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 אמור  ויקרא כא, א-כד, כגפרשת השבוע

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

ודברת בם
בימים ההם בשבוע הזה

פרשות שעשו היסטוריה
ב-10 במאי 1940 התפטר נוויל צ’מברלין, ראש הממשלה הבריטי. ההתפטרות באה לאחר הכישלון הבריטי להגן על נורבגיה במלחמת 
העולם השנייה, ומכיוון שמפלגת העבודה הבריטית לא הסכימה להקים ממשלת אחדות עם צ’מברלין, שהיה אחראי ל”הסכם מינכן”. על 
פי הסכם זה אולצה צ’כוסלובקיה לוותר על שטחים לטובת גרמניה הנאצית, מה שהוביל לפירוקה וסיפוחה של הראשונה לגרמניה. באותו 
יום פלשה גרמניה לצרפת ולארצות השפלה והצליחה תוך חודש וחצי להביא לכניעתן. במקומו של צ’מברלין עלה לשלטון ווינסטון צ’רצ’יל, 
שהבטיח לבני עמו רק “דם, יזע ודמעות”, אך הוביל לניצחונן של בעלות הברית ולכניעתה של גרמניה כעבור חמש שנים פחות יומיים, ב-8 

במאי 1945.

תוך כדי המלחמה ניסתה גרמניה הנאצית להכחיד את יהדות אירופה על ידי כליאתה בגטאות והשמדתה בדרכים שונות. כאשר הבינו צעירי 
גטו ורשה שהגטו שלהם - הגדול בגטאות אירופה - עומד בפני השמדה סופית, הם העדיפו למות תוך כדי לחימה על פני מוות במחנות 
ההשמדה. המרד ההרואי הסתיים ב-8 במאי 1943 כאשר מנהיג המרד מרדכי אנילביץ’ נהרג בבונקר המרכזי ברחוב מילא 18, ובית הכנסת 

הגדול של ורשה פוצץ. בתאריך העברי של סיום המרד, כ”ז בניסן, מצוין יום השואה והגבורה.
ליקט: ישי להמן

חיים ומוות ביד 
הלשון... המוקלדת

בסוף פרשת השבוע, פרשת אמור, מופיעה 
לאישה  תערובת  בן  המקלל”.  “פרשת 
איש  עם  ריב  מנהל  מצרי  ואיש  ישראלית 
הראשון  נוקב  הוויכוח  של  בשיאו  ישראלי. 
בשם ה’ ומקלל. הביטוי “איש מצרי” החזיר 
שנים  עשרות  כמה  מהמפרשים  חלק 
פרעה,  בבית  שגדל  הצעיר,  משה  לאחור. 
עבור  בפרך  שעובדים  אחיו  בין  מסתובב 
מצרי  באיש  מבחין  הוא  לפתע  המצרים. 
פעמיים.  חושב  לא  משה  עברי.  איש  מכה 
הוא מוודא שאף אחד לא בסביבה, מתנפל 
את  וטומן  אותו  מכה  המצרי,  האיש  על 
לדעת  הזה,  המצרי  האיש  בחול.  גופתו 
המצרי  האיש  של  אביו  היה  פרשנים, 

המקלל.

של  קשים  אירועים  שני  אפוא  לפנינו 
אלימות. הראשון כולו אלימות פיזית. שניים 
לעצמו,  דין  עושה  מתערב,  השלישי  רבים, 
גופתו  את  וטומן  הניצים  אחד  את  הורג 
בחול. המקרה השני מורכב יותר. לא ברור 
איך הכול התחיל ואם בתחילת הריב שולבה 
מועבר  מאוד  מהר  אבל  פיזית,  אלימות 
אלימות   - שונה  מסוג  לאלימות  המשקל 
מילולית. המקלל משתמש בפיו, ולא בכוחו 
כמו אביו, על מנת להכריע את העימות עם 
נתקלו  טרם  ומקורביו  משה  העברי.  האיש 

במקרה מעין זה. מנהיג עם ישראל במדבר 
מנת  על  הקב”ה  עם  להתייעצות  נזקק 
של  דינו  גזר  במקלל.  לעשות  מה  לדעת 
אלוהים חמור: יש להוציא את המקלל מחוץ 

למחנה ולרגום אותו באבנים.

לימינו  זה  בסיפור  מוצא  הרלוונטיות שאני 
כחלק  במילים  השימוש  לעקרון  נוגעת 
בפרשה  ויכוח.  או  ממריבה  אינטגראלי 
מדובר במילה שנאמרת, ואני מוסיף לאותה 
כלומר,  הכתובה.  המילה  את  גם  משפחה 
באופן  רק  ביטוי  לידי  באה  אינה  אלימות 
במילים.  גם  להתממש  יכולה  אלא  פיזי, 

לפעמים זה אפילו הרבה יותר כואב.

חלק  לקחו  הטכנולוגיות  ההתפתחויות 
מהשליטה על המידע מידי גופי התקשורת 
אדם  של  יכולתו  כולם.  בין  אותו  וחילקו 
אל  שקרוב  בנושא  דיון  לעורר  היישוב  מן 
שהייתה  מהיכולת  שיעור  לאין  גדולה  ליבו 
לפעמים  ספורות.  שנים  לפני  עד  בידו 
נכונות  מילים  מקלדת,  זה  שצריך  מה  כל 
ופלטפורמה מתאימה. יעל גרינשפן הייתה 
שקיבל  לדעתה,  הקל,  הדין  מגזר  נסערת 
כל  מזמן  לא  עד  אחותה.  את  שדרס  נהג 
בפני  להתחנן  זה  לעשות  ביכולתה  שהיה 
כתב שיגלה עניין בסיפור ויביא אותו להמון. 
אבל היום היא רק פתחה את המחשב שלה 
שלה  החברים  עם  רגשותיה  את  וחלקה 
בפייסבוק. מכאן ועד לדיון ציבורי על קולת 

העונש הדרך הייתה קצרה.

שטמונים  הטובים  הדברים  לפעמים  אבל 
להפוך  עלולים  הטכנולוגית  במהפכה 
מודעים  תמיד  לא  אנשים  פיפיות.  לחרב 
הן  שבה  למהירות  מילים,  של  הרב  לכוחן 
לאלפי  שלהם  מהמחשב  להגיע  יכולות 
הגלגל  את  להחזיר  ולקושי  ויותר,  אנשים 
לאחור, להסביר ולהבהיר. וכך, מייל שנשלח 
בתפוצה גדולה וכולל טענות כלשהן עלול 
להפוך מיד לכתב אישום. תמונה לא ראויה 
לא  לפגוע  רצון  בלי  אפילו  שנשלחת, 
ב”השב  השתקה  ניסיונות  לעולם.  תיעלם 
לכולם” עלולים לטמון בחובם הלבנת פנים 

ברבים. 

בעולם המקצועי שממנו אני בא משתדלים 
עיניים  זוגות  שני  לפחות  ישזפו  שתמיד 
לא  זה  להתפרסם.  ועומד  שנערך  טקסט 
רק כדי למצוא טעויות הגהה, אלא בעיקר 
קוהרנטיים,  שבידיעה  שהפרטים  לוודא 
ביקשו  שהעיתונאים  מדויקים,  שהשמות 
יש  אם  הגופים,  או  האנשים  תגובות  את 
כל  הופך  בחיים הפרטיים  צורך. אבל  בכך 
ולמגיה כאחד.  אחד מאיתנו לכתב, לעורך 
זה טוב, כי אנחנו יכולים לכתוב מה שאנחנו 
רוצים ובסגנון המתאים לנו, אבל זה מטיל 
עלינו אחריות רבה. מוטב שכולנו נבין את 
הכוח הגדול שניתן בידינו ונחשוב פעמיים 

לפני הלחיצה על “שלח”.  

לירון מרוז



תנחומי הקהילה 
לסימה הופמן 
על מות אביך 

המקום ינחם אתכם 
בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, 

ולא תוסיפו לדאבה עוד 

פרשת השבוע            יום העצמאות
יום העצמאות שלי

בזיכרוני  שנחרטו  העצמאות  יום  חוויות 
שמתהוות  מאלה  רב  שוני  לדעתי,  שונות, 

עכשיו במוחם ונפשם של ילדיי.
שנה  כל  תמיד,  סימן  שלי  העצמאות  יום 

מחדש, סופה של תקופה. 
חג  לאחר  שנה  כל  התחילה  הזו  התקופה 

הפסח וסופה, כאמור, צוין ביום העצמאות.
כידוע, לאחר חג הפסח מתחילים מיד לצוץ 

בלוח השנה ימי הזיכרון. 
יום השואה ויום הזיכרון לחללי צהל מלווים 
של  היסטורית  המשכיות  במין  זה  את  זה 

שואה ותקומה.
כמי שגדלה בבית של דור ראשון ושני של 
צוינה  בביתנו  הזו  התקופה  שואה,  ניצולי 

תמיד בשתיקה מעיקה. 
טקסים בבית הספר, נרות נשמה על השיש 

במטבח, והרבה הרבה שתיקות. 
הטקס ב”יד ושם”, “לכל איש יש שם” ושוב 

שתיקות. 
דיברה  לא  מעולם  השואה  ניצולת  סבתי 
הייתה  השואה  אולם  בשואה,  קורותיה  על 
נוכחת תמיד – בכל דבר שעשתה, בכל רגש 
שהעזה לבטא, בכל אמירה סתמית, או בחיי 

היומיום.
בטלוויזיה,  הטקס   - זיכרון  יום  שוב  ואז 

השמות והפנים של הנופלים, ושוב שתיקה 
– כי יש בתים שלא מדברים בהם על שכול. 
איך אפשר לדבר על שכול אחרי שחוו כל 

כך הרבה ממנו? איך אפשר להסביר? 

ואז הגיע יום העצמאות. הוא היה מתפרץ 
בדלת, במלוא כוחו, בינו לבין כל מה שהיה 
הדלקת  של  אחד  טקס  רק  הפריד  לפניו 

מׂשואות ופתאום הכול היה כל כך שונה.

מלאי  שמחים,  ברחובות  מסתובבים  היינו 
ורוח שטות, כולם מחייכים לכולם,  אנרגיה 
כאילו  עבר,  מכל  אותך  סובבת  ההמולה 
הזמן  עכשיו  מפה!  “לכי  לשתיקה:  אומרת 
שלי!” הזמן של האושר, הרעש וההמולה - 

הזמן של החיים והתקווה.

ילדיי  היום  מרגישים  איך  יודעת  אינני 
מאמינה  אני  העצמאות.  יום  כשנכנס 
שהם  כמו  להמולה,  פחות  מחוברים  שהם 
מקווה  אני  לשתיקה.  פחות  מחוברים 
שבזיכרונות שלהם יופיעו יותר מראות של 
את  החוגגת  ואומה  קהילה  ושל  משפחה 
תמיד  לחשוב  מבלי  וגדילתה,  היותה  עצם 

על מה שהיה. 
גלי קליין

כשבגרוש היה תור
ליל  לפני  יום  צהריים,  שעת  ראשון,  יום 
הסדר. הגעתי לבית המרקחת עם רשימת 

קניות.
יראת  מעין  מעורר  תמיד  מרקחת  בית 
כבוד. הוא נקי, מאורגן ושורר בו מין שקט 
אדם  לראות  נדיר  לא  להפר.  נעים  שלא 
כדי לשוחח בטלפון.  יוצא מבית המרקחת 
וגם התור שם מסודר מאוד. בכניסה עומד 
מכשיר, מעבירים בו את הכרטיס המגנטי, 
מסך  תלוי  מהתקרה  מספר.  מנפיק  והוא 
המקבל  הלקוח  של  מספרו  מה  המדווח 
לגשת  צריך  עמדה  ולאיזו  כעת  שירות 

הלקוח הבא. הכול שקט, מסודר ורגוע.

המכשיר  היה  ראשון  ביום  כשהגעתי  אבל 
נותרתי חסרת  המנפיק מספרים מקולקל. 
בלי  להירדם  שמנסה  תינוק  כמו  אונים 
מממ...מה  אפשר?  “איך  שלו:  ה’ְׂשמיכי’ 
מי  “תשאלי  בנימוס.  שאלתי  עושים?” 
שעמדה  אישה  לי  אמרה  בתור,”  אחרון 
וכנראה אימצה לעצמה את  ליד המכשיר, 

תפקידו. 
בתור”?!  אחרון  “מי  לשיטת  חזרנו  מה?! 
הייתי מופתעת באותה מידה לּו היו אומרים 
ולצוד  מאבן  ציד  כלי  לסתת  שעליי  לי 

ממותות בשכונת בת ַחִיל. 

ומה  בתור,  האחרון  מי  שביררתי  אחרי 
כאן,  שהסתובבו  הדינוזאורים  לכל  קרה 
היה  נינוח  לא  משהו  וחיכיתי.  התיישבתי 
באוויר. אנשים היו דרוכים שלא לאבד את 

וניגש ישירות אל הרוקח.  תורם. נער נכנס 
“תסלח לי,” קפצה עליו גברת מהתור )זאת 
תור.  כאן  “יש  סדר!(  כאן  שיהיה  שאחריי. 
הטכנאית,  ככה”.  להידחף  יכול  לא  אתה 
סדר  את המכשיר, השליטה  לסדר  שבאה 
ממקום  אך  לשבת,  חזרה  והגברת  בתור, 
מושבה המשיכה לרטון: “מה זה? מחר חג. 

אני עוד צריכה להכין את הדגים”.

החדר  התמלא  רגע  מאותו  ניתן.  והאות 
חריימה,  לעומת  גפילטע  על  בשיחות 
ורמת  הצימעס  של  המתיקות  רמת  על 
בחג  אתם  מי  אצל  החזרת,  של  החריפות 

ואיפה אפשר לקנות מתנות ברגע האחרון.
והנפיקה  המכשיר  את  תקנה  הטכנאית 
לכולם מספרים לפי הסדר, והשיחה נגמרה 
למה  לספר  התחילו  שאנשים  לפני  שנייה 
הם כאן ומה התרופה שהם צריכים לקחת. 

דקות,  מעשרים  למעלה  )טוב,  אחד  לרגע 
לקופת  בתור  שוב  הייתי  סופר?(  מי  אבל 
השכונתית,  במכולת  בילדות,  חולים 
ב”תסלח לי, מה השעה?”, או “סליחה, איך 
אני מגיע ל...?”, בנסיעות צפופות באוטובוס 
ומדברים  נייד  טלפון  אין  אחד  כשלאף 
שיחה עמוקה ומשמעותית עם חבר לרגע. 
זה היה לפני ששלחנו אס.אם.אס מתומצת 
עם ברכה לחג לכל מכרינו ומבקשי טובתנו, 
למסלול  אותנו  כיֵוון  שהג’י.פי.אס  ולפני 

הקצר ביותר/המהיר ביותר/הזול ביותר.
והתגעגעתי.

חגית קראוס

רגע
משפחתי

לעמית היה מבחן באנגלית. הוא לא למד 
הרבה )נתן את המחברת לחבר, המחברת 
טלפון  קיבלתי  המבחן  בבוקר  אבדה...(. 

מבית הספר: עמית לא מרגיש טוב. 
למספר  אותי  הובילה  הזו  הסוגיה  כל 

שאלות:
מה התפקיד שלנו כהורים בנוגע למטלות 

בית הספר?
איך יוצרים מוטיבציה אצל הילדים להגיע 

להישגים?
יהיו  שלנו  שהילדים  לנו,  חשוב  יותר  מה 
בעלי  יצירתיים?  או  טובים  תלמידים 

הישגים או חופשיים ומאושרים?
האם האחד בא על חשבון האחר?

מה חוסם את מה? 
ועד כמה יש לנו השפעה על כל הדברים 

הללו?
יצירתי,  להיות  לו  נאפשר  שאם  טוען  גיל 
בלימודים  החומר  את  להשלים  יוכל  הוא 
ולהצליח )ורק מבקש שנסמוך עליו(. עמית 
טוען שהרצון להצליח בלימודים לא חוסם 
בשני  להצליח  ושאפשר  היצירתיות  את 

הדברים )ואף יש לו הוכחות לכך(.
הללו  לכל השאלות  עדיין תשובות  לי  אין 

אבל שני דברים אני יודעת:
לי  אין  ילדיי  של  היצירתיות  שעל  האחד, 
שליטה. היא מגיחה ממקומות לא צפויים, 
בשמים  קשת  כמו  מוקדמת,  הודעה  ללא 
שמגיע  טוב  רוח  מצב  כמו  גשום,  ביום 
בסתם יום של חול. לעומת זאת, על הישגי 
להתכונן  יכולה  אני  שליטה,  לי  יש  ילדיי 
איתם למבחנים, להציק להם בשאלות על 

בית הספר, לדבר עם המורים וכו’. 
ואני כאימא פעילה יותר במקומות שבהם 

יש לפנטזיית השליטה שבתוכי במה. 
הדבר השני שאני יודעת הוא שכאשר אני 
פוגשת ביצירתיות של הילדים שלנו בבית 
כמוה,  שאין  וגאווה  שמחה  מתמלאת  אני 
לי  משמעותיות  הללו  והגאווה  והשמחה 

הרבה יותר ממבחן שילדי מקבל בו 100. 

מיכל הרטמן-שור



אנשי השנה שלנו
המתנדבים בפעילויות השונות 
בקהילת קשת
פעילות  הינה  התנדבות  ההגדרה,  פי  על 
נעשית  היא  חומרי,  תגמול  קבלת  ללא 
מתוך בחירה חופשית על מנת להיטיב עם 
מישהו או משהו. בקהילה ובמסגרות החינוך 
ועדות  מ-15  למעלה  עובדות  כיום  בקשת 
שונות והכל הכל מתופעל על ידי מתנדבים. 
וללא  אלו  יקרים  אנשים  שללא  ספק  אין 
מגיעים  היינו  לא  שלהם  הרבה  הפעילות 
מהעשייה  נהנים  היינו  ולא  שהגענו  לאן 
אינה  זו  עשייה  בקהילה.  הקיימת  הענקית 
מתוגמלת בכסף אך היא מתוגמלת על ידי 
יכולת  הנאה,  סיפוק,  של  רגשית  תחושה 

נתינה, יכולת השפעה ועוד.
לכל  מוענק  השנה  אנשי  פרס   – מבחינתי 
הורים,  להיותם  שמעבר  מתנדבים  אותם 
עובדים, מנהלים את ביתם ועסוקים מאוד 
– הם פועלים למען האחר ולמען הקהילה. 
החדשים  למצטרפים  וברוכים  כוח  יישר 

למערך משמעותי זה.
אסנת קירזנר

תשעה-עשר תלמידי מגמת 
התיאטרון מכיתה י”א בתיכון 
"רבין" במושבה
הן  היום,  של  לנוער  שנוצרה  התדמית 
הסלון  בשיחות  והן  התקשורת  באמצעי 
שהוריו  נוער  מפונק.  נוער  של  היא  שלנו, 
את  להגשים  כדי  מאוחר  עד  עובדים 
רוצה  מה שהוא  כל  לו  קונים  ולכן  עצמם, 
ונערות  נערים  היעדרותם.  על  לפצות  כדי 
שכביכול לא חסר להם כלום, אבל הגדלים 
מקום  בכל  להם.  מגיע  שהכול  בתחושה 
מול  תעוזתם  את  חוצפתם,  את  שומעים 
חינוך  איש  כל  ומול  המורים  מול  ההורים, 

הנקרה בדרכם.
טלוויזיה,  המסכים:  מול  היום  כל  והם 
והם  טלוויזיה...  בגודל  פלאפון  מחשב, 
והבנות  שטחיות,  ריאליטי  תוכניות  רואים 

מתלבשות שזה לא להאמין. ועוד ועוד.

צמודה  הייתי  האחרונים  בחודשיים 
לתשעה-עשר מתלמידיי, נערים ונערות בני 
שבע-עשרה, חלקם התחילו להוציא עכשיו 
נפעמתי  מפגש  ובכל  נהיגה.  רישיונות 
הכבוד,  מתן  הנימוס,  מהאדיבות,  מחדש 
שלהם.  הפינוק  היעדר  האנוכיות,  היעדר 
רצון  רק  חוצפה,  נימת  שום  בלי  והכול 

לעזור, ותמיד בגישה חיובית.
שיצדיק  משהו  שיקרה  חיכיתי  פעם  כל 
לכם  תודה  אז  לשווא.  אך  הסטיגמה...  את 
שלי,  השנה  אנשי  אתם  היקרים,  תלמידיי 
ואני  הזאת,  המדינה  של  התקווה  אתם 

מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם.
אסנת פרל

אנשי כיכר א-תחריר בקהיר
אנשי השנה שלי הם אנשי כיכר א-תחריר 
בקהיר. נכון שעדיין איננו יודעים לאן פניה 
של המהפכה המצרית, ואם זה “טוב או רע 
כיצד  לראות  מרגש  תמיד  אבל  ליהודים”, 
מעליו  ומשיל  מתקומם  מתנער,  שלם  עם 
שנהרו  המצרים  המוני  הרודנות.  כבלי  את 
היה  שנראה  הקיים  במשטר  מאסו  לכיכר, 
חיים של  וביקשו לעצמם  לנצח,  ימשיך  כי 
ינהיג  מי  לבחור  אמיתית  ואפשרות  חופש 
אותם בעתיד. לא ניתן היה שלא להזדהות 
המפגינים,  ההמונים  עם  ולהתרגש 
את  שליווה  האלימות  ממיעוט  ולהתרשם 
לידי  יביאו  שהתהליכים  נקווה  המהלך. 
ושלא  במצרים,  אמיתית  דמוקרטיזציה 
רודנות  המחליפה  אחת  ברודנות  נצפה 
את  עוררה  גם  באירועים  הצפייה  אחרת. 
מתרחשת  ההיסטוריה  מדוע  התעלומה, 
יכולה  ההפיכה  שהרי  מסוים,  בזמן  דווקא 
ושלוש.  שנתיים  לפני  גם  להתרחש  הייתה 
האם היו אלה האירועים בתוניסיה שעוררו 
תהליכי  אלה  האם  המצרי?  העם  את 
המצרית שהבשילו  בחברה  נסתרים  עומק 
לפתע? ואולי הייתה כאן השפעה אמיתית 
הפייסבוק  החדשה,  הטכנולוגיה  כלי  של 
והטוויטר? קשה לדעת. בכל מקרה היזהרו 
להצית  עלולים  אתם  בפייסבוק,  בשימוש 

מהפכה חדשה...
ירון וייס

דניאל יובל 
       לרגל יום הולדת ארבעים של שכבת 
הגיל שלי אירגנו טיול ברמת הגולן – רק 
המבוגרים, בלי ילדים. ממש טיול שנתי, 
כמו שהיינו רגילים לעשות לפני 25-20 
שנים. הטיול היה מדהים, מזג האוויר היה 
כולנו  מופלאה.  הייתה  והפריחה  נהדר 
הייתה ממש מרחיבת  הסכמנו שהחוויה 

נפש.

כל  להתעלם  בגולן קשה  כשמסתובבים 
המזהירים  והגדרות  מהסימונים  הזמן 
בשביל  צעדנו  לעתים  מוקשים.  מפני 
אשר משני צידיו היו שדות מוקשים, ולא 
שמא  המחשבה  במוחנו  חלפה  אחת 
אחד המוקשים נסחף בגשם האחרון אל 

השביל שלנו, ואולי הצעד הבא יהיה...
ילד  יובל,  לדניאל  כשנה  לפני  קרה  כך 
בן אחת-עשרה, שעלה על מוקש בטיול 
אביטל,  הר  ליד  משפחתו  עם  תמים 
השלג.  את  לראות  היה  חפצם  כשכל 
הימנית  רגלו  את  דניאל  איבד  בפיצוץ 

ואושפז לשיקום במשך תקופה ארוכה.
ואינטליגנטי -  ילד אנרגטי  אך דניאל - 
עצמיים,  ברחמים  לשקוע  לא  החליט 
תהודה  לעורר  כדי  מצבו  את  וניצל 
לאומית ובינלאומית למטרה הנעלה של 
וברחבי  בישראל  מוקשים  שדות  פינוי 
לא  נוספים  שאנשים  מנת  על  העולם, 
חווה.  שהוא  הסבל  את  לעבור  ייאלצו 
בז’נבה,  האו”ם  עצרת  בפני  נאם  הוא 
הופיע בכנסת והיה בין המובילים בעידוד 

חקיקת החוק לפינוי מוקשים בכנסת.
ורוני  הנגבי  צחי  ידי  על  שהובל  החוק, 
ושלישית  שנייה  בקריאה  עבר  בר-און, 
הסיכום  ובמילות  כחודש,  לפני  בכנסת 
רוצה  אני   ...“ בר-און:  ח”כ  אמר  שלו 
ולדניאל  יובל  למשפחת  גם  להודות 
לפריצת  והוביל  בהסברה  רבות  שתרם 
האינטנסיבית  מעורבותו  ללא  הדרך”. 

ספק עם החוק היה עובר.

דניאל אינו מנסה לעורר רחמים כשהוא 
בפעילות  ממשיך  הוא  בציבור.  מופיע 
רוצה  ואף  אינטנסיבית  ספורטיבית 
הברזל”  »איש  בתחרות  להשתתף 
לעצמו  להוכיח  מנת  על  כשיגדל, 
עם  הכול  לעשות  ש”אפשר  ולסביבה 

פרוטזה!”
ולשנות.  להשפיע  שניתן  מוכיח  דניאל 
שלנו  במדינה  גם  דברים  להזיז  ניתן 
תלמיד  כשאתה  גם  מהלכים  ולהוביל 

בכיתה ז’.
דניאל יובל הוא איש )ילד( השנה שלי!

אהד פרוש

        הרב עובדיה יוסף 
עובדיה  לרב  לתת  קשה  נכון,  טוב,        
ובכל  היפה”,  “הישראלי  התואר  את  יוסף 
לתואר  ראוי  בהחלט  הוא  מבחינתי  זאת 
איש השנה. מנהיגה הרוחני של ש”ס עשה 
כשנתן  כמותו,  מאין  חשוב  צעד  השנה 
גושפנקה הלכתית לגיורים הצה”ליים, ובכך 
בהם,  ממלכתית  להכרה  הדרך  את  סלל 
וזאת למרות מכבש הלחצים מצד החרדים 
סייג  הוא  מה  זמן  כעבור  אמת,  הליטאים. 
מּוכרים  הגיורים  כן  פי  על  ואף  דבריו,  את 

דה-פקטו. 

בתורה,  גדול  שהוא  שוב  הראה  יוסף  הרב 
שהוא  כפי  דעתו,  את  לומר  מפחד  שאינו 
בהתבטאויות  שבוע  אחר  שבוע  מוכיח 
מרתיחות,  אף  ולעתים  תמוהות  מוזרות, 
במוצאי  הקבוע  בשיעורו  מפיק  שהוא 
שבתות. אך על זה ודאי שאין לי מה להלין: 
 – שלי  השנה  איש  הוא  זו  מבחינה  גם 

ברייטינג.
יואב פרידמן
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מזל טוב
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שרי דרור 052-3056482

        רפאל חוואטל
      פטר עבד בלילות בבדיקת פסי רכבת 
עמיתיו  תקלות.  איתור  לצורך  בצ’כיה 
“יהודון”.  לו  וקראו  עליו  “ירדו”  לעבודה 
החליט  שנים  מספר  נמשך  שזה  כיוון 
הוא  יהודים.  בדיוק  זה  מה  פטר לבדוק 
הקהילה  עם  קשר  ויצר  לפראג  נסע 
לאחר  רבים.  חברים  שם  ומצא  היהודית 
בחיי הקהילה, למד  תקופה שבה השתתף 
שהוא  החליט  הוא  מצוות,  ושמר  יהדות 
ולהתגייר,  רשמי  באופן  יהודי  להיות  רוצה 
באותו  שהתגיירו  אחרים  בדומה לאנשים 
לרפאל,  שינה  הוא  שמו  את  בצ’כיה.  זמן 
ולאחר ביקור בירושלים הוא החליט לעלות 
שלושה  בהתנדבות  שירת  רפאל  ארצה. 
חודשים בצבא. בשלב מסוים הוא הצטרף 
חדשה”  “שירה  האורתודוקסית  לקהילה 
בר-מצווה  טקס  לו  שחגגה  בירושלים 
)מאוחר( וקיבלה את גיורו, על אף שנעשה 
על ידי רב קונסרבטיבי. הדבר היחיד שָחַסר 
לרפאל בישראל הייתה זוגיות. לפני כשנה 
מאוסטרליה,  מקסימה  עלמה  רפי  פגש 
לישראל  ובאה  בתשובה  שחזרה  יהודייה 
והחליטו  התאהבו  הם  מסוימת.  לתקופה 
על  מומנה  אשר  שלו,  בחתונה  להתחתן. 
הוריו.  גם  נכחו  “שירה חדשה”,  ידי קהילת 
את  לפרסם  מרפאל  אישור  כשביקשתי 
מה  מבין  לא  “אני  לי:  כתב  הוא  סיפורו, 
רוצים  שאתם  שלי  בסיפור  מעניין  כך  כל 

לכתוב עליו?”
פרס  את  חוואטל  לרפאל  מעניק   אני 
שהתאהב  אדם  הוא  כי  היפה”,  “הישראלי 
בעם היהודי, ביהדות ובישראל והלך אחרי 

אהבתו בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו.
אביאור ביירון

       יוסי לנגוצקי
       התקווה רלוונטית מתמיד. בינתיים לא 
האירני  האיום  ההמנון.  את  מחליפה  הייתי 
אנחנו  מתמדת.  בכוננות  אותנו  מחזיק 
עדיין בין פטיש החיזבאללה וסדן החמאס. 
חוסר יציבות המשטרים שמסביבנו, קריאה 
לאינתיפאדה שלישית בבטן הרכה... אנחנו 

זקוקים לתקווה. 

ועל  ששינסקי  חוק  על  רבות  דובר  השנה 
יוסי  הגז.  מרווחי  המדינה  תמלוגי  גובה 
במיל’,  אל”מ  וארבע,  השבעים  בן  לנגוצקי 
ביטחון  פרס  וחתן  המופת  עיטור  בעל 
ישראל, הוא איש השנה שלי. לפני שתים-
הקידוחים  את  לנגוצקי  יזם  שנה  עשרה 
דלית,  וִבתו  תמר  נכדתו  שם  על  הקרואים 
ופתח לנו פתח לתקווה מרעננת בלב הים, 

מול חופי ישראל. 

פעם, לפני חמישים וחמש שנה, פרץ נפט 
חשבנו  באופוריה.  הייתה  המדינה  בחלץ. 
גורנישט.  נפט...  מעצמת  תהיה  שישראל 
שוב  אנחנו  עכשיו  לחלום.  כיף  היה  אבל 
מפנטזים שלא נהיה תלויים בנפט מבחוץ, 
שקופת המדינה תעלה על גדותיה ונרוויח... 
הלוואי. האיש סיפק לנו תקווה חדשה, לכן 
הוא איש השנה שלי. יזם עקשן, שקט ואולי 
תמים. “כאיש מקצוע שעוסק בחיפוש נפט 
מרבית חייו הבוגרים, אני מאושר שהצלחתי 
משמעותי  כך  כל  פרויקט  ולהרים  ליזום 
לכלכלת מדינת ישראל,” אמר לעיתונאים, 
זכויותיי  את  שהפסדתי  לעובדה  “באשר 
אז  העת”.  בבוא  כך  על  אגיב  בפרויקט... 
אבל  יוסי,  לך  לתת  יכולה  לא  אני  מניות 
בשנתה  לישראל  התקווה  מביא  אות  הינה 
“גלובס”  שעיתון  ומתברר  ושלוש.  השישים 
מ-101  לאחד  האחרון  בספטמבר  בו  בחר 
את  והופכים  לטובה  המשפיעים  האנשים 

ישראל למקום שטוב יותר לחיות בו.
אילת אסקוזידו

      האיש מהרחוב הערבי
איש השנה שלי הוא כנראה ערבי. הוא גר 
אלמוני  הוא  בטריפולי.  או  בקהיר  בטוניס, 
החליט  הוא  והשנה  לנו  מוכר  לא  ומאוד 
שדיכא  הרודני  הממשל  את  מעליו  לנער 
יורד  כשהוא  עשורים.  כמה  למשך  אותו 
הוא  אולי  פעימה:  מחסירים  אנחנו  לרחוב 
יותר,  עוד  אכזרי  רודן  עצמו  על  ימליך 
הזו  הדאגה  במיוחד?  לנו  עוין   – ובעיקר 
ואולי  זאת  למרות  אך  ומובנת,  הגיונית 
השנה  איש  לנו,  הנשקפת  הסכנה  בגלל 
שלי הוא דווקא אותו אדם מהרחוב הערבי 
הסוער. בירּכתי מלווה אותו: שיזכה לטעום 
מלוא המנה חופש וייבחר לעצמו מנהיגים 

ראויים.
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שהדרו  אברהם,  זה  הדר  עץ  פרי 
הקדוש ברוך הוא בֵׂשיבה טובה, שנאמר 
)בראשית כד(: “ְוַאְבָרָהם ָזֵקן, ָּבא ַּבָּיִמים”, 
ָזֵקן”.  ְּפֵני  “ְוָהַדְרָּת  יט(:  )ויקרא  וכתיב 
כפּות  שהיה  יצחק,  זה  תמרים  כפות 
עבות  עץ  וענף  המזבח,  גבי  על  ועקוד 
זה יעקב: מה הדס זה רחוש בעלין, כך 
זה  נחל  וערבי  בבנים.  רחוש  יעקב  היה 
יוסף: מה ערבה זו כמּושה לפני ג’ מינין 

הללו, כך מת יוסף לפני אחיו. 
דבר אחר, פרי עץ הדר זו שרה שהידרה 
הקב”ה בשיבה טובה, שנאמר )בראשית 
כפות  ְזֵקִנים”.  ְוָׂשָרה  “ְוַאְבָרָהם  יח(: 
בה  יש  זו  תמרה  מה  רבקה:  זו  תמרים 
אוכל ויש בה עוקצין כך העמידה רבקה 
צדיק ורשע. וענף עץ עבות זו לאה: מה 
לאה  הייתה  כך  בעלין  רחוש  זה  הדס 
רחושה בבנים. וערבי נחל זה רחל: מה 
ערבה זו כמּושה לפני ג’ המינין כך רחל 

מתה לפני אחותה )ויקרא רבה ל, י(. 

בחלק  מֹועדֹות,  פרשת  סוף  לקראת 
שמדבר על החגים בלוח השנה העברי. 
המינים  וארבעת  סוכות  חג  מופיע 
להם  קוראת  לא  התורה  המפורסמים. 
וחז”ל  כיום,  מכירים  שאנחנו  בשמות 
ארבעת  זיהוי  לגבי  רבות  יתחבטו 
המעורפל  התיאור  פי  על  המינים 
ההלכתי  הצד  זה  בפרשה.  שמופיע 
כיצד  בשאלה  שמתמקד  הדיון  של 
לקיים את הציווי. אך ממול ישנה גישה 
את  שמנצלת  סימבולית  מדרשית 
המינים  ארבעת  של  המסוים  הערפול 
חז”ל  מבינים  כיצד  להסביר  מנת  על 
את תפקידם של אותם מינים: האתרוג, 
אברהם;  את  מזכיר  הדר,  עץ  פרי 
יצחק;  כנגד  בא  תמרים,  כפות  הלולב, 
את  מסמל  עבות,  עץ  ענף  ההדס, 
יוסף.  זהו  נחל,  ערבי  והערבה,  יעקב; 
מהתורה  ציטוטים  ידי  על  מנומק  הכול 
לאחר  אולם  זו.  פרשנות  שמסבירים 
שהמדרש סודר כל כך יפה, דומני שאני 
שומע את קול אשתו של הכותב: “ואיפה 
מההתחלה,  הכול  ושוב  הנשי?”  הקול 
עומדים  אלא שהפעם ארבעת המינים 
הפסוקים  אימהות.  ארבע  כנגד 
פסוקים,  אותם  הם  כראיה  המובאים 
כאילו  נשי.  לעולם  הוא  שנוצר  והזיהוי 
אומר בעל המדרש: החלוקה המגדרית 
לא רלוונטית לכל נושא. אפשר בהחלט 
להפוך את סמלי החג לרלוונטיים לכולם 
הבדלים  של  שאלות  על  להתעכב  בלי 

מגדריים בין גבר לאישה.
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