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דבר יו"ר האגודה
האם האנטישמיות

מרימה ראש?
אירועי אנטישמיות רבים אירעו בעשור האחרון נגד יהודים בארצות 
אירועים  בארה"ב.  לאחרונה  גם  וכן,  אמריקה  בדרום  אירופה, 
הכוללים פגיעה במוסדות יהודיים, בתי כנסת, בתי ספר חנויות וכן 

באזרחים בעלי סממנים יהודיים ההולכים לתומם ברחוב.
תופעת האנטישמיות קיימת מאז שחר ההיסטוריה של העם היהודי. 
גילויי האנטישמיות היו שונים במהלך הדורות וכללו: הסתה, אפליה, 
אלימות, פעילות עוינת נגד אורח חייהם, זכויותיהם או דתם, גירוש, 
גזירות שמד, רק בשל היותם יהודים. כפי שנאמר בהגדה של פסח: 

"בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו...". 
כבר בסיפור יציאת מצרים )המאה ה- 15 לפנה"ס(, אנו למדים כי בני 
ישראל מתרבים, מתעצמים משתלבים בכלכלה, ואז קם מלך חדש 
ומתעצמים,  גדלים  ישראל  בני  עם  הנה  לעמו,  האומר  מצרים  על 
גם  ונוסף  מלחמה  תקראנה  כי  והיה  ירבה  פן  לו  נתחכמה  "הבה 
הוא על שונאינו...". התוצאה, השתת מיסים כבדים על בני ישראל 
הפיכתם לעבדים וגרוע יותר, בצו מלכותי מורה פרעה לעמו: "...כל 

הבן הילוד היאורה תשליכוהו" )שמות א'(.
אירוע חמור יותר מוכר לנו ממגילת אסתר. המן, השר הבכיר בחצר 
לאבד  להרוג,  זומם  לפנה"ס(  )המאה החמישית  אחשוורוש  המלך 
את כל היהודים הנמצאים ב- 127 המדינות בהם שלטה האימפריה 
מפוזר  אחד  עם  "ישנו  באומרו:  המלך  את  משכנע  הוא  הפרסית. 
אינם  דתי המלך  ואת  ודתיהם שונות מכל עם  בין העמים  ומפורד 
לכל  צו בשם המלך  מוציא  להניחם". המן  שווה  אין  ולמלך  עושים 
זקן  ועד  מנער  היהודים  כל  את  ולאבד  להרוג  "להשמיד  המדינות 
ג'(. להגברת המוטיבציה  ונשים...ושללם לבוז" )מגילת אסתר,  טף 
ומבטיח להם,  להשמיד את היהודים, מעודד המן את המוני העם 

שכל אשר ליהודים יהיה שלהם. 
לאחר התהוות הנצרות ובמיוחד לאחר הפיכתה לדת הרשמית של 
באירופה,  דומיננטית  והיותה  הרביעית,  במאה  הרומית  האימפריה 
דתית  שנאה  חשו  הנוצרים  דתי.  רקע  על  ישראל  שנאת  נוצרה 
ליהודים על שדחו את ישו משיחם ואף הביאו למותו. המאבק העיקרי 
היה על מיהו "ישראל האמיתי". "הנצרות טוענת שהיא יורשת את 

ההבטחה והבחירה האלוהיות". )ויקיפדיה, ערך אנטישמיות נוצרית(  
שכן,  אדום",  "סדין  הנוצרים  בעיני  היה  היהודים  של  קיומם  עצם 
האלוהים זנח את הברית הישנה עם עם ישראל וכרת ברית חדשה 
עם היהודים החדשים - הנוצרים. שנאה שלוותה "בדמוניזציה בכתבי 
הקודש, הכמרים השתמשו בדרשותיהם ובטקסיהם כדי להסית את 

העם הפשוט והבּור נגד היהודים" )ויקיפדיה, ערך אנטישמיות(.
האנטישמיות באירופה במשך מאות בשנים ועד העת החדשה, באה 
לביטוי באפליית היהודים, השפלתם, חיוב היהודים לשאת אות קלון, 
כפיה  גירוש,  פוגרומים,  פרעות,  חברתי,  נידוי  בגיטאות,  כליאתם 
להמרת דתם ועוד. היהודים, הוכו, נשדדו ונרצחו בהמוניהם. שיאה 
שישה  ונטבחו  נשרפו  נרצחו,  בה  בשואה  היה  האנטישמיות  של 
מיליון יהודים. "בדברי הימים של העת החדשה מוכרת השואה כגדול 

הפשעים נגד האנושות" )ויקיפדיה, ערך שואה(.
האנטישמיות שלאחר השואה הפכה להיות פחות לגיטימית. מוראות 
להכרת  הגורמים  יתר  בין  )היוו  האסון  הרות  ותוצאותיה  השואה 
ראש  להנמיך  לאנטישמיות  גרמו  ישראל(  מדינת  בהקמת  האו"ם 
למשך עשרות שנים, גרמניה פעלה לפצות את מדינת ישראל וניצולי 
השואה במדיניות שילומים ותמיכה בישראל הצעירה, כך גם מדינות 
דיכאו  אשר  החופשי,  העולם  מנהיגת   – ארה"ב  בראשות  המערב 
באירופה  הקיצוני   הימין  בקרב  חבויות  שהיו  אנטישמיות  תופעות 

ובארה"ב.
בעשור האחרון ניכרת עליה מדאיגה בכמות האירועים האנטישמיים 
ובתי  לבתי ספר  אלימות בסמוך  אירועי  ליהודים,  בעולם. התנכלות 
של  ואף  שונים  דיעה  מובילי  של  אנטישמיות  התבטאויות  כנסת, 
מנהיגי מדינות. תרומה לכך מגיעה מהתחזקות מפלגות ימין בעלות 
במדינות חשובות  למוסדות השלטון  וכניסתן  לאומנית  אידיאולוגיה 
מנהיג  השווה  באנגליה  באוסטריה.  בהולנד,  בצרפת,  באירופה, 
הליבור ג'רמי קורבין בין ישראל לארגון הטרור דעאש. האנטישמיות 
לנשיא  טראמפ  של  בחירתו  שמאז  ארה"ב,  על  גם  פוסחת  אינה 
הימין הקיצוני הניאו נאצי וארגון "הקו קלוקס קלאן" זוקפים ראש. 

11 'המשך בעמ
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דבר העורך
עונת הטיולים

ו"הבריחה לחו"ל"

בימים אלה ממש, התבשרנו על פיגוע רצחני בעיר הבירה של חבל 
כבד  מחיר  גבה  הזה  הנורא  הפיגוע  ברצלונה.  בספרד,  קטלוניה 
של הרוגים ופצועים, שבוצעו ע"י רוצחים נתעבים כנגד אוכלוסיית 
הזו,  הנפלאה  בעיר  חופשתה  את  לבלות  שבאה  תמימה  תיירים 
לפיגועים  ישיר  המשך  שהינו  זה  מחריד  פיגוע  לאור  ברצלונה. 
רצחניים בעולם בכלל ובמדינות נוספות באירופה בפרט, מצאתי 

לנכון, ליעד את דברי היום לנושא הטיולים לחו"ל בחודשים אלה.
של  הגדולה  הנהירה  מתחילה  אוגוסט,  יולי  חודשים  בהתקרב 
המטייל  שהישראלי  יעד  כמעט  אין  לחו"ל.  ישראלים  אלפי  מאות 
לא מגיע אליו. אם אלה היעדים הקרובים כמו קפריסין, איי יוון או 
אף לטורקיה )ממש נשגב מבינתי, איך ישראלים נוהרים למדינה 
שמנהיגה הוא שונא ישראל שתוקף אותה מעל כל במה אפשרית( 
וכמובן גם ליעדים רחוקים יותר כמו אירופה ויבשות אחרות. הצורך 
והחשיבות בעיני, לכתוב דברים אלה, בא בעקבות מספר דוברים 
כמה  עד  להימנע  הכתב,  על  דבריהם  את  העלו  שגם  כאלה  ויש 

שניתן מלטייל על פני הגלובוס, בתקופה זו!
לנקוט  ילדים,  עם  מטיילים  אם  ובמיוחד  תמיד  אבל  תמיד,  יש   
לב  תשומת  למשוך  לא  הנדרש  בכל  להצטייד  זהירות,  משנה 
ויש לדעת עובדה מצערת, לא מחמיאה  היות  ומיותרת,  מיוחדת 
ולא כל כך חדשה ובטח לא מהיום או מאתמול והיא אין אהבה רבה 
בין  לישראלי בחו"ל. בהדגשה, האמור הוא בהכללה רבה! אבל!!! 
עובדה זו לבין המסקנה שלעיל, המרחק הוא רב, רב מאד. כמטייל 

של  מבוטל  לא  חלק  וראה  שטייל  עצמו  על  להעיד  שיכול  ותיק, 
הגלובוס, לא הייתי ממליץ אפילו לשקול הצעה כזו.

בישראל,  כאן  האם  עצמנו,  את  לשאול  צריכים  שאנו  השאלה 
ובישראל  בספרד  הפיגועים  מספר  את  נשווה  אם  יותר?  בטוח 
כל  כזו עם  נעשה השוואה  או אף אם  הזוכה!  מי  כלל שאלה  אין 
פיגועים קטלניים בהשוואה למדינתנו  בוצעו  מדינה אחרת שבה 

"השקטה והבטוחה"!
שמחתי לשמוע את ראשי סוכנויות הנסיעות שכמעט ולא נרשמו 
ביטולי טיולים שתוכננו והוזמנו ועובדה זו מעודדת ומצביע באופן 
ברור וחד משמעי: עם ישראל המתורגל לצערי הרב בפיגועי טרור 
יומי, ימשיך לנפוש, לבקר ולטייל בכל מקום  יום  כמעט על בסיס 
והמרתק  היפה  מכל  להנות  וימשיך  הארץ  כדור  פני  על  אפשרי, 
שגלובוס זה יכול להעניק לו ובכלל זה בארץ ובחו"ל בים, ביבשה 
ובאוויר. וברכה לי למטיילינו בכל מקום בארץ ובחו"ל: תבלו ותהנו 
מרומם,  רוח  ומצב  טובה  ובבריאות  בשלום  ושובו  ברוכים  ותהיו 

ארצה!

בברכת שנה טובה ומבורכת,

עו"ד אריה וונגרקה, העורך
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סוריה-לקראת     היום שאחרי-
מעלה  בסוריה  המתרחש  אל  מפוכח  מבט 
מלחמת  אותה  השנים,  שבע  מלחמת  כי 
חלקה  כל  החריבה  אשר  וג'יהאד  אזרחים 
לסיומה.  ומתקרבת  הולכת  במדינה,  טובה 
תחזיות  נוכח  מתחייבת  כמובן  הזהירות 
במקומותינו  שהושמעו  ספור  אין  והערכות 
הארוכות,  המלחמה  שנות  לאורך  והתבדו 
נמנעת  ובלתי  קרובה  נפילה  בדבר  מרביתן 
של משטרו של בשאר אל-אסד. ל כל זכורה 
שר  אז  ברק,  אהוד  של  האלמותי  הצהרתו 
בשאר  של  ימיו  כי   2012 בינואר  הביטחון, 
אל-אסד בשלטון ספורים. בשאר כידוע שרד 
את המלחמה ואף עשוי לצאת ממנה כשידו 
על העליונה. ואכן, המגמה בסוריה בחודשים 
בחסות  דועכת  האש  ברורה.  האחרונים 
הסדרים של הפסקת אש שאותם עלה בידי 
בצפון,  המדינה:  רחבי  בכל  לקדם  מוסקבה 
במחוז אדליב במרכז, במחוזות חומץ וחמאה; 
המדינה,  בדרום  גם  ולבסוף  לדמשק,  סביב 
הישראלי-סורי  הגבול  ולאורך  דרעא  באזור 

ברמת הגולן.
התפנית במלחמת האזרחים בסוריה החלה 
עם ראשיתה של המעורבות הרוסית-איראנית 
במלחמה זו בספטמבר 2015. עד אז הייתה 
והמגמה  המורדים  של  בצידם  המומנטום 
הייתה לרעתו של בשאר.  ואולם המעורבות 
במציאות  דרמטי  למהפך  הביאה  הרוסית 
גם  לצידם  אך  רוסיים  מטוסים  הסורית. 
גם  כמו  חיזבאללה  ואנשי  איראנים  לוחמים 
מתנדבים שיעים שאותם גייסה טהראן מכל 
רחבי המזרח התיכון, הגיעו אל סוריה ללחום 
את מלחמת ההישרדות של בשאר אל-אסד 
חלב,  העיר  של  כיבושה  במתנגדיו.  ולהכות 
השנייה בגודלה בסוריה, בדצמבר 2016 בידי 
ברית בלתי קדושה זו הנמתחת בין מוסקבה-
טהראן ודמשק, היוה ביטוי להצלחת המהלך 
המרד  של  הסוף  ראשית  את  וסימל  הרוסי 

מאת: פרופ' אייל זיסר

פרופ' אייל זיסר
דיקן הפקולטה למדעי הרוח 

באוניברסיטת תל-אביב.

נגד המשטר בדמשק.
רחם  יודעות  שאינן  אויריות  מהלומות  בכוח 
אגב  שהותירו  מחסום,  או  מעצור  לא  וגם 
אזרחים,  מרביתם  הרודים,  אלפי  אחריהם 
רצונם  את  להכתיב  הרוסים  אפוא  הצליחו 
שעניינם  שלהם  האינטרסים  את  ולקדם 
זאת  אך  לסוריה  והשקט  היציבות  השבת 
מדינה  על  הרוסית  ההגמוניה  השלטת  לצד 
זו. באפריל האחרון עוד נראה היה כי כניסתו 
בראשית  הלבן  לבית  טראמפ  דונאלד  של 
במדיניות  לשינוי  להוביל  עשויה   2017 שנת 
טראמפ  ולראיה,  סוריה.  כלפי  האמריקאית 
אל- בשאר  שעשה  לשימוש  צבאית  הגיב 
ח'אן  העיירה  תושבי  נגד  כימי  בנשק  אסד 
בניגוד  אגב,  זאת,  המדינה.  שבצפון  שיחון 
שנזהר  אובמה,  הנשיא  בתפקיד,  לקודמו 
בסוריה.  בלחימה  מעורבות  מכל  מאש  כמו 
אלא שמהלכיו של טראמפ התגלו לכל היותר 
אל-אסד.  בשאר  של  מטוסו  בכנף  כחבטה 
לסילוקו  להביא  מללחוץ  נמנעה  וושינגטון 
האחרון  יולי  ובחודש  השלטון  מן  בשאר  של 
הסיוע  את  להפסיק  טראמפ  החליט  אף 
למורדים  הברית  ארצות  שהעניקה  הכספי 
שהממשל  טען  טראמפ  הנשיא  במדינה. 
האמריקאי בזבז לשווא את כספו בלא שהשיג 
הסיוע  הגיע  רבים  במקרים  וכי  תוצאות,  כל 
לידיים לא נכונות, או לידי קבוצות שהפכו בן 
ל"חזית  או  לדאע"ש  והצטרפו  עורן  את  יום 
של  מהחלטתו  עולה  המסר  אבל  הסיוע". 
את  הפנתה  וושינגטון   – ברור  היה  טראמפ 

גבה למרד בסוריה.
מדיניותם  את  מלכתחילה  מיקדה  וושינגטון 
של  כוחו  לחיסול  להביא  במאמץ  בסוריה 
דאע"ש. ואכן, לאורך השנה האחרונה רשמו 
ממשלת  באזור,  בריתם  ובעלי  האמריקאים 
עיראק  בצפון  והכורדים  השיעית  עיראק 
מרשימות  הצלחות  סוריה,  של  ובמזרחה 

של  שורה  מידיו  וכבשו  דאע"ש  נגד  במאבק 
שכיבושה  מוסול,  העיר  ובראשם  ערי מפתח 
את  כזכור  סימן   2014 ביולי  דאע"ש  בידי 

תחילת עלייתו של הארגון לגדולה.
ובסוריה  הח'ליפות שהקים דאע"ש בעיראק 
שלו  והאכזריות  הקיצוניות  אפוא.  קרסה 
שלא ידעו פשרות סייעו לו לארגון רדיקלי זה 
ולגייס  מאויביו  רבים  להרתיע  דרכו  בראשית 
לו תמיכה ממי שהלך שולל אחרי האש והדם 
שבעזרתם הוא פילס את דרכו להצלחה. אבל 
קיצוניות זו של דאע"ש סופה שהקימה עליו 
יותר מידי אויבים ואלו הצליחו בסופו של יום 

להכריעו.
כדאי אגב להעיר כי דאע"ש – המדינה מגיע 
אמנם אל סופו. אבל דאע"ש – הרעיון שקנה 
התיכון  המזרח  ברחבי  רבים  של  ליבם  את 
כארגון   - דאע"ש  מכך  ויותר  לו,  ומחוצה 
לוב,  במעמקי  סיני,  במדבר  פעיל  גרילה 
המדבר  במעמקי  וכמובן,  הגולן  רמת  בדרום 
עימנו  ישאר  זה  דאע"ש   – ובעיראק  בסוריה 
לעוד שנים רבות. ובעצם, כפי שדאע"ש ירש 
את מקומו של ארגון אל-קאעידה לאחר שזה 
נחלש בעקבות חיסולו של מנהיגו הכריזמטי, 
לדאע"ש  שגם  אפשר  לאדן,  בן  אוסאמה 
ימצא מחליף, ארגון רדיקלי לא פחות, שיבנה 
עליו,  לעלות  וינסה  קודמו,  של  מחורבנו 
תם  הסיפור  באכזריות.  גם  ואולי  בתחכום 

אפוא אך לא נשלם.
אלא שדעיכתו של דאע"ש יוצרת חלל בסוריה 
הגדולה  המנצחת  לכאורה  בעיראק.  ואף 
שהפכה  רוסיה  הינה  בסוריה  המלחמה  של 
לבעלת הבית במדינה זו שהכל נעשה כדברה. 
מוסקבה הצליחה להגיע להסכם עם מרבית 
שעניינו  הסוריים  אלו  ואף  הזרים  השחקנים 
כינונם של אזורים מוגנים שאינם אלא אזורי 
השפעה בשליטה זרה, תורכית, ירדנית או אף 
אמריקאית. זאת, תוך שבשאר נותר על כסאו, 

המאוכלסים  האזורים  מרבית  על  שולט 
בסוריה. במסגרת תהליך ההסדרה שהובילו 
בכל  נפרסים  רוסיים  כוחות  החלו  הרוסים 
בסמוך  הדרום  בחזית  גם  המדינה  רחבי 
להבטיח  כדי  ירדן,  ועם  ישראל  עם  לגבול 
החיילים  ההפתעה  למרבה  ושקט.  רגיעה 
בידיי  בברכה  פעם  לא  מתקבלים  הרוסים 
המטוסים  וכתשו  הפציצו  שאותם  הכפריים 
התיכון  במזרח  לאחרונה.  עד  הרוסיים 
יודעים הרי התושבים המקומיים להעריך כח 
ויודעים גם מה נדרש כדי לשרוד במציאות 

הבלתי אפשרית של אזורנו.
שהגיעו  לאן  מגיעים  היו  לא  הרוסים  אלא 
זו עדיין שותפה חיונית  בסוריה בלא איראן. 
השקט  את  לשמר  מוסקבה  של  במאמץ 
המטוסים  לא  הכל  אחרי  בסוריה.  השברירי 
ההכרעה  את  לבדם  שהשיגו  הם  הרוסיים 
ובעלי  האיראנים  אלא  סוריה  על  בקרב 
בריתם, מתנדבים שיעים ולוחמי חיזבאללה 
לא  איראן  הקרקע.  על  בקרבות  להם  סייעו 

אפוא  תמהר 
לשמוט את הטרף 
לה  ויש  מידיה 
הסבלנות  כל  את 
להמתין  הנדרשת 
לקדם  שתוכל  עד 
האנטרסים  את 
בסוריה,  שלה 
כינונו  ובראשם, 

עבור  מטהראן,  הנמתח  יבשתי  מסדרון  של 
בבגדאד ודמשק עד לבירות. לשם כך מנצלת 
איראן את החלשותו של דאע"ש ומשתלטת 
בעבר  זה  ארגון  החזיק  שבהם  אזורים  על 
עיראק.  של  ובמערבה  סוריה  של  במזרחה 
ובמקביל מחזקת טהראן את אחיזתה באותם 
עסקה  זו  הרוסים.  לה  שהותירו  אזורים 
לאורך  עמדות  במקום  שהרי  משתלמת, 
נמל  האיראנים  יקבלו  ישראל  עם  הגבול 
בחוף הסורי ובסיסי צבא במרחב שמשתרע 

מדמשק לגבול העיראקי.
הציבור  מקבל  זו  מורכבת  למציאות  תזכורת 
המערכת  מראשי  ושוב  שוב  הישראלי 
חודרת  איראן  כי  המזהירים  הביטחונית 
בעקבות  באזור  שנוצר  החלל  אל  במהירות 

תבוסת 
דאע"ש 

פניה  וכי 
להגמוניה 

אזורית 
המשתרעת 

ועד  מטהראן 
רצועת  לתימן, 
ולבנון.  עזה 
משום כך לא הסתירה ישראל את הסתיגותה 
מוסקבה  שמבקשת  ההסדרה  מתהליך 
כי  חוששת  שישראל  משום  בסוריה  לקדם 
בחסות תהליך הסדרה זה תוענק לגיטימציה 
הרוסים  אם  גם  בסוריה,  איראנית  לנוכחות 

בין איראן לדאע"ש
לאורך  חיכוך  ימנעו  כי  ומבטיחים  חוזרים 

הגבול בין טהראן לירושלים.
בגבולה  ומשתרר  ההולך  השקט  בחסות 
הצפוני של ישראל נמשך תהליך ההתעצמות 
טביעות  עם  והפעם  בלבנון  חיזבאללה  של 
אצבעותיה ואפילו עם נוכחות איראנית ברורה. 
שמקימים  טילים  במפעלי  למשל  מדובר 
בהעברתם  הצורך  את  לייתר  כדי  האיראנים 
דרך  מאיראן,  לחימה מתקדמים  אמצעי  של 
ארגון  כי  התחושה  החזבאללה.  לידי  סוריה, 
המבצעית  מוכנותו  את  שיפר  חיזבאללה 
כתוצאה ממעורבותו  הצבאיות  יכולותיו  ואת 
שעומדת  היא  זו  תחושה  בסוריה,  בלחימה 
חדשות  הנשמעות  הרהב  הצהרות  בבסיס 
כמו  זה,  ארגון  של  מנהיגיו  מפני  לבקרים 
חסן  הארגון,  מנהיג  שמשמיע  איומים  גם 
ביום  לכבוש  ללוחמיו  יורה  כי  נצראללה, 

פקודה את הגליל. 
מכל  יותר  צבאית  חזקה  עודנה  ישראל 
המדינות והכוחות הסובבים אותה. המציאות 
האזורית אף משחקת לידיה משום שמדינות 
ערביות רבות, דוגמת מצרים, סעודיה וירדן, 
במאבק  פעולה  עימה  לשתף  כיום  נכונות 
בטרור האסלאמי הרדיקלי אך בעיקר במאבק 
ובכל  איראן.  של  ההתפשטות  שאיפות  נגד 
לגבולה  איראן  של  הגוברת  הנוכחות  זאת, 
של  וממילא, התעצמותו  ישראל  של  הצפוני 
ובעיקר  לדאגה  סיבה  הם  חיזבאללה,  ארגון 
וצופיות  פקוחות  העיניים  את  להותיר  סיבה 

פני עתיד.
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 ◄◄◄  המשך בעמ' 12

מאת: עו"ד אריה וונגרקה

חובת ההורים במזונות 
ילדיהם

דבר ידוע הוא במחוזותינו שאחד הדברים 
אחד  גם  לצערי  ואשר  ביותר  החשובים 
כמעט  למחלוקת  הנתונים  הדברים 
ביניהם  שהיחסים  הזוג  בני  בין  תמידית 
עלו על שרטון, הוא, מזונות הילדים. כבר 
בשלב התחלתי זה של מאמרי, אני מדגיש 
הזוג,  צאצאי  הילדים,  את  לזון  שהחובה 
חשוב  ולכן  בחוק!  הקבועה  חובה  היא 
ועובדות  נתונים  מספר  ולדעת  להבהיר 
מה  היטב  להבין  כדי  זו,  חשובה  בסוגיה 
אומר החוק ומה אומרת ההלכה היהודית 

המחייבת, בנושא זה.
יהודי, הדין האישי, קרי  זוג  בישראל, חל על 
דין תורה, חובתו  לפי  דין תורה!  הדין הדתי, 
של האב ואני מדגיש של האב ולא של האם או 
שני ההורים,  אלא של האב לפרנס, קרי לזון 

את ילדיו, עד גיל 18.
ההלכה היהודית מבחינה במדרג אחריות של 
האב לגבי מזונות ילדיו, עפ"י גילו של הילד, 
אולם למרות מדרג זה, חובתו של האב היא 
שמובהר  כפי  משתנה,  זו  חובתו  מוחלטת. 
בהמשך,  שיוסבר  וכפי  האחריות  במדרג 
ומושפעת מיכולתו הכלכלית של האב ומגילו 

של הקטין.
נקודה נוספת וחשובה ביותר היא שבעיקרון, 
תלויה  אינה  ילדיו  את  לזון  האב  של  חובתו 
במצבו הכלכלי, מצבו הבריאותי או כל סיבה 
את  לספק  מסוגל  אינו  הוא  אם  גם  אחרת! 
ילדיו  בהזנת  חובתו  הוא,  מחייתו  צורכי 

קודמת לזכותו לקיים את עצמו!

המזנות, מה הם?
כאשר מציינים "מזונות ילדים", הכוונה היא 
סיפוק כל צרכי מחייתם של הילדים! בהקשר 
בין:  להבחין  יש  צרכי מחייתם",  "כל  למושג 
א. צרכים הכרחיים שבלעדיהם ישנה סכנה 
ממשית לקיומם של הילדים, כמו מזון, מקום 
מגורים, בגדים והנעלה, חינוך, כמובן טיפול 
הם  אלה,  הכרחיים  צרכים  וכדומה.  רפואי 

חובה חד משמעית של האב.
הכרחיים,  צרכים  שאינם  נוספים  צרכים  ב. 
את  וישביחו  שיוסיפו  נוספים  צרכים  אלא 
באופן  לחייב,  אין  אולם  הקטין,  של  רווחתו 
מוחלט, את האב לשאת בהם. אלה הוצאות 
או/ו  בארץ  לטיולים  או  לבילוי  נסיעות  כמו, 
שונים,  עזר  ושעורי  העשרה  שעורי  בחו"ל, 
האב  ועוד.  ואחרים  כאלה  באירועים  מתנות 
מקרים  באותם  אלה  נוספים  בצרכים  יחויב 
בהם יוכח שאכן יש ביכולתו של האב לשאת 
בהוצאות אלה וזאת מעבר ליכולתו לממן את 
על  זה  חיוב  הוא.  לקיומו  ההכרחיים  צרכיו 

האב מכונה "חיוב מדין צדקה" 

חובתה של האם!
העיקרון הנקוט כיום בבתי המשפט מעמיד 
בראש העדפותיו את טובת הילד ולכן היישום 
המעשי של עיקרון זה שהאב יחויב במזונות 
לפי  ולא  צרכיהם  לפי  ילדיו  של  ההכרחיים 

עושרו, הכנסתו. 
כדי לממש הלכה למעשה, את העיקרון של 
סיפוק צרכי הילדים בעדיפות ראשונה, קבע 
יהיה  ביהמ"ש שנטל הנשיאה במזונות אלה 
לא רק על האב אלא יחול גם על האם. אבל! 
קרי  ואילך,   15 מגיל  בילדים  ורק  אך  מדובר 
עד גיל 18. ראוי להדגיש היבט חשוב ביותר 
בהקשר זה,  שעד גיל 15 האם אינה מחויבת 
על פי דין תורה להשתתף או לשאת כחובה 
היא  הקיימת  האפשרות  ילדיה.  במזונות 
הצדקה"  "מדיני  אלה  במזונות  השתתפותה 
ואלה יחולו עליה רק אם היא אמידה מספיק, 
וזכותה הראשונית היא לספק ראשית לכל את 
צרכי מחייתה היא ורק לאחר מכן, אם כאמור 
"דיני  עפ"י  האם,  חייבת  נוסף,  ממון  יוותר 

הצדקה" להשתתף במזונות ילדיה. 
ולעתים  מרחיבה  ביהמ"ש  של  זו  החלטה 
המימון  אפשרויות  את  משמעותית  בצורה 
מחד-גיסא  הילדים  מזונות  לצרכי  הנדרשות 
ומחלקות את הנטל, עפ"י עיקרון השוויוניות 

מאידך גיסא.
האחרונות  בשנים  הפסיקה  מזו,  יתרה 
"הצרכים  של  הגדרתם  את  מצמצמת 
ההכרחיים" החלים רק על האב ומרחיבה את 
וזאת  )העודפים(  הנוספים  הצרכים  מעגל 
בהתאם לעקרון השוויוניות של הנטל לסיפוק 
צרכי הילד והרחבת אפשרויות המימון ליישום 
הילד  וטובת  השוויוניות  של  למעשה  הלכה 
גם יחד. עדיין יש להבהיר ולהדגיש שגם כיום 
שעדיין אין שוויון בין האב לבין האם בתשלום 
מזונותיהם. בכל אותם מקרים בהם הילדים 
במשמורת האם, ברור שהאב נושא במזונות 
המשמורן  שאם  לציין,  חשוב  אולם  הילדים, 
בחזקתו,  נמצאים  הילדים  קרי  האב,  הואט 
לחייב  מזדרזים  אינם  המשפט  בתי  אז  גם 
את האם בחיוב מזונותיהם, אם כי היו מספר 

מקרים, מצומצם למדי, שפסקו חיוב זה.

מדרג החובה עפ"י הגי של 
הנשיאה בנטל המזונות

תלוי  הוא  החובה,  בנשיאת  החובה  מדרג 
גיל הילדים: 

1. ילדים עד גיל 6, הנקראים "קטני קטנים", 
חובתו של הבעל, האב לשאת במזונות ילדיו 
היא חובה מוחלטת וזאת מדין תורה  וכאמור 
ללא קשר או תלות בהכנסתו או מצבו הכלכלי 

של האב!
2. ילדים מגיל 6 ועד 15, חובת האב נובעת 
ובעקבותיהם  חכמים"  "תקנות  מכוח 
 1954 משנת  הראשית  הרבנות  "תקנות 
בי"ד".  "תקנות  בשם  הידועות  )תש"ד(, 
לשאת  האב  של  חובתו  אלה,  תקנות  פי  על 
במזונות "ההכרחיים" של ילדיו. חובה זו אף 
היא מוחלטת! כל הוצאה נוספת, המתחייבת 
הכרחיים,  הלא  הנוספים",  "הצרכים  מן 
צדקה"  מ"דין  להיות  הופכת  המזונות  חובת 
וחלה על שני ההורים, בדרך כלל בחלוקה של 

האם האנטישמיות מרימה ראש?

המשך מעמ' 4

ליהדות  אזהרה  תמרורי  במאמרו:  לורד  אמנון  של  דבריו  מעניינים 
ארה"ב, "מול ערעור היציבות והדמוקרטיה בארה"ב ימצאו עצמם 
צרפת  יהודי  ובייחוד  אירופה,  יהודי  של  במצבם  אמריקה  יהודי 
לטובה  שמצויינות  אלו  האירופי,  האיחוד  ארצות  ברוב  ובריטניה. 
הוא  חופשי.  היום  להסתובב  יכול  לא  יהודי  שלהן...  בליברליות 
חייב להסיר כל סממן חיצוני שעלול לזהותו כיהודי" )ישראל היום, 

21.8.2017, עמוד 25(.
האנטישמיות אינה רק נחלתם של מפלגות הימין באירופה. מצטרפת 
ופועלת  יותר  אלימה  שהינה  המוסלמית  האנטישמיות  גם  אליה 
בשיטות של טרור ואנטישמיות רצחנית מבית מדרשו של האיסלם 
הנגועה  הישנה  האנטישמיות  אינה  כבר  זאת  בעולם.  הקיצוני 
אקונומיות  הסוציו  השכבות  של  נחלתם  שהיתה  יהודים,  בשנאת 
שקרים  של  מסורות  על  הנשענת  ההשכלה,  ומחוסרות  הנמוכות 
ושנאה עתיקת יומין. זוהי אנטישמיות חדשה המשלבת את שנאת 
ישראל, העושה שימוש מושכל  והציונות עם שנאת  ישראל  מדינת 

בכל אמצעי התקשורת המודרנית להפצת האידיאולוגיה שלה.
חוברים  בה  חדשה  אנטישמיות  של  לעידן  נכנסים  אנו  האם 
האידיאולוגיה הלאומנית באירופה, יחד עם שנאת ישראל, הציונות 
והיהדות באיסלם הרדיקלי, האם תורת הגזע תתעורר שוב לחיים 
ברחבי  האנטישמיות  תופעות  את  לדכא  סיכוי  יש  האם  חדשים? 
מהיהודים  שנדרש  או  ובארה"ב?  באירופה  היהודים  נגד  העולם 
באשר הם להפנים את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי: "והלא בידוע 
שעשיו שונא ליעקב" )ספרי במדבר, סט'(, כלומר אין צורך לחפש 
אשר  וכל  וטעם.  סיבה  ללא  פסוקה  הלכה  זו  לאנטישמיות,  סיבות 
עלינו כיהודים לעשות הוא לדעת לעמוד איתן נגד מבקשי רעתינו, 
כל  של  ביתם  שיהיה  השלישי,  ישראל-הבית  מדינת  על  לשמור 
היהודים בעולם, למקרה וחלילה תבוא עליהם הרעה בארצות הניכר. 
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שכ״ל
אוניברסיטאי

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 ה"מרכז לבוררות 
"מרכז  של  לגישור  ביה"ס  מנהל  ולגישור", 
ועדת  חבר  בתחום,   ומרצה  כרמל"  אקדמי 

הגישור של לשכת עורכי הדין, מחוז חיפה.

חובת ההורים במזונות ילדיהם ◄◄◄  המשך מעמ' 10
מחצה במחצה.

והתגייסותו   18 לגיל  הילד  של  הגיעו  עם   .3
במזונות  האב  של  חובתו  חובה,  לשרות 
תקף,  להיות  ממשיך  המתגייס/המתגייסת  
שהיו  מהמזונות   ,1/3 לכדי  קטן  הוא  אולם 
מקורו  מועד.  אותו  עד  ידו,  על  משולמים 
של חיוב ה-1/3בפסיקת בתי המשפט, אשר 
הרחיב את חובת המזונות החלה על האב גם 

לתקופה זו.
במזונות  החובה"  "מדרג  סוגיית  לסיכום   .4
הילדים והמבטא את חוסר השוויון בין חובתו 
לביטוי  בא  האם,  של  לחובתה  האב  של 
היותם  מתוקף  הרבני  בדין  הקבוע  בעובדה 
של  הדיון  בתחום  הילדים",  "מזונות  של 
במזונות  הבעל  של  חובתו  האישי:  המעמד 
בעת שחובתה  בו  מוחלטת  חובה  היא  ילדיו 
של האישה היא מ"דין צדקה" וההבדל ביניהן 
ברור  באופן  ונוטה  ביותר  משמעותי  הוא 

לטובתה של האם. 

...מה קורה אם ההורים אינם 
יהודים?

יהודים,  שאינם  בהורים  מדובר  כאשר 
אינם  והם  הרבני  הדין  עליהם  חל  אין 
הדבר  האישי",  "הדין  במסגרת  נכללים 
נוצרי  או  דרוזי  למוסלמי,  ביחס  גם  אמור 
לתיקון  ה"חוק  הוראות  עליהם  חלים  ואז 
התש"ט-1959"  )מזונות(,  משפחה  דיני 
)א(  לחוק:  3א.  בסעיף  כמצוין  ולפיו, 
במזונותיו.                                                                                        חייבים  קטין  של  ואמו  אביו 
מוחזק  מי  בידי  בעובדה  להתחשב  בלי  )ב( 
קטין, יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי 

להכנסותיהם מכל מקור שהיא.
החובה  בבחינת  שווים  והאם  האב  כלומר. 
ילדיהם  החלה עליהם, בכל הקשור למזונות 
וזאת עפ"י היחס של ההכנסות של כל אחד 

מהם.

הדאגה למגורי הילד )המדור( 
כחלק מהמזונות 

שההוצאות  לחשוב  נוטים  ההורים  מן  חלק 
הינם  הילדים(,  )מגורי  הילדים  מדור  עבור 
מרכיב נפרד וחובה נפרדת מן המזונות ולא 
כך הוא. מזונות הילדים וצרכיהם ההכרחיים, 
ואת  לילדים  המדור  את  גם  בתוכם  כוללים 

חלק  ולכן  זה  מדור  של  האחזקה  עלויות 
מחובתו של האב לשאתו וגם חובה זו תחול 
בנוסף  הנו  המדור  תשלום  כי  יצוין  עליו. 
כחלק  ונכלל  ההכרחיים  המזונות  לתשלום 

בלתי נפרד מהם.
לדירה  דווקא  אינה  למדור,  ההתייחסות 
שמדובר  ויכול  ההורים  מן  מי  בבעלות 
להשתתף  הבעל  של  חובתו  שכורה.  בדירה 
שעורי  הכולל.  הדירה  משכר  בחלק  ולשאת 
וזאת עפ"י הפסיקה  ההשתתפות של הבעל 
כלל  בדרך  הוא  המשפט,  בתי  ע"י  שנקבעה 
בילד  מדובר  כאשר  השכירות,  מן   30% בין 
אחד ועד 60% כאשר מדובר בשלושה ילדים 

ויותר.

הסכמי השיפוי בין ההורים 
לקראת  הגירושין ותקפותם 

המשפטית
ההורים,  הזוג,  בני  עורכים  קרובות  לעתים 
הסכם ביניהם כחלק מהסכם הגירושין או אף 
כהסכם נפרד שהינו חלק בלתי נפרד מהסכם 
שסכום  להבטיח  בא  זה,  הסכם  הגירושין. 
לא  הצדדים  שני  דעת  על  שסוכם  המזונות 
תגיש  האישה  אם  גירושיהם.  לאחר  ישונה 
את  בכך  ותפר  המזונות  להגדלת  תביעה 
הסכימה  אשר  ואת  ידה  על  שהובטח  מה 
מתחייבת  היא  הגירושין,  בהסכם  עליו, 
את  לשפות  ההפרש,  את  לבעלה  להחזיר 
בעלה בהפרש שבין סכום המזונות המוסכם 
המוגדל  הסכום  לבין  הגירושין  בהסכם 
להגדלת  שתביעתה  במקרה  תובעת,  שהיא 
ההסכם,  של  שמו  ולכן  תתקבל  המזונות 

"הסכם שיפוי".
בהם  המקרים,  של  שברובם  להדגיש  ראוי 
מוגשים הסכמי גירושין לאישור בתי המשפט 
דין,  פסק  של  תוקף  ולקבלת  למשפחה 
המשפט  בתי  מאשרים  לא  אלה,  להסכמים 
במפורש  ומחריגים  השיפוי  סעיפי  את 
של  תוקף  להם  נותנים  ולא  אלה  סעיפים 
מתבססת  ביהמ"ש  של  זו  גישה  דין.  פסק 
קודמת  הילד  שטובת  גישתו  על  גיסא  מחד 
לכל שיקול אחר ואם אכן הנסיבות מצדיקות 
את הגדלת המזונות, תהיה פסיקת ביהמ"ש 
גיסא  מאידך  ההסכם.  למרות  בהתאם, 
תואמת גישה זו את הגישה, שלקטין עומדת 

הזכות אם בעצמו ואם באמצעות אפוטרופסו 
צד  אינו  והוא  מזונות  לתבוע  אמו,  הטבעי, 
של  ההדדיות  התחיבויותיהם  הוריו.  לגירושי 
ההורים האחד כלפי זולתו בהסכם הגירושים, 
אינם מחייבים אותו ואינם מאיינים את זכותו 

לתבוע.
אלה  מתבססים  לעיל,  האמור  למרות 
וביהמ"ש שלל אותם  שהובטח להם השיפוי 
מהם שההתחיבות היא חוזית וחוזים במדינת 
ההחלטות  רב  אמנם  לכבד.  יש  ישראל 
סעיפי  קרי  לעיל,  כמובהר  הן  ביהמ"ש  של 
השיפוי אינם תקפים ואף נוגדים את "תקנת 
הציבור" מכח סעיף 30 לחוק החוזים: "חוק 
שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, 
בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור 
שפסקו  שופטים  היו  זה  עם  יחד  בטל".   –
הילדים  עוד  כל  תקף  אינו  אמנם  שהשיפוי 
בגרות  לגיל  שיגיעו  עד  ידחה  והוא  קטינים 
והאמצעים  האפשרויות  מחדש  יבחנו  ואז 
השיפוי,  בנטל  לעמוד  האם,  של  הכלכליים 
כפי שנקבע והוסכם בזמנו בהסכם הגירושין.

...ולסיכום
נקבעו  אם  המזונות,  שגובה  להדגיש  יש 
בהסכמה בין בני הזוג וקיבלו תוקף של פסק 
ע"י  שרירותית  נקבעו  ואם  ביהמ"ש  ע"י  דין 
בית המשפט, כפי שהוא ראה כנכון וכצודק, 
לעולם אינם סופיים אלא ניתנים לשינוי וניתן 
גובה  לשינוי  בתביעה  המשפט  לבית  לעתור 
שינוי  נסיבות.  שינוי  של  בעילה  המזונות 
בו  ושיש  מהותי  שהינו  יחליט  שביהמ"ש 
המזונות  של  הגדלה  הפחתה/  להצדיק  כדי 

שנקבעו בפסיקה קודמת. 
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מאת: הרב דר' מיכאל לייטמן

מחייכים כלפי חוץ,
         שונאים מבפנים

משתמשים  אתם  הבאים  מהביטויים  באילו 
או  זקן  מבוגר,  אדם  אנשים?  עם  בשיחה 
צרכים  בעלי  או שמנה?  מלאה  ותיק?  אזרח 
נכים?  או  מוגבלויות  עם  אנשים  מיוחדים, 

שחור, כהה עור או אפרו-אמריקאי?  
"תקינות  בעברית  או  קורקט",  "פוליטיקלי 
פוליטית", היא גישה שמטרתה למנוע שימוש 
לפגיעה  חשש  או  גזענות  אפליה,  בביטויי 
רגשית על רקע של דת, נטייה מינית, לאום, 
שתרומתה  יאמרו  בה  התומכים  ועוד.  מגדר 
חברתיות,  עוולות  בתיקון  הציבור,  במודעות 
ושטוב לחשוב לפני הדיבור. המתנגדים יאמרו 
שזוהי צביעות, עיוות המציאות וסתירת חופש 

הביטוי. 

ההיסטוריה של מכבסת 
המילים

תקינות  של  בעיה  כלל  היתה  לא  בעבר 
ברורה,  היתה  האנושית  ההיררכיה  פוליטית. 
וכל איש הכיר את מעמדו החברתי וקיבל שם 
לא  ידו.  ממשלח  או  ממנו  עליו  שנגזר  תואר 
התייחסו לאנשים באופן פרטי, אלא רק על פי 
המעמד בחברה. אפשר לבקר את ההיררכיות 
לא  שהם  ולומר  הללו  החברתיים  והתיוגים 
פני  היו  אלה  אבל  מוצדקים,  לא  או  נכונים 
הדברים, והמין האנושי הסכים עם המציאות 

וקיבל אותה כדבר טבעי.
הצרפתית,  המהפכה  ה-18,  המאה  סוף 
בסדרי  שינוי  התחולל  ואחריה  סמל  היתה 
החברה והממשל. הטבע האגואיסטי התפתח 
לממדי ענק והרחיק אנשים זה מזה עד כדי 

התפוגגות הרגשת השיוך החברתי. 
כתוצאה  החדש.  המשחק  שם  נהיה  שוויון 

מתחשבים  עדינים,  לכאורה  נעשינו  מכך 
ובעיקר צבועים שכבר לא אומרים ישירות את 
באמת  לא  הזולת.  על  חושבים  שאנחנו  מה 
המצאנו  אלא  בינינו,  הפערים  את  מחקנו 

שפה נוחה לנהל שיח - "פוליטיקלי קורקט".

להוריד את המסכות 
אין כל רע לחיות בשוויון או לרצות בכך, הבעיה 
מבחינת  כלל  שווים  לא  אנחנו  אחרת:  היא 
הטבע. לא שווים בגנים שלנו, בתכונות האופי 
המשכל,  במנת  העור,  בצבע  איתן,  שנולדנו 
העולם  בהשקפת  מרוויחים,  שאנחנו  בשכר 

הייחודית לנו. 
בתת-ההכרה  הקבלה,  חכמת  פי  על 
שואפים  כולנו  האנושות  של  הקולקטיבי 
לשוויון, נמשכים בעל כורחנו אל המצב האחד 
והשלם שכל הבריאה מובלת אליו. כדי לחיות 
למערכת  להידמות  עלינו  ממשי,  בשוויון 
רק  ובאיזון.  בהרמוניה  המקושרת  הטבע 
בתלות ובערבות הדדית כזאת יישאר כל פרט 
וחשוב בשלמותו, אבל שווה לכולם ללא  יקר 

יוצא מן הכלל.  
החברה האנושית עשירה ומגוונת יותר מכפי 
שנדמה לנו. אלא שבמקום לתקן את מערכת 
מתקנים  אנחנו  בינינו,  הקלוקלת  היחסים 
הפוליטית"  "התקינות  שלנו.  השפה  את 
היא חוסמת  כיסוי לפחד האמיתי שלנו,  היא 
אנחנו  כמה  עד  לגלות  שלנו  האפשרות  את 
האחרים,  כלפי  ואכזריים  רעים  אגואיסטיים, 
ומגבילה את היכולת של האנושות להתפתח.

 שוויון במבחן המציאות
את  לרסן  נצליח  הקבלה  חכמת  בעזרת 

שלילי  כוח  שהוא  שלנו,  האגואיסטי  הטבע 
עצום, המאיים בכל עת להתפרץ כנגד הזולת 

ולפעול לרעתנו. 
שוויון  שהרגשת  מלמדת  הקבלה  חכמת 
להיבנות  יכולים  ושלמה  אמיתית  ואהבה 
ושנאה,  שוויון  אי  פני  על  נוספת  כקומה  רק 
תכסה  פשעים  כל  "על  הנקראת  נוסחה 

אהבה" )משלי י', י"ב(.
פרוסה  בפנינו  חושף  האגו  בחיינו  שלב  בכל 
בתחושות  ביטוי  לידי  הבאה  שלו,  נוספת 
אין  האחרים.  כלפי  ושנאה  דחייה  ריחוק, 
היא  השנאה,  את  לשנות  או  לטשטש  צורך 
חלק אורגני מהבריאה, כל שמוטל עלינו הוא 
להתחבר בינינו מעל השנאה, וכך לעורר את 
הכוח החיובי, את כוח ה"תורה" - כוח החיבור 
והאהבה, אשר ביכולתו להביא לאיזון, לשוויון 

ולצדק חברתי.
אל  איש  להתקשר  מאמצים  שנשקיע  ככל 
רעהו - בעזרת הידברות, מעגלי שיח ופעולות 
חיבור משותפות – כך נעורר את כוח החיבור 
והאהבה שיאפשר לנו להיות "כאיש אחד בלב 
אחד". מעל הפשעים והשנאה נבנית רקמה 
ומשתמרת.  שמתקבעת  אהבה  של  עדינה 
לא  שלנו.  ההתפתחות  תכלית  היא  אהבה 
חוק  על  אלא  זמני  לבבי  חיבור  על  מדובר 
טבע מחויב המציאות, שבסופו נתחבר כולנו 
צורך  עוד  יהיה  ולא  שלמה.  אחת  למערכת 

בתקינות פוליטית...

תופעת הפוליטיקלי קורקט ניצבת במקום גבוה מאוד בחברה האמריקאית, אלא 
שנראה כי בפעם הראשונה מעזים מיליוני אמריקאים שמאסו בתרבות המזויפת 
הזו לומר, "עד כאן!". ויש גם מי שמינף זאת והפך לנשיא על גב "המרד" הזה. 

תרבות הפוליטיקלי קורקט

הרב דר' מיכאל לייטמן
העולמי,  לעם"  "קבלה  ארגון  בראש  עומד 
המשודרים  קבלה  יום שיעורי  ומעניק מדי 
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מה שסיפר לי השופר

באופן מפתיע, כשהתורה מדברת על היום הגדול 
כך  על  מילה  אף  להגיד  טורחת  לא  היא  בשנה, 
שמדובר ב...יום הדין. לא תמצאו אפילו רמז דק 
ולמוות.  לחיים  מכריע  משפט  כאן  שמתחולל 
יהיה  תרועה  "יום  בתשרי  שבא'  קובעת  התורה 
על  מילה  להוסיף  מבלי  א(,  כט,  )במדבר  לכם" 
התוכן הרוחני של החג הזה. מה פשר הדבר? מה 
לציין  ֶדרך  כַּ נקבעה  בו  בו בשופר שהתקיעה  יש 

את 'יום הרת עולם'? 
מאכזב  חפץ  הוא  השופר  האמת,  על  נודה  אם 
למדי. מבחינה חיצונית הוא ממש לא מרשים. הוא 
נוקשה  שלו  והמגע  משעמם  שלו  הצבע  עקום. 
כזה?  מדבר  לצאת  בכלל  יכול  טוב  משהו  וקר. 
ובכל זאת, אם רק תקרב את פיך אל הנקב הצר 
ותנשוף אויר – וואו! אילו קולות עוצמתיים יוצאים 
והחיוני לשנה  אולי המסר הראשון  ומכאן  ממנו. 
החיצוניות.  פי  על  דבר  כל  לשפוט  די  החדשה. 
של  המתעתע  בקסמם  ששבוי  מוחצן  בעולם 
שיודע  מבט  פנימי.  למבט  נקראים  אנו  השואו, 
לחדור לעומק ולשים לב אל תוכן הנשמה ולא רק 

אל המעטפת והגוף.
שכדי  בכך  מיוחדת  בראש-השנה  היום  מצוות 
דבר,  לעשות  צריך  אינך  אותה  לקיים 
מלבד...להקשיב. ובעולם שבו כמויות 
המלל והקשקשת הגיעו לשיאים 
שבה  בחברה  נתפסים,  בלתי 
משהו  לך  שיהיה  צריך  לא 
חכם באמת לומר רק בשביל 
כסטטוס  אותו  להעלות 
לעיני  בפייסבוק 

אלפים אלא 'סתם, כי בא לי לדבר' - מעניק 
הבשורה  ההקשבה.  מתנת  את  השופר  לנו 
המדהימה שאם רק נעצור את מטחי המילים 
ונהיה מוכנים להקשיב באמת, נצליח להאזין 
נסתרים.  דברים  ולגלות  עמוקים  לקולות 
אבל  הזמן,  כל  שם  קיימים  שהם היו  ייתכן 
בתוך כל רעש הרקע האופף אותנו, לא היה 
העדינים  הקולות  את  אותם.  שנשמע  סיכוי 
הדובר  ה'  קול  את  מבפנים,  אלינו  שמגיעים 
אלינו ללא הרף, אם רק נדע להיות מכוונים אל 
האנשים שאינם  קולם של  את  הנכון,  התדר 
לוחשים  שהם  מה  את  אבל  לצעוק,  יודעים 

בקול עדין, יהיה חבל מאוד אם נחמיץ.
סרגל.  כמו  ישר  בגאווה,  ניצב  אינו  השופר 
יותר  זה מסר חשוב.  וגם  ומּוֶטה,  כפוף  הוא 
מידי אנשים יודעים בדיוק מה נכון ומה צריך. 
מישהו  ואם  בכיסם,  מונחת  כאילו  האמת 
רק יעז לחלוק על דעתם, ייצאו נגדו בשצף. 
רבות,  צפוף מאוד. ההתנגשויות  כזה  בעולם 
בזלזול  ומביט  בעמדתו  מתבצר  אחד  וכל 

וביטול על זולתו. 
את  ההכלה.  סוד  את  אותנו  מלמד  השופר 
הצניעות הטובה שמאפשרת לתת מקום גם 
לשני ולהאמין שייתכן שגם בדבריו יש שמץ 
של אמת. מי ֶשַיְפִנים את המסר הזה, יחזיק 

את  מאושרת, בידיו  לזוגיות  המפתח 
תקינים, ליחסי  עבודה 

ולחיים 

ושל  שלום  של 
רחבה  אמת 
יותר  וגדולה 
המבט  מנקודת 

המצומצמת 
שלו. 

לו  יש  פתחים  שני 
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מכניס  אתה  רחב.  והשני  צר  האחד  לשופר. 
הצד  מן  יוצא  עוצמתי  וקול  אחד,  בצד  רוח 
לזלזל  פעם  לא  נוטים  אנו  בחיים  השני. 
בעצמנו, לבטל במחי יד את ערכם של מעשים 
קטנים. "מי אני בכלל?! מה אני שווה?! מה 
זה כבר יעזור, בלאו הכי לא ירגישו את זה?!". 
ביום הראשון של השנה החדשה אנו מקבלים 
לשקר  בעולם  ביותר  החזקה  ההמחשה  את 
של משפטי הרעל האלו. 'דע לך, ידידי', הוא 
ותעשה  תאמין,  תעז,  רק  'אם  בלהט,  טוען 
מושג  לך  אין  שלך,  הקטנה  ההשתדלות  את 
יחולל  זה  ואילו השפעות  יכה,  זה  גלים  איזה 
במקומות אחרים. אין לזלזל באף מעשה טוב, 

תפילה קטנה ומחשבה חיובית.
קולות  מארבעה  מורכבת  השופר  תקיעת 
ולבסוף  תרועה,  שברים,  תקיעה,  מרכזיים: 
מקופל  ובתמציתיות  בחדות  תקיעה.   - שוב 
כאן סיפור חיינו כולו. זה התחיל מן ה'תקיעה' 
– קול פשוט וארוך. כולנו הופענו כאן בעולם 
טהורים.  פשוטים,  תמימים,  קטנים.  כילדים 
ונשבר  הולך  הקול  הסתבך.  הכֹל  מכן  לאחר 
– 'שברים'. גדלנו, התבגרנו, החיים  לחלקים 
רגעים  אפילו  היו  ובהמשך  והסתבכו,  הלכו 
נהיינו  ואנחנו  'תרועה'.   – לרסיסים  שנשברו 
ואטומים.  מסובכים  מחוספסים, 
ראש השנה בא להחזיר אותנו אל 
החלק  הקול  אל  הראשית.  נקודת 
'תקיעה'.  שוב   – שבסוף  והארוך 
הטהור,  הבסיס,  את  בתוכנו  לעורר 
בתוכנו.  עמוק  שנמצא  הפשוט  הנקי, 
הוא לא נעלם לרגע, רק התכסה בהרבה 
הזה,  וביום  וייאוש.  ציניות  אבק,  של  שכבות 
קולו הצלול של השופר מנער אותם בעוצמה 
אל  עצמנו,  אל  ההתחלה,  אל  אותנו  ומחזיר 

האלוהים. 
שנה טובה ומתוקה!

מאת: הרב  נחמיה הלוי

הרב  נחמיה הלוי
הינו הרב מוסדות "מקדש מלך", רחובות.

שרון בן יליד
מנהלת אדמינסטרטיבית באגודת האקדמאים

מנחת מעגלי הקשבה

מאת: שרון בן יליד

החיבור שלי לאירלנד

ביליתי  בחיי,  אחרת  בתקופה  רבות,  שנים  לפני 
שעות בעולם הקריאה ונתקלתי בטרילוגיית הספרים של נורה רוברטס, סופרת 
הרומנים רבי המכר. הספרים: אשת בושה / אשת קרח / אשת אש – תיארו את 
קורותיהן של שלוש אחיות איריות, ותיארו את אירלנד המודרנית כמו גם, הישנה, 
על נופיה, מסורותיה ועוד.. ואני נשביתי בקסמה של ארץ זו וזאת מבלי לדעת 

הרבה על האיזור ו/או על ההיסטוריה שלו.

הרטוב  בדשא  לחוש  יכולתי  השורות,  מבין 
הרוח  את  גם  כמו  רגליי,  תחת  להרגישו  או 
את  להריח  או  שערותיי,  את  הפורעת 
מילות  בליווי  מהעשבים  שנרקחו  השיקויים 

כישוף או ברכות.
שם  לבקר  ובתשוקה  בחיידק  מאז....נדבקתי 
הפרטית  היובל"  "חגיגות  ולרגל  שנה  ולפני 
במסגרת  באירלנד  לראשונה  ביקרתי  של", 
טיול מאורגן אינטנסיבי בן 7 ימים. אכן נהניתי 
מאוד – הנופים מדהימים ביופיים ובפראיותם, 

אך תחושה של החמצה ליוותה אותי.
באתרים  ביקור   – תיירותי  טיול  היה  זה 
ובערים  והפופולריים  הרשמיים   - המתויירים 
אלא  וחוויתי"  "טעמתי  באמת  לא  הגדולות. 
שאני  והחלטתי  בקטנה,  אותה  "דגמתי"  רק 

חוזרת לשם והפעם מזווית אחרת:
והכנתי  חקרתי  האחרונה  השנה  במהלך 
גם אתרים  הכולל  בן שבועיים,  לטיול  תכנית 
ואכן בחופשת  למטייל מבחוץ,  ידועים  פחות 
הפסח האחרונה, שותפי לטיול ואנוכי, שכרנו 

הפנימיות,  לדרכים  הוויז  את  כיוונו  רכב, 
להנאתנו  לנו  וטיילנו  והמפותלות  הצרות 

בארץ מרהיבה זו.
בטיול זה המעטנו מכניסה לערים הראשיות . 
יש הבדל ניכר בין העיר המתועשת והמודרנית 
שם הקדמה נכנסה, לבין קצב החיים בכפר, 
שלהם,  האפיון  את  יש  אלו-  לערים  גם  אך 
בערב  שבע  בשעה  ריקים  כבר  והרחובות 
)מזכיר אולי את תל-אביב בערב יום הזכרון ?(. 
ובעיירות  הצרות  בדרכים  בילינו  זמננו  רב 

הקטנות.
צעדתי  לא  שיחפה  שלמרות  לציין,  שמחה 
בזמן,  חזרתי  כאילו  היה  זה  הדשא,  כרי  על 
אחרים,  עתיקים  מבנים  ושרידי  טירות  אל 
ולזמנים אחרים בתרבות, של טקסים , פיות 

ושדונים, פאגאניזם והנצרות .
גם  כמו  סופיים,  האין  הירוקים  המרחבים 
נוף  צחיחים,  ארץ  חבלי  אל  חדים  מעברים 
פראי, שורשי ועוצמתי הנשפך אל האוקיאנוס 

האטלנטי – מילאו את ליבי.

בתים  עם  קטנטנות  עיירות  דרך  הנסיעה 
לי  הזכירו  הפסטל,  גלידת  בצבעי  הצבועים 
סרטי  של  אומנם(  )בשחור-לבן  העיירות  את 
הקש  היה  חסר  )רק  הישנים  המערבונים 
שקטים  רחובות   .)  )-: ברחובות  המתגלגל 
עיירת  זו  כאילו  מאנשים,  כמעט  וריקים 
ענפה  פעילות  ישנה   – מאידך  אך  רפאים, 
בפאב המקומי – מקום המפגש לכל המשפחה 

מקטן ועד גדול.
גינג'ים   , גבוהיםםםם  חייכנים,  אנשים 
דאגות  נטולי  שמחים,  ופשוטים,  מרביתם, 
באווירה  מה,  איטיים  רגועים,  חיים   –
ללא  וטעים,  ביותר  בסיסי  אוכל  פסטורלית, 
מבחר אפשרויות ושפע, חיים של הסתפקות 
והמשק,  הבית  סביב  חיים   – ובמעט  בפשוט 
שמירה על כושר גופני, ניקוי וטיפוח החצרות 
והסביבה ובילוי קהילתי אם בכנסייה או בפאב 
שלנו  מהחיים  ההבדל  את  הדגישו  המקומי, 

ה"מהירים והעצבניים" שבהם אנו מורגלים.
ישן,  אולי   – "פעם"  של  עולם  של  סוג   – אכן 
ריגושים,  התרחשויות,  בעל  מודרני  לא  אולי 
 – ונכון  טוב   – מרגיש  אך   – ופיתויים  מותרות 
אנשים אדיבים, חייכנים הנתרמים לעזרה ולא 

ממהרים לשום מקום אחר. 
ממליצה בחום רב !!



הד המח"ר גיליון מס' 48 - ספטמבר 2017 19הד המח"ר גיליון מס' 48- ספטמבר 182017

מאת: דר' אסתר שניאורסון גרי

עוז וגבורה 
לבושה

כילדה  ועלתה  בארגנטינה  נולדה  שולמית 
עם הוריה לארץ ישראל לירושלים, לשכונת 
מקור ברוך. היא למדה בבית הספר 'אוולינה 
לבנות.  היוקרתי  הספר  בית  דה-רוטשילד', 
הכלכלי  שמצבם  הוריה    16 לגיל  בהגיעה 
יהודי-  היה קשה, החליטו להשיאה לסוחר 
כפול  היה  ג'וזף, שגילו  לבנוני  עשיר בשם 
אבו  בוואדי  איתו  לגור  עברה  והיא  משלה, 

ג'מיל – הרובע היהודי של ביירות.
משפחתו  בני  עם  התגוררה  שולמית 
בו  שהיו   בבית  ואחיותיו,  אמו  בעלה,  של 
משרתים רבים, בעלה כאיש עסקים  נסע 
במסגרת עבודתו מחוץ ללבנון, והיא מצאה 
שתוך  אלא   ומשועממת.  בודדה  עצמה 
למועדון  דרכה  את  מצאה  ספורים  ימים 
אותו  פוקדת  והחלה  השכונתי  'מכבי' 
ומלמדת את הילדים שירים מארץ ישראל. 
השבוע  ימות  כל  את  מילאה  לאט  לאט 
חיים,  שקק  והמועדון  ופעילויות  בתכנים 
בשירה  בו  פורחת  החלה  העברית  השפה 

ובריקודים, בשיחה ובכתיבה. לא חלף זמן 
רב ושמה נודע כאשת חברה ואנשים החלו 
שונים,  בנושאים  בעצתה  ולשאול  לבוא 
היו  ומחלוקות.  תיישב סכסוכים  כי  ביקשו 
והילכו רכיל, אך  כמובן גם לשונות שריננו 
העליז  הרוח  משב  על  שמחו  יותר  רבים 
שתסס  המרץ  למועדון.  שהביאה  והרענן 
נוספים  אפיקים  למצוא  הביאה  בעורקיה 
והתרבותיים  החומריים  בצרכים  לטיפול 
והתרחבו.  הלכו  ופעילותיה  הקהילה  של 
ראש  של  המשפחה  בני  את  הכירה  היא 
ממשלת לבנון והוא נענה לבקשתה להכיר 
השפות  משלוש  כאחת  העברית  בשפה 
הזרות המוכרות למבחני בגרות, היא נסעה 
לישראל, הזמינה ספרים במחלקת החינוך 

ולימדה את הילדים היהודים.
אותה עת בארץ ישראל התקשו האנגלים 
האו"ם   מדינות  מרבית  ולשלוט,  להמשיך 
תהיה  וירושלים  תחולק  שהארץ  המליצו 
תחת שלטון בינלאומי ויתר האזורים בהם 

יהודית  למדינה  ייהפכו  יהודים  מרוכזים 
ושאר חלקי הארץ יימסרו לריבונות יהודית. 
כמו כן נודע כי ערביי ארץ ישראל מתכוונים 

להכחיד את היישוב היהודי בארץ.
המולד  חג  בערב  ניתן  לפעילותה  האות 
ראש  של  הקאדילק  מכונית  הופיעה  עת 
בעלה  ואת  אותה  לקחת  כדי  הממשלה 
לנשף המלכותי בארמון הממשלה. שולמית 
החברה  לעילית  שיועד  במקום  הושבה 
הממשלה  ראש  של  בנותיו  לצד  הלבנונית 
לב  היא שמה  הנעשה.  אחר  עקבה  ומשם 
לקבוצה גדולה של צמרת הקצונה הצבאית 
הסורית,  הקצונה  וצמרת  הלבנונית 
הם  פניהם.  על  סבר  חמורות  כשהבעות 
אחריהם  לעקוב   החליטה  והיא  לגן  יצאו 

ולהאזין להם.
דיברו על הכחדת  והתחלחלה. הם  שמעה 
ושוב  שוב  הזכירו  ישראל.  בארץ  היהודים 
את שמו של פאוזי אל קאוקז'י  הידוע שהוא 
להיכנס  כדי  ובלבנון  בסוריה  כוחות  אוסף 

לאחרונה הלכה לעולמה אחת מהנשים היהודיות הנועזות ביותר 
שקמו לעם ישראל. שולמית קישיק-כהן חיה עד גיל 100 צלולה 
לוחם  מאת  השולמית"  "שירת  בספר  הועלה  חייה  וסיפור  וחדה, 

הלח"י עזרא יכין, לפני כעשרים שנה.
זו  אישה  אבל  שמה.  את  יודעים  רבים  שלא  מפתיע 
עברה תלאות רבות במסירות נפש, באומץ לב שקשה 

להעלות על הדעת, והצילה רבים בעם ישראל. 

השנים  רב  פועלה  על  כהוקרה 
אות  יובל  כחצי  לפני  לה  הוענק 
"יקיר הסתר" במעמד בכירי קהילת 
המודיעין, אות המוענק למעטים על 
שסייעו ללא כל תמורה ובהתנדבות 
למבצעים  חייהם,  סיכון  תוך   ,
ביום  ישראל.  מדינת  של  חשאיים 
העצמאות ה-59 של מדינת ישראל 
בשנת  משואה,  להשיא  נבחרה 
יקיר  תואר  לה  הוענק  תש"ע 
זכתה  תשע"ב  ובחורף  ירושלים, 
לאות המופת במסגרת כנס שדרות, 

ולמדלייה דונה גרצייה.
השתתפה  בהם  הכנסים  באחד 
שלי,  הפעילות  "במסגרת  אמרה: 

הרגשתי שאני בשליחות 
אלוקית ודבקתי 

בשתי מטרות 
קדושות. הצלת 

העם היהודי 
ממתקפות 

מדינות ערב 
ונטילת חלק 

בתקומת 
מדינת 

ישראל".
שול מית 

קישיק- כהן 
הייתה האמיצה  

שבמרגלות 
היהודיות.

יהי זכרה ברוך. 

את  שיחריב  חלוץ,  חיל  בראש  לארץ  
היישובים היהודים בגליל. וזו רק ההתחלה 

הם אמרו.
בכירי  כל  עם  קשרים  יצרה  ואילך  מכאן 
את  לדעת  כדי  והסורי,  הלבנוני  השלטון 
למפקדת  אותם  והעבירה  תוכניותיהם, 
דאגה  שיטתי  באופן  במטולה.  ההגנה 
להעלות יהודים רבים ארצה מתחת לאפם 
על  נאסר  שהרי  הלבנונים,  השלטונות  של 
היהודים לצאת מגבולות לבנון וסוריה. היא 
באישון  שיעבירו  לספינות  מכספה  דאגה 
לרגל  החלה  ומבוגרים,והעיקר  ילדים  לילה 
: "הייתי שומעת  וכך סיפרה  ישראל.  למען 
שבהן  הדרכים  את  שלהם,  התוכניות  את 
יעברו, גופי היה על סף התמוטטות וראשי 
מקומות  עוד  על  דיברו  תמיד  סחרחר. 
לאחר  שיוכחדו".  יהודים  וחיי  שייחרבו 
רציף  באופן  המשיכה  העצמאות  מלחמת 
ולבנון  מסוריה  מודיעיני  חומר  להעביר 
הישראלים  עם  נפגשת  כשהיא  לישראל, 
לישראל,  ליל  באישון  עוברת  או  בטורקיה, 
במקביל  החשובות.  הידיעות  את  להעביר 
לבנון  יהודי  בהברחת  לעסוק  המשיכה 
וגם  גם מהמוסד  להפעילה  והחלו  וסוריה, 
בצה"ל.  המודיעין  אגף  של   504 מיחידת 
"מסייה  הוא  הביטחון  במערכת  כשכינויה 

שולה".
למרות פעילותה כסוכנת וכמבריחה ניהלה 
שבעה  ילדה  ואף  משפחה,  חיי  שולמית 
ללא  נעשות  הפעילויות  כל  כאשר  ילדים, 
שלחה  היא  כלל.  משפחתה  בני  ידיעת 
דרך  מסוריה  איש  מאלף  יותר  הים  דרך 
לבנון, יהודים שכמהו להגיע לארץ ישראל. 
היה  הנסיעה  כשמועד  מסויימים  במקרים 
ערב ראש השנה , או פסח, היא פנתה לרב 
הראשי כדי לקבל את אישורו, והוא קבע כי 

העניין הוא בגדר פיקוח נפש.
לעלות  יהודים שעמדו  נלכדו  פעם  כאשר 
בלילה על סירה שתיקח אותם לארץ ישראל, 
והיא ידעה שהם נתונים בעינויים, ומי יודע 
לפנות  החליטה  היא  בגורלם,  יעלה  מה 
שניהל  קשה  איש  ביידון,  בשם  למוסלמי 
עסקים גדולים של הברחת סמים, אספקת 
רצונו  את  ושהשליט  פשע  וניהול  נשים 
סכום  ותמורת  אליו,  הגיעה  היא  במדינה. 

המשפחה,  מכספי  שנטלה  אסטרונומי 
הביאה לשחרור כולם.

אך לא לעולם חוסן. בשנת 1961, בעקבות 
על  שלה  הריגול  פעולות  נחשפו  הלשנה, 
שהביא  מה  הלבנוני,  הביטחון  שירות  ידי 
לפני  בלבד  שנים  ארבע  המיידי,  למעצרה 
כהן.  אלי   – בסוריה  שנחשף המקביל שלה 
קשות,  שולמית  עונתה  חקירותיה  במהלך 
עונש  המשפט  בית  עליה  גזר  מכן  ולאחר 
ניסיונות  כלל  האישום  כתב  גיליון  מוות. 
שונות,  בארצות  ארגונים  שיחוד  הפיכה, 
ריגול לטובת האויב והברחת יהודים מעבר 

לגבול.
עקרו  הסורים  העינויים.  על  סיפרה  לימים 
בידיים  באצבעותיה  ציפורן  אחר  ציפורן 
פעם  התעלפה,  היא  בצבת.   , וברגליים 
ולא  מכאבים,  התמוטטה  פעם,  אחר 
רצתה לזעוק כדי לא לתת להם נחת רוח. 
עינוה  והם  בצינוק,  אזוקה  הייתה  ימים 
הדעת.  על  להעלות  שאפשר  עינוי  בכל 
שבירת  שיער,  תלישות  שכללו,  עינויים  
שיניים, קשירת ידיים ורגליים ותלייה בחבל 
על  מהלומות  בשוטים  מצליפים  כשהם 
כפות הרגליים והירכיים, מכות חשמל, ועוד 

דברים מזוויעים שמיאנה לספר עליהם.
והוא  הדין   גזר  על  ערער  בעלה  במקביל 
אלפיים  של  בכלא  עולם.  למאסר  הומתק 
אסירות היא הייתה היהודייה היחידה. "כל 
לבכות  רציתי  כך  "כל  סיפרה.  סבלתי"  כל 
לכולם שאותי  להראות  חייבת  הייתי  אבל   ,
לא ישברו". וכך אמר אחד ממעניה, "אתם 
יודעים למה ישראל מנצחת ?! בגלל שיש 

אנשים כמו האישה הזאת".
למאסרה,  שנים  שש  שמלאו  אחרי  קצת 
שבויים  חילופי  בעסקת  שוחררה  היא 
בתום מלחמת ששת הימים. ואז עלתה עם 
משפחתה לישראל והתגוררה בירושלים עד 

יומה האחרון.
עזרא יכין מתאר בספרו שכל דאגתה הייתה 
רק לעמה. בעלה היה עשיר מאוד, אבל הם 
התרוששו כי נאלצו לשחד כל מיני גורמים. 
הצלת  למען  לסייענים  התשלומים  תחילה 
המשפט  מכן  ולאחר  ולבנון,  סוריה  יהודי 

שלה, שהצליחה לחמוק מהגרדום.
דר' אסתר שניאורסון גרי
פובליציסטית, משוררת, סופרת

ודר' להיסטוריה
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מאת: דר'  דליה הקר-אוריון

ל-21  סיור  במסגרת  נחתם  ההסכם 
 ,2017 אפריל  בחודש  נערך  עיתונאים 
לבוב.                                                                                                                                   ועירית  לבוב  מחוז  בהזמנת 
חברי המשלחת התקבלו זכו ליחס חם ולבבי, 
וליווי  להדרכה מעולה של מדריכים מקומיים 
צמוד של מר מיכה  כספי מנהל חברת נסיעות 
רונדו- שגריר ישראל באוקראינה לשעבר, אורי 

שטרק ועוד.
פרלמנט  חברי  עם  האנושיים  המפגשים 
כמו לדוגמה גאורגי לוגווינסקי שהוא גם סגן 
נשיא הפרלמנט האירופאי, מנהלי וחברי סגל 
ערים  עיתונאים,ראשי  אוניברסיטאות,  של 
סודובוי,  למברג(-אנדריי  )לביב,  לבוב  של: 
טרוסקוביץ   הנופש  עיירת  של  העיר  ראש 
סקייבק,  נטלי  בעיר  התרבות  על  והאחראית 
דרוהוביץ, ראש הסוכנות, מנהל  עירית  ראש 
איגוד  ראש  מדע,  לענייני  השר  סגנית  נתיב, 
קלומביץ',  ירוסלאב  מר  הלאומי  העיתונאים 
גב' ניקוייבה, שגריר ישראל באוקראינה, שר 
החקלאות ורבים וטובים אחרים, העשירו  את 
באוקראינה  החיים  מהות  על  והידע  ההבנה 
העשיר   העבר  שלה,  הטבע  משאבי  היום, 

והפוטנציאל התיירותי הטמון בה.
והרבגונית,  המדהימה  הארכיטקטורה 
הפסל  ביניהם  ההיסטוריים  החוצות  פסלי 
המונומנטלי של "אמא רוסיה" בקייב, הביקור 
"לה טרוויאטה",  לבוב בהופעת  באופרה של 
את  הדגישו  כנסיות.  כנסת,  בתי  מוזיאונים, 
הייחוד שבארץ עשירת תרבות והיסטוריה זו.  
הרי  אוקראינה,  של  הטבעי  היופי 
ועשיר  הירוקים  והעמקים  הקרפטים 
עשירות  והערים  שלמרגלותיהם  המים 
את  משכיחים  לא  וההיסטוריה  התרבות 
הרג  בעקבות  מדם  העקובה  ההאדמה 
והאוקראינים.                                                                                                         הגרמנים  ידי  על  היהודים 
הייתה  היהודית  שלאוכלוסיה  ספק  אין 

כנסת  ובתי  השנים  במהלך  רבה  חשיבות 
מהווים  משוחזרים  או  תילם  על  שנותרו 
העשיר.                                                                            היהודי  לעבר  אילמת  עדות 
בני  של  צאצאים  עוזרים  בדרוהוביץ 
את  לשחזר  ממון  לבעלי  שהפכו  המקום 
מאנשי  אחד  חי  זו  בעיר  היהודיים.  האתרים 
שולץ  ברונו  היהודיים  היהודיים  הרוח 
בלוח.                                                                                                                מצוינים  נהרג  בו  והמקום  שביתו 

לאתרי  עלייה  הייתה  הביקור  ממטרות  אחת 
יאר  בבאבי  היהודיים  לקורבנות  הנצחה 
ובאתר ההנצחה  לזכר יהודי העיר דרוהוביץ 
. במהלכם נערכו טכסים נוגעים ללב, הודלקו 
של  שירו  ישראל.  דגל  והונח  זכרון  נרות 
המשורר הרוסי יבגני יבטושנקו שנכתב בשנת 
1961 חשף בעיני העולם את הזוועה שבהרג 
 50,000 מהם  זה.  במקום  מפשע  חפים 

בתקופה  ואחרים.  צוענים  ו70,000   יהודים 
וזו  אנטרטה  הייתה  לא  שם  בקר  הוא  בה 
מילותיו המצמרות   .1974 רק בשנת  הוקמה 
שוסטקוביץ,  הידוע  למלחין  השראה  שמשו 
המנגינה  את  וכלל  אותם  שהלחין  שכתב 
התייחס  שלו.הוא  ה-13  מהסימפוניה  כחלק 
באופן אישי ליהודים וראה עצמו חלק מאתנו. 
" בבאבי יאר אין מצבה/אין כלום/מדרון תלול-

הדשא  יאר  באבי  הפצע...על  מעל  אנדרטה 
במשמרת.  כמו  עומדים  והעצים  מרשרש 
                                                                                                                  .  "... בתחתית  כאן  שנורה  ילד  אני-כל 
העבר  אוקראינה  לגבי  גם  גרמניה  לגבי  כמו 
לא נשכח אך יש חרטה והערכה של ממשלת 
אוקרינה למודת הרדיפות, המלחמות וההרג 
של  התקפות  בלו  האוקראינים  בעצמם. 
והאזרחים  ותמונות החיילים  ברית המועצות 
שנהרגו מוצבות ליד בנין הפרלמנט ובככרות 

מרכזיים בעיר קייב.  
 הנופים הירוקים משובצים בכפרים ששמרו 
המוסיקה,  פעם.  של  החיים  צביון  על 
והפסטיבלים  התלבושות  הרקמות, 
אוטנטי.                                                                              נופך  מוסיפים  העממים 
של  מגוון  יש  והאמנות  התרבות  לשוחרי 
נשק,  עכשווית,  אמנות  של  מוזיאונים: 
מוזיאונים  לבירה,  מקיף  מוזיאון  מיניאטורות, 
עממית.                                                    אמנות  של  היסטוריים,מוזיאונים 
קטן  מוזיאון  הוא  מומלץ  למוזיאון  דוגמה 
טרוסקוביץ.  בעיירה  ציורי  עץ  בבית  השוכן 
מפות,  שטיחים,  אריגה,  עבודות  מכיל  הוא 
רקמות ועד של אמנים אוקראיניים משובחים.                                 
של  יום  הים  חיי  על  אור  שופכות  היצירות 
תיאור  דרך  הקרפטים  באזור  התושבים 

חתונות, שווקים ועוד. 
יכולים  ארכיטקטוניים  בסגנונות  למעוניינים   
החל  רחבה  משרעת  לדוגמה,  בלבוב  למצוא 
ברוק,  רנסאנס,  דרך   הרומית,  מהתקופה 

עיתון הד המח"ר ניתן ליו"ר איגוד העיתונות האוקראיני, בסיום טכס חתימת הסכם 
שיתוף פעולה בין איגוד העיתונות התקופתית של ישראל לבין האיגוד האוקראיני.

אוקראינה   - עבר                 והווה  

ווראריינטים 
מקומיים 

הסגנונות  של 
האוסטרו הונגריים. 

הרבות  הכנסיות 
הזרמים  את  מייצגות 

וכוללים  באמונה  השונים 
הקתולית,  הכנסיה  את  היתר  בין 

הפרובוסלבית  הפרוטסטנטית, 
בכנסיה   . האוקראינית  הלאומית  והיוניטרית 
היוניטרי  לזרם  ושייכת  בלבוב  השוכנת 
אוקראיניים  סממנים  לראות  ניתן  הלאומי 
בבד  אוקראינית  רקמה  כגון  טיפוסיים 
הצלב.                                                                                                   על  ישו  של  רגליו  את  העוטף 
מסתבר שהיו גם אוקראינים שעזרו ליהודים. 
הידוע בינהם הוא שפניצקי שהחביא יהודים 
חלק  שהוא  במנזר  עצמי  סיכון  תוך  רבים, 
הגדולה  האוקראינית  היוניטרית  מהכניסיה 
בלבוב. פסלו מוצב בחזית כנסיה יפה זו.                                                                                             
בה  הטמונות  התיירותיות  האפשרויות 
משוכללים  מרפא  אתרי  כוללות  לישראלים 
דרוהוביץ  בטרסקוביץ,  אלה  כמו  וזולים 
וסחדניצה. הטיפול מבוסס בין היתר על מים 

מינרליים מסוגים שונים ביניהם גולת 

הכותרת-
מהמילה  חלק  )בשם  נפתוקה 
קידוחי  בעקבות  התגלו  הללו  נפט(. 
באזור.                                                                                                                   שנעשו  האינטנסביים  הנפט 
בה  הטמונות  התיירותיות  האפשרויות 
רפואי  ונופש  נופש  אתרי  כוללות  לישראלים 

משוכללים וזולים.
טרוסקוביץ,  בערים  במרכזים  בקורים 
שיטות  על  והסברים  וסחדניצה   דרוהוביץ 
הטיפול המגוונות מרשימות מאד. הן כוללות 
מינרליים  מים  על  היתר  בין  מבוסס  הטיפול 
מסוגים שונים ביניהם גולת הכותרת-נפתוקה 
התגלו  הללו  נפט(.  מהמילה  חלק  )בשם 
בעקבות קידוחי הנפט האינטנסביים שנעשו 

באזור.                                             

שילוב  יש 
טיפולים  של 

אלטרנטיביים 
בעזרת  כמו 
פולן  של  שאיפה 
קונבנציונליות  ושיטות 
את  מוכיחות  שתוצאותיהן 
המשובחות  האפשרויות  אמינותן. 
הטמונות בארץ זו כמרכז של נופש רפואי.                                                                                                                    
מומחים  רופאים  של  בפיקוח  נעשים  הם 
ולדימיר  פרופ'  ביניהם  שונות,  לבעיות 
בילדים  בטיפול  נפלאות  שעושה  קוזיאדקים 

בעיקר עם בעיות ניאורולוגיות ומוטוריות.   
מהלכים  ויש  חיקוי  כמודל  נחשבת  ישראל 
כמו  שונים  בתחומים  הקשרים  להידוק 
חקלאות, בטחון רפואה. התושבים והממשלה 
הקיום  ומאבקי  גורלם  שבעקבות  החדשה 
שלהם עם שכנותיהן בעבר והמאבק האכזרי 
בישאל  רואים  בהווה,  השכנה  הארץ  עם 
שותפת גורל ודוגמה של התמודדות.                                                                                                                

דר' דליה הקר-אוריון
מרצה,  אמנות,  מבקרת 

אוצרת, יוצרת.  

הצגת הד המחר למנהלי איגוד 
העיתונאים באוקראינה עם מיכה כספי

אוקראינה דרוהוביץ
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בטלוויזיה.  לצפות  שהתרגלתם  מה  תשכחו 
 2 ערוץ  בחצות  הקרוב  באוקטובר   31 מיום 
ימים  שבעה  שישדרו  ערוצים  לשני  יתפצל 
במתכונתו  הערוץ  שידורי  יפסקו  אז  בשבוע. 
הנוכחית ובמקומו יתפסו שני ערוצים חדשים. 
באפיק 12 תשדר קשת. באפיק 13 רשת ואילו 
היחידי  הערוץ   .14 לאפיק  יעבור   10 ערוץ 
לשדר  שימשיך  "כאן"  הוא  במקומו  שישאר 
באפיק  11. )הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו(

קשת ורשת בעיקר אך גם ערוץ 10 והתאגיד 
לכאן  שאחרי.  מהיום  מאוד  חוששים  "כאן" 
הממומנים מכספי משלם המיסים אין ממה 
כבד  חשש  הערוצים  לשאר  לחשוש,אך 
מאובדן צופים ומירידה חדה באחוזי הצפייה 
לקחו  ורשת  מפרסום.קשת  ובהכנסות 
בחשבון שבשנה הראשונה לפיצול הם יאלצו 

לספוג הפסדים כבדים

קשת מובילה בטבלת הרייטינג
הרייטינג  נתוני  פי  על  העין  את  לסבר  כדי 
המובילה  היא  2017,קשת  שנת  למחצית 
ארבעת  את  תופסים  ותוכניותיה  בישראל 
הפותחת.  בעשירייה  הראשונים  המקומות 
צפייה  אחוזי  כ-31  עם  בראש  הבא"  "הכוכב 
המקום  את  תופס  הגדול"  בממוצע,"האח 
"ארץ  ואחריהן  צפייה  אחוזי   30.6 עם  השני 
צפייה  אחוזי  כ-27  עם  ו"עובדה"  נהדרת" 
בקשת שמובילות  נוספות  תוכניות  אחת.  כל 
כ-22   ( לילה"  הצפייה-"מועדון  באחוזי 
)כ-22  האלה?"  השטויות  זה  מה  אחוזים(," 

אחוזים( ו"המתחזים" )21.7 אחוזים(
וויס"  "דה  הן  ברשת  המובילות  התוכניות 
 23.6( "אבודים  ואחריה  אחוזים(,  כ-26   (

אחוזים(

"הישרדות" )כ-23 אחוזים(
התוכניות הנצפות ביותר בערוץ 10 הן "פנים 
אמיתיות", כ-12 אחוזי צפייה בממוצע ו"בייבי 

בום"  )11 אחוזים(.
אין ספק ששוק הטלוויזיה נכנס לעידן חדש. 
בית  וכוח הרסה קשת את  אגו  בגלל מאבקי 
לאחר  ליסוד  עד  אילן  בנווה  הגדול  האח 
שנפרדה מ"האח הגדול" ,תוכנית הדגל שלה 
בעשור האחרון שהניבה עשרות אחוזי רייטינג 

והכניס מליונים ,לטובת רשת.
לרשת  הגדול  בית האח  את  להעביר  במקום 
תמורת סכום הוגן,אווירת המלחמה והתחרות 
בין הזכייניות גברו על  הקשה ומשחקי האגו 

שיקולי כדאיות כלכליים.
רוח  את  מאפיין  הגדול  האח  בית  הריסת 
התקופה האחרונה של מלחמת ראש בראש 

בתעשיית הטלוויזיה.
שהשנה  לספר  יודעים  בתעשייה  דבר  יודעי 
הקריטית  תהיה  הפיצול  אחרי  הראשונה 
ביותר ותחרוץ את עתיד הזכייניות והמפסיד 

ייאלץ להתמזג עם ערוץ 10. 
איבוד  של  ללא ספק  היא  משמעות הפיצול 
צפייה  לטובת  עצמו  השידור  בעת  צופים 
.כל  ועוד..(  )באינטרנט,בסלולר  מאוחרת 
הצופים  ממספר  איבדו  המובילות  התוכניות 

שהיו להם בעבר וזה עוד לפני הפיצול.
)נתונים של חב' המידרוג הישראלית(

השקעות במליונים לקראת 
הפיצול

לקראת הפיצול בערוץ 2 משקיעות הזכיניות 
לציין  ויש  חדשות  בהפקות  מליונים  עשרות 
שגם קשת וגם רשת חסרות ניסיון בשידורים 
24/7 ,שבעה ימים בשבוע ועד לפיצול הן לא 

מידי  בראש  ראש  תחרות  של  במצב  התנסו 
יום זו מול זו במקביל.

יציעו מבחר  של תוכניות שיתחרו  הזכייניות 
על תשומת הלב של הוד מעלתו של הצופה.

את  הזכיניות  יצמצמו  הראשונים  בשבועות 
את  ללכוד  כדי  למינימום  הפרסומות  שידור 
המתחרה.  לערוץ  יזפזפו  ושלא  הצופים 
מאות  על  אובדן  היא  הכספית  המשמעות 

אלפי ש"ח.

הזכיניות יציפו את רחבי הארץ 
בשלטי חוצות וישווקו את 

תוכניותיהן.
בשתי  המוחות  מיטב  האחרונים  בחודשים 
המאמצים  מירב  את  משקיעות  החברות 
תעלה  היא  שאיתו  השידורים  לוח  בבניית 
לאוויר, או כפי שזה נקרא בלעז "פרוגרמינג". 
זה הוא סוד כמוס ומטרתו לקבוע מתי  ולוח 
זמן השידור האופטימלי שיביא את הרייטינג 
הגבוהה ביותר. זוהי בהחלט מלאכת מחשבת 
מורכבת שנלקחים בה אלמנטים פסיכולוגים, 
אחת  בכל  היריב  ישדר  מה  כמו  סטטיסטיים 

ביותר  החזקים  השידור,הימים  מרצועות 
בשעות  הצופים  הקהלים  והרכב  בצפייה 

שונות של היממה.
יבקשו  הגדולות  החברות  ששתי  לצפות  יש 
לירות ארטילריה כבדה כדי לרתק את הצופים 
השידורים  לוח  מומנטום.  ליצור  כדי  ובעיקר 
יהיה גמיש ועשוי להשתנות בחלוף זמן קצר 
יש מצב  ונתוני המתחרים.  הביצועים  פי  על 
שבערב אחד קשת תשדר את "עובדה" מול 
האומה"  "מצב  ומול  ברשת  למיליון  המירוץ 
בערוץ 10. לא מן הנמנע שבערב אחר "ארץ 

נהדרת" תשודר בקשת ותתחרה מול "אקס 

פקטור" ומול "פנים אמיתיות" 
בערוץ 10 

במקום  זכיניות  ל-3  מתחלקת  העוגה  כאשר 
2 הרייטינג של רוב התוכניות בשעות הפריים 
טיים ) 21:00-23:00 (, צפוי לרדת בעידן של 

תחרות של ראש בראש.
בקשת וברשת צופים בשנה הראשונה לפיצול 
למזער  הכל  יעשו  והם  ניכרים  להפסדים 

אותם.
כוכבי  לא  אם  הצפוי  מהפיצול  נהנה  ומי 
עתק  סכומי  ומקבלים  שמבקשים  הטלוויזיה 
לטובת   10 מערוץ  שעבר  פינס  גיא  דוגמת 
לחברת  שילמה קשת  הערכות  פי  ועל  קשת 
עבור  בשנה  ש"ח  מליון  כ-15  שלו  ההפקות 

התוכנית. )העתון ישראל היום(
רכש חדש לתוכנית הבוקר של קשת הוא ניב 
רסקין שיעזוב את תוכנית הבוקר שלו בגל"צ.

 10 ערוץ  את  עוזב  מ"הצינור"  לרר  גיא  גם 
ועובר לרשת ובמקומו יבוא טל ברמן. ברשת 
יגישו בצוותא אודי סגל ולוסי האהריש תוכנית 

אקטואליה.
לא יאומן כי יסופר אך קשת שילמה במסגרת 
מכרז 25 מליון ש"ח עבור מספר האפיק 12 
בשלט  ו-2   1 המספרים  של  הצמידות  בגלל 

והדמיון ל-22 .
)טאלנטים(,  כוכבים  עשרות  החתימה  קשת 
נהדרת",  "ארץ  מחבורת  המסך  על  שיופיעו 
שופטי "מאסטר שף",אילנה דיין,ארז טל, אסי 
עדי  תבורי,  אל  ובן  סלע, סטטיק  רותם  עזר, 

אשכנזי, גיא פינס ועוד רבים.
לאחר  הריאליטי  בז'אנר  יתרון  יש  לרשת 
ואילו  הגדול"  "האח  את  אליה  שהעבירה 
ומכינים  השמרים  על  קופאים  לא  בקשת 
בסוד מתכון דומה לאח הגדול בשם "2025" 

שיתחרה ראש בראש מול "האח הגדול".
שידוכים  על  תוכניות  על  פוסחים  לא  ברשת 
להשתמש  הזכות  על  שילמה  רשת  ואהבה. 

באפיק 13 יותר מ-7 מליון ש"ח.

תוכניות הריאליטי הן יקרות מאוד ומסתכמות 
את  להחזיר  קשה  ודי  לפרק  ש"ח  במליון 

ההשקעה.

על  במכרז   10 ערוץ  שהציע  הסכום  ומהו 
יסופר.  כי  יאומן  לא  החדש?  האפיק  מספר 
אגורות  ו-54  אחד  שקל  של  סימלי  סכום 

ובשלט הוא יופיע בערוץ 14.
בערוץ 10 מתהדרים בסיון כהן מ"הכל כלול" 
שתתמודד מול גיא פינס בקשת ומול הצמד 

אהריש וסגל ברשת.
בתאגיד השידור הציבורי"כאן" לא מתרגשים 
המדינה  ע"י  ממומן  ואינו  מאחר  מהפיצול 

והוא נשאר באפיק 11.
)לפי נתוני הרשות השנייה(

ומה עם מהדורת החדשות 
בערוץ 2?

ורשת  קשת  הראשונות  השנים  בשלוש 
ישדרו את המהדורה של חדשות 2 שתשנה 
במהדורה  והצפייה  ל"החדשות"  שמה  את 
בשני האפיקים תגדיל את מספר הצופים מן 
השנייה  הרשות  להחלטת  בהתאם  הסתם. 
שבו  החדשות  על  מכרז  ייערך   2020 בשנת 
יוכרע איזו משתי החברות תזכה בשיתוף ואיזו 

תצטרך למצא אופציה חלופית.

ולרדיו"  לטלוויזיה  השנייה  "הרשות  מקורות: 
ו"חברת המידרוג הישראלית". העתון "ישראל 

היום".

מאחד יוצאים
מאת: עו"ד מיכה לנקרי

אחרי הקרב על השלט ופיצול ערוץ 2, היכונו לקרב ראש בראש בין הזכיניות        קשת ורשת על אחוזי
הרייטינג. בקשת, רשת, ערוץ 10 ו"כאן" נערכים לפיצול ערוץ 2 

מפת התקשורת בישראל 
לפני המפץ הגדול

עו"ד מיכה לנקרי
יו"ר מחוז הדרום של האגודה
והיועץ המשפטי של האגודה.
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מאת:  ערן צימרמן

"טוב למות בעד ארצנו"?!                               

לפני כשנה, ב- 2.9.2016, יצא לי לשמוע כתבה 
שנעשתה על אדם בשם עמוס לווינברג. את עמוס 
הכרתי כמנחה בלא מעט קורסים במדע המדינה 
עמוס  הפתוחה.  באוניברסיטה  לימודי  במסגרת 
הסורי  בשבי  ונפל  המודיעין,  בחיל  כקצין  שרת 
צמרת  את  תשאלו  אם  הכיפורים.  יום  במלחמת 
יהיו  ונכבדי המדינה-  הפוליטיקאים,  ו/או  הצבא, 
"בוגד". אחד שמסר סודות  לו עדיין  מי שיקראו 
קריטיים לשוביו. עד היום יש מי שמכנה אותו כ 
בשל  רשתי(  בינה  קצין  )קב"ר-  המזמר"  "קב"ר 

כך. אבל הנה לכם מעט מן ההיסטוריה בנושא:
הייתי  ההיטוריים,  לפרטים  שאגש  לפני  אבל 
מבקש שנזכור כולנו את המשפט הכל כך חשוב 
ורגיש שהושמע דווקא בסרט שבו קולונל )קולונל 
טראוטמן מן הסרט "רמבו"( שואל את החייל מה 
"אני  לו:  עונה  האחרון  וזה  לעצמו?.  מאחל  הוא 
רוצה, שהמדינה תאהב אותי כמו שאני אוהב את 
המדינה." משפט שבטוחני עבר לעמוס לווינברג 

יותר מפעם אחת בראש!
עמוס לווינברג הוא אולי דוגמא נוספת כיצד חייל, 

שנפל בשבי, ייחשב כל ימי חייו 
יחיד,  בן  מאב,  יתום  מדינה.  סודות  שמסר  כמי 
בשבי.  נפילתו  בזמן  חייו,  על  לשמור  שאף  אשר 
כל  אבדה  כנראה  אצלנו  החיים  קדושת  אבל 
פרופורציה. הרי אנחנו מעדיפים את החייל המת, 
אשר רשם "לא בגדתי", על פני החייל החי שכתב 

"זימרתי".
גם היום, אם ננסה למצוא קווים משותפים, אני 
מאמין שנוכל למצוא אותם בפרשת משפטו של 
החייל אלאור עזריה. אמנם פה, לא מדובר בחייל 
הריגה  וידוי  ביצע  אשר  בחייל  "רק"  אלא  שבוי, 
ולדבריו, מחשש לחייו ולחיי החיילים והמפקדים 
בשטח ומי אנו שנדע מה באמת התרחש בליבו 
ובמוחו של החייל! אבל גם פה, כנראה שקדושת 
חייו של החייל  עולה על קדושת  חייו של מחבל 
ועדיין לא התייחסתי לגרסתו של פרופסור יהודה 
כי  במשפט  העיד  אשר  הפתולוגי,  מהמכון  היס 
ככל הנראה, אותו מחבל, כבר היה מת עוד טרם 
החייל  את  להעמיד  ההדים  החייל.  של  הירייה 
לדין, נשמעו היטב למרחוק, והמוסריות של צה"ל 
הייתה חייבת לקדש את כל האמצעים, גם במחיר 

העמדתו של החייל לדין.

זכר  את  מיוחד  ביום  מקדשים  אנחנו  שנה  מדי 
קהילות  אנשי  ואת  השונות  במלחמות  נופלינו 
חיילים  אותם  הם  מי  מסתכל  ואני  המודיעין. 
קרביים, המוכנים להקריב וליפול למען מדינתם. 
היישוב  ומקומות  העדות  מכל  שם  תמצאו  אז 
בארץ, אבל רבים מהם יוצאי רוסיה ובני מיעוטים. 
לפעמים- אפילו חיילים בודדים מקצוות העולם, 
הזו  ההכרה  את  מחפשים  אלה  ודווקא  אלה 
את  לקבל  שווים,  בין  שווה  להיות  מהמדינה- 
ההכרה וההערכה! ההרגשה שמטרידה מאד ולא 
כמהים  כך  שכל  הם,  שדווקא  היא  ממני  מרפה 
זוכים  תמיד  לא  המדינה,  של  והכרה  להערכה 
הרגשתי  מדגיש  אני  וזו  נכון  אכן  זה  ואם  לה! 

הסובייקטיבית, הרי חבל, חבל מאד!
וממרומי העיר חיפה, בה אני חי- אנשים כעמוס 
אותו  להעסיק  שמוכן  היחידי,  המוסד  לווינברג, 
ו/או  "השב"כ"  ולא  "המוסד"  לא  בטח  זה  כיום 
הפתוחה  "האוניברסיטה  אלא  המודיעין,  קהילת 
בבית בירם" שאין ספק שמגיע לה על כך תודה 
ענקית- שם הוא מרצה ומחנך בפני תלמידים בני 
מוכנ/ה  שרק  מי,  כל  ו/או  חיילים  שוטרים,   ,16
לשמוע את סיפורו, ו/או את חוכמת חייו, תלוי איך 

מסתכלים על זה.
האומר  החכם  המשפט  את  שנאמץ  מציע  אני 
למקומו  הגענו  לא  אם  הזולת  את  נשפוט  שלא 
וחווינו את מה שאותו זולת חווה, משפט המחזק 
העליון  המשפט  בית  שופט  כבוד  של  דבריו  את 
לשעבר חיים כהן ז"ל- לא כל מה שצודק מוסרי 

ולא כל מה שמוסרי-צודק. 
ועדת  שאם  רק,  אומר  מצערות  כדוגמאות 
ולראש  שאנס,  לנשיא  למחול  מסוגלת  שחרורים 
חייל שנפל  אנחנו שנשפוט  מי  ממשלה שסרח- 
חייל  או  סודות,  ומסר  תופת  עינויי  ועבר  בשבי 

שירה במחבל שבא לרצוח?!
ועל דעת  ליבי  כותב מדם  זו שאני  לסיום כתבה 
עצמי בלבד, אין כדי כוונה לדבר סרה או למתוח 
ביקורת על מערכת המשפט, צה"ל או כל מוסד, 
מחשבה  לעורר  אלא  אחר,  או  כזה  גוף  או  גורם 
והרהור נוסף על החלטות הרות גורל והקובעות 
את עתידם של בני אדם לנצח בגין מעשים שמאד 
יתכן שכל אחד אחר, במצב דומה, כלל לא בטוח 
המשפט  את  מכירים  וכולנו  אחרת!  נוהג  שהיה 

"הכרח לא יגונה"!
 השאלה שעדיין נשארת פתוחה להתייחסות 
המושג  הגדרת  היא  מאיתנו,  אחד  כל  של 

"הכרח"! 
ההתרחשויות  לאור  לדעתי,  מתאים  ואין 
המצוינות לעיל ובימים טרופים אלה ולקראת 
יום הכיפורים והשנה החדשה הבאה עלינו 

לטובה, מלצטט את הנביא ישעיהו:
רבים.  לעמים  והוכיח  הגויים,  בין  "ושפט 
וחניתותיהם   לאתים   חרבותם  וכתתו 
למזמרות... לא  יישא עוד גוי אל גוי חרב  ולא 

ילמדו עוד מלחמה"
)ישעיהו, פרק ב', 

פסוק ד'(.

ערן צימרמן 
בעל תואר שני בלימודי דמוקרטיה רב תחומיים במגמת 

חברה ופוליטיקה, בעל תעודה לתואר שני במדיניות 
ציבורית של האוניברסיטה הפתוחה. עובד ברשות 

מקרקעי ישראל במרחב חיפה כמרכז ארכיב וגניזה. 

ראש  שלפני  בשבת  אלול.  בחודש  נמצאים  אנו 
ניצבים  :"אתם  ניצבים  פרשת  את  נקרא  השנה 
היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, 
זקניכם...כל איש ישראל...מחוטב עציך עד שואב 

מימיך, לעבדך בברית ה' אלוקיך".
ערבות  של  למצב  היהודים  את  הכניס  משה 
זה  ערבים  ישראל  'כל  בברית,  לעבדך   – הדדית 
באופן   ? חברו  עבור  ערב  להיות  יכול  מי  בזה'. 
עבור  ערב  להיות  יכול  יותר  שגדול  מי  ראציונלי, 
מי  שקטן ממנו. נניח, כאשר עני מבקש הלוואה, 
להחזיר  יוכל  על העני שאכן  סומך  אינו  והמלווה 
ההלוואה.  לצורך  ערבים  מבקש  הוא  ההלוואה, 
הוא דורש אדם עשיר שיהיה ערב ואחראי שאכן 
העני יחזיר את הלוואתו. זו ערבות. מאידך, נראה 
הלוואה  עבור  ערב  יהיה  שהעני  היגיון  כל  שאין 
שנוטל העשיר. שהרי איך יוכל הקטן להיות ערב 

עבור מי שגדול ממנו ?
אפילו  יהודי  כל  בזה.  זה  ערבין  ישראל  כל  אולם 
הקטן שבקטנים חייב להיות ערב לכל יהודי. כיצד 

זה יתכן ?
בגוף השלם יש אברים שונים. מעלתו של הראש 
אין  זאת,  ובכל  וברורה,  נכרת  הרגליים  לעומת 
יש  חלילה,  אם   ! הרגליים  בלי  לראש  שלמות 
פגם ברגלים, הרי כל הגוף כולו, גם הראש, איננו 

מושלם! כל הגוף זקוק לכל פרט ולכל אבר שבו. 
כך גם בעם ישראל – קומה אחת שלמה. יש יהודי 
שהוא בדרגת ראש ויש בדרגת רגליים, אולם כולם 
נצרכים זה לזה. ועל מנת להגיע ל- 'קומה אחת 
מראשיכם  יחד,   להיות   אתם  צריכים   שלמה', 
ועד חוטב עציך ושואב מימיך. אחדות שבה אפשר 

יהיה 'לעבדך בברית'. 
כאשר אנו קוראים בפרשת ניצבים : "אתם ניצבים 
יום  זהו   – היום  אלוקיכם".  ה'  לפני  כולכם  היום 
הדין, ראש השנה, ולשם מה צריכים כולם להיות 
ה'  בברית  לעבדך   – כתוב בהמשך  יחד?  ניצבים 
אלוקיך – לאחר שכולם מאוחדים ועומדים ניצבים 
הברית  לכריתת  מוכנים  הם  הרי  זקופה,  בקומה 

עם הקדוש ברוך הוא בראש השנה.
מהי כריתת הברית?

שני חברים, שאוהבים זה את זה, כורתים ביניהם 
גם  כך  ומחליטים שאהבתם תתקיים לעד.  ברית 
באשר לאהבתו של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. 
כי  מאוד,  חזקה  אהבתו  השנה  ראש  כשמגיע 
נמצאים אחרי העבודה של חודש אלול, שהסירה 

את החטאים שכסו והסתירו את האהבה.
כיצד מעוררים בקדוש ברוך הוא את הרצון לכרות 

ברית עם ישראל?!
על ידי אחדות של עם ישראל.

מאת: דר' אסתר שניאורסון גרי

מפרשת ניצבים ליום הכיפורים

ידי  על  שנקבע  השנה  לראש  מגיעים  וכשאנו 
שבו  ביום  העולם-  לבריאת  השישי  ביום  התורה 
רבים  הראשון,  אדם  את  הוא  ברוך  הקדוש  ברא 
ביום  השנה  ראש  נקבע  לא  מדוע  משתוממים, 
ביום  אלא  באלול-  בכ"ה  שהוא   - העולם  בריאת 

בריאת האדם א' בתשרי?
והתשובה היא: היום השישי לבריאה אינו יום נוסף 
בבריאה, כמו בריאת הדומם למשל, אלא גדלותו 
להכרת  שהגיעה  בריאה  בו  שנבראה  בזה  היא 
הבורא – האדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. 
ובראש השנה מכתיר היהודי את ה' למלך על ידי 
תקיעת שופר ותפילות, בו מבקשים מ-ה' : 'מלוך 

על העולם כולו בכבודך'!
בראש השנה – יום הדין אנו מתפללים ושוטחים 

את בקשותינו לפני ה'. 
עבודה  נדרשת  הכיפורים  ליום  השנה  ראש  ובין 

של: תשובה, תפילה וצדקה.
הוא-  אולם ההבדל  הגויים  אצל  קיימים  גם  אלה 
שעשה  מי  חרטה.  היא  הגויים  בשפת  שתשובה 
היא  ואצלנו התשובה  עליו.  רע, מתחרט  מעשה 
, חזרה, יהודי שב אל ה'אני הפנימי שלו'.  שיבה 
לצדיק  גם  לכולם,  שייכת  התשובה  מצות  לכן 
עוד  להתקרב  רוצה  חטא.הצדיק  לא  שמעולם 
, אף על פי שחטא, תמיד  והרשע  יותר לשרשו, 

יש לו האפשרות לשוב. לחזור למקורו.
מ-ה'  מבקשים  בקשה.  הגויים:  בשפת  תפילה 
מקום  אין  חסר  לא  ואם  שחסר,  מה  שייתן 
התחברות  היא  התפילה  אצלנו,  ואילו  לתפילה. 
עם ה'. בעזרת התפילה מתהדק ומתחזק הקשר 

עם הקדוש ברוך הוא.
צדקה בשפת הגויים: חסד. אין חובה לתת לעני 
ומגודל  לבו  מטוב  זאת  עושה  שנותן  ומי  צדקה 
מעשה  היא  ביהדות  הצדקה   ואצלנו  נדבנותו. 
שהרכוש  יודע  היהודי  צדקה.  לתת  חובה  צדק. 
שבידיו אינו שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא, והוא 

מצוה עליו לתת למי שאין לו.
כולנו  נזכה  ובצדקה,  בתפילה,  בתשובה, 

לחתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה.

דר' אסתר שניאורסון גרי
פובליציסטית, משוררת, סופרת

ודר' להיסטוריה
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מן הנעשה באגודה
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!

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 
האקדמאי, מספר חבר באגודה. על התעודה 
אדום.  בצבע  שעווה  חותמת  מוטבעת 
ולתליה  למסגור  וניתנת  יוקרתית  התעודה 
בבית או במשרד. לקבלת התעודה יש לפנות 

למשרד הראשי של האגודה בת"א.

מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2018
בקשות לקבלת מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2018, יש להגיש 

וטופס בקשה למלגת מחקר/פרס  31.12.17. לקבלת פרטים  עד 
עידוד, יש לפנות למשרד הראשי של האגודה.

דף פייסבוק עדכני ונגיש לשימוש חברי האגודה
מוזמנים להתחבר אלינו בדף הפייסבוק על שם 

"אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל"
ניתן  בו  האגודה,  של  האינטרנט  אתר  עומד  האגודה  חברי  לרשות 

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

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.

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.

גיוס תרומות לקידום מטרות האגודה

פעילות האגודה מהחודשים האחרונים

בברכה,
אלי סער, יו"ר האגודה

חברי ההנהלה והעובדים

בפרוש השנה החדשה
שלוחה לכם ברכתנו

לשנת שגשוג ופריחה
שנה של השכלה והצלחה

שנה של בריאות, אושר והנאה

האגודה,  לכלל  והעשרה  תרבות  פעילויות  מקיימת  האגודה 
כולל חטיבת בנק ישראל, חטיבת התעשייה האווירית וחטיבת 
"קפה  מפגשי  הצגות,  סרטים,  כגון:  הצבאית,  התעשייה 

אקדמי", "במות אקדמאי" , קורסים, סמינרים ועוד.
"חיבור  הסרטים:  את  להזכיר  ניתן   – הנ"ל  הפעילויות  בין 
פשוט", "סארו והדרך הבייתה", "המייסד", "גבור אמריקני", 

"וונדרוומן", "אחרי המספרים" ועוד.
בין ההצגות ניתן לציין את "אילוף הסוררת", "יהודים רעים" 
והמופע – "ביטלמניה", מופע התרמה למען עמותת טרשת 

נפוצה.

במסגרת הקורסים ניתן לציין "קורס ניהול זמן" ו"שפת גוף".
סיור "אין סודות בשכונה" – על שכונת בורכוב בגבעתיים.

מדיניות  על   – הורביץ  ניצן  ח"כ  עם  היו   – האקדמאי  במות 
בין  "דו קיום   – ארה"ב בישראל, עם ח"כ אלי אללוף בנושא 

יהודים וערבים בחברון, בצל פגועי הטרור" ועוד.
סמינרים –

סמינרים של חטיבת בנק ישראל במלון רויאל ביץ בנושאים: 
ועדת השחרורים/ המעבר לאוסטרליה.

סמינר במלון כרמים בנושא : חרמות וסנקציות כלכליות.

סמינרים של תעשייה אווירית במלון לאונרדו ירושלים בנושא 
"מנהיגות בעם ישראל".

ומורשת  תרבות  היסטוריה,   – גאורגיה  בנושא:  בגיאורגיה 
יהודית".

המים  ומקורות  "טבע  בנושא  גלעדי  כפר  במלון  סמינר 
בישראל".

ישיבת ההנהלה האחרונה באפריל 2017 
והרמת כוסית לקראת חג הפסח.
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מן הנעשה באגודה
מחוז חיפה

מן הנעשה באגודה
מחוז ירושלים

מפגשי ״קפה אקדמי״מפגשי ״קפה אקדמי״

סיור בשכונת בורוכוב בגבעתיים

מחוז ת"א והמרכז

אגודת  של  אקדמי״,  ״קפה  של  נוסף  מפגש  התקיים  שבוע  לפני 
האקדמאים למדעי החברה והרוח במחוז חיפה. המפגש התקיים 
״הקריון״  במתחם  ״רפאלו״  מסעדת  של   VIP-ה באולם  הפעם 
בקריית ביאליק. נושא המפגש היה ״הקבלה במאה 21-, טכנולוגיה 
מול רוחניות״ והגיש אותה דניאל אלדר שהנו מרצה ומורה במרכז 
לקבלה בחיפה ואחד מן המרצים היותר ידועים ומבוקשים בתחומו, 
בארץ ובחו״ל ורק לפני זמן קצר, חזר משליחות בתחום זה מבירת 

איטליה, רומא.
מר דניאל אלדר ריתק את קהל השומעים שגדש את אולם המפגש 
יום של  עד אפס מקום בהסבריו הבהירים ובדוגמאות מחיי היום, 

כולנו.
וונגרקה, קידם בברכה את המרצה דניאל  יו״ר המחוז, עו״ד אריה 
לוח  למרות  ההרצאה,  את  להגיש  הסכמתו  על  לו  והודה  אלדר 
הזמנים הקצר והוסיף: ״נושא הקבלה הוא נושא שלרבים מאיתנו 
גיסא,  מאידך  לאפס!  שואפים  בתחום  וידיעותינו  גדול  נעלם  הוא 
ראיתי  והנה  מאיתנו  רבים  מרתקת  הסוד  תורת  של  הזה  העולם 

הזדמנות שייחשף בפנינו לפחות טפח קטן מתורה קדומה זו.
שמחתי להיענותו של דניאל אלדר להזמנתי והיות ושמעתיו בעצמי 

מספר פעמים, בטוחני שהוא ירתק ויסקרן את כולנו! ברוך הבא!״
ואכן, דבריו של אריה וונגרקה התגשמו במלואם, בשאלות הרבות 
שביטאו את העניין הרב שגילה ציבור השומעים והרצון של רבים 
הוכחה  הייתה  נוספת,  אלדר פעם  דניאל  את  ולשמוע  לשוב  מהם 

חותכת לכך.
״רפאלו״,  של  טעימה  כך  והכל  המשובחת  שהקולינריה  ספק  אין 
תרמה להצלחת מפגש זה שהפך כבר מזמן למסורת מבורכת במחוז 

חיפה. מפגש שמתקיים מדי מספר חודשים והחברים מצפים 

שכונת בורוכוב, שממנה התפתחה 
העיר גבעתיים!

ראיה  עד  שהיה  ורגיש,  מוכשר  ילד  של  זכרונותיו  בעקבות  מסע 
ימים  באותם  קרקעיים"  תת  "סודות  של  שלם  לעולם  ושמיעה 
במשק  החברים  עברו  בסיור  המדינה.  להקמת  שקדמו  רחוקים 
הפועלות, בית מרקחת ממלוק, סליק אלדמע, בית שניידרמן מייסד 

ומצרים, תאגיד  ישראל  יחסיהם של  נושאי המפגשים: מצב  בין 
השידור החדש ומנגד-רשות השידור. נושא נוסף: "לאחר מספר 
דונאלד  החדש  ארה"ב  נשיא  של  כהונתו  מתחילת  חודשים 

טראמפ, יש לבחון לאן מועדות פניו בזירה המקומית והבינלאומית 
אובמה  הקודם-ברק  הנשיא  של  שלטונו  תחילת  בין  ולהשוות 

לנשיא הנוכחי."

מפגש ״קפה אקדמי״ במחוז חיפה והצפון עם העיתונאי קובי מנדל 
מגלי צה״ל

השכונה, גן התע"ש ומכון המים, המכתש ומקומות נוספים.
הדריך את הסיור אבי משה-סגל.

הסיור  הודה בשם משתתפי  אבי אביב  והמרכז  ת"א  יו"ר מחוז 
למדריך אבי משה-סגל על סיור מאלף ומקצועי שארך כ-3 שעות 

וחברי האגודה נהנו עד מאוד.
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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
דר' אבי אביב- יו"ר מחוז תל אביב והמרכז
דורית בן-סניור - יו"ר חטיבת בנק ישראל

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,
גוטמן,  שירי  שלוש,  בן  חיים  איוניר,  שי 
 – מ"מ  לוי/  ניר  כהן,  חזי  דהרי,  אבנר 
שלום  מרובקה,  סמדר  אטיה,  מירב 
רבינוביץ,   שאול  עובדיה,  איציק  קוטלר, 
שלמה שני.  זהבה שוטן,  אוהד רוטמנש, 

מן הנעשה באגודה מן הנעשה באגודה
מחוז דרום

מפגשי ״במת האקדמי״
הבחירות  את  הורוביץ שסיקר  ניצן  העיתונאי  עם  במת האקדמאי 
על  וגם  הגדולה,  וההפתעה  הבחירות  מערכת  ארה"ב,  לנשיאות 

כשלון הסקרים והתקשורת בניבוי התוצאות, שבהן נבחר טראמפ.

"במת האקדמאי" עם חבר הכנסת אלי אלאלוף, יו"ר וועדת הרווחה והבריאות של הכנסת, על דו"ח העוני והחקיקה החברתית בוועדה 
שברשותו.

מדיניות  על  דיבר  ארבע,  מקרית  חי  כהנא  מפעילי  מרזל,  ברוך 
המוצרים  של  החרם  ועל  לדעתם,  יו"ש,  בשטחי  הממשלה 

הישראלים באירופה
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