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ברוכים הבאים לדור הבא
של גלישה בטוחה!

מהיום, אתם בוחרים על
איזה מכשירים להגן

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 www.rimon.net.il חפשו ׳רימון הדור הבא׳ בגוגל ובאתר: 

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION
בכפוף לתנאי השימוש. אינטרנט רימון 2009 בע"מ ח.פ 514256437
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ברוכים הבאים לדור הבא של גלישה בטוחה!
מהיום, ההגנה של רימון עובדת על גבי כל ספקיות האינטרנט

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

רימון הדור הבא

RIMON NEXT GENERATION

1-700-500-777
www.tzurba.com

דו"ח: 
צה"ל לקראת 
החייל הדתי

כך הנשים 
בגטאות 

הדליקו נרות

כתב 'מצב הרוח' 
בטיסה שנתקעה 

בשבת

יום אחד 
אתה מתקפל, 

יום אחד 
אתה מקפל.

השרים שקד ובנט במסיבת 
העיתונאים המפורסמת השבוע

שרת המשפטים איילת שקד 
מספרת ל'מצב הרוח' למה החליטו 
להישאר בממשלה  חגי הוברמן, עמ' 24

שרת המשפטים איילת שקד 
החליטו למה הרוח' ל'מצב מספרת



www.facebook.com/MatzavHaruh מצב הרוח גם ב- 

לקבלת עיתון "מצב הרוח" במייל, או לפניה למערכת 
matzav100@gmail.com :שלחו בקשה ל

מו"ל: אלי עציון, שוקי גולובינסקי 
ניהול מסחרי: 

אשדיר פרסום והפצה בע"מ
יו"ר ועורך ראשי: שאול יהלום

עורך: חגי הוברמן
משנה לעורך: מנחם רהט

רכז מערכת ועורך מוספים: נחמן שפירא

מערכת: 03-9100700 
פקס: 03-9239393

כתובת למשלוח דואר:
ת.ד. 8021 פ"ת 4918001

טורים: 
עמיעד טאוב, פרופ' אשר כהן, 

שראל שפייר, גלית מנסבך, 
יונתן דובוב, טל עציון

כתבים:
אבי עמית, א. בן שמאי, 
רם אבירז, רחל המאירי,

ינון אבישר, שי גליקשטיין, 
הדר גולובינסקי, יצחק הילדסהימר, 

חן ברמן, מיכל מזרחי

סמנכ"ל שיווק: שי מאור
מכירות: יהודה מלינוביץ'  054-8185050

הפקה: סטודיו אשדיר
גרפיקה: 

מיכל כהן, גילי פישר, 
חנה צדקיהו, רותי דייטש

matzav100@gmail.com :מייל

הפצה: אשדיר בע"מ 03-9100700
מוקד הפצה: 9248*
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אחראית על תוכן המודעות.

אין סומכים על הנס
בתחילת הפרשה יעקב  אבינו נערך לפגישתו עם עשו. לאחר 
איש,  מאות  ארבע  עם  מגיע  עשו  כי  לו  מדווחים  שהמלאכים 
נאמר: "ַוִּייָרא ַיֲעקֹב ְמאֹד ַוֵּיֶצר לֹו ַוַּיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן 
ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ֵעָׂשו  ָיבֹוא  ִאם  ַוּיֹאֶמר  ַמֲחנֹות:  ִלְׁשֵני  ְוַהְּגַמִּלים  ַהָּבָקר  ְוֶאת 
במקום  רש"י  מסביר  ִלְפֵליָטה".  ַהִּנְׁשָאר  ַהַּמֲחֶנה  ְוָהָיה  ְוִהָּכהּו  ָהַאַחת 
"ויירא ויצר - ויירא שמא ייהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים". 
להבטחה  זכה  הוא  הרי  ירא?  יעקב  מדוע  השאלה  כמובן  כאן  עולה 
ָאנִֹכי  "ְוִהֵּנה  (כח',טו)  ויצא  פרשת  בתחילת  לדרך  צאתו  עם  אלוקית 
א  ִּכי  ַהּזֹאת  ָהֲאָדָמה  ֶאל   ַוֲהִׁשבִֹתי  ֵּתֵל ֲאֶׁשר  ְּבכֹל   ּוְׁשַמְרִּתי  ִעָּמ
ֶאֱעָזְב ַעד ֲאֶׁשר ִאם ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָל". האם לאחר הבטחה 

אלוקית  כזו יש מקום לחשש או לדאגה?
רמי  אידי  בר  יעקב  "רבי  א'):  (ד'  בברכות  הגמרא  כך   על  עונה 
וכתיב:  תלך",  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  כתיב: "והנה  (הקשה), 
"ויירא יעקב מאד". אמר: שמא יגרום החטא". תשובתו לקושיה היא 
שיעקב חשש שמא עשה חטא ואינו ראוי לשמירה המובטחת ע"י ה'. 
בספר  מהמסופר  הגמרא  דברי  את  המרחיבה   תשובה  לענות  ניתן 
ֶאל  ִמְתַאֵּבל  ַאָּתה  ָמַתי  ַעד  ְׁשמּוֵאל  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  א-ג  טז  א,  שמואל 
ָׁשאּול ַוֲאִני ְמַאְסִּתיו ִמְּמ ַעל ִיְׂשָרֵאל ַמֵּלא ַקְרְנ ֶׁשֶמן ְוֵל ֶאְׁשָלֲח ֶאל 
 ֵאֵל (ב) ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֵאי :ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי ִּכי ָרִאיִתי ְּבָבָניו ִלי ֶמֶל
ְוָׁשַמע ָׁשאּול ַוֲהָרָגִני ַוּיֹאֶמר ה' ֶעְגַלת ָּבָקר ִּתַּקח ְּבָיֶד ְוָאַמְרָּת ִלְזּבַֹח ַלה' 
ָּבאִתי: (ג) ְוָקָראָת ְלִיַׁשי ַּבָּזַבח ְוָאנִֹכי אֹוִדיֲע ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּוָמַׁשְחָּת 
מה  קשיים:  מספר  מעוררים  אלו  פסוקים   ."ֵאֶלי אַֹמר  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִלי 
נצטווה  שמואל  והרי  ַוֲהָרָגִני"?  ָׁשאּול  "ְוָׁשַמע  שמואל  של  חששו  טיב 
מפי הגבורה, האם אינו סומך עליו? האם אין כאן פגם באמונתו של 
שמואל? הקב"ה אינו מוכיחו על דבריו –  אלא אף ממשיך באותו קו 

ומציע פתרון בנוסח "ֶעְגַלת ָּבָקר ִּתַּקח ְּבָיֶדך"! 
רבי  "והאמר  (ח'/ב'):  פסחים  במסכת  זה  מדיון  לומדת  הגמרא  
שאני".  היזיקא  דשכיח  היכא   - ניזוקין!  אינן  מצוה  שלוחי  אלעזר: 
פועל  ניזוקים  אינם  מצווה  שלוחי  של  הכלל  האם  מבררת  הגמרא 
תמיד, ועונה - שהיכן שמצוי היזק בדרך הטבע זה שונה, ולא מחויב 
שתהיה שמירה. הוכחת הגמרא היא  מהפסוקים שהבאנו משמואל א, 
טז.  מסביר הרד"ק בעקבות חז"ל במקום: "מצאנו כי אף על פי שהיה 

מבטיח הקב"ה הנביא או הצדיק, אף על פי כן הוא נשמר מלכת במקום 
סכנה, כמו שראינו ביעקב אבינו... והטעם, כי אף על פי שהקב"ה עושה 
ניסים ונפלאות עם יראיו, ברוב הם על מנהג העולם...... ולמדו רז"ל 

(מתשובת ה' לשמואל) שמצווה לשנות בדברי שלום".
יעקב ושמואל שהיו נביאים וקיבלו הבטחה ישירה מה',  אך למרות 
הנס".  על  סומכים  "אין  הכלל  את  הבינו  הם  כי  בדרכם  חששו   זאת 
חשוב מאד שנאמץ רעיון זה בחיינו. בכל פעם שאנו עומדים במקום 
הסכנה  ממקומות  אחד  הוא  הכביש  לדוגמה,  זה.  ערך  נפנים  סכנה 
העיקריים בחיינו. על כל אחד  החובה לנהוג בצורה כזו שאינה מסכנת 
אותו ולא את האחרים. ולא רק בדרכים  ובנהיגה אלא בכל מעשינו 
בחיים, אנו מצווים להשתדל בכל כוחנו לאחוז בכל כללי הבטיחות וה' 

הטוב בעיניו יעשה.

על כל אחד  החובה לנהוג ברכב בצורה כזו שאינה 
מסכנת אותו ולא את האחרים. בכל מעשינו בחיים, אנו 
מצווים להשתדל בכל כוחנו לאחוז בכל כללי הבטיחות

הרב רן שם-טוב, ראש הישיבה התיכונית אלוני הבשן, מבית עמותת 'רוח הגולן'
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חמוש במקלדת
חגי הוברמן

כך, בתחזית הזו, תכננתי בתחילת השבוע 
לפתוח את מדור 'חמוש במקלדת':

בין  נפלה,  נתניהו  ממשלת  להפלת  "האחריות 
היתר, על המפלגה הדתית הלאומית שבקואליציה. 
הציבור הימני, בעיקר חובשי הכיפה הסרוגה, מאד 
מפלגתם  את  הענישו  הם  המהלך.  את  אהבו  לא 
שהוקדמו  בבחירות  משמעותי.  קולות  באובדן 
כתוצאה מפיזור הכנסת נתניהו איבד את השלטון 
לטובת יו"ר מפלגת העבודה, הגם שמפלגתו רצה 
חובשי  של  מפלגתם  אחר.  שם  תחת  בבחירות 
הכיפות הסרוגות, שהובילה את הקדמת הבחירות, 

ירדה באופן משמעותי לחמישה מנדטים".
את  משקף  לא  הזה  שהתיאור  ברור  כעת  טוב, 
מה שקרה השבוע ומה שיקרה בחודשים הקרובים 
– אבל הוא תיאור מדויק של מה שקרה בדיוק לפני 

20 שנה. 
השבוע לפני 20 שנה, בי"א בכסלו תשנ"ט, 30  
בנובמבר 1998 , הונחה על שולחן הכנסת הצעת 
חוק התפזרות הכנסת הארבע-עשרה שהגיש ח"כ 
הקדמת  היה  שפירושה  מהעבודה,  רמון  חיים 
ליוזמה.  הצטרפו  מהימין  כנסת  חברי  הבחירות. 
הסיבה הייתה רצינית הרבה יותר מהעילה שעמדה 
לשמש השבוע להפלת הממשלה: חודש לפני כן, 
בג' בחשוון, 23 באוקטובר 1998, נחתם באחוזת 
לביצוע  הסכם  הברית  בארצות  פלנטיישן  וואיי 
ה'פעימות' הראשונה והשנייה, שקבע כי 13 אחוזים 
משטח יו"ש שבשליטה ישראלית (שטח C) יימסרו 
לשליטה פלשתינית (12 כשטח B ואחוז אחד כשטח 
 .A יעברו לשטח B ועוד 14.2 אחוזים משטח (A
ההגדרה  את  קיבלו  האחוזים   13 מתוך  שלושה 
האקולוגי  ולא  הפוליטי  במובן  טבע",  "שמורות 
פלשתינית  בשליטה  שיהיו  אזורים   – המילה  של 
אזרחית, אולם תוגבל בהם הבנייה. הסכמה שכיום, 
אחרי שהפלשתינים בונים ללא כל פיקוח בשטחים 
אלו, נתפסת כמגוחכת. נתניהו, מנהיג הימין, הסכים 
למסירת 27 אחוזים משטחי יו"ש, באופנים שונים, 

לידי הרשות הפלשתינית.
בימין האידיאולוגי זעמו. חנן פורת המנוח לא 
מפגישותיהם:  באחת  נתניהו  בפני  להטיח  היסס 
הלאומי".  המחנה  את  להנהיג  יותר  ראוי  "אינך 
מזלזלת:  יד  בתנועת  האיומים  את  ביטל  נתניהו 
"אני לא נבהל, לא מהימין ולא מהשמאל. חתמתי 
על הסכם שאני מאמין בו. הבטחתי שלום בטוח – 

ואני מקיים. אני מעדיף שהממשלה תמשיך לכהן, 
אבל אם לא תהיה ברירה, אלך לבחירות".

וזה מה שקרה. 
עברה  בדצמבר 1998,  תשנ"ט, 21  בטבת  בב' 
הצעת חוק פיזור הכנסת בקריאה ראשונה ברוב 
ושלושים  תומכים,  ח"כים  ואחת  של  שמונים 
מתנגדים. נתניהו עצמו, מסיבות פוליטיות שעניינן 
החליט  ובקואליציה,  בליכוד  פנימית  פוליטיקה 
להקדים את הבחירות. מפלגות הדרך השלישית 
זה  בשלב  איבדו  שרנסקי  של  בעלייה  וישראל 
את אמונם האישי בנתניהו, וכך גם שר הביטחון 
רוב  לממשלה  היה  לא  בלעדיהם  מרדכי.  יצחק 
איבדה  שהממשלה  נתניהו  כשהבין  קואליציוני. 
את הרוב בכנסת, החליט להיות יוזם במקום מובל 

– ותמך בעצמו בהקדמת הבחירות. 
בט"ז בטבת תשנ"ט, 4  בינואר 1999 , החליטה 
הכנסת ה-14 על פיזורה, ברוב עצום של 85  ח"כים 
לעומת 27 מתנגדים. הוחלט כי הבחירות תיערכנה 
ב-17  במאי 1999 . ממשלת נתניהו החלה מחשבת 

את קיצה לאחור.
לראש  ברק  אהוד  נבחר   1999 במאי  ב-17 
ממשלת ישראל. חצי שנה אח"כ הוא נסע לארה"ב 
'למכור' לאסד את רמת הגולן עד הגרגר האחרון. 
הוא  כי  להצעה,  סירב  אסד  דשמיא  בסייעתא 
של  המזרחי  החוף  לאורך  מטרים   10 עוד  דרש 
צפון הכנרת. אבל את זה - כל אלו שהפילו את 
נתניהו, כמובן לא יכלו לדעת מראש. אחרי חצי 
שנה נוספת נסע ברק פעם נוספת לארה"ב, הפעם 
'למכור' לערפאת את כל יהודה ושומרון וירושלים, 
על אתריה הקדושים ליהודים. ושוב, השבח לאל, 
הפלשתינית  שהריבונות  דרש  כי   סירב,  ערפאת 
לא תהיה רק על רחבת הר-הבית החיצונית אלא 
גם על הסלעים שמתחתיה. אבל גם את זה, כל אלו 
שהפילו את נתניהו, כמובן לא יכלו לדעת מראש. 
חודשיים נוספים עוברים ופורצת 'מלחמת אוסלו' 
המכונה 'האינתיפאדה השנייה', שגובה מחיר דמים 
של 1,500 ישראלים הרוגים. לימים היו מי שטענו, 
שלמזלנו הטוב המלחמה הזו פרצה כשברק ראש 
ממשלה ולא נתניהו, כי אם הייתה פורצת בשלטון 
אמר  מישהו   – שלוחותיו  לכל  השמאל  נתניהו, 
במלחמה  להאשים  מפסיק  היה  לא   - תקשורת? 
שפרצה  כיוון  נתניהו.  את  קורבנותיה  ובגרימת 
כבר  תקשורת   – בשמאל  גם  ברק,  של  במשמרת 

ממשלת ימין בראשות ראש ממשלה מהשמאל

המצביע הימני יצטרך להחליט בבחירות הבאות, בכל מועד שבו תתקיימנה, איזו ממשלה הוא 
מעדיף: ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו, או ממשלת שמאל בראשות בנימין נתניהו

השבוע לפני 20 
שנה הונחה על 
שולחן הכנסת 

הצעת חוק 
התפזרות הכנסת 

שפירושה 
היה הקדמת 
הבחירות – 

ובפועל סוף 
ממשלת נתניהו 

הראשונה
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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

י�
אנ

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 

הקרוב! שי ילי כל תרומהללש

מוכפלת!
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אמרנו? - הבינו שהאחריות לשפיכות הדמים 
מוטלת על יאסר ערפאת. כמובן שגם את זה, 
כל אלו שהפילו את נתניהו לא יכלו לדעת 

מראש.  
השבוע, תודה לאל, הסכינו השרים נפתלי 
בנט ואיילת שקד לעצור רגע אחד לפני הדקה 
ה-90 בהפלת הממשלה. כי גם הפעם, רבים 
מאד ממצביעי הבית היהודי לא היו סולחים 
לבנט על קיצור ימיה של הממשלה הזו, על 
שלל מגרעותיה. ממשלת נתניהו הרביעית, 
כמו כל ממשלות נתניהו, היא ממשלת ימין 
בראשות ראש ממשלה מהשמאל (מישהו רמז 
משהו על נאום בר-אילן? או הקפאת בנייה 
בירושלים?). לא במקרה לפני 10 שנים נתניהו 
מיהר להזמין את אהוד ברק לכהן כשר ביטחון 
הראשונה  אח"כ -  שנים  וארבע  בממשלתו, 
ציפי  הייתה  הקואליציוני  למו"מ  שהוזמנה 
לבני, שקיבלה את התפקיד היוקרתי של שרת 
המשפטים. ומיד אחריה זומן יאיר לפיד, גם 

הוא לא איש ימין מובהק.
לכן, כלקח לממשלות הבאות, מי שעתיד 
ארץ-ישראל באמת יקר לו, צריך לזכור עוד 
 40 עם  ש'הליכוד'  הבאות  הבחירות  לפני 
בראשות  שמאל  ממשלת  פירושו  מנדטים 
בנימין נתניהו. 'הליכוד' עם 27 מנדטים ו-15 
מנדטים לבית היהודי משמעותו ממשלת ימין 
המצביע  ועכשיו  נתניהו.  בנימין  בראשות 
מועד  בכל  הבאות,  בבחירות  יצטרך  הימני 
שבו תתקיימנה, להחליט איזו ממשלה הוא 
מעדיף: ממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו, 

או ממשלת שמאל בראשות בנימין נתניהו.

הם מ-פ-ח-ד-י-ם!
ומפקדם,  המטכ"ל  אלופי  הגנרלים,  כל 

מנאומו  המשפט  בגלל  בנט  על  שהתנפלו 
ש'חיילי צה"ל מפחדים מהפצ"ר יותר מאשר 
להסתיר  כדי  זאת  עשו  סינוואר',  מיחיא 
את העובדה שגם הם עצמם, האלופים ורב 
האלוף, מפחדים מהפצ"ר יותר מאשר מיחיא 

סינוואר.

גנץ מוקיר שבת
 ,1977 בפברואר   24 תשל"ז,  באדר  בו' 
לקראת  העבודה  מפלגת  ועידת  התקיימה 
כן  לפני  יום  התשיעית.  לכנסת  הבחירות 
בסדרת  השנייה  ההתמודדות  התקיימה 
ההתמודדויות בין יצחק רבין – ראש הממשלה 
המכהן – לשמעון פרס, על תפקיד יו"ר מפלגת 
לראשות  מועמדה  על  וממילא  העבודה, 
הביטחון  שר  את  ניצח  רבין  הממשלה. 
בממשלתו. איש לא העלה אז בדעתו שהם 
בוחרים את ראש האופוזיציה... זה היה יום 
רביעי בשבוע. הוועידה נמשכה עוד יומיים, 
ננעלה  היא  אידיאולוגיים.  דיונים  לסדרת 

בצהרי יום ו'.
חורף.  פברואר.  חודש  כאמור  היה  זה 
שבת נכנסת מוקדם. קבוצת צירים ממפלגת 
העבודה שלחה מכתב ליו"ר נשיאות הוועידה 
השר דאז שלמה הלל, ובפיה בקשה: "אנו צירי 
הוועידה החתומים מטה מבקשים לסיים את 
דיוני הוועידה ביום שישי לא יאוחר מהשעה 
12:00 בצהריים, כדי לאפשר לחברים להגיע 

לבתיהם לפני כניסת השבת".
זה לא היה, נזכיר שוב, בבית היהודי (אז 
ואפילו  ב'אגודה'  לא  המפד"ל),  הייתה  עוד 
לא בליכוד. זה קרה במפלגת העבודה, מעוז 
הציונות הסוציאליסטית החילונית. ואף אחד 

לא צעק 'הדתה'.

בראש המבקשים חתום מי שהיה אז סגן 
מנהל מחלקת ההתיישבות ולפני כן סגן מזכיר 
איגוד המושבים – נחום גנץ. יחד איתו חתומים 
עוד כעשרה פעילים, בהם גם חברי כנסת כמו 
אוזן,  אהרון  נעים,  רענן  זילברברג,  אברהם 
בן-ציון חלפון – זכר כולם לברכה – ויבדל"א 

יחזקאל זכאי. כולם חברי מפלגת העבודה. 
נחום גנץ הוא אביו של הרמטכ"ל לשעבר 
לאחרונה  אודותיו  מדברים  שהכל  גנץ,  בני 
בניחושים לאיזו מפלגה ישים פעמיו בכניסתו 
לפוליטיקה. חלק מהשמועות אומרות שהוא 
נוטה לכיוון מפלגת העבודה – סליחה, 'המחנה 
הציוני'. נאחל לו שיצליח בכל מפלגה שלא 
יהיה, ושיזכור תמיד את ערך שמירת השבת 

כפי ששמר אביו נחום.

נתניהו, קלינטון, חוסיין וערפאת, בטקס החתימה על הסכם וויי פלנטיישן, שהביא לנפילת ממשלת נתניהו הראשונה. צילום: יעקב סער, לע"מ
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פולישוק
מנחם רהט

ששופטי 1   הוא,  המפורסמות  מן 
את  עושים  כבר  העליון  ביהמ"ש 
ניסיון  או  בושה,  שום  ללא  מהמקפצה.  זה 
לטשטש עקבות. לכבודם מותר לצפצף על 

העקרונות הבסיסיים של הדמוקרטיה.
ההוגה  שהטמיע  היסוד  מעקרונות  אחד 
הרעיון  בבסיס  מונטסקייה  הצרפתי 
שלוש  הפרדת  עקרון  היה  הדמוקרטי, 
החיים  את  לנהל  האמורות  הרשויות 
המבצעת  המחוקקת,  הדמוקרטיים: 
והשופטת. כל אחת מהן שוות ערך במשולש 
הבלמים והאיזונים, והכל כדי למנוע מצלע 
לעצמו  לנכס  הדמוקרטי,  במשולש  אחת 
כוח מוחלט. ומכיוון שהכוח משחית, אמרו 
הרשויות  את  נארגן  הדמוקרטיה,  חכמי 
את  ותאזן  תבלום  מהן  אחת  שכל  באופן 
השתיים האחרות, והנה דמוקרטיה למופת. 

אלא שכבודם, יושבי העליון, כבר 2  
שווה  המשולש  את  הפכו  מזמן 
השוקיים למשולש אחר מזה שאליו התכוון 
שלהם  המומצא  למשולש  יש  מונטסקייה: 
השופטת,  הרשות  ושמו  מאוד  ענק  בסיס 
כחוק  ושלא  כדין  שלא  לעצמה  ניכסה  וזו 
השתיים  את  והותירה  לה,  לא  סמכויות 
הרשות  כנפיים.  וקצוצות  רזות  האחרות 
ש'ככה  משום  רק  לעצמה,  נטלה  השופטת 
וביצוע:  חקיקה  של  סמכויות  גם  לה',  בא 
שחוקקה  חוקים  מבטלת  היא  ברצותה 
תוך  אותם,  מפרשת  היא  וברצותה  הכנסת, 
לוליינות משפטית מפוקפקת, פילפול עקר 
וחכמולוגיה, ממש להיפך מכוונת המחוקק. 
של  שבאחריותה  תחומים  לגבי  גם  כך 
מחליטה  היא  ברצותה  המבצעת:  הרשות 
ו/ מוניטאריים  ו/או  צבאיים  מהלכים  על 
ואחרים,  המסתננים)  (ע"ע  חברתיים  או 
אפילו  עצמה  על  ליטול  מבלי  זאת  וכל 
של  האומללות  לתוצאות  אחריות  של  גרם 
להם  הוסמכה  שלא  בתחומים  החלטותיה 

במפורש.  

שגם 3   להניח,  איפוא  היה  סביר 
דלמטה,  המשפט  בתי  שופטי 
פרשנות  חוקים,  ביטול  של  זו  בדרך  יילכו 
מעוותת וכיוצא בכך. הרי כלל משפטי גדול 
הוא, שתקדימים שמקורם בעליון מחלחלים 

למטה. 

בישראל  יש  ההפתעה,  למרבה  אבל 
ואפסי  'אני  תפיסת  דחו  רק  שלא  שופטים, 
ענוותנית  עמדה  הטמיעו  אף  אלא  עוד', 

הגיונית בהכרעותיהם המשפטיות. 
שצדה  לאחר  זו  מרנינה  למסקנה  הגענו 
עינינו פס"ד שנכתב בבית המשפט המחוזי 
בלוד, בחתימת ידו של השופט המחוזי צבי 
דותן, ובו אימוץ של שני עקרונות חשובים: 
לתפוס  רשאי  אינו  המשפט  בית  האחד, 
אינו  ביהמ"ש  והשני,  המחוקק;  מקום  את 
רשאי לפרש את החוקים באופן הפוך לרוח 

העולה מהם.
במובנה  דמוקרטיה  מפתיע?  מדהים? 
האמיתי? – המדהים הוא שפס"ד כזה בכלל 
מפתיע  שבאמת  מה  השתאות.  בנו  מעורר 

הוא, שיש שופטים ב...לוד. 

ביהמ"ש, 4   עסק  שבו  עצמו  הנושא 
של  עירעור  למדי:  פרוזאי  הוא 
פתח  ובנייה  לתיכנון  המקומית  הוועדה 
תקווה, על החלטת ועדת הערר בעניין מתן 
ממ"ד  הוספת  עבור  השבחה  מהיטל  פטור 
של  פרטיה  לכל  ניכנס  לא  חדשה.  לדירה 
דותן  המחוזי  השופט  זו.  פרוזאית  סוגיה 
החליט לדחות את העירעור. עד כאן הליך 

משפטי שיגרתי.
השופט  שזר  שלפנינו,  הדין  בפסק  אבל 

דותן מספר אמירות, שעוד עלולות לעורר 
באופק  לפגוע  חלילה  ואולי  בעליון  סערה 
הקידום שלו, בטענה שיש לו אג'נדה משלו 
– וכבר היו דברים מעולם (ע"ע כב' הנשיא 

ברק נגד המועמדת פרופ' רות גביזון).
הדין:  מפסק  פנינים  כמה  למשל  הנה 
"ביהמ"ש שאינו מוסמך ואינו רשאי לשנות 
בלשון  קובע,  החוק  החוק...  את  לסלף  או 
התכוון  אילו  גורף...  פטור  וחדה,  ברורה 
המחוקק ליצור הבחנות כאלה לגבי תחולת 
בחוק.  ביטוי  לידי  בא  הדבר  היה  הפטור, 
המחוקק לא עשה כן, וברור אפוא שכוונתו 
הייתה להחיל את הפטור באופן גורף על כל 

בניית ממ"ד".

רשאי 5   אינו  ביהמ"ש   – שמעתם? 
לסלף את החוק, ועליו לפסוק על 
פי כוונת המחוקק. איזו תגלית! איזה חידוש 

עצום!.
לנו  שגילה  זו  פשוטה  שאמת  ולוואי 
ותוך  מרשים  לב  באומץ  דותן,  השופט 
לרועץ  לו  תעמוד  לא  הזרם,  נגד  שחייה 

בהמשך דרכו על כס המשפט.
⋅⋅⋅

לידיעת הקוראים: פולישוק יוצא לחופשה 
של מספר שבועות. להישמע.

יש שופטים ב...לוד
בניגוד להנחה ששופטים מתיישרים על פי 'העליון', יש בישראל שופטים שעדיין מפעילים 

שכל ישר, ללא פילפולים ותיחמונים, ומתייחסים בכבוד לאות הכתובה ולכוונת המחוקק 
 השופט דותן: רק הכנסת מחוקקת, וביהמ"ש אינו מפרש חוק בהיפוך מכוונת המחוקק 

השופט המחוזי צבי דותן (צילום: אתר בתי המשפט)
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סיכוי לקדם טיפול במפגעי איכות הסביבה ביו"ש 
שליברמן טירפד בגלל ההתמודדות של אלקין בירושלים

| חגי הוברמן

אביגדור  של  התפטרותו 
שר  מתפקיד  ליברמן 
מצב  את  לשפר  עשויה  הביטחון, 
ושומרון.  ביהודה  הסביבה  איכות 
טירפד  שליברמן  אחרי  זאת 
מסיבות  האחרונים  בחודשיים 
פוליטיות ברורות, החלטת ממשלה 
להקציב למעלה ממיליארד שקלים 

לטיפול במפגעי סביבה ביו"ש. 
לפני כחודשיים, גובשה בממשלה 
'הצעת מחליטים' להקצאת מיליארד 
ושלוש מאות מיליון שקלים לטיפול 

במפגעי סביבה ביו"ש המכונים 'חוצי גבולות' – מפגעים שמשפיעים 
גם על מצב איכות הסביבה במדינת ישראל הריבונית. ההצעה גובשה 
בשיתוף פעולה של השר להגנת הסביבה זאב אלקין, שר האנרגיה 

יובל שטייניץ ושר האוצר משה כחלון.
את  הביטחון  משרד  עיכב  במהלכה  כשנה,  נמשכו  כך  על  הדיונים 
ההחלטה, בדרישה להוספת תקנים למינהל האזרחי, דרישה שנדחתה 
בידי משרד האוצר. לבסוף הושג הסכם פשרה בין המינהל האזרחי 
המיידית  דרישתו  את  ידחה  האזרחי  המינהל  לפיו  האוצר,  למשרד 
להוספת תקנים, והנושא ייפתר ביניהם בהמשך הדרך. איצ'ה מאיר, 
מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון אמר ל'מצב הרוח': "היינו 
רשימת  ערכנו  חודשים  במשך  החשובה.  ההחלטה  בהכנת  שותפים 

פרויקטים, על פי סדרי עדיפויות  
ועלויות, במטרה להביא לראשונה 
המטרדים  להפסקת  שנה,  מזה 50 

והזיהומים הכבדים". 
בערב ראש השנה תשע"ט סוכם 
על הקצבת הסכום, חלקו מהמשרד 
מהאוצר  חלקו  הסביבה,  להגנת 
וחלקו מרשות המים, בזכות תמיכתו 
שטייניץ.  יובל  האנרגיה  שר  של 
"ופתאום, כשהנושא סוכם, קיבלנו 
הודעה מלשכת שר הביטחון לבטל 
את  לקדם  ולא  הסיכומים,  כל  את 
השר  השבוע  סיפר  ההחלטה", 
אלקין ל'מצב הרוח'. "רמזו לי בצורה ברורה שזה בגלל הריצה שלי 
לבחירות בירושלים. האמירה הייתה שליברמן אמר בשיחות פרטיות, 
שאין לו אינטרס לתת לאלקין הישג בתקופת הבחירות לירושלים". 

כזכור, ליברמן עמד עם השר דרעי מאחרי ריצתו של משה ליאון, 
ראש העיר הנבחר.

הביטחון  משרד  את  גם  לקח  נתניהו  רה"מ  כי  ההודעה  עם  כעת, 
לאחריותו, מקווים במשרד לאיכות הסביבה, להעביר את ההחלטה 
הצעת  את  להעביר  לשכנע  מאמץ   כל  עושים  "אנחנו  החשובה. 
המחליטים ולהציל, פשוטו כמשמעו, את האזור כולו  ללא גבולות 
פוליטיים ואת תושביו כולם מפני ההתדרדרות הסביבתית שמתרחשת 

בשנים האחרונות", אומר איצ'ה מאיר.

שפכים זורמים בואדי חרמיה בבנימין. צילום: איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון

דו"ח של נאמני 'תורה ועבודה': 
צה"ל פועל להקל על שירות החייל הדתי

| חגי הוברמן

האווירה  כללי  באופן  הרשמיים,  ולנהלים  לפקודות  "מעבר 
בצה"ל כולו היא לבוא יותר לקראת החייל, בנושאים רבים 
ומגוונים, ובתוך זה גם הנושאים הדתיים. לצד האתגרים הגדולים 
מבחינה דתית, נראה כי גם צה"ל צועד לכיוון שיודע להכיל יותר את 

המציאות המורכבת של החייל הדתי". 
תורה  'נאמני  תנועת  במסגרת  לאחרונה  שנערך  מחקר  טוען  כך 
ועבודה' שכתב חגי אורן, לשעבר דובר תנועת נאמני 'תורה ועבודה'. 
לדבריו, "המתח בין חובת שמירת המצוות לבין היכולת לעשות זאת 
במסגרת השירות הצבאי קיים מאז ומתמיד, ואיננו פרי התנכרות או 

כתוצאה מ'רוח מפקד' נגד הדתיים.
המחקר קובע, כי "במסגרת החוקים והפקודות נעשה מאמץ שהלך 
וגדל עם השנים לבוא לקראת החייל הדתי. הסנונית הראשונה הופיעה 
עם הקמת מסלול ההסדר, ובהמשך פיתוחו למסלולים נוספים והקמת 

המכינות הקדם צבאיות".
נצח  גדוד  "הקמת  כי  מחקרו  מציין  הדתי,  לחייל  היחס  בנושא 
יהודה, גדוד נפרד לחלוטין מנשים, שמיועד במקור לחרדים אך רוב 
המשרתים בו הם בני הציונות הדתית, הייתה התפתחות משמעותית 
ביחס לשילובם של דתיים בצבא. מספר שנים אח"כ נקבעה פקודת 
השילוב הראוי שהביאה עימה בשורה משמעותית לחיילים הדתיים, 
ונכתבה בשיח עם רבנים בכירים בציונות הדתית. בין השאר פורטו 
בו החובות: לאפשר לחייל דתי להתפלל ע"פ זמני ההלכה, לא לשבצו 
למשימות בניגוד לרצונו, לספק אפשרות לאוכל בכשרות מהודרת, 
איסור  להתגלח,  שלא  נוהגים  בהן  בתקופות  הזקן  מגילוח  פטור 

על ביצוע כושר בבגדים קצרים ולא צנועים ועוד. עם זאת, הקמת 
הגדודים המעורבים (מגדרית) יצרה קושי לחיילים דתיים אשר לא היו 
מעוניינים לשרת עם נשים. לאחר תקופה של משא ומתן של הרבנים 
עם ראשי הצבא הוחלט כי לא ישובץ חייל דתי בגדוד מעורב, וכן אנשי 

קבע יוכלו לערער על שיבוצם בגדודים אלו בפני אלוף".
"בשנים  כי  ומציין  הדתית,  לחיילת  היחס  את  גם  מזכיר  אורן 
האחרונות הצבא עושה מאמצים לשילובן של נשים דתיות בצבא, 
וזאת על אף שנשים דתיות רבות שירתו בצבא גם לפני מאמצים אלו. 
צה"ל מקיים בשיתוף עמותת "אלומה" כנסי הסברה למעוניינות לשרת 
בצבא. הצבא מאפשר לנשים דתיות לשרת בארבעה מסלולי שירות 
שונים (שיבוץ פרטני שאינו בקבוצה, גרעין נח"ל בשילוב מדרשות, 
מורות חיילות במסלול תרבות תורנית, פרויקטים ייחודיים קבוצתיים) 
שמקלים עליהן בכניסתן למסגרת הצבאית. בנוסף, החל משנת 2008 
משרתת ברבנות הצבאית קצינת פניות לחיילות דתיות, ובשנת 2009 
הוקם מדור 'בת חיל' אשר אמון על ליווי המועמדות לשירות ביטחון 
הדתיות מהצו הראשון עד לגיוסן לצה"ל. הנחיית הפקודות לגורמי 
משאבי האנוש בצבא היא להיות קשובים ורגישים לצרכיהן של נשים 
דתיות הן בשיבוץ, והן במהלך השירות. גם במסלולי הלחימה הוקמו 
צוותים מגדריים לבנות בלבד בתוך גדודים מעורבים, ואף ישנו גדוד 

מגדרי לנשים בלבד (גדוד איסוף קרבי)".
אורן מציין גם כי "צה"ל מאפשר לחייל ולחיילת הדתיים לצאת ליום 
שלם של עיון תורני אחת למספר חודשים, בו מועברים שיעורים מפי 
רבנים ומתקיימות חברותות בסוגיות תורניות, אמוניות והלכתיות".

הוא מסכם כי "אם בעבר החייל הדתי היה במקרים רבות בודד, הרי 
שכיום יש מערכת תמיכה רחבה ביותר שמסייעת לו בשירותו הצבאי".

מצבהרוח | גיליון מס' 12510
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שבת מרוממת שפיצתה על עוגמת הנפש עקב האיחור בטיסה
כתב 'מצב הרוח' היה בטיסה שיצאה באיחור מניו-יורק, ונחתה באתונה כדי 

למנוע חילול שבת מהנוסעים שומרי המצוות. סיפור של חוויה אישית
| יצחק הילדסהימר, אתונה

סיפורה של טיסת אל-על בשבת שעברה, שיצאה באיחור מניו-
יורק ונחתה באתונה במקום בישראל כדי ששומרי המצוות לא 

יחללו שבת, נדון השבוע בהרחבה בכלי התקשורת בישראל. 
עוד בהיותנו באוויר התברר שאין שום סיכוי שנגיע מספיק מוקדם, 
לנמל  ביותר  הקרוב  למקום  אפילו  מנתב"ג  התזוזה  את  שיאפשר 
התעופה לפני כניסת השבת. שוב החלו קריאות קולניות, גם בצעקות, 
שדרשו מהקברניט הסבר על כוונותיו. היו שדרשו לחזור מיד לניו 
יורק שבה כניסת השבת חלה שבע שעות אחרי כניסתה בישראל. אין 
שום ספק שבמטוס הייתה אלימות מילולית, אבל לא אלימות פיזית, 
מלבד מקרה קטן שנוסע נגע בידה של דיילת, אבל לא דחף אותה. 
אין שום ספק שהייתה במקום אלימות מילולית חמורה מאד כנגד 
הצוות והדיילות. בשלב מסוים ראיתי יהודי המגדיר עצמו "חרדי", 
כאשר הוא עדיין עטוף בטלית ובתפילין, שהחל לצרוח כמטורף על 
שתי דיילות ולנזוף בהן על מה "שאתם עוללתם לנו", כאילו הדיילות 
אחראיות להחלטות הנהלת "אל על". אחת מהדיילות פרצה בבכי. 
ספק  שאין  לו  ואמרתי  בקול  בו  ונזפתי  היוזמה  את  לעצמי  לקחתי 
שעל עבירה אחת הוא בוודאי עבר - על "הלבנת פני חברו ברבים". 

כניסת  לפני  כשעה  לנתב"ג  שנגיע  קיווינו  עוד  כאשר  לכן,  קודם 
השבת, החלו נוסעים שונים לעשות סידורים לבלות את השבת במרחק 
כץ  יעקב  לשעבר  הכנסת  חבר  את  ראינו  כאשר  מהנמל.  גדול  לא 
להתארח  אותו,  הזמנתי  מנתב"ג.  הרחוק  אל,  בית  תושב  (כצל'ה), 
בביתנו לשבת בהסכמת רעייתי שהלכה להכין עוד אוכל לסעודות 

השבת.
אני מבקש לספר דווקא על מה שעבר על הנוסעים אחרי הנחיתה, 

באתונה. 
למלון  מיד  ועברנו  מהמטוס  ירדנו  השבת  כניסת  לפני  כשעה 
יצאנו  אתונה.  של  התעופה  נמל  בתוך  למעשה  הממוקם  'סופיטל', 
מטרמינל שדה התעופה ברגל, חצינו את הרחוב והיינו בתוך המלון 
המפואר, בעל חמישה כוכבים, שחדריו הוזמנו עבורנו על ידי הנהלת 
"אל על". למרות ליקויים מסוימים, נתקבלנו בסבר פנים יפות על ידי 

נציגת "אל על" במקום ועל ידי נציגות חב"ד באתונה. 
קטן  מספר  על  למלון  הודיעה  על"  ש"אל  היה  אחד  חמור  ליקוי 

בהרבה ממספר היורדים מהמטוס, כ-140 נפש. שמועה אחת אמרה 
למהדרין  כשרות  ארוחות  שהזמינו  אלה  את  רק  ספרה  על"  ש"אל 
("גלאט"). לא הצלחנו לבדוק את אמיתות השמועה, אבל העובדה 
היא שמיד הודיעו לנו שבכל חדר ישוכנו שניים ולא אחד לחדר, ועל 
כך הייתה התמרמרות רצינית. לא לכולם היה מקום במלון "ספיטל", 
וחלק קטן מהנוסעים נאלץ לעבור למלון אחר שבו כנראה לא נערכה 

שבת כהלכתה, אבל סופקו לנוסעים ארוחות כשרות.
יצוין של-123 הנוסעים שנשארו במלון העיקרי הייתה שבת מרוממת 
ממש, שפיצתה על עגמת הנפש שנגרמה לנו על ידי כל העיכובים 
ומהעובדה שלא התאחדנו עם משפחותינו. "אל על" דאגה לשכן אותנו 
במלון המפואר הזה וביקשה משליחי חב"ד, הרב מנדל הנדל ורעייתו 
נחמה, לדאוג לכל צרכינו, מבחינת סעודות השבת, סידורי התפילה 
שליחה  נחשבת  האישה  גם  (בחב"ד  אלה  חב"ד  שליחי  בזכות  וכו'. 
שוות זכויות) היו לנו סעודות שבת מפוארות שהוכנו בפיקוחם של 
זוג השליחים, שהכינו הכל, כולל כל המנות, דגים ובשר, יין לקידוש, 
ספר תורה ועוד ועוד תוך שעות מעטות. מצאנו שולחנות ערוכים 
כולל  מאד,  חגיגית  שבת  אווירת  במקום  ושררה  לבנות  מפיות  עם 
שירה וריקודים. לאחר המתיחות הרבה במשך שעות הטיסה הארוכות, 
שררה במקום הרגשת אחדות, בין נציגים של כל מגזרי היהדות הדתית 
והחרדית, כולל חבושי שטריימלים ומגבעות "ליטאיות' וחסידויות, 
כיפות סרוגות (חלק גדול מנוסעים אלה היו יהודים שעלו מארצות 
הברית ומתגוררים ברמת בית שמש וברעננה) ושחורות מכל הצבעים, 
נערכו שיחות והושמעו דברי תורה, שיעורים בפרשת השבוע ובדף 

יומי ושיחות היכרות בין 'סוגי' הנוסעים השונים. 
באולם שבקומה התחתית של בית המלון הוכן בית כנסת עם ספר 
תורה, סידורי תפילה וחומשים וכמעט כולם הצטיידו מראש במטען 
היד שלהם בטליתות ובתפילין. אבל לרובנו לא היו בגדי שבת ולבשנו 
לחברי  אמרתי  חמישי.  יום  מאז  גופנו  על  שנשארו  החול  בגדי  את 
ורבים אמרו כך, שזו השבת הראשונה בחיים (חוץ מתקופת השירות 
הצבאי) שלא עטינו על עצמנו חולצת שבת לבנה וכיפה לבנה, אבל 
אווירת השמחה על כך שלא חיללנו שבת והאחדות האפילה על עגמת 
הנפש הזו. הדבר היחיד שהיה חסר לנו ומה שחייב אותנו לצעוד רגלי 
פעמים אחדות לקומות הגבוהות, למשל מהקומה הרביעית ומעלה 

כמה פעמים, זו העובדה שלא הוכנה במקום "מעלית שבת"....

המשפט העברי הוא חלק ממערכת המשפט של המדינה - במרוקו
| נחמן שפירא

לחידוש  משתוקקים  "אנו 
הקשרים הדיפלומטיים בין 
מרוקו לישראל" – כך גילה עורך 
אהרם,  מוחמד  המרוקאי  הדין 
במפגש של עורכי דין ממרוקו עם 
דין  עורכי  כ-90   של  משלחת 
במרוקו  שביקרה  ישראלים, 
במסגרת משלחת "משפט עברי". 
הישראלית  המשלחת  בראש 
עמדו עו"ד יצחק נטוביץ, המשנה 
עם  יחד  עוה"ד  לשכת  לראש 
מנכ"לית מחוז מרכז עו"ד אביטל 

אוזן.

עורכי הדין המקומיים סיפרו 
הדין  במרוקו,  החוק  לפי  כי 
האישי החל על היהודים הינו 
דין ההלכה היהודית, שהפכה 
המדינה. הדיינים  בעצם לדין 
שמקבלים  כשופטים  מוכרים 
בכל  מהמדינה.  שכרם  את 
בית משפט יש אולם לשימוש 
המשפט היהודי, מול שופטים 
עורכי  ובאמצעות  יהודים 
בבית  הכתב  בלבד.  יהודים 

הדין היהודי הינו כתב רש"י.
בערים  ביקרה  המשלחת 

מפגש עם עורכי הדין המרוקאים בפאס. בין המשתתפים: השופט ניל הנדל, השופטת 
המשך בעמ' 18אתי שטיין, עו"ד יצחק נטוביץ, עו"ד אבינועם גואלמן, עו"ד מירב גרשון ועו"ד קלוגמן
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הגלוי, הנסתר והפוליטיקה
בשבוע  והאינטנסיביים  הדרמטיים  הפוליטיים  האירועים 
עם  גדול',  'משהו  אודות  כבד  ערפל  רקע  על  התרחשו  החולף 
במישור  גבוהה'  ו'רגישות  אסטרטגית  מבחינה  רבה'  'מורכבות 
לדבר  אפשר  'שאי  בנושא  האמירות  שהתרבו  ככל  הביטחוני. 
שהשפיעו  הספרים  אחד  שהיה  'המחדל',  בספר  נזכרתי  עליו' 
עלי כנער מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים. מה שנותר לי ממנו, 
רבה  בזהירות  להתייחס  הנטייה  הוא  בנושא,  אחרים  ומספרים 
ולא לקבל אוטומטית כל אמירה ומסר שבמרכזם הקביעה ש'אי 
אפשר לדבר על זה'. במיוחד כשמתלווה לכך האמירה 'מי שצריך 

לדעת - יודע'.
ייאמר מיד: כל בר דעת מבין היטב שיש דברים שלא ניתן לדבר 
הגיאופוליטית  בסביבה  במיוחד  עליהם,  לדבר  ושאסור  עליהם 
שבה אנו חיים. אולם דווקא בגלל זה התעוררו בי כמה שאלות 

לנוכח כמה מסרים שיצאו מראש הממשלה וסביבתו.
רקע  על  מאוד  מעניין  מסר  ימין".  ממשלת  להפיל  "אסור 
לפני  כולל  הנוכחית,  הקדנציה  במהלך  פעמים  שכמה  העובדה 
כל  לבחירות.  ללכת  ברצינות  שקל  עצמו  נתניהו  חודשים,  כמה 
הייתה  השיקולים  מערכת 
שלא  לחלוטין,  פוליטית 
לומר אישית. אז ניתן ללכת 
לבחירות לפני סיום הכהונה 
לא?  או  ימין  ממשלת  של 
כמה  עד  בשאלה  הדיון 
מדובר בממשלת ימין מחייב 

טור נפרד. 
ורגיש  מורכב  "המצב 
בדיוק  מתי  אסטרטגית". 
הרגיש  המצב  התפתח 
או  בימים  ממש  והמורכב? 
הרי  האחרונים?  בשבועות 
כבר  מתפתחות  החמאס  מול  ההרתעה  ודעיכת  בדרום  'ההכלה' 
כמה חודשים. רק שיאה הנוכחי בדמות מאות טילים הגיע עכשיו.
ואם אכן מדובר בהתפתחות חדשה יחסית, מה היה קורה אם 
ורגישה  מורכבת  כה  במציאות  האם  מתפטר?  היה  לא  ליברמן 
ליברמן מתאים יותר להיות שר הביטחון מנפתלי בנט? או אולי 
מדובר באפשרות שבנט, בשונה מליברמן, עשוי לשאול שאלות 
שלעומת  חשש  מישהו  אולי  מדיניות?  לשנות  אף  אולי  קשות, 
ליברמן שהלך ברוב המקרים אחר עמדות הממסד הצבאי, בנט 

אולי היה חושב 'מחוץ לקופסה'? 
מכיוון שאין לי צל של מושג מהו העניין הסודי שאותו רואים 
מכאן  שרואים  ומה  מכאן.  שרואים  מה  רק  לי  נשאר  משם,  רק 
הכלל,  מן  יוצא  ללא  הביטחון,  מערכת  ראשי  שכל  העובדה  זו 
תמכו בהסדרה מול החמאס. רק מהעובדה שמדובר בכולם, ללא 
יוצא מן הכלל, היה מקום לדאגה. ניסיון העבר בישראל מלמד 
הובילה  הקבוצתית  החשיבה  שבהם  אחד,  לא  מקרים,  כמה  על 

לתוצאות גרועות.
מכיוון שאיננו יודעים, מה שנותר לנו הוא לכוון בשבת היטב, 
יותר מהרגיל, בתפילה לשלום המדינה, ובמיוחד במילים 'ּוְשַׁלח 
טֹוָבה  ְבֵּעָצה  ְוַתְקֵּנם  ְויֹוֲעֶציָה,  ָשֶׂריָה  ְלָראֶשׁיָה,   ַּוֲאִמְת  אֹוְר

.'ִמְלָּפֶני

פרופ' אשר כהן
ֵאֶלה ַהְדָבִרים, ֲאֶשׁר ִדֶּבר

אולי מדובר 
באפשרות שבנט, 
בשונה מליברמן, 

עשוי לשאול 
שאלות קשות? 

אולי מישהו חשש 
שבנט יחשוב 'מחוץ 

לקופסה'? 

מכשיר לייצור נרות שבת 
ששימש נשים יהודיות בגטו 

התגלה והובא לישראל

| חגי הוברמן

גילוי מצמרר של פריט נדיר מתקופת השואה חושף שוב 
את דבקות היהודים לשמור על צביון ואורח חיים יהודי גם 
שבאמצעותו  שעווה,  נרות  לייצור  מיוחד  מכשיר   – הגטו  בתוך 
הצליחו נשים בגטו לקיים בסתר את אחד הסמלים הבולטים ביותר 

של היהדות, מצוות הדלקת נרות שבת.
לפני כחודש פנה תושב פולין המתגורר בעיירה טרנוב, למכון 'שם 
עולם'. הוא סיפר שאביו, שנפטר כבר לפני שנים, היה בעל תפקיד 
הדוק עם יהודי הקהילה.  קשר  רשמי ברשויות פולין ושמר על 
בזמן המלחמה, בתוקף תפקידו הרשמי, הצליח לשמור על קשרים 
אלו וביקר מספר פעמים בגטו טרנוב. במסגרת ביקוריו, הבריח 
מספר פריטים יקרי ערך שתושבי הגטו ביקשו ממנו לשמור עד 

לאחר המלחמה. 
באחד מביקוריו הועבר לידיו המכשיר לייצור נרות. המכשיר 
נשמר במשך שנים על ידי הפולני, שהעביר אותו לבנו. בפנייה 

למכון 'שם עולם' ביקש להשיב את הפריט. 
הרב אברהם קריגר, יו"ר המרכז הבינלאומי 'שם עולם', שוחח 
עם הפולני, וקיבל ממנו את הפריט ואת כל המידע שבידיו. "כל 
שיחה כזאת מרגשת ומצמררת מחדש", מספר הרב קריגר. "מדובר 
בפריט נדיר בן למעלה מ-80 שנה, שאיפשר ליהודיות בגטו לייצר 
בעצמן נרות שעווה, בעזרתן הצליחו לקיים את מצוות הדלקת 

נרות גם בשלהי המלחמה והתופת".
במפגש בין הרב לבנו של הפולני, סיפר האחרון כי גם לאחר 
המלחמה שב אביו לשם ומצא מספר פריטים יקרי ערך שהוחבאו 

על ידי היהודים ולקח אותם לביתו כדי להשיבם.
שמנתה  יהודית  קהילה  הייתה  פולין  במזרח  טרנוב  בעיירה 
כ-10,000 יהודים לפני השואה. במהלך המלחמה הוקם גטו בתוך 
העיירה ולאחר מכן נשלחו היהודים למחנות עבודה או השמדה. 
הקהילה היהודית בטרנוב הושמדה כמעט כליל עד תום המלחמה. 
היחידים  היהודיים  הממצאים  אחד  הוא  שאותר  הנדיר  הפריט 
שנותרו מאז. גם בית הכנסת המפואר שהיה בעיירה נהרס על ידי 

הגרמנים בשלהי המלחמה.
"לדאבוננו, רוב המקרים הם לא כאלה. רוב הפריטים שנמצאים 
כיום בפולין נשמרים על ידי המקומיים, שסוחרים בהם או פשוט 
או  הרשות  את  לנו  אין  אותם לעצמם. במקרים אחרים  שומרים 
שיתוף הפעולה לחפש במקומות שבהם אנחנו יודעים שמוחבאים 
הזכות  מאיתנו  ונמנעת  השואה  מתקופת  יהודים  של  חפצים 
הבסיסית להשיב את פיסות ההיסטוריה המעטות שנשארו לארץ 

ולשמר את הזיכרון", מסכם הרב קריגר.

המכשיר ששימש לייצור נרות בגטו. צילום: מכון 'שם עולם'

מצבהרוח | גיליון מס' 16510



2015-16
!

 EC715/2007-EU2016/646ZD :XV 2.0 / EC715/2007-EU2017/1347AG :XV 1.6  
.2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

100
 XV 1.6 CLASSIC, PREMIUM, EYESIGHT8.56.014

 XV 2.0 CLASSIC, EYESIGHT8.75.813

 386, 387, 353 XV 1.6 CLASSIC, XV 1.6 PREMIUM, XV 2.0 CLASSIC6
388, 354XV 1.6 EYESIGHT, XV 2.0 EYESIGHT7

10 2 3 4 5 6 7 8

Live More

*6263

 -
4X4

3
1%

100 18-04

17 מצבהרוח  |  2018 בנובמבר   23 התשע"ט,  בכסלו  ט"ו 



קרה קורה יקרה
עמיעד טאוב

טאובישיר

amiadtaub777@gmail.com :לפניות, הערות והארות

כל מבוגר היה פעם ילד
שילד  מה  "כל 
מבוגר  זה  צריך, 
בו"  שיאמין  אחד 
- אמר הרב שלמה 
מה  אבל  קרליבך, 
כשאותו  קורה 
עובד  הוא  מבוגר 
סוציאלי שמשתכר 

6,000 שקלים?
עובד  איך 
שצריך  סוציאלי 

כלפיו  מאלימות  וסובל  במקביל  ותיקים  משפחות  במאות  לטפל 
לכל  להקדיש  ילד?  לכל  יד  ולהושיט  לראות  להסתכל,  יכול 
משפחה בסיכון את הזמן והמאמץ הדרושים להם? לשנות, לתקן, 

להשפיע ולעצב מכל הלב.

הילד הזה הוא עני
המועצה  פרסמה  השבוע,  שחל  הבינלאומי  הילד  יום  לכבוד 
ילד  כל  כמעט  לפיהם  מטרידים  נתונים  הילד  לשלום  הלאומית 
שלישי הינו מתחת לקו העוני, כמות הילדים עם הצרכים המיוחדים 
עולה מידי שנה, מספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין פגיעות 
הילדים  כמות  שנה,  מידי  במאות  גדל  בקטינים  מיניות  ועבירות 
במשפחות המוכרות לשירותי הרווחה עמד נכון לסוף 2016 על 
כמות בלתי נתפסת של 438,963 ילדים, וכאלף ילדים מתאשפזים 
מידי שנה באשפוז פסיכיאטרי ולמעלה מ-700 ילדים ובני נוער 

מגיעים מידי שנה למיון לאחר ניסיונות התאבדות. 
נכון  מענה  לתת  היא  האיומים  המספרים  את  להפחית  הדרך 
יצאו  לאחרונה  במניעה.  ולעסוק  מקצוע  אנשי  ע"י  ומקצועי 
העובדים הסוציאליים למאבק, שבניגוד למאבק מתוקשר כגון זה 
של השוטרים עובר לחלוטין מתחת לרדאר התקשורתי והציבורי 

שלנו, וחבל.
בראש ובראשונה חבל, כי עובדים סוציאלים שיתוגמלו כיאות 
ויקבלו מספר סביר של משפחות בהם הם מטפלים וביטחון אישי 
מול מטופלים אלימים, יחסכו עבודה למשטרת ישראל ולרשויות. 
אגב מענה נכון למשפחות רווחה והוצאת חלקם ממעגל המצוקה 

חוסך מיליונים למדינה לטווח הארוך.
שלנו.  החברתית  מטכ"ל  הסיירת  הם  כי  מכך  חשוב  יותר  ועוד 
המצוקות  מול  ההתמודדות  של  האמיתית  בחזית  העומדים  הם 
ראויים  כלים  ללא  למאבק  יוצאים  והם  והכלכליות,  החברתיות 
עבודה  בשיטות  וכלה  ראויות  משכורות  דרך  מתקנים  החל 

חדשניות.

ילדי ההווה
הילדים הם לא רק העתיד שלנו, קודם כל הם היום בהווה. ואני 
עולם  הוא  ילד  כל  שבה  עירייה  ילד.  כל  שתראה  מדינה  רוצה 
אתגרים  עם  לילד  חליפה"  "לתפור  יודעים  שבה  מדינה  ומלואו. 
מדינה   מתקציבים.  חשובים  יותר  ילדים  שבה  מדינה  ייחודיים. 
כל  למען  נאבקים  בה  מדינה   ילד.  לכל  שווה  הזדמנות  שנותנת 

ילד ללא פשרות.
אם אנחנו לא רוצים או יכולים להיות המבוגר הזה, בואו ניתן 
של  המבוגרים  להיות  והכלים  התנאים  את  הסוציאלים  לעובדים 

הילדים האבודים.

pixbayg :צילום

קזבלנקה, רבאט, מקנס, פאס ומרקש.
אחד ממארחי המשלחת היה עורך הדין היהודי ידידיה טובלי.

עורכי הדין המרוקאים דיברו בהערצה על המשפט היהודי ועל 
התרומה של יהודי מרוקו. הם ציינו כי המלך מוחמד השישי תומך 
ואוהב יהודים, וכי הם גאים בכך שהיהודים  במרוקו לא נפגעו 
הצרפתים  עם  פעולה  שיתוף  אי  עקב  השנייה  העולם  במלחמת 
והגרמנים. האזרחים ראו ביהודים אזרחי מרוקו ובני העם המרוקאי, 

וסרבו לתת לנאצים רשימות של יהודים.
אל המשלחת התלוו שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, השופט 
מיכה שפיצר מבית הדין הארצי לעבודה, השופט דוד חשין, נשיא 
המחוזי ירושלים בדימוס והשופטת אתי שטיין מבימ"ש לענייני 
משפחה בראשון לציון, השמאי אהוד המאירי, עוה"ד רוני ברוכין, 

עו"ד אלי וילצ'יק, עו"ד צביקה רוזנברג ורבים נוספים.

המשך מעמ' 14  המשפט העברי

במקום פולין - מסע זיכרון ראשון באוקראינה. קבוצה 
של כ-20 ישראלים הגיעה בשבוע שעבר לאוקראינה, ויצאה למסע 
הזיכרון הראשון באתרים שבהם נרצחו כשני מיליון יהודים במהלך 
מלחמת העולם השנייה. את המסע הוביל צוות המרכז הבינלאומי 
'שם עולם' במטרה להפחית את כמות המשלחות לפולין, בגלל 
עמדתם בנושא הכחשת השואה. המסע עבר באתרים שבהם טבחו 
האוקראינים ביהודים בזמן השואה, בהם אתר הרצח באבי יאר, 
העיירה ברדיצ'ב, אתר רצח יהודי בזיטומיר ועוד. את הקבוצה 

הדריך יו"ר המרכז הבינלאומי 'שם עולם' הרב אברהם קריגר.

'לב אדום' לדרום. בעקבות השבוע הקשה שעבר על תושבי 
עוטף עזה, החליטו חברות מועצת התלמידות באולפנת אמי"ת אור 
עקיבא ליזום משלוח מתוק בשם כל תלמידות האולפנה. במבצע 
התרמה שקיבל את השם 'לב אדום', תרמה כל תלמידה באולפנה 
מועצת  חברות  רכשו  ובעזרתו  שקלים,  חמישה  של  סמלי  סכום 
התלמידות ממתקים ופינוקים וארזו אריזות שי עבור ילדי הדרום. 
המארזים  ועידוד.  תמיכה  מכתבי  התלמידות  צירפו  לאריזות 
המתוקים יועברו לילדי העיר שדרות ועוטף עזה על ידי אחראית 
תחום החינוך החברתי ברשת אמי"ת ותושבת שדרות, נורית דוידי.
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קרה קורה יקרה

להאריך  לא  לנתניהו  המלצתי  החוץ:  שר  סגנית 
TIPH. פעילות פקחי TIPH  בחברון הגיעה לדיון  מנדט  
של  משקיף  תועד  לאחרונה  כזכור  הכנסת.  במליאת  מיוחד 
בחברון,  יהודי  תושב  של  המכונית  צמיגי  את  מנקב   TIPH
כששניים מחבריו מחפים עליו. בנוסף תועד היועץ המשפטי 
של TIPH כשהוא מחופש לאזרח, מצטרף לסיור של שוברים 
שתיקה, וסוטר לילד יהודי בן עשר מהיישוב היהודי בחברון. 
הממשלה:  בשם  הגיבה  חוטובלי  ציפי  ח״כ  החוץ  שר  סגנית 
"פניתי לראש הממשלה בעניין הזה במכתב ובפנייה בעל פה, 
והבאתי בפניו את כל הנתונים הקשים. העברתי לו את המלצתי 
שלא להאריך את המנדט של TIPH. אני מאוד מקווה שכך 
יהיה. אני מקווה שכוח בין-לאומי שהופך לגורם מפריע, לא 

יפעל בעיר העברית הראשונה, חברון".

'הדור הבא' של מערכות סינון האינטרנט כבר כאן. 
'אינטרנט רימון' משנה את כללי המשחק ומשיקה את מערכת 
ומתי.  לסנן  מכשירים  איזה  לבחור  להורים  שתאפשר   RNG
יתרון חשוב נוסף הוא שמעתה, ההגנה החדשה של רימון עובדת 
על גבי כל ספקיות האינטרנט, כך גם משפחות שכבר יש להן 
אינטרנט בבית במסגרת חבילת טריפל יכולות ליהנות מההגנה 
רימון  היום  משיקה  החדשה  ההגנה  מערכת  לצד  רימון.  של 
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 המציעה מהיום 

התקנה מהירה ופשוטה למכשירי אייפון ואנדרואיד.  

מובילים קידמה בחינוך. בשבוע שעבר התקיים במדיטק חולון 
כנס ארצי של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא בנוכחות יו"ר מרכז 
ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, מנכ"ל מרכז ישיבות 
ואולפנות בני עקיבא, אלחנן גלט, מנהל החינוך של הרשת, הרב ד"ר 

יונה גודמן ומאות ר"מים ומחנכות הרשת. 

החינוך  מרשת  ומורות  מורים  מאות  ההשראה.  מקור  אמונה 
'נעם-צביה' התכנסו השבוע ליום עיון בנושא 'אמונה מקור ההשראה'. 
במהלכו שמעו הרצאות מפי רבנים שונים ועברו סדנאות בנושאים 
חינוכיים בכדי לקבל כלים להתמודד עם אתגרי החינוך והאמונה של 
תלמידים בעצמם ובבורא עולם. ראש רשת החינוך, הרב שמחה ויסמן 
אמר בהרצאתו  כי "אמונה הוא למעשה קשר ובין שני אנשים חייבת 
להיות אמונה דו צדדית בכדי שיהיה קשר. הדברים נכונים בין מחנך 
לתלמיד ובאותו דבר באמונה בריבונו של עולם". צילום: שמעון וולף.

מזמור בגבעה. ליין ההופעות "מזמור בגבעה", מבית 'מזמור' - 
בית הספר הגבוה למוזיקה גבעת וושינגטון, חוזר. השבוע כבשו את 
הבמה הרכב "שמא"- הרכב המונה 5 נגנים מוכשרים, כולם בוגרות 
ובוגרי מזמור, שהתקבצו יחד כדי ליצור עיבודים מקוריים שטרם 
נשמעו, המורכבים מסיעור של מוחות שונים עם ממשק אחד משותף 
- מוזיקה. חברי ההרכב: פרקשן - איילת ברוייאר, בס - טל אברמוביץ, 

חליל צד - אמונה שטיין, כינור- מוריה גרוס, קלידים - אופיר זקס.
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קרה קורה יקרה
ליאורה מינקה, יו"ר 'אמונה' תנועת 

האישה הדתית-לאומית

דעהאישית

ְלַהּכֹות ְבֶּאְגרֹף ֶרַשׁע
פרשת השבוע, וישלח, מזמנת לנו את אחד מאירועי האלימות 
הראשונים והחמורים נגד נשים: בנו של הֶשׁריף המקומי באזור 
שכם – שכם בן חמור שמו - לא פחות– מענה ואונס את דינה 
"מתאהב"  הוא  פעמיים,  למצמץ  מבלי  אחר-כך,  יעקב.  בת 
יכול  לא  ממש   – אותה  אוהב  כל-כך  הוא  ידה.  את  ומבקש  בה 
אל  לחזור  לה  מאפשר  שאינו  עד   – בלעדיה  יום  עוד  להעביר 

ביתה.
למאבק  הבינלאומי  היום  את  שנה,  כבכל  נציין,  ראשון  ביום 
בעייתי.  גם  אבל  חשוב,  הזה  ה'יארצייט'  נשים.  נגד  באלימות 
הוא קודם כל חשוב, משום שעל אף ההתקדמות בתחום מעמד 
האישה, ולמרות חוקים וכללים שנועדו להגן עליה, הטרור הזה 
ממשיך עדיין לגבות קרבנות בגוף ובנפש, וחובתנו לא להרפות 

מהמאבק נגדו.
רבה  בקלות  ממרק  השנתי  הזיכרון  שיום  כאלה  יש  זאת,  עם 
מדי את מצפונם, ומוציא אותם, לכאורה, ידי חובת ההשתתפות 
יום  תפסו  ציבוריים  מאבקים  הרבה  במאבק.  והתמיכה  בצער 
ועוד  העגונה  יום  דרכים,  בתאונות  המאבק  יום   – השנה  בלוח 
מכיוון  שגרה.  כדרך  למחרת,  ונזנחים  נשכחים  והם   – כהנה 
שזהו גם יום "בינלאומי", עלול להתקבל רושם מוטעה שמדובר 
המרוחקת  עולמית  כלל  בבעיה 
שפשה  בנגע  ולא  מאיתנו, 

בחצרותינו שלנו.
לאלימות  קורבן  שנפלו  נשים 
הגדול,  לצערנו  הן,  במשפחה 
מובן  כמעט  נפרד,  בלתי  חלק 
הסטטיסטיקה  מן  מאליו, 
והשנתית.  היומית  העצובה, 
מפחידים   – הנתונים  בארץ.  גם 
למדי. התופעה המכוערת והכאובה הזאת לא רק חוצה גבולות, 
אלא גם מגזרים, עדות ותרבויות בארץ הקטנה ובחברה שלנו. 
חשוב מאד להבין ולהפנים בעצב שאין היא פוסחת על המחנה 
הדתי והחרדי. גם במחננו ישנן נשים מוכות, פצועות, רמוסות, 

עצובות ושותקות.
יש בציבור הדתי – וזה לא סוד, וכמובן גם לא הכללה גורפת 
– מעין הרגשת חוסן, משום שחיי התורה וההלכה אמורים לשים 
מטעה  כמובן  זה  והבריונות.  התוקפנות  וליצר  לאלימות  סייג 
ולא מספיק, ואורח חיים דתי לא בהכרח מונע אדם מתופעות 
פסולות ואסורות ואינו ערובה לסטנדרט אנושי, ערכי ומוסרי. 

טיוח  בהתמודדות.  וחיוני  ראשון  צעד  היא  בכך  ההודאה 
ושתיקה גורמים נזק עצום, דווקא ובעיקר כאשר מקורם ברצון 
על  לשמור  ולכאורה  האישה  של  הטוב  שמה  על  להגן  הכן 
הילדים, על הבית והמשפחה. תקנה טובה לא תצמח מהתעלמות, 
וחמורה.  מהירה  להיות  עלולה  החלקלק  במדרון  וההידרדרות 
את הסרט הרע הזה – מוכרחים לעצור, וחברה מתוקנת, בין אם 
דתית ובין אם לאו, לא יכולה ואסור לה להשלים, בשום מקרה, 
כשלדים  בינותינו  המהלכות  נשים  אלימות,  של  קורבנות  עם 

דוממים.
עם כל הכבוד לסוגיות דתיות, סוערות ובוערות, המעסיקות 
העת  הגיעה  ומחלוקות,  עניין  ומעוררות  ציבור  ואישי  רבנים 
לשים גם את נושא האלימות במשפחה על השולחן. לא מתחת, 
לפעול  וחייבים  בתוכנו,  גם  נמצאת  הבעיה  פנים.  בהסתר  לא 
באופן אקטיבי יותר, כדי לקדם מרחב בטוח יותר לנשים. בבית 

ובחוץ. די לשתיקה.

גם במחננו 
ישנן נשים 

מוכות, פצועות, 
רמוסות, עצובות 

ושותקות

 D4G פרס להצלת חיים. במסגרת כנס הפסגה הדיגיטלית
שהתקיים באולמי ה"לאגו" בראשל"צ, הוענק לסטודנטיות מעיין 
במרכז  טל  בקמפוס  וניהול  לתעשייה  מהחוג  ארי  בן  ושני  סיני 
מצטיינים  "פרויקטים  בתחרות  פרס  בירושלים,  לב  האקדמי 
לשנת  בישראל  המידע  לטכנולוגיות  הלשכה  של  באקדמיות" 
עם  יחד  אפליקציה,  ממשק  פיתוח  על   התקבל  הפרס   .2018
חברת BGSegev   שמזהה סימנים מוקדמים לשבץ מוחי ומחלות 
המחלה  להתפרצות  חשד  על  התרעה  תוך  נוספות,  וסקולריות 

במידה ומופיעים תסמינים אצל המטופל. 

צעד ראשון לעולם ההייטק. תלמידי מגמת מנהל משפטי 
אינטל  לחברת  השבוע  הגיעו  אשקלון  אמי"ת  הטכנולוגי  במרכז 
קריית גת לסיור לימודי, צעד ראשון לעולם טכנולוגיית ההייטק. 
הסיור נערך במסגרת הקשר בין חברת אינטל לבין אמי"ת טכנולוגי 
אשקלון. במרכז המבקרים של חברת אינטל , קיבלו התלמידים הסבר 
על הארגון והייצור המתבצע בו. לבושים בלבוש הסטרילי הנדרש 
מעובדי החברה סיירו התלמידים במפעל עצמו וצפו בתהליך ייצור 

המעבדים הייחודיים לאינטל. צילום: עו"ד מלי-כהן עטיה.

ירושלים שכונות סביב לה. סטודנטיות בתוכנית המצוינות 
'רג״ב' במכללת אפרתה, הנחו השבוע את הכנס הארצי של התוכנית 
סטודנטים  כ-300  השתתפו  שבו  בירושלים,  השבוע  שהתקיים 
בנוסף  הארץ.  רחבי  מכל  מורים  להכשרת  ממכללות  מצטיינים 
להנחיית הטקס, ערכו הסטודנטיות מאפרתה כפתיחה לסיורים 
חידון על שכונות ירושלים ופעילות היכרות עם מגוון התקופות 
ההיסטוריות שהיו בעיר. הכנס עסק בהכרת שכונות ירושלמיות 
במסגרת הפרויקט החינוכי "מובילים לשכונה" בשיתוף עם מדריכי 

יד בן צבי. 
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יום אחד אתה מקפל, 
יום אחד אתה מתקפל. 

זו הפוליטיקה
"לא  הרוח':  ל'מצב  בראיון  שקד  איילת  המשפטים  שרת 
שמעת את בנט משמיע איום פומבי. בחיים הפוליטיים יום 
אחד אתה מנצח, יום אחד אתה מפסיד - לא צריך להתרגש 
מזה. כל מי שנמצא סביב בנט, גם אני, ניסינו לשכנע אותו 
שמבחינה פוליטית לא כדאי לו לקבל את משרד הביטחון" 

//חגי הוברמן

נעצו   ,10:29 בשעה  בבוקר,  שני  ביום 
במסכי  מבטיהם  את  ישראל  בית  המוני 
הרדיו,  למקלטי  הקשיבו  או  הטלוויזיה, 
בציפייה דרוכה לשמוע את שר החינוך נפתלי 
בנט ושרת המשפטים איילת שקד מודיעים 
14 במשך  מהממשלה.  התפטרותם  על 
שעות, מאז נאומו של ראש הממשלה בנימין 
נתניהו ביום ראשון בערב בו הודיע חגיגית 
כי הוא ימשיך להחזיק בתיק הביטחון, כל 
הפרשנים, כל הפוליטיקאים, כל המומחים, 
כל כלי התקשורת, לא הפסיקו לבשר שהנה 
הנה הבית-היהודי הולכים בעקבות ליברמן 

ופורשים מהקואליציה.
כשהחל בנט את נאומו, נראה היה שכל 
היום  "המצב  כי  ציין  בנט  צדקו.  התחזיות 
אינו מסוכן יותר מאשר לפני כמה חודשים 
כאשר ראש הממשלה פעל על מנת להפיל 
את ממשלתו שלו מסיבות פוליטיות או בגלל 
התאגיד", והמשיך כי "כבר שנים לא מועטות, 
כולל בעשור האחרון של הממשלות בראשות 
לנצח"  הפסיקה  ישראל  שמדינת  נתניהו, 
הליקויים  כל  את  ומפרט  ממשיך  כשהוא 
שמצא, לדעתו, בהתנהלות מערכת הביטחון. 

נאום אופייני של אופוזיציונר.
"אם  בהכרזתו:  כולם  את  הפתיע  ואז 
ראש הממשלה רציני בכוונותיו, ואני רוצה 
להאמין למילים שלו אמש, הרי שאני אומר 
כאן לראש הממשלה: אנחנו מסירים ברגע 
ונתייצב  הפוליטיות  דרישותינו  כל  את  זה 
שישראל  זו,  אדירה  במשימה  לך  לסייע 

תחזור לנצח".
והשרה איילת שקד אמרה אחריו: "מפלגת 
הבית היהודי תמשיך להיות המצפן הלאומי 
הימין  מאז  לראשונה  הזאת.  הממשלה  של 
עלה לשלטון הוא התחיל למשול... ולי, יש 

לי ועדה לבחירת שופטים ביום שישי".
מסיבת  למחרת  השבוע,  שלישי  ביום 
העיתונאים, השרה איילת שקד לא מתחמקת 
הלעג  מקולות  נמלטת  לא  קשות,  משאלות 
שהוטחו בה ובבנט מכל עבר, על 'ההתקפלות' 
שלהם. רוח גבית הם קיבלו מציבור בוחריהם, 
מרחבי  בכל  שהשתרר  הנדיר  בקונסנזוס 
הציונות-הדתית: אם הבית-היהודי היה פורש 
הוא  הבחירות,  להקדמת  וגורם  מהממשלה 
היה ניזוק קשות בבחירות. הציבור לא היה 
סולח להם עוד שנים רבות על הפלת ממשלת 

נתניהו הנוכחית. 

להסביר וללכת הלאה
בציבור  הרווחת  הדעה  שקד.  השרה 
מצביעיכם היא שהטעות הייתה בעצם האיום 
הביטחון  שר  יהיה  לא  בנט  שאם  הפומבי, 
כאן  הייתה  לא  האם  מהממשלה.  תפרשו 

שליפה מהירה ללא מחשבה מוקדמת? 
שקד: "לא שמעת את בנט משמיע איום 
הייתה  זו  אבל  בתקשורת.  נדון  זה  פומבי. 
בפוליטיקה  השיח.  היה  וזה  המחשבה  אכן 
לפעמים מצליחים ולפעמים מפסידים. אם 
אני בוחנת דברים לאחור, נתניהו בקדנציה 
הראשונה לא רצה להכניס אותנו לממשלה, 
באופוזיציה.  היינו  לפיד  עם  הברית  ובלי 

איילת שקד
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לקראת הממשלה השנייה הוא סגר עם בנט 
שיקבל את תיק הביטחון, והפר את הסיכום. 
שרת  הייתי  לא  בנט  של  פומבי  איום  בלי 

משפטים.
ליברמן  של  ההתפטרות  שאחרי  "חשבנו 
יהיה  נכון  בעזה,  החמאס  מול  והכישלון 
שבנט יקבל את משרד הביטחון. איך לנהל 
את המו"מ - על זה אפשר להתווכח. לפעמים 

מצליחים, ולפעמים לא מצליחים".
אני מתקשה להבין, מה האובססיה הזו של 
בנט לתפקיד שר הביטחון? זה תפקיד שקובר 
חלום  קובר  הוא  בו.  המשרת  את  פוליטית 

להיות ראש ממשלה.
אני,  וגם  בנט,  את  שמקיף  מי  שקד: "כל 
ניסינו לשכנע אותו שפוליטית, לא כדאי לו 
לקבל את משרד הביטחון. שזה יקבור אותו 
פוליטית כמו את רוב קודמיו. אבל בנט השיב 
לכולם: 'אני באתי בשביל המהות, הפוליטיקה 
זה רק האמצעי. והמהות זה נושא הביטחון. 
שחוויתי  השבר  בגלל  לפוליטיקה  נכנסתי 
זה  אם  גם  ולכן  השנייה.  לבנון  בממשלת 

יגרום לי נזק פוליטי בטווח הארוך, בטווח 
המיידי ישנה אפשרות לשנות את המציאות 
זו  זה'.  את  לעשות  רוצה  ואני  הביטחונית, 
הייתה התשובה שלו אלי, ולכל מי שאמר לו 
שמבחינה פוליטית לא כדאי לו לקחת את 

התפקיד הזה".
מסיבת  על  כשהודעתם  ראשון,  ביום 

העיתונאים, חשבתם באמת להתפטר? 
שקד: "כשהודענו על מסיבת העיתונאים 
הנאום  אחרי  אופציה.  הייתה  ההתפטרות 
של נתניהו בנט ואני דיברנו שעה, רק שנינו. 
ואז החלטנו שהדבר הנכון הוא לעשות מה 
העיתונאים,  מסיבת  את  לקיים  שעשינו: 
בממשלה,  נשארים  אנחנו  למה  להסביר 

ולהמשיך הלאה".

דעתכם  את  שיניתם  בו  הרגע  היה  מה 
מה  הלאה'?  ל'להמשיך  מתפטרים'  מ'אנחנו 

היה הגורם שגרם לכם לשנות את דעתכם?
מעשה  או  אחד  רגע  היה  לא  "זה  שקד: 
אחד. נפתלי ואני ישבנו במשך שעה ודנו בכל 
האופציות. ביבי דיבר בשמונה בערב. בין 10 
ל-11 בלילה דנו בכל האופציות האפשרויות. 
הנאומים  את  לכתוב  סיימנו  בלילה  ב-12 
שלנו, כשכבר ידענו שאנחנו לא מתפטרים".

אבל השיח הוא 'ההתקפלות של בנט'. זה גם 
הרושם בציבור, שביבי עשה לכם 'בית ספר'. 

עשה לכם תרגיל מוצלח.
שקד: "חגי, זו הפוליטיקה! יום אחד אתה 
מנצח, יום אחד אתה מפסיד. יום אחד אתה 
מקפל, יום אחד אתה מתקפל. זה חלק מהחיים 
הפוליטיים. לא צריך להתרגש מזה. לדעתי 
הציבור שלנו תמך בהחלטה הסופית שלא 
להתפטר. כל מי ששמע וראה את הנאומים 

שלנו, הבין שעשינו דבר אמיתי ונכון".
פחות  בממשלה,  שנשארתם  אהב  הציבור 
לא  'זו  במפורש  אמרתם  האיום.  את  אהב 
אם  אמון.  בחוסר  התקבל  וזה  ימין'  ממשלת 
אתם בממשלה זו ממשלת ימין, ואם בנט לא 
שר ביטחון זו לא ממשלת ימין? זה לא נשמע 

אמין.
שקד: "אמרנו שבתחום הביטחוני, לא בכל 
אנשים  הביטחוני,  בתחום  אבל  התחומים 
ומקבלים  ימין  מצביעים  שהם  מרגישים 
ימין,  שממשלת  ייתכן  לא  שמאל.  ממשלת 
אחרי פסיקה של בג"ץ, לא תפנה את חאן אל 
אחמר. בממשלת ימין אסור היה שההרתעה 
להסביר  אפשר  אי  תישחק.  החמאס  מול 
האחרונות,   בשנתיים  ימין,  שבממשלת 

החמאס התחזק וההרתעה נשחקה".
לקבל  לדרישה  גיבוי  לנו  יש  גם  "לדעתי 
את תיק הביטחון. אני חושבת שזה לא נכון 
שראש הממשלה מחזיק גם בתיק הביטחון. 
משרד הביטחון צריך שר במשרה מלאה ושר 
שיהיה מוכן להתעמת עם המערכת ולדרוש 

מהמערכת, ולא לזרום עם המערכת".
חדש,  תיקים  סבב  יש  עכשיו  אפילו  אבל 

ואתם בכלל לא בתוכו.
שקד: "אנחנו לא רוצים להיות בסבב הזה. 
אני רוצה לסיים קדנציה במשרד המשפטים. 
בנט, אם הוא לא מקבל את משרד הביטחון, 
רוצה לסיים קדנציה במשרד החינוך. אנשים 
למשרד  לעבור  רוצה  הוא  אם  אותו  שאלו 

לא  אנחנו  בשלילה.  השיב  והוא  החוץ, 
עוסקים בפוליטיקה אלא במהות. 

"הייתה לבנט מטרה לקבל את תפקיד תיק 
הביטחון כדי לאתגר את הצבא, כמו שאני 
תמיד  לא  אני  המשפטים.  במשרד  עושה 
זורמת עם המערכת. אני מנסה לשנות אותה. 
ליברמן ושרים אחרים זרמו עם המערכת. בנט 
רוצה לשנות אותה או להזיז דברים במערכת. 

זו המהות".

אני שרת משפטים,
אני מייצגת את הממשלה

לעימות  שקד  השרה  נקלעה  השבוע 
מחודש עם היועץ המשפטי לממשלה. אבל 
בניגוד לפירסומים, מנדלבליט לא כפה על 
זילבר  דינה  שלו  המשנה  את  לשלוח  שקד 
חוק  על  בדיון  הממשלה  עמדת  את  לייצג 
אותה  לשלוח  החליט  כן  הוא  היוע"משים. 
לוועדה לביקורת המדינה, לייצג את עמדתו, 
'שומרי  על  בדיון  המשפטי,  היועץ  עמדת 
קשה  מחלוקת  התגלעה  כך  על  גם  הסף'. 
ביניהם. מנדלבליט אמר לשקד שזילבר לא 
תייצג את משרד המשפטים, אלא אותו בכובע 
של היועץ. על שקד, מגלה לנו גורם בכיר 

במשרד המשפטים, זה לא היה מקובל.
המשפטי  היועץ  שגם  נראה  שקד,  השרה 
'תקע לך אצבע בעין'. הוא למעשה פגע בך. 
אין כאן משבר אמון שלא יאפשר לכם לעבוד 

ביחד?
שקד: "אני בהחלט חלוקה מאד עם היועץ 
אנחנו  הזה.  בנושא  לממשלה  המשפטי 
משוחחים רבות על הצעד הזה. הבהרתי לו 
זו  בחריפות.  שלו  להחלטה  מתנגדת  שאני 
פגיעה בממשלה כולה. אני שרת משפטים, אני 
מייצגת את הממשלה. אמרתי במפורש שדינה 

זילבר לא תייצג את משרדי בדיוני הכנסת".
הטענה של היועמ"שים למיניהם היא שהם 

מייצגי הציבור, לא מייצגי הממשלה. 
הזה  הטיעון  את  מקבלת  לא  "אני  שקד: 
מכל וכל. היועץ המשפטי לממשלה מייצג 
כל  הממשלה,  מדיניות  ואת  הממשלה  את 
עוד היא נעשית במסגרת החוק. מי שמייצג 
את האינטרס הציבורי אלו פקידי הציבור, 
שמונו.  פקידים  לא  בחר.  הציבור  שאותם 
עמדת  את  לייצג  צריכים  ממשלה  פקידי 

הדרג הנבחר". 

ב-12 בלילה סיימנו לכתוב את 
הנאומים שלנו, כשכבר ידענו 

שאנחנו לא מתפטרים

איילת שקד עם היועמ"ש מנדלבליט

בשיחה עם עורך 'מצב הרוח'
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נערך  השבוע  כיתה.  אקדמיה 
דתית  האקדמית  'שאנן'  במכללת 
מתוך  ראשון  מפגש  בחיפה  לחינוך 
שלושה של צוותי מורות בבתי ספר 
יסודיים, על יסודיים וחינוך מיוחד 
"אקדמיה  בתוכנית  שמשתתפים 
כ-30  השתתפו  במפגש  כיתה".   –
מורות ומדריכות בתוכנית שעסקה 
בתכנים הקשורים ל"הוראה בצמד". 
את מפגשי הלמידה מובילה מכללת 
המקצועי  הפיתוח  במסגרת  שאנן  
למורות המכשירות מסייעים לקדם 
את כישורי ההוראה של הסטודנטיות, 
המתרחשת  הלמידה  את  כך  ומתוך 

בכיתה ואת התלמידים. 

מציינים את שבוע המודעות 
בשבוע  הגיע  רב  קהל  לגמגום. 
הדסה  האקדמית  למכללה  שעבר 
עטור  הסרט  להקרנת  ירושלים 
שהוקרן  מגמגם"  "כשאני  הפרסים 
להפרעות  החוג  ביוזמת  במכללה, 
המודעות  שבוע  לרגל  בתקשורת, 
עם  אנשים  כלל  הקהל  לגמגום. 
גמגום,  עם  לאנשים  הורים  גמגום, 
של  וסטודנטים  תקשורת  קלינאי 
המכללה. כמו כן, התקיים פאנל של 
מומחים בקלינאות תקשורת, שדנו 
שאלות  הועלו  הגמגום.  בתופעת 
מי  וכיצד  טיפול  דרכי  זה,  בנושא 

שפונה אל המגמגם יכול לסייע.

הצעירות  היזמיות 
תלמידות  מקדומים. 
להבה  אמי"ת  אולפנת 
את  צועדות  בקדומים 
צעדיהן הראשונים בעולם 
היזמות העסקית וההייטק, 
האקדמיה  במסגרת  וזאת 
השנה  שהוקמה  ליזמות 
במתחם אמי"ת גוגיה בכפר 
באקדמיה  רעננה.  בתיה, 
מובילה  אותה  ליזמות, 
גליה  ההייטק  אשת 
נחשפות  קדמי-פרגמן, 

התלמידות לעולם היזמות והחדשנות באמצעות קידום חשיבה המצאתית והתנסות מעשית 
בעולם הפיתוח והמחקר, וזאת בשני מסלולים- מגמת סטרטאפ טכנולוגית ומגמת "מייקניג" 
יצירתית.  את הבנות ליוותה המחנכת יעל שפירא , אחראית חדשנות ופיתוח פדגוגי באולפנה. 

צילום: יעל שפירא.

בדרך אל ההר. השבוע 
יצאו הסטודנטיות ללימודי 
במכללת  ישראל  ארץ 
לסיור  ישראל"  "אורות 
במהלכו  עציון,  בגוש 
טיילו בשמורת "עוז וגאון", 
צעדו בדרך האבות, סיירו 
מימי  טהרה  במקוואות 
יורם  ד"ר  ועוד.  שני  בית 
הסיורים  רכז  אלמכיאס, 
בסיום:  אמר  בהתמחות 
בנתיב  לצעוד  "מרגש 
ארץ  במחוזות  ראשונים 
התנ"ך. זכינו לראות בעינינו התקיימות דברי הנביא: 'גדול יהיה כבוד הבית האחרון מהראשון 

אמר ה' צבאות ולמקום הזה אתן שלום".

הקהילות  בעקבות  מסע 
הנשכחות. תלמידות אולפנת צביה 
הרצליה יצאו למסע פולין בעקבות 
סיפורים  עם  הקטנות  הקהילות 
פוקד  ואין  שנשכחו  משמעותיים 
אותם. כך לדוגמה הגיעו התלמידות 
לעיירה קטנה וורטא (דברט בלשון 
קברות  בבית  וביקרו  היהודים) 
בכך  שראה  מקומי  גוי  ע"י  ששוקם 
שליחות. התלמידות סיפרו כי מטרת 
שלא   – להם  "לומר  הייתה  המסע 
והנה  תקוותנו–תקוותכם,  אבדה 

אנחנו פה, ומכאן לוקחים את סיפור חייכם וחוזרים אתו לארץ ישראל". למסע הצטרפו תלמידות 
אולפנת צביה יצירתית בירושלים. צילום: טליה פיש צביה הרצליה.

תיק הקליטה - לבית היהודי. זאב שוורץ, מנכ"ל "תורה מציון" המפעילה שליחים בקהילות יהודיות בכל 
רחבי העולם, קרא ליו"ר הבית היהודי השר נפתלי בנט לדרוש את תיק העלייה והקליטה, "כחלק מהתנאים 
לקיומה של הממשלה הנוכחית. היותו של בנט שר התפוצות מחייב את האיחוד עם משרד העלייה והקליטה 
מתוך אחריות כוללת ליהדות התפוצות ושיהווה שר הביטחון לעם היהודי. הגיעה העת שהציונות הדתית 

תחרוט על דגלה ערך ציוני חשוב זה של עלייה וקליטה".
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בני  מאולפנת  ט'  כיתות  יצאו  שעבר  בשבוע  לפניך.  חלוצות 
עקיבא נריה ליישובי חולות חלוצה לביקור ולפעילות התנדבותית 
הארץ  לאהבת  האדמה,  לעבודת  לחלוציות,  חיבור  מתוך  חקלאית 
והכרת קהילות חדשות בעם ישראל. הבנות עבדו ביישוב בני נצרים 
ועגבניות.  ארטישוקים  בקטיף  היישוב,  בחממות  חקלאית  בעבודה 
מחנכת אחת הכיתות, המורה רעות, סיפרה : "לאחר העבודה פגשנו 
סיפור  על  ומעצימה  מרגשת  לשיחה  הגוש  מגורשי  החקלאים  את 
בתוכם  שמצאו  העצומים  והכוחות  קטיף  גוש  על  המאבק  חייהם, 
להתחיל עם בני משפחותיהם חיים חדשים בחבל ארץ לא מיושב, 
שחיכה לרוח חדשה שתפריח בו את השממה ותחדש ולו במעט את 
רוח גוש קטיף המפוארת. התרגשנו, החכמנו ותרמנו, ולא פחות נהנינו 

מהגיבוש ומהאווירה השכבתית".

פרס החינוך המחוזי לקריית החינוך אמי"ת עכו. השבוע 
בית  כי  צברי,  אתי  עכו,  אמי"ת  החינוך  קריית  מנהלת  התבשרה 
החינוך זכה בפרס החינוך המחוזי של משרד החינוך במחוז צפון. 
בית החינוך מועמד לקבלת פרס החינוך הארצי של משרד החינוך 
לשנת תשע"ט. בחמש השנים האחרונות הובילה המנהלת אתי צברי 
מהפכה משמעותית בקריית החינוך: עליה דרמטית באחוזי הזכאות 
לבגרות של תלמידי בית החינוך -  מ53% ל-92% , שילוש מספר 
התלמידים הניגשים לחמש יחידות לימוד במתמטיקה והכפלת מספר 

הניגשים לחמש יחידות באנגלית. צילום: רינת בן יוסף.

23 שנה לפטירת הרב נריה זצ"ל – 
הולכים בדרכו 'אחד לאחד'

| נחמן שפירא

קרן 'אחד לאחד' שהוקמה לאור מורשתו של 
הרב משה צבי נריה זצ"ל תקיים ביום פטירתו 
'גיוס המונים' לפרויקט 'מאה המצטיינים של הציונות 

הדתית'.
לפני כשנה  ייסדה קרן 'אחד לאחד' את פרויקט 
המלגות למאה אברכים מצטיינים בלמעלה מ-40 
קיבלו  חודש  מדי  הדתית.  הציונות  של  ישיבות 
שקלים   3,000 בסך  מלגה  המצטיינים  האברכים 
על מנת שיוכלו להמשיך ולהתרכז בלימוד התורה 
לאורך 3 שנים, מבלי להיות מוטרדים בהישרדות 

כלכלית.
הקרן, שהוקמה על ידי הרב יצחק נריה, נכדו של הרב משה צבי נריה 
זצ"ל, תקיים ביום שלישי השבוע 'גיוס המונים' במטרה לגייס סכום 

המצטיינים  האברכים  למאה  מלגות  מתן  שיאפשר 
למשך שנה נוספת, ובכך להבטיח את הצמחת הדור 

הבא של גדולי התורה מבני הציונות הדתית.
'מאה משלנו',  השנה נושא הקמפיין נבחר להיות 
לבני  שיש  הפסיכולוגי  המחסום  את  לפרוץ  בכדי 
הציונות הדתית מהמילה אברך ולגייס את הציונות 
את  שיצמיח  למאמץ  שותפה  להיות  כולה  הדתית 
גדולי התורה הבאים של עם ישראל מהציונות הדתית.
של  האברכים  למאה  המלגות  הענקת  "פרויקט 
הדתית  הציונות  להצבת  הכרחי  הדתית  הציונות 
ולייצר  ישראל  עם  של  הרוחנית  ההנהגה  במרכז 
עמוד שדרה מנהיגותי-רוחני" אמר הרב יצחק נריה, 
והוסיף: "גם עו"ד ורואה חשבון חובשי כיפה מבינים את החשיבות 

של הנהגה רוחנית ציונית לעתיד עם ישראל בארץ ישראל".

הרב יצחק נריה. 
צילום: לירון מולדובן

סטודנטים מהשומרון בכנס העיתונות. בכנס אילת לעיתונות 
שהתקיים השבוע בעיר הדרומית, השתתפה גם משלחת מיוחדת של 
סטודנטים לתקשורת מאוניברסיטת אריאל מטעם מועצת יש"ע, בסיוע 
אגודת הסטודנטים אריאל. זוהי השנה השמינית ברציפות בה פועל 
שיתוף הפעולה, המשלב את הסטודנטים האיכותיים מאוניברסיטת 
אריאל בפאנלים החשובים שעוסקים בנושאים שעל סדר היום הציבורי. 
את המשלחת הובילו מ"מ מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני, דובר 
מועצת יש"ע אלנתן זכריה וסמנכ"ל תקשורת באגודת הסטודנטים 

אושריאל בן עמרם.
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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
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משק אחיה - שמנ מזנ אחר
m-achiya@m-achiya.co.il | 1-800-242-999 | לפרטימ והזמנות
משלוחימ חינמ עד הבית בכל איזורי הארצ באמצעות המפיצ האיזורי בלבד.

ערכה איכותית של 44 נרות חנוכה עשויות 
שמנ זית כתית מעולה הראוי למאכל.

לרכישה: 02-9401313

ה�בר על משק אחיה | �יור בבית הבד - מהזית אל השמנ
�רטונ המתאר את תהליכ הפקת השמנימ 

משחק אינטראקטיבי | טעימת שמנימ 
ה�יורימ יערכו בימימ ג'-ה', כ"ו-כ"ח כי�לו, 4-6.12.18

בשעות: 9.00 | 11.30 | 14.00
רכישת כרטי�ימ ל�יור: 02-9401313

באפשרותכמ לשלב את הביקור במשק אחיה יחד עמ ביקור 
בשילה הקדומה. כרטי� משולב נמכר באתר שילה הקדומה.

ער
ש

ל
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דירה לעזרת העוטף. קרן "עם ישראל חי" הוותיקה מארה"ב 
מרחיבה את פעילותה בישראל ומתגייסת לעזור לחקלאי עוטף 
עזה והצפון, הסובלים מטרור חקלאי, לנזקקים ולקידום פרויקטים 
יוקרה  דירת  להגרלה  תעמיד  הקרן  ישראל.  רחבי  בכל  ציוניים 
בירושלים, תמורת כרטיס השתתפות במחיר של 180$ בלבד. כספי 
לחקלאי  סיוע  ובראשן  ציוניות  מטרות  לקידום  ישמשו  ההגרלה 
עוטף עזה והצפון. בחודש האחרון תרמה הקרן לחקלאי עוטף עזה 
כ-4000 עצי פרי לשתילה, שנועדו להחליף את העצים שנשרפו 
בהגרלה  ההשתתפות  התבערה.  ובלוני  ההצתות  טרור  בעקבות 
תתאפשר עד לתאריך 31.12.18. ההגרלה תיערך בינואר 2019. (מ.) 

אינפורמטיבי

בפסנתר שירו לו. נפתחה עונה נוספת מסדרת החוויה היהודית 
של האגף לתרבות יהודית בפתח תקווה, והפעם "בפסנתר שירו לו..." 
עם אודי דוידי וקובי אפללו. בתחילת האירוע נפרדו עובדי האגף 
לתרבות יהודית מחבר מועצת העיר וראש האגף משה פלדמר, המסיים 
את הקדנציה במועצת העיר בשבוע הבא. בדבריו ציין פלדמר כי בימים 
אלה מלאו 20 שנה מאז נכנס לראשונה כחבר במועצת העיר פתח 
תקווה וכראש האגף לתרבות יהודית. בתקופה זו הפכה פתח תקווה 
לשם דבר בכל הקשור לתרבות היהודית בזכות מפעלי התרבות הרבים 
ואיחל  דיעי  איציק  רה"ע  למ"מ  האגף,  לעובדי  הודה  הוא  שנעשו. 
הצלחה לחברי המועצה החדשים ולראש העיר הנכנס רמי גרינברג. 
בתמונה:  ראש העיר רמי גרינברג, מ"מ רה"ע איציק דעי ושמואל זלצר 
מנהל האגף לתרבות יהודית, מעניקים תעודת הוקרה למשה פלדמר.

תמונה אחת שווה אלף מילים. בימים אלו מקיימת מכללת 
תלפיות לחינוך את תערוכת הצילום השנתית בגלריה האחרת בקמפוס 
המכללה. בתערוכה מציגות הסטודנטיות סגנונות צילום ייחודיים 
המשלבים עריכה ומשחק בין אפקטים שונים המספקים הצצה אל 
נפשן וליבותיהן. ד"ר מתי פישר, ראש המסלול: "הצילום הוא ראי 
אל הנפש ואל המחשבה היותר עמוקה של האדם. היכולת לתפוס 
את הרגע, את המציאות, ולהוציא ממנה את הפנימיות של הצלם היא 
יכולת מופלאה והבנות הצליחו להנגיש את עצמן בתערוכה באופן 

יוצא דופן".

מרבדים של ידע. השבוע קיימו במכללה האקדמית הרצוג ערב 
עיון לרגל צאתו של הרב ד"ר אברהם וולפיש לגמלאות ולרגל צאת 
ספרו 'מרבדי משנה'. העוסק בעיונים ספרותיים של משניות במסכת 
ברכות. ראש המכללה, הרב ברנדס, סקר את תרומתו של הרב וולפיש 
בתחום חקר ההיבטים הספרותיים של ספרות חז"ל. במהלך הערב 
שולבו הרצאות של הרב ד"ר יעקב נגן - תלמיד ותיק של ד"ר וולפיש, 

של ד"ר תמר קדרי ושל ד"ר הלל מאלי. 

גן שלנו מה מקושר הוא. גן תקשורת 'פרח' – מבית 'אורחות 
חינוך', גן ייחודי עבור ילדים עם לקות תקשורת, נחנך בבאר יעקב.  
הילדים עם לקות תקשורת ייהנו  מגן תקשורת ייחודי, המאובזר בציוד 
חדשני ומתקדם ביותר המותאם עבורם. בטקס השתתפו ראש המועצה 
המקומית ניסים גוזלן, מנהל אגף החינוך במועצה גלעד גולדמן, רכזת 
החינוך המיוחד בבאר יעקב רותי  אליקמל, משה שטיין מנכ"ל "פרח", 
מנהלת הגנים והמעונות ברשת 'פרח' איילת סלמון, הילדים והוריהם.

מצבהרוח | גיליון מס' 34510
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2שבט ישורון קרית שמואל 1נשיא חדש

שבט אחים

 ערב מיוחד לרגל פתיחת קורס
'רועה רוחני' התקיים בבית הכנסת 

'ראשית תבואתו' בחריש במעמד ראש 
ישיבת רמת-גן וראש מכון 'צורבא 

מדרבנן' הרב בן ציון אלגאזי, רב קהילת 
'ראשית תבואתו' הרב יצחק אלגביש, 

מגיד שיעור 'רועה רוחני' הרב שמואל 
אברהם, ור' אלדד זהר ממכון 'צורבא 

מדרבנן'.

 בשבוע שעבר נערכה בתיאטרון
ירושלים הסמכת הרב ד"ר כתריאל 
(קנת') ברנדר לנשיא וראש מוסדות 

אור תורה סטון, ע"י הרב שלמה 
ריסקין, מייסד הרשת ונשיאה היוצא, 

שלאחר למעלה משלושה עשורים 
שחלפו מאז הקים את הרשת בחר ברב 

ברנדר כמחליפו וכמי שיוביל את דרכה 
וחזונה למחוזות חדשים. הערב נערך 
בהשתתפות כ-950 אנשים ובמעמד 

ח"כ שולי מועלם, שופט העליון 
בדימוס אליקים רובינשטיין, הרב דוד 

סתיו, הרב אבי גיסר, הרב ד"ר אברהם 
ליפשיץ, הרב מיכאל מלכיאור, ראש 
מועצת גוש עציון שלמה נאמן, ראש 

מועצת אפרת עודד רביבי, יו"ר הנהלת 
אור תורה סטון ד"ר רוי שטרן, מנכ"ל 

אור תורה סטון ינון אחימן, עובדי 
הרשת, הצוות חינוכי ואורחים. במהלך 

הערב אף הוקרנה ברכה מיוחדת 
ששלח הרב יונתן זקס לרגל האירוע. 
הערב, שהפיקו טל ומיקי רוזנבאום, 

נחתם במופע של יונתן רזאל שאירח 
את קובי אוז. צילום: רוני נתן קצת 

אחרת.  1 

 בעמותת 'אדווה' פתחו את מחוז
ירושלים של העמותה שעוסקת בלווי 
של זוגות מאותגרי פוריות ובהעלאת 

המודעות הציבורית לנושא, בערב 
חברתי מרגש לכ-50 זוגות עם בעיות 
פוריות מכל המגזרים שנערך ב'בית 

רוס' בעיר. בפתיחת הערב דיבר יו"ר 
ומקים העמותה הרב דורון בפלר, 

ולאחר מכן נהנו הזוגות מסדנא 
מיוחדת של הקונדיטורית אסתי 

הומינר. הערב נערך בארגון מנהלי 
המחוז החדשים שילה ועדי כהן ויוסי 

ונעם גמליאל. 

 מכללת 'חמדת הדרום' זכתה
השנה להוביל את פרחי הניהול בחמ"ד 
מטעם 'אבני ראשה'. השבוע, התארחה 

הקבוצה בביה"ס 'הרוא"ה' בשדרות 
ובתיכון 'שער הנגב'. לקבוצה נלוו 

מנהלי התוכנית: שי מאמו, יעקב חדד 
ונחמה סגל, שלהם במצטבר 41 שנות 

ניהול. 

 הרב דב ליאור הגיע לביקור מיוחד
בעוטף עזה. הרב פתח את היום בעיר 

שדרות בשיעור לתלמידים בישיבת 
ההסדר ולאחריו יצא לסיור בעיר יחד 

עם סגן ראש עיריית שדרות הסרוג 
אלעד קלימי. בהמשך נסע הרב לחץ 

השחור וראה את מקום פיצוץ אוטובוס 
החיילים, המשיך ליישוב כרם שלום, 
נפגש עם תושבי היישוב ואף העביר 

שיעור.

 שבט 'ישורון' קריית שמואל
התכנס בשבת בקיבוץ נחשולים. 

נצפו: רותי ואיתן אברקי, זהבה וגבי 
ויינברגר, יעל וחנני כספי, אילה ורמי 

זיו, ברכה וציון, תמי ואהרון מרקוביץ, 

דינה ואריה אביב, תמי ואחי מינץ, רותי 
ויעקב פרוכטר, איליק והלל שורק, שרה 
ומנשה צימר והמארגנים יהודית ויעקב 

פרידמן מפדואל.  2 

 בנתניה הושקה חנות של
רשת האופטיקה הבינלאומית 

'אופטיקל סנטר'. את האירוע כיבדו 
בנוכחותם המיליארדר הצרפתי 

והבעלים של רשת אופטיקל סנטר 
הבינלאומית לורנט לוי, בנימין 

קוסקס מנכ"ל הרשת בארץ וזכיין 
החנות בנתניה יחד עם אשתו אילנה, 
מנהלת החנות. נצפו: ממלאת מקום 
וסגנית ראש העירייה - שירי חגואל 

סיידון, חבר המועצה החדש יוני 
שטבון, הג'ודוקאים הישראלים וזוכי 

מדליית הזהב בתחרות הגראנד סלאם 
באבו דאבי – שגיא מוקי ופיטר פלצ'יק. 

במהלך האירוע הודה לורנט לוי 
לג'ודוקאים על הכבוד הגדול שהביאו 
למדינת ישראל עם מדליות הזהב בהן 

זכו. 

תרבות וספורט

 לאחר ההצלחה של הכרך הראשון
על חומש בראשית שנמכר בכ-10 

אלפים עותקים, ממשיכה אמילי 
עמרוסי עם ספר שני בסדרת 'הפרשה' 

על חומש שמות. המאייר מנחם 
הלברשטט ליווה את מילותיה של 

אמילי עמרוסי במכחולו.

 המרכז האקדמי 'שערי מדע
ומשפט' חנך השבוע, בשיתוף 

החברה לחקר המקרא, סדרה חדשה 
של מפגשים תחת הכותרת 'מסע 

הברנז'ה



4

www.mishhab.co. i l

80
6 5 4

41 מצבהרוח  |  2018 בנובמבר   23 התשע"ט,  בכסלו  ט"ו 



2

4יפה בגרמניה3ריבו וגושן בשורק

בעקבות התנ"ך', שבהם יידונו סוגיות 
אקטואליות על רקע מקורות מקראיים. 

במפגש הראשון התקיים דו שיח 
בנושא 'הן עם לבדד ישכון!?' בין פרופ' 

גבריאלה שלו, שגרירת ישראל באו"ם 
לשעבר ומבכירי חוקרי דיני החוזים 

בעולם עם נשיא המרכז, פרופ' אביעד 
הכהן. נצפו בין השאר: ישראל קריסטל, 

עו"ד מנחם נבנצל, רו"ח דב נווה, ד"ר 
חגי ויניצקי, מוטי מעיין, שמואל ומילכה 

זיילר. 

 מרכז צעירים בנחל שורק הוא
ממרכזי הצעירים הפעילים בארץ 

ומקפיד לדאוג להפקות הכי שוות בארץ 
שמותאמות לציבור הדתי . השבוע הוא 
עשה זאת בהופעה חגיגית במיוחד של 

ישי ריבו מארח את נתן גושן. הצמד נתן 
מופע מדהים במיוחד והרים את האולם 

על הרגלים. 3 

 במסגרת פסטיבל 'הביצה' להומור
יהודי שמתקיים בגולה בפ"ת נערכה 
במוצ"ש האחרון הופעתה של רביטל 
ויטלזון יעקבס, שלמרות שבת ארגון 

הצליחה למלא את האולם בלי בעיות. 
בין הנוכחים נצפו: עו"ד איציק דיעי 

יו"ר הפסטיבל, הפליליסט אריאל וינדר 
ורעייתו אביגיל, חגית ובועז קוט, ליזט 

ואוהד שבתאי, מנהל אגף הפיקוח 
הרב תכליתי בעיריית פ"ת יוסי יואלמן 

ורעייתו, המשפטן אביעד הולנדר, עו"ד 
צביקה וישנגרד ורעייתו תהילה, הכלכלן 

הראשי של בנק הפועלים גלעד שריג 
ורעייתו החוקרת ד"ר רחלי.

 לקראת חג החנוכה ולאחר חצי
שנה של עבודת אנימציה מושקעת, 

בבימוי נדב נחמני והאנימטורית דנה 

דרנוב, מגיש האמן והיוצר עמירן דביר 
את הגרסה הוויזואלית לשיר 'החתול 
והעכבר' שהושק באלבום 'זה הזמן'. 

 המנצח הישראלי אלי יפה
הגיע לגרמניה לנצח על קונצרט 

מיוחד לציון 80 שנה לליל הבדולח 
בהשתתפות אישים רמי מעלה מצמרת 

הממשל. המנצח הוזמן לשאת דברים 
שריגשו את הקהל המקומי, שרובו היה 
לא יהודי. אלי יפה ניצח על התזמורת 

הפילהרמונית הנודעת של הרדיו הצפון 
גרמני . (NDR). . בסיום הקונצרט 

הקהל קם על רגליו והריע ממושכות 
למאסטרו אלי יפה ולתזמורת הקונצרט. 

הצלחה ענקית שלא תישכח.  4 

פוליטיקה

 11 שרים, יו"ר הכנסת ובכירי הבית
היהודי והליכוד השתתפו השבוע 

באירוע הניצחון של יוסי דגן, שלקח 
את הבחירות בשומרון ברוב מוחץ 
של 81%. בין המשתתפים היו גם: 

יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין, שר 
התחבורה ישראל כץ, שר התשתיות 
ד"ר יובל שטייניץ, שר המדע אופיר 
אקוניס, שר הכלכלה אלי כהן, השר 

להגנת הסביבה זאב אלקין, שר 
התיירות יריב לוין, שר הרווחה חיים כץ, 
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, סגן שר 

הביטחון הרב אלי בן דהן, ח"כ דוד ביטן, 
ח"כ יואב קיש וח"כ אמיר אוחנה. יו"ר 
מפעל הפיס לשעבר אלוף במילואים 
עוזי דיין ופלמח זאבי, בנו של רחבעם 

ז"ל.  5 

תקשורת

 סטודנטים לתקשורת מאוניברסיטת
אריאל יצאו לכנס אילת לעיתונות 
מטעם אגודת הסטודנטים אריאל 

ומועצת יש"ע. זוהי השנה השמינית 
ברציפות שבה פועל שיתוף הפעולה 

המבורך, המשלב את הסטודנטים 
האיכותיים בפאנלים החשובים שעל 

סדר היום הציבורי, ערבי שיח ומינגלינג 
בכנס התקשורת הגדול של ישראל עם 
בכירי התעשייה. את המשלחת הובילו 

מ"מ מנכ"ל מועצת יש"ע יגאל דילמוני, 
דובר מועצת יש"ע אלנתן זכריה 

וסמנכ"ל תקשורת באגודת הסטודנטים 
אושריאל בן עמרם. 

מזל טוב

 למשה ליסיצין מאלקנה ויעל
אנסבכר מנחליאל לנישואיהם. ערך 
את החופה והקידושין הרב שמואל 

אליהו הרב הראשי של צפת. בברכות 
התכבדו דוד החתן הרב יוסף מנדלביץ, 
אסיר ציון וממנהיגיה של יהדות ברית 
המועצות, והרב יהודה שטרן רבה של 

אלקנה.

 לאלעד ולינור עומר מחריש לרגל
הולדת הבת, אחות לנועם ולתאומים 

עידו ורותם.

 לאלי סילברמן, עוזר רב הקהילה
בלונדון ולאשתו יוכבד, לרגל הולדת 

הבן. 

.לאלימלך ונועה קרזן להולדת הבת

הברנז'ה

42



43 מצבהרוח  |  2018 בנובמבר   23 התשע"ט,  בכסלו  ט"ו 

8

10.12
053-3033700

www.eshkolot.org

2.12
054-4349094

www.zehot.co.il

64 18
12



3

 לאביה שקלאר, בתו של איש
התקשורת מוטי שקלאר, לרגל 

נישואיה עם אמיתי חמו. שקלאר 
בוגרת גל"צ משמשת היום ככתבת 

ב'מקור ראשון' וסגנית עורכת 'דיוקן'.

 לשלומית ודוד רייטר מכפר סבא
לחתונת בנם אוראל עם אביה, בתם של 

תניה ואלון וולקן מגבעת שמואל.

 לאפק דוקלר, בנם הבכור של יעל
ומויש דוקלר, נכד לעליזה וישעיהו 

גנזר מראשון לציון, ומאירה ויוסי 
דוקלר מרמת גן לרגל בר המצווה.

 לדודי ונעמה יערי מרחובות
לנישואי בנם אמיתי עם נעמה, בתם 

של מייקל ורחלי צוקר מבית אל. 

 לחבר מועצת העיר בלוד נתנאל
איזק ולאשתו ליטל להולדת הבן 

יהודה- נכד לסא"ל במיל׳ הרב פיני 
איזק ורעייתו מיכאלה איזק. באו 

לשמח גדעון סער וגאולה אבן, יו"ר 
הכנסת יולי אדלשטיין, שר התיירות 
יריב לוין, שר המדע אופיר אקוניס, 
ניר ברקת, מיקי זוהר, איציק שמולי 

ואחרים.

 לסבתא הניה צלניק מירושלים
ולסבא-סבתא יצחק וצביה 

לבובי יקירת העיר פתח תקווה, 
חברת מועצת העיר לשעבר 

וחברת הנהלת אמונה, לנישואי 
הנכד בועז בן הרב נתנאל צלניק, 

רב אולפנת 'צביה יצירתית' ואורית, 
יועצת  וחברת הנהלת אולפנת 

צביה ירושלים, עם שושי בתם של 
הדיין הרב מאיר ואסתר אורליאן מיד 

בנימין. בחתונה השתתפו ראשי ישיבת 
הר המור, רבניה ותלמידיה  וביניהם: 

הרבנים הרב מרדכי שטרנברג, יעקב 
לבנון ויהושע צוקרמן שבירכו בחופה, 

הרב אריאל אדרי והרב דוד ג'יאמי 
ועוד. באו לשמוח ולשמח ראש מכון 
פוע"ה הרב מנחם בורשטין, רבה של 

באר שבע הרב יהודה דרעי, פרופ' הרב 
נריה גוטל, הרב ד"ר יגאל שפרן, הדיין 

הרב ציון לוז, ראש רשת 'צביה' הרב 
שמחה ויסמן, ראש אולפנת צביה 
ירושלים הרב יוסי זלצמן, מנהלת 

אולפנת צביה יצירתית אורית בלוך, 
ראש אולפנת צביה חיפה ודוד 

החתן הרב יואב ברי. אורחים רבים, 
בני משפחת הכלה, הגיעו מארה"ב 
וביניהם סבי הכלה הרב ד"ר יחיאל 

וחיה אורליאן מראשי הישיבה 
יוניברסיטי וד"ר מרדכי ורבקה 

קניגסברג ומשפחותיהם.

 למשפחות גלמן וקור לרגל נישואי
ילדיהם. הכלה מוריה היא אחותו 

הצעירה של רס"ן אליאב גלמן ז"ל 
שנהרג בקרב מול מחבל בצומת גוש 
עציון לפני כשלוש שנים והחתן הוא 

בנו הצעיר של הלשונאי ד"ר אבשלום 
קור והסופרת זהבה קור.

 לשוהם שמואל שהתחתנה השבוע
עם בחיר ליבה ליאור חג׳בי, שוהם 

זכורה לנו מתוכנית הלילה של יוסי 
בן עטר והיום מנהלת משרד הלובינג 

'ריפבליק יועצים'. בקהל נצפו: בהרכב 
מלא מריפבליק יועצים - מבשרת נבו, 

לירן ולירון הרשקוביץ, ארי וגולדי גלהר, 
נעם סלע, דינה אילן, טל בנש, ומתנאל 
רנד, אליהם הצטרפו אנשי התקשורת 
יוסי בן עטר, מעיין וילציק, עקיבא וייס, 

רפי פרלנשטיין, דב אייכלר.

 לארז ויפעת שקלים ולסטפן ודברה
פלשטיין מנתניה, לרגל נישואי ילדיהם 

אדיר ואריאלה.

 לעו"ד דורית זולדן, שותפה
במשרד 'וילי יצחקי ושות'' ושוקי זוהר 

- מי שהיה יועצו של זבולון אורלב 
ויו"ר ועד העוזרים הפרלמנטרים 

וכיום יועץ אסטרטגי. בחופה שערך 
הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו 
ונערכה באולמי 'דימול פלטינום' 

כובדו בקריאת הכתובה  הרב אביגדור 
בורשטיין רב שכונת רחביה, ובברכות 
השר לשעבר זבולון אורלב. באו לברך 

ולרקוד לצללי להקת רוקדים: שר 
החינוך נפתלי בנט, סגן שר הביטחון 

הרב אלי בן דהן, ח"כ ניסן סלומינסקי, 
יו"ר סיעת הבית היהודי ח"כ שולי 

מועלם, ח"כ מוטי יוגב, ח"כ יואל חסון 
ועוד. ראש העיר ירושלים משה ליאון, 
ראש העיר גבעת שמואל יוסי ברודני, 

ראש מועצת בית אריה אבי נעים וראש 
המועצה האזורית מנשה אילן שדה, 
עו"ד איתן צנעני סגן ראש העיר כפר 

סבא, אל"מ במיל יעקב ויליאן סגן ראש 
העיר גבעת שמואל, מושיק גולדשטיין, 
סגן ראש העיר גבעתיים, הרב גדי מזוז 

סגן ראש העיר באר שבע,  והח"כים 
לשעבר שאול יהלום עם רעייתו נאוה 

וגילה פינקלשטיין עם בעלה יהודה. 
עוד נצפו: ראש המטות  טל גן צבי, 
יאיר הירש אבי אבוחצירא והיועצים 

עו"ד גיל ברינגר, אורי שגיא, רועי וולף, 
מאיר ליוש, עו"ד הרצל יחזקאל. נצפו 

גם אנשי היח"צ אבי לרנר ורעייתו פרח, 
אמנון שומרון, הילה זליגמן, אודי טנא, 

יניב רוזנברג.  6

6מזל טוב לשוקי זוהר ודורית זולדן  5ממשלת השומרון

הברנז'ה
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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 



שמש

נטילת ידיים: 
עמדה מיוחדת.

גישה לנכים: אין.
מבטיחים להתקין 

מעלית תוך כמה 
חודשים.

א'-ה': 12:30 עד 23:00.
שישי: סגור.

מוצ"ש (שעון חורף):
עד 23:00.

חנייה: בשפע.

שירותים: ניקיונם א"א.
שירותי נכים: אין. 
מבטיחים להתקין 
יחד עם המעלית.

.02-6504483

גוש עציון, 
צומת הגוש

מהדרין, 
רבנות גוש עציון.

כשר

ַמַעֵׁשנות בגוש-עציון
'רוזה' בגוש  לפני שנים, מיד עם פתיחת  מסעדת 
עציון, באנו אצלה והמלצנו עליה. ארבע שנים אחרי 
הפתיחה באנו אצלה שנית, והמלצתנו בעינה עומדת.
עד  כמה,  יודע  המי  בפעם  ונציין  נחזור  ראשית, 
יישובים  פוגשים  עציון.  בגוש  הביקור  מרנין  כמה 
הומים ופורחים עם עשרות אלפי תושבים, והחיסרון 
בצמתים  התנועה  פקקי  הוא  בשטח  שבולט  היחיד 
זו  בגוש  למסעדה  לבוא  בכלל,  הצרים.  ובכבישים 
מירושלים  נסיעה  שעה  חצי  בשמיים.  משימה  לא 
דרך כביש המנהרות או שעה נסיעה מגוש דן דרך 
עמק האלה, שלא לדבר על הפוטנציאל הענק של 

תושבי הגוש עצמם.
הזאת  המעולה  הבשרים  מסעדת  ל'רוזה'.  נחזור 
במעשנת  בשרים  לתפריטה  והוסיפה  התחדשה, 
שמייצרת  אמריקאית  חברה  היא  טרייגר  טרייגר. 
מעשנות העובדות על שריפת שבבי עץ ללא גז או 

חשמל. השבבים עצמם מיובאים מאמריקה. 

מעבר לכשרות ב'רוזה'
ובאתי  מעשנות,  שתי  עם  ועובדת  רכשה  'רוזה' 
החדש,  התפריט  את  לטעום  רעייתי  נאוה  עם  יחד 

ולספר לכם מה מוציאות המעשנות מקרבן.
על  לכם  נספר  הבשר  נתחי  אל  שנבוא  לפני 
הנפשות הפועלות. בעל המסעדה הוא יאיר שיאון. 
למעלה  בתחום  עובד  הוא  שבגוש.  אלעזר  תושב 
מסעדות  את  רבות  שנים  וניהל  שנים  מעשרים 

'מרבד הקסמים' הזכורות לטוב.
יחד עימו עובד שף המסעדה, ג'ו גוזלן. אף הוא 
בצרפת  מצרפת.  שעלה  שבגוש,  דניאל  נווה  תושב 
היה בעליה של מסעדה עם כוכב מישלן, וב'רוזה' 
שהמנות  בפנינו  טוען  הוא  לכשרות.  הסבה  עשה 

נופלות  לא  שלו  הכשרות 
במאומה בטיבן ובטעמן.

ומציע  מאוד  רחב  התפריט 
ראשונות,  אפשרויות:  המון 
מוקפצים,  סלטים,  פוקצ'ות, 
יש  ודגים.  עיקריות  פסטות, 
'רוזה'  שנקראת  קבוצה  גם 
אקספרס, שמציעה מנות יותר 
קטנות במחירים עממיים כמו 

המבורגר, טורטיות וכריכים.
אנו התרכזנו בבשרים שהוכנו במעשנת הטרייגר, 
שבענו  ראשונות.  מנות  שלוש  להם  והקדמנו 
והותרנו והנה הפירוט. המנות הראשונות שטעמנו 
היו באו אסאדו (46 ש'), רול סינטה מעושן (44 ש') 

וצ'יפס בטטה (32 ש').
באו אסאדו הן שלוש לחמניות קטנות ומאודות עם 
וצ'ימיצ'ורי.  באיולי  מתובל  דק-דק  מפורק  אסאדו 

האסאדו מעושן והמנה טעימה מאוד.
קטנים  גלילים  חמישה  של  מנה  הוא  סינטה  רול 

של סינטה מעושנת ברוטב איולי. מומלץ.
של  גדושה  צלחת  מעדן.  הוא  הבטטה  צ'יפס 
פרוסות דקיקות של בטטה, מטוגנות ומתפצפצות. 

מנה מספיקה לשניים.

פאי לימון ייחודי
עכשיו ניגשנו לבשרים המעושנים. התפריט מציע 
בריסקט (89 ש'), קורדון בלו (95 ש') ונתח אסאדו 
(115 ש'). אנחנו בחרנו בפלטת בקר פרימיום זוגית 
שמיד  הנ"ל,  הבשרים  כל  את  בה  שיש  ש')   269)

נפרטם.
עם  בקר  חזה  פרוסות  של  מנה  הוא  הבריסקט 
בשרים  מנת  הוא  בלו  הקורדון  דקים,  שומן  שולי 
טחונים של טלה ובקר עטופים במעטפת של סטייק 
סינטה, והכל בא ברוטב מיוחד עם שקדים. במרכז 
העצם.  על  האסאדו  המנה 
את  לבקש  יכול  שמעוניין  מי 
האסאדו מפורק, ומפרקים לו 
עם  מוגשת  מנה  כל  במטבח. 

סלט קטן ותוספת.
המשותפת,  דעתנו  חוות 
הכל  שלי:  וגם  נאוה  של  גם 
משהו  ומיוחד.  טעים  מעולה, 

משהו.
אחרי ארוחה כזאת מתבקש קינוח מתוק.

הקינוחים מגיעים בדרך כלל מ'ביסקוטי'. אבל אם 
זכיתם, פעמים שיש קינוחים תוצרת בית, שמוכנים 

על ידי השף ג'ו או צוותו.
אנו נהנינו מפטיפורים שהיו מעשי ידיה של רוניה 
השירות  ניהול  הוא  תפקידה  שעיקר  אפשטיין, 

והמלצרים.
כה  לימון  פאי  מכין  שג'ו  מספרים  לאוזן  מפה 
ומוכנים  לטעום  באים  בינלאומיים  ששפים  טעים, 
להישבע שהפאי לא פרווה. ג'ו מפרט לי בחיוך את 
מרכיבי הפרווה של הפאי, אבל לא זכיתי בו באותו 

ערב. מילא, סיבה טובה לבוא שנית.
יש גם ארוחות ילדים במחיר  45 שקלים.

לבוא למסעדה 
בגוש-עציון זו לא 
משימה בשמיים. 

ותסעדושאול יהלום
תרבחו

מצבהרוח | גיליון מס' 46510

'רוזה' 
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