכים 
להעשיר את עולם 

הספר היהודי".
יהודה לייב רפאל

צילום: באדיבות 'סרוגים'
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קיע את כל הונו ומרצו כדי להשיג את 
כדי  נידחות  לקהילות  ונסע  הספרים, 
שאולי  ששמע  נדיר  ספר  עוד  להציל 
כדי  זה  את  לא עשה  הוא  נמצא שם. 
בשביל  אלא  פרטי,  אוסף  לו  שיהיה 
הדורות הבאים. הוא ראה בזה פרויקט 

חלאומי וציבורי של הצלת ספרים נדי
שהם  טוענים  קוק  הרב  במוסד  רים. 
שני  להם  שיש  ספרים  רק  מוכרים 
עותקים מהם, ספרים כפולים, או רק 
זה  נדירים. אבל  ולא  ספרים פשוטים 

חפשוט לא נכון. אליי באופן אישי הגי
עו ספרים עם חותמת של מוסד הרב 
קוק ושל ספריית הרב מימון, ספרים 

חשאין בעולם עוד עותק מהם. אין פי
קוח על הספרים הללו כי אין קטלוג, 

חואף אחד לא יכול ללמוד בהם או לח
קור אותם. הם אבדו לעד“.

לפחות אחד מספרי משפחתו 
גאון  יהורם  הלאומי  הזמר  של 
הוצא מהספרייה. אביו המנוח, 
חוקר  היה  ז“ל,  גאון  דוד משה 
הוא  ספר.  ואיש  המזרח  יהדות 
בנו חשוב  ספר  אחריו  חהותיר 

שא יהדות המזרח ואוסף ספרים 
עשיר - אשר חלקו התגלגל לידי 
מוסד הרב קוק, כפי שמספר בנו 
ביבליוגרף,  היה  “אבי  יהורם: 
חחוקר ואספן. הוא כתב אנציקלו

פדיה אדירה ואסף כל מסמך וכל 
עיתון שנכתב בלדינו. הוא נפטר 
אחריו  והשאיר   19 בן  כשהייתי 
אלפי  עשרות  עם  גדולה  ספרייה 
שנות שלו  כתבים  ובהם  חספרים, 

בלהקה  חבר  אז  הייתי  יד.  בכתב  רו 
וכשבצ הרבה,  הבנתי  ולא  חצבאית 
חוואתו הוא ביקש לתרום את כל הס

פרים למוסדות שונים - כך עשינו. 
שע והפרימנים  התעודות  חהספרים, 

ניינם לדינו נמסרו ליד בן צבי, שם 
המכתבים  חליפת  שמו;  על  חדר  יש 
הלאומי,  הספרים  לבית  נמסרה  שלו 
והודפסו  לו  שהיו  היודאיקה  וספרי 
קוק,  הרב  למוסד  נמסרו  בירושלים 

עד האחרון שבהם“.
 ומה אם אומר לך שראיתי אצל 
אספן ספר שהודפס בירושלים והיה 
של  חותמת  ועליו  לאביך,  שייך 

מוסד הרב קוק?
ידעתי  לא  לגמרי,  לי  חדש  “זה 

חשהוצאו משם ספרים. ביד בן צבי בי
קרתי מתוקף תפקידי כחבר ההנהלה 
של המכון, אבל אף פעם לא ביקרתי 
קוק.  הרב  במוסד  לו  שהוקצה  בחדר 
ניתנו שם אלפי ספרים שאני לא יודע 

מה גורלם כיום“.
של  העגומות  מתוצאותיה  אחת 
לידי  מסירתם  או  הספרים  מכירת 
אחרים היא היעלמותה דה-פקטו של 

נחמ משה  קוק.  הרב  מוסד  חספריית 
ני )32(, סוחר יודאיקה וחוקר משנת 
מעיד:  קוק,  הרב 

ח“ביקרתי בעבר בס
עד  וראיתי  פרייה 

חכמה היא גדולה וע

יהורם גאון: אבי השאיר אחריו ספרייה גדולה, ובצוואתו 
ביקש לתרום אותה למוסדות שונים. ספרי היודאיקה 

שלו נמסרו למוסד הרב קוק, עד האחרון שבהם. 
זה חדש לי לגמרי, לא ידעתי שהוצאו משם ספרים

שירה. היום אין ספרייה, אין כלום“. 
לאן נעלמה הספרייה? את התשובה 
יהודה  הרשמית מספק מנהל המוסד, 
הועברה  בכללותה  “הספרייה  רפאל: 
המרכז   - ישראל  ‘קהילות  לעמותת 

בת לשימור  היהודי‘  העם  חלמורשת 
נאי אבטחה נאותים, על מנת לשמרה 

לדורות הבאים“. 
הע אנשי  עם  קצרה  חאלא ששיחה 

אהבת  מישיבת  הלל  הרב  של  מותה 
הם  כשנתיים  שלפני  מבהירה  שלום 

“הספ הספרייה.  מספרי  חלק  חרכשו 
לנו“,  רק  נמכרה  ולא  התפזרה  רייה 
40(, מעובדי העמוח )אומר חנן בניהו 
תה ובנו של פרופ‘ מאיר בניהו ז“ל. 

ח“אנחנו לקחנו את רוב הספרים הח
חדשים, והיו עוד חלקים שהלכו לאנ
חשים אחרים. לא לקחנו ספרים עתי

קים. הישנים ביותר הם מהמאה ה-19 
היו  המוסד  בספריית  לצערי,  בערך. 
תנאים-לא תנאים. חלק מהחומר היה 

הנ לתהום  ירד  כבר  וחלק  חמעופש 

ש 90
צילום: יונתן סינדל, פלא

 ישיבת
בני עקיבא

ההצלחהבעקבות ממשיכים 

יום ראיונות:
11/12, ג‘ טבת 

/18 

סבב א: 10:00
סבב ב: 14:00 

*בהרשמה מראש

 מעורבות חברתית
ותרומה לקהילה

 מתמטיקה ואנגלית
4-5 יח"ל

מגמות: עתודה מדעית טכנולוגית, 
פיסיקה, מחשבים, סייבר וביולוגיה

לימודי קודש מעמיקים,

ritaleapol@gmail.com | 08-8533306 :טל׳: 08-8524554 | פקס

החלה ההרשמה 
 לשנת   הלימודים   תשע " ט

המבקשים   להתעמק בעולם  התורה
ולהצטיין   בלימודים   אקדמיים

ישיבת בני עקיבא חץ - תורנית אקדמית
ליד ישיבת בנ״ע נווה הרצוג, אשדוד | ד.נ. אבטח ליד ניר גלים, חבל יבנה 7924500

לבוגרי   כיתות   ו' מצטיינים  
לימודי דיינות

לפרטים וקביעת ראיון: הרב עותניאל מנצור, ראש חטה"ב - 052-4700429

*
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הציבור 
הרחב 
מוזמן

סטודיו אודיה ניימן

׳פלוגת האלוקים׳ 
70 שנה לקרב בכיס פלוג׳ה

כנס עיון להנצחת 89 הנופלים וערב הוקרה למשפחות הלוחמים והנופלים

טקסי הזיכרון מתקיימים כמידי שנה ע"י 
עמותת אלכסנדרוני, עירית קרית גת 

ותיכון גרוס בעיר 
בשעה 10:30 בבוקר.

*החניה לטקס הדלקת הנרות בבית העלמין בקרית גת

*היכל אידית- בוויז היכל התרבות, היכל אדית בקרית גת

*במקרה של מזג אויר גשום טקס הדלקת הנרות יהיה   
  בהיכל אידית בשעה 19:00.

<< כיבוד קל יוגש במהלך הערב

עלות סמלית: 20 שח

בתוכנית
19:15 התכנסות בהיכל אדית בקרית גת  

דברי פתיחה וברכות

אביחי ברג | בין מבצע יואב לכיס פלוג'ה

    // מה רצו המצרים וצבאות ערב במלחמת העצמאות?

הרב יונה גודמן | סיפורה של פלוגה וייחודה 

גבי סרור | סיפור הקרב

הקרנת הסרט 'פלוגת האלוקים'

טקס הוקרה למשפחות הנופלים והלוחמים

׳אל נגב׳ שיר הפלוגה | מילים: י. רימון, לחן: א. מינדלין 
בביצוע תלמידי תיכון תורה ומדע כפר סבא

יום שני // כ"ה כסלו )3.12(

הערב יתקיים במעמד ראש העיר מר' אבירם דהרי, סמח'ט אלכסנדרוני
והרב איתיאל בר לוי, מנהל האגף לתרבות יהודית

• סיפורה של פלוגה דתית בתש�ח •

18:00 טקס הדלקת נר שני של חנוכה ב׳תל עירני׳

הרשמה מראש חובה בקישור הבא www.m-hadarom.org.il  או - 0778321002 )בשעות הבוקר(
     פלוגת האלוקים הפלוגה הדתית בתש״ח

שייה. כיום אנחנו ממיינים את החומר 
ומקווים להקים מחדש את הספרייה“. 

הכתבים האבודים 
נחזור ללוי גפן, שהפקיד את כתבי 
הרב  קוק.  הרב  מוסד  בספריית  אביו 
שם טוב גפן היה תלמידו של הרב קוק 
והוגה דעות מקורי, שהעיד על עצמו 
מחשבתי  או  אמוני  ספר  כל  למד  כי 
דבר  ידיו,  את  עליו  להניח  שהצליח 
שעליהם  בתחומים  ביטוי  לידי  שבא 
תורת  מימדים,  מרובה  עולם  כתב - 
רבא  סבא  הוא  וגיאולוגיה.  האינסוף 
רבא  וסבא  גפן,  יהונתן  של המשורר 

רבא של הזמר אביב גפן.
את הכתבים שהפקיד לוי מחפשת 

קונפור איריס  ארוכה  תקופה  חכבר 
טי, צאצאית ישירה של הרש“ט גפן, 
עד כה ללא הצלחה. “אני לא יוצאת 
“יש  אומרת,  היא  איש“,  נגד  למסע 
הכתבים.  את  לאתר  עז  רצון  רק  לי 
טלפונית,  קוק  הרב  למוסד  פניתי 
מבלי לספר להם שאני נינה של הרב 

הכ הארכיבאי, שלא מצא את  חגפן. 
המוסד.  למנהל  אותי  הפנה  תבים, 
פניתי במכתב מפורט, ואחרי כחודש 
וחצי נעניתי בצורה לקונית: ‘מבדיקה 
הדתית  הציונות  בגנזך  אין  שערכנו 
כלל  יודעים  איננו  הרש“ט.  מכתבי 

שהם היו בגנזך אצלנו‘.
הפעם  נוסף,  מכתב  להם  “שלחתי 
משרד  בראש  שעומד  אישי  מטעם 
עורכי דין בתל אביב, בדרישה לדעת 
שיחת  קיבלנו  הפעם  הכתבים.  היכן 
מנומסת.  לא  ומאוד  כעוסה  טלפון 
כששבתי ושאלתי את מנהל המוסד מי 
‘רוצה  ענה:  הוא  הכתבים,  היכן  יודע 
לדעת מה קרה עם הכתבים? אני מציע 
לך לערוך טיול בהר הזיתים. אולי שם 
למשרד  גם  פנינו  זה  אחרי  לך‘.  יענו 

היועצת המשפ וכרגע  חגנזך המדינה, 
טית שלו מטפלת בזה“.

וחוח מורה   ,)30 ונגרובר  )ידידיה 
“לפני  מספר:  גפן,  רש“ט  משנת  קר 
טוב  הוצאתי ספר על הרב שם  כשנה 
ביוגרפי.  וחומר  אגרות  מאמרים,  ובו 

הגע חומרים,  אחר  הבילוש  חבמהלך 
שהכתבים  לכך  אמינים  לאזכורים  תי 

חשלו נמצאים במוסד הרב קוק. יש תי
עוד של התכתבות בין בן הרש“ט ובין 
מנהלי המוסד בקשר לכתבים של אביו 
דאז  המוסד  מנהל  שבו   ,1964 משנת 
בשנית  לקבל  מבקש  בלומנצוויג  זאב 

בכתבים  עיינו  הם  הרש“ט.  כתבי  את 
ובסוף ויתרו על ההוצאה שלהם לאור, 
אבל עשר שנים לאחר מכן יצא לאור 

האדמ הנבואה  ‘הממדים  בשם  חספר 
לפי  קוק,  הרב  מוסד  בהוצאת  תנות‘ 
כתבים של הרש“ט. מכאן שהם החזיקו 

בכתבים באותו זמן.
“שלמה זלמן שרגאי, שהיה בעצמו 
בוועד המנהל של מוסד הרב קוק עד 
לפטירתו, מביא תמצית מתוך מאמר 
במוסד  שהוחזק  הרש“ט  של  מסוים 
שהוא  מה  לפי  ב-1974.  קוק  הרב 
כותב, גם שאר הכתבים שלו היו שם 
באותה שנה. פניתי אל המוסד בבקשה 

לגשת לכתבים ולעיין בהם. אמרו לי 
חזרו  מה  זמן  ואחרי  זה  את  שיבדקו 
אליי ואמרו: לא יודעים, לא מכירים, 
מעולם לא היו אצלנו כתבים כאלו“.

 אתה טוען שהכתבים היו אצלם 
פשוט  הם  אולי  אבל  בהמשך.  גם 
זו  והיא  למשפחה,  אותם  החזירו 

שאיבדה אותם?
אליהם  “פניתי 
פעמים,  וכמה  כמה 
לא  מעולם  הם  אבל 
דבר.  כזה  לי  אמרו 

“הספרייה הועברה לשימור בתנאי אבטחה נאותים“

קממוסד הרב קו נמסר בתגובה לטענות כי “הספרייה בכללותה הועח
ברה לעמותת ‘קהילות ישראל - המרכז למורשת העם היהודי‘ לשימור 
בתנאי אבטחה נאותים על מנת לשמרה לדורות הבאים. מיום הקמתו 
מהווה מוסד הרב קוק מגדלור רוחני להפצת תורה, יהדות וחוכמה בכל 

חקצוות תבל. יעידו על כך אלפי כותרים בכל תחומי היהדות, תנ“ך ומ
פרשיו, גאונים, חידושי הראשונים והאחרונים על הש“ס, שו“ת, קבלה 
ותפילה, מנהג והיסטוריה, כל כתבי הראי“ה קוק זצ“ל, תולדות הציונות 
הדתית, הגות ומחשבה, אנציקלופדיות, ספרי עזר ועוד. מוסד הרב קוק 
מהווה מיום הקמתו גשר בין חלקי הציבור במדינת ישראל וממשיך בכך 
היהודי  הספר  עולם  את  להעשיר  ממשיכים  אנחנו  ובעתיד.  בהווה  גם 
ביצירות חדשות ומגוונות ברוחו של מייסדו הרב י“ל הכהן מימון ז“ל. 

פעילותינו מגובה בייעוץ משפטי צמוד“.
ספריית  צומצמה  כשנתיים  “לפני  ‘אסופה‘:  המכירות  בית  תגובת 
מוסד הרב קוק והועברו לחזקתנו למכירה מעט ספרים - כאלה שחזרו 
כאלו  ספרים  רק  שימושיים.  לא  ספרים  או  פגומים  שהיו  עצמם,  על 

מכרנו“. •

תגובות

איריס קונפורטי, נינתו של הרש“ט גפן: הארכיבאי, 
שלא מצא את כתביו, הפנה אותי למנהל המוסד. פניתי 

בלי לומר מי אני, ואחר כך נעניתי כי ‘מבדיקה שערכנו 
אין בגנזך הציונות הדתית מכתבי הרש“ט‘

חתמיד התשובה הייתה שהם לא מכי
רים וזהו, שהכתבים אף פעם לא היו 
אצלם. אני לא יודע מה קרה לכתבים, 
אבל יש פה סימן שאלה. מתישהו הם 
מישהו  של  לרשותו  מרשותם  עברו 
את  שולל  לא  אני  ומתי?  למי  אחר. 
לאחד  הוחזרו  שהכתבים  האפשרות 
הצאצאים ואין לזה תיעוד, אבל דבר 
כתבים  היו  בוודאות:  יודע  אני  אחד 
בידם והיום הם לא. על השאלה הזו, 
צריך  מישהו  ומתי,  נמסרו  הם  למי 

לתת תשובה“.
 התייאשת מהחיפוש אחריהם?

“כן, קצת הרמתי ידיים. אבל אחרי 
לחיפוש,  הצטרפו  משפחה  בני  שגם 
התעוררה בי שוב התקווה שיימצא קצה 
חוט. יש לי רשימה של כתבים שפעם 
היו במוסד הרב קוק, ובהם פירוש על 
ספר יצירה ועל תנא דבי אליהו למשל, 

ואני מקווה שהם עוד יימצאו“. •
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הרב שם טוב 
גפן זצ"ל
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ִעם הרב ד"ר שלום שרון 
אתיופיה.

בתרגום התנ"ך ביוונית 
החליפו את המילה כוש 

בתנ"ך ל- 'אתיופס' )צרובי 
הפנים(, וזה מקור השם. בן גוריון אמר 

במקום חבש - 'את-יופיה'. כך או כך, 
אתיופיה הינה ארץ המשלבת את 

העבר ואת ההווה ואת הנצרות, היהדות 
והאסמלם בצורתן הראשונית )עוד טרם 
מיסוד הדתות(. היהדות הייתה שם כבר 

בתקופת הבית הראשון, ומאוחר יותר 
אתיופיה הייתה בין המדינות הראשונות 

לקבל את שתי דתות המונוטאיסטיות 
הנצרות והאיסלם. אתיופיה היא אכן 

מוזרה בכך שהיא המדינה היחידה 
שהצליחה להביס את הקולוניאליזם 

 האירופאי, ומתוך כך היא המדינה 
היחידה באפריקה שנכנסה לשנות 

העשרים כמדינה ריבונית ואוטונומית. 

ירוסלם.
הקייסים שרו לה 'וורדתנה ירוסלמה' 

- 'נרדה לירושלם', שכן רק באתיופיה 
זוכים לרדת לירושלים ולא לעלות. 

והילדים בכפרים נהגו לצעוק לעבר 
חסידות ולומר להם, 'שמלה, שמלה 

 Shimela,( 'אגרצ'ין ירוסלם דנה
 .)Shimela Agerachin Yerusalem Dena

בקיצור, ירוסלם הייתה לנו מקור ואם 
התקוות.

פלשמורה.
הסחבת עם קהילת הפלשמורה והספק 

שיש מי שמעז להטיל על יהדותם של 
יוצאי אתיופיה בישראל - מגיעים 

מאותו מקור. לא לוקחים את הקהילה 
ברצינות. מחליטים להעלות את כל 
הממתינים ולא המבצעים. שלושים 

שנה בארץ ועדיין טרם הוסדר המעמד 
היהודי של ביתא ישראל. יש להפסיק 

את ההשפלה.

יוצאי אתיופיה.
חובה לעשות שלום בתוך הקהילה - בין 

הקייסים, ואחר כך בין ביתא ישראל 
לפלשמורה. אנשים שאינם יוצאי 

אתיופיה גם ככה לא מבדילים בין 
השחור הזה לשחור הזה, אז הגיע הזמן 

שבתוך הקהילה נחפש את המשותף 
וסוף כל סוף להביא שלום היסטורי בין 

ביתא ישראל לפלשמורה.

עלייה.
יש לדרוש הקמת צוות המורכב מנציגי 
הקייסים והרבנים מטעם קהילות ביתא 

ישראל והפלשמורה, נבחרי ציבור, ותיקים 
מעולי אתיופיה ונציגי הרבנות הראשית 
והממשלה. הצוות ידרוש המשך עלייה 

למי שזכאי לעלות, בין היתר לאותם אלה 
שהממשלה החליטה להעלותם.

מבצע אחים.
הגורל והייעוד הפגיש בין שני אחים 

שנפרדו עקב שנאת חינם למשך מעל 
לאלפיים שנה. צד אחד הלבין והצד 

השני השחיר, ועכשיו הם נפגשים. 

האהבה המנצחת את הפחד - מימוש 
חזון הנביאים.

הרבנות הראשית.
פוטנציאל עצוב, לאיחוד העם היהודי 

בארץ ובחו"ל תוך סרטוט חזון ההולם את 
המציאות היהודית-ישראלית של היום, 

שאינו מתרחש. חבל.

קייסים.
הם עמוד האש בלילה ועמוד הענן ביום 
עבור הקהילה. האחיזה בספר האורית 

)התורה( שהאירה באמצעותם לכל העם.

מסורת יהדות אתיופיה.
מסורת קדומה, ככל הנראה מסורת 
קדם-תלמודית. אם מתעמקים יותר 

אפשר אף להיחשף למסורות הקודמות 
למעמד הר סיני.

העדה החרדית.
כיחידים אנשים טובים, כקבוצה 

וכאידיאולוגיה יש עוד מקום לחשבון 
נפש. הקרע בין תודעת ההווה והעתיד 

לתודעת העבר-המסורת, הוא עצום.

יקבי ברקן.
הם לא הבעיה. שורש הבעיה נמצא 

במועצת הרבנות הראשית, שעליהם 
להסדיר סוף כל סוף אחת ולתמיד את 

מעמדם היהודי של יוצאי אתיופיה.

הרב יצחק יוסף.
זכר ימות עולם בינו שנות דור ודור, שאל 

אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך.

גיור לחומרא.
היה מיותר- אימוץ פסיקתו של הרב 

עובדיה יוסף הייתה מונעת את תהליך גיור 
לחומרא שנשאר עד היום כפצע מדמם.

הרב קוק.
האהבה נצחה את הפחד. הצליח להרחיב 

את גבולות השולחן הערוך. 

ביתא ישראל.
ביתא ישראל שונה ורחוקה פיזית והן 
רוחנית, עובדה זאת הופכת את 'ביתא 

ישראל' ל'גניזה חיה'.

סיגד.
מעמד הר סיני. ויחן שם ישראל על ההר 

כאיש אחד בלב אחד עם דעות שונות ושוות.

שיחות על אהבה ופחד.
ספר מרגש ונוגע ללב, ספוג 

באופטימיות ובאהבת האדם, המגולל 
את השיחות בין בן הקייס לבת הרב, 

ופותח צוהר לשאלות המהותיות 
המלוות כל קשר מורכב. הספר 

מנסה למעצב השקפת עולם סובלנית 
ומאירת פנים, תוך מחויבת למסורת 

ישראל.

גזענות.
מי שמאמין בגזענות הגזענות מתחילה 

ממנו, ומי שטוען שאין גזענות הוא תמים.

אמהרית.
שפה שמית. השפה הרשמית באתיופיה.

יידיש.
שפה של צירוף, חיבור של היהודי הנודד.

פוליטיקה.
ישעיהו ליבוביץ' אמר שהפוליטיקה 

משחיתה. המילה 'פוליטיקה' באמהרית 
פירושה 'שקרן'. בקיצור הפוליטיקה היא 

גן עדן של חירות וגיהנום של אחריות. 
היא עלולה להשחית ועלולה להביא את 

האדם לשקר במצח נחושה.  

ש"ס.
מה זה?

ישראליות.
חיבור בין העבר ההווה והעתיד לקראת 

חזון משותף.

הציונות הדתית.
נחשון בן עמינדב בנוגע לקליטת עולי 

אתיופיה במוסדותיה השונים, גם אם היו 
טעויות ביחס למסורת הדתית של ביתא 

ישראל - זה לא היה במודע. 

הבית היהודי.
יש לחתור להרחבת גבולות הבית היהודי- 

הישראלי.

משטרה.
האם שיטור היתר הוא תוצאה של ריבוי 
עבירות פליליות של יוצאי אתיופיה, או 
שדווקא שיטור היתר הוא שמעצים את 

המעורבות של יוצאי אתיופיה בפלילים. זו 
שאלה כבדת משקל.

לא יודע מה גילו ומעולם לא חגג 
יום הולדת.

בילדותו עבד כסגן רועה צאן 
באתיופיה.

סולד מאנשים מתנשאים, אך גם 
מאנשים שמפחיתים מערכם מול 

אחרים.

בגיל 7 ברח עם חבר מהכפר בו 
גר באתיופיה כדי לעלות לארץ, 

משפחתו מצאה אותם כעבור כמה 
ימים כשחזרו תשושים לכפר.

מפחד מאד מנחשים, אחרי 
שבילדותו נחש רדף אחריו.

בקיא בכל הפיוטים המרוקאים על 
בוריים.

אשתו עלתה משוויץ.

אוהב לטייל במקומות שונים בעולם 
ולהכיר תרבויות חדשות.

משתדל לבלות כמה שיותר עם 
ילדיו.

נמנע משימוש ברשתות חברתיות.

הרב ד"ר שלום שרון, 
תושב קרית גת, נשוי ואבא ל-5, בוגר 
ישיבת ההסדר הר עציון באלון שבות, 

השתחרר מצה"ל בדרגת סרן. עלה 
מאתיופיה בשנת 1982 כילד עם קרובי 

משפחה. בבגרותו הוסמך לרבנות 
'יורה, יורה' על-ידי הרבנות הראשית 

לישראל, בנוסף מחזיק בתואר שני 
בתלמוד ו'דוקטור לפילוסופיה' 

 מאוניברסיטת בר אילן. 
בוגר כולל בבית המדרש 'בית מורשה' 

בירושלים. בוגר רבנות ישראלית 
בחסות מכון הרטמן והמכללה באורנים. 

בוגר פוסט דוקטורנט מאוניברסיטת 
ברנדייז בבוסטון. משמש כיום בין היתר 

מרצה בכיר במכללה האקדמית אונו. 
רב קהילת 'קדושי ישראל' קריית גת. 

בימים אלה מפרסם את ספרו השלישי 
'שיחות על אהבה ופחד' בהוצאת 

ידיעות ספרים.

הציונות הדתית: 
נחשון בן עמינדב 

בנוגע לקליטת 
עולים במוסדותיה. 

הטעויות ביחס 
למסורת הדתית 

של ביתא ישראל - 
לא היו במודע

פלאשמורה:
הסחבת עם 

 הפלאשמורה 
והטלת הספק 

ביהדות האתיופים - 
מגיעות מאותו מקור. 

לא לוקחים את 
הקהילה ברצינות

10 דברים 
שלא ידעתם על 

הרב ד"ר שלום שרון
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ר ה ה ש  א ר מ

……… המדור בחסות ישיבת הר הבית ת.ד 57104 ירושלים | למסירת שמות לתפילה בהר 
 www.temple-mount.co.il | 073-22-11-552 ולתרומות: טלפון

הר הביתישיבת
Y e s h i v a t h a r h a b a i t

מגיע לך

סדרת יוגורט ומשקאות חלב לעוסקים בפעילות גופנית

 
 באריזה
נוחה 
לדרך

נתת הכל בליגת בתי הכנסת?

 שלמה נאמן פתח את סיבוב הבחירות השני בהר הבית • יהודים בוחרים לעלות להר 
דווקא בשמחות משפחתיות • מיכאל מילר על הלבטים והתפנית החדה שבעליה להר הבית

הר הבית שלי / מיכאל מילר מדריך מטעם 'הקרן למורשת הר הבית' 

שו"ת הר הבית

לעולם לא אשכח את היום המרגש הזה.
לפני יום ירושלים תשע"ה, חבר ללימודים 

מאוניברסיטת בר אילן הציע לי לעלות איתו להר 
הבית ביום ירושלים. היית בטוח שאסור לעלות 

להר מסיבות הלכתיות, אך לאחר התלבטות רבה 
הוא אמר לי: "פשוט בוא איתי!". התייעצתי עם 
הרב שלי, והוא התיר לי לעלות לאחר טבילה 

במקווה ונעילת נעלי בד, בקדושה ובטהרה 
כמובן. הגעתי לכניסה להר הבית בשעה 7:30 

ובגלל הדוחק הרב של יום ירושלים זכיתי לעלות רק ב-10:58 להצצה קצרה בלבד. 
החוויה בהר הבית שינתה לנצח את חיי, תפיסתי, השקפתי והסתכלותי על ה'כותל המערבי' 

ועל הר הבית. הרגשתי כמו מכת חשמל שזעזעה לי את עמוד השדרה. מצד אחד קדושה, יראה, 
ואהבת המקום הקדוש, ומצד שני ערבים שצעקו, קיללו, ירקו והטרידו אותי. לאחר עלייתנו, 

שרנו את ההמנון הלאומי 'התקווה' מחוץ לשער השלשלת. הזדעזעתי מחילול השם היומיומי 
הנורא, והחלטתי שמכאן והלאה עלי לפעול ש'לעולם לא עוד'. אין לוותר על נוכחות יהודית 

קבועה במקום הקדוש הזה. מאז התחלתי לעלות להר הבית פעם או פעמיים בשבוע, ופעלתי 
בתא 'סטודנטים למען הר הבית' באונ' בר אילן. בהמשך התחלתי להדריך קבוצות יהודים 

 באנגלית ובעברית במקום הקדוש לעם היהודי. 
הפתרון להר הבית אינו לברוח מהמקום אלא ב-ד-י-ו-ק להיפך!  ב"ה, מאז עלייתי הראשונה 

המצב בהר הולך ומשתפר, הערבים ואנשי הוואקף לא מציקים לעולי ההר ומספר היהודים בהר 
הבית עולה מיום ליום. אסיים בציטוט של הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד: "הר הבית הינו המפתח 

לגאולה השלמה". יאללה חברים, בואו נביא ביחד את הגאולה! אני מזמין את כולם להצטרף אלי 
למהפכה הזאת, לקדם את בניין בית המקדש השלישי וגם לזכות במקור ה-'wifi' החזק והטוב 

בעולם. בהר השם, בשם השם, נעשה ונצליח!

הרב הלל בן שלמה 
 שאלה:   

קראתי את תשובת הרב בעלון 'שביעי' 
על טבילה לפני העלייה. אולי מצד 
הצניעות, לא כדאי לכתוב תשובות 

כאלה בעיתון שקוראות בו גם רווקות, 
נערות ובנים צעירים. התשובה כוללת 

נושא שהוא צנוע, האם לא עדיף לענות 
ישירות לשואל או בראשי תיבות?

תשובה: 
אכן, נושא הצניעות הוא חשוב ויש 

לתת את הדעת על הדברים הנכתבים. 
בהחלט יש דברים שלא ראוי לפרסמם, 

ולא כל שאלה שמגיעה אלינו באופן 
פרטי נשלחת לפרסום.

אולם כאן השאלה המדוברת )אם 
שאלתך מתייחסת לשאלה לגבי הזמן 

המומלץ לטבילה לפני העלייה להר 
הבית( אינה שאלה פרטית. היא שאלה 
מאוד נפוצה, הנוגעת לכל אחד שעולה 

להר הבית. בשנה האחרונה עלו להר 
הבית כ-30,000 יהודים, וישנה מגמה 

מאוד ברורה של עלייה במספר העולים. 
ממילא, חשוב מאוד שכל אחד ידע את 

ההלכה כהווייתה, כדי שלא תהיינה 
 תקלות בנושא זה. 

מושגים כמו אלו שהזכרתי, הם 
הכרחיים להבנת הנושא. צעירים 

נחשפים למושגים אלו בהקשרים שונים 
- ואדרבה, עדיף שיכירו אותם מהקשר 

של קודש ולא מהקשרים שאינם 
ראויים.

כל בחור צעיר שקורא פסוקים בחומש 
נחשף לדברים ולמושגים מעין אלו. 

חשוב להבין את ההלכה כראוי, שלא 
תהיינה תקלות.

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

וביום שמחתכם

הרב יצחק לוי, מרבני ישיבת 'הר עציון' 
משפ הדריך  הבית,  הר  עולי  חומראשי 

כמוהם,  מצווה.  בת  לרגל  להר  חה שעלתה 
משפחות רבות בוחרות לעלות להר בית ה' 

ביום שמחתם. 

נאמן להר

הבית  להר  עלה  השני  הבחירות  ביום 
המועמד שלמה נאמן, אשר התפלל במקום 
הקדוש להצלחת תושבי גוש עציון. העולים 
להר נתנו לו את ברכתם להמשך הקדנציה 

וכך קרה. 

במגמת עלייה

חתלמידי חו"ל מישיבת 'מגדל התורה' במודי
עין, עלו לראשונה בחייהם להר הבית בהדרכת 
שליט"א,  חייט  עוזר  חיים  הרב  הישיבה  ראש 

לאחר שיעור שהעביר בישיבה בנושא.
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אביה הר-נוי

שבת תרבות

משרד החינוך

הכיתה 
תצביע לך

החברה 
תצדיע לך

 ימי חשיפה ומיונים לשירות הלאומי:

8מיניסטית,
רוצה להשפיע על הדור הבא ולתרום לחברה?
 את מוזמנת להשתלב בלב העשייה החינוכית.
שליחות חינוכית משמעותית בשירות הלאומי,
 בשורה של תפקידים מרתקים ומאתגרים. 

הדרכות כיתות | טיולים ומסעות חינוכיים | והפעלות חינוכיות מגוונות

ב' טבת 10.12
לפרטים: אחי 053-3033700

אתר אשכולות :
www.eshkolot.org

כ"ד כסלו 2.12
לפרטים: נעמה 054-4349094

אתר זהות:
www.zehot.co.il

זהות
64 מרכזים

אשכולות
18 מרכזי סיור ולימוד

12 מרכזי תודעה ישראלית ישי ריבו
21:30 | כרם ברקן

מוצ"ש 1.12

אלישע בירנבאום
במופע להקה

20:30 | גולה פתח תקווה

חמישי 29.11

שלמה בר
22:00 | זאפה הרצליה

שלישי 27.11

רביטל ויטלזון יעקבס
21:30 | זאפה ירושלים

שני 26.11

לאן יוצאים?

חגיגת חנוכה
עם כוכבת הילדים אביה

17:30 | מעלה שומרון

ראשון 2.12

צילום: ראיה לקס

……… לשליחת חומרים למדור:
uriegood@gmail.com 

 איך נראה היום-יום שלך?
בגדול, היום-יום שלי הוא בית משוגעים.

חאני קמה מוקדם, יוצאת להליכה )אם אני מס
במסגרות  מפזרת  הילדים,  את  מעירה  פיקה(, 
ואז יוצאת ללימודים )תואר ראשון סופסוף( או 
עם  לצאת  החלום  בירור  משלב  אמנים  מלווה  אני  אמנים.  לליווי 
מופע, דרך הכתיבה, הבימוי, היציאה לאור, הפרסום ומיקוד קהל 
היעד. בצהריים אני מתייצבת לילדים ומשתדלת לא לעבוד במקביל 

)לא הולך(. בערב כשיש לי מופעים אני יוצאת. סה“כ די רגוע.
 מצד אחד את סטנדפיסטית, מצד שני את מעלה הצגות 

‘רציניות‘. איך את מצליחה לשלב?
יש בתוכי את הקצוות  אני שחקנית.  שאלה מצוינת. לפני הכל 
של ההומור והרצינות. למזלי, הסטנדאפ בא לפני המשחק 
הדרמטי. אם זה היה הפוך, לא הייתי מצליחה להביא 

הדר בהצגות  גם  בנוסף,  לבמה.  הקומדיה  חאת 
מטיות שלנו יש הומור, זה החיים שלי וזכיתי 
משוגעת  )היא  לקומדיות  שותפה  שאבישג 

ממני( וככה אני מוצאת את האיזון.
אני חושבת שהילדה שבי מוציאה ממני את 
אני  הדרמה.  את  שבי  והאישה  הסטנדאפ 
לשתיהן  מקום  לתת  צריכה  רק 

והכל טוב. 

בדרך 
הביתה

 ספרי על הופעה משמעותית שהיתה לך.
אישה  לשמוע  משמעותית.  היא  הופעה  כל 
שאומרת 'לא יצאתי מהבית כבר... ואני שמחה 
שבאתי' זה הכי חשוב לי. ובכל זאת, יש לי שני סיפורי קיצון, האחד 
עם ההצגה 'לעולם לא מאוחר', כאשר אישה שהגיעה להופעה כתבה 
לי אחריה: “שינית לנו את החיים, זאת לא קלישאה. תודה לך“ )אני 

מצטטת מתוך ההודעה שלה(. 
מצד שני, הייתה פדיחה כאשר הופעתי בפני נשים חרדיות מחסידות 
ה‘שווערצה‘  על  התלחששו  הן  המופע  כשכל  ברק,  בבני  סאטמר 
שעל הבמה. אחרי 15 דקות ירדתי מהבמה, לא הצלחתי לגעת בהן. 

לקח לי חודש לצאת מהטראומה.

הופעה

 איך את מתכוננת להופעה?
לוגיסטיקה  בעיקר  היא  למופע  התארגנות 
אימהית: לארגן את הילדים, לקבוע מי ישאר 
איתם, ולהכין ארוחת ערב או צהריים לפני 
שלי  הראש  למופע  בדרך  רק  יוצאת.  שאני 

עובר למצב 'עצמאית'.
 מה מרגיע אותך לפני הופעה?

ב“ה אני לא צריכה הרגעה לפני מופע. אני אוהבת את הקהל, את 
הבמה, את המקצוע. בשבילי זה בית. לפני מופע אני מרגישה שאני 
מופיעה  כשאני  באה  מופע  לפני  התרגשות  קיימת.  חיה,  נושמת, 

במגרש ביתי כמו נווה צוף, שזה בית ילדותי. 

פתיחת 
דלתות

 מה הביא אותך למקצוע? 
האמת שהמקצוע בא אלי. התחלתי את דרכי 
כריתמיקאית בגני ילדים, שם עלה בי הרעיון 
להפיק הצגה לילדי הגן. יצאתי להצגות ילדים יחד עם השחקנית 
ליאת ליבוביץ‘, ומהר מאוד הבנתי שהעולם הנשי מרתק אותי. קטעי 
הסטנדאפ שעלו בחיק המשפחה חברו למופע, משם הכל היסטוריה. 

 ספרי על תחילת הדרך.
באותם זמנים לא היו סטנדאפיסטיות במגזר הדתי למעט נויה מנדל 
האגדית. ברגע שיצאתי לדרך, המופע עבר מפה לאוזן ומצאתי את 
עצמי מופיעה בכל הארץ. טרום ימי הפייסבוק והוואצאפ, בעיני היה 
לזה ערך רב. היום, אחרי 15 שנה, אני מביטה לאחור ונדהמת על 

האופן שבו הדברים קרו. זה פלא.

באלאנס

 מה הפרויקט הבא? 
בחצי שנה האחרונה זכיתי שאבישג זכריה, שחקנית 

חובת דודתי, נכנסה כשותפה לעסק. יחד אנחנו מרי
צות את ההצגה 'חשופה לרוח' שעוסקת בזוגות מאותגרי פוריות. 
ההצגה גורפת ביקורות טובות ונפעמות, הן מאנשי רפואה בתחום 
והן מאנשי מקצוע מעולם הבמה. בימים אלו אנחנו עמלות על 2 
הצגות נוספות: האחת עוסקת ברווקות והשיח סביב הנושא, השנייה 
בגירושין. במקביל, אני עומדת לצאת בהצגת היחיד 'בית אבי', על 

האישה שלעולם תשאר ילדה בעקבות יתמות בגיל 8. 

הדרן

ליין אפ עם צופיה לקס 
 צופיה לקס )41(, סטנדאפיסטית, שחקנית ויוצרת תיאטרון •  

אמא לתשעה, נשואה לשמואל ומתגוררת ביישוב ‘עפרה‘
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3 ימים באילת )כולל טיסות(

הצטרפי עכשיו למשפחת 
מנויות פנימה וכנסי להגרלה!

ן ל כו מקום ל חובה בכל בית. הצטרפי עכשיו: 8980* או 02-6646001 
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 מטיסה 
חופשה זוגית!!!אותך לחופשה זוגית!!!

מגזין הנשים המוביל

״מה שאני אוהבת במגזין פנימה, מעבר 
למדורים המרהיבים, זה את סיפורי 

ההתמודדות הכל כך חזקים של נשים רבות״
ימימה מזרחי

וגם

יומן שנתי של הר׳ 
ימימה מזרחי

מתנה לכל 
מצטרפת!

גרעין נולד 
 שכונת הר חומה בירושלים הצטרפה למפת הגרעינים של האגודה 

להתנדבות • "יש פה הזדמנות מיוחדת לחלום ולבצע בגדול" 

יש  בירושלים,  חדשה  היחסית  לשכונה 
סוף סוף גרעין בנות שירות צעיר ומתפתח. 
הראשון  מהמחזור  שירות  בת  להיות  "זכיתי 
של הגרעין, ולכן נשארתי גם לשנת שירות 
מהגרעין.  בת  שטרן,  רבקה  מספרת  שנייה" 

ח"כשאת מקימה משהו מאפס, יש לך את הפ
ריבילגיה לעצב ולהחליט איך זה ייראה. יש 

חבזה מקום ענקי להביא את עצמך, את הכי
הזדמנות  פה  יש  שלך.  והיצירתיות  שרונות 

מרגישה  אני  בגדול.  ולבצע  לחלום  מיוחדת 
חלק מצוות מוביל שבא לעשות משהו גדול, 
וככל שנרצה יותר ונשקיע כך נזכה לשנות 

ולהשפיע יותר". 
במס בבוקר,  גרעין  בתקן  משרתת  חרבקה 

גרתו היא סוג של 'מפיקת' הגרעין. למעשה, 
היא דואגת שהדברים יתבצעו כשורה ומסייעת 
לא  "וזה  בתפקידן.  בגרעין  האחרות  לבנות 
אחד  יום  נמצאת  "אני  רבקה,  מוסיפה  הכל" 

בשבוע בכיתות ו' בנות בבתי הספר בשכונה, 
ומעבירה להן מפגש בנושאים כמו מנהיגות, 
בשעות  ועוד.  יזמות  וקבוצתי,  אישי  פיתוח 
הערב אני רכזת נוער, ויש לנו קבוצה קבועה 
י' איתן אנחנו נפגשות פעם  של בנות כיתה 

בשבוע לפעולה בעלת ערכים ומשמעות".
חאנא-אל דרמון, גם היא בת שירות בגר

עין הר חומה, מוסיפה: "התפקיד שלי בגרעין 
הוא ריכוז נערות בגיל החטיבה, זאת לאחר 

חשבבוקר אני משרתת בבית ספר יסודי בש
כונה. להיות חלק מצוות של גרעין חדש זה 
מלהיב, כי את תמיד בידיעה שאת בונה פה 
משהו חדש ובזכותך יקומו פה דברים שיהוו 

מסורת לשנים הבאות".
תקן  שמלבד  כך  עובד  "הגרעין  רבקה: 
בוקר, יש לכל בת עשייה במישור האישי 
מוגבלויות,  עם  לילדים  חונכויות  כמו 
ליווי קשישים ועוד, וגם במישור הקבוצתי 

רבקה: כשאת מקימה משהו מאפס, יש לך 
את הפריבילגיה להחליט איך זה ייראה. יש 

פה הזדמנות מיוחדת לחלום ולבצע בגדול
ולהביא את הכישרונות שלך לידי ביטוי

להיות  בקהילה.  שונים  פרוייקטים  הכולל 
חפה בצוות זה להיות חלק מחינוך לא פור

מלי של בני נוער שבעתיד יהיו המובילים 
של המדינה". 

אתג מעט  לא  בחובו  טומן  חדש  חגרעין 
רים וסיפוקים, כפי שמספרת רבקה: "הקמת 
כי צריך  יכולה להיות מאתגרת  גרעין חדש 
חדשים,  קשרים  ליצור  מאפס,  הכל  לבנות 
להתחבר  מורשת,  איזושהי  להנחיל  להתחיל 
אותם  ולשכנע  אנשים  של  סוגים  מיני  לכל 
שמה שאנחנו עושים זה טוב. הקהילה עוד לא 
כל כך מכירה אותנו כגרעין, אבל מי שכן - 

מקבל בחום ואהבה". 
התכנון.  לפי  הולך  הכל  "לא  אנא-אל: 
בנות  עם  בצוות  טוב  לעבוד  ללמוד  צריך 

תק בשני  המון  עובדים  לפני.  הכרת  חשלא 
נים במקביל, וצריך לדעת לחלק את הכוחות 

חבצורה נכונה. צריך לשים לב גם לתת לעצ
מך איזו מנוחה מדי פעם, ולא תמיד מוצאים 
את זה. מצד שני, אנחנו תמיד זוכרות שמה 

חשבא בקלות הולך בקלות. דברים טובים לו
קחים זמן".

רבקה: "הייתה משפחה אחת שנכנסה שנה 
והנוער  הגרעין  מצוקה.  של  למצב  שעברה 
המון  עם  נדירה,  בצורה  לה  לעזור  נרתמו 
כל  הקטנים.  לפרטים  לב  ותשומת  רגישות 
פעם שהילדים של המשפחה רואים אותי או 
ניכר  סיטואציה,  באותה  איתם  מישהו שהיה 

האור על פניהם". •

בנות השירות הלאומי בהר חומה, רבקה הראשונה מימין ואנא-אל הרביעית מימין
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המנוי כולל: 
⋅ 5 ספרי מופת ששינו את העולם ⋅ מנוי שנתי לכתב העת השילוח 

 ⋅ הספרים יגיעו במהלך השנה עם שליח עד הבית

ניתן לפרוס את תשלום המנוי לעד 10 תשלומים ולבטל בכל עת. טל"ח

שיבולת. קוראים לשיח רעיוני לאומי!

12 חוקים לחיים 
פרופסור ג'ורדן פיטרסון

ספר העיון הנמכר בארה"ב 
השנה, משלב בין ביקורת חריפה 

ומקורית על הכאוס שיוצר 
הפוסטמורניזם, ועצות פרקטיות 

לחיים משמעותיים ומוסריים 
בתקופתנו.

המוות המוזר 
של אירופה 

דאגלס מאריי
רב המכר שזעזע את 

היבשת חושף כיצד שילוב 
קטלני של הגירה המונית 
ושנאה עצמית חיסל את 

יכולתם של האירופים 
לעמוד בפני ההגירה 

המוסלמית

האינטלקטואלים 
והשוק 
ג'רי מולר

הקפיטליזם יצר את העולם 
בו אנו חיים, אך מי יצר את 
הקפיטליזם? זהו סיפורם 

של ההוגים הגדולים, 
החריפים והמשונים שהביאו 

את בשורת השוק החופשי.

המוח הצדקני 
ג'ונתן היידט

על רקע הידרדרות השיח 
הפוליטי למאבק חסר פשרות 

בין ימין ושמאל מספק 
הפסיכולוג ג'ונתן היידט הצצה 

לדרך בה בני אדם מגבשים, 
מסבירים ומבינים מוסר, 

פוליטיקה ודת.

פשיזם ליברלי - 
ההיסטוריה הסודית 

של השמאל
ג'ונה גולדברג

הספר שזינק עם צאתו למקום הראשון 
ברשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס חשף 

את שורשי הפשיזם נטועים בשמאל.

"גאוני, חשוב וגדוש בתובנות מרתקות" 

"ספר מבריק וסוחף" National Review"תרומה כבירה ליכולתה של האנושות להבין את עצמה"  "לוהט, מעורר מחלוקת ופשוט חיוני!"

"אחד האינטלקטואלים הציבוריים החשובים והממריצים של ימינו. חסר פחד" 

מבצע מיוחד לקוראי

מנוי שנתי להוצאת שיבולת

 ב-229 ₪ במקום 279 ₪

Juliana Sohn :צילום

גואל, לוחם 
מוסד, מורחק 

מהארגון ומאבד את 
האישה לה עמד להינשא.
כעבור כמה שנים הוא 

חיוזם מבצע פרטי במט
רה לחשוף אוצר חשוב. 
גואל מגלה שאת חייו 

מנהל מישהו אחר.
הספר מזגזג בין 

מציאות לדמיון, ומציע מבט 
אחר בחיפוש אחר זהות אישית ולאומית.

ארוחת ערב במרכז האדמה
נתן אנגלנדר

מאנגלית: איריס ברעם
הוצאת 'כתר ומטר' / 247 עמ'

החלום האמריקאי
 הסופר היהודי-אמריקאי נתן אנגלנדר כותב לראשונה על ישראל, באמצעות 
עלילה פוליטית המוכרת בארץ • האם הוא יצליח גם מחוץ לארצות הברית? 

הסדק / יריב ענבר
הוצאת 'ידיעות ספרים' / 286 עמ'

נתן אנגלנדר הוא סופר יהודי-אמריקאי 
מבריק למדי שהוציא תחת ידו כמה ספרים 
היהודי,  הקיום  את  שמתארים  משובחים 
בעיקר זה האמריקאי. הוא עשה זאת בצורה 
נהדרת ב'גלגול בפארק אווניו' וב'על מה 
אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על אנה 
פרנק', שני ספרים חדים שמציגים בצורה 

פוצעת ושנונה את הקיום היהודי.
לעבור  מחליט  המחבר  הנוכחי  בספר 
)ארה"ב(  היטב  לו  המוכר  מעולם  מכתיבה 
יחסי.  לכתיבה על ישראל הזרה לו באופן 

חהוא אומנם התגורר בעבר כמה שנים בי
חשראל, אבל עד היום הוא לא כתב על יש

ראל, למעט כמה סיפורים קצרים. עלילת 
הספר היא על אתר סודי בנגב שבו כלוא 
האסיר Z, ופרט לשומר שלו וכמה אנשים 
היחיד  קיומו.  על  יודע  לא  איש  בכירים, 

המ  - הגנרל  הוא  אותו  לשחרר  חשיכול 
נהיג הישראלי השנוי במחלוקת. אבל הוא 
כבר שנים בתרדמת. במקביל במועדון שיט 
איש  עם  מתיידד  פלסטיני  איש  בברלין, 
עסקה  ביניהם  רוקמים  והם  קנדי  עסקים 

חשמתבררת כהרת גורל עבור לא מעט אנ
חשים בעזה. בהמשך מצטלבות עלילות המ

שנה לכדי עלילה אחת.
חכבר בשלב די מוקדם בספר מתברר שה

גנרל בתרדמת, הוא אריאל שרון, והאסיר 
Z הוא בן זיגייר, סוכן המוסד הכושל שמסר 

חלאיראנים פרטים חשובים על סוכנים יש
ראלים בעולם ולבסוף התאבד בכלא. 

הספר הנוכחי הוא מאכזב ביחס למצופה 
מסופר ברמתו של אנגלנדר.

היסטורית  פרשה  על  לכתוב  בסדר  זה 
כזו  כתיבה  אבל  הרחב.  לציבור  שמוכרת 
בצורה  הידועים  הפרטים  את  להאיר  חייבת 
מעניינת. ברוב הספר זה לא כך. אומנם פה 
ושם יש מחשבות מעניינות, למשל כשהאסיר 
Z שולח מתאו מכתבים לגנרל בתחינה לשח

חרור, ולא יודע שהגנרל בתרדמת. וזה שובר 
)וב חלב. גם החברה האיטלקייה של הסוכן 

עתיד אסיר(, מוסיפה עניין וצבע וגורמת לו 
להבין שהוא בינוני בתור סוכן. 

אבל מערכת היחסים שהיא עמוד השדרה 
בספר, בין הסוכן Z לפאריד איש העסקים 
למדי.  חובבנית  בצורה  נכתבה  הפלסטיני, 
כמו מחולל קלישאות הוא מוציא מתחת ידו 
מילים כמו 'דו קיום', 'לראות את האנשים 
מאחורי הסכסוך', 'בכל צד יש אמת' וכו'. 

אנגלנדר בחר בתיאור הוליוודי ומתקתק.
העוב זו  הספר  את  מעט  שמציל  חמה 

כרונולוגית,  בצורה  כתוב  לא  שהוא  דה 
העלילות.  להצטלבות  עד  זמן  לוקח  אז 
אבל כל מי שמעודכן באקטואליה ונחשף 

חלפרשיית הריגול של סוכן המוסד בן זי
גייר  )למרות הצנזורה הישראלית בסיקור 
בספר  מוקדם  בשלב  כבר  יכול  הפרשה(, 

לחבר את החלקים.
הכ בנושא  טעה  פשוט  אנגלנדר  חהאם 

בנושא שרחוק  ובחר להתמקד  תיבה שלו 
חממנו? או שאולי הוא נמק בתא כלא מבו

דד של המוסד בעוד כותב הספר הנוכחי 
הוא מתחזה? לא יודע. זה לא ספר גרוע, 

יודע לכ חאבל המחבר כבר הוכיח שהוא 
תוב טוב בהרבה. •

רבי-המכר!רשימות בראש 

להשיג באתר ybook.co.il ובחנויות הספרים

הסדק / יריב ענבר
הוצאת 'ידיעות ספרים' / 286 עמ'

נתן   אנגלנדר



44 | שביעי גיליון 331 | ט"ו בכסלו תשע"ט | 23.11.18

שבתאי שירן

ם י כ ר ד ה ת  פ מ

אל הבקעה מן הגלעד 
טלה שחור ורך ירד, 

כבשה פועה בוכה בדיר - 
זה בנה הקט אשר אבד... 

)ערב מול הגלעד, לאה גולדברג(

עם  מיוחד,  ארץ  לחבל  מיוחד,  טיול  זהו 
נוף מיוחד ובעיקר עם אנשים מיוחדים. טיול 
וכדרכם  אשתי,  עם  שעשיתי  מתוכנן  בלתי 
למקומות  הגענו  מתוכננים  לא  טיולים  של 

הכי מיוחדים.
היינו בדרכנו לישוב 'קידה' שנמצא במטה 
הכניסה  לפני  מטרים  מאות  כמה  בנימין. 
מול  'אל  כתוב  ובו  חום  שלט  ראינו  לישוב 
נוסף  מאולתר  שלט  הופיע  תחתיו  גלעד', 
'לחוות צאן קידה'. פנינו ימינה בדרך העפר, 
בסוכת  ואנו  מקרטעת  נסיעה  של  קילומטר 
תצפית על שמו של אליהו אשרי הי"ד. אליהו 
בסיוון  בכ"ט  מחבלים  ידי  על  ונרצח  נחטף 
תשס"ו, כאשר המתין לטרמפ בצומת הגבעה 
אליהו  כמו  בהרצחו.   18 בן  והוא  הצרפתית 
הגלעדי, עלה אליהו אשרי בסערה השמיימה 
ולכן חבריו בנו לזכרו מצפה 'אל מול גלעד'.
מהמצפור נגלה לעיננו נוף עוצר נשימה - 
 300 ל-  עד  מטר   840 מגובה  השומרון  הרי 
מטר של בקעת הירדן. מולנו ואדיות עוג'ה 
וראשש, הסרטבה בולטת במיוחד וכמובן גם 

בקעת הירדן על שלל ישוביה.
חמכאן תצפית מרשימה על עבר הירדן המ

זרחי, מקום נחלתם של שבטי ראובן גד וחצי 
המנשה. בימים טובים ניתן לראות מכאן החל 

חמים המלח ונחל ארנון בדרום, ועד הר הח
אחד  זהו  הגולן.  לרמת  מעל  המתנשא  רמון 
המקומות היחידים בארץ שניתן לראות ממנו 

ערב מול הגלעד
 איך טיול ספונטני הסתיים בקפה על חלב עיזים מהחצר? • מה הקשר 
בין נחל ארנון בדרום להר החרמון? • מסע יומי מעבר להרי הציביליזציה

את נחלת אבותינו בגלעד ככתוב, "ראה הנה 
חאנוכי נותן לפניך את כל ארץ האמורי מע

רוער אשר על שפת נחל ארנון עד הר שיאון 
הוא הר חרמון" )דברים, ב, ג(. 

השר  על שם  הקרויה  אלון'  'דרך  תחתינו 
מעבר  אלון'.  'תכנית  את  שהגה  אלון  יגאל 
לדרך זו נראה הכפר הערבי דומא, כפר שקט 

שנכנס לכותרות שלא בטובתו.
חדרך העפר ממשיכה מטה, ובעוד אני מתל
חבט אם להמשיך בדרך עם הג'יפון שלי, עוק

פת אותנו עלמה צעירה ברכב שבמקורו מיועד 
לכביש עירוני, אך לנוכח הנסיבות הוא מדלג 

חעכשיו "בין הרים ובין סלעים". נענינו לאת
גר ונסענו בעקבות הנערה עוד כ- 500 מטר 
ולידו  בדואי  למאהל  שהגענו  עד  מטלטלים, 
הסתבר  כאן  נובחים.  וכלבים  לצאן  מכלאות 

חלנו שמדובר במאהל שמתישביו הם זוג צעי
צאן  רועי  לייבלר,  וזאב  רעות  יהודים,  רים 

חבאידאולוגיה שבחרו לגור עם ילדיהם בשכ
נות לקידה מצד אחד ולכפר דומא מהצד השני. 
כיצד  בעיני  )שפלא  מרכבה  יוצאת  רעות 
שרד את הדרך( ומזמינה אותנו במאור פנים 
'חדרים'  לשלושה  המחולק  לאוהל  להכנס 

הכוללים מטבח, חדר הורים וחדר ילדים.
יש אולי קפה? שואלת אשתי בתקווה.

מיד יהיה, עונה רעות, ויחד הן ניגשות אל 
חאחת העיזים. רעות חולבת חלב חם וטרי ישי

רות מעטיני העז ושתי הנשים יושבות לשיחה 
על כוס קפה על בסיס חלב עיזים טרי.   

ישוב טלה אל חיק האם, 
ישכב בדיר וירדם 

והכבשה תישק אותו 
והיא תקרא אותו בשם. 

דקות  לכמה  זאב  אלי  מתפנה  ובינתיים 
מתוך  במקום  נמצאים  הם  הסבר.  של 
אידיאולוגיה. אידאולוגיה של תפיסת קרקע 
אידיאולוגיה  יהודית,  התיישבות  לטובת 
בתקופת  כמו  ולמרעה  לחקלאות  חזרה  של 
במועט  הסתפקות  של  אידאולוגיה  האבות, 
ונתינה ללא גבול. זאב הוא בן היישוב 'כוכב 
במקורה  אביבית  תל  רעות  הסמוך,  השחר' 

והם באו לכאן לעשות ציונות. כפשוטה.
חהם נעזרים במתנדבים לרעיית הצאן ולש

מירה. בשבתות, יורדים תושבים מהישוב קידה 
לאורחים  שמחים  תמיד  הם  מנין.  להשלים 
)מספר הטלפון של זאב הוא 053-2242412(. 
אתם מוזמנים להתקשר, לבוא לבקר, ואם גם 

תרצו להתנדב ולסייע, אדרבה.

נסתר הליל בין הבדים 
והנביא הגלעדי 

יורד דומם אל הבקעה 
לחזות בשנת הילדים.

נומו ילדים, בזכות ילדים חולמים כמותכם 
נבנית ארץ.

איך מגיעים:
נוסעים בכביש 60 
לצומת שילה, פונים 
נוף הכ חמזרחה לדרך 

רמים עם השילוט לקידה. 
פונים  קידה  לפני  מעט 
לדרך עפר עם השילוט 

"אל מול גלעד". •

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

אל ארצי
עם

חנוכה באילת
 על
אל ארציאל ארצי

 הקצה

חנוכה באילתחנוכה באילת
חוויה על על

מרכז סיור ואירוח - אילת
אל ארצי

גרעין תורני
אל עמי אילת

מגוון מלונות ומחירים אטרקציות ומופעים וחוויה אחת  מ ו ש ל מ ת !

08-6371181 www.elartzi.org.il
3.12-6.12 כ״ה-כ״ח בכסלו

ין
ק
ת
ו

וטיק
ב

שטח אפורישי ריבו מופע סטנדאפ
כ״ה-כ״ו בכסלו
ליל נר שני ושלישי

3-4.12.18
מלון לאונרדו קלאב

יאיר אורבך

כ״ז בכסלו
ליל נר רביעי

5.12.18
מלון אסטרל פאלמה

יום שלישי | כ״ו בכסלו | 3.12.18
הפנינג משפחות ענק

סיורים מודרכים

אטרקציות מוזלות

מגוון פעילויות לנופשים באילת
פרטים ורכישת כרטיסים באתר אל ארצי

600 ₪ לזוג ללילה | לינה וארוחת בוקר
בהזמנת 2 לילות

אנ"א אילת

650 ₪ לזוג ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 2 לילות

עדי - מהדרין

650 ₪ לזוג  ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 3 לילות

אמריקנה - מהדרין

770 ₪ לזוג ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 3 לילות

נובה - מהדרין

935 ₪ לזוג ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 3 לילות

מגי׳ק סנרייז - מהדרין

720 ₪ לזוג ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 3 לילות

סי הוטל - מהדרין

750 ₪ לזוג  ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 3 לילות

אסטרל נירוונה - מהדרין

999 ₪ לזוג ללילה | חצי פנסיון
בהזמנת 4 לילות

לאונרדו פלאזה

לו החדרים!
אז

  4 חדרים
נותרו

  6 חדרים
נותרו

לו החדרים
אז

  6 חדרים
נותרו

  3 חדרים
נותרו

לו החדרים!
אז

לו החדרים!
אז

החדרים!למכירתשבוע אחרון
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אור רייכרט
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ם: 
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מסיבת גן
 נגיעה כשרה מעיר הילדים הגיעה לירושלים • קונספט חדש 
המשלב גינה, ספרים ואוכל • ראש לשועלים או זנב לאריות? 

קפה גן סיפור

גן סאקר

א'-ה': 8:00-24:00 
 שישי: 8:00-13:30

מוצ"ש: שעה לאחר 
 צאת שבת עד 23:45

כשרות: רבנות 
ירושלים מהדרין 

ובד"צ בית יוסף

סולם רייכרט

בית קפה - מסעדה חלבית 
בתפר בין הטופ של הרגילות 

ובין תחתית המדהימות

כוסו

כיסאו

גן סאקר. וואו. מצד שני - 
אין חנייה, אז שימו לב

כיסו

טיפה מעל הממוצע

כעסו

יש מקום להגיע לטופ

לנצור

אותי. כמו אביר על סוס 
לבן הלכתי להביא בגשם 

את הרכב. זכית בי

קיבלתי טיפ על מקום חדש, מסעדה שהיא חלק 
מרשת חולונית, והיחידה שהיא גם כשרה למהדרין. 
מהמיתוג  כחלק  בחולון.  מתחילה  סיפור'  גן  'קפה 

חהמדהים של העיר, מפוזרים ברחבי חולון 'גני סי
חפור'. גנים ציבוריים, שמחולקים לפי נושאי סיפו

ועובד אחלה עם הרעיון  ואגדות. רעיון חמוד  רים 
של 'עיר הילדים'. 

בצומת מרכזי של מספר גני סיפור שכאלה, פתחו 
את 'קפה גן סיפור' המקורי. הרעיון, מלבד בית קפה 
בתוך גינה, הוא גם מקום לספרי יד שנייה שאפשר 
לקנות ב- 20 ₪, ואפשר גם להביא מהבית ספרים 

ולקבל זיכוי של 15 ₪ לספר הבא. חמוד. 
כבר  סאקר.  גן  בתוך  יושב  המקום  אופן,  בכל 
המיקום מדהים וגרוע. מדהים כי מי לא אוהב נוף 
אין  כי  וגרוע,  חרדים.  המון  עם  ענקית  גינה  של 
בחניון  היא  נורמלית  הכי  החנייה  קרובה.  חנייה 
ריצה  דקות  שבע  של  הליכה  במרחק  וזה  האומה, 
רץ  ואני  במסעדה  יבשה  לי  מחכה  כשרעות  בגשם 

ספוג במים של גשם ראשון. איום ונורא.
חהתיישבנו, התחממנו, והתעמקנו בתפריט המעו

צב בכיפיות חביבה.
בשביל להפשיר עוד קצת, מיד הזמנתי לי סנגריה 
)22 ₪(, ורעות הסתפקה באייס פירות סביר )29 ₪(.
שלא  בכדי  מחולון,  במיוחד  שייובא  חביב  מלצר 
יצטרכו ללמד את כל המלצרים על ההתחלה את הכל, 
הסביר לנו על המקום, על האוכל, האווירה והרעיון 
של הסיפור והגן. אחלה. ההמלצות שלו כיוונו אותנו 

לאינצ'ילדה )42 ₪( ולפולנטה )45 ₪(. 
המנות הראשונות שנתנו את האות לכל הארוחה, 

יציר מאוד  המקום.  על  ברור  מאוד  משהו  חאמרו 
תי, מאוד טעים, שפע, ובעיה אחת - כל המתוקים 

מעולים, כל הלא-מתוקים סבירים. 
האינצ'ילדה - טורטיה קריספית במילוי פטריות, 
הייתה  קשה,  וביצה  מוצרלה  בצל,  תרד,  בטטה, 

הב הפולנטה  לעומתה,  סבירה.  והייתה  חבמלוחים 
מצד  מעודנת  מתיקות  משתלבים,  מרקמים  ריקה. 
שנותנים  ובוטנים  שמתחבאות  פטריות  הטריאקי, 

ביס מעולה. שאפו. 
משם זה רק הלך והשתפר.

כל הפסטות טריות, משמע - אני בבעיה. אני רוצה 
את הכל. אבל מעל הכל צעקה לי הפסטה רדיאטורי 
שחורה )65 ₪(.  ליוויתי אותה בניוקי בטטה ממולא 
 ,)₪ 69( פלורנטין  סלמון  ופיצה   )₪ 65( גבינות 

אבל רק בשביל לקחת אותם לאקסטרים. 
בפיצה הם נפלו. בצק עבה ולא חזק, יותר פוקאצ'ה 
עם טופינגז מאשר פיצה. הסלמון, הפרמז'ן ושמנת 
תפסת  זה  העלומה.  הביצה  עם  התחברו  לא  התרד 

מרובה קלאסי. חבל. 
אבל הפסטות, אוח, זה היה פשוט כיף קולינרי. 
את הפסטות השחורות, בד"כ, מכינים מדיו של 
תמנון. אבל המקום מהדרין עם שתי תעודות אז 
אין לי מושג איך הוא עשה את זה. מנה מרהיבה, 
במלחמת  טריאקי  מתקתקות  טעימה,  מושכת, 
כריות עם עסיס עגבניות שרי, ובצל סגול שלא 

חנחבא אל הכלים. אושר בפסטה שהצליחה להפ
תיע בענק.  

חהניוקי הצליח גם כן לבוא טוב. לא פסגת הקו
איזון  לכולם.  שקורצת  מנה  בהחלט  אבל  לינריה, 
מדויק בין המלוח-רך-גבינת-עיזים לבין קראנצ'-

מתוק פקאן מסוכר. 
אה,  הבאה.  לפעם  אבל  לקינוח,  מקום  השארנו 

וגם יצאנו עם ספר. •
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חלי בן שחר 

זוזי  ……… לשליחת חומרים למדור: heli@shvii.co.ilבתרי 

מתחזקים ברשת
רשת האופנה הצעירה והבועטת 

רנואר שמה לעצמה מטרה להפוך 
 לפייבוריטית של בנות המגזר. 

חמושה במלאי סראפנים, חצאיות 
וסריגי 3/4, אין ספק שהיא בדרך 

הנכונה ליעד.

מתנות קטנות
עד כמה מותג הילדים הישראלי 

 NUNUNU נחל הצלחה מעבר לים? 
עד לשיתוף פעולה והקמת מותג חדש 

 עם דיוות הפופ הבינלאומית סלין דיון! 
המותג החדש המשותף נקרא 

CELINUNUNU, וכמו המותג הוותיק 
הוא מציע בגדי יוניסקס לילדים 
בעיצובים חפים מכל קיטש אך 

מתוקים לאללה.

wheredidyoubuy

wheredidyoubuy   #Happy #fun #beauty

שמש שקרנית
 רגע לפני שהשלמנו עם החמסין החשכה המוקדמת עשתה את שלה, ואט אט יוצאים מהבוידעם 

בגדי הסתיו • המדור יצא לחפש פריטים חורפיים וחזר דווקא עם מחווה צהובה לקיץ הנצחי
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 מתנערים מדמויות מצויירות לטובת 
משחקי ילדות אהובים

קולקציה מונוכרומטית עם נגיעות של צהוב

 דוגמת את הקולקציה, 
שרי דוד בלוגרית וכתבת

TLV ניתן להשיג רנואר בקניון 

wheredidyoubuy

wheredidyoubuy   #Happy #fun #beauty

  ניתן להשיג באתר
www.celinununu.com 

wheredidyoubuy

wheredidyoubuy   #Happy #fun #beauty

 TNT  
₪ 109  

 GOLBARY  
₪ 99.9  

 Factory54-ב OFF WHITE  
₪ 715  

 TNT  
₪ 69.9  

 THE NORTH FACE KIDS  
₪ 109  

 KIPLING  
₪ 1,399  

 Mini Love Hadas  
₪ 99.9  

 RESERVED  
₪ 139.9  

  L'OCCITANE  
  479 ₪ ל50 מ"ל

  CASTRO  
₪ 99.9  

AKA באתר Mahabis  
₪ 350  

  גל שנפלד 
₪ 790   

  קרולינה למקה ברלין 
₪ 299.9   

   SACARA  
  ₪ 4.9  

 PULL AND BEAR  
₪ 119.9  

 NINE WEST  
₪ 449  
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heli@shvii.co.il :לשליחת חומרים למדור ………

חלי בן שחר // צילום: אבישג שאר-ישוב

צילה בר-אלי
 בתם של הרב והרבנית נריה זצ"ל • אשת חינוך, סופרת ועורכת • 

ספרה החדש 'עשרה חיוכים ביום' רואה אור בימים אלה

אורחים או מתארחים? 
כשהרצפה  תמיד  המגיעים  אורחים(  )שאינם  משפחה  בני  מארחים 
רטובה מניגוב אחרון. אנו מקדמים פניהם בברכת 'ערב שבת שלום' 
כפי שהורגלנו בבית אבא. הנטייה פחות להתארח, כנראה גם היא 
ירושה מהורינו. אחרי שבוע מרוכז של פעילות מחוץ לבית הייתה 

השבת עוגן משפחתי, ושולחן השבת מילא מצברים לימים הבאים.

שינה בשבת תענוג או בני עקיבא?  
'מוסד השינה' מכובד אצלנו, ובוודאי שלא  וִמזה אל תנח ידך.  ִמזה 
שבת  'צהרי  להכריז  נוהגים  המנוחה  שעת  לקראת  בשבת.  מקופח 
מנוחה' - וקטנים כגדולים יודעים לשמור על השקט. השינה הקדימה 
את הפעילות בתנועת הנוער שהתקיימה בזמן סעודה שלישית. אישרנו 

היעדרות הצעירים מאחר שנוכחות בסניף הייתה חשובה בעינינו.

יממה בטרנינג או עזרת נשים בעקבים?
מלתחת הבגדים בדרך כלל אינה 'טרנינג', ובמיוחד בשבת משתדלת 
להגיע לבית הכנסת בלבוש הולם. לקראת הסעודות מחליפה לבגוד 

שבת יותר ידידותי להכיל טביעת אצבעות של קטנטנים...

שיר השירים או בירבורים?
הוא  שולחן שבת  של  המודל  אבא,  בבית  כמו  בירבורים.  לא  ממש 
דברי תורה על פרשת השבוע וזמירות שבת. ביוזמת הילדים, נוסף 

לרפרטואר השמרני ִתבלּון עכשווי של שירה חסידית ומזרחית.

תפילת יחיד או קהילה תומכת? 
כפרית  זהות  עם  גדלתי  במרכזה.  הכנסת  ולבית  לקהילה  שייכת 
מובהקת, ועד היום מרגישה גאוות יחידה כ'בת כפר הרואה'. מגורים 
ביישוב הקהילתי 'פסגות' מעניקים תחושת ביטחון של קהילה תומכת 

בשגרת היום-יום, ובמיוחד באירועי שמחה וצער.  

מעין עולם הבא או מחכה להבדלה?
בילדותי התאחר אבא לשוב מהישיבה במוצאי השבת, ואמא הבדילה 
לימים  נשים.  של  נחלתן  היא  שהבדלה  חשבתי  לתומי  במקומו. 
התוודעתי לחוויה המיוחדת של זמירות מוצאי שבת בישיבה בהובלת 
אבא, אז הבנתי שגדול חלקה של אמא שלא דחקה בו לשוב מהרה 
הביתה, ובפשטות אופיינית לה בישמה והאירה את הבדלת הקודש מן 
החול. בימים אלה, כתמי אוכל על הרצפה וכלים בכיור לא נעלמים 
מהעין, אך לא מאיצים. שום דבר לא בורח. שבת של קודש המחובר 

לחיים בחיק המשפחה היא עונג והשראה לימי המעשה.

heli@shvii.co.il :לשליחת חומרים למדור ………
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'אמא של שבת' 
התואר מעלה בי את זיכרון הורי. ההלוויה של אמא הייתה ביום 
בהספד שנשאתי  קבלת-שבת.  במסיבת  ישבו  הגן  כשילדי  שישי 

הזכרתי שהורי היו כל ימיהם אבא ואמא של שבת קודש. 

מקדימה למצוות או סיר לחץ? 
ואם  קצר  אם   - שישי  ביום  ההכנות  עיקר  הלחץ.  לכיוון  יותר 

ארוך. נוהג שכדאי לשפר, ובכל שבוע השינוי עוד לא מגיע...

קובנה או צימעס? 
אחד  כל  וקבוע.  שמרני  הוא  שלי(  )בלעדיות  השבת  תפריט 
מהילדים ומהנכדים יודע בדיוק מה צפוי בכל סעודה. מרק עוף 
 מהביל בליל שבת, בימות הקיץ כמו בחורף הוא הלהיט של כולם. 

לפרטים מלאים והרשמה:
  | midrasha@mhebron.org | 0 2 - 9 9 6 1 7 1 0 מדרשת חברון 

כלים לינת שטח
להישרדות ניווטים בישולי שדה

בואי לחצות את המדבר!

אוהבת 
לטייל?

מחפשת
אתגרים?

המסע יתקיים בימים רביעי-חמישי  
כ״ז -כ״ח כסלו )5-6/12/18(

מיועד לבנות י”א-י”ב
יציאה ב-9:00 מבנייני האומה בירושלים

< יש להצטייד בביגוד חם ללילה!  < עלות: 100 ש”ח לבת

מסע נודד מאתגר 
מההר למדבר 
עם מדרשת חברון 

נחצה את רמת המדבר תוך ליקוט צמחי תה וביקור במאהל בדואי אותנטי.
נבשל ארוחת ערב בתנאי שטח ונלמד לנווט באמצעות הכוכבים.

למחרת נצא לתצפית מדהימה על המדבר רחב הידיים, נטייל בקניון האדיר של נחל 
משמר, ונתוודע אל סיפורה המופלא של מערת המטמון שבנחל. נסיים בחוף ים המלח.
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בחסות תנועת הילדים 'עוז'

באתר:  מיוחדות  והטבות  מבצעים 
ההוצאה ובחנות   www.beitel.co.il

 02-6427117 ם  רושלי 6, י ס  : רח‘ בית הדפו ה א צ ו ה ת ה ו נ ח

נם:  חי שיחת 
1 - 8 0 1 - 7 0 0 - 2 0 1

מתנה מדליקה לחנוכה
בספריית בית אל

מאת ד"ר חגי בן ארצי
עברית / צרפתית / אנגלית

הספר מחולק לשמונה פרקים
כנגד שמונת ימי החנוכה ומבוסס 

על ספרי החשמונאים ועל מקורות 
משלימים מתוך ספרות חז”ל

ְמִגַּלת ֲחֻנָּכה

 ספריית בית אל מחלקת לכם דמי חנוכה -  
מצטרפים למועדון הלקוחות באתר 'ספריית בית אל' 

ונכנסים להגרלה על סך ₪1,000 לקניית ספרים חדשים

אור גנוז ⋅ איתמר כהן מחבואים ⋅ רינת גלבוע \ עינת ברזיליהנרות הללו ⋅ הרב יצחק גינזבורג

ילדים
בחסות תנועת הילדים 'עוז'

ילדים
בנימה אישית - פרשת 'וישלח'

ילדים יקרים,

בפרשת השבוע חוזר יעקב אבינו הביתה לארץ כנען, לאחר שנאלץ לברוח מפני עשו אחיו שרצה 
להורגו. יעקב ברח לבדו והיה מחוסר כל – ללא מזון וללא כסף. בדרכו אל העתיד הלא נודע, 

הבטיח לו ה' בחלום שישמור עליו וידאג לכל מחסורו. אחרי הרבה מאוד שנים )יותר מ20 שנה( הוא 
חוזר עם משפחה גדולה ורכוש רב. הרבה תלאות עבר יעקב בבית לבן, וגם עכשיו הוא חושש מאוד 

מהמפגש עשו אחיו. וכעת אחרי הכול – צריך להודות לה' על כל הטוב שנתן לו, ושמר עליו מפני 
לבן ועשו שיכולים היו לפגוע בו ובמשפחתו. גם אתם ילדים, שימו לב לטוב שה' נותן לכם ושומר 

עליכם ועל היקרים לכם. לא לשכוח להודות לה' גם אם לפעמים קצת קשה. 
שבת שלום

....המשך 
חלילה, לא חפצתי לגנוב! אני מתעב את הגניבה 

בכל ליבי.
חשבתי ללוות לזמן קצר את הכסף ולאט לאט 
אחסוך – ואחזיר, ומדוע לא? הרי להם לא יחסר... 
וכך עשיתי. כרגיל  ידעו על כך.  ייתכן שאף לא 
הגעתי לבית ידידי, שתינו כוס קפה טוב, אכלנו 
משהו, פטפטנו, הכל היה כרגיל. ולרגע, משהיה 
לארון,  וניגשתי  ממקומי  קפצתי  ריק,  החדר 
פתחתי את הקופסא ו... במצב מביש זה, כשידי 
לתאר  צריך  איני  מצאוני.  הברזל,  קופסת  בתוך 
הייתי  כבר  דקות   20 כעבור  שם.  קרה  מה  לך 
אסור באזיקים ומובל ע"י שוטרים לעבר הניידת 
זוגות  הציצו  החלונות  מכל  בחצר.  לי  שחיכתה 

עיניים, כולם רצו לראות מי הגנב שבגללו קמה 
כולם  כמו  עמדה  אימי  גם  בשכונה.  כזו  בהלה 

בחלון חפצה לדעת מה קורה פה, מי הגנב?
את  ראיתי  טרם  אימא...",  "שלום  לה:  צעקתי 
תגובתה וכבר נדחפתי לניידת השוטרים. במשפט 
יצאתי אשם – איש לא האמין לסיפור שלי וכך 
כגנב,  במאסר  תמימה  שנה  עונשי  את  ריציתי 
מה  אך  האכילוני,  לחץ  ומים  צר  לחם  כפושע. 
כל אלה בעיניי? מהרהר היית באימי האומללה. 
בוודאי חרשו פניה קמטים, בוודאי הלבין שערה 

והזקינה. ועתה, אני חוזר אליה. 
שאלת אם מחכים לי בבית. הגד לי אתה, התחכה 

אם לבנה שהכאיב לה...?
המשך בשבוע הבא!!

נעים להכיר - סניף מגדל העמק
ב"ה פתחנו את הסניף לשנה זו עם כ- 20 חניכים 

מתוקים!! שבעז"ה נצליח לפעול ולהתקדם 
כסניף וכיחידים!

שאפו גדול 
למדריכות 

המדהימות 
שנכנסו לתפקיד 

בכל המרץ!

סיפור לשבת - סיפור בהמשכים
הצעיף הצהוב

תורתך שעשועי – תשבץ
הגדרות:

1. מקום קבורת רחל: _____________
2. אחי יעקב: ______________

3. מקום פציעת יעקב: _____________ 
4. המקום שנאבק יעקב עם המלאך: _____________

5. המאבק הסתיים ב __________

שם חדש ליעקב  ________

1

2

3

5

4



54 | שביעי גיליון 331 | ט"ו בכסלו תשע"ט | 23.11.18

medura@shvii.co.il  ///  מאיר פרייליכמן

בורג ודרורי[
מ
או

]נ חוגגים
ביום ראשון התחתנו  אריק ונטלי לוברסקי. 1

אריק הוא אחיו של לוחם 
'דובדבן' רונן לוברסקי הי"ד, 

שנפל לפני כחצי שנה 
בפעילות מבצעית של חטיבת 

הקומנדו. את החופה ערך הרב 
דב ביגון, ראש 'מכון מאיר' בו 
לומד החתן. בחתונה נצפו אנשי 

חטיבת הקומנדו ובראשם 
המפקד הסרוג אל"מ קובי 

הלר, לצד אנשי יחידת דובדבן 
ובראשם מפקד היחידה סא"ל 

ע'. כמו"כ, הגיעו המזכיר 
הצבאי של רוה"מ תא"ל אבי 

בלוט, סא"ל )מיל'( מוריס 
הירש, דובר 'אם תרצו' אודי 

טנא, אנשי פורום 'בוחרים 
בחיים' של המשפחות השכולות 

- דבורה גונן, הרצל ומירב 

חג'ג', בועז ודור קוקיא, ד"ר 
חגית הרמן ועוד.

בחמישי שעבר באו  בברית הנישואין שוקי 2
זוהר ודורית זולדן. שוקי, 
היועץ המיתולוגי של השר 
לשעבר זבולון אורלב, הוא 

כיום יועץ אסטרטגי, ודורית 
היא עו"ד ושותפה במשרד וילי 
יצחקי ושות'. את החופה ערך 

הרב ישראל מאיר לאו, 
ובברכות כובדו הבוס לשעבר 

זבולון אורלב והרב שלמה 
פולק, רב מושב בית חלקיה. 

באו לשמוח ולשמח - שר 
החינוך נפתלי בנט, סגן שר 
הביטחון הרב אלי בן דהן, 

יו"ר סיעת הבית היהודי שולי 
מועלם-רפאלי ובעלה ד"ר 

אלי רפאלי, חברי הכנסת ניסן 
סלומינסקי, מוטי יוגב, ראש 
עיריית י-ם משה 
ליאון, הח"כים 

לשעבר אבי 
וורצמן, גילה 
פינקלשטיין 

ושאול יהלום, העיתונאי זאב 
קם, ארנון מאיר מהמכון 

הישראלי לדמוקרטיה, יועצו 
הבכיר של רוה"מ לדיגיטל 

ורשתות חברתיות יונתן 
אוריך, אנשי לשכות השרים 

והח"כים - רז קיל, הרצל 
יחזקאל, רועי וולף, יאיר 
הירש, גיל ברינגר, מאיר 
ליוש, אורי שגיא וטל גן 
צבי, אנשי היח"צ אמנון 

שומרון, אבי לרנר וליבנת 
ניזרי, דובר 'אם תרצו' אודי 

טנא, מנכ"ל הבית היהודי ניר 
אורבך, מנכ"ל האיחוד הלאומי 

אופיר סופר, המשנה לראש 
לשכת עורכי הדין אפרת 

רוזנבלט, סגנית מנהל החמ"ד 
אתי אורלב, סמנכ"ל מרכז 

ישיבות בני עקיבא שוקי סט 
ועוד.

השבוע נישאו מוריה  גלמן ויהודה קור. מוריה 3
היא אחותו הצעירה של רס"ן 

אליאב גלמן הי"ד, שנהרג בקרב 
מול מחבל בצומת גוש עציון 

לפני כשלוש שנים, ויהודה הוא 
בנם הצעיר של הלשונאי ד"ר 
אבשלום קור והסופרת זהבה 

קור ואחיה של אשת התקשורת 
מוריה קור. את החופה ערך 
הרב זלמן מלמד, ובחתונה 

שטיין
צילום: דוד 

מזל"טים
לרינת ואלעד וייס מרמת 

השרון להולדת הבת, נכדה 
למרים וישראל וייס מרמת 
יוחנן ולדייזי וצדוק מאיר 

מרמת השרון

לרפי ודפנה שטרסברג 
מירושלים להולדת הבת

למיכל ונדב קוליץ מפ"ת 
להולדת הבן, נכד לאורה 

ומנחם דומב מרמת גן 
ולזהבה ויוסף קוליץ 

מירושלים

לאיילת ואמיר מוזס 
לנישואי הבת גל עם מתן, 

בנם של מיכל ומוטי 
סוקולובסקי, כולם מפ"ת

 
1

 
2

חתונה צבאית. אריק ונטלי לוברסקי

התיירים, החוגגים והמערהחתונה מרגשת. בני הזוג קור

הרב לאו עם הזוג החדש

מן
הר

ל 
יא

אר
ם: 

לו
צי

נון
אר

ם 
נע

ם: 
לו

צי

נצפו, בין היתר -  ראש מועצת 
קריית ארבע היוצא מלאכי 
לוינגר, מזכ"ל 'אמנה' זאב 

חבר )זמביש( והסטנדאפיסט 
יחיאל ספרא.

בשיאו של המשבר  הפוליטי )ב'( נערכה 4
במערת המכפלה ברית לנינו 
של ח"כ מנחם אליעזר מוזס 
מ'יהדות התורה'. הסבא השני 
הוא הרב משה מנחם קלוגר, 

יו"ר עמותת 'קבר רחל'. 
במהלך הברית נראה מחזה 

משעשע - תיירים אסייתים 
צילמו את טקס הברית 

בהתפעלות רבה.

תקשורת
בכנס אילת לעיתונות,  שנערך השבוע בעיר 5

הדרומית, נצפתה נציגות 
מכובדת למגזר הסרוג. אנשי 

 3 4

היי דרומה. ריקלין, ירון אברהם ודרויאן5
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medura@shvii.co.il  ///  מאיר פרייליכמן

שבת פרשת "ויחי" // מלון חוף גיא בטבריה

י"ב – י"ד טבת תשע"ט // 20-22 לדצמבר 2018

כנס 
הרמב"ם 
העשירי

הרב יעקב שפירא // ראש ישיבת מרכז הרב 

הרב יעקב רוז'ה // חבר מועצת הרבנות הראשית

הרב ימין לוי // נשיא מרכז מורשת הרמב"ם

כבוד השופט ניל הנדל // בית המשפט העליון

פרופ' זאב הרווי // האוניברסיטה העברית,

פרופ' דרור פיקסלר // אוניברסיטת בר אילן

הרב אלי סדן // ראש המכינה בעלי

גב' רחלי שפרכר-פרנקל // מדרשת נשמת

הרב פרופ' אליאב שוחטמן // האוניברסיטה העברית

פרופ' זכריה מדר // האוניברסיטה העברית //
//

//
//

//
//

ם 
צי

מר בהשתתפות:
 הרב איתיאל בר לוי //

ראש אגף לתרבות יהודית 
במשרד החינוך

 רון קובי //
ראש העיר טבריה
 הרב חיים פוגל //

יו"ר מרכז מורשת הרמב"ם

יום חמישי י״ב בטבת // 20.12
בשעה 20:30 בהיכל יד שיטרית

הופעה של

 יום שישי // 

 מגוון סיורים
לבחירה

מנחה: ד"ר אבשלום קור  //  שירה וחזנות: החזן אבי מילר

 יהורם גאון

הסעות ממרכז הארץ ומירושלים 
בהזמנה מראש

לפרטים חפשו בגוגל 
כנס הרמב"ם העשירי  ימים א'-ה' 6565*

9:00-17:00

מזל"טים
למיכל ואוהד שלם מנוה 

דניאל להולדת הבת

לאלימלך ונעה קרזן 
מחברון להולדת הבת

 ליצחק וצביה לבובי 
מפ"ת לנישואי הנכד 

בועז, בנם של הרב נתנאל 
ואורית צלניק מירושלים, 

עם שושי, בתם של 
הדיין הרב מאיר ואסתר 

אורליאן מיד בנימין

ליהודה וחיה עציון 
ולעדי ויגאל צחור מעפרה 

להולדת הנכדה, בת 
לאמציה וטל

מינויים
רותי פריד מכפר סבא 

מונתה לתפקיד יו"ר אגודת 
העיוורים 'ששת'

 
8

 
6

 
10

המגזר דאגו להצטרף לדיונים 
המרתקים על המהלכים 
הפוליטיים החמים. בין 

הבאים לכנס נצפו - נציב 
שירות המדינה הרב פרופ' 

דני הרשקוביץ, עופר חדד 
ומנחם הורוביץ מחברת 
החדשות, איש ערוץ 20 

שמעון ריקלין, אמנון לורד 
ואידית דרויאן מישראל היום, 

אלירן ברוך מערוץ 7, אנשי 
'בשבע' עמנואל שילה, רבקי 

גולדפינגר, גדעון דוקוב 
ואסף משניות, מ"מ מנכ"ל 

מועצת יש"ע יגאל דילמוני, 
דובר המועצה אלנתן זכריה, 
תמר אסרף ואליענה פסנטין 
מדוברות מוא"ז מטה בנימין, 

שולמית בן ישר מדוברות 
מוא"ז הר חברון, דובר אגודת 
הסטודנטים אריאל אושריאל 

בן עמרם ועוד.

בערוץ 20 החלו  להתכונן לבחירות, 6
וערכו השבוע מדגם בין עובדי 

הערוץ. היועץ האסטרטגי 
ופרשן הערוץ הסרוג נעם סלע, 

מהבולטים שבצעירי הליכוד, 
סיפר בשידור שיצביע ליכוד גם 

הפעם, כשלעומתו הפרשנים 
איציק יושובייב ובועז גולן 

קלוגהפט, ארדן ובוחבוט באולפן

שקד, חברי מועצת פ"ת והחניכים מימין: סלע, יושובייב וגולן. למה מצביעים?

פתח את הפסטיבל. יעקובי ב'גולה'

לא הסכימו לחשוף למי יצביעו. 
למדור נודע שבקלפי 

שהסתובבה ברחבי הערוץ היה 
קול אחד מפתיע למפלגת מרצ.

מתכנסים
במוצ"ש 'ויצא' הוכרז  שמו של השבט החדש 7
בבני עקיבא - שבט 'דורות'. 

למדור נודע שאל הנהלת 
התנועה הגיעו שמות רבים, 
כשבין השאר הציע מזכ"ל 

התנועה לשעבר, ח"כ מוטי 
יוגב, את השם 'חוסן', בעוד 

היועצת שלו, נטע כ"ץ, היא זו 
ששלחה את השם דורות, 

שנבחר ברוב גורף. באירועי 
השבת שנערכו ברחבי הארץ 

נצפו פוליטיקאים סרוגים רבים 
- שרת המשפטים איילת שקד 

ביקרה בפתח תקוה, שר 
החקלאות אורי אריאל ביקר 

בגבעת שמואל, יו"ר ועדת 
החוקה ח"כ ניסן סלומינסקי 

הצטרף לחגיגות ביישובו 
אלקנה, וח"כ מוטי יוגב ביקר 

את חניכי סניף חולון.

פוליטי
השבוע הושק הקמפיין  עבור המשרד לבטחון 8
פנים ומשטרת ישראל להקמת 

מוקד 105, שמגן על ילדים 
מעבירות ברשת. המוקד החדש 

מטפל בילדים שעוברים 
שיימינג, הפצת תמונות עירום 
שלהם, סחיטה, כופר, וכל הרע 
שמביא איתו עולם האינטרנט. 

את האסטרטגיה לקמפיין עשה  
היועץ האסטרטגי משה 

קלוגהפט, שבעת השקת 
הקמפיין שהה באירופה וניהל 

את ההשקה בוואטספים ושיחות 
וידאו. לפרויקט התגייסו 

ארקדי דוכין שגם כתב בית 
מיוחד לשיר 'חדר משלי', 

אדם, עדן פינס, אגם בוחבוט 
ואיתי לוי.

בסיבוב השני בבחירות  המקומיות שהתקיים 9
בשבוע שעבר נבחר הסרוג 

צביקה ברוט לראשות העיר 
בת ים. ברוט, יליד בת ים, הוא 
בוגר הישיבה התיכונית אדר"ת 

בעיר, שעשה את שירותו 
הבצאי בגל"צ. לאחר מכן היה 
עיתונאי ב'ידיעות אחרונות', 

ולפני כשנתיים ניהל את 
קמפיין הבחירות הישראלי של 

נשיא ארצות הברית דונלד 
טראמפ. בברוט תמכו אנשי 
הבית היהודי ואנשי קהילת 

'אורות התורה'.

תרבות
במסגרת 'פסטיבל 

הביצה להומור יהודי' 10
שמתקיים בגולה פ"ת, נערכה 

ביום חמישי שעבר הופעתו של 
ה'אנדרדוס' יאיר יעקבי. באו 
לצחוק: ראש העיר פ"ת רמי 

גרינברג, כוכב הרשת מיכאל 
בוטיר, מנהלת הפרוייקטים 

של 'ישראל היום' אידית 
דוריאן, אשת החינוך נירה כהן 

ובעלה ההייטקיסט נקדימון, 
מתן קראוסהר, יו"ר הפסטיבל 

עו"ד איציק דיעי, מנכ"ל 
ה'גולה' יונתן דובוב, עו"ד 
אוהד שגיב ועו"ד צביקה 

וישנגרד.

פי
כס

ה 
דנ

ם: 
לו

צי
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בית כנסת אחד בשבוע

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

ע"ש הרב משה צבי נריה, אלעד
בית הכנסת 'משכנות נרי'ה'

קצת היסטוריה: 
כשאוכלסה שכונת 'משכנות 
נריה' בעיר אלעד לפני 17 

שנה, הוקם מניין ע"י כמה חברים 
ובראשם סא"ל כפיר מלול ששימש גם 

כיו"ר וועד הקהילה במשך מספר שנים. 
בתחילה התקיימו התפילות ברחבת 

אחד הבניינים, ובחנוכה תשס"ג 
הסתיימה בניית המבנה שהוקצה לטובת 

הקהילה ע"י המועצה המקומית. בית 
הכנסת ושכונת 'משכנות-נרי'ה' 

נושאים את שמו של מו"ר הרב משה 
צבי נרי'ה זצ"ל. בשנים הראשונות זכו 

נשות הקהילה למפגש עם הרבנית צילה 
בר-אלי, ביתם של הרב והרבנית 

נרי'ה, אשר התרגשה לראות קהילה 
שממשיכה את דרך הרב זצ"ל.

נוסחי תפילות: 
בבית הכנסת מתפללים 

חברים מכל עדות ישראל. 
נוסח התפילה הוא של עדות המזרח 

- בעיקר ירושלמי, עם נגיעות פרסי 
ומרוקאי. בסוף תפילת שחרית של 

שבת מתקיים שיעור מיוחד לילדים עם 
רב הקהילה.

גבאים: שרון אלבז, 
יו"ר וועד הקהילה והגבאי 

הראשי, אחראי מערכות 
תקשורת בקופ"ח לאומית. שי מזרחי, 

מנהל עסקי בבנק אוצר החייל. שאר 

הגבאים המסורים - אילן טל, אבי 
חן, ליאור שמי, משה כהן, והגזבר 

אמנון כהן.

דמויות בולטות: 
הרב אברהם לוי שליט"א 
- רב הקהילה אשר מנהיג 

אותה בחכמה רבה ומסירות אין קץ 
למעלה מ- 14 שנה. אורי ואיריס יפרח 
- הוריו של איל יפרח הי"ד, שבכוחות 
מיוחדים ותעצומות נפש מהווים דוגמא 

ומופת לחברי הקהילה ולכל עם ישראל. 
שמעון נוראני - מוותיקי הקהילה, 
סיפור בריחתו עם משפחתו וילדיו 

הקטנים בסוף שנות השמונים מאירן 
ייזכר וייכתב בהיסטוריה של עמ"י. 

משה )אנידם( סוכריות - מי שמפנק את 
ילדי הקהילה בכל שבת בקילוגרמים של 

סוכריות בשלל טעמים וצבעים.

נחטף בקידוש: 
בבית הכנסת מקיימים 
קידושים בשמחות של 

משפחות הקהילה. בדרך כלל נשות 
הקהילה מתגייסות ומרעיפות משלל 

מטעמיהן, כשעל המלאכה מנצחת 
בערנות וברגישות מרים יעקב.

עזרת הנשים: 
בעקבות הצפיפות בחגים 

זכינו לאחרונה להגדיל 
באופן משמעותי את עזרת הנשים 

בזכות תרומה נכבדה לעילוי נשמתה 
של מרת ידידה בת יונה חתוכה. הנשים 

מגיעות לתפילות ולומדות לעומק 
את פרשת השבוע עם הרב רחמים 
גולקרוב. הן גם נהנות מפעילויות 
שונות שמתקיימות באמצע השבוע 

בניצוחה של חגית חן.

רגע בלתי נשכח: 
ערב שבת פרשת 'שלח 

לך', תחילתן של השמועות 
על חטיפת שלושת הנערים ובהם בן 
קהילתנו איל יפרח הי"ד. תוך דקות 
התאספו סביב כסאו של אייל בבית 

הכנסת מאות חברים מהקהילה ומהעיר, 
בתפילת 'לעולם ה' דברך ניצב בשמים' 

לביטול הגזרה. תפילה שנמשכה ח"י 
ימים, עד למציאת הנערים. 

אסור לפספס: 
את האווירה המיוחדת 

בתפילות הימים הנוראים 
בניצוחם של חזני הבית יעקב כהן ובנו 
משה כהן. כמובן גם את ברכת הילדים 

בשמחת תורה עם הטלית הגדולה 
והייחודית של הקהילה.

מילה שלנו: 
בקהילה כולם חברים 

ומרגישים שייכים. קהילת 
'משכנות נרי'ה' ממשיכה לצמוח, 

מוזמנים לבקר וכמובן להצטרף.

וח
רו

בי 
 א

ם:
לו

צי

ת קידס גאים להציג:
ת & בימו

ריפס הפקו

שומרון
29.11 - מ.א. 

ת אריאל
תרבו

היכל 
 18:00 ,16:00

tickchak.co.il/2263

ת גן
5.12 - רמ

ם
תיאטרון יהלו

17:30
03-6121050 ,03-5093817 

שמונה
ת 

16.12 - קריי
ת

תרבו
היכל ה

18:30
04-6941196

20.12 - מעלה אדומים
ת

תרבו
היכל ה

17:30
02-5444100

ת מוצקין
30.12 - קריי

תיאטרון, 17:30
היכל ה

04-8806000 ,04-8377777
w

w
w

.m
ozkin-theater.co.il

ת
ת ג

8.1 - קריי
ת

תרבו
היכל ה

17:30
08-6620862/3

13.12 - דימונה
ת

תרבו
היכל ה

17:00
08-6559935

תקווה
ח 

ת
9.12 - פ

ת, 9:45, 12:30
תרבו

היכל ה
03-9052455 ,03-9125222

w
w

w
.heichalpt.co.il

תקווה
ח 

ת
9.12 - פ

ת, 16:00
תרבו

היכל ה
*6226

w
w

w
.bim

ot.co.il

שלים
10.12 - ירו

שרובר, 16:00
תיאטרון 

 16:30 ,14:15 ,11:15 ,9:00
w

w
w

.bim
ot.co.il, *6226

שיחא
תר

ת 
11.12 - מעלו

ת, 17:30
תרבו

היכל ה
054-9991148 ,04-9573050

heichal-m
aalot.co.il

6.12 - עכו
ם

ת הע
בי

10:00
04-6753001

6.12 - טבריה
ת'

שיטרי
היכל 'יד 

04-6220066 ,18:00
keshet.sm

articket.co.il

7.12 - רמלה
ת

תרבו
היכל ה

09:30
08-9232542

ש
שמ

ת 
8.12 - בי

אולם הספורט, 20:00
ש א' 

שמ
ת 

ת בי
רמ

050-6450234

ת
תיבו

3.12 - נ
ת

שכן פיס לאומנויו
מ

17:30
054-9492110

ת
שדרו

 - 4.12
אולם מופעים,

ש, 10:00
חד

תנ"ס ה
המ

08-6610513

5.12 - איירפורט סיטי
ת, 10:00

תרבו
היכל ה

  03-7230000 ,08-9226979
atarm

o.com

שומרון
1.12 - קרני 

אולם הפיס, 19:30
054-9006145 ,09-9720536
שה און ליין באתר המועצה

רכי

אל
2.12 - כרמי

ת, 17:30
תרבו

היכל ה
04-9881111

w
w

w
.htk.co.il

שילה פריד



י״ט כסלו הוא ציון יום פטירת הרב משה צבי נריה זצ"ל
אנו בקרן אחד לאחד פועלים למימוש חזונו ולהצבת הציונות 

הדתית במרכז ההנהגה הרוחנית

כל אחד שותףמאה משלנו

יום התרמה עולמי
חפשו בגוגל ׳עכשיו תורה׳ או חייגו 1700-70-70-99
27.11.18  | תשע״ט  כסלו  י״ט 

התמיכה מוענקת ל-100 לומדים בכל מחזור שכל 
אחד מהם הומלץ אישית בידי ראש הישיבה

שי הקרוב! שלי

 התמיכה ע"ס ₪3,000 לחודש
ניתנת למשך 3 שנים בלבד

הדתית הציונות  מבני  תורה  גדולי  מאה  להצמחת  מתגייסים 

כל תרומה

מוכפלת!


