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הזהות/ עתודת זהות    ישר אל 

äìåòôä úøèî 

åúåáéùç úà åðéáéå úéìàøùé úåäæ âùåîä íò åùâôé íéëéðçä .  

  
äìåòôä äðáî 

  íéâùåîä íò ùâôî"úåäæ "å"úåéìàøùé" 
 àùåðá ÷åñéòä úåáéùç úðáä  

  
îã÷ääøö÷ ä  

äæ áåùçå áëøåî àùåðì äçéúô øåöéì àéä åæ äìåòô úøèî . íò úåöåá÷ä ìëì úãòåéî äìåòôä ïëì

úåéøáç éôì úåðåù úåéãåúî úåîàúä .úøáåçá úåìåòôä øàùî äðåù úö÷ äéåðá äìåòôä êë íùì .

éòøä ìò êéøãîì øö÷ øáñäë äéåðá äìåòôäïå ,íéàìéâ éôì úåéãåúî úåòöä åéøçàìå .ïëì , øçàì

úåéãåúî úåéåøùôà ùåìù ïðùé äìåòôá áìù ìë ,à àéøáçì àéä äãåúîä øùàë ' úðîåñî äãåúîä

 á- á àéøáçì àéäùë  'á-  â àéøáçì 'á- ùëå á úéììë àéä-  .äðåùä äðáîä ììâá ,

áåè äìåòôä úà àåø÷ì áåùç ,äéìò áåùçì ,áåùçù äîì úåðåëðä úåãåúîä úà íéàúäì óåñáìå  íëì

äëåúî øîåì .ïëìù ìéâì ïðéàù úåãåîä úà íâ àåø÷ì éàãë ,úåðåéòø ãåò àåöîì úåñðì úðî ìò .

äðáîá éðåùä úàôî , éåáéøåúåãåúîä ,úåìåòôä øàùáë àìù ,íéðëåî íéøæòä ìë àì .íä  íéàáåî

úåòöä úøåöá ,åì íéàúîä úà øçáéé ãçà ìëù éãë ,ùàøî äðëäø úåé úö÷ ùøåã êà  .äçìöäá!  

  
äìåòôä êìäî 

  íéâùåîä íò ùâôî"úåäæ "å"úåéìàøùé" 

÷ìçúî áìùäíéàáä íéàùåðì éðåéòø ïôåàá :  

 à .äîã÷ä  

 á . úåäæäååùåà  äååù àì ïåéååéù.  

 â .éìù úåäæä úøèî éäî?  

 ã .éãåäéå éìàøùéá äùòî .  

    

à. äîã÷ä  

"úéìàøùé úåäæ ..."ïééðòî ùâôî .äæ íéìî ãîö ìò íòô íúáùç ?åúåòîùî äî ?åúåà åàéöîä éúî ? ììëá åì ùé

úåøå÷î ?íäî ?äñðð ïåùàøä áìùáâùåîä úåá÷òá úëìì  ,íéðééðòî íééåìéâ äîë ãçé úåìâìå .íéðëåî ? íò ìéçúð

íéðùä ïéáî èåùô ä äàøð ïåùàø èáîáù äî ,úåäæ àåä àìä .úåäæ äæ äî æà? !  

äìéîä úà äôäî òâø åàéöåú .ïë .íø ìå÷á äúåà åàø÷ú) .äæä áìùä ìò âìãì óéãò øãçá íéùðà ãåò íà íúà íà .(

úúúåååäääæææ .ðúïåùìä ìò íëì ìâìâúäì äìéîì å .úö÷ äúéà å÷çùú .íëì äøéëæî àéä äî ? íëîöòì íéäåú íúà

 ìå÷á)è÷ùáù çéðäì ùé øãçá íéùðà ùé íàå (...íëééçì ä÷éèîúîä úøãåç áåù êéà , ùåìù íéùåò ìåëä êñá íúàå

úåãéçé ...úåäæ ïë.  
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 à ìëå äìéîä úà ìåãâá áåúëìåì úøîåà àéä äî øîåà ãç.  

 úåéöàéöåñà ùîù.  

 íéøåù÷ù íéâùåî øúåé ùé éî úåöåá÷ ïéá úåøçú íò úåéöàéöåñà ùîù .  

 äìéîä ìò úåéöàéöåñà ááñ .  

  

á.  úåäæ = åà≠ïåéååéù .  

ïåéååéù äæ úåäæ .ïåéååéù éàå ïåéååéù .ïåéååéùì úôãøð äìéî íöòá àéä úåäæ .æ äìéîä äì äáðâúä àéä êéà æà úåä

äìåçë äãåòú êåúì ? úåäæ ïéá øù÷ä äî øåøá øúåé ïôåàá åà)ïåéååéù ( úåäæì)úéìàøùé úåäæ( ?  

úåäæ éäî ?ïååëúî àåä äîì éìù úåäæä úà øøáî éðà øîåà íãàùë ?èåùô åäùî íò ìéçúð åàåá  .-éìù úåäæä  .

éì ÷ø éãåçééù åäùî àéä  éìù úåäæä .åì íéãçåéîä úåçåëä úà ùé ãçà ìëìùé åì ÷øù úåðåøùéëä úà  . ãçà óà ïéà

óåöøôá éì äîåãù íìåòá øçà ,ìå÷á ,äáåâá ,ïáåîëå ,úåéùéàá .íìåëî äðåù éðàù äîá àéä éìù úåäæä íöòáù êë !

úåäæ äìéîäî êåôä íöòá äæå ...  

  

 úåðåëú íò íéôã íéðéëî , úåáåèä úåðåëúä úà àìîì êéøö êéðç ìëååðéîéî áùåéù äæ ìù . íéîééñîùë

øçà åäùéîì åîë ÷åéãá úåðåëúä ïúåà úà ùé åäùéîì íàä íéàåø .  

  íéìãáää úà àöî ìù úåðåîú íéç÷åì) çôñð1 (íé÷çùîå.  

 
 úåöåá÷ éúù ïéá ÷çùî íé÷çùî ,úååù úåöåá÷ éúùì ÷ìçúäì íéëéðçäî íéù÷áîå) .úåçåë äéäéù éãë .

ïéèåìçì úåäæ åéäéù ìáà.(..!  

 úåâåæì íé÷ìçúî .äòåðúä ìù ìîñä úà øééöì êéøö âåæ ìë ,åâåæ ïáì äîåã éëä äéäéù ïôåàá) .ìãåâ ,

óãá íå÷éî ,åëå ìåâéòä úåîéî÷ò'(  

 
 øäî éëä øúåô éî úåøçì íéùåòå úåàååùî íéðéëî  .úåøéèô ïðéà úåàååùîäî ÷ìç) ...X=2X.(  

  úîñøåôîä úéôåñåìéôä äìàùä"ïéèåìçì åæì åæ úåäæä íéî úåôéè éúù ùé íàä?) " úåàöîð ïä ìáà

äðåù íå÷îá ,úåäæ àì ïäù øîåàù äî ( íéøáã íéáäåà íéëéðçä íà ïåéãì ïééðòî çúô úåéäì äìåëé

íéäåáâ.  

 
 íéøéöî / íéøáã éðéî ìë ìù úåîù íéáúåë)à íîöòá íéøáãä úà íéàéáîù å–øä  ,çúôî ,äðåîú ,óì÷ ,

øéð ,÷åøé ,òáèî ,íåç ,ñåñ ,úéðåëî ,äáäà ,ñåèî ,åëå' ( øúåé úàöåî éî úåöåá÷ä ïéá úåøçú íéùåòå

 íéöôçá íéååù íéøáã)ø úåàá íéîééúñî øéðå øä ,'äøåáçú éìë ïä ñåèîå úéðåëî , áöîá íä íéöôçä ìë

íîåã äøéáö ,âå çúôî íâúëúîî íééåùò úéðåëî í ,åëå' .( ïåéååéù éàå ïåéååéù âùåîä úà íéðéáî äæ êøã

–éøîâì íéäæ íéîöòäî äæéà  ,úé÷ìç íéäæ äæéàå .  

  ÷çùì"÷åù åâðéá ."äìçúäì çåì ìá÷î ãçà ìë ,íé÷úô äáøäå . íé÷úôä úà óéìçäì êéøö ãçà ìë

íéøçà íé÷úôá åì ùéù íéøúåéîä .çåì íééñîù éî àåä çöðîä . ãåò ñåðåáë ìá÷î äøåù íééñîù éî

íé÷úô äùåìù  . åúåà êéøö éðàù äî éôì òá÷ð øáã ìù êøòä íéîòôì éë äàøî ÷çùîä– éðà ïëì 

íåìäéá çåôú óéìçî ,ø÷é øáã àåä íåìäé íðîà éë ,êøåö åá ïéà éì ìáà .äæ úîåòì , éì íééñî çåôú

äøåù    .  
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â. éìù úåäæä úøèî éäî.  

÷éîòî øúåé èáîáúåäæ äìéîá íéùîùî åðçðà éðåùä úà øéãâäì éãë äîì ïéáäì øùôà  . úà åðçá åéùëò ãò

éìù úãçåéîä úåéùéàä .úîéé÷ àéä òãåî ìáà ?úåãçåéîä úåðåëúä íò ãçåéî íãàë íìåòá íéé÷ éðà òåãî ,

åëå úãçåéîä úåéùéàäå'  .íéøîåà åðà äá øåôéë íåéá äìéôúä úà íéøéëî åðìåë" :é÷åìà ,ù ãò éðéà éúøöåð àì

éàãë ." ÷å÷ áøä ìù åøáñä úà íéøéëî íâ åðáåø) çôñð2 (êë ìò , ãçà óà éúøöåð àìù ãò éë øéáñî íöòá àåä åá

éì ÷å÷æ äéä àì ,éúøöåð àì úîàá ïëìå .éìù úåéùéàá úåáéùçä ,÷å÷ áøä øéáñî , ä÷éðòî àéäù úåòîùîá  àéä

íìåòì ,ä úà íã÷ì úðî ìò ìòåô éðà äáù ïôåàáíìåò ,ìâåñî éðà åá ïôåàá ,íã÷î éðà åáå .ïëì , éìù úåäæä íðîà

íìåëî äðåù éðàù äî àéä ,íìåëì éðàù äî úà òéôùäì äöåø íöòá éðà ìáà ,ìòåôä ìà éìù úåçåëä úà àéöåäì ,

äáéáñìå éì óúåùîù äî àéä éìù úåäæä ïëì  .íéøù÷ øöåéå ìåòôä ìà éìù úéãåçééä úåäæä úà àéöåî íöòá éðà – 
íéøåáéç øöåé . àîâåãì-úåäæ úãåòú   .íéàáä íéèøôä íéòéôåî äãåòúá :  

   

 ú øôñî.æ.  

 äçôùî íùå íù  

  íàä íù  

 äãéì êéøàú  

 äãéì íå÷î  

 ïéî  

 íåàì  

   

åìàä íéèøôä ,íéåñî øù÷äì åðúåà íéñéðëî ,íéøéòö/íéøâåáî ,íéìàøùé /íéà÷éøîà ,íéøáâ /íéùð ,åëå'  . íä

úåéùéàá äî íéøîåà íöòáíéøçà íò äååù ìù  ,éá ãçåéî äîå .íéèøô ìù èòåî øôñî íòù øåøá , íéùðà åðëúéé

 íéäæ)êéøàú åúåàá åãìåðù ,åëå íù åúåà íò'(  ,éùéà éøîâì àåäù úåäæ úãåòú øôñîä úà ùé ïëì , ãçà ìëì øöåéå

 úåäæ)úåäæ éà íöòá åà (...úéãåçéé.  

ïåôìè øôñî åîë ùîî  ,àî íéáëøåî íéøôñîä ìåëúåøôñ íúå ,íéðåù íìåë ìáà .äðåù àåä øôñîä ìù óåøöä éë ,

 íéáéëøîä íúåà úà ùé íìåëìù úåøîì–úåäæä éäåæ  .  

  
 åìù íéèøôä úà áåúëì êéøö ãçà ìë äá úåäæ úãåòú ïéëäì .–íéäæ íéèøô ùé åð÷ìçìù úåàøäì  , ìáà

äðåù ãçà ìë.  

 ÷ä íò úåîúçä éôã ïéëäìúåàáä úåéøåâè :íù ,äçôùî íù ,äãéì êéøàú ,åëå àáàä íù' . àéä äøèîä

éì ùéù èéøô åúåà íò íéùðà øúåéù äîë óåñàì) . úåùòì åà äöåçä úàöì íâ øùôà íéëéðç èòî ùé íà

áåçøá íéùðà  ìåàùì íò úåøçì .(íéäæ íééðù åà èøô ùé åðáåøì íà íâ ,íéååù åðçðàù øîåà àì äæ .  

 
 úåìáìåáî íéìî íé÷çùî . ìàøùé úðéãîá íéùéàì äøåù÷ä íéìî úîéùø íéðéëî) øåù÷ä øçà åäùî åà

àùåðì( ,úåìáìåáî úåéúåàä ìáà .úøúúñî äìéî åæéà àåöîì êéøö) . àîâåãì– äøéì àîâåã  = äãìåâ

øéàî (úåäæ ãåñé éðáà íúåàîù úåàøäì ,èåìçì íéðåù íéøáã øåöéì ïúéðïé .  

  øñî åúåà íò-äìéî úúì  ïúéð  ,íéìî øúåé äðî àéöåäì çéìöî éî úåöåá÷ éúù ïéá úåøçúäìå .

)ãåàî äáøä àéöåäì øùôà úéìàøùé úåäæ íéìéîäî (...  

  

 ÷å÷ áøä ìù òè÷ä úà ãçé ãåîìì) . çôñð2(  

 öéáåìåñ áøä ìù òè÷ä úà ãçé ãåîìì'÷é) . çôñð3(  

 ùäì ìàëéî øéùä úà òéî) çôñð4 (ãçà ìë ìò øîåà íùä äî åéúåá÷òá áåùçìå , ìò øôñî àåä äî

úøåù÷ú øùôàìå øáçì åúøèîù éîë åìù úåäæä  .  
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 íéöôçä íò äîçìî íé÷çùî /úîãå÷ä äãåúîäî íéöôç úåîù . äòøëä øñç ÷áàîì íéòéâîùë) øúåé éî

òáèî åà ÷åøé ÷æç ?äáäà åà ñåñ ?ñåèî åà úéðåëî? (äùòîì , äî èéìçäì êéøö åæä äìàùá òéøëäì éãë

 ïåçöéðì ïåéøèéø÷ä)äìéî ìëá äðåùàøä úåàä ìù éøôñîä êøòä /äìéîä ìù éøôñîä êøòä / íãàù äî

áäåà øúåé äöåá÷á ùàøî åøçáù /åëå úéáîåô äøéëîá øúåé äååù äî' .( øùôà äéäéù éãëù àåä ïåéòøä

ñçéúäìåäùîì  ,äàååùä úãå÷ð äéäúù êéøö ,øåáéç úãå÷ð . åðìù úåäæá íâ êë–åðáù äðåùä  , àåä

äðåù íðîà ,åðìù äáéáñì ñçéúî àåä ìáà .  

  

ã.  éãåäéå éìàøùéá äùòî...  

 âùåîä íò åðùâôð äúò ãò"úåäæ) ."êáåñîä íò åðì äëçî äî èåùôä âùåîä úà ùåâôì äéä äæ íà? (... ùåâôð äúò

"åéìàøùéú ."òâø ,äæ äî òãåé éðà !–ìáîè òáåë  ,ìôàìô ,øåúá óå÷òìå ...ïåëð . ìù íéáéëøî èìçäá íä äìà

úåéìàøùéä ,íäì ääæ äðéà  úåéìàøùé ìáà .  

éìàøùé äæ äî æà ?éìàøùé åäî ïéáäì éãë ,ìéçúä ìëä äôéà ùôçì éãë .âùåîä ìù åùøåù , åðéáà á÷òéá ïáåîë àåä

ìàøùé íùá àø÷ù .åîù ìò ,á÷ä åðúåà àøå÷"ðúä ìë êìäîá ä" ìàøùé éðá ê-ìàøùé ìù åéðá   . àéä åæ äãáåò

äáåùç .íìù àåä øùàë íò úåéäì êôåä ìàøùé íò éë åðúåà úãîìî àéä .ìàøùé íò ,íéèáù øùò íéðùî áëøåîä ,

íéðåù úåçåë øùò íéðùì éåèéá ïúåð ,íäî ãçà øñç íàù ,íìù øáã øåöéì ïúéð àì áåù .  

ìäîá êàäéøåèñéää ê ,á÷ä øùàë àøåð òø÷ äø÷"íéèáùäî íéðù ïéá òø÷ øåöéìå äëìîîä úà ìöôì èéìçä ä ,

äøùòä øàùì) . çôñð5 (äëìîîä äìöåô æàî .äãåäé úëìîî äàø÷ð ãåã úéá úìùåù úçú øàùð øùà äéöç , åìéàå

íéèáùä øàù ,ìàøùé íùá àø÷éäì åëéùîä .÷åîò øúåé ïôåàá ,éë éæðëùà áøä øéáñî íéîéé÷ ïééãò úåðçîä éðù 

åðëåúá .øîàîä úà àåø÷ì éàãë , åéìò ññåáî äìåòôá äæ ÷ìç) çôñð6.(  

ïë íà ,åúåîìùá ìàøùé íò úà àèîä éåèéá àåä éìàøùé , àåäùë ìàøùé íò úà àèáîä éåèéá àåä éãåäé åìéàå

åëåúá íééåöîä íéðååâä øùò íéðù êåúî íééðù íò òéôåî .  

  

  

 íéèáù úøåæôú .íéèáùä øùò íéðùî úøåæôú íéðéëî ,úåîùä øùò íéðù úà àåöîì äöåá÷ä ìòå . øçàì

íéèáù äáøä êë ìë êéøö äîì íéìàåù ïëî ,íéàöîð íìåëùë åðîù úà àèáî ìàøùé éë íéøéáñîå   .  

  

 íãà ìù äðåîú íéàøî ,÷ìçì íéëéðçäî íéù÷áîåíé÷ìç øùò íéðùì åúåà ) .íééôâ ,íééîéðô íéøáà  ,

ùàø ,åëå íéãâá' (áåùç éëä íéøáàäî äæéà íéëéðçä úà íéìàåù , øàù úà óéìçäì íäì íéøùôàîå

äæä ÷ìçäî ãåòá íé÷ìçä  .íéöåø íðéà òåãî ?íéîéåñî íé÷ìç úà íéãéøåî åðééä íà , íúééä êéà

øàùðù äîì íéàøå÷ ?àøå÷ íúééä ïééãò íàäíãà åì íé ?àìù äàøðë ,íìù íãà àåä íãà . íò êë

ìàøùé .úåçôù éîå øúåé áåùçù éî ùé íðîà ,úëøòîäî ïè÷ ÷ìç éìá øùôà éà ìáà . íâ êë éë íéøéáñî

ìàøùé íòá ,ãçåéî ÷ìç àåä èáù ìë , ìàøùé åðàø÷ð ïëìå .úåìâì åðàöéùë , åëìä íé÷ìçäî ÷ìçå

êë àø÷éäì åð÷ñôä ãåáéàì  .ì åðøæçùîäðéãîä úà åðî÷äå õøà ,ã÷ôúì åìà íé÷ìç åøæç .  

  

 ìñøåãë íé÷çùî ,íéôñåð íé÷åç íò .ïîàî ùé äöåá÷ ìëì ,ùàøî íéòá÷ðù íéììëá ãåîòì ùøãðù .

÷çùîä ìò ãåàî íéù÷î ïîàîì íéðúåðù íéììëä) .äô÷úä ìëá íééîòô ãçà ìëì øåñîì íéáééç ,

øæé íìåëù íéáééçõåçáî å÷ .åëå íééåñî ÷çøîî òåì÷ì ãçà óàì øåñà' (– ìëá íöòáå ïàë íéàåøù äî 

øçà åäùî äùòé ãçà ìëù úáééç àéä áåè ìòôú äöåá÷ù éãëù àåä ÷çùî , ÷ø àìå íéøñåî íìåë íà

ïåëð ãáåò àì åäùî æëøä .äöåá÷ éäåæ .íìåòá íéáåè éëä íéð÷çù äùéîç äá åéäé íà íâå , àì íä íà
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 åîéàúéçéìöäì éåëéñ ïéà æà éðùì ãçà .ìàøùé íòá íéð÷çùä íä íéèáùä  . íì÷ç úà åðãáéàù òâøî

äöåá÷ àì øáë åðçðà .íéøùëåî íéð÷çù ìù óñåà úåéäì åðëôä ,ìàøùé íò åðì àåø÷ì å÷éñôä ïëì .  

 íéòè÷ä úà ãåîìì ïúéðå éàãëù ïáåîë) . íéçôñð5 å 6(  

  
 

 ç úðáäàùåðá ÷åñéòä úåáéù  

 ìù àùåðá íé÷ñåò à÷ååã äîì æà"úéìàøùé úåäæ"? !äùòîì ,úåäæ äðùé éèøôä íãàìù åîë , íòì åà äöåá÷ì íâ êë

úåäæ ùé .úéèøô úåäæ ìù äéáéëøî øùàî øúåé äáøä íéáëøåîå íéáçø íðä íòä ìù åúåäæ ìù íéáéëøîäù àìà .

åðìù úéîåàìä úåäæä úà øéëäì íéöåø åðçðà ,äîì ìáà ?åðéàøù éôë ,à áìùá ,'íééçá äøèî åðùé ãçà ìëì . åì ùé

ãåçéé ,íéùâäì êéøö àåä åúåà .éììë ïôåàá íâ êë ,äøèî äðùé ìàøùé íòì ,ãé÷ôú åì ùé ,ãåòéé . åðéàøù éôë ìáà

íãå÷ä áìùä óåñá ,åéúåçåë ìëá ùîúùäì øåæçé àåäù éìá åãé÷ôú úà íéìùäì ìåëé àì ìàøùé íòì ,ôë åà é

 íãå÷ä ÷ìçá äæì åðàø÷ù–ìàøùé  ,íéèáù øùò íéðùî áëøåîä .  

íåéä íâ ïëì ,øåáéöá äðè÷ àì äöåá÷ äðùé ,úéãåäé äîöò úà øéãâäì äðëåî àìù , àø÷éäì úù÷òúî àìà

úéìàøùé .äãåäé àìå  ìàøùé úàø÷ð åðúðéãî íâ .åðãåòéé úà àìîì íéöåø øåáéöë åðçðà íà ,åðìù ãé÷ôúä úà ,

àì åðçðàåðá ùéù íéîéåñî úåçåëì íöîèöäì íéìåëé  ,íéáåùç íä íà íâ . íéàùåðá íâ ÷åñòì íéáééç åðçðà

øåáéöá íéøçà íé÷ìçì íéáåùçù íéøçà ,äìéîä ïáåî àåìîá íéìàøùé úåéäìå øåæçì ìëåð êë  ÷ø éë . úåáøú éäåæ

ìàøùé .åðúåäæ éäåæ .åúùäìå íéøù÷ øåöéì äúøèîù úåäæä ïééðòá åðéàøù éôëúå , äëéøöù åæ àéä úåáøúä êë

úåáøúäì .øîåì äî íäì ùéù úåäæå úåáøú øåöéì íéëéøö øåáéöëå íòë åðçðà ,úåéúôëéà , úà íéùâäì úåöåø ïä

ïãåòéé . øåöéì íéöåø åðçðà"úåäæ úãåòú "íéëøò úàìî . úàéöéå äøåú ïúîë åðìù ä÷éúòä äéøåèñääî íéëøò

 øúåé äùãçäîå íéøöî– äðéãîä úî÷äî úåðåøçàä íéðùä íéùéùá äø÷ù äîîå .ïëì , úà øéëäì ãîìðù áåùç

åðúåäæ ,úéîöòå úéúéîà úåäæ éìòá úåéäì ìëåð êë .  

ú÷îúöîå úëìåä åðìù úåäæäù êëì íéðîñ íðùéù úçà àì åðéàø úåðåøçàä íéðùä êìäîá) . çôñð7 ( áéöð àì íà

äáéèðøèìà ,äá øîåì äî òãðå åììä íéàùåðä úà ãîìð àì íàí ,áåúë øáã íåù øàùéé àì åðìù úåäæä úãåòúá .

åðçðà ,äòåðúá ,úåäæ úãåúò íéáúåë  !  

 
  úéúöåá÷ úåäæ úãåòú øåöéì–äðéãîá åø÷ù íéòåøà  ,ïééöì äöåá÷ì áåùçå , ïôåàá íúåà åøéëéù éãë

èøåôî) .óéðñä  ìëì ñ÷è ïéëäì ,øåéñ ïâøàì ,èøñ úåàøì ,ïéëäìåëå éôéðñ úåòãåî çåì '(  

  äðåøçàä úòá åø÷ù íéòåøéà àéáäì) çôñð7 ( , åäùéî øùàî ÷éîòî øúåé ïôåàá íúåà çúðì úåñðìå

òø úåùòì äöåø .ïå÷éú ìù ïôåàá ããåîúäì úåñðì àìà ,øáãì íøâ äî ,äæ úà íéðùî êéàå    .  

 ìàøùé úðéãîì ãåñé é÷åç äòéöî äöåá÷ä äá úåäæ úãåòú ïéëäì .  
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  פחיםנס
à çôñð'  
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 çôñðá' –éúøöåð àìù ãò ÷å÷ áøä   
  
  
  

 ãò íìåòîù ìáâåî éúìáä ïîæä åúåà ìë

éúøöåðù ,éì êéøö äéäù íìåòá øáã äéä àì éàãå . úéìëú åæéà ìéáùá øñç éúééä íà éë

øöåð éúééä äîìùäå , úåà àåä ïîæä åúåà ãò éúøöåð àìù ïåéëå , æà ãò éàãë éúééä àìù

úåàøáäì ,éúàøáðù úàæë úòì íà éë êøåö éá äéä àìå , êéøö éðàù äòùä äòéâéäù éðôî

úåàéöîä úîìùäì øáã äæéà àìîì . åéùëò éððä éúàéøá úéìëú ìà éùòî ãçééî éúééä åìéàå

éàãë , éðéàå éúàéøá úéìëú ìà éúòâä àì éøä úéìëúä áåèì íéðååëî éùòî ïéàù ïåéë ìáà

ïëì íãå÷ åîë éàãë ïééãò ."  

    
  

 çôñðâ' –öéáåìåñ áøä 'íééåñî íãàù äæ ÷é  
  

  
, התקופה מוגדרת ובמקום מוגדר, את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים"

נוכל להבין רק אם נקבל , ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות

ההשגחה יודעת היכן וכיצד . את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם

לקיים את , כוחות הנפש האצורים בויכול הפרט היחיד על חסרונותיו ו

באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יהא זה בכוחו של האדם למלא . שליחותו

בורא העולם פועל בהתאם להלכה האומרת כי לא יתכן למנות . את שליחותו

זו שליחות . שליח כדי לבצע תפקיד שהוא למעלה מכוחותיו של שליח

מאחר שאם ממנים אדם למלא . שאי אפשר לקיימה והיא מחוסרת כל ערך

משום כך נברא . מן הראוי ליתן לו גם את היכולת לפעול כשליח, שליחות

  ."היחיד בתקופה ובמקום שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם מילוי שליחותו

  
  

 çôñðã' - øéùä "ìàëéî."  
  

ïá ìù íù äæ ìàëéîù íéøîåà íä  

äìàëéî éì íéàøå÷ íä æà  

ùä ìù ïáä íúéà ÷çåöåïë  

äì äîãð äæù øîåà àåä  

ðà'íùä úà éì íéðùîù úáäåà àì  

ïëùä ìù åðá úà íâ úáäåà àì.  

ìàéðã äì íéàøå÷ úçà äãìéå  

äìàéðã äì íéàøå÷ àìå  

ìâøúäì äù÷ éìù íùì ÷ø  

äìàëéî éì íéàøå÷ íä æà.  

íéùðà äëëù úøîåà àîàå  

 úà íéëùåî íä øåîâì íäì äù÷ùë

íéôåñä ,äôé íù äæ ìàëéîå  

÷îá æàäìçúäî äì àåø÷ì íå  

ä úà íéôéñåî íä- äì äì äì äì äì   

ðà'íùä úà éì íéðùîù úáäåà àì  

ïëùä ìù åðá úà íâ úáäåà àì.  

ïåùéì åëìä íìåëùë äìéìáå  

úáðøàäå ìåúçä íâ  

ïåòùäî àöé íåàúô ìàëéî  

ãìé åîë øáéã éìù íùä.  

åúåà íéðùîù åì úôëà àì ,ïëì  

ïëùä ìù åðáî íâ åì úôëà àì  

ø éðàíå÷î ìëá æàî åúåà äàå  

éì äîãð äæù íéøîåà íäå  

ãçåéî ïôåàá éúåà ÷éçöî àåäå  

éìàëéî éì àøå÷ àåäùë.  

íéùðà äëëù úøîåà àîàå...  

íùä úà éì íéðùîù éì úôëà àì øáë
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 çôñðä '–à íéëìî  ')ô 'é"à ,ë" è–ì "è (  

 çôñðå'–é÷øù áøä  ,)å÷ åèéðî êåúîéàøä úà àø"ä(  

  

ìàøùé úëìîîå äãåäé úëìîîì éøåèñää äøå÷îá úëééù äãåäé úéáå óñåé úéáì ä÷åìçä . åìâùë

íéèáùä úøùò ,åãáì äãåäé èáù ìù úåéèððéîåãä úçú äîåàä úéøàù äøúåð ,äîù ïàëîå :íéãåäé .

úàæä ä÷åìçä ìáà ,äîåàä íåé÷ì úéçøëää ,äìèá àì , èáù êåúá äùãç äøåö äìáé÷å äãåäé

åîöò ,íééîåàìä íéðåìéçì íééúãä ïéá ä÷åìçä úåîãá . óåâä øùàëù àåä øáãì ìùî)íéèáùä úøùò (øñç , àìîî

 ùàøä)äãåäé (íéøáàä øàù ãé÷ôú úà .  

äãåäé èáù ,åòáèá éðçåø ,ùàøì ìåùî ,íéøôà èáùå ,éøîåç-éðåìéç ,óåâì ìåùî .äæ éôì , èáù ìë ìù éçéùîä ãòéä

åøáç ìùî äðåù .ääîëçä àåä äãåäé èáù úåéçéùî ìù ãòé , äúåà ìù äúçìöäì ïçáîä àéä úéðçåøä äéìòäù êë

úåéçéùî .äúîåòì ,óåâä úìåàâì úðååëîä óñåé úéá ìù åúåéçéùîì ,äçìöää ããî àéä úåéðçåøä àì , úåãçà íà éë

íòä ,ãçà éîåàì ìòôî ììëì ìàøùé éøåæô úà ãçàì åðééäã ,éåèéá éãéì øáãä àáù éôëúåðåéöá  , ãå÷ôúäù åîë

íäéðéá úåãçàúääå íéøáéàä ïéá íåàéúá éåèéá éãéì àá óåâä ìù ïåëðä. úéãåçéä åúåðùøô úà ïéáäì ùé äæ ãåñé ìò

ù äëìäì éæðëùà áøä ìù"ïéðã ãåã úéá éëìî ,íúåà ïéðãå" , ìáà"ïéðã àì ìàøùé éëìî ,íúåà ïéðã àìå) ."ô ïéøãäðñ"á (

éðåùàøä èùôä éôìù ãåòáãáòéãáù úåáéñð ìùá àìà øîàð àì äæ ïéãù äàøð äéâåñä ìù  , äéåùòù äì÷úä éðôî

ïéãì êìî úãîòäî úàöì , éëìî ìò ìéçäì ïéàù äúééä úéøå÷îä äúåòîùîù äîåã÷ äëìä éæðëùà áøä ïàë äàåø

äãåäé úéáá íéâäåðä íéììëä úà íéøôà úéá .íéðåù íéèáùä éôåöøôù íùë ,úåðåù íäéúåëìä ïë .ùî êë íå" íéãéîòî

íéèáùì úåàøãäðñ) "ô ïéøãäðñ"î à"ä( ,èáùä åúåà éîëç éãé ìò èáùì äëìää ú÷ñôð ïäáù ,åéôåà úà íéøéëîä .

ïë åîë , íéâùåîä ïéá äôéôç ïéà"äãåäé "å"ãåã ïá çéùî ." àåä äãåäéù ãåòá"åùã÷ì" ,ãáìá éðçåøä íåçúá ÷ñåò , çéùî

ùîä úåîâîä éúù úà ãçàîä àåä ãåã ïáäùãç äøéöéì úåéçé .  

  

àé Ää Çä ú Åò Èa é ÄäÀéÇå èë ,íÄ Èì ÈLeøé Äî à ÈöÈé í Èò Àá ÈøÈé Àå ;Àê Æø Æc Ça àé ÄáÈp Çä é Äð Éìé ÄM Çä äÈi Äç Âà Éåú Éà à Èö Àî ÄiÇå , ä Æq Çk Àú Äî àeäÀå

ä ÈL ÈãÂç ä Èî Àì ÇN Àa ,í Èc Çá Àì í ÆäéÅð ÀLe ,ä Æã ÈO Ça  .Âà N Ét Àú ÄiÇå ìäÈi Äç ,åé Èì Èò ø ÆL Âà ä ÈL ÈãÂç Çä ä Èî Àì ÇO Ça ;Èä Æò Èø À÷ ÄiÇå--

ø ÈN Èò íéÅð ÀL ,íé Äò Èø À÷  .ø Æîà ÉiÇå àì ,í Èò Àá ÈøÈé Àì ,ç Ç÷-Èê Àì ,íé Äò Èø À÷ ä Èø ÈNÂò  :ì Åà Èø ÀNÄé é Åä Éì Áà äÈåäÀé ø Çî Èà ä Éë é Äk ,

ú Æà Çò Åø É÷ é Äð Àð Ää-ä Éî Éì ÀL ãÇi Äî ä Èë Èì Àî Çn Çä ,Èê Àì é Äz ÇúÈðÀå ,Åàíé Äè Èá ÀM Çä ä Èø ÈNÂò ú  .ã Èç Æà Èä è Æá ÅM ÇäÀå áì ,äÆé Àä Äé-

Éål--ãÄå Èã é Äc Àá Çò ï Çò Çî Àì ,íÄ Çì ÈLeøÀé ï Çò Çî Àìe ,d Èá é Äz Àø Çç Èa ø ÆL Âà øé Äò Èä ,ì Åà Èø ÀNÄé é Åè Àá ÄL ì Ék Äî  . ø ÆL Âà ï ÇòÇé âì

é ÄðeáÈæÂò ,ïé Äð Éã Äö é Åä Éì Áà ú Æø Éz ÀL Çò Àì eåÂç Çz ÀL ÄiÇå ,î Àë Äìá ÈàÉåî é Åä Éì Áà LÉå ,éÅð Àá é Åä Éì Áà í Ék Àì Äî Àìe-ï Éån Çò ;à ÉìÀå-

é Çë Èø Àã Äá eë Àì Èä ,é Çè Èt ÀL Äîe é Çú Éw ËçÀå éÇðé Åò Àa ø ÈLÈi Çä úÉåNÂò Çì--åé Äá Èà ãÄå Èã Àk  .à ÉìÀå ãì-ú Æà ç Çw Æà-ì Èk-

ä Èë Èì Àî Çn Çä ,ÉåãÈi Äî  :ep Æú ÄL Âà àé ÄNÈð é Äk ,åéÈi Çç é ÅîÀé ì Ék ,Çî ÀìÉåú Éà é Äz Àø Çç Èa ø ÆL Âà é Äc Àá Çò ãÄå Èc ï Çò , ø Çî ÈL ø ÆL Âà

å Àö Äî é Èú Éw ËçÀå é ÇúÉ  .ä Èëeì Àn Çä é Äz Àç Ç÷ ÈìÀå äì ,Éåð Àa ãÇi Äî ;Èê Àl Èäé Äz Çú Àðe ,íé Äè Èá ÀM Çä ú Æø ÆNÂò ú Åà  .Éåð Àá ÄìÀå åì , ï Åz Æà

è Æá ÅL-ã Èç Æà--úÉåéÁä ï Çò Çî Àì-ãéÄå Èã Àì øé Äð -ì Èk é Äc Àá Çò-ÇäéÇð Èô Àì íé ÄîÈi ,íÄ Çì ÈLeøé Äa ,ÆL Âà øé Äò Èäé Äì é Äz Àø Çç Èa ø ,

í ÈL é Äî ÀL íeN Èì  .ç Çw Æà Èê Àú ÉàÀå æì--Èz Àë Çì Èîe ,ø ÆL Âà ì Éë Àa-Èê ÆL ÀôÇð äÆe Çà Àz ;Àê Æì Æn Èúé Äé ÈäÀå ,ì Çò-ì Åà Èø ÀNÄé  . çì

äÈé ÈäÀå ,í Äà-ú Æà ò Çî ÀL Äz -ì Èk-ÈêÆe Çö Âà ø ÆL Âà ,Äá Èz Àë Çì ÈäÀå é Çú Éåw Ëç øÉåî ÀL Äì éÇðé Åò Àa ø ÈLÈi Çä Èúé ÄN ÈòÀå é Çë Èø Àã

å Àö Äîe é ÇúÉ ,é Äc Àá Çò ãÄå Èc ä ÈN Èò ø ÆL Âà Çk--Àê Èn Äò é Äúé Äé ÈäÀå ,úÄé Çá Èê Àì é Äúé Äð Èáe-ãÄå Èã Àì é Äúé Äð Èa ø ÆL Âà Çk ï Èî ÁàÆð , é Äz ÇúÈðÀå

Èê Àì ,ú Æà-ì Åà Èø ÀNÄé  .ú Æà äÆp ÇòàÇå èì-ãÄå Èc ò ÇøÆæ ,Çî ÀìúàÉæ ï Çò--Àê Çà ,ì Èë à Éì-íé ÄîÈi Çä.  
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בישראל העמים, לאומיות    !?האם ככל 

äìåòôä úøèî 

ìàøùéá íåéä úîéé÷ä úåéîåàìä  úùéôú éäî åàøé íéëéðçä ,äúåà íã÷ìå øôùì åöøé.  

  
äìåòôä äðáî 

 íåéë ìàøùé úðéãîá úîéé÷ä úåéúééòáì äôéùç. 
 éìàøùé åäéî ?-íåéä éìàøùéä úà úåðééôàîä úåðåëúä íò úåøëéä .  

 åùå úåãçåéî úåðåëúá ïééôàúäì êéøö éìàøùéä íåàìä íâå ãçåéî íò àåä ìàøùé íòù äðáäúåð.  

                                                                                        
äìåòôä êìäî 

 íåéë ìàøùé úðéãîá úîéé÷ä úåéúééòáì äôéùç.  

íéëéðçä ìù íéãé÷ôú ÷çùî êåøòð . êéðç ìë)íéëéðç éðù åà ( ù÷áðå úéìàøùé úåîã ìù øåàú äáå äéñéèøë åìá÷é

å íéöåø åéä íä êéà úåîã äúåà íùá øàúì íéëéðçäîäàøú äðéãîäù íéîìåç) . çôñðà'(  

úôñåð úåøùôà : øåúá úåáåø÷ä úåøéçáì õåøúù äâìôî íé÷äì íäéìòù íäì øîåìå úåéñéèøëä úà íéëéðçì ÷ìçì

äéñéèøëá åøåàéú úà åìáé÷ù ùéàä åúåà.íäìù äâìôîä ìù òöîä äéäé äî  ?)äæ úà çúôì øùôàå éàãë , ìåç íåéá

úîã÷åî äðëä íò åà  .úåøéçá úæøë øåöéì êéøö ,åëå úåøéçá  úìåîòú'(  

åøåáò íééúåòîùîä íéøáãä ø÷éòá íéáåùç íòäî ãçà ìëìù åðéàø  , íàúäá äðéãîä úà áöòì äöåø àåäå

åìù úåðåöøìå íéëøöì . äæ úà úåàøì øùôà íò ïäî úçà ìëù äðéãîá åðì ùéù úåðåùä úåâìîä úåîë ìò èáîá

åæî åæ ãâåðî åìéôàå ïéèåìçì äðåù òöî ,ãçåàî ãçà íò êë øåöéì øùôà êéàå?  

  

íåéë ìàøùé úðéãîá äøå÷ù äî úà úåòéáîä íéðåúéòî úåðåù úåáúë äôöøä ìò øæôð :íéëøã úåðåàú ,íéòåâéô ,

úåáéðâ , úåçéöø äî ìù íéøáã ìòåëå êëá') . çôñðá'(  

 ìàùð äôöøä ìò åðùøôù úåðåùä úåáúëä ïéá åøáòé íéëéðçäù éøçà äéìòù äðéãîä åæù íéáùåç íúà íàä 

åðéúåáà åîìç ?éãåäéä íòä úðéãî àéäù äðéãîä åæ íàä ,øçáðä íòä?  

  íéëéðçä íò ïåéã çúôð–ãî úåàéöîä åæ òå ?åæëù úåâäðúä úçúôúî ãöéë ? úåìéòôá åðéàø øáëù éôë

äðåùàøä ,åéúåðåöøå åéëøö ÷åôéñá ÷ø ïééðòúîå åîöò ìò ÷ø áùåç ãçà ìë øùàë , íâ íéòéâîù àìô àì æà

òùôìå úåîéìàì.  

  

 éìàøùé åäéî ?-éìàøùéä úà úåðééôàîä úåðåëúä íò úåøëéä íåéä . 

íéëéðçì øôñð :úåéìàøùé éëä úåðåëúä àùåðá ø÷çî êåøòì èéìçä êåðéçä ãøùî . ø÷çîá íéôúåù úåéäì íëéìò

äæä . äôöøä ìò øæôð êë íùì úåðåù úåðåëú íò úåéñéèøë) çôñðâ' ( éëä ïä úåðåëú åìéà øåçáì íëî ãçà ìë ìòå

åéðéòá úåéìàøùé) .íéîòô øôñî íìöì ùé úåðåëúäî úçà ìë àåäù úåðåëúä úà åîöòì úç÷ì ìëåé êéðç ìëù êë 

øçåá  .(  

 úç÷ì ìåëé êéðç ìë3åéðéòá úåéìàøùé éëä ïäù úåðåëú ìù úåéñéèøë .  

úéáîåô äøéëî êåøòð ïëî øçàì . ìá÷é êéðç ìë5 äáøîì äúåà øåëîéå úçà äðåëú íòô ìë àø÷é êéøãîäå úåéøëåñ 

øéçîá .ëéðçä ìë åøëîð úåðåëúä ìëù øçàìäìçúäá åøçáù úåðåëúä é÷úô úà êéøãîì åðúé íé . øåôñé êéøãîä
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äðåëú ìëá åøçá íéëéðç äîë ,ù êéðçä úà äëæú íéëéðç äáøä éëä äá åøçáù äðåëúäå"äð÷ " äøéëîá äúåà

úåéøëåñ ìù ìåôë øôñîá úéáîåôä.  

 íéëéðçä íò ïåéã êåøòð úòë–äøçáðù úéìàøùé éëä äðåëúä éäî  ?àéä à÷ååã òåãî? úàèáúî åæä äðåëúä äôéà 

íåéîåéä ééçá ?íúøçá úåðåëú ãåò åìéà ?òåãî?  

  

íéøéëî íäù úéìàøùé úåîã ìò åðì åøôñéù íéëéðçäî ù÷áð ,úåéìàøùéä úà úðééôàîù úåîã àéä íúòãì äîìå.  

õøàä úáäàá ïééôàúäì úåéìàøùéä ìò íéëéðçä éðéòáù äàøð ,îãàä úãåáòä ,åëå íòä úáäà ' äîë ìáà

äìàë úîàá íä íéøéëî åðàù íéìàøùéäî?  

  

 úåðåùå úåãçåéî úåðåëúá ïééôàúäì êéøö éìàøùéä íåàìä íâå ãçåéî íò àåä ìàøùé íòù äðáä.  

à íéëéðçì ÷ìçð òè÷ä ú"íéé÷ àì éìàøùé) ." çôñðã' .( íéëéðçä úà ìàùð–ä ìò íëúòã äî òè÷ ? ïéà úîàá íàä

åðéàøù úåðåëúä ãáìî íéìàøùéë úåéãåçéé íåù åðì ?)ë àì ïä íâù"úåàéîçî ë (...íéìàøùéë åðìù úåéãåçééä äî?  

  

äáçøäì:  
  

  הרב ברוך אפרתי/ ואעשך לגוי גדול 
  

ראשונית האסוציאציה ה, על פי רוב.אנו מכירים אותו עוד מימי היותנו ילדים. את אברהם אבינו אין צורך להציג

לך 'בפרשת , אלא שבפגישתנו הראשונה עם אברהם.ועוד' איש החסד', 'מאמין גדול', 'טוב לב'שלנו על אברהם היא 

מופיע פסוק , בלי כל הכנה, פתאום. לאברהם-ובצדק–אותן אנו מיחסים , לא כתובה שום אחת מהתכונות הללו', לך

וכי מי ) . בראשית פרק יב: " (ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ' ַוּיאֶמר ה :" 

, אנו רגילים.לא נענות לפני פסוק זה, שאלות אלו? מדוע נבחר לצאת במסע לארץ כנען? מהן תכונותיו? הוא אברהם

למשל (בחר בו לדמות נכבדת ' ומדוע ה, יותמהן תכונותיו הראו, הוא מכין אותנו, שלפני שהמקרא מגיש לנו דמות

  .אך לא כן אברהם). ועוד רבים, דוד המלך, אצל שאול המלך

שהם , רק באומה הישראלית , באברהם לא היתה בחירה פרטית :" וקובע, ל מפראג מתייחס לשאלה זו"המהר

ובחירה כמו , וזה בחירה כללית , "ואעשה אותך לגוי גדול ) " ב , בראשית יב ( שהרי כתיב באותה בחירה . זרעו 

מכל מקום עיקר , אף כי בודאי זכות אבות מועיל . כי המעשה הוא לפרט , ולא בחטא , זאת אין תולה במעשה כלל 

  ).נצח ישראל פרק יא" ( בחירה כללית בו ובזרעו -הבחירה 

עביר לנו את המסר שבחירת בכדי לה, לא נכתבו מידותיו וצדיקותו של אברהם, ל"לדעתו של המהר, במילים אחרות

כי אם בחירה בו בשל האומה הישראלית העתידה , באברהם לא היתה בחירה בשל מעשיו הפרטיים הטובים' ה

  .ולא בחירה באדם הפרטי ששמו אברם, זו בחירה באדם הטומן בחובו דורות של ישראל לעולמי עד. לצאת ממנו

, ו להסביר את בחירת אברהם ואת לכתו לארץ ישראלשהרי בבוא, תפיסה זו אכן מתאימה גם לפשט הכתובים

הסיבה שאברהם נבחר היא בשל הגוי הגדול העתיד , הוי אומר ).בראשית פרק יב" (ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול: "הפסוק אומר

  .ולא בשל התנהגותו הפרטית, להופיע בעולם דרכו

בחירה שאינה תלויה במעשיהם הטובים או , ולםבע' הרואה בבחירת זרעו של אברהם כנושאי דבר ה, על תפיסה זו

  .נחלקו התנאים, הרעים

 אין -אין אתם נוהגים מנהג בנים  , אתם קרוים בנים-בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים ', אלהיכם' בנים אתם לה'" 

  " בין כך ובין כך אתם קרוים בנים : רבי מאיר אומר ; יהודה' דברי ר, אתם קרוים בנים

  ) סכת קידושין דף לו עמוד אתלמוד בבלי מ(
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במקרה של מרי והתנהגות . במעשיו הטובים או הרעים' של ה' בנו'רבי יהודה תולה את היות העם היהודי קרוי 

  .בוחר' לא בו ה, דהיינו. 'אין העם קרוי בנו של ה, שלילית

הרי הבחירה בעם לא היתה ש', עדיין הוא בנו של ה, שאף אם התנהגות העם היא שלילית ביותר, אך רבי מאיר סבור

  .ל"כפי שהראה המהר, את העם הזה' אלא בשל אהבת ה, מעולם בשל מעשיו

  .ל"יש צורך להסביר את דברי רבי מאיר והמהר,אמנם

לבין השכר או העונש , על תלות בין בחירתו של האדם בין טוב לרע, התורה מלמדת אותנו במקומות אין ספור

  :כתוב', מועוהיה אם ש'בפרשת , למשל. שיקבל

ְוָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ... ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום " 

ְוָחָרה ַאף : ְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ָלֶהם ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם ְוַס... ְדָגֶנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך 

' ָּבֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָּׁשַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵּתן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ה ' ה 

  ":נֵֹתן ָלֶכם 

  )דברים פרק יא(

  .כתוב בפירוש מתנה את היותנו על האדמה במעשינו הטובים או הרעיםה

  ?ושגם אם ישראל חוטאים קרויים בנים, כיצד ניתן לומר שבחירת ישראל אינה תלויה במעשים , אם כן

  .ה קוק בימים של העליות הראשונות לארץ"עלתה על שולחנו של הראי, שאלה זו

הסביר הרב , )סוגיית יישום מצוות השמיטה בישוב היהודי הצעיר בארץסביב (ז "בויכוח שהיה לרב קוק עם הרידב

והציע דרך כיצד ליישב את , גם אם הם חוטאים' קוק את דברי רבי מאיר שטען שישראל תמיד נקראים בניו של ה

  .הדיאלקטיקה שבין גישה זו לבין דברי התורה בעניין התלות שבין מעשי האדם לשכר או העונש שיקבל

  : שני דברים עיקריים ישנם שהם יחד בונים את קדושת ישראל וההתקשרות האלהית עמהם :" הרב קוקכך כותב 

לאהבה ' רק באבותיך חשק ד ' : כאמור , כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות , האחד הוא סגולה 

 קדוש פנימי מונח בטבע הנפש והסגולה הוא כוח'; והייתם לי סגולה מכל העמים ', ' אותם ויבחר בזרעם אחריהם 

זה תלוי במעשה ,  בחירה -והשני הוא עניין .שאי אפשר לו להשתנות כלל , כמו טבע כל דבר מהמציאות ', ברצון ד 

יותר גדול וקדוש מהחלק התלוי בבחירה , לאין ערוך כלל , והחלק של הסגולה הוא הרבה .  תורה -הטוב ובתלמוד 

."  

  . שישנן שתי זויות הסתכלות על עם ישראל, ורהרב קוק סב, במילים אחרות

זוית ראיה . בחר באברהם' זו גם הזוית שבגללה ה, ל"שעליה דיברו רבי מאיר והמהר, היא זוית פנימית, זוית אחת

כך גם ישראל לא יכולים לשנות את , כשם שחתול לא יכול לשנות את עובדת היותו חתול, דהיינו.היא עובדה, זו

  .'יו של ההיותם ישראל ובנ

כי אם על ', שמה דגש לא על האמת המציאותית שישראל הם בני ה, זוית זו. אך ישנה גם זוית ראיה בחירית

והיא ', והיה אם שמוע'היא הזוית המופיעה בפרשת , זוית זו. 'השאלה כמה ישראל מבינים ומביעים את זיקתם לה

  .לטוב או לרע,  הבחירות היום יומיות של ישראללאור, הוי אומר, כוללת שכר ועונש לאור מעשי האומה והפרט

אינם , אך בה בעת הרבה תלוי במעשי העם הישראלי מאידך, של היות ישראל עם נבחר מחד, שני מימדים אלו

שהסגולה הפנימית לא תתגלה , אלא שברית כרותה היא :" וכדבריו בהמשך. סותרים מנקודת מבטו של הרב קוק

על כן הכל תלוי לפי רוב המעשה וקדושת , מידה שהבחירה מסייעת את גילוייה בזמן הזה כי אם לפי אותה ה

  )מתוך אגרות הראיה אגרת תקנה בשינויים קלים". ( תורה -האמונה ותלמוד 

  .בו' החשיבות של בחירות האדם היא בכך שהיא מוציאה אל הפועל את בחירת ה, דהיינו

המימד של הבחירות שהאדם עושה בחייו בין טוב , וקים הללוהטומנת בחובה את שני המימדים העמ, את סוגיה זו

  .מצינו באברהם אבינו, על אף מעשיו השליליים' והמימד של שייכותו של היהודי לה, לרע

בוחר בזרעו של ' שה, הנצחי', סגולי'בזה מתבטא המימד ה. בוחר באברהם תוך התעלמות ממעשיו' ראינו שה

  .אברהם מאהבה
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  .'י ה"הנדרש לעבור כל כך הרבה נסיונות ע, וא היחיד במקרא כולואברהם ה, אך בה בעת

כי אם גם איש , אברהם אינו רק איש הסגולה והנצח. עקידת בנו על גבי המזבח ועוד, הנדודים, עזיבת הוריו

 'אברהם הגיע לאמונה בה, ל במספר מקומות"על פי חז(ולמצפונו העדין ' הוא בוחר שוב ושוב בנאמנות לה. הבחירה

ולא קיבל את ההבנה הזו במסורת המשפחתית כמובנת , ברא את העולם' והוא בחר בהבנה שה, י בירור שכלי"ע

  ).מאליה

  

  

íåëéñì:  

éðçì íé÷ìçî òè÷ä úà íéë"éìàøùé åäéî) "çôñðä ' (ãçéá íéàøå÷å .÷éçöî òè÷ íðîà , ìáà åðîöò úà åðì øéëæîå

íéìàøùéë åðìù äãéçéä úåéãåçééä úîàá åæ íàä ?åðúåà ïééôàîù ãçåéî øúåé åäùî ïéà?  

  

íëñð :îòì äéåàøäå äéåöøä úåàéöîä äðéà ìàøùé úðéãîá íåéë úîéé÷ä úåàéöîäù åðéàø"ãçåéî íò àåäù é , íâå

úãçåéîå äðåù úåéäì äëéøö úéàøð äðéãîä äáù äøåöäå ìàøùé úðéãîá éçù éî , ìù äøãâä ììëá åðì ïéà ìáà

éúéîàä éìàøùéä åäéî .ôá äðéãîá úåàéöîä úà úåðùì íéìåëé åðà ãöéëå äéåöøä úåàéöîä éäî äàøð äàáä äìåò

ìàøùé íòì øúåé äéåàøå äáåè äðéãîì äúåà øôùìå ,äìåâñä íò.  
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  נספחים
 çôñðà'  

  
  

  
  

  
  

.  
  

  

ה ר . עקרת בית,  ילדים4אמא ל, 28 בת ,ש

מודאגת בעיקר מחינוך הילדים ליראת שמיים ומכך 

 .שיהיו בריאים וחזקים

ת א י סטודנטית לפסיכולוגיה . רווקה, 22 בת ,ל

מודאגת מאוד משכר . א ומלצרית בבית קפה"באוניברסיטת ת

ומהשכר שמקבלת , הלימוד הגבוה שעליה לשלם על לימודיה

 .מעבודתה

ה ק ב תלמידת אולפנא דתית , 15בת ,ר

, ודיםמודאגת בעיקר מהלימ. בכפר סבא

  .הבגרויות ומהחניכים שלה בסניף

ה ש מודאג .  בנות2אב ל, ד"עו, 45בן  ,מ

כת המשפט וממער, מאוד מהחינוך של בנותיו

  .במדינה

י ח סיים .  נכדים5 ילדים וסב ל3אב ל, 65בן  ,צ

מודאג מהזכויות שמקבלים . לעבוד ונמצא כעת בפנסיה

 .הגמלאים ומכך שיקבל את כספי הפנסיה שלו בזמן
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.  
  

 çôñðá'  

  
 

צעיר נדקר למוות 
 עקב סכסוך חניה

øâðéæ éðåø úàî-éúåøç  

 úååîì ø÷ã éë ãåùçä øáâ ïåìåçá äøöò äøèùîä

éìáá óñåé úà ,ïåìåç áùåú , äéðçä íå÷î úà íñçù

åìù .ãî úååö úòâä éðôì åéòöôî úî ø÷ãðä"à  
  

 החשוד כי דקר למוות לפני הצהריים את יוסף 35ולון בן תושב ח) שלישי(המשטרה עצרה אתמול 

הרקע לדקירה הוא העובדה כי הנרצח , ככל הנראה. בדירה בשכונת גבעת חולון,  מחולון29בן , בבלי

  .גבר נוסף נדקר ונפצע באורח קל. חסם במכוניתו את מקום החניה של החשוד ברצח

לבקר את חברו , 29בן , בבוקר הגיע תושב חולוןמחקירה ראשונית של משטרת איילון עולה כי אתמול 

. גילה כי גלגלי הרכב נוקבו, כאשר סיים את הביקור ויצא אל רכבו. המתגורר בשכנות לחשוד ברצח

ובין השניים התפתח ויכוח קולני בנוגע , נכנס הנרצח לדירת השכן כדי לברר את העניין, בעקבות זאת

  . למקום החנייה

, בין השלושה התפתחה קטטה שבמהלכה שלף החשוד סכין. רה החבר השכןכעבור זמן מה הגיע לדי

  . ואילו חברו נפצע אנושות, השכן נפצע באורח קל. ודקר את השניים מספר פעמים

ל כ י . עובדת כמזכירה במשרד רואי חשבון, 49בת ,מ

נזקקה לניתוח . ושברה את הרגל, החליקה לפני חודש במשרדה

ך מודאגת ממצב הרגל ומכ. ולמנוחה בבית במשך חצי שנה

 .שתקבל פיצויים על עוגמת הנפש שנגרמה לה

ן ב ו א .  ילדים7אב ל. אברך בישיבה, 33ן  ב,ר

י ולכך שיש עוד המון "דואג למצב לימוד התורה בעמ

 ...יהודים שלא חזרו בתשובה עדיין

ף ס ו ס ממלכתי "בבי' תלמיד כיתה ד, 10בן ,י

דואג בעיקר מכמות שיעורי הבית שיש לו . ברמת גן

 .ומכך שיקבל הרבה ממתקים ומתנות כל הזמן
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2.  

  

4.  

  

  

  

ארבעה בני אדם נהרגו בתאונת 
דרכים לאחר שמשאית פגעה 

 במיניבוס ובטרנזיט ליד אלעד
øâðéæ éðåø-éúåøç  

 íåéä åâøäð íãà éðá äùéîçíéëøã úåðåàúá , íäî

ãòìà ãéì äðåàúá äòáøà , äòâô úéàùîù øçàì

áå ñåáéðéîá èéæðøè .òåðôåà áëåø ,ä úåðùá-20 

åééçì ,óåçä ùéáëá äðåàúá âøäð .  
  

 ליד 444וזאת על כביש , התאונה ליד אלעד אירעה לאחר שמשאית התנגשה במיניבוס ובטרנזיט

בהם חמישה במצב קשה והשאר ,  פצועים13ו מהמקום צוותי ההצלה פינ. דרומית לראש העין, אלעד

  . קל

משאית עם נגרר שנסעה מצפון לדרום התנגשה חזיתית בטרנזיט ומיניבוס שהיו , לפי מידע ראשוני

. והם הועפו מתוך כלי הרכב, עמוסים בפועלים כל נוסעי כלי הרכב לא היו חגורים בחגורות בטיחות

  . ארבעה נהרגו במקום

נמרץ ואמבולנסים של מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים בילינסון בפתח ניידות טיפול 

ולדברי נהג , חוקרי משטרה החלו לבדוק את נסיבות התאונה. תקווה ואסף הרופא בראשון לציון

 .הוא סטה ממסלולו בשל תקר בצמיג, 25בן , תושב הוד השרון, המשאית

  

קרב : שוד מהסרטים
 ביריות במרכז תל אבי

éç ìàâé úàî  

áéáà ìú æëøîá ø÷ñðéô áåçø , úøéæì ùîà äîã

áø÷ , øëåîá åì÷úð íéùåîç íéããåù éðùù øçàì

 íéùåçð äééøéò éç÷ô éðùáå õéîà ãçà  

  
ובאיומי אקדח ניסה לשדוד , נכנס אחד השודדים לחנות תכשיטים ברחוב, סמוך לשש וחצי בערב

הכדור פגע . בק עם החשוד שפלט כדור מאקדחוהחל להיא, 38בן , בעל החנות. מהמקום תכשיטים

  . מה שאיפשר לחשוד להימלט מהמקום, בחלון הראווה של החנות וניפץ אותו

והחלו לרדוף אחריו , פקחים של עיריית תל אביב הבחינו במתרחש. שם ציפה לו מכשול נוסף, ואולם

ניסה לדרוס את , ברכבשהמתין באזור , חברו של החשוד. תוך שהם מתחמקים מהירי שנפתח לעברם

, החשוד שהמתין ברכב החל להימלט בנסיעה. הפקחים ובתגובה ניפץ אחד הפקחים את שמשת הרכב

  .ותוך כדי נסיעה דיווח למשטרה על מיקומו, כשהוא רכוב על אופנוע, אולם הפקח רדף אחריו

של דבר נעצר בסופו . שוטרי סיור מתחנת לב תל אביב עצרו את החשוד עם האקדח לאחר מרדף קצר

 .באירוע לא היו נפגעים. על ידי בלשי ושוטרי יחידת הסיור המיוחד של מרחב יפתח, גם החשוד השני



 

 
25

  
  

 çôñðâ'  

  

  

  

  

øåúìà øùåë
äáéùç

  

  בני אדם נפצעו17: פיגוע דריסה בירושלים
 ñééå úøôà  

íéìùåøéá äñéøã òåâéô áåù :áá âäðù ìáçî.î. åå

 ùîà ñøã äøåçù)á íåé' ( øëéëá íéáùå íéøáåò

äö" íéìùåøéá ì-ø íéðçúåúä ìéçî íéìééç íáå .

17åòöôð  ,äù÷ ãò éðåðéá áöîá úéçøæà íäá ,

ì÷ áöîá øúéäå éðåðéá çøåàá íééðù . úâøãá ïéö÷

ìáçîá úååîì äøé íîò äéäù ïâñ . åðåô íéòåöôä

÷ãö éøòùå íøë ïéò äñãä íéìåçä éúáì  .  
   

המחבל פתח במסע הדריסה . התקבל דיווח ראשוני על הפיגוע ברחובות ירושלים, 23:00סמוך לשעה 

. הוא פגע בחיילים שהיו בסיור סליחות ועמדו על אי תנועה ובעוברי אורח נוספים. ברחוב שבטי ישראל

חלק . ירה במחבל, של התותחנים" דרקון"המשמש כסגן מפקד פלוגה בגדוד , ל בדרגת סגן"קצין צה

  . מהחיילים נפצעו והיתר העניקו טיפול לחבריהם

, כוחות הביטחון בדקו את הגופה. א זרמו לזירה עם היוודע דבר הפיגוע"ם של משטרה ומד כוחות גדולי

 פונו -שניים בינוני ושבעה קל , קשה- בהם אשה במצב בינוני-עשרה פצועים . מחשש שמולכדה במטענים

שישה , שבעה פצועים קל נוספים פונו לבית החולים שערי צדק. שמונה מהם חיילים. להדסה עין כרם

מסר כי הפציעות אופייניות לתאונות , ר יובל וייס"ד, מנהל בית החולים הדסה עין כרם. מהם חיילים

: עופר מרין, מנהל מחלקת טראומה בבית החולים שערי צדק. חלק מהפצועים נותחו בלילה. דרכים

. תרובם סובלים מחתכים בגפיים התחתונו, שישה פצועים סובלים מפגיעות גפיים כתוצאה מדריסה"

  ". הפצועים עברו בדיקות כדי לקבוע מי צריך ניתוח. הגיע פצוע נוסף עם חשש לפגיעת בטן

. ניצב אהרון פרנקו, ובראשם מפקד המחוז, ל הגיעו גם בכירי משטרת מחוז ירושלים"  לכיכר צה

אמר ניצב פרנקו , "ל"שעלה מכיוון המלך דוד לכיוון כיכר צה, 20-בן פחות מ, המחבל הוא צעיר"

. וחייל שהיה במקום ירה לעברו והרג אותו, הוא דרס את החיילים שהיו בסיור. "עיתונאים בזירהל

למשטרת מחוז ירושלים לא היתה התרעה . האירוע נמשך זמן קצר מאוד. וכך נעצר, המחבל פגע בקיר

  ".על הפיגוע הזה
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 çôñðã'  
  

םי י י ק א  ל י  ל א ר   .ש
יש . יש מעורב. יש אשכנזי. יש מזרחי. יש ספרדי. יש מוסלמי. יש נוצרי. יש יהודי

. יש פולני. יש רומני. יש עיראקי. יש אתיופי. יש רוסי. יש מרוקאי. יש יורד. עולה חדש
יש . יש אלוף. יש שושואיסט. יש חייל בודד. יש חייל קרבי. ובניק'יש חייל ג. יש חייל

יש . יש אברך. יש סטודנט. יש תלמיד. יש שוטר בדימוס. יש שוטר. 'אלוף במיל
יש . יש ראש ממשלה. יש מנהיג. יש שר. כ"יש ח. יש פרופסור. ר"יש ד. אקדמאי

. יש מדען. יש אדריכל. יש מהנדס. יש רופא. ד"יש עו. ל"יש מנכ. ל"יש רמטכ. ל"מפכ
. יש בנקאי. יש משכיר. יש שוכר. יש בעל תשובה. יש בעל בית. יש חסר בית. יש קבצן

יש . יש חמוץ. יש מתוק. מלוחיש . חובל- יש רב. יש טייס. יש רועה. יש איש עסקים
יש . יש מאמין. יש מסורתי. יש חרדי. יש חוזר בשאלה. יש חוזר בתשובה. חריף
יש . יש שופט קו. יש שופט. יש מחוקק. יש פוסק הלכה. יש אתאיסט. חילוני

. יש קיבוצניק. יש יתום. יש מובטל. יש תרמילאי. אין בנאי. יש אינסטלטור. חשמלאי
יש . יש לבן. יש שחור. יש צהוב. יש אדום. יש כחול. יש ירוק. ירונייש ע. יש מושבניק

יש עוד . יש מאבטח. יש שוטר. יש כבאי. יש סוהר. יש נוכל. יש גנב. יש רוצח.פועל
יש . יש שמאלני. יש ימני. יש וטרינר. יש פסיכולוג. יש רב. בניק"יש מג. מאבטח
יש . יש נשוי. יש רווק). איטר(לי יש שמא. יש ימני. יש עם אחד. סניק"יש ש. קיצוני
יש . יש מת. יש חי. יש חבר). ברכות(יש מכבי . יש הפועל. ר"יש בית. יש גרוש. אלמן
יש . יש דרומי. ימי- יש בת. יש צפוני. יש שינקינאי. יש יאפי. יש בורגני. יש עשיר. עני

. יש ירושלמי. ביאבי- יש תל. יש בוגד. יש פטריוט. יש ערבי. רקסי'יש צ. יש דרוזי. בדואי
יש . יש עובד זר. יש לאן. יש מלחמה. יש עכשיו. יש שלום. יש מתנחל. יש מעורב
. יש כדורגלן. יש אצן. יש שרירן. יש חולה נפש. יש חולה לב. יש צעיר. יש זקן. פיליפיני

. יש מעצב שיער. יש ספר. יש מעצב אופנה. יש חייט. יש סטלן. יש אופנוען. יש כדורסלן
יש . יש זבלן. יש פועל זבל. יש פועל תברואה. יש זבן. יש בעל רשת חנויות. יש מוכר
. יש ירקן. יש חמקן. יש מחונן. יש חרשן. יש חנפן. יש מגיד עתידות. יש גנן. מעצב נוף
יש .  יש שעיר.יש אילם. יש חרש. יש עיוור. יש לבקן. יש קשקשן. יש שתקן. יש שען

. יש נמוך. יש גבוה. יש סתמי. יש מעניין.  מכועריש. יש יפה. יש רזה. יש שמן. קרח
יש . יש מורד. יש מזוקן. יש משופם. יש מעל הממוצע. יש ממוצע. יש טיפש. יש חכם
יש . יש זרוק. יש מעונב. יש בודד. יש קברן. יש כלבן. יש מתורבת. יש פרחח. צייתן

יש . יש ביישן. יש פרובוקטיבי. יש קלאסי. יש אלגנטי. אלגנט- יש ספורט. ספורטיבי
יש . יש רומנטי. יש ספונטני. יש רגיש. יש קליל. אין חוצן. ן"יש יחצ. יש בליין. דוור
. יש כעסן. יש וכחן. יש הססן. יש נייטראלי. אין שלום/יש. יש שטחי. יש מעמיק. רציני

יש .יש קצר. יש ארוך. יש רגוע. יש פרוע. יש מדריך. יש סטלן. יש מרגיע לאומי
יש . יש מגיש. יש קוסם. יש להטוטן. יש רקדן. יש שחקן. יש זמר. ש בדרןי. מוסיקאי

יש . יש מוהל. יש שוחט. ם"יש סופר סת. יש סופר. יש עיתונאי. יש אסטרונאוט. כוכב
  .אין מספיק. יש מספיק .יש היא. הואיש . יש את. יש אתה.  אנייש. יש אין. יש יש .רב

םא י י ק א  ל י  ל א ר ש י ל  .ב . .  
  

 çôñðä'   
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  ?הו ישראלימי
ישראלים הם האנשים שעוצרים אישה עם עגלת תינוק ביום חורפי כדי להעיר לה להלביש 

  .   כובע לתינוק

  . שיהיה בבית, ישראלים לוקחים שלוש מאות שקיות ניילון מהמתקן בסופר

: אמור להראות כמו פירמידה) למעשה, ובכל מקום(ישראלים הם האנשים שבטוחים שהתור בשדה התעופה 

עמים פחות חכמים טרם למדו את . וכן הלאה, מאחוריהם שלושה, מאחוריו שניים, אדם אחד ליד הדלפק

  . הכלל הזה ומתעקשים משום מה לעמוד בשורה עורפית מסודרת

ובכל זאת , ישראלים הם אלו שנוסעים בכביש חשוך בשתיים עשרה בלילה

  . עוצרים לעזור לנהג אובד עצות להחליף את הצמיג

אוסקר כדי לבדוק כמה שמות יהודיים היא /לים בודקים כל שנה את רשימת מקבלי פרס נובלישרא

  . כוללת

  . ישראלים מבינים בכל הנושאים ומוכשרים בכל תחום

ולאמן אלוף , ל"להיות ראש הממשלה או הרמטכ, כל ישראלי היה יכול לכתוב את הארי פוטר בעצמו

  .    אם רק היה לו זמן-אולימפי 

בואו נזרוק את "היא כינוי קוד ל' חגים'ים הם האנשים שחושבים שהמילה ישראל

  ". הוראות הדיאטה לכל הרוחות

  .  אבל תמיד יתכוונו לקרא בקרוב-ספרים שהם בחיים לא יקראו , בשבוע הספר, ישראלים קונים כל שנה

פגוש שוב בעוד נשיקות והבטחות לשמור על קשר ממישהו שהם אמורים ל, ישראלים נפרדים בחיבוקים

  .   שלושה ימים

  . לכל ישראלי יש ילד שיודע יותר טוב מהמורה שלו

  . העיקר שלא יצטרכו לחצות את הכביש, ישראלים הם אנשים שמדברים בצעקות משני צידי המדרכה

  . ישראלים הם אנשים שמטיילים בהודו ומדברים עברית עם כל מי שהם פוגשים

  "  ?למה לא רואים את הים מהחלון: "ומתלוננים בקבלה, ישראלים לוקחים מלון בירושלים

  ".     באמת צבע טרי, וואלה"מניחים את היד ואומרים " צבע טרי"ישראלים רואים שלט 

  . ומייד רצים לשם בהמוניהם, "האזרחים מתבקשים לא להתקרב לאזור: "ישראלים שומעים כרוז משטרתי

  . והולכים לעיסוקיהם" אני אחריך "אומרים" ?מי אחרון בתור"ישראלים שואלים 

  .   ישראלים תמיד הכירו בילדותם מישהו מפורסם וישמחו לספר לך איזה אפס הוא היה

  .  ישראלים עוצרים בצד עם הצפירה ויוצאים לעמוד דום ולהשגיח שכל שאר הנהגים יעשו כמוהם

לקחת הביתה את המגבות האורחים מתבקשים "הוא " פנסיון מלא"ישראלים בטוחים שפירוש הביטוי 

  ". והסבונים מהחדר

 הפיגוע קרה בדיוק בקו האוטובוס שבו הם נהגו לנסוע -ישראלים יספרו לכל העולם על הנס שהיה להם 

  .   לפני שלוש שנים

  . ישראלים מתלוננים על החום במרכז הארץ ונוסעים לחופשה מרעננת באילת

  . החניה אל המשרדישראלים קונים נעלי ספורט יקרות כדי ללכת מ

  ". רק לקחת מרשם"ישראלים תמיד באים לקופת חולים 

  .  הישראלים שיודעים לפתור את הסכסוך במזרח התיכון עובדים כולם בתור נהגי מוניות

ויהיו בטוחים שיש להם , ישראלים יחזרו כל חייהם על בדיחות מפורסמות מתוך מערכונים

  .        חוש הומור נהדר

  . בתשובה לשאלה איך היתה החתונה, ו איך היה האוכלישראלים יספר

  .   ומתחילים לחפש טישו' ירושלים של זהב'ישראלים שומעים את צלילי הפתיחה של 
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במיוחד אם הוא , לכל מי שמשמיץ אותה" אנטישמי"אבל יקראו , ישראלים חושבים שהמדינה על הפנים

  .   יהודי

זה עוד יעלה לך ,חכה-חכה"ו" ?למה מה קרה"ישראלי זה לריב עם מישהו ולצעוק עליו 

לטפוח לו על הכתף ,ושעה אחרי זה לשבת איתו על כוס קפה, תוך נפנופי ידיים" ביוקר

  ". אתה, אתה בחור טוב"ולהגיד 

, להיכנס למסעדה עם תפריט בעברית, ישראלי זה ללכת ברחוב שכולם בו היו איתך בצבא

  . יורק או תאילנד-ניו, אתה בהודוש-ולדעת" אחי"לשמוע את המלצר קורא לך 

  . ולא יכול לחכות לרגע שהוא יעוף מפה שוב, ישראלי זה הבן אדם היחיד שמוחא כפיים כשהוא חוזר ארצה

אבל תוך כדי ישיבה על הספה ,ספורט מעניין, ספורט חשוב, ישראלי זה לטעון שכדורגל הוא ספורט בריא

  .  בבית וטפיחה על הכרס הענקית

 שקל 400 לבכות בבוקר על מחיר המלפפונים בשוק ובערב ללכת למסעדה ולהוציא ישראלי זה

  .   על ארוחה זוגית

ל שיווק והפצה ברשת "סמנכ: "ישראלי הוא מישהו שהיה שליח בפיצרייה וכותב בקורות חיים

  ".  מזון גדולה

 חודשים ובסוף שוכח גוזר כל יום ואוסף במשך, ישראלי הוא מי שעושה מנוי לעיתון יומי בשביל המבצע

  .   לשלוח את המעטפה

  . ששווה עשרים שקל? ישראלי הוא מישהו שקונה מכסים של מעדן חלב במאה שקל בשביל לזכות בפאוץ

  .  ישראלי זה לשים את היד על הצופר כדי להתחיל לצפור בשניה שהרמזור מתחלף לצהוב

  ).  בשבת אחת50מתוך (ישראלי הוא מישהו שהדיאטה שלו זה לאכול בורקס אחד פחות 

לצפור ולקלל בעצבנות כשאתה בכלל לא ממהר , לחתוך נתיבים,  מכוניות10ישראלי זה לעקוף מימין 

  .   לשום מקום

ולמחרת לשבת במונית ולהסכים עם הנהג , ישראלי זה לנסוע על הקטנוע ולחתוך את כולם

  ..."   אח, האופנוענים האלה, כן"

  .  שקל על ידי בעיטה בצמיג230,000 ב ישראלי זה לבדוק אוטו חדש

כי מי יודע אולי , שמתחתן עם עולה חדשה ממרוקו וקורא לבת שלו קוראל, ישראלי זה עולה חדש מרוסיה

  ...היא תגדל בארצות הברית

  ... ישראלי זה להיכנס לכינרת עד האמצע ולא להירטב

  ...   עלב שזה מזויףיו ארמני בשוק בעשרים ותשע שקל ולהי'ורג'ישראלי זה לקנות ג

  ... על קטנוע" שוטר פקח אני פורק סחורה"ישראלי זה לשים שלט 

  ... ישראלי הוא מישהו שהדיאטה שלו היא שכולם מסביבו ישמינו

  . אני -מיהו ישראלי 

  



 

 

30

  התרבות המצויה' חבריה ב

 äìåòôä úøèî  

éãîá äéåöîä úåáøúä úà åøéëé íéëéðçä äúòôùä úàå ìàøùé úðäðéãîá úåáøúä ìò áøòîä úåáøú ìù 

íåéë.  

  
 äìåòôä äðáî  

 íéðåù íéîøåâî úáëøåî úéìàøùéä úåáøúä éë äðáä  

 úåéåáøú ìù áø ìåìëî äëåúá äìéëî ìàøùéá úåáøúä éë äðáä  

 äî ãåîéìúéìàøùéä úåáøúä ìò äúòôùä éäîå áøòîä úåáøú é  

 úéãåäéä úøåñîäî úåáø äðåæéð úéìàøùéä úåáøúä éë äðáä 
 íåëéñ  

  
êìäîäìåòôä   

 íéðåù íéîøåâî úáëøåî úéìàøùéä úåáøúä éë äðáä  

 íéìéîä úåîåùø åéìòå ìåèñéøá äôöøä ìò íéçéðî"úéìàøùéä úåáøúä ." øúåéù äîë íåùøì íéëéðçäî íéù÷áî

åðéîé ìù úéìàøùéä úåáøúä ìò íéòéôùîä íéâùåî .íéâùåîä úà åîùø íéëéðçäù øçàì , íò óñåð ìåâéò íéçéðî

íéìéîä" úéìàøùéä úåáøúä "íéàáä íéáìùì íéøáåòå .áìù ìë íåúá , úåáøúä éáéëøîî ãçà úà ìåâéòì íéôéñåî

úéìàøùéä.  

  

 úåéåáøú ìù áø ìåìëî äëåúá äìéëî ìàøùéá úåáøúä éë äðáä  

úåöåá÷ ùåìùì íéëéðçä úà íé÷ìçî . äîéùî éôã äòáøà úìá÷î äöåá÷ ìë)à çôñð' ( êåúá íàìîì äéìòå45úå÷ã  .  

 øçàì45úå÷ã  ,ñî úà íéáùçîå úåöåá÷ä ìë ìù íéôãä úà íéôñåà 'åøáöù úåãå÷ðä . åæ àéä úçöðîä äöåá÷ä

øúåéá áøä úåãå÷ðä øôñî úà äøáöù.  

íéòéîùî/ øéùä úà íéëéðçì íéàéø÷î"éìàøùé øéù) "á çôñð' ( øåðî ãåäà áúëù) ìù ÷ñéãá åúåà àåöîì ïúéð

îìùàáù úìä÷îå êéðåøâ ä.(  

 äðéãîäå úåìâá åðøæôúäù ïååéë éë íéëéðçì íéøéáñî'äãìåð 'äðù íéùéù éðôì ÷ø , úáëøåî úéìàøùéä úåáøúä

åìãâ íäá úåðåùä úåéåáøúä úà ïàëì íéàéáîå úåðåù àöåî úåöøàî íéòéâîä íéðåù íéùðàî . íéâäðîä íâ

øùàëå úåðåùä úåöøàá äðåù éôåà åìáé÷ íééãåäéä íä åá íìåòá íå÷î ìëî íéãåäéä úà äðéãîä êåú ìà íéèìå÷ 

åéä ,éãåçééå ùãç áåìéù úøöåéå éðåù äáøä äëåúá äìéëîä äùãç úåáøú úøöåð.  

 íéìéîä úà ïåùàøä áìùäî ìåâéòä ìò íéçéðî"àöåîä úåéåáøú."  

  

 äî ãåîéì úåáøúä ìò äúòôùä éäîå áøòîä úåáøú éúéìàøùéä  

íéèôåùä åéäé øùà íéëéðç äùåìù íéøçåá .úåöåá÷ éúùì íé÷ìçî íéëéðçä øàù úà . ìá÷î äöåá÷ä éøáçî ãçà ìë

 åúçôùî éðá ìùå åìù íéðééôàîä íéîåùø åá ÷úô)â çôñð' .( úåéäì úåöåá÷ä éúùá íéøáçä ìù íéðééôàîä ìò

íéîåã .ðåø÷òä íéîåùø åéìòå óã úìá÷î äöåá÷ ìëíéçðîä úåäöåá÷ä ìù äúåìäðúä úà ) ã çôñð' .( íðéà íéèôåùä

äöåá÷ ìë ìù úåðåø÷òä íäî íéòãåé . äéöàåèéñ àéø÷é êéøãîä)ä çôñð' ( äèìçä ä÷ã êåúá ùáâì äöåá÷ ìë ìòå
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åâäðé ãöéë ,íäìù íéçðîä úåðåø÷òä éô ìò .ä÷ã øçàì , ú÷îðîå äúãîò úà íéèôåùä éðôá äâéöî äöåá÷ ìë

äúåà .øãð íéèôåùä åðøãâäù éôë úéìàøùéä úåáøúì øúåé äîéàúîä äèìçä äìáé÷ úåöåá÷äî éî èéìçäì íéù

 úîãå÷ä äìåòôá äúåà)íééãåäé íéâùåîå íéëøò øåàì äàéöåîå éãåäé ìë ìù éîéðôä ïëåúäîå äøåúäî úòáåðä (

íúèìçä úà úåöåá÷ì øéáñäìå.  

 äèìçä ìë éáâì íäéúåãîò úà íéøéáñîå íéìá÷î íéèôåùäù øçàìäìá÷úðù , âéöäì äöåá÷ ìëî âéöðî íéù÷áî

åúöåá÷ ìù íéçðîä úåðåø÷òä úà .úåðåùä úåöåá÷ä ìò íúòã äî íéëéðçä úà íéìàåù ïëî øçàì ? íä íàä

úåöåá÷ä ìù íéëøòä íò íéäãæî ?íåéä úéìàøùéä äøáçì øúåé äîåã úåöåá÷äî åæéà?  

ïáåîë ,úåðåëð àìå úåðåëð úåáåùú ïéàù .çúôì àåä ïåéòøä úåàéöîá ïåãìå íéðåùä úåðåø÷òä ìò ïåéãä úà 

úéìàøùéä äøáçä ìù úéååùëòä .  

  

ïåéãä øçàì ,áøòîä úåáøúî úåáø äðåæéð íåéä úéìàøùéä äøáçä éë íéëéðçì íéøéáñî .åæ úåáøú , íä äéùøåù

åðà åðéîéì ãò äçúôúäå äëìä àéäå ä÷éúòä ïååéá .éâåäå íéôåñåìéô äëåúî äçéîöä áøòîä úåáøú íéáø úåòã 

íéáø íéîëç éãéîìúå íéðáø éãé ìò íéèèåöîä .íééç úìéöîå úçúåôî äéâåìåðëè äøöé óà úåáøúä .  

éãåçééå éàîöòë åîöò úà ñôåúå æëøîá åîöò úà äàåø íãàäù êëá úðééôåàî åðéîé ìù áøòîä úåáøú . úåá÷òá

úàæ ,úéúøáç úåëééùìå úåéôåúéùì äèåð úåçôå úåéúåøçú êéøòî àåä. áøòîä úåáøúá äáåùç ãàî àéä úåéðøîåçä 

éðçåø ÷îåòì ñçééúî úåçôå íéâðòîå íééîùâ íéøáã óéãòî íãàäå øùåàì úîøåâë úáùçð àéä ïë ìòå .óñåðá ,

 ïåéâäá íñôúì ïúéðù íéøáãìå úåãáåòì ø÷éòá ïéîàî íãàäù êëì åîøâ úåáø åçúôúäù äéâåìåðëèäå òãîä

éàåèðéà íéøáñä ìá÷ì ïëåî úåçôåíééùâø åà íééáéè .ïáåîëå íìåòä ìë ìò äáø äòôùä ùé áøòîä úåáøúì , ìò íâ

úéìàøùéä úåáøúä .  

ïééöì áåùç , äðéà úéáøòîä úåáøúä éë'äòø' .åðééöù éôë ,úåáåèå úåéáåéç úåãå÷ð äáøä äá ùé , éâåä äëåúî åçîö

ãàî äáåùçå äáø äéâåìåðëè äçúôúäå íéáø úåòã .úàæ íò ,úåáøúäù äàøð äáøä áøòîä úåáøúî äç÷ì åðìù 

äøåúä íò ãçà äð÷á íéìåò íðéà äìà íéøáãù ïååéëå äáù íééìéìùä íéøáãäî , åðà äéìà úåáøúäî íé÷çøúî åðà

òéâäì íéôàåù .úîãå÷ä äìåòôá åðéàøù éôë ,íìåòä úåîåà ìù íúåáøúî íéøáã ìá÷ì íå÷î ùé , åðéìò êà

 äðîî øåøáì úòãìå úåáøúá áèéä ïðåáúäìäáù íéáåèä íéøáãä úà.  

    

 íéìéîä úà ïåùàøä áìùäî ìåâéòä ìò íéçéðî"áøòîä úåáøú."  

  

 úéãåäéä úøåñîäî úåáø äðåæéð úéìàøùéä úåáøúä éë äðáä  

 íúåãåà øö÷ øáñäå íéðåù íé÷åç ìù úåîù íäéìòå íéôã äôöøä ìò íéñøåô)å çôñð' .( íéëéðçä úà íéìàåù åäî

íé÷åçä ìë ìù óúåùîä äðëîä.  

 úøúåëä úà äôöøä ìò íéçéðî"úàæä õøàá úéðåìéç úåáøú ïéà "åæ äøéîà ìò íúòã äî íéëéðçä úà íéìàåùå.  

õéáå÷éáø äéìã ìù òè÷ä úà íäì íéàéø÷î ')æ çôñð' ( ìò úåáø úúúùåî õøàá úåáøúäù íéëéðçì íéøéáñîå

úéãåäéä úøåñîä .÷é÷çá úàæ úåàøì ïúéðíéðåùä íé÷åçä ú ,äðùä êìäîá íéðåùä íéñ÷èá , ìù úåùôåçä çåìá

 êåðéçä ãøùî)éãåäéä íéâçä çåì éôì éåðáä (úåáøúì íéðåùä íéùðàä ìù ä÷éæá ïëå.  

õéáå÷éáø 'úîéé÷ä úåáøúä êåúì éëøòä ïëåúä úà äôéñåî úåãäéäù äéøáãá äùéçîî .úåãäéä àìì , àì íéëøòä

íéîéé÷úî ãéîú .íéáø íéùðà øúåéå øúåé íðùé éë úåàøì ïúéð äðåøçàä äôå÷úáå úåãäéì ä÷éæä úà íéùôçî õøàá 

 úåãäéä çåøá íéùòðä úåøéöéå íéøöåé)íééúã íéøöåé éãé ìò à÷åã åàì .( ãøôð éúìá ÷ìç àéä úéãåäéä úøåñîä

äðéãîá úîéé÷ä úåáøúäî.  

  

 íéìéîä úà ïåùàøä áìùäî ìåâéòä ìò íéçéðî"úéãåäéä úøåñîä."  
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 íåëéñ  

íéîøåâ äùåìùî ø÷éòá úáëøåî åðéîé ìù úéìàøùéä úåáøúä éë íéëéðçì íéøéáñî :úéãåäéä úøåñîä , úåéåáøú

áøòîä úåáøú ìù äòôùääå õøàì äîéò äàéáä äãò ìëù àöåîä.  

ïééðòä úà øéäáäì úðî ìò ,ô úúì äöåá÷ ìëìå úåöåá÷ì íéëéðçä úà ÷ìçì ïúéð øùà íéðåù úåòøåàî íò íé÷ú

 úåðåøçàä íéðùä íéùéùá ìàøùé úðéãîá åùçøúä)ç çôñð' .( øöåð íéøáãäî ãçà ìë äîî èéìçäì íéëéðçä ìò– 
úéãåäéä úøåñîäî íàä ,úåðåùä úåéåáøúäî åà áøòîä úåáøú úòôùäî .úåîééñî úåöåá÷äù øçàì , úà íéååùî

åöåá÷ä ïéá íéìãáäá íéðãå úåðåùä úå÷åìçä ú)äìàë ùé íà .(ïáåîë , ø÷éòäå úåðåëð àìå úåðåëð úåáåùú ïàë ïéà

íéðåù úåøå÷îî ú÷ðåéå úøöåð úåáøúä éë äðáää àéä.  
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  נספחים

à çôñð'  

  

 ìù íéðîéñá íéøåù÷ä íéðåù íéâäðî øúåéù äîë åîùø
äðùä ùàø , úâäåðä äãòä úàå ïîéñä úà íåùøì íëéìò

åúåùòì.  
  

ïîéñä  äãòä  
    

    

    

    

    

    

    
  

 íéìá÷î ïîéñ ìë ìò3úåãå÷ð .  

  

îéúçäíéùøåù íäì ùéù íéëéðç óãä ìò å , åà íä åðééäã
 úåðåù àöåî úåöøàá åãìåð íäéøåä éøåä åà íäéøåä) éìáî

úçà íòôî øúåé õøà äúåà ìò øåæçì.(  
  

êéðçä íù  àöåîä õøà  
    

    

    

    

    

    

    
  

íéìá÷î àöåî õøà ìë ìò2úåãå÷ð ! 

  

úåðåùä úåãòä úà íéðééôàîä íéìëàî øúåéù äîë åîùø. 
  

  

ìëàîä  äãòä  
    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

äãå÷ð íéìá÷î ìëàî ìë ìò!  

  

éëéðç óãä ìò åîéúçä íúåðåù íà úåôù éìòá ,) ïúéð
 ãò äôù äúåà ìò øåæçì3íéîòô .(  

  

êéðçä íù  íà úôù  
    

    

    

    

    

    

    

    
  

äãå÷ð íéìá÷î äôù ìë ìò! 
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á çôñð'  

  

  

  אהוד מנור/ שיר ישראלי 
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  העמק שלך

  וההר שלי

  היער שלך

  והמדבר שלי

  נפגשים סוף סוף

  בנוף ישראלי

  עם כל החלומות והגעגועים

   הזיכרונותעם כל

  הטובים והרעים

  בשיר חדש ישן

  שמאחה את הקרעים

  הנה מה טוב

  הנה מה טוב

  .ומה נעים

  

במקצב יווני עם מבטא 

  ...פולני

בסלסול תימני עם כינור 

  ...רומני

  ?מי אני? מי אני

  !אלי אלי! כן אני

  .שיר ישראלי

  שלי" למד"- ה

  שלך" חת"- וה

  שלי" עין"- ה

  שלך" ריש"- וה

  נפגשים סוף סוף

  עם תוף ישראלי

  עם כל החלומות והגעגועים

  עם כל הזיכרונות

  הטובים והרעים

  בשיר חדש ישן

  שמאחה את הקרעים

  הנה מה טוב

  הנה מה טוב

  .ומה נעים

  

במקצב יווני עם מבטא 

  ...פולני

בסלסול תימני עם כינור 

  ...רומני

  ?מי אני? מי אני

  !אלי אלי! כן אני

  .שיר ישראלי

  השלג שלי

  והמטר שלך

  הוואדי שלך

  והנהר שלי

  נפגשים סוף סוף

  בחוף ישראלי

  עם כל החלומות והגעגועים

עם כל הזכרונות הטובים 

  והרעים

  ש ישןבשיר חד

  שמאחה את הקרעים

  הנה מה טוב

  הנה מה טוב ומה נעים

  

  

במקצב יווני עם מבטא 

  ...פולני

בסלסול תימני עם כינור 

  ...רומני

  ,כן אני? מי אני? מי אני

  .שיר ישראלי, אלי, אלי

  

B D B G E N M O L a B D B G E N M O L a

B D B G E N M O L a B D B G E N M O L a
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â çôñð'  

öåá÷ä éøáç éðééôàîä  

  
  

  
  

  

íéðééôàîá ïåæéà ìò øåîùì úåñðìå äöåá÷á íéëéðçä øôñîë íé÷úô øôñî ïéëäì ùé.  
  

ã çôñð'  

  

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

  
ת י נ ו ל י ת  > אישה ח  > 30ב

 > שני ילדים+ נשואה 
ה ר ו מ ת כ ד ב ו מצב  > ע

ב ו ת  > כלכלי ט ני ימ
  .בדעותיה

  
ר דתי  נשוי  >50 בן  >גב

ובד  >ארבעה ילדים+   ע
י  > קבהיי ט ל כ ל ב כ צ מ

ה ו ב ו > ג י ת ו ע ד   .ימני ב
 

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

  
ת י נ ו ל י ת  >אישה ח  25 ב

ת  >נשואה>  ד ב ו  ע
ת פני ב מצב   >םכמעצ

ב ו ת  > כלכלי ט י נ ל א מ ש
  .בדעותיה

  
ר דתי וק > 23בן  > גב ו   ר

נט> ר  >  סטוד בדירה ג
ם  י ר ב י ח נ ד ש ו ם ע ע

 . ימני בדעותיו >סטודנטים
 

  

  'קבוצה א
 :העקרונות המנחים את קבלת ההחלטות בקבוצתכם

  

  החלטות מתקבלות על פי מה שטוב לכל אחד באופן אישי 
  יש העדפה לדברים מוחשיים על פני דברים רוחניים 
  א יותר מאושרהו, ככל שיש לאדם יותר כסף או דברים חומריים 
  פועלים לפי עובדות והסברים הגיוניים ולא לפי מחשבות או רגשות ואינסטינקטים 
  תחרותיות מביאה ליותר הישגים 

 

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

o x w s u t q p r p q t u s v x o

  
 > 28בן  > גבר חילוני

ד כקבלן >נשוי ב ו   > ע
  >מצב כלכלי סביר

  .שמאלני בדעותיו
 

  
ת י ת ת  >אישה ד  > 75 ב

ה ילדים+ מנה אל ש י מ  > ח
ת מצב כלכלי  > פנסיונרי

ה ו ב ת  > ג שמאלני
  .בדעותיה
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á äöåá÷'  

   

  

ä çôñð'  
 

 

גיע לארץ תורם אשר מוכן לתרום סכום כסף גדול מאד עבור פתיחת מוזיאון יוקרתי ה

המקום היחיד שנמצא רלוונטי לבניית המוזיאון הינו בתוך שכונת המגורים . לאמנות

מוזיאון זה ימשוך אליו תיירות רבה ועל כן יספק מקומות עבודה לרבים מתושבי . שלכם

הוא ייצור רעש ולכלוך רבים ויגרום לכך שלא , ם בתוך השכונהכיוון שהוא ימוק, מצד שני. השכונה

 .עליכם להחליט האם כדאי להקים את המוזיאון או לא. יהיו מקומות חנייה לתושבים
 

 

המארגנים לא . ועד השכונה מכין טקס לתושבי השכונה, לקראת יום העצמאות הקרוב

מוגשים לפניכם הרעיונות . ואחידים בדעתם מה יהיה אופי הטקס ואילו תכנים יועברו ב

 :עליכם לבחור מתוכם את ארבעת הרעיונות אשר ירכיבו את הטקס. שעלו

 קריאת פרקי תהלים 

 תיאור של מלחמת השחרור מתוך קטעי עיתונות מהתקופה 

 הופעה של זמרת אורחת 

 הקראת נבואות נחמה 

 הקרנת סרט שנעשה על ממשלות ישראל 

 הנחת זרי פרחים לזכר הנופלים 

  של ילדי השכונהריקוד 

 מופע זיקוקים מרשים בסוף הטקס 
 

 

קיבלתם הצעה לרכישת מכשירים לכל . חברת סלולרי חדשה הגיעה לארץ

אמנם התשלום החודשי הוא די (תושבי השכונה במחירים מאד אטרקטיביים 

לפחות למשפחות , אבל נראה שבסך הכל החבילה מאד תשתלם, גבוה

אים של החברה הם התקנת אנטנות ברחבי התנ). בעלות שלוש נפשות ומעלה

עליכם להחליט .   חודשים36השכונה והתחייבות של כולם להישארות בתכנית למשך 

 .האם להצטרף לתכנית או לא
 

 

  

  'קבוצה א
 :העקרונות המנחים את קבלת ההחלטות בקבוצתכם

  

  החלטות מתקבלות לפי מה שטוב לרוב חברי הקבוצה ותוך התחשבות בדעות השונות 
  מסתפקים במועט 
  פועלים לפי רגשות ואינסטינקטים ולאו דוקא לפי עובדות והסברים הגיוניים 
  ותר מאושרהוא י, ככל שאדם מעריך יותר את מה שיש לו 
  גם אם זה מפחית את ההישגים, מעדיפים לעשות דברים בשיתוף 
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å çôñð'  

 

   

  
   אוסר על בעלי עסקים – 1986 –חוק חג המצות 

. יהודיים להציג מוצרי חמץ בישובים יהודיים בחג הפסח
  . סיה לא יהודיתהחוק לא חל על אוכלו

 

N

  

   קובע שהחזיר הוא -  1962 –חוק איסור גידול חזיר 
  . חיה האסורה למאכל על פי הלכה היהודית והמוסלמית

  למעט באזורים , החוק אוסר על גידול חזיר בישראל
  . שבהם רוב האוכלוסיה נוצרית

 

N

  

   החוק נועד 1959  -חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה 
לשמר את מורשתו של העם היהודי ששרד את השואה 

החוק מורה להקדיש יום זיכרון . בבחינת לזכור ולא לשכוח
אבק העם  שנתי להתייחדות עם הנספים וכן לציין את מ

  .היהודי בשואה

N

 קובע את יום השבת 1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה 
והחגים כימי מנוחה רשמיים ליהודים על פי המסורת 

 ,למוסלמים יום ששי(" ושבתת בו מכל מלאכה" .יהודיתה
אלא ,  אין להעסיק עובד בימים אלו.)לנוצרים יום ראשון

  אפליה החוק אוסר . י היתר של שר העבודה"עפ
מצוותבקבלת שומרי .עובדים

N

 מעניק סמכות לבתי הדין 1953 –חוק בתי דין רבניים 
  יחד עם  .הרבניים לפסוק בדיני אישות על פי ההלכה

 מכירה מדינת ישראל בסמכות בתי הדין של העדות, זאת
ובכך באה לידי ביטוי הכרה בזכות , הדתיות השונות

 .  וויוןהקבוצה וכן עקרונות דמוקרטיים כמו פלורליזם וש

N
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  חוק האזרחות קובע את הדרכים לקבלת אזרחות 
  , ודים ולא יהודים מכח חוק השבותישראלית עבור יה

אזרחות הת,מכח לידה, מכוח ישיבה בישראל לפני הקמתה
ישנם סעיפים בחוק המאפשרים לשר הפנים  .הענקהאו 

  .לשלול אזרחות

N

  

 נקבע בחוק כי תפקיד הרדיו 1965  -חוק רשות השידור 
והטלויזיה הממלכתי יהיה חיזוק הקשרים עם המורשת 

הרשות מחוייבת להגיש תוכניות לקראת ימי . היהודית
  .גים ברוח המורשתששי ושבת ולקראת הח

 

N

  

   נקבע כי בכל מקרה בו אין 1981  -חוק יסוד המשפט 
יש להכריע ברוח , הקייםבית המשפט מוצא תשובה בחוק 

" מורשת ישראל "היושר והשלום של עקרונות הצדק ו
  . המתבססים על המשפט העברי

 

N

  
  חוק חינוך ממלכתי החוק מדגיש את חשיבות הנחלתה 

של התרבות היהודית וקובע בין היתר את תפקיד מערכת 
 .החינוך בלימודי מורשת ישראל

N

  
   חוק השבות קובע1952  -חוק השבות וחוק האזרחות 

זכות זו . ללמדינת ישרא  יהודי עלותאת זכותו של כל
מתוקף זכות זו ניתנת . ולנכד ןניתנת גם לבן זוג לב

  .אזרחות על פי חוק האזרחות
 

N
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æ çôñð'  

אפילו (ובוודאי לא להדחיק מעלי אחדים מחברי הטובים , אני מקווה לא לעורר את זעמן של האליטות השולטות בארץ

למרות שראיתי כמה מאמצים . לא מצאתי עד כה תרבות חילונית בארץ, אבל כפי שאנסה לתאר להלן, )הטובים ביותר

  .ים המגחכים על התיאוריה שהעולם נברא בשישה ימיםעל ידי אותם אנש, פתטיים לברוא אותה מהיום למחר

חג , אבל מה לעשות, אני יודעת שהתקינות הפוליטית מחייבת שלא לומר דבר שמשתמע ממנו שבח עקיף לדתיים בימים אלה

כשהילדים בחופש , אין מושג איך לעבור את החג בשלום) מי שרוצה יקרא לעצמו חילוני(ולנו החופשיים , החנוכה מתקרב

  .והסופגניות דביקות ומפרישות שומן וכן גם הלאטקס, והחנוכייה ארוזה מאחורי סירי המטבח, נעים אך משעמם

שמניסיון העבר יודעים איך נראית , הבריטים. לארץ ולעשות קניות-הפתרון הישראלי היחידני לברוח לחוץ, כמובן, ישנו

, אולי נזכה להודעות דומות מאיסטנבול. פנוי אחד בלונדוןמלון -הדליפו לעיתונות שאין חדר, תיירות החגים הישראלית

מתעשרים וחולמים , עשיריםומכל מדינה אחרת שאינה נואשת מספיק לעודד תיירות ישראלית של , ממדריד ומאמסטרדם

. וםאהבת אדם וסתם אהבה לארץ או ליק, היו פה כמה ניסיונות לגבש תרבות חילונית ולקדם ערכים של שוויוניות .להתעשר

ההסתדרות . אבל היה דומה מאוד לקריסה, המועצות-לא היה דומה ממש לקריסת ברית, מה שיצא מאותן אידיאולוגיות

וכיום הם מחלקים את כוחם בין סחיטת אוצר המדינה לבין אקספרימנטים שונים של , הקיבוצים שקעו בחובות. נשברה

ישראל האבודה והיפה והנשכחת -ארץ. ון שבבסיסו היה כוזבהרעי. זאת לא הפרקטיקה שנמצאה לקויה. צבירת רכוש פרטי

נקיקי מדבר ופיסת הים השקופה בצבע טורקיז מתחת , רוח ים, אוויר הרים(ישראל אמנם יפה -ארץ .מן הדין שתישכח

בין פריז לבין , אבל עם ישראל עסוק במעברים מהירים בין מסעדות יוקרה לבין סדרות דיאטה, )לסטלה מאריס בחיפה

  .או שהוא תקוע בעשירונים התחתונים ונרמס על ידי אפוטרופוסי העוני למיניו, מסטרדם לבין קפריסיןא

וללעוג , והעיקר שלא לצאת פראייר". אתה אל תפריע לי, אני לא הפרעתי לך", "תרשה לי"תרבות ישראלית חילונית היא 

  .שיו כשהרוצח היה דתיוכמה זה נוח עכ, לדתיים ולהיטפל ללבושם ולמצוותיהם ולאורחותיהם

חילוני בעל . באחיזת עיניים ובאלתורים, באי שקט, אבל הריק מתמלא במהירות בחרדה, הבור אולי לא מתמלא מחולייתו

ואפילו על האופן שבו ניתן לפנות , על צרכנות נכונה, השכלה בסיסית מקבל במהלך חייו שפע אינפורמציה על כלי בישול

גם אני אינני מכירה . ואינני מאמינה בתחיית המתים ובביאת המשיח, ני אינני מקיימת מצוותגם א .לנציב קבילות הציבור

 אבל אין לי אלטרנטיבה חילונית ברורה לכל –לאיחולים לבביים ולהיפך מהם , את הביטויים המסורתיים לשמחות ולאבל

  .ולהשתעמם, מלבד למלא את המקרר, ואז מגיעים החגים ואין לי מושג מה לעשות בהם, אלה

 29.12.95, "גלובס"', דליה רביקוביץ /  חילונית בארץ הזאתאין תרבות

  

   החוק קובע שאדמת 1980 –חוק יסוד מקרקעי ישראל 
שהן רוב אדמות , הלאום ואדמת הקרן הקיימת לישראל

אסורות למכירה ללא יהודים משום , המדינה ובבעלותה
  . שמטרתן היתה התיישבות יהודית

 

N

  

   מעניק מעמד 1953  -חוק מעמד ההסתדרות הציונית 
וקובע כי , חוקי להסתדרות הציונית ולסוכנות היהודית

בהתיישבות חקלאית ובקליטת , תפקידיהן בגיוס כספים
   את הקשר החוק מבטא. עליה וכן ייצוג היהודים בתפוצות

  .העולם בין מדינת ישראל ליהודי

N
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  העשרה

 הרב חיים נבון / דו שיח או קרב -  תרבות המערב
 

היא גם אריסטו . ס ובריטני ספירס'תרבות המערב היא לא רק מקדונלד
הרב חיים . ם והרב קוק למשל"שני חברים קרובים של הרמב, והגל

 נבון מפריד את המוץ מן התבן
 

המכבים , אחרי הכל". תרבות המערב"המועד המסורתי להתקפות על חנוכה הוא 

. שהיא אמה הורתה של תרבות המערב המודרנית, עמדו מול התרבות ההלניסטית

 צריך לגרש - אין להתפשר עם תרבויות זרות :  לכאורה עלינו ללמוד מהם לקח ברור

 . אותן

הם עמדו מול כמה ; ואבל יהודה המכבי ולוחמיו לא התמודדו עם אפלטון ואריסט

והוא דווקא . ם"את המפגש האמיתי והעמוק עם התרבות היוונית ערך הרמב. משולי התרבות ההלניסטית, בריונים סוריים

העמקתו המופלגת של אריסטו והשגתו "ש, ובראשם אריסטו, העריך מאוד את חכמי היוונים

 ).ט"פרק י, ג"ח, מורה נבוכים" (המופלאה

ם בהקדמתו "הרמב. בגלל נקודות האמת שיש בה, ת נחוץ קודם כלהעיסוק בתרבות כללי

הדברים אשר אוַמר : " דברי חכמי אומות העולם הצהיר שאין הוא מתנזר מ" שמונה פרקים"ל

, ומדברי הפילוסופים גם כן... הם עניינים מלוקטים מדברי החכמים... אותם באלו הפרקים

ם כנגד "ידע הרמב". ושמע האמת ממי שאמרּה. ומחיבורי הרבה בני אדם, הקדומים והחדשים

ודאי היו כאלו שהתלוננו על ריבוי החוכמה הנוכרית המשוקעת בכתבי . מי מכוונים דבריו

 ".אמת ממי שאמרּה  שמע ה: "'הנשר הגדול'כנגדם הצהיר ; ם"הרמב

, םמגדולי חכמי ישראל בתקופת הגאוני, הדיין רבי מצליח סיפר שישב פעם לפני רב האי גאון

שיילך אל הקתוליק של "מצליח ' רב האי הורה לר. ונזדמן להם פסוק שנתקשו בפירושו

 ". וישאלהו מה הוא יודע בביאור הפסוק הזה, הנוצרים

רב האי הוכיח אותו ? מדוע שיילך אל חכם נוצרי להיוועץ בו: מצליח התמרמר על השליחות' ר

היו שואלים על הלשונות ועל , מופתוהם לנו ל, הן האבות והקדמונים החסידים: "בתקיפות

התגלות הסודות והופעת " (אפילו רועי צאן ובקר כידוע, הביאורים אצל בני דתות שונות

 ). 495' עמ, המאורות

אך . וממנה אנו שואבים את עיקר ידיעותינו ועמדותינו, אין בשבילנו תחליף לתורתנו הקדושה

 .אפשר למצוא חוכמה גם אצל אומות העולם

אנשים מדברים על הצורך להיבדל . אין לנו ברירה: ישנה סיבה נוספת לצורך לעסוק בתרבות כללית - ושעשועיםקטורת 

דבריהם ספוגים בהשפעות של תנועת הרומנטיקה הגרמנית של המאה התשע , ובו בזמן, לגמרי מתרבות המערב

אדם לא . ל הפסיכולוגיה המודרניתאפילו בכתביהם של אנשי תנועת המוסר אפשר לזהות השפעות ברורות ש.  עשרה

 . יכול לחמוק מרוח תקופתו

. הגיע קצין מהאוגדה והעביר לנו תדריך הוראות בטיחות, באחד הימים. הייתי בחנוכה בשירות מילואים, לפני כמה שנים

 נרצה הקצין אימץ את מוחו כדי לחשוב על סיטואציה שבה. בין ההוראות היה גם איסור גורף על הדלקת אש בחדרים

. ימי החנוכה, כזכור, והימים". אם אתם רוצים להדליק נרות כאלו של קטורת, למשל: "ולבסוף אמר, להדליק אש בחדרינו

 . אלא חוסר הידע היהודי, שהאויב הגדול שלנו אינו הידע המערבי, אז הבנתי

 

אין בשבילנו 
תחליף 
לתורתנו 
, הקדושה

וממנה אנו 
שואבים את 
עיקר 
ידיעותינו 
. ועמדותינו

אך אפשר 
למצוא 
ם חוכמה ג
 אצל אומות
 .העולם
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רק משום שהם רואים איך המדיה , הרבה אנשים מתנגדים בתוקף לתרבות המערבית

אך הבעיה אינה . שעשועים זולים ובידור דוחה, אלית מלקטת ממנה קש וגבבההישר

על חשבון , אלא בנטייה האוניברסלית אל המשעשע והמבדר, בתרבות המערב כשלעצמה

 .תרבות של ידע ועומק

אלא ; נוכל למצוא היבטים עמוקים מאוד ודתיים מאוד, למשל, בתרבות האמריקאית

המקדשים את ההבל , וקא התוצרים השטחיים והמפוקפקיםשלתהודה בינלאומית זוכים דו

 . והבורות

אלא על הציר , המאבק המרכזי שלנו אינו על הציר של תרבות ישראלית מול תרבות נוכרית

עדיף להתמודד עם תרבות המערב . מול בידור תפל, יהודית ונוכרית, של תרבות עמוקה

. ות באופן מעורפל ולא מודעמאשר לספוג מן האוויר השפעות עקיפ, בצורה ישירה

, התמודדות מודעת וביקורתית מאפשרת לנו ללקט מהתרבות הכללית את המיטב שבה

 . ולזנוח את היתר

כתב מאמר התומך בשילוב יסודות מהתרבות , הרב אהרן ליכטנשטיין, כאשר מורי ורבי

את פיפטי לא ; הוא הביא כדוגמאות את שייקספיר ואוגוסטינוס, הכללית בעולמנו הרוחני

אינו שולל , המאבק שלנו כנגד ההיבטים הירודים של התרבות המערבית. סנט ואופרה ווינפרי

 .את הערך של הישגיה המוצלחים יותר
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  התרבות הרצויה' חבריא ב

 äìåòôä úøèî  

íéðåù úåøå÷î êîñ ìò úéìàéãéàä úéìàøùéä úåáøúä éäî åãîìé íéëéðçä  

  
 äìåòôä äðáî  

 åéáéëøîå úåáøú âùåîä úðáä  

  úéìàøùéä úåáøúä ìò úôúåùî äáéùç  

 äî ãåîéìäéåöøä úéìàøùéä úåáøúä é  

  
êìäîìåòôä ä  

 åéáéëøîå úåáøú âùåîä úðáä  

 ÷úô ìá÷î êéðç ìë)à çôñð' ( úåáøúä éáéëøîî ãçà äðéä øùà äìéî åéìòå) úåáøúä úøãâäá øáñåéù éôë

êùîäá .(óúåùî äðëî éô ìò úåðåù úåöåá÷ ùåìùì ÷ìçúäì íéëéðçäî íéù÷áî , ÷úô ìë øáã ìù åôåñáù êë

á÷ä úçàì êééúùéúåöå .ñî úåìòá úåéäì úåáééç àì úåöåá÷ä 'íéëéðç ìù ääæ . íäéìò å÷ìçúä íéëéðçäù øçàì

 äìù íéáéëøîä íäéîå äöåá÷ ìë ìù ïééôàîä äî êéøãîì øéáñäì)àîâåãì : éàðôä úåòùá íéùåòù íéøáã– 
úåðîà ,ìåçî ,ïåøèàéú ,èøåôñ ,úøåù÷ú . úãì íéøåù÷ä íéøáã–úåðåîà  ,øñåî ,íéâäðî ,ìîñíé ,íéëøò . íéøáã

 äðéãîì íéøåù÷ä–÷åç  ,òãé ,íéñ÷è ,äôù ,äéøåèñä .( ïàë ïéàù ïáåî"äðåëð äáåùú " íéìåëé íéðåù íéáéëøî éëå

úçà äöåá÷î øúåéá ììëéäì . íéáéëøîì íéðåù íéôúåùî íéðëî àåöîì åñðéå íééúøéöé åéäé íéëéðçäù àåä ïåéòøä

íéðåùä .  

ïëî øçàì ,äì íéëéðçäî íéù÷áîúåöåá÷ éúùì ùãçî ÷ìçú .äùãçä ä÷åìçä úà íéøéáñî íéëéðçäù øçàì ,

íé÷úôá íéáåúëä íéáéëøîä ìëì ãçà óúåùî äðëî àåöîì íäî íéù÷áî . âùåîä àåä íìåëì óúåùîä äðëîä

"úåáøú "äá äðåù áéëøî àåä íé÷úôäî ãçà ìë øùà.  

  

 àéä úåáøú éë íéëéðçì íéøéáñî"òãé ìù úáëøåî úåîìù äúåà ,àäðåî ,úåðîåà ,øñåî ,÷åç , íúåà ìëå íéâäðî

äøáçî ÷ìç åúåéäá íúåà ùëåø íãàù íéìâøääå úåðåøùéëä) "øåìééè ãøàåãà (åðééäã , úùøåî àéä úåáøúä

íéáøå íéðåù íéáéëøî äëåúá úììåëå åîòî ùëåø íãàù úéúøáç .äøáçì äøáçîå úòì úòî äðúùî úåáøúä , éë íà

á íéäæ íéðîîñ íðùéù ïáåîëúåðåù úåéåáøú .  

 éë øéáñî ãåã ïá ïðåø áøä" éåèéáä úåòîùî"úåáøú "éåáéø ïåùìî äðéä , úåàéöîì äçåð úéúùú øåöéì àéä äðååëäå

úåáøúäìå úåáøäì ìëåúù íééçä . àéä úåáøú– ïë íà –àåä øùàá íãàä ïéá úåøùå÷ä úåàéãéàä ïååâî  , ïéáì

åééç úåàéöî ,àéä øùàá .àìéîî ,åéòøä âøàîä øùàá íãàä ìù úéæëøîä äìàùì äðòî úúì øåîà úåáøú ìë ìù éð

 àåä)éãåòéé äîå éðà éî (íééçä úåàéöî úà úîàåúå úéèðååìø äéäú äáåùúäù êëì âåàãìå , àáä øåãä íâù úðî ìò

äðîî úåðáäì ìëåé  ... .úåáøúäì àéä úåáøú ìë úøèî éë øåëæì åðéìò ,øîåìë :äëåúî íéàöåéä ìëù êëì âåàãì 

äìù íéãå÷ä éôì åâäðé ,íäéôì ìåòôì íâå úàèáî àéä íúåà úåðåéòøá ïéîàäì åøçáé íéùðà øúåéù ìëëå ,áåè äî ".  

  

) øîàîä êåúî"úéãåäé ïéòá áøòîä úåáøú / "äôéë øúà  (  

    



 

 

44

 úéìàøùéä úåáøúä ìò úôúåùî äáéùç   

úåöåá÷ì íéëéðçä úà íé÷ìçî .öåá÷ ìë äîéùîä óã úà úìá÷î ä)á çôñð' (åàìîì äëéøöå . úåöåá÷ä ìë øùàë

úåîééñî ,äøöéù úåáøúä úà äâéöî äöåá÷ ìë) . êåøòì ïúéð'úåøéçá ' äöåá÷ ìëî ù÷áì åà úçöðîä úåáøúä éäî

äùãçä úåáøúì úîåñøô ïéëäì.(  

åøöéù úåéåáøúä úà íéâéöî íéëéðçäù øçàì ,ù úåáøúä äðåù äîá íúåà íéìàåùúîéé÷ä úåáøúäî åøöé . éàãë

åðçðàù êëì íéëéðçä úà ìéáåäì ,íééúã íéùðàë ,úåáøúä ìòù íéðéîàî ,åðééç ìë ìò åîë , ìò úúúùåî úåéäì

äøåúä.  

  

 äî ãåîéìäéåöøä úéìàøùéä úåáøúä é  

úåöåá÷ øôñîì íéëéðçä úà íé÷ìçî . øå÷î úìá÷î äöåá÷ ìë)â çôñð'( ,åôåñá äìàùä ìò äðåòå åúåà úãîåì .

åìáé÷ù øå÷îä úà ãåîìì íéîééñî íìåëùë ,úøçà äöåá÷ íò íéôìçúî ,úåøå÷îä ìë úà åãîì úåöåá÷ä ìëù ãò.  

)íéëéðçä ìéáùá éãî ääåáâ äîøá íéòè÷ä éë äàøðå äãéîá , úà íéëéðçì øéáòäìå íúåà ãåîìì êéøãîì õìîåî

íäá úåòéôåîä úåéæëøîä úåãå÷ðä ,÷éåãîá íèèöì àìå íéøáãä éø÷éò úà íéëéðçì áåúëì åà.(  

  

äøåúä àéä úøçà úåáøú ìë ïéáì äéåöøä úéìàøùéä úåáøúä ïéá éø÷éòä ìãáää éë íéëéðçì íéøéáñî ! úåáøúä

çåøä ééç ìò äìåë úúúùåî úéìàøùéä .éàøä éøáãì"ä , úåãäéä ìù íéëøòå íéâùåî àéöåäì àåä ìàøùé ìù ãé÷ôúä

åùø êåúî éãé ìò åðéìà íìåòä úåîåàî íééììë íéòãî ñéðëäì ïëå éììëä íìåòä ìù íéáøä úåùø ìà åðìù ãéçéä ú

íäáù íéáåèä íéøáãä úøéçá .åðééäã ,íéáåùç íéãòö éðù åðéìò íéìèåî :à .åðéìöà íéé÷ä úà õéôäì .á . úà øåøáì

íéáåèä íé÷ìçä úà íäî ãåîììå íéøçà ìöà íéé÷ä .åéøáã êùîäá ,áøä äééùòì íéù÷ íä åììä íéáìùä éë ùéâãî 

êãéàî úåììåáúääîå äôéùçäî ãçôáå ãçî ìá÷ì æò ïåöøá íéååìî úåéäì íéáééç íäå  .  

êëî äàöåúëå åðîåé÷ì ñéñáä äéäú äøåúäù êëì úåéøçà åðì ùé éë äàøî äãåäé éáö áøä ,åðúðéãî íåé÷ì ñéñáä .

åéøáãì ,ïëåúä ìò ññáúäì úéìàøùéä úåáøúä ìòúéúéîàä úîàä àéäù äøåúäî ÷ø òåáðìå íãà ìë ìù éîéðôä  .  

åðééçá ãòö ìëá úåàøì åðéìò éë áúåë âøáðøèù áøä ,ä úãåáòî ÷ìç 'äîåàä ìù äîåé÷ì éçøëä éàðú åäæå åðìù.  

 ìù ãåçééäîå ìáú úååö÷ ìëî íéãåäéä íúéà åàéáäù íéðåù úåáøú úåðåðâñî úáëøåî úåáøúäù óéñåî ìàéøà áøä

 íòë ìàøùé"øôñä íò" ,äá äðåîàä øåàìå äøåúä øåàì åééç úà ìäðîù íò øîåìë'.  

 äéäð åðçðàù ìëë éë äàøð'íééãåäé øúåé 'åðìù éîéðôä ïëåúä ìà øúåé øáçúðå åðééç úåçøåàá , øåöéì ìëåð êë

êåôäúå äøåúäî òáðú øùà úéìàøùé øúåé úåáøú ,ìàéøà áøä éøáãë  ," ìëì äàøùäå äëéùî ã÷åîì ïéîä éðá

éùåðàä."  
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  נספחים
à çôñð'  

  

  

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

  
úåðåîà  

 

  
øñåî  
  

  
îàúåð  

 
 

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

  
÷åç  
  

  
íéâäðî  

  

  
òãé  
  

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

  
íéëøò  
  

  
íéìîñ  

  

  
íéñ÷è  

  

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

  
èøåôñ  
  

  
ìåçî  
  

  
ïåøèàéú 
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á çôñð'  

  

  

  

בישיבת הממשלה האחרונה הוחלט כי כיוון שחברי תנועות הנוער הם המעצבים 

יוטל עליהם לחשוב על עקרונות אשר יעצבו את התרבות , של עתידה של ישראל

  .הישראלית האידיאלית ובהמשך עקרונות אלו ינוסחו ויופצו ברבים
  

  . היא המתאימה ביותר למשימה______מסניף ______ לצורך כך הוחלט כי קבוצת 
  

עליכם להחליט כיצד צריכה להיראות התרבות הישראלית האידיאלית ולענות על 

  : השאלות הבאות

   ?באיזו שפה ידברו

  ?מהם הערכים שיובילו את העם

  ?כיצד הם ייקבעו? מי יקבע את חוקי המדינה

  ? כיצד יראה דגל המדינה

  ?מי ינהל את הטקסים המרכזיים של המדינה

איך תלמדו את כולם את דרך (? באלו אמצעים תופץ התרבות החדשה

  )?ההתנהגות החדשה

  ?מה יהיה אסור במדינה

  ?מה יהיה מותר במדינה

  ?מה יאפיין את שעות הפנאי במדינה

  ...הערות ומחשבות נוספות

 !בהצלחה

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

x w s u t q p r p q t u s

x w s u t q p r p q t u s v x

  
äôù  
  

  
äéøåèñä 

  

  
úøåù÷ú 
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â çôñð'  

  

  

  

  

  

." ..ìàøùé úåáøú ìù úìãáåîå úãçåéîä äúåäî ø÷éò àåä äæá ... ãçà éîéðôä ïëåúä ìù ãéîú úøéëæá

é÷åìàä éììëä ...åäéô ìò íäéúåçøåàå íééçä éëøã úîéùáå ...ä úøåú àéä úéìàøùéä úåáøúä ' íé÷åìà

úéúéîàä úåáøúä àéä àéäù íééç ".  

)öæ ÷å÷ äãåäé éáö áøä"ì( 

ä úåáøúä úà ãçééî äîúéìàøùé?  

  

  

"ìàøùé çåøì íðùé íéëìäî éðù .ùãå÷ åìåë éîéðô ãçà êìäî ... ùîùî äîåàá çåøä ìù éðùä êìäîä

äîéðô äëåúá äøåúì øùà ùãå÷ä ú÷îòäì ÷ø àì äì ,äñðëäå äàöåäì ìéáù íâ íà éë . àéöåäì

îéììëä íìåòä ìù íéáøä úåùø ìà åðìù ãéçéä úåùø êåúî úåãäéä ìù íéëøòå íéâùå , ìéáùá éøäù

íéîò øåàì íéãîåò åððä êë ,äáçøä úåéùåðàä êåúî íééììë íéòãî íâ ñéðëäìå , áåèä úà íéàúäìå

íúøäèá åðééç øöåàì íäìù äìåòîäå "  

)éàøä"öæ ÷å÷ ä"ì  ( 

ìåî ìà ìàøùé íò ìù åéãé÷ôú íäîíìåòä úåîåà ?  

"ä úàæä äîåà–ùãå÷ ééç éìá íéé÷úäì äìåëé äðéà  . àéäùë íâå øñåîáå äøåúá ú÷ñåò àéäùë íâ

 õøàä úòéøæá ú÷ñåò–ú÷ñåò àéä äé÷åìà úãåáòá ÷ø  .úøùëåî àéä äæì , úåéäì äìåëé àéäù äî äæ

äéäú àéäù äî äæå ".  

)âøáðøèù ìàéîò áøä( 

åðìù úåìéòô ìë äçðîä å÷ä úåéäì êéøö åäî?  

  

..."åéúååöî àåìéîå åëøã úøùééä úà ãéçé ìëì úáééçî íìåòä ìë éôìëù úåéøçàäù íùë , úáééçî êë

åðìåëì àéä ,ä øáãë åðì úåðåúðä úåéåøùôàä éôì 'åéúåòøåàî úøåîúå åîìåò úåøåã éøãñá , äùéøãä úà

úàæ åðúðéãîá íúøåö úåîéìùå åðééç íåé÷á äøåúä ìù äîåé÷ úåîéìùì ,úçèáåîäå úùãå÷îä "...  

 

)öæ ÷å÷ äãåäé éáö áøä"ì ( 

íìåòä éôìë ìàøùé íò ìù úåéøçàä éäî?  
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" àì íà äæ ø÷é ñëð ãáàì äìåìò àéäå åìåë ìáúá òøå çà äì ïéàù úéãåçéé äòôåú ìàøùéá ùé

åúåà çôèúå øåîùú .ãçà ãöî ,äèì÷ù õøà åðàî íéìåò 70úåðåù úåéåáøú  . åá íìåòá íå÷î ïéà

íìåòá úåðååâîä úåéåáøúä ìë úçà ââ úøå÷ úçú úåðëåù . ÷æð àåä åìà úåéåáøú ìù ïìåñéç

àøåð éúåáøú .úåðåùä úåéåáøúä éàöåé ìëì óúåùî íééç ïåðâñ úøéöéì ä÷ãöä äúééä íðîåà . íìåà

øå÷îä úåéåáøúä úà ìéìë ÷åçîì äéä øåñà úàæ íòúåé .ìéá÷îá , úéúåáøú úéúùú åðì äúééä

åðìùî úéãåçéé" .øôñä íò "íìåòá äðéîá äãéçé úéøåèñéä äòôåú àìà ä÷éø äöéìî åðéà . íò

äãéîì ìù úåáøú åùåøéô øôñä ,åá íéáåúë íéëøòì úòîùîå øôñì ãåáë ìù . âç éîé ìù úåáøú

ãòåîå .úáùë äçåðî éîé ìù úéãåçéé éàðô úåáøú .ç ìù úåáøúíéãçåéî äçôùî éé . ìù úåáøú

íéìòð øñåî éëøò . ìëì ìòîå-ïéà úéðçåø úåùéá úèùôåî äðåîà ìù úåáøú - úéçöðå úéôåñ

äì úåîãéäì äôéàùå úèìçåî úåîìù ìù ìàéãéà äååäîä) . éúãë åîöò úà øéãâî åðéàù íãà íâ

åìù åðåðâñá äéáéëøî ìë ìò åæ úåáøú ïá åîöò úà úåàøì ìåëé .(  

ð áåìéùíéøáãä éðù ìù ïåë : ìáú úååö÷ ìëî íéðååâîä úåáøúä éðåðâñ ìù çåôéèå äøéîù

 äîåã ïéàù éúåáøú æëøîì êôäéú ìàøùéù êëì íåøâì íéìåëé úéìàøùéä úéúåáøúä úåéãåçééäå

éùåðàä ïéîä éðá ìëì äàøùäå äëéùî ã÷åîå åì ".  

)ìàéøà á÷òé áøä(  

úéìàøùéä úåáøúä ìù íéáéëøîä éðù íäî? 
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  העשרה

 ג"התשס, הרב יעקב אריאל / ?האם יש תרבות בישראל
 

" קולטורה" באנגלית או cultureהמילה תרבות במשמעותה המודרנית היא תרגום של המילה ? תרבות מהי

הקילטור בחקלאות הוא עישוב של עשבים . שכלול, תרבות לפי זה היא עיבוד. בשפות אירופאיות אחרות

 agricultureחקלאות באנגלית היא . שוטים ותיחוח הקרקע המאפשר גידול מוצלח יותר לצמחי התרבות

 . שמשמעותה הוא עיבוד האדמה ורתימתה לגידול צמחי תרבות

" תרבות אנשים חטאים"במקורותינו העתיקים מצאנו את התרבות במקרא במשמעות שלילית של 

הם חיות " בני תרבות"אך במשנה מופיעה התרבות במשמעות אחרת . כלומר גידול של חוטאים

ונחלקו החכמים אם אומנם ניתן לתרבת חיות טרף כזאב אריה (מאולפות שניסו לתרבת אותן 

כמו שיש ). עיין בבא קמא טז וסנהדרין טו. עליהם מאחריות על נזקיהן או לאוברדלס ולפטור את ב

ומכאן לא רחוקה הדרך לתרבות . תרבות האדמה כך יש תרבות החי

הפקרת האדם ליצריו המשתוללים כמוה כעשבים שוטים המשתלטים . האדם

ם לשכלול עידון ורתימת כוחות הנפש החיוביים של האד, תרבות פירושה ריסון. על התרבות

 .ולפיתוח של יכולתו

, מתרבת צמחים ובעלי חיים, אנושית שבה האדם משכלל את תנאי חייו- יש תרבות כלל

אנושית אינה - התרבות הכלל. מגלה תופעות וחוקים ומנצלם לתועלתו, ממציא מכשירים

, תרבות זו מתבטאת במדע. מאפיינת עם מסוים אלא היא נחלת המין האנושי כולו

 .במוסר ובערכיםבטכנולוגיה 

תרבות זו היא פיתוח וטיפוח של הכשרון הלאומי . ויש תרבות לאומית של אומנות ונימוסי חיים

י העם המשמש להם רקע לגידולם והד "י בעלי כשרון אומנותי והן ע"הדבר נעשה הן ע. הייחודי

ימוש י הש"אנושית ע-בלועזית מבחינים בין התרבות הלאומית לבין התרבות הכלל. ליצירתם

 .כתרבות האוניברסלית לעומת הקולטורה המייחדת את היצירה הלאומית" ציויליזציה"במילה 

אולם הן אינן , יש אומנם השפעות תרבותיות מעם לעם. תרבות לא, ציויליזציה ניתנת לחיקוי

מוסיקה מערבית . כ אופיו של אותו עם מאפשר קליטה כזו"יכולות להיקלט בקלות אלא א

זו אינה . לא כן המצאה טכנולוגית חדשה. טה במזרח וכן להיפך אלא לאחר עיבוד והסתגלות ממושכתלמשל אינה קלי

כ מדובר בחברה שדרגת התפתחותה עדיין לא השיגה את רמת הציויליזציה "אלא א. צריכה שום הכנה נפשית

ואף זה לא , וד מוגבלאלא רק אולי ללימ, תרבות במשמעותה הקולטורית לא ניתנת אפוא לחיקוי. המפותחת בעולם

לחקיין מסוג זה אנו קורים . הליבנט למשל הוא דוגמא לחיקוי לא מוצלח של תרבות אירופאית. תמיד בהצלחה יתרה

 .י אימוץ שטחי של אופנות זרות לו"מי שמנסה להתכחש לתרבותו המקורית ע, כלומר. לבנטיני

 ?האם יש לישראל תרבות מקורית משלה

 .המשך קיומה ולזהותה הלאומית של מדינת ישראללדעתי זו שאלת המפתח ל

. יש בישראל תופעה ייחודית שאין לה אח ורע בתבל כולו והיא עלולה לאבד נכס יקר זה אם לא תשמור ותטפח אותו

אין מקום בעולם בו שוכנות תחת קורת גג אחת כל התרבויות .  תרבויות שונות70אנו ארץ שקלטה עולים מ, מצד אחד

אומנם הייתה הצדקה ליצירת סגנון חיים משותף לכל . חיסולן של תרבויות אלו הוא נזק תרבותי נורא. לםהמגוונות בעו

הייתה לנו תשתית , במקביל. אולם עם זאת אסור היה למחוק כליל את התרבויות המקוריות. יוצאי התרבויות השונות

עם הספר פירושו . טורית יחידה במינה בעולםאינו מליצה ריקה אלא תופעה היס" עם הספר. "תרבותית ייחודית משלנו

תרבות פנאי ייחודית של ימי . תרבות של ימי חג ומועד. של כבוד לספר ומשמעת לערכים כתובים בו, תרבות של למידה

 

 -מעל לכל 
תרבות של 

אמונה 
מופשטת 

בישות 
-רוחנית אין

סופית ונצחית 
המהווה 

אידיאל של 
שלמות 

מוחלטת 
ושאיפה 

 להידמות לה



 

 

50

 תרבות של אמונה מופשטת - ומעל לכל . תרבות של ערכי מוסר נעלים. תרבות של חיי משפחה מיוחדים. מנוחה כשבת

גם אדם שאינו מגדיר את . (סופית ונצחית המהווה אידיאל של שלמות מוחלטת ושאיפה להידמות לה-יןבישות רוחנית א

 ). עצמו כדתי יכול לראות את עצמו בן תרבות זו על כל מרכיביה בסגנונו שלו

 שמירה וטיפוח של סגנוני התרבות המגוונים מכל קצוות תבל והייחודיות התרבותית: שילוב נכון של שני הדברים

 .הישראלית יכולים לגרום לכך שישראל תיהפך למרכז תרבותי שאין דומה לו ומוקד משיכה והשראה לכל בני המין האנושי

 ?או שנעדיף את החקיינות והשטחיות הלבנטיניות, האם ניענה לאתגר התרבותי הגדול והנהדר הזה

 ?ש לנו תשובה אמיתית ואמיצה לשאלה קשה זוהאם י. כי בכך תלויים זהותנו והמשך קיומנו, זו שאלת השאלות של דורנו

 ? ליצור ליבה של תרבות ישראלית מקורית, למרות הפיצולים והקיטובים, האם מסוגלים אנו
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  ?מה זה מסמל לי: נטעים

äìåòôä úøèî 

íééìàøùé íéìîñ åøéëé íéëéðçä ,íäù åðéáéåíìåòä éôìë àîâåãå ìîñ íéååäî .  

  
äìåòôä äðáî 

 úåéìîñ âùåîä úðáä ,åúåáéùç ,åðééçá àèáúî àåä ãöéëå. 
 íééìàøùé íéìîñ íò úåøëéä.  

 îòë åðà ãöéë"ååäî éíìåòì àîâåãå ìîù íé.  

                                                                                       
äìåòôä êìäî  

 úåéìîñ âùåîä úðáä ,åúåáéùç ,åðééçá àèáúî àåä ãöéëå.  

ëéðçì ÷ìçðíéùðà ìù úåðåîú íé íéðåù ) çôñðà'( , àöîðù ùéàä åäéî íéìéî äîëá åðì øàúì êéðç ìëî ù÷áðå

äðåîúá) .åîù ,åìéâ ,å÷åñéò ,øâ àåä äôéà ,åëå åì ùé íéãìé äîë' (  

  íéëéðçä úà ìàùð–äæë øåàéú à÷ååã äæä ùéàì íúøçá òåãî  ?ùåáì úøåö ,éðåöéç äàøî ,íééðåöéç íéðîîñ 

åîë :äôéë ,åëå äôéìç' .åðì íéìîñî íäù äîå íéàåø åðàù íéøáãä éôì íãà íéðééôàî åðà úåáø íéîòô.  

 äìéîä úøãâä úà íéëéðçì àéø÷ð"ìîñ:"  

ìîñ ,äìéîä ìù úéãåñéä äúåòîùîá ,åäùìë úåîë åà âùåî ìù âåöéé àåä ,øîåìë ,ïåéòø ,õôç ,åëå úåëéà' .  

úøåöù éîùâ õôç úåéäì ìåëé ìîñíéøùå÷î åøå÷î åà å ,úøåñîä çåëî åà íòáèî ,âöééî àåä åúåà øáãì .äîâåãì ,

úåãäéä ìù âöééîä äìîñ àåä ãåã ïâî íåéë .úìáå÷î äðåîú úåéäì íâ ìåëé ìîñ ,äðåîú ìù èøô åà , úéðáú óà åà

òáö åà :äîâåãì ,íåìùì ìáå÷î ìîñ àåä úéæä äìò ,ðúì ìîñë úåáåø÷ íéúòì ùîùî íåãàä òáöäå úåòå

úåéèñéìàéöåñ.  

êøãá øëåî ìîñ-úåáøú êåúá ÷ø ììë ,úã ,úîéåñî äøáç åà ,åìà úåìåáâî íéâøåçä íéìîñ ùé íéúòì , íìåà

íééìñøáéðåà íéìîñ ïéà äùòîì .íéúòì ,úåáøúì úåáøú ïéá ìîñä úåòîùî äðúùî . ìîñîì ñø÷ä áìö áùçð êë

éáøòîä íìåòá íæéöàðä ,ä ÷åçøä çøæîá úàæ úîåòì êàáåè ìæî ìîñî àå.  

ïë íà ,íééåñî åäùî åðøåáò âöééîù øáã àåä ìîñ . ìåãâ àøæò ìîñ äôöøä ìò çéðäì ïúéð íéðè÷ä íéëéðçì) çôñð

á'( ,åðøåáòá ìîñî àøæò ìîñ äî øéáñäìå.  
  

 íéìîñ åéäéù áåùç äæ òåãî? äöá úåãéçé ìù íéìîñ äôöøä ìò ñåøôð"ì .ð úòë íéìåëé åðçðà äî úåàøì äñð

äìù ìîñä êåúî äãéçé ìë ìò ãåîìì .  

úåðåùä úåöåá÷äå íéùðàä ïéá úåðåùäå úåéãåçééä úà òéáî ìîñä . éðá ìë åá íìåòá íééç åðééäù íëîöòì åðééîã

÷åéãá äæì äæ íéäæ åéä íãàä ,øáãä åúåà íéàøðå íéãâá íúåàá íéùáìúî ,íéùðàä ïéá íéìéãáî åðééä ãöéë , äî

äæî äæ íéùðàä úà ãçééî äéä ?ïééðòå ïååéâ øöåéù àåä éðåùä .úëìì íéöåø åðà åéìàù ïååéëä úà àèáî íâ ìîñä ,

åðãé÷ôú äî øîåà àåä .äðéãî ìë ìù íéìîñä íä äî ãåàî áåùç êëì ,íéàèáî íä äîå .  

  

 íééìàøùé íéìîñ íò úåøëéä.  

 äôöøä ìò ùåøôð íééìàøùé íéìîñ ìù úåðåîú óñåà) çôñðâ' ( íéëéðçä úà ìàùðå– íéøáãä ïéáî éìàøùé éëä äî 

íëéðéòá íéàáä?  
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òåãîå íäéðéòá éìàøùé éëä äî åãéâé íéëéðçäù øçàì , äúéôá ÷ø àì àèáúäì äëéøö úéìàøùéä úåéìîñäù øéáñð

÷îåò àìì ìîñë äðéãîä ìîñá åà ìôàìô íò ,äæî øúåé äáøäá àìà, äéøëæ ïåæç ìò úúùåî äðéãîä ìîñ )ô"æ ( åá

úéæä éìòå äøåðîä úøàåúî .äúåà âöééì åìà íéìîñá úøçåá àéäù äæá úøãùî äðéãîäù äî äæ . íéëéøö åðçðà

ìîñä úåòîùîá åðúðáä úà ÷éîòäì ,ìîñì äøåîà àéäù äî ìë úà ìîñú äðéãîäù úîàá âåàãìå.  

  

 ðà ãöéëîòë å"íìåòì àîâåãå ìîù íéååäî é.  

ø÷ð òè÷ä úà àé"äôéë íò ãìé) " çôñðã' ( íéëéðçä úà ìàùðå øúåéì äæä ãìéäî íéôöî äîì ? íòô íëì äø÷

íééúã íúàù ììâá øúåéì íëî íéôöîù íúùâøäù ?äøå÷ äæ òåãî?  

îò úîãå÷ä äìåòôá åðãîìù åîë"øåà úåéäì êéøö éíééåâì  ,ãåîìì íéøåîà íìåë åéùòîîå . àèáúî äæ íéîòôì

øãñá àì åðçðà øùàë úøå÷éá úøåöá ,äøåúä úà âöééì úååöîå äøåú éøîåùë åðúéàî íéôöî éë ,øñåîä , ÷ãöä

äéåàøä úåâäðúääå .îò ïéáù ñçéá íâ äæ êë"íìåòä úåîåàì é .îòî íéôöî íìåòä úåîåà" äøåöá âäðúäì é

øúåé úéøñåî ,àðîò ìù åãé÷ôú åäæ éë øúåé äúå"é ,íåçú ìëá úôåîå àîâåã ùîùì.  

ìòåôá äøå÷ äîå ? êåôä ÷åéãá äæù øñåî øñåçå äôöåç ø÷éòá íä íéìàøùéä úà úåðééôàîù úåðåëúäù åðéàø

åðãé÷ôúî!  

)åçá ïåìî éúáá íéìàøùé íéöåø àìù äæ ìò úåáúë íéëéðçì úåàøäì øùôà"åëå ì ') çôñðä' (äôöåçä ììâá 

äæåòúäå(...  

  

íëñð :íìåòá íéáø íéìîñ ùéù åðéàø ,íéìîñî íäù äîìå íéðåùä íéìîñì äáø úåáéùç ùéå .îò íâ" úååäì êéøö é

 úåâäðúää úøåöáå åðúéàî ãçàå ãçà ìëá ìéçúîå éåìú øáãäå åúåéøñåîáå åúåâäðúäá íìåòä úåîåàì àîâåãå ìîñ

åìù!  
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  נספחים

 çôñðà'  
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 çôñðá'  
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 çôñðâ'  
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 çôñðã'  

  
  

  אורי אורבך / עם הכיפה
  

  כשהייתי ילד קטן עם כיפה
  עניתי לשכנה אחת בחוצפה

  !בושה וחרפה: "מיד היא אמרה
  "?ג ילד עם כיפהכך מתנה

  כשהייתי נער ולא קמתי לזקנה
  ,)אולי שקעתי לשינה(

  -היא מיד נעצה בכתפי את כפה 
  "???בחור עם כיפה? לא מתבייש"

  ,אז הורדתי את הכיפה והנחתי בפינה
  ,התחלתי לענות בחוצפה לשכנה

  

  ,באוטובוס בכלל לא קמתי לזקנה
  ...!כזאת שינה" הרבצתי"ובשמירה 

  שמירה" שברתי"כשהלכתי לצבא ו
  :אך העיר הערה, הקצין קצת ריחם

  ,דווקא ממך איש לא ציפה"
  !"עם כיפה...בכל זאת, סוף סוף

  )בלי חיוך(אמר , אחד שראה אותי" דתי"אז 
  שאלה של חינוך, כמובן, זה הכל"

  בלי ערכים טיפה, רואים שזה חילוני מלידה
  !"אדם עם כיפה-כך לא מתנהג בן

  
  

 çôñðä'  

  

שר י ת  י לםתדמ ו בע   אל 
äé÷øåèá ìàøùé ìò õåøòá ïëå íìåòä éáçøá äéæéååìèä éöåøòá ìàøùéì úøöåðä úéîãúä çëåð , äòùá ãçåéîáå

íìåòäî äñô äðéàù ãáìá åæ åì úåéîùéèðàäù ,úøáåâå úëìåä àìà , äîéùî ïòîì ñééâúäì åðéìò

éáî êë ìåëä äòôåúä úà øâîìå äâùäì úðúéðå úéøùôàù úéîåàìðéáå úéîåàì äî ìù äù

 éåø÷ù"øòåëîä éìàøùéä" ,åðáø÷á .  

ïééðòì úåòãåîä úà úåìòäì ÷ø àì åðéìò , øéãú ïôåàá äùòîì äëìä ùîîì íâ àìà

êùîúîå ,åæ äùéáî äòôåúî òðîéäìå òåðîì úðî ìò ùøãðä ìëë úåùòìå , ÷æðì úîøåâä

íìåòá ìàøùé úðéãîì øåîç éúéîãú .úà øôùìå úåñðì äáåçä úìèåî åðìåë ìò 

íìåòá ìàøùé úðéãî ìù äúéîãú.  

øòåëîä øééúä- úéøáä úåöøàá äùòîì åøå÷î øòåëîä éìàøùéä çðåîä , çðåîäî"øòåëîä éà÷éøîàä" ,ïë ïë ,

åæ äòôåúá ãáì àì åðçðàù øøáúî , øòåëîä éìâðàä íâ åîë ,øòåëîä éúôøöä ,ãåòå.  

 úðùá1959 íéà÷éøîà éðù çðåîä úà åòáè William Burdick and Eugene Burdick øôñä úà åîñøôù 

øòåëîä éà÷éøîàä . øòåëîä øééúä çðåîä)éìàøùéä øééúä çøëäá àì (íãà ìë éôìë ïååëî\úåøåá äìâîä øééú ,

úåøéäé,åìù úåáøúäî äðåùä úøçà úåáøú éôìë úåñâå ãåáë øñåç ,íìåòä éáçøá øééñîå ìééèî åãåòá.  

åðåù úåéåáøú ìëî àåáì ìåëé øòåëîä øééúäíìåò úååö÷ ìëîå ú ,úã ìëî ,òæâ ,ìéâ åà . øééúä úòôåú äùòîì

 úåîøåðä ìëì íàúäá íöøàá íéâäðúî øùà áåùéä ïî íéìéâø íéùðà íâ úåáåø÷ íéúéòì úðééôàî øòåëîä

úåìáå÷îä úåéúøáçä ,ñåîéðå úåáéãàá ,åçá íãåòá íìåà"íééðìå÷ì íéëôåä íäå äðúùî åäùî ì ,úåðìáñ éøñç ,

çåø éñâ ,òåãå.  
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éúåáøú íìäá äùòîì äöåòð øòåëîä øééúä úòôåúì úåáéñä úçà ,éúåáøú íìä úååçì éìàîøåð éã äùòîì äæ ,

åðì úøëåî úåáøúá íéàöîð åðà øùàë ,åðì úøëåî éúìáå äðåù úåáøú íò äøæ õøàì íéøáåò åðà ãçà ãòöáå .

äðåù øáã ìëî äééçã àéä úéãééîä äáåâúä ,òåãé éúìáä éðôî ãçôå.  

ëíåñøôä úåòñîî äàöåú ,íééðåòáöä íéâåìè÷äå ,úåéååçá øéùò íìåò åðì íéçéèáîù ,úåàøîå , íéøééú íéçúôî

úåäåáâ úåéôéö íéáø , éãî úåäåáâ íéúéòì)äàéöî éøéçîá øëù úåñéèå íéðåùôåðì ñçééúð íà ( íéúåøéù ìù

ùôåð éð÷úîå ,íéðåù úåáøú éìãáä ïåáùçá àéáäì éìáî úàæå ,ëìë íéàðúåíéðåù íééì ,íéø÷áî íä ïäá úåðéãîá .

íäì øëåî éúìáå äðåù àåäù åäùî íéèôåù íä êëî òåøâ óà íéúéòì ,

íøåáò éãî úåçð åàå êøò úåçô åäùîë ,÷ãöá àìù êëî äàöåúë , íéèåð íä

íéùðàä ìù úåáøúä êøòá èéòîäì åà ìæìæì ,íéø÷áî íä äá äðéãîäå . ïëì

 íéùåòù äìà íä íéøòåëîä íéøééúäíééåöø éúìá íéçøåàë íîöò úà ,

 úéîãúî íéòâôð åæ úðåîñúá íé÷åì íðéà øùà íéøééú íâ êëî äàöåúëå

åæ úéìéìù .  

øòåëîä éìàøùéä- íìåòá íéòø íéñåîéð ìù úéîãú ùé íéìàøùéì . øñåç

ãåáë ,äôöåç ,úåéðìå÷ ,íéöôç ìù äúçùäå äòéâô,  úå÷éúò éøúàá úåòéâô

òáè éøúàáå ,åúî ÷ìç ÷ø íðä íééìàøùé íéøééú áø÷á åìà úåùéáî úåòô

øòåð éðá áø÷á ïëå íéøâåá .ãéîå åéùëò äöåø øòåëîä éìàøùéä . úåáùçúä

åðééðòî íðéà íéçøàîä ìù íãåáëáå íäéëøöá .  

äøéùé äùéâ ,íéðåðéâ øñåç ,úåé÷áçñ ,íéúéòì úæøôåî úåéîéèðéàå , ÷ìç íä

ìàøùéá úåáøúäî ãøôð éúìá .ä ìë çøëäá àì ìáàäìàë íä íéìàøùé ,

øòåëîä éìàøùéä àø÷ðù èåòéî åúåà ììåë , øñåçî íéúéòì úòáåð åæ úéîãú

åðöøàá ä÷ìçá úìáå÷îä úéìàøùéä úåáøúä ìù äéå÷ì äøáñäî åàå , íäá úåöøàá úìáå÷î çøëäá àì ìáà

íéø÷áî åðà.  

éúåáøúä íìää úà øùôàä úãéîá òåðîì éãë ,ãòåî ãåòáî ïðåëúäì åðéìò , ãåîììå íéöåø åðà äá õøàä ìò

ø÷áì ,äúåáøú ìò ,äéøåèñéää ,íééîå÷îä íéâäðîä ìòå ,åçì ìåéèá ìéçúð íøèá"ì.  

íëáéì úîåùúì !ìàøùéá äìåòôá øòåëîä éìàøùéä!  

íéãáëð íéøééú ,ìàøùéá èôùîä éúá ,åëå úåðè÷ úåòéáú ãçåéîá ,' óðòá úåøåù÷ä úåòéáúá äôééòì íéñåîò

úåøééúä ,÷ãöåî ï÷ìç øùàúå ,ìàøùéá ÷ãöä úåàëøò éðôá úåàáåî ïäá íéáø íéø÷î íðùé íìåàå , äøéãà úåîë

ãçåéîá úåéðøèð÷å úåøæåî úåòéáú ìù ,úåëøôåî úåùéøã íéâéöîä íéùôåð íéøééú éãé ìò , úéèåéãà äáéñ ìë

äéäúù ìëë ,úåðåùîå úåðåù úåì÷ú íéàéöîî óàå ,éúä úåøáçî íäì íéòéâî àìù íééåöéô ìá÷ì éãëá úåøé

ìàøùéá äôåòúäå.  

  

  

 ùé íéìàøùéì
 íéñåîéð ìù úéîãú

íìåòá íéòø . øñåç
ãåáë ,äôöåç ,

úåéðìå÷ , äòéâô
íéöôç ìù äúçùäå, 

 éøúàá úåòéâô
 éøúàáå úå÷éúò

òáè , ÷ìç ÷ø íðä
 úåùéáî úåòôåúî
 íéøééú áø÷á åìà

íééìàøùé... 
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  מלחמות ישראל: נירים

 äìåòôä úøèî  

úåðåùä ìàøùé úåîçìî úà åøéëé íéëéðçä ,äøåáâ ìù úåéìàøùé úåðåëú íäî åãîìéå , úåøéñîå äáø÷ä

ùôð.  

  
 äìåòôä äðáî  

 çìî éäîäî?  

 ìàøùé úåîçìî íò úåøëä.  

 ìàøùé úåîçìîá úåéãåçééä.  

 ìàøùé úåîçìîî åðéîöòì ãåîìì íéìåëé åðçðà äî? 
                                                                                        

äìåòôä êìäî  

 äîçìî éäî?  

 äîéçì éòöîà ìù úåðåù úåðåîú äôöøä ìò ùåøôð) çôñð1 ( íéëéðçä úà ìàùðå– úåøéëæî åìàä úåðåîúä ìë äîî 

íëì ?íëéðéòá äîçìî íéðééöî éëä åìàä íéøáãäî åìéà? òåãî?  

  

 ù÷áðä ÷çùî ìù íéììëä íä äî åðì øôñì íéëéðçäî"äîçìî "íéôì÷á . åäùæéà ùé"÷áàî "íéð÷çùä éðù ïéá .

ä óì÷ä íòô ìëá"÷æç "éðùä ìù óì÷ä úà íâ ç÷åìå çöðî øúåé . ìàùð–úéúéîà äîçìîì äîåã äæ íàä  ?äîá?  

øåáâìå øúåé ÷æç úåéäì äñðî ãçà ìëå úåùâðúä éäùåæéà äðùé äîçìîá .  

î ù÷áð éäùåæéà ìò åðì øôñì íéëéðçä"äîçìî "ïåøçàä ïîæá åäùéî íò íäì äéäù ÷áàî åà .  

 äîçìîä äúéä äî ìò ?äø÷éù íúéöø éëä äî?  

 íéîòôì ùé åðéðéá íâ"úåîçìî "çöðìå íé÷æç úåéäì íéñðî åðçðàå íéøáã éðéî ìë ìò íé÷áàîå . ãçà ìë äîçìîá

ì òéâäì óàåùçöðìå íéâùéä.  

  

äîçìî äìéîä ìù äøãâäá ïééòð :  

íéùåîç íéôåâ ïéá ÷áàî àéä äîçìî ,íéîò áåøì ,úåðéãî åà íéèáù ,íäùìë íéáéåà åà áéåà òéðëäì úðî ìò ,

çöðîä úåùéøã úà ìá÷ì åì íåøâìå ,äîâåãì ,éôéöôñ çèùá äèéìù ,úîéåñî äééñåìëåà ìò åà . äîçìî áåøì

îåìôéãäù øçàì úùçøúîêåñëñ øåúôì äçéìöä àì äéè .íãà éãé äùòî ïåñà àéä äîçìî , êøåö íâ àéäù åîë

éñéñá :íéáø íéùðà íéâøäð äîçìî ìëá ,äáéáñìå ùåëøì ÷æð íøâðå íéëðì íéëôåäå íéòöôð . íâ äðéä äîçìî êà

í÷ùî íøåâ ,éùåðàä ïéîä úåçúôúäì íøåúä.  

  

 úåîçìî íò úåøëäìàøùé . 

ì íéëéðçä úà ÷ìçð8úåöåá÷  . ìàøùé úåîçìîî úçà ìò òãéî äáå äéñéèøë úìá÷î äöåá÷ ìë) çôñð2 .( éøáç ìò

äéñéèøëä úà àåø÷ì äöåá÷ä ,åàø÷ù äîçìîä ìò ãåîììå .çà" øúéî íéâéöð íò ãçàúî äöåá÷ ìëî âéöð ë

ìî àùåðá ìåìñî ÷çùî íéëéðçä íò íé÷çùî åìàä úåöåá÷áå úåöåá÷äìàøùé úåîç). çôñð3 .( ÷çùîä êìäîá
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÷çùîá íã÷úäì éãë úåðåù úåìàù ìò úåðòì åëøèöé íéëéðçä ,úåîçìîì úåøåù÷ä úåðåù úåîéùî åìá÷éå , ïëìå

çöðìå íã÷úäì åúöåá÷ì øåæòì ìëåé ìáé÷ù äîçìîä ìò òãéîä úà ãîìéù ãçà ìëù íäì ùéâãäì áåùç.  

) úåðè÷ úåöåá÷á–ì ÷ìçì øùôà 4ëå úåöåá÷  ìá÷é êéðç ì2 øúåé ìá÷é êéðç ìëå úåöåá÷ úåçôì åà úåéñéèøë 

úåéñéèøë.(  

 äìàù úéñéèøëì äòéâîù äöåá÷–äìàùä ìò úåðòì äéìò  .ïåëð äðåò àéä íà , úîã÷úî àéä3äîéã÷ íéãòö  , íàå

 àì– 3äøåçà íéãòö  ,úåìàùä úîéøòì äìàùä úà íéøéæçîå.  

äî úçà ìë åáù íåëéñ êåøòð ÷çùîä éøçàäéìò ãîìù äîçìîä ìò èòî øôñé úåéøå÷îä úåöåá÷.  

  

 ìàøùé úåîçìîá úåéãåçééä.  

 ìàøùé úåîçìîá äøåáâ úåáø÷ éðéî ìë ìò íéøåôéñ íéëéðçì ÷ìçð) çôñð4 ( íúåà ìàùðå–òè÷á øàåúî äî  ? åìéà

òè÷á øàåúîä íãàä ìò øåôéñäî ãåîìì íéìåëé åðà úåðåëú ?  

à ìàùð åìáé÷ù äøåáâä éøåôéñ úà åøôñéù íéëéðçä ìë úà øåáòðù éøç-   

 íéøçà ìéöäì éãë ÷ø íéìåãâ äë äøåáâ éùòî åùòå íùôð úà åáéø÷ä íéùðàù ïëúé ãöéë ? éëä øáãä éøäå

êîöò úà ìë íãå÷ ìéöäìå úåñðì àåä éòáè?  

îò éë"ãçåéî íò àåä é ,ðéàøù éôëåéåöøä áöîä ìò äìåòôá å ,îòá" äøåáâä ïäéðéáå úåáàä ìù úåðåëú úåòåáè é

çáæîä éáâ ìò ã÷òðù åðéáà ÷çöé ìù .îò"êë ìò åùôð øñî íâ ïëìå åîåé÷ ìò íçìð ãéîú é.  

  

àáä òè÷á íëñð:  

  
  

 î åðéîöòì ãåîìì íéìåëé åðçðà äîìàøùé úåîçìî?  

 íéëéðçä úà ìàùð–  åéùëò äîå ?åðîöòì úåîçìîä àùåðî ãåîìì íéìåëé åðçðà äî?  

úîãå÷ä úåìéòôá åàø÷ù äøåáâä éùòîá åàø íäù úåðåëúä úà åðì åøéëæéù íéëéðçäî ù÷áð . åìàä úåðåëúä ãöéë

åðìù íåéîåéä ééçá àèáúäì úåìåëé?  

  

íëñð :îì åðã"âìæîä äö÷ ìò  "ìàøùé úåîçìî ìò ,ïäá åéäù äøåáâä éùòîî èòî åðéàøå . úåîçìîäù íéàåø åðà

íéîòä øàù ìùë úåîçìî ïðéà éãåäéä íòä ìù ,õøàá ïàë úåøåãä úåéëùîäå íòä ìù åîåé÷ ìò äîçìî ïäå , åðàå

å ÷æçúäìå øáâúäì åðéìò ãöéë æåòäå äøåáâä éøåôéñî ãåîììå úåñðì íéëéøö åøñîù íéøåáéâ íúåàì íééåàø úåéäì

è÷ùáå äååìùá õøàá ïàë úåéçì ìëåð åðçðàù éãë íùôð úà.  
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íåëéñì òè÷:  

  

  

 
 . יקיריכם שנפלו הם יקירי האומה כולה

נס הגבורה שעליו חקוקים שמותיהם הוא עמוד התווך בבניינה של 
עליו נשענים מאז קיומה , עליו הושתתה תקומתה. מדינת ישראל

 . נהובטחו
 . אינן סיסמה ומליצה, הרוח ההקרבה העילאית- עוז, הנפש- מסירות

 , מי שהוביל לוחמים בקשים שבקרבות
 , תופת-מי שראה אותם מסתערים מול אש

 , מי שחזה בהם חוצים מכשולי מים ושדות מוקשים תחת הפגזה קטלנית
, מי שחש את כאבם על חבר שנפל וראה אותם מוחים דמעה וממשיכים

 - את פצעיהם וחוזרים אל חזית הלחימה  חובשים
את נפש , מי שהיה עד לכל אלה יוקיר עד יומו האחרון את החיילים והמפקדים

 .הלוחם
נפעל ונעשה כל אשר לאל ידינו כדי להיות ראויים למעלת קורבנם הטהור של 

למען תושתת חברתנו על אדני השוויון והצדק ולמען ייכונו בביתנו , הנופלים
 .  ביטחון ושלוםובגבולנו

ניטול יוזמה , לא נניח לאחרים לקבוע את גורלנו, אנחנו לא נמתין ולא נשתהה
מציאות שתעלה בקנה אחד , במו ידינו, ונעצב, ונצעד בנחישות ובאומץ קדימה

 . עם האינטרסים הביטחוניים והמדיניים החשובים לנו ועם שאיפתנו העזה לשלום
לה לעשות הכל כדי שלא יתארכו עוד אני רואה זאת כחובתי הראשונה במע

 ,טורי המצבות
 .כדי שהיפים בפרחי חיינו לא ייקטפו שוב באיבם

 
 )מתוך דברים שנאמרו בטקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל(
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  נספחים

 çôñð1  

 íéðåù äîéçì éòöîà ìù úåðåîú)çã÷à ,äáåø ,áøç ,ïéëñ ,áø÷ ñåèî ,÷ðè ,åëå äööô'(  

  

  
  

 
 

 çôñð2  

úåîçìîä úçà éáâì òãéî íò úåéñéèøë:  
  

  

'

q

ä àéä úåàîöòä úîçìîäîçìî ìò äúåàîöò ìù ìàøùé . úìá÷ øçàì ãéî äìçä äîçìîää÷åìçä úéðëåú ìù 

åàä"íá ë" øáîáåðá è1947 ,á úéîùø äîééúñäå-20éìåéá  1949 øàåðéá åîééúñä úåáø÷ä éë óà 1949 , äðåîùë

ì íéùãåçúåàîöòä úæøëä øçà .úåéîîå÷ä úîçìîå øåøçùä úîçìî íâ äîçìîä äéåø÷ ìàøùéá . 
 ìù íúåãâðúä á÷ò äöøô äîçìîäìàøùé õøà ééáøòå áøò úåðéãî äî÷äì úåãçåàîä úåîåàä úøöò úöìîäì 

 éúù ìùúåðéãî , úçàäúéãåäé äééðùäå úéáøò , éçèùáìàøùé õøà úéøåèãðîä .äíéáøò úîùâä úà òåðîì åìòô 

òåøæä çåëá õøàä ìò úéáøò äèéìùì òéâäìå äèìçää . úøöò úèìçä øçàì ãéî äîéçìá åìçä ìàøùé õøà ééáøò

åàä"í ,õåçáî åàáù íéøéãñ éúìá úåçåëá íéøæòð íäùë .äîçìîì åôøèöä áøò úåðéãî ,ä ïäéúåàáö íòíéøéãñ ,

äî÷åä äúò äæù äðéãîì äùéìôá , íò ãéîúåàîöòä úæøëäá -14éàîá  1948 . äîçìîä êìäîá äî÷åäù äðéãîä

úéðîæ äìùîî äððåë , íùá äðéãîä úæøëä íåéî åàø÷ðù íéîçåìä úåçåëäå èôùîå ïåèìù éøãñ åòá÷ð" úåçåë

ïâîä "á åæøëåä-26éàîá  1948ë ìàøùéì äðâä àáö .úñä äîçìîääö ìù åðåçöéðá äîéé"ì , úåàáö úà óãäù

åàä úøöò úèìçäá úéãåäéä äðéãîì åòá÷ðù úåìåáâì øáòî äðéãîä íåçú úà áéçøäå áøò"í. 
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 äúééä íéîéä úùù úîçìîäîçìî ïéá ìàøùé ïéáì íéøöî ,ïãøéå äéøåñ , òåéñá åøæòðùé÷àøéò . äìçä äîçìîä

ðäù úéìàøùé äôé÷úá äúéçäîéã÷î äëîá áøò úåàáö ìò -5éðåéá  1967 . äùáë äáå íéîé äùéù äëøà äîçìîä

íéáçøð íéçèù ìàøùé úðéãî ,úà äùáë øúéä ïéáå :éðéñ ,äæò úòåöø ,ïìåâä úîø ,úéáøòîä äãâä çøæîå íéìùåøé .

éãî éãé ìò äèìùðù äéøåèéøèä úà åìéãâä äìà íéçèùäîçìîì íãå÷ ìàøùé ìù äçèùî äùåìù éô ìàøùé úð .

éàáö òöáîë ,éðøãåîä ïãéòá äîçìîä úåãìåúá øúåéá úåìåãâä úåçìöää úçà úà äååäî íéîéä úùù úîçìî.  
 

 éðéñ úîçìî)ùã÷ òöáî íùá íâ äòåãéä (ìàøùéì íéøöî ïéá äìäðúäù äîçìî àéä ,ä ïéá-29ì øáåè÷åàá -5 

 øáîáåðá1956. 
 úà ìàøùé äùáë äîçìîä êìäîáéðéñ éàä éöçåúåà äúðéô äîåéñ øçàìå  . òöáî àåä åæ äîçìîì éìàøùéä íùä

ùã÷ .úôøöå äéðèéøá íò éàáöå éðéãî íåàéúá äìäåð äîçìîä .éìâðàä òöáîä- ìçåäù íéøöî ãâðë éúôøö

ñåî òöáî íùá àø÷ð ùã÷ òöáîì ìéá÷îá åòåöéááøè÷ .äö"ì ,ïééã äùî ã÷éô åéìòù ,íùåø áø ïåçöéðì äëæ. 

äî äúééä íéøåôéëä íåé úîçìîúåîçìîáù úåù÷ä ìàøùé úåîçìî , ïéá äìäðúäù6øáåè÷åàá ì -24øáåè÷åàá  
1973 .íéìàøùé éôìà åâøäð äîçìîá ,íéøåñå íéøöî , äèìúùä äîåúáåìàøùé ìù íéáçøð íéçèù ìò íéøöî 

åäéøåñ. úîàåúî äô÷úîá äçúôð äîçìîä ,úåúéæç éúùá , äéøåñ úåàáö ìù)áïìåâä úîø ( íéøöîå)á úìòú
õàåñ( ,áíéøåôéëä íåé , íåéúáù ,6 øáåè÷åàá 1973 , äòùá13:55.  
 ùîçúåéæéååéã íéìâøä ìéçéøöîä  ,äìòúä úà úåçìåö åìçäù ,éøåñä ïëåîîä íéìâøä ìéç úåéæéååéã ùåìùå ,

äîøá ìåáâä êøåàì åô÷úù , åðäðúîìùåî èòîë úéè÷è äòúôäî :á ÷ø-4 òðëúùä íåé åúåàá ø÷åá úåðôì 
äëèîø"ì ,øæòìà ãåã ,íåé åúåàá õåøôì úãîåò äîçìîù .ú÷éåãî äúééä àì åæ äëøòä óà : äúééä äëøòää

 äòùá õåøôú äîçìîäù18:00 ,áøòä úãø íò ,úåúéæçä éúùá ùàä äçúôð ìòåôáù ãåòá , äòùá13:55.  
å ïåéøùä ìéç úåãéáàéìàøùéä øéååàä ìéçúåøñç åéä äîçìîá -íéã÷ú , éðéãîä ìâñá íéãáë úåùùçì åîøâå

øéëáä éàáöäå , äîéçìä éîéá ä÷éðàô óñì ãòíéðåùàøä .áò äîçìîä êìäîá øäö"ì éúùá äîéìáå úåððåâúäî 
úåúéæçä ,úô÷úîì- ãâð)äçéìö øçàì ,äìòúä úéæçá (äéøåñå íéøöî éçèùá.  

ì ãò äëùîð äîçìîä-24øáåè÷åàá  , íéããöä ìò äúôëð æàùà ú÷ñôä éãé ìò ïåçèéáä úöòåîåàä ìù "í ,
áñî äèìçä '338áå èìçäñî ä '339 ,úåîöòî éúù éãé ìòå-ìòä :úåöòåîä úéøáå úéøáä úåöøà.  

éöç úîãà ìò íéøöî àáö ìù úéùéìùä äéîøàä äøúåð äîéçìä íåúá- éàäéðéñ , éãé ìò úøúåëîäö"ì ú÷úåðîå 
ä÷ôñà úåøå÷îî ,àîöî úååî úðëñá åéä äéìééçù êë . äéúåãéçéî úåáøùë äéðùä äééîøàä äøúåð äì ïåôöî

õàåñ úìòúì úéçøæî úåëåøò . äëîä óøçúåáø÷ä éîé úìéçúá ìàøùé äâôñù äù÷ä , ååéä äîçìîä ìù äéúåàöåú
äöì âùéä"ì ,åéáéåà úà äëä øúåéá äù÷ äçéúô úãå÷ðîù . éìééç íîöò åàöî úåáø÷ä ìù ïåøçàä íåéä áåøòá

äö"ë ì-35÷ "î î÷ùîã , úøéáäéøåñå -101÷ "î îøéä÷ ,íéøöî úøéá ,äö úåçåë ïéáùë"á äìåãâä øéòì ì çøæî
ïåëéúäíééøöî úåçåë íéööåç àì  .úàæ íò ,íéøöî ìù äúåéðéãîì âùéä äîçìîä äúååéä úéèéìåô äðéçáî ,

åãì àìù ìàøùé úìùîî ìù äúåù÷òúä úà øåáùì äúöøùá åùáëðù íéçèùä ìøåâá ïíéîéä úùù úîçìî ïëå 
äö éìééçá øùôàä ìëë òåâôì äöôç"ì.  
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ì éìàøùéä íùä àåä äééðùä ïåðáì úîçìîäîçìî úåçåë ïéá äìäðúäù äö"ìì äììàáæç õé÷á 2006á ïåðáì ïåôöáå 

ìàøùé . äëùîð äîçìîä81íéîé  , íäî33 äîéçì ìù íéîé )12éìåéá  - 14èñåâåàá  ( ãåòå48î íéîé  ú÷ñôäùàä 

äö úåçåë ìë úàéöéì ãò" ïåðáìî ì)14èñåâåàá  - 1øáåè÷åàá  .( úéáéñàî úéìàøùé äôé÷úá äçúôð äîçìîä

 úåá÷òáäö éìééç úôéèç"ìäììàáæç éãé ìò  .äö êéùîä ïåðáìá äîéçìä éãë êåú"á íâ ìîõé÷ éîùâ òöáá  úòåöø

äæò .ìàøùéá ,äîçìîä äöøô åá éøáòä êéøàúä ,è"æåîúá æ ,åæ äîçìîá íéìôåðì éîùøä ïåøëéæä íåéë òá÷ð.  
 

 õøôîä úîçìî- íâ äðåëî "øáãîá äôåñ" , úðùá äìäðúäù äîçìî àéä1991 ìù äéöéìàå÷ ïéá 34 úåðéãî 

 úåùàøáúéøáä úåöøà , ïéáì÷àøéò ,ì úé÷àøéòä äùéìôì äáåâúáúéååë .åðéëä äì ïúéð äðåùàøä õøôîä úîçìî é

ë-12øúåé øçåàî äðù  ,î äìéãáäì éãëäééðùä õøôîä úîçìî . éìéè éãé ìò ìàøùé éøò åô÷úåä äîçìîä êìäîá

î åøâåùù ãà÷ñ÷àøéòî áéâú ìàøùé úðéãîù éìáî úé÷àøéòä úåðô÷åúä ìò úéàáö äðéçá.  
 

 ïåðáì úîçìî) ìàøùéá éîùøä äîù ìéìâä íåìù òöáî àåä-ìù "â ( ïéá äîçìî äúééäìàøùéì äéøåñìå  éðåâøà

íééðéèñìô øåøè çèùá ìàøùé ãâð åìòôù ïåðáì .äìçä äîçìîä úåööôäá øéååàä ìéçá -4éðåéá  1982 ïäéøçàìù 

á ïåðáìì ìàøùé äùìô-6éðåéá  , øåáòë äîééúñäå3 éðåéá íéðù 1985á äáöééúä ìàøùéùë ïåçèéá úòåöø äøö 

ìåáâä êøåàì .øçàì ÷ø 18íéðù  , éàîá2000 ,ä äèéìçääìùîî úåçåë úâñä ìò äö"ìéîåàìðéáä ìåáâä å÷ì .  
 

 ïéá äîéçì àéä äùúää úîçìîøùéìà ïéáì íéøöî , õøî ùãåçá äìçäù1969 ãò äëùîðå 7èñåâåàá  1970 , ãòåî

 ìò íéããöä åîéëñä åáùùà ú÷ñôä. 
úéøöîä úéæçä êøåàì éöçå äðùë äëùîð äîçìîä , íéé÷ì äúñéð íéøöî äáåäùúä úîçìîäö úåçåë ãâðë " ìò ì

 êøåàì íéáöåîä ìù úåðùðå úåøæåç úåæâôä éãéõàåñ úìòú .óñåðá ,á ìéáåäì íéøöîä ãöî ïåéñéð äùòðåà"í 

úà õìàúù äèìçäî úâñì ìàøùé éðéñ .á äéâùéä úà øîùì äúñéð ìàøùéíéîéä úùù úîçìî , úîçìîá äìòôå

éøöî éò÷ø÷ âùéä úòéðîì äùúää . ó÷ú äîçìîä êìäîáéìàøùéä øéååàä ìéç ÷îåòá úåøèî ìù áø øôñî 

íéøöî .åìà úåôé÷ú ,ããåîúäì åìëé àì íéøöîä ïúéàù , íéøöîä øáã ìù åôåñá åîéëñä ïðéâáù úåáéñä úçà åéä

ùàä ú÷ñôäì .ìàøùé úùúäì úéøöî äîæåéë äìçä äîçìîä : äùúää úîçìî íùä úà")óàæðúñà ìà áøç (" ÷éðòä

íéøöî àéùð äì ,øöàð ìà ãáò ìàîâ ,íéøöî ìù äù÷ äùúäá äîééúñä àéäå.  
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 çôñð3  
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äîéùîä úåéñéèøë:  

  

  

  

  

  

 
באיזו מלחמה 

נלחמנו מול 

  ?עיראק
 
 

 
  באיזו מלחמה 

נורו טילי סקאד 

  ?על ישראל
 
 

 
  בעקבות מה 

פרצה מלחמת 

  ?לבנון השניה

  
 

  

  קחו 

  כרטיס 

ה ל א  .ש

 

 
חללים רבים 

במלחמת לבנון 

  .השניה

  

  . צעדים אחורה5לכו 

 
 

 
לשה   ל פ א ר ש י

ללבנון במהלך 

  .מלחמת לבנון

  

סף   .שחקו תור נו

 
 

 
ך מלחמת במה ל

פ נלקחו "יוהכ

שבויים בשבי 

  . האויב
  

ת2חכו  רו   . תו

 

  

  במהלך מלחמת 

   ששת הימים  

נכבשה רמת הגולן   

וחזרה לריבונות 

  . ישראלית

ף   ס ו  .שחקו תור נ

 

  

ל כבשה את  א ר ש י

  .אי סיניחצי ה

  

סף  .שחקו תור נו

 

  

ל  ל מכריזה ע א ר ש י

  .עצמאותה

  

 . צעדים קדימה4לכו 

 

  

טילים נוחתים 

ל  א ר ש בשטחי י

במהלך מלחמת 

  . המפרץ
  

ם7לכו  די ע    צ

 .אחורה

  

במהלך מלחמת 

חיל ההתשה תקף 

ראלי  האוויר היש

ל  ב ש ר ר פ ס מ

מטרות בעומק 

  . מצרים

סף  .שחקו תור נו

  

כבשתם את הכותל 

המערבי במלחמת 

  !ששת הימים

  

 . צעדים קדימה5לכו 

  

מצרים מנסה לקיים 

ד מלחמת התשה ג נ  כ

ל על ידי "כוחות צה

ת  רו ז הפגזות חו

ת של המוצבים  ו נ ש נ ו

  . תעלת סואץלאורך 

ם  קו מ    2חכו ב

 .תורות

  

ל נחטפו "חיילי צה

  .בידי החיזבאללה

  

 . צעדים אחורה3לכו 

 

  

ל יום  באמצעו ש

ת  ע מ ש הכיפורים נ

  .אזעקה

ם שני  קו מ חכו ב

י לראות  ד תורות כ

 ...מה יקרה
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äìàù úåéñéèøë:  

  

  

  

  

  

במהלך איזו 

מלחמה כבשה 

חצי ישראל את 

 ולאחר האי סיני

סיומה פינתה 

 ?אותו
 

  

איזו מלחמה 

  ארכה שישה 

 ?ימים בלבד
 

  

באיזו מלחמה כבשה 

מדינת ישראל שטחים 

ובין היתר , נרחבים

, סיני: כבשה את

רמת , רצועת עזה

הגדה , הגולן

 ומזרח המערבית

 ?ירושלים
 

  

איזו מלחמה 

נמשכה כשנה 

י לאורך וחצ

  החזית 

 ?המצרית
 

  

בסיומה של איזו 

מלחמה השתלטה 

   על ישראל

שטחים נרחבים 

 מצריםשל 

 ?סוריהו
 

  

באיזו מלחמה 

ראל הופתעה יש

  ונמצאה לא 

 ?מוכנה לקרב
 

  

איזו מלחמה 

  פרצה באמצע 

 ?יום צום
 

  

באיזו מלחמה 

פלשה ישראל 

 ?ללבנון
 

איזו מלחמה פרצה 
עקב התנגדותם של 
ערביי ארץ ישראל 

ומדינות ערב להמלצת 
עצרת האומות 

  המאוחדות להקמה 
, של שתי מדינות

האחת יהודית והשנייה 
  בשטחי, ערבית

   ארץ ישראל      
 ?המנדטורית  

  

איזו מלחמה 

  קרויה גם 

  ת מלחמ

  ?השחרור

 



 

 

68

 çôñð4  

  

  

  

  

  

  

  

תמ ו א מ צ ע ה ת  מ ח   ל
 

  טוראי סימן טוב גנה
  

äùòîä øåàéú :ä íåéá-9 øáîáåðá 1948 ,÷àøéò øôëä ìò áø÷á-ìà-ïãéàåñ ,øåè òöôð 'ïîéñ- äðâ áåè

æ" åéìâø éúùá äù÷ ì)øçàì åòè÷ðù-ïëî( ,ò"çúåú æâô é ,á òâôù-ìçæ"âäð àåäù í . íäéìâøá åòöôð ïë

íéøçàä úååöä éùðà úùåìù .ä-ìçæ"ìëî àöåä íáø÷ä äãùá øöòðå äìåòô ì .ìçæ íâù øçàì" éðù í

çúåú ìù æâôá òâôð ,úâñì äãéçéä äìçä .øåè çúô äù÷ä åáöî óà ìò 'ïîéñ-æ äðâ áåè" ìò éåôéçá ì

áù òì÷îä úøæòá íéâåñðä-ìçæ"òå í"äéòåöô ìò äãéçéì øùôà êë é ,ä ãò òéâäì-ìçæ"íéî . åîöò àåä

ä êåúá íéòåöôä íò øàùð-ìçæ"äãùá í- êùîá áø÷ä6úåòù  . åéøáçì ùéâä äù÷ä åáöîì áì íéù éìá

íéî íúåà ä÷ùäå äðåùàø äøæò .áù øù÷ä øéùëî úåòöîàá øù÷úäì åãéá äìò íéãçà úåðåéñð øçàì-

ìçæ"åúãéçé íò í ,äøæò ù÷áìå åàöîä íå÷î ìò òéãåäì .åéøáç ééçå åééç úà äìéöä åæ äöéîà úåâäðúä .

 åì ÷ðòåä äæ äùòî ìò :åèéòìùú ïñéð äøåáâä ø" ìéøôà â1973 ,ïééã äùî ,ïåçèáä øù.  

  

ה ש ת ה ה ת  מ ח ל   מ
 

  סגן דוד אשכר
  

äùòîä øåàéú :ä ìéìá-3 øáåè÷åàá 1969 ,úìòú øåæéàá æåòîá ã÷ôî øëùà åãåã ïâñ úåéäá-õàåñ ,

åæåòî ìò úéøöî äãéçé äèùô ,ë êùîá äæò úéøìéèøà ùà úúçðä øçàì-20úå÷ã  . äãáëä äùòøää êåú

øëùà åãåã ïâñ øáò ,øå÷á-áå çåøúåøéäî ,äöéøá äãîòì äãîòî ,àãååì éãë , íéðëåî åéìééç ìëù

íäéúåãîòá ,úéøùôà úåøòúñä úàø÷ì íðéëäå íúåà ããåò .áéåàä éìééç åìâúðùë , íå÷îì ãéî õø

éåìéâä ,éùéàä å÷ùðá äøéå íéðåîéø íäéìò ÷øæ . úâéñð êøã ìò úåèìåùä éøéä úåãîòì øáò ïëî øçàì

îä ÷ùð úà íùî ìéòôäå áéåàäáöå . íéã÷ôîäå íéìééçä øúéì úôåîå àîâåã ùîéù äìà åéúåìåòôá

æåòîá ,áéåàä úåøòúñä úà äçìöäá óåãäì òééñ êëáå ,æåòîá åøøùù íéù÷ä íéàðúä óà ìò , íåú íò

äãáëä äùòøää . åì ÷ðòåä äæ äùòî ìò :ìùú ïñéð úôåîä øåèéò" ìéøôà â1973 ,øæòìà ãåã ,óåìà áø ,

éììëä äèîä ùàø.  
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ל י ל ג ה ם  ו ל ש ת  מ ח ל   מ
 

 ן משה לויסג
  

 äùòîä øåôéñ)éîùø àì çñåð :( íåéá4 èñåâåàá 1982 , øôñî åòâôð äôåòúä äãùì ïåôöî áø÷ä úòá

áééåà úæâôäî íéìééç .íöìçì ãéî áãðúä ãåãâä ìù ùåîéçä ïéö÷ éåì äùî ïâñ , óà ìòå çåø øå÷áå

éåðéô úà äçãå íéòåöôä éåðéô úà ïâøéà åéìâøá íéñéñø âåôñå òåöô åúåéäåìù  , íééåðéô úà íééñù ãò

øàùä ìù .ìö úà ìáé÷ äìà åéùòî ìò"øéååàä ìéç ã÷ôî ù.  

 

  

ם י מ י ה ת  ש ש ת  מ ח ל   מ
 

 ל"ן יעקב אביתר ז"רס

  
ñ äùòîä øåôé)éîùø àì çñåð :( íåéá6 éðåéá 1967 ,ñø ùîéù"æ øúéáà á÷òé ï" øåéñ úâåìô ìò ã÷ôîë ì

íé÷ðèå ,â øéòä êåúì øòúñä'ïéð ,áéåàä ìù íé÷ðè ÷úéùù éøçàå ,ð ÷ùðå íéòì÷î" ìò èìúùä è

äøèùîä .âð äîéçìá êéùîä á÷òé ìù áøàîì ñðëðù éúáéèç çåë õìçì åúåñðáå áéåàä ìù ïåéøù úåçåë ã

êøòá íéðåèô íéøùò ,ìçæá õøô"øúåéá ä÷æç ùà åøéèîäù íé÷ðè ìåî åìù í ,òâôðä çåëä õåìéç íùì .

áéåàä é÷ðè ìù íúòéâôî ìôð äæ çåë õåìéç éãë êåú êà .áì õîåà éåìâ ìò , úôåîì úåâéäðîå äééùåú

 ìáé÷ áø÷ä äãùáìö øúéáà á÷òé"ù .  

  

ם י ר ו פ י כ ה ם  ו י ת  מ ח ל   מ
 

 מ אברהם וייס"סג
  

äùòîä øåôéñ :âñ" íéøåôéëä íåé úîçìî õåøô íòå íåøãä ãå÷éôá ïéòéãåî ïéö÷ äéä ñééå íäøáà î

úåéôöú òöáì äìòúá æåòîì çìùð . íåéá8 øáåè÷åàá 1973âñå áéåàä éãéá æåòîä ìôð " ç÷ìð ñééå î

ìééç íò ãçé íéøöîä éáùáæåòîä é .âñ" àá øùà ä÷ôñà ìîñë åéø÷åç éðôá åîöò âéöä ñééå íäøáà î

æåòîá áø÷ä úåðî úåîë úà ÷åãáì . ìë éðôá ãîòå éáùá åúåäù ïîæ ìë êùîá ÷éæçä äæ éåñéëä øåôéñá

äøéáù ïåéñð .âñ ìéëùä äæ äùòîá"ãåñ ìë óùç àìå åéáåù úà ììåù êéìåäì ñééå íäøáà î.  
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ם י מ י ה ת  ש ש ת  מ ח ל   מ
 

 סגן אביגדור קהלני

  
äùòîä øåàéú :ä íåéá-5 éðåéá 1967 ,íé÷ðè úâåìô ìò éðìä÷ øåãâéáà ïâñ ã÷ô . ìò äîéçìä êìäîá

ïç éëøòî-ñéðåé ,çéôø ,â ìàå ãååæ êéù'åúâåìô ùàøá øòúñä éãøé . äòéâôá åìù ÷ðèä òâôð øùàë

äøéùé ,äîéçìá êéùîäå ÷ðè óéìçä . êùîäáâ ìà êøòî ìò áø÷ä'úåùåðà òöôðå òâôð éãøé . äùòî ìò

 åì ÷ðòåä äæ :ìùú ïñéð úôåîä øåèéò" ìéøôà â1973 ,øæòìà ãåã ,óåìà áø ,éììëä äèîä ùàø.  

 

  

ה י נ ש ה ן  ו נ ב ל ה ת  מ ח ל   מ
 

  ל"ן בניה ריין ז"רס
  

æ ïééø äéðá ïøñ áøì æëøîä ãå÷éô ã÷ôî íòèî ÷ðòåî çáùì ïåéö"ì ,î" ãåãâá ïåéøù ô"çìù" , äàøäù ìò

ïåçöéðì äøéúçå äîéùîá úå÷áã ,å úéùéà äîâåãúåòø .é êéøàúá 'ñùúä áàá" å)4 èñåâåàá 2006( , êìäîá

à øôëä ïååéëì úåîã÷úä-äáééè ,îåô éáâ ìò òðù äñãðää úååö ò÷úð'' úééòá ììâá äãîùä çèùá ä

úéùåîéç .æ äéðá ïøñ áø" íúåà åöìéçå ÷ðèä éáâ ìò äñãðää éîçåì úðåîù úà íäéìà åôñà åúååöå ì

íéçèáî íå÷îì . õåìéçä øîâá ãéîîåôä äòâôð''ð ìéèî äòå÷úä ä''è .ïëî øçàìù íéîéá íâ , øúåé êùîá

íéîé òåáùî ,æ äéðá ïøñ ñø ìù åúååö êéùîä"áø éùéà ïåëéñ êåú óùà úçú íéôñåð úåçåë õìçì ì . êéøàúá

é''ñùúä áàá ç" å)12 èñåâåàá 2006 (óéñë ìà úáøçá , øúåðù øðè ìù úôñåð õåìéç úìåòô ìù äîåöéòá

ùä éçèùáäãî ,æ äéðá ïøñ áø ìù ÷ðèä òâôð"ð ìéèî ì"è ,åâøäð úååöä éùðà ìëå .æ ïééø äéðá ïøñ áø" ì

âøäð óà äëìäîáå äîçìîá íçìäì áãðúä øùà ,úéùéà äîâåã ïéâôä ,äîéçì çåø ,äîæåé , úàöåé úåâéäðî

ïôåã ,äö éîçåìì úôåî äéä àåä äìà åéùòîá ùôð óåøéç"ììëá ì ,èøôá ïåéøùä éîçåììå. ïééø äéðá ïøñ áø 

æ"î úåéäì ãòåé ì" ãåãâá ô"çìù" ,äîçìîä äöøô åãé÷ôúì äðåî íøèá êà .äîçìîì ãåãâä óøèöä øùàë ,

æ ïééø ïøñ áø ù÷òúä" éåðéëì åëæù íé÷ðè úååö ìò ãå÷éô ìáé÷å äîéçìá óúúùäì ì"äéðá çåë ." åãé÷ôú

 ìù éø÷éòä"äéðá çåë "éçìá åòâôðù íéìëå íéîçåì õìçì äéääî.  
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הדיבור: נתיבות   רשות 

 äìåòôä úøèî  

äéåöøä úéìàøùé øåáéã úåáøú úàø÷ì äîã÷ì úðî ìò åìòôéå äðéãîá øåáéãä úåáøúì åôùçéé íéëéðçä.   

  
 äìåòôä äðáî  

 åúøèîå òøä ïåùì øåñéà ÷åç ãåîéì.  

 úîéé÷ä øåáéãä úåáøúá úåîéé÷ä úåéòáá äøëä.  

 ïåëð øåáéã åäî ãåîéì.  

 úéìàøùé øåáéã úåáøú úøéöéì ïåð÷ú úáéúë.  

  
êìäîäìåòôä   

 åúøèîå òøä ïåùì øåñéà ÷åç ãåîéì  

 ÷çùîä çåì úà äôöøä ìò íéñøåô)à çôñð' .(ìééç úìá÷î äöåá÷ ìëå úåöåá÷ øôñîì íéëéðçä úà íé÷ìçî . íéðúåð

 òøä ïåùì øåñéà ÷åç ìù íåìéö äöåá÷ ìëì)á çôñð' (äòù òáø íéáéö÷îå ÷åçä ãåîéìì ) éë íéëéðçì øéáñäì éàãë

÷åçä éèøô ìò åìàùéé íä êùîäá( ,÷çùîá íéìéçúîå ÷åçä úà íéôñåà ïëî øçàì . äééáå÷ ú÷øåæ äøåúá äöåá÷ ìë

å'úëìåä 'ìåìñîä úåöáùîá . øùàëå íìåñ ùé äá úöáùîì òéâî ìééçìáç , äìàù äöåá÷ä úà ìàåù êéøãîä) çôñð

â' .(åëð åðò íéëéðçä íàäð ,íìåñá äìåò ìééçä ,åòè íàå ,á íéãøåé íäìáç .äöåá÷ä àéä úçöðîä äöåá÷ä 

íåéñä úöáùîì äòéâäù äðåùàøä.  

÷çùîä øçàì ,íéëéðçä úà íéìàåù:  

 äæë ÷åç ä÷÷ç äðéãîä íúòãì òåãî ?åúøèî äî?  

ïä øåîùì úðî ìò äæë ÷åç ä÷÷åç äðéãîäù íéëéðçì íéøéáñî èøôä úåéåëæ ìò ) òø íù åàéöåé åà åòâôé àìù

ãéçé íãàì( , ììëä úåéåëæ ìò ïä)äøáçá úåöåá÷ ìò òø íù åàéöåé åà åòâôé àìù ( ìù øåáéãä úåáøú ìò ïäå

äðéãîä .úìåæá äòéâô òåðîìå é÷ð øåáéã ìù úåáøú øåöéì äñðî äðéãîä éë äàøî ÷åçä ú÷é÷ç íöò .  

 íàä íéëéðçä íò ïåéã íéìäðîäðéãîä ìù äãé÷ôúî ÷ìç àéä äæëù ÷åç ú÷é÷ç ?êëá âéùäì äñðî äðéãîä äî?  

    

 úîéé÷ä øåáéãä úåáøúá úåîéé÷ä úåéòáá äøëä  

úåöåá÷ ùîçì íéëéðçä úà íé÷ìçî . äàéø÷ì òè÷ úìá÷î äöåá÷ ìë)ã çôñð' ( úøàåúîä äòôåúä úà øúàì äëéøöå

ãä úåáøúì òâåðá åáøåáé . ìò ññåáîä êéøãîì êéðç ïéá çéù åã íéëéðçä øàù éðôá âéöäì äöåá÷ ìë ìò ïëî øçàì

òè÷á äòéôåîä øåáéãä úøåö ,úâöåîä äòôåúä éäî øúàì íéëéøö íéëéðçä øàùå.  

ïä íéôøåöîä íéòè÷á úåòéôåîä úåòôåúä:  
  

 âðìñá ùåîéù.  

 úéæòåì äôùá ùåîéù .  

  øåáéãá ñåîéð øñåç)úåð÷òö ,åðçëåú ,éðùä éøáãì äñéðë .(  

 äéé÷ð àì äôùá ùåîéù .  

 úéòîùî ãçå äøéäá àì äøåöá íéøáã úøéîà .  

 úåìéëøå òøä ïåùì  .  



 

 

72

  

 ïåëð øåáéã åäî ãåîéì  

øåáù ïåôìè íé÷çùî .  

 íéëéðçä úà íéìàåù ÷çùîä éøçà øåáéã êéøö íöòá äî íùì?  

 íéùðà ïéá øáçì éãë åéäé íúñä ïî úåáåùúä–óúåùîá íéøáã úåùòì ìëåðù éãë  .åëå éðùä úà ãçà ïéáðù éãë' .

 ú÷éåãî øúåé äøåöá øáãä úà øéãâäì äñðð íà– ìòåôä ìà çëäî éìù ïåöøä úà àéöåîù äî àåä øåáéãä –ïëì  ,

 øáã àø÷ð âéäðîä– øåãì ãçà øáã )ùø"é ,ì íéøáã"à ,æ' (åéë ìòåôä ìà çëäî àéöåäì êéøöù äæ àåä âéäðîäù ïå

íòä ìù åçë úà .éèøôä ãîéîá úåðåëð íéëéðçä åðúðù úåáéñä íàå ,äîëå äîë úçà ìò , éììëä ãîéîá–äðéãîá  ,

íéùðàä ïéá øù÷ ùéù âåàãìå ìäðúäì äëéøöù ,éðùä úà ãçà íéðéáî íìåë , ïòîì íéìòåôå íéðéîàî ãçé íìåëå

úôúåùî äøèî .  

ëíééúòáù áåùç øáãä ìàøùé íòáù óéñåäì éàã , åéôá ìàøùé íò ìù åçåë éøäù–" á÷òé ìå÷ ìå÷ä  ." ÷çùîá

 ãåñéä ïáà àåä øåáùä ïåôìèä–íéùðàä ïéá øáçîù ÷áãä  ,äöåá÷ì éôåàä úà ïúåðå , òá÷éé øåáéãä úøåö éôìå

äöåá÷ì äéäé éôåà äæéà .ïåëð øáãð åðçðà íà ,ïâøôð ,íéøáã ÷ø øîàðåíéìéòåîå íééáåéç  , úéáåéç äéäú äöåá÷ä

)äúåà øáçîù äî äæù ïååéë ,úððñî ùé úåøåðöä úëøòîá íàå ,íéøáåò àì íéòøä íéøáãä æà , åðìù øåáéãäù ïååéë

éáåéç (úåçô úéáåéç äìéìç åà .  

  

 úéìàøùé øåáéã úåáøú úøéöéì ïåð÷ú úáéúë  

ä úåöåá÷ä ìëù øçàìåâéö ,åâéöä íä äúåà äçéùä úà ìäðì äðåëðä êøãä éäî áåùçì íéëéðçäî íéù÷áî . ïúéð

 äøåöáå ùãçî âéöäì íéëéðçì úúì'úð÷åúî 'åâéöäù úåâöää úà.  

úéìàéãéàä øåáéãä úåáøú íúòãì éäî íéëéðçä úà íéìàåù.  

ïåùìä úøéîùì íéøåøá ãàî íéììë ùé ìàøùé íòì .ì äëéøö åðìù øåáéãä úåáøúïåùìä úøéîù úåëìä êåúî òåáð ,

àìéîîå ,úåëìää ìò ãéô÷äì ìãúùð íà , äùãç øåáéã úåáøú åðìöà øöååéú–íéâðìñ àìì  ,äéé÷ð àì äôù , äôù

äîåãëå úéæòåì.  

 ÷åç ú÷é÷ç'òøä ïåùì øåñéà 'ïååéë ùé ìàøùé úðéãîì éë äàøî ! úéúìçúä äãå÷ð éäåæå ÷åçá úðâåòî ïåùìä úøéîù

éì øùôà äðîîùäáåèå äðåëð øåáéã úåáøú øåö .÷åçä ú÷é÷ç íöòá , úøîåàä äàéø÷ ïéòîá úàöåé äðéãîä' äðéãîá

ïåùìä ìò íéøîåù åðìù' .íðîà ,íìù àì ÷çä ,íéáåùç íéáéëøî åá íéøñçå , úà áéçøäìå íã÷ì àåä åðìù ãé÷ôúä

øåáéãä ïôåà ìò äøéîùå äôùä øäåèì íâ àìà úìåæá äòéâô úòéðîì ÷ø àì äøéîàäåðìù  . åððéà òøä ïåùì øåáéã

 ÷åçá íéé÷ù äî ÷ø–åäùéî ìò ø÷ù úøéîà  ,úîà åìéôà àìà !íéáåéç íéøáã øöåéù äæë øåáéã øåöéì íéöåø åðçðà ,

úéìéìù äøèîì äæù ïååéë äæ úà øîåìî  òðîà éðà úîà äæ íà íâ ïëì.  

  

   íéìåëé íä êéà íéëéðçä úà íéìàåùäðé÷úä øåáéãä úåáøú ìù äúååäúä úà íã÷ì ? ìëî íéù÷áî

ïåùìä úøéîùì éúöåá÷ ïåð÷ú íéùáâî ïëî øçàìå óéðñá ïåùìä úøéîùì íéììë øôñî áåúëì äöåá÷ .  

 äìåòô ìë úìéçúá òøä ïåùì úåëìä ãåîìì íéëéðçì òéöäì ïúéð / óéðñá ïåùìä úøéîù çåì úåìúì) ãéøåäì ïúéð

 øúàäî úåéîåé úåëìähttp://www.netsor.org (åãëå'    .  

íåéñì , ïåùìä úøéîùì íééç õôçä ìù åúìéôú úà íéëéðçì ÷ìçì ïúéð)ä çôñð'.(  
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  נספחים
à çôñð '  
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á çôñð'  

  

  

ה ן  ו ש ל ר  ו ס י א ק  ו עח   ר

  

  1965 - ה "התשכ

  
  פרשנות: 'פרק א

  )תשנז: תיקון(לשון הרע מהי . 1

  -לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול 

  ;לבוז או ללעג מצדם, להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה) 1(

  ;התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לבזות אדם בשל מעשים) 2(

  ;במשלח ידו או במקצועו, בעסקו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, לפגוע באדם במשרתו) 3(

  .מינו או נטייתו המינית, ומקום מגורי, דתו, מוצאו, לבזות אדם בשל גזעו) 4(

  . יחיד או תאגיד-אדם , בסעיף זה

  פרסום מהו. 2

צליל וכל , תנועה, דמות, לרבות ציור,  בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס-לענין לשון הרע , פרסום) א(

  .אמצעי אחר

  -בלי למעט מדרכי פרסום אחרות , רואים כפרסום לשון הרע) ב(

  ;לת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגעאם היתה מיועדת לאדם זו) 1(

  .להגיע לאדם זולת הנפגע, לפי הנסיבות, אם היתה בכתב והכתב עשוי היה) 2(

  דרכי הבעת לשון הרע. 3

או אם היא והתייחסותה לאדם הטוען , אין נפקא מינה אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות

  .או מקצתן מזה ומקצתן מזה, בות חיצוניותשנפגע בה משתמעות מן הפרסום או מנסי

  )תשכז: תיקון(לשון הרע על ציבור . 4

אלא , דינה כדין לשון הרע על תאגיד, לשון הרע על חבר בני אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד

ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא על , שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה

  .ועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתוידי הי

  )תשכז: תיקון(לשון הרע על מת . 5

אלא שאין בה עילה , דינה כדין לשון הרע על אדם חי, לשון הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו

ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא אם ביקש זאת בן , לתובענה אזרחית או לקובלנה

  .אחיו או אחיותיו, הוריו, נכדיו, זוגו של המת או אחד מילדיו

  

  אחריות ותרופות: 'פרק ב

   עבירה-לשון הרע . 6

  . מאסר שנה אחת-דינו , אדם או יותר זולת הנפגע-לשני בני, בכוונה לפגוע, המפרסם לשון הרע

  )תשכז: תיקון( עוולה אזרחית -לשון הרע . 7

ובכפוף להוראות חוק זה , אזרחיתפרסום לשון הרע לאדם אחד או יותר זולת הנפגע תהא עוולה 

, א לפקודת הנזיקים האזרחיים68 עד 63 - ו61 עד 58, ב55, 15עד ) 2(2יחולו עליה הוראות הסעיפים 

1944.  

  )תשנט: תיקון(פיצוי ללא הוכחת נזק .  א7

רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לנפגע פיצוי שלא יעלה על , הורשע אדם בעבירה לפי חוק זה)  א(

חיוב בפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא כפסק דין של אותו בית ; ללא הוכחת נזק,  שקלים חדשים50,000

 .משפט שניתן בתובענה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו
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ה אזרחית לפי חוק זה רשאי בית המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע פיצוי שלא במשפט בשל עוול)  ב(

  .ללא הוכחת נזק,  שקלים חדשים50,000יעלה על 

רשאי בית , שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, במשפט בשל עוולה אזרחית לפי חוק זה  )ג(

ללא , )ב(כפל הסכום כאמור בסעיף קטן פיצוי שלא יעלה על , המשפט לחייב את הנתבע לשלם לנפגע

  .הוכחת נזק

  .יותר מפעם אחת, בשל אותה לשון הרע, לפי סעיף זה, לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק)  ד(

בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת ,  בכל חודש16 -הסכומים האמורים בסעיף זה יעודכנו ב)  ה(

  -לענין סעיף קטן זה ; המדד הבסיסי

  ; מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה- מדד

  ; מדד החודש שקדם לחודש העדכון-המדד החדש 

  .1998 מדד חודש ספטמבר -המדד הבסיסי 

עבירה בשל לשון הרע לפי חוק זה תהא בין העבירות שבהן רשאי הנפגע להאשים על ידי הגשת  - קובלנה. 8

  .קובלנה לבית המשפט

 או אזרחי בשל לשון במשפט פלילי, נוסף לכל עונש וסעד אחר רשאי בית המשפט) א( :פיםצווים נוס. 9

צו החרמה לפי ; על איסור הפצה של עותקי הפרסום המכיל את לשון הרע או על החרמתם) 1( -לצוות , הרע

ם גם א, הפצה או החסנה, פסקה זו כוחו יפה כלפי כל אדם שברשותו נמצאים עותקים כאלה לשם מכירה

  ;יורה מה ייעשה בעותקים שהוחרמו, ציווה בית המשפט על החרמה; אותו אדם לא היה צד למשפט

; כולו או מקצתו, על פרסום תיקון או הכחשה של דבר המהווה לשון הרע או על פרסום פסק הדין) 2(

  .במידה ובדרך שיקבע בית המשפט, במקום, הפרסום ייעשה על חשבון הנאשם או הנתבע

בארכיונים וכיוצא , הוראות סעיף זה כדי למנוע החזקת עותק של פרסום בספריות ציבוריותאין ב) ב(

ואין , הגבלה גם על החזקה כזאת, )1)(א(בצו החרמה על פי סעיף קטן , זולת אם הטיל בית המשפט, באלה

  .בהן כדי למנוע החזקת עותק של פרסום על ידי הפרט

מקצת הדברים שפורסמו יש בהם לשון הרע או שמקצתם אינם הודה הנאשם או הנתבע ש - צו ביניים. 10

לצוות על פרסום של תיקון או , הדין-בכל שלב משלבי הדיון לפני מתן פסק, רשאי בית המשפט, אמת

  ).2)(א(9הכחשה לאותם הדברים כאמור בסעיף 

  )תשמד: תיקון(אחריות בשל פרסום באמצעי התקשורת . 11

האדם שהביא , ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע, קשורתפורסמה לשון הרע באמצעי ת) א(

עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על , את דבר לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו

  .ובאחריות אזרחית ישא גם האחראי לאמצעי התקשורת, הפרסום

צעי התקשורת שנקט אמצעים סבירים כדי באישום פלילי לפי סעיף זה תהא זו הגנה טובה לעורך אמ) ב(

  .למנוע פרסום אותה לשון הרע ושלא ידע על פרסומה

וכן שידורי רדיו וטלויזיה )  עתון-להלן ( עתון כמשמעותו בפקודת העתונות -אמצעי תקשורת  -בחוק זה ) ג(

ורך התכנית שבה  לרבות ע-ובשידור ,  לרבות עורך בפועל-בעתון , עורך אמצעי תקשורת ;הניתנים לציבור

 מי שאחראי -ובשידורי רדיו וטלויזיה ,  המוצא לאור-בעתון , אחראי לאמצעי התקשורת ;נעשה הפרסום

  .לקיומם

  )תשכז: תיקון(ומפיץ -אחריות של מדפיס. 12

המוצא לאור על פי , למעט בעתון בעל תדירות הופעה של ארבעים יום או פחות, פורסמה לשון הרע בדפוס

כמשמעותו , ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע גם מחזיק בית הדפוס, קףרשיון בעל תו

ובלבד שלא , ומי שמוכר את הפרסום או מפיץ אותו בדרך אחרת, שבו הודפס הפרסום, בפקודת העתונות

  .ישאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת שהפרסום מכיל לשון הרע

  

  נות והקלותהג; פרסומים מותרים: 'פרק ג

  -לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי  - )תשנה, תשכז: תיקון(פרסומים מותרים . 13

,  לחוק חסינות חברי הכנסת1או פרסום המוגן לפי סעיף , הכנסת: יסוד- לחוק28פרסום לפי סעיף ) 1(

  ;1951 -תשיא , זכויותיהם וחובותיהם

 ;פרסום בישיבת הממשלה) 2(
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או פרסום על פי הוראת הממשלה או הוראת , לה בתוקף תפקידואו חבר ממש, פרסום על ידי הממשלה) 3(

  ;חבר ממשלה בתוקף תפקידו

  ;פרסום על ידי מבקר המדינה בתוקף תפקידו או פרסום כאמור מטעמו) 4(

שיפוטית -או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין, בורר, חבר של בית דין דתי, פרסום על ידי שופט) 5(

בא כוחו של בעל דין או , או פרסום על ידי בעל דין,  כדי דיון בפניהם או בהחלטתםשנעשה תוך, על פי דין

  ;שנעשה תוך כדי דיון כאמור, עד

, הכנסת או בפקודת ועדות חקירה: יסוד- לחוק22כמשמעותה בסעיף , פרסום על ידי חבר ועדת חקירה) 6(

 על ידי אדם שענינו משמש נושא לחקירת או פרסום, או בדין וחשבון שלה, שנעשה תוך כדי דיון בפני הועדה

  ;שנעשה תוך כדי דיון כאמור, בא כוחו של אדם כזה או עד, הועדה

ובלבד , בישיבה פומבית) 6(או ) 5(דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע כאמור בפסקאות ) 7(

  ;21שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 

לאומי שמדינת ישראל - אירע בישיבה פומבית של ארגון ביןדין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או) 8(

או של מוסד , לאומי-של בית דין בין, לאומית שאליה שלחה ממשלת ישראל נציג-של ועידה בין, חברה בו

  ; הסוכנות היהודית לארץ ישראל-ממוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות הציונית העולמית 

ן או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי די) 9(

  ;לעשות על פי היתר של רשות כאמור

העתק או תמצית נכונה והוגנת ממרשם המתנהל על פי חיקוק או ממסמך אחר הפתוחים על פי חיקוק ) 10(

  ;לעיון כל דורש

לכן בנסיבות האמורות בפסקאות  של מה שפורסם קודם -חלקי או תמציתי ,  מלא-פרסום נכון והוגן ) 11(

ופרסום חוזר כאמור של מה שפורסם בישיבת הממשלה והממשלה התירה , )10(או ) 9(, )8( ,)7(, )4(, )3(, )1(

  .לפרסמו

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה  - )תשכז: תיקון(הגנת אמת הפרסום . 14

הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה ; ין ציבורישהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענ

  .אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש

  )תשמד, תשלט, תשכז: תיקון(הגנת תום לב . 15

במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום 

  :בתום לב באחת הנסיבות האלו

או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או ,  ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגעהוא לא) 1(

  .3התייחסותה לנפגע כאמור בסעיף 

מוסרית או חברתית לעשות , היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית) 2(

  ;אותו פרסום

של האדם שאליו הופנה הפרסום או , הנאשם או הנתבעהפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של ) 3(

  ;של מי שאותו אדם מעונין בו ענין אישי כשר

בשירות ציבורי או בקשר , רשמי או ציבורי, הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי) 4(

  ;ותה התנהגותמעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו בא, עברו, או על אפיו, לענין ציבורי

  -הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע ) 5(

ובלבד שהפרסום , )5(13דין או כעד בישיבה פומבית של דיון כאמור בסעיף -כבא כוחו של בעל, כבעל דין) א(

  או, 21לא נאסר לפי סעיף 

דת חקירה כבא כוחו של אדם כזה או כעד בישיבה פומבית של וע, כאדם שענינו משמש נושא לחקירה) ב(

  ;עברו מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות, או על אפיו, )6(13כאמור בסעיף 

או , אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, מדעית, הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית) 6(

מעשיו או , עברו, על אפיו הבעת דעה -ובמידה שהדבר כרוך בבקורת כזאת , על פעולה שעשה בפומבי

  ;דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה

, הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בענין שבו הנאשם או הנתבע ממונה על הנפגע) 7(

  ;והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור, מכוח דין או חוזה
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מכוח , הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע) 8(

לונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בענין המשמש נושא או ת, דין או חוזה

של דבר הגשתה או של , התלונה ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה

  ;תכנה

הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור ) 9(

  ;והיה בפרסומו ענין ציבורי, היתה גישה אליה

  ;הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן) 10(

הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי התקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה ) 11(

  ;באמצעי התקשורת

 שלא הוקלט מראש והנאשם או הנתבע הוא מי שאחראי לפי הפרסום נעשה בשידור רדיו או טלוויזיה) 12(

  . והוא לא ידע ולא יכול היה לדעת על הכוונה לפרסם לשון הרע11סעיף 

  נטל ההוכחה. 16

 ושהפרסום לא חרג 15הוכיח הנאשם או הנתבע שעשה את הפרסום באחת הנסיבות האמורות בסעיף ) א(

  .את הפרסום בתום לבחזקה עליו שעשה , מתחום הסביר באותן נסיבות

  :חזקה על הנאשם או הנתבע שעשה את הפרסום שלא בתום לב אם נתקיים בפרסום אחת מאלה) ב(

  ;הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא האמין באמיתותו) 1(

  ;הדבר שפורסם לא היה אמת והוא לא נקט לפני הפרסום אמצעים סבירים להיווכח אם אמת הוא אם לא) 2(

  .15ידי סעיף - על ידי הפרסום לפגוע במידה גדולה משהיתה סבירה להגנת הערכים המוגנים עלהוא נתכוון) 3(

  )תשמד, תשכז: תיקון(שלילת הגנת תום לב . 17

למי שהחליט בפועל על הפרסום , פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו) א(

דרש ממנו לפרסם תיקון או הכחשה , או אחד הנפגעים, או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע

בהבלטה ובדרך שבה , במידה, מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה בכותרת מתאימה במקום

, ובלבד שהדרישה היתה חתומה בידי הנפגע; ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה, פורסמה אותה לשון הרע

ואורכם לא חרג מתחום , הרע או תוכן בלתי חוקי אחרשהתיקון או ההכחשה לא היה בהם משום לשון 

  .הסביר בנסיבות

לפי דרישת , יפורסמו התיקון או ההכחשה, היה הפרסום בעתון המופיע בתדירות פחותה מאחת לשבוע) ב(

  .גם בעתון יומי, הנפגע

גנות הביא הנאשם או הנתבע ראיה או העיד בעצמו כדי להוכיח אחת הה - הפרכה של טענות הגנה. 18

 המשפט -אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית; רשאי התובע להביא ראיות סותרות, הניתנות בחוק זה

  .ידי בעלי הדין-לפי כל דין להתיר הבאת ראיות על

בבואו לגזור את הדין או לפסוק פיצויים רשאי בית המשפט להתחשב לטובת הנאשם או  - הקלות. 19

  :הנתבע גם באלה

  ;והוא נקב את המקור שעליו הסתמך, א היתה אלא חזרה על מה שכבר נאמרלשון הרע ל) 1(

  ;הוא היה משוכנע באמיתותה של לשון הרע) 2(

  ;הוא לא נתכוון לנפגע) 3(

תיקן או הכחיש את הדבר המהווה לשון הרע או נקט צעדים להפסקת , הוא התנצל בשל הפרסום) 4(

התיקון או ההכחשה , ובלבד שההתנצלות, ון הרעמכירתו או הפצתו של עותק הפרסום המכיל את לש

  .ולא היו מסוייגים, במידה ובדרך שבהן פורסמה לשון הרע, פורסמו במקום

  שמירת דינים. 20

  

  חוק זה אינו בא להתיר פרסום האסור על פי דין אחר 

  .פי דין אחר- ואינו בא לגרוע מחסינות הניתנת על
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â çôñð'  

  
  

ã çôñð' :1  

  

  

 
, להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה) 1. ( מההגדרות של לשון הרע לפי החוק2מנו  

לפגוע באדם ) 3(; התנהגות או תכונות המיוחסים לו, לבזות אדם בשל מעשים) 2(; לבוז או ללעג מצדם

  ) לבזות אדם) 4(; מקצועובמשלח ידו או ב, בעסקו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, במשרתו

,  בין בעל פה ובין בכתב או בדפוס- לענין לשון הרע , פרסום) א(? אלו אמצעים נחשבים לאמצעי פרסום 

בלי למעט מדרכי פרסום , רואים כפרסום לשון הרע) ב. (צליל וכל אמצעי אחר, תנועה, דמות, לרבות ציור

) 2(; ה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגעאם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיע) 1 (- אחרות 

  .)להגיע לאדם זולת הנפגע, לפי הנסיבות, אם היתה בכתב והכתב עשוי היה

? האם הדבר ייחשב כלשון הרע, אך לא נאמר מפורשות, ם משתמע מפרסום כלשהו דבר רע על מישהוא 

  )כן(

 קרובי משפחה מדרגה ראשונה .כן(? האם ניתן להגיש תביעה על לשון הרע שפורסם על אדם שכבר מת 

  )יכולים

  )מאסר שנה אחת(? אדם או יותר זולת הנפגע- לשני בני, בכוונה לפגוע, מה דינו של המפרסם לשון הרע 

, על האדם שמסר את המידע(? על מי מוטלת האחריות כאשר מפורסם לשון הרע בכלי תקשורת כלשהו 

  )העורך ומי שהחליט על הפרסום

חבר ועדת / שופט / מבקר המדינה / פרסום על ידי הממשלה . (ים שמותר לפרסם דוגמאות לפרסומ2תנו  

  ) בחוק13כמופיע בסעיף ' חקירה וכו

  )הגנת אמת הפרסום והגנת תום לב(? איזה הגנות יכולות להיות למפרסם לשון הרע 

  ) בחוק15סעיף .( דוגמאות להגנת תום לב3תנו  

אם היה משוכנע ,  הדברים נאמרו בעבר וצוטט המקוראם(? באילו מצבים יכולות להיות הקלות בדין 

  )אם לא התכוון לנפגע ואם התנצל בצורה ראויה, באמיתות הדברים

  .תנו דוגמא לפרסום שלא ייחשב כלשון הרע 

  .אז אני אגיד לכם מיהו ישראלי

לוקח ממנו ביס ושותה שלוק , מפשיר את הלחם במיקרוגל או מכין ממנו טוסט, בוקרהוא מישהו שקם ב

  .' ויש לו מכשיר נוקיה דור שלישי מחברת אורנגTNTהוא נועל ריבוק וטי שירט שקנה . מהקפה

הוא מסמס לאשתו שעוד מעט , אחרי העבודה.  ומכניס דיסק למערכתGPSמפעיל את ה, הוא נכנס לאוטו

הוא , כשהוא חוזר הביתה. 'קטשופ וקוטג, המבורגר, הוא עוצר בסופר וקונה קורנפלקסיגיע ואחר כך 

הוא יוצא עם הילדים , אחרי הצהריים. ידר ונמרח על הספה מול הטלוויזיה'מכניס את המצרכים לפריג

  . וגינג'לפארק לעשות רונדלים על האופניים וקצת ריצת ג

הוא נכנס למיטה שמח ,  מתקלח ואחרי ארוחת ערב טובה,הוא מדליק את הבוילר, כשהם חוזרים הביתה

  .כי היה לו יום פנטסטי שחבל על הזמן, ומאושר
  

  ???OK, נסו לתרגם את זה לשפה עברית טהורה... ועכשיו
  

 

  ?מהי הבעיה בתרבות הדיבור המתוארת בקטע 

  . המתוארת בקטעעל השיחה להתנהל לפי הבעיה. הציגו דו שיח בין חניך למדריך בהכנות לחודש ארגון 
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2.  

  

  

ïåéàøä àùåî ìò âåìâì åà ïåáìò ïéòî íéçéèî.  

áåøìù äæéâøî ãåàîä äãáåòä àéä úåîøåâ åìà úåéåöøôúäù äééðùä äòôåúä ,

øôúää úåá÷òáåéøáãì úåö , êëå èôùîä úà íéìùäì úåðîãæä ïééàåøîì úðúéð àì

ïåðâñá åäùî øîåà ïééåàøîä íäáù íéøæåî ãàî íéáöî íéøöåð" :áåùç éëä ìáà "....

 áåùç øúåé åäùî ùéù èéìçî åììä íéðåãàä éðùî ãçà æàå)ãáìá íúåà ïééðòîù äîå íîöò íä ( åéìàùå

ïîæ úåðôäì úòë ùé .úìçð åðéà øáãäíéð÷ãæîä éðù ìù í ,úåðúùäì éåëéñ ïéà øáë íäìù , ìò ùìåç àìà

äìù øåáéãä úåáøúå úéìàøùéä äéãîä ìë.  

úàæ úîåòì ,ä úùøá úåùãç úéðëåú ïîæî àì éúéàø-BBC úçà ìù äéøáãì úåòèá ñðëð íéçðîä úçà äáù 

äì øîàå õåçä úåáúëî :"Oh, I’m sorry I’ve cut you in, please continue."  

ééðæåà òîùîì éúðîàä àì .ïåìééà á÷òé øùàë ,éåì úéðåé ,øçà ãçà ìë åà ïáà äìåàâ , éøáãì íéñðëð

ïééàåøîä ,äçéùä àùåð úà úåðùì äðååëá ,íòæ àìîúî éáéì .äàìî äáåùú ìá÷ì äôöî êðéà íà , òåãî

äìéçúëìî äìàùä úà úìàù àåôà ?úìåæì ãåáë øñåç ìò àì íà øáãä ãéòî äî ìò , íãàì êìåî ãîåòä

êîò øáãîå?  

ïáåîë äéãîá ìçä àì ïééðòä ,áèéä ùøùåî àåä àìà ,íéìàøùéä ìù úåðìáñä øñç íééôåàá ÷åîò . äáøîì

äòúôää ,÷îåòì êë ìò áåùçð íà ,úåáøä íéëøãä úåðåàúì úåîøåâù úåáéñä ïúåàá øáåãîù äìâð ,

 íéøåúá íéçåëéåì)úç÷øî úéá ,è÷øî øôåñ ,ïäéðéîì úåãòñî( ,àìäæá àöåéëå íé÷åçì úåéö é.  

àåä øúåéá áàåëä øáãä éìåà ,úéîöò úåòãåî ãáìî øåæî êëì ïéàù ,íéìàøùéì ãàî äøñç ïë íâù äðåëú .

åðéáø÷á øúåé äöåôð äúééä åìù äðåëú ,äìåâñ íò úîàá éìåà åðééä.  
  

(http://cafe.themarker.com/view.php?t=572712)  
  

  

 úîä øåáéãä úåáøúá äéòáä éäîòè÷á úøàå?  

 ïåâøà ùãåçì úåðëäá êéøãîì êéðç ïéá çéù åã åâéöä .òè÷á úøàåúîä äéòáä éôì ìäðúäì äçéùä ìò.  

à':äæéà ?  
á':äâåìôäî äæ !  
à':ùîî àì ...  
á':äúà òåøâ äæéà  !!åúåà øëåæ àì äúà êéà!  
à':åð øëåæ àì  ,éúåà âåøäú...  
á':äðùî àì  ,øáâ äìçà àåä.  
à':ïååëúî äúà äîì øëåæ éðàù éì äàøð ...  
á':ùáåçä åð ...  
à':ïë ïë  ...ïåëð  
á':øëåæ äúàù äàåø äúà  ?ìåëé äúà äöåø äúà íà!!  
à':÷ãåö äìàåå .  
á':íãå÷ åðøáéã äî ìò ?  
à':òãåé àì  ,ä÷ñôääî øåæçì áééç éðà ïîæ éì ïéà...  
á':áøòá øáãð æà äììàé ?  
à':äìçà .  
á':ééá äììàé !  
à':éçà ééá .  

à': ãéâú , ìå÷á íéøáãî ãéîú íéìàøùéù êëì áì úîùíø?  
á':  éúééäùë ÷ø êëì áì éúîùù úîàä äðùá ñéøôá

äøáòù , íäå íéìàøùé äùéîç êøòá ìù äöåá÷ íù äúééä
íðååéëì ìëúñäì íéùðàì íøâù ïôåàá åøáéã úîàá.  

à':øáãä àåä êë òåãî äáéñ ìò áåùçì ìåëé äúà íàä ?  
á':éì äù÷ù úîàä  ,éúåáøú ïééðò äæù çéðî éðà.  
à':÷åéãá êúðååë äî ?  
á':÷éåãîá òáöàä úà íéùì äù÷  , äàøð ìáà

åðá ä÷áã úéðåëéú íéä úåéìàèðîäù.  
à':íéëñî éðà  ,ïééðò ãåò ùéù äùåçú éì ùé êà...  
á':àåäå ?  
à':ïëáå ...  
á':íéáøò ïéá íééç åðçðàù äãáåòä ??  
à':àì  ,ïéàù êëá õåòð ïééðòäù éì äîãð....  
á': ïéîàú àì äúà ãá äæ ìò éúøáéã éî íòìåîúà ÷åé!  
à':äééðù  ,àåä ïééðòä...  
á':÷éùåî úà øëåæ ?  
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3 .  

  

  

  

çð ñéðëäù úåîäáä ìò úøôñî äøåúä äáéúì )æ úéùàøá´ á" ( äòáù êì ç÷ú äøåäèä äîäáä ìëî

åúùàå ùéà íéðù àåä äøåäè àì øùà äîäáä ïîå åúùàå ùéà äòáù ."ç ÷åñôá íâå´  äøåúä úøæåç

øåôéñä ìò ,åî"öæ ÷å÷ ïäëä äãåäé éáö áøä ø"æç úìàù úà øéëæä ì"åìàùù ì , äñç àì òåãî

úåéúåàä éåáéø ìò äøåúä ,ëì äéä ïúéð éøäúåèùôá áåú" :äàîèä äîäáä" , ùîçá ùåîéù øîåìë

úåéúåà , äáúë äøåúä åìéàå"äøåäè àì øùà "úåøëæà éúù ìåôë íéìéî øùò øîåìë , øùò ìá÷ð

úåøúåéî úåéúåà . ïî òðîðå úãáåëî äøåöá øáãì åððåùì úà ìéâøðù äøåúä åðúåà äãîéìù àìà

 äìéîá ùåîéùä"äàîè ."øåúä åðúåà äëðéç äôé êåðéçä .  

éöøä óéñåäå"ìàùå ä : úåøåñà úåìëàî úùøôá àø÷éå øôñá êà)àé ÷øô´ ä´ ( ùøåôîá áåúë

"äàîèä äîäáä" ?úåáø íéîòô øæåç øáãäå ?äøåúä áúåëì äø÷ äî ? åðãîìù äî úà çëù àåä íàä

úéùàøá øôñá ?äé÷ð ïåùìá øáãì êéøö àì íåàúô ?öæ äãåäé éáö áøä äðò àìà"ì : øáåãî øùàë

ì äëìäáúìôøåòî äøåöá àìå øåøá øáãì êéøö äùòî .äøåúä áúåë åðãîéì äæ úà íâ .  
  

  

 òè÷äî ãåîìì ïúéðù øåáéãä úåáøú éáâì ãåîéìä åäî?  

 ïåâøà ùãåçì úåðëäá êéøãîì êéðç ïéá çéù åã åâéöä .òè÷á øàåúîä ãåîéìä éôì ìäðúäì äçéùä ìò.  
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4 .  

  

  אבי רט / שרת תרבות הדיבור 
  )בעקבות דו שיח של קללות בין שרת החינוך לבין חברת כנסת(

  

הם וכל הנלווים עליהם מורי, הוריהם, יושבים ילדי ישראל

את הויכוח , את הרמה, ם רואים את הקולות- ל- ו- וכ, בבית

אבי רט . ואת הסגנון של הנשים הממונות על החינוך בישראל

נו בעל כורחנו לטיפול שורש סבור שהמציאות מוליכה אות

ה את המספר הגדול ביותר של "לא לחינם ברא הקב. מעמיק

 - החיך , הלשון, ינייםהש, השפתיים. המחסומים דווקא לפה

המשגיחים על מה , כל אלו מהווים מחסומים לפה

. שהאדם מכניס לפה ועל מה שהאדם מוציא מהפה

' חיים ומות ביד הלשון'לא לחינם אמרו חכמינו ש

  .'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו'וכי 

מהי כוחה של . תמיד ידענו מהו כוחו של דיבור

תמיד . ל לשון הרע מצד שני ומהו נזקו ש- מחמאה מצד אחד 

והמילים שהוא מוציא מפיו , זכרנו גם שאדם ניכר בכעסו

  . בשעת כעסו מעידות על תוכו ועל פנימיות אישיותו

 נכונים -  ובעידן של תקשורת המונים - כל זה היה נכון תמיד 

  . הדברים שבעתיים

 ורואה שיחה בין שתי נשים שהיו מופקדות - אתה יושב בבית 

לית "האחת הייתה המנכ.  חינוך ילדינו- נו ביותר על היקר ל

איזו . של משרד החינוך והשנייה היא שרת החינוך בפועל

עוצמה חינוכית ומנהלתית הופקדה ומופקדת בידיהן של שתי 

  . הנשים הללו

ולהוביל , להשפיע על תכנים, נהלים, בידיהן לקבוע תקציבים

  . ישראלמהלכים חינוכיים המשפיעים על כל ילד וילדה ב

 ופתאום שתי הנשים הללו פותחות -  אדם ניכר בכעסו - והנה 

 זה בסדר - שלא תבינו אותי לא נכון . פה אחת על השנייה

אבל מכאן ועל . גמור לחלוק או לא להסכים אחת עם השניה

שיחה ברמה באיכות בתוכן ובצורה שלא הייתה מביישת 

  .  הדרך ארוכה- טריבונה ממוצעת של אוהדי כדורגל 

מוריהם וכל הנלווים עליהם , הוריהם, יושבים ילדי ישראל

, את הויכוח, את הרמה, ם רואים את הקולות- ל- ו- וכ, בבית

הממונות על , את הסגנון ואת אישיותן של הנשים הללו

  . החינוך בישראל

  תרגיל בכוח הדיבור תעשה השבת בפרשתנו האתון של בלעם 

חשב שבהבל פיו ש, זה האדון השחצן ומלא הפוזה. לאדוניה

. ולנהל את המזרח התיכון, לשנות מציאות, הוא יכול לקלל

 - באה הארץ ופתחה את פיה , באה האתון ופתחה את פיה

וכך ירד אל סופו זה שרצה גם הוא לפתוח את פיו נגד עם 

  . ישראל

נוצר , והאוהב ימים לראות טוב, החפץ חיים. כוחנו בפינו

 מרע ועושה סר, לשונו מרע ושפתיו מדבר מרמה

  . מבקש שלום ורודפהו, טוב

, לתמוך, לרומם, אפשר בכוח הדיבור לחזק

אפשר בכוח הדיבור . ולרפא, לשמח

  . לשפוך דמים,לפגוע,להשחית

לשון . לשון נקיה איננה רק המלצה של נימוסים והליכות

. נקיה מעידה על נקיות נשמתו ועדינות אישיותו של הדובר

לשון .  וערכיו של הדוברלשון נקיה מעידה על תרבותו

  .  בדיוק הפוך- מלוכלכת מעידה אף היא 

 ראש ממשלה שלוקח - אני כבר לא יודע מה עגום יותר 

שניהם ביחד וכל . מעטפות או שרת חינוך שכך מדברת

ההשחתה , אחד לחוד הם חלק מתהליך ההתבהמות

  . והקריסה של המערכות כולן

. ג בדיבורוכוחו של המנהי). בקמץ( דבר - מנהיג נקרא 

ביכולתו להלהיב . ביכולתו לחזק לרומם ולאחד את העם

 - מנהיג שבפותחו את פיו . ולהניע לפעולה ולסולידריות

 אינו מוסיף כבוד לא - רדידותו ושנאתו , מתגלה שפתו

את זה בדיוק מנסה האתון . לא לתפקידו ולא לעמו, לעצמו

את זה בדיוק אנו למדים לבושתנו . ללמד את בלעם

  . רנו ממנהיגינו בשעה שהם פותחים את פיהםולצע

אלף חוברות ופלקטים על סובלנות וחינוך לא יצליחו מול 

וכשהפירות . הסגנון והתוכן של דברי הנשים הללו, הצורה

 זה העת - והעלים נושרים , הענפים יבשים, מרקיבים

מציאות החיים הציבוריים תוליך . להתחיל ולטפל בשורש

 לטיפול שורש -  אז בעל כורחנו - ן אותנו גם אם לא ברצו

וכדי שלא , כדי לטעת יסודות ושורשים נקיים, מעמיק ורציני

  . יצמחו שוב מנהיגים ודיבורים של גסות וכיעור
  

  

  ?מהי הבעיה בתרבות הדיבור המתוארת בקטע 

  .טעעל השיחה להתנהל לפי הבעיה המתוארת בק. הציגו דו שיח בין חניך למדריך בהכנות לחודש ארגון 
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5 .  

  

  אם באת לצבא, הי אתה

  !טובתך תלמד את השפהתלמד ל
  

  מסדר אמריקאי זה טירטור הטירטורים

  ,כל האוהל על הגב למגרש המסדרים

  לפמפמם זה לרדת לשכיבות סמיכה

  .זה הסיוט של הבוקר וזו לא בדיחה

  מקצוע בכיף, ויש לנו גם גרפיקה

  ,לגרף שטחים חביבי לגרף ולגרף

  אתה נמצא בהלם, הי אתה נראה לי הלמוט

  עוד תיכנס לתלםזה לא נורא אתה 
  

  ...הי אתה
  

  ...הופה? הי מי זה בא

  ט אירופה"כמו מח

  הוזי זה איש עם פוזה שעושה שרירים

  הוא משוכנע שחוץ ממנו אין יותר גברים

  ראש קטן עושה מה שאומרים לו ודי

  .הוא דואג יותר מדי, וראש גדול להפך

  וניחנח זה אחד שמדבר מדי הרבה

  "!פה'תסתום ת:"בעברית," לך תחבא: "אומרים לו
  

  ...הי אתה
  

  ,אולי זה לא עברית ולא שפה תיקנית

  ...!אך זוהי השפה הימיומית
  

  ...הי אתה
  

  יקמוק ובלגן בלי שיטה'וקו זה צ'צ

  ...מיטה'כשבאוהל אתה לא מוצא אפילו ת

  שים לב לבאות, צפה פגיעה, הסתבכת

  ...אתה בצרות, טיל אטומי, איזה קדר

  ,בלי בושהשתו לי ואכלו לי זה גנבו 

  .שפטו לך שבת כלומר ביטלו לך חופשה

  ז כי לאור המצב"הבן אדם שבו

  הוא כל כך מצוברח עד שנשבר לו הזנב
  

  ...הי אתה
  

  לצוף זה לתפוס שלווה בזמן ההפסקות

  ראש לכמה דקות'לנוח ולנקות ת

  -ופר מתנה'ואז אתה חולם על צ

  ...על מקלחת חמה, על האוכל של אמא

  - שמונה אפס ארבע אבל אתה לא ביחידה

  ...וחוזרים בארבע, עושים אפס, שבאים בשמונה

  ,אולי אתה מורעל כלומר חולה על הצבא

  ...אתה והצבא ממש סיפור אהבה
  

  ...הי אתה
  

  אולי זה לא עברית ולא שפה תיקנית

  ...אך זוהי השפה היומיומית
  

  ...הי אתה
  

  להפוך את התקליט זה באופן ענייני

  ,תחיל את השנילסיים חצי שירות ולה

  דלקת קרום החשק זה חולי לא ברור

  הנשמה נרגשת לקראת אותו שחרור

  מניק זה אחד שכבר לקראת סוף השרות"פז

  אם הגעת עד לכאן אז תתכונן לאזרחות

  -מ ועצבנות מוגזמת "כאב בעצם הפז

  .מת"כל אלה הו סימפטומים של מחלת הפז
  

 ...הי אתה

  קובי לוריא/שיר הסלנג

  ?מהי הבעיה בתרבות הדיבור המתוארת בקטע 

על השיחה להתנהל לפי הבעיה . הציגו דו שיח בין חניך למדריך בהכנות לחודש ארגון 

  .המתוארת בקטע
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ä çôñð'  

  

  

ñá"ã  
  

úøéîù ìò äìéôú -ïåùìä  
  

í ÈìÉåò ì ÆL Éåð Éåa Äø ,Àl Äî ï Éåö Èø é ÄäÀéÈêéÆð Èô ,ïeð ÇçÀå íeç Çø ì Åà,  

Çæ Àz ÆL é Äð ÉåL Àìe é Ät ø Éåî ÀL Äì í Éåé ì Èë Àáe íÉåi Çä é Äð Åk  

ï ÉåL Èl Äî-í Èú Èì Èa Çw Äîe úeìé Äë Àøe ò Èø Èä.  

Åa Çã Àì Äî ø ÅäÈf ÆàÀåé Äãé ÄçÀé Lé Äà ì Çò eì Äô Âà ø,  

 ø Åa Çã Àì Äî ï Åk ÆL ì ÈëÀå ì Çì Àk ì Çòí Æä Åî ÷ Æì Åç ì Çò Éåà ì Åà Èø ÀNÄé.  

 í Åò Çø Àú Ää Àl Äî ï Åk ÆL ì ÈëÀåc Äî ì Çò åé ÈúÉå  

LÉåã Èw Çä ì ÆL-Àêeø Èa-àeä .  

 ø ÅäÈf ÆàÀåé Åø Àá Äc ø Åa Çã Àl Äîø Æ÷ ÆL ,ä ÈtËðÂç ,úeð Èö Åì ,ú Æ÷ ÉìÂç Çî,  

ñ Çò Çk ,äÈå ÂàÇb ,ú ÇàÈð Éåà-íé Äø Èá Àc ,úÇð Èa Àì Çä-íé Äð Èt,  

íé Äøeñ Âà íé Äø Èá Àc ì ÈëÀå.  

é Äk ø Åa Çã Àì à Él ÆL é Äð ÅkÇæ Àå- Àêé Äø Èv Çä ø Èá Èc í Äà  

Äò Àìé ÄL ÀôÇð Éåà é Äôeâ éÅðÈé Àð .í Äé Çî ÈL í ÅL Àì é ÇNÂò Çî ì Èk eé Àä Äi ÆLÀå.  
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  העולים

 äìåòôä úøèî  

 éåðéùì åìòôéå åðìù úåèìçää úìá÷ ìò äòéôùî éãééî ÷åôéñ úùøåãä åðìù úåáøúä ãöéë åðéáé íéëéðçä

áöîä.  

  
 ðáîäìåòôä ä  

 ä úåáøú úøëä'åéùëòå ïàë'.  

 éøåáéöä øåùéîáå éùéàä øåùéîá åðìù úåìäðúää úøåö ìò äòéôùî åæ úåáøú éë äðáä.   

 éåöøä áöîä ãåîéì.  

 éëøã úàéöîáöîä éåðéùì í.  

  
êìäîäìåòôä   

 ä úåáøú úøëä'åéùëòå ïàë'.  

 ãçà áåúë åéìò øúë åùàø ìò íéçéðîå íéëéðçä øàù ìåî àñéë ìò åúåà íéáéùåî íéëéðçä ãçà úà íéøçåá

íéàáä íéâùåîäî :ìâåø÷éî ,sms ,éèåçìà ïåôìè ,å ìééîéàåãë' . ìòå âùåîä úà äîéîåèðôá âéöäì íéëéðçä ìë ìò

øáåãî âùåî äæéàá úåäæì êéðçä.  

úåöåá÷ì íéëéðçä úà íé÷ìçî ïëî øçàì . äîë áåúëì äëéøö ä÷ã êùîáå íéâùåîä ãçà úà úìá÷î äöåá÷ ìë

âùåîä ìù úåðåøñçå úåðåøúé øúåéù .äáúëù úåðåøúéäå úåðåøñçä úà äàéø÷î äöåá÷ ìëù øçàì ,ò äòáöä íéëøå

åðééç úà øôéù éëäù âùåîä éî éáâì ?åðìù íééçä úåëéàá òâô éî ?øúååì íéðëåî åðééä àì íéâùåîäî äæéà ìò ?

äàìä ïëå.  

 íúøèî éäîå åììä íéâùåîä ìë ìù óúåùîä äðëîä äî íéëéðçä úà íéìàåù . ìë éë íéëéðçì íéøéáñî

 åøöåð åììä íéøáãä úðî ìò'ìòééì 'åðìù íééçä úà . ùçøúäì íéëéøö íéøáãäù åæë àéä íåéä íééçä ìù úåàéöîä

øäî .éãééî ïôåàá ìëä ìá÷ìå úåöøì åðìâøúä . ïë ìòå úéðîæ åá íéøáã øúåéù äîë ÷éôñäì ïééðåòî éðøãåîä íãàä

ì  ÷éôñäì äøåàëì íéøùôàîå íéëéìäú íéøö÷î øùà íéùãç íéøáã íéàöîåî ïîæä ìë åúåàá íéøáã øúåé úåùò

ïîæ .úàæ íò ,øéçî íâ åðùé åæë íééç êøãìù øåøá!  
 øéùä úà íéëéðçì íéàéø÷î"ïîæ éì ïéà) "â çôñð' ( êøã ìò íéîìùî åðàù øéçîä åäî íúåà íéìàåù ïëî øçàìå

åðìù íééçä ?äèåùôä äîøá éë íäì íéøéáñî , øéäî ìëåà íéðéëî åðà øùàë–íéøúååî åðà  ,ììë êøãá , ìëåà ìò

ïéæîå àéøá . íéçìåù åðà øùàësmsíéøáçì  , óéöø øúåé øù÷ ìò øåîùì úåøùôà åðì ùé äëëù éìåà íéùéâøî åðà

íéùðà øúåé íòå ,åðìù íéøáçä íò íéðô ìà íéðô ùâôî ìòå ä÷åîò úåøáç ìò íéøúååî åðà ìòåôá êà . åðà øùàë

éèåçìà ïåôìèá íéøáãî ,ìå úéáá ááåúñäì íééåðô åðàïåôìèä úçéù ïîæá íéøçà íéøáã úåùò , íéâôåñ íâ åðà êà

äðéø÷ øúåé äáøä .ä÷åîò øúåé äîøá , ìò íéøúååî êà øáòáî øúåé íé÷éôñî éìåà åðà åá íééç áö÷ì íéìâøúî åðà

íéøçà íéáåùç íéøáã .øîåìë ,éãééî ïôåàá íìåòä ìë íò íéøù÷úî äá äøáçá ãåáòì íéìåëé íéùðà . çåìùì

íéìééî ,ìéøìåìñá íéðåëãò ìá÷ìå ñ÷ôá øîåç øéáòä , íäìù äçôùîä íò úåçô íéàöîð íéùðà êëî äàöåúë ìáà

íúçôùî íò íéàöîð íäùë íâå ,íúãåáòá íé÷åñò éøîâì úåéäì íéìåëéå ãåáòìå ïëãòúäì íéëéùîî íä . äî

 ìù äùåçú íéìá÷î åðçðàù àåä øöåðù–"äðä ,íéðééðòá éðà ,åúà éúøáã , äî òãåé éðàåëå äøå÷'" ,äùòîì ìáà ,

øáã ìë íò éìù úåøëää úîø ,úéçèù ãåàî úåéäì äëôä ãçà ìë íò .ìëä ÷éôñî ìåëéáë éðà , éùåãéç éãé ìò
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øáòáî íéøáã øúåé äáøä úåùòì úìåëé éì ùé äéâåìåðëèä , äùåò àì éðà åììä íéøáãäî ãçà óà úà íöòá ìáà

áåè .  

ã äëøòù ø÷çî"øì âåçäî íåìáðæåø äøù ø íéìáî íéøåäù òöåîîä ïîæä éë äàøî äôéç úèéñøáéðåàá ÷åñéòá éåôé

 àåä íäéãìé íò5.32íåéá úåòù  ,ù ãåòá"úåëéàä ïîæ " ìò ãîåò íúéà íéìáî íäù1.72úåòù  .ïàëî , êåúîù24 

äîîéá úåòù ,íéãìéì úåùã÷åî íééúòùî úåçô!!!  

ä úåáøúî äøéùé äàöåúë úîøâðä úôñåð äéòá'åéùëòå ïàë ')òìá åà" æ'èðèñðéàä úåáøú'( , àéä- úìá÷ êøã 

ììëä ìùå èøôä ìù úåèìçää.  

  

 éøåáéöä øåùéîáå éùéàä øåùéîá åðìù úåìäðúää úøåö ìò äòéôùî åæ úåáøú éë äðáä.   

íéøâ íä äá øéòä éåðéôì äòöä äùâåä äìùîîä ïçìåù ìò éë íéëéðçì íéøôñî .ä úà íé÷ìçî øôñîì íéëéðç

íéìåèñéøá íéðúåð äöåá÷ ìëìå úåöåá÷ ,íéùåè ,íéðùé íéðåúéò ,÷áã ,åëå íééøôñî' . êåúá íéëéðçä ìò íéìéèî

éåðéôä úà êåøòì éàãë àì òåãî íòìå äìùîîì äøáñä êøòî ïéëäì äòù éöç .úåæøë ìåìëì êøòîä ìò , úîåñøô

øáñä éôãå .êøòî úà äâéöî äöåá÷ ìë äòù éöç øåáòë òðëùî êøòîä íàä èéìçäì íéëéøãîä ìòå äìù äøáñää 

éåðéôä ìò åøúååé íàäå) . äöåá÷ ìë íò úîòúäì åìëåéå äìùîîä åéäéù íéøâåá åà íéëéðç øôñî ùàøî øåçáì ïúéð

äìù äøáñää êøòî ìò.(  

éúòãì ,ì íéëéðç éãéî øúåé ñéðëú åæ äãåúî"äðéô" , éãéî øúåé äæù íâ äî"øåù÷ "éãëî íéùðàì ìò áåùçì åìëåéù 

÷úåðîå ø÷åáî ïôåàá êë .úàæî äøúé ,äìàë úåáùçîá å÷ñòé íéëéðçù äöåø àì éðà ...  

êúòã äî ?éåàø óéìçú úååäì äìåëé äàáä äòöää íàä ?–   

äùãç äðåëù úî÷ä úàø÷ì íééèøô íéîæé íò óåúéùá äèéìçä äééøéòä éë íéëéðçì íéøôñî , øéäî ùéáë ìåìñì

éòá úà øåúôì éãëäùãçä äðåëùä úåá÷òá øøåòúúù äùéâä úé .íúðåëùá øåáòé ïðëåúîä ùéáëä , úãîåò êë íùìå

òé÷ôäì äééøéòä:  

 éòáè ùøåç íò ÷éø çèù.  

 4éøåèñéä øåîéùì íéãîåòä íéðáî .  

 10íééèøô íéúá .  

 úå÷éúò íò øúà .  

 ùåèð ùøâî.  

äðåëùä ìù íéøåâîä éúáì ãåàî êåîñ øåáòé ùéáëä éë ïééöì áåùç  .  

äééøéòä úéðëú úà øåöòì åúøèîù êøòî ïéëäì äòù éöç êåúá íéëéðçä ìò íéìéèî . ìåìëì êøòîä ìò– ìë úà 

ùéáëä úà ìåìñì éàãë àì òåãî ïúòã ìò úåìòì úåìåëéù úåáéñä ,øáãä úà úåøéáñîä úåæøë ,úåîåñøô ,úåîåöò ,

øáñä éôãå úéðëúä úòéðîì úåéåìéòô .ìù äîéùø ïéëäì íäéìò ïë åîëúåúåîò åà íéôåâ  , äìåòô óúùì ïúéð ïîòù

úéðëúä úøéöò íùì . íàä èéìçäì íéëéøãîä ìòå äìù äøáñää êøòî úà äâéöî äöåá÷ ìë äòù éöç øåáòë

úéðëúä ìò åøúååé íàäå òðëùî êøòîä) . åìëåéå äééøéòä éøáç åéäéù íéøâåá åà íéëéðç øôñî ùàøî øåçáì ïúéð

 êøòî ìò äöåá÷ ìë íò úîòúäìäìù äøáñää.(  

  

äöåá÷ ìë äúìòäù íééæëøîä íéðåòéèä úà íéîùåø ,íéâåñ éðùì íúåà íé÷ìçîå :éðåø÷ò ,éùòîå) . àîâåãì , éùòî

–ìåãâ ùòøá äååìú ùéáëä úìéìñ  ,íéáùåúì òéøôéù øáã ,åëå íéùðà ìù íéúá òé÷ôäì ÷ãåö àì äæ ,' úåàîâåã

 éðåø÷òì–ðù íé÷åøéä íéçèùá ùîúùäì ïåëð àì äæ íéùéáë íùì åøàù ,úåáéùç éìòá íéðáî íðùé , åðéìòå

íúåà øîùì äáåç íéáùåúë ,êáåñî äæ íà íâ ,åðúåäæ äìéçúä íäî úåîå÷îä íäù ïååéë ,åëå' ( íò íéðã ïëî øçàì

òåãîå øúåé íéòðëùî íéðåòéè åìéà äìàùá íéëéðçä.  
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íééðåø÷òä íéðåòéèä íò åðì äù÷ òåãî íéëéðçä íò ïéáäì íéñðî ,îåêëá íéãáàî åðà ä . àîâåãì- íò äøå÷ äî 

 åìòä íäù úåéòáì ïåøúô úàöåî äééøéòä– äðåôéù áùåú ìë –äéøñé÷á äìéå ìá÷é  , åìá÷é äðåëùä éáùåú ìë åà

 íøâúù úåîéòðä éà ìò øáâúäì úðî ìò úììëåùî íéìå÷îø úëøòî íò äîæìô êñî–íéöåø íéáùåúä êë á÷ò ...  

ì÷ øúåé äáøäù ïéáäì êéøö íéîæé ïéá øù÷ ìù íéúçùåî íéòðîî úòáåð ùéáëä úìéìñù äîåöò àéöåäì éì 

äééøéòì .íéìáñð éúìáì åëôäé äðåëùá íééçäù åà . øúåé äáøä íéðåòéè äìà"íéøìåôåô" , íéçåð øúåé íäù äæ ìáà

äìàùäî íéçøåá åðçðàù êëî òáåð . éë–"  øãñ ìò øáãì ïîæ éì ïéàå äðåëùä úà ìéöäì êéøö éðà éøåáéö íåé

íéðáî øåîéù àùåðá  .  

áâù øé÷é ìù íäéøáã úà íéëéðçì íéàéø÷î ,åé" ø" ïåøîåùå äãåäé–äøáñää úìäðî " ,ïééã éðãå,åé "ùé úöòåî ø" ò

)à çôñð' ( ïè÷ íìåòá äîñøåôù äáúëá íâ ùîúùäì ïúéð– éìàøùé )á çôñð' .( íúòãì åäî íéëéðçä úà íéìàåù

ää êøòî ïéá éø÷éòä ìãáää åéäù íéøçà äøáñä éëøòî ïéáì äæä äøáñ)úå÷úðúää ïîæá àîâåãì ( éëøòî åà

åòéöä íäù äøáñää.  

 äìù äøáñää êøòîá ãéçéå ãçà ïåòéèá úùîúùî ïåøîåùå äãåäé ìù äøáñää úìäðî– øù÷äå úåáàä úåëæ 

ìàøùé õøàì åðìù éøåèñéää .íééôøâåîã íéðåòéèá åðã åéäù äøáñää éëøòî úéáøî äë ãò,åëå íééðåçèéá  ' åà

úåøçà íéìéîá , ìù íéìå÷éùá åðã'åéùëòå ïàë ,' íúåà ïåçáì ïúéðùå ïåúðä áöîì òâåðá íòä ìà íéøáãîù íéøáã

éãééîä çååèá .úîåñøô ìëá åîë , åðéñéð'÷ååùì ' äãå÷ðá åðòâð àìå úéãééîä äîøá úåéòá úøúåôë ìàøùé õøà úà

éä ìàøùé õøà à÷åã äììâáù øúåé ä÷åîòäåðìù õøàä à  . ãéîú ùé íééãééîäå íééúãå÷ðä úåðåøúôìù øåëæì áåùç

 äëåôä äðòè")íéðôá åðì õöåôúú úå÷úðúää "éðåçèáä áöîä úà úøôùî äúéä ïë àéä íàå , úéðëúì íéðëåî åðééä

åæë??? .(úàæ úîåòì ,÷îåòì øúåé òéôùäìå øúåé ÷åîò ìçìçì úìåëé ùé íééùøåù íéøáãì.  

  

 éåöøä áöîä ãåîéì.  

äøåúäî òåáðì äëéøö úéìàøùéä úåáøúä éë åðãîì äðåùàøä äìåòôá . òåáðì äëéøö åðìù úåèìçää úìá÷ êøã íâ

äøåúäî ,úåøéäîá ùçøúé ìëäù äééôéöìå éãééî ÷åôéñì úëðçî äððéà äøåúäå . ìò øëùä úàù åðúåà úëðçî äøåúä

ä íìåòá íéìá÷î úååöîä íåé÷àá ,èàì íéøå÷ íéøáã äæä íìåòáù ïååéë ,íéëéìäú éãé ìò , ïëì íéñéð éãé ìò àìå

 éåèéáä úà åðì ïéà-" åéùëò çéùî íéöåø åðçðà "åðìù íéùòîá äéåìú äìåàâ éë åðúåà úãîìî äøåúä, ùøåãä øáã

úåãéîä ìò äãåáò åðúàî ,úéèéà äãåáò éàãå àéäù ,úéáéñðèðéà ,íé÷ðå âéäððù äöåø äøåúääðéãî  , åðéìò íéùð

êìî ,íéèôåùä úôå÷úáù øáã , äðù úåàî òáøà èòîë ç÷ì)390÷åéãá  (...íéøöîî àöéù øåãì , íéñðä úà äàø

äøåú ìáé÷å íù åùòðù .åæ úéëéìäú äãåáò ,äéúåàöåú úà úåàøì ãàî äù÷ óà íéúòìù äìåòô àéä , àéä ìáà

äëåøà êøãî ãçôì àì åðúåà úãîìî!  

  

 áöîä éåðéùì íéëøã úàéöî.  
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  נספחים

à çôñð'  

  

  
 ר אגודת"פעיל חברתי ולשעבר יו –ע ויקיר שגב "ר מועצת יש"יו –דני דיין 

 "מרכז מורשת מנחם בגין"השיקו ב, הסטודנטים באוניברסיטה העברית

 גוף עצמאי שיעבוד לצד". מנהלת ההסברה –יהודה ושומרון "בירושלים את 

ע ויפעל למען הגברת הזיקה בין החברה הישראלית ליהודה ושומרון" ישמועצת

המנהלת תקדם ותפעל לעידוד התיירות 

ביהודה ושומרון וליצירת עוגנים תיירותיים 

. באזור כדוגמת העיר המקראית בתל שילה

כבר בסוכות יוכל הציבור ליהנות משורה 

  . ך"ארוכה של סיורים בעקבות התנ

יקיר שגב כי בראיון עימו אמר 

התחלנו במהלך שחלק גדול ממנו זה "

יהודה ושומרון "קמפיין תחת המסר 

ואנחנו " הסיפור של כל יהודי –

עושים את זה מכיוון שאנחנו 

. מרגישים שהדיון הציבורי בארץ נהיה רדוד

כל הזמן מתעסקים בהפחדות על דמוגרפיה 

ועל בטחון בעוד שהדיון האמיתי  צריך 

ת אנחנו יושבים להיות על למה באמ

עוד אמר " במקומות שבהם אנחנו יושבים

יש כאן איזו שהיא הושטת יד "שגב כי 

שהיא בעיני חשובה מאוד , לציבור החילוני

קשה להתכחש "והוסיף , "ואפילו דרמטית

לעובדה כי ציונות עושים היום בעיקר בעלי 

הפנייה אליי היא הושטת יד לציבור . ובעפרה

 ברובו מלהתגייס שנמנע עד כה, החילוני

לגיטימי , מבחינתי. למאבק בעד ארץ ישראל

אבל , לאמץ ולתמוך בגישות פוליטיות שונות

, קודם כל עלינו להתחבר לשורשים שלנו

להפסיק להתנצל ולהסכים לפחות על הערך 

אני מאמין . ההיסטורי של המקומות הללו

כי הציבור הישראלי הרבה יותר מחובר 

בעבר והרבה יותר לשורשיו היהודיים מאשר 

דווקא . פתוח לעמדות ערכיות ממה שנדמה

על רקע אובדן האמון במנהיגות חשוב להציג 

: מבלי להתנצל, תפיסת עולם ערכית

יהודה ושומרון הם חלק מהסיפור של 

  ". הם שלנו בזכות, כל יהודי

אנחנו לא "דני דיין הוסיף ואמר כי 

נלך לפתרונות הקלים של לדבר על 

יתפוצץ לנו 'אמים ועל בטחון ועל קס

אלא נגיד את האמת , ועל אבו בלוף' בפנים

הפשוטה שלנו שאנחנו צריכים להתחבר 

כל הודי צריך להתחבר . ליהודה ושומרון

כי . ליהודה ושומרון כי זאת ארץ אבותינו

כאן התהלכו . כאן התהלך דוד המלך

. כאן התהלכו השופטים והמלכים. הנביאים

את הזכות על וזאת הסיבה שנותנת לנו 

את החיבור הזה אנחנו רוצים לעשות ! ארצנו

בבאר , בעכו, בחיפה, א"בין כל יהודי בת

כמובן . באילת לבין יהודה ושומרון, שבע

מתוך מטרה שעם ישראל יבין שאם נתנתק 

מדינת ישראל , חס וחלילה מיהודה ושומרון

תהיה תלושה מכל שורש ותהיה בעצם מין 

  ".עלה נידף ברוח
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ôñðá ç'  

  

ש ו"י נ ל ש   ע 
  
  

ואם מדברים על ישראליות ועל יהדות אז 

, לפני שנכנסים לפרטים. ע פגעו בול"במועצת יש

, לילד היפה שבחרו לתפקיד, לקונספט, לעיצוב

" רות המואבייה"ול, )אשכנזי מדיי(דוד המלך 

 יש לומר שהלכו סוף סוף על מהלך -החמודה

שעלול לסמן מהפך של ממש בחברה הישראלית 

  . ולא רק בקשר ליהודה ושומרון

נתחיל עם זה שאולי לראשונה יוצא גוף ימין 

אלא " תגובה ל"במסע הסברה תודעתי לא כ

). מבחוץ בכל אופן.(דווקא בזמן רגוע

לא עוד מתגוננים אלא יוזמים מהלך 

מחושב וארוך טווח באופן שנראה 

  . מקצועי

וכאן אולי יהיה אפשר , אבל העיקר

וף סוף מדברים עם החברה ס: לסמן את המהפך

לא עוד . הישראלית על הדברים האמיתיים

לא קבילים בקודים , לא עוד תירוצים, ביטחון

לראשונה בוחרים . היהודיים שטבועים בכולנו

להתקרב באופן משמעותי לסיבות האמיתיות 

  . שבגללם אנחנו כאן

הצלחת הקמפיין הנוכחי אינה צריכה להימדד 

בחג הסוכות האחרון בכמות המבקרים שהגיעו 

 נראה -יותר מזה. לאתרים ביהודה ושומרון

שגם לא יהיה נכון למדוד את הצלחתו אפילו 

  . בבחירות הקרובות

יש לקמפיין הזה אולי את הזכות לסמן שינוי כל 

צריך להודות . כך מתבקש בשיח הימיני עד כה

לא . שבכל הנוגע בהסברה המין הישראלי מפגר

גלים והפרסומות אלא ינ'בתחכום ובאיכות הג

לא המרכז (השמאל מוביל . בעומק ההסברה

השכיל כבר מזמן להבין ) שהובל שמאלה

ביטחון הוא , שליהודים שעברו אלפי שנות גלות

ולכן כבר , רק גירוד חיצוני וזעיר של המהות

מזמן העביר את קודי הטיעונים שלו 

כיבוש  "-ומוצלח יותר" כיבוש", "מוסריות"ל

היא מילה " שלום"ו המילה אפיל". משחית

  . שטומנת בחובה ערכים מעבר לביטחון

עם ישראל לא מצליח לחשוב באופן ביטחוני 

, גם אם הוא מסכים לכל טיעוני הביטחון, גרידא

גם הוא יגלה שוב ושוב שהסכמי אוסלו הביאו 

לכאן מחבלים מתאבדים וההתנתקות גרמה 

ברגע המבחן הוא לא יצליח ? ומה לא, למלחמה

ישראלי נועד לחשוב . שוב בצורה כזולח

? מה לעשות. ולהחליט החלטות באופן מוסרי

לארץ ישראל הוא . ככה אלוקים תכנית אותנו

  . לא מחובר סתם כי היא איזה מקלט משופץ

, ובמיוחד הימין הדתי, והימין

המשיך שנים רבות לפחד להגיד 

אמיתות וזלזל באינטליגנציה 

. המוסרית והערכית של הישראלי

בהתמדה ובעיקשות אמר 

אין ערבים ", "ההתנתקות תתפוצץ לנו בפנים"

? איימנו על כולם בטילים ומה לא, "אין פיגועים

ועם ישראל המשיך בעקשנות לא לפחד ולהיות 

כמעט עיוור בכל פעם שהיה עליו להחליט על 

  . הסכם שלום

, הרי זה באמת פוגע בביטחון"תשאלו " ?אז מה"

התשובה לכך היא " ?זהאז למה לא לומר את 

שוודאי שמהלך ערכי מביא בסופו של דבר 

אבל יהודים וישראליים עושים משהו , לביטחון

כ כמו בכל מנגנון של "קודם כי הוא נכון ואח

גם הביטחון יגיע וגם החוסן החיצוני , נפש-גוף

  .יופיע

די רק לקרוא את אין ספור התגובות הלחוצות 

כתבו אנשי ש, חלקן אף מלגלגות, והמנאצות

שמאל בכלי התקשורת על קו ההסברה החדש 

כדי להבין שהם מרגישים , ע"של מועצת יש

. שלראשונה יש כאן קמפיין אידיאולוגי מאיים

חלקם ממש לא מליח להשלים עם כך שמשיהו 

רים מעז לערער את ההגמוניה שלו באמירת דב

. ערכיים ומוסריים בכל הוויכוח על ארץ ישראל

אבל יש מהם גם שמשלימים בשמחה עם 

 -העובדה שסוף סוף התחלנו לדבר שיח ישראלי

  .יהודי אמיתי
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  שינוי בשיח במילואים

ע מבחינה מסוימת כבר "הקמפיין של מועצת יש

כי לפחות הדתיים ראו שאפשר , עשה את שלו

יאה בשם לראות מעל גבי שלטי חוצות קר

אולי אפילו קריאה בשם , המקורות שלנו

אם התודעה . אלוקים בשפה עממית ופשוטה

הרי שנעשה כאן , הזו תחלחל ולו רק בנו הדתיים

מהלך מדהים של שדרוג כל שיחות המילואים 

שלנו וכל שיחות הפוליטיקה וארץ 

כל אחד עם , ישראל בעבודה עם החברים

 סוף  הכל אולי יקבל סוף-החילוניים שלו

אולי סוף סוף לא . תוכן שונה מעט

נחשוש להישמע ארכאיים כשנאמר 

אי אפשר לוותר על אף : באופן פשוט 

חלק בארץ ישראל כי כל החלקים האלה 

הם משימה לאומית אחת ששואבת את 

כוחה אך ורק מהמקורות הישראליים 

אין שום הבדל בין . מתורת ישראל, שלנו

שיוסף נהג הרצלייה לבין שכם מלבד העובדה 

  . להסתובב בהרצלייה קצת פחות

  דתי ישראלי

נקודה מעניינת שלצערנו קשה להתעלם ממנה 

הזה מפיקה מועצת " דתי"היא שאת הקמפיין ה

, ישראלי חילוני. חילוני...ע כשבראשה עומד "יש

  . אתם יודעים

אבל לא מספיק ,           אנחנו דתיים מאוד

לנו אחרי אנחנו חוטאים בהיסחפות ש. ישראלים

. הניכוס של החילוניות והשמאל של הישראליות

" הנקודה היהודית"אנחנו מדברים המון על 

אבל , שקיימת בכל אחד ועל סגולת ישראל

נופלים פעם אחרי פעם בדיבור ילדותי ומתנצל 

חלקנו מנאץ . על יהדות כשעומד מולנו חילוני

ישנם מהדרים . את הממסד, את הישראליות

את כל מי שאינו מסכים " רבערב "וממתגים כ

או כל מיני פתרונות יצירתיים קלים , עם דרכו

להתמודד עם אידיאולוגיה שאינה עולה בקנה 

צריך לדעת שכל אלו רק עושים . אחד עם שלנו

  . רעש שיעלם עם ההדים שהוא מייצר

להמונים . המוני ישראלים מחוברים למסורת

הם בהחלט מתמלאים , .אחרים יש כבוד לדת

, נכון. לוהים-אה של כבוד כשאומרים להם איר

חלק גדול מהישראלים הללו מאוד לא מחובר 

, בשלב הזה לחלק מהטיעונים הדתיים שנביא

למה שיהיה מחובר אם שנים רבות , ובאמת

הפקרנו את תודעתו לאמירות הקשורות את 

למה אחרי ? ארץ ישראל לביטחון בלבד

שהשמאל טרח ועמל כל כך קשה 

הוא פתאום , על הכיבושלהסביר לו 

-יתמסר לאברהם אבינו ולהטחה הא

וזה , הוא אכן יעשה את זה? לוהית

יקרה מהר הרבה יותר מהזמן שלקחו 

הניסיונות להשכיח מאיתנו את 

כי התודעה הזו הרבה , המקורות הללו

אבל זה לא יקרה בלי , יותר טבעית לנו

צריך לדבר שנים בשפה הזו . מאמץ

, ת קמפייניםלעשו, ובמונחים הללו

להוציא , לפרסם מחקרים, לכתוב מאמרים

צריך להחזיר באופן שיטתי ועקבי את . ספרים

, מושגי ארץ ישראל של הישראלים למקורם

גם את . אותם מושגים שהביאו אותנו לכאן

  . החילוניים

לא , בסופו של תהליך לא החרדים ינצחו

וצר לנו לאכזב כנאה גם , החילוניים ינצח

 הישראלים יהיו -מיים לא ינצחו לאו-הדתיים

  .היחידים שינצחו

התהליך הזה יהפוך את יהודה ושומרון וגם את 

בהדרגה , ירושלים וגם את ארץ ישראל כולה

  .       לישראלית אמיתית" יהודית"מ

ט פורסם בחדשות כי "לאחר סוכות התשס

הקמפיין החדש של מנהלת ההסברה עודד את 

 איש הגיעו 41,000: הישראלים לבוא וליהנות

לשלל האירועים והסיורים המאורגנים של בתי 

מדובר . הספר שדה הפרושים ביהודה ושומרון

וזאת למרות , בזינוק ממשי במספר המשתתפים

  .שחלק מימי החג היו מעוננים וגשומים

  

  

סוף סוף 

מדברים עם 

החברה 

הישראלית 

על הדברים 

 האמיתיים
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â çôñð'  

  

 
  

  

  
ן  מ ו ז ן ל י ן/ א י י ט ש נ י ק א י ר   א

  

  
ע ב ט ה ב ק י ס ו מ ת ה ע א ו מ ש ן ל מ ו ז ן ל י   א

ה ע י ק ש ה ם ו י ת ה ת א ו א ר ן ל מ ו ז ן ל י   א

ע ו נ ל ו ק ע  ב ו ק ש ל ת ו כ ל ן ל מ ן ז י   א

ה ד ו ב ע ד ב י מ ו ת ת ו ו א א צ מ   .ת

  
ם א ק ו ה ש ר כ ק ו ב ל ה   ע

ע ו ג א ר ל ף ו י י א ע ו   ה

ם י ד ל י ש ב א ר ה ה ו פ ק ם ה ר ע ה מ   מ

ח י ו ו ר א מ ו ף ה ס ה כ מ ה כ ב ש ח ת מ ר כ נ   מ

ם י ד ו ב ם א ת ה ו ב ר ק ה ה מ ש נ ד ב ב כ   ו

  
ב א ש ו ה ש ב כ ר ע ב   ו

ע ו ג א ר ל ף ו י י א ע ו   ה

ה  ש י א ת ה ק א ב ח ם, מ י ד ל י ק ל ש נ   מ

ה ב ש ח מ ה ה ל ו ב ע ו   ש

ח י ו ו ר א מ ו ף ה ס ה כ מ   כ

ם י ד ו ב ם א ת ה ו ב ר ק ה ה מ ש נ ד ב ב כ   ו

  
א ר ל ף ו י י א ע ו ה ה ט י מ ה ב ל י ל ב עו ו   ג

ד צ ד ל צ ך מ פ ה ת ם, מ י ד ל י ש ב א ר ה   ו

ח י ו ו ר א מ ו ף ה ס ה כ מ ה כ ב ש ח מ ן ה מ ז ל ה   כ

ם י ד ו ב ם א ת ה ו ב ר ק ה ה מ ש נ ד ב ב כ  ו
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  העשרה

 ים מקשיביםחבר, יוני אלטמן / ו בשבט בדור המיקרוגל"ט
 

 "ציפורים מראש כל גג מבשרות את בוא החג, השקדייה פורחת ושמש פז זורחת"

אך לעיתים נדמה שעם השנים החג הזה הופך להיות פחות . חג האילנות, ו בשבט הגיע"ט, כן

 .ופחות אקטואלי

וויר ופגעי מזג הא, הוא חי לו בדיור מוגן ואטום. האדם המודרני כבר לא תלוי בטבע כמו בעבר

הטכנולוגיה מסייעת לו להתגבר על כל המגבלות שמציב בפניו . כבר לא עושים עליו כל רושם

ונדמה שאפילו , מתגבר על מרחקים של זמן ומקום בין רגע, משפר את איכות חייו, הוא הולך ומנצח את המחלות. הטבע

 . השמים אינם הגבול בשבילו

ולא ממהר לאף , זה שמתקדם לו בשלבים אט אט? יטי והמסורבלהא, האם לאדם הזה יש עוד מה ללמוד מן הטבע

מחשב נייד ומכונית מהירה המצויידת בכל , טק החמוש בפלאפון-האם לאילן ולפרח יש עוד מה לומר שאיש ההיי? מקום

נושא בקרבו מסר חשוב , חג הטבע והאילנות, והחג הזה. האמת היא שכן, ובכן? השכלולים

ישפיע על חייו לבלי , שאם רק יפתח את אוזניו וישכיל להאזין לומסר . מאד לאדם המודרני

 ?למה הכוונה. היכר

גם גרמה לו לכמה , יחד עם כל הדברים הטובים והמופלאים שהיא העניקה לאדם, הקידמה

 .קלקולים

 .הכל בא לו בקלות. נקודה. האדם המודרני התרגל להיות עצלן

 לצאת למסע מפרך על החמור למשך  אביב הוא היה צריך- אם פעם כדי להגיע לתל

 .של חמישים דקות ברכב מהיר' קפיצה'היום די ב, שלושה ימים

אם פעם כדי לשוחח עם חבר שנמצא בקצה השני של האוקיינוס הוא היה צריך לשלוח 

היום די לשלוף את הפלאפון מהכיס ולחייג , במקרה הטוב, מכתב שיגיע ליעדו תוך שבועיים

 .  פשוט לשלוח אימיילאו, את המספר המבוקש

למרוט , אם פעם בכדי לאכול עוף לארוחת צהריים היה צריך לקחת את התרנגולת לשוחט

כיום מספיק לקנות עוף קפוא בסופר ורק ', וכו' וכו' לנקות וכו, לנקר, למלוח, לה את הנוצות

ס אפשר פשוט להוציא מנה מוכנה מהמקפיא ולהכני, ואם אפילו לזה אין כוח. לבשל אותו

 .למיקרוגל לשלושים שניות

ואם , הוא מקבל כל כך הרבה דברים מדהימים כמעט מבלי לטרוח עליהם.  צורת החיים הזו מרגילה את האדם לעצלנות

 .הוא מייד מתחיל להתלונן ולקטר, חלילה משהו לא מספיק מתאים לפי טעמו

, לחכות, היה צורך להמתין בסבלנות, ם זמןבעבר דברים היו אורכי. והיא חוסר הסבלנות, אך ישנה בעיה חמורה מזו

והאדם שגדל בדור , הכל נעשה במהירות הבזק. כהרף עין ממש, היום הכל כל כך מהר. לשמור על שלווה ועל קור רוח

ומה יקרה כשישנם . אין לו סבלנות להמתין יותר משלושים שניות. סובל מקוצר רוח, האינטרנט והמיקרוגל, הפלאפון

לאדם המודרני ? להיבנות, לצמוח, שעדיין דרוש להם זמן כדי להתפתח? שעדיין אורכים יותר מרגע אחדדברים במציאות 

קשה לו להבין שלא כל . נעשה מתוסכל ומאוכזב ומתחיל להתלונן ולהאשים, מתרגז, הוא מתעצבן. קשה איתם מאד

 .דבר עובד בקצב המיקרוגל

למרות . סבלנות ואורך רוח, טיפוח יומיומי, מדובר בהשקעה של שנים. זה דבר שלא שקורה בין רגע, למשל, חינוך ילדים

ולראות , להקיש את הקוד המתאים, האדם המודרני לא יכול להכניס את הילד שלו למיקרוגל, שאולי הוא מאד היה רוצה

 

ומה יקרה 

ים כשישנם דבר

במציאות 

שעדיין אורכים 

יותר מרגע 

שעדיין ? אחד

דרוש להם זמן 

, כדי להתפתח

, לצמוח

 ?להיבנות
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יש לו ,  ממהראבל הוא הרי כל כך. אין מה לעשות אבל זה פשוט עובד אחרת.  שניות בוגר ומחונך30איך הוא יוצא עוד 

 ?מתי יהיה לו זמן להשקיע בחינוך וטיפוח הילד שלו,  פרויקטים להריץ, קריירה לטפח

. זוגיות בריאה ועמוקה בין איש ואישה זה לא דבר שנבנה ברגע אחד. זה דבר שדורש טיפוח והשקעה, גם קשר בין אנשים

מי שרוצה לראות תוצאות כאן , ומי שאין לו כוח לזה. לחזק, לפרגן, לתמוך, להקשיב. צריך להשקיע בזה זמן וכוחות נפש

האם זה פלא שחיי נישואין בעולם (יקשה עליו מאד ליצור קשרים עמוקים ואמיצים עם בן זוגו או עם אנשים אחרים , ועכשיו

 ).?המערבי נמצאים במצב קטסטרופלי כזה

גאווה , קינאה. עהבניין האישיות וכל הנושא של עבודת המידות זה גם דבר שדורש זמן והשק

שמחה , ענוה, זריזות, וכדי לרכוש עין טובה, וחמדנות אלו לא דברים שנעלמים בין רגע

האם לאדם המודרני יהיה פנאי וסבלנות . יש צורך בעבודה ובהשקעה רבה' פנימית וכדו

 ?להשקיע בהם

למדנו , וןנכ, כן. גאולה.  ולסיום ניתן עוד דוגמא אחרונה שנוגעת יותר אלינו בתקופה הזו

. קשיים ונסיגות, סיפרו לנו שבתהליך הזה יש ירידות. 'גאולתם של ישראל קימעא קימעא'ש

אחרי אלפיים ? אז למה כשהדברים באים לידי מעשה אנחנו שוכחים את כל הדברים האלו

אוטוטו והגאולה כבר , היינו בטוחים שזהו. שנות גלות סוף סוף זכינו והקמנו כאן מדינה

המשיח עדיין לא . עברו להם חמישים שנה ועדיין לא הכל מסתדר כמו שרצינווהנה . בפתח

לא , יש דברים שצריך להתמודד איתם, יש בעיות ומשברים. הגיע ועדיין יש מלחמות ופיגועים

, להתעצבן, לקטר. ואז אנשים מתחילים לאבד את הסבלנות. הכל הסתדר בין רגע

או אפילו חמישים ( הבטיח שתוך חמש דקות וכי מישהו? אבל מה קרה. להאשים, להתייאש

 ?הכל יסתדר בדיוק לפי הדמיונות והציפיות האנושיים) שנה

אנו מזכירים , "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח"' צמח'לא בכדי נמשלה הגאולה ל. וכאן אנו מגיעים לחג האילנות

מאותו גרעין שפורץ ממעבה האדמה ומפלס . הרבה דברים אנחנו יכולים ללמוד מן הצמח הקטן והפשוט. בתפילה כל יום

והוא לא , הוא לא מנסה להספיק הכל בין רגע, הוא לא עובד עם סטופר. לו את דרכו באיטיות אך בביטחה כלפי מעלה

מה ? "למה הם לא ממלאים את תפקידם כמו שצריך", "?מתי כבר יהיה הסוף", "?מה יהיה" –עסוק כל הזמן בשאלה 

חותר כלפי מעלה ולא . שלב אחר שלב. הוא מתקדם לו בנחת ובסבלנות. לצמוח. אחד בלבדשמעניין אותו זה דבר 

הוא .עד יעבור זעם, הוא יכופף את ראשו ויאחז בשורשיו היטב באדמה, אם תבוא רוח סערה ותאיים לעקור אותו. מוותר

. בלי שיקולים, י חשבונותבל. לצמוח. וינצל אותה לדבר אחד, יקבל בשקיקה כל טיפת גשם שמורעפת עליו מלמעלה

 .בנחת ובסבלנות

להתבונן , לקלוט את הריחות, לנשום את האוויר, לצאת אל הטבע, הבא עלינו לטובה, בחג האילנות, ננסה אנחנו

 .נלטף את עליו ונקשיב למה שהוא מלמד אותנו, נביט בפרח הקטן. ולהאזין

 . שיהיה לכם חג אילנות שמח וכל טוב

 ה"התשס, ד שבט"כ, חברים מקשיבים, יוני

 

בניין האישיות 

וכל הנושא של 

עבודת המידות 

עבודה דורשים 

. השקעה רבהו

האם לאדם 

המודרני יהיה 

פנאי וסבלנות 

 ?להשקיע בהם
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  יצירה ישראלית: נחליאל

 äìåòôä úøèî  

äååðò êåúî ÷ø äéìà òéâäì ïúéð éëå äðåëð úéìàøùé äøéöé éäî éë åðéáé íéëéðçä.  

  
 äìåòôä äðáî  

 äðåëð äøéöé úøéöé ÷çùî  

  øîàîä ãåîéì"úåøôñä øáã ìò "÷å÷ áøä ìù  

 íåëéñ  

  
êìäîäìåòôä   

 äðåëð äøéöé úøéöé ÷çùî  

úåöåá÷ì íéëéðçä úà íé÷ìçî .éä úåáøúäî éäùìë äøéöé úìá÷î äöåá÷ ìë åðéîé ìù úéìàøù)à çôñð' .( íéøéáñî

 úéìàøùéä úåáøúä äéäú äá ìàøùé úðéãîá úîéé÷ äéäúù äøéöéì íäéãéáù äøéöéä úà êåôäì íäéìò éë íéëéðçì

 úéìàéãéàä)äðåùàøä äìåòôá äúåà åðâöäù éôë .(äòù éöçë øçàì , úà íéëéðçä øàù éðôá äâéöî äöåá÷ ìë

åøöéù äùãçä äøéöéä .éáäì õìîåî íéáø íéøîåç äìåòôì à–úåùåáìú  ,úåøééð ,äàìä ïëå íéòáö   .  

íäéúåøéöé úà åâéöä íéëéðçäù øçàì ,àáä áìùì íéøáåò.  

  

  øîàîä ãåîéì"úåøôñä øáã ìò "÷å÷ áøä ìù  

æà øôåñä áúëù áúëîä úà íéëéðçì íé÷ìçî" ÷å÷ áøì ø)á çôñð' .( áúëîäù íäì íéøîåà øôñä êåúî ç÷ìð

"äéàøä éøîàî "÷å÷ áøä ìù íéáúëîå íéøîàî íéöáå÷î åá .æà øôåñä ìù åîù" àì äæ áìùáå áúëîá òéôåî àì ø

áúëîä áúåë àåäù íéëéðçì íéøîåà.  

 úëøòîî äáåùú áúëî áåúëìå áúëîä úà àåø÷ì íéëéðçäî íéù÷áî"øéðä "áúëîä äðôåî äéìà . êéðç ìë) åà

íéëéðç úöåá÷ (àéø÷îåáúëù äáåùúä éáúëî úà íé.  

ìåèñéøá ìò íäéúåáåùú úà íéáúåëå áúëîä ïî úåìåòù úåéæëøîä úåãå÷ðä íúòãì íäî íéëéðçä úà íéìàåù .

áúåëä éøáã íò íéîéëñî íä íàä íúåà íéìàåù .íéîéëñî íäå äãéîá , àéöåäì ïúéð íúòãì ãöéë íúåà íéìàåù

íéøáãä úà ìòåôì .  

ïëî øçàì ,ëéðçì íéøîåà ãðé÷ñéæ øãðñëìà øôåñä íùá øôåñ åéìà äðôä àìà ÷å÷ áøä áúë àì áúëîä úàù íé

õéáåðéáø 'æà øôåñä éåðéëá òåãéä" ø)æà øôë éåø÷ åîù ìò"ø .( ÷å÷ áøä ìù åúáåùú úà íéëéðçì íéàéø÷î) çôñð

â' (áøä úáåùú ìò íúòã äî íúåà íéìàåùå ?åéøáãî åòúôåä íä íàä?  

  

 íåëéñ  

äøåúä ìò úúúùåîä åæ àéä úéìàéãéàä úéìàøùéä úåáøúäù êë ìò åðøáéã äðåùàøä äìåòôá . àéä äðååëä íàä

"äáåùúá øéæçäì "úîéé÷ä úåáøúä úà ? úåøéöéäî úåáåè øúåé úîàá ïäù úåøéöé ïåùàøä ÷ìçá åøöé íéëéðçä íàä

åðúéðù ?ä äîöòìùë äøéöéä éìåà ïçá íäî åäùéî íàääúåðùì êøåö ïéàå äáåè øáë àé ?ïéôåìéçìå , åðà íàä
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 éðééðòì àìå äìòî éîø íéðééðòìå úåéçöðä úåìàùì úåáåùúì ÷ø íå÷î ùé úéúéîàä úéìàøùéä äøéöéá éë íéáùåç

úåéðîæä úåìàùì úåáåùúìå íåéîåéä?  

úéúåìâ äáéùç àéä åæë äáéùç éë øéáñîå åðéðéò úà øéàî ÷å÷ áøä .íå÷î ùé ìàøùéá àìì úéãåäé äøéöéì 

íééåâä éøáã ìò ÷ø úåëîúñä . äòùä éëøöá íâ íà éë äìòî éîø íéðééðòá ÷ø àì ÷åñòì äëéøö åðìù úåøôñä

úåéðîæä úåìàùì ãçåéîáå íâ äðòî úúìå .  

אבל הכל הוא , עם חי סופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקולטורה העולמית הכללית"

   "קן אותם לפי תנאי חייו המיוחדיםאחרי שמת, מביא אל תוך ספרותו

åðééäã ,î äðåæéð úåéäì äëéøö åðìù úåøôñä"íéãçåéîä åðééç éàðú" ,ìàøùé õøàá ìàøùé íò åðàù êëî , ïë ìòå

 ìò åðòé øùà íéáåèå íéôñåð íéøáã äîöòá øåöéúå úéîìåòä úåáøúäî íéáåèä íéøáãä úà äëåúì ñéðëú àéä

íòä éëøö.  

úàæ íò , íå÷î íâ ùé éìáî äáåèå äðåëð äøéöé øåöéì áø'÷éúòäì 'íéøçà íéøáã . øùà äøéöé øåöéì ãé÷ôú åðì ùé

íéãåäéë åðééç êåúîå äëåúî úøöåðå äøåúäî ú÷ðåé .ãöéë ?äååðòä àåä ïåùàøä ãòöä . éë úòãì íéçøëåî åðçðà

åðìù íéãéá ÷ø úàöîð àì úîàä .åðééäã ,àë úøöåé äúéä åðéîé ìù úéúãä äøáçä íàúåáøúä úà ï , åæù çåèá àì

úéìàéãéàä úåáøúä äúéä .íéøáãä úà íéùåò åðééä åðçðà íàù áåùçì íéìéâø åðçðà ,øãñá ìëä äéä éæà . éäåæ

æà øôåñä éøáã íò åäãæä íéëéðçäî ÷ìçù äáéñä íâ éìåà"ø ,äåáâ éëä úåéäì êéøö ìëäù åðì äàøð ïëù , éçöð éëä

 éëäå'éúã 'ùéù .ìòåôá ,äáøä ïéà äðéãîä úåðù íéùéùá íééúã íéùðà ìù äøéöé ) äøéöéì éñçé ïôåàá àì úåçôì

ä'úéðåìéç' .( ìä÷ä ìà øáãúå åðìù íåéîåéä ééçì ñçééúú øùà ä÷åîòå úéúéîà äøéöé øåöéì àåä åðìù ãé÷ôúä

áçøä . åðìù úîàä íå÷îî òéâðå äååðò êåúî úàæ äùòð íà)äøåúä éäåæù( ,çéìöð éæà ,èàì èàì ,öéì úåáøú ïàë øå

øúåé äáåèå äðåëð.  

íåéñì ,àéø÷äì ïúéð òè÷ä úà "íéá äôéë àì " êáøåà éøåà úàî)ã çôñð'.(  
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f

  נספחים

à çôñð'  

à äöåá÷ '–øéù   

  
  

ן  ו ר ח א ץ ה י ק ר/ ה ו ת מ ג ס  ק   מ
  

  

ם תכ ן שלי א ו ר ח א   זה הקיץ ה

  עם הגשם הראשון אני אעלם

ת ו ב ו ח ר   דמעותי יזרמו במורד ה

תכמו עלה נושר ותקוות קו חו    ר
  

ם   אני איש של חורף בין אלפי אנשי י

ם א אהיה קיי   אך בחורף הזה כבר ל

ת מסו ט לאט השכבות נ א   ל

נות ו ר ח א רוצים ותפילות א   בין רוצים ל
  

א לבכות ז תזכרו שהבטחתם ל   א

ת ו נ ט   כי השמיים גדולים והדמעות ק

  תעצמו את העיניים כל גשם ראשון

י ל   ותחשבו ע
  

   שםאני רוצה לטפס על ההרים כי הם

ת מעבר לים ו נ י ד מ   ולבקר ב

  לדעת אם יש צורות חיים אחרות

ת חיו   ואם המתים ממשיכים ל
  

ן שלי אתכם ו ר ח א ץ ה י ק   כי זה ה

ון אני אעלם   עם הגשם הראש

ת מסו ט לאט השכבות נ א   ל

נות ו ר ח א רוצים ותפילות א   בין רוצים ל
  

ז תזכרו שהבטחתם   ...א

  

  

â äöåá÷ '–äøéù   

  
  

י ת ו מ י  ר ק /אח י ל א י ב ן  מ ח נ ם  י י ס(ח ר   )ד"ת
  

  

ַאֲחֵרי מֹוִתי 

  :ִסְפדּו ָּכָכה ִלי

 –ָהָיה ִאיׁש "

  ;ֵאיֶנּנּו עֹוד: ּוְראּו

  ,קֶֹדם ְזַמּנֹו ֵמת ָהִאיׁש ַהֶּזה

  ;ְוִׁשיַרת ַחָּייו ְּבֶאְמַצע ִנְפְסָקה

ּלֹו -עֹוד ִמְזמֹור ֶאָחד ָהָיה! ְוַצר

–  

  ,ְוִהֵּנה ָאַבד ַהִּמְזמֹור ָלַעד

  !ָאַבד ָלַעד

   

  –ּלֹו - ֵהן ִּכּנֹור ָהָיה!  ְמאֹדְוַצר

  ,ֶנֶפׁש ַחָּיה ּוְמַמְּלָלה

  ְוַהְמׁשֹוֵרר ִמֵּדי ַדְּברֹו בֹו

  ,ָרֵזי ִלּבֹו ִהִּגיד לֹו- ָּכל- ֶאת

  ,ַהִּניִמין ָידֹו דֹוְבָבה- ְוָכל

  ,ַאְך ָרז ֶאָחד ְּבִקְרּבֹו ִהְכִחיד

ְסחֹור ְסחֹור לֹו ֶאְצְּבעֹוָתיו 

  ,ִּפְּזזּו

  ,ת ִאְּלָמה ִנְׁשֲאָרהִניָמה ַאַח

  !ַהּיֹום-ִאְּלָמה ִנְׁשֲאָרה ַעד

   

  !ְמאֹד, ְוַצר ְמאֹד

  ,ָיֶמיָה ָזָעה ִניָמה זֹו-ָּכל

  ,ּדּוָמם ָרֲעָדה, ּדּוָמם ָזָעה

  ,ּדֹוָדּה ּגֹוֲאָלּה, ִמְזמֹוָרּה-ֶאל

  ,ִנְכְסָפה, ָעְגָמה, ָצְמָאה, ָּכְמָהה

  ;ַּכֲאֶׁשר ֶיְעַּגם ֵלב ַלְמֻזָּמן לֹו

יֹום - ְּבָכל–ִהְתַמְהַמּה -ְוִאם

  ּלֹו-ִחְּכָתה

  –ּלֹו -ּוִבְנִהיָמה ְטִמיָרה ִׁשְּוָעה

  ,ָבא- ְוהּוא ִהְתַמְהַמּה ַאף לֹא

  !ָבא-ַאף לֹא

   

  !ְמאֹד ַהְּכֵאב, ְוָגדֹול ְמאֹד

ֵא י ֶנ ּנ ּו   :    ּוְראּו–ָה ָי ה   ִאיׁש 

  ,עֹוד

  ;ְוִׁשיַרת ַחָּייו ְּבֶאְמַצע ִנְפְסָקה

  ,ּלֹו-עֹוד ִׁשיר ִמְזמֹור ֶאָחד ָהָיה

  ,ְוִהֵּנה ָאַבד ַהִּמְזמֹור ָלַעד

  !"ָאַבד ָלַעד

  

e
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á äöåá÷ '– øåôéñ )øçà íéãìé øôñ ìë åà øôñä úà àéáäì õìîåî(  
  

  

חם  רס  ת/ תי ו ר ם  י ר   מ
  

  

  ?מי לא מכיר את אופיר
 אוהב גם -אופיר אוהב לנגן ולשיר וביום קיץ חם 

  .תירס חם
  . יצא אופיר לטייל יום אחד

  , מקל-ביד שניה ,  קופסה-ביד אחת 
  ! במקל לתופף! איזה כיף
  :לתופף ולשיר!  זה כביר 

  !בים בם בם! תירס חם "
  !"תירס חם!  בים בם בם

  ,שמעה את השירה לירון
  . באה על תלת אופן עם פעמון

  נסעה לירון בעקבות אופיר 
  : וגם היא שרה את השיר

  !בםבים בם ! תירס חם "
  !"תירס חם!  בים בם בם

  תוף ופעמון, שמעה גם יהב שיר
  . ובזרועה דובון- צעדה גם היא 
 -מתופף אופיר , לירון עם פעמון,  יהב עם דובון

  :שלושתם שרים את השיר
  !בים בם בם! תירס חם "

  !"תירס חם!  בים בם בם
  .פורץ לחצר ובחצוצרה מחצצר, שמע גם צור

  ,צור רץ אחרי יהב והדובון
  ,  אחרי לירון והפעמון

  :וכולם יחד שרים את השיר-אחרי אופיר 
  !בים בם בם! תירס חם "

  !"תירס חם!  בים בם בם
  גם אלית מופיעה עם כף וסיר

  : גם היא מצטרפת לתיפוף ולשיר
  !בים בם בם! תירס חם  "

  !"תירס חם!  בים בם בם
 בעגלה -, עם עגלת בובות–פתאום באה שחף 

  .עשרה תינוקות
  ,לירון מצלצלת בפעמון, אופיר מתופף! יזה כיףא

   –צור מחצצר ,  יהב שרה ושר הדובון
  !אלית מתופפת שחף שרה וצוהלת  

  .הגיעו לבית של אופיר, בתזמורת ושיר, במצעד
  !בים בם בם! תירס חם "

  !"תירס חם!  בים בם בם
  ?מה? מה? מה? מה? אך מה קרה פה

  , אבא נרדם,אמא איננה.  מסביב לבית שקט ודממה
  . ואין תירס חם-אין תירס קר 

  :וצועקים על אופיר,  מפסיקים כולם לשיר
 -אתה אופיר , !ואוף! אוי! איזה פיכסה"

  !אתה חצוף
איפה התירס , !?האם שכחת? מה זה פה
  !"?שהבטחת

   אומר אופיר-" לא הבטחתי"
ואם גם אין ..אני אוהב כך סתם לשיר  "

הרי ."כולםעצובים ... שקט"  ?תירס בסיר
  "רצינו תירס חם

  :אמרה שחף.. ואז
  .נחפש תירס חם במקום אחר! די להצטער "

 -לסבא שלי יש תירס חם ! יש לי רעיון! בואו נסתובב
  !"המון

  :לקראת ריח התבשיל, צועדים כולם בשביל
בעגלה עשרה , שחף בראש עם עגלת בובות

  .תינוקות
  .צור מחצצר ומחצצר, אלית מתופפת חזק ומהר

  .לירון מצלצלת בפעמון,  שר הדובון-ב שרה יה
  :אופיר מאושר.  מתופף ושר-? ואופיר

  .אוהב גם תירס חם, וביום קיץ חם, אופיר אוהב לשיר
  , סבא בבית ושמע את השיר

  .ושם על הדשא תירס מלוא הסיר
  ,לכל אחד צלחת עם תירס מתוק

  . כל קלח עטוף בעלה ירוק
   –ריח ניחוח מרחף באוויר 

  :ממשיכים לשיר...  נוגעים בתירסאך אין
  !בים בם בם! תירס חם "

  !"תירס חם!  בים בם בם
התירס ... עד ש... עד ש? עד מתי ימשיכו כך לזמר

  ,יתקרר
  :ומזמין בזה השיר, הראשון טועם אופיר

  !"מ צ ו י י ן, !תירס חם, !תירס חם, !בים בם בם"
   אופיר וגם לירון- צור ויהב -אלית ושחף 

  ! ב ת א ב ו ן-תירס אוכלים 
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ã äöåá÷ '–äéæéååìè úéðëú   

ãìåð áëåë :øáåãî äîá íéòãåé àì íéëéðçä íà ,øáñä óøåöî...  

 

ידול"התוכנית מבוססת על התוכנית הבריטית  כן על " פופ אי ו

ידול"התוכנית האמריקנית  קן אי נים ; "אמרי את צעדיה הראשו

ה בשנת ששודר, "לא נפסיק לשיר"ניתן למצוא בתוכנית 

גם התוכנית הזו היא , "קשת"גם היא במסגרת , 2002

יתו של צביקה הדר התמודדו " לא נפסיק לשיר"ב. בהנחי

י  הו ים לצד אנשי בידור מוכרים בתחרות זי ני אנשים אלמו

ים ן 2003בשנת . וביצוע שירים עברי ו לתחרות זמר " לא נפסיק לשיר" פיתחו טדי הפקות את רעי

ים מוכרים ונשפטים במהלך הפרקים . לכל דבר נים מבצעים קבוצת מתמודדים שירים עברי השו

ן , מחליט הקהל הצופה בבית ישירות, לבסוף. פי ביצועם- על די הצבעה באמצעות מסרו על י

)SMS (ו ותר הוא המודח , מי המתמודד המועדף עלי והזוכה במספר ההצבעות הנמוך בי

ים משמעותי, לבסוף. מהתוכנית י פו ים שלושה מתמודדים אשר מבצעים את נבחר, לאחר מספר ני

ן בגמר בהופעה חיה  .ביצועם האחרו

. ולאחר מכן לתופעה תרבותית רחבה, הפכה כבר בעונתה הראשונה להצלחה" כוכב נולד"

יצור כוכבים" אינסטנט"למרות הביקורות הרבות נגדה ונגד תרבות ה י יטינג , ו י רי נ שמרה על נתו

ן מבקרי. גבוהים ולאהדת קהל רחבה ן בי י וחד הזמרת חוה אלברשטי ה החריפים נודעת במי

ן עמה במוסף מעריב ו נוך שלי והגישה שלי למקצוע ולאמנות ולכל: "שצוטטה בראי . זה נגד כל החי

ן בובות כזה, זה משחקים ן תיאטרו ים מושכים בחוטים, זה מי ני ו י כוחות עלי נ ואנשים , שבו כל מי

פן שבו מושכים אותם .  די מדכדךאותי זה. מתנהלים לפי האו ן תקף את התוכנית " גם יהורם גאו

ים כשבנאום התודה שלו פתח " תמוז"בכנס  זיקה ישראלית בו זכה בפרס למפעל חי למו

יליסט, דור ללא כוכבים נולדים. פרס זה ניתן לא רק לי אלא לדור שלם: "בסרקזם , ללא פלי

. אלא לאנשים שרכשו את ההוקרה והפרסום בעבודה קשה, וללא יחצנים , ברם למרות הביקורות"

יה" כוכב נולד" יטינג וזכתה לפרסים רבים בתעשי אי טבלות הרי נות את שי . צלחה ברוב העו

. תוכנית העשור" זכתה בטקס פרסי מסך הזהב 2003בשנת  באותה שנה זכתה גם בקטגוריית "

יה והשלישית, 2005-  ו2004בשנים . תוכניות הבידור יה השני נותי ריית זכתה בפרסים בקטגו, בעו

י לטובת . תוכנית המציאות נות הושמעה ביקורת כנגד התוכנית על הפרסום הסמו במהלך העו

ן, נותנות החסות הרשמיות, חברות כמו סלקום וקוקה קולה י י  .אך לא נעשה דבר בענ

   

á çôñð'  

  
  .שלום, "הניר"לכבוד מערכת 

  

  .כמוני דורש מספרותנופשוט " בעל הבית"זה כמה שאני רוצה להגיד לפני סופרנו הנכבדים מה 

כמו שהיה , אנכי איני יכול להסתפק רק בספרים הישנים. אבל רוצה אני שגם הספרות העברית תפרה ותרבה... 

ספרות שתתקדם ותעלה מזמן לזמן למדרגה יותר , צריך אני גם לספרות חדשה בעברית, אבי מסתפק רק בהם

  ). ולתמלשון תקב(בדרך הְקבלה , כמו הספרות הכללית, נישאה

כשאני שם פני אל הספרות . אולם דרישתי מהספרות העברית איננה דומה כלל לדרישתי מהספרות הכללית

שם אני בן אדם . סוציולוגיה ושאר העניינים המניעים את רוח האנושיות, אז אני רוצה לדעת פוליטיקה, הכללית

כי , אז אני חולץ את נעליי, ל היכל ספרותנואבל בשעה שאני נכנס א, "ואין דבר אנושי נעדר ממני"ככל בני האדם 

הנוגעות , אלא לשאלות נצחיות, פה אני רוצה למצוא פתרון לא לשאלות זמניות. אל היכל הקודש אני רוצה להכנס

  .לפנימיות נשמתי
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שישימו לי כנפיים לעלות למעלה מהשמיים הנמוכים שנטו על ראשינו , רוצה אני למצוא שם דברים

, יהודה הלוי' מר, שמואל הנגיד' מר, עקיבא' מר, וצה אני למצוא שם איזה ניצוץ מישעיהור: המטריאליסטים

  ...'וכו' ם וכו"מהרמב

; שטרד למצוא את הלחם ואת הבצל למזונו, והוא לועג לזיבת אפו של איזה יהודי אומלל, והנה אני פותח ספר אחד

והוא מלא חרופים , פותח אני ספר שלישי; י ותפיליוהוא לועג למצוות הזכרון שלי לציציותי, פותח אני ספר שני

, פותח אני ספר חמישי;  כולו ביקורת דוקרת–כולו סכינים ומחטים , פותח אני ספר רביעי; וגידופים כלפי מעלה

ובאיזה , מפרכסים הם הסופרים זה את זה; והוא מלא קטטות, פותח אני ספר שישי; והוא מלא זימה ונבלה

  !פרכוס

  . שאני ממהר לסגור את הספרים הללו ולהרחיקם מעליי, את האמתוהנני מגיד 

  .לא לספרות כזו אני דורש

ובשום אופן לא , אותם אני יכול למצוא בספרות אחרת לשובע: איני דורש מספרותנו שתתן לנו מדעים כלליים

ספר אחד במדעים מפני שבשעה שנצליח להוציא איזה תרגום מ, תוכל ספרותנו להפיק ממני רצון במקצועות אלה

  .יצאו בשפות אחרות ספרים מקוריים לעשרות או למאות, הכלליים

! יישר: הנני אומר לו בפה מלא, אדרבה. אמנם איני מתרעם חלילה אם איזה סופר מתרגם לעברית ספר מדעי כללי

אבל לא זהו , רותוריבוי הגוונים בודאי מביא ברכה לספ, מפני שעל ידי זה מתעשרת השפה, והנני קונה אותו ברצון

לנטלה ולנשאה מעל רמת הטבע של , נשמת אומתי, העיקר אני רוצה למצוא בספרותנו את היהדות. העיקר אצלי

  . דורנו זה

  .אלא בשביל קיום אומתנו בכלל, והדבר הזה נחוץ לדעתי לא בשבילי בלבד

 נבראה ספרותנו הגדולה שירשנו באמונה. גיבורי אמונה הו אבותינו מימי עולם. אין לישראל גבורה אלא באמונה

באמונה יפרח וישגשג . באמונה תתחזק לאומיותנו. ובאמונה אנו יכולים לעשות חיל גם לימים יבואו, מאבותינו

ורק המארס אותה יתקיים , בת הנצח היא. האמונה תחיה את הכל. האמונה תתן נשמה לעם ולשפה, יישוב ארצנו

  .לנצח

  .כי רק היא משגבנו, הצלחת אומתנו אינם אלא סניפים לאמונהכל הדברים הטובים שבהם תלויה 

וכל שלשלת החכמים והסופרים שקמו לנו עד הדור , כמו שידע עזרא הסופר, אם רק ידעו את תעודתם, והסופרים

' נכדי ר, כי בני משה אנחנו, להזכירנו בכל מעשה לאומי שאנו עושים,  צריכים הם לדאוג בשביל קיום היהדות–הזה 

  .חנן בן זכאייו

שגם הם דורשים מהספרות העברית , רבים כמוני" בעלי בתים"כי יש ויש בתוכנו , כי אינני יחיד בעמנו, חושב אנכי

  .כדרישותיי אני

  ?האמנם אין אצלינו סופרים שישימו לב לנו ולדרישותינו

אבל מביט , רתה לגמריכי אז הייתי חושב שכבר אבדה האמונה ונכ, אילו הוצאתי משפט על פי ספרותנו החדשה

והנני רואה כי כמעט כולם עודם נאמנים לאלהי ישראל ומחזיקים , כנ ירבו, אנכי מסביב על אלפי רבבות בני עמנו

, כמו מלפנים, גם עכשיו. עדים המה בתי הכנסת ובתי המדרש הרבים שבכל ערי ישראל. בברית היהדות בכל לב

  .שם בעד התורה והמצווהתמצאו הרבה צדיקים וצדקניות המוסרים את נפ

  ?האמנם חדל הקשר הפנימי שהיה תמיד בין העם והאינטיליגנציה שבו? האמנם רק הסופרים נבדלו מעל עמם

אלא שמפחדים הם לגלות , אני חושב כי הרבה עוד ימצאון בתוך הסופרים שרגש אמונה מפעם גם בקרבם! חלילה

אנכי , אבל מצב כזה לא יארך. מחזיקי הדת, רדי אורמו, שמא חלילה יקנו להם שם ריאקציונרים. מה שבלבם

להורות להם את , מעל פניהם ויצאו בראש עמם" הבושה"יסירו את , שסוף סוף יתאזרו הסופרים חיל, מאמין

  .דרך החיים והטוב, אשר דרכו בה אבותינו הקדושים, הדרך

אש "ת כל הלבבות באור אמונה ודעת וקרניים משם יצאו להאיר ולחמם א, ואז תשוב הספרות להיות היכל הקודש

  ".לא תכבה, תמיד תוקד על המזבח

  

  בעל הבית הפשוט
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â çôñð'  

  
  ל"תשובת מרן הרב זצ

  

  !בעל הבית הנכבד

קשה היה לי . בדרישתך מאת ספרותנו שתהיה מוקדשת רק לשאלות נצחיות, יותר מדי אדוני מחקת את הסאה

אבל , או מפי איש משכיל היודע את העולם ואת החיים שכמותךהנטולים מן החיים יצ, להאמין שדברים כאלה

  .של הגלות שעודנה מפרכסת בתוך נשמתך" טומאה הרצוצה"מצאתי את הסיבה של מחיקה זו ב

והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבכם בארצות . "מארת אלוקים היותר נוראה של הגלות היא מורך הלב

ים הרוחניים לא פחות ממה שהוא מתפשט על כל החוג של החיים מורך לב זה מתפשט על חוג החי". אויביהם

הפחד מכל . ובפנים ידועים עוד יותר ממה שהוא מזיק את האחרון, והוא מזיק לראשון לא פחות. החומריים

וחיים מעשיים של גאולה , רצוצות ושבורות שאינן יכולות לקבל אור, גידל לנו נפשות דלולות" כפתור נחושת"

מדלדל , שהגלות יכולה לסמנו, והפחד מכל ספר העומד מחוץ לתחום הצר של מושג הקדושה; לכשתבואגם , וישועה

העתיד להאיר , שאינן יכולות לקבל את האומץ של האור הרוחני, את חיינו הרוחניים ובורא לנו נשמות חלושות

  .עלינו בברקים מאירים וחודרים בדרך תחייתנו בארץ אבות

ועל כן ליהודי הגלות רחוק . ... קטן הביאנו לידי הכנעה של שפלות להתפייס עם ההכרחהפחד החומרי מכל שוטר 

וכך .  חלק הגויים המה–הנהגת המשטרה ועניין הפקידות . וזר גם לחשוב שתהיה לנו משטרה יהודית ושוטר יהודי

שבכל עת צרה , ייםעד שרבים חושבים כי בלי השומר הנכרי אי אפשר ליהודים להתק, נשרשה הדעה הזאת אצלינו

  . צריכים לפנות רק אליו כמו למגינם ומצילם

  . וכן הדבר נוהג בעניין המשטר הרוחני

תולדות של , וכיוצא בהם פרי הגלות המה) שאין בספרות מקום לשאלות הזמניות(אבל כל אלה הרעיונות ... 

  .חי שוכן בארצו ונשינו טובההטומאה הרצוצה שארסה מחלחל בקרבנו מאז גלינו מארצנו ונשברנו מהיות גוי 

וצרכי ציבור הינם תמיד עומדים במדרגה אחת עם , שכחנו שהשאלות הזמניות הינם צרכי ציבור גדולים ואדירים

עם חי . ושאלות ציבוריות אי אפשר לפתור בלי השתתפות הספרות" נבראת בשביל ישראל"שגם היא , לימוד התורה

אחרי , אבל הכל הוא מביא אל תוך ספרותו, לטורה העולמית הכלליתסופג את כל מה שדרוש להטבת חייו מהקו

  .שמתקן אותם לפי תנאי חייו המיוחדים

אין אנו יכולים ואיננו רשאים . אבל בא הזמן שאנו צריכים להתחשב עם חיי המציאות ולהרחיב את תחומנו... 

השלכנו את יהבנו על השוטר הגוי ואם שם , להיות מעכשיו בנידון זה מה שהיינו מלפנים על פי ההכרח של הגלות

פה חיי קהילתנו ומושבותינו בידינו ואנחנו . לא כן פה בארץ ישראל. היינו צריכים למדעים פנינו אל לשונות הגויים

אפשר להסיח דעה מזה . ועימנו גם לשוננו וספרותנו, אנו שבים לתחיה. צריכים לפקח על רכושנו החומרי והמוסרי

 במקום שהתחיה –אבל לא כאן בארץ ישראל ,  כן להכחיש בעיקר מציאותה של תחיה זושם אפשר גם, בגלות

  .קורעת סגור עינינו גם בעל כרחנו

". וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם"הערובה לחיי ישראל הוא חי העולמים וכן בדניאל הוא אומר 

והספרות שהיא ראי החיים מתרחבת עמם יחד ,  חיינועל כן מתרחבים, חי העולם מעיר אותנו לתחיה, צור ישראל

  .לפי תביעותינו שאנו תובעים ממנה

ובפרט שאין , אשר ספגה ספרותנו אל תוכה בימים האחרונים ביחוד, אמנם צדקת במחאתך על כל הזוהמה והנבלה

 וביחוד –יים הם אבל אפשר, בלי יופי, בלי שירה, אי אפשר לחיי עם בלי מדע. אלו נכנסים כלל אל חוג החיים

  .בלי סרחון רשע ובלי טומאות בשר ורוח,  להיות בלי נבלה–לישראל 

לא תהיה קדשה מבנות : "אבל אנחנו שיחד עם החיים של ספר החיים אנו קוראים, אם החברה הרחבה אינה יודעת

  .החייםודוקא בנשק של הגדלת דרישת , נגד זה אנו צריכים להלחם, "ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל

כי אם להרחיב את גבול הקודש גם על כל חיי , אבל לא לצמצם את הספרות שלנו רק בהיכל הקודש כאשר אמרת

  . החול ועל כל דרישותיהם ועל כל המדעים הנדרשים להם

  ".'ביום ההוא היה על מצלות הסוס קודש לה"
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ã çôñð'  
  

ם י ב ה  פ י כ א    ל
  

. .היצירה היהודית תוססת וגועשת

תח את הסיבות והתוצאות אפשר לנ

אפשר להביע מרמור , בלי סוף

ליים על "מתוך בונקרים חרד

אבל צריך , משפיעים ומושפעים

אורי אורבך מונה את .  מרתקלהודות שקורה פה משהו

   שנה 15התרבות שלא היו יכולים לפרוח לפני  תוצרי

. בשבוע שעבר התקיים בפתח תקווה פסטיבל אוכל כשר

עלה בערוץ הלוויין סדרה בשם השבוע בעזרת השם ת

אלו הם שני ביטויים . העוסקת בחיי הרווקים הדתיים" סרוגים"

ובעיקר עוד סימן להתפרצות , לתרבות המונים עממית יותר

  .דתי מודרני- גועשת של יצירה ויצירתיות בקרב ציבור ציוני

די להביט ברשימת רבי המכר כדי להבין שמשהו נפלא 

מספיק . רחש פה מתחת לאפנוותוסס וגועש וצבעוני מת

לא זו , לפתוח רדיו ולשמוע את המוסיקה היהודית החדשה

אלא זו הנוגעת , המיועדת רק לאוזניים דתיות וחרדיות

ביהדותם של מיליוני יהודים ונוצרת על ידי יוצרים שומרי 

אפילו בקולנוע ובתיאטרון כבר יש ביטויים . מצוות ומאמינים

שלא לדבר על תקשורת ההמונים , נאים לנוכחות של הדתיים

  .כבוד למיגזר. ששם זה כבר גלוי וידוע

תוקפת אחת ' בשבע'לי "בשבועון החרד. אז יש ביקורת, נו

הכותבות את פסטיבל האוכל בטענה שזה חיקוי לא נאה 

מתלונן , העורך של העיתון לעומת זאת. לתרבות החילונית

 עם כל "יהדות"על שכותבים דתיים מסכימים לכתוב באתרי 

במקומות אחרים הזעיפו גבות על הכתב ההוא . מיני רפורמים

ואיך הם מעזים ולמה הכביסה בחוץ ושאר , ועל היוצרת ההיא

אבל מומלץ , אפשר להתווכח או להסכים. טענות ומענות

בתוך עשר . להביט על התמונה הכללית בעיניים משתאות

ודי לא שנים אין תחום שבו יוצרים בעלי רקע דתי ועניין יה

ספרים וסרטים וסדרות . מביאים את עולמם לביטוי יצירתי

ומוסיקה יהודית נפלאה ועיתונאים ומשוררים ויוצרי תיאטרון 

  . ומה לא

גם יוצרים חילונים מתחילים . היהדות נהייתה סיפור מעניין

להרגיש נוח עם היהדות שלהם ועם החברים הדתיים 

, בלי סוףאפשר לנתח את הסיבות והתוצאות . שלצדם

אפשר להביע מרמור אותנטי מתוך כל מיני בונקרים 

אבל צריך לפחות להודות , ליים על משפיעים ומושפעים"חרד

שקורה פה משהו בלתי ייאמן בתחום התרבות הפופולרית 

  . היהודית

, מאה המילים הבאות יוקדשו לבליל של שמות וספרים

וח פה תרבות שלא היו יכולים לפר-אנשים ותוצרי, אירועים

  .  שנה15רק לפני 

, הדר גלרון, הרב חיים סבתו: האסוציאציות על אחריותכם

, בית אביחי, אפעס, שהרה בלאו, סרוגים, מדורת השבט

, תפילת נשים, ווינט יהדות, קי לוי וחנן יובל'ג, מקור ראשון

, אתי אנקרי, מרחק נגיעה, יהודה סעדו, אושפיזין, יוכי ברנדס

, עמיר בניון, המילה האחרונה, עלהסרטי מ, סדרת עם הספר

, אנחנו מאמינים בני מאמינים, אנא בכוח, יונתן ואהרן רזאל

, חבורת ארמדיל, שי גבסו, אלוהים לא מרשה, משיב הרוח

, צו פיוס, תיאטרון תאיר, המדרגות, ארץ אחרת, יעל משאלי

, שולי רנד, קרן גשר, ל"אראל סג, קובי אריאלי

שלמה , רקה'שי צ, י יהדותמדור, סטנדאפיסטים דתיים

מעורב ', פרס מוסקוביץ, ערוץ תכלת, עידן רייכל, גרוניך

סיוון רהב , כתבנו בצפון, אהוד אביתר ומאיר בנאי, ירושלמי

  ). מילים101-אגלוש ל" מאיר"ואם אוסיף (

ואין , וזה בלי עוד חוקרים ומשוררים ואמנים ומכונים ליהדות

ם ומכללות ודפי פרשת סוף אירועים וסימפוזיונים ומיצגי

  . שבוע וחוגי אמנויות וכל מי שהעלבתי כששכחתי

רוטן הקורא הדתי למשמע הבשורה הקשה שהמצב , "נו"

כך טוב אז איך זה -אם כל", כך- כבר אולי לא נורא כל

: חילוני-ולעומתו נחרד גם הקורא האולטרה" ?כך רע-שכל

ה מה זה כל הדוסיאד. אתם פשוט משתלטים לנו על החיים"

  "?השם ירחם, הזו

, הוא עדיין רע מאוד, המצב תודה לאל. אלו וגם אלו טועים

ועוד רבה הדרך כדי שהביטוי היהודי יתפוס את המקום 

אבל זו כבר לא טיפה בים . הראוי לו בציבוריות הישראלית

ולא כיפה בים אלא זרמי מעמקים המשפיעים על פני הים 

אפשר שלא אי . על החברה הישראלית כולה, שמעליהם

  . לראות
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ולהפוך , כשאורי זוהר חזר בתשובה הוא נדרש לעזוב לחלוטין את היצירה

אלא שמאז זרמו מים ', 70- כך היה נהוג בשנות ה. למחזיר בתשובה פעיל

אהוד בנאי ואתי אנקרי מוכיחים היום , שולי רנד. קדושים רבים בבקבוקים

 גם בדרך אישית , ם לבטא את היהדותשאפשר לנסות ולמצוא אפיקי

שלא ירגישו שאני "בשיר התפילה ששולי רנד שר בתחילת ההופעה החדשה ומעוררת ההשראה שלו הוא מבקש 

לא שהיו חסרים שם שירים בסגנון ברסלב בכמות שיכולה להוציא גם אותי לרקוד על גג . ובאמת לא הרגשנו". מיסיונר

בטוב טעם , אבל זה הוגש בחן, ) אני כבר בחיים לא אזכור אם זה זכר או נקבה.או הקרובה(מכונית בצומת הקרוב 

 .ובהומור עצמי

מאז הוא הפך לסמל של חזרה . הארץ רעשה, כשאורי זוהר עזב את עולם המשחק והטלוויזיה ועבר לעולם שכולו חרדי

מקום , כולל שינוי המקצוע, יותעזיבה מוחלטת של חיי החילונ: '70-שהיה פופולארי בשנות ה, בתשובה מסוג מסוים

.  אתה הופך למחזיר בתשובה פעיל- או שהיית קצת מפורסם , אם אתה בעל כושר ביטוי. המגורים ולעתים גם המשפחה

 . ארנון" פופיק"ובזמנו גם מרדכי , כך אורי זוהר. אתה הופך למחזיר בתשובה פופולארי, מסלבריטי של תרבות

למי שמעדיף את ההגדרה , "מיסיונרים"התחרדו והפכו למחזירים בתשובה או ל, וניתאלו אנשים שהכירו את השפה החיל

וזה מה שנדרש אז , זה מה שהתאים לו. אורי זוהר הפסיק להיות במאי ויוצר תרבות, כחלק מהבחירה בחיים חרדיים. הזו

 .מחוזרים בתשובה

, ס והעטרה ליושנה"בין השאר בזכות ש, ניהוהחזרה בתשובה די שינתה את פ, מאז זרמו מים קדושים רבים בבקבוקים

שלא שייכים לשום קבוצה " פרילנסרים"ובשנים האחרונות הרבה " מכון מאיר"מעט , ד וברסלב"קצת חב, ערוצי הקודש

 . אבל בהחלט בחרו בדרכם שלהם לחיות עם המאפיינים העיקריים של יהודים דתיים, ספציפית בתוך היהדות הדתית

שהם תורמים אהבת תורת ישראל יותר , מאיר בנאי, הגדרה שאני גונב בהנאה מאחד מהם, סריםהמשותף לכל הפרילנ

אבל , והלב של רבים הפך פתוח יותר ליהדותם, השתנו הדורות והטעמים. מאלו שעסוקים בהחזרה פעילה בתשובה

ה לא בא להחזיר אותם רק אם את, אנשים חילונים למשעי מוכנים לשאול שאלות. סגור למסרים אגרסיביים ולהטפות

לא , וכיוון שדתיים תמיד מאמצים טרנדים של חילונים. לאיים עליהם בגיהנום ולבלבל להם במוח, ללעוג לדרכם, בתשובה

 .אתפלא אם בעתיד גם הדתיים יתחילו לחזור בתשובה

 ותודה לחוזרים בתשובה

מנים עסוקים בעיקר בלהחזיר את עצמם עדי רן ושורה נוספת של א, אתי אנקרי, אהוד בנאי, העובדה ששולי רנד

 מנסים כל הזמן למצוא אפיקים וכלי ביטוי –אלא ניסיונרים , הם לא מיסיונרים. מדברת אל אנשים רבים יותר, בתשובה

הם לא . הם מצליחים לבטא רבים אחרים באמצעות עולמם האישי, כיוון שהם יוצרים מוכשרים. נוספים ליהדות שלהם

שלוש (הרוחני והדתי , אלא צירפו את האמנות וכליה לתוך המהלך הנפשי, י להתמסר לאמונהעזבו את האמנות כד

 .שהם עוברים) הגדרות שונות

העובדה שחוזר בתשובה לא מרגיש צורך לעזוב את . והדתית בפרט,  זהו חידוש גדול מאוד בחברה הישראלית בכלל

ובלי להתבצר ולהתנכר לכל , רדיים בלי להתנתק מהעולםעולמו המקצועי הקודם מוכיחה שאפשר לחיות חיים דתיים וח

לדתיים הם . הם גורמים לחילונים ולדתיים רבים לחוש שהנה יש פה חוויה יהודית שמדברת גם אליהם. מה שבנית עד כה

 . אלא דווקא להיפך, מגלים שיצירתיות וביטוי אישי אינם מנוגדים לחיים דתיים

תודה מיוחדת על . הניסיונרים, ריך לומר תודה לחוזרים בתשובה מהסוג הזהצ, הוא חודש התשובה,  בחודש אלול

ותודה שהם הופכים את הקהל שלהם ליהודים קצת יותר , שהביאו איתם לעולמם החדש גם מטענים שצברו פה ושם

  .טובים

  

 


