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ההסדר הייחודי של מנורה מבטחים 
עם הסתדרות האקדמאים במקצועות המח“ר 

מעניק לך ולבני משפחתך* )מקרבה ראשונה( תנאים מיוחדים, 
מהטובים במשק, ומשפר את פנסיית הפרישה שלך באופן משמעותי.

*הטבות לבני משפחה יינתנו כל עוד לא חל עליהם הסדר אחר בקרן ובכפוף לחתימה על טופס החלת הטבות אישי. האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה 
או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל 
בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה. דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן 
הפנסיה, בפוליסת הביטוח הרלבנטית ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין אחד 

או יותר מן המסמכים האמורים - יגברו הוראות המסמכים האמורים. האמור לעיל בלשון זכר מתיחס גם ללשון נקבה.

לפרטים נוספים עומדת לרשותך אשת הקשר
ttova@menoramivt.co.il  |  03-7555912 הגב‘ טובה צרפתי

 menoramivt.co.il  |  mmp@menoramivt.co.il  |  *2000 :למידע ולהצטרפות
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דבר העורך
המכללות האקדמיות והסמכתן ע"י 

המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג(
מבוא

טענות רבות ומגוונות הוטחו כלפי המכללות שמספרן בשנים האחרונות 
רק הלך וגדל ומנגד עומדת המועצה להשכלה גבוהה, המאשרת הן את 
וכן מאשרת את הסמכתה של אותה מכללה להעניק  תוכנית הלימודים 

תארים אקדמיים.
המדינה,  ע"י  לה  שהוענקה  גבוהה,  להשכלה  המועצה  של  זו  סמכותה 
של  גורלה  על  המחליט  במדינה,  והבלעדי  היחיד  לגוף  אותה  הפכה 

המכללה ל"חיים" או ל"מוות", קרי לסגירה!
של  גורלה  את  הגוזרים  אנשים  אותם  הם  מי  בודקים  אנחנו  כאשר 
נציג  ביניהם  אין  וגם  ציבור  נציג  ביניהם  שאין  מגלים  אנחנו  המכללה, 
מקרב הסטודנטים עצמם שיביאו בפני ועדה חשובה זו גם זוויות ראייה 

והיבטים שונים ונוספים על אלה האקדמיים.
אין בדברי שלעיל ולו מילת ביקורת בודדה על החשיבות הרבה בהקפדה 
לסטודנטים  החומר  העברת  רמת  הלימודים,  תוכנית  רמת  על  מרבית 
סגל  של  והאיכות  הרמה  וכמובן  הקבלה  תנאי  הפרונטליות,  בהרצאות 

המרצים ועוד פרטים רבים ומגוונים הן תוכניים והן אירגוניים.
ואולי לא פחות חשוב, לבדוק  גם אם מה שצוין לעיל, חשוב מאד, ראוי 
גם היבטים נוספים שחייבים לדעתי, להוות גורמים בעלי משקל, בקבלת 

ההחלטה האם לאשר או לפסול את אותה מכללה.

צמיחת המכללות
בכלל  מדוע  היא:  ממנה  להתעלם  שנוהגים  החשובות  השאלות  אחת 
צמחו המכללות? הרי שנים רבות טרם החלו לקום מכללות, האפשרות 
היחידה להשגת תואר אקדמי, היו האוניברסיטאות. ו"אנומליה" לכאורה 
נוספת היא שלמרות ששכר הלימוד הוא לעתים קרובות גבוה עד פי 3  מן 
ופלא הביקוש למכללות ממשיך לעלות,  התשלום באוניברסיטה, הפלא 
לדעתי  ולהבנתה.  זו  לתשובה  הבסיס  היא  זו,  לשאלה  ההתייחסות  לכן 

התשובה היא בשני מישורים: 
ולהשגת ההכרה  והצמא להרחבת הידע, לרכישת השכלה  )1( הביקוש 
באמצעות השגת התואר האקדמי ואין ספק שדבר זה הוא דבר ראוי וחיובי 

ויש לעודדו. 
)2( תנאי הקבלה והזמינות של האפשרות להתקבל למכללה בהשוואה 
לאוניברסיטה שהם כיום קלים בהרבה בהשוואה לאוניברסיטאות )פרט 

לשכר הלימוד!!(.

מסקנות לעתיד
1. עתיד רכישת ההשכלה הגבוהה בארץ, תלוי רבות לדעתי במסקנות 
ובהפקת הלקחים של מקבלי ההחלטות, בכל הקשור בהשכלה הגבוהה 
לאפשר  לדעתי  מחייב  במכללות,  ללימודים  הגובר  הביקוש  בארץ. 
הביקוש  ואם  זו-  השכלה  לרכוש  חלומם  את  להגשים  אלה,  למבקשים 

הוא למכללות, יש לעודד הקמתם של מוסדות אלה שהם זמינים בהרבה 
מן האוניברסיטאות ומגדילות משמעותית את כמות הסטודנטים שניתן 

לקלוט ולספק בכך חלק נכבד מן הביקוש הגובר.
2. יחד עם זה, אל למכללות לשכוח, שהן לא רק מוסדות להפקת רווחים 
לבעליהן, אלא בראש וראשונה מוסד להשכלה גבוהה ולהקפיד הקפדה 
שהינו  הסטודנט,  של  הראשוני  הקליטה  משלב  כבר  ומדוקדקת  יתירה 
מקבילים  שיהיו  תנאים  למוסד.  להתקבל  הסף  ובתנאי  בדרישות  עומד 
שכר  גובה  ולקבוע  גיסא  מחד  ומוסמכים,  מוכרים  אקדמיים  למוסדות 
לימוד אופטימלי שיאפשר מימוש חלומם של כל החולמים לרכוש השכלה 

גבוהה ותואר אקדמי ולהפוך חלום זה למציאות.

והיישום...
כדי לממש וליישם את המצוין לעיל, על המועצה להשכלה גבוהה, חלה 
לדעתי החובה לערוך שינוי בתפישת עולמה ובראש וראשונה להתחשב 
לפסול  ולא  גבוהה  להשכלה  וגובר  הולך  ביקוש  של  קיומו  של  בעובדה 

מכללה רק על סמך שיקולים אקדמיים.
להבין  לדעת  יש  האקדמיות,  הדרישות  של  התקיימותן  את  לאפשר  כדי 
ולנתח את מכלול הסיבות, הגורמים והתנאים הנוספים והדבר יתאפשר 
אם בוועדה הקובעת במל"ג יהיו גם נציגי ציבור, לאוו דווקא מן האקדמיה 
ויאירו סוגיות ותנאים שלא בטוח שחברי  וגם נציג הסטודנטים, שיעירו 

הוועדה הנוכחיים שרובם ככולם מן האקדמיה, חשופים להם.
לתמוך  האפשרות  את  שתבחן  ישראל,  ממשלת  על  גם  מוטלת  חובה 
על  כולן  היום  הנופלות  הגבוהות,  העלויות  מן  חלק  ולסבסד  במכללות 
כתפי הסטודנט ותאפשר בכך זמינות ואפשרויות נוספות למימוש רכישת 
אמיתית  לדעתי מעורבות  מחייבת  זו  יישום המלצה  הגבוהה.  ההשכלה 
של משרד החינוך ובראשו שר החינוך שחובתו לטפל בדחיפות בסוגיה 
חשובה זו. יחד עם זה מוטלת חובה למנות רגולטור שיבחן את את סוגיית 
סביר  לימוד  שכר  קביעת  של  במגמה  המכללה  של  הממשיות  העלויות 
חיובית  בגישה  נכון  שטיפול  מקווה  אני  בשעריה.  לבוא  לרוצים  והגיוני 
של תמיכה ופתיחת אפשרויות למבקשי רכישת ההשכלה הגבוהה, היא 
כוחות   ושילוב  כחברה  למדינה  וגם  האישית  ברמה  לסטודנט  גם  ברכה 
עם  יחד  האקדמיים  במוסדות  והן  בממשלה  הן  ההחלטות  מקבלי  של 
ציבור המתדפקים על שערי האקדמיה, יכול ואפשרי להפוך את החלום 

למציאות.

בברכת חג חירות שמח,

עו"ד אריה וונגרקה, העורך
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סוריה-
מאבק בלא הצלחה דבר העורך
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דבר יו"ר האגודה האם יכון שלום בארץ ישראל?

אלי סער
יו"ר האגודה

MA במדעי המדינה ובמדיניות ציבורית- אונ' בר-אילן

לא אחת נקלעים חיילי צה"ל וכוחות הביטחון לדילמות, ולעיתים קשות 
ביותר, בהם יש לקבל החלטות מידיות, שיכולות להיות קריטיות וכל זאת 
עפ"י  היא  החלטתם  האם  ההכרחי,  האילוץ  ותחת  צפוף  זמנים  בלוח 
"הקוד האתי" "ורוחו של צה"ל". והאם הם ראויים לציון לשבח, או שמא 
חרגו מהקוד האתי ולא פעלו עפ"י הקודים המוסריים של "טוהר הנשק" 

והם ראויים לגינוי וענישה.

"הקוד האתי" "ורוח צה"ל" נוסחו ע"י ועדה בראשות פרופ' כשר בשנות 
לניצחון,  וחתירה  במשימה  דבקות  ובכללם:  יסוד  ערכי  כללו   ,90 ה- 
וטוהר  רעות  מקצועיות,  משמעת,  אדם,  חיי  אישית,  דוגמא  אחריות, 
או איש הביטחון,  כי: "החייל, הלוחם  הנשק. הערך טוהר הנשק קובע 
צלם  על  וישמור  בלבד  המשימה  ביצוע  לצורך  ובכוחו  בנשקו  ישתמש 
אנוש גם בלחימה. לא יפגע בבני אדם שאינם לוחמים או שבויים, ויעשה 
)מתוך  וברכושם"  בכבודם  בגופם,  בחייהם,  פגיעה  למנוע  יכולתו  ככל 

רוח צה"ל(.

הביטחון  כוחות  ואנשי  השוטרים  החיילים,  נקלעים  קרובות  לעיתים 
למצב של סכנת חיים, ולמציאות שאינה מותירה להם ברירה ומעמידה 
אותם בדילמה, בה הם נדרשים לקבל החלטה במהירות ובתוך זמן קצר, 
במשימה  דבקות  של  הערכים  בין  ולפעול  לנהוג  כיצד  להחליט  עליהם 
וחתירה לניצחון לבין נצירת הנשק, זאת כדי להימנע מפגיעה באנשים 
חפים מפשע וברכוש, תוך סיכון עצמם וחבריהם לנשק. ולא אחת נפגעו 
הנשק  טוהר  מערך  חריגה  בכך  יש  ספק,  ללא  חיילינו,  למעשה  הלכה 

וכוונת מחברי "הקוד האתי" הצה"לי.

קיימים לא מעט סיפורים ואירועים בהיסטוריה הצבאית של עם ישראל, 
קום  ואחרי  לפני  לוחמינו,  גבוהה של  ומוסרית  אודות התנהגות ערכית 
האירועים  במהלך  אשר  הנשק,  טוהר  על  מוגזמת  והתאפקות  המדינה 
הם נצרו אש כדי לא לפגוע באנשים וברכוש, והתוצאה היתה שהם נפגעו 

ונהרגו מאש האויב. 

הערך טוהר הנשק מלווה אותנו מאז ומעולם, תורת ישראל מצווה אותנו 
רבות  דוגמאות  קיימות  ואכן  קדוש".  מחניך  "והיה  הכלל:  עפ"י  לפעול 
יהושוע  במלחמות  הנשק.  טוהר  על  הלוחמים  הקפידו  בהם  מהתנ"ך 
לעצמו,  מהשלל  חלק  ולקח  בשלל,  זבח  בן  עכן  מעל  הארץ,  לכיבוש 
ויסודי, הודה עכן  בירור מעמיק  ולאחר  זה נענש כל העם,  בגין מעשה 
במעשהו, על כך הוא נענש למוות ברגימת אבנים )יהושוע, ז'(. במלחמת 
הלוחם  אם  גם  נשים,  ובתוכם  האויב  מקרב  שבויים  נופלים  בה  רשות 
ביתו,  אל  יפה שנפלה בשבי, הוא מצווה להביאה  היהודי חושק באשה 
תהיה  מכן  לאחר  ורק  ימים,  חודש  ואימה  אביה  על  לבכות  לה  לאפשר 
מותרת לו לאישה. ואם ימאס בה, ישלח אותה לנפשה, "ולא תתעמר בה, 

לראות במגילת  ניתן  נוספת  דוגמא  כא'(.  )דברים,  עיניתה"  תחת אשר 
אסתר, כאשר ניתנה ליהודים הרשות להגן על נפשם מפני גזירת השמד 
של המן, ועל אף ניצחונם הם לו לקחו שלל ולא בזזו, שנאמר: "ובביזה לא 

שלחו את ידם )מגילת אסתר, ט', י'(. 

מוסרית  הנשקכהתנהגות  טוהר  את  לראות  אפשר  אלה  בדוגמאות 
וגם  ורע בעולם העתיק,  ישראל, שאין לה אח  וערכית שמלווה את עם 
לא בצבאות רבים בעולם בימינו אלה. ניתן לראות כי המורשת היהודית 
מאז כיבוש הארץ בימי יהושע בן נון, במלחמות היהודים בגולה ועד ימינו 
אלה,מצווה עם ישראל לשמור על רמה מוסרית גבוהה, שמירה על צלם 

אנוש וריסון היצרים גם בתוך סערת הקרבות.

למציאות  כפוף  הנשק  לטוהר  שההתייחסות  להסיק  הנאמר,ניתן  מן 
להציל  כדי  מידיות,  והדורשת כאמור החלטות  המורכבת בשדה הקרב, 
לנסיבות.  עלינו,כפוף  המגינים  אלה  ואת  חיילינו  את  ובעיקר  אדם  חיי 
מורשת  נפש.  ובחירוף  בגבורה  להילחם  יש  במלחמה!  כמו  במלחמה 
רוח  כי שבירת  לשבור,  אסור  אותה  הלחימה,  רוח  את  ישראל מטפחת 
הלחימה שוברת את רוח הלוחמים ואת הצבא. לא בכדי מצווה התורה 
הלוחמים  משורות  והפחדנים  הלב  מוגי  את  לשחרר  שיש  ואומרת 
ולא  לביתו,  וישוב  ילך  הלבב  ורך  הירא  האיש  "מי  למלחמה:  היוצאים 
הלוחמים  על  ומאידך,  ח'(.  כא'  )דברים,  כלבבו"  אחיו  לבב  את  יימס 
במערכות ישראל לנהוג ברמה מוסרית ובקוד אתי גבוה, ולא לנהוג כמו 
עמים אחרים המתנהגים במלחמה בברוטליות ובאכזריות, הורגים חפים 

מפשע נשים,זקנים וטף.

הנה כי כן, עם ישראל ידע משחר קיומו,מחד גיסא להילחם בגבורה על 
מטרות וערכים חשובים, תוך שמירה על טוהר הנשק וצלם אנוש, מאידך 
גיסא, ידע לשמור על ערך חשוב מאוד "מרוחו של צה"ל" והוא חיי אדם, 
תוך שמירה על ציווי חשוב האומר: "ובחרת בחיים...", הקובע שהערך 
חיי אדם חשוב לא פחות מהערך טוהר הנשק, ובכל מצב של דילמה בין 

שני הערכים האלה, ערך חיי האדם של הלוחם היהודי - ישראלי גובר.

חג פסח כשר ושמח לחברי האגודה, לבני ביתם 
ולכל עם ישראל

טוהר הנשק, מאז ומעולם
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פוטין בסוריה-
באתי, ניצחתי ואולי אלך

מסתמן  בסוריה  האזרחים  במלחמת 
וכיוון  מגמה  שינוי  האחרונים  בחודשים 
המאבק  של  תוצאותיו  על  להשליך  העשוי  
בחמש  זו  מדינה  של  אדמתה  על  הניטש 

השנים האחרונות. 
האזרחים  מלחמת  החלה  מאז  לראשונה 
בסוף  הושגה  שנים,  כחמש  לפני  בסוריה 
פברואר 2016 בתיווך רוסי-אמריקאי הפסקת 
שלשני  במדינה  הלוחמים  המחנות  בין  אש 
מסוים  אם  גם  אינטרס,  או  עניין  הצדדים 
בהפסקת  אמנם  מדובר  לכבדה.  וחלקי, 
משטחה  אחוז  לכעשרה  רק  המוגבלת  אש 
ונכללים בה רק חלק מן הפלגים  של סוריה 
הלוחמים מקרב מחנה המורדים, ולאו דווקא 
דוגמת  ומשקל  עצמה  בעלי  פלגים  אותם 
דאע"ש  או  אל-נוצרה(  )ג'בהת  הסיוע  חזית 
הנושאים בעיקר נטל הלחימה במשטר. ובכל 
זאת מדובר לכאורה בהישג שכמותו לא ניתן 
היה להעלות על הדעת רק לפני כמה שבועות. 
נכנסה  האש  שהפסקת  לאחר  כשבועיים 
פוטין  ולדימיר  רוסיה,  נשיא  הפתיע  לתוקף 
בהכרזה מפתיעה נוספת ולפיה רוסיה תחל 
בהסגת חלק מכוחותיה מסוריה. להכרזה זו 
קדמה הכרזה נוספת של פוטין ולפיה רוסיה 
שוקלת פתרון למלחמה בסוריה שיתבסס על 
הפיכתה למדינה פדראלית ובמילים אחרות, 
בין  ושליטה  השפעה  לשטחי  חלוקתה  על 
ואיראן  רוסיה  בידי  הנתמך  אל-אסד  בשאר 
לבין המורדים הנתמכים בידי ערב הסעודית, 

תורכיה וארצות הברית.
מן  הרוסים  ויציאת  בסוריה  האש  הפסקת 
האחרונים  שבחודשים  לאחר  באו  המדינה 
במלחמה  דרמטית  תפנית  הסתמנה 
נראה  כשנה  לפני  רק  במדינה.  המשתוללת 
הישגיהם  לצד המורדים.  נוטה  הכף  כי  היה 
לצידם  נגד המשטר היטו את הכף  בקרבות 
בשאר  של  ליכולתו  באשר  ספקות  ועוררו 
להוסיף ולהבטיח את שלטונו. ועם זאת, גם 
נוכח הישגי המורדים הוסיף המשטר הסורי 

השתאות.  מעוררת  שרידות  יכולת  להפגין 
הוא לא קרס למרות המהלומות שספג ואף 
לכידות מערכות הממשל  את  לשמר  הצליח 
האזרחי, כוחות הצבא ומנגנוני הביטחון, כמו 
גם את התמיכה ממנה נהנה בקרב מגזרים 
שונים של האוכלוסייה הסורית. ומה שחשוב 
אזורים  באותם  שולט  נותר  המשטר  יותר, 
שהיו חיונים לקיומה של ישות מדינית סורית 
מתפקדת – הבירה דמשק , הערים הגדולות 
הסורי- הגבול  אזור  וחמאה(,  חומץ  )חלב, 

לבנוני, ואזור החוף. 
יושיע  נס  רק  כי  מי שסבר  לכל  יתירה מכך, 
ניסים  התיכון  במזרח  כי  נתברר  בשאר  את 
בהערכות  בחשבון  להביאו  שיש  עניין  הם 
ובתחזיות המומחים. נס כזה הזדמן לבשאר 
החליטו  ואיראן  כשרוסיה   2015 בספטמבר 
בו  שהיה  בהיקף  לסוריה  צבא  כוחות  לשגר 
המשטר  של  קיומו  המשך  את  להבטיח  כדי 

הסורי.
איראנית,   גם  ולאחריה  רוסית  למעורבות 
החורגת  לכת  מרחיקת  משמעות  נודעת 
מגבולותיה של סוריה. היא באה בניגוד גמור 
פניהן  כאילו  באותה עת  להערכות שנשמעו 
ארצות  עם  להידברות  אלו  מדינות  שתי  של 
אחרי  עימה.  ביחסים  לשיפור  ואף  הברית 
סנקציות  נוכח  עצמה  מצאה  רוסיה  הכל 
ופגעו  עליה  שהוטלו  כואבות  כלכליות 
במשבר  מעורבותה  בגין  בכלכלתה,  קשות 
ידה  על  קרים  האי  חצי  וסיפוח  באוקראינה 
נראה  לאיראן,  באשר  ואילו   .2014 במרץ 
היה כי בעקבות החתימה על הסכם הגרעין 
בחודש יולי 2015 תבקש טהראן אחרי דרכים 
וושינגטון  עם  ביחסיה  להפשרה  להביא 
בגין  אש  אליה  מלמשוך  שתימנע  ובודאי 
מעורבותה במשבר בתימן, ובלחימה בסוריה 
תמיכתה  המשך  על  לדבר  שלא  ובעיראק, 
בחמאס ובארגון החיזבאללה. אלא שהערכות 
אלו לא עמדו במבחן כשרוסיה ואיראן החלו 
מפגינות  לסוריה,  לוחמים  כוחות  שולחות 

הקהיליה  על  תגר  קריאת  כדי  עצמי  ביטחון 
הבינלאומית ובעיקר על ארצות הברית, תוך 
וושינגטון  של  חולשתה  את  מנצלות  שהן 
במעורבות  מלשקוע  הברורה  רתיעתה  ואת 

חדשה במזרח התיכון. 
ובתוכו  הערבי,  האביב  כי  להזכיר  ראוי 
המהפכה הסורית, פרצו בחורף 2010 - אביב 
2011, שעה שרוסיה הייתה נתונה בתהליך 
מסע  של  דיוק,  וליתר  התאוששות  של 
כוחה,  של  מחדש  בניה  של  וממושך  איטי 
עם  איבדה  שאותו  למעמדה  לשוב  במאמץ 
התמוטטותה של ברית המועצות, קרוב לשני 
עשורים קודם לכן. במהלך אותן שנים איבדה 
ההשפעה  עמדות  מרבית  את  רוסיה  כידוע 
וחדלה  זה של העולם  שבהן החזיקה בחלק 
משמעות  בעל  שחקן  או  כח  גורם  מלהוות 

שיש להתחשב בדעתו. 
שחווה  בתהליך  כי  התחוור  שלרוסיה  אלא 
ברור  איום  להציב  כדי  יש  הערבי  העולם 
לו.  מחוצה  ואף  באזור  הרוסים  לאינטרסים 
מהרה  עד  הפך  הערבי  האביב  הכל  אחרי 
של  לגדולה  עלייתם  עם  אסלאמי,  לחורף 
דוגמת   – בין אם מתונים  כוחות אסלאמיים, 
ובין  ובתוניס,  במצרים  המוסלמים  האחים 
וחזית הסיוע  דאע"ש  דוגמת   – קיצוניים  אם 
ובסוריה.  בעיראק  אל-נוצרה(  )ג'בהת 
הברית  בעלי  על  איימו  או  את  החליפו  אלו 
אותם  באזור,  רוסיה  של  המסורתיים 
ברבות ממדינות  חילוניים ששלטו  משטרים 
ערב, ובודאי שבעיראק בשעתו ואף בלוב, או 
מוסקבה  של  ברית  בעלי  אותם  על  שאיימו 
את  ששטף  המהפכות  גל  את  ששרדו 
יתר  דוגמת בשאר אל-אסד.  המזרח התיכון, 
אסלאמית  קיצוניות  של  התפשטותה  על, 
בראיית  הציבה  התיכון  המזרח  רחבי  בכל 
מוסקבה איום לביטחונה הלאומי של רוסיה, 
נוכח החשש כי תחלחל גם אל קרב הקהילות 

מאת: פרופ' אייל זיסר

המשך בעמ' 10 ◄◄◄
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הכל,  אחרי  עצמה.  ברוסיה  המוסלמיות 
מוסקבה לא יכולה הייתה להתעלם ממספרם 
לשורות  שזרמו  מתנדבים  של  וגדל  ההולך 
מן  ובעיראק  הארגונים האסלאמיים בסוריה 
הקוקז, מוקד טעון ומועד לפורענות ממילא, 

בעיניהם של הרוסים.
זירת  היווה  התיכון  המזרח  כי  להזכיר  ראוי 
הקרבה  בשל  רוסיה  עבור  מסורתית  פעולה 
הקשרים  ונוכח  לשטחה  שלו  הגיאוגרפית 
לרבות  מוסקבה  את  שקשרו  ההיסטוריים 
ממדינות ערב, שהיו בשלב כזה או אחר של 
התפתחותן ההיסטורית בנות ברית קרובות 
שלה. לנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, היה אפוא 
ברור כי שובה של רוסיה למלא תפקיד מרכזי 
בזירה הבינלאומית מחייב אותה לשוב ולכבוש 
לעצמה עמדות השפעה במזרח התיכון. כך 
הפך המזרח התיכון לזירת מאבק בין לאומית 
בו ביקשה מוסקבה להפגין עוצמה ונחישות 
ארצות  חולשתה של  את  מנצלת  תוך שהיא 
שביקש  שכל  אובמה  של  בהנהגתו  הברית 
היה להתנתק מן האזור ולכל הפחות להימנע 
החולשה  בו.  מחודשת  במעורבות  מלשקוע 
האמריקאית, כך לכל הפחות נתפסו הדברים 
אלא  חלל,  רק  לא  אחריה  הותירה  באזור, 
וושינגטון  גם את רבות מבעלות בריתה של 
הקרה  הכתף  נוכח  ומתוסכלות  מאוכזבות 

שהפנתה להן וושינגטון.
החלה  בסוריה  הרוסית  הצבאית  המעורבות 
של  הגעתם  עם   2015 ספטמבר  בראשית 
מטוסי קרב רוסיים אל אדמת סוריה. במקביל 
אלפי  כמה  של  הגעתם  על  מסוריה  דווח 
האיראניים  המהפכה  משמרות  של  לוחמים 
ללחום לצד כוחותיו של בשאר אל-אסד. את 
משמעותה התפתחות זו היטיב להסביר קצין 
בכיר בצה"ל ולפיו: "מדובר בציר צבאי רוסי-
איראני שמטרתו למנוע את נפילת המשטר". 
"האיראנים  כי:  הוסיף  הישראלי  הבכיר 
גם  אסד,  את  להציל  מתגייסים  והרוסים 
כדי למנוע את נפילתו של בעל ברית חשוב 
בעבורם וגם כדי להראות שהם נאמנים למי 

שנאמן להם.  
החלו  ימים  ובתוך  זמן  ביזבזו  לא  הרוסים 
רחבי  בכל  המורדים  של  מטרות  מפציצים 

עם  הגבול  בקרבת  בדרום,  וגם  המדינה, 
לחשוב,  למי שטעה  מדובר  היה  לא  ישראל. 
דאע"ש.  על  מרוכזת  רוסית  במתקפה 
במזרחה  לבטח  לשכון  המשיך  הארגון 
פעלו  ולא  כמעט  אלו  ובאזורים  סוריה,  של 
הרוסים. אפשר לומר בציניות שפוטין נזקק 
לדאע"ש שהרי בלעדיו לא יכול היה לתרץ את 
מעורבותו בסוריה. המטוסים הרוסים תקפו 
קבוצות  סוריה  של  במערבה  בעיקר  אפוא 
הנתמכות  כאלו  חלקן  מתונים,  מורדים  של 
בידי ארצות הברית ובעלות בריתה. קבוצות 
אלו הן שהפכו איום משמעותי לשלטונו של 
האחרונים  בחודשים  וזכו  אל-אסד  בשאר 
לכן  נגדו.  במאבק  משמעותיים  להישגים 
המטוסים  בעבור  המרכזי  ליעד  שהפכו  הם 

הרוסיים. 
המניעים של פוטין להתערב בסוריה ולשלוח 
ברורים,  אדמתה  על  להילחם  כוחותיו  את 
ודומים באופן מפתיע למניעיה של מוסקבה 
לכן בסכסוך  קודם  כארבעים שנה  להתערב 
וטילים  מטוסים  ולשלוח  הערבי-ישראלי 

לעזרתן של סוריה ומצרים.
הרוסים,  כי  להראות  ביקש  פוטין  ראשית, 
לצד  עומדים  ולאמריקאים,  לאובמה  בניגוד 
בני בריתם ואינם נוטשים אותם. בשאר אל-

אסד הוא בן ברית ושמא בן חסות של רוסיה 
לפח  להשליכו  מתכונים  הרוסים  אין  ולכן 
הופך  משהוא  או  צורך  בו  משאין  האשפה 
האמריקאים  כזכור  עשו  כך  בעבורם.  לנטל 
מובארכ, כשפרץ  חוסני  הנשיא המצרי,  עם 
אין   .2011 בינואר  במצרים  הערבי  האביב 
ספק שכל דיקטטור ברחבי העולם יודע כיום 
על מי הוא יכול להשליך את יהבו, על פוטין 
וושינגטון שמדיניותה מונעת  ולא על  כמובן 
כושלות  השקעות  חיסול  של  כלכלי  מהגיון 

בטרם יהיה מאוחר מידי.
הגנה  קו  הינה  סוריה  פוטין,  בעבור  שנית, 
ראשון במעלה. לא בעבור בשאר הוא שולח 
אפוא את כוחותיו לסוריה אלא כדי להגן על 
הקיצוני  באסלאם  רואה  פוטין  רוסיה.  אמא 
של  בסופו  כי  ויודע  מדינתו  על  איום  משום 
אל  גם  האסלאמים  הקיצונים  יגיעו  יום 
ובעיקר  ברוסיה  המוסלמית  האוכלוסיה 

בקווקז. לא לחינם הוא שב ומזכיר את אלפי 
המתנדבים מצצ'ניה שלוחמים כיום בשורות 
דאע"ש. בשאר לעומת זאת הוא שליט חילוני 
לכן  היסטוריים.  קשרים  לרוסים  יש  שעימו 
צו השעה וצורך ביטחוני רוסי הוא להגן על 
מי שעשוי  בעבור  לו  ולסייע  הסורי  המשטר 
של  ביטחונה  על  לאיום  בעתיד  להפוך 

מוסקבה.
שעה  באה  האיראנית-רוסית  המעורבות 
שאירופה מתמודדת בהצלחה מועטה בלבד 
עם גל פליטים מהגדולים שידעה מאז סיומה 
כבר  באירופה  השניה.  העולם  מלחמת  של 
בכל מחיר  להביא  הקוראים  קולות  נשמעים 
בסוריה  האזרחים  מלחמת  של  לסיומה 
בהיותה המנוע המחולל של בעית הפליטים. 
נושאים  אל-אסד  בשאר  להפלת  שלא  אלא 
האירופים את עיניהם ואפשר מאוד שבקרוב 
יגיעו למסקנה של פוטין  כי בשאר אל- הם 

חלק  דווקא  אלא  הבעיה  מקור  אינו  אסד 
מהפיתרון לבעיתם.

המעורבות הרוסית בשמי סוריה הביאה עם 
זאת לעימות רוסי-תורכי חסר תקדים. ב-24 
בנובמבר 2015 הופל מטוס קרב רוסי מדגם 
סוחוי 24 בידי מטוסים תורכיים שעה שתקף 
לתורכיה  המקורבות  תורכמאניות  מיליציות 
שבצפונו  אל-תורכמאן  ג'בל  באזור  שפעלו 
משבר  חוללה  התקרית  הסורי.  החוף  של 
ביחסי מוסקבה ואנקרה. הנשיא פוטין הגדיר 
את הפלת המטוס כ"דקירה בגב בידי סייעני 
טרור". גם תקרית זו הביאה כצפוי להגברת 
המעורבות והנוכחות הרוסית בסוריה שהרי 
תדמיתו  את  לשמר  נאלץ  עצמו  מצא  פוטין 
מצבת  את  הגדיל  הוא  שספג.  המכה  נוכח 
המטוסים הרוסיים בסוריה ואף הורה להציב 
אס-400  מדגם  מתקדמים  אויר  קרקע  טילי 
בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים שבחוף 
הסורי שנועדו, כך לטענת מוסקבה, להגן על 

מטוסיה.
הרוסית  הפעילות  מן  הודאגה  ישראל  גם 
במהלך  עוד  כזכור  סוריה.  בשמי  הגוברת 
רוסיים  מטוסים  החלו   2015 אוקטובר 

בקרבת  המדינה  של  בדרומה  גם  פועלים 

 ◄◄◄  המשך מעמ' 8

המשך בעמ' 12 ◄◄◄

פוטין בסוריה-
באתי, ניצחתי ואולי אלך
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ניהול ומנהיגות עסקית 
מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית

הצטרפו לתכניות לשנת תשע"ז

התכנית ללימודי אקטואריה
התכנית היחידה המכינה למבחני ההסמכה

מטרות תכנית הלימודים

לקבל את ההכנה המקיפה והיסודית ביותר לקראת בחינות ההסמכה • 
של האיגוד הבריטי ו/או הישראלי לאקטואריה

לרכוש את הכלים המקצועיים והעכשוויים ביותר שיאפשרו לכם • 
לפתח קריירה ולהשתלב בעולם האקטואריה במגוון תפקידים

לפגוש את המרצים המנוסים והרלבנטיים ביותר בכל תחום המביאים • 
עמם ניסיון מרתק ועשיר בעשייה האקטוארית

קהל יעד

בעלי תואר ראשון/תואר שני  ממוסד אקדמי המוכר ע“י • 
המועצה להשכלה גבוהה 

בעלי הכשרה או הסמכה חלקית במסגרת תכניות אחרות ללימודי • 
אקטואריה או במסגרת לימוד עצמי המעוניינים 

לגשת לבחינות

מטרות תכנית הלימודים

לקבל הכנה מקיפה ויסודית ביותר לקראת ההסמכה • 
של האיגוד הישראלי למפתחי משאבים

לרכוש כלים מקצועיים, עכשוויים ויעילים ביותר • 
לשיפור ביצועי גיוס המשאבים

קהל יעד

מנהלי עמותות וארגונים חברתיים המעוניינים לקדם • 
את גיוס המשאבים בארגונם

מגייסי משאבים המעוניינים לשדרג את מעמדם התעסוקתי • 
ויכולתם המקצועית

מנהלי כספים, מנהלי שיווק, מנהלי קשרי חוץ, דוברות ויחסי • 
ציבור המעוניינים להשתלב בתחום, בעלי תואר אקדמי או 

השכלה מקבילה 

התכנית להכשרת מפתחי משאבים
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אף  יעלון  הביטחון  שר  ישראל.  עם  הגבול 
גילה כי מטוס רוסי חצה לפחות במקרה אחד 
נובמבר 2015 את הגבול הישראלי- במהלך 
ולא  להבליג  הקפידה  שישראל  אלא  סורי. 
שהעיד  כפי  הרוסים,  עם  לעימות  להיגרר 
ראש האגף המדיני-בטחוני במשרד הביטחון, 
מה  יודעים  "אנחנו  גלעד:  עמוס  האלוף 
לשטחנו(  )החודר  רוסי  מטוס  מול  לעשות 
להתלהטות  שיובילו  אירועים  למנוע  ואיך 
שבהבנות  לכך  דאגנו  מקרה  בכל  הרוחות. 
שהשגנו מול הרוסים נשמר חופש הפעולה 
נשק  זליגת  למנוע  בניסיון  האוויר  חיל  של 
זאת  ועם  חיזבאללה.  לידי  באיראן  שמקורו 
חיזוק  נוכח  דאגתה  לא הסתירה את  ישראל 
הנוכחות הרוסית בסוריה ולאחר שמוסקבה 
הציבה מערכת טילי קרקע אויר אס-400 נגד 
מטוסים בבסיס חיל האוויר הרוסי בחמימים 
שבסוריה הודה מקור צבאי בישראל כי: "לא 
צפינו בחלומותינו מצב בו מערכת רוסית של 
טילי נ"מ מתקדמים מדגם אס–400 נפרסת 
בחצר האחורית שלנו בצפון סוריה, או שטילי 
מן  כחלק  סוריה,  ברחבי  ועפים  נורים  שיוט 

המתקפה הרוסית על ארגוני המורדים".  
אלא שאחרי הכל התברר כי מאזן המעורבות 
הישגים  למרות  שכן  מעורב  נותר  הרוסית 
בעלי משמעות שנרשמו בשטח, לא הצליחו 
אחת  באף  המורדים  את  להכריע  הרוסים 
למרות  כן,  על  יתר  הלחימה.  מחזיתות 
כפי  במקורה,  נועדה  הרוסית  שהמעורבות 
בוגי  משה  הישראלי,  הביטחון  שר  שגילה 
יעלון, להביא בתוך חודשים בודדים להכרעה 
של  מעמדו  וביסוס  ולייצוב  הקרב  בשדה 
סוריה  של  המערבי  בחלקה  הסורי  המשטר 
שאיבד  השטחים  של  מחדש  כיבוש  תוך 
לערים  סביב  המדינה  של  בצפונה  למורדים 
הרי  דרעא,  באזור  ובדרומה  ואידליב  חלב 
אחרי  להשגה.  רחוקים  עודם   אלו  שיעדים 
ללחימה  תחליף  אינה  מהאויר  כתישה  הכל, 
של כוחות על הקרקע, קרי ליכולת וכשירות 
המתקשה  הסורי  הצבא  של  מבצעית 
האוויר  מן  הרוסי  הסיוע  למרות  במלאכה, 
חיילים  אלפי  בכמה  שתוגבר  ולמרות 
ואכן,  חיזבאללה.  של  ולוחמים  איראניים 
ההנחה  על  בעיקרו  התבסס  הרוסי  המהלך 

שהצבא הסורי יוכל בסיוע אוירי רוסי ובעזרת 
חיילים איראניים שישמשו עבורו ככח חלוץ 
של  ניכרים  מרחבים  לכבוש  חנית,  וכחוד 
הסורי  שהמשטר  מכך,  חשוב  אבל  סוריה, 
תושבי  של  ליבם  את  מחדש  לכבוש  יוכל 

אזורים אלו. דבר זה לא קרה.
ובמהלך  זמן  בפסק  הרוסי  העניין  בא  מכאן 
של חישוב מחדש של המטרה והכיוון דווקא 
בשלב זה של הקרבות. ראוי לציין בהקשר זה 
כי למרות המתח ההולך וגואה בין וושינגטון 
להביא  מחויבות  אלו  שתי  נותרו  למוסקבה 
לשתי  שהרי  בסוריה  המלחמה  של  לסיומה 
המעצמות ברור כי לטווח הארוך הן תיטבנה 
לשרת את האינטרסים שלהן - למול דאע"ש 
וגם בחיזוק מעמדן האזורי – בדרך של פתרון 
המלחמה  התמשכות  של  בדרך  ולא  מדיני 
במעורבות  אותן  להשקיע  העשויה  בסוריה 
דמים בסוריה שתשחוק את תדמיתן. זה היה 
להביא  שנועד  מדיני  תהליך  להתנעת  רקע 
האו"ם  בחסות  שלום  ועידת  של  לכינוסה 
בוינה בינואר 2016 במאמץ להביא לסיומה 
של המלחמה בסוריה. בפועל ועידת השלום 
בעמדות  פערים  בשל  התכנסה  לא  בוינה 
המורדים  מחנה  לבין  הסורי  המשטר  בין 
כאמור  הצליחו   2016 פברואר  בסוף  אבל 
האמריקאים והרוסים לגבש הפסקת אש ומה 
הקליינטים  על  אותה  לכפות  יותר  שחשוב 

הסוריים שלהם.
בהפסקת  לראות  אפשר  הרוסים  מבחינת 
מן  כוחותיהם  של  חלקית  ובהוצאה  האש 
המדינה משום מהלך מחושב, מעין הפסקה 
כדי  הרוסים  נזקקו  לו  זמן  פסק  או  מתודית 
לבחון ואולי גם לחשב מחדש את מהלכיהם 
שהשלב  לאחר  עתה  בסוריה,  העתידים 
בתוצאות  הסתיים  מעורבותם  של  הראשון 
לבחון  נועד  זה  זמן  פסק  בלבד.  חלקיות  
העומדות  הבאות  הפעולה  אפשרויות  את 
בפניהם: האחת, באם יגיעו הרוסים למסקנה 
הברית  בני  של  בכוחם  ובעיקר  בכוחם,  כי 
שלהם – המשטר הסורי המתוגבר בלוחמים 
שום  אין  המורדים,  את  להכריע   - איראנים 
במוקדם  לחדש  ימהרו  שלא  להניח  סיבה 
להביא  במטרה  הלחימה  את  במאוחר  או 

להכרעה צבאית במלחמה. 

כי  למסקנה  יגיעו  והרוסים  במידה  השניה, 
אין בכולם להשיג לעת עתה הכרעה צבאית 
חסרת  צבאית  במעורבות  לשקוע  סופם  וכי 
להשיג  לפעול  עשויים  הם  בסוריה,  תוחלת 
על  המבוססת  בסוריה  המצב  של  הסדרה 
המשטר  בין  זמני,  באופן  אם  גם  חלוקתה, 
הנוכחיים  האש  הפסקת  קוי  לפי  למתנגדיו 
המשמרים בידי בשאר אל-אסד את השליטה 
על ליבה של המדינה, אותה רצועה הנמתחת 
העיר   – הצפון  אל  דמשק  הבירה   - מהלב 
חלב והחוף העלווי ודרומה אל העיר דרעא.  
התבטאויותיו  את  להבין  אפשר  זה  רקע  על 
בשבועות  פוטין  ולדימיר  הרוסי  הנשיא  של 
נכונה  תהיה  רוסיה  ולפיהם  האחרונים 
להשלים בלית ברירה עם הפיכתה של סוריה 
ליישויות  חלוקתה  היינו  פדראלית,  למדינה 
משנה המקיימות ביניהן הפסקת אש רופפת 
בשאר  מדינת  אחרות,  ובמילים  ושברירית, 
עלווי  יסוד  )שביסודה  המדינה  במערב 
עלאויסטאן  אותה  פעם,  מאי  וברור  מובהק 
לאורך  רב  כה  דיו  כותבים  שפכו  שעליה 
של  מובלעות  לצידה  האחרונים(,  העשורים 
עם  בקשר  המצויים  המתונים  המורדים 
כורדית  אוטונומיה  ולבסוף,  הברית,  ארצות 

בצפונה של המדינה. 
כך או אחרת, פוטין חוגג בימים אלו את הישגיו 
לשחקנית  מוסקבה  של  והפיכתה  בסוריה 
מרכזית באזור. יש לקוות כי בניגוד למעורבות 
בראש  שכוונה  השבעים  שנות  של  הרוסית 
ירושלים  תמצאנה  ישראל,  נגד  ובראשונה 
הפעם  מעימות.  להימנע  דרך  ומוסקבה 
הרוסים מדגישים את ידידותם לישראל, אבל 
חיל  מטוסי  פועלים  שבו  במרחב  נוכחותם 
ויותר מכך שיתוף הפעולה  האויר הישראלי, 
ההדוק שלהם עם איראן ובמשתמע גם עם 

חיזבאללה, הוא מקור לדאגה.

פרופ' אייל זיסר
דיקן הפקולטה למדעי הרוח 

באוניברסיטת תל-אביב.

 ◄◄◄  המשך מעמ' 10
פוטין בסוריה-
באתי, ניצחתי ואולי אלך
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 מכון מגיד מבית האוניברסיטה העברית 

התכנית להכשרת מורשים 
לנגישות השירות

לאור הצלחת המחזור הראשון, החלה ההרשמה למחזור שני

מטרת התכנית 
הקניית ידע, כלים ומודלים הנחוצים לביצוע   •

הנגשת שירות המחויבת בחוק 

התכנית תשלב הרצאות תיאורטיות, דיונים,   •
סיורים בשטח ולמידה מעשית

מכון מגיד ללימודי המשך, תעודה ופיתוח מקצועי
ם י ל ש ו ר י ב ת  י ר ב ע ה ה  ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ה  ד ו ס י מ

משך הלימודים ומיקום 
200 שעות לימוד אקדמיות   •

קמפוס האוניברסיטה העברית, הר הצופים  •

הקורס מיועד לאקדמאים
לבדיקת זכאותך לקבלה ללימודים צור קשר עמנו 

מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים | ט.ל.ח 

אתר3070*  |  02-5422000  |  
מייל

m a g i d . h u j i . a c . i l
magid@magid.org.il

 לנרשמים עד התאריך 1.07.16 תוענק הנחה בשיעור של 5% מגובה שכר הלימוד

התכנית הינה באישור ובפיקוח משרד הכלכלה
המסיימים בהצלחה יירשמו בפנקס מורשים לנגישות השירות ע“י משרד הכלכלה, ותונפק להם תעודת מקצוע

ערב היכרות עם התכנית יתקיים בתאריך 2.6.16

פוטין בסוריה-
באתי, ניצחתי ואולי אלך
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לא פעם מגיעים למשרדי זוגות צעירים ולא 
שאלות  ומעלים  מבוהלים  צעירים,  כך  כל 
של  שההשלכות  חשיבות  רבי  בנושאים 
מעשיהם,  תוצאות  ובעיקר  התנהגותם 
על  גם  קרובות  ולעתים  חייהם  המשך  על 
משפחתם, יכולות להיות משמעותיות ביותר.
כאלה,  נושאים  לשני  אתייחס  זה  במאמרי 
ובלתי  תמימים  נראים  פניהם  על  אשר 
עלולים  דבר  של  ולאמיתו  בעליל  מזיקים 
מקרים אלה להיות בעלי משמעות משפטית 
מובהקת והאחריות לביצוען היא רבה וכבדה 
עלולה  חייהם  על מסלול  כאמור  והשפעתם 

להיות קריטית:
• ילד מחוץ למסגרת הנישואין

לעולם  ילד  להביא  האפשריוית 
יכולות להיות רבות ומגוונות אם תוצאה של 
גבר  לבין  נשואה  אישה  בין  מין  יחסי  קיום 
שאינו בעלה )מבלי להתייחס לסטטוס שלו( 
או תוצאה של קיום יחסי מין בין לא נשואים. 
של  גם  אקראי  או  פעמי  חד  מפגש  או  רומן 

גבר נשוי וגם של רווק, אין בכך נפקא מינא.
"הבוגדים"  את  הן  להנחות  שאמור  הכלל 
מין  ש"טועמים"  הרווקים  את  והן  למיניהם 
ובעיקר  להבין  חייבים  קבוע,  או  מזדמן" 
או  הסוער"  "הלילה  של  שהתוצאה  להפנים 
הקטין/קטינה  היא  "הבגידה המתוקה",  של 
שתשפיע  הזכות  זכויות!  יש  ולהם  שנולדו 
של  זכותו  היא  הביולוגי,  האב  על  ישירות 
בהם.  לשאת  יחויב  שהאב  למזונות  הקטין 
המשפחה  דיני  לתיקון  לחוק   .3 סעיף  עפ"י 
"אדם  מצויין:  התשי"ט-1959  )מזונות(, 
שלו  הקטינים  הילדים  במזונות  חייב 
אמנם  זוגו....".  בן  של  הקטינים  והילדים 
בסעיף 3א. סעיף קטן )א( של החוק מצויין: 
"אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו", הרי 
לרוב המזונות נופלים על האבות וזאת היות 
המפרנס  המקרים  של  ברובם  הוא  והאב 

העיקרי, ולעתים היחיד.
הנכון  החשוב,  הרציונל  את  להדגיש  ברצוני 
והסיבה  המוטו  את  המהווה  והצודק, 
העיקרית לחובת מזונות זו, והוא: הרך הנולד 
שנולד  העובדה  בגין  רק  להינזק  לו  אסור 
או אחר של  כזה  רצון  להיוולדו היה  והסיבה 
צריכים  ההרפתקאות  מחפשי  כל  מישהו. 

להבין שהמשפט הידוע הטוען ש"אין ארוחות 
חינם", תקף משפטית, במקרה זה.

• אישה נשואה שהרתה מחוץ 
למסגרת הנישואין

למסגרת  מחוץ  נשואה  לאישה  שנולד  ילד 
עפ"י  העברי,  הדין  עפ"י  מוגדר  הנישואין, 
ההלכה, ממזר. המקור לממזר מופיע בחומש 
יבא ממזר  "לא  בו מצויין:  ג,  כ"ג,  "דברים" 
בקהל ה', גם דור עשירי לא יבא לו בקהל 
בקהל ה'..". אני מזכיר את נושא הממזרות 
מעוניין  הילד  בו  מקרים,  לאותם  בהקשר 
ואז מתעוררות  הביולוגי  אביו  היה  מי  לדעת 
מספר סוגיות שחשוב להתייחס אליהן והכל 
בהקשר לשאלה החשובה, האם הידיעה של 
זהות האב, היא לטובת הילד, או שמא לאו? 
בסוגיה זו יש להעמיד את הדברים על דיוקם: 
)א( זכותו של הילד לדעת מי הוא אביו מולידו, 
כאשר האב ידוע למי מהצדדים וזכותו זו של 
מוקדם,  הסכם  נערך  אם  גם  גוברת  הילד, 
זה  נתון  לשמור  המשפטיים,  ההורים  בין 

במחשכים ולא לגלות זאת לילד. 
שכדי  להבין  יש  לעיל,  האמור  עם  יחד  )ב( 
לקבוע בוודאות את זהותו של האב, יש צורך 
אך  להתבצע  שיכולה  רקמות  בדיקת  לבצע 
יכולות  לסירובו  אם  גם  הנבדק,  בהסכמת 
בהחלט להיות השלכות לגבי חיובו במזונות, 
אבל חיוב זה אין בו לתת תשובה חד משמעית 

האם הוא אכן האב!
המהווה  היהודית,  ההלכה  גישת  מתוך  )ג( 
בעילות  "רב  האומר:  העברי,  במשפט  כלל 
לגבי  ספק  יש  שאם  הקובע  הבעל",  אחר 
אישה  של  הילוד  של  הביולוגי  האב  זהות 
נשואה, קובעת ההלכה שהאב הביולוגי הוא 
זו  קביעה  אחר.  גבר  כל  ולא  החוקי  הבעל 
מקיימת  וראשונה  ובראש  מאד  משמעותית 
היהודית  ההלכה  של  הנוספת  גישתה  את 
גישה  בישראל".  ממזרים  להרבות  ש"לא 
"רב  של  הכלל  עפ"י  הרבני  הדין  בית  של  זו 
רבה  חשיבות  לה  יש  הבעל",  אחר  בעילות 
גם לחיי היום יום וגם לעתידו של הקטין בכל 

הקשור בחיוב האב. 
בין  נישואין  איסורי  במזונותיו,  )המשפטי!( 

קרובי המשפחה כן זכויות הירושה, כמובן.
את  להסיק  אולי  ניתן  לעיל,  האמור  לאור 

"הנואפת"  שהאישה  המוטעית  המסקנה 
פגע  ללא  כאילו  יוצאים  "האחר",  והגבר 
כלשהי  אחריות  עליהם  מוטלת  לא  וכביכול 
למחסורו  לדאוג  החובה  עליהם  חלה  ואין 
הרך  של  במזונותיו  ולשאת  הקטין  של 
חיי  ועיקר.  כלל  כך  הדבר  אין  ובכן  הנולד. 
המשפחה מתערערים וניזוקים קשות בדרך 
הילד שנולד מחוץ  ללא תקנה,  לעתים  כלל, 
אביו  מי  ודאות  באי  חי  הנישואין,  למסגרת 
הביולוגי, אלא אם מצליחים להסתיר עובדה 
זו מעיניו ובמציאות של ימינו קשה מאד, עד 
בלתי אפשרי להבטיח שמירתו של מידע זה 

לאורך שנים.
בהנחה  הוא  לעיל  הנאמר  כל  לנ"ל,  ובנוסף 
"רב בעילות אחר  וייושם הכלל של  שיאומץ 
הבעל". אולם היות והילד הוא ישות משפטית 
בפניו  שתיחשף  לתבוע  זכאי  והוא  נפרדת 
זהות אביו הביולוגי )כל עוד אין איסור בחוק, 
והיה ותאושר בדיקת  זרע!(  כדוגמת תרומת 
הביולוגי,  האב  של  זהותו  ותתברר  אבהות 
שהוא  המשפטיות  החובות  כל  עליו  יחולו 
חב בהם, כלפי ילדו. יושתו על האב הביולוגי 
שעלולים   מזונות  האם(,  על  )..ולעתיםגם 
ולאורך  ביותר  נכבדים  בתשלומים  להתבטא 

שנים רבות.
לסיכום אני חוזר ומדגיש שהבאת ילד לעולם, 
מעל  הן  וההשלכות  רבה,  אחריות  בה  יש 
וניתן  שהייתה  מזדמנת  להרפתקה  ומעבר 
הרפתקה  הלאה.  ולהמשיך  ממנה  לשכוח 
זו, שכל כך נפוצה בימינו, היא נטילת סיכון 
בעלת  להיות  שעלולה  עצומה  ואחריות 
חייהם  את  ולשנות  לכת  מרחיקות  השלכות 

של המעורבים מקצה לקצה.
וחובבי  לשובבים  מציע  שאני  העצה 
ההרפתקאות שבינינו וזאת ללא חיוב הפעם, 
מעשיכם  את  כלכלו  היא:  כסף,  אין  חינם 
של  ברובם  ובמחשבהתחילה,  דעת  בשיקול 

המקרים זה משתלם!

עו"ד אריה וונגרקה
דיני  בתחום  עצמאי  דין  עורכי  משרד  בעל 
המשפחה"  "פורום  חבר  והירושה,  המשפחה 
עורכי  לשכת  של  סכסוכים  ליישוב  ו"הוועדה 
הדין". מגשר פעיל, בעלים של המרכז לבוררות 
"מרכז  של  לגישור  ביה"ס  מנהל  ולגישור, 
ועדת  חבר  בתחום,   ומרצה  כרמל"  אקדמי 

הגישור של לשכת עורכי הדין, מחוז חיפה.

מאת: עו"ד אריה וונגרקה

סכנות "הרומן המזדמן" 
והמחויבויות עפ"י החוק אשר 
עלולות לנבוע מכך
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שיקום הדיור     בחיפה
מאת: דוד לוקוב

מבוא
תמורות  חלו  ישראל  מדינת  הקמת  מאז 
גלי  בשל  ישראלית  בחברה  דמוגרפיות 
גלויות.  קיבוץ  של  איפיונים  בעלי  העלייה 
עם  להתמודד  נאלצה  הישראלית  החברה 
היתוך  כור  ליצור  והמאמץ  קליטה  קשיי 

לגיבוש קולקטיב ישראלי אחיד. 
בשנות  עמד  איש  אלף  מאות  שש  בן  יישוב 
כדי  עד  מרובים  עליה  גלי  מול  החמישים 
נפש  במיליון  היהודית  האוכלוסייה  הכפלת 
חוק  חקיקת  עם  נוסף  ובגידול  נוספים 
לעלות  זכאי  יהודי  כל  כי  הקובע  השבות, 
ארצה. העולים הרבים, חלקם יוצאי אירופה 
ערב,  ומדינות  תימן  אפריקה,  מצפון  ורובם 
מעברות  מפונים,  בריטיים  במחנות  אוכלסו 
בשכונות  וכן  פיתוח  עיירות  אזבסט  מצריפי 

נטושות בערים הגדולות. 

אירועי ואדי סליב בחיפה
בין  תקרית  פרצה   8.7.1959 רביעי  ביום 
שוטר לתושב השכונה כולל ירי אקדח כלפיו, 
ואדי  תושבי  של  מהומות  פריצת  ובהמשך 
סליב, בעיקר יוצאי צפון אפריקה, כולל הרס 
מועדוני ההסתדרות, רגימת אבנים והפגנות 
לזעזוע  גרם  המהומות  פרוץ  המוניות. 
ותשומת  המדינה,  של  "האשכנזי"  בממסד 
הדיור  מצוקת  לבעיות  עתה  הוסבה  הלב 
והתעסוקה בשכונות דומות בערים הגדולות 
בארץ. הוחלט על הקמת גופי ממשל ארציים 
ומקומיים למען טיפול ופתרון מגורים לדיירי 
ופעולה  סליב,  ואדי  נוסח  עוני   - משכנות 
מקיפה לחיסול המעברות ע"י בניה תקציבית 

מרובה של שיכוני מפונים ברחבי הארץ. 

הקמת חברות משכנות 
עוני   – שכונות  של  הבולט  הריכוז  לנוכח 
מאפיינים  בעלת  נזקקת  פרטנית  ואוכלוסיה 
דיורית )צפיפות,  ומצוקה  סוציאו-אקונומיים 
זוגות צעירים  ריבוי נפשות,  מבנים פגומים, 

חסרי דיור וכיו"ב(, החליטה ממשלת ישראל 
חיסול  שייעודן  חברות  ארבע  הקמת  על 
מצוקת הדיור בתחומיהן. בתל אביב הוקמה 
"פרזות",  בירושלים  "חלמיש",  חברת 
"שקמונה".  ובחיפה  "חלד"  בפתח-תקווה 
עפ"י   1961 ביוני  הוקמה  בחיפה  החברה 
חיסול משכנות  החלטת הממשלה, למטרת 
מצוקת  ושיקום  מוגדרים  פינוי  מאזורי  עוני 
הדיור בחיפה, לפי חלוקת הון מניות: 2/3 ע"י 

הממשלה + 1/3 ע"י עיריית חיפה. 
לאחר מכן נקבעה חלוקת מימון של תקציב 
עירייה.   +30% ממשלה   70% החברה: 
מ-1975  הפסיקה העירייה להשתתף במימון 
מורכב  כיום  והתקציב  החברה,  פעולות 
)באמצעות  המדינה  מכספי  המכריע  ברובו 
חיצוניים  מגופים  והשיכון(,  הבינוי  משרד 
נוף(,  יפה  חב'  ישראל,  מקרקעי  )מינהל 
ובחלקו מהכנסות ומימון עצמי של החברה. 
עד שנת 1971 טיפלה החברה בפינוי והריסה 
רק של מבנים באזורים מותחמים ומוגדרים 
מקרקעי  מינהל  שבבעלות  עוני  כמשכנות 
שקמונה,  רצועת  סליב,  ואדי  כגון  ישראל, 
עירוני  ושיכון  עליונה  חליסה  רושמיה,  ואדי 
הוחל   )1971( מכן  לאחר  חיפה.  במפרץ 
גם בפינוי מעברת אזבסטונים בקריית חיים 
)600 יח"ד( ובסה"ב בוצעו בחיפה כ-  5,000 
פינויים מהאזורים המוגדרים כמשכנות-עוני.

החברה  פעולות  הורחבו   1972 משנת 
בבעיות  הטיפול  אחריות  לתחומי  ותפקידיה 
שטח  שבמרחב  העיר  שכונות  מצוקה  דיור 
לקריטריונים  בהתאם  חיפה,  העיר  שיפוט 
הממשלתיים וכללי תכניות הסיוע של משרד 
טיפול  של  דיור  תנאי  הטבת  בנושא  השיכון 
השונים,  לסוגיהם  יכולת   – מעוטי  בנזקקים 

וזכאותם לדיור ציבורי סוציאלי ומסובסד. 
מטעם  המבצע  כגוף  החברה  פעלה  כן 
פרויקט  של  הפיסי  השיקום  השיכון  משרד 
כגורם  ושימשה  בחיפה  שכונות  שיקום 
עפ"י  הפרויקט  מטלות  לביצוע  הכספי 

השיכון  משרד  של  משותפת  עבודה  תכנית 
החברה  עסקה  בנוסף,  "שיקמונה".  וחב' 
מינהל  עבור  והריסות  פינויים  בעבודות 
נוף"  "יפה  חברת  ועבור  ישראל  מקרקעי 

למטרות פיתוח העיר וסלילת כבישים. 
מצוקה  דיור  בנושא  לתפקידיה  מעבר 
בחיפה מטפלת החברה גם בניהול הנכסים 
כ-2200  של  הרכוש  ובאחזקת  שברשותה 
שכירות  בטיפול  יח"ד   1000 כ-  מהן  יח"ד, 
החברה  שיכוני  ניהול  את  הכוללות  ישירה 
עבור  נאמנות  בניהול  ממשלתי  רכוש  וכן 
לקשישים  מוגן  דיור  בתי  כולל  המדינה, 

בחיפה ובאזור הצפון.

פעילות להטבת תנאי דיור  
מנהלים  ממועצת  מורכב  החברה  תפעול 
הממשלה  נציגי  בין  פריטטית  בחלוקה 
וועדות  מספר  הוקמו  חיפה.  עיריית  ונציגי 
מטעם הדירקטוריון להפעלה עפ"י עקרונות 
וכללי  והעירונית  הממשלתית  המדיניות 
טוהר  ובקרת  כפיים  ניקיון  תקין,  מינהל 
מידות כנדרש מחברה ציבורית. בדרכי כינונה 
כפופה שקמונה לחוק החברות הממשלתיות 
דבר  לכל  ממשלתית  כחברה  מוגדרת  והינה 
ועניין, בהיקף תקציבי שנתי של כ-50 מיליון 

שקל. 
בראשית  נקבעו   – פינויים  בנושא  כאמור 
באמצעות  תושביהם  לפינוי  אזורים  ששה 
בשכירות  לדירות  המשפחות  העברת 
לדירות  ומענקים  בהלוואות  או  סוציאלית 
ויכולתן  המשפחות  של  רצונן  לפי  פרטיות 

הכספית.
עד כה בוצעו כ-5000 פינויים שהם בקירוב 
לפינוי.  המיועדים  האזורים  מתושבי   98%
המשפט  היכל  הקמת  תכנית  במסגרת 
פונועם השנים מאזור רצועת שקמונה בעיר 
כמו  בית.  משקי  מ-500  למעלה  התחתית 
פינויים  החברה  מבצעת  לעיל,  כנאמר  כן, 
ממספר אתרים למען סלילת כבישים ודרכים 
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שיקום הדיור     בחיפה
העירונית  החברה  עבור  ובמבואותיה  בעיר 

"יפה נוף".   
במלואם  שהושלמו  ולומר  לסכם  ניתן 
עוני  כשכונות  שהוגדרו  מהאזורים  הפינויים 
מיוחד  מאמץ  שהצריכו  פעולות  ומעברות, 
בית  ומשק  משפחה  כל  לגבי  מרוכז  וטיפול 
עד לגמר חיסול העוני הדיורי בשכונות אלו. 

שיקום שכונות     
הקיף  בחיפה  שכונות  שיקום  מפעל 
נווה  יוסף,  נווה  שכונות:  שלוש  בראשיתו 
כ-20,000  התגוררו  בהן  ניסנס,  ואדי  דוד, 

המבצע  כגוף  שימשה  שקמונה  נפש. 
השיכון  משרד  מטעם  המשקמת  והחברה 
לבצוע השיקום הפיזי של השכונות בחיפה. 
מינהלות  במערך  שינוי  חל  אחרונות  בשנים 
הפרויקטים המפעילות את תכניות השיקום 
השיכון  משרד  מטעם  והחברתי  הפיסי 
ובשיתוף עם הרשות המקומית. בשנת 1993 
השיקום  עבודות  שקמונה  ע"י  הסתיימו 
 1994 בשנת  ובנווה-דוד,  יוסף  בנווה  הפיסי 
לפרויקט  תל-עמל  חליסה-  שכונת  נוספה 
שכונת  נוספה  כן  והחברתי,  הפיזי  השיקום 
גשר-פז בטיפול ישיר ע"י מינהלת הפרויקט 
עם  כספי  ותיאום  השיכון  משרד  מטעם 
מתקציבי  זה  בנושא  שניזונה  שקמונה, 

המדינה לשיקום שכונות.

סיוע בדיור
במשך  נקבעו  המדינה  מטעם  הסיוע  דרכי 
הממשלתית  הדיור  מדיניות  עפ"י  השנים 
ויכולת התקציב הממשלתי בנושא זה ויושמו 
בצורות שונות, כגון העברה לדירות מתפנות 

הפרטי  בשוק  שנייה  מיד  שנרכשו  דירות  או 
בתנאים  הלוואות  נכויות(  לבעלי  )בעיקר 
מאזורים  לזכאים  פינויים  מענקי  וכן  נוחים, 
 – האחרונות  בשנים   – ובעיקר  מוגדרים, 
הפעלת סיוע ממשלתי ע"י השתתפות בסיוע 
קריטריונים  עפ"י  פרטיות  בדירות  שכ"ד 
קיומה  שנות  במשך  בסה"כ  מוגדרים. 
דיור  פתרונות  כ-30,000  שקמונה  העניקה 
פני  את  לחלוטין  ושינתה  סוגיהם  כל  על 

אוכלוסיית העיר. 
 

דיור מוגן )הוסטלים( לקשיש 
חסרי  קשישים  אכלוס  הינו  ייחודי  פרויקט 
עולים  ברובם   - לאומי  ביטוח  ונתמכי  דיור 
לקשישים  מוגן  דיור  בבתי   – העמים  מחבר 
מסובסד,  בשכ"ד  עצמאית  המתפקדים 
שנבנו ע"י המדינה באמצעות משרד השיכון, 
בעת  משופרים  לחיים  ברכה  נושאי  והינם 
לתחזוקה  שקמונה  ניהול  ע"י  זאת  זקנתם. 
נאותה של המבנים ופעילויות חברה ותרבות 
גדל  השנים  עם  במקום.  שהותם  להנעמת 
הצפון  ובאזור  בחיפה  ההוסטלים  היקף 
כמו  בישובים  כולל  שקמונה,  חב'  שבניהול 
נצרת עלית, פרדס חנה, עכו, מעלות, נתניה 
נפש.  וכרמיאל, בהם מתגוררים מעל 2000 
מצביעים  שקמונה,  ויעדי  המטלות  כל  סך 
חברת  של  החשיבותהרבה  על  בעליל 
מצוקה   – דיור  בעיות  לפתרון  "שיקמונה" 
רבים  לנזקקים  וסיוע  השונים  לסוגיהם 

בשטח שיפוט העיר חיפה. 
 

דוד לוקוב
בעל תואר שני במינהל ציבורי

מנכ"ל חב' שקמונה )20 שנה( לשעבר
יליד חיפה.
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הדרוזים בישראל        
והשתלבותם בחיי המדינה      והחברה בישראל

מאת: מוסבאח חלבי

מבוא
הינה  בישראל,  הדרוזית  שהעדה  למרות 
כל  מבין  היחידים  הם  במדינה,  מיעוט 
יפה  בצורה  להשתלב  שהצליחו  המיעוטים 
בארץ  החיים  מערכות  בכל  בולטת  ולעיתים 
עפ"י  וזה  צה"ל  הצבאי,  במישור  זה,  ובכלל 
"חוק גיוס חובה" וזאת, חשוב להדגיש מאז 
גם  וכמובן  המדינה  של  הראשונות  שנותיה 

ביתר זרועות הביטחון.
לעדה הדרוזית נציגות מכובדת גם במוסדות 
בפרלמנט  גם  זה  ובכלל  אזרחיים  וגופים 
שותפים  הם  בה  ישראל,  כנסת  הישראלי, 
מלאים בהחלטות חשובות כמעט בכל שטחי 

החיים.
זה  וכלל לא בטוח שנתון חשוב  נתון מעניין 
צעירי  מכלל   83% שמעל  הוא  לרבים,  ידוע 
בעת  בו  לצה"ל  מתגייסים  הדרוזית  העדה 
שרק 72% הם מקרב היהודים. ההתקדמות 
היא  הדרוזית  העדה  חיילי  של  בדרגות 

מרשימה ביותר ביניהם אלוף ושישה נוספים 
בדרגות תתי אלופים ומשרתים בכל החילות 

ובכל הזרועות: יבשה, ים ואוויר.
והמשמעותית  הרבה  ותרומתם  מעורבותם 
וכמובן  האחרים  הביטחון  לכוחות  לצה"ל, 
והשתתפות  ישראל  של  ביטחונה  לביצור 
המדינה,  אויביי  נגד  במלחמותיה  פעילה 
כחללי  בניה  מטובי   409 העדה  הקריבה 

מלחמה.
כאות הוקרה והערכה לנאמנותה של העדה 
של  לזכרם  ו"יד"  ככלל  בישראל  הדרוזית 
הנופלים, הוקם בכפר הדרוזי דלית אל-כרמל, 
מוסד  של  מיוחד  מאפיין  לבנים".  "יד  מוסד 
זה, הנותן  דווקא, הוא מיקומו של מוסד  זה 
"יד  מוסד  למקום.  וחשיבות  תוקף  משנה 
לבנים" בכפר דלית אל-כרמל, ממוקם ב"בית 
 1882 בשנת  שהוקם  ההיסטורי  אוליפנט" 
משפטן  שהיה  בעצמו,  אוליפנט  סיר  ע"י 
כעיתונאי  עצמו  את  ראה  אבל  בהכשרתו 

וסופר, היה חבר בית הנבחרים הבריטי והיה 
הציונית  להתיישבות  סייע  ציון,  כחובב  ידוע 

בארץ ואהד במיוחד את העדה הדרוזית.
"בית  את  המייחדת  מעניינת,  עובדה 
הרץ  צבי  נפתלי  שהמשורר  היא,  אוליפנט" 
אימבר, מחבר מילות השיר "התקווה" שהפך 
מדינת  של  הלאומי  להימנונה  השנים  עם 
ישראל והעם היהודי כולו, התגורר בבית זה 
יחד עם סיר אוליפנט ורעייתו אליס, כמזכירו 

של סיר אוליפנט.
אולי יש בכך יותר מסמליות שבבית זה, הרווי 
ציונות ואהבה לארץ ולתושביה, ממוקם היום 
"בית יד לבנים" הדרוזים ומסמל את הקשר 
העמוק וברית הדמים בינם לבין העם היהודי 

היושב בציון.

העדה הדרוזית
מן  ולו  מיוחדת  עדה  הינה  הדרוזית,  העדה 
עדה  של  לרובה  הסודית  הדת  של  הבחינה 
באים  העדה  של  הנוספים  המאפיינים  זו. 
במנהגים  החיים,  באורחות  גם  לביטוי 
לעדה.  ייחודית  שהיא  הדרוזית,  ובמסורת 
א'לבאס  הנקרא  המסורתי,  הדרוזי  הלבוש 
הדת  מן  מהותי  באופן  מושפע  א'רזי,  א'דין 
מהגדרת  חלק  פתר  אף  ובעבר  הדרוזית 
הזהות הדרוזית. עקרונות לבוש זה הם בראש 

וראשונה צניעות אבל גם אחידות וסגירות.

העדה הדרוזית מחולקת לשניים: 
א. אנשי הדת הנקראים "עוקאל", החכמים- 
המכירים והחשופים לסודות האמונה, סודות 

הדת.
פעמיים  להתפלל  להם  מותר  הדת,  אנשי 
בשבוע בלבד וחובה עליהם לקיים את טקסי 
מיוחדים  תפילה  בבתי  ורק  אך  התפילה 
"ח'לווה".  ונקראים  זה  לצורך  שהוכשרו 
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הדרוזים בישראל        
והשתלבותם בחיי המדינה      והחברה בישראל

בעבר היה מקובל שיהיה ח'לווה אחד בכםר, כיום ישנם מספר בתי 
תפילה שמשרתים חמולות שונות.

זהירות  מטעמי  הכפר,  ממרכז  רחוק  כלל,  בדרך  נמצא  הח'לווה 
ושמירת סודיות הפולחן הדתי.

והנקרים  החילוניים  אלה  הדרוזית,  העדה  של  השני,  החלק  ב. 
החילונית  הדרוזית  ואפילו האישה  החילוני  הדרוזי  הגבר  "ג'והאל". 
לובשים בגדים עפ"י הקיים באופנה העכשווית ונמצא בחנויות והכל 

עפ"י טעמם, העדפותיהם ויכולתם הפיננסית.

האמונה של העדה הדרוזית הוא באל אחד, הוא האלוהים. שליחו של 
האלוהים הוא הנביא שועייב. קיים איסור מוחלט לשאת יותר מאישה 
הדרוזית.  בעדה  קיים  איננו  תערובת  נישואי  של  המושג  וגם  אחת 

העובר על איסור זה מודר מן העדה ומוחרם על ידה.
בני  של  האמונה  היא  הדרוזית,  הדת  של  המרכזיים  היסודות  אחד 
העדה,  מאנשי  עדויות  של  רב  מספר  וישנן  נשמות  בגלגול  העדה 
בחיינו,  נשמות  גלגולי  של  לקיומם  ממשיות  דוגמאות  המביאים 

דוגמאות אלה רק מחזקים ומקבעים אמונה זו.
חשוב להקדיש מספר מילים ביחס לאישה הדרוזית. האישה הדרוזית 
למעמדו  ערך  שווה  מעמדה  ראשית  בעדה.  מיוחד  ממעמד  נהנית 
של הגבר ואין כל הבדל בהתייחסותה של העדה לאישה. ראוי לציין 
שהעדה הדרוזית לא רק שאינה פוסלת קבלת תפקידים בכירים על 

רקע מגדרי ואף להגיע לתפקידי מנהיגות הרמים ביותר.
ב-22  המתגוררים  דרוזים,  כ-133,000  ישראל  במדינת  חיים  היום 
כפרים: 16 ישובים בגליל, 2 כפרים בכרמל ו-4 ישובים ברמת הגולן.

סוף דבר...
אין כלל ספק שהמובא בכתבתי זו, על העדה הדרוזית, היא רק טעימה 
קלה וממש על קצה המזלג על עדה ייחודית ומיוחדת זו שקשרה את 
גורלה לעם היהודי והשתלבה בו בצורה כל כך  יפה, כנה ועמוקה 
ועם ישראל היושב בציון מכיר לעדה הדרוזית, תודה והערכה ומוקיר 

תרומתה החשובה לביצור ביטחונה של ישראל.

מוסבאח חלבי
סופר ועיתונאי דרוזי ישראלי מדאלית אל כרמל, 

חתן פרס היצירה הספרותית.

08-6402899

M.Teach
תואר שני בהוראה
+ תעודת הוראה

לבית הספר העל-יסודי

התכנית לתואר מוסמך בהוראה
נועדה להכשיר מורים מובילים

וסוכני שינוי שידעו לקדם 
למידה וליצור דיאלוג
בסביבות המורכבות

של בית-הספר
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הסופר והעתונאי שלמה מלכא שחי בצרפת 
עשרות שנים שהה בערב שבת, ליל מתקפת 
ל-130  מעל  נרצחו  שבו  הרצחני  הטרור 
לזירת  בסמוך  מדאעש,  מרצחים  בידי  איש 

האירועים.
ולא  בה  להישאר  צרפת  יהודי  על  לדבריו, 
לתגבר  צרפת  ממשלת  על  לטרור.  להיכנע 
היהודיים  הציבור  מוסדות  על  את האבטחה 
כדי למנוע מגורמי טרור  ועל הגבולות שלה 

לחדור למדינה.  
שלמה מלכא הוא בנו של הרב הראשי וראש 
תקווה  פתח  בעיר  הרבני  הדין  בית  אבות 
וחבר מועצת הרבנות הראשית, משה מלכא 
 16 בגיל  קזבלנקה.  בעיר   1949 יליד  זצ"ל, 
אליאנס.  בבי"ס  למד  ושם  לצרפת.  היגר 
מנהל בית הספר היה לא פחות מהפילוסוף 
ערך  שלמה  שלימים  לבינס  עמנואל  הידוע 
בעברית  שהופיעה  שלו  הביוגרפיה  את 
בניהן  נוספות  שפות  ובעשר  ובצרפתית 

בעברית בהוצאת "ריסלינג".
אביו של שלמה, הרב משה מלכא שימש הרב 

הראשי ודיין בעיר קזבלנקה.
לישראל  הבגרות  בחינות  אחרי  הגיע  שלמה 
העברית  באוניברסיטה  המדינה  מדעי  ולמד 
לפריז  חזר  התואר  קבלת  ועם  בירושלים 
מסיים  ובמקביל  משפטים  ללימודי  ונרשם 

מאסטר במדעי המדינה.
ילדותו חלם שלמה לעסוק בעתונות  משחר 
ולכתוב מאמרים וספרים. את דרכו בעתונות 
 .vsd ויטרר-  נובל  "לה  הכתובה החל בעתון 
ע"י  הקהילתיות  הרדיו  תחנות  לכשנוסדו 
הנשיא פרנסואה מיטרן המנוח, היה שלמה 
מראשיתו   R.C.G היהודי  הרדיו  ממיסדי 
לפני  עד  התחנה  מנהל  שימש  ולימים 
לגימלאות  פרש  ואז  שנים  שנתיים,כ-35 
היהודי  העיתון  סופר  מנהל,  משמש  ומאז 

"LARCH" )תיבת נוח(.
בין ספריו:

 "מר שושני"- תלמידו של הפילוסוף לבינס, 
הוגה דעות ואחד מהמשפיעים על לבינס.

משה  הרב  אביו  למקורותיו"-  מוחזר  "ישו 
"אחד  לספר  בהקדשה  כתב  זצ"ל  מלכא 

מהרבנים".

סבו  של  הולדתם  עיר  "תנריר"-  בשם  רומן 
וסבתו.

של  הגדולה  "המבוכה  האחרון  הספר  את 
ויקטור  אחיו  עם  בצוותא  כתב  צרפת  יהודי 
על  שכתב  וסופר  עתונאי  הוא  שגם  מלכא 

הקבלה והחסידות במרוקו.
שלמה  האחים  כתבו  רבין  רצח  בעקבות 
רבין" עם  וויקטור מלכא את סיפרם "שלום 

דברי הקדמה של שמעון פרס.
של  הגדולה  המבוכה  הספר  שלמה,  לדברי 
יהודי צרפת מביא לידי ביטוי את תחושותיהם 
שלא  תפסו  מאוד  שמהר  צרפת  יהודי  של 
אזרחי  כל  אלא  טרוריסטיים  ליעדים  הם  רק 
צרפת ללא הבחנה. המרצחים לא מבחינים 
בתי  ויושבי  עתונאים  קריקטוריסטים,  בין 

הקפה.
נע סביב  יהודי צרפת  שלמה מציין שמספר 
החליטה  הטרור  מיתקפות  ולאחר   50,000
לענייני  מיוחד  שר  למנות  צרפת  ממשלת 

אנטישמיות.
שלמה: " בצרפת פעילים כיום 3 סוגי קבוצות 
של אנטישמיות.1. אנטישמים שונאי יהודים 
שמזוהים עם הימין הקיצוני. 2. אנטישמיות 
של  במסווה  הפועלים  הקיצוני  השמאל  של 

אנטי ציונות. 3. והאנטישמיות המוסלמית".
לדברי שלמה בריפרייה המבוכה בכל מקום 
השדה  ובערי  בפריז  צרפת  יהודי  ותגובות 
הפיגוע  בעקבות  מטולוז  העלייה  זהות.  לא 
כנסת  בית  בליאון העתיקו  גוברת,  ב-2013  
שהיה סמוך למסגד לאיזור מרוחק כדי למנוע 
מוסלמים.  מצד  להתנכלות  וחשש  מתיחות 
היהודיים  המוסדות  שכל  שלמה  מציין  כיום 

מאובטחים על ידי כוחות צבא.
בעניין  צרפת  יהודי  בין  המחלוקת  בעניין 
חבישת הכיפה שלמה משאיר את ההחלטה 
אם  הוא.  באשר  יהודי  לכל  הדעת  ושיקול 
להסיר  שמומלץ  כמובן  לחייו  סכנה  קיימת 

את הכיפה.
בבחירות האחרונות בסיבוב הראשון פורסם 
שיש תמיכה גוברת בלה פן בקרב היהודים. 
שלמה מדגיש שבתחקיר שערך הוא לא פגש 

ולו יהודי אחד שהצביע לה-פן.
לישראל.  לעלות  צרפת  ליהודי  קרא  ביבי 

וניצל  מהמקובל  חרג  ביבי  שלמה  לדברי 
אירוע טראגי לעודד יהודים לעלות לארץ. היה 
מההנהגה  קולות  היו  זאת.  יאמר  שלא  רצוי 
שהביעו  ממלכתיים  גורמים  וגם  היהודית 

התנגדות לקריאתו זו של ראש הממשלה.
והרדיו  היהודית  העתונות  כי  מדגיש  שלמה 
בחירות  במערכות  מתערבים  לא  היהודי 

ומשתדלים להיות נטראלים. 

יהודי צרפת מאז המהפכה 
הצרפתית

המהפכה הצרפתית
אמנציפציה ליהודים

המהפכה התעשייתית אשר התחוללה בטרם 
רבים  ליהודים  המהפכה הצרפתית העניקה 
את  להם  וסיפקה  המשקי  בתחום  הצלחה 
ההזדמנות להיכנס למקצועות שהיו חסומים 
התפתחה  צרפת  ברחבי  לפניה.  בפניהם 
ההמון  את  שסנוורה  אנטי-דתית  אווירה 
כאחד.  ודתי  חברתי  שוויון  של  באידיליה 
המהפכה הצרפתית אשר פרצה ב-14 ביולי 
בצרפת  היהודים  מעמד  את  שינתה   1789
מהקצה אל הקצה. בזכות החוקים החדשים 
לחירות, שוויון ואחווה אשר חוקקה האספה 
היהודים  זכו  המהפכנים,  של  הלאומית 
של  כאזרחיה  והוכרו  מלא  זכויות  לשוויון 
הרפובליקה החדשה. ביטול סמכויותיהם של 
מסיתים  של  להורג  והוצאתם  כמורה  אנשי 

דתיים תרמו אף הם לירידת האנטישמיות.
התגוררו  הצרפתית  המהפכה  פרוץ  עם 
מהם   35,000 יהודים,   40,000 בצרפת 
אשכנזים אשר התגוררו ברובם במחוז אלזס-

בדרום  ו-5,000  צרפת,  מזרח  שבצפון  לורן 
ספרדים  ככולם  רובם  בורדו,  ובעיר  צרפת 
מצאצאי האנוסים. לא היה שום קשר בין שתי 
דה  יצחק  היהודי  המסעות  וסופר  הקהילות 
"יהודי  ביומנו:  התקופה  באותה  כתב  פינטו 
נראים  ממץ  גרמני  ויהודי  מבורדו  פורטוגלי 

כשני בני אנוש שונים לגמרי".
שוויון  השגת  למען  רבות  עשו  פריז  יהודי 
זכויות עבור הקהילה היהודית. טיעוניהם היו 

כדלהלן:
מנת  ועל  ונרדפים,  מושפלים  היהודים   •

יהדות צרפת לאן?     יהדות צרפת בצל מתקפת הטרור
מאת: עו"ד מיכה לנקרי

ממשלת צרפת מינתה שר       מיוחד לענייני אנטישמיות חלק א'
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מבקשים  הם  ייפסק  שלהם  שהדיכוי 
אמנציפציה

ולכן  הנוצרית,  מהחברה  נבדלים  היהודים   •
יהיו  שלא  כדי  שוויון  להם  להעניק  כדאי 
כזרים  יראו  ולא  הצרפתים,  בעיני  נבדלים 

בעיניהם.
• דבקות היהודים בדתם גורמת להם להיות 
טובים ביחסים שבין אדם לחבירו, שהרי כך 

מצווה הדת.
• היהודים לא באו אף פעם בדרישות לתושבי 
הפרעות  כל  למרות  בו,  גרים  שהם  המקום 
המצב,  עם  השלימו  היהודים  בהם,  שנעשו 
והשלמה זו היא ההוכחה שהיהודים צריכים 

לזכות בשוויון.
הערכים  למען  זאת  מבקשים  היהודים   •
ובהם  הצרפתית  המהפכה  נאבקה  עליהם 
ליהודים  אמנציפציה  נתינת  אי-ההפליה. 
רואים  זאת  ולמרות  הצדק,  מתוך  נובעת 
אותה היהודים כחסד. היהודים הם בני אדם, 
היהודים  גם  שווים,  האדם  בני  שכל  וכיוון 

צריכים להשתוות לצרפתי.
שנהנו  היתר  זכויות  על  מוותרים  היהודים   •
על  ויוותרו  הצרפתית  המהפכה  עד  מהם 
היהודים  אזרח.  זכויות  למען  האוטונומיה 
לעשות  מוכנים  שהם  לצרפתים  מתחייבים 
הכול למען צרפת כולל הקרבת נכסיהם ואף 
לא פחות  ואמיצים  חייהם, שיהיו פטריוטים 
משאר הצרפתים, ושהם מוכנים להקדיש לה 

את כל כוחותיהם.
בזכות  גם  אמנציפציה  מבקשים  היהודים   •
אהבתם למלך, בזכות שהם עם רודף שלום 
שמעולם לא הפריע, וגם לא יפריע לחברה, 
מולדתם  טובת  את  רוצים  שהם  ובזכות 

צרפת.
• בסוף, העלו יהודי פריז עוד נימוק: אם צרפת 
תעניק שוויון ליהודיה הדבר יכול להשפיע גם 

על מעמד היהודים בשאר הארצות.
האספה  הכריזה   1791 בספטמבר  ב-27 
הלאומית הצרפתית על הענקת שוויון זכויות 
זה  היה  האמנציפציה.  ליהודים–  מוחלט 
החוק הליברלי ביותר ביחסו ליהודים לא רק 
מציע  כולו.  בעולם  אלא  אירופה,  אדמת  על 
אמר  קלרמון-טונר,  דה  הרוזן  החוק,  הצעת 

בנאומו לפני האספה: "אין להעניק ליהודים 
הכול  להם  להעניק  ויש  כאומה,  דבר  שום 
צרפת  ביהודי  הרואה  זו,  תפיסה  כפרטים". 
אזרחים צרפתים מהשורה, רק בעלי אמונה 
דתית אחרת, מאפיינת עד היום את הממשל 
מבין  הראשונים  שהיו  לאחר  הצרפתי. 
לשוויון  שזכו  באירופה  היהודיות  הקהילות 
ואישית  תרבותית  פריחה  חלה  מלא,  זכויות 
אצל יהודי צרפת. יהודים השתלבו בצבא )גם 
באוניברסיטאות,  בבירוקרטיה,  כקצינים(, 

בעיתונות ובספרות.

המאה ה-19
נפוליאון,  של  שלטונו  תחת   ,1806 בשנת 
למעמדם  בקשר  השאלה  מחדש  הועלתה 
של היהודים. לנוכח שאלה זו, כינס נפוליאון 
או  הנכבדים"  "אספת  שנקראה  אסיפה 
היהודים".  נכבדי  "אסיפת  המלא  בשמה 
 12 האסיפה  משתתפי  את  שאל  נפוליאון 
של  יחסם  את  לבחון  כדי  שהועלו  שאלות 
האם  ולבדוק  הצרפתית,  לאומה  היהודים 
האמונה הדתית סותרת את החוק הצרפתי. 
נפוליאון  של  לשאלותיו  השיבו  הנכבדים 
נפוליאון  אך  דעתו,  את  שהניחו  תשובות 
הנכבדים  של  לתשובותיהם  לתת  החליט 
תוקף ולכנס בשנת 1807 את מועצת חכמי 
הדור )הסנהדרין(. לפתיחת הסנהדרין הגיעו 
גרמניה  ממערב  מצרפת,  יהודים  נציגים 
ומצפון איטליה. החלטותיה של אסיפת נכבדי 
אותם  שאישרה  לסנהדרין,  עברו  היהודים 

ונתנה להם תוקף של מעין פסק הלכה.
של  פקודות  שתי  התפרסמו   1808 במרץ 
המבנה  את  הסדירה  הראשונה  נפוליאון. 
בכל  כי  וקבעה  בצרפת  היהודי  הקהילתי 
יוקם  לפחות,  יהודים   2,000 המונה  עיר 
דתית  )מועצה  קונסיסטוריה  שנקרא  ועד 
פיקחה  הקונסיסטוריות  כל  על  קהילתית(. 
צרפת,  יהודי  של  המרכזית  הקונסיסטוריה 
בדרך  בפריז.  שישבה  מרכזית  קונסיסטוריה 
כל  על  כמעט  לפקח  הצליח  השלטון  זו, 
היהודים. שנית, "הפקודה המחפירה" קבעה 
בתחומים  יהודית  לפעילות  ברורות  מגבלות 
למשל,  במסחר,  לעסוק  שרצה  יהודי  רבים. 

אחת  שנה  שתוקפו  אישור  לקבל  היה  צריך 
בלבד. יהודים חויבו, כשאר האזרחים, לשרת 
מקום  בכל  לגור  עליהם  נאסר  אך  בצבא, 
המחפירה"  "הפקודה  של  תוקפה  שירצו. 
נקבע לכ–10 שנים. נפוליאון סבר כי מדיניות 
היהודים  של  ויעיל  מהיר  לשילוב  תתרום  זו 
במדינה הצרפתית, כך שלא יהיה עוד הבדל 
הפך  בכך  הקיסרות.  אזרחי  שאר  לבין  בינם 
נפוליאון את עקרונות האמנציפציה, שייצגה 
על  הכופה  למדיניות  דת,  וחופש  אוטונומיה 

יהודי צרפת התבוללות.
ישראל  כל  הראשון,  העולמי  היהודי  הארגון 
בפריז  הוקם  אליאנס(,  )בצרפתית:  חברים 
ב-1860 כדי להגן על זכויות היהודים ומעמדם, 
בעיקר בנושאי החינוך. באותה תקופה החלו 
לגבור בצרפת מגמות לאומניות, אליהן נלוותה 
הימין  בשורות  וגוברת  הולכת  אנטישמיות 
הקתולי. פריחת האנטישמיות מוסברת בגל 
הלאומני שהתעורר בצרפת בעקבות תבוסת 
האוסטרים בקרב קניגגרץ ועליית כוחה של 
מחוזות  אבדן  וכן  השנואה,  השכנה  פרוסיה 
ולורן באמנת פרנקפורט שסיימה את  אלזס 
מלחמת צרפת פרוסיה. לכך נוספו האשמות 
כי יהודים התעשרו כתוצאה ממתן הלוואות 
לממן  שנועדו  הלוואות  צרפת,  לממשלת 
לו התחייבו  לגרמנים,  הפיצויים  את תשלום 
אובדן  אחרי  פרנקפורט.  בהסכם  הצרפתים 
לגרמניה,  צרפת(  )מזרח  אלזס-לורן  שטחי 
הקהילה היהודית ששכנה שם במשך מאות 
שנים ופיתחה חיי תרבות וחברה משגשגים, 
כלפי  נאמנות  מתוך  מערבה  להגר  נאלצה 
כבוגדים.  להיראות  שלא  כדי  וזאת  צרפת 
שותפים  היו  מטבעם  היהודים  כי  לציין  יש 
שנאתם  ואף  הלאומית,  האחדות  לאווירת 
לגרמניה תרמה להם לקבל החלטה על פיה 
לא היה טעם להישאר בביתם במזרח כאשר 

הוא תחת שלטון פרוסי כובש.

חלק ב' בגיליון הבא.

יהדות צרפת לאן?     יהדות צרפת בצל מתקפת הטרור
ממשלת צרפת מינתה שר       מיוחד לענייני אנטישמיות חלק א'

עו"ד מיכה לנקרי
יו"ר מחוז הדרום של האגודה
והיועץ המשפטי של האגודה.
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הממלוכי  השולטאן  בין  הצבאית  המערכה 
שהתבצרו  הצלבנים  לבין  בייבארס 
 Krak des( שבאלייה"  דה  "קראק  במצודת 
שבגבול  האבירים"(  "מצודת   ,Chevaliers
היתה  סוריה,  לבין  היום  של  לבנון  בין 
הכוחות  הצליחו   1271 למרץ   29 ב-  קשה. 
הממלוכים-המוסלמיים למוטט מגדל בפינה 
הדרום מערבית של המבצר המלבני הענק, 

ומשם ניסו לפרוץ פנימה.
בידי  נבנה  דונם שטחו(   23( הענק  המבצר 
1140- השנים  בין  ההוספיטלרים  הצלבנים 
הצלבניים  המבצרים  לאחד  והיה   ,1170

החשובים במזרח התיכון, בהיותו שולט 
על הדרך בין אנטקיה לבין ביירות. הוא 
גם היחיד שנשאר בשלמותו ובהדרו, עד 

לשנים האחרונות.
המוסלמיים  הכוחות  פריצת  לאחר 
הביצורים  לקו  הצלבנים  נסוגו  פנימה, 
ימים  רגיעה של עשרה  לאחר  הפנימי. 
בקרבות, הופתעו הצלבנים המתבצרים 
השולטאן  מן  שהגיע  שליח  למראה 
המוסלמי, ובידיו מכתב אל חיילי המצב. 
הוא סיפר שהשולטאן קיבל את המכתב 

החתום הזה מהמפקד העליון של האבירים 
)צפון  בטריפולי  במפקדה  ההוספיטלרים 
לבנון(, וכי הוא הסכים להעביר את המכתב 
פתחו  המתבצרים  הנצורים.  הצלבנים  אל 
את המכתב, והמפקד נתן להם שם הסכמה 
המצודה.  את  ופינו  נכנעו,  אכן  הם  להיכנע. 
בית התפילה  כדרכם, הפכו את  הממלוכים, 

הצלבני למסגד.
בידי  וזויף  פוברק  הזה  שהמכתב  אלא 
ניתנה שום הסכמה  המוסלמים, ובעצם לא 
היו  המתבצרים  האם  אז  לכניעה.  צלבנית 
ידעו  הם  להערכתי,  תמימים?  כך  כדי  עד 
להם  היתה  לא  אך  במלכודת,  שמדובר 
כלגיטימציה  בנייר  השתמשו  והם  ברירה, 
פנים,  העמיד  השולטאן  כך  להיכנע.  כדי 
המתבצרים העמידו פנים, השולטאן העמיד 
פנים שאינו מבין שהם מעמידים פנים, והם 

שהשולטאן  מבינים  שאינם  פנים  העמידו 
הכפולות  הפנים  להעמדות  הוכחה  מבין. 
האלה היתה החלטתו של השולטאן בייבארס 
זאת  ידעו  הם  ולהערכתי  בחיים,  להשאירם 

מראש, לפני שנכנעו.
לפעמים יש כאלה שיודעים שמרמים אותם, 
שאינם  פנים  להעמיד  מעדיפים  הם  אך 

יודעים.
זהו אירוע מלחמתי שמתרחש אצלנו, כאשר 
של  אוכלוסיה  עם  ערים  כבר  יש  באירופה 
שבע  )מיהן  מוסלמים  של  אחוזים   30-40
הערים האירופיות הגדולות שיהיה בהן כבר 

בקרוב רוב מוסלמי – פרסמנו מאמר מיוחד 
כאשר  פריים(,  ג'יפלאנט  מועדון  לחברי 
"האביב הערבי" הוסיף עוד מליוני מהגרים 
אירופה  למערב  ערבים,  בעיקר  מוסלמים, 
רק בארבע השנים האחרונות. זה לא אנחנו 

שהשתנינו, זה הם.
באופן  ומכמת  שמודד  האירופי,  באיחוד 
על  דווקא  נתונים  אין  דבר,  כל  אובססיבי 
המדינות  הצפת  ביותר,  החשוב  הדבר 
במהגרים מוסלמים, אך אנו משתמשים כאן 
 ,Pew היוקרתי  המחקר  גוף  של  בהערכות 
למספרי  בנוגע  למדי,  שמרניות  הערכות 
בין  אירופה  מערב  במדינות  המוסלמים 
השנים 2010-2030. ההיסטוריה לא תיעצר 
בשנת 2030, שהיא כבר קרובה למדי, אך זו 
נקודת ההתייחסות. בסך הכל בשנת 2010 
 18,267,000 אירופה  מערב  במדינות  היו 

מוסלמים )עם אחוז ממוצע של כל המדינות 
שם  צפויים   2030 ובשנות   )4.5% סביב 
מכלל   7.1%( מוסלמים  מליון   29,759,000

האוכלוסיה(.
ביותר  הגבוה  אחוז המוסלמים  המדינה עם 
)כיום   7.5% עם   2010 בשנת  צרפת,  היא 
כשמונה אחוזים(, ובשנת 2030 עם 10.3%. 
בשנת  בבלגיה,  גם  צפוי  ספרתי  דו  מספר 
 2030 ובשנת   7% כ-  כיום   ,6% עם   2010
עם 10.2%. גם שבדיה מזנקת בטבלה הזו, 
ובשנת   5.5% כיום   ,4.9% עם   2010 בשנת 
2030 עם 8.1%. אוסטריה בשנת 2010 עם 
5.7%, כיום עם כ- 6% ובשנת 2030 עם 

9.3% מן האוכלוסייה.
כיום   ,4.6% עם   2010 בשנת  בריטניה 
 .8.2% עם   2030 ובשנת   5.5% כ- 
האוכלוסיה  כלל  לגבי  אחוזים  הם  אילו 
המפוזרת על שטח מדינות גדולות, אך 
כמעט כל המוסלמים מתגוררים בערים 
להרבה  אותם  שהופך  מה  הגדולות, 
יותר נראים ומשפיעים. כשם שהיהודים 
כיוון  יותר  משפיעים  הברית  בארצות 
גם  כך  גדולות,  בערים  מרוכזים  שהם 

המוסלמים באירופה.
וזה ההבדל שמתחיל להתממש: עם העלייה 
במספרים, מזנקת גם תחושת הכוח והרגשת 
שוליים  מהגרים  לא  כבר  הם  האדנות. 
שאומרים תודה נרגשת על עצם קיומם שם, 
הם לא רוצים להיות שקופים, אלא כוח הולך 
באירופה,  נולד  כבר  הגדול  שבחלקו  וגדל, 
הביטחון  אחר.  בית  לו  היה  לא  ומעולם 
גם הרצון לשלוט, להקים  וכך  גובר,  העצמי 
עוד מסגדים ומרכזים דתיים, לכונן מפלגות 
וכמובן  משלהם,  ארגונים  ואלפי  מוסלמיות 
הזה  והקול  בקלפי.  קולם  את  להביע  הזכות 
לכיוונים  כבר משנה את המדינות, לפעמים 
תהיה  לא  לעולם  ההשתלבות  צפויים.  בלתי 
ההגדרה  ואיתה  שונה,  הדת  שכן  מלאה, 

העצמית.
בעוד האירופים סרסו את הלאומיות שלהם 

מאת: דר' גיא בכור

כוח האיסלאם באירופה       חלק א'
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כבר  הפך  באירופה  האסלאם  האירופי",  "האיחוד  סיסמאות  עם 
לסוג של לאום; בעוד האירופיים נטרלו את הדת הנוצרית, הפכה 
דת האסלאם למגדיר מכונן; ובעוד שהאירופים מבטלים את האתוס 
המוסלמי,  זה  תרבותיות",  ה"רב  עם  שלהם  המשותף  התרבותי 
ה"פרו-פלסטיני" משגשג. ה"רב תרבותיות" היא ניסיון לאחד את 
ניסיון לאחד את המוסלמים.  וה"פרו-פלסטיניות" היא  האירופים, 

בשני המקרים מדובר באשליות.
כיוון שמדובר בקהילת ענק שהפרטים שלה הגיעו מהרבה מאוד 
ולכן  עצמאי,  כגוף  עצמו  את  להמציא  צריך  הקולקטיב  מדינות, 

להפגנות בעד ה"פלסטינים" יש כאן חשיבות עצומה.
ומטרת  מומצאת,  קהילה  הפלסטינים  מומצאות,  קהילות  הם 

ההפגנות להפוך את ההמצאה למציאות.
התיכון  המזרח  בקרבות  השיעים  או  הסונים  בעד  יפגינו  אם 
האכזריים, יפלגו את עצמם. אם יפגינו בעד האסלאם הרדיקלי או 
יכול  יפלגו את עצמם. רק הנושא הישראלי  המשטרים הערביים, 
להיות דבק שיוציא יחד סונים ושיעים, אסלאמיסטים ולאומנים בלי 
שיתנגשו אלה עם אלה, ולכן מתקיימות ההפגנות המלכדות האלה, 
למרות שהן לא היו הפגנות ענק )כמו למשל בהפגנות בלונדון נגד 

המלחמה המערבית בעיראק, אז היו מליון מוסלמים ברחובות(.
בכלל  קשר  בלי  "שלהם",  לדגל  בכך  הפך  "הפלסטיני"  הדגל 
בהם  משתמשים  ששוב  האומללים,  לפלסטינים  או  לישראל 
למטרות אנוכיות של זרים. זהו דגל ההתרסה, חוסר הנחת, הכעס 
שלו,  המקומי  הלאומי  ההקשר  מן  בכך  מתנתק  הוא  והאלימות. 
שרוצה  לקהילה  כולל  תסכול  של  לדגל  קולקטיבי,  למשהו  והופך 
להתפרץ ולהפגין את עוצמתה הכלואה. ביומיום כל אחד מהם חש 

דחוי ומקופח. ביחד, ברחובות, הם מרגישים עוצמה.
היום אלה הפלסטינים, מחר אלה יהיו המשטרים האירופיים. ואכן, 
הפעם כבר קיבלו ההפגנות באירופה תפנית, כאשר בלונדון יצאו 
יותר  הפעם  להיות  שהעז   ,BBC ה-  נגד  המוסלמים  המפגינים 
שאסרו  הצרפתיות,  והממשלה  המשטרה  נגד  ובפריס  ניטראלי, 
את ההפגנות לאחר שהפכו למסע שיסוי והשתוללות נגד היהודים 

במדינה.
הדגל "הפלסטיני" החדש הזה מזהה את מדינות הלאום האירופיות 
עם ישראל, וכולן אויבות שלו. זהו הדגל של האנטי-אירופיות. האנטי 

.EU -תיזה ל

חלק ב' בגיליון הבא.

כוח האיסלאם באירופה       חלק א'

דר' גיא בכור
פרשן לענייני המזרח התיכון, עיתונאי, מזרחן, 

היסטוריון ומשפטן ישראלי

08-6402899

תכנית שח"ף
(שיתוף חינוכי פעיל)

לימודי ההסמכה של אקדמאים להוראה
מיועדים:

- לבעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר
- למורים בפועל בעלי תואר אקדמי חסרי

  תעודת הוראה

הלימודים אפשריים בכל אחת מתכניות 
הלימודים במכללה:

הכשרה להוראה בגני ילדים, בביה"ס היסודי,
בביה"ס העל-יסודי ובחינוך המיוחד

תכנית ייחודית של הכשרת אקדמאים להוראה,
המייצגת גישה חברתית-תרבותית בהכשרה להוראה.

שח"ף היא תכנית  הוליסטית המציעה
מסגרות לימוד שונות המשלימות ומזינות זו את זו.
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מאת: ד"ר יצחק רויזמן

סרטן השד    אצל הגבר  חלק א'

לא  היא מחלה  גבר  אצל  סרטן השד  מחלת 
שכיחה, ובדרך כלל האבחנה נקבעת באיחור.
לכאורה האיבחון פשוט, הן מבחינת החולה 
והן מבחינת הרופא, אולם הערנות והמודעות 
לכךמועטות ביותר, משום שהדעה הקדומה 
והמוטעית הגורסת, כי סרטן השד מופיע רק 

אצל נשים.
אצל  השד  סרטן  של  הראשון  התיאור  את 
 - מ   John האנגלי  הכירורג  מסר  הגבר 
Arderene ב - 1307. המחלה תוארה בכומר 
והכירורג הזהירו לבל יקבל כל טיפול, ובכלל 
זה טיפול של גלב )barber(, שמא יביא הדבר 
 Franciscus תארו  הבאות  במאות  למותו. 
 Arcaeus )1493 – 1573( , Ambroise Paré
 Fabricius Hildanus ) - 1590 – 1510( ) ו
1619 – 1537 ) חולים דומים. ב - 1842 תאר 
R. Stern ארבעה כמרים שחלו במחלה ומתו 

ממנה. את התאור הקליני המפורט הראשון
את  תארו  מאז   .1883  - ב   Poirier חיבר 
ו   Crichlow המחלה מחברים אחרים, בהם

. De Souza -
השד  סרטן  הגבר:  אצל  השד  סרטן  נפיצות 

אצל הגבר נדיר יחסית ותופס 0.38% - 2%
מכלל השאתות הממאירות בגברים בהשוואה 
ל - 23% אצל נשים, והמהווה ב - 1.7% - 2.4% 
מכלל השאתות הסרטניות של השד. שכיחות 
סרטן השד אצל הגבר היא 1/100,000 לשנה 
ואילו אצל הגברים היהודים השכיחות גבוהה 
יותר: 2.3/100,000 . בסקירה אחרת צוין, כי 
מופיע  היהודי  הגבר  של  בגופו  השד  סרטן 
לגברים  בהשוואה   1.7 פי  של  בשכיחות 
 -  1960 בשנים  וקתולים.  פרוטסטנטים 
1979 חלו בישראל 187 גברים, שהם 1.6% 
היא  הגבוהה  והשכיחות  השד,  סרטן  מחולי 

בקרב יהודים ילידי אסיה ואפריקה.
כל  מסך   0.2%  -  0.1% תופס  השד  סרטן 
סיבות המוות מסרטן אצל הגבר. הסרטן מצוי 
ובשכיחות  ובפינלנד  ביפן  נמוכה  בשכיחות 

בארה"ב  ובארה"ב.  הבריטיים  באיים  גבוהה 
נפטרים מדי שנה כ- 300 גברים מהמחלה. 
 4.6%  - ל   0.66% בין  נעה  השכיחות  בהודו 
שכיחות  על  דווח  השד.  שאתות  כל  מבין 
בקרב  הגבר  אצל  השד  סרטן  של  גבוהה 
הפרסים בהודו, הדומים במנהגיהם ובאורח 
חייהם למוסלמים בכך, שהם מקיימים קשרי 

נישואין בין קרובי משפחה.
הגבר  אצל  השד  סרטן  שכיחות  במצרים 
ביותר  גבוהה  שכיחות   .6.4%  - ל  מגיעה 
באזורים  עור  שחורי  בקרב  קיימת   10% של 
שונים באפריקה, ובזמביה 15% . כמו כן דווח 
הגבר  אצל  גבוהה מסרטן השד  על תמותה 
לרווקים,  בהשוואה  ואלמנים  גרושים  בקרב 
יותר בין נשואים ואבות  ועל שכיחות נמוכה 

לילדים.
גיל החולים במחלה זו נע בין 6 שנים על פי 
ממוצע   .Charache לפי   93 לבין   Hartman
- Mintz הוא 61.9  ו   Modan הגילים על פי
שנים. הסרטן שכיח בשד שמאל יותר מבשד 

ימין, כפי שנמצא גם אצל נשים.
בסרטן  לקו  חולים   552 ש-  ציין,   Crichlow
שד ימין ו - 590 בצד שמאל, ביחס של 1:1.07 
לעומתו דיווחו Walach ו - Hochma על 41 
 38%  - ו  ימין  בשד  שד: 62%  בסרטן  חולים 
אצל  דווח  צדדי  דו  שד  סרטן  שמאל.  בשד 
הגבר בשכיחות של - 1.4% ו - 2.5% גורמים 
אטיולוגיים של סרטן השד אצל הגבר לא ניתן 
השד  לסרטן  ברורה  אטיולוגיה  על  להצביע 
השערות  כמה  הועלו  בעבר  אך  הגבר,  אצל 
המתבססות על תאורי מקרים ונפיצות סרטן 

השד בקבוצות סיכון מסויימות.
.1 חילוף חומרים לקוי של אסטרוגן: הפרעה 
לסרטן  כגורם  ההורמוני  החומרים  בחילוף 
 - ידי  על  לראשונה  הועלתה  גבר  אצל  שד 
Stern ב - 1882. במצרים נערך סקר בשנים 
וחב'   El-Gazayerli  - ידי  על   1959  –  1950
בקרב 218 חולי סרטן שד ובהם 14 )6.4%(

הבילהרציה,  במחלת  חלו  מהם   7 בגברים. 
ועל פי ההנחה נבע הדבר מהיפראסטרוגניזם 

משני לצמקת הכבד.
אין תמימות דעים באשר לשאלה, האם מתן 
אסטרוגנים אקסוגניים גורם להופעת סרטן 
 ,Burrows 1935 קבע - השד אצל הגבר. ב 
מופיע  אקסוגניים  אסטרוגנים  מתן  שלאחר 
וחב'    Schlappack עכברים.  אצל  שד  סרטן 
שני  השד.  סרטן  חולי  גברים   19 על  דיווחו 
השנים   12 ב-  באסטרוגנים  טופלו  חולים 
הערמונית.  סרטן  בגלל  למחלה,  שקדמו 
בין  קשר  קיים  שאכן  שוכנע,   Haagnesen
לבין  ממושכת  לתקופה  אסטרוגנים  מתן 
בני  גברים  שני  תוארו  השד.  סרטן  התהוות 
שאצלם  תקין,  כרומוזומלי  מיבנה  עם   30
הופיע סרטן שד כ - 5 שנים לאחר שנערכו 
העת  אותה  כל  מין;  לשינוי  ניתוחים  בהם 
ברם,  באסטרוגנים.  משולב  טיפול  קיבלו 
הרפואית  ההסתדרות  העבירה   1946 ב- 
אורולוגים   150 ל-  שאלונים  האמריקנית 
שטיפלו באסטרוגנים ב - 17,000 חולי סרטן 
השד  סרטן  אובחן  בשניים  ורק  הערמונית, 
שבחולי  טען,   Benson הטיפול.  בעקבות 
באסטרוגנים  המטופלים  הערמונית  סרטן 
מהערמונית  גרורתית  היא  בשדיים  השאת 
הטיפול  מפאת  השד,  של  ראשונית  ולא 
האסטרוגני. המימצא ההיסטולוגי בערמונית 
 infiltrating well differenced היה 
 undifferentiated – ובשד adenocarcinoma

.carcinoma in a medullary pattern
הגינקומסטיה  חשיבות  גם  גינקומסטיה: 
כגורם מקדים של סרטן שד נתונה במחלוקת.

יש המעריכים, שגינקומסטיה דווחה בכ - 0% 
- 20% מהחולים כמימצא קודם לסרטן שד

 Gilbert זמני.  בן  מימצא  או  הגבר  אצל 
היתה  השד,  סרטן  חולי   47 שמתוך  מצא, 
עם  גבר  לדעתו,  גינקומסטיה.  מהם   9 ל- 
לפתח סרטן  ביתר שאת  נוטה  גינקומסטיה 
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סרטן השד    אצל הגבר  חלק א'

זו,  בדעה  הוא  אף  מחזיק   Haagensen שד. 
 7 שכעבור  גינקומסטיה,  עם  חולה  ותאר 

שנים לקה בסרטן השד.
 Donegan  - ו   Van Geel ד-  אליבא 
גינקומסטיה בלבד אינה גורם מקדים לסרטן 
בסקירתו   Ramantanis גם  הגבר.  אצל  שד 
 139 על  אחד  ממוסד  בספרות  מהגדולות 
 Hellenic  - ב  שאובחנו  שד  סרטן  חולי 
בשנים  באתונה   Anticancer Institute
אחד  חולה  לא  אף  מצא  לא   1974  –  1937
עם גינקומסטיה או תסמונת קליינפלטר או 

תולדות של הקרנה קודמת.
תארו  התסמונת  את  קליינפלטר:  תסמונת 
וחב'  קליינפלטר   1942  - ב  לראשונה 
 seminiferous מהיפוגונדיזם,  והיאמורכבת 
tubule, dysgenesis, testicular hypoplasia

וגינקומסטיה. הקריוגראמה  אספרמטוגנזיס 
היא XXY . השדיים עם תסמונת קליינפלטר
תמונה  עם  לעיתים  היפרטרופיה,  מראים 
שכיחות  בנשים.  המקובלת  היסטולוגית 
התהוותסרטן השד אצל חולה עם התסמונת 
  ,66.5 פי  עד   20 פי  שונים  בדיווחים  היא 
בתיסמונת  הלוקים  שהחולים  נמצא, 
נוטים  בגינקומסטיה  מלווה  קליינפלטר 

לחלות בסרטן השד יותר מאחרים.
חבלה  של  לאטיולוגיה  באשר  גם  חבלה:   .4
אצל  השד  לסרטן  כגורם  החזה  בית  באזור 
הגבר נטוש ויכוח בספרות. Crichlow  ציין, 
שרק ב- 30 מתוך 532 חולי סרטן השד)6%(
  Ramantanis אירוע קודם של חבלה.  נמצא 
ציין בסדרתו, שרק 9 מתוך 138 חולי סרטן 
ולא  החזה  בבית  חבלה  על  דיווחו  השד 
לבין סרטן  בין החבלה  ישיר  כל קשר  נמצא 
השד. Haagensen הטיל ספק רב בקשר בין 

התהוות סרטן שד לבין חבלה בביתהחזה.
קשר  על  דווח  שונים  במחקרים  הקרנה:   .5

בין הקרנה לבית החזה לבין סרטן השד 
6. דלקת אשך זיהומית: בכמה פרסומים דווח 

על קשר בין דלקת האשך לבין סרטן השד.
ההנחה היא, שדלקת האשך גורמת להפרעה 

באיזון ההורמוני
להשפעה  באשר  ויכוח  נטוש  תורשה:   .7
 Norris הגבר.  אצל  השד  בסרטן  תורשתית 
Taylor & לא מצאו בסדרות שלהם תולדות 
 Everson ,משפחה של סרטן השד. לעומתם
 infiltrating duct carcinoma וחב' דיווחו על
  Haagensen .בשישה גברים בשתי משפחות

דיווח על 4 משפחות עם סרטן השד בעבר.
8. ממאירויות נלוות: Crichlow ציין, שמבין 
479 חולי סרטן השד היו ל- 44 מהם שאתות 
 Holleb שבשד.  אלו  על  נוספות  ממאירות 
וחב' דיווחו שב - 7.5% מהחולים היו שאתות 

באזורים אחרים בגוף.
סימנים ותסמינים: הסימן הראשון הוא גוש 
קשה, חד צדדי או כאבים מתחת לפטמה או -

ברורים.  לא  גבולות  עם  להילה,  מתחת 
חולים   146 על  מסרו   Treves & Holleb
גודל   .67.4%  - ב  נצפה  אומנם  זה  שסימן 
פורסמו  אך  מ"מ,   4 כ-  להיות  יכול  הגוש 
תאורים של סארקומה בגודל של 12 ואפילו 
- 52% מתוך  16 ס"מ. Crichlow כתב, שב 
של  מעורבות  נמצאה  שד  סרטן  חולי   252
הבדיקה  בעת  השחי  בבית  הלימפה  קשרי 

הראשונית.
עשויה  ראשונית  ששאת  דיווח,   Haagensen

להיות קטנה, אך התפשטות הגרורות
לבית השחי יכולה להיות ניכרת, כך, למשל, 
16 מתוך  ל-  5 מ"מ התפשטה  בגודל  שאת 
הוא  שני  סימן  השחי.  בבית  קשרים   33
עם  שלה  סדירות  אי  כגון  הפיטמה,  חריגות 
התכייבות - ב - encrustation , 28% עם או 
ללא כאבים, הפרשת נוזל נסיוב דמי, לעתים 
רתיעה של - הפיטמה ולעיתים נפיחות בבית 
השחי. בסדרה של 131 חולים עם סרטן שד 
תארו Treves & Robbins ב - 13.7% חולים 
היתה  חולים   3  - ב  מהפיטמה,  הפרשה 

דמית.  חולים   15%  - וב  נסיובית  הפרשה 
 Columbia שבבי"ח  כתב,   Haagensen  –
ל- 12  Presbyterian מתוך 62 חולים היתה 
תאר  כן  כמו  מהפטמה.  הפרשה   )16%(
הפרשה  תתיכן  שבהם  מצבים,  שלושה 
היא  ביותר  השכיחה  גבר:  אצל  מהפיטמה 

הגינקומסטיה המתפתחת בחולי סרטן
באסטרוגנים;  המטופלים  הערמונית 
מועטת  נסיובית  הפרשה  תהיה  זה  במצב 

מהפיטמה.
אנדרוגנים.  חולים המקבלים  אצל  שני  מצב 
 benign solitary הוא  נדיר  שלישי  מצב 
intraductal papilloma, שבו נצפית הפרשה 
תהליך  מקרה  תואר  דמית.  או  נסיובית 
ההליך  גבר  אצל  שד  בסרטן  פרנאפלסטי 
ההיסטולוגיים  הסוגים  בכל  הפאתולוגי: 
הקיימים בסרטן שד אצל אישה תוארו בגבר, 
פרט ל - lobular carcinoma. הסוג השכיח 

.infiltrating duct carcinoma הוא
בסרטן  לחלות  נוטים  שחורים  גברים   .10

השד אצל הגבר יותר מגברים לבנים.
תפקיד חשוב יש לאסטרציול באטיולוגיה של 
של  מקרים  תוארו  הגבר.  אצל  השד  סרטן 

השמנת יתר וסרטן השד אצל גבר.
שד  בסרטן   Paget מחלת  של  מקרה  תואר 
אצל הגבר. בספרות תוארה ירידה של סרטן 
השד אצל הגבר בשד שמאל. Cook ואחרים 
לא מצאו שעישון טבק ושתיית אלכוהול גרמו 

ליותר מקרים של סרטן שד אצל הגבר.

המשך הכתבה בגיליון הבא

ד"ר יצחק רויזמן
דוקטור לרפואה מאונ' תל-אביב

דוקטור למדעים של התכניון,
מומחה בכירורגיה כללית.
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מידע באמצעות הדוא"ל

אגודת האקדמאים מצטרפת למודעות 
ולגישת הסביבה הירוקה.

ולפיכך מעתה ואילך כל מידע שיופץ ע"י 
אגודת האקדמאים יהיה באמצעות 

הדואר האלקטרוני.
נבקש מכל חברי האגודה לעדכן  את האגודה 

באמצעות המייל 
 info@academic.org.il

על כתובתם האלקטרונית העדכנית ולהתעדכן! 

בתור  )מלכ"ר(.  רווח  כוונת  ללא  כעמותה  רשומה  האגודה 
שכזאת מתאפשר לה לקבל תרומות מאישים וחברות. חברי 
האגודה מתבקשים לאתר בסביבתם אישים או חברות שיהיו 

מוכנים לתרום לקידום אחת ממטרות האגודה הבאות:

הקמת "בית האקדמאי" בישראל.. 1
עידוד המחקר וההשתלמות.. 2
הדמוקרטיה . 3 ערכי  להקניית  בקהילה  חברתית  פעילות 

ולקירוב לבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
בפעילויות . 4 המיעוטים  מבני  אקדמאים  ושילוב  ארגון 

האגודה.
הוצאה לאור של כתב עת מדעי.. 5
פיתוח הקשרים הבינלאומיים של האגודה עם ארגונים. 6

קיימת אפשרות לקבלת ירושות באמצעים נזילים או בנדל"ן, 
תוך הנצחת שמו של התורם, או של משפחת התורם, באחר 
פעם  שלא  לציין,  ראוי  זה  בעניין  לעיל.  הנזכרים  המפעלים 
והוא מחפש מטרה  חוקיים  יורשים  לו  נתקלים באדם שאין 
ראויה, כדי להוריש את רכושו וע"י כך גם להנציח את שמו. 

אגודתנו יכולה בהחלט לספק צורך אנושי זה.

מן הנעשה באגודה

תעודת רישום בפנקס אגודת האקדמאים

האגודה מנפיקה תעודת רישום בפנקס החברים של אגודת האקדמאים 
במקצועות מדעי החברה והרוח בישראל. כל חבר/ה אקדמאי/ת באגודה 

את  המאשרת  התעודה  את  לקבל  זכאי/ת 
רישומו בפנקס אגודת האקדמאים, תמורת

הבאים:  הפרטים  מצוינים  בתעודה   .₪  25
התואר  זהות,  תעודת  מס'  החבר/ה,  שם 
באגודה,  כחבר  הרישום  תאריך  האקדמאי, 
מספר חבר באגודה. על התעודה מוטבעת 
התעודה  אדום.  בצבע  שעווה  חותמת 
או  בבית  ולתליה  למסגור  וניתנת  יוקרתית 
במשרד. לקבלת התעודה יש לפנות למשרד 

הראשי של האגודה בת"א.

מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2017
בקשות לקבלת מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2017, יש להגיש 

וטופס בקשה למלגת מחקר/פרס  31.12.16. לקבלת פרטים  עד 
עידוד, יש לפנות למשרד הראשי של האגודה.

אתר האינטרנט לשימוש חברי האגודה
ניתן  בו  האגודה,  של  האינטרנט  אתר  עומד  האגודה  חברי  לרשות 

למצוא מידע מעודכן וזמין על המתרחש באגודה. 
.www.academic.org.il

מוזמנים להתחבר אלינו בדף הפייסבוק על שם 
"אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל"

חברות במועדון הצרכנות "הוט"
במסגרת פעולות הרווחה של האגודה, זכאים חברי האגודה להצטרף 
האקדמית  האוכלוסייה  של  הצרכנות  מועדון  "הוט",  למועדון 
במשרד  למועדון  הרשמה  טופס  לקבל  ניתן  בישראל.  והטכנולוגית 

הראשי של האגודה בתל-אביב.

גיוס תרומות לקידום מטרות האגודה

לחג החירות תשע"ו 
ויום העצמאות ה-68
שלוחה ברכתנו החמה

לכל חברי האגודה ומשפחותיהם
ולכל בית ישראל חג חירות שמח וכשר
וליום העצמאות ה-68 לישראל מאחלים

שגשוג כלכלי, בניין ויצירה
שלום וביטחון

אלי סער, 
יו"ר האגודה

חברי ההנהלה והעובדים
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פעילות של חטיבת 
בנק ישראל

במסגרת סדנת עבודת צוות ויצירה באמצעות אפיה קבוצתית, למדנו 
להכין בצקים לעוגות המדהימות, וכן מילויים. למדנו טכניקות התפחה 
מחטיבות  שבאו  המשתתפים  בין  נעימה  אוירה  הייתה  ועוד.  אפיה 

שונות בבנק. 
הריחות המשכרים של עוגות השמרים שנאפו בתנורים התפזרו בכל 

חלל החדר, ממש עלפון חושים! 
היה כייף מהנה ובמיוחד טעיייםםם. החברה נהנו עד שפתחנו סדנה 

נוספת, ההצלחה עוברת מפה לאוזן בין עובדי הבנק! מומלץ בחום!!

פעילות ועד אגודת האקדמאים של בנק ישראל
פעילות ועד אגודת האקדמאים של בנק ישראל )להלן: "ועד האגודה"( 
ואגודת  העובדים  ועד  הבנק,  הנהלת  בין  להסכם  בהתאם  מתבצעת 
באגודה  החברים  בישראל.  והרוח  החברה  למדעי  האקדמאים 
גם  להשתתף  זכאים  באגודה  החברים  הקבועים.  הבנק  עובדי  הינם 
החברה  למדעי  האקדמאים  אגודת  ידי  על  המאורגנות  בפעילויות 

והרוח בישראל המתפרסמות מעת לעת.
סמינרים  האגודה  ועד  חברי  ידי  על  אורגנו   2015 שנת  במהלך 
מקצועיים במלון רויאל גרדן אילת ומלון דן אילת ומתוכננים סמינרים 
של  האחרונים  בחודשיים  שייערכו  ירושלים,  כרמים  במלון  נוספים 
השנה. הסמינרים המקצועיים המאורגנים על ידי חברי ועד האגודה 
עובדים  הינם  בסמינרים  המרצים  כאשר  הרצאות מקצועיות  כוללים 

מהחטיבות השונות בבנק. 
סיטי  בסינמה  סרטים  הקרנות  האגודה  ועד  חברי  ארגנו  בנוסף, 
אורגנו  כן,  כמו  ולילדיהם.  ישראל  בנק  לעובדי  ובגלילות  בירושלים 
קורסים המוכרים לגמול השתלמות במכון סאלד ירושלים )כגון קורס 

"אסרטיביות" וקורס "עבודת צוות"(.
בימים אלו, שוקדים חברי ועד האגודה, על תכנון הפעילויות השנתי 
היתר,  בין  הינן,  הבאה  לשנה  המתוכננות  הפעילויות   .2016 לשנת 
הקרנות  הארץ,  ברחבי  במלונות  מקצועיים  סמינרים  קיום  המשך 
סרטים וקורסים לגמול השתלמות. כבנוסף, ייבחנו פעילויות חדשות, 
על מנת להרחיב את מעגל העובדים המשתתפים בפעילויות האגודה 

תוך גיוון מכלול הפעילויות.   

פעילות במחוז הדרום

בתחרות  הזוכה  עם  דרום  במחוז  האגודה  יו"ר  לנקרי,  מיכה  עו"ד 
הנואם הצעיר של מועדון רוטרי באשקלון שבה שימש כשופט בצוות 

השופטים.
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הצד האפל של השדרה
מחוז ת"א והמרכז

על פרשיות אפלות בצילה של שדרה מוארת ...
רוטשילד,  שדרות  בשולי  ושלווה  וותיקה  מגורים  שבסביבת  מסתבר, 
חבויים  הלאומי  לתיאטרון  קרובה  ובסמיכות  התל-אביבי  ה"בוליוואר" 
להם די עמוק מתחת לפני השטח כמה וכמה סיפורים שעד לא מכבר 
אחרי  סגל,  משה  אבי  המדריך  בהדרכת  להם...  יפה  השתיקה  הייתה 

המדינה,   קום  טרם  ברובם  שהתרחשו  האירועים,  את  וחקר  שבדק 
נחשוף ונטפל בשורה של פרשיות שהיו מי ששמחו להשתיק ... נתיבנו 
יעבור גם ליד המוזיאון הקטן המסתורי והדחוס ביותר במדינת-ישראל, 

בית יוסף באו.  מבט אחר על אזור שחשבנו אותו עד כה למוכר ..

הפעילות לילדים

והוריהם,  האקדמאים"  "אגודת  של  העתיד  דור  ילדי  החנוכה,  חג  לרגל 
נהנו מבוקר חוויתי בנושא של "מסיק זיתים".

בינות לעצי הזית במטע, הרחיבו ידיעתם על עצי זית והשימושים בהם, 
אבן ים, מוט הבד, הדרכים בהם יצרו שמן בעבר הרחוק וגם היום, ועוד 

ועוד.

מן הנעשה באגודה
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והרוח  החברה  למדעי  האקדמאים  אגודת  של  אקדמי״  ״קפה  במפגש 
מרדכי  דר׳  השופט  כב׳  הפעם,  התארח  והצפון,  חיפה  מחוז  בישראל, 
נושא הרצאתו המרתקת של כב׳ השופט ארגמן הייתה ״סיכון  ארגמן. 
חיי אדם בדרכי תעבורה״, במסגרתה סקר את הסכנות הרבות האורבות 
לנו, אם כנהגים ואם כהולכי רגל. התייחסותם של בתי המשפט לעבירות 

התנועה השונות וחומרת העונשים בארץ ובעולם.
הנושא עורר עניין רב בקרב השומעים, משתתפי המפגש, דברים שבאו 
יו״ר המחוז עו״ד  לביטוי בשאלות ובשיח שהתפתח בנושאים שהועלו. 
אריה וונגרקה, פתח את המפגש בציון ״החשיבות הרבה של ההתנהגות 
הראויה והשימוש הנכון והזהיר בדרכי התעבורה שיביא צמצום, מחוייב 

מציאות, של הקטל הכמעט יום, יומי בכבישים״.
מימון  עו״ד  בישראל,  הדין  עורכי  לשכת  יו״ר  סגן  במפגש  השתתפו 
טולדנו, ד"ר יצחק רויזמן, מנתח סרטן השד בעל השם העולמי, שהעלה 
על נס בדברים מרגשים, את דבר היכרותו המוקדמת עם השופט ארגמן. 
וכן חברי ההנהלה דויד לוקוב ורעייתו אביבה, גב׳ חנה בן חורין ובעלה 
חומרת  סוגיית  את  לדיון  חורין, שהעלה  בן  ראובן  בדימוס  כב׳ השופט 

הענישה על עבירות תנועה ותרומתה לצימצום העבירות, אם בכלל? וכן 
רבים מחברי האגודה במחוז.

לסיכום, היה זה עוד מפגש מעניין, מרחיב דעת ומסקרן שתובל באירוח 
בה  ביאליק,  בקריית  ״רוטשילד״ הנהדרת  קולינרי משובח של מסעדת 

התקיים המפגש.

מפגש ״קפה אקדמי״ עם כב׳ השופט דר׳ מרדכי ארגמן
במחוז חיפה והצפון

מפגש ״קפה אקדמי״ של אגודת האקדמאים 
במחוז חיפה והצפון

״קפה  במפגש 
אגודת  של  אקדמי״ 
למדעי  האקדמאים 
והרוח  החברה 
מחוז  בישראל, 
והצפון,  חיפה 
בקפה  שהתקיים 
מסעדה ״רוטשילד״ 
ביאליק,  בקריית 
הפעם,  התארח 
סקר  השיח  חלבי.  מוסבאח  השיח  הידוע  הדרוזי  והסופר  העיתונאי 
בפני באי המפגש את תולדות העדה, עיקרי האמונה הדתית, מנהגיה 

והשתלבותה בחיי החברה הישראלית ובמוסדותיה.
ועוררה  המפגש  באי  את  ריתקה  מאד,  והמעניינת  המרחיבה  הרצאתו 

התעניינות רבה ושאלות מן הקהל שנענו בהרחבה ובהעמקה.
יו״ר המחוז, עו״ד אריה וונגרקה אשר פתח והינחה את המפגש, פתח 
רבה  בחמימות  והודה  החדשה  האזרחית  השנה  לקראת  ברכה  בדברי 
בנושא  לנו  ולהרצות  אלינו  להגיע  בנוכחותו  שכיבדנו  ״על  חלבי,  לשיח 

את  חלבי  השיח  הזמין  המאלפת,  הרצאתו  בסיום  הדרוזית״.  העדה 
המשתתפים לבקר בכפרו דליית אל כרמל ולערוך סיור במקום.

וחנה  אביבה  ורעייתו  לוקוב  דוד  גם חברי ההנהלה  נטלו חלק  במפגש 
בן חורין, כן נראה בין המשתתפים מנתח סרטן השד הידוע ד"ר יצחק 

רויזמן ורעייתו, אשר אף חלק ברכות ומחמאות לשיח חלבי.
וחשוב  ״רוטשילד״, על הארוח הנפלא  תודה מיוחדת מגיעה למסעדת 
שתרומתם  אורפז  הנפלאה  המארחת  את  וכן  גיא  הבעלים  את  לציין 

להצלחת הארוע כולו, הייתה רבה וחשובה.
להתראות במפגש הבא שמתוכנן להערך בחודש פברואר 2016.
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היה לנו ערב קסום, מיוחד ורומנטי באופן יוצא מן הכלל.
נושא ההרצאה היה משקעי המים בישראל. ובכן במאמצים אדירים 
גשם  ירד  למפגש  במקביל  להרצאה.  מושלם  רקע  ליצור  הצלחתי 
ידועה  זלעפות מלווה בשלג, האוירה הפסטורלית ב"תמול שלשום" 
זה מכבר, המבנה הישן והמיוחד, החשמל שלפתע כבה למשך דקות 
ארוכות כשאנו ממשיכים במפגש על רקע נירות ורעשים של הרעמים, 
יותר מזה. צריך לציין לשבח את החברים שהגיעו  בקיצור מה צריך 
למרות מזג האויר וזה לא ברור מאליו. ההרצאה היתה טובה ומעניינת, 
נמסרו נתוני משקעים וממוצעים, נגענו בפתרון הטכנולוגי המדהים 
וייצוא הטכנולוגיה הזו לחול  של ההנדסה הישראלית בהתפלת מים 
ועוד. בסוף התקיים דיון והחברים העירו והשתתפו באורח מאד פעיל 

וחיובי.
בתחילת 
המפגש 

שוב  הזכרתי 
מפגש  כבכל 
עניין  את 
חברים  צירוף 

חדשים, 
הרישום  נושא 
לסמינרים וכו׳.

מפגש קפה אקדמי קפה אקדמי במחוז ירושלים
ב"תמול שלשום"

גם הערב היה מפגש חברתי יוצא מן הכלל לא עפ״י דעתו של המדווח 
ושינויים  אלא עפ״י דעת החברים והמקום. ההרצאה שעסקה במגמות 
גלובליים ומדיניותו של נשיא ארהב לקראת סיום תפקידו היתה מעניינת 
מדינות  של  התפרקותן  למתרחש,  באשר  וידיעות  ארגומנטים  ומלאה 
רק  ולא  באזור 
כדוגמת המתרחש 
אירופה  במזרח 
וכיוב  ובאפריקה 
זה  ולעומת 
מנהיגותו  חולשת 
אובמה  של 
של  והתלהמותו 
השריף  פוטין 
בשכונה  החדש 
כמוצא  שמתנהג 
ולאן  וכו  רב  שלל 
כל זה הולך. בסוף 
דיון  היה  ההרצאה 

ער בהשתתפות כל החברים. מצ״ב מס תמונות משקפות.
תודה לך על עזרתך הרבה מהמטה.

ברגשי כבוד והערכה?

מסיבת פורים 2016 של חברי אגודת האקדמאים למח"ר

בתמונה מימין לשמאל
דר' אבי אביב- יו"ר מחוז תל-אביב והמרכז

עו"ד אריה ונגרקה- יו"ר מחוז חיפה והצפון
אלי סער- יו"ר האגודה

עוזי סרי- יו"ר חטיבת אקדמאים 
תעשייה אווירית

עו"ד מיכה לנקרי- יו"ר מחוז דרום

השמחה רבה!

הזוכים במקום הראשון
בתחרות התחפושות

יו"ר האגודה, 
אלי סער, שיבח 

את פעילותה 
הנאמנה של שרון 

בן יליד לקיום 
האירוע.
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אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל 
כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי   1956 נוסדה בשנת 
המקצועות בתחום מדעי החברה והרוח. היא עונה 
לצרכים אקדמיים וחברתיים, כמפורט להלן ומאופיינת 
בקהילה האקדמית כארגון וולנטרי איכותי, הנהנה 

מיוקרה מקצועית וחברתית.
בפעילות הענפה והמגוונת של האגודה היא משקיעה את 
מלוא המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית 
,הרגשת שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים 
וחברתיים עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. השתייכות לאגודת האקדמאים 
מעניקה יתרון מיוחד ומאפשרת לחבריה לשמש" כתובת "מקצועית וחברתית.

מטרות האגודה
העלאת הרמה האקדמית והמקצועית של ציבור האקדמאים במדעי החברה    

והרוח בישראל.
עידוד המחקר העיוני והמעשי בתחום מדעי החברה והרוח.   

טיפוח קשרים עם אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות מחקר בארץ ובעולם.   
טיפול ברישוי מקצועות מדעי החברה והרוח.   

מעורבות פעילה בענייני המדינה, החברה והמדע בישראל.   
הקמה והפעלה של מרכז בינלאומי לחינוך לדמוקרטיה ולשוויון.   

סיוע לקליטה חברתית של עולים אקדמאים.   
קיום פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית.   

פעולות האגודה
עידוד השתלמות אקדמית ומחקר מדעי, באמצעות הענקת מלגות מחקר    
בהצטיינות    M.A תואר  למסיימי   ,Ph.D לתואר  )ללומדים  עידוד  ופרסי 

יתרה, למחברי ספרים, מחקרים ופרסומים מדעיים(.
הקמת קרנות מחקר והשגת אמצעים כספיים לביצוע מחקרים יזומים ע"י    
העמותה.עריכת קורסים, סימפוזיונים, חוגי השתלמות, סמינרים, ימי עיון, 

סיורים  מקצועיים וכיו"ב. 
קיום כנסים ארציים וסימפוזיונים בינלאומיים, בשיתוף מוסדות ועמיתים,    

בארץ ובחו"ל.
ייצוג האקדמאים במדעי החברה והרוח במישור האקדמי בארץ ובעולם.   
קיום "במת האקדמאי" – מוקד לדיונים בענייני המדינה, החברה והמדע.   

קיום קשרים בינלאומיים וחילופי משלחות מקצועיות.     
קיום חוג מנהלים בכירים וחוגים מקצועיים אחרים.   

ולקירוב  והשוויון  הדמוקרטיה  ערכי  להקניית  קהילתית  חינוכית  פעילות    
הלבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.

ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילות העמותה.   
הוצאה לאור של כתב עת מדעי ופרסומים מקצועיים.   

פעולות תרבות והעשרה.   
האקדמית  האוכלוסייה  של  הצרכנות  מועדון  "הוט",  במועדון  חברות    

והטכנולוגית בישראל.  
חברות באגודה

זכאים להתקבל כחברים באגודה בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בארץ ובחו"ל, 
בעלי תואר אקדמי ראשון ומעלה ובעלי תעודות מטעם מוסדות, שהוכרו ע"י 
הנהלת העמותה, ידידי כבוד ושוחרים: כל אדם המזדהה עם העמותה והתומך 

בקידום מטרותיה.

אגודת האקדמאים
למדעי החברה והרוח

ISRAEL ASSOCIATION
OF GRADUATES IN

THE SOCIAL SCIENCES
& HUMANITIES

נושאי תפקידים באגודההאגודה
נשיאות כבוד

ד"ר אריה נחמיאס
עו"ד יעל רון

ד"ר שלומית מוסקוביץ
מר שלמה קלדרון

פרופ' שלמה שפירא
פרופ' שמעון שטרית

יו"ר האגודה
אלי סער

סגן יו"ר האגודה
אלי מור יוסף

יושבי ראש המחוזות/ חטיבות
דורית בן-סניור - יו"ר חטיבת בנק ישראל

דר' אבי אביב, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז
עו"ד אריה וונגרקה, יו"ר מחוז חיפה והצפון 

אפי להב, יו"ר מחוז ירושלים
עו"ד מיכה לנקרי, יו"ר מחוז הדרום

עוזי סרי - יו"ר חטיבת התע"א

גזבר האגודה
רו"ח יהודה וידן

יו"ר ועדת המלגות
פרופ' אייל זיסר

יו"ר ועדת הביקורת
איגנציו גולדפרב

אב בית-הדין
דר' מנשה רוזנפלד

עורך ביטאון "הד המח"ר"
עו"ד אריה וונגרקה

חברי ההנהלה הארצית
יו"ר האגודה, סגן יו"ר האגודה, 

יושבי ראש המחוזות,
מירב   – מ"מ   / לוי  ניר  מרובקה,  סמדר 
אטיה, אבנר דהרי, אוהד רוטמנש, איציק 
בן  חיים  כהן,  חזי  שוטן,  זהבה  עובדיה, 
שירי  איוניר,  שי  רבינוביץ,  שאול  שלוש, 

גוטמן, שלום קוטלר, שלמה שני. 

מן הנעשה באגודה
מפגש קפה אקדמי 

ב"תמול שלשום"

הזוכים במקום הראשון
בתחרות התחפושות



הד המח"ר גיליון מס' 45 - אפריל 2016 PBהד המח"ר גיליון מס' 45- אפריל 322016

הכי משתלם בשבילך חג אביב שמח

בנק יהב -זה הבנק שלך!

אנחנו בבנק יהב יודעים כמה קשה אתם עובדים בשביל הכסף שלכם 
ומזמינים את כולכם ליהנות מהבנקאות המשתלמת ביותר בישראל.

אנו לשרותכם ב- 45 סניפים ברחבי הארץ


