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דבר יו"ר האגודה

הון ,שלטון ועיתון ומה שביניהם
יחסי הון ,שלטון ותקשורת על גווניה השונים (המדוברת,
האינטרנטית ,ברשתות החברתיות ובמדיה) ,הם
למעשה משולש אינטרסים בין בעלי ההון ותאגידים
גדולים ,פוליטיקאים ומפלגות וגופי התקשורת השונים.
יחסים אלו מזינים זה את זה ,קיימים ביניהם אינטרסים
משותפים המייצרים תלות הדדית ואינטרסים לטפח
לבעלי העסקים והתאגידים יכולת להשפיע על
קשרים טובים זה עם זה ,גם כאשר פרוש הדבר פגיעה
ההכנסות והרווחים בגופי התקשורת השונים .בקניית
בציבור בדרכים שונות .זאת על אף התפקידים שיש
שטחי וזמן פרסום ,תוך תיעדוף באיזה מבין גופי
לכל אחד מהם בחברה מתוקנת.
התקשורת לפרסם .כמו כן ,פוליטיקאים ,אנשי שררה
התקשורת הינה "כלב השמירה" במשטר דמוקרטי ומשרדי ממשלה הם מקור חשוב לידיעות עבור
מפני עוולות של גופי השלטון ואנשי השררה ,ושל בעלי התקשורת .בכוחם להעביר לכתבים ידיעות בלעדיות
ההון והממון .מבין תפקידיה המובהקים לדווח דיווחי (סקופים) ,לתת קדימות לכתבים "אנשי שלומינו" ובכך
אמת ולשקף את המציאות לטוב ולרע לאזרחי המדינה ,להאדיר את שמם על פני אחרים .עם זאת לממשלה יש
גם אם הדיווחים והידיעות אינם מחמיאים לבעלי ההון את הכח להשפיע על התקשורת באמצעות הצנזורה
שעסקיהם יכולים להיפגע ולפוליטקאים שתדמיתם לעסוק בנושא מסויים ועד לסגירתו של כלי תקשורת.
הציבורית עלולה להיפגע מחשיפת האמת.
יחסי הגומלין בין התקשורת ,רשויות השלטון השונות
עיתונאים וגופי תקשורת יכולים להציע סיקור אוהד ובעלי ההון אינם נקיים מאינטריגות וממניפולציות .לצד
לפוליטיקאי ,משרד ממשלתי ,פקיד בכיר ,איש עסקים ,התלות ההדדית קיימים גם ניסיונות של כיפוף ידיים ,בו
לתאגידים ולחברות עיסקיות .ביכולתם למנוע או לקדם כל צד מנסה להשתמש בכוחו כדי להשפיע על האחר
תחקיר מביך שנעשה על ידם או מידע שהגיע אליהם .להתיישר עפ"י הקו האינטרסנטי שלו .אנו עדים כיום
במקרים מסויימים גופי תקשורת גדולים מסוגלים לבצע לטענות קשות של פוליטיקאים בכירים (כולל של ראש
צנזורה על נושאים מסויימים או להציג אותם באור שנוח הממשלה) כנגד גופי תקשורת שונים על סיקור שלילי,
לתאגיד או לפוליטיקאי .לדבר זה יש השפעה חשובה מגמתי ,יזום ומקפח ,ומאידך של גופי תקשורת נגד
על התדמית הציבורית שהיא נכס חשוב לפוליטיקאים פוליטיקאים בכירים וביניהם ראש הממשלה על הקמת
ולעסקים.
עיתון מתחרה (ישראל היום) וערוץ טלויזיה (ערוץ )20
הפוגעים בהכנסות של גופי התקשורת השונים.
שרים ,אנשי ציבור ,ראשי ערים ,פקידים בכירים
ומפלגות מעוניינים בסיקור אוהד ,באזכורים רבים במאבק הזה על דעת הציבור ,ידה של התקשורת הינה
בתקשורת (אפילו אם זה רק אזכור השם בלבד) על התחתונה .שכן ,מחד אם עוד ניתן לקבל איכשהו
ובמניעת חשיפה תחקירים ושערוריות .פוליטיקאי שלא את הצורך האובססיבי של הפוליטיקאים ,בעלי עסקים
כותבים עליו דבר נעלם מעין הציבור ועלול להפסיד ותאגידים לקבל תקשורת אוהדת או לפחות מאוזנת,
תמיכה ציבורית .כמוהם אנשי עסקים מעוניינים בסיקור
המשך בעמ' >>> 19
חיובי ואוהד ,סיקור שלילי וחשיפות של מחדלים
עלולים לפגוע באופן משמעותי ברווחיות החברה ושל
משקיעים פוטנציאלים .לחשיפה בעיתונות ובתקשורת
יש השפעה דעת הקהל ,ולא בכדי מכונה התקשורת
"הממלכה השביעית" שבכוחה לרומם ולהשפיל.
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דבר העורך

אם בארזים נפלה שלהבת...
קוראים יקרים,
בשנים האחרונות חוותה מדינת ישראל משברים
ודרמות בתכיפות ובתדירות כה גבוה שנדמה שהנה
הגענו ל"שיא" ושיותר חמור מזה כבר לא יכול לקרות
והמציאות ,לצערי הרב ,מפתיע אותנו שוב.
אחת מן המערכות החשובות ביותר ,אם לא החשובה
שבהם לשמירה על ערכי הדמוקרטיה במדינה מתוקנת
היא מערכת בתי המשפט .מערכת החייבת להיות
חפה מכל מניפולציה ,גם אם זה למראית עין ועל אחת
כמה וכמה אם לאו .השופטים היושבים על כס השיפוט
במערכת זו חייבים להיות ללא רבב ולהתייחס לכל אדם
הבא בפניהם על פי המצוין במפורש בסעיף  5לחוק -
יסוד כבוד האדם וחירותו" :אין נוטלים ואין מגבילים את
חירותו של אדם במאסר ,במעצר ,בהסגרה או בכל דרך
אחרת".
פרשת המסרונים בין השופטת רונית פוזננסקי כץ לבין
התובע של הרשות לניירות ערך עו"ד ערן שחם שביט,
הוא לדעתי מעל ומעבר ל"פגם אסטטי ,"...כפי שקבע
נציג תלונות הציבור נגד השופטים ,השופט אליעזר
ריבלין .פרשה חמורה וחריגה זו ,היא חציית קו אדום
ברור! מעשה זה איננו פגם אסטטי אלא פגם מהותי
והוא יכול להעביר מסר של אימוץ גישה של איפה ואיפה
שעל פיו לשופטים מותר יותר! וגישה זו היא לדעתי
פסולה ומעיקה מאד ,היות והיא יכולה לערער בצורה
חמורה ביותר את אמון הציבור במערכת המשפט מחד
גיסא ולפגוע בחירותו של הנשפט ,כפי שהדבר משתמע
בצורה ברורה מן המסרונים הידידותיים בין התובע 			
לשופטת ובניגוד גמור לנדרש בחוק ,מאידך גיסא!
פרקליט המדינה שי ניצן ,ביטא באופן חד וברור את
			
הזעזוע וההסתייגות שלו מן המעשה הפסול כאשר הוא
הבהיר לאחרונה ,את עמדתו ,בפני ועדת החוקה ,חוק 			

ומשפט של הכנסת שהוא חש ב"אלמנט התדהמה"
מפרשה זו מהרגע שהוא שמע עליה .תחושה
שאינה מרפה ,גם לאחר שהוא למד את פרטיה
וכדבריו" :המקרה חריג ואני לא מכיר מקרה דומה".
אכן ,אין ספק שמעשים כגון אלה המתוארים לעיל ,יש
לבלום בעודם באיבם ולא לאפשר חלילה וחס מצב
שיהפכו למדרון חלקלק שאז פרשה כדוגמת פרשת
המסרונים לא תהווה רק סכנה לחירותו של הפרט
וסכנה לדמוקרטיה אלא הרס ממש של הדמוקרטיה
וחירות הפרט!
נכון מאד עשתה לדעתי שרת המשפטים איילת שקד
בהגישה קובלנה כנגד השופטת לנשיאת ביהמ"ש
העליון ,יחד עם זה עקב ההשלכות החמורות שיכולות
לנבוע ממעשים כגון אלה שחלקם צוין לעיל ,נראה לי
שאין די בבירור משמעתי בלבד בסוגיה חמורה זו וראוי
היה לדעתי לערוך חקירה משטרתית בשיתוף מלא של
הפרקליטות בהקשר להיבטים הרחבים והמקיפים יותר
של כלל הקשרים שבין התובעים לבין השופטים.
פרשה זו שיש לה ,כאמור לעיל ,קשר ישיר לכבוד
האדם וחירותו מקבלת משנה חשיבות בימים אלה,
זאת עקב קרבת הזמנים לחג הפסח ,חג החירות הבא
עלינו לטובה! ואכן נקווה כולנו ,שמקרים כאלה לא ישנו
עוד ומערכת המשפט בישראל ,תמשיך ותהיה שומר
הסף הישר ,האמיץ והבלתי מתפשר בשמירתו על ערך
האדם ,קדושת חייו וחירותו.
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בברכת חג חירות שמח!
אריה וונגרקה ,עו"ד
עורך

מודעת
מכללת
דוד ילין_2
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מאת :פרופ' אייל זיסר

כיצד עוצרים את איראן
המלחמה בסוריה הולכת ומתקרבת לסיומה .במלחמה
מנצחים רבים ,ובהם בשאר אל-אסד הנשיא הסורי
ששרד כנגד כל הסיכויים והתחזיות ,אבל יותר מכך בעלי
בריתו ,ולדימיר פוטין ,נשיא רוסיה וקאסם סולימאני,
מפקד כח קודס של משמרות המהפכה של איראן,
שהתגייסותם לצידו של בשאר הביאה למחנה הסורי-
רוסי-איראני את הניצחון .למלחמה גם מפסידים לא
מעטים ובראש ובראשונה תושביה של סוריה ,שמאות
אלפים מהם ,כדי
חצי מיליון ואולי
החידוש הפעם הוא
יותר ,איבדו את
נוכחות של כוחות צבא
חייהם במהלכה
איראנים על אדמת סוריה
ועוד מיליונים
הכפופים ישירות לטהראן .שאיבדו רק את
בתיהם והפכו
לפליטים מחוץ למולדתם בלא עתיד או תקווה.
אבל המלחמה בסוריה היא רק נדבך במאבק אזורי
כולל יותר שבו ידה של טהראן באופן ברור על העליונה.
בעיראק הצליחו האיראנים להשיג עמדת השפעה
ושליטה ולגייס לצידם רבות מן המיליציות העיראקיות
השיעיות הלוחמות במדינה .לבנון נתונה כבר מזה זמן
תחת השפעה ושליטה של איראן כפי שהודה נשיא איראן
חסן רוחאני :שום דבר לא יכול לקרות בלבנון בלא שניתן
לו את אישורנו .החמאס עושה את דרכו חזרה לחיקה של
טהראן ולבסוף ,האיראנים הצליחו לבסס לעצמם אחיזה
בתימן ,החצר האחורית של ערב הסעודית השולטת גם
על מיצר באב אל-מנדב לפתח ים סוף.
מתברר אפוא כי האביב הערבי שנתפס בתחילה כמשב
רוח רענן העתיד להביא עימו דמוקרטיה וחופש הוביל לא
רק לעלייתם של כוחות אסלאמים רדיקלים אלא יותר
מכל לקריסת מערכות ,לכאוס ולריק שאותו ממלאת
בשקדנות ונחישות איראן.
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דוגמא לכך נמצא כמובן
בסוריה הממקדת עדיין את
תשומת הלב של הקהילה
הבינלאומית כולה .הייתה
זו וושינגטון שהובילה את
המאבק בדאע"ש במזרחה
של סוריה ,שעשה שרוסיה
ואיראן התמקדו במאבק במחנה המורדים המתון
במערבה של המדינה .וכך ,בשעה שהאמריקאים הרגו
בטרוריסטים של דאע"ש החריבו הרוסים ,הסורים
והאיראנים כפרים ,עיירות וערים ,כדי להבטיח שת
נצחונו של בשאר אל-אסד על פני אויביו.
אבל התברר כי הזוכה הגדולה מנפילת דאע"ש היא
לאו דווקא וושינגטון אלא טהראן .שהרי לאמריקאים
לא היתה כל תכנית פעולה או אסטרטגיה ליום שאחרי
דאע"ש .וכך הם הניחו לאיראן לחדור לחלל שהותיר
אחריו דאע"ש ולכונן מסדרון יבשתי מטהראן ,עבור
לבגדאד בואכה דמשק ובירות ,שדרכו אפשר להעביר
משאיות של אמצעי לחימה וטילים מאיראן הישר ללבנון,
בלא צורך להזדקק יותר לרכבת אווירית.
האמריקאים
הביטו מן הצד
והניחו לאיראנים ישראל פועלת דרך
השיג הישג צינורות דיפלומטיים,
זה .מפעילה את האמריקאים
חשוב
ואילו בעבור והרוסים ומאיימת כי
פוטין התמונה באם איראן לא תעצר
הגדולה היא
החשובה היינו עשוי האזור להידרדר
הישרדותו של למלחמה.
בשאר בשלטון.
לשם כך הוא זקוק לחיילים האיראנים על הקרקע,

שהרי לפוטין רק נוכחות של חיל אוויר בסוריה .לכן הוא
מוכן להעלים עיין מהתבססותם של האיראנים ברחבי
המדינה ,וסבור שאין היא מסכנת אותו.
הישגיה של איראן הביאו אותה לבסס לה נוכחות
צבאית בדמות בסיסים ומחנות צבא ,כמו גם בדמותן של
מיליציות שיעיות שאותן הביאה טהראן ללום על אדמת
סוריה נגד המורדים בבשאר ולעתיד לבוא נגד אויביה
של איראן ואולי אף נגד ישראל.
אין מדובר עוד רק ברוח גבית שמעניקה איראן לטרור
ואף לא בסיוע כספי ובאמצעי לחימה שאותם היא
מעבירה לידי חיזבאללה ולידי החמאס .החידוש הפעם
הוא נוכחות של כוחות צבא איראנים על אדמת סוריה
הכפופים ישירות לטהראן ,ומקבלים ממנה הנחיות
לפעולה בלא צורך בתיווך של הנהגת החיזבאללה או
הנהגת החמאס .יתירה מכך ,חיכוך עם ישראל משרת
את משמרות המהפכה באיראן במאבקם בתוככי
המערכת האיראנית להצדיק את קיומם ,לשמר את
עצמאותם ולהגביל את כוחם .בעבורם האינטרס שלהם
זהה לאינטרס של המדינה האיראנית ,הנחה שאינה
מקובלת על מרבית האיראנים כפי שהעידו ההפגנות
בראשית השנה באיראן בסיסמה" :די לבזבוז הכספים
על לבנון ועל עזה ,צרכיה של איראן קודמים".
חיכוך עם ישראל גם מסיע לאיראן להעמיק את חדירתה
לסהר הפורה וללבנט שאותם היא רואה כרצועת ביטחון
החיונית לביטחונה .אחרי הכל בשם המאבק בישראל

מבקשים האיראנים ,כמו
אגב ארדוגאן התורכי,
להתגבר על חוסר האמון
ההיסטורי והחשש בקרב
ערבים רבים מפני שתי
מעצמות אלו ,תורכיה
ואיראן ,שבעבר שלטו לאורך מאות בשנים במזרח
התיכון.
מדיניותה של ישראל בחודשים האחרונים מיועדת לעצור
את ההתבססות האיראנית בגבול הצפון .ישראל פועלת
דרך צינורות דיפלומטיים ,מפעילה את האמריקאים
והרוסים ומאיימת כי באם איראן לא תעצר עשוי האזור
להידרדר למלחמה .אלא שנראה שמוסקבה וושינגטון
אינן קשובות לירושלים וגם אם הן מביעות אמפטיה אין
בכוונתן לעצור את איראן .המשימה מוטלת אפוא על
כתפי ישראל המנהלת מערכה ,הלא היא המב"ם אותה
מערכה בין מלחמות הכוללת תקיפות ופעולות חשאיות
בשטחה של סוריה שנועדו לעצור את התבססותה של
איראן בחזית הצפון.
החשש הוא כמובן שפעולות שכאלו יכולות לגרור מענה
איראני ולדרדרת את האזור להסלמה ולעימות כולל .זהו
האתגר שניצב אפוא בפניה של ישראל .כיצד מסמנים
קוים אדומים לאיראנים ,כיצד מונעים את התבססותם
בסוריה ,כיצד משכנעים את האמריקאים והרוסים לעצור
את טהראן ,וכיצד שומרים על השקט לאורך הגבול.

נראה שמוסקבה וושינגטון אינן
קשובות לירושלים וגם אם הן מביעות
אמפטיה אין בכוונתן לעצור את איראן

פרופ' אייל זיסר
דיקן הפקולטה
למדעי הרוח
באוניברסטית תל-אביב.
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מאת :דר' אסתר שניאורסון גרי

הסכנה מתקרבת
כדי לקבל תמונת מצב בסוגיית קיומה של ישראל,
יש לבחון את הרציונאל הקיומי של מדינת היהודים,
כמקובל במדע המדינה .הנחת היסוד של הרצל נבעה
מרוח ההתעוררות הלאומית במאה התשע עשרה.
כיוון שהגלות הייתה לדעת מייסדי הציונות ,הסיבה
לאנטישמיות ,הפתרון היה על פי הבנתם ,בריכוזם של
היהודים במדינה ריבונית משל עצמם .על כן כתב הרצל
בהקדמה ל"מדינת היהודים" ,כי עם כינונה של מדינה בו
התושבים כולם הם יהודים ,תחדל האנטישמיות ,ואפילו
בצבא לא יהיה כול צורך.
באה המציאות והוכיחה כבר למחרת הכרזת המדינה ,כי
באויב קשה עסקינן .חמש מדינות ערב הצהירו בגלוי על
כוונתן להכרית את האוד המוצל מאש השואה ,ולסיים
את עבודתו של היטלר ,בן בריתם .מאז ועד היום ניצבת
ישראל ברצף מלחמות בלתי פוסק מול מבקשי נפשה,
אם במלחמות,ובטרור ,ובשנאה המלובה יום יום במישור
הבינלאומי ,בתקשורת הערבית ,ובמערכת החינוך,
שכול עניינה דה-לגיטמציה של מדינת היהודים ,על מנת
להעניק תשתית וגיבוי למלחמה הבאה.
בהשוואת מרכיבי הרציונאל של מדינת היהודים לזה
של אומות אחרות ,שהצליחו לצלוח את אבני הנגף
ולהבטיח לעצמן זכות קיום ,הרי שאפשר לומר כי
חלילה ,היה זה אסון ידוע מראש .הדיון ב"רציונאל
הקיומי" של לאום יתבסס על הנחות היסוד שקבע האנס
מורגנתאו בחיבורו "פוליטיקה בין האומות" המרכיב
המרכזי בחיבורו הם "גבולות בני הגנה" ,ודי להזכיר את
ניסיונם הכושל של צבאות נפוליאון והוורמאכט לצלוח
את מרחביה האדירים של רוסיה .מרכיבים קבועים
הם ,מאזן צבאי ,בריתות צבאיות ,וגודל האוכלוסיה .בין
המרכיבים המשתנים מונה מורגנתאו בין היתר עוצמה
כלכלית ורמה טכנולוגית .אולם אלה יבואו רק בתנאי של
ליכוד לאומי ,קרי :ליכוד השורות על מנת להתייצב מול
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סיכון קיומי .על פי הסיסמא "אם לא נהיה תלויים זה בזה
נתלה כול אחד לחוד".
על פי קנה המידה שבחיבורו ,המקרה הישראלי הוא חסר
תקדים בהיסטוריה .ואכן הוא מתייחס למקרה הישראלי
וממליץ למדינת היהודים שלא ליפול בפח התבוסתנות
האורב למדינה מוקפת אויבים המבקשים את נפשה.
הנה כי כן ,לא זו בלבד שאויבי ישראל בכוח ובפועל
עולים עליה מאות מונים ,הן בשטח ובאוכלוסיה ,הרי
שישראל בגבולות  67נעדרת כליל גבולות ביטחון
ועומק אסטרטגי מינימלי .מכאן שהיא פיתוי קבוע ועומד
לעוינות המוסלמית-ערבית .האתוס המוסלמי רואה בה
"פגיון בלב האומה הערבי" כפי שאמר אנואר סאדאת,
על כן הקמת מדינה פלשתינית היא הונאה אסטרטגית
גלויה ב"תורת השלבים".
ישראל היא המדינה היחידה בעולם המצויה בסיכון קיומי
ואין לה עוצמה של ברית אסטרטגית האומרת":התקפה
על אחת משתי המדינות החתומות על הסכם זה כמוה
כהתקפה על החותמת השנייה(...נוסח המבוא לברית
נאט"ו) .האיסלם מונה מיליארד וחצי נפש ומשתרע
על שטח הגדול פי חמש משטחה של אירופה .ומערך
זה הביא לכך שלא נמצאה מדינה שמוכנה לסכן את
האינטרס הלאומי שלה על ידי חתימה על הסכם לברית
צבאית עם ישראל.
יחסי הכוחות של ישראל בינה לבין אויביה מביאים
אותה למצב שעליה להיאבק על עצם קיומה בשרשרת
רצופה של מאבקי הישרדות ,דוגמת מלחמת , 48מבצע
סיני , 56מלחמת ששת הימים ,67מלחמת יום כיפור 73
ועד מבצעים צבאיים מול הטרור הערבי דוגמת שתי
מלחמות לבנון ,מבצע עופרת יצוקה .הנה כי כן בממוצע
של אחת לשש שנים על ישראל לצאת למאבק על
עצם קיומה ואין מקרה דומה לכך בהיסטוריה .המצב
הנוכחי בו ישראל מאוימת בגלוי ובמוצהר בהשמדה על

ידי הרודנים באיראן המכינים לשם כך פוטנציאל של נשק להשמדה
המונית ,גרעיני .האיום אינו תוצאה של סכסוך בין מדינות הניתן
לכאורה לפתרון באמצעות משא ומתן ו"שטחים תמורת שלום" ,כי
סוגיית הגבולות הינה אך מסווה למרכיב התרבותי המעוגן באיסלם
והמבוסס באופן מוחלט על עיקרון הג'יהאד שאינו סובל ישות ריבונית
בלתי מוסלמית בקרבו.
מכאן שאם ניתן באמצעות הונאה עצמית ,קרי" :שטחים תמורת
שלום" ,לזכות בפסק זמן של שנים ספורות (לא יותר משש שנים
בממוצע רב שנתי) הרי שלא כך במקרה שהאיום הגרעיני מצדה של
איראן יגיע לשלב של ביצוע.
הניסיון היחיד בסוגיית האיום הגרעיני מוכר מעידן המלחמה הקרה.
למרבה מזלו של המין האנושי המלחמה שעלולה הייתה להשמיד
את החיים על פני כדור הארץ לא פרצה ,שכן שתי המעצמות הבינו
שמדובר בהשמדה הדדית מובטחת .עקרון המבטיח איבוד עצמי
לדעת נוגד את הרציונאל הקיומי בתרבות המערב( ,זה מה שאיחד
את בריה"מ וארה"ב בהחלטה לנטוש את רעיון המלחמה הגרעינית)
אולם רציונאל זה אינו קיים במקרה האיראני-ישראלי ,משום שעיקרון
הג'יהאד מבטיח לשהיד מקום בגן עדן.
בריה"מ וארה"ב משתרעים על שטחים של מיליוני קמ"ר ,לא כך
הדבר במקרה של איראן-ישראל .איראן גדולה פי שמונים מישראל,
וישראל היא מטרה רכה ,מכאן שדי בפצצה גרעינית פשוטה ,על מנת
להביא לקצה של ישראל .וכך אמר עלי חאמנאי "במקרה של מלחמה
גרעינית ישראל יכולה לגרום לנו נזק כבד אולם הגמד הציוני יישמד
בכול מקרה".
הנה כי כן ,מן השלב בו תכה איראן בפוטנציאל גרעיני ,ינעצו מלקחי
אכיפה על ישראל ביתר שאת .ולציבור הישראלי יראו "שיבת
הפליטים"" ,שיבה לגבולות החלוקה"",כינונה של מדינת טרור ערבית
מערבה לירדן" בבחינת הרע במיעוטו ,שהרי החלופה הצפויה היא
השמדה גרעינית .כבר שנים שאיראן מכשירה את הקרקע למלחמה
בישראל .לצד המהלך של ייצור נשק גרעיני ,היא הקימה בסיסי
תקיפה על גבולות ישראל ,שייעודם לנטרל את כוונת ישראל לתקוף
את מרכז הייצור הגרעיני באיראן.
אי לכך ,מאחר שהתוכנית של התקיפה היה קיים ,אך ללא גיבוי
של ארה"ב .היום כאשר הנשיא דונלד טראמפ ,כה אוהד את
ישראל ובעצמו מתנגד למהלכי אובמה עם איראן ולתוכנית הגרעין
במתכונתה הקיימת ,חשוב שהעניין עולה שוב על סדר היום לא רק
של שתי המדינות ,אלא גם באירופה שהייתה עד לאחרונה תומכת
נלהבת של ההסכם הקיים והנה נתגלו סדקים בתמיכה זו וזה
בהחלט מצביע על מגמה חיובית וחשובה ביותר.
דר' אסתר שניאורסון גרי
פובליציסטית ,משוררת ,סופרת ודר' להיסטוריה.
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מאת :הרב דר' מיכאל לייטמן

לא עוזבים את הבית
אני מבין לליבם של המדענים ושל אנשי האקדמיה
שעוזבים את ישראל – "בריחת מוחות" הוא שמה של
התופעה .בשנת  1974עליתי מליטא לישראל .וינה
הייתה תחנת מעבר זמנית בדרכי .כל הקרונות היו
מלאים ביהודים שבחרו להגר לארצות הברית ,לקנדה
או למדינות מערב-אירופה ,אולם משפחתי ומשפחה
גרוזינית נוספת היו המשפחות היחידות שבחרו לעלות
ארצה" .המשוגעים היחידים" כפי שנתפסנו בעיני שאר
המהגרים.
הייתי מדען צעיר
לא
ושאפתן.
לעצמי
תיארתי
שארבעים וארבע
שנים לאחר מכן,
בשנת  ,2018אהיה
ֵעד לישראל אחרת.
ישראל שבה גופים
רשמיים-למחצה
מצליחים לפתות
"מוחות מבריקים"
לנטוש את המזרח התיכון ,ויתרה מכך גם את הישראלי
המצוי ,לא העשיר או המדען הדגול ,אלא אזרח מן
השורה .וזאת מסיבה אחת פשוטה – הרווח שיצמח
להם כשיעזבו את ישראל .המניע לתופעה די ברור ,בכך
אויביה הרבים של ישראל מבקשים להחלישה .למרבה
הצער ,העומדים בראש המדינה ("הדמוקרטית") אינם
נאבקים בכל כוחם בתופעה ,במקום לאחד את שורות
העם הם עסוקים בעיקר בחלוקת העוגה לפני שהשמנת
תימס לגמרי.
למען האמת ,כוח הפיתוי טמון בכוחו של הפרסום .אני
עצמי מפרסם מאמרים בתשלום ברחבי הרשת ,ומבין
היטב שלּו היה לי תקציב עתק הייתי מצליח לחלוש על
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כל פינה במרשתת ,ומפרסם את משנתי לכול .לכן ,כל
עוד מדינת ישראל היא שוק פרטי גדול וכל איש הטוב
בעיניו יפרסם ,יש פרצה לפתות "מוחות מבריקים"
לקום ולעזוב את הארץ המובטחת .יש בסיס פורה להון-
שלטון-עיתון לעשות יד אחת .יתרה מזאת ,אין בקרה של
ממש על הקשרים השונים שנרקמים מאחורי הקלעים
בין הממשלה ,הצבא ,המשטרה ,בתי המשפט וכלי
התקשורת .אין הפרדה בין סמכויות השלטון לרשויות
נפרדות ועצמאיות – הותרו המושכות ,אין איזונים ואין
בלמים .הכול מכור .ומי שמתפרנסים מכך "בכבוד" הם
בעלי האינטרס ,שלולא כך ספק אם היו נשארים כאן.
אילו הייתי מודע למצב הקלוקל כבר אז לפני ארבעים
וארבע שנים ,הייתי מדרבן את המשפחה הגרוזינית
וממריא עם כולם לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות ,או
במקרה הגרוע סב על עקבותיי.
אז מה בכל זאת משאיר אותי פה ,בארץ הזאת?
הפוטנציאל הרוחני שקיים בעם שלנו .כל יהודי יכול
להיות נכס ,אלא שלעת עתה הוא נטל .נטל מפני שהוא
עושה לביתו בלבד .כל אחד סגור ומסוגר בתוך עצמו;
הזיכרון היהודי הפך עמום וחסרה הרגשת האחדות,
שתצית בנו את הניצוץ הכבוי שבלב ותחזיר אותנו
לחיים .אולם כשנדאג לזולת ,נהיה ערבים זה לזה כשם
שאנו דואגים לבני משפחתנו ,ישראל תפרח – תקרין
אור לגויים .כשכל הניצוצות יתלכדו לאחד – איש לא
יוכל לפעול נגדנו .האחווה ,האחדות והרעות הן הכוח
שלנו מאז ומתמיד .החיבור בינינו הוא הייעוד שלנו כעם
ולמעמד הזה מייחלות בליבן כל אומות העולם .כשאנו
מתמהמהים בבניית הקשרים בינינו הן "מסייעות" לנו
בדרכן העוקצנית ,אך ברגע שנתלכד מעט ,תהיה מדינת
ישראל מגדלור לעולם; מרכז עלייה לכל יהודי העולם
ולכל אדם שבליבו מפעמת התקווה לחיים מאושרים.
קודם ל"בריחת המוחות" מתרחשת "בריחת הלבבות".

לכן ,כדי למנוע מכל יהודי לנטוש את אדמתו ,חובתנו לספק לו את
האפשרות למימוש עצמי ולהכשיר עבורו את הקרקע שיוכל לתרום
לכולנו מהייחודיות הטמונה בליבו .לשם כך עלינו לפעול במספר
מישורים:
בראש ובראשונה לאסור על כל פרסום ממומן המעודד עזיבה .אין
כוונתנו לאסור על יציאה מהארץ ,אלא שלא ישווקו זאת בריש-גלי.
שנית ,עלינו לצאת בהסברה רחבה על תפקידו של העם היהודי:
לספר כיצד לאחר פירוד גדול שנוצר בין תושבי בבל העתיקה לפני
כ 3,800-שנה ,קמו רבבות והתקבצו סביב אברהם אבינו; לפרט כיצד
בעזרתם של יסודות חכמת הקבלה סייע אברהם לבבלים להתקשר
ביניהם כאיש אחד בלב אחד; להדגיש כי הקבוצה החדשה שנוצרה
לאל ,לכוח
מאנשים זרים ומנוכרים זה לזה הפכה לעם ישראל – ישר ֵ
העליון ,השלם והמאוחד מעל לכוחות החלשים והפרטיים של כל
אחד ואחד; להתחקות אחר ציר הזמן ולהדגים תקופה אחר תקופה
כיצד היהודים שמתלכדים ביניהם זוכים להצלחה מסחררת ,ומנגד
כשהם מפורדים צרות גדולות נופלות עליהם עד כדי שואה וחורבן.
שלישית ,לחזק את תחושת הפטריוטיות למדינה ,לעודד ערכים של
אהבת ישראל ותרומה למולדת – כי בית לא עוזבים!
רביעית ,להעניק כבוד ראוי לאנשי האקדמיה והמחקר שנשארים
ופועלים בארץ .לתגמל אותם היטב ולהביא את פועלם ואת תרומתם
למדינת ישראל להכרה ציבורית נרחבת .אחת ההצעות למשל היא
לקיים כנסים מיוחדים שבהם חברי ממשל יעניקו לאנשי אקדמיה
בכירים אותות כבוד והוקרה על פועלם.
חמישית ,פרסום תקשורתי חיובי של ה"מוחות המבריקים" שבחרו
להישאר בארץ – הן בעיתונות הכתובה והן בהענקת זמן-מסך
לתוכניות טלוויזיה שונות בתחום מחקרם.
ישנם עוד רעיונות רבים וטובים ,אך תחילה יש לתת ליבנו לבעיה
ולעורר את הפתרון; הבה לא ניתן לאחינו לזלוג אל מחוץ למחנה.
בדאגתנו זו יש כדי למנוע "בריחת מוחות" מישראל .אלו הן מקצת
ממחשבותיי ,פרי מוחי – מוח שלעולם יבקש את ֶאחיו.

הרב דר' מיכאל לייטמן
עומד בראש ארגון "קבלה לעם" העולמי ומעניק מדי יום שיעורי
קבלה המשודרים בערוץ  96ב HOT-ובאתר .kab.c.il
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השאלה היהודית בפולין
בהיותי יליד ורשה ודור שני לניצולי שואה ,הנני רואה
חשיבות בפרסום מאמר הנוגע למצב היהודים בפולין
בעבר וכיום ב"הד המח"ר" ,בטאון אגודת האקדמאים
בישראל .מאחר והדברים הולכים ונשכחים ,חשוב לציין,
כפי שכותב פרופ' יעקב גולדברג ,שקיימת תפיסה
אינטגרלית של ההיסטוריה של פולין וההיסטוריה
של יהדות פולין .כמו כן ,יש לי עניין אישי בכך ,כנצר
למשפחת קורצ'אק ,שבפרסום המאמר ,אני מנסה
לחשוף את הקוראים אל העושר העצום בתולדותיהם
של יהודי פולין בארץ ובעולם עד היום.

ההגירה היהודית מפולין לאחר מלחה"ע השנייה
מלחמת העולם השנייה הביאה בעקבותיה לשינויים
דרמטיים במצבה של האוכלוסייה היהודית בעולם
בכלל ובפולין בפרט .בפרוץ המלחמה התגוררו
בפולין כ 3,300,000-יהודים .עם תום המלחמה,
שרדו כ 380,000 -איש בלבד מבין יהודי פולין .בכלל,
פולין עצמה שונתה מבחינה דמוגרפית .הסובייטים
המשחררים סיפחו לעצמם  110,000קמ"ר משטחה
המזרחי בתמורה למתן  64,000קמ"ר מאדמת גרמניה
המובסת .בפולין הוקם משטר חדש בחסותה של
ברית המועצות ,בניגוד לעמדת מעצמות המערב .היא
נהפכה ממדינה ,ששליש מאזרחיה היו בני לאומים
שונים ,למדינה אתנית פולנית ,דבר שהשפיע גם על
יחסה לבעייה היהודית .נושא ההגירה היהודית מפולין
שילב בתוכו את האינטרסים של כל הצדדים המעורבים
בכך .תחילה ,המדיניות הקומוניסטית כוונה למטרה
של הגירה יהודית מפולין לפלשתינה ולאחר מכן
לישראל .זאת מתוך שלוש סיבות עיקריות :הראשונה,
הגירת יהודים מפולין הייתה לטובת הציונים ,אשר בנו
את מדינתם העצמאית בפלשתינה; השנייה ,נוח היה
לאנטישמים ,אשר מסיבות לאומיות ברורות ,לא סבלו
14

את העובדה שיש יהודים בארצם והשלישית ,נוח היה
לקומוניסטים ,מאחר שהיהודים גרמו להם לטרחה רבה
בהקשר לעבודתם הארגונית החדשה .בין שנת 1944
ועד ( 15.5.1948יום ההכרזה על הקמת מדינת ישראל),
הגיעו מפולין לפלשתינה  170,000יהודים .דבר ,שהיווה
באותה העת את האחוז הגבוה ביותר ( )36.7%מכלל
העולים .ממאי  1948ועד  1953הגיעו מפולין 106,131
איש מכלל  718,000העולים לפלשתינה ,שהיוו 14.5%
מכלל העלייה ולאחת משלוש קבוצות המוצא הגדולות
ביותר לאחר רומניה ועיראק .בינואר  1951שלטונות
פולין החליטו על עצירת הגירת היהודים לישראל.
העלייה התחדשה רק בתקופה הקרויה ההפשרה בשנת
 ,1956המלווה בהתגברות האנטישמיות בפולין .שלזיה
התחתית הייתה האזור ,שבו האנטישמיות התגלתה
ביתר שאת .מאחר שאזור שלזיה התחתית היה מקום
הריכוז הגדול ביותר של יהודי פולין מהמחצית השנייה
של שנות ה 40-ואילו לאחר ההגירה ,בעקבות הפוגרום
בקילצה ב 4.7.1946 -שנמשכה עד  ,1950התגוררו שם
כ 30 -אלף יהודים .מצב זה של מיעוט יהודי התקיים
עד מחצית שנות ה .50-האנטישמיות של שנת 1956
התבטאה גם בתוקפנות פיזית בערים ורוצלאב ולבז'יק
ובריכוזי יהודים קטנים יותר ,אך חשובים כמו לגניצה,
דז'ירז'וניוב ובילאבה .בעקבות עלייתו של ולאדיסלאב
גומולקה לשלטון בפולין בשנת  1956בתקופה שבין
ה 1-ביולי  1956ועד ה 31-באוקטובר  1957יצאו
מפולין  34,445יהודים .כ 98%-מהעולים יצאו לישראל
ביבשה ובים; דרך וינה ונאפולי בעזרת מחלקת העלייה
של "הסוכנות היהודית" .כ 1%-העדיף לדאוג לעצמו
לסידור הנסיעה ואילו האחוז הנותר ניצל את האפשרות
וההזדמנות לצאת מפולין ולחיות בגולה .ההערכה היא,
שבשנים  1956-1958בעלייה הקרויה "עליית גומולקה",
יצאו מפולין כ 40,000-פולנים ממוצא יהודי שכללו את
המשך בעמ' >>> 16
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>>> המשך מעמ' 14

השאלה היהודית בפולין
הרפטריאנטים היהודים מבריה"מ .כ 30,000-מתוכם
הצהירו על ישראל כעל יעד נסיעתם .לאחר מלחמת
ששת הימים ב 1967-נותקו יחסי פולין -ישראל בעוון
כביכול תוקפנות ציונית .ההסתה האנטישמית התגברה
במלוא עוזה תחת הסיסמא של "הלאמת הגרעין הפעיל",
אותה הוביל הגנרל מיצ'יסלאב מוצ'אר ,שר הפנים וראש
"ארגון הלוחמים לחופש ודמוקרטיה" ,פירושה המעשי
היה טיהור מנגנון משרדי הפנים והחוץ .על מנת להבין
לעומק את הסיבות לגל העלייה של שנת  1957וכן את
ההקשר ההיסטורי של המאורעות ,שהתרחשו  11שנים
מאוחר יותר" ,מאורעות מרס" ,1968 ,ראוי להדגיש,
שחלק ניכר מתושבי שלזיה התחתית ב ,1956 -כמו גם
הפולנים ביתר אזורי המדינה ,כולל ורשה בשנת ,1968
ראו ביהודים שעיר לעזאזל ,האשמים בבעיות הכאובות
ביותר של היום יום ,עיוות הסוציאליזם ופשעי הסטליניזם.
בדיקת ההתרחשויות האנטישמיות בפולין בשנת ,1956
מעלה סברה ,שהם לגמרי אינם משתווים להסתה
האנטישמית של מרס  .1968בעוד שניתן לייחס לשלטון
המקומי ולמה שנקרא הרחוב בערי שלזיה התחתית את
האנטישמיות של  ,1956ההסתה האנטישמית בשנת
 1968ינקה את השראתה מהדרגים השלטוניים העליונים
בלא קשר אל תגובת הציבור .המזכיר הראשון של
המפלגה הקומוניסטית הפולנית בין השנים ,1956-1970
ולאדיסלאב גומולקה ,כינה את היהודים כ"גייס חמישי".
בין המתנגדים בזעם כנגד אמצעי הדיכוי האנטישמים
היה יו"ר מועצת המדינה הפולנית ,אדוארד אוכאב ,אשר
כתוצאה מכך פרש מהחיים הפוליטיים ביולי  .1968היו
גם ביניהם אינטלקטואלים פולנים ,מדענים וסופרים,
כמו פרופ' לשק קולקובסקי וסלבומיר מרוז'ק ,שהחליטו
לחיות מחוץ לפולין ,בעקבות האווירה של צייד "הציונים".

קץ לקיבוץ היהודי בפולין ותחיית מורשתו ההיסטורית
גל שני של הגירה יהודית מפולין החל בשנת  ,1968אך
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בניגוד לגל העלייה הראשון ממדינה זו ,שעלה ברובו
לישראל ,אלו עלו ברובם לשבדיה ( 3,000איש) ,ארצות
מערב אירופה ,ארה"ב ובחלקם עלו גם לישראל .כיום
הקהילה היהודית בפולין היא מזערית ולמעשה אלו
שנותרו בפולין הם או יהודים זקנים או כאלה ,שלגמרי
התבוללו בעם הפולני .למעשה ,הפולנים יכלו לחגוג עם
אלף שנות קיומם גם את קץ החיים היהודים בארץ זו.
אך ,פרק כה ארוך וחשוב בהיסטורית היהודים בפולין
לא נמחק .אמנם הקהילה היהודית חדלה מלהתקיים
ואם נזכור את שלושת מיליון היהודים ,שחיו בפולין
בין שתי מלחמות העולם ,הרי שניווכח לדעת מה
היה גודל החורבן של יהודי ארץ זו במלחמת העולם
השנייה ואחריה .החל משנת  1989פולין חדלה מלהיות
ארץ קומוניסטית והוקמה בה הרפובליקה הפולנית
השלישית .לאחר ניתוק של  23שנים ,ממשלות פולין
וישראל חזרו לקיים ביניהם יחסים דיפלומטיים מלאים
ומשמרות את המורשת ההיסטורית .משלחות יהודיות
רבות מישראל והעולם כולו באות לפולין על מנת לבקר
באתרים ומקומות ,שבהם היו שוקקים חיים יהודיים
תוססים במשך דורות ,מחפשים את השורשים ומחזקים
את הקשר החברתי והתרבותי בין פולין וישראל .בשנת
 2013הוקם בוורשה מוזיאון המהווה את מרכז התרבות
והחינוך להנצחת ההיסטוריה בת מאות השנים של יהודי
פולין.
לסיום המאמר ,ברצוני לציין ,ששימור העבר הפולני-
יהודי חשוב להשפעת הזהות של שני העמים ומתן
כבוד לשונות ולמסורת המשותפת .בלי אלה קשה יהיה
לתפקד בעולם רב תרבותיות ורב שונויות.

רמי נובודבורסקי

תואר ראשון בהיסטוריה כללית ותואר שני בהיסטוריה של
עם ישראל באוניברסיטת חיפה .כעת אני ספרן גמלאי.

אצלנו אתה המלך!
דגן הפקות

מתמחים בהפקת כל סוגי הדפוס והכל תחת קורת גג אחת!
חוברות ,פרוספקטים ,לוחות שנה ,ניירת משרדית ,כרטיסי ביקור,
אלבומים ,פולדרים שלטים ומוצרים לקידום מכירות.

טל052-2781596 | 03-9600339 .

דוא"לdaganpro@zahav.net.il :
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חג הפסח  -חג המצות
מדוע התורה מכנה את חג הפסח "חג המצות"? מה גורם למאכל פשוט זה ,להוות
יסוד לאידיאולוגיה היהודית? מה יש בה במצה ,שמסמל בעבורנו חירות אנושית?
הלחם הוא בסיס החיים .מבין סוגי הלחם ,המצה היא
הלחם הבסיסי והפשוט ביותר .היא כוללת מיזוג של
שלושת האלמנטים הבסיסיים ,המאפיינים את האדם
המתורבת :דגן ,מים ואש .אסור להוסיף גורם נוסף
שישפיע על אופי המצה .את המצה מכינים מקמח
וממים קרים בלבד .אם הניחו את תערובת המים והקמח
יותר מ 18-דקות בלי לאפותה ,מתחיל להתרחש תהליך
ההחמצה .פטריית השמרים המצויה באוויר ,חדרה
לבצק ,הכפילה את עצמה במיליונים והביאה לתסיסה.
פטריות השמרים המיקרוסקופיות הן צבא בלתי קרוא,
הפולש אל תערובת הקמח והמים ,ומגיש לעצמו ארוחה
ערבה של מולקולת סוכר .כשהשמרים המיקרוסקופיים
מוכפלים במיליארדים ,הם משחררים גז דו תחמוצת
הפחמן ,והוא שמחמיץ את הבצק וגורם לו לתפוח
ולהפוך לאוורירי.
התערבות זו של כוח חיצוני היא ביטוי סימבולי
להשפעתם של כוחות חיצוניים על האדם ,כוחות
המסיטים אותו מהמסלול הנכון ומפתים אותו לחטוא.
כוחות המתערבים בעצמאות האנושית ,באוטונומיה
ובבחירה .פטריות השמרים הזעירות מתחילות את
מלאכתן ללא קשר לרצון האנושי שהכין את הבצק.
החמץ  -הבצק שתסס ,מסמל את הכוחות השליליים
הללו .הוא מייצג את ההידרדרות לעבר הרע ,את הפיתוי
לחטא ,את השפעתם של רעיונות ושל כוחות זרים .זהו
קול בלתי קרוא המפתה אותנו להתעלם מקיומם של
כוחות הרוע ,עד ...שמאוחר מדי.
מהו השוני בין חמץ למצה? רק הזמן! כל המרכיבים
זהים.
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המצה היא לחם שנאפה ולא החמיץ .היא מייצגת אדם
השולט בתאוותיו ,שולט ברצונו ואינו מושפע מכוחות
חיצוניים.
ההחמצה מסמלת סיבה ותוצאה של עולם הטבע.
כשאנו רואים את הטבע בפעולתו ,כשלכאורה הוא
מחולל התרחשויות ,אנו רואים כיצד הרושם שיוצרים
התהליכים הטבעיים ,מסתיר את יד האלוהים.
המצות נאפות במהירות ,במטרה להתגבר על השפעות
הזמן ועל מגבלותיו .אנו אופים מצה דקה ופריכה כדי
"לשחזר" את יציאת מצרים .בני ישראל עזבו את מצרים
בחיפזון ,כפי שנאמר בתורה" :שבעת ימים תאכל עליו
מצות ...כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים" (שמות י"ג ,ז').
האלוהים אינו צריך זמן כדי לממש את מטרותיו .שליטתו
בטבע ובהיסטוריה היא מעבר לזמן ולמגבלות .בפסח,
גם אנו מצווים ללכת בדרכי האלוקים ולהפוך ליצירתיים
מבחינה רוחנית על ידי דילוג ,כביכול ,של הזמן .כאשר
אנו פועלים במהירות מסחררת נגד הטבע ושוברים את
הגבולות שנכפים על ידו ,אנו נענים לרצון האלוהי הפועל
מעבר לזמן.
יציאתם החפוזה של בני ישראל ממצרים באה בעקבות
המכה שבה הומתו בכורות מצרים .מכה ששכנעה את
פרעה לשחרר את עם ישראל ,בלי להמתין אפילו רגע
אחד נוסף .אם לא כן ,עתידה הייתה מצרים לעמוד מול
חורבן וקריסה מידיים .החיפזון היה הכרחי ,כדי שתכיר
האנושות בכך ,שהיציאה ממצרים היא תוצאה ישירה של
הרצון האלוקי והתערבותו.
הרב נחמיה הלוי

הינו רב מוסדות "מקדש מלך" ,רחובות.
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לקראת

>>> המשך מעמ' 4

הון ,שלטון ועיתון ומה שביניהם
קשה מאידך לקבל את העובדה שהתקשורת הופכת להיות
מגמתית "התופסת צד" בעד או נגד מישהו ,תוך שחרור
חרצובות הלשון ,יד קלה על המקלדת והשתלחויות חסרות
רסן בידיעות חדשותיות מעוותות ופרשנויות שליליות
ומגמתיות.
התוצאה הינה פגיעה קשה באמינות הציבור כלפי התקשורת.
בכינוס השנתי של מועצת העיתונות בישראל שהתקיים
ב 4.3.2018-בלוד ,נטען ע"י חברי מועצת העיתונות כי אמון
הציבור בתקשורת עומד על  25%בלבד ,שפל חסר תקדים.
חלק מהאשמות לשפל הזה הופנו כלפי גורמי השלטון
והשררה כולל ראש הממשלה ,הפוגעים ומשמיצים את
התקשורת ברדיפה וב"פייק ניוז" .על פניו נראה שהתקשורת
"זוכה ביושר" באמינות כל כך נמוכה .זאת מאחר והציבור
מצפה מהתקשורת להיות עניינית ,הוגנת ,לדווח דיווחי אמת
ללא שיקולי רייטינג ,ולהיות הלכה למעשה גוף בעל יושרה
שמתפקידו למנוע עוולות שלטוניות ולחשוף שחיתויות ,ללא
שיקולים זרים.
על התקשורת לעשות חשבון נפש נוקב עם עצמה כיצד
ומה הביא לשפל כל כך גדול באמון הציבור? רק כך היא
תוכל להחזיר לעצמה את אמון הציבור ואת מעמדה החשוב
בדמוקרטיה בישראל .בבחינת" :מעשיך יקרבוך ומעשיך
ירחקוך".

		
		

!ח

חג הפסח
וחג העצמאות
ה70-
למדינת ישראל

שלוחה ברכתנו החמה
לנשיא המדינה,
לחברי הממשלה וחברי הכנסת.
לחברי האגודה ולב"ב,
ולכל בית ישראל.
איחולינו לבריאות טובה,
לביטחון כלכלי וסוציאלי,
לחוסן חברתי ,לשלום וביטחון.
בברכה
אלי סער  -יו"ר האגודה
וחברי ההנהלה והעובדים

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

				
				

אלי סער
יו"ר האגודה

אלי סער

 .M.Aבמדעי המדינה ובמדיניות ציבורית ,אונ' בר אילן
מ"מ ראש העיר לוד
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מאת :תמי דוידסון

פורצת את הגבולות
במקום בו הלב פועם והנשמה פורצת
את גבולות הקיים ,שם אני מוצאת את
עצמי.
בזמן הנכון ובמקום החדש אליו הגיעו נשים ,מהדהד
המסר הנוכחי " "me tooגם בעשייה שלי.
הקמפיין המדובר כבר חרג מזמן מעבר לעיסוק
בהטרדות מיניות ,כעת הוא מהווה קרש קפיצה
להעצמה ולחוזקן של נשים .מהמקום של החיבור
לעצמי ,חיפוש הקול היחודי שלי ,בדיקה של המשמעות
שלי בתוך החברה שאני חייה בה ,התחלתי לחפש את
הפלטפורמה שלי להביא תרומה יחודית לנשים באשר
הן .מבחינה זו היצירה שלי היא אוניברסאלית.
העיסוק באומנות ,שהוא למעשה חוויה אישית ,פרטית,
שלי כיוצרת מול בד הקנווס ,הביא אותי להתבוננות
פנימית ,לבדיקת המצוי והרצוי על ציר הזמן ולבחינת
האפשרות לנתק עצמי מכל מה שמעכב אותי ושולל
את החופש שלי להיות מי שאני .בחרתי לקחת אחריות
על ההתנהלות היומיומית שלי בכל המעגלים בהם אני
מתפקדת וחייה.
בין כתלי חדר העבודה ,כשאני נמצאת בחוויה הטוטאלית
של היצירה ,הזמן עוצר מלכת ,הראש מתנקה ממחשבות
ואני בנמל הבית הפנימי שלי.
שם אני מהרהרת ,בודקת את חוויות החיים שלי ,עושה
מאזנים בין מה שהחמצתי ,מה שהשגתי ומה עוד אני
רוצה להשיג.
שם אני מוצאת את קולי היחודי  ,את העוצמות שבי.
המעיין הזה של היצירה הפך למתנה מעוררת השראה
עבורי .מתנה זו אני מחליטה לשתף עם העולם.
כך נולדה ערכת הקלפים של "אישה בזמן" שהיא סך
כל ההידהודים של נשמתי ,סך כל חוויות החיים שלי,
סך כל התובנות שהגעתי אליהם .ציר הזמן של כל
אדם ,הוא המקום בו מתרחשים תהליכים .בו מתבגרים,
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אישה בזמן  -השראה

מי את אישה בזמן?
את משם ,מאז ,מעכשיו או מכאן?
צופה לעבר אופק ,למרחוק -
אל מעבר לקשת ,אל זמן ללא חוק.
לעולם בו הזמן עוצר ואין באמת רגע שעובר.
הכול נמצא ,נלכד במבט,
של מי שתרצי להיות ,של מי שאת.
חלומותייך וסוד רגעייך,
תמצית נשמתך וכל תשוקותייך.
חכמת העולם ,סודות היקום,
תפארת עבר ,חדש מול קדום.
בעינייך ,בדמותך בכוחך הקסום,
תעירי הנשכח כל מה שרדום.
וגם אם יגע בחצות המחוג,
לא יעלם הקסם  -תמשיכי להיות.

בו מתגברים ,בו שואלים שאלות ,עושים התאמות,
מסתגלים וגם מוותרים על מה שלא משרת אותנו
וגורם לנו סבל מיותר.
על ציר הזמן שלי ,עשית דרך ,עברתי את מסלול המרתון
של  42הקילמוטרים הפרטיים שלי.
בדרך חוויתית של התבוננות ב 42הציורים שלי שכללתי
בערכה וקריאת  42השירים שכתבתי ,אני משתפת
עם העולם סיפור העצמה אישי שלי .סיפור של תהליך
אישי שמקבל פנים .חוויות והלכי רוח שזורים זה בזה
באמצעות הפסיפס העוצמתי של הציורים והשירים.
התקווה היא שכל אישה תוכל למצוא את עצמה
ולהזדהות עם החוויות והרגשות העולים מתוך הקלפים,
ובכך למצוא כוחות להתמודד ,להשתנות לשנות
ולהתעצם.
תמי דוידסון
עוסקת בהוראה .בוגרת אונ' בר אילן בספרות ובבלשנות
אנגלית .אמנית ,מנחה ומדריכה מעגלי נשים.

ישראל חוגגת  70שנה
 ישראל היא בין  8המדינות היחידות בעולם בעלות היכולת לבנות  ישראל נחשבת אחת ממרכזי ההיי-טק המובילים ביותר בעולם.
ולשגר לוויינים משלהן.
 ישראל היא אחת המדינות המתקדמות ביותר בעולם בתחום
 ישראל ,רוסיה ,ארה”ב וסין הן ארבע המדינות היחידות בעולם
שבבעלותן לווין ריגול.

התפלת המים.

 הישראלים מחזיקים בשיא העולמי ביבול כותנה לדונם ( 245ק"ג!!!)
הממוצע העולמי הוא  70קילו בלבד.
 ישראל אחת המדינות היחידות בעולם עם נשק גרעיני (על פי
פרסומים זרים יחד עם ארה"ב ,רוסיה ,אנגליה ,צרפת ,סין ,הודו  תנובת החלב לפרה בישראל  -הגבוהה בעולם!
ופקיסטן.
 הפרה הישראלית נחשבת לשיאנית העולם בייצור חלב ,ממוצע
 טנק המרכבה סימן  4מתוצרת ישראל נחשב לאחד הטנקים
ייצור החלב של כל פרה ישראלית מגיע ל 11,653-ליטר בהשוואה
הטובים בעולם .דחפור הלחימה הממוגן ביותר בעולם הוא הD9 -
ל 8,000-ליטר לפרה אירופאית).
של חיל ההנדסה הקרבית של צה"ל (ואף מחזיק בשיא גינס).
 מספר המאמרים המדעיים לנפש שנכתבו על ידי ישראלים הוא
 ישראל חברה ב”מועדון החלל” העולמי בו חברות רק  9מדינות.
מהגבוהים בעולם כמו כן ,ישראל נמצאת במקום השלישי בעולם
(יחד עם שווייץ) ביחס הפטנטים הרשומים לנפש.
 חיל האוויר הישראלי נחשב לאחד הטובים בעולם ,ומחזיק במספר
שיאים עולמיים בתחום לוחמת אוויר.
 תוחלת החיים הממוצעת במדינת ישראל היא במקום השישי
 הקומנדו הימי הישראלי (שייטת  )13מדורגת אחת מעשר היחידות
הטובות בעולם.

בעולם( .הגברים 80.6 -שנים והנשים  84.3שנים).
 תמותת התינוקות בישראל היא מהנמוכות בעולם.

 ישראל מובילה עולמית בתחום כלי הטיס הבלתי מאוישים (כטב"מ)  ,ישראל מדורגת במקום  19במדד הפיתוח האנושי.
וב 2013-כבר זכתה בתואר  -יצואנית הכטב"מים הגדולה בעולם,
ובכלל מדורגת ישראל יצואנית הנשק המובילה בעולם ביחס  במקום הרביעי בדירוג המדינות המשכילות בעולם.
לגודלה.
 במקום התשיעי במדד הבריאות העולמי (מתוך  163מדינות).
 ישראל היא יצואנית היהלומים המלוטשים הגדולה בעולם .בורסת
היהלומים הישראלית היא מרכז סחר היהלומים הגולמיים הגדול  במקום ה 11-מתוך  158במדד האושר העולמי.
בעולם ,למעלה מ 60-אחוז מהמחזור העולמי נעשה על ידה.
 במקום השלישי (מתוך  144מדינות) בדירוג המדינות החדשניות
בעולם.
 בישראל  12זוכי פרס נובל ,שזה נתון מדהים ביחס לכמות
האוכלוסייה במדינה בזכיית פרסי נובל ביחס לגודל האוכלוסייה.

 מקום  1בעולם בנטיעת עצים חדשים בכל שנה.

 נמל התעופה “בן-גוריון” נחשב לאחד מנמלי התעופה המאובטחים  מקום  2בעולם בדירוג מדעי החלל.
בעולם ,אליו מגיעים מדי שנה חברות עולמיות ללמוד על שיטות
 מקום  1בפיתוח פטנטים רפואיים.
אבטחה חדשניות.

מזל טוב מדינה צעירה שלי .אני גאה להיות ישראלי!
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מאת :דר' דליה הקר-אוריון

חופש הפרט ובעיות השעה
בתחילת השנה האזרחית החדשה-שנת  ,2018אנו עדים
לעליית מספר ההתייחסויות החזותיות ל"בעיות השעה".
השימוש באמנות חזותית להעברת מסרים פוליטיים
וחברתיים קיים מקדמת דנא ,מהתקופה בה בני אדם לא
ידעו קרוא וכתוב והדרך להעברת מסרים ותכנים הייתה
דרך דימויים חזותיים וטכסים .מקומם של הטכסים
השתנה ,אנשים יודעים קרוא וכתוב (רובם לפחות) ,אבל
הכח של התמונה "החזקה יותר מאלף מילים" עדיין
תקף.
לאחרונה מוצגות בארצנו מספר תערוכות המתייחסות
לנושא ביניהם התערוכות" :בעיות השעה" המוצגת

עבודה של מיכל הלפמן בתערוכה "בעיות השעה".

במוזיאון הלנה רובינשטיין בתל-אביב והתערוכה
שנפתחה בחודש ינואר  2018במוזיאון תל-אביב לאמנות
ו"מוסיקה אסורה-תקליטי רנטגן בברית המועצות,
 ." 1946-1964כל אחת מהן מתייחסת בדרכה לנושא
העדכני ובוחנת נקודות התייחסות אליו .התערוכה
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"מוסיקה אסורה" ממחישה נושאים אקטואליים כמו
חופש הביטוי ,ההתנגשות בין הפרט והמדינה ,צנזורה
ותוצאותיה ועוד .היא מתייחסת לצנזורה ואיסור
הנכפה על הפרטים על ידי משטרים טוליטריים.
ההתייחסות בה היא לאיסור האזנה למוסיקה מערבית
הנחשבת למשחיתה ודקדנטית .תופעה שהייתה קיימת
בברית המועצות באמצע המאה הקודמת אך קיימת גם
היום בארצות שונות כמו :מאלי ,קמבודיה ,אירן וארצות
נוספות במזרח התיכון .הרוח החופשית של המעוניינים
הולידה תעשייה שלמה של מוסיקה מערבית שהוקלטה
בהסתר על גבי שקפי רנטגן .התוצאה הייתה שיחד עם
האפשרות להאזין במחתרת למוסיקה אותה
רצו לשמוע ולרקוד לצליליה ,נראו העצמות
המצולמות על גבי השקפים .מקברי אבל
מאד אפקטיבי .מסיבה זו נקראה תעשיית
המוסיקה האסורה גם "תעשיית העצמות".
בתערוכה מרשימה זו באוצרותם של
סטיבן קוטס ופול הרטפילד מאנגליה
ומאירה יגיד -חיימוביץ' ומאיה ויניצקי
מישראל ,מומחשת "רוח התקופה" והיכן
נוצרו התקליטים ,בעזרת עזרים מודרניים,
צילומים ,חפצים מן המוכן ,מיצבים ,ראיונות
שמשודרים בוידאו וחללי מגורים שהועתקו
למוזיאון .שידורי ההקרנות עם המפיקים,
והצילומים של תהליך קנייתם בשוק
השחור ,לימוד ריקודים מערביים בהחבא וכו'  ,מחיה את
האווירה בשנים בו התרחשה התופעה וממעלה מחדש
את הסיכון הפיסי אליה נחשפו הן היוצרים והן המאזינים.
היא מעבירה את המבקרים במנהרת זמן אל אמצע
המאה הקודמת והופכת אותם לחוות באופן אקטיבי אתל

תקליט עשוי על צילום רנטגן.

מה שהתרחש .הוא יכול להכנס לתאים קטנים ולהאזין
למוסיקה האסורה ,לראות חדר בו התרחשה העבודה,
שבעליה כנראה נתפש בשעת מעשה .לראות את
שידורי התעמולה נגד התופעה ולהאזין ליוצרי המוסיקה.
אין ספק שההדגמות הרבות ממחישות את העובדה
שרוח האדם היא חופשית ולמרות נסיונות הכפייה של
משטרים טוטליטריים הפרט מסוגל להסתכן ולעקוף את
האיסורים .החופש התרבותי ,אינטלקטואלי גבר ויגבור
על הצנזורות למינהן.
התערוכה "בעיות השעה"מתייחסת גם היא ל"רוח
הזמן"  ,"zeitgeistאותו מושג ערטילאי הקיים בכל
תקופה ומאפיין אותה .הוא מראה דרך הצגת עבודות
במדיומים שונים ,שנוצרו על ידי אמנים בגילאים
שונים ,שגם העכשווי הוא ישן ,ברגע שהוא נוצר.
האוצר דורון רבינא ממחיש בעזרת העבודות שבחר
להציג "את התפישה האידיאולוגית והאתית לגבי תפקיד
המוזיאון להבניית המרחב התרבותי ,החברתי והפוליטי
של האמנות ושל האמנות כסמן מוסרי" .בתערוכות
רבות מועלות תופעות המתרחשות בעולמנו בזמן אמת,
כמו :פליטים ,אזורי מלחמה ,כיבוש ,הפגנות ,כלכלה
וכו' .בניגוד אליהן תערוכה זו ,למרות שמה ,מתייחסת
למקומה של האמנות ביחס לזמן ומולו .אחת העבודות
המיוחדות בתערוכה נוצרה על ידי מיכל הלפמן ונקראת
" אם זכרונותי אינם מטעים אותי" .היא מרשימה הן
בצורתה-צורת עיגול גדול ממדים (מודפס על רקע
במידות  200X300ס"מ)) והן במקוריות הרעיון העולה
ממנה .העיגול שהוא אין סופי ,סגור ,חוזר על עצמו מעלה
את הרעיו שהחיים מורכבים ממחזורים החוזרים על
עצמם של חטא ומחילה ו"מכונת הכביסה מדמה מנגנון
נפשי של התלכלכות והטהרות".

הגדלה של תקליט עשוי צילום רנטגן עליו הוקלטה "מוסיקה אסורה.

ציור קיר של ציבי גבע שנוצר במיוחד ולתערוכ ויפורק
עם סיומה ,להדגמת ארעיו הדימוי.

היא יוצרת הקבלה בין
בורר תוכניות של מכונת
כביסה המתאר תוכניות
הפעלה שונות ,לבין
מצבים פוליטיים הנעים
בין יציבות לקונפליקט .כניסה לתערוכה "מוסיקה אסורה :במוזיאון תל אביב.
שקשורים
המונחים
לפועל הניקוי במו" :אינטנסיבי"" ,הלבנה"" ,הפרדת
צבעים" ו"טיהור" מקבלים משמעויות אחרות כשהם
מוזכרים בהקשר למציאות פוליטת.
הפעולה המחזורית הבנאלית של פעילות מכונת הכביסה
(עדין ,נורמלי ואינטנסיבי) למחזוריות של זכרון ושכחה.
בין מצב יציב(נורמלי( ובין סכסוך ומלחמה (אינטנסיבי)".
החיבור שלה לאמנות העכשווית לא קשור לתוכן אלא
לעובדה שגם היא זמנית וברת שינוי .
התערוכה כולה מתנגדת למושג של עלזמניות
( .)limitlessnessהעדכנות שלה היא זמנית לחלוטין.
גם ציורי הקיר שהוזמנו במיוחד לצורך התערוכה,
דר' דליה הקר-אוריון
מבקרת אמנות ,מרצה,
מכילים בתוכם את אובדן העדכנות הקיימת בכל
אוצרת ,יוצרת.
דבר ברגע שהוא מגיח לאוויר העולם ,כולל עבודת
האמנות.
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מאת :עו"ד מיכה לנקרי

דעה אישית...

אביא בתימצות שני מקרים שאני מוצא להעניק
פרס ישראל למשטרת ישראל
למרות הביקורת על המשטרה והפרקליטות ועל היועץ למשטרת ישראל ציון לשבח:
המשפטי לממשלה בפרט הגיעה השעה להעניק
למשטרת ישראל את פרס ישראל .בשבעים שנות
עצמאות הגוף היחיד במדינה שחושף שחיתויות וממליץ
להעמיד עבריינים לדין היא המשטרה .בלעדיה היינו
מדינת מאפיה
כל אימת שמספר תאונות ללא דין וללא
דיין .לא שלא
הדרכים עולה ואיתו
תבינו אותי לא
מספר ההרוגים והפצועים נכון .המשטרה
במשרד לבטחון פנים
חפה
אינה
מטעויות .היא
שוקלים להחמיר
מופקדת על
את רף הענישה.
בטחון הפנים
ומתמודדת עם
טרוריסטים ועם הביטחון השוטף .עשרות אלפי שוטרים
מופקדים על חיינו ושלומינו במשך  24/7ולעולם לא הודנו
להם על כך .נכון שהם משתדלים למלא את תפקידם
על הצד הטוב ביותר וכל חריגה מנורמות התנהגות של
שוטרים נחקרת במח"ש (המחלקה לחקירות שוטרים
במשרד המשפטים),אך על אזרחי ישראל להצדיע
למשטרה שבתקציבים מועטים יחסית מעניקה לנו שקט
יחסי .לצערינו ולצער המשטרה עדיין פרשיות רבות לא
פוענחו .תלונות רבות לא מטופלות עקב העדר תקציב
וכוח אדם וגם תאונות הדרכים עדיין גובות מחיר דמים
כבד.בואו נודה על האמת לא הכל בשליטת המשטרה
ועדיין עלינו להעניק לה אשראי.
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בחורף שעבר ,תוך כדי נסיעה בכביש החוף (כביש
מס' ,)2לכיוון תל אביב ,ביום קר וגשום במיוחד .התפוצץ
לי צמיג בגלגל שמאל .הייתי חסר אונים ובגלל תנאי
מזג האוויר והסכנה של חנייה בכביש ראשי לא הייתה
לי ברירה אלא להתקשר למוקד  100ולהזעיק ניידת
שתסייע לי .לא יאומן כי יסופר .תוך רבע שעה התייצבה
ניידת של משטרת התנועה .ממנה ירדו שוטר ושוטרת.
השוטר נשכב על האספלט ובסיוע השוטרת החליפו לי
את הצמיג .לולא הסיוע שלהם הייתי נותר שעות רבות
על אם הדרך .תקוע מבלי האפשרות להגיע אל היעד.
מקרה שני שגם מלמד על רגישות ואיכפתיות .לא
מכבר נסעתי לבקר חבר בתל אביב ופתאום מתקשרים
מהמשטרה .בהתחלה נבהלתי לפשר הפנייה אלי עד
שהבנתי מדוע פנו אלי .הסיבה הייתה ששכחתי לכבות
את האורות הראשיים ברכב וכדי שהמצבר לא יתרוקן

להרתעה ולאכיפה .לא כל עבירה
ראשונה יש לרשום דו"ח והזמנה
לדין .לעיתים התראה והסברה
עדיפים.
סקר חדש שאל את הישראלים
כיצד תיראה המדינה בעוד עשור
וגילה שיש מקום לדאגה ועם
זאת יש בשורות טובות .המצב
הבטחוני לא יחמיר והמצב הכלכלי ישתפר .לקראת חגיגות
השבעים למדינה רוב הישראלים אינם אופטימיים לגבי עתיד
המדינה בעוד עשור .כך למשל  49אחוזים מהישראלים חושבים
שמימדי השחיתות יגדלו לעומת  22אחוזים שחושבים שהם יפחתו.
 54אחוזים בדעה שאיראן תשיג נשק גרעיני לעומת  15אחוז בלבד
שחושבים שאיראן לא תשיג נשק גרעיני.המצב הבטחוני לדעת רוב
הישראלים לא ישתנה ( 37.5אחוז) לעומת  24אחוזים שמאמינים
שהמצב יורע ו 31-אחוזים מאמינים שישתפר .בענייו השסעים
בחברה .רוב הישראלים מאמינים שהם יגדלו והכוונה במתח בין
יהודים לערבים ובין חילוניים לדתיים.בסוגיית הפערים הכלכליים
חברתיים הרי שרוב הישראלים מאמינים שלזוגות צעירים יהיה
יותר קשה לקנות דירה ושמספר העניים יגדל .והנושא הכי בעייתי
מתייחס לסכסוך עם הפלשתינאים 60 .אחוזים מאמינים שלא
יהיה הסכם קבע עם הפלשתינאים לעומת  15אחוזים שמאמינים
שיושג הסדר .במדינה שאירוע רודף אירוע אי אפשר לחזות את
המחר וכמובן שהסקר לא התייחס לאירועים בינלאומיים שעלול
להשפיע על ארצנו הקטנטונת.

עשרות אלפי שוטרים
מופקדים על חיינו
ושלומינו במשך 24/7
ולעולם לא הודנו
להם על כך.

הם מצאו לנכון להודיע לי .אולי זה נשמע לכם תמוהה ומוזר אך
אני גאה שזאת המשטרה של מדינת היהודים.
כל אימת שמספר תאונות הדרכים עולה ואיתו מספר ההרוגים
והפצועים במשרד לבטחון פנים שוקלים להחמיר את רף הענישה.
הפעם קיימת תוכנית חדשה למלחמה בתאונות הדרכים .נהגים
שיעברו באור אדום או ייסעו במהירות מופרזת או ידברו בסלולרי
בזמן נהיגה יועמדו אוטומטית לדין .המשמעות גם קנס .גם נקודות
וגם סיכוי להיכנס לכלא .השר לביטחון הפנים ,גלעד ארדן ,מבקש
להחמיר את העונשים נגד נהגים עבריינים והבקשה לפי שעה
הועברה לשר התחבורה ולשרת המשפטים וככל הנראה שעקב
הקטל בדרכים הם יאשרו אותה .איני יודע אם ההחמרה בענישה
תסייע במלחמה בתאונות הדרכים .כבר היו החמרות בעבר ודבר
לא עזר.
בד בבד יש להחזיר את השיעורים ללימודי נהיגה זהירה וכללי
הבטיחות בכבישים לבתי הספר .לצערי קיצצו בשעות הלימוד את
השיעורים שעוסקים בבטיחות בדרכים .יש לזמן אחת לשנתיים
כל נהג לריענון ולהדרכה ולהציב יותר ניידות של משטרת התנועה

עו"ד מיכה לנקרי
יו"ר מחוז הדרום של האגודה והיועץ המשפטי של האגודה
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לעו״ד מיכה לנקרי,
חברנו היקר ,יו״ר מחוז הדרום וחבר מערכת ״הד-המח״ר״,
מזל טוב וברכות ,בריאות ,אושר
ונחת רוח להולדת נכדתך הראשונה.
אמן יהי רצון!!!״
						

מידע באמצעות הדוא"ל

גיוס תרומות לקידום מטרות האגודה

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!

האגודה רשומה כעמותה ללא כוונת רווח (מלכ"ר) .בתור שכזאת
מתאפשר לה לקבל תרומות מאישים וחברות .חברי האגודה
מתבקשים לאתר בסביבתם אישים או חברות שיהיו מוכנים
לתרום לקידום אחת ממטרות האגודה הבאות:
 .1הקמת "בית האקדמאי" בישראל.
 .2עידוד המחקר וההשתלמות.
 .3פעילות חברתית בקהילה להקניית ערכי הדמוקרטיה ולקירוב
לבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
 .4ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילויות האגודה.
 .5הוצאה לאור של כתב עת מדעי.
 .6פיתוח הקשרים הבינלאומיים של האגודה עם ארגונים קיימת
אפשרות לקבלת ירושות באמצעים נזילים או בנדל"ן ,תוך הנצחת
שמו של התורם ,או של משפחת התורם ,באחר המפעלים הנזכרים
לעיל .ראוי לציין ,שלא פעם נתקלים באדם שאין לו יורשים חוקיים
והוא מחפש מטרה ראויה ,כדי להוריש את רכושו וע"י כך גם
להנציח את שמו .אגודתנו יכולה בהחלט לספק צורך אנושי זה.

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 זכאי/ת
לקבל את התעודה המאשרת את רישומו
בפנקס אגודת האקדמאים ,תמורת 25
 .₪בתעודה מצוינים הפרטים הבאים:
שם החבר/ה ,מס' תעודת זהות ,התואר האקדמאי ,מספר חבר
באגודה .על התעודה מוטבעת חותמת שעווה בצבע אדום.
התעודה יוקרתית וניתנת למסגור ולתליה בבית או במשרד.
לקבלת התעודה יש לפנות למשרד הראשי של האגודה בת"א.

דף פייסבוק עדכני ונגיש לשימוש חברי האגודה
מוזמנים להתחבר אלינו בדף הפייסבוק על שם
"אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל"
לרשות חברי האגודה עומד אתר האינטרנט של האגודה,
בו ניתן למצוא מידע מעודכן וזמין על המתרחש באגודה.
.www.academic.org.il
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חברות במועדון הצרכנות "הוט"
במסגרת פעולות הרווחה של האגודה ,זכאים חברי האגודה
להצטרף למועדון "הוט" ,מועדון הצרכנות של האוכלוסייה
האקדמית והטכנולוגית בישראל .ניתן לקבל טופס הרשמה
למועדון במשרד הראשי של האגודה בתל-אביב.

מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2019
בקשות לקבלת מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת  ,2019יש להגיש
עד  .31.12.18לקבלת פרטים וטופס בקשה למלגת מחקר/פרס
עידוד ,יש לפנות למשרד הראשי של האגודה.

מן הנעשה באגודה
במחוזות השונים התקיימו מפגשי "קפה אקדמאי" בנושאים :

מחוז חיפה והצפון

פרופ' אייל זיסר על "סוריה וחזבאללה :שלום ,מלחמה
ומהפכה – ה"מצפון תיפתח הרעה"?
פרופ' ישראל פוטסמן – "חיסון מבוגרים ,מי צריך את זה?!"
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מחוז ירושלים
מחוז ירושלים "במה חופשית"

חברים מספרים ,דנים ומסכמים את שנת .2017

"החורף בישראל"

לפי מצב המשקעים נכון לעכשיו ,האם לפנינו
עוד שנת בצורת? והאם טכנולוגיית ההטפלה,
מבטיחה לנו שבכ"מ" ,לעולם לא נמות מצמא"?

"ירושלים על ראש שמחתנו"

הצהרת נשיא ארה"ב דונלנד טראמפ שישראל
היא בירת ישראל והעברת השגרירות
לירושלים ,האם היא מחזקת את ירושלים או
מעמיקה את הסכסוך עם הפלשתינאים ושכננו
הערבים והאם אנו בפני גל של אלימות בעקבות
הצהרה זו או ששכננו ילכו וישלימו עם המציאות
המתהווה לנגד עיננו?

"עוד מפגש קפה חיובי וטוב עבר על המחוז ,השיח היה טוב
ומעניין ,כך גם התקרובת והאוירה הטובה והחברים מצפים כבר
למפגש הבא".

חטיבת תעש מערכות
חברת תעש מערכות קיימה
לראשונה יום עיון לדרוג המח"ר.

האירוע התקיים בתאריך  30.11.2017במתחם
סינמה סיטי גלילות הודות ליוזמה ופעילות
ענפה של נציגת המח"ר בתעש מערכות.הגברת
ענת גרימברג שחר תוך שיתוף פעולה מלא
בין ארגון העובדים ,הנהלת החברה ,הסתדרות
ואגודת המח"ר.
כיבדו את האירוע ,נשאו דברים וברכות מר
יצחק יהודה יו"ר ארגון עובדי תעש
מערכות ועשות אשקלון ,מר אבי
עינת סמנכ"ל משא"ן תעש מערכות,
הגברת אפרת בן שושן מנכ"לית
הסתדרות המח"ר ,מר אמיר ולס
יו"ר המהנדסים והאקדמאים תעש
מערכות ומר אלי סער יו"ר אגודת
האקדמאים.
יום העיון כלל הרצאות מעניינות
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בתחום המקצועי ,הפיננסי והשיווק ,וכן הרצאת
אורח מרתקת בתחום ההון האנושי-
"הדמיון בין הנעת אנשים בעולם החשאי לבין
העולם העסקי"
לאחר ארוחת הצהריים נהנו משתתפי הכנס
מהסרט "פלה".
יום העיון היה מהנה במיוחד ,מעשיר וברמה
גבוהה מאוד ועל כך יעידו התודות והתגובות
הנלהבות של ציבור האקדמאים בחברה.
נתראה בכנס הבא.

מן הנעשה באגודה
מחוז דרום

"מפגש חברתי לסיכום שנת "2017
"שם האדם ומזלו באסטרולוגיה"
הרצאה מאת הפילוסוף ואיש הרוח שלמה שבסקי,
הפעילות בשיתוף תנועת ערכים.

"אמנות ההנאה"

מרצה דר' שלום סרברניק.

"המפץ הגדול"

הרצאה עם המדען צבי ענבל

חטיבת רותם אמפרט
חטיבת רותם אמפרט
סמינר מקצועי במלון
הרודס הרצליה.
סיור במסגרת הסמינר.
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מן הנעשה באגודה
סקטור הממשים  /תעשייה אווירית

סקטור הממשים פועל רבות להעשרה ,קידום והעצמת ציבור
העובדים השייכים אליו.
פעילויות העשרה כוללות פיתוח ידע מקצועי של העובדים באמצעות
קורסים  ,כנסים  ,תכניות העשרה והדרכה וכן בסמינרים מקצועיים
בארץ ובחו"ל.
הסמינרים המקצועיים בחו"ל כוללים העשרה אודות המדינות בהן
מבקרים כגון :תרבות ,כלכלה  ,היסטוריה ,מורשת יהודית ,היחסים
בין ישראל למדינות ,אוצרות טבע ,התמודדות עם כל מזג אויר ,אורח
חיים ומנהגים.
חלק מהמדינות הינן מדינות שהחברה עובדת איתם ,הסמינרים
עוזרים לנו להבין ולהתנהל נכון מולם .בהתנהלות היום יומית והבנת

המנטליות ומנהגים שלהם.
לצד הסמינרים אלה מקיים הסקטור סמינרים בארץ לטובת העובד
ובני משפחתו ,סמינרים אלה מאפשרים לימוד והעשרה לצד הבילוי
בחיק המשפחה.
כל פעילויות הרווחה המבוצעות ע"י הסקטור הממשים תורמות
תרומה ניכרת להכרות בין ציבור העובדים
המשתייכים לסקטור ,גיבושם ,שיתוף פעולה בניהם והפרייה
ההדדית בעבודה בעת הצורך.
דרך העבודה המאפיינת את חברה הסקטור מבוססות על עבודת
צוות וחלוקת תפקידים והעיקרון העל מנחה אותם הוא לדאגה
לרווחת העובדים ושביעות רצונם.

חטיבת רותם אמפרטחטיבת בנק ישראל
"המשחק הגדול" ועוד.
סמינרים מקצועיים במלון ישרוטל בים המלח ,ובמלון מלכת
שבא באילת.
קורסים :מבוא להתנהגות ארגונית ,חשיבה יצירתית ,פיתוח
פעילות תרבות והעשרה כגון הקרנת הסרטים" :פלא"" ,לנשום" ,הזכרון.
 3שלטים באייבורי מיזורי"" ,העיתון"" ,רצח באוריינט אקספרס" ,סמינר מקצועי במלון הרודס הרצליה.
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האגודה
אגודת האקדמאים
אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה
למדעי החברה והרוח
בשנת  1956כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי 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.
ISRAEL ASSOCIATION
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THE SOCIAL SCIENCES
& HUMANITIES

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 ופרסי
עידוד (ללומדים לתואר  ,Ph.Dלמסיימי תואר  M.Aבהצטיינות 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.
פעילות חינוכית קהילתית להקניית ערכי הדמוקרטיה והשוויון ולקירוב הלבבות בין
העדות והעליות השונות בישראל.
ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילות העמותה.
הוצאה לאור של כתב עת מדעי ופרסומים מקצועיים.
פעולות תרבות והעשרה.
חברות במועדון "הוט" ,מועדון הצרכנות של האוכלוסייה האקדמית 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.

נושאי תפקידים באגודה
נשיאות כבוד
מר שלמה קלדרון  -יו"ר נשיאות הכבוד
ד"ר אריה נחמיאס
עו"ד יעל רון
ד"ר שלומית מוסקוביץ
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
אפי להב  -יו"ר מחוז ירושלים
עו"ד אריה וונגרקה ,יו"ר מחוז חיפה והצפון
דורית בן-סניור  -יו"ר חטיבת בנק ישראל
יוסף חנן  -נציג האקדמאים במפעל רותם
אמפרט נגב.
עו"ד מיכה לנקרי  -יו"ר מחוז הדרום
עוזי סרי  -יו"ר חטיבת התע"א
ענת גרימברג שחר  -יו"ר חטיבת תעש מערכות

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  /חטיבות
זהבה שוטן ,שי איוניר ,חיים בן שלוש,
שירי גוטמן ,אבנר דהרי ,חזי כהן,
ניר לוי  /הואדי עזאם ,סמדר מרובקה,
שלום קוטלר ,איציק עובדיה,
שאול רבינוביץ ,אוהד רוטמנש ,שלמה שני.
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