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 ֲהפג�ה

 ל�רדיו   גלי צה
 בכל יו� ששי בשבוע   בשעה ארבע

  שחל� השבועשל  הפסקה   שקט זמני מכל ההמולה 
 קהמה עושי� בדר" כלל  בשעת ההפס

 פורקי�  באופ% חופשי   את מה שהיה    ִמח# להפסקה
 ההפסקה   על   האירועי� שהיו לפניה& מבט מתו

  ֲהפג�ה
 ליקוק וחבישה של פצעי�    איסו� השברי�   חילו# עצמות

 מעי% סיכו� שבועי   פרטי
 יוצא מ% הלב   בתקוה שייכנס אל הלבבות

 אי% פירושה של ֲהפג�ה
 חרי�   רחוק  מהאירועי�בריחה אל מחוזות א

 הואיל והאירועי� במציאות   חוזרי� על עצמ�   בהבדלי� דקי�
 נ'תו�ג� הדיבורי� חוזרי� על עצמ�  מנקודות מבט מג

 כמה שאפשר    ישר    ולעני%
 לפי שהרוב הוא מ% הי� הכללי   ורק הטיפות הזרועות  פה וש�

 יִלֶ)ִמ
 ית   אי% סימני פיסוק   יש רווחי�ִרי�י�    ִ*ִרי�ִדאני כותב לי את ַה

א   הקשורי�  בעניני היו�  דיבורי�   על דא ועל ה�
 והשבוע החול�

מוסיקה 
 בעיקר מוסיקה   עברית   ישראלית    יהודית

 כל הגישה
 יהודית
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 הרוב והמיעוט   אינ� דבר והיפוכ'
� ד     )ל  ח  ֵ  אלא    שניה�     משלימי� זה את זה   לכדי   דבר א         �  ֶ                                                 
                                                    ִ      הרוב    כולל יותר ממחציתו של הדבר     והמיעוט   את י תרת' 

י'   של הדבר                             ֹסמכותו של הרוב    לקבוע את א   ְ              פ 
 כוללת מחייבת     הגנה   על זכויותיו של   המיעוט

   פירושה    פעילות ממשית של הרוב   למע%   זכי'ת המיעוטהגנה 
 המיעוט   ג� א� הצדק עימו   חייב לקבל את הכללי�   אות� קבע הרוב

ק  עליה ֵ        אלה   אינ� מונעי� ממנו   להביע עמדתו   להיאב                                               
 �אופ% הנקבע   על ידי  הר'ב

 'בדקתו של המיעוט   יכולה  ביו� מ% הימי�    לעשות'     ר ִצ 
יעט מה שהיה   ר'ב   הופ" להיות    מ      ִ                                 

� ד    )ל  ח  ֵ  התבונה דורשת שג� המיעוט   וג� הרוב   יזכרו תמיד   שה� דבר א        �  ֶ                                                            
 כבוד   ז ה לז ה( ח  ְ  �          ֶ    ֶ  ו י ר   ִ ְ 

ז ה                                                 ֶ    �ֶ  הרוב הגדול ביותר   והמיעוט הקט% ביותר   קשורי� ז ה � 
ד ח  ֶ  � גורל� א         

י א ל  ה א   6  ְ  � ה א �   ַ     �  ְ   �  
ט'ת ה  ַ    ראוי לו ל ר'ב   ל   ְ        ַ רכ ה   וקשבת     לרחשי ליבו של המיעוט         ְ    �                                   אוז% *         

 ר'ב גדול   מזלזל     מתעל�     מתנשא על חלקו הקט%      פוגע בעצמו
ב  ר'ְ  ��   7  � ר מ   7  �  ְ  ִ   �  

�בעל מ מ�       ואת עצמו     ל  ְ        הוא הופ" את המיעוט  ל                          ְ                      
יעט    יש  משמעות מ  ִ                   ועל כ%    ל ר'ב     ג�  ל   ַ              ַ            

ו ה  ( � �  
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 מתי משנה אד� את דעתו
 התשובה היחידה לכ" היא   א� פע� לא    לעול�

 צ'נ'ְרבוודאי שלא מ
 דעתו של האד�   היא נתו% קבוע באישיות'   והיא לא משתנה

 מתגבשת   אבל   סביב גרעי% קבועהיא אמנ� מתפתחת 
 'ד�תְממה שיכול להשתנות אצלו    הוא    ֶע

  הנסיבות   הזמ%   או התועלתה משתנה לפי צרכיד�ְמֶעַה
 והיא לא תמיד משתנה    על דעתו     שכאמור   היא קבועה

 דעת   אי אפשר להחלי�   או לשנות
 '   את תבונת'   או את מוחולְכזה כמו היינו אומרי�    שהאיש שינה את 7ִ

 אי% אפשרות   לשנות את חוכמתו  של האד�
 י� יותרלהח8ִ   ילהוא יכול ללמוד  במידת חכמתו   להש8ִ

    שטבע בו הבוראהדעתגבול עד ִל
   ראבל הוא לא יכול ללכת לחנות   לשל�    ולצאת   חכ� אֵח

  בשביל לשנות את הדעת
 ת אחרת תחתיה# ַ*ַעלאֵמצרי" לוותר על הדעת הקודמת   

 דת   דבר אחשטזה אומר בפ
 אד�  המבקש   להכנס אל  דעת אחרת

 חייב   קוד� לכל
 את מדעתולצ
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 נוהגי� לומר
ְצי'נ�ִלי  ִ�קורתי  אד� משכיל   נאור   מערבי   ליֵ�ר�ל   ר�

 מה הוא אומר
 ה מ% החיי�החיי� ה� ער" עליו%    ואי% דבר נעֶל

 המקדשי� את האדמה   על פני  קדושת החיי�
 ט'ִעי�

ִתית מהי האמת   העְבד� 
  האדמה        פשוטו   8ְמשמע'אי% חיי�   אלא   חיי� על פני

 האד�   בא מ% האדמה   ואל האדמה ישוב   וכל חייו עוברי�
 על   פני   האדמה

 יש ַ�יק�   אדמה  ללא חיי�    אבל   אי% חיי�    בלא אדמה
 אפילו בעלי כנ�   זקוקי�   ִלתנובת האדמה
 כל הצומח  והחי   מתקיי�   מ% האדמה

 ועל כ%
ִחי   ְלחיי� כלשה�התנאי הראשו%      הבסיסי   וההכר�

ה   של אדמה  הוא ִקימ�
 מי שמווֵתר על האדמה      מוותר על החיי�

 9ל תחפשו
 אי% ולא קיי� ַ�נמצ�א    פירוש אחר

 אי% לאד� חיי�
 אלא    חיי� על פני האדמה

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



12 

 
 
 

 גורל� של כל היהודי� בעול�
 דינת ישראלקשור בעבותות   ע� גורלה   של מ

 ְ)בע הזיכרו%  המצמרר   שאנחנו עוברי� עכשיו 
 אינו מותיר מקו�  למחשבות אחרות

 מדינה ליהודי�   הינה הכרח   לחיי כל היהודי�  באשר ה�
 ֵלד  ְיהִדי   הכל יודעי� זאת    לרבות הגויי� האחרי�איש לא בחר להיו�

 ורק   בשל יהדות�דורות     א" גבי ובכל זאת ה� נרדפי�  דורות על 
 מדינה ליהודי�   הינה הכרח

  עלינו לקיי� את המדינה   מתו" הכרח      מתו" חובה עליונה
 כלפי כל היהודי�  שנרדפו   והושמדו        כלפי היהודי�  הנרדפי�   8ַי'�

ִתיד   בכל אתר ואתר ֵ:י  כל  היהודי� שיירדפ ֶ�ע� ְכל�  
 ר   מ% ההכרח הזהכל מה שִנפעל     חייב להגֵז

 ברי�   ולא ַלישראלי�מדינה ליהודי�        לא  ַל8ְנעני�   לא ַלִע
 מדינה     ַל ְי ה  ִד י �

 זאת היתה הכוונה   מלכתחילה    בית לאומי   לע� היהודי
 מפלט  לכל הגולי� הנרדפי�   בכל הגלויות

 זרחיהמי שרוצה   מדינה דו לאומית   רב לאומית   או מדינת כל א
 סוטה מ% הדר"

 אליו בעיקר   מכווני�  כל סרטי התעודה המזעזעי� את כולנו
 כל העדויות המצמררות

 ל�כל הימי� האלה    מיו� הזיכרו% לשואה   ועד ליו� הזיכרו% לחללי צה
 בכל    שנה ושנה

 עד שנפקח את העיניי�   ונבי%
 מדינה ליהודי�   אינה רק זכות  בעלמא

 היא   8'רח 
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  הנחה'"מדינת ישראל  קמה ִמת

 שהיהדת
י'    שיהווה בסיס אית%  הינה מכנה משות�   מצ�ק *�

 לקיומה של  מדינה ריבונית
 ֶמק השפעתה   של הגלות הארוכה'לא ִהקדישו מספיק מחשבה   על ע

�  מה עשתה הגלות הזאת  ליהודי�    ִ�מקו� ִ)ְבת�
 ביונה   היהודיאמנ�   כל קהילה שמרה   על צ

 אלא שאי אפשר להתעֵל�   מהשפעת הסביבה  עליה%
 וכ" יהודי�   חיו אלפי שני�    ברוב חלקי העול�

 ברוב התרבויות
 טעמנו טעמ�   של רוב סוגי השלטו%

 דיברנו כתבנו והגינו   בכמעט   כל הלשונות הקיימות
  בעול�חיינו ברוב המנהגי�    הגינוני�   והמחוות   שהיו וישנ��  

ד   רק ִמשו� יהדותנו  ִק�# היהודי�   מארבע כנפות תבל  אל מקו� ֶאח�
ְרֵחנ  מגֵ�) צי�רי� שוני� בתכלית אלה מאלה   בעל �8

  אחתהיפ�ִפְכִ�כבר אנחנו חייבי� לחיות    
 אנשי� שאי% בינינו   שו� זיקה אחרת   מלבד  יהדֵתנ

  שני�   ואי% לא% לברוחדת לאו�   שנקבעו לנו   לפני אלפי
 משו� שבפני היהודי�   ניצבות     שתי אפשרויות בלבד

 ריבונות     של כל הערב רב הזה
 או

ד פת    עד חורמה   ועד ְ)מ�  ִנְרד�
 אי% לנו דר" אחרת

 וג� צרי"    ִ�דחיפות אי% דומה לה
 להחליט   לא% פנינו

 ְועכשיו
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 היהדות
 א גזירההיא מתת   כש� שהי

 יהודי8ִת     תחיה ותמ;כורח יהודי    ועל  נולדת�;על כורח
 ההיסטוריה הוכיחה לנו   זה מכבר
נֵתל�שיהדותנו    נקבעת ג�   על ידי    ז 

 ההשמדה    היו רבי�    שלא ידעו    שה� יהודי�מחנות ְ�
 י  יהודי�      אנטישמי� ממשֵאְנ'היו ביניה�   אפילו   7

 יהודי�י   יֵנִני ְוֵנ פי הרשימות המדוקדקות    ה� היו ְ�אלא שעל
 על פי ההלכה   אי% היהודי יכול לוותר על יהדותו
 ג� א� ימיר את הדת היהודית   בדת אחרת

 ד   אבל יהודימ� יהודי      משר על פי ההלכה   יישֵא
 ההתעקשות שלנו   לשמור על  המסגרת  היהודית   הרעועה כל כ"

 תנאי�   נוראיי�   וא� משפילי�י�   ִ�אלפי שנ
 היא תכונה יהודית

 ד את הערב רב הזהאיזה מ% מכנה משות� מאֵח
 כל יהודי דתי מתפלל בכל ימות השנה

 לכבודו   והבדילנו מ% התועי�>נר�ְ�ברו" הוא אלוהינו   ֶ) 
 וית�תועי� ְ�

 ה'ֶעכלומר   כל מי שאינו יהודי    הוא אד� 6
 העול�   יכולות לקבל    יהירות שכזאתמ'ת אי" א

 ל   שלא עשנו כגויי הארצותֵאשלוש פעמי� בכל יו�   מודי� ַל
   כמשפחות האדמהנמ�ולא �7 

 �'נ�מכל ֲה 8ְנ�   וגורֵלֶהשלא ש� חלקנו   �8
 אז זה בדיוק מה שעושי� איתנו   אות� גויי ארצות

 �'נ�מֲה   לא יהיה ככל נורֵל�   וגֶהה� מקפידי�  שחלקנו   לא יהיה   �8
 הזאתהיהודית  התנשאות חייבי� לטפל   ַ�

 אי% ע� נבחר    אלא א� כ%    הוא ראוי
 ת שלו� בי% שני אנשי�   היא�8ְרא� ִ�
  לאומי�; עמי�    והשני עונה   וישתחוו ל;האחד אומר   יעבד

 אי" אמורי� לקבל את זה    כל העמי� והלאומי�
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  נתקבל במשפחת העמי� והלאומי�אי"
 ע� סגולהא� עיקר תורתנו   מתמקד   בגורלנו  8ְ

 א� השכ�  והערב   אנחנו מכריזי� על עצמנו
 ר   מכל העמי�ח�ְב� ִנַע

 גויי�אור ַל
 %זה מעצֵ�

 'רדאולי בגלל זה   קמי� עלינו לכלותנו   בכל דור ו�
 ונותעליההתבדלות שלנו    מ% הגויי�   מתפרשת   8ְ

 תהתנשא
 אי" יתיחסו הגויי� לתפילתנו

 י�ִמא=ְל'ת ַ�ח'ֵכגויי�    תלעשות נקמה ַ�
 י ברזלֵלְבַכזיקי�   ונכבדיה�   ְ�לאסור מלכיה� ְ�

 את האיומי� האלה השמיעו  היהודי�   בעיתות מצוקה נוראה
  עד עפרל:�מ'ְ)     קז>כשהע� היהודי עצמו   היה כבול ְו

י    להצניע לכתישב ע� הציואי" זה מתי 
נֵתד גיסא    אנחנו מדגישי� את אפסחמ 

מי אנומה אנו  
רמי� מכל אומה ולשו%מאיד" גיסא   אנחנו מחזיקי� עצמנו   מ 

 זמ% הזהאנחנו חייבי� להתאי� את אורחות חיינו   ַל
 להשלי� ע� קיומ� של  עמי� אחרי�   מבלי להתנשא

מלואו להקי� עלינו   עול�    מבלינֵ*לשמור על ייח 
נ על הגויי� אשר לא ידענ6ֵ ֲחמ�&להפסיק לשפ' 

 אנחנו זקוקי� לה�
 '�   ע� כל העמי�ל)�אנחנו זקוקי�  ַל
 שלו�ה   על  עודולא דיברתי

 בינינו לבי% עצמנו
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



16 

 
 
 

 במסגרת עבודה שעשיתי
 י�י   בתחילת המאה העשר�מחתרת נילעל משפחת אהרונסו%   

  הבריטי�שפעלו נגד הטורקי�   לטובת
 בניגוד לדעת הישוב היהודי   שראה בה� מיעוט מסוכ%

 חשבתי על נקודה מעניינת
 רבי� וטובי� בהיסטוריה היהודית

 והוחרמו   והיו בתקופת�    מוקצי� מחמת מיאוס*נ 
ביערו את הנוהי� אחריה�בזו לה� וירקו עליה�   ושרפו את ספריה�   

 רֶקנביאי )�זיקי�   ַמדיחי�ַמסיתי� ה� ֵמראו ב
 אלא שכעבור דור או שניי�   או אפילו כמה דורות

בחשיבות�הכירו בה�    בדרכ�   ביצירת�    
 קורות הע� היהודיעד כדי הפיכת� לסמלי� מובילי�   ְ�

 האפשרות הזאת לבדה   חייבת ללמד אותנו פרק   בהתייחסותנו   לאחרי�
 זיקַמח עוד� ר�ה    שאנו רואי� בה� היו�   ֶסֶלֵאיתכ% מאד   ֶ)
מקוללותמחשבותיה�   מקולקלות   ה   'ז�לשדרכ�  ְנ 

 ר את הע� היהודיתיד   האור הגדול   שישֵמע�ה יהיו ֶ�ֶלֵא
 המ�ְכה   הנראי� לנו היו�   שפויי�   שחכמת� ח�ֶלכיוצא בה�   ֵא

 ידִתע�ֶבתגלו ִ<
 הוליכו את הע�  אל עברי פי פחתמטופשי�   שטפשי� 8ְ

תירִהכל שצרי" הוא     לנהוג   ְ? 
 רב�ע�וללמוד מ% ֶה
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 בקינת דוד    נאמר
ג ת 9ל יד ב   @  6  ַ ְ      ִ ַ 

חצ 9ל  � ר  A ב   6    ְ     ְ  ַ ל'%'ְ  ק  ְ    ת 9)   ְ     
% י� ֶ  :   6  ( ל  נ'ת :  נ ה �  ח  מ   7  6   ִ  ְ  ִ  ְ      ְ   �  ְ  ַ  ְ  ִ      % ע ל ֶ  :   6  ֲ ע 'ַ  נ'ת ה  ֲ ז נ ה �  �      ְ י�ְ  �   ל  ִ   ר   ֵ 

ְ ד   שבני ישראל מ  ֵב                     �מדובר כמוב%   באבל 8  ְ י�   לא להגיד אותו  �  ִ ו צ                  האויבי ֵר  �ע                     
ְ בשביל   לא ל   ר 7ֵ  ַב            

 משו� שהאבל שלנו   הוא בשורה משמחת לאויב
ְ השמחה של האויב   ל  ֵ י*  ִא                   משלהבת את הרוחות את הלהבות  ה  �ית  ִצ  מ   נ  

ִ חוס% פנימי   הוא   ל  ַ י'ת �  ְח                     ִ תאבל מרה   � ר   לה ַע  ַצ       ה  �יט  ִל  ְ)            
 העובדה  שרוצח מתאבד   יכול לגרו�  לאמצעי התקשורת  לאבד עשתונותיה�

ֵ  מוח %'ח �צ י           ִ היא לבדה   נ     # 
ִ השידורי� החיי�   התכופי� מ  ַ י   ג� כשאי% חדש   �  �*                            ה  �יר  ִז                    

ִ י� מ  ִח הדיו ְ    על מספר הנרצחי�   והפצועי�   � בתי החולי�ל  �8     ֶ סדר עול                                   ה      
 יעותדרגות הפצ

 אינספור פעמי�
 התמונות הקשות והגדולות   המרוחות בעמודי� הראשוני�

 י'ת ראייה מזעזעות    זעקות השבר  מסו� העול� ועד סופועד
ִ ואפילו ה6  ל    והיאוש   מ% החושי� ) ס8         ֶ ִ      מ ה �8                           ל האינפורמציה� �מ       

 כל אלה   ה� ה�   מטרת המפגעי� הנבזיי�
 לא שהוא מחייב   מידה של תבונה   קור רוחאי אפשר בלא מידע   א
ִ ל 8  ֶפ  8ֵ   �     שיקול דעת ִי  �ל  ְפ   

ֶ משו� הסכנה   )  ְ ה ל  �ח  ְמ  7ִ  ַ�               ֵ יד  ִא    נ    מעודדתת המדרבנת   משו� העליז 
 את מבקשי נפשנו
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 את ערב יו� העצמאות
יחגגתי בקרב 9   ואחיותי   בחברו%    עיר אבות האומהַ  ח 

 ערת המכפלההתפללנו במ
ִ ואחר כ"   הלכנו ל  ִ סעודת מ                  ַ ה   ע� בני הישיבה ב  �ו  ְצ         ק'� �מ                   

תלמידי החכמי�   הצעירי� ְ                        האלו� יוסי ב% חנ% סיפר  ל                           
    הוא יצא לטיול בעול�)חמ                         ְ שבשנת אל� תשע מאות תשעי� ו 

 יחד ע�  ראש המוסד דהיו�     מאיר דג%
ִ ה� הגיעו    ל  ְ ר קט% �  �פ  ְכ               פע� בשטח הונגריה   שהיה ה> ֵד         �ש�   א'ר       

 היו� הוא שיי" לרומניה
 ה� ביקרו ש�   בבית כנסת הרוס    מימי מלחמת העול� השניה
 וש� מצאו לוחית שיש חדשה   שהביאו   ניצולי השואה   מישראל

ִ יד   ל  ְ   � שלושי� אל� יהודי�   שנרצחו       ְ   �    ה> ֵד    �א'ר     שבוע אחד בלבד  
 צע המאה התשע עשרההאלו� יוסי ב% חנ%   הזכיר   שמאז אמ

 ועד ליו� העצמאות הזה
 במש" למעלה ממאה וחמישי� שנה
ִ נהרגו    בכל מלחמות ישראל  לרבות   הנרצחי� �  ע                                            ל'ת הטרורְ  פ  

 כעשרי� ואחד אל� יהודי�
כאב המשפחה אינו יודע נחמהכל הרוג    הוא אמנ�    עול� מלא    

    ה> ֵד               �ה הנשכחת   א'ר אבל זה הרבה פחות   משלושי� אל�  הרוגי   העייר
ֶ   שבוע א &�    במש �ט                    ַ שריפה   אנשי� נשי� ו שנרצחו   בטבח   חניקה     ד �ח        
ְ והאלו� יוסי ב% חנ%    שנולד   �      ונקרא על שמו של יוס� טרומפלדורר �ד > ַ� B  יא                               

 הוסי�
 ה  �ל א           ְ ה   לבי%   @                       �זהו ההבדל    בי%   ג'ל 

 אות אחת
 � ֶל >
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 'תרישראל עמותה   בש�    ז'ְכיש ב
 אני מצטט את הצהרת הכוונות שלה   ע� מטרותיה�

  C.1D0ה היא אסו% החרבת הישובי� הפלסטיני� וגירוש תושביה� ב��8ְנ�ַה
 האסו% של הע� הפלסטיני מושתק ואינו נוכח בנו� הפיסי והתרבותי בישראל 

 ב המוסרי חו היא להביא להכרה ַ�'ת  רז'ְכ   מטרתה של עמותת
 על העוול שגרמו המדינה ומוסדותיה לע� הפלסטיני

 ולקד� את מימושה של זכות השיבה של הפליטי� והפליטות
 כוללת   'תרז'ְכ   פעילותה של

  בהדרכת פליטי� ופליטות   ישובי� הפלסטיניי� שהוחרבוארגו% סיורי� ַ�
 שילוט שרידי הישובי� ההרוסי�

 ה��8ְנ�יסטוריה והגיאוגרפיה של ַה� לעברית של ההרג6לימוד ְו
 אירגו% הפגנות    פיתוח אמצעי� חינוכיי�  ה��8ְנ�בניית מאגר מידע ומפות על ַה
 פעילויות שמקיימי� אירגוני פליטי� והשתתפות ִ�

 ה בשפה העברית��8ְנ� מאמינה כי נוכחותה של ַה'ת  רעמותת  ז'ְכ
 תשנה את השיח הפוליטי באיזור ותאפשר   ציבור היהודי שחי באר# הזאתנגישה ַל

 התקדמות לקראת פתרו% צודק
 סו� ציטוט

 ק מבחינת�'�       צ'ֵדל ק     לא )�שימו לב   ה� תובעי� פיתרו%  צ ' ֵד
 רַע6ַד 8ַ   ַח'פירוש

 דינתו של הע� היהודיְמביטולה של מדינת ישראל 8ִ
 והקמת מדינת פלסטי%   על כל האדמה הזאת

 רד% ועד הי�מ% הי
    היא אילתB))ר�� ר�אB ועד      בצפו%   היא קרית שמונה  Bהס�ְלַחBמ

 בעוד הפעילות הזאת רוחשת     המנהיגי� שלנו    מתעסקי� בהתכנסויות
 ל     ושר על בר כוכבא הגיבור ישראל  הדליק השבוע מדורות על כל 6ֵ;ועמ

 ררבי� רבי� כבר אינ� שואפי�    ְלאיזשהו   דרו
 ט   על א� המגמה המסתמנת  בביטחו%ֶקהכל רוצי�    ֶ)

 ה רעש גדולשיהיה :
 
 
 

 
 
 
 
 



20 

 
 
 

 המכו% הישראלי לדמוקרטיה    פורו� השולח% העגול  מקיי� מפגש גלוי לב
 על זהות עצמית   הגדרה לאומית    ושותפות אזרחית

 ע� צאת הספר
 של מי האר# הזאת   
 ת בישראלמסע לניסוח אמנה   יהודית ערבי

 פרס סוקולוב   שזכה   ִ�נזימ%   העיתונאי   עוזי ֶ�עריכת ַ�
 כותרת המפגש   כתובה על ההזמנה   באותית מאירות עיניי�

 של מי האר# הזאת   
  סימ% שאלהותרת הזאת   8המארגני�   כמו העור"    טרחו להוסי� ַל

 להבכ" ענו תשובה מלאה   מנומקת   מוחצת   וניצחת   לשא
   של מי האר# הזאת      טמונה התשובהשאלה ְ�עצ� ה

 זוהי הוכחה חותכת   שהאמירה   של מי האר# הזאת   הינה שאלה
 שאלה המרחפת בחלל האויר

 וז'הי תשובה אומללה
 דיו% הזהמה יכול להיות ַ�

 יטענו שהאר# הזאת היא של היהודי�   אחרי� יטענו    של הערבי�
 תפת   ולא יסכימו לחלוטי%   בעני% השותפות  חלק יסכימו שהאר# משו

 איש לא ישנה דעתו   בעקבות הדיו% הזה   כמו במיליוני דיוני� אחרי� שהיו
 כתובי�אבל השאלה   של מי האר# הזאת    כבר קיימת ִ�

   שהיא התשובהשאלהק  הוליד ספק  וזה צמח ִל:ְקִ:י'% ַהְרֶה
  אינ% זקוקות למענהשאלת%  ישנ% שאלות    שע� הגיית% 

 וז' אחת מה%
 בטוחי� בה� היינו סמוכי� בלי שוב    היו זמני�   שחלפו ִל

 של מי האר# הזאת   
 כלללא היתה 
 שאלה
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 לחודש אדר   ציינו את יו� תל חיB השבוע ביא
 בוטינסקי  לבי% יוס� טרומפלדורBהנה   שיחה בי% זאב ז

 לסיB אי ש� בפינה נידחת בצבחדר קט%  מואר באור קלוש  
 /.1.בקי# 

 הנושא בו דנו השניי�  היה    חלוציות      וכה אמר טרומפלדור
 אנחנו צריכי� להקי� דור

 שלא יהיו לו    לא אינטרסי�   ולא הרגלי�
 מטיל ברזל סת�    גמיש   אבל ברזל

 מתכת שאפשר לחשל ממנה
 כל מה שיש צור" בו    בשביל המכונה הלאומית

 ר גלגל    אני הגלגלחס
 חסרי� מסמר    בורג    גלגל תנופה    קחו אותי

 צרי" לחפור אדמה   אני חופר      צרי" לירות   להיות חייל     אני חייל
 משטרה   רופא   עורכי די%   מורי�   שואבי מי�

 בבקשה   אני עושה הכל
  ש�אי% לי פרצו�   אי% פסיכולוגיה   אי% רגשות   אי% לי אפילו

 אני האידאה הטהורה של שירות     מוכ% לכל
 איני קשור בשו� דבר    אני יודע רק ציווי אחד

 נ'תְבִל
 בוטינסקיBאי% בני אד� כאלה   אמר ז

 יהיו    ענה לו טרומפלדור
 יהיו
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 השכ% ממול
 אולי לא חושב כמוני   אולי כ%   מי יודע

  שהוא חושבאני חושב שהוא רשאי לחשוב    מה
 זה ממש לא ענייני

 אני מקווה שג� הוא   חושב כ"    לגבי
 ה שהוא יחשוב כ"ֶצ'ליתר דיוק   אני ר

כבר התערבתי במחשבתו 
 ולא הייתי רוצה שיתערבו לי

 ע� כל זאת  יש לנו   לשכ% ממול  ולי    צור" הכרחי
 הֶזהקושר אותנו זה ��

 הבית
 התחזוקה שלו

    המעלית   הנקיו%גותרחדר המדהמנורה ַ�
 חדר האשפה   הכניסה לבית   תיבות הדואר

 המקלט   המחס%    הגינו%
 כל אלה קובעי� במידה יסודית

 את איכות חיינו
 ולכ% ה� בראש מעיינינו
 ראשיְבבראשו של השכ% ממול   

 יש לנו וועד לבית    ועובד נקיו%    וגנ%
 כל שהדבר קשור  לענייני הביתְכ

  קודמי�  לעניינינו הפרטיי�ענייני הבית
 זוהי חובה אזרחית

 הכרחית
 'חיי היו� יו�    אינ� חיי�   בלי החובה הז

 ה היהלמד  ֶמעכשיו צא 
  היה הבית הזה   לא פחות ולא יותרל

 הבית הלאומי
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 השבוע התבשר הע� היהודי
 בשורה של ממש

 מותר לכל יהודי להתפלל על הר הבית  מקו� המקדש
 הגבלה אחת קטנה ושוליתב

 תפילהה    8ִאסור שהתפילה תרֶא
 שחס וחלילה לא יהיו בתפילה  סממני� חיצוניי�   של תפילה

 כלומר   אסור להתעט� בטלית    ולא להניח תפילי% 
 או לקרוא בספר תורה
 אפילו לא להניע שפתיי�

 כל אלה מהווי� סממני� חיצוניי�   של תפילה
 מוסלמי�ימות  בי% יהודי� לוה� אסורי�   מחשש לע

 מה כ% מותר
 לדברי השר לביטחו% פני�

 האפשרות היחידה להתפלל באתר
 היא כשהאד� מחלי� דברי� ע� אלוהיו בליבו

 הסוגיה הזאת לא הובהרה כל צרכה
 נאמר שאני מתפלל בליבי   ע� שפתיי� נצורות

 ומגיע לפסוק   שמע ישראל
 מות כמנהגנוהא� מותר לי לסוכ" בידי על עיני העצו

 הא� מותר לי להתנועע   קדימה ואחור   כדר" המתפללי�
 וא� אגיע בלבי   לפסוק   עושה שלו� במרומיו

 יש אפשרות   שאצעד שלשה צעדי� לאחור  כפי שהמנהג מחייב
 אשמנו בגדנו גזלנו  ודיברנו דופי  או להכות על החזה באגרופי   ְ�

 נו ל"אני כבר לא מדבר על הקטע   מודי� אנח
 מתפילת שמונה עשרה

 לבורא העולמותומשתחווי� קידה עמוקה   י�   קדי� שבמילה    מ'ִד
 הרי כל אלה ה� סממני� חיצוניי� של תפילה

 וה� מעצבני� מאד את המוסלמי�
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 ז   ל'ג'   של כל תאגיד�  בלעילִלְמס�ידוע לכל בר ֵ�י ר�ב  כי עיצוב 
 הות של האירגו%אמור לאפיי% את התוכ% והמ

 את הש�    ְ�ֶצֶל�    בחר     יוסי שריד    ובכ%
  מספר בראשית   פרק א    פסוק כזהעתיק אותוהוא  

ר�א א � ְ�ַצְלמ'    ְ�ֶצֶל�    ֱאלִהי� �� >ד�  ת' 'ַוִיְבר�א ֱאלִהי� ֶאת ה�
 ליתֶצֶל�  פירושו  תבנית   דמות   צורה   לפעמי�  מתכווני� אפילו ִלדמות אלי

 סמל האירגו%  ְ�ֶצֶל�   הוא פשוט   המילה    ְ�ֶצֶל�    מנוקדת
 ה� צילמו את המילה  ְ�ֶצֶל�    מתו" ספר בראשית 

  האירגו%   ְ�ֶצֶל�יל ִלְמס�שימו לב  ְל
  מעי% חצי קשת   משמאל ַלֶסג'ל  מופיע סימ% קט%     Bמתחת ַלאות צ

 BאB    כB    רB    מַלסימ% הזה   קוראי�    ֵמְרכ�א       
א  זהו טע� מטעמי המקרא   הבא   בדר" כלל    לפני   הטע�     ִטְ:ח�

% הקריאה  הטע�  ֵמְרכ�א   מורה על  הארכת  צליל ההברה  ִ�ְזמ�
    במלרע  ולא ְ�ֶצֶל�ל   במילֵעְ�ֶצ  ֶל� 

 אי% סימ% כזה ולא טע� כזה   בשו� שפה אחרת  לבד מ% העברית
  שבקלי�   שהמילה  ְ�ֶצֶל�     על הניקוד והטע� שבה     אי% ספק קל

  ְ�ֵראִ)ית  לקוחה מ% החומש
 לפיכ"  אירגו% המתהדר ַ�תואר ְ�ֶצֶל�  מקפיד על טעמה של המילה 

 ְ�מבנה היהודי
  יהדת'     קוד� לכל   על  האירגו% הזה   מכריז 

�  ובמשה עבדוB     בה'ת אמונה היינו   יהדות  על כל המשתמע מ% המילה  לר�
 במעמד הר סיני   בצור ישראל        ְוג'>ל'

  יכול להג% על זכויותיו של כל אד� באשר הוא אד�האירגו% הזה
 אבל על פי כותרתו    נקודות המבט וההשקפה   חייבות להיות יהודיות

ִלי'ת  לא   אוניֶבְרס�
 רסליא� הערכי�  האלה מתנגשי�       היהודי והאוניב
 הכותרת של ְ�ֶצֶל�   מחייבת העדפת היהודי

ִנית יהודית     יש דבר כזה  המ�
 בטוחני משוכנעני   שיוסי שריד הבקיא ברֵזי הלשו% העברית

      והוא איש ע� טע�
 �מכיר  מ'קיר ער8' של  טע
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 ה� עשופט בית המשפט העליו%   חיי� כה%
 שהל" לעולמו בחודש שעבר

 נשאל
  גר� להישרדותו של הע� היהודימה

 שלוש סיבות עיקריות   הוא מנה
 אל�

פת  ַהִנְרד�
 ֵ�ית

ְגרת  הִהְסת�
 וגיֶמל
 האמונה

 אפשר ג�     למנות את הסיבות הללו    בסדר הפו"
 היינו

 כלל המנהגי�    סדרי החיי�    והמועדי�   שהיו ִ�ְבִסיס   ַהֱאמנ�ה
ְגרת היהודי�  בתו  " עצמ�גרמו לִהְסת�

ר  מר�� מכל העמי�   הצהרות היהודי� ִ�תפילותיה�   על היות�   ַע� ִנְבח�
 התפרשו כהתנשאות

 והדבר הולי" ממילא  לרדיפת� על ידי   כל הגויי� האחרי�
 תחושת הנרדפות   גרמה להסתגרות   בתו" אמונת�

 וחוזר חלילה
 הציונות הקלאסית   אומר   השופט חיי� כה%

 ת הדת היהודיתשאפה להחלי� א
 לבוא במקומה

 חבל שלא הספיק  השופט  לתת הסבר למצב שנוצר 
 כי   לאחר ששמטה הציונות את היהדות  מתחתיה�

 נמצאה
 מרחפת בי% שמי� ואר#

 ומה הועילו חכמי� בתקנת�
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 בני פלד   שבעה למותו של   מפקד חיל האויר לשעבר
 מילותיו האחרונות היו

 וטעה     שהאמי% כי היהודי� יכולי� להקי� מדינההיו� ֵמת משוגע 
 את המנהיגי� בישראל  הוא כינה  פע�    ועד הקהילה    גבאי�

 בראיו% לעמנואל רוז%  שהוקלט  זמ% מה לפני מותו   אמר   האלו�  בני פלד
 הנכדי� שלי    יברחו מפה

 ה�  יותר מדי      טובי�        מכדי לחיות כא%
 ה ידיעה לפיה  חייו של הבמאי היהודי סטיב% ספילברגהשבוע   התפרסמ

 מאוימי� על ידי הניאו נאצי�
 ה� מאיימי� לפוצ# את מוזיאו% ה)'>ה בו'שינגטו%

 ואת המוזיאו% לזכר השואה ְ��'ְסט'%
 יהודי חובש כיפה   נרצח השבוע    בפתח מסעדה   בטורונטו

 על ידי ְ@לֵחי ראש
 לסBהודי�  במסו� אל על  בלוס אנגלפני שבועיי� נרצחו שני י

 בתי כנסת בתי קברות יהודיי�   מותקפי� מחוללי� ברחבי העול�  החופשי
 חדשות לבקרי�

בעני% מילי� אחרונות 
    לאמריקה החופשיתיורדי� ישראליי� שירדו מ% האר# לפני ארבעי� שנה

  לחיות פה כאלה שהיו טובי�     מכדי
 אי    לכל דברגידלו ילד    כאזרח אמריק

 �ורנלBו'ל סטריט ג� הנער   עלה והצליח להיות עיתונאי בכיר   חבר מערכת 
 שמו דניאל פרל

  הוא נשבה בידי טרוריסטי� מוסלמי� בפקיסט%
 הושפל ועונה   גרונו שוס�    ראשו נכרת וגופתו חוללה

 הכל הונצח בסרט וידאו
 אמריקאית הנאורהמילותיו האחרונות לא היו     אני אזרח המעצמה ה

 אלא
 אני יהודי

 אבא שלי יהודי
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 וכ" כתב פינסקר  בחיבורו    אוטואמנציַ:ְצי�ה
ת הכל  מולדתנו   אר# ֵנכ�ר     אחדותנו  הפיזר    אגודתנו   ֵאיב�

   מקוריֵתנ  ההסתגלות  ַמגיננו  הבריחה   ִנשקנו  ההכנעה   
 עתידותנו   יו� המחרת

  כאלה   יחֶיה ַע�    אשר לפני�וחיי� בזויי�
 חשמונאי�  מִקרבו יצאו

 פינסקר היה רופא
ג �7בתור שכזה נדרש לאיפיו% רפואי של המ 

 יד'פוְ�י�ה   הפחד מפני היהודי�
 זו היתה לדידו פסיכוזה   המונחלת מדור לדור

 מחלה העוברת ְ�תורשה   זה אלפיי� שנה   מחלה חשוכת מרֵ:א
 ַחד ִמרח'ת רפאי�אשר כמוה 8ְַפ

 הוא     פינסקר    כותב
 בעיני החיי�     היהודי חשוב  8ֵַמת

 בעיני האזרחי�    הוא ֵגר       בעיני התושבי�     נע ונד
 בעיני העשירי�    קבצ%

 בעיני  העניי�   עשיר ְמַנֵצל
   חַסר אר# מולדת  בעיני הפאטריוט

בעיני הכל 
נא  מתחרה �7
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 כשאד� נפטר מ% העול� הזה   
 והול" אל עול�   ש8ל' טוב

 ת'ז הווי�לעצִמית'   עיקר  את הוא מותיר ַ�עול� הזה  
יו ד�  ִ�ְדמת ְיל�

�& וכ י   ְלע'ל�  הוא ח�
  האופי   החוכמה   ואופ% שחוקותכונ'ת  אפילו  ֶצֶל� דיוקנו  

  של צאצאיו�החקִקי� בחיי
   עד אי% ֵק#וה� חוזרי� ונולדי� 

ְצִמית  קודמת ל'  הוא עצמו בא   ֵמע�
 והוא ממשיכ�F   8ְחְלי�ה בשושלת ארוכה

ה ְמת�     עד אד� הראשו%וכל חוליה 6ְלי�ה  ְ�ק'*�
נ עוד     יועיקרווג� א� האד� עצמו   איננו ִעמ�    מצוי ְ�ַמְמִ)יכ�

�   ְ�ת' � �רח� מ� ְצמ'ֵתיֶה�& ְ�ד�  ע�
 אי� ַלֶזההמדעני� קור

 ִ*י ֶא% ֵאיי
 תֶוזהו נצחו% החיי� על המ�
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 כשמחממי� חלל של כוס ריקה
 יוצרי� ְ�חלל הכוס   ִריק  השוֵא� להתמלא
 א� מצמידי� את שולי הכוס לגו� האד�

 מגיע הד� שמתחת ַלע'ר  ִמסביבות הכוס  מתרכז תחתיה�
% מ�  קר% א=
Fשיטת ריפוי מימי� ימימה ִנימ� ִני� )� ִמ)�    

נ�א �Gְרֵני ְ*א  מערכת של כוסות רוח  מיוחדות   בארמית   ק�
�  על ש� אות� כלי�   בה� השתמשו להקיז *�

ִנית  אפילו 8ַי'�  יש המעדיפי�  כוסות רוח   על פני ִהְתערבות :'ְל)�
 הרבה ח'ִלי�    שג� א� ה� מתרפאי�  ֵמאמונת� בלבד

 ת הרוחדוגלי� ְ�כוסו
 והאמת היא    ואי% עליה�  ח'ְלִקי�

 שג� א� כוסות הרוח  אינ� מועילי�   ה� לפחות   אינ� ַמזיקי�
 בדבר הזה   הכל מסכימי�

 ִ�תנאי   שאנו עוסקי�   ְ�אד� ַחי
% מ� ל מ% העול�   לא יועילו   קרני א= ט�  כשֵמת האד�   ב�

יוכ" כל דבר ועני%   שאבד עליו ה8ֶַלח   מנסי�  ר�  ְל9ח'ת את ְ)ב�
 על נסיו% כזה  נוהגי� לומר   בהשאלה

 זה יעזור   כמו כוסות רוח
 ַלֵמת

ִלי�  והרשות נתנ�ה   להמשיל   ִנְמ)�
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 מ% המקורות
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 קדומי�ימי� ְ�
 סֶקי%  Hֵֶענהגו לקיי� הלי" מוסכ�   הנות% תוק�   של חתימת עיסקה    ְמ

   של הביתַח6ְֵפדי�   ַמ    בנוכחות ֵעה'ֶנקמוֵכר הבית    היה מוסר ַל
 יִלאר  היא   מסירה וקבלה של   ְ*זכות קני% על �ההוכחה החותכת ִל
 יתִכ8ְ)עליו הקודמי�   ַממבל ר   מקֵ�ֶדוהרוכש ֵע

 יתִכ8ְ)מהי   ַמ
 כא% היתה מחלוקת

    כלומר   כלי המשמיע קול  א� מנענעי� אותוא�6ְ)ַקְרתרגמו    ַקל ֶב��ְ�
 פעמו% למשל

 יתִכ8ְ)ַמ   הוא ַהקונה  פעמו% כלומר משעה שהמוכר מסר ַל
  שמיזקת הקונה על העדר   מקבלת   תוק� ִרח

 עקב  ושולל את התרגו�בא רבי י
 ז ההולכת בראש העדרֵעהיא ַהס      הוא גוֵריתִכ8ְ)ַמ

 � הנותנת תוֶקה   היאקוֶנר ַל    מהמ'ֵכהמנהיגה את העדר   ז היינו   מסירת הֵע
  הנדרשתיתִכ8ְ)ַמַה שזוהי   מני% לרבי יעקב   

 אד�ְסי אחד לפני הרב ִחיִלִל)   ְ@ר�ד� ֶ))ר�ְדִמִמ
 ת בבא קמא במסכ

 כאשר רוגז הרועה על הצא%   ורוצה להעניש אותו
 יתִכ8ְ)ַמ� אותה בראש העדר   8ְממֵקת   ֶרֶוז   ִעהוא בוחר לו מ% העדר   ֵע

 נהיגה את העדראיל" היא ממעתה ו�
 ה   או משוכהר�ל   מהמ)'ְכִמת   ואינה מבחינה ְ�ֶרֶומשו� שהיא ִע

 בל רב   סר ֶדֵע   היא גורמת    ַל
 כאשר כועס אלהי� על ישראל   צא% מרעית'   ֶ)&�8ִממשליכי� 

 י� לה�ִיאְרהוא ממנה לה� מנהיגי�   ַה
 יתִכ8ְ)אותה ַמ8ְ
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 אנשי� רבי�   שמתנהגי� כחילוני� לכל דבר
 מקיימי� מבלי משי�     מצוות רבות מ% התורה

 ו מצפונו   והמוסר הטבעי שבליבוא� האד� הוא ישר והגו%   החי על פי צ
 הרי הוא מקיי� חלק גדול ממצוות היהדות

 מבלי לדעת שהוא עושה ֵכ%
 ת התורה   אי" היינו חיי� כחברהֶנהרי א� לא היתה ניֶת

 על פי איזה חוקי�   כללי�   נהלי�    משפטי�
האי" היינו מתנהגי� איש כלפי רֵע 

 ותנו   דור אחר דורסביר להניח   שנסיו% החיי� היה מלמד א
   החברה    הע�קהילההמשפחה   היחידי�   בתו" כיצד להג% על עצמנו 8ִ

 ובי% אומות העול�
 במסכת עירובי%   אמר רבי יוחנ%

 ה תורהאילמלא   לא ניתנ�
 יונה'ת ִמיר�ֲעל מנמלה  ַוֵזג�י%   צניעות מחתול   ְוִדֵמהיינו ְל

 ל'ח   ְ�'ת>'צניעות מחתול   שמכסה את צ
 נמלה אחרתל מנמלה   שאינה לוקחת חיטה   ִמֵז@�

 יונה'ת ִמיר�ֲעַו
 הֶזשבני הזוג נאמני�   זה ל�

 יוני�ג ז8ְ
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 כתוב בספר משלי
ַח רF'ַב'% @ל)�י ִכֵנְפִל'%   ְואר @�ֶבֶ)י ֵנְפִל 
 אחריהשיבוא לת   מעידה על קיומו של השפל  אֵגכלומר  ַה

 ל'%)�8ִבהכרח   ת הרוח   מוליד הְביטחו% המופרז  מתו" ַ@והב
 בדר" כלל המידה שווה

ר השבר שלאחריה  יהיה שב&ה   כ'>ת @א   ככל שהֵ@היינ 
 '%  יהא צורב יותרל)�8ִה   כ" ַהוככל שגבהות הרוח   גבוה�

 במידה שהאד� מודד   כ" מודדי% לו
 שברת    נתכונ%   ַלאראותנו ֵ@לפיכ"   טוב נעשה   ִ�

 ל'נ'תְ)   שיניבו א" ורק   8ִבהות הלבגלס לגבהות הרוח   ֵפת�ולא ִנ
 �ֵל�8) ולא ִנשלא נב'
 ה לכל עת>הענווה י�

 נבו%  הנחו# ַלגיח   שיקול הדעת הענווה   מ&'שמת
 הפ�סה ְור�ע�בגי% התבונה   נית% להתגבר על כל ְס

מתפרעת  משתוללתאה   דבר נכו% הוא   שכשהשמחה גו 
 יִהיבוא לאחריה   ֶנ

 משו�
 '%אר @�ֶבֶ)י ֵנְפִל
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 � חי עד יו� מותו במצרי��הרמב
   באר# ישראל היה רק בביקור קצר בדרכו ממרוקו למצרי�

 � שחי במצרי� נקבר באר# ישראל�מניי% א� כ% המסורת שרמב
 ודווקא בטבריה

 ול בגלל גמל אחדהאגדה      הכ על פי
 נוסע יהודי מפולי% בש� יוס� ס'ֵפר הגיע לאר# ישראל

 באמצע המאה השמונה עשרה 
 ובמהל" ביקורו תיעד בעברית את מה שראה ושמע כא%

  על אגדת הגמל ששמע מפי אנשי טבריה  הנוסע המחבר  מספר   בי% השאר
 וכ" מספרת האגדה

 " לאר# ישראל� מתאווה ֵליֵל�לפני מותו היה הרמב כמה שני�
 מצרי� לא הניח לו ֵליֵל"  מל"

 כשבא יו� פקודתו למות     קרא לתלמידיו וציווה  
 אחרי מותי

  קחו לכ� גמל אחד   והניחו את גופתי  על הגמל
 והגמל יל" ְלמקו� שירצה

  ואת�  לכו ע� הגמל   באשר יֵל"
ֵא% לזוז מש�   במקו� בו יעמיד הגמל עצמו   ִוימ�

 בו תקברוני זהו המקו� 
 וכ" עש 

  הל" הגמל מאליו   מבוקר עד ערב
  טבריה  עירהעד   ובא הגמל

 זכאי Cועמד במקו� אחד סמו" לקברו של רבי יוחנ% ב%
 ולא רצה לזוז מש�

 וכיוו% שראו התלמידי� את הנס הגדול הזה
  לקחו אותו מ% הגמל
 וקברו אותו ש�

 ִ�טבריה
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 יל   נאמרבמסכת ס�8ה   פרק ֶהחל
ַרע  שבעה שמות   יש לו   ְלֵיֶצר ה�

ֵמא   7'ֵנא   ִמְכ)'ל   ֶאֶב%   ְצפ'ִני ֵרל   ט�  ַרע   ע�
 הקדוש ברו" הוא ְקר�א'   ַרע     כי ֵיֶצר לב האד� רע מנעוריו

ְרַלת לבבכ� ֵרל     שנאמר מלת� את ע�  משה ְקר�א'   ע�
ֵמא      שנאמר   לב טה  ור ְ�ר�א לי אלהי�דוד המל"  ְקר�א'    ט�

 שלמה המל" ְקר�א'    7'ֵנא   שנאמר
ֶח�    ;אא� רעב ש'נ   וא� צמא  השֵקה מי�  האכילהו ל�

 כי גחלי� אתה ח'ֶתה על ראשו
  ַעGִי&רישעיהו הנביא   ְקר�א'    ִמְכ)'ל     שנאמר   הרימו מכשול  מד

 יחזקאל קראו אב%
 תי לכ� לב בשר והסרתי את לב האב% מבשרכ� ונת    שנאמר

ַרע     ְצפ'ִני     שנאמר   ֶאת הצפוני ארחיק מעליֶכ�  ְוהנביא יואל    קרא ְלֵיֶצר ה�
 זהו ֵיֶצר הרע

 ֶ)צ�פ% ועומד בליבו של אד�
 ונאמר על הצפוני הזה  בספר יואל   

 וִהדחתיו אל אר# ִצי�ה שממה
 את פניו  אל הי� הקדמוני   וסופו אל הי� האחרו%

ְא  )'  ְוַתַעל צחנתוועלה ב�
 וכל כ" למה    

מבארי�   על זה  ַהְצפ'ִני 
 שמניח אומות העול�   מתגרה בשונאיה� של ישראל

 כלומר    בלשו% נקיה  
  מתגֶרה בישראל
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 כתוב במסכת   סנהדרי%
 תֶמר  ֱאַמ >ילִפֲאאי    ֶ)ַ*ל ַ�)' ֶ) ע'ְנ&�8

 'י% לִע)'ְמי% ֵא
 ' אומר אמתד שאנח�ֶאמוחזק בעיני הבריות   8ְכל   ַהכלומר   

 י�ִרק�'    המלא ְ)מ ִערב�ע�לאור נסיו% ֶה
 אפילו א� יאמר   הפע�   אמת לאמיתה

 אסור להאמי% לו
  את השט%   בא ש� הסיפור    על אברה� אבינו   שפגשמ

 בדרכו לעק'ד את בנו יצחק
 אמר לו השט%
 ;רט   ותחזור בכלו� עכשיו   אי% כדאי שתתח

 &ֵלי ֵאGִת=י ְ�ִנציטוט מתהלי�    ֲאענה לו   ְ�
 באשר ציווני   אעשה   בתו� ֵל   אני ירא את האלהי�   ו�היינ

 י'בספר ִאאמר לו השט%   א� הוא בציטוט     אבל   ִמ
 ;ֶתל�ְס   8ִ;ְת>ְרִילא ֲה

 ;וט את בנ    שבשמה אתה עומד לשחתילִס אינה אלא   8ְ;שבB יראת ה
 ענה לו אברה�
 ר)�משפטו  י�בוודאי נקי הוא האלהי�    

 למלאכי�B ואז השט%   אומר לאברה�    שמעתי מאחורי הפרגוד  שבי% ה
 ה'ל�עק ְלח�ְצי% ִיֵאה    ְו'ל�עְלה 7ֶַה

 כלומר   אמר לו את האמת
 &    9;ענה לו אברה� אבינו    אולי נכוני� הפע�   דברי

 תֶמר  ֱאַמ >ילִפֲאאי    ֶ)ַ*ל ַ�ֶ))'  ע'ְנ&�8
 'י% לִע)'ְמי% ֵא
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 י הנדוניה   שהביאה פע�   אשה לבעלהיֵנשניי� ה� ִמ
 י צא% ברזלֵסְכִנ'ג      ְולְמי ֵסְכִנ

 'תחאלה ג� אלה יכולי� להיות         עבדי� או ְ)פ�
 'ג   ה� עוברי� לבעלותו המוחלטתלא� ה� עבדי   ְמ

 של הבעל
 הַתֶנְ)עליו כל צרכיה�    והוא יפסיד או ירוויח    בהתא� לערכ� הִמ

 ת בעלהח�שלהיותה    'ג  פרט ִללאשה חזקה כלשהי על הְמאי% ַל
 לעומת�

 עבדי צא% ברזל    א� על פי שהבעל ישא בהוצאותיה�
 אי% לו בעלות עליה�    כלל ועיקר
 לה לעול�ה� שייכי� לאשה   כנכס ברזל שאינו מתכ

 הבעלסוחר   אפילו יהיה זה   והנכס   אינו עובר ַל
 חצ�ֶנר הנושק ַלב�ד�י הזה    צא% ברזל    8ְמהִ*

 התגלגל אל יצירות מופת של האד�   שהרוח המפעמת בתוכ%
  חיי�     מעבר לחיי האד�%מעניקה לֶה

 י האנושות כולהֵסְכוהופכת אות% ְלִנ
 ה אנחנו    עתירי   נכסי צא% ברזלא� רק היינו מביני�    עד כמ

 י�    נכסי� שאי% לה� הופכי%ִקר    ְזזויי�נכסי� מוזנחי�   מ'שלכי�   ְ�
 הֶלמת�8  מתפורר   ידלהוא מח  תכלה   זה לא נכו% שהברזל   אינו ִמ

 א� לא נג% על הנכסי� שלנו    נטפח אות�    נכבד אות�
 הי�ְז'ר'גד קא� לא נמרח באופ% דחו�    חומר   נו
 כל נכסי צא% הברזל האלה

 יחלידו
 יתפוררו

 לא היו   8ְל�8ְתִיְו
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י% ִ   במסכת ראש השנה   שואל רבי >ב                              
 מהו שכתוב בתהלי�

< י�  פ ר ח   I ח   מ   G י    ִ ַ    ֶ  ֵ  ִ י�   9ל  ִ  �      יק  � צ *  ִ         ו ע    ִ  ַ    ִ  ְ  ב ֵ   י 8 ת  �  ִ 
 מחלקי� את הפסוק הזה לשלושה חלקי�

פ ר   I ח מ   G י   ֶ  ֵ  ִ < י�         ִ  �    י�  9ל       ַ ִ    ח  יק  � צ *  ִ        ו ע    ִ  ַ    ִ  ְ  ב ֵ   י 8 ת  �  ִ 
י% מר  % של רשעי� @  פר  ר   זה ס  פ   I ח מ   G י   ִ    ְ           �   ִ         ֶ  ֵ  ִ    �  ִ 

ר % של צדיקי� פ  < י�   זה ס  ְ  �           ח   ִ          ִ ַ 
י� 9ל יק  � צ *  ִ      ו ע    ִ  ַ    ִ % של בינוניי� ְ  ר  פ  ב   זה ס  ְ  �             י 8 ת   ִ          ֵ �  ִ 

 ואמר רבי יוחנ%
             ִ                  שלושה ספרי� נ פתחי%   בראש השנה

י%               ְ אחד של   רשעי� @  ִ   מר     
י% מר  ִ   ואחד של צדיקי� @     ְ                

 ואחד של בינוניי�
י% מר  ִ   צדיקי� @   ְלחיי�      ִנכתבי% ונחתמי%   ְלאלתר        ְ   
י% מר  ִ   רשעי� @   הית�ִמ     ְלתבי% ונחתמי%   ְלאלתרכ   ִנ      ְ   

 בינוניי�
  ועומדי%   מראש השנה    ועד יו� הכיפורי�י%ִיל6ְ

 זכו
 כתבי% לחיי�ִנ

 לא זכו
 יתהמ ְלכתבי%ִנ
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 שבעה עשר בתמוז
 זהו היו� בו נשתברו הלוחות   ַבֵטל קרב% התמיד  והבקעה העיר ירושלי�

 � ַ�היכלֶלושר� 9:'ְסְטמ'ס את התורה   והעמיד ֶצ
 על כ%  בכל שנה

רי�  מיו�   יז בתמוז ועד ַלתשעה באב   אנחנו בי% המצ�
 ונוהגי� בימי� אלה קצת אֵבלת

 שאי� נשי�אי% נו
 יש נוהגי� שלא לאכול בשר ולא לשתות יי%
 אי% מברכי�  שהחיינו    אי% קוני� בגד חדש

 ולא מסתפרי�  ולא מתגלחי�
 ועוד ועוד

 אחד האיסורי�   מצאתי   בקיצור שולח% ערו"   לרבי שלמה ַגאְנְצְפִריד
ִרי�  לא ַי8 את התלמידי�   או הבני� ַ�י�ִמי�  האלו   שבי% הְמצ�
 כלומר  שהיו ַמ8ִי%  ַמ8'ת    את הילדי�   ְ�ֶיֶתר ְימ'ת השנה  

 כמוב%& למטרות חינו
 בי% המצ�רי�   אסור להרבי# לה�

ע�ה  לאליהו כי טוב נאמר  ובספר התוד�
 אפילו מכה קלה ִ�רצע�ה

 שלושה שבועות   בלי מכות
 )ֵי
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 חודש   אלול

 הוא החודש הששי
 החודשי� שאנו מוני�   מחודש ניס%לפי מני% 

 לפי מני% החודשי� שאנו מוני� מחודש תשרי   אלול הוא החודש האחרו% בשנה
 ל   שמות החודשי�     עלו מבבל�אמרו חז

 משמעה של המילה אלול  בלשו% בבל   היא    התבוננות   וחיפוש   וחיטוט
 וי�תורו את האר#    מתרגמי%   ו>ִלילו  י�ת ארעא

 כתוב    ר במדבר פרק יגבספ
 את לבב"� ואת לבב זרע"B ומל ה

 את לבב"� ואת לבב
 ראשי תיבות    אלול
 במגילת אסתר נכתב

 ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביוני�
 איש לרעהו ומתנות לאביוני�

 ג� כ%  ראשי תיבות של     אלול
 ועוד ראשי תיבות  נעימי�   מתו" שיר השירי�

 אלול
 ודודי ליאני לדודי 

 כל ארבע התיבות הללו מסתיימות כל אחת באות   יוד
 ארבע פעמי�   יוד    מספר�    ארבעי�
 רמז לארבעי� הימי�   שנועדו לתשובה

 מראש חודש אלול
 ועד ליו� הכיפורי�
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 י" מברכי� חבר כשנפרדי� ממנוא
 ְלשלו�& ל

 או
 ל" בשלו�

 ו�  היינו   אל השלו�ְלשל& ההיגיו% בלבד   מעדי�   ל
 ְ�שלו�   שזהו  שלו� עכשיו   והדר" והיעד  לא זכו לברכה ולא   ל"

 אמר רבי אבי% ַהֵלִוי
 מסכת ברכות   ד�  סד   עמוד   א

ל'�   אלא  ֵל& הנפטר מחברו  אל יאַמר לו  ֵל ל'�& ְ�ש�  ְלש�
ל'�    עלה והצלי& שהרי   ִיְתר'   שאמר לו למשה רבנו    ֵל  חְלש�

ל'�& דוד המל"   שאמר לבנו אבשלו�   ֵל  ְ�ש�
 הל" וִנְתל�ה

 שונה המצב   כשנפרדי�   ִמֵמת
ל'�   אלא    ֵל&הנפטר מ% הֵמת   אל יאמר לו   ֵל ל'�&  ְלש�  ְ�ש�
 שנאמר

 ;ואתה תבוא אל אבותי
ל'�  ְ�ש�
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 ל�ומצאתי אגדה יפה   על המשיח   והריב
 ושע ב% לויהוא   רבי יה

 ל היה מחשובי האמוראי� ַ�דור הראשו%�הריב
 ַ�מחצית הראשונה של המאה השלישית
 ומגדולי בעלי האגדה  בכל הדורות

 המקורות אפפו אותו בהילה של מסתורי%
 ופעמי� רבות מוצאי� אותו משוחח ע� דמויות שלא מ% העול� הזה

 אליהו הנביא  משיח ב% דוד  רבי שמעו% בר יוחאי
 ת מ% הפגישות הללו   מספרת האגדה   המופיעה במסכת סנהדרי%באח

 אימתי יבוא משיח   ל לפני אליהו הנביא  ושאל אותו�בא הריב
 ;   ְ)9ל אותו ויענה ל& ענה לו אליהו הנביא   ֵל

 ל     והיכ% הוא יושב     אמר לו    על ֶ:ַתח העיר   ר'ִמי�שאל הריב
נ'   היינ  א8ִיֶרנ& אי    שאל   מה סימ�

 ענה לו אליהו הנביא   יושב הוא בי% עניי� סובֵלי חלאי�
 מ'ִרי ורבי; ל ומצאו למל" המשיח      אמר לו    שלו� עלי�הל" הריב

      כלומר  הכיר אותוענה לו המשיח      שלו� עלי"   ב% לוי
י יבוא ַמר�שאל הריב  ענה לו    ַהי'�     ל    אימת�

 ה  טבל   ִנְסַתֵ:ג   לבש בגדי חג וחיכהל ַלִמְקֵו�ר# הריב
 והמשיח   לא בא    חיכה    חיכה    חיכה

 הל" והתלונ%  אצל אליהו הנביא     שאל אותו אליהו הנביא
 ענה לו   אמר לי   שלו� עלי" ב% לוי    מה אמר ל" המשיח

 אמר לו אליהו הנביא
� הבא;   לאבי;  בכ"    הבטיח ל     שאת� מגיעי� ַלע'ל�

ל'� ִנְצִחי  שזוהי 7�ְ'ר�ה ְל)�
 ל   שיקר בי המשיח  שאמר לי   היו� אני בא      ולא בא�אמר לו הריב

 אמר לו אליהו הנביא
 ַהי'�   ככתוב בספר תהילי�;   המשיח אמר ל

 ַהי'�
ע  ִא� ְ�ק'ל' 6ְִ)מ�
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 בתלמוד הבבלי    במסכת בבא מציעא  ִנכתב
 ו  ברבי�כל המלבי% פני חבר

 דמי�& כאילו שופ
 ר'ֵצח   היינשופ" דמי�   

 במסכת פאה בתלמוד הירושלמי    מחמירי� יותר
עול� הזה  ארבעה דברי� שֵה% נפרעי% מ% האד� ��

עול� הבא  והקר% קיימת לו ל�
 מדובר בעבירות שאד� אוכל פירותיה� בעול� הזה

 והעונש יבוא לו בעול� הבא
 ואלו ה%

 ילוי עריות    שפיכות דמי�עבודה זרה      וג
%  ולשו% הרע   כנגד 8ל�
  עריות ועבודה זרה    יחדיויכלומר   עבירת לשו% הרע  חמורה  ִמֶרַצח  גילו

מפרשי� 
 שלושת העבירות הראשונות ה% כנגד שלושה חלקי� של ההוויה האנושית

 הצד השכלי   והרוחני   והטבעי
 ד�  המיוחדתואילו לשו% הרע    היא כנגד סגולת הא
 שהיא כוח הדיבור שלו

 וכ%
  מרֶאהFמפרשי� ִ�יֶפ

 לשו% הרע עלולה להביא את  האד�  לחטוא ִ�שלוש העבירות האחרות
 כמו שמסופר על שאול המל"

 שבשביל לשו% הרע שקיבל על דוד
 התיר את דמו

 והפקיר את אשתו ְלאֵחר
 אול ַ�א'בוא� הגיע ִלְ)

 ַצח   דעתו של האד�פגיעת לשו% הרע     היא   ֶר
 האחריות למעשיו של אד� שדעתו נרצחה    או נטרפה    או נשתבשה

 נופלת על  רוצח הדעת
      על אותו הול" רכיל   והמוציא דיבההיינ
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 בהקדמה לספרו   אגלי טל
 כתב הגאו% בעל אבני הֶנֶזר   על בני האד� הטועי�  מדר" השכל

 חידושי�ואומרי� כי הלומד והמחדש 
מתעֵנג ושמח בלימד' 

 אי% זה נחשב   לימד תורה ִלשמה
 לעומת

 הלומד בפשטות  באופ% שאי% לו   שו� תענוג מלימודו
באמת   אומר בעל אבני הנזר 

 זהו טעות מפורס�
 אדרבא   זו היא עיקר מצו�ת   תלמד ת'ר�ה

 להיות שש ושמח   מתעֵנג בלימד'
 ג� התענג   מצו�ה הוא

   הלומד לש� מצו�ה   מתעֵנג  בלימד'ולכ% 
 דברי התורה נבלעי� בדמו

ה  דבק ַלת'ר�ה  מאחר שהוא נהֶנה מדברי התורה   הוא נע�7
 ועל ידי שמחֵדש חידושי� יפי�  שהיו לפני�   ְסֵפק'ת

 הרי זה לימד תורה ִלשמה     וכל' קודש
 אי% שמחה   כהתרת הספקות
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 ְ�% ֶעְזר�אאברה� ִא
 מלומד גדול  ִ�ספרד   ַ�מאה השתי� עשרה

 נולד בטוֵלד'
א ִמְקר�  כתב את ִדקדק הלשו% העברית  כתב ֵפר) ל�

גת  ְ�פילוסופיה ובמדע  ולא הניח מוחו   ֵמה�
ק   חי בעוני ְבֶסֶבל  בדוח�  

 וכל אלה   הצטופפו לה�   במחיצת  ַה6ְִקו�ה   וההמ'ר
 הוא היה אומרפר עליו    על מזלו   שלא ש

י ל�  ל ֵנר'ת סחורותי    לא 6ְִכֶ�ה השמש ֵמע�
ַני  ול תכריכי� סחורותי    לא היה ֵמת ְלפ�

 והוסי�  עוד
 שאלה יעלת ַהֵח%   היא השכינה

 את מי אתה אוהב
 ענה לה

 כי תסירי את הֵ)) ֵמא'ת
 כלומר

  ו�ו האותתיגרעסר   הֵ))   כלומר   תא�  מהמילה  א'ת   
 תתקֵ�ל  התשובה

 ת9
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 ;צד נוהג  אד� חכ�   ְ�י�ִריב  שנכשל במלחמת' ְ�כי
 כתוב במשלי

 ;אל תשמח   ִב�8ְ)ל' אל י�ֵגל ִלֶ�; בנפול אוִיְב
ֶח�; א� רעב 7'ַנֲא  האכילהו ל�

 וא� צמא השקהו מי�
 כי גחלי� אתה ח'ֶתה על ראשו

מפרשי� ִ�מצודת ציו% 
 וע� כי תחשוב זה ִלנקמה

 שכר צדקהB      ה; מכל מקו� ישל� ל
 כ" נוהג אד� חכ�

 ומה ההבדל בי% חכ� ִלְכִסיל
  פסוק לג נאמר ש� בפרק יד

 בלב נבו% תנוח חכמה   ובקרב כסילי� 6ִ�ֵדַע
 רוש   ובקרב כסילי� 6ִ�ֵדַעימה פ

 י�אומר רש
 מעט חכמה שבליבו מכריזה

  ומעידה על ריקנות  בתו" כד   מרעישהכפי שמטבע אחת קטנה
 לו היו הרבה מטבעות בכד    לא היה רעש וצלצול

 ובארמית
ִגינ�א   קיש קיש ַקְרי�א  9ְסֵתר�א ְ�ל�
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 כתוב לנו
 ְ�יו� עשות    ֲאד'נ�י אלהי�    ֶאֶר# ְושמי�

 8ֶֶפל שמו של הקדוש ברו" הוא    ֲאד'נ�י   ְו אלהי�    
 ש� ההוויה    ֲאד'נ�י    מוֶרה  על מידת הרחמי� שבאלוהת

 והש�  ֱאלִהי�   על מידת הדי%
 שלוש בחינות  מבחיני� המקובלי�     ִ�שמ' של האל

 בינה    גבורה      מלכת
 ִ�שתי הבחינות האחרונות    גבורה   מלכת     נמצא הדי%

 רחמי�  אהבה רבהלא ַ�ְ�ִחינ�ה הראשונ�ה     הבינה   כולה 
 ונאמר בבראשית רבא

ִקי�& משל למל  שהיו לו   כוסות *�
 &אמר המל

 א� אני נות% לתוכ%   חמי�   ה� מתבקעי%
 צונ%    ה� ַמקריסי%
ֶמה עשה המל& 

 ִעְרֵ�ב חמי� בצוֵנ%   ונת% בה�    ועמד
 הוא& כ" אמר הקדוש ברו

 א� בורא אני את העול� במידת הרחמי�
 מרובי�יהיו חטאיו 

 במידת הדי%
 יכול העול� לעמוד& ַהֵאי

 אלא אני בורא אותו   במידת הדי%   במידת הרחמי�
 והלוואי  יעמ'ד
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 שאלו תלמידיו את רבי זירא
 Gֶ�ַה ֶהֱאַרְכת� י�ִמי�

 אמר לה�   ִמי�ַמי לא הקפדתי בתו" ביתי
 ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני

 ברי תורה   ַ�מבואות המטונ�פ'תולא ִהְרַהְרִתי בד
 ולא הלכתי ארבע אמות   ְ�לא תורה ְבלא תפילי%

 ולא ישנתי בבית המדרש   לא ֵ)יַנת ֶקַבע   ולא ֵ)יַנת ֲער�אי
ַלת ֲחֵבִרי �Jְולא 6ִ7ְ7ַי ְ�ַת 
ת' ר�אִתי ַלֲחֵבִרי ַ�ֲחִניכ�  ְולא ק�

 ויש אומרי� ַ�ֲחִכינ�ת'
  מתו" מסכת מגילהאת הפניני� הללו דליתי

ת'   ואחר כ"   ַ�ֲחִכינ�ת'  ַ�תחילה נכתב  ַ�ֲחִניכ�
ת'   משורש   ֲחנ'  בתהלי" חינוכו   אולי בעודו   על י�ִמי�&   ַ�ֲחִניכ�

 מקו� שמו המלא  ִ�ַ�ֲחִכינ�ת'    משוֶרש  8ַנה   כינוי 
ר   בדר" כלל של גי�שתי המילי� מתייחסות   לכינוי  נאי מימי� עב�

 רבי ֵזיר�א אמר
 אפילו בכינוי סת�    שיש לו    שאינו של גנאי

 לא קראתי לו
 כלומר   רק ִ�שמו המלא והמפ'רש

ב'ד  ִ�ְמלא ַה�8
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  שתי הנשי�%מי ה
 ְלִמְ):�ט&      שבאו לפני  שלמה המל

 בילקוט שמעוני כתוב
מ'ת היושמואל אמר   ז'נ'ת ממש      רבנ% אמרי%      ְיב�
ִמיר שרעבי  שמעתי ממורי    הרב  �6

ה  היויא� החכ�  אֶ)  ב% עזרא     אומר    שתי היולדות    אשה ו�חמ'ת�
 היולדת האחת   נתאלמנה   מבעלה    עוד לפני הלידה

 היולדת השניה   ֵא� הבעל  המנוח
 �ההלכה אומרת    א� האיש ֵמת   בלא בני�     אלמנתו   חייבת  ִ�יב

 מיהו   אחי בעלה הֵמת
ה   הִ<לוד החי  ֶ�% חמ'ת�

 א� תזכה בר" הנולד    ויהיה לה ְלֵב%
 תהיה חייבת   לגֵדל תינוק    שאינו פרי בטנה

ר לה   להינ7א לאיש אֵחר  א" ית�
ה  וא� ייפֵסק  די%   כי  הִיל'ד החי    הוא בנה של חמ'ת�

 הריהו   אחיו של בעלה המת
  לבוא בברית הנישואי%    שני� הרבה    עד אשר יחלֶצנ�הואי% היא מֶתֶרת  

 &לפיכ
 בשמעה את שלמה המל"   @'ֵזר   ִ@ְזר את הֶיֶלד

 ראתה את עתידה   בעיני רוחה     חופשי ֵמעל' של   ילד  שאינו  ֶ)ל�ה
 ִיב�&    ִ@ידל   ולא לצור&   לא לצור

 ואמרה
 לא יהיה&   ג� לי   ג� ל
 ר'ְ@ז
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 המיוחד ְלשבת חול המועד ֶ:ַסח
 הוא עני% מסורת ישראל

 על פיה נוהגי�  לקרוא ַ�ִצי�ר בבית הכנסת
 את מגילת   ִ)יר ַהִ)יִרי�

ִי�   אנחנו מוצאי�  דיו% ִהלכתי   בטומאת ידיי�  במסכת י�ד�
 הקשורה ְ�ִכְתֵבי הקודש

 וש� מוצגת המחלוקת הגדולה והחמורה
 ושת שיר השירי�   והכללת המגילה   בי% 8ְִתֵבי הקודשבעני% קד

 הא� חלה על   שיר השירי�
 קדושת 8ְִתֵבי הקודש האחרי�

 הדיו% מסתיי� בדברי המליצה המפורסמי�
 של האישיות המרכזית   בכל עול� התורה שבעל פה

 אמר רבי עקיבא
 חס ושלו�

 לא נחלק אד� מישראל   על שיר השירי�
ֵמא א  ת הידיי�שלא 6ְט�

 שאי% העול� כולו כדאי   8ַיו� שנית% �' שיר השירי�
 שכל הכתובי�   ק'ֶד)

 ושיר השירי�   קודש הקודשי�
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 ��בהלכות תשובה   אומר הרמבB בפרק ה
 דבר זה    שאומרי� ִטְ:ֵ)י אומות העול�;   אל יעבור במחשבת

 ורוב גולמי בני ישראל
 א גוזר על האד� מתחילת ברייתו   להיות צדיק או רשעשהקדוש ברו" הו

 אי% הדבר כ%
 אלא כל אד� ואד�   ראוי להיות צדיק   כמשה רבינו   או רשע   כירבע�

יי   או ש'ע  או חכ�  או סכל    או רחמ%  או אכזרי   או 8ִיל�
 ואי% לו מי שיכֵ:ה   ולא גוזר עליו

 ולא מי שימשכ'   ל9חד משני הצדדי�
 לא   הוא עצמו  מדעתו   נוטה לאיזה דר" שירצהא

מי יחלוק עליה��עד כא% דברי הרמב   � 
 ובכל זאת יש כא% שאלה   בדבר   החכ� והסכל

 הא� יש בכוחו של כל אד�    להיות חכ�   ויכול הוא לנטות אל החכמה
 א" ורק   מעצמו מדעתו

 חכי�היכול סכל גמור    ִ�רצונו    מעצמו מדעתו    לה
� וא� דעתו משובשת   רצונו עק

 � אינו נות% כא% תשובה ִלשאלה זו�הרמב
 נהפו" הוא

 הוא פוסל מכל וכל    איזשהו דבר מלד באד�
ר   שאי אפשר לו   לזוז ממנו ב�   המוש" אותו      ְלד�
 ובשביל לתת תוק� ִלדברי� אלה      הוא שואל

 ה כ"   ואל תע7ֵה כ"היה מצֶוה לנו על ידי  הנביאי� ע7ֵ&    היא
מה מקו� היה   לכל התורה 8ל�ה 

ְבֵאי ֶזה   די%   ְוֵאי ֶזה משפט    נפרע מ% הרשע    או משל� שכר לצדיק    
 השופט כל האר#   לא יעשה משפט

 ובכל זאת   אנחנו רואי�   מסביבינו אנשי�
 יה� ַמזיקי�שדעת� מוגבלת     רצונ� דהוי      ִ*בריה� תמוהי�       מעש

 ואי% אלה מספיקי% ביד�   
 לקנות   חכמה
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 �  אמר�יעקב חז%    עליו השלו�   ממנהיגי מפ
 וגידלנ ַעֵמי ארצות   רצינו לגדל  ֶאִ:יק'ְרִסי�

 נקרא על שמו של יעקב חז%  המרכז לצדק חברתי  במכו% וא% ליר 
  פרס ישראל   על תרומתו  לחברה ולמדינהחת%

 ְלמחשבה חופשית מאמונות    הטי�   ִל�'   כמו הציונות כולה  בתו� 
 ולד�'ק  ַ�עשייה

 הוא שא� לג�ֵדל ֶאִ:יק'ְרִסי�    הכופרי� בצור ישראל וגואלו
 להיות ככל הגויי�
 י�ִצר�מ�ויצאו לו   באמת   ַע

 אנחנו לא מוכני� לשמוע את הקולות היהודיי� בתוכנו
 אנחנו שואפי� אל המערב

 ו מערב נאור   שדחס את אבותינו ואימותינו על זיקניה� ְוַט:��אות
 אל תו" קרונותיה� של רכבות משא   כמו בהמות

 אותה תרבות מערבית נשגבת   שיצרה מערכת השמדה המונית
 משוכללת כל כ"

 מֵעי% תקדי� בלהה   לכל ערי# מטור�   העומד עלינו לכלותנו
רו�    והנה בא היו�  ותרבות המערב הנערצת    כמו תרבות המזרח    מצפו%   ִמד�

 את� יהודי�   מכל ֵעֶבר   מחרישה את אוזנינו  שב ו�)ב
 הקולות המתעקשי�   על מוצאנו היהודי  באי�  דווקא   מ%   ַה   ֿלא יהודי�

 וה� ְמ6ֲַעִבי� אותנו   וה� ַ�ִזי� לנו   וה�  נלחמי� בנו   להשמידנו
 ערב     פע� ממזרח  פע� ממ

 ועדיי% יש בתוכנו ַהל'ִקי� בתסמוֶנת 7ְט'ְקה'ְל�
נֵתנ נת'   מ'ִרי� אצבע מאשימה על תוקפ�   הסוגדי�  לאויב     ִמזדהי� ע� ת'ְקפ�

 רוב� ככול�  יוצאי חלציה�   של   אלה שרצו לגֵדל  ֶאִ:יק'ְרִסי�
ה  ְוֶהמ�

  י�ִצר�מ�ַע
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 יו� הכיפורי�ההפטרה ִלתפילת מנחה  של 
ה  היא ארבעת פרקי ספר    י'נ�ה      העוסק בשיבחה של   התשב�

 שני הפסוקי� החותמי� את הספר  מורי� לנו
 שרחמי אלהי�  וחסדיו   אינ� תלויי� כלל באד�  במעשיו

 כאמור בספר ישעיה
כ�י י   מחשבותיכ�  ולא ַדְרֵכיֶכ� דר�  כי לא מחשבות�

 כי גבהו שמי� ֵמ>ֶר#
 פסוקי� החותמי� את ספר י'נ�השני ה

 מצביעי� על יחסו של אלהי� אל האד� ואל העול�
 ַ�ֶמה שנקרא    העני% האלוהי

 וכ" כותב ישעיהו ליבובי#   על העני% האלוהי
 שהוא נעלה מכל מעשי האד�   מכל התנהגות'

 ואפילו ממעשה התשובה שהאד� עושה
 והנה הפסוקי�

ְלת'ויאֶמר אדונ�י   אתה חסת�    על  י'%   אשר לא עמלת� בו  ולא גיד�  הִקיק�
 שִ�% לילה היה ִב% לילה אבד

 ואני לא אחוס על נינֵוה העיר הגדולה
 אשר יש בה הרבה משתי� עשרה ִר�' אד�

 אשר לא י�ַדע בי% ימינו ִל7ְמאל'
ה ַר��ה ְבֵהמ� 

 הפסוקי� הללו   יש בה� נחמה רבה   ג� לימי� אלה
סת ַהֵאל   והוא יחוס וירח� עלינואנחנו יכולי� בשקט ל  חס'ת ְ�ח�

  יודעי� בי% ימיננו ִלשמאלנושאינ�א� אנחנו   הרבה בני אד� 
ה רבה  וג� ְ�ֵהמ�
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 רֵ�נו ַ�ְחַיי הדי�%
 קרא לשער השמיני בספרו   ח'ב'ת הלבבות

 שער ֶחְש�'% הֶנֶפש
 יש בו דברי פתיחה    וששה פרקי�

 הֶנֶפשמה החשבו% ע� 
  א� לא  א� חשבו% כל בני אד�  שווה

 על כמה פני� יהיה חשבו% האד� ע� נפש'
 מה תועלת החשבו% הזה

 א� לא   תמיד   א� חייב האד� לחשוב ע� נפשו 
  מ% המעשי�  ַלֶחְש�'%& מה חיב האד� לסמ'

 השאלה הראשונה ַ�פרק הראשו% היא
 מה החשבו% ע� ַהֶנֶפש
 שבו% נפשבמלי� פשוטות   מה זה ח
 ְוַרֵ�נ ַ�ְחַיי עונה

 השתדלות האד�   בינו בי% 7ְכל'
 אי" יעמוד אד�   מל ִשְכל'

 והוא מסביר
 יעמוד ִשְכל' של האד� מול יתר המרכיבי� את האד�

   שכל מל הצרכי� של האד�  שכל מל חמשת החשי�  שכל מול הרגש  
 שכל מל היצרי�

 ' של האד�ימצאו כל אלה איזו%   בתו" ִשְכל
 וכל מעשה יהא במחשבה תחילה
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א ט�  אז לקחנו תרנגול   שלא ח�
 ושחטנו אותו

 לא בשביל להשביע את רעבוננ   שהוא מ% הצרכי� של האד�
 אלא בשביל לַכֵ:ר על עוונ'ֵתינ

 ַ�ֶזה ְנַכֵ:ר
ִתי ִתי  ֶזה תמר�  ואנחנו ממלמלי�    ֶזה ֲחִליפ�

ה& ֶזה התרנגול ֵיֵל  ְלִמית�
ֵנס ְואל ל'�& ַואני ֶא�8  לחיי� טובי� וארוכי�  ְלש�

 נגד פולח% ההמ'ִני� הזה  יצאו חשוֵבי הרבני�  ללא הועיל
 רבי יוס� קארו   בעל   השולח% ערו"

 טור   א'ַרח ַחִיי�    הלכות יו� הכיפורי�   סימ% תרה
 כותב במפורש

ר�ה    בערב יו�   הכיפורי�מה שנוהגי�    לעשות 8ַ:�
 לשחוט תרנגול   על כל ֵ�% זכר

 ולומר עליו פסוקי�
 יש למנוע המנהג

 בעל משנה ברורה  מזהיר
 משו� חשש דרֵכי הֱאמ'ִרי

 א   רבי שלמה ב% אברה� 9ֶ*ֶרת�%    רבנו משה ב% נחמ%  וג� הרשב�ג� הרמב
 יצאו ְ�מאבק  נגד המנהג

ללא ה'ִעיל 
 י�  ַמִקיִפי� מעל ראשיה�והמוני בית ישראל  טובחי� ַ�לִל

 כמנהג  שבטי� קדומי�
 תפילת
 קקִריק
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 אמר רבי אלעזר    מהו המקרא
 מהאחרי שדיברה נעמי ע� רות וניסתה להניא אותה  ִמלבוא ִע

 דכתיב
 ַו6ֵֶרא כי מתאמצת היא ללכת איתה  ַותחדל לדבר אליה

 מ% הפסוק   שכול'   תשובות של רות המואביה
 לֵמדי� את השאלות ששאלה אותה נעמי

 אמרה נעמי לרות
ת       אסור לנו לצאת מתחו�   ַ)��

 &ענתה לה רות   באשר תְלִכי ֵאֵל
 אמרה לה   אסור לנו להתייחד   ע� גברי� זרי�

 ענתה רת   באשר תליני  אלי%
 מצִוי� אנו על     שש מאות ושלוש עשרה מצוות

 עִמי& אמרה לה רת    עֵמ
י& אסור לנו   עבודה זרה      ענתה רות לנעמי    ואלוהיי  אלוה�

 ארבע מיתות נמסרו לבית די%   לענוש בה� את העברייני�
 אמרה רות   באשר תמותי  אמת

 אמרה לה נעמי   שני קברי� נמסרו לבית די%
 לאלה שנענשו במית'ת חמר'ת  לאלה שנענשו במיתות קלות

 אמרה לה רות
 וש� איקבר

 מיד
 ַו6ֵֶרא כי מתאמצת היא ללכת איתה  ַותחדל לדבר אליה

 איזה ִמ% גיור הוא זה
 לקל�א
 לחְמר�א
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 הנה נעמי אומרת לרות המואביה
 וירדְת הגור%&    עליי& ורחצְת  ו�סכְת  ְושמְת 7ִמלותיי

 ורות עונה לה
 כל אשר תאמרי    אעשה
ה חמותהַו6ֵֶרד הגור%    ַותעש ככל אשר ִצַו �6 

 ממצו�ת חמותה& מ% האמור  מב% לחלוטי%  שרות עשתה  את ההיפ
 שהרי  אמורה היתה   להתקשט תחילה   ורק אחר כ"   לרדת אל הגור%

 ואילו רות  ירדה תחילה אל הגור%
 וש� התקשטה
 למה עשתה כ"

 על פי מדרש תנחומא     אמרה רות
 הד'ר :�ר# ַ�עריות

 שמא יראו אותי מקושטת
 ויאמרו שמא זונה היא 

 י   ירדה ַ�תחילה אל הגור%�לפיכ"   אומר רש
ה חמותה  ואחר כ"    ִקשטה עצמה  כאשר ִצַו�6

 על כ" נאמר במשלי
 ת% ְלחכ� ויח��8 עוד

 הודע ַלצדיק  ויוֶס� ֶלק�ח
 את ההוראות קיימה  רת המואביה  ִ�מדוי�ק
 סיבותאת הסדר  העיתוי והמיקו�   היא קבעה  לאור הנ

 בעצמה
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 בראש השנה
ר'% נ�יו 8ְִבֵני מ� � ע'ְבִרי% ְלפ� ל ַ�ֵאי ע'ל� �8 

 שנאמר בתהלי�
�   ַהֵמִבי% את כל מעשיה�'ַהי  ֵצר ַיַחד ִל��

ר'%  מהו 8ְִבֵני מ�
ֶבל תרגמ   8ְִבֵני ִאַמְרנ�א     כלומר 8ְִבֵני צא% ���ְ 

 ר'%ריש לקיש אמר  8ְמעל'ת בני מ�
ר'%  בגליל העליו% ר  מ� ה   המוליכה ִלְכפ�  אולי הכוונה ַלדר" התלל�

 זה בצד זה& י מפרש  הדר" קצר ואי% שניי�  יכולי� ִליֵל�רש
 &שהעמק עמוק  משני ִצֵ*י הדר

 ואז העומד בראש ההר   רואה את המטפסי� עליו   במבט אחד
 אמר רב יהודה  אמר שמואל  8ֲַחי�ל'ת של בית דוד

ִטיל ֶמֶלמ� רת ְו>ְדנת  ֶשמ�  על חייליו& ר'%   ְלש'% מ�
 הלאטיני NUMERUS   בכתבי יד אֵחרי�  ֵ:ְרש את שורש המילה מ% 

 על דר" ַהְש>ל�ה
ִאי ד צב�  המילה היוונית נֵמר'%  פירושה ִמְפק�

 והמדרש לסיכו�
 אחד מתֵאר את בני האד�  8ְִבֵני צא%   שאינ� יודעי�  מה ה� עושי�

ֵ:ס על הר תלולא  חד מתאר את האד� בעולמ' 8ְִמט�
תהו� פעורה לו משני צדדיו 

 ואחד רואה את ישראל 8ְֵחיל' של הקדוש ברו" הוא
 הוא שנאמר

�   ַהֵמִבי% את כל מעשיה�'ַהי  ֵצר ַיַחד ִל��
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 שנתיי� ַוחצי& במש
 התגלעה מחלוקת קשה   בי% בית שמאי לבית הלל

 לו לאד�        שנברא   או שלא נבראמה נוח 
 בית שמאי אומרי�   נוח לו לאד�   שלא נברא      יותר  משנברא
 בית הלל אומרי�     נוח לו לאד�    שנברא       יותר  משלא נברא

 שנתיי� ַוחצי
 ְלבסו� ִנְמנ וגמרו

  משנברא נוח לו לאד�   שלא נברא   יותר 
 שיועכשיו שנברא   יַפְ)ֵ:) במע

 כלומר   אלו ואלו  דברי אלהי� חיי�   אלא שההלכה הפע�  כבית שמאי
 בתוספת ַהִ:ְ):)   שבא כנראה  מבית מדרש� של בית הלל

 אי" הגיעו ְלמסקנה ז'
 נוח לו לאד�   שלא נברא      יותר  משנברא

מסבירי� החכמי� 
נ את המצוות וראו   שמצוות לא תעשה   מרובות יותר   ממצ  וות עֵשהמ�

 ה גידי��שלש מאות ששי� וחמש מצוות  לא תעשה   כנגד   שס
% מל� 

 ח אברי��מאתיי� ארבעי� שמוֶנה   מצוות עשה   כמני%   רמ
 לפיכ"   הסכנה האורבת לכל אד�   לעבור על מצוות   לא תעשה

 גדולה יותר מ% האפשרות  לקיי� מצוות  עֵשה
      יותר  משנבראנוח לו לאד�   שלא נברא &   משו� כ

 הואיל והאד� נולד   בעל כרחו      כאמור   עכשיו שנברא
 יַפְ)ֵ:) במעשיו
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 נאמר בקוהלת
ה ת   ְוַהGִֵתי�    ֵאינ�� י'ְדִעי� ְמאמ�  8ִי ַהַחִיי�   י'ְדִעי� ֶ)י�מ=

כ�ר   8ִי ִנְ)8ַח ִזְכר�� ֶה� �7  ְוֵאי% ע'ד ל�
  ִח<�יא היו מהלכי� בבית הקברותרבי יונת% ורבי

 רבי יונת%  סבר שהמתי�  מתי�  ואינ� חשי� ְ�דבר לראיה ציטט חלק מהפסוק
ה  ְוַהGִֵתי� ֵאינ�� י'ְדִעי� ְמאמ�

 אמר לו רבי ִח<�יא
ִנית�   כלומר א� קראת� את הפסוק  לא קראת� אותו ַ�שנית ִרית�   לא )� �J א� 

 יית� צרי" לקרוא אותו בשלישיתוא� שנית�  לא שילשת�   ה
 ;וא� שילשת�   לא פירשו ְל

 אפילו קראת� שלוש פעמי� את הפסוק  אתה זקוק   שמישהו יפרש ל" אותו
ה  ְוַהGִֵתי� ֵאינ�� י'ְדִעי� ְמאמ�

 אל רשעי�    שבחייה�   קרויי� מתי�
כ�ר   8ִי ִנְ)8ַח ִזְכר�� ֶה� �7  ְוֵאי% ע'ד ל�

 למי�  מיו� מות�  עושי� עצמ� כאינ� יודעי�   וחוטאי�ֶ)ְ�חייה�   מתע
 חול� לו יו� מות�     ְוִזְכר��  ִנְ)8ַח
 אבל  תחילתו של הפסוק הוא
 ת  8ִי ַהַחִיי�    י'ְדִעי� ֶ)י�מ=

 י   מאי    יודעי� שימותו     נותני� אל ליב�   יו� המיתה�אמר רש
מ'שכי� ידיה�  מ% העבירה     

 קי�  אלו הצדי
  שבמיתת%   נקראו  חיי�

י � עוֵמד ְוח�  א� על פי שֵמת   ִזְכר�
 לעול� ו�ֵעד
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 כתמי�הרבה אנשי�   מפריחי� לחלל העול�   ִמ
  כוונתוימִה�   ת�ְכואי% לה� מושג   מהו מקורו של הִמ

 �  לתועלת�ת�ְכ הִממ%חלק רק בוחרי� יש כאלה שמוסיפי� עוו% על פשע 
ר�ַעי� ו�ִרונמצאי�   �  י�ִצמ�

 סלעה �L�ְכזה למשל הביטוי    כל ִמ
ה  היא   חזקה כמו ֶסזה נשמע טוב   כאילו   כל ִמ  עַלל�

 עַלֶסה ְ�ל�י�    שכל ִמִלי ִממאמר מסוי�   שלושת אלֵפוא� יש ְ�
 הרי לנו   הררי סלעי�

 ע   היה פע� מטבעַלֶס
ה ְ�  ִמייטִ�ַל �Lע   יש המשַלֶס& 

 תלמוד הבבליהוא במסכת   מגילה  ַ�י הזה יטִ�המקור ַל
 אומר ש� רבי יוחנ%

 אי   נעקר מ% העול�ַ*בשבחו של הקדוש ברו" הוא   יותר ִמר המסֵ:
 אי�'ַר� איש כפר ִ@ובאותו עני%   דרש רבי יהודה  
 הל�ִהה ְתי�ִמ *=;מהו שכתוב בתהלי�     ל

 הל�ִהְתהתרופה לכל   היא השתיקה   כלומר    השתיקה כלפי האל  היא ַה
 ל   סיפר   שבאר# ישראל אומרי�ֶבכשחזר רב דימי   מאר# ישראל   אל ��

 י%ֵרְתא ִ�ְ)6ק�ע   ַמַלֶסה ְ�ל�ִמ
 דח�ע ֶאַלוה מטבע של ֶסה טובה אחת   שול�א� ִמ

 הרי שהשתיקה   שווה
 שניי�
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ל ַבר ֶאת ַ@ב ַה@�מ� �M(ֶ (Jַזה היה    ַה 

 מי לא משתֵמש  בפתג� החכ� הזה   מי לא שמע אותו
ל    למשפט הזה  מאיפה הגיע    ַה@�מ�
ר     משאות      הוא א'ֶגר  ל ְמזֶהה ע�   ִמְד��    ַ�ֶ�ֶט% י�מי� רבַה@�מ�
ל ַבר ֶאת ַ@ב ַה@�מ� �M(ֶ (Jַמה זה     ַה 

(Jִַמנ�ִי%   ַה 
 מי כתב את המשפט הזה   ַלראשונה

 "   ולא במשנה    ולא בתלמוד�אל תחפשו בתנ
 אל תחפשו  ַ�יהדות   ולא באיסל�    ולא בשו� כתבי קודש

 ארלס דיקנסBאת המשפט הזה   כתב  לראשונה    צ
   ד'ְמִ�י ְבנ'     והשנה    ֶאֶל� ְ)מ'ֶנה ֵמא'ת ארבעי� שמוֶנהש� הספר 

 וכ" נכתב ש�
מס  כפי שהקש האחרו%   שוֵבר את ג�' של הגמל  ֶהע�

 פיסת מידע מחתרתי זה
ה את נפשו   הדועכת    של   מיסטר *'ְמִ�י  מ'ְטט�

 'סארלס דיקנס   קרא ֵסֶפר    שהוא     חליפת מכתבי�      פְלמBצ
 משנת ֶאֶל� שש מאות ושש עשרה

אס ה'ְ�סBבי% הארכיבישו� האירי   ג ְמה'ל   לבי%   הפילוס'� האנגלי  ת'מ�  'ה% ְ�ר�
 וש�    באחד המכתבי�  של הארכיבישו�

 נכתב
 ז'ִהי הנ'צ�ה האחרונה   ששוברת את גבו של     הסס

ל  החלי� נ'צ�ה Jַ�ְ)     וסס   ְ�@�מ�
Jַלויצא לו   ַה ַבר ֶאת ַ@ב ַה@�מ� �M(ֶ ( 

 הנה
 �   ולא הרב עובדיה�לא הרמב
 ארלס דיקנסBצ
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 המכת�
 ר אל העצי� ואל האבני�ֵ�ַ*

    מ% המקור ממנו בא&פפירושו היו�    ה�
 בספר מלכי� מסופר על חכמתו של המל" שלמה

ר  � ֵ  ו י ד   ַ ל  ְַ  ַ   ע   Cי� צ  ע  ִ   ה   ֵ �  % ִ   מ   C'נ ב   L ר �  ז א )  ר  ְ  �  ה א   ַ    ֶ  ֲ    ֶ  ֶ ר י % � ז'ב א )  ֶ     ו ע ד ה א   ֲ      ֵ �    ַ יר' ְ   J ִ   צ א �   ַ    ֵ 
ל ר ע   � ַ   ו י ד     ֵ  ַ ה ו ע ל   ְַ  מ  ה   � ַ  ה   ְ  �  ֵ  ְ ע'� ַ  ל  �   ה  ַ   ו ע  7 ו ע ל  ְ  מ  ַ  ה ר   ְ   ֶ  ֶ י�  � ג   * ִ   ה  �  ַ 

ל' ַ � ו < ב   8 ִ  � א מ  י�      G ע ִ   ה   ַ מ  �  ( ִ  ְ  ל  ֶ  א   ַע '  למה  ת )  מ  כ  ַ    ְ   ת ח   ְ �    
 כשאומרי� היו�

 ר אל העצי� ואל האבני�ֵ�ַ*
    נבלע בי% הנקיקי� והענפי�;   וקול;מתכווני� לכ"   שאיש אינ'  שומע ל

 בעוד שעל פי הדת היהודית
 חכ� מכל אד�   ידע ודיבר את שפת העצי� והאבני�שלמה המל"   ֶה

 הרי שעל פי הדת המוסלמית
 ידעו    העצי� והאבני�   את שפת האד�

 הנה כ" כתוב   באמנת החמאס
  לשלו�'ת�8ְרִב תפילת אללה עליו   דמ�ח�השליח ְממפי 
  עד אשר יילחמו המוסלמי� ביהודי�   יו� הדי%ו  ע השעהלא תגי

 ויהרגו אות� המוסלמי�
  מאחורי האבני� והעצי�  ועד אשר יסתתר היהודי

 ואז יאמרו האבני� והעצי�
 ייש יהודי מתחבא מאחור�    ד אללה ֶב ֶע' ה   מוסלמי'ה

  בוא והרגהו
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 כשאומרי� את הסיסמא
 הכתובת על הקיר

 מתכווני�  שמול עינינו    מתנוססת אזהרה חמורה   שמענ�F ידע
 הרבה מעבר    ְלֶרֶמז בעלמא

                                                                                                          ואנחנו
 מ% הכתובת    בחוסר אחריות   ַ�אטימת    מתעלמי� 

 ַ�מקור של האימרה   בספר דניאלעיו% 
 מוֶרה על משמעות   הפוכ�ה לגמרי

ֶבל   ֵ�ְלַ)צ�אר   עשה משתה גדול    לאל� שרי�  מל"  ��
 ֶד)'בעצת היי%   שעלה לראשו   ציו�ה להביא את 8ְֵלי הק

 מ% ההיכל של בית האלהי�    ִ�ירושלי�
 ְוִיְ)ת מה�   יי%

ח והֵלל לאליליה�    ֶד)'הקהביאו   שתו   חיללו את כלי   ונשא ֶ)ב�
 בה בשעה   י�ְצא ֶאְצְ�ע'ת    כ� ידו של אד�

 שרשמה    כתובת על הקיר
 המל"   ֵ�ְלַ)צ�אר   ִנבהל מאד   תקפה   פחד וחרדה

יו   ִהבהילוה     הודו   שנ�ה  מחשבות�
יו   הְתר ז' ַמקישות     ִקְשֵרי יֵרכ� ִברכיו   זו ל� 

  על פי   שלא הבי% דבר מ% ה�8תבא�
 הכתובת על הקיר    ִהשפיעה עליו קשות

  לא ִהתעֵל� ממנה   לגמרי  הוא
 ליבו ניבא לו   ר�ע'ת מאד

 י%ִסְרַפל ֵקא 6ְֵנא  ְמֵנא לו את הכתובת   ְמ'רק דניאל   יכול היה לקר
 ;יֶת'ע    לאחר שמנה ושקל   את ר�;ת� ק# למלכואלהי� �7

 סר�פ�י ַדמ�ְלתנה ְנ
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 יש אנשי�
 הרואי� חשיבות   אי% דומה לה    בהנצחת שמ�   לחיי עולמי�

 יאד מה� היה רבי יוחנ%   שאמר בש� רבי שמעו% ב% י'ַחח�ֶא
 הֶ?� ַה'ל�עה מפיו   ��ע�בר שמכל תלמיד חכ�    שאומרי� ְ*

 רֶבJֶ'ת ַ�ב'ְביו    דת'ת�ְפ7ִ
    שני� רבות   לאחר מותו     רֶבJֶַ�יו ת'ת�ְפהניע 7ִאי" יכול אד� ל

 והרי   אי% לו שפתיי�
 � רוחני מקביל   והוא חיֶלת יש ֶצעל פי הזוהר    לכל ֵמ

 % הדובבותשפתיו   ֵה
 ב   פירושו   נוט� עסיסד'ֵב

 כתוב בשיר השירי�
 י�ִנֵ)י ְיֵתְפ 7ִב'ֵבי�   *ִרי)�ֵמי ְל'ִדד ְלְך'ב   ה'ֵלHי% ַהֵ< 8ְְך8ִֵחְו

מסבירי� החכמי� 
 ב'ֵבד *<� אד� אצבע' עליו   ִמיַחNִר של ענבי�   כיוו% שGַ'ֶממה 8

8ֵלהתר�   הוא ערימה של ענבי�   שמניחי� אותה להתחמ�  ענבי  ר'ֶמ8& 
 תגלפני הדריכה ַ�

 ב'ֵבד *<� אד� אצבע' עליו   ִמיַחNִר של ענבי�   כיוו% שGַ'ֶממה 8
 א� תלמידי חכמי�

 הֶ?� ַה'ל�ע�    ��יֶהִ:ה ִמע�ר שמַבכיוו% שאומרי� ְ*
 רֶבJֶ'ת ַ�ב'ְב�    דת'ֵתיֶהְפ7ִ

 לימי�  התגלגל המשפט הזה
 ב'ֵבד *<� אד� אצבע' עליו   ִמיַחNִר של ענבי�   כיוו% שGַ'ֶממה 8

 למשמעות שונה לחלוטי%
 פעולהמזומני� ִל�   וה� מוכני� י�שה� בשלי� ַ*   שיש דברי�   &ככווני� לתמ

  הוא&כל שצרי
 עוד מאמ# קט%
 לחיצת אצבע

 
 
 
 

 
 

 
 

 



70 

 
 
 

ס הקדושי'ְזרְ�ְמ9ְל 
 ספירה    ההגמו% של מילאנומאה הרביעית ַלשהיה ַ�

 מיוחסת האימרה המפורסמת
Si fueris Romae  Romano vivito more    si fueris alibi vivito sicut ibi 

 סגנו% הרומאי ה ַ� חֵי כאשר אתה ברומא
 חיה כפי שחיי� במקו� אחר   מקו� אחר כאשר אתה ְ�

 יִאר'מ�ג 8ְאו בקיצור   ברומא   התנֵה
 לעומתו  הלל הזק% היה אומר

 � שאי% אנשי�   השתדל להיות איש'קְמִב
 יש לנו כא%   שתי גישות נפרדות לחיי�

 מנהגי המקו� לכללי ;א� עצמְתהגישה הנוצרית אומרת   ַה
 &ט   אל תסתֵ�ֵלשחק אותה ראש קט%     אל תת��

 ואילו גישת היהודי�   לוקחת אחריות   שאיש   לא ביקש אותה מה� 
 היא גוררת סכנות אינספור

 הדבר  בולט בשטח
 &ֵ�סת      והאד�    ִמ%זוהי התנשאות   זה מעצֵ�

 את ציווההלל הזק%   ידע את כל אלה   ובכל ז
 � שאי% אנשי�   השתדל להיות איש'קְמִב

ס הקדושי'ְזרְ�ְמ9 
 יִאר'מ�ג 8ְ    ברומא   התנֵהיַעִצ%   ִהֵכל�א� הוא ידע   ְו

 וזה   כל ההבדל
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 שאלו נא חילוני מצוי   בלי מילו%
 מה זה     יוצא דופ%

 כת בכורות   יודעלעומת אלה   כל ינוקא ודרדק דתי   שלמד את מס
 אנחנו משחקי� ע� ילדינו   משחקי יוצא דופ%

 כלומר מיהו השונה   האחר   החריג    היוצא מ% הכלל
 #   מחיצהִי   שפירושה   ח�%ולא נותני� דעתנו   למילה ד'ֶפ

#   חי�  ְלִננ'ת  המבדילות  בי% ְ:פ�גו� שיש לו כמה ְ*מחיצה אחת ְל 
 % הזאת'ֶפדא   מ% ַהיוצ    היהמהו    או ִמ

 במסכת בכורות דני� בסוגיית  הבכור לבית אביו     מיהו בכור
 יש בכור לנחלה   אבל לא לכה%   לכה% אבל לא לנחלה
 ג� לכה%   וג� לנחלה    או  לא לכה%   ולא לנחלה

 תלוי אי" הוא נולד
 אנחנו מתפללי�

נ  ב   �    � ח  ר 8 ל ר  ט  כ'ר :  ל �  י כ  ) ל  ְ ֵ ק *   ִ       ֶ  ֶ   �    ֶ  ֶ      ְ   �    ִ    ֶ הַ  מ  ה   � ב  � ל    � >ד  ר א  ֵ  � י י 7   ְ  ַ    �  �       ֵ �  ְ י הא   ִ  ִ       ל    
    � ח  ר ר  ט   :      ֶ  ֶ    ֶ   טבעי%   באופ   נפטרה ממנו�ֶחֶרַהד   הראשו%   ֶ)ל�ו�הוא ַהֶ 

 ה של היולדתנ�ְטאבל היו לידות שהיה צרי" לקרוע את דופ% ִ�
 ולהוציא את התינוק

�   אינו   וולדהמאותו הרגע    ח  ר ר  ט   :    ֶ  ֶ    ֶ  ֶ 
 דופ%     הוציאוהו   בעד הדופ% של בט% אימ'הוא פשוט   יוצא 

    � ח  ר ר  ֶ      מעמדו ההלכתי   שונה   ממעמד   : ט   ֶ    ֶ  ֶ                                
 היו� קוראי� לזה    תינוק שנולד   בניתוח קיסרי

 על שמו של יוליוס קיסר
 שאכ%    היה

 יוצא דופ%    
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 אי% אוכלי% אפיקומ%    בליל הסדר
 בתחילת הסדר   איננה אפיקומ%מחצית המצה אותה מצפיני�   

 ולכ% הילדי�   אינ� מחפשי� את האפיקומ%   אלא את המצה
 שלאחריה   לא יוגש   אפיקומ%  
 המילה  אפיקומ%   היא מילה יוונית

 פירושה הוא   הקינוח שלאחר הסעודה
 תמרי�פירות   עוגות  מיני מתיקה   אגוזי�   

 שבית המקדש היה קיי�זמ% ִ�
 י ישראל   את קרב% הפסח   ביו� יד בניס%   בכל שנההקריבו בנ

 השנ�וההוראה מ% הִמ
 אי% מפטירי% אחר קרב% הפסח   אפיקומ%

 מפטירי% מלשו%    נפטר     נפטרי% מ% הסעודה  בלי אפיקומ%
 ר בשר הקרב%ַח   9מיני תרגימאכלומר אי% אוכלי%   קינוחי�   

 חטאינומפני בית המקדש חרב    בעוונותינו   
 יר   עולות   או זבחי�ִע   חטאת   7ֶהח�ְנאי% קרבנות    תמיד  ִמ
 הי�   בכל זאת   לקיי� את המצו�ִואבל אנחנו מצ

 אי% מפטירי% אחר סעודת הפסח    אפיקומ%
 תחילת הסדר   חצי מצה   לסו� הארוחהולכ% מצפיני�   ִ�

 %שלאחר אכילתה   נסתיימה הארוחה   ואי% אפיקומ�
 ��ומר הרמבוא

 ובזמ% הזה אוכל כזית מצה ואינו טוע� אחריה כלו�
 כדי שיהיה הפסק סעודתו וטע� בשר הפסח או המצה שבפיו

 שאכילת% היא המצוה
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 ט   על פי המילו%    הואְקיְנִטְסיְנִא
 ) טבעיח

�<Jִל ַהה    ַעיר�ִמְ)ה �Nַגל'ת ֲהע=ְפִל   ה ד�Lֵר ִמֶצֵי 
  טבעי)ח

 החוש הזה טבוע בכל אד�   ויש לו תפקיד אחד בלבד
 לשמור על האד�   בעיקר  מפני עצמו

 %י�    למדנו  לומדי� ועוד נלמד  להתגוֵנִייצ'ִני� ִחִמיִאֵמ
  או תבונה   אי% זמ%הצ�ֵעאבל מפני עצמנו   אי% מקו� ל

 לַעט  כבר ַ:ְקיְנִטְסיְנִא� העי%     ַהֶראו אז   הרבה לפני   ֶה
      זה קורה   בו זמניתל'ֵע   ואחר כ"  :יַעִפ'הוא אינו  מ

 כל כ" מהר   שאנחנו מביני� מה קרה לנו   רק בדיעבד
 טְקיְנִטְסיְנִאי�  לשלוט ַ�ִלאי% לנו 8ֵ

 הוא שולט בנו   לחלוטי%   ומטרתו    טובה לנו
 תנאי המציאות שלנו  כל זמ% שאנחנו  מוגני�  ִ�

 ח   מנוחה דרוכהט שלנו נ�ְקיְנִטְסיְנִאַה
 פגיעה ִלי  ִד<�ע   בו קיי�  חשש ִמג�יֶרִרְבעד לאותו    )�

בצומח הזה  קיי�   בכל האורגניזמי�  בחי )הח 
 למה

 איר�% ִסחכ� ֶ�אמר ֶה
 'רק   אל תְח;ה ממֶסכְמדרוש       אל 6ִ;פלא'ת ממ

�ַGֶרֵשה שה ר'ת�6ְסִנ עסק ְ�ָךתבונ%   ואי% ל ִהית�
 ככה
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 השבוע כתב מיכאל הנדלזל#
 עור" המוס�  ספרי�

 רשימה יפהפיה   אודות   סימ% השאלה   מקורו  ויסודו
 והוא סימ%  הסוגר את השאלה   א� כותבי� משמאל לימי%

 וגבו של סימ% השאלה   אל השאלה    א� כותבי� בעברית מימי% לשמאל
 ר  על תולדות סימני הפיסוק   שהומצאובתו" כ"   למדנו  שעו

 באמצע המאה השמינית
 מיכאל הנדלזל# כותב

 השאלה הראשונה בתורה  באה מפי הכל יכול
 שברגע מסוי�  אינו כל יודע

 9ֶי�8ה    ונאל# לשאול את האד�
 והוא מוסי� כי בתורה  נכתבה המילה   בלי סימ% השאלה הידוע לנו

 ובכ%
  בתורה את סימני הפיסוק   שהנדלזל#  מכיראי% סימ% שאלה    ואי%

 קוראי� לזה   טעמי המקרא     יש משהו אחר
 זוהי מערכת בת עשרי� ושניי� טעמי�  שה� ה� סימני הפיסוק בי% המשפטי�

 י�לובעיקר בתו" הִמ     לי�בי% הִמ
  קבוצותשלשהמדקדקי� הקדמוני�  חילקו את הסימני� האלה ל

  לא מנוגני�טעמי�משרתי�   טעמי� מפסיקי�    טעמי� 
 ומה% לקבוצות משנה

            שלישי� או פקידי�שרי�שני� או     ִמ מלכי�     קיסרי�   
 במילה   9ֶי�8ה  המופיעה בספר בראשית פרק ג  פסוק   ט

 יש איזה קו קטנט%  מתחת לאות  יוד
 'דאנכית    מתחת לאות    ימעי% פסיק קט% הניצב 

סק על יע בצהסימ% הזה מ  שני טעמי�      ַמֲעִמיד   ְו    ס'� :�
  9ֶי�8ה      הרי כתוב   ַו<אֶמר ל'     סימ% שאלה9ֶי�8ה אי% במילה 

  ִיְ)>ֵלהב   ַולא כת 
סק  ְו   יש     ַמֲעִמיד   ס'� :�

 י מפרש   מתו" בראשית רבא�רש
  אלא ליכנס ִעמ' ִ�דברי�    יודע היה היכ% הוא

 שלא יהיה נבהל להשיב   א� יענישוהו פתאו�
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 ד% מרגלית  במוס� מעריב של היו�
 מסיי� את מאמרו   בצמד המילי�

 י�ִמי� ַיִ@יד
 הפירוש    הר'ֵוַח      של הביטוי הזה   י�ִמי� ַיִ@יד   הוא

ִתיד  יוכיח  א� אמנ� %8ֵ הדבר  ֶהע�
 י�ִמי� ַיִ@יד

  איוב  וש� אי% את המילה    ַיִ@ידל   מספרהביטוי   שא
ִני� י'אמרתי   י�ִמי� ְיַדֵ�ר   ְור ה'ב )� ְכמ�  ִדיע ח�

 הכוונה היא  לתת משקל יתר   ְלִדְבֵרי זקני� בעֵלי ניסיו%
 הימי� עצמ�   לא דיברו מעול�    לא מדברי�   ולא ְיַדֵ�ר

  שזכה לרוב ימי�   הוא ידֵ�ר   האד�
הְבר'ב שנותיו  ְכמ�    י'ִדיע ח�

 מכא% משליכי� בהשאלה   על הימי� הבאי�  בה�   ניווכח בדבר
 י%מֵע

 הנחיה ונרֶא
 ימי� יגידו
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 מוס� האר#  מציי%   מאה שנה
 להולדת   הפרופסור ישעיהו ליבובי#   מנוחתו עד%

 במאמר הנושא את הש�    ֵאיֶזה ִ@י�'ר
 כתב נת% אלתרמ%

 ותיו של ישעיהו ליבובי#   היו לֵש� דברהשקפ
% ואת שלל עניניה%  כשאנו מביאי� בחשבו% את מידת חריפות�

 נדמה לפעמי�
 כי אילו היה בה%  כוח מח#   כמידת כוח תנופה שלה%
 כי אז היו הללו מסוגלות שלא להשאיר אב% על אב%

ל מְשֵגי המציאות שאנו שרויי� בה  ִמ8ְל�
 ולהניח אותנו

 הפרופסוריחד ע� 
 בעול� התוה

 מה שמציל אותנו ואותו   ג� יחד   מסכנה ז'  הוא
 שהשקפותיו  ֶה% 8ה חריפ'ת וחדות

 עד שה% חותכות וחולפות   בתו" הבעיות
 ְ�ִלי להשאיר בה%

 סימ%
 מלכתוב ספרי�B   י נמנע ישעיהו ליבובי#לא בכִד
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תהמאפיי% הבולט ביותר של כל    תר� 
 הוא הביטחו%  הבלתי מעורער   בעליונותה  על פני כל התרבויות   האֵחר'ת

 אי% תרבות    המעמידה תרבות אחרת   מעליה
 יכולי� להיות   הערכה   כבוד הדדי     אהבה ושנאה

 אבל בכל הנוגע   ַלדירג
 כל תרבות לעצמה   היא ִ:ְסג�ת התרבי'ת

  כלשהיוכול�   בדרכ�    ְ�ֵני תרבות     
ב�ה    רוב   מרבית ג   תרבות    ִנְגז�ר  מ% השורש   ר� �7 המ

הת     ְלחיוב או ִלשלילה  אי% הוא בא להעיד    על איכות  המ�
ר  או   על אמת   על מס�

 עובדה
 יש תרבות רעה   קלוקלת   תרבות השקר והעמדת הפני�

צותרבות ַה  ַ:ְר&   תרבות ַה  ְ)מ'ר לי    תרבות הסמו  Bט�
 המקור של המילה   6ְַר�ת

 מופיע בספר    במדבר   פרק לב   פסוק   יד
 ֵתיֶכ�     'ְוִהNֵה ַקְמ�6ֶ 6ַַחת ֲאב

 6ְַר�ת
ִאי� �Hֲאנ�ִ)י� ַח 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



78 

 
 
 

ת'  הא� חייב אד� להתבטא  נכו% ִ�שפ�
%   לא    ְ�>ֶל� רבתי  התשובה היא כמוב�

ד ְל ֵלג   8ַאוות נפשו  אי% כא% עֵביר�ה על החוקיכול כל ֶאח�  ִהְתע�
 אי% העילגת ִנְז8ֶֶרת   ְ�ִדיֵני העונשי%

 ע� זאת
ְחִ�יר א ְבת�  לעג של עילגי�   על אלה  הדוברי� נכו%  ְ�ִמְבט�

 חוש� את ִהְתג�ְלמת ַהִטְ:)ת
 עובדה 

� על    ק'  צ' של כתרהִעיְלִגי� הללו   עצמ�    מקפידי� ִ�ְכִתיבת�
 וכל מה   שאינו בא     לידי ביטוי   ִ�ְל)'נ��      מוֵצא ביטוי עמוק 

 על צג המחֵשב   המערבי    הנא'ר
ִי%   ויש ש�   ֵחית   והבדלי� בי%   ֵהא ְו>ֶל�  ק� ְוַכ�  ויש ש�  ע�

 ויש מהדירי�  המטעימי�     מנקדי�
לֶ:ה לא ִ�ְכִ*י   נולד ההפרש   בי% הבעה ִ�כת�  ב   ְלֵבי% הבעה   ְ�ע�

 ְ�מעל'ת כל תרבות       ְמַכֶהֶנת     ְ)ִאיפ�ה       לצמצ� את ההבדל  
ב    לכיוו%    ההבעה ִ�ְכת�

ה יותר   ִמשו�  שהיא  ְזִהיר�ה יותר  היא ְ)קל�
 ועל %8ֵ

 נכונה יותר
מ�ֲח  ה יותרכ�
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 המקפידי� למיניֶה�  טועני�

 הי� נמצא ַ�פרטי� הקטני�שאל
ט קט%  זה או אחר  היינ  הצלחת המשימה  תלויה  ִ�ְפר�

 וזלזול בה�   או אפילו באחד מה�
 עלול להכשיל את כל המשימה

 בכל מאודי   בכל ע'ִדי&  אני מאמי% בכ
 שאלתי את הב% שלי   ִמנ�ִי% המקור  ַלמשפט החכ� הזה

 והנה מה שענה לי
  O.00/C.1/1Pל לודויג ַמְיס   ו�% ֶדר ר'הה זהו ציטוט של האדריכ

 C23מגדולי הארכיטקטי� של המאה ה
 השחקי� הראשו% מפלדה וזכוכית    ובונה גורד

 ריסו% התכנו% הארכיטקטוניהוא דגל ְ�
 רֵת'הוא י  ת 'ח:�   וטע% ֶ)

 את הביטוי
 God is in the details  
 20Q/Q.141  יורק ֶהר�אְלד טריביו% C�ַאמר בראיו% לניו
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 י בירושלי��השבוע הלכתי למכו% ממר
 לשמוע הרצאה מלומדת מפי   זאב בנימי% בגי%

 לאחר שמנה את כל נקודות הציו%  ואת כל התפניות  ִנזדקפ אוזנ�י
 פתאו� הוא ציטט

 ג ֵמחפירות חייו'אי% ע� אשר ִיס
 נת% אלתרמ%   התכוו% כנראה   לקוי� אדומי�

 אי% ע� אשר  יפקיר את הקוי� האדומי�  המבטיחי� את חייו
ִפי  אי% הכוונה דווקא   לקו אדו�   ט':'ְגר�

 אלא   כל שהוא  עמדה נחרצת   קאז'ס ֶ�ִלי
 עילה למלחמה עיקשת

  חפירות חיינו% האל
 והנה

 אמרנו  שלא נגיד   ְוִהג�ְדנ
  והתפשרנו  שלא ִנתפֵשר    אמרנו שאי%  ְוֵי)  

   מאחורינוכל הקוי� האדומי�    כבר ש�   רחוק   כל חפירות חיינו
 אז מה    אלתרמ% טעה    לא    זהו   שיר    מיטב השיר
 רבי משול� ב% שלמה ֵדי ִפיֵאיר�ה  כתב על מיטב השיר

 ְש>לני    חכ� לבב
מי זה וישיר   אל ְמתי הד'ר בכבוד רב  

ַעי    אני הו  אֲהִשיב'ִתי�     מיד�
 בי% טוב  בי% רע   לא יבקר   אשר 

  האמת   ִאֵז% ְוִחֵקר   וליבו
 אני הוא המשורר   המשקר

 מיטב השיר   8ְז�ב'
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 שי�מהו שיח ֵחְר
ת'ֶלֵאש  ה ג� אלה   אינ�   מביני�    איש את זל�

 כל מילה נאמרת    מתורגמת לשפתו של השומע
  הפוכה   ִמֶ)ל האומרלעתי� קרובות  משתמעת   כוונה

ג�ה  ממש   דור ַהְ:ל�
 כבימי בני% מגדל בבל  שנתפלגו הלשונות  ונתבלבלו העשתונות

 מה עושי�    מבוכה גדולה
 ��ראוי   הלכתי אצל המ'ֶרה נבוכי�   הוא הרמב& כמו כל נבו

 בהעתקתו של הרב שמואל אב% תיבו%
 חלק שני   פרק כט

    כשישְמֵעה מדברדע    כי מי שלא יבי% לשו% אד�
 ֵידע בלא ספק   שהוא מדֵ�ר

 אלא שלא ֵידע כוונתו
 ויותר גדול מזה   שהוא ישמע מדבריו   מיל'ת
ד  ה�   כפי ְלש'% המדֵ�ר  מ'ר'ת על עני% ֶאח�

 ויזדֵמ% במקרה   שתהיה המילה ההיא  ִ�לשו% השומע
צ�ה המדֵ�ר& מ'ר�ה על היפ  העני% ההוא   אשר ר�

 מעויחשוב השו
 שהוראתה אצל המדֵ�ר 

 כהוראתה אצלו
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 מקובל לחשוב  שהמילה ִה@�י'%    מצביעה על שיקול דעת   וחכמה
 ולא היא     ממש

 ִה@�י'%   פירוש'   גיבוש מחשבה   על פני הדברי�    ְ�לא יגיע�ה
 ֶזֶרתריחו� קליל ַ�נושא   מבלי להתעמק      מֵעי% מחשבה ראשונית נג

 ההיקש   או על פי ִנְסי'% ֶהעבר& על דר
 הרבה אסונות  התרחשו   בניגוד ַלִה@�י'%  והיו    סיבה לבהלה

 כמו כ%   אנחנו יודעי�   שמל ַהִה@�י'%   יש ִה@�י'%   שכנגד
  למעמדוד חֵרוכל ִה@�י'% 

 הואיל ואנחנו עומדי�   פע� אחר פע�    בפני   ֶהגי'נ'ת מתנגשי�
 וי לשקול    סוגיות מכריעות   ִ�דרכי� אחרות   לאו דווקא על פי ההגיו%רא

 לפעמי�   הִהגיו%  הוא רק מראית עי% מתעתעת    מעבר לו ממתי%    בור שחת
 הרבה מ% הרמאויות והנוכלי'ת  הציגו חזות הגיונית למדי

 סמכת על   חולשת הגיונ' של הקרב%    כל תרגיל עוק#נכל תחבולה   
 ירושלמיתלמוד ה ַ�  כ" אמרו חכמי�  ו

 הספרי� החיצוניי�  לִה@�י'%  ִנתנ   לא ִליגיע�ה
 זאת ועוד

 במסכת ברכות  מסופר
 כשחלה רבי אליֶעֶזר   נכנסו תלמידיו לבקרו

 אמרו לו   רֵ�נ    ַלמֶדנ אורחות חיי�   ונזכה בה% לחיי העול� הבא
 אמר לה�

 ִה?�ֲהר ִ�כבוד חבריכ�
 ְנע ְ�ֵניֶכ�  ִמ% ַהִה@�י'%ִמ
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 ס'ד

ר ֶסֶתר   שאד� נ'ֵצר בליבו   מעלימ' מאחרי�  הוא   ְ*ב�
 ונאמר במשלי

ר& הול ב�  רכיל מגֶלה ס'ד   ונאמ% רוח   ְמַכֶסה *�
 רבי שלמה אב% גביר'ל   קובע כלל

  ְוס'ד ִ�שלושה    איננו ס'ד    הס'ד     בי% שניי�  
 מר יכול אד� לגלות סודו   לעוד אד� אחד   לכל היותרכלו

 לאיש ס'ד   נאמ% מקורב      לבעל ס'ד
 כמו שנאמר

ד ֵמ>ֶל�;   אנשי שלומ" יהיו רבי�   בעל ס'ְד  ֶאח�
 ראוי להיזהר  ִ�ְבחירת   בעל ס'ד   שהאד� מפקיד אצלו    אוצר יקר

 יי�ְולפעמי�  גילוי הסוד ברבי�     גובל   בסכנת ח
 ב% סירא אומר

 ;ע� :'ֶתה   9ל 6ְִסַתי�יד   כי לא יכל ְלַכס'ת ס'ֶד
ע מה ֵיֶלד ס'פ'  לפני זר   אל תע7 רז   כי לא 6ֵד�

 ויש אומרי�
 סוד שיצא לחלל העול�   מטבעו הוא   יגיע אל אוז% האד�  המבקש להרע

 והאד�   שלא השכיל לשמור על סודו
 ישל� מחיר יקר

    הפצת' ַ�רבי�א� בשביל למנוע
 וא�   על הנזק   שלאחר ההפצה

 החכ� ַ�אד�&    כבר אמר שלמה המל
 שומר פיו לש'נ'   שומר ִמצ�ר'ת נ�ְפ)'
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   הצדיק   רב� של אסירי המחתרותעל ֶר� אריה לוי%
 מספר   הסופר חיי� באר

 אני חושב שהסיפור הכי מרתק שהיה לי ע� ֶר� אריה הוא
 כנראה היטב& ע� אחת   בחצפה של בחור צעיר   ולא מחונשפ

 שאלתי אותו
 ו צדיקי�   זה נכו%�ֶר� אריה   אומרי� שאתה ֶאחד מל

 אז הוא הסתכל עלי   היה לו מבט ח� מאד
 וככה   אפילו קצת קצת   ע� הומור עצמי   והוא אמר לי

ִמי�  ִלְפע�
 שאלתי אותו   מה הכוונה   והוא הסביר לי

 לא יכול לחזור על זה ִ�לשונו   אבל הוא אמר ליאני 
 ו הצדיקי�    זה לא מינוי�להיות ֶאחד מל

 אד� לא מקבל מינוי של צדיק   מאותו הרגע הוא יושב על הכסא
 זה לא משרה   זה 6ֶֶק%

 ו צדיקי��וכל אד�   יכול להיות ַ�תק% של ֶאחד מל
 לפעמי� לשעה   לפעמי� לדקה    לפעמי� ִלשניה
 וגומר את תפקידו  מישהו אחר נכנס ַלתק% הזה

 אני חושב שהאמירה הזאת שלו   נותנת המו% תקווה
 כי היא מתמצתת את הבנתו של ֶר� אריה לוי%

 מה זה   להיות צדיק 
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 כשאד� רואה   סכנה של ממש    נשקפת
 זה רק טבעי שתאחז בו בהלה

 הלשו%   מכוח סמכות שהסמיכו עצמ�או אז מגיעי� המרגיעי�   חֵדי 
 כהות חושי�& או מכוח מזימה שה� חורשי�  ואולי אפילו מתו

 ה� אומרי�
 אתה רואה   ֵצל הרי�    8ְהרי�

 כלומר אי% ממש ַ�דאגה   ויש הפרזה והגדלה של מציאות שאינה קיימת
 וכ"   פע� אחר פע�    ולא לומדי�

ִרי�הלכתי לבדוק את המקור   שעל פיו נו  לדה האמרה  צל הרי� 8ְה�
 והנה הפתעה

 &מסופר בספר שופטי�  על ַ@ַעל ב% ֶעֶבד  שביקש ִלמרוד   באביֶמֶל
 &כשנודע הדבר לאביֶמֶל

� ֲאִביֶמֶל ע�ה ר�אִ)י�& ַוי�ק� ה ַוֶיֶאְרב ַעל ְ)ֶכ�   9ְר�� � ֲאֶ)ר ִעמ' ַלְיל� ע�  ְוכל ה�
 אל ְזבל  וירא ַ@ַעל ֶ�% ֶעֶבד את הע� ויאמר 
ִרי�  הנה ַע�  יורד מראשי ֶהה�

ִרי�   אתה רואה 8ַאנשי�  ויאמר אליו ְזבל  את צל ֶהה�
ר העיר   נאמ% לאביֶמֶל  והוא אשר רקח את המזימה&  ְזבל היה �7

 נגד ַ@ַעל ֶ�% ֶעֶבד  בשביל להפיל אותו ַ�פח
 ע'ת ולא ֵצל הרי�ואכ%  ַ@ַעל ֶ�% ֶעֶבד  לא ראה שו� ֵצל     לא ֵצל ְ�ק�

 היו ש� לוחמי� רבי�
 מארבעה כיווני�

 והיו לו את כל הסיבות לפחד בהלה   בצדק רב   זה נגמר רע מאד
 ולכ%   א� מישהו מנסה להרגיע ַ�פתג�

ִרי�אתה  ִרי� 8ְה�  רואה ֵצל ה�
 לבדוק טוב טובלו כדאי 

 את הֵצל
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 כשרוצי� להביע זילזול    בשפה העברית
 מגייסי�   שתי אותיות   שמחליפות אות אחת

 �   במקו�  כל אות אחרתֵמי% ִ)
 נניח שרוצי� להביע זילזול   ברדיו   בטלויזיה   או בעיתוני�

 מיד הופכי� אלה ְל
 י�'ִניתִמה   או   ְ)י�יְזִוֶלי'  ְ)ֵמְדְ)מ�

�� ְ)מ�� אאת מה שעשה ב% גוריו%    ִע 
  שלו  י�אִמס�ס    ע� הקסאמי� ְ)ַמֶרֶמס ְ)ֶרחיזק השבוע   ֶ:

 תחשבו    איזו הברקה לשונית   ייחודית לשפה העתיקה הזאת
 זה יאה לכל עני%   ולכל ש�

 '%רמ�  של   שרו% ְ)תקְתנ�יְתהתנתקות ְ)ִמַל
 ר'גְתשהיה לנו   אתרוג ְ)ֶמ

 טְרֶממ'ְלא'למרט  ְ)    של       תסְנ�8ְתִמהתכנסות  ְ)וג� ַל
 דק�מל הממוקד ְ)ֵמסי8ועל אחת כמה וכמה   ַל
 '   שהיו אמורי� להביא שלו�להכל בגלל הסכמי   אוסל' ְ)מ'ְס

 האד�ַפִתיְנת      אינתיפאדה  ְ)ִמר�'�  בצלוהביאו ְ)מ�
 ה שלנוינ�ִדֵממדינה ְ)אס   שמכיר ַ�מ�והעלו לשלטו% את   החמאס ְ)ַמ

 %אֵזמ�% ְ)ר   ע� אבו   מאֵזעכשיו אומרי� שצרי" להידב
 הנ�ְדמדנה ְ)אולי נצליח   להגיע   לאיזה   ה

 י�ִני   אל שולח% הדיוני� ְ)ִמי�יִנִטְסֶלונשב ע�    הפלסטיני�  ְ)מ�
י'תלֲחנ�ְתִמי'ת ְ)י�      והתנחלִזח�ֲאנדבר על   מאחזי� ְ)ַמ 

 ואי% לדבר סו�
 זו המדיניות   של מדינת    תל אביב

 ל אביבהיא ְ)ֵמ
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 המאחזי�    אינ� מרגיזי� את הערבי�
 אני מתכוו%   לאות� מאחזי�   בלתי חוקיי�

לל   ארבעה אנשי�   כבשה  וחתלתֶבאלה שיש בה�    קרווא%    חבית   ֶח 
 מי שחושב   שזהו עניינ� של הערבי�  ועל זה מאבק�

 מקטי% את העניי% 
 א עליה�משו� כ"   ג� מתנש

 את הערבי�     מענייני� המאחזי�    הגדולי� באמת
   מלפני קו� המדינה    שהפכו בינתיי�    לישובי� פורחי�י'תהיאחזויות והתנחל

      מה� שהיו לערי� שוקקותקבוצותכפרי�    מושבי�   מושבות   קיבוצי� 
 את העיניי�אלה הישובי�  שהיו בשכבר הימי�   מאחזי�    ה� שמוציאי� לה� 

 גְרֶ�כמו שאמר משה דיי%   על קברו הטרי   של רועי ר'ְט
 למול עיניה� אנו הופכי� לנו לנחלה   את האדמה והכפרי�

 בה� ישבו    ה� ואבותיה�
  מתנשאביטול   אל נא נבטל%  ְ�י'תלד את שאיפותיה� הגאל נא נגֵמ

 פ% תתאמת   נבואתו של אריאל שרו%
 כ%  ייגזר    כדי%   נצרי�ודינה של תל אביב   א

  סוא%&ר�אינו דומה   מאחז    על הר טרשי� קרח    לעיר ללא הפסקה    8ְ
 עיר שחוברה לה יחדיו

 מחלול      ייל ֵמסאמי    אבו כביר    B   עגה א  סלאֶמפ�מי�
 מוראד   מנשייה   נורדייהB    שייחמוניסB ה  שייחנ�ארַס

 ולה    תל אביב  יפו שהתאחדו כול�   לעיר אחת גד
 ה הוא הירקו%      וג� ואדי מוסררה הוא נתיבי איילו%  Bשזור� בה ואדי עוג

 שומרו%   עקר   מיסודוַביהודה המרד� אחר המאחזי� הבלתי חוקיי�  ִ�
 כללא מ% המרד� הזה     תבוא הישועה ַל

 �ישובי� שיצאו מזמ%    מכלל מאחזיעיניה� של הערבי�   נשואות   ִל
 נפש� יוצאת אליה�

 דעת� אינה סובלת  את אובדנ�
   שנאה יוקדתדְלי� משטמה עזה    ְורתחושותיה�   וזעמ�   ה�

 י ידועֵוֱהְלהנה כי כ%    
 מאחזי�   בלתי חוקיי� גרידאלא ְ�

 עסקינ%
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ר  כשאנחנו אומרי�   ק'ל ק'ֵרא Gִ�ְַד��
 א   ואי% לו שומעי�אנחנו בדר" כלל מתכווני�   לקול שק'ֵר

ר   קורא בקול   ואי% איש מקשיב לו  משל לאחד   שעומד לבדו באמצע ַהGְִד��
 אד� כזה   נחשב ְלִבְלִתי שפוי

 קורא וקורא  בלי טע� ותועלת  עד שגרונו ניחר
 הרי   אי%   מי שישמע

  הגמר&פאבל המקור לפסוק הזה   אומר את ההי
 מ   פסוק   גפרק ישעיהו 

ה מסילה לאלהינוקול ק ב� ֲער� �� ר    פנו דר" אדונ�י   ַיMְר  ורא      Gִ�ְַד��
 כלומר

 הנביא ישעיה אומר   שמעתי קול קורא אלי  מצֶוה
ר   לע� אדונ�י  ַ:נ  דר"   Gִ�ְַד��

 זהו קולו של אלהי� הקורא אל הנביא ישעיה   והנביא שומע   מעביר הלאה ַלע�
 יא בשורת נחמה גאולה  לע� ישראלכל הפרשה הזאת   ה

ל  בדר" נס      כל גיא יינ7ֵא   וכל הר וגבעה ִיְ):�
 ב ְלִמי)'ר   והרכסי� ְלִבְקע�ה'והיה ֶהע�ק

ה  כבוד ה וB   ונגל�  וראו כל בשר ַיְח*�
 8Bי ִ:י ה
 ִ*ֵ�ר
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 מחר    בכל בתי הכנסת בעול�
 יתחילו לקרוא את התורה   מבראשית    פרשת השבוע

 אמר אלהי� 
 צלמנונעשה אד� ְ�

 ה   יש פניה לגור� שני   יחיד או רבי�7ֲֶעבמילה   ַנ
    יחד   בצוותאה7ֲֶעלמי    הקדוש ברו" הוא    אומר    ַנ

 יש לזה הרבה פירושי�    אני בחרתי לי  לדרוש על אחד מה�
 ��פירושו של רבנו משה ב% מימו%     הרמב

 ' של הדבר האמיתייל�    הוא ִצ��    אומר הרמבֶלֶצ
 %ל שדי יתלונ�ֵצבשו� פני�   אינו העתקו      כתוב בתהלי�   ְ�

ע טא� כ"  מדוע כתוב      G ה ר   I ח  ַ  ו 6   ְ     ֵ  ְ  ַ  ְ י� ַ  לה  א  ִ    מ    ֱ  ֵ   
י�כמעט  לה  ִ   א    ֱ 

 לזה   ֵצ
 ט    בשביל להיות אלהי�ַעהרי כל שצרי" הוא     ְמ

 אלא שהמעט הזה   בכל זאת    נשגב מבינת אנוש
 זה הרבה יותר מהרבה

 כמו בי% אלהי�
 יל'ת ִצמ  או  ְ*ת'מל ְ*לבי% ֵצ

 הפרופסור משה ציפור   בספרו
 � השבעי� לספר בראשית   גְר6ַ

 �ֶל� המילה   ֶצגְר6ִק'%  ְלְיוונית   9מביא את המילה הי
 ומשמעה   תמונה או פסל של מישהו

 י%ִניקוכ% בארמית     ִא
 אד� העליו% מכל   היא עבודה זרההעבודה לה�   לרבות האמונה ַ�
   אלהי� אחרי� על פני;משו�   לא תעשה ל

 לט עצמו האד�    ויצטמצ�  לכדי ֵצלפיכ" ימֵע
 בפני אלוהיו
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 פרשת השבוע    וירא
ה   עֵקדת יצחק בתוכה   פרשת העֵקד� 
 אנשי� דתיי� שמתפללי�  יו� יו�   

 מכירי� את עקדת יצחק
 בעל פה

 בכל יו�  מימות השנה   ִ�תפילת שחרית   קוראי� את עקדת יצחק 
 אינספור  פירושי�  מנסי� לפתור את החידה
 אי" אבא   מכ%   להקריב את בנו לעולה
 אבא  שביטל את הפולחני� האליליי�
 והעניק לאנושות  את האמונה באל אחד

 מצד אחד  אמונה עמוקה  בקיומו  של בורא עול�
 שאי% להרהר אחר מצו�ת'

 ��כדברי הרמב
 ויראתו   עד היכ% היא מגעתB גבול אהבת ה

 אי" ִנ6ֶֶנת בכלל   הוראה שכז'  לאב&   מאיד
 לשחוט את בנו אשר אהב

 ה� אב% עזרא אומררבי אבר
  והאלוהי� ניסה את אברה�  ואחר שהכתוב אומר ַ�תחילה 

 סרו כל הטענות
 וצרי" שיהא די בכ"
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  עַ�ְרת 9ַיְרִקהוא   שידוע ְ�
    על ש� ארבעת הזוגות   שנקברו ש�   איש ואשתו&נקראת כ

 אד� וחוה    אברה� ושרה   יצחק ורבקה   ויעקב ולאה
 קביעה הזאתה ספק   ַ�פרשת השבוע    פרשת חיי שרה     מעל�

 וכ" כתוב
 %ַענ�# 8ְֶרֶאר'%   ְ�ְביא ֶחע  ִהַ�ְרת 9ַיְרִקה ְ�ר��7ת מ��6ַו

 ק'� מ'תהְמ  8ִעַ�ְרת 9ַיְרִק מתיישב הש�   &נשאלת השאלה   אי
 ע� העובדה   שבנה של שרה    יצחק   לא הכיר עדיי% את רבקה

 עימה הוא עתיד להיקבר ש�ש
 ולפני הולדת  יעקב ולאה   שא� ה�   אמורי� להיקבר ש�

 אחד ההסברי� הוא
 ר'%ְבק'�   ששינה את שמו   פע� קראו למקו�  ֶחמ�שרה מתה   ְ�

 עַ�ְרת 9ַיְרִקואילו בזמ% כתיבת הפרשה    נקרא אותו מקו�   
 על ש� ארבעת הזוגות

 היא חברו%ע ַ�ְר9ת ה�ַיְרא ִקֵרְמַממאוחר יותר   נקרא המקו�   
 י�הסבר אחר נות% רש

 עַ�ְרת 9ַיְרִק
 ע ענקי� שהיו ש�ַ�ְרעל ש� 9

 �יֶהִבֲאי    ַומ�ְלַת  ְויַ)   ֵ)%ימ�ִחֲא
 ה   מוסבר במסכת ס'ט�מדוע נקראו כ"

  מיומ% שבאחי�%ימ�ִחֲא
 פיסת קרקע   עליה דר"   כלומר  כל  ת'תח�ְ)י� את האר# 7ִ8ִֵמ ֶ)יַ) ֵ)

 'ר   מפני כובד גופובהיתה ְל
 הליכתו  ַ�י� את האר# תלמי� תלמי�7ִֵמ ֶ)ימ�ְלַתְו

 רוב משקל'ְ�
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 נכתב   אֵצֵ<בפרשת ַו
ע  י ה ז ר  ֲ ו ה   ְ ֶ   8 ע פ ר ה >ר #;ְ  � �  ַ   �    ַ  ֲ  ַ   

ה ו צ פ מ  ד  ה ו ק   G 6  י פ ר צ  �  ְ  �  ְ  ֵ �   � �  �  ְ  ַ � ה'  �   �   �ֶ ְ  � נ ה ו נ ג 
כ ב  ר  ְ ו נ ב      ְ  ְ ל;ְ ִ  ח ִמ    �  8   :  (  ְ ה'ְ  מ  ֲ  � � ת ה א ד  ע       � ז ר  ב   ֶ  ְ  ַ ְ   ; 

 פסוק הזה    רק את הברכה   ושוכחי� את חלקו הראשו%נוהגי� לראות ַ�
ע  י ה ז ר  ֲ ו ה   ְ ֶ   8 ע פ ר ה >ר #;ְ  � �  ַ   �    ַ  ֲ  ַ   

ֶ  ע פ ר ה >ר #'    אינו מפרש את  נ'ְרפְסה י�ְד ע'ַבנַרֵ�  �    ַ י   כמושג של רי�ֲ  
 'ברי השמי� ל�ֵב'ְככה 8ְֶ�ְרנ�בדומה להבטחה   ֶ)

ה ו צ פי   שע� ישראל   יפרו#   ֵנְפכלומר   ִל מ  ד  ה ו ק   G י �  ְ  �  ְ  ֵ � ה' � �   �   �   �ֶ ְ  � נ ה ו נ ג 
ֶ  8 ע פ ר ה >ר #קוד� לכ%    יהיה זרעו     �    ַ  ֲ  ַ 

    לא היתהמ'ה�ת    אשר �8לְפִ)היינו     יגיעו אל תכלית ַה
 'נ'ְרפְסה י�ְד ע'ַבנלשונו של   ַרֵ�ִב

 כי אמנ� תשועת האל העתידה
 גלות�ה היו� ְ�'ֶוהישראל  ַהת  לְפִ)רוב תהיה אחר 

  הי�ְהאשר כמוהו לא ִנ
 נפלה ולא תוסי� לנפול עוד ציטוט ממסכת ברכות   האומר     ְ�מבארי�

 פירוש שתהא  נפילה כל כ" גדולה  שאי אפשר ליפול עוד
 ה התחתונה      אל מרת� המרתפי�ט�יְ*  ַלשהגיע
 עה כל זמ% שקיימת  אפשרות   לעוד נפילה ישו'ת ִל:צ�כלומר    אי% ְל

 רק אז
 'ת   יתקיי� בנו   חלקו השני של הפסוקילאחר כל הנפילות האפשִר

ה ו צ פ מ  ד  ה ו ק   G 6  י פ ר צ  �  ְ  �  ְ  ֵ �   � �  �  ְ  ַ � ה'  �   �   �ֶ ְ  � נ ה ו נ ג 
כ ב  ר  ְ ו נ ב      ְ  ְ ל;ְ ִ  ח   �  8   :  ( ְ  מ   ְ ה'ִ  מ  ֲ  � � ת ה א ד  ע       � ז ר  ב   ֶ  ְ  ַ ְ   ; 
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 בֶ)פרשת   ַוֵ<
 חנ%אמר רבי יו

 רַעב   אינו אלא לשו% של   ַצֶ)כל מקו� שנאמר   ַוֵ<
 י� על סוגיה זו    במסכת   סנהדרי%    נכתבִניִע��

 בא הדבר ללמד כי ישראל אינו צרי" לחיות חיי� של מנוחה ושלווה
 �'ל�ע% ��לתֵק'   כי אי% עוד מה לעשות   ה לחיי� שבה� נדֶמ

עדת לפורענותא מ'   היזובכל מקו� שיש ישיבה �8 
 לביסוס טענה זו של רבי יוחנ%   הוא מביא דוגמאות

 רשנאמר בספר במד��
 'ת אל בנות מואבנְזל הע� ִלֶח<�י�   ַוMִHִב ישראל ַ�ֶ)ַוֵ<

 ונאמר בספר בראשית
 ב ישראל באר# גוש%   ומיד אחר כ"   ויקרבו ימי ישראל למותֶ)ַוֵ<

 ונאמר ג� בספר מלכי�
 איש תחת גפנו  ותחת תאנתו  בטח ב יהודה וישראל   ל�ֶ)ַוֵ<

 ואחר כ"
 ד'�ֱא   הוא ֶב&ע המלר�ֶזי   ִמד'ִמֲאד ה�ַד% לשלמה   את ֲהט�B�7 ה� ֶקי�ַו

קס:�וג� בפרשת השבוע הזה   שנפתחת ַ� 
 ב יעקב באר# מגורי אביו   באר# כנע%ֶ)ַוֵ<

 וכעבור שני פסוקי�
 ה   אל אביה�ע�� ר�ת���יוס� את ִ*א ֵב<�ַו
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 #Jֵפרשת ִמ

 מסופר בה על שני החלומות  שחל� פרעה
 בחלו� הראשו%

פ'ת   בולעות את שבע הפרות הדשנותשדשבע פרות דקות  
 בחלו� השני

Mִ י� דקות   בולעות את שבע ֵהִלֳ�שבעMִ�ֳי� הבריאות והמלאותִל 
 פרעה   שהחלומות   חלו� אחד ה�יוס� בעל החלומות   מודיע ל

לקיימו מעידה   על כוונת אלהי� למהר ת החלו�נוהי)� 
 שלושה ר'% החלו�   ִלְתהוא מחלק את ִ:

 ר'% הבעייהְתהסבר החלו� המציג בעיה      ִ:
 ובתו" כ" הוא ג� דואג לעצמו

 תור    יוס� מציג   ג� את הבעייה    ג� את פתרונה    וג� את מי שיפהיינ
 ע   ולאחריה%   שבע שני� של רעב'ב�באי� שבע שני� של 7הנה הולכי� 

 וקיימת סכנה ששבע השני� הרעות   ישכיחו את שבע השני� הטובות
כמו שנאמר ש� 

ה ה�ִכְו �Lֶר>ת ה�ב ֶאע�ר�# 
 ועל כ%   יש לקיי� את החלו� כלשונו
 יבלעו השני� הרעות את השני� הטובות

ב שבשני� הטובות   אל הרעותטר חלק מ% ַהלעשות מעשה   שיעבי 
 תפקיד הר�ז   את עצמו    ַלמ�רְמוכא%   הוא מציע ִ�

 כמו שאמר יוס� אל פרעה 
 � ִיר�ְצ# ִמֶרל ֶא ַעהֵתיִ) ִו    � כ�ח�ב'% ְו) נ�יעה   ִאְרא ַפֵרֵיה �6ַעְו

 ואכ%  אומר לו פרעה
  ;'מ� �8כ�ח�'% ְובנ�י% ֵא

  למושל על כל אר# מצרי�והוא ממנה אותו 
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  ויחי  בברכת יעקב אבינו לבניו מתו" פרשת השבוע
 החותמת את ספר בראשית
 מופיע המשפט המפורס�

ִי% ת ֲעֵלי ע� ת י'ֵס�    ֵ�% :'ר�  ֵ�% :'ר�
 ה% רעִיהמשפט הזה היה ועודנו מעי% תפילה   מפני ע�

 פה תואר   עד מאדבמסכת ברכות מסופר על רבי יוחנ%  שהיה י
  גביע של כס� חדש מבית הצור�   מלאו אותו בגרגרי רימו% אדו�לְט

 מי�י� אדוִדר�שימו מסביב לשפת הגביע  זר של ְו
 לֵצהניחו את הגביע על אד% החלו%   בי% אור השמש   ַל

 י% יופיו של רבי יוחנ%משהו מ% הזוהר הזה   הוא מֵע
 רי בית הטבילה של הנשי�היה לו הרגל לרבי יוחנ%  לשבת בשע
 והיה אומר

 כאשר עולות בנות ישראל באות מ% הטבילה
 יסתכלו בי   ויהיו לה% ילדי� יפי� כמוני

 אמרו לו חכמי�
 אי% אדוני מתירא מעי% הרע

ִי% רעה  אמר לה�   אני ִמזרעו של יוס�   ואי% שולטת בנו ע�
 ככתוב

ִי% ת ֲעֵלי ע� ת י'ֵס�    ֵ�% :'ר�  ֵ�% :'ר�
ִי% ִי%  אלא עֵלי ע� ה   אל תקרא ֲעֵלי ע�  ואמר רבי ��9

ִקי� ִמשליטתה של העי%  שה� מעִלי� מסל�
מדוע 

 יש אומרי�
 עי% של יוס� שלא הלכה שבי אחר פיתויה� של אשת פוטיפר

 שכרו שאי% ֵעי% הרע שולטת בו
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 הה   בשביל להיות   רוֶע�7ְבלא צרי" להיות   8ִ
   אינה יכולה לרעות את הצא%ה�7ְב%   8ִואכ

 י הרועי�אלא שמנהיג    ראוי לו   להכיר את דרֵכ
  יתרוצא%את משה היה רועה וכ" אומר המדרש   על הפסוק   

 המופיע בפרשת השבוע הזה   פרשת שמות
 צדיק יבח%B נאמר  בתהלי�   ה

 ל"  ה צא%      שנאמר על דוד המֶעְרִמה הוא בוחנ'   ְ�בֶמ
 ויקחהו ממכלאות צא%

 היה עושה    דודה ֶמ
 היה מונע הגדולי� מפני הקטני�   והיה מוציא הקטני� לרעות

    עשב הר"כדי שירע
  עשב הבינוניתאחר כ" היה מוציא הזקני�   כדי שירע 

 ואחר כ" היה מוציא הבחורי�   שיהיו אוכלי%   עשב הקשה
 אמר הקדוש ברו" הוא

 ות   איש לפי כוחו   יבוא וירעה בעמימי שהוא יודע לרע
 צא%   הקדוש ברו" הוא   אלא ְ�'נח�וא� משה רבנו   לא ְ�

 אמרו רבותינו    כשהיה משה רבנו   רועה צאנו של יתרו במדבר
 קֶרברח ממנו גדי   ור# אחריו   עד שהגיע לחסית   שהוא מ% ֶי
 נזדמנה לו ש�  בריכה של מי�    ועמד הגדי לשתות

 גדי% שהגיע משה אצלו   אמר ַלכיו
 � אתהֵי      ע�אמ� מפני צ�# היית�ר�אני לא הייתי יודע   ֶ)

 &הרכיב את הגדי על כתפ'   והיה מהֵל
 ד� רחמי� לנהוג צאנו של בשר ו�;אמר הקדוש ברו" הוא    יש ל

 ה צאני   ישראלרֶע    אתה 6ִ;   חיי&כ
   רבנואת שמו של משהמדרשי�   מוצאי� אנו במקומות רבי�   ַ�
 ה      שהוא ראשי תיבות�ֶעְרִמ

 משה רבנו עליו השלו�
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 פרשת ו�ארא
 על מוצאו  של משה רבנו

 משה רבנו נולד לעמר�    ְליוכבד    שהיתה   דודתו של עמר� 
 מבחינת משפטי התורה   אנחנו יודעי� כי דודתו של יהודי

 אסורה לו לנישואי%
   כתוב  פסוק יט רק כבספר ויקרא  פ
 לא תגלה; ואחות אבי;  ְוֶעְרַות אחות אמ

 וכ% הלאה בפסוק כ
א   ערירי� ימותו    �Aה  ֶחטא� ִי ת'  ֶעְרַות *'ד' ִ@ל�  ואיש אשר ישכב את *'ד�

ֵרת  זוהי עבירה  בגדר איסורי העריות  מדובר על איסור �8
 מ% החמורי� ביותר

  ויוכבד     התקיימו לפני מת% תורה אלא שנישואי% אלה   של עמר�
 לפני האיסור

ֵ�נ  מדוע הסכי� אלהי�   שייוולד אד� כמשה  ויגיע למעלת    ר�
  מנישואי%      שהוא עתיד להזהיר עליה�   לאסור אות�

מפרשי� 
 נישואי עמר�   ע� דודתו   יוצרי� פג� כלשהו במוצאו של משה רבנו

ב תמיד   שיימֵצא   פג� וליקוי  במנהיג בעל שררהוראוי מט�
 על ידי כ" יוכל הע�   להטיח בפניו את את עברו ואת מוצאו

 לרסנו ולהגבילו   מלעשות כל שיעלה על דעתו
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 'א    כתובבפרשת השבוע �

 המ�ֵהד ְ�ַע) ְויִאֵמ)'נ' ְלב ְלֶל# 8ֶַרֱחל לא ֶיֵאר�7ְי ִיֵנכל ְ�ְל
 )'נ'ב ְלֶל# 8ֶַרֱחזה  לא ֶימי שלא יודע מה 

 י�מוזמ% לקרוא את הפירוש    הנהיר והבהיר   של רש
 י�וכ" מפרש רש

% לא ְינ )�   שו%אני שהוא ל�ר אוֵמ(ַNֵ% 
 בני ישראל לאיש את לשונו    לא שינ%וכ%   לא חר# ִל

#רב'ת ח�ְ)ְח%   ַמנ# )�רג ח�'ַרמ%   ְלֵנְ)#6ַ 6ִר�ֱחאז 6ֶ 
 ירִ)ֲעי� 6ִַצרד ח�ַי%   ְונ)�חרי� ְואד� 

 סו� ציטוט
 )'נ'ב ְלֶל# 8ֶַרֱח לכל  מהו     לא ֶי%ב�עכשיו מ

 % עזרא  טע� להרחיבְ�וא� על פי כ%   מצא רבנו אברה� ִא
 �   שיפחיֵ*)'נ'ב ְלֶל# 8ֶַרֱחלא ֶי

 &   או נושַחוהטע� שיהיה נוֵב
 אב% שוש% מסביר  במיל'נ'

  לשונובֵ�ְרִ)  %       שיֵנ)'נ'ְלת # ֶאַרח�
 היכ�ִ)נביחה  או   ְנ� לֵש

 י�   את המכה האחרונהִרְצִמאלהי� מבטיח למשה  להביא על ַה
 מכת בכורות

 ל   לא יאונה כל רעֵאר�7ְי ִיֵנכל ְ�ְל
 ככתוב

ל ר א  נ י י 7  כל �  ל   ֵ �  ְ  ִ   ֵ ְ     ְ ַ   לא י ח ר #     ֱ  ֶ     ( ב ל  ל   8  ְ    ֶ י)  נ''ֶ  א  מ  ִ    ל   ֵ  ְ ַ   ו ע ד   מ   ְ  ה   ��  ֵ  הְ 
%ע ד   6 % ע  מ  ְ    ל   ֵ    ַ  ַ ה י הו ה  ְ  ל  ר י פ  ֶ   ְ   �  א )   ְ  ַ   ֶ  ֲ   

ל ר א  י% י 7  י � ב  ר  צ  י% מ   �  ֵ �  ְ  ִ    ֵ     ִ ַ  ְ  ִ     ֵ 
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י:י  ִצI  פירושה   8ִה יפ�ִפֲח 
ר   בי% דבר לדברמ    היא  ג�    שיוויו% @�היפ�ִפאבל ֲח 

 ו% עצמה    לקראת השוויהיפ�ִפֲח   היא הפעולה   לקראת ַההיפ�ִפ של ֲח&תהלי
 היפ�ִפמנהל יוצא  מקבל את פני המנהל הנכנס   וה� עושי�   ֲח

 המנהל היוצא ממשי" בתפקידו   עד שהמנהל הנכנס    לומד את התפקיד
 היפ�ִפֲחהזמ% שה� שוהי� יחדיו   נקרא   תקופת ַה

 י%ֵעְמ
 עוד זה מדבר   וזה בא

ח ְ� בפרשת השבוע     L  (  ַ    כתובַ 
נ % לא ע  ד ה G י) ע ֶ  � � י מ       ַ     ִ �  � )       �  י'מ  ד ה א G ו ע   ֵ �      ַ ה  ְ  י ל  נ י     �ְ  �  ל  פ  ְ ֵ  ל  ע �   ִ     � �  ה 

 י מפרש�ורש
 ענ%   משלי� לעמוד האשמגיד שעמוד ֶה

 ענ%ועמוד האש משלי� לעמוד ֶה
 הה   ֶזעוֶל  ה  שעד שלא ישקע ֶז

 כלומר   זהו תהלי" החפיפה הראשו%   שאנחנו מכירי�
    עמוד האש'שיחליפענ%   א� על פי שהחשי" היו�   נשאר   עד עמוד ֶה

 ועמוד האש    א� על פי שהאיר היו�   נשאר
 ענ%עד שיחליפ' עמוד ֶה
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 בפרשת יתרו
 מייע# יתרו   למשה רבנו

8 ל ז ה מ  ח  ה ת  ִ  � ו 69     ֶ ֱ  ֶ ע �  ְ   �   י   � �  ה  ֵ  9נ )  י ל  ְ  י�  ַ ִ  ח  לה  י א  א  ִ    י ר    ֱ    ֵ  ְ ת   ִ  מ  י א  ֶ   9נ )   ֱ    ֵ צ ע'7    ְ  י ב  ַ  נ א  �    ֵ  ְ 
� ה  6  ע ל  מ  ֶ  ו 7   ֵ  ֲ  �  ְ  ַ י�   � 7  ְ  פ  י א ל  ִ    ר  �  ֲ א'ת  ֵ    י מ  ר   7    ֵ    ֵ י�    �  M י ח מ  ר   7   ִ  ִ  ֲ    ֵ ר     � י ע 7  ר  ֲ  �  ו 7     ֵ  ת' ְ  �

ת ט א  פ  ֶ  ו )      ְ ל ְ  � כ  ע � �  ְ  � ה   ֵ  ע ת  � �  
ל י ה 8  @ ד ְ  � �   � ו ה  ב ר ה   * ַ  � ה  י  ל'ַ  � �   ל  יא א  ֶ   י ב   ֵ      ִ ל      ;  � J ט ְ  � ו כ  ב ר ה   * ַ  � ה    � �  ַ'%  ט  : ְ    י )   ְ  ִ  �  ֵ  ה 

ל ק  ֵ  ו ה  י  ְ  � ל  ע  ֶ   מ  �  ֵ  ;  א ְ    ו נ 7  �  ְ    6 ִ  � א   & 
 ואז בא הפסוק

ה ַו  ע מ)  מ   ( >  ֶ     ַ  ְ ק'ל ח ִ  ְ       ל  נ''  ַ   ו < ע 7 ְ   ת  ר   ַַ  ר >מ  ֶ     �  8ל א )   ֲ      
 ל    אשר    אמרהאמנ�   שמע משה   לעצת יתרו   ועשה   8

 שהרי נאמר בהמש"
ת ל ֶ  א  יא% א  ה י ב   ( J ר ה ב   * ֶ  ה        ִ  ְ   ֶ �  ַ ה ַ  � �   ֶ  מ)  J ט  ְ  �  ו כ ל     ב ר ה   * ַ  � ה    � �  ַ'� ט ה : ֵ  % י )        ְ  ִ   

@ ד ַה  ל �8 יתרו הציע למשה   לשפוט    את    ר ה  ב   * �  ַ   ל' � �  
תמשה רבנו   תיק% קצת את ההצעה   ורק   ֶ   א  ה      ( J ר ה ב   * ֶ  ה  �  ַ ל   ַ  � �   יא% א  ֶ   י ב        ִ ה  ְ  ֶ  מ)    

 הֶ)'ל   לבי%   ק�דמה ההבדל   בי%    @�בעני% זה     
 ת   צריכה להיעשות'א�8ְריתרו חשב שחלוקת העבודה בי% הַע

 לפי גודל התביעה
 כדי% מאהואילו משה   ידע שדי% פרוטה 

 י   הכרו"   בהכרעת הדי%   הוא הקובעִ)'קולכ%    ַה
 מי ישפוט בי% הניצי�
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 בפרשת משפטי�
  יש פסוק   המנטרל את כוחו של הרוב  א� מטרתו  רעה

י לאנאמר     י ה 9ח ר  ה  ֵ  ת   ֲ     ֶ ְ י� ִ  ִ   ר �  ר ע  ַ  ְ  �  ל   ת' 
ע נ ה ע ל  ְ    ו לא ַ  ת     ֶ ֲ ט   בי ִר  ַ  נ  ִ ְ   ל  י�'  י ר �  ִ   ת 9ח ר   ַ    ֵ  ֲ        H ה  ַ  ל   ת'ְ 

 משפט דבר ל�;י מפרש      א� ישאל�רש
  מ% הריב;מלסלק עצנטות לצד אחד   ה ִללא תעֶנ

 אמיתו   ואני אומר י ד% אותו ַלֵואלא ֱה
  פתרונו&כ)ט'   וְפ על אופניו 8ִ   'בMְַיְל

י לא י ה 9ח ר  ה  ֵ  ת   ֲ     ֶ ְ י� ִ  ִ   ר �  ר ע  ַ  ְ  �  ל   ת' 
ַ  רשעי� מ        �א� ראית          Hִ י% משפט 
ֵ י� ה  ִ�  ַר    ְ יל ו לא תאמר   הוא  �   הנני נוטה אחריה�   

ל ְ   ו לא ע נ ה ע  ַ  ת     ֶ ֲ נ ט   בי ִר  ַ  ִ ְ   ל  י�'  י ר �  ִ   ת 9ח ר   ַ    ֵ  ֲ        H ה ַ  ל   ת'ְ 
 '% על אותו המשפט*Nִ ַה;וא� ישאל

 י אות% רבי�ֵרֲח על הריב   דבר   הנוטה N9ֶנֲעאל 6ַ
 להטות את המשפט  מאמית'

 אלא אמור את המשפט   כאשר הוא
 אר הרבי��ַצוקולר יהא תלוי  ְ�
 כלומר

י�מי שמוציא מ% הפסוק השל�   רק את המלי�    י ר �  ִ   9ח ר   ַ    ֵ  ֲ   H ה  ַ  ל   ת'ְ 
מטעהוגורס   שהרוב קובע הכל   טועה  

 אח�ְ:י�   יש את הטע�   ִטִ�מתחת למילה   ַר
Hי�   לבי%   ִ�א מ% המפסיקי� הקטני�  המפסיק בי% המילה  ַרוה ה  ַ  ל   ת'ְ 

 וכ" יש להבי%
ע  ְ   ו לא ֲ ת  לַ  ַ  נ ה ע  נ ט   בי ִר  ֶ    ִ ְ   ל  י�'  י ר �  ִ   ת 9ח ר   ַ    ֵ  ֲ            H ה  ַ  ל   ת'ְ 

 הדבר פסול מעיקרו
 נאמר   במסכת סנהדרי%ו

י� �Hי� ;ְתלא 8ְַה �Hה   ַה ע�ה ;ְתְלט'ב�  ְלר�
י� �Hד ;ְתַה ה   על פי ֶאח�  ְלט'ב�

י� �Hע�ה  ;ְתַה   ְלר�
 על פי שניי�
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  תרומה השבוע  פרשת   מפסוק יפה
% 6ֲַע7ֶה    ֶע7ֶר ְיִריעְוֶאת ַה �8(ְGִ'ז�ר(ְ  ת ֵ)) מ�

%   ְות ִני'ְתֵכֶלת   ְו9ְר@�מ�  ַלַעת )�
ִבי�   ַמֲע7ֵה ח'ֵ)ב   6ֲַע7ֶה א �'8ְר=  ת�

 ַמֲע7ֵה ח'ֵ)ב    הוא מעשה   שקדמה לו מחשבה
 המעשה  לא ייע7ֶה  בטר� נבדק    ונמצא ראוי לעשותו

ז�ר    במסכת יומא       ֶ)ר'ְקִמי%  ִ�ְמק'� ֶ)ח'ְ)ִבי%אומר רבי ֶאְלע�
 באותו מקו�    ַ�יריעה    בו מתכווני� לרק'�

 מציירי� קוד� לכ%   את הצורה
 ורק אחר כ"   כשהצר�ה ַמניחה את הדעת    מתחילי� ִ�מלאכת הרקמה

   טוב טובחושבי�מציירי� צורה     איזו צר�ה   אריה   נשר    
 יהא זה   ַמֲע7ֵה ח'ֵ)ב   בשביל ש

   את הפיוט   לכה ד'ִדיי�זמרחנו מנאבכל ערב שבת    
 לרבי שלמה אלקב#

 לקראת שבת  לכו ונלכה   כי היא ְמקור הברכה
 מראש ִמקד� נסכ�ה

 סו� מעשה   במחשבה תחילה
 הוא   במעשה הבריאה   ברא יו� יו� ְ�ִריא'ת  לקראת השבת& הקדוש ברו

 ה בסו� הבריאהבראבת  הוכרזה ונא� על פי שהש
 השבת נקבעה  מראש  ִמקד�   לפני הבריאה

 ַמֲע7ֵה ח'ֵ)ב    מראש   ִמקד�     היתה כבר    נסכ�ה
  במחשבה תחילה 
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 לֵהַ<ְקפרשת ַו

 מש" אותי פסוק אחד
ח <'ר נ   8 ת ה  ִ     ְ  ו < ע 7 א   ַ    ֵ    ַ N' נ ח' ַַ  ת 8  ת ו א   (  ְ    ַ    ֵ ת'ֶ   ְ   (  ֶ 

א ר  מ   �  ְ  ַ Sת'ְ  ַ   ה  א'  ח א'ְ  ב  ת   : א ר צ ב  ַ    ת א )   ֶ     ְ �    ֶ  ֲ ד'   ל מ'ע  ֵ  ה       ֶ 
  לו לבצלאל ב% חור   בונה המשכ%    מרא'תהי% ִינ�ִמ

 והנה כתוב במדרש תנחומא
 אתה מוצא

 במצרי� &ֶרבשעה שהיו ישראל בעבודת ֶ:
 טותיה% שלא יהיו משמשי% ִמ  בבתיה% גזר עליה� פרעה שלא יהיו ישני�

 יורדות לשאוב מי� מ% היאור     עושות  מה היו בנות ישראל
 כדיה% בתו"   היה מזמי% לה� דגי� קטני�   והקדוש ברו" הוא 

 ולוקחות מה% יי%   וה% מוכרות ומבשלות מה% 
 ש�  %יֶהֵלְעוהולכות לשדה ומאכילות את ַ�

 %יֶהֵלְעביטות בה% ע� ַ�ַמ    נוטלות המראות   משהיו אוכלי% ושותי%
 &ֵמה מֶא וזה אומר אני נ�  ;מ מה>זאת אומרת אני נ�

 י%ִבַרי% ְוִרפ�    מרגילי% עצמ% לידי תאוה ומתו" כ" היו
 והקדוש ברו" הוא פוקד% לאלתר
 %יֶהֵלְעַבבזכות אות% מראות  שהיו מראות ְל

 &ֶרֶ: ַה&תוה ִמו�ֲאי ַתמרגילות אות% ליֵד
 העמידו כל הצבאות

 שנאמר
 מאר# מצרי�B א'ת הְב כל ִצאְצי�
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 פרשת  קדושי�
 ֲעַדת בני ישראל    מצִוי� להיות קדושי�       ְקד'ִ)י� תהיו

 %   רבי משה ב% נחמ%   מפרש      ְ:רִ)י� תהיו�הרמב
 כלומר   הסירו ִמ�8ֶ את    המידות המכוערות

מהי מידה מכוערת    
 שימוש לרעה  בחוקי� ומשפטי�   לעבור עבירה

 בכל מקו� בו אי% איסור מפורש    רואי� בו  דבר מותרהיינ   ש
 וכותבת   הפרופסור   נחמה ליבובי#

נ הרמבידבר גדול ִהשִמ  %   �8א%�ע�
 ויש לו השלכות    על כל שטחי החיי�   
 למרות ִמצו'ת עשה    ולא תעשה   שבתורה

נ�%על א� ריבוי  ִמְצ �� א  ִמְצ'ת ִמְדר� ְית�  'ת ִמְדא'ר�
   יש איסורי�   שאינ� כלולי�   בשו� מקו�   ַ�תורהעדיי%  

 שלא הְז�8ר  איסור זה מ% התורה
ֵחק מה�  ויש      ְלִהתר�

 � להיכלֶלבשו� מקו� בתורה   לא מצינו איסור  על הכנסת ֶצ
 אבל הדבר אסור

 &וא� תוכיח אד�   על ִהתנהגת'  זו    למה תעשה �8
ת  ;   9ל ִיטע% כנגד    איפה כתוב ַ�תורה שזה אסורטענה ִנצח�

 לא הוז�8ר   איסור זה ַ�תורה
 %�והטוע% כ"   ִנקרא בפי הרמב

ל ִ�ְר)ת ַהת'ר�ה  נ�ב�
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 פרשת ְ�ַהר
 כתוב

 איש את עמית'N'לא ת 
 לימי� נחלקו האמוראי� החכמי�  על פסוק זה

 הא� באונאת ממו%  עסקינ%    או שמא   באונאת דברי�
 אמר רבי יוחנ%    משו�   רבי שמעו% ֶ�% יוחאי

 גדול אונאת דברי�   מאונאת ממ'%
 %'ב%  ואונאת דברי�  לא נית% להי)�'בשאונאת ממו%  זהו דבר הנית% להי)�

 באונאת דברי�   הא כיצד
 א� החוטא לשעבר היה לבעל תשובה   אל יאמר לו

 הראשוני�; זכור מעשי
 טאי ֶהעבראי% מזכירי% לחוטא   את ח

 א� היה ֵגר בא ללמוד תורה   אל יאמר לו
  שקצי� רמ7ִי�   שאכל נבילות טריפות   ֶ:ה

 שנאמרה מפי הגבורה       בא ללמוד תורה
 הנה הגענו שוב   לחוק איסור לשו% הרע

 בסוגית   תנורו של עכנאי    במסכת בבא מציעא    נאמר
 כל השערי� ננעלו    חו# משערי אונאה

 וד נאמר באותה מסכתוע
 דמי�& כל המלבי% פני חבירו  ברבי�    כאילו שופ
 יפה  הסביר זאת רב נחמ% בר יצחק

 שהרי רואי� אותו את המתבייש   תחילה    מאדי� מבושה
 אחר כ" הול" האוֶד� בא החיוורו%

פניו מלביני� 
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 פרשת בלק
 ההפטרה    שבאה לאחר הפרשה

 Bה   פרק הלקוחה מספר מיכ
 וש� לומדי�  מה אנחנו נדרשי� לעשות בחיינו

 בבית הספר היסודי   בו למדתי
    מר  אריה קוצר&�הסביר לנו המורה לתנ

 שהקטע הזה   מכיל את כל היהדות
 העלינו ללמוד אותו בעל ֶ:ה ציו�משו�  חשיבותו    

� י הו ה ה א ק *   G  � �   ְ   ֵ  ַ  ֲ אל  ַ  �   8 � ל  ֵ    א     ַ  ִ ר'�'  י מ   ֵ    �   ה 
ְ  ה א ק *   ַ  ֲ  ַ ע'ל'ת   ב N ְ      מ  נ ה   ֶ     נ י )  י� �  ע ג ל   �  � �    ֵ ְ     ִ �  ֲ  ַ   

י� יל  י א  פ  9ל  צ ה י הו ה �  ִ   ה י ר    ֵ    ֵ  ְ   ְ   �   ְ   ֶ  ְ י  ֲ ִ  ב'ת נ ח ל  ב  ר   �   ֵ  ֲ  ַ     ְ  ִ  ְ   % מ   (  ֶ �  
י ע   ( י :  כ'ר   � %  6 ִ   ה א   ְ  ִ    ִ    ְ    ֵ  ֶ  ַ י     ( את נ פ   H י ח  נ  ט  י ב  ר   :   ִ  ְ  ַ    ַ  ַ    ִ ְ  ִ    ִ  ְ   

� "  >ד  יד ל   @ ְ  �   � ה  ה   ִ ִ     ַ   מ  ה  H'ב   מ   �     G ) מ  ְ י הו ה *'ר   ִ    ֵ     �   ְ; 
� י א   8  ִ : ט ֲ     ע 7'ת  ִ     ( ְ  �  מ   ִ 

ד  ס  ת ח  ֶ   ו 9ה ב   ֶ    ַ  ֲ   ְ 
כ ת נ ע  ל  צ  ֶ  ו ה   ֶ   ַ  ֵ ְ  ַ  ְ 

� לCִ  ע  י'ֱ  א   ;ֶ  ה 
 כל חיי אני הול"    ע� הדברי� הללו בראשי     

 בתקוה
 להגשימ�
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 ה>נ�ֲה
 פירושה   עונג   תענוג   קורת רוח   נחת רוח

 ה  איננה מחייבת בהכרח   פעילות כלשהי>נ�ֲהחוויית ַה
 ה  בגלל   בשורה טובה>נ�ֲהיכול אד� לחוש ַ�

 שלא עשה למענה דבר
 ה>נ�ֲה

 ה>נ�מי אינו יודע     ֲה
     באותו ניקוד    חט� פתח  קמ# ועוד קמ#ה>נ�אבל המילה  ֲה

 יכולה להתפרש   אחרת לגמרי
    הינה   מניעה   עיכוב   אי מת% אפשרות    הפרהה>נ�ֲה

 ביל למנוע מעשהלהניא   משמע  לנקוט פעולה אקטיבית   בש
 'ת    נכתבטבפרשת השבוע   מ�

  אותFיה�ִביא >ִנוא� ֵה
 י מפרש�רש

 הר�פ�   ז'   ֲהה>נ�י אומר   ֲהֵוֱה
פשוטו 

 הר�ס�ֲהמניעה   ַושו% ל�
למד   מהיא עכשיו  ֵצ 
 ה>נ�ֲהת ט'ב�
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 ו�אתחנ%   בפרשת השבוע 
  עצמנו  ולא רק לשמור  אלא  מאדיש פסוק   המחייב אותנו  לשמור על

 ְוִנְ)מרת�   מאד   לנפשותיכ�
 ובכל זאת  ִ�זמ% התפילה  אסור להפסיק  ג� א� פוני� אל המתפלל     ונאמר

  לא ישיבנו   בשעת התפילה   אפילו    המל"  שואל ִ�שלומו  
 אמר רב יוס�    לא שנו אלא למלכי ישראל

 ק תפילתו   ֵמחמת הסכנהאבל למלכי אומות העול�    :'ֵס
מספרת הגמרא   על חסיד אחד  שהיה מתפלל בדר" 

 בא ֶהְגמ'% אחד  משריו של המל"    ונת% לו שלו�   וֶהחסיד לא החזיר לו שלו�
 המתי% השר    עד שסיי� אותו חסיד תפילתו    לאחר שסיי�    אמר לו

 � ונשמרת�  מאד לנפשותיכ  יק�א   והלא כתוב בתורתכ�  ֵר
 ִמי�ִדי; ְ�סיי�   מי היה תובע דמ; ראש& א� הייתי חות

 ענה לו ֶהחסיד
 שלו�; ונת% ל;   עומד לפני מל" בשר וד�   בא חבראילו היית�

 היית� מחזיר לו
או  אמר לו    ל�

 ;אמר לו וא� היית� מחזיר לו  ֶמה היו עושי� ל
 אמר לו   היו חותכי� את ראשי ַ�סיי�

 י� קל ו�חומראמר לו    ַוהלא דבר
מה אתה   שהיית�  עומד לפני  מל" בשר וד�   שהיו� כא%  ומחר ַ�קבר 

 הוא& מלֵכי המלכי�  הקדוש ברו& אני   שהייתי עומד לפני מל&   �8
ַעד  לעולֵמי עולמי�  שהוא חי וקיי�   ל�

 על אחת כמה וכמה
 ִמי�ד ִנתַ:ֵייס אותו ֶהגמו%
 ונפטר אותו חסיד  לֵבית'

 �ְ�שלו
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 פרשת השבוע   היא פרשת   ֵעֶקב
 ובכל בתי הכנסת   יקראו מחר את הפסוקי�

 אל אר#   ט'ב�ה; מביא; אלהיB כי ה
ִי�    ֲעי�נ'ת  ְתה ר'מ'אר# ַנֲחֵלי מ� ה�  ת י'ְצִאי�  ַ�ִ�ְקע�ה ב�

ה 7עורה  וגפ%   תאנה  ורימו%  אר# ֵזית  שמ% דב�) �Hאר# ִח 
F לח�אר# אשר לא   ְבִמְס8ֵנ=ת  6אַכל ��

 נ
 זה מה שיש לנו

 אלא שיותר מאוחר   באותה פרשה   נאמר
F; אלהיB ֵר) אותה    תמיד ֵעיֵני ה'*; אלהיB אר# אשר ה �� 

 במסכת ראש השנה   מפרשי� זאת   ג� לברכה וג�  לאזהרה
F      עתי� לטובה   עתי� לרעה; אלהיB ֵעיֵני ה �� 

 כיצד
מוהיה א� �( '    לטובה  ַע 6ְִ)ְמע

  לרעה  וא� ִיְפ6ֶה ְלַבְבֶכ�  
 ר�ה הרעה   יבוא תמיד     ֵעֶקב    6ְִ)ְמע%  א� לאווהגמול הטוב  או הגֵז

 המילה ֵעֶקב    מור�ה על סו� ותכלית
נ  זה תלוי ��
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  נפתחת בפסוק   שופטי�    פרשת השבוע 
 ;בכל שערי; י� 6ִֵת% לשופטי� ושוטר

 מי קיבל את הציוי הזה    6ִֵת%
 מיהו אשר   ִי%6ֵ  לנו    שופטי� ושוטרי�

 יש מקומות   בה� נבחרי� השופטי�   ישירות על ידי הע�
 ויש שה� ממוני� על ידי השלטו%

 אנחנו ערי� בזמ% האחרו% לויכוחי� נוקבי� בצמרת השלטו% שלנו
 ִמיני�� של השופטי�מהי הדר" הראויה ביותר ל

 והא� ראוי למנות נשיא     לבית המשפט העליו%   על פי הוותק
 הפסוק

 נשאר תעלומה;   בכל שערי; שופטי� ושוטרי� 6ִֵת% ל
ִני� לע�    לא ממוני�  שופטי� ושוטרי�   על פי הפסוק הזה   ִנית�

 מיהו הנות%
 הוא הע�;   וא� ְל;   א� המילה 6ִֵת%   מתיֶחֶסת למילה   ְל

 הרי שהע�   הוא אשר ִי%6ֵ לעצמו   שופטי� ושוטרי�
 ִ�תקופה בה בית המשפט   רשאי לדו% את השלטו% המחוקק
 מעמדו של בית המשפט   ר�  ונישא   מעל   מעמד השלטו%

בדר" עקיפה    ִמ8'ַח הסמכות לפרש את החוק  
 הוא השלטו%

 א� כ"    מי ִי%6ֵ עלינו   שופטי� ושוטרי�
 מי קובע  את השליטי�  השולטי�
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    כי תצאבפרשת השבוע 

 אנחנו מוצאי� את הפתג� הידוע
 לא תחסו� שור בדישו

ִי)  אי% לחסו� אותו מלאכול  היינו   בשעה שהשור עוסק ְ�ד�
 מכא% נגזרת זכותו של פועל   לאכול אצל בעל הבית

 �במסכת בבא מציעא    פרק השוכר את הפועלי
 מוסברת ההקשה הזאת  בי% השור והפועל    מקל וחומר

 מה שור   שאי% אנחנו מצווי� להחיותו  אנחנו מצִוי� בעני% חסימתו
 אד�    שאנחנו מצִוי� להחיותו  נחסו� אותו

 ואי% מדובר רק באד�   פועל   העוסק  בקצירת הפירות  או ִ�ְבִציר הענבי�
 גרידאאלא אפילו א� הפועל עוסק בסבלות 

 ככתוב בהמש"
 ואכלת� ענבי�;   כי תבוא בכר� רע

 כלומר   ג� במקרה שהפועל נשכר   רק לשאת את הענבי�
 מ% הכר� החוצה
 רשאי לאכול מה�

 וההסבר הפשוט אומר
 כל אימת שאד� עוסק במלאכה כלשהי   המניבה מוצר כלשהו

 רשאי ליהנות  ממנו במידה הראויה לעצמו
 ר   אצל בעל בית העסקאפילו הוא רק פועל  שכי

 כיוו% שהוא עֵמל  על הפרי
 נעשה הפרי   פרי עמלו   לתכלית ראויה
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 נאמר  כי תבוא    בפרשת השבוע 
 מ% השמי�;   השקיפה ממעו% קדש

 את ישראל;  בר" את עמ
 ואת האדמה אשר נתתה לנו   כאשר נשבעת� ַלאבותינו

 אר# זבת חלב ודבש
 י מפרש�רש

 ינו מה שגזרת� עלינועש
 לעשות; עשה אתה מה שעלי
 שאמרת�

�  א� בחוקותי תֵלכו ונתתי ִגשמיכ� ְ�ִע�6
 מעו%    הוא אחד משמות השמי�

 ריש לקיש מנה שבעה
קי�   זבל   מעו%   מכ'%   ערבות  וילו%   רקיע   שח�

 לכל אחד מה� תפקיד נפרד
 המעו%  הוא מקו� בו כיתות של מלאכי השֵרת

  כלומר שותקות    ביו�   ת שירה בלילה  וחשות אומרו
 מפני כבוד% של ישראל

 '% קדוש   משקי� עלינו הקדוש ברו"עמאותו מ�
 וברצותו
 מבר"
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 האחרונה     היא   פרשת    וזאת הברכה

 בשבוע הבא   נתחיל  מבראשית   וחוזר חלילה   כמידי שנה
 בוכא% עלה משה רבנו לפסגת הר נ

 תלראות את האר# המובטחת   שאליה לא יבוא   וש� ֵמ
  קבר אותו  בגיא  עצמו  הקדוש ברו" הוא 

 באר# מואב   מול בית פעור
 זהו תיאור  פחות או יותר מדוייק   של מקו� קבורתו

 ובכל זאת
 לא ידע איש קבורתו   עד היו� הזה

 מכא% עוברת השליחות   ליהושע ב% נו%    שיכבוש את האר#
 ֶהֶלת'אחרי קריאת הפרשה   נוהגי� לקרוא את מגילת ק
 שהמוטו המרכזי בה  הוא ַהֶהֶבל   וההבלי�

 וכ" אומר המדרש
 ֶהֶלת 'שבעה הבלי�   שאמר ק

 כנגד שבעה עולמות   שהאד� רואה בחייו
 ב% שנה   דומה למל"  והכל מחבקי% מנשקי% אותו

 ִ�יִבי%ב% שנתיי� ושלש   דומה לחזיר   שפושט ידיו ַ�
 ב% עשר קופ# 8ְִגִדי

א אשה  ב% עשרי�   נוה� 8ְסס   ְמַ)ֵ:ר עצמו  ְוֲחֵפ# ִלי�7
 נשא אשה   הרי הוא 8ַחמור

 אי% הוא חמור   משו� שנשא אשה
 אלא משו� שנשא אשה   הריהו נושא ְ�ע'ל הפרנסה והמשפחה

 הוליד בני�   מעיז פני� 8ֶ8ֶַלב   להביא לה� לח� מזונות
 ִהזקי%    הריהו 8ַק'�

 אלה העולמות   וכול�  ֶהֶבל ֲהַבִלי�
 וא� על פי כ%

 סו� דבר   הכל נשמע   את האלהי� ְיר�א  ואת מצוותיו ְ)מ'ר
ל האד�  כי זה   �8

 
 
 
 
 
 
 

 



116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 י�ִ<ִבְרַע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



119 

 
 
 
    ביו� מ% הימי�ַחהעול� הערבי   יתפֵק

 ה   שלא עלה עד כהויעלה על דעתו   רעיו% משוֶנ
 איזור   זה דבר   ט'במדינה של יהודי� ַ�

 היא יכולה להביא לשגשוג המרחב כולו
 הטוח�תמורה היא תובעת לה   חלקת אדמה   מ'גדרת    ְ�ִ�

     היח�ִנְז
 ה מרויחזה מול זה   ֶז

    מדינה יהודית   מכל בחינה שהיא� הערבי'ל�עשווה ל�
 ר��ְד'ת    ורוב האדמות פה   ִממהיא יודעת להפריח ְ)מ�

 רמת החיי� תעלה באיכותה    מעלה מעלה
  שכנהמדינהכל כ" הרבה ישראלי�    שישראל קטנה עליה�   ילכו ִל

 שלמו מסיקימו מפעלי�   יעסיקו עובדי�  י
 מה רע

 שוק העולמיד חברות כלכליות   שיתחרו ַ�אפשר לאֵח
  כל האר#בטנשכלל תרבויות   נחלי� רשמי�    נשפיע ְל

יקמרחבי� שוממי�    י'ִר 
 'ד  רווחי�ערק רווחי�    עוד רווחי�    ועוד ו�

 יפה   ואשדוד    ֵחי י�   גדולי�    שנית% להרחיב�ֵלְמיש לנו שני ִנ
 ל בינלאומי   גדולֵמעזה   יציל    רק נ�ג� את 

 איזור ַ�מכל מקו�    נופש  מטעני�   ְלזהו פוטנציאל ענק   ְל
 כל המקו� הזה זרוע   אבני דר"    היסטוריות

  נכו% שלה%   יביא מיליוני תיירי�    מכל העול�וטיפוַח
 הי�צמדינת ישראל כדאית   נחוצה   וחייבת להיות   ְר

 יותר מזה
 י" להקדי� ולומר להצר

סהל%אהל%  
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 בני אד�אי% הבדל בי% ערבי ליהודי   8ִ
    ערבי או יהודי&כל אחד ואחד   הוא ב% אד�   ורק אחר כ
%א מ% הדיצ�אז אחרי שעניי%    בני האד�     ה 

 ישנ� הבדלי� תהומיי�   בי% ערבי ליהודי
 � שבה�ית   על   האדִתההבדלי� המשפיעי�   מ�

 אחד התחומי� החשובי�   ואולי החשוב שבה�
 אדמהאדמת'    לעומת הקשר של היהודי ַלהוא הקשר בי% הערבי ְל

 יְ)ִנאדמה    דבר ִמ ַלקשר הזההישראלי הגאה והנאור   רואה ַ�
 הערבי  איננו רואה את עצמו חי    ללא האדמה הקדושה

 אדמהוהיהודי   ַלאדמת'        אמרתי    הערבי ְליִ*ְכלא ִ�
 יהודי יש אדמה    מה טוב   וא� לאו    אז אי%א� ִל

 אלפיי� שני� הוא חי    על אדמות ניכר
 יש דברי� אחרי�     כס� קונה אדמה בכל מקו�

 וכא% הטעות
 הרבה כס�   הו% תועפות    אוצרות קורח

 '    לקנות  אדמה   ממנה אי אפשר לגרש אותיהודיאינ� מספיקי� ִל
במשפחתור    בו    להתעֵמעלל להת 

 הערבי    הרבה יותר חכ� 
 הוא יודע   שאי% חיי�    אלא על פני האדמה

 א� להילח�   אזי   מלחמת קודש  על האדמה   עד שתהא   אדמת'
 אי" עושי� את זה

    חזקאליה�צמדי� ִנ
דמס 
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 הערבי�
  מלחמהי  מחרחר�יהודי  ִלאינ� מבחיני�   בי%  יהודי� שוחרי שלו� 

 י�ִר'ְפאלה ג� אלה    יהודי�    8
 % אחתֶטֶ�א� שבימי� קדמוני�   באו שני העמי�   ִמ

 התפצלו לה� צאצאי האחי�   יצחק וישמעאל
 יהודי�   היא שינאה מובניתהשנאה של הערבי� ַל

 הנמשכת  כאל� וחמש מאות שני�
 ת נחת זרועה של השנאההיהודי� שחיו בארצות ערב   הכירו היטב א

 עכשיו לומדי� אותה על גופ� ונפש�   יהודי אירופה  והגלויות האחרות
 אחד העקרונות של השנאה הזאת

 קניה� נשיה� וטפ�שהיא איננה מבחינה בי% יהודי�   על ִז
 אי% השנאה מוצאת הבדל   בי% זכרי� לנקבות   צדיקי�  או רשעי� גמורי�

 הס��    והיא היא   המאת�הצד השווה בכול�    יהד
 תפס אצל�   כהתרפסות   מתו" חולשה   ִנ  ע� הערבי�  דברות% ִה'יְסכל ִנ

 הי�וְדג� א� נוותר על כל מדינת ישראל   ונשוב לגלות ַה
 יהודי�    באשר ה�שנאה היוקדת   ַלהדבר לא יפגו� כהוא זה    �

  דורותיהיא טבועה בדמ�   מדוֵר
 יֶה�ֵט הזאת     צומחי�    עולליה�     וזאטעל ברכי השנאה העזה

 השנאה עמוקה מאד   עד לקצות השורשי�
 גודל   עומק   אור"   ורוחב   השנאה כירי�   ְ�רק א� ַמ

 אפשר יהיה   להתחיל להתמודד עימה
 רז�מר %   ז�'יג�אלה שאינ� מכירי� בכ"   חיי� על פי ִה

 שאי% לו מקו�
 במזרח התיכו%
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 #ֶר>   ה�וכ" כותב היו� העיתונאי   יוסי שריד  ְ�
 הרצועה והגדה   ה% מיקשה אחת

 � אחדכא%   ה�    ַעִמכא% והפלשתינאי�   ִמ
 עזהשכ�    כואבי� ְ�כשחובטי� ִ�

 סו� ציטוט
 חלקהנכו% היו�   ְ�האבחנה של יוסי שריד    נכונה 8ִ

 אמת   המסתירה אמת קשה יותראו כמו שאומרי� בלשו% עממית    חצי 
 משו� שהיה צרי" באותה נשימה   של רצועת עזה   והגדה המערבית
 להוסי� את חלקו העיקרי של הע� הפלסטיני     זה היושב בישראל

 לפיכ"   היה צרי" לכתוב
 מדינת ישראל   ה% מיקשה אחתהרצועה והגדה   וחלקי� נרחבי�    ִ�

 א%     ה� ע� אחד�8  ִמ%    כאִמכא%   והפלשתינאי�    ִמ
 ה  ואו� אל פאח�שכ�   כואבי�   בעזה   וטייֶ�כשחובטי� ִ�

 י מדינת ישראלֵמתחבמאות כפרי�    ִ�ד ורמלה ויפו ועכו ול
 פלסטיני�מי שחושב שאפשר לפתור את   הסיכסו"   בי% ישראל    ַל

 למבלי לקחת בחשבו%    את הפלסטיני� החיי� במדינת ישרא
 לרבות מנהיגיה�   בפרלמנט הישראלי

 טועה טעות מרה
 יכול להיות אפילו   שאת הדיוני� הנוקבי�

 היתה מדינת ישראל צריכה לעשות    ע�   עזמי בשארה   ואחמד טיבי
 מדינת אויבככלות הכל ה� פלסטיני� גאי�   המכהני�    כחברי כנסת   ִ�

 זוכי� לחסינות והגנה
 על רוח�ועושי� בה ככל העולה 
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 צא מ% השק היתה רק שאלה של זמ%  עד שהמרצע ֵי'ז
 הציבור הפלסטיני    אזרחי מדינת ישראל

 דורש   שמדינת ישראל תחדל להיות מדינה יהודית   ותהפו" לדו לאומית
 לצידה של מדינת פלסטי% העצמאית

 ישראלזוהי החלטה היסטורית   של ועדת המעקב העליונה   של ערביי 
 הסיבות והנסיבות אינ% רלבנטיות   וה% עני% להיסטוריוני�

 ג� הפיתרו% הנדרש על יד�   הוא לכל היותר    עמדת פתיחה
 השורה התחתונה היא   שהפלסטיני�   אזרחי ישראל   רוצי� להיפרד מאיתנו

 וזהו צעד מבור" מאי% כמוהו
 � היהודיתמדינקצה ונקעה נפש�   ִ�

 עצרת האומות המאוחדותסקנה שהגיעו אליה  ַ�זוהי בדיוק   המ
 שבעותשעה לנובמבר   אל� תשע מאות ארבעי� ו�עשרי� ַ�

 והחליטו על חלוקת האר# בי% יהודי� לערבי�    לא בי% ישראלי�   לפלסטיני�
 אינני מדבר על האדמה    אני מדבר על שני הציבורי�   יהודי� וערביי�

 פועל   הוכיחה   שרק היא אפשרית התקבלה ְ�החלוקה הזאת בי% הניצי�   שלא
 את אר# ישראל מ% הירד%   עד הי�בהגינות    יש אפוא לחלק מחדש   

 בי% היהודי�   לבי%    הערבי�
 ע�וכ"  יהפכו אזרחי ישראל  הפלסטיני�   ע� אחיה� מיש

 הערביתמדינה לאזרחי�    סוג אל� אל�    ַ�
   פרלמנט דמוקרטי  מסגדי�   וחיי דרורע� המנו% ודגל מקובלי� עליה�  

 כל שצרי" הוא   אחדות של ממש   בי% הפלסטיני�   אזרחי ישראל
 לבי% בני משפחותיה�   הפלסטיני�   ביהודה   שומרו%    וחבל עזה

 שיבחרו לה�  נציגות אחת   מוסמכת  שתישא ותית% ע� ממשלת ישראל
 שתי המדינות   ִלעל חלוקה מדוייקת של כל השטח   שווה בשווה

 ע� גבול ביניה�    קצר ככל האפשר
 ויבוא הק# על סיכסו" הדמי�   שנמש"   מאז   מאה ועשרי� שנה

 ת'ְלזהו הפיתרו% לדעתי   ואי% ִ�
    בלי ערבי�יהודי�מדינה יחידה ַל

  בלי יהודי� לערבי� נוספתמדינה
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 מגילת העצמאות שלנוחסרה לי מילה אחת   ִ�

 וב בה   שמדינת ישראלכת
 לכל אזרחיה   מדיני גמור תקיי�    שיויו% זכויות   חברתי 

 י%ִמע ז�בלי הבדל דת   ֶ@
 אני חושב שהיה ראוי להוסי� את המילה   הנאמני�

 כלומר
 לכל אזרחיה   מדיני גמור תקיי�    שיויו% זכויות   חברתי 

 ה נ א מ נ י �
 מדינה יהודית   ככתוב בראש המגילה 8ִ  יעודFִלמדינה   ְונאמני� ַל

 באר# ישראל   ק� הע� היהודי
 כל מי שהוא נאמ% למדינת היהודי�   נאמ% עלי כאזרח שווה זכויות

 ללא כל קשר לאמונתו הדתית   למוצאו   או למינו
 מי שהוא נגד יהדותה של מדינת ישראל    אינו אזרח נאמ% שלה

 יטחו%   בחברה   בכלכלהִ�ינה   ַ�אזרח יכול להתנגד   למדיניות המד
 הוא רשאי למחות   להפגי%   לארג% עצומות   לפנות לבתי המשפט

 להקי� תנועה או מפלגה   
 לעשות כל דבר חוקי   על מנת לשנות דפוסי�   שאינ� מקובלי� עליו

 הכל במסגרת   החוק של מדינת ישראל
 שההצדקה היחידה לקיומה   על האדמה הזאת

 הדותההיא   י
 ז' הסיבה הבלעדית   להקמתה

 התנגדות ליהדותה של מדינת ישראל   הינה   התנגדות לקיומה
 אפשר שתתקיי� כא%   מדינה דמוקרטית   לא יהודית

 קרבנו   למע% תקומת ישראלאלא שאז    כל שעמלנו וִה
למע%   הבית הלאומי של הע� היהודי 

 היה 
 לשוא
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 לקהמאל זחBחבר הכנסת ג
 בי�   אזרחי מדינת ישראלרואה בכל צעיר וצעירה עְר

 ל�מקו� השירות בצהאשר יתנדבו לשירות לאומי   ִ�
 מצורעי�

 חברה הערביתכאלה שמעמד� יהיה נחות    ַ�
 � או אפילו חלילה    בוגדי��מעי% משתפי

 חברה הערבית עצמהג� א� השירות הלאומי   יתבצע  הלכה למעשה ַ�
 ות הלאומי הזה   יהיה בהתנדבות מלאהוג� א� השיר

 וייקרא   שירות אזרחי
 מאל זחלקה   עומדת יושרתוBלזכותו של חבר הכנסת ג

 להביט בפרצופה של מדינת ישראל   שהוא חבר פרלמנט בה
 ת   ע� הגדרת" כמדינה יהודית     אינ" מקובלת עלינוולומר לה   9

 לו היית מדינת כל אזרחיה
 זה היה סיפור אחר

 הוא  אינו מסתיר    את האמת שלו
 ת שאלהניצב    לערביי�שאלת השירות הלאומיכלומר מעבר ִל

 יתִתהרבה יותר מה
 הא� מדינת ישראל   מוכנה להשיל מעליה את זהותה היהודית

 כמדינת היהודי�
 א� לא   אי% על מה לדבר

 לא על שירות לאומי ולא על כל חובה לאומית ישראלית אחרת
 קו% שאנחנו  נדרשי� לחצות  מבלי להתחמקזהו הרובי

 אי% ממנו חזרה
 והסכמה לו     תהיה

 קיצה של מדינת היהודי� אשר ייחלנו לה
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 כלל הברזל אצל אנשי הטרור הוא
 שהכל מותר למע% המטרה   שהיא חבלה ועוד חבלה

 מותר לנייד חבלני�  באמבולנסי�
 לת תינוקותגמותר למפגעי� להתחפש   לזוג ע� ֶע

  של מכונית להוציא מ% העגלה   מקלעי�')גלהידח� לפני :�
 ולחסל את יושבי המכונית

 מותר להתחפש ליהודי� דתיי� ע� זק% וכיפה
 מותר להוביל חמרי חבלה במסווה של שק קמח

 או בארגז של תרופות חיוניות
 מותר להוביל מחבלת בהריו% מתקד�

  מול הצבאזקני�  מותר להציב ילדי�   נשי� 
 לירות מאחוריה�   לצל� את הילדי� הפגועי�   והזקני� הגונחי�

 ולהפי# את המראות בכל העול�
 הכל מותר
 מנגד

 מדינה להג% על עצמהמותר ִל
 להקי� מחסומי� קבועי�   ומחסומי פתע
 לבדוק בדקדקנות כל אד�  וכל סחורה

לעיני ילדיולרדו� כל חשוד עד למיטתו    
 ר את חייה� של אלה שאינ� מעורבי�נכו% שהדבר ממר

 אבל זה בלתי נמנע
 האחריות לכל הרעה הזאת

 כולה על החבלני� 
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 השמאל הישראלי

 נדה הומנית מערבית מתקדמתBמזוהה בדר" כלל ע� אג
 יערות ירוקי�     הנחרדי�   מכריתת עצי� ַ�ני�  ה� מכ

 % החור באוזו%ִממאפקט החממה   
 הפסולת   הוא דר" חיי�מיחזור 

 התחממות כדור האר#   וקרחוני� נמסי�    ממיסי� את ליב�
 ה� נגד התעללויות בבעלי חיי�

 שומרי� בדבקות ובקנאות על מעמד האשה
בעד מת% זכויות שוות להומואי� ולסביות 

 מאבק הערבי� נגד ישראלוה� כמוב% שוחרי שלו�   ותומכי� ְ�
   המרמז על תרתי דסתריכא% כבר יש לנו   דיאלוג 

 כמה אירגוני� ירוקי�    קיימי� אצל הערבי�
 עד כמה קיימת בעול� הערבי   המודעות   למיחזור פסולת

  יחס� לחיותמה
 מהו מעמדה של האשה   בעול� המוסלמי    יש לה מעמד
 אי" מקבל השמאל הישראלי   רצח  של נשי� צעירות

 על רקע חילול כבוד המשפחה
  לעצמו השמאל הישראלי   את המונח   גאולת ד�אי" מסביר

 כיצד החברה הערבית הנאורה   מתייחסת   להומואי� ולסביות
 מתי לאחרונה ראינו מצעד גאווה ססגוני   במדינה ערבית

 אי" מתיישבת ההומניות של השמאל הישראלי
 ע� אכזריותה של האומה הערבית

 אי" מתחברי� אוהבי הטבע
 ע� שורפי יערות

 כ"    מה משות� לערבי� ולשמאל בישראלוא� 
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 חזו% העתידי של הערבי� הפלסטיני� בישראלמסמ" ה
 קובע כי
 מדינה יהודיתהגדרתה של המדינה 8ִ

 דמוקרטיה לשירות יהדותהוהשימוש שנעשה ַ�
 מדיר את רגלינו משורותיה

מהותה של המדינה בה אנו חייעימות ע� טבעה  אותנו ְ�מציב� 
 כמו כ% קובע המסמ" כי

 ישנ% שתי עובדות מכוננות אשר יש להביא% בחשבו%
 בגיבושו של המעמד המשפטי   של הערבי� הפלסטיני� בישראל

 העובדה האחת   היות� של הערבי� בישראל   בעלי האר# המקוריי�
 אשר יש לה� חלק אינטגרלי  והיסטורי   בינ� למולדת�

 ותרבותיתמבחינה רגשית  לאומית   דתית 
 והעובדה השניה   קובעי� הפלסטיני� הערבי� בישראל
 היות� חלק חי   ובלתי נפרד מ% הע� הערבי הפלסטיני

 כלומר
 �   אינ� חשי�  עצמ� אזרחי�יִ<ִבְראזרחי המדינה הַע

 מדינה יהודיתמשו� שבראש ובראשונה   ה� עצמ�    אינ� רוצי� אזרחות ִ�
 פרד   מ% הע� הערבי פלסטיניה� רואי� עצמ� חלק חי ובלתי נ

 מדינת ישראלולא חס וחלילה   חלק חי ובלתי נפרד   מהע� היהודי ִ�
 וכמוב%   הערבי� הפלסטיני�   ה� בעלי האר# המקוריי�
 יהודי במדינת ישראל   המקבל עליו את הנתוני� הללו

 מוותר על כל זכות לטריטוריה    קטנה ככל שתהיה    לע� היהודי
 סולל את הדר"למעשה   

 אל הגלות הבאה
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 שתי עמדות חדשות  ונוגדות   צפות ועולות   בשיח הציבורי
 אודות היחסי�   בי% היהודי� לערבי�   באר# ישראל

 העמדה האחת גורסת  כ"
 ה   לא יוסר   מהלקסיקו%   של הערבי���8ְעד שהמונח   ַנ

 לא נוכל להתקד�  לקראת הסדר כלשהו
 ד    טועני�מנג

 ה  שגרמו לערבי���8ְ ַנעד שהיהודי�   לא יכירו  באחריות�   ַל
 אי% מקו� להבנה   בי% הצדדי�

 לכאורה   מבוי סתו�    דר"  ללא מוצא    תסבוכת    פלונטר
 אבל רק לכאורה

 משו� שמדובר  בשני קוי�  מקבילי�  שלעול�  לא יפגשו
 ומסלול�   נעל� מעבר לאופק

 ה  שלה���8ְלא יוותרו לנצח על ה ַנהערבי�  
 כל עוד   תתקיי�  מדינה יהודית  על האדמה הזאת

 ה ��8ְוהיהודי� לא יכירו באחריות�   על שו�  ַנ
 כי זה שומט את ההצדקה לקיומ�  באר# הזאת

 יטיבו   שני הצדדי� ע� עצמ� וזולת�   א� ילמדו לחיות  ע�  זה
 לא מוכרחי�  להסכי�   על הכל

 �  הסכמה   על   אי הסכמה   הינה  סוג  של הסכמהג
 החיי� חשובי� יותר   מ% העובדה   שאי% הסכמה   על דבר כלשהו
 ישנ� דברי�  שחייבי� להשלי� עימ�   על א�   אי  ההסכמה

 החלופות   רעות יותר
 לשני הצדדי�
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 של העיתו%   מקור ראשו%יומ% ַ�
 ת'רְכ'ז   כנס של אירגו% יקור ְ�מספרת חגית כה% על ב

 שהתקיי� השבוע   באול� בית ציוני אמריקה    בתל אביב
 וכ" היא כותבת
  של זכות השיבה הרעיו% הנוכחי� לא הגיעו כדי להתפלס� על 
 השמש והירח הנראה לה� מוב% מאליו כמו

 דרכי� המעשיות למימושואלא כדי לדו% ַ�
  D0פולשי  תהנואמי� תהו כיצד נית% לשכנע א

  שכדאי לה� לוותר על ריבונות�  את הישראלי� ממוצא יהודי   כלומר
 למיעוט בארצ� ולהפו"

  לא יזרקו אותנו לי�   שמיליוני הערבי� שיזרמו ארצה   כיצד לשכנע 
 דווקא יאפשרו לנו להמשי" ולדבר עברית אלא

 טואיי�ֵ@  פחדי� יהודיי�ִ� השקוע כיצד זה טחו עיניו של הישראלי המצוי
 מלדמיי% את ג% העד% שישרור כא% 

  לטובת צדק היסטורי לפליטי�  משפטית הצבאית   כשנוותר על עליונותנו
מ'סיפה העיתונאית את התרשמותה 

 ה כי הוא סימר את אוזניי שאני מוד�  הנה הנימוק
 כדאי ליהודי� לוותר על הריבונות

 ה� רגילי�חיי� כמיעוט יאפשרו לה� לחיות באופ% שבו  כי
 במילי� אחרות

 לחזור אל חיקו הח� של השטייטל    נוכל סו� סו�
 שהתקיי� לאחרונה במזרח התיכו%   ציוני ביותר  האנטי  כמה אירוני שהכנס 

 קרתא ע� סדא� חוסיי%Cנטורי מאז המפגש של
 י אמריקהֵנ'ינער" דווקא בבית ִצ
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 פע� היינו תמימי�
 הישראִלית&     והערִבית   יתנקזו  אל תוחשבנו שהיהִדית 

 בגלל האינטרס הפרטי  הכלכלי   השקט הנפשי
 שהילדי�   המשפחה   הפרנסה   ישכיחו את הלאומיותNהאמ 

 יטשטשו את ההבדלי�
 ותקו� פה חברה ישראלית מעורבת   יהודי� וערבי�

 אנחנו היהודי�    היינו מוכני� לכ"
 עובדה
 שראלי לכל דברמוחמד עודא  היה י

 איש ירושלי�  ממש
 תעודת זהות כחולה
 לוחיות זיהוי צהובות

 עבודה כצבעי ַ�אוניברסיטה העברית   שיש בה המו% סטודנטי� ערבי�
 אי" יכול איש כזה   להשתיי" לחמאס

 יש לו   אשה יפה שני ילדי� קטני�  מקסימי�
 עבודה משפחה     עבודה וכל חייו היו משפחה 

   בדר"  מהמשפחה אל העבודה   הניח מטע%  בקפיטריהפע� אחת 
 עשרות נפגעי�

 למחרת חזר לעבודות השיפו#   באותו מקו�  בו הניח את המטע%
 הוא ירושלמי   הוא לא חי במחנה פליטי�  

 יש לו הרבה מה להפסיד
 ובכל זאת פגע בנו     בעצמו        במשפחתו

 נ% יכולות לדור בכפיפה אחתמה שמוכיח   שהערביות והיהִדית   אי
 אי% את האמו% הבסיסי  של שכני�

 והסטירה המצלצלת שקיבלנו   לא היתה הסטירה הראשונה
 וכנראה  ג� לא האחרונה

 אנחנו רק לא שומעי� את הצלצול
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 מבלי לנקוט עמדה
 א�   מותר ִלמדינה   לשלול  את האזרחות    מאזרחיה

 ישראלית  של אזרח ממוצא ערביהשבוע   נשללה אזרחת' ה
 חבר הכנסת   אחמד טיבי     נוֵז�

 הא� עולה על הדעת    לשלול את אזרחותו של   יגאל עמיר
 או לשלול אזרחות� של יהודי�  שהזרימו   נשק   לאינתיפאדה

 הרי לכ� הוכחה   ניצַחת  לאפליית ערבי�
 שאלה לא מגומגֶמת  ולא ְמַלְעלַעת   כלל ועיקר

 שה     סוגיה קשה        מה סוגיה       קושי�א     בעיהשאלה ק
 אבל אל דאגה

 א� יש באיזשהו מקו� בעול�   בעיה      יש במקו� אֵחר     ִ:ְתר'%
 לפעמי�      קל למצוא    לפעמי�    קשה
 הפתרו%  לא חייב להיות   במרחב הגיאוגרפי

 הוא %8ֵ חייב לשכו%     ִ�תחו� ההבנה
ה        שלילת אזרחותִ�תח� ה  הבנה   זועקת המילה   ְ)ִליל�

 ִמ:ה    לא%      א'Fְ& כלומר    ֵל
 דבר ראשו%   חייבי� לחשוב על תוצאותיה�   של    דר" השלילה

( מה קורה   לאחר ְגז�ר די%   ַהֵגיר
 פה יש הבדל משמעותי    בי% יהודי לערבי

ב   אינו   גוֶל  ה    בכל אחת מארצות ערבכל מי שהוא   ֶ�% ֲער�
  תולדותיותרבותו   הסולידריות שלו  השפה שלו   ְוועל פי אמונתו 

 בלאבל  יותר מכל על פי הצהרותיו על כל גבעה צחיחה    ותחת כל ע# נ�
 הוא ערבי   ב% ֲער�ב

ל ֲער�ב    היא האומה הערבית  המאוחדת     בשנאת ישראל �8 
ֵלל אזרחת'   ויגורשא� הוא בוגד במדינת ישראל      וִת)�

 יש לו     לא%
 יהודי    הוא בכל מקו�    ג'ֶלה    חו# מהמדינה היהודית הדמוקרטית

 האחת והיחידה
 אי% לא% לגרש אותו    א� הוא בוגד  במדינת ישראל    הוא ייענש בה

 אולי   לאחת מארצות ֲער�ב
 עונש מוות   במקו�
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%  ִניז�אר ַחס�
 ולנועהוא במאי ק

 העיתונאי   אביב לביא   מכתיר אותו  היו�   במוס� האר#
 אזרח ישראלי   וג�    פטריוט   ַ:ֶל7ְִתינ�אי

 יש דבר כזה
ר  שהוא עצמו    ִהי:כ' ב�  כמו   ַהד�

 לפני שנתיי� וחצי    בראיו%    לאוריה שביט    הוא אמר
 חה מה�הפלשתינאי�    שחיי� בפלסטי%   ה� אנשי� שמולדת� נלק

ִצי�    לחיות ַ�מסגרת   ששמה מדינת ישראל& לפיכ  ה�     ֶנְאל�
ְסִטי%  על הישראלי� ועל הפלסטיני�   לחיות   �ַפל�
 ְ�פדרציה תרבותית   שתהיה    יחידה מדינית אחת

ַעְרִבי  ַ�פדרציה הזאת   יהיו הישראלי�    חלק   מהעול�    ה�
%  אז מי הוא    ִניז�אר ַחס�

 ישראלי    או   פטריוט פלסטיניאזרח 
 הוא עצמו    וכמוהו   מיליו% וחצי   פטריוטי� פלסטיני�

 שה� אזרחי� ישראלי�
 צועקי�    כותבי�    עושי� מחזות סרטי�

% הכנסת  נואמי� ִמדכ�
 הפלסטיני�    נאלצי�   לחיות  ַ�מסגרת   ששמה     מדינת ישראל

 עד אשר המציאות 6ִשתֶנה   ואז
ַעְרִביַ�  פדרציה הזאת   יהיו הישראלי�    חלק   מהעול�    ה�

ר�ה    שאנחנו מסרבי� לע8ֵל  זוהי האמת   המ�
ר�ה   ע� הצביעות וההתנשאות שלה�  אנשי מר#   עושי� לי ַחר�

%& כ  נכתב היו� במוס� האר#    ִ�שמ'   של    ִניז�אר ַחס�
  ִקי�לפני שנתיי� וחצי   הוא כינה את הביטוי    ד

ה  מילת גנאי    ַמְסִריח�
 הימי%   לפחות לא משקר לנו    הוא אמר    השמאל משקר   

 השמאל צ�ב'ַע ְוִטֵ:)
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 כל העול� המערבי   ט'ֶעה   במלחמתו ַ�טרור
 את הטרור   אי  אפשר לנצח   אלא   אולי    ְ�טרור נגדי

 וזה מבטיח    תוהו ובוהו
 עקרה ַ�טרור   חובה ללמוד  על השנאהבמקו� להילח� מלחמה 

ה וי'ֶלֶדת    טרור  זו הה'ר�
 קשה קשה   עד בלתי אפשרי לו    לאד� המערבי המודרני

 להבי% את שורשי ועיְקֵרי השנאה   של העול� הערבי
 שנאה לכל מה שמסמל   קידמה טכנולוגית   מוֶדְרנ�ה   וכיוצא בה�

אר אל איסלא�  ְרְ�שנאה לכל מי שאינו ִמד� אר ִאל ח�    ולכ% הוא   ִמד�
 השנאה הזאת   אוצרת בקרבה   תעצומות נפש    רצו% עז   וכוח עצו�
 יש בשנאה עצמה    מאה אחוזי� של מוטיבציה    להגשי� את עצמה

 ואז    מתו" הנחשלות    הבורות    והנחיתת
 מתלבשי� יפה   מתחפשי� לאנשי� נחמדי�    והולכי� לאוניברסיטה

הלומ  די� ִ�ְ)ִקיק�ה    פיזיקה   מתמטיקה  ו9ִויר'נ�אִטיק�
 בשנאה גדולה   אבל בריכוז מלא

 לא בשביל לבנות בית משפחה   או להרויח כס�   או בשביל להיות מאושר
 אלה ה% מחשבות מערביות  שלא ממי% העני%

 אחר כ" הולכי� לבית ספר לטיסה   ולומדי�  טוב טוב
  פועלי� על המטוס    כל מטוסארבעה כוחות בלבד   

 כוחו של המנוע    כוח ההתנגדות    כוח העילוי     וכוח המשיכה
 ויש ג�   הגה גובה והגה כיוו%

 מכיני� שעורי�   מתרגלי� תרגילי�    בהתמדה   ִ�נחישות  בשנאה
 טרור   זה לא סת�   רק השתוללות או ביריונות ִלשמה   

  ותיכנו% מוקפד   מדוי�קזה ג� מזימות ותחבולות     
בהגיע היו� הגדול   ולקראת רגע ההתעל ת   ְ�הגשמת השנאה היוקדת

 אוחזי� בביטחה את הגה המטוס  הענק  והכֵבד
במלוא האדרנלי%  מכווני� את חרטומו של המטוס   במהירות שיא    

 הבני% הגבוה הזה&  אל תו
 זה אפילו   לא כואב

 
 
 
 
 
 
 



135 

 
 
 

  בתכלית הפשטותטוב זה פשוט  
 סא% וִסירחא%  עתמאללה   אזרחי� ישראלי� כשרי� מהכפר ריינהBע

 נעצרו לפני שבועיי�  והואשמו  ִ�בניית תשתית טרור  בהנחיית חיזבאללה
 לש� ביצוע פיגועי� בישראל

 אתמול הואשמו שני אזרחי� ישראלי�  מהכפר עראֶ�ה
�  8ְַנע�אֶנהBואחיו   מאגל תנועת   בני הכפר  �מוחמד 8ְַנע�אֶנה  מזכ  ד חס�

 ח  ְבסיוע ִלפעיֵלי טרור�ַ�חֵברת בתנועת פת
 ני%Bה� גוייסו בירד%  והעבירו ִלפעילי טרור בג

 וקבצי מחשב הכוללי� הנחיות להכנת אמצעי לחימה סרטי ההדרכה  תמונות 
 שהוסתרו בתו" מכשירי חשמל תמימי�

 ני% B לפעילי הטרור בג בכתבי האישו� נטע% כי הסרטי� שהעבירו
 מקור� מארגו% חיזבאללה שבלבנו%

ג יברהי� ע  ַ  את השניי� הפעיל א          ִ                 Bווה  שפעל בשירות החיזבאללה 
ז יז                                           ְ    �   �ִ   ה� מסרו את המכשירי� לפעיל החזית העממית  >נ ס ע א ע 

ר >� ע  אצ  ְ        �וה� היו מיועדי�  למנ ת   �  ְ                    B%י  ְ    ל 
 שהוא בכלל   מגדודי חללי אל אקצה

 ו% להוצאה לפועל של עשרות פיגועי יריוהיה אחראי לתכנ
 בפרשה מעורבי� עוד  שני חשודי� נוספי�

ד ְ   תושב סכני%  יס�  אבו עלי     ותושבת חיפה  בש� סחר ע�                                                        
  עראבהר   נעצרו שתי אחיות אזרחיות ישראליות  מהכפ2332כבר בחודש ספטמבר   

 והואשמו בסיוע לאירגוני טרור  בהכנת צירי תנועה
  הזאת מסתעפת מסתבכת   לדרכי העברת מפות   כספי�הפרשה

ט'ת  מלבנו% אל ירד% אל ישראל   מש�   לג ֵ                                        ואמצעי לחימה  לרבות  רק                        Bני% גB%ני 
 ואחר כ"   

ניוני�  מסעדות   ודיסקוטקי�   בישראל                �                                    לאוטובוסי�   ק 
 &לא מסוב
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 פט המחוזיהארכי מחבל   מרוא% ברגותי   הורשע אתמול  בבית המש
 במעורבות בארבעה פיגועי�   ברצח חמישה בני אד�

 בבית המשפט   נכחו חברי הכנסת  עזמי בשארה  אחמד טיבי  ומוחמד בר8ֶה
 שמעתי ברדיו את חבר הכנסת  מוחמד בר8ֶה   מאיי�
 אלה ששפטו אותו   ה� אלה שינהלו עימו משא מת%

ה   זה לקח הרבה זמ%   אצל ברגו  תי   ייקח פחותאצל ַמנֶדל�
 ישנ% שתי אפשרויות   ַ�איו� הלא כל כ" מרומז הזה

 האפשרות האחת מכתירה את מרוא% ברגותי
 ַלמנהיג הבלתי מעורער   של הפלסטיני�

 ועימ' תצטר" ממשלת ישראל   לשאת ולתת  בדבר הסכמי� עתידיי�
 האפשרות השניה

 מאס והחיזבאללה  המקובלת אצל   חבריה� של חברי הכנסת הערביי�   מ% הח
 היא חטיפת ישראליי�

 ואז
 מרוא% ברגותי יהיה הנושא והנות%   מטע� החוטפי�

 והוא כמוב% ידרוש את שחרור עצמו  כמו ג� את יתר ֶחֶבר מרעיו הכלואי� עימו
%  חבר  ִ�כנסת ישראל  את האיו� המשתמע ִלשתי פני�    משמע ל�

 ול� לא אבי%שאני לא מבי%     א� פע� לא הבנתי     לע
ְרְדר הדברי�     לידי כ"  אי"   התגלגלו וִה*�

 מדינת ישראלהעוייני� את שפלסטיני�   
 מכהני�     ַ�פרלֶמנט שלה

 כל סיבה שבעול�  אינה יכולה לסֵ�ר את אזני
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 מלחמה ושלו�
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 ִ�מקומות רבי� ַ�תפילה  אנחנו אומרי�
 עושה שלו� ִ�מרומיו   הוא יעשה שלו� עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמ%

 מהו   עושה שלו� ִ�מרומיו    מה    יש מלחמה   ִ�מר'מיו
 ולא כתוב  עשה  שלו� במרומיו  ִ�לשו% עבר   אלא עושה  בהווה

 פסוק כה   פרק ב המקור הוא ספר איוב  
יו ל'� ִ�ְמר'מ�  ַהְמֵ)ל ו�ַפַחד ִעמ'    ע'7ֶה )�

  ַהְמֵ)ל   זה המלא" מיכאל מ% המי�    ו�ַפַחד   זה המלא" גבריאל מ% האש
 וה% עומדי% לפני השכינה  ואינ% מזיקי% זה את ֶזה

 אמר רבי שמעו%
 כל הרקיע של מי�  והמלאכי� של אש  משרתיו אש לוהט

 י% את האש ולא האש שור� את המי�ואי% המי� מכב
 וה% דרי� זה ע� זה   ואינ%  מזיקי% זה את זה

 בספר בראשית רבא  מסופר
 בשעה שבא   הקדוש ברו" הוא    לברוא את האד�   אמר

 א� אני בורא אותו מ% העליוני�   עכשיו רבי� העליוני� על התחתוני�
 ִ�ְרי�ה אחת   ואי% שלו� בעול�

 ו מ% התחתוני�   עכשיו רבי� התחתוני� על העליוני�וא� אני בורא אות
 ִ�ְרי�ה אחת ואי% שלו� בעול�

 אלא אני בורא אותו   מ% העליוני� ומ% התחתוני�   בשביל שלו�
 וייצר את האד�   עפר מ% האדמה   מ% התחתוני�

יו נשמת חיי� מ% העליוני�  וייפח בא:�
 אמר   רב% שמעו% ב% לקיש

 עליוני�   צריכי� שלו�מביא ראיה שאפילו ה
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 לא תהיה עוד מלחמה    א� הערבי� יניחו את נשק� 

 אבל א� ישראל תניח את נשקה
 לא תהיה עוד ישראל

 ' של ראש הממשלה לשעבר   בנימי% נתניהונאומהמשפט הזה נכלל ִ�
 לא תהיה עוד מלחמה    א� הערבי� יניחו את נשק� 

 שקהאבל א� ישראל תניח את נ
 לא תהיה עוד ישראל
   חד משמעיתאמירה כל כ"קוד� כל   הא� זה נכו%   הא� יש בסיס  ְל

 אשורו המצב     ַלהזה
 הא� תיתכ% היפוכה של המשוואה הזאת

 כלומר
 לא תהיה עוד מלחמה  א� ישראל תניח את נשקה

    אבל א� הערבי� יניחו את נשק� 
  לא יהיו עוד ערבי�

יתודו שזה הז 
   א� ישראל חפצת קיו�    אסור לה להניח את הנשקכלומר

 עד מתי
 לפי המשפט   האמור   רק א� הערבי� יניחו את נשק�

   לנצח&על פי הצהרותיה� של הערבי�     זה יכול להימש
 בֶראז א�   לנצח נאכל ֶח
 תֶזשֶחכדאי מאד שהיא תהיה מ'

# ִלחִמFנדנ 
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 .233ר בספטמבר חמש שני� לאחר האחד עש
 גיהאד העולמיואי% לאיש   תשובה   הולמת    ַל

 הכל יודעי�   שאי% תשובה הולמת   ולא יכולה להיות   תשובה  הולמת
 שארי� בעינ�כל עוד כללי המלחמה   ִנ

 משו� שכל יתרונו של הטרור   הוא    בביטול כללי מלחמה כלשה�
 הטרור במהותו   הוא יוצא מכל הכללי�

 %ִיכללי� משלו   >אפילו 
 אי% לו גבולות   אי% לו קווי� אדומי�   אי% התחשבות   ואי% רחמי�

 נהפו" הוא
לקווי� אדומי�גבולות   עיקר הטרור    הוא מעבר ִל 

     כ" היא יעילה יותרלהחרידבלתי אנושית ככל שפעילות הטרור   אכזרית  
 לפיכ"

 י�  כבולי� בתו" כללי�הטרור ינצח בכל התמודדות   שבה     המותקפ
 אכזריות חייתית   גדולה יותרנבלות האלה   ְ�רק א� ינהגו   ַ�

בבני משפחותיה�בה�  
 מאבק נגד�יש בדל של סיכוי   ַ�

 רק ידיעה ברורה    של כל מחבל ומחבל   לרבות המתאבדי� שבה�
 לה�  ביקרבנותיה�   שה� מחבלי� חבלה היסטרית   בהוריה�   בבניה�   ִ�

 יכולה לצמוח ישועה
בתי המשפטטרור   באמצעות החוק   כל זמ%   שנתעקש להילח� �� 

    לפורענוי'תעדי�    פע� אחר פע�נהיה מ
 וה� לא ינוחו ולא ישקטו      עד אשר    יהפכו את העול�

 לתוהו
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 השלו� הוא מטרה   נעלה
  חייבות להיות ראויותמשו� כ"    הדרכי� להשגת השלו� המיוחל  

מתו" כבוד והערכה   לאויבראויות   במוב% של    נכונות   אמיתיות    
 עימו חפצי� לקיי� שלו� צד מבלי להתחשב   ַ�חתירה לשלו�   בכל מחיר    

  את השלו�   ועלולה להרחיק אותו יותר ויותרבלא תוכל לקֵר
 ועל כ%

 האויבה   להקשיב לרחשי ליבו של יש צור" נעֶל
להפני� אות%לשמוע את הצהרותיו הפומביות    להבי%  

  בביטול מתנשא  %   לא לבטל את הדברי� ואופ פני��בשו
  א� קיי� סיכוי קלוש   לקיומו של משא ומת% מדיני

 א� יש אפשרות   לגשר על פני פערי�
 מלאכת הקודשהרי שיש להפשיל שרוולי�   ולגשת מיד   ִל

 תנאי�     אי% שו� צור" להיחפזאבל א� טר� הבשילו ה
 שאיפה לשלו�התבונה המדינית    קודמת  ַל

 השאיפה והכמיהה לשלו�    ייגזרו   מ% התבונה המדינית    לא להיפ"
 ערימת מכשולי� מהותיי� ניצבת בפני מדינת ישראל

    ע�   פרטנר שאינו מכיר בקיומה  כלל ועיקרמת%ובראש�   משא 
 אי% חיה כזאת

 ת% יכול להתקיי�   רק בי% צדדי�   המכירי� זה בזהממשא 
 רצוי מאד   שג� ישרור ביניה�   יחס כלשהו   של קורקטיות   א� לא כבוד הדדי

 צדדי�משא ומת% הוג%    אמור להניב פירות   ַל
 פשרה עסקינ%    אזי   תחולתה   תהא    על שני הצדדי�וא� ִ�

   שתכליתו   ביטול המדינה היהודיתמת% אי% זה מ% התבונה   לקיי� משא 
 סבלזהו תנאי מוקד�   בלתי ִנ

מת%וא� המסקנה תהא   שאי אפשר לקיי�   בתנאי� הנוכחיי�   משא  
מת%אז שלא יהיה  משא  
 כל כ" פשוט
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 ה�8הסכ� ֶמ

 אינו כולל הכרה בקיומה של מדינת ישראל
 כ� והערבֵתר על כ%    ראשי החמאס   מכריזי�   השי�

 מדינת ישראלשלעול� לא יכירו ִ�
    המצאה של הציוני�הי�ְצְקיכלומר    מבחינת�   מדינת ישראל היא ִפ

זרועות שלטו%היא איננה מדינה של ממש   ע� אזרחי�   מנהיגות    
 מדינת ישראל היא   אחיזת עיניי�

 מלחמה נגד   אחיזת עיניי�ובכל זאת כל מעייניה� מגוייסי�   ְל
 תֶר8ֶלהשמדתה של מדינה   שבעיניה�  אינה קיימת בכלל    אינה מ

�לכל כ" הרבה מאמצי�   לנצח 8ְ 
 אנחנו טועי� טעות אוילית   כשאנחנו   דורשי� שיכירו בנו

 אנחנו משחקי� לידיה�
�לכאילו   א� לא יכירו בנו   היינו ונישאר   8ְ 

 איננו זקוקי� להכרה של איש
 מציאותכירי�   ַ�ה  של אלה שאינ� ַמבוודאי לא להכר

 המפה שלה� שאינה כוללת את מדינת ישראל   נוגדת את המציאות הקיימת
 והיא איננה נכונה

 מדינת ישראל קיימת   אפילו על המפה העולמית של איר%
 עובדה

 דBהנשיא שלה   אחמדינג
 הודיע קבל ע� ועול�   על הכרה   דה פקטו   בקיומה של מדינת ישראל

 לו מדינת ישראל  לא היתה  קיימת   על המפה שלו
 מה הוא בדיוק    רוצה למחוק
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 שלו� עושי� ע� אויבי�
 אומרת הקלישאה

 אלא מה     ע� מי עושי� שלו�    ע� אהובי�
 וודאי שעושי� שלו�  ע� אויבְ�

 אפילו א� האויב מר
 אבל בשביל לעשות שלו� ע� האויב שלנו

 שלו�    ע� האויב שלו צרי" להסכי� ְלג� האויב
 שזה אנחנו

 המציאות היא  שהאויב שלנו    לא רק שאינו חפ# בשלו� עימנו
 אלא חותר להשלי" אותנו   לכל הרוחות

 הוא לא רק מצהיר על כ" בהתלהמות נוראה
% הזה  מבלי לחדול לרגעיו8ִהאויב שלנו   פועל ַ� 

 שני� על גבי שני�
 ת שלנו עלה ועולה לנו בדמי�כל נסיו% הידברו

 לפיכ"
 שלו� עושי� ע� אויב   הרוצה בשלו�   וחותר אליו

 יהאדBאי אפשר לעשות שלו� ע� אויב    שבראש מעייניו   מלחמת ג
 כל עוד האויב הזה   רואה סיכוי   להכריע אותנו

 אי% לו סיבה לעשות שלו�
 הק�ה :�ק�לו� אמת  ולא רק לדבר  :�בשביל לעשות ְ)

 שלו�צרי" להכשיר את התנאי� ְל
 התנאי הראשו% וההכרחי הוא

 לבטל מכל וכל את המחשבה של האויב
 שיש בדל של סיכוי   להכריע אותנו
 ללא התנאי הזה   חבל על הזמ%
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  ובעל השקפה מערביי�  ב% תרבות  מדינאי יהודי
  וחכ� ככל שיהיה   ע� חושי� חדי�   משכיל
  ע� מנהיג מוסלמי    לשדר על אותו גל  ל�לא יוכל לעו

  הדדיי�    חשדנות או אמו%    ברצו%  אי% מדובר כא%
  לחלוטי%י� חשיבה שוננימדובר באופ

  נר לרגליו   � את ער" חיי האד� �7 המערבי  הנאור   היהודי
 ובורח מפני הכבוד

  ללא הכבוד   לחיי צא% מרעיתולא  אי% ער" לחייו ו   והערבי
   לכבוד צו� הרמאד%  חוות של פיוס ֶמ  ה ירעי� על הערבי�ז

  ללא הועיל  
  דווקא ביו� הכיפורי�  וזה יתקו� את היהודי�

  יצחק נבו%    אילו הנשיא החמישי שלנו   דר" משל
  ע� מחמוד עבאס  היה נושא ונות%

 היה לזה משקל לא מבוטל
 ומת% דר" ואופ% המשא    הכבוד ההדדי   השפה המשותפת

     וההבנה   בשני הצדדי�רוח ההסכמות
 מפיחי� תקווה לתוצאה מקובלת   על הכל

     או צאצא מצאצאיה�  ארצות אשכנזייוצא
 י� ויהירי�מתנשאמעצ� טבע�        באיזור הזהי�נתפס

 י�ִרז�
 י� הגא� אצל המוסלמי  סיכויצל של  שו� ה�אי% ל

 יר הדמי� יאמיר מחלאיזה גובההשאלה הגדולה היא עד 
 נבי% זאת   בו ביו� 
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 ה��המילה ִל

 ה לעדנהכ�'על פני השטח   וזימי� הללו  צפה ַ�
 ה��הפרשנות העכשווית המקובלת של המילה  ִל

 היא   העניי% העיקרי   המרכזי
 ב   ֵל   המילהה שלאב% שוש%   טוע% שזו צורת משֶנ

 שלנו    לב העני%מקרה ַ�
 ה��מילה ִלדפות כיו� ַלהמלי� הנר

 ירושלי�ה%     גבולות      פליטי�      ִו
 ת הסכסו" היהודי ערבי��אלה ה�   ִל

     ה% הערבי וה% היהודישני הצדדי�יש אחרי�   ספקניי� יותר  ִ�
 שאינ� מקבלי�   את הפרשנות הזאת

   את מורשת יצחק רבי% המקורית &ת הסכס��ִלומעדיפי� לאמ#   8ְ
שמונה לינואר   עשרי� ַ�.1,/ 

 בקדנציה הראשונה של יצחק רבי%   כראש ממשלה
 הוא נא�  בקונגרס האמריקאי

 ש� הוא אמר בקול ברור צלול וחד   את משנתו המדינית
 הערבי�   אינ� חפצי� בקיומנו   על אדמת אר# ישראל

 אנחנו   נטע זר    ולא רצוי
 �אי% טע� לדבר על גבולות כאלה או אחרי

 עצ�אי% ה� מקבלי� אותנו    בכל מסגרת של גבול  מ
 סו� ציטוט  של יצחק רבי%

 ת הסכסו" היהודי ערבי��  ִל'זוהי לטעמ
 ה  א� הוא מופיע אצל אב% שוש%��יש עוד פירוש למילה   ִל

 ה   היא הכינוי��הצבאיי�   ִלמונחי� ַ�
יLיל  המכיל ִמִתהמרכזי של ְ:חלק ַל 

 פהשל   אבק שר
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 ששי� שנה לתכנית החלוקהמלאאתמול  
 חלוקה שלא יצאה אל הפועל

 הערבי� לא קיבלו את הדי% ויצאו למלחמה כוללת נגדנו
 במטרה להשמידנו

ב  שנתיי� וחצי בלבד   לאחר שהכבשני� בגרמניה �8
 התכנית חילקה את האר# לשתי מדינות לאו�   יהודית וערבית

 מה שנשאר ממנה   
F על ידי מדינות העול� �� הוא דרישה של הערבי�  ְמג

 להקמת מדינה פלסטינית   לצד מדינת ישראל
 �   נשכח ונעל��דווקא החלק החשוב   בהחלטת האו
   הערבי� והיהודי�שה�אי% מדברי� עוד על הפרדה בי% הניצי�   

 אלא על הפרדה בי% ישראל לפלסטי%
 ��אי% לזה ֵזֶכר בהחלטה של האו

 וונה בתכנית החלוקה  היתה הפרדה בי% יהודי� ְלערבי�הכ
 במש" השני�   זה התמוסס

 ועכשיו הדרישה היא למדינה ערבית נטו   היא פלסטי%
 ולמדינה ישראלית    ללא הכרה בלאו� היהודי שבה
 כבר אתמול שודר תשדיר בטלויזיה הפלסטינית

 יו� אחד בלבד לאחר וועידת אנאפוליס
 ל כולה   צבועה   בצבעי הדגל הפלסטיניובו מפת אר# ישרא

 א� נוסי� לזה את התעמולה בבתי הספר הפלסטיניי�    בספריה�
 את נאמנות� של הערבי� אזרחי ישראל

 את נטייתה של התקשורת הישראלית המשודרת והכתובה
 את בעלי ההו% מהעשירו% העליו%   המבקשי� שקט  שלא יקבלו

 לנו המלומדי� והנאורי�ולא נפסח ג� על אנשי האקדמיה ש
 הרי ֶ)ֶהעתיד צופ% ְ�ח�' רעות

 כדאי לנו להיער"
 

 
 
 
 
 
 
 
 



148 

 
 

 
 �דאבל יB ורגBנשיא ארצות הברית   ג ש אמר

 הרחבת ההתנחלויות    פוגעת בתהלי" השלו�
 מגזירה שווה נית% לקבוע

 שצמצו� ההתנחלויות   מקרבת את השלו�
     עצ� קיומ% של ההתנחלויותהיינ

 הוא סלע המחלוקת בי% היהודי� לבי% הערבי�   באר# הזאת
    לא היתה אפילו התנחלות אחת,/1.תחילת יוני אבל ִ�

 לא מורחבת   ולא מצומצמת
 ובכל זאת הכריזו עלינו מלחמה    משלשה עברי�

 D/1.שנת   ג� האירגו% לשחרור פלסטי%   ק� ִ�
 חלות מדינת ישראלומטרתו לשחרר את כל פלסטי%   היא היא    התנ

 כשלא היתה שו� הרחבה של התנחלות  שכמוב% לא היתה
 יִנBהתנחלויות   את מנרה   חניתה   ואו� גא� לא כוללי� ַ�

 המציאות בי% היהודי� לבי% הערבי�   מוכיחה כמיליו% עדי�
 שאי% כל קשר בי%  ההתנחלויות  לבי%   השלו� או המלחמה

Hִ עד להיכ%   נוביל את:ְנֵת) 
ת הזאת   את עקירת ישובי גוש קטי�אפשר להוסי� לאוויל 

    את כול�במו ידינומש� מצמנו    גרשנו לא הרחבנו  ולא ִצ
 ג� את המתי�

 החרבנו את הישובי�    ולא נותרה אב% על אב%
 מה יצא

 נשיא ארצות הברית   לציבור הישראליאי% מי שיאמר   ִל
ל'ולעול� 8 

  לערבי�    הוא עמוק יותרת בי% היהודי�העימ
 י שנאה יוקדתור�

 נחלות כלשהיתזערית    לה זיקה ִמל ְו'אי% ל
 הוא קשור  קשר אמי#   לעצ� קיומנו על האדמה הזאת

 ג� א� יהא זה על מילימטר מרובע
 אחד ויחיד

 
 

 
 

 
 

 



149 

 
 
 

 וזאת לדעת    הסכ�
 הוא מסמ" שבו קובעי�   הצדדי� להסכ�

 ה%את ההסכמות שהגיעו אלי
 לפני ההסכמות   מתקיי� משא ומת%   על כל סעי� בהסכ�
 בתו� המשא ומת%    רושמי� על ניר   את סעיפי ההסכ�

 עורכי� טקס חתימה    וחותמי�
 בעול� המערבי הנאור   ההסכ� איננו רק   הסכמות בעלמא
 ההסכ� הוא התחייבות למלא את אחר ההסכמות שהושגו

 כל סעי�אחר הוראות  למלא בפועל  ולכבד ב   י�מחכל צד אחראי   
 שוני� הדברי� לגמרי   בעול� המוסלמי

 לכל הסכ� יש פירושי�   משלו
 עה    תאכיהBהודנה   תאהדיאה   חוג

 ולכול� מוב% אחד
    להפר אותותההתחייבות להסכ� היא לתקופה זמנית עד להזדמנ

 כל הסכ� הוא בעיניה� פשרה משפילה    שאיננה מקובלת
 מוסכ�   רק מתו" מצוקה זמניתוהוא 

 מטרתו לאפשר הפוגה   בה עמלי� לשנות את המציאות
 עד לאפשרות לבוז לאותו הסכ� 

רְפכל ההסכמי� שנחתמו בי% היהודי� לערבי�    ה 
 משו� כ"   אי% כל ער" ולא טע� למאמצי�    להגיע להסכמי� עימ�

 יש לחפש דרכי� אחרות
 ר" לכוח   ולכוח הרתעהאנחנו חיי� באיזור   שיש בו ע

 לא לניירות חתומי�
 שכל משב רוח    מעי� אות�   לכל הרוחות
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 גיח מהיכ% שהוא   רו% פונדקביו� שני השבוע   ִה
 מאדריכלי הסכ� אוסלו     הזכור לרע
 ע� מאמר בידיעות אחרונות  והכותרת

 באוסלו ייסדנו את אנאפוליס
 ז   ברח לאיזו פינה נידחת בעול�ואני חשבתי שרו% פונדק הל

 החרפה     אליה הובילו אותנו הוא וחבריומ% ת אוסלו   ֶ)'�ִמ
 הוא כותב על שתי החלטות היסטוריות  שנקבעו באוסלו

 הראשונה היא ההכרה ההדדית בי% התנועות   הציונית והפלסטינית
 דרכי� מדיניותוהשניה היא   שהסכסו"  ייפתר ִ�

 הימ�ִלמונח   8ְהיא    הא� מכיר רו% פונדק ַ�השאלה החשובה 
 באותו עמוד  מצוטטת סטודנטית ערבייה   אזרחית ישראל  האומרת

 ג� א� תעניקו לנו שיוויו% מלא   הסכסו" יימש"
 כל עוד מדינת ישראל תהיה   יהודית

 על איזו הכרה הדדית הוא מדבר   מי מכיר בהכרה שלא היתה
 לאומי זכותו של הע� היהודי   לביתל�   ִ�הפלסטיני� לא הכירו מעו

 ג� לא באוסלו
 אפילו את האמנה הפלסטינית   לא שינו  כמובטח

 אי" הוא לא מתבייש
 דרכי� מדיניותהחליטו באוסלו    שהסכסו" ייפתר  ִ�

 אז החליטו
 טילי הקסא�  דר" מדינית לגיטימית  לפיתרו% הסכסו"החמאס רואה ְ�

 התכוונת�זה ַל
 כו המדינית המיושבת והמתונה של החיזבאללהאו לדר

 אולי בכלל   הוא מתכוו% לפעיל השלו�   חאלד משעל
 אי" אנשי� מסוגו של רו% פונדק   לא נותני� לעובדות  לבלבל אות�
 אני במקומו   הייתי מזמ%   עושה ניתוח פלסטי   שלא יכירו אותי

 יו�מרוב בושה   ומ% הנזק שנגר� לנו באוסלו  מאז ועד ה
 חרבו% על חרבו% על חרבו%

 והוא עוד מתגאה    והוא עוד כותב
 בושה   חרפה   וחוצפה
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 בכיר ועדות ההתנגדות העממית
 אבו עביר

 שארגונו אחראי לירי רקטות הקסא� לעבר הנגב המערבי הבוקר
  Cynetאמר ל

 מה שהיה עד עכשיו הוא כלו� לעומת מה שיהיה
 כדי לשמור על ביטחונ� וביטחו% ילדיה�אנו קוראי� לה� להתפנות 

 האנושיות הגלומה באזהרה הזאת
 ראויה להערכה זהירה   מצד מדינת ישראל

 אלא שאבו עביר   לא הסביר בדיוק   מהיכ% להתפנות
 הרי יש לה� טילי� שיכולי� להגיע עד מרכז האר#

 חסא% נסראללהB א� יצטר� לאזהרה    ג� השייח
 � את כל הגליל   עד חיפהשכבר הוכיח שטיליו מכסי

�ַ  חיפהדאַעַ� דאַע
 יש פה יותר מרמז מרומז   להתפנות מכל המדינה

 וכא% אנחנו מתקרבי� לאמת המרה
 אי% מדובר יותר במאחז מיגרו%   או עמונה

 מדובר במאחז זיקי�   מאחז בארי   מאחז חבל אשכול   מאחז אשקלו%
 וג� המאחזי� הבלתי חוקיי� מבחינת�

  לציו%   הרצליה ותל אביבראשו%
#ל Jיפה    וְאד    ַחה   לעל יפא   עכא    רמֶל 

 כבר לא מדברי�
 זה מוב% מאליו 
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 צבא

 שמקדש את חיי לוחמיו   על פני   משימותיו
 יקשה עליו למלא אחר המשימות   ואולי אפילו לא יוכל לה%

 ידוש חייה�צבא כזה עלול לאבד לוחמי�   רק משו�  שק
 הפ" למשימה בפני עצמה

 המשימה העיקרית של הצבא   היא ביצוע הוראות הפיקוד העליו%
 שמירה על חיי הלוחמי�  היא משימה משנית

 רק לאחר  משימת השגת היעדי� ה עומדתת�וחשיב
 ה  זהירה  מהוססת המעדיפה שמירה על חיי לוחמי�ד�מלחמה מד

 על פני הגשמת המטרה
 מפלה  ְלתוביל בהכרח 

 בעיקר א� האויב נוהג אחרת
 יו מקדשות את כל האמצעי�   לרבות חיי לוחמיושימותמ

 א� עושי� צימצו� של מהות הצבא   מה יש לו להציע   להגנת הע�
 הרי שהתשובה פשוטה בתכלית

 %   את חיי לוחמיו  ולכבוש יעדי�8ֵתפקידו של הצבא   לַס
 נכונות להקרבה   עד להקרבה ממש

ביטחונ� של האזרחי� הניצחו%   על האויב   למע% 
 צבא שלא מוכ% להקריב חיי לוחמי�

 יפסיד תמיד
 ל צבא המשלי" את חיי לוחמיומ

 מנגד
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 כל תנועות השלו� בישראל
 טוחנות מי� עכורי�   שני� על גבי שני�

 ה% מסרבות להכיר בכישלונ% המחפיר והמוכח
 לו�   ה% רק מסיגות אותובמקו� לקד� את רעיו% הש

מ'ח'ת   ללא הועיליש לה% עצות   שערכ% כלו�   ה% מפגינות  
 ה% מפרסמות מודעות ענק     מפיצות את תורת%  ברחבי העול�

    באר# ובעול�מדינת ישראלוגורמות נזק בל ישוער ִל
 התקשורת תומכת בה�   האקדמיה  סועדת אות�

  על כספי התורמי� העשירי�האיחוד האירופי מזרי� לה� כספי� 
 והתנובה

 פגיעה אנושה באינטרסי� של המדינה היהודית
 בלי שו� התקדמות של מילימטר אחד   לעבר יעד� הנכס�

 ככה עושי� שלו�
 אולי כדאי לכ� לעצור רגע ולחשוב על דרכי� אחרות

 במבח% התוצאה    ההישגי� שלכ� במרכאות כפולות ומכופלות
 לה� אפס מאופס אחד גדו

 וכל כ" למה
 תזוזה אצל הערבי�משו� שעד היו�  ה� לא הצליחו  לגרו�   ִל

 בשביל להתחיל לקד�   את התהלי" הזה    שכה מייחלי� לו
 צריכות היו תנועות השלו�   להניע קומ# קט%   בצד הערבי    שיתאגד

 ב שלו�   או אפילו    גרגר שלו�ֶגשיקרא לעצמו   ֶר
 ה   אצל מנהיגיה�'�7:ות ַהשימחו ויפגינו נגד השחית

 ה את השלו�ודוח�
 שלו�שיזעקו את העובדה שה� מחמיצי� כל הזדמנות ְל

 אבל אי% גופי שלו�   ולא עמותות שלו�  בצד   הערבי פלסטיני
 מלחמת חורמהלהיפ"   כל ההתאגדויות של הערבי�   פניה% ְל

 להבי%וזהו כישלו% ברור של תנועות השלו� בישראל   שלא משכילות 
 שבלי תנועות שלו� חזקות    ג� בצד הערבי

� שלו�לא יכו%   ש 
 
 

 
 
 

 
 



154 

 
 
 

 אנשי שלו� עכשיו     מצייני�   שלשי� שנות קיו�
 ו)�ְכ ע�קשו שלו� ְושלשי� שני�   שנה אחר שנה   ה� ִ�

  הזה נמש"  שלשי� שני� תמימותו)�ְכע�ַהְו
  שמתמימי שנולד אז     הוא היו� ב% שלשי�     

 מת לפחות שלשי� שנה
 ו)�ְכהקיצוניי� ביותר  דרשו שלו�   ותבעו אותו    עכשיו    ע�
 ה� הבינו כבר אז   שהשטחי� ה� מכשול לשלו�

 ס� פי תהו�שכל מפעל ההתנחלויות   יביא את המדינה ְל
    בתחתית התהו�קריסהומש� ִל

 י שלח לה� מכתב ברכה6ִגְראפילו מרוא% ַ�
 שטחי�מסגרת של שטחי�   בכל ש ספק גדול    א� מדובר ִ�אבל היו� י

 הסיכסו" כא% הוא קמאי   עתיק יומי%    וקיצוני
 של מי כל האדמה הזאת   שהיו בה שני� רבות של עזובה

 של מי האדמה היו�    כל האדמה    של מי
 הפלסטיני המצוי אומר

 ה לא לו   יופי    בא  יהודי מיהופי#   או מבגדד    כבש כא% אדמ
 תיֲחִצַמעני לוותר על ועכשיו   בגלל הכיבוש    הוא מוכ%   י�

 יִנ<זה מעליב    ע�
 ;    הכל    לא של; זה לא שלאק וואַל

 פלסטיני גאה    לא סופר את שלו� עכשיו   ולא שו� תנועות שלו�
 הוא לא מרגיש שו� סיבה לוותר על גרגר חול אחד   ג� באתר דודאי�

   אי% שו� הבדל   בי% שלו� עכשיו   או אחר כ"   מבחינת'  
 רוצי� שלו�    עכשיו

 תלכו מפה
8 �ֶכְל

 עכשיו
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 מדינת ישראלהיהודי� ִ�
 נחלקי� לשלשה ציבורי�

 שלו�   ע� הערבי�סיכוי ְלאלה המאמיני�   ַ�
  שלו��ש   ְ�י�ִחב'ְט'   אלה שלא מאמיני� �

 לה�ואלה שכבר לא איכפת 
 ה כל קבוצהחבל שלא עושי� סקר    כמה אנשי� מונ�

 'ברמשו� שכל קבוצה חושבת שהיא היא   ַה
 לבד מאלה שלא איכפת לה�

 כי ג� לא איכפת לה� כבר   א� ה� רוב או מיעוט
 לעניות דעתי   הקבוצה השלישית   הולכת וצוברת תנופה

 מותיהת 9ֶלמה שמעניי% אותה   הוא  *�
 שלו�   זה נמש" יותר מדי זמ%   ונמאסכ% שלו�   לא 

 חבל
 שו% המאזניי�כי בכל מקרה    הקבוצה הזאת    היא ְל

 והיא יכולה להטות את הכ�    לאחד הצדדי�
 מחוז האדישותמוצאת מנוחה   ִ�שיח   אבל היא כבר מחו# ַל

 אי% לה� עני%   בטילי קסא�   פיגועי�    או התנחלויות
 שלה   לא ממשלהג� לא איכפת לה�   ממ

 צבא   לא צבא
 מנוחהזבו אותנו    רוצי� רוצי� לנוח מכל זה    שקט   ִע

 כא% טמונה הסכנה הגדולה
 מדינה הזאתמי שרוצה להבטיח עתיד כלשהו לילדיו   ַ�

 הח�אי% לו   מנ
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 לכל אחוזי בולמוס הפיוס  הדבקי� באמוק השלו�
  אחד   חשוב מאדכדאי לכ� מאד   להפני� משפט

 מנאומו   של נשיא ארצות הברית   אתמול   בכנסת
 אולי   המשפט הכי חשוב  בנאו� שלו

 בהתייחסו  לאיומי�  הנוחתי�  עלינו  השכ�  והערב
 הדגיש הנשיא במילי� הבאות

 התעלמות מדבריה� של מנהיגי� שהפיצו שנאההראינו את תוצאותיה של 
 א ומת% מש  אית� קיי�חלק חושבי� שיש ל

 כאילו נית% לשכנע�
 זו אמונה טיפשית

 ההיסטוריה הזימה שוב ושוב    בפייסנות שאת הנחמה הכוזבת 
 סו� ציטוט

 למי  מפנה  הנשיא את הדברי� האלה
   משא ומת%  ב   המאמיני� העוורי�חלק מ% הסת�  לאותו 

 � טרוריסטיכאילו נית% לשכנע
 ויש כאלה  לא מעט  אנשי� בקרבנו

 ומה הוא   עונה לה�
 זו אמונה טיפשית

 ההיסטוריה הזימה שוב ושוב    בפייסנות שאת הנחמה הכוזבת 
ֶ כשעומדי�  מול איומי השמדה  של כוחות ר      אי% מקו�  לפייסנותע �)                                     

 היא כוזבת   והאמונה בה  טפשית
 זוהי מסקנה חד משמעית  הנתבעת  מדברי הימי�

 מ% ההיסטוריה
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 ֶק#'ע
 הוא ְזנ�ב הפרי   לא הפרי עצמו

ְקִצי%   הוא ש� המסכת האחרונה  בסדר טהרות     והאחרונה בכל המשנה  ע=
 המסכת עוסקת   בי% השאר   בדיני טומאה וטהרה  של פירות

 המחוברי� בעוקציה� אל הענפי�
 אפשר לדבר על  העוֶק#

 אפשר על הפרי
ד  מוטב וראוי לומר על   שניה�    8ְֶאח�

 כ" למשל
ְקִצי%  א� מצטטי� את הפסוק האחרו%  במסכת  ע=

ר ד') �� �Jצ�א ַה ל'�& לא מ� ֵאל ֶאל�א ַהש� ה ְלִיְשר� כ�  הא 8ִֶלי ַמֲחִזיק ְ�ר�
 זהו הע'ֶק#

 המסיי� את כל ששת סדרי המשנה&     הפרי מצוי בהמש
 ֶשֶנֱאַמר

ֵרB  ז ְלַעG' ִי%6ֵ    ה'עB  ה ל'�& ְיב�  ֶאת ַעG' ַבש�
 כלומר
 ז'עB     קוד�   ית% לנו ה
 אותנו& ורק  אחר כ"  יבר
ל'�  ַבש�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



158 

 
 
 

 בימי� קדומי�
 נהג הלוח�  העשוי לבלי ַחת

F  מצא מחסה מפגיעות האויב  לחפור לו שוחה   בור באדמה   ב�
 האדמה עצמה   היתה לו למג%

 ת חפירה מתקֵפלכל לוח� נשא ַ�חג'ר'    ֵא
 תכללו העמדות  והצבא ִ*יֵ:%    את השוחה הגדולהלימי� הש

ה   יצק בטו% מזוי�% על  אבני� גדולות סביב ַהֶעְמד� 
ִבי� תת קרקעיי� מרווחי�   ועמידי� בפני התקפות אויב  מאוחר יותר  בנה הצבא   מצ�

 אפילו מ% האויר
 צ�הלוח� זכה להגנה מירבית  המציאו את השכפ

 ח'% המוצב המבוצרהיה עוד כלל חשב  לִביְט
� המיק

 ִהקימו מוצבי�    על ראשי הרי� גבוהי� ונישאי�      מעל כל הסביבה
ה   מוצב בטוח יותר  תצפית טובה  עו�7

 אזרחי� תמימי�מ   ִמְמקו� יישוב    רחוק 
א ְ:ַרח'והנה כל אלה  ע  ְרב�

    הפלסטינילוח� הגיבור והַעזיש הגנה טובה יותר ַל
 בלב איזור מגורי� צפו�   בתנאי שהוא ל ִמיק� המיקו�     �8

 אי% שו� חשיבות ַלגובה מעל פני הי�
 #�אי% צור" באדמה   ִ�סלעי�     אבני�   או בטו% מזי�%  אפילו לא שכפ

    והיעד הכי מבוצר   ה�חומת המֵג% הכי טובה
  פני האויבזֵקנ'ת ְזֵקִני�    נשי�     רצוי בהריו%      העומדי� כחי# אל מול
 המהדרי% שבמהדרי%  מתו" הלוחמי� רבי העוז והתושיה

 מסתתרי� מאחורי
ִדי�  ְיל�

 אי% יעד מבוצר יותר
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ֵח�  האכזרית   אינ�ה יודעת ר�

 קשיחת הלב   היא המידה   הקובעת והיחידה
 החמלה    ממנה והלאה

 אפילו  ִ�קרבות  של אלימות   האכזרית תמיד מנצחת
  הדרגה הגבוהה ביותר של   האלימתהיא

 אי אפשר לנ�ֵצַח אכזרית    ע� ֶחְמל�ה ורחמי�
 האכזריות גוברת עליה�   בקֵלי קלת

 נגד אכזרית   יכולה לעמוד   רק אכזריות שכנגד
 אכזרית יותר   ְו

 זהו העונש ההול�   את האכזרית
 כל עונש   חייב להכיל בתוכו   מרכיב של הרתעה

 ;מצדיקה מחייבת    ְ:ִגיע�ה    ְ�;   פגיעה של
 מידה כנגד מידה

ִי% ִי% תחת ע�  יש אומרי�   ע�
 ויש המרחיקי� לכת    ִלשלושה זוגות עיניי�   תחת עי%   9ַחת
 כל אימת שהתגובה על אכזריות   תבוא ְ�ֵכִלי�   שאינ� אכזריי�

 האכזריות גוברת
 אמרו חכמי�

 זריכל מי שנעשה רחמ% ִ�ְמק'� אכ
 סו� שמידת הדי% פוגעת בו

 וסו� שנעשה אכזרי
 ִ�ְמק'� רחמ%
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 מהי התנגדת
 האמ�וו�ק�בשפה הערבית    מ

 הוא   אי הסכמה   ההסבר הפשוט ַלמנ�ח   התנגדות   
 אפשר להודיע ברבי�  על אי הסכמה  מסוימת

 התנגדות&  להִ�יַע  בכ
ב   אפשר   בעל   ֶ:האפשר   ִ�כת�

 דרכי הבעת ההתנגדי'ת   שונות מגו�נ'ת
 ממחאה חריפה   ועד   לשימוש ְ�אלימת

 מהפגנה חִקית  ועד למרד מאורג% ְלמאבק מזוי�%
F נ'ת�  המתנגד המצוי    אינו יכול לשאת מציאות מסוימת   והוא שוא� ְל)�

 לשלא כמו   המתגונ% המצי    המעדי� הגנה    מפני  הבלתי ִנס��
 המתנֵגד   נוקט פעולה אקטיבית ממש   למימש התנגדת'

 המחוקקי� בכל העול� הדמוקרטי   נתנו דעת�   על ֵחירי'ת הביטוי
ִבכלל�  את   ְ@בל'ת     ח'ֶפ) ההתנגדות 

 יש גבול לכל פעולת מחאה
 מה ג� שכל פעולה כזו   טעונה רשיו%   מאת הממלכה

  ַהֵלִגיִטיִמי  ממסגרת החוקא� ההתנגדות   חורגת     מהאופ%
 יש כא% עבירה פלילית

 וא� ההתנגדת   ֵנֱחֶרֶצת   עד כדי רצח  חפי� מפשע
 אולי לא מדובר  ְ�התנגדת    ַלבטח לא    התנגדות ֵלִגיִטיִמית

 אולי
 דקוזה סת� רעיו% שלי   לא ��

ר   ְ�מלחמה �� אולי      מד
 ש חוצות   להתנגדת מעי% זוואולי     הקריאה  בריש גלי  ברא
 הינה

 הסתה למלחמה
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 אי% חכ� כבעל הנסיו%

 ואיזהו חכ�   הלומד מכל אד�
 בעולמנו זה   הנסיונות המלמדי�    ה�   תקדימי�

 התקדימי�  מ% העבר   מהווי�   יסוד לכל נסיו% עתידי
 י%   ראו מה קרה   והשכילו על פיומֵע

 תר    ַלהְדנ�המהו התקדי� הידוע ביו
 עלינו להרחיק עד שנת  שש מאות עשרי� שמוֶנה   למניינ�  של הנוצרי�

 ִ�נוה המדבר   חֵדיֶ�ה   נער" הסכ� הְדנ�ה
 שביתת נשק   לעשר שני�

 בי% נביא האיסל�   מחמד    לבי%   שבט קֵרייש
 יישההסכ� הרשה למוחמד מאמיניו   להתפלל בֶמ�8ה   שהיתה בשליטת קֵר

 שנתיי� לאחר חתימת ההסכ�   הפר מוחמד את ההסכ�
 שחט את בני שבט קורייש   וכבש את ֶמ�8ה

 להצדקת ההפרה   האשימו אנשיו של מוחמד  את בני שבט קורייש
ה ולא היו ראויי� לכיבוד ההסכ�  שהיו עובדי אלילי�  וטימאו את ה8ְַע��

   של אמנות הלחימהבמסורת האיסלאמית    ההְדנ�ה     היא מופת  
 וערמומיות צבאית פוליטית

 הראיס  יאסר ערפאת    אבו עמאר   התייחס ַלהְדנ�ה הזאת
    דרו� אפריקה   ִ�יוהנסבורגל מסגד שִ�נאומו ַ�

 ההסכ� הזה   הסכ� אוסלו כמוב%   אינני מחשיב אותו יותר  מ% ההסכ�
ֶמד  לבי% קֵריש  בי% נביאנו   מח�

ר   התנגד להסכ� ההואואת� זוכרי� ש  הכאלי�   עומ�
 וראה בו   שביתת נשק בזויה
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 ה מילה גסהנהמילה   8ִי�)   אינ
 אי% בכל העול�   פיסת אדמה  שלא נכבשה

ִשי� אחרי�  ִני� כובשי� בעצמ�   ִמִנְכ�� ִשי�  שהיו לפ�  הכובשי� כבשו תמיד ִמִנְכ��
 מי קי% והבלבכל מקו�   בכל הזמני�    מי

 המילה מלחמה   א� היא אינה מילה גסה
 אי% שלו�   בלא מלחמה   כפי שאי% דבר בלא היפוכו

 כמו שאי% אמת   בלי    שקר
 אי% בכל העול�   גבול   שלא נקבע בהסכ�    שנחת� לאחר משא מת%

ה מד�  ולפניה�     היתה מלחמה    עקו��
 מלחמהמלחמה   היא הכרח    איש אינו רוצה ְ�

 יש כאלה שחושבי� שמלחמה היא הכרח יגוֶנה  וכאלה שחושבי�  שלא יגוֶנה
 חר�'ה�   הוא   ה8להצד השווה 

 גורל� של שבטי�   קיבוצי�   קהילות    ועמי�
 מִציב אות�    מעת לעת   בהכרח   מול פני מלחמה

 וכבר ִניתנו בה שמות תארי�
 לחמת חורמה    מלחמת קודש   מ ואי% ברירהמלחמת מצוה   מלחמת רשות

 השיבה ַלמולדת שלנו    חייבה מלחמה    לש�  8ִי�)ה  ושחרורה 
 8ִי�)   אר# ישראל   ו�אפילו חלק ממנה    הינו   8ִי�)   לכל דבר ועני%
 מי שמצהיר על עצמו שהוא נגד 8ִי�)   וצורח על כל גבעה ותחת כל ע#

 די לכיבוש
 ו  להצדיק    8ִי�) חלקי   מעי%  8ִי�)'%בעוד הוא מרשה לעצמ

 הוא אד� טוב        טוב  בראשי תיבות
 טוֵבל ושר# בידו

   לכל דבר ועני%משו� שכיבוש הוא כיבוש 
 וכאמור  8ִי�)   אינה מילה גסה 
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 ַמִרי� ַסאֶלח 9 ִרי>ִ)י
 אהבהקיבלה את אישור מנהיגי חמאס להגיע אל פרוזדור ה

 אל מעשה הכלל'ת   מעשה האהבה
 היא התרחצה   התמרקה   ְוַסכ�ה את גופה

 וכ" כשהיא מקוטרת מור לבונה וכל אבקת רוכל
 שמה ַ:עמיה אל מחסו� ארז
 כמו אל הח:�ה ְוהחתנ�ה

 היא לא יכולה להיות אחת משבעי� שתיי� הבתולות
 המובטחות לכל שאהיד

 די�היא לא בתולה    יש לה שני יל
 היא 6ִזכה רק בבעלה האחרו%   שעודנו חי

 ַמִרי� ַסאֶלח 9 ִרי>ִ)י הזילה דמעות  והתחננה    יש לי פלטינה ברגל
 האמינו לה    ַבכניסה לחדר הבדיקה לנשי�   הפעילה את המטע%

 ארבעה נהרגו   ועוד שבעה נפצעו
 הטרור חוש� את מעגליו הפנימיי�    הנסתרי�

 בותית   אומר אהוד יערימדובר בתופעה תר
 לא הכיבוש    לא ההתנחלויות   אפילו לא שנאת היהודי�

 ודאי לא רצונה של המדינה לאפֵשר ַלעזתי� להתפרנס בכבוד ִ�גבול'תינו
 ַמִרי� ַסאֶלח 9 ִרי>ִ)י    אומרת

 כמה חלמתי וכמה ייחלתי   לתת את גופי לאללה
 ולא עלה בידי עד עתה

 להיות המתאבדת הראשונה של החמאסאני ג>ה מאושרת  
 כ%   ככה היא אמרה   ֵג>ה מאושרת

 אהוד יערי נת% ַלזה ש�
ֶות   ְ�ש� הדת  אירוטיקה של מ�
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 בכל מלחמה   חייבי� להתנער   מ% המסר והרחמי�
 אי% ואסור שיהיה   טוהר ַלנשק   נשק נועד לקטול    אי% לו שו� קשר ע� טוהר

רמסר מלח  מה   איננו מס�
ִרית  אי% מלחמה מס�

 מלחמה עושי� בתח�ל'ת    במארבי�  במטרה מְצֶהֶרת   לפגוע  בשביל לנצח
ר מתיישב ע�    ר'ַע  ואכזריות המלחמה  אי% המס�

 וכידוע   אי% מלחמה טובה
 לשבור   לקרוע   לנפ#   לנת#   לפוצ#   להרוס   ולהרוג

   ֵלִגיטימיי�כל אלה נחשבי�   אמצעי לחימה
 אחת מתוצאותיה של המלחמה   הוא מראה פליטי�   חסרי בית

ְלְטֵליֶה�    נסי� על נפש� �Hנעי� ַ�רגל   על ֲעג�ל'ת   ִ�מכוניות   על ִמ 
 ְ�מלחמה   כמו ְ�מלחמה   אמרו חכמי מלחמות  שג� זכרונ� ראוי

 צרי" לנצח
 א� צד אחד   מצליח להביס את אויב'

 נהו   או את ארצו   לעיי חרבותאת מח& להפ'
 להר'ג ְוִלפצ'ַע   את עיקר כוחו   לקחת בשבי   שבויי�

ְלפזר את הנותרי�   לארבעת הרח'ת 
 הרי שהשיג את    מטרת המלחמה

 הניצחו%
 אי%   מטרה אחרת

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



165 

 
 
 

Si vis pacem, para bellum 

 אמרו חכמי� זכרונ� לברכה
 מלחמה'% ַל8ִ<שלו�   הרוצה ְ�

 �שלפני מניינ   י� ִנמ�ְזפתגמי� אלה   ידועי� לנו   בחילופי גירסאות  ִמ
 בה� אמרו   שרק מלחמה יולדת שלו�

 חט�ְבכוונת האימרה היא   להציג מצב    בו   השלו�   מ�
 המתכונ% למלחמה    יוצר   דר" הילוכו    הרתעה

 חמהשמה   כ% היא    מרתיעה את המלההרתעה     8ִ
 א� מפתחי� את הרעיו%   עוד קצת

 למדי� כי
 מלחמה פורצת   רק כאשר   אי% הרתעה

 מלחמהאי% הרתעה   אות הוא וסימ%   שלא היתה    התכוננות ראויה ַל
 אולי לא האמינו   שצרי" כוננות
 מלחמההתכוננות ל�חשבו   שהרוצה בשלו�   יחתור אליו      ולא ְ�

 ש שלו�   ורודפהול   בק�הלא נאמר   מפי חז
 השאלה היותר מעשית היא    א� המצוה לבקש שלו�   וא� לרדו� אחריו

 שלו�היא מתכו% בטוח ְל
 דווקא משו� אלה ההולכי� בדר" החכמי�   זכרונ� לברכה   האחרי�

 מלחמהמצווי� על כל שוחרי השלו�    להתכונ% ַלאלה ה
 מה לעשות ולבי נוהה אחר החכמי�    האלה

 שהיו   גויי�א� על פי 
 לא יהודי�
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 דמוקרטית   יש שלוש רשויותמדינה ִ�
 סדר הזההמחוקקת    המבצעת    והשופטת     ַ�

 פוט   א� אי% ביצוע   שהרי אי% מה לש
 ונו   ולא חלמו   על הקמת רשויות נוספותלא התכְו

 תש    ר�אכל מוסד מדיני   הכפו� לרשות כלשהי   אינו יכול להיקֵר
פ'תפ קטנות   8ְ)י'ת'ד   ר�עוא� על פי כ%   יש לנו    עוד ו� 

  חלמנו     או     ולא ידענו�ל�8 ִמ)ת עליונהאבל היתה לנו תמיד   ר�
ת שהיא מפרשת את החוק    על פי דרכה)ר� 

 ה   בתו" תוככי הזרוע המבצעתמפרשת את הנע7
 ואינה פוסחת על המחוקק

 טלח�     גזר דינהולכ%    היא שופטת        
  גורלותת כלב שמירה    אבל ה� מזמ%   קובעי�דמה� מצטנעי� ִ�

י'ת     ניהימִדיש לה� סדר יו�    סדר ְק ל יעיל
 נות כתיבה ועריכה     בימוי    צילו�    שידור'שר8ִ

 '% התקשורתזכל המדינה מדברת    במש" יו� של�    את ְמ
 התקשורת יכולה לתק% עוול נורא     ממוקד    במהל" שעות ספורות

 אושר    אצל רבי�ולהביא אנחות רווחה ו�
 #היא יכולה להרוס באחת   את חייו של כל מי שרק תחפו

 יש לה הרבה כוח    היא הגו� הכי חזק במדינה
 לא ממשלה   כנסת   או בית המשפט העליו%

 ל   לא משטרה    לא עובדי נמל   לא מורי�   לא חברת החשמל�לא צה
ל כל הגופי� יחדיומהיא חזקה מול כל גו� לגופו     

        היא השלטו%לנת בכֶלהיא מוֶ)
 מקיי� אותהַה ְוס  %   המפרֵנז� ַהאי% לנו להלי% אלא רק על  
    אנחנו&עעֶ�שהוא   ֶנ
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 חנוברBחת% פרס נובל לכימיה   הפרופסור    אהר% צ
 המשיל את המציאות   לעומת זו   המשתקפת בעיתונות

 י�   ושמי�
 זו י�   וזו שמי�      ִמי הי�   ִמי השמי�    לא אמר

 ואז הוסי�
 ורא עיתו%    ושואל   מה זהאני ק� בבקר    ק

 כמה אמת יש ַ�ֶזה   חמישי� אחוז אמת    עשרי� אחוז אמת
 אני כבר לא יודע

י  אני רואה מה כותבי� ִמִ:י   מה הבינו   או ִהִסיק   מדבר�
 ַואני לא מבי%

 חנוברBזהו חת% פרס נובל     כחול לב%    הפרופסור   אהר% צ
 הכי חשוב    הוא ללמוד וללמודמה שהוא זוכר מילדות'  8ַדבר 

 שני� על שני�   הוא עשה ַ�מעבדה
 עכשיו המציאות טופחת על פניו

 יחד ע� פרס נובל   על תרומתו ַלאנושות    הוא נחש� אליה
 ביחוד לאנושות   הקרובה אצל עצמו    ממש �8א%

 והנה   ַהִעי6'%
 הקשר לכל מה שקורה   מחו# למעבדה

 ַהִעי6'% הזה
 י%לא אמ

  עליו&ומילה שלו    לא מילה    אסור ִלסמ
 ַמֲהֵ:כ�ה

 %'אהרפרופסור     ;ְלבקר טוב 
  ;לרק על זה   מגיע 
ס נ'ֶ�ל  ְ:ר�
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 9רבשעה שמכתירי� מישהו   מעניקי� לו   6ֹ
 אי אפשר לטשטש את העובדה   שמעמדו של המכתיר   גבוה יותר

 ר� ונישא  יותר  9ר  בעלי 6ֹאר מוענק לאד�   על ידי  התֹ
>ֶר#  9ר כשמישהו מחליט   להעניק   למישהו אחר   את ה6ֹ  >ד'% ה�

      ְלאדו% אדוֵני האר#הוא מכתיר עצמומ% הסת�    
  כזה   נות% לו את הגושפנקא   להכתיר תחתיו    אדוני� לרובארתֹרק 

 וֵני האר#השבוע יצא לאור   ספר   המכתיר את המתנחלי�     אד
 אי% דבר רחוק יותר   מ% האמת

�לא מכבר   גורל�    ִנקבע הרי   אלה אדוֵני האר#    ת�  על ידי  זל�
 קל וחומר    גורל האר#   המדינה   האומה

 הלא המדינה גירשה מתנחלי� מבתיה�  והשליכה אות�   לכל הרוחות
 אבל הספר נקרא        אדוני האר#   המתנחלי� מדינת ישראל
 נדמה לי שהכותרת הזאת נועדה   להבאיש את ריח המתנחלי�

 ְלשימ� ללעג   �ז  וקלס
 אולי אפילו להסית  נגד�

 משו� שאדוני האר# האמיתיי�   ה� אלה שקבעו את הכותרת הזאת
 ה� שהכתירו את המתנחלי�   לאדוני האר#

 לא מוכרחי� לקרוא את הספר   הכותרת אומרת הכל
ר ארו שלוכאמור   תֹ  המכתיר    מוכרח שיהא   גבוה   ממעמד  המְכת�

לצערנו&כלפי  
 עקיבא אלדר    ֵעדית זרטל   וכיוצא בה�

 ה� ה�   גבירות ואדוני האר# 
 האומללה הזאת
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 הפרשנות   היא יצירה בפני עצמה
 על א� שהיא נסמכת על   דבר ועני%    אותו היא מפרשת

  הדורות&   במש&'רשנות   התרחבו לאי% ער   של הפיה�י'ֶתכְמַס
 והפרשני�  המתבשמי� מניחוח עצמ�

 מלאכה המייגעת   של הסבר  ביאור   או ניתוחאינ� מסתפקי�   ַ�
ַחר ה�'ַחכה� מפליגי� לה� בשכרו% כוח�    עד מעל לענני�  ְ� 

 ר לגמרי להיות עילה  לעני% אֵח&הנושא   אותו אמורי� לפרש   הופ
ש לאחר השימ&   המושלרלעול� אֵחמפתח  

 א   נאמרר�ְז% ֶעְ� ִאל    הפרש% הגדולשו%ב
 אשר אי% דעת לותורה ַלה נ�ְתלא ִנ

 ל'ְכבי% אלהיו   הוא 7ִ   בי% האד� &והמלא
ניֶ)ִחְכוכל דבר שהדעת לא 6ַ 

משפט' נפרשנוט' )ְפ8ִ 
 ת'ִמונעמידנו על מתכונתו   ונאמי%   כי ככה ֲא

  הדברי�&')ְמ   ִננֵכְרי צ�לִפ    י� ִרְוִע) קיר 8ְנגֵ)ולא 
 י�ִרת�ְסִנולמה נהפו" הנראי�  ְל

 י�ִררְבשניה� נאמני� י�   ִר��ְחוא� יש מקומות   שה� באמת ֶנ
מה� במחשבותפ'ת   גמה� ְ� 
 'תבב�ת ְלל�ְרע�ר   ְו�7ת ��ל�8ְִמ

 �ַעְנבע# הדעת סוד ִי
 אמתג� הדברי�   ה� 

 �ע�ְ)מ�ַמ8ְ
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 דכ�איתיכ� בקוצר ֶיְר
 המשפט הזה של ביאליק   עולה במוחי

   בטלויזיהל של פרשני� מלאי חשיבות עצמיתבכל פע� שאני רואה פאֵנ
  הש�    הרבה&יש כאלה    בר

 וה� מדברי�   כמו שה� מדברי� תמיד   כאילו לא קרה דבר
 מה לעשות    ככה ה� מדברי�

 ע מופלג  ד�איזה  ניתוחי� מעמיקי�   איזה הגיו% צרו�   איזה ֵי
אז     אי" יוצא לכ� תמיד   הפ& 

 &'אולי  מה שאת� אומרי�    ג� עכשיו    אי% לו על מה שיסמ
 י%ִר'ְ):ר   ִממי שניכווה ברותחי%   טוב יעשה  א� יישֵמ

 ה היה משכנעשמענו את הניתוחי� שלכ�   פע� אחר פע�   הסכמנו    ז
פויצא ה�& 

 אז אולי   היו�    תסייגו קצת   אל תהיו כל כ" החלטיי�      תתלבטו
 בחייכ�    תעלו   טיפה חשש

רמִביטחו% @�אל תהיו כל כ" בטוחי�    משו� שאת� מדביקי� אותנו   ְ� 
)קח י�   ַ:% לנוולמדנו   שהביטחו% הזה בסופו של דבר    מזֵמ 

י'תעלות ספק   להציע גירסאות   להעלות אפשרמותר לכ�   לה 
 לא מוכרחי� משפטי מח#      כאלה שמסתירי� את האמת המרה

 המחיר יהיה   יקרשמטעי�   ולאלה שטענו נגדכ�   שאת� טועי� זת� ��
 �יֶכי'ֵתנ)�ְרַפ   ְל&אי% לכ� אומ# להודות בטעויותיכ�   ועל כ%   אי% שו� ער

    את� טועי�צר של הציבורזיכרו% הקג� בקשר ַל
 הציבור הזה   זוכר    הזיכרו% הוא מרכיב עיקרי בחייו

  ולא לשכוח  זכורי�   תמיד   ִלִוצכרונות   אנחנו ְמ ִז&נולדנו אל תו
 של השנייה האחתשבע אפס נקודה עשרי� ו�ְבל   ְגחו# מזה   יש את ג

 ה        מילה במילהכל הטקסט עוֶל
 לא צרי" להתאמ#

 תֶרֶ�אז אולי    קצת ענווה     חדל קשקשת     הצנע  ַ*
 אינו לא% כל זה מובילר�

 �ֶכְדאיתיכ�   בקוצר ֶיכבר   ְר
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 כשיוסי שריד היה נוא�   בכנסת
 חסד    ואיזה נאו� מבריקהייתי אומר   איזה נוא� ְ�

 א� על פי שלא הסכמתי ע� תוכנו
 ה הסבה מקצועית   והיה לעיתונאיעברו שני�    ויוסי שריד   עש

 ושוב
 %   בחכמהֵחמאמרי� שובי עי%   לשו% מתגלגלת על לשו%   ְ�

 אג� א� לא קוני� את הפרקמטי�
 מאמר פרי עטו של יוסי שריד#   ֶר>היו� מתפרס� בעיתו% ה�

 אלא שהפע� מצאתי   קטע של�   ליתר דיוק    שני משפטי�
 שבה� מזדהה ע� כל מילהשאני מסכי� 

 שימו לב   זה כל כ" יפה ונכו%
 וכ" הוא כתב

מייבשת את המוחאי% חדש תחת השמש המקומית    שקופחת    
 רק מכת אלה    רק פטיש בראש    פותחי� כא% את המחשבה

ת כואבתח8ְַ:ְתִהמביאי� ְל 
 סו� ציטוט
 גאוני    לא

 חטיבה מגובשתב'%    והקיבו# של כל המילי� יחדיו   לכלל ְרכל מילה *�
 מלאכת מחשבת

 כל התורה כולה   בעשרי� ושתיי� מילי�   או מאה ואחת אותיות
 אני הייתי מביא דוגמאות     אחרות לגמרי משל'   לאשש את התמליל הזה

 אבל זה ממש לא משנה
 כמו שאני קיבלתי את המסקנה הזאת שלו    באופ% אישי לגמרי

 וק   אותו מטבעהנני משיב לו   באותו מטבע   אבל בדי
 תשמע יוסי

מייבשת את המוחאי% חדש תחת השמש המקומית   שקופחת  
 רק מכת אלה    רק פטיש בראש    פותחי� כא% את המחשבה

ת כואבתח8ְַ:ְתִהמביאי� ְל 
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 י�6Gִ=ַהי� ְוִראבספר שמות  נזכרי� בפע� הראשונה   ה�
ל 6  א  ֶ  ו נ ת   �  ַ ט'ח ְ  �  :  (  G % ה   ( �  ְ  ִ  ַ ת   ֶ    ֶ   א  ת   י� ו א  ֶ  ה אר   ְ    ִ י�  �    G  6 ִ   ה  =  ַ 

י ע ל ַ  ו ה  ב 9ה ר ְ  �    ֲ  ל  ב'ֵ      � %  ְ נ י י הו ה '   פ  ְ ֵ   ְ   �  א' ל   ִ     
א 9ה ר ֲ  ו נ 7  ת'ְ  � �    ֶ  % א  נ י    : ט �   ( ְ ֵ  מ     ַ  ְ ל ִ  ל ע  ר א  ַ  י 7     ֵ �  ְ נ י י הו ה ִ  פ  �' ל  ְ ֵ   ְ   � ל   ִ יד ִ     מ   6   ִ �  
 '�  ה% צורת רבי�   של אור ושל 6י�6Gִ=ַהי� ְוִראהמלי�    ה�

  של קבלת החלטות   או תהלי"ואי% יודעי� א� זהו מנגנו%  
   היו קבועי� על האפודי�6Gִ=ַהי� ְוִראה�אנחנו יודעי� ֶ)

 אותו נשא הכה% הגדול   על חזהו
    שימשו קשר בי% הכה% הגדול  לבי% האלהי�י�6Gִ=ַהי� ְוִראה�

תשובות מאלהי�  לשאלות הכה%דרכ� נתקבלו החלטות אלוהיות    
 בעו על האפוד  אבני� יקרותל   נק�על פי מסורת חז

 ובה% שמות שני� עשר שבטי ישראל   חרוטי�  או בולטי�
 לפי הבנה ז'

    היו שני גווילי�  בה� היה רשו� שמו המפורש של אלהי�י�6Gִ=ַהי� ְוִראה�
 מעי% סוללה חשמליתוה� הושמו   מתחת לחוש%   8ִ

  אותיות מסוימותכשהיה הכה% הגדול שואל שאלה   היו הגווילי� מאירי�
 שני� עשר השבטי�שמות �

 שאלת כה% בשר וד�וכ" נתקבלה תשובה אלהית   ִל
 י�6Gִ=ַהי� ְוִראמדוע נדרשתי  לעני%   ה�

 משו� שהשבוע קראתי   באחד העיתוני�  שהעיתונאי   נחו� ברנע
 י�6Gִ=ַהי� ְוִראהוא ה�

 של העיתונות בישראל
 ורי הרכילות והליצנותמדהואיל והדברי� לא נכתבו ִ�

 חשבתי להעמיד דברי� על דיוק�
 נחו� ברנע   ע�  כל הכבוד הראוי לו

 י�6Gִ=ַהי� ְוִראאיננו ה�
 של מישהו   או   משהו

 מלבדו
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�Bגיבריל ר�Bג 
 מי שהיה ראש הביטחו% המסכל הפלסטיני בגדה המערבית

 אמר השבוע   בטלויזיה
 שטח שבי% הנהר לי� כל גרגר אדמה   ַ�בסו�הפלסטיני� ישיגו ְל

    נחשב לפלסטיני מתו%�Bגיבריל ר�Bבעיני העיתונאי  זאב שי�      ג
 עכשיו   מתערער אצלו האמו%   בהצהרות שמשמיעי�    אות� פלסטיני�

 המכוני� משו� מה    מתוני�
 מר זאב שי�    מתנצל בפני חבריו הפלסטיני�   וכותב

 הדברי� הללו  הואהלקח שאני מפיק מ
 שעלינו לאטו� את אוזנינו   כאשר את� משמיעי�    הבטחות

 על חיי�    לצידה של ישראל
 בקר טוב אדו% זאב שי�   וצפרא טבא   לכל המתפקחי� שבדר"

 אלא שבתו" דבריו   הוא מתנצל   בפני חבריו הפלסטיני�
 כנה   מתוני�כלומר יש לו חברי�   שה� פלסטיני�    מ% הסת�   מה שהוא מ

 והלקח שהוא הפיק    הוא לאטו� את אוזניו    ג� מה�
 פניה�א� כ"   מדוע הוא מתנצל ִ�

 )ֵרסת� ולא ֵ:
    ושכמותו   צריכי� להתנצל בפניו�Bגיבריל ר�Bהמחשבה   שדווקא   ג

 אינה עולה על דעתו   של מר זאב שי�
 י ישראלמשו� שאי% כל סיכוי   שפלסטיני כלשהו   יתנצל בפנ

מאמירר  ��ְצה   ִנכוח� של הפלסטיני�   בכל אתר ואתר    עוֶל 
 ה� מרשי� כבר לעצמ�    לומר את אשר על ליב�   והיה אצור בקרב�

 שטח שבי% הנהר לי�בסו� כל גרגר אדמה   ַ�הפלסטיני� ישיגו ְל
     או   תקוה בעלמא&ז' כבר אינה    אמונה שאי% לה על מה שתסמו

 ה ברורהיע�ִד   זו כבר ְימבחינת�
 זאב שי�   הבי% את זה     רק היו�
מוטב מאוחר   מאשר    לעול� לא 
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  התקשורתל
 במלחמת ששת הימי�   או מלחמת יו� הכיפורי�
 היתה מתנהגת כמו   במלחמת לבנו% השנייה

 לא היינו מנצחי�
 במלחמת ששת הימי�   איבדנו במטס הראשו%

 � מתו" מאתיי�עשרי� מטוסי
 א� היו מדווחי� על שמות ההרוגי� ברדיו כל היו�

 לא היינו מנצחי�
 בשו� פני� ואופ%   אסור שזה יקרה

 כלי התקשורתכל נזורה קשה על   צריכה להיות ֶצמלחמה ְ�
 וא� התקשורת תפעל    במלחמה הבאה

 כפי שפעלה במלחמת לבנו% השניה
 ַחלא ננֵצ

 הפסדנו את המלחמה    מראש
 את הדברי� הללו אמר לא אחר   מאשר

 מפקד חיל האויר לשעבר
 ב% נהאלו�   אביה% 
 ל�ואכמ
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 יש לי הצעה    בתקווה שתהא מועילה
 לכמה פרשני� פובליציסטי�   המתיימרי�   להורות לנו דעה

 הרי  אי% לכ�   מושג ירוק   מהו ההבדל
 עה   לתקייהBבי%  חודגבי%   הודנא   לתאהדיאה   או   

 אל תשתמשו   במונחי� הללו   הניחו לה�
 אי% ג�   ולא יכולה להיות  מקבילה עברית מילולית  מדוייקת  

 למושגי�   כמו   אינתיפאדה   או  מוקאוואמה
 מדובר  בתרבות שלמה   ורחוקה  כרחוק מזרח ממערב

 פשוטו כמשמעו
 ת ההיגיו% הצרו� והעמוקנסו   קוד� לכ%   להבי%  את המשמעות   א

 העומד  מאחורי ההצדקה  לשס� גרו%  של  אחות אהובה
 שבו על החשיבות העצומה  והצור"  ההכרחיִח

 בהגשמה מלאה  אכזרית  ומבהילה     של חזו%   הנקמה
 בצדק האלוהי  המחייב   גאולת ד�   ג� לאחר  שנות דור

 של הכבודבערכו של הכבוד  ובבוז שרוחשי�  לחיי�   בעטיו 
 לאחר מכ%   נסו לקבל  את הדברי�   כמשנה סדורה

 המקובלת בחבל אר# זה   מאות בשני�
 אלה לבד�  מחייבי�  לימוד מעמיק  במש" כמה וכמה   שני� טובות

 בנוס�  לידיעת השפה הערבית  במידה לא מבוטלת
 אי% לפרש את המזרח  בכלי�  מערביי�   הדבר לא יצלח   לעול�

 ננו   דבר פשוט   הוא מציאות מורכבת    מאי% כמוההשלו�   אי
 מציאות של שלו�   מחייבת התמצאות מלאה   במרחב שלה

 סת�   לבלבל את המוח  תו" מלמול  בלתי פוסק  של המילה   שלו�
 רק מרחיק את השלו�

 כשמוסיפי� למילה   שלו�   את המילה   עכשיו
 שלו� עכשיו

 מוחלטמפגיני�   בורות   וחוסר הבנה 
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 אי% רייטינג   ַלִהג�י'%
 אמר השבוע מוטי קירשנבאו�

 זה נכו%  א� יש הסכמה  מה זה ִהג�י'%
 ַלִהגי'% ַהצ�ר�  הִמְתַקֵד�  המערבי   הנאור   המתנשא המתבֵדל והמתעל�

 אי% רייטינג
 יש אל� ֶהְגי'נ'ת אחרי�   שה� בעיני המערב

    נחשלי�פרימיטיביי�   פגאניי�   חשוכי�
� ויש לה� רייטינג  ע�צ

 ג� במערב  ג� במזרח   ג� בצפו%   וג� בדרו�
 רק א� נשכיל להבי%

   בעיני מישהו בעול�תה המטוסי� במגדלי התאומי�   הינעיצתש
 מעשה הגיוני

 נוכל להבי% את הִהג�י'% שברייטינג
 מודיע ֶ)הנה  שמעתי אתמול  את דוד ויצטו�  

 ְלַהיְיְנ#  ְשט'ְקַהאֶז%   אמרהמלחי% הגרמני  ַקְר
 כי הפיגוע במגדלי התאומי� בניו יורק

 הוא
 היצירה האמנותית הכבירה ביותר

 מ% ִהג�י'% ֶש8ֶַזה   9ִרי
 גרמני
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



180 

 
 
 

  את המציאות 8ְמ'ת שהיאשקפת מהתקשורת
  ַ�ֵאירִעי� עצמ� ורגל ידהאי% ל

 במציאות�  את הסיפורי�    שקורית רק מספרהיא
 ללא מ'ר�א   ללא משוא פני�

ל 7ר�ק  ללא 8ְח�
  על אמינות ַהִדיוַחת שוקדהתקשורת

 ַהִדיוַח עצמו לא אֵש�
 ולא יכול להיות אש�

 ג� לא הפרשנוי'ת   ולא הניתוחי� המעמיקי�   ולא התמונות הזוועתי'ת
 כפי שהיאמציאות ה נוצרו   מ%כל אלה 

 � את זה הביתהאמצעי התקשורת   רק מביאי� לכ
    בשביל   ְזכְתֶכ� לדעת  אנשי התקשורת את חייי�מסכנ

 הוא מתבטא   בפעולה אחת ויחידהו  ה�זה המקצוע של
 ַהִדיוַח

 מה לעשותאבל  
 אלה העושי� את האירועי� הַמְזִויִעי�
 האחראי� לביצועי�   והמבצעי� עצמ�
 היורי�   הרוצחי�   והִמְת:'ְצִצי�

 רציחות  או ַ�הרס  או ִ�פגיעה באזרחי� תמימי�אי% לה� עני% ַ�
 לנגד עיניה�   עומדת    מטרה אחת ויחידה

 ַהִדיוַח
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 קראתי אתמול   פתג� י�ֶפה  ְ�טר של ירו% לונדו%
 טוב ִ:ְקח'% ַמר    ִמְתִמימת

 המבנה מוכר וחביב
 ימדִמי�  פאתטי ַמְרִדי�טוב ירו% לונדו% וקו# בו ַמְח8ִי�    מאיזור ִ*

 טוב ִ:ְקח'% ַמר    ִמְתִמימת
 איזה יופי

כ�ה   ִהרעיפו עלינו פתגמי� כאלה    ַלר'ב  חכמינ זיכרונ� ִלְבר�
 אפילו בארמית

 ב    ַט%  ד ב  9ְרְמל    ַטב ְלֵמית�   ִמְלֵמית�
ֶ)ֶבת 9�ְְלְמנת  טוב לשבת ִ�ְ)נ�ִיי�   ִמל�

 או
ד ְ�ַצַער  ממאה ְ�ֶרַוחטוב לו לאד�   דבר ֶאח�

 כלומר  מעריכי� דבר פעוט   המושג בקושי בצער  יותר מהמושג בקלות
ה ונוֵפל �G9 טוב עשרה טפחי� ועוֵמד   ממאה 

 היינ
ה ִויציבה   מקיר גבוה ורעוע  טובה מחיצה  נמכ�
 טוב פלפל אחד חרי� ממלוא הטנא קישואי�

 אבל ירו% לונדו% כתב בחוכמתו
 טוב ִ:ְקח'% ַמר    ִמְתִמימת

 י�ְעִני
  ֶגֶ)�  לא היה זה אלא  ִמֶ)ַתֲח)'ב ֶ);     טוב להבי% סו� סו�  ֶ)י�ְרק בפני

 על זה בדיוק   נת% אלתרמ%    ענה לו      כבר  לפני למעלה משלושי� שני�
 טוב גינוי חרי�   מהספד נ�ֶאה
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 ל  כותב  ֵ�ת מיכאל� הרמטכבהתקפתו   המלומדת   על
 אדרבא

 ל המקצועי  להסביר�ינסה נא   הרמטכ
ִ�י�   שהוא מייחס לערפאת  כיצד מתיישבת   6'ר�ת השל�

 ע� ֵסירוב' של זה לקבל   על מגש של כס� ממש
ֵ)%   שהציע לו אהוד ברק   בקמ: דייויד  את השלב   העסיסי   ְוַה*�

  ועבר ַלשלב הבאמדוע לא נטל את אשר הצ�ע ל'  
 למה מה

 לפתע ֵמתה   תורת השלבי�
 איזה ִטע% מבריק    מה עוני�  ַלחכ� באד� הזה

בכ%  מר ֵ�ת מיכאל 
 אהוד ברק יירש� ַלֶנַצח בספרי ההיסטוריה

 לא בגלל ההצעות   הנדיבות   או   העסיסיות   או הדשנות  שהציע לערפאת
 אלה לא השפיעו   ולא יכלו להשפיע

ֶבה   בד� ההיסטוריהאהוד ב  רק  רש�    בט) ע�
 ֵק# תורת השלבי�&   את הדרישה החד משמעית   ְלֵק# הסיכס

� הוגשו על מגש   השלב האחרו% ְ*ֵ)נת�  �  כל ההצעות שהוצעו   על עסיסית�
 בתנאי חמור מחמיר

 הסכמה  והתחייבות     אי% יותר שלבי�
 זהו השלב האחרו%    אחרו% האחרוני�

 זה ערפאת   לא הסכי�ַל
 אבל ִ:ְרכ'ת הגיוניות  מעול� לא הטרידו   אנשי שמאל

 מיכאלת כמו ֵ�
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ִצ ל�  י    איננה יהודיה    היא נוצריה איטלקיהBא'ְרי�אנ�ה :�
 מה שהיא כותבת על המוסלמי�

 אסור   אפילו   לחשוב  לנו 
 האד�היא מתארת מציאות   שלדבריה  חשי� בה   בני 

 בכל העול� המערבי
 מציאות  שהיא   ִאי� מתמיד   על עולמ�  ועל ִנשמ'ֵתיֶה�

 צ'>הומציאות  מלוכלכת   מתועבת   מצחינה ִמֶ)ֶת% 
 מציאות של   פתיחת וסובלנות    מתו" טמטו�

 כלפי  המשתיני�  על כותלי השיש העתיקי�    של כנסיית  הטבילה
 �  ַלמאמיני�כלפי המואזי%  המִטי� בלא הר
 המוכיח את הכופרי�

נ'ג   של פעמוני הכנסיה � ֶהע�  והחונק בנבזת את צליל�
 כלפי אות� בני אללה   המסריחי� בתנוריה� את הכיכר

 שהפכה  למחראה
 מי היה מעז   בארצנו הנאורה   לכתוב כ"

 לפני עשרי� ושלוש שני�   כתב כא%  הסופר והמשורר מרדכי הורובי#
  את הרצח שלה�  ח� לח  מהבילהערבי� אוהבי�

 א� אי פע� ניפול בידי הערבי�
 עוד נתגעֵגע ַלגאזי� הטובי� והסֵטִריִלִיי� של הגרמני�

ֵעק  העיתונאי הנאור    נחו� ברנע   ִהְזד�
 פתאו�   יש גבל   לחופש הביטוי     לא כל אחד   ז�8אי

ִצביטויי� חריפי� מאלה   ִ�לשו% המעטה   כותבת   א'ְרי� ל�  יBאנ�ה :�
 והנה

 רב מכר
 בכל העול�
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  מיכאל   של   מוס� ידיעות אחרונותתמיכאל בריזו%   הלא הוא  ֵ�
 מעמיד דברי� על דיוק�  לעומת הלשכה המרכזית ִלסטטיסטיקה

 בכל הנוגע למצב הדמוגרפי ברחבי מלכות ישראל
 אשר   כידוע   מושלת 8�ַל

 יוק�   מבחי% הכותבְ�העמדת הדברי� על ד
 בי% ערביי הגדה    ערביי עזה     וערביי ישראל

 את  ההבחנה  הזאת    לוקח העיתונאי הנכבד   מ% הִסי >יי ֵאיי
 �   עֵרִבי� זה ַלֶזהיה� 8ְמ'ת'   אינ� רואי� את העְרִבִ<

 אי% די% ערביי הגדה    8ְִדי% ערִבֵיי עזה
 לואי% די% אלה   כדי% ערִבֵיי ישרא

� במהת�  �  כאילו  כמו  ה� נפרדי�  ְ�ֵזהת�
�   לשבטיֶה� ְלֲח  מל'ֵתיֶה�לכל ַה:�ח'ת    יש ִלְמנ'ת�

 על   ִ*יק��      אשר על כ%   יש להעמיד   ג� דברי� אלה 
קשורי   �   ַ�עבותות%אלה כמו אלה   מעורבי� ֵ�ינ'ת�
ִני�   בני דודי� ודודות     וא� אחי� ואחיותרבי� מה�   ְמחת�

 אבות בני�   אימהות בנותיה%
� הגדולה   היא  ֵקירב רת   ועוד התקרבות    6ְִקו�ת�  ועוד ִהְתע�

 באי% מפריע     של כל המשפחותהמיוחלהמלא עד לאיחוד 
  בו תחדל ישראל   להיות  ַלתהלי" הזה    ֶנֶג�   יו�בוא הועד ל

 רביי ישראל חלק�     מה איכפת לה�      ענכְי
 מי�   בישראל8ַטעות   שה� מכוני� בפי   היהודי�  הס

 משו� שאי%   ערבי� בע� ישראל
 �   באר# ישראליערבי     מיליו% כחמישהאלא יש     

 מיכאל  תוצודק בהחלט   ֵ�
 עוד מעט קט   ואנחנו

 ִמיעט
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 במאמרו של ֵ�ת מיכאל
 אחרונותהיו�  במוס� השבת   של ידיעות 

 הוידוי  ַלימי� הנוראי�& בעקבות הפסוק  מתו
 ִ�ְת7ֶמת י�ד;  ועל חטא שחטאנו לפני

 שואל   ֵ�ת מיכאל   מה זה תשֶמת י�ד   וקובע   עד היו�  לא יודעי�
 לא יודעי�
 עד היו�

 למה לא יודעי�    מי לא יודע   ֵ�ת מיכאל לא יודע
 יש כאלה שיודעי�

  פרק   ה      פסוק   כאהלכתי אצל ספר ויקרא 
ה ַמַעל  ַ� ֲעל� א   מ�     ְוִכֵח) ַ�ֲעִמית'Bהֶנֶפ) 8ִי ֶתֱחט�

ד'% �Jְ�ִפ 
 א'    ִבְת7ֶמת י�ד

 י שהוא מ% היודעי�   עוד מ% המאה האחת עשרה      מפרש�רש
 ִבְת7ֶמת י�ד

מ'%  ְלִהְתַעIֵק    א' ְ�ִמְלֵוה � ְ�י�ד'  מ� �A(ֶ 
 ֵאמ%   נותני� לו כס�  לצרכי  עסקי�& קר   שִמת'מעי%   ְ�ר'

 אפשר סת� לבדוק ְ�מילו% אב% שוש%
 וש� כתוב

 מת% כס�  או שווה כס�  למישהו   בתורת הלואה
 ְת7ֶמת י�דִ�המועל בהלי" הזה   מועל   
 מדוע   לא יודעי�

 עד היו�
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 אז יוסי ביילי%
 ה    בארצות הבריתנבBעושה נפשות   ְל  הבנות ז

 הקונסוליה הישראלית   בס% פרנציסקו   נותנת לו חסות
 ושולחת   הזמנות   על הניר הרשמי של הקונסוליה הישראלית

 ובה כתוב
 ע� הפלסטיניהבי% ישראל ו  ביילי% הוא בעל חזו% לשלו�   ולדו קיו� 

 הקונסול   יוסי עמרני  הצהיר בעיתו% הקהילה היהודית
  מצד משרד החו#   מחאה   אני מדגיש   כל מחאהשלא היתה כל

 שהקונסוליה הישראלית בס% פרנציסקו
 נותנת חסות ַלהופעה של יוסי ביילי%

 ביילי% הופיע ג� ְ�ֵ�רקלי
 יו� לפני כ% נער" ש� סמינר מטע�    בית הלל

 ל    לא רק לסרבני השירות בשטחי��לכבוד   סרבני הגיוס של צה
 ומת   מקור  ַהִמימ%   של ביילי%אבל כל אלה כלו� לע

 א�המציג עצמו כממשיכ� של   רבי% זכרונו לברכה  ושמעו% פרס יבדל
 בנוכחות נציגי הקונסוליה

 ק לביילי%Bמנהל התכניות של   בית הלל   ששיל� את הצ
 אישר שהמממנת העיקרית  ַלִ�יקר   היא
 המחלקה לחקר המזרח התיכו%    בקמפוס

 נ
  את תקציבהס :ְמק� ַ�בלת המחלקה לחקר המזרח התיכו%ִמנ�ִי%   מק

 ניחשת� נכו% מאד
 סעודיה 
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 בראיו% המתפרס� היו� במוס�   האר#
 אומר יושב ראש הכנסת לשעבר   אברה� בורג

 החרדה שלי לחורבנה של ישראל   כל כ" מחשית היו�
 שאני מוכ% לעשות ויתורי�

 נה שהגיע אליה האד�    וזה ֵלִגיִטיִמיאי% מה לעשות   זו מסק
 באותה מידה יבוא אד� אחר ויאמר

 החרדה שלי לחורבנה של ישראל   כל כ" מחשית היו�
 ֶ)אינני    מוכ% לעשות   ש� ויתור

 וג� זה לגיטימי
 איש אינו יכול   להבטיח  איזו דר" מ% השניי�

 תוביל לחורבנה של ישראל
 מרי�   חורבנה מבטח   בי% כ" ובי% כ"   יש כאלה רואי שחורות   האו

ה   וימשי" הלאה  עד לחורב% המלא  נוותר     ִיְרֶאה האויב  ַ�ויתור  6ְבס�
 לא נוותר     ִנגז�ר עלינו לחיות ולמות   על חרֵ�נ  עד שנהפו" למיעוט

 וממילא  יבוא עלינו חורב%
 כמו שנאמר    באסתר רבא
 דרהנפלה אב% על קדירה  אוי לק

 נפלה קדירה על אב%   אוי ַלקדרה
 בי% כ" ובי% כ"   אוי ַלקדרה

 ַ�ֶר>י'% הזה   אי% שו� תקוה   רק יאוש  יאוש ועוד יאוש
ֵיי ההווה  אלא שיש אחרי� לגמרי   שרוח� אינה נופלת  ורואי�  ִ�ְקש�

   חלק מתהלי"
 שקד� לו עבר   לפניו   עתיד

 על פי   רבי נחמ% מברסלבכמו שכתב   אורי צבי גרינברג   
 מעבר ַליאוש   אי% יאוש בעול�

 וכל המורדות בהרי�   ה�   ג� כ%   המעלות
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 אמר רבי אלעזר
 שלֵחי ִמְצו�ה אינ% ִנ?'ִקי%   לא ַ�הליכת%   ולא ַ�חזירת%

 והנה לנגד עינינו ממש
 כת%   ולא ַ�חזירת%שלֵחי   ֲעֵביר'ת   שאינ% ִנ?'ִקי%  ג� כ%   לא ַ�הלי

 מכל מקו�
 ה% לגבי המצוות   וה% לגבי העבירות

ח'ת     שלִחי�  חובה על האנשי� האלה   להיות  ַל:�
לַח  מיהו )�

 זהו אד� שנשלח על ידי    בעל סמכות   למשימה מסוֶיֶמת
לַח     מטע� עצמו   או מטע� חבריו  הא� יכול אד� להיקרא  )�

לַחא� כ"   הרי שכל אד�     יכול להתהדר בנוצותיו   של   )�
 זהו מרש� בדוק   לאנרכיה
 איש הישר בעיניו יעשה

 הישר בעיניו   יכול שיהא   עק�  בעיני זולתו
 העושה את הישר בעיניו   לקידו� מטרה   הנוגעת לכלל

 חייב לקבל את רשות הכלל
 אד� שניסה לקבל את תמיכת הכלל   ונכשל כישלו% חרו#

לפסול    לַח     של אותו 8ְל�  מלשמש   )�
ֶזה   חוטאת לאמת  הצגתו 8ְכ�

שליחת'    תהיה אשר תהיה    גורמת ותגרו�   נזק 
   לאותו  כלל   שהשלי" אותו אל פח האשפה

 של ההיסטוריה
 עכשיו

 הנבBמה אומרי� ליוסי ביילי%   ולכנופית ז
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 ביו� שני הקרוב
 נבהBזימריא מכא% מטוס ל

בו ֵישב  אנשי   תיאטרו% השלו�   כפי שכינה אות� הסופר אייל מגד 
 אנשי� אלה מהווי�  מעי% אופוזיציה חיצונית   לממשלת ישראל

 תפקידה העיקרי של אופוזיציה  הוא להיאבק   ַ�ממשלה
 אלא שיש כללי�  במדינה דמוקרטית   בה�   נית% להגיע למעמד של אופוזיציה

   שצרי" להיבחר על ידי הע�בראש� הכלל
 ולא על פי סקרי�   אלא א" ורק ִ�בחירות   על פי החוק

  אופוזיציה כזו המגייסת דעת קהל  באירופה   נגד מדיניות הממשלה
 אירופה ששישי� אחוזי� בתוכה רואי� ִ�מדינת ישראל   סכנה לעול�

 שהאנטישמיות    גואה בה
ר מיליו% מוסלמי�      ַהעויני�  את ישראל ויושבי� באירופהֶ)ִ)ְבע�ה ע��7

 מהווי� אחוז בוחרי� ניכר    שכל ממשל   חייב להתחשב בו
 אופוזיציה כזאת מזמינה לח# מאסיבי  מאירופה  מחלישה  את ממשלת ישראל

 היא מהווה סכנה מוחשית   לקיומנו על האדמה הזאת
 היא שומטת את הקרקע   מתחת   להצדקה שלנו לחיות פה

 טולה עד הנגב   מ% הי� עד המדברממ
 ההסכ� הזה או ההבנות  שאני לא  מבי%  יהיו    ַהִ�יס הראשו%  בארוחה הדשנה

כמו בכל ארוחה הגונה   יש מספר מנות ולא מוותרי� על ַה ִקינַח 
    ואחריה  הנגבהמנה הבאה תהיה אולי   הגליל המלא ערבי�
 יאטרו% השלו�וא� אייל מגד מכנה את האנשי� האלה  ת

 אני מציע ַלשחקני� הדגולי� הללו
 לחשוב על מקומות מגוריה� כיו�   שיהיו ככל הנראה

 ַהִקינַח
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למע% ההגינות   אפילו בעיתו%   האר# 
 יש יוצאי� מ% הכלל   לעתי� רחוקות נדירות   אבל יש
 ת הכותרתהנה השבוע   ביו� רביעי   פורס�   מאמר מאת  זאב שי�  תח

 הא� ישראל רשאית   להתגוֵנ%
 אי% במאמר הזה   שו� דבר חדש   למי שעיניו פקוחות
 כל הכתוב בו   ידוע   למי שאינו טומ% ראשו  8ְַבת יענה

   חשיבתו  של המאמר    היא בש� כותבו בלבד
 ועכשיו ג� זאב שי�    יזכה לקית'נ'ת של   �ז ְולעג  מלוא חופניי�

  צביעות� והתחסדות�  של האירופי�הוא תוק� את
ְבי�ה   אלה  שהפציצו   שבעי� שלושה ימי� את י'גְסל�

  א� כי לא נשקפה לה�  סכנה קיומית
 זאב שי�  מעניק כמה נקודות זכות לישראל  על חיסולו   של אחמד יאסי%

 מי שהמציא  למעשה   ודירֵ�%  את טרור המתאבדי�  והִמְת>ְ�ד'ת
   כמעט כל צעד התקפי או הגנתי   של מדינת ישראלהמאמר  מצדיק 

 רואה בחיוב את הסיכולי� הממוקדי�  ואת ההוראות ִלפתיחה ְ�אש
 ל כיצד להקפיד   ְ�הוראות�כל הצבאות   יכולי� ללמוד מצה

 שבטו   ג� מהמגני� את המחסומי�  או את גדר ההפרדה& זאב שי�  לא חוס
 מישראל פנימהורומז כנגד הביקורת  הניזונה ג� 

 והוא מסכ�
 אפשר להניח שג� אילו היינו מתגונני�   במלחמת טרור זו    ביידוי אבני�

 העול� היה מתלונ%
 דעת מרבית המבקרי� היא

 שלישראל   אי%    ְזכת   אפילו
 להתגונ%
F9 

ני   לעיתו%    האר#  אפשר בשקט לחתו� על מ�
 יש תקוה 
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 ות אובייקטיביתאי% דבר כזה   עיתונ

 מישהו עשה פע� מחקר   על אמינות� של המראייני� השוני�
 ברדיו   בטלויזיה

 עד כמה ה� באמת   אובייקטיביי�
 העובדה הראשונה היא   שה� אינ� מסתירי�  את נטיית� הפוליטית

ֵטי פרטי�  חלק� א� מפרסמי� את ֵדע'ֵתיֶה�  טענותיה�   ִלְפר�
   מזמיני� לראיו%    ואת מי   לא  היא   את מיהעובדה השניה

 היא האופ% והניסוח של השאלות  המסגירות ה% את דעת�העובדה השלישית  
 וה% את יחס� למרואיי%

�  מחד גיסא  שאלות נוחות נעימות  ַלחושבי� 8ְמ'ת�
 מזמינות  הנחתה מוחצת   רצויהה ִ�שאלות     מת% סיוע 8ְב�ד משקל 

 לות מביכות   המתבקשות   מ% התשובותשלא לדבר על הימנעות משא
 מאיד" גיסא  הצגת שאלות נוקבות ב'ט'ת למי שדעתו הפוכה  מדעת המראיי%

 ביטול תמַה   של ארגומנטי� מענייני�
מה ע� שאלות  שלא ממי% העני%  שעיקר%    הפרחת% לאויר  פגיעת% הרעה 

 בלי כל קשר לתשובות עליה%
 אות הנפוצות והמזלזלותועוד לא אמרתי דבר על הקליש

 שמטרת% אחת ויחידה   לסתו� את הפה למרואיי%
 ברורה; כמו      העמדה של
 ַ�שלב הזF; הנושא מצ�ה     תודה ל
 שי� נקודה

 א'ֵקיי    חסר סבלנות
 אנחנו נסתפק בדברי� האלה

 זמננו ת�
 סומותאנחנו חייבי� לעבור ַלנושא הבא    ַלחדשות    ְלעידכו% החדשות    ַלפר
 יש מיעוט מבוטל   של עיתונאי�   מקצועיי� בעלי יושרה  בתוכנו

 כל היתר    אינ� עושי� את מלאכת� רמייה
 המלאכה עצמה    מבקשת    מזמינה   מצליחה לחֵל#  מה�

 רמאות
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 8ִֵסא
ב מר:�ד  ארבע רגליי�   משענת    מ')�
ִהיט פשוט      ע� ִייעד פשוט  ִלכאורה   ר�

 אבל ֶערכו של הכסא   עולה או יורד    ביחס למיקמ'
 יש מקומות בה� ִהגיע הכסאות   למעלות של אלילי� מקדשי�

ר�הה� מעניקי� לבעלי הישבני  � מעליה�   כוחות טמירי� של     7ְר�
 אוצרות זהב ו�כס�   סעודות מלכי� אצל מלכי� אמיתיי�   ִ�טרקליֵני ארמונות

  ישראל;מאי% פלא שמנהלי� בכירי�    מצביאי� מהוללי�   שועי�   שרי�   וע
 ִמתרפסי� בפניה�

 בִקי�ִנלחמי� עליה�   בחירו� נפש ממש    ִנצמדי� אליה�   כמעט ְ*
 שומרי� עליה� מכל משמר

 אלא שהכסא   מטבע'   אדיש לכל אלה
טַח   בכל מקרה  מעמדו שלו ��

 אי אפשר לפטר אותו
 הוא נבחר לכל יֵמי חייו
 כמו שופֵטי בית המשפט

  יהיה לעול� ו�ֶעד&ככ" היה  מאז מעול�   ו
 ישב% הול"    וישב%  ��א

 והכסא
 לעול� עומד
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 לשר הטקס  
 ִ�כנסיית ֶ:טרוס בר'ִמי

 יש תפקיד ִנכבד  בטקס הכתרת   אִ:יְפי'ר חדש
 ִ�זמ% שהאפיפיור   עובר את ִמפת% הכנסיה   לקבל את הכתר הקדוש
 ַמבעיר שר הטקס   ַ�ֵנר שביד'   אגודת ְנע'ֶרת   בקצהו של מוט ברזל

 שלש פעמי�
 בכל פע� הוא ַמכריז

Pater sancte 
Sic transit gloria mundi 

ל�ה&כאב קדוש        חולפת תהילת עול�        כמו הנעורת ַהִמְת�8
 הרעיו% הוא   להזכיר   את תהפוכות גורלו של כל אד�

 פע� למעלה   פע� למטה
 מי שמתמֶנה לתפקיד  ר� מעלה

 ראוי שיידע     עוד לפני כניסתו ַלתפקיד
 שהדבר    זמני מאד

 מחייבת   ירידה ממנה   ביו� מ% הימי�שכל עלייה ִלגדלה   
 זה מדֵלל את השת%   המטפס לראש

מגייס    את שאריות 
 הצניעת
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 אד אמר השבועBנשיא איר%   אחמדינג

 החלה הספירה לאחור    להשמדת המדינה היהודית
 אנחנו  כרגיל    מתייחסי� בזלזול
  לדבריואבל הנשיא הצורר   יכול לשאוב עידוד

 מכיוו%    מפתיע   במיוחד
 יושב ראש הכנסת לשעבר   ויושב ראש הסוכנות לשעבר

 אברה� בורג
 #ֶר>רי שביט   היו� במוס� ה�עיתונאי    9בראיו% שהעניק   ַל

 הוא טוע%   שעניי% המדינה היהודית   לא יכול לעבוד
 מדינה יהודית   להגדיר את מדינת ישראל 8ִ

 זה המפתח לסופה
 י#ִצמדינה יהודית   זה :�
 זה חומר נפ#

 כ" מספיד אברה� בורג   את המדינה היהודית
 ירג  כבר הספיד בעבר  אד� ח�הואיל ואותו אברה� �

 אמנו% רובינשטיי%
 שכידוע   עדיי% בריא   בגופו ובנפשו   נוש�   כותב  ועובד

 כ" צרי" להתייחס לדברי ההבל   שלו
 וא גר� לישראלאלא שעל הנזק התדמיתי שה

 הוא חייב לעמוד לדי%
 מדינה יהודיתהוא שולל את קיומה של מדינת ישראל   8ִ

 ובזה אי% הבדל בינו   לבי%  ועדת המעקב  של הפלסטיני� בישראל
 �   יוס� לפידֵ)ד ו�שר המשפטי� לשעבר   ויושב ראש   י�

 הגיב ואמר
 ע)�במעשה זה   עשה   אברה� בורג   ֶ:

 הודינגד הע� הי
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 קראתי השבוע את   מאמרו של נדב שרגאי  ורווח לבבי
 תמיד ידעתי     רמת הגול% היא שלנו

 מכל הבחינות
 אנחנו מחזיקי� בה   כפול מהזמ% שהחזיקו בה   הסורי�

 � ד�אנחנו הרווחנו אותה ְ�
 הסורי� הפסידו אותה בדי%

 אני עצמי הייתי חייל בגולני   שהוצב בתל קציר
 אני זוכר את היריות על הדייגי�  ההפגזות על הישובי�
 הסורי� היו גבוה גבוה    ההתמודדות היתה קשה
 המנדט על רמת הגול%    היה קוד� כל     צרפתי

 סורי   שנוי במחלוקת בוטל המנדט   והיה השטח ְל/C.1Dב
 פגיעה בישראלהשטח שימש    א" ורק   ִל

 מהדרי%ול%   ה� ישראליי� ַלהשטחי� הירוקי� היו�   ברמת הג
 השימוש שלנו ברמת הגול%   הוא שימוש של שלו� ירוק עד

 יר את רמת הגול%   שגוייהִזְחַההאבחנה הנחפזת    שצרי" ְל
 מחזירי� דבר שהיה   שיי" למישהו אחר   ואיבד אותו

ת'ירִהלא דבר    שאותו מישהו    ה פ ס י ד    ברוב ְי 
 רווחו   על פי    הפסד    ְוכל הגבולות בעול� נקבע

 עקבות מלחמהְ�
    וכ" יהיה תמידהימ�ִני� )�ִנ)�כ" היה    ִמ

 מה אצה לנו הדר"   לחדש חידושי� מפליגי�
 מה אנחנו קופצי� בראש

 'קחרמת הגול%   היא  ישראלית  8ַ
 מזרחה ְלאג� הכנרת  הישראלי

 לֶבֶחו�&    ֶלה    ֶ:פ�כמו כל איזור   מחוז    נ�
 ישראלמדינת ִ�
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 יש לה    לתקשורת הישראלית
 כישרו% לא מבוטל

 אורווהשערי הבריחי�   בלהתקי% מנעולי� 
 כשהסוסי�   ברחו ממנה   מזמ% מזמ%

 #ֶר>כ"  למשל   כותב העיתונאי   דני רובינשטיי%   בה�
 חא�    חמאס ינַצ

 כל מהותה של התנועה הלאומית הפלסטינית
 ה להשתנותעלול

 הֶלBלה   תאכל כבר את הבננהBלה  דניBדני
 חהחמאס כבר ניַצ
 לבנו%כמו החיזבאללה ִ�

 הוא שולט ביד רמה   בכל רצועת עזה
 הוא בונה בעמלנות של נמלה

 שומרו%ַביהודה עוד קיני מרצחי�   ִ�עוד ו�
 כל מי שעיניי� לו בראשו

 מתחולל   אצל הערבי�רואה שינוי רדיקלי ַ�
 %    כל מהותה של התנועה הלאומית הפלסטיניתואכ

 השתנתה   בפועל  ללא הכר   ולא תשוב להיות   כשהיתה
 הרשות הפלסטינית   לא תוכל לחמאס
 ג� לבנו%   לא תוכל   לחיזבאללה

 ע� כל הסיוע והגיבוי   של ישראל  ואומות העול�
 משו� העובדה  שמאחורי פעילות החמאס והחיזבאללה

 ניצב בגאו%
 המשטר האירני
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 אתמול פורס� מאמר בעיתו% האר#
 מאת שולמית אלוני

 ובו היא קובעת נחרצות   שמדינת ישראל
 היא מדינת כל אזרחיה   מדינת חוק   ולא מדינת הלכה

 היהודי� ה� ע�   היא כותבת   ה� לא לאו�
 דה דתית   או שבט מכובד ככל שיהיהה� ֵע

לאו�ת *��  היא מבדילה בי% ַע 
  אזרחותסיסמדינה היא על ְ�הזיקה של האזרח ַל

 סיס השבטסיס הדת   לא על ְ�ולא על ְ�
 �י� של הֵאִנֶגולא על מורשת ַה

 שולמית אלוני מצטטת ממגילת העצמאות
 בדבר השיוויו% הגמור בי% אזרחיה

 מדינה אזרחיתשהרי מדינת ישראל הוקמה 8ִ
 צמאות מכריזאפילו שהפסוק הראשו% במגילת הע

 באר# ישראל ק� הע� היהודי
 מה עוני� לה

 א� חובבי ציו% באו להקי� מדינה דמוקרטית במקו� הזה
 הר�:�הרי שעשו מעשה בלתי אנושי    שאי% עליו 8ַ

 את תושביה�באו לאר# נושבת   החריבו מאות כפרי�  הרג 
 לכל הרוחותמאדמותיה�   וגרשו אנשי� תמימי� מבתיה� 

 קה יש לקיומה של מדינה שכזאתאיזו הצד
 אלוני מציעה ביהירות אי% דומה לה   על רצונה בשיוויו% גמור

 ע� שרידי הערבי� שלא ברחו   ודבקו באדמת�
  אלוני היקרה  את מגבבת טעות על טעותרת שולמיתבבכ%   ג

 הע� היהודי חזר למולדתו   אחרי אלפיי� שנות גלות
  על ידי אומות העול�ע� היהודיַלבית לאומי   המקו� הזה הוכר 8ְ

 זוהי ההצדקה היחידה לקיומנו על האדמה הזאת   יהדותנו
 הקביעה שזוהי מדינת כל אזרחיה   תוביל לגלות נוספת

 איכות חייה� של כל יהודי העול�   בכל מושבותיה�   תיפגע
 מדינת כל אזרחיהא� מדינת היהודי� תהפו" ִל

    למדינת פלסטי%היינ
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 ו   ואסא כשרהפרופסורי�  גבי שֵל

 בניצוחו של נשיא בית המשפט העליו% בדימוס   מאיר שמגר
 ניסחו  במש" שנתיי�  כללי אתיקה  לחברי הממשלה

 המסמ" המסקר% הזה  טר� פורס�
 משו�  שפירסומו  מחייב תיקו% לחוק יסוד  הממשלה

 אבל את עיקריו  פרס� השבוע  עוזי בנזימ%  בעיתו%  האר#
 לדוגמא

 Fחבר הממשלה   יפעל במילוי תפקידו א" ורק לטובת הציבור    ֶא
 במילוי תפקידו לא יונחה חבר הממשלה על ידי שיקולי� של רווח כלכלי

ֵ או שיקול זר אח  ִ  ל   ר שיצמח לו              ִ  ל   קרוביו   מקורביו  
ְ או ל  ֵ אד� אח     ֶ      � ר שהוא חפ# ביקרו       ה     

ְ חבר הממשלה ינהג �  ְ דר" המטפחת אמו% �                   רשויות השלטו%                
 עליו להקפיד על כ" שמעשיו יחזקו את ההנחה 

 שה� עולי� בקנה אחד ע� הנאמנות הנדרשת לטובת הכלל
      לעקרונות המינהל התקי% ולטוהר המידות

ְ עליו להימנע מעשיית מעשה העלול לפגוע �    הנחה זו                                    
 הגזימו    לא

  כללי האתיקה מחברי הממשלה   ועוד דורשי�
 אישית בכל אורחותיה�לשמש דוגמה 

 ולנהוג בתפקידיה� הרשמיי� ובחייה� הפומביי� על פי אמות מידה גבוהות
ִ חברי הממשלה נדרשי� להימנע אפילו ממראית עי% של פגיעה �   כללי האתיקה                                                    

 וא� ממראית עי% של מעורבות או תמיכה בעבירה פלילית
 ומו הציפייה מחברי הממשלה היא שיפעלו לשמירת שלטו% החוק ולקיד

 וכ% לקיו� סדרי מינהל תקיני�
 סו� ציטוט

 זוהי הרעה מפורשת  בתנאי העסקתו  של  המיניסטר
 זהו ביטול ממשי של מנעמי השלטו%  והגבלה משמעותית  של השררה

 תנאי�  כאלהמי ירצה להיות שר  ִ�
 לעבור מהמורות ומשוכות  במש" שני�  עד למדרגת שר

 להגבלה   בלתי נסבלת שכזוואחר כל התלאות האלה   להידרש  
 וא� כ"  מה הטע�
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 א למדינת אויב �צ               �מועמד לכנסת שי 

 בשבע השני� שקדמו למועד הגשת מועמדותו
ְ ייחשב כמי שתמ" �   מאבק מזוי% נגד מדינת ישראל               

 ולא יוכל להיבחר לכנסת
 קריאה טרומיתזוהי הצעת חוק  שהתקבלה  השבוע   ִ�

  הסתייגותת   ֶ)  ֶג  ְד מ    הצעת החוק ַ� בכל זאת  
ַ יח  ִכ ' י  על פיה רק במידה שהמועמד  כי בעצ� הגעתו למדינת אויב    

 לא היתה תמיכה במאבק מזוי%
 יוכל להתמודד לכנסתהוא 

 טוב  מוב% מאליו  שההצעה הזאת  מעוררת התנגדות עזה
 קֶדֶצל   ְ��ק  אמר השבוע   העיתונאי   רזי ברקאי   כא%  בגלי צהֶדֶצְ�

 זעני ואנטי דמוקרטיבר הכנסת זחאלקה טוע%   שהחוק  ִ@ח
 ונועד לפגוע בחברי הכנסת הערביי�

 ומדוע ההתנגדות
 משו� שהחוק החדש  מחייב את העובר על החוק

 בעצ� הגעתו למדינת אויבלהוכיח בעצמו   כי  
 לא היתה תמיכה במאבק מזוי%

 ויבכלומר   הצעת החוק החדשה  מוחלת על הביקור במדינת א
 ללא היתר

 א� על פי שזו עבירה  על פי החוק הקיי�
 הצעת החוק   החדשה   רק תובעת הסבר משכנע  מצידו של העבריי%
 אבל אי" אפשר לתבוע  דבר כזה  מחברי כנסת  שמעל דוכ% הכנסת

 ה הפלסטינית  שפירושה המעשי והחד משמעי   הואאמ�וו�ק�מתומכי� ַ�
 מדינת ישראלל מדיניות שהתנגדות מזויינת ַל
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 הפרופסור   צבי יעֵב#% זה מה שלמדתי מ
 היווני� והרומאי�

 עוד ִ�זמ% שהיו   עובדי אלילי�
 חשבו   על מחזורית  הִ)לטו%  הממלכתי ַ�מדינה

 איש חזק   חכ�   בעל תכונות של   מנהיג
 ה   ַ�אנרכיה     והופ" להיות'משליט סדר   בתוהו ו�ב

 ט   היחיד     אשר רק את הישר והעקו�   בעיניו של'    יעשה השוֵל
 ערי#   רוד%

 מהר מאד   שלטו% היחיד שלו  ִמתנ�ֵו%    והוא נרצח
ְטי�ה  אז עולי� לשלטו%   האנשי� הטובי�    ַה9ִריְסט'ְקר�

 ה�  הולכי� מתמעטי�  והופכי� להיות   שלטו% של מעטי�
 א'ִלי@�ְרְכי�ה  

 שלטונ�� ִמתנ�ֵו%וג� אלה   
 ואז באי% ברירה   כובשת את השלטו%    ַהֶדמ'ְקַרְטי�ה

 ִ�מרוצת הזמ%  ִמתנ�ֵוֶנת ג� הדמוקרטיה
 היא הופכת לשלטו% של אספסו� ִנְבע�ר

 וכ"   מגיעי�   ַל9נ�ְרְכי�ה
 היא הקרקע הפוריה   עליה יצמח

  איש חזק   חכ�   בעל תכונות של   מנהיג
 ה   ַ�אנרכיה'ה ו�ב'סדר   ַ�תהוא  אשר י�שליט 

 וחוזר חלילה
ְטי�ה     אִלי@�ְרְכי�ה    ֶדמ'ְקַרְטי�האנרכיה       רודנות     9ִריְסט'ְקר�

 לפי הסדר הזה
 מה מחכה לנו
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 כ" היו   ְנִקֵיי הדעת    שבירושלי�   עושי%
 לא היו חותמי% על השטר

ֶה%אלא א� כ% יודעי%      ִמי    �Gחות� ִע   
 ולא היו יושבי% ַ�די%

ֶה% �Gאלא א� כ% יודעי%    ִמי    יושב ִע 
 ולא היו נכנסי% ִ�סעודה

ֶה% �Gאלא א� כ% יודעי%    ִמי    ֵמַסב   ִע 
 כלומר

 מי שחות�   או   יושב   או   ֵמֵסב
 מבלי לדעת   ע� מי    הוא ֵמֵסב   יושב   ְוח'�6ֵ

 ְנִקי   ַדַעתאינו יכול להיחשב    
 מהו       ַלַדַעת      ע� מי    יושבי% ֵמֵסִבי% וחותמי%

 עְבד'ת   מצ�ק'ת&  עליה�   להאמי% לה�   על סמ& להכיר אות�   לסמו
 לאור נסיו% ֶהעבר
 שא� לא כ%

 י כותב   ונמצאו אלה   �'ִ)י% במעשיה��רש
 ישי�יהוא לא לקח בחשבו%   שיש אנשי�   שאינ� מתב

ט  שאינ ל     לא רק    אינ� יודעי�   ִ�ְפר�  � מביני� ִ�ְכל�
 ע� מי ה�    ֵמֵסִבי%  יושבי% וחותמי%

ה �( ואי% בה� �
 ג� א� העובדות טופחות על פרצופ��   פע� אחר פע�

פע� אחר פע�   נופלי� ַ�פח ַהי�ק)   גוררי� אחרי� שלא חטאו 
פגיעת�   לא יכולה להיות אחרת  מאשר 

 מאדרעה 
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>ֶר#     מיו� שלישי  ְ�מאמר המערכת של עיתו%   ה�
 הובאה אמירה נוקבת    ואני מצטט

ח'% אישי מלא רר    שיהודי זכאי    לביט�  צרי" להיות ��
 בכל מקו� שיבחר לגר �'      סו� ציטוט

 אל מי ַמְפנ�ה מערכת העיתו%   את ההבהרה  החד משמעית הזאת 
רר"צרי" להיות כל כלמי זה  ��     

 לא יכול להיות   שהממועני�   ה� היהודי�
רר   זה לא יתֵכ%    שלמערכת עיתו% האר#      ��

 שיהודי זכאי   לביטחו% אישי מלא   בכל מקו� שיבחר לגור בו
>ֶר#   בכל מקו�   שיהודי    �'ֵחר  כל יהודי   בכל מקו�    את� בטוחי�   עיתו% ה�

>ֶר#הואיל ו  אי% כא% פליטת קולמ'ס   והואיל והמשפט הזה נוגד את הקו של   ה�
 אי% ספק שהאזהרה הזאת   מופנית   כלפי  כל הארצות   חו# ִמְלֶאֶר# ישראל

 ואז       מה הטע�  לקשקש קישקוש כזה
חו% אישי מלא   בכל מקו� רר כלל ועיקר שיהודי זכאי לביט�  משו� שממש   לא ��

רר   א� פע�      רר     זה לא �� י'� ג� זה לא היה �� �8  
>ֶר#  כתב ר     בגלל שעיתו% ה� ח� רר    מ�   ואי% �8ל סיבה   שזה יהיה פתאו� ��

רר   ַ�עני% הזה   הרי זה בדיוק      ההיֵפ  "א� משהו   ��
 אנֵ)י   כל מיני מקומות     ממש מצפצפי�   על הקלישאה הזאת

ְמחי   ְושוברי� מצבות   מחללי�   מפחידי�ושורפי� בתי כנ  סת  בתי �6
ח'%   ג� א� חֵקי   אותו מקו�     מקני� ַליהודי�    זכות ְלִביט�
ֵלא  אי% ולא יכול להיות לה�   ִ�יטחו%       לא אישי   ולא   מ�

>ֶר#   הכל יכול    מאיי�   שצרי רר"וג� א� עיתו% ה�   להיות ��
ררזה לא מבטיח      שו� ביטחו%  ושו� ��

 ולכ%   קצת צניעות
 יש הרבה מקומות ַ�עול�   בה�  אנשי�   בטוחי�   שַליהודי�   אי% שו� ַז�8אי'ת

 ה� עושי� מאמצי� 8ִַ�יִרי�   להוכיח את זה      וה� ג� מוכיחי�
רר     8ַא'ר בצהריי�  וזה   מה שכדאי   וצרי" להיות   ��

 לכולנו
�'ת >ֶר#    ה8ְבִדי�לר�      אנשי מערכת    ה�
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 הגירוש והחורב%
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 אז מהי המילה הנכונה    ִהְתַנ6ְקת   או ִה�Nְתקת   
 יש ִ�ְל�ל

 ושבי� שז'   אותה המשמעות   ולא היאאנשי� ח
 יש הבדל חמר   בי% שתי המילי�

 קוד� כל
ה �(ִוי%   הראשונה רפויה  והשניה ְ*ג     ַ�מילה   ִהְתַנ6ְקת    יש שני �6

ו אחת בלבד   והיא רפי�ה  ואילו ַ�מילה  ִה�Nְתקת     יש �6
 ה  פתח�הפוי�ַ�מילה   ִהְתַנ6ְקת   הנ% ר

 לעומת זאת   ַ�מילה   ִה�Nְתקת     הנ% דגושה קמוצה 
 ולא רק בתוספת אות אחת  ַ�ִהְתַנ6ְקת   או בחסרונה ַ�ִה�Nְתקת 

 או בשינויי ניקוד דגשי� עסקינ%
 על פי מילו% אב% שוש%

 המילה  ִהְתַנ6ְקת   באה מ% המילה    ִהְתַנ6ֵק       ופירושה
 ְתַנ6ְקת מ% החברה      ִהְתַנ6ְקת המטוס מ% הקרקעִנ6ק עצמו    ִה

 ואילו  ִה�Nְתקת   באה מ% המילה    ִנ6ַק      פירושה
ְרעת     ִה�Nְתקת החט       ִה�Nְתקת   פתיל חייו �Jת    ִהְסק  ִה:�

 וג�
ְקרת ְל)ת  ֵהע�  ִה�6

 ִה�Nְתקת   מ% המולדת    מ% הקרובי�
 כל    כתוב אצל  אב% שוש%כמעט   ה

 חכ�
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 אי% מנוס    אלא להתמודד   ע� הביטוי   ויתורי� כואבי�
 בשביל להבי%   מהו   ִויתר  8'ֵאב

 חייבי� להבי% משמעה של כל מילה לחוד
 ורק אחר כ"  את משמעות ֵצר� שתי המילי� ליחידה אחת

'( ובכ%     ויתר  פיר
  העומדת ַלמווֵתר   מחילה על זכות

צ'%     מיתרו% כלשהו   השמור לאותו מוותר  הסתלקות   ֵמר�
 אי% אד� יכול לווֵתר על דבר   שאינו ֶ)ל'

 ועל כ%
 מחילה על זכת ְ�חז�ק�ה מסויימת שמורה ַלמווֵתר   מהווה   ִויתר

 8ְֵאב     זהו ֵמח)   גופני קשה   הכרו" ְ�צער
 וג�

  קשה   ודי�8א'%    ללא קשר ְלֵמחִ)י� גופניי�צער עמ'ק   י�ג'%
 &כלפי

 ויתור כואב   הוא מחילה על זכות   הגורמת ְלֵמח) גופני קשה
 או   לצער עמ'ק    ְלי�ג'% קשה   לדיכאו%

 א� ִנדרש   או ִמתבקש      ויתור   המביא על המוותר   8ְֵאב שכזה
  רצונו   של המוותרוהדבר תלוי   א" ורק   ִ�רצונו   או באי

 ראוי ִלתבוע לקבל בגי%  הויתר הזה
 הצער   ַהי�ג'%   והדיכאו%הכאב    תמורה     ההולמת  את 

צ'%    שבעקבותיו   8ְֵאב קשה  שא� לא כ%    אי% מדובר   ְ�ִויתר ֵמר�
ה ְ�י�ג'%אלא ִ�ְכ F  ַה8ְרכ�  ִפ<�ה  ִלְ)מ�

 כלומר 
ה  8ְִניע�
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 השבוע

 קרא חבר הכנסת יוסי שריד   לראש הממשלה
 לקבוע מועד אחרו% ִליציאת ישראל   מעזה

ֶנה  על הממשלה להודיע    כי מי שיתפנה עד לאותו יו�   ית:�
 מי שישֵאר   ישֵאר

     אי% בריאות&אבל אז    באותו יו�   אי% מי�   אי% חשמל   אי% חינ
 אי% אספקה

 ינו סו� סו�    וה� לא יאחרו לצאת מש�ואז   ג� המתנחלי� יב
 איזה רעיו%  מבריק

 למה לנו לשבור את הראש   אי" עוקרי� יהודי� מבתיה�
 לא עוקרי�   וחסל

    בלי אספקה&נייבש אות� ש�   בלי מי�   בלי חשמל    בלי בריאות   בלי חינ
 מול מיליו% וחצי ערבי�   צמאי ד� יהודי

  עכברי�ה� לבד  יברחו מש�    כמו
 ב �לא צרי" צבא    לא צרי" משטרה   לא צרי" מג

 הניתוח שעבר בראשו   חבר הכנסת יוסי שריד    הצליח מעל למשוער
 איזו  הברקה גאונית   

 ובכל זאת   אי% א� לא יהודי אחד בעזה   יצאנו מש� מזמ%    מה הוא רוצה
      מזמ%לא צרי" לקבוע שו� מועד ִליציאה מעזה    קבענו   יצאנו 
 גוש קטי�   רחוק    עשרות קילומטרי�   מעזה

 ועוד שאלה קטנה
 הא� יוסי שריד    מתכוו% להפסיק ממש    את המי�   החשמל  והאספקה

 בכל רצועת עזה
 או    רק ַליהודי�
 כי זה אותו   ַה

 ִ)יֶ�ר
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 ההצבעה ַ�כנסת  על תקציב המדינה
 מדינה   ממשלא היתה הצבעה על תקציב ה

 ר   ְ�הצבעה   8ְִאיל �( על תקציב המדינה  תקציב המדינה   א
 על נושאי� אחרי� לגמריהיתה ַעל   'הצבעה שהיתה ְ�פה

 המוסיפי� כהנה וכהנה   על תקציב המדינה  ומכבידי� עליו
 התומכי� בתקציב המדינה   והמתנגדי� לו
 לא התייחסו בהצבעת�   על התקציב

 ו בעד התקציב   לא הצביעו בעד'אלה שהצביע
 אלה שהצביעו   ֶנֶגד   היו בקלות   מצביעי�   ְ�ַעד

 ל אלה שהצביעו ְ�ַעד   היו מצביעי�  ֶנֶגד 
 &במסו

 לא כל כ"
 תקציב המדינה אשר   בשביל לאשר את ההתנתקות

 לדחות משאל ע�   או   בחירות כלליות
 רופדבזאת להבטיח לחברי הכנסת   את מושב� המ

 לעוד שנה וחצי
מה באשר לתקציב עצמו 

 מה זה חשוב
 ִ�כלל
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 שופטי פסק הדי%   שנית% אתמול   בעני% תכנית ההתנתקות
  תחילהמנע מעצמ�  ובכוונה

תבונתה   של התכנית ִ                   התייחסות כלשהי   ל                    
מפורש    בפתח פסק הדי% ִ                       וכ" א� כתבו   �                 

 של החלטת הניתוקאיננו מכריעי� בתבונתה 
ה ית  חק  ה ב  ית  חק ת  ִ    �  דני� אנו א" �     ְ    �    ִ �    ְ               

מה אנחנו מצפי�   מבית הדי% הגבוה   לצדק ְ                                        רגע    ל          
תבונת העתירה ִ             א� לא    לפסוק  �                   

ל השאלה   א� בית המשפט א   ( ֵ                       לעולמי עולמי�   6  � ִ                  
             ְ      בבואו לשפוט ו לפסוק

מהל" כלשהו �   מ% התבונה  �  ְ           רשאי   להתעל                  ֵ             
 יסתבר   וזאת הרי השאלה העיקריתמשו� שא� 

תכנית ההתנתקות    תבונה ְ                        שאי% �        
 הרי שבית המשפט   נת% ידו והכשיר פעולה   אווילית

 אולי אפילו   הרת אסונות
 בסעי�    תשעי� וארבע לפסק הדי%    מודיעה המדינה  כי

 ביסוד תוכנית ההתנתקות
 עומדות תכליות מדיניות לאומיות וביטחוניות

תוצאה   כסו� דבר   אי% כא%תכלית  מטרה מוגשמת   8   8                               ְ                ְ      
   יותר     מ%   התקווה   הכמיהה   השאיפהמהל" המטור� הזה   ַ� יש 

ת הלבאו  ל  ֶ      משא   ֶ    
 אי% כא% תכלית   ואי" אפשר לדבר על   תכלית ראויה

 משו� שההתנתקות היא   חד צדדית   ואי% לדעת את תוצאותיה
ְ בית המשפט   שמע   בי% 8                        <ִ )'ט ת        ְ    תליו   נ ב  י�  

 ְ                                          נ ב>ה   שניתנה כאלפיי� שנה לאחר חורב% הבית
נבואה ז'   משמשת     י ס'ד    ְ                       

 לתכליות מדיניות   לאומיות   ביטחוניות
 זהו פסק הדי% החשוב ביותר שנית% במדינת ישראל

מיוחד   על תבונתו    ועוד ידובר בו שני� רבות  �                  ִ 
 ע� כל הכבוד הראוי
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 ק יסוד   כבוד האד� וחירותוחו
ע  ַ קוב   ֵ    

 אי אפשר לבטל או לפגוע     בסעי� מסעיפיו
 אלא בחוק    ההול� את ערכיה של מדינת ישראל

 כמדינה יהודית ודמוקרטית
אי ה   במידה שלא תעלה על הנדרש ית ר  ל  כ  ת  ְ    �                            שנועד   ל      ִ  ְ  ַ  ְ          

ר ב  ל בו   *  ֵ         � � כלומר   א� רוצי� לשנות או    לבט                                  
ח  ר  ִ חייבי� מכ  �  ְ אי ה           ית ר  ל  כ  ְ    � י�    את קיומה של   6      ִ  ְ  ַ                      

ית  ל  כ  ִ    מה עושי�   א� אי%   6   ְ  ַ  לגירוש והחורב%   המכוני�    התנתקות                    
ית ל  כ  ִ   א� אי% כל אפשרות   להוכיח או להבטיח   שו� 6   ְ  ַ                                            

אי ה    ובי%   שאינ ְ    �                בי% ר  אי הנ     ְ    � ה ר     
 הרי לא יכולה להתקיי�   ג�   שו� מידה נדרשת

צ לומר    ר  ְ           וא� 6   ִ ית     ל  כ   6 ית   כמוה   8  ל  כ  ִ   שחתירה אל 6   ְ  ַ  ְ              ִ  ְ  ַ            
תיר את השינוי ַ              אי% החוק מ            

חוק   יעמוד על יסוד זה ַ                       משמע   כל שינוי �                   
ית ל  כ   6   ִ  ְ  ַ 

 על      תוצאה אחרונה של דבר   מונח   המצביע 
ֶ        מטרה אחרונה    לא הדר" אליה    ק צ ה   ס'� �                                 
מידה נדרשת   של פגיעה  ְ                       באי% תכלית   אי% לדו%   �   כלשהי                        

מ' ע צ  ְ   חוק היסוד   מג% על עצמו    �   ַ  ְ                             
 מפני שינויי�
 שאי% לה� 
ית ל  כ   6   ִ  ְ  ַ 
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 פעולה חד צדדית
 היא פעולה המכֶוֶנת לצד אחד   ומתעלמת מצדדי� אחרי�

 זוהי פעולה חסרת אחריות
 החד צדדיות   מקבלת משֶנה תוק�   א� מחברי� לה את המילה  נסיגה

 תנסיגה  חד צדדי
 בגולני   למדנו   שלאחר כיבוש היעד   יש להמשי" ְולירות באוייב הנסוג

 ועל כ%   נסיגה חד צדדית   לא מבטיחה בהכרח   את שלומנו
 על פי תורת הלחימה הידועה ַלכל   ִייר בנו תו" כדי נסיגה   ואולי א� לאחריה

 ההחלטה לסגת   פירושה   לדלג לאחור   אי% נסיגה   קדימה
 ככתוב

 נס הי� ַויסוג אחור   והנהר חרבה
 לסגת    ז' מילה עדינה יותר    מהמילה   ִלְבר'ַח

 אבל אי% הבדל משמעותי    ביניה�    במיוחד כלפי מי שבורחי� מפניו
 בריחה   היא  ִהמלטת    מנוסה   השתמטות   התחמקות

 אפשר לברוח   מפני הכבוד והגדולה     או לברוח מפחד מבקשי נפשנו
 אנחנו יכולי�    עד מחר בבוקר   לנמק בנימוקי� משכנעי� למדי

 מדוע אנחנו בורחי�
 אלא שאנחנו יכולי� לשכנע רק את עצמנו

 ַלזולת   שמפניו אנחנו בורחי�   נסי�   ונמלטי�  יש נימוקי� משלו
נ  הוא יכול לפרש זאת אחרת לגמרי   והא   ְיז�ֵנב ��

 ק יטפסו ככתוב בספר יהושע   פרק י 
�  ִרדפ 9ֲחֵרי א'ְיֵביֶכ�   ְוִזNְַב�6ֶ א'ת�

 אז לפני שאנחנו מקפלי� את הזנב בי% רגלינו  בכוונה לברוח
בהחלטה חד צדדית 

 אולי כדאי   לחשוב ג� על צדדי� אחרי�
י      לפני שיהיה   מאוחר ִמ*�
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 מילת קס�   צפה ועלתה בימי� האחרוני�
 �    מעלה מעלהטפסה וטפסה   מבלי משי

 קנתה לה מושב  ִ�יציע הנכבדי�   עד שלא נית% להתעל� ממנה
 מילת הקס� הזאת    היא    ר'ב

 הרוב קוִבע   רוב הע� החליט   ועוד כהנה וכהנה  מיני רוב   ַלר'ב
ֶטה ֶטה ַהר'ב    כלומר נקבע כבר איזשהו רוב    ויש לו    מ�  הוק� אפילו   מ�

    על רוב    אי% רואי� את רוב ר�' של הרוב הנכו%מרוב  ניפוח הדיבורי�
בכ% 

 רוב   ואפילו רוב מחלט   או  רוב מכריע   הוא דבר פשוט מאוד
 כל מה שהוא   יותר מ% המחצית    הוא ר'ב

 ְלעני% כלֵלי הִהתנהלת הדמוקרטית   יש תנאי חמור מאוד   ִלקביעת הרוב
 והוא
 ל ידי   כל בעלי זכות הבחירהנקודת הזמ%   בה ִנקבע הרוב   ע

 אי אפשר לקבוע את הרוב   מידי יו�   בוקר צהריי� ְולילה
 יש עת לכל דבר

ת ַהר'ב  פע� בארבע שני�   בדר" כלל   נקבע   יו�   ְקִביע�
 הוא יו� הבחירות

 זהו היו� בו  הכל    מכל הקשת הפוליטית     מסכימי�    לקבוע את הרוב
ִמיר ונעל� כל מועד אֵחר   בו ִנק  בע איזשהו ר'ב    ט�

  על ידי מיעוט    שלא צלחה דרכו    להיות ְלר'ב    ַ�מועד הנכו% 
ֶט%& בהסתמ  על    סקרי�   ניחושי�     גחמות    תחושות ��

 כל מועד כזה    הינו פסול מעיקרו   ואסור לפעול על פיו
 ג� ְ�עני% שהוא   קרוב לליבנו ממש   

ע  ואי% ר'ב אחראסור לסור   או ל זה   היינו   הרוב ִנְק��     ִלסט'ת  ִמ8ְל�
 ואמרו חכמי�

 אחר הרוב& רוב וקרוב   ַהֵל
 והמהדרי% אומרי% 
�ְ הוא; 8ֵַ�ד את הרוב   כי  ר
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 נפל דבר בישראל  ולא שמנו לב    ִ)ְמע שמי� ְוהאזיני ֶאֶר#
 ימ'ס   הדובר עברית רהוטה מאי% כמוהחבר הכנסת יוסי שריד   שר החינו" בד

 אמר השבוע   לרזי ברקאי    ואני מצטט
 המתנחלי� אינ� קדושי� ואינ� מעוני�

 ה� הלכו לש�  בידע�  שזוהי אדמת מריבה   והיא שנויה במחלוקת
 ג� א� היתה זו  פליטת פה   אי% כמוה לאמיתות פסקנת  מחשבתו

  שנויה במחלוקתההתנחלויות  מצי'ת על אדמת מריבה  
 שמת� לב   ַלהתקדמות העצומה   או שמא ַלנסיגה  בדעתו של יוסי שריד

 אי% מתנחל אחד   שלא יסכי� ַלדברי� האלה
 או שיכחיש   את המציאות הז'

כדי לאשש לבֵסס להרחיב   את הקביעה הנכונה הזאת  נאמר 
 ערנולא רק ההתנחלויות  שמעבר לקו הירוק   אלא כל אר# ישראל   לצ

 היא אדמת מריבה
 הוא לא אמר שהאדמה עליה חיי� המתנחלי�    היא אדמת פלסטי%

  ושאי% ולא צריכה להיות שו�   מחלוקת על כ"
 אלא   בפירוש   אדמת מריבה   שני�ה ְ�מחלוקת   וזוהי תפנית של ממש

 על סמ" בקיאותו המופלאה ברֵזי הלשו% העברית  מאמינ�ִני  בטוחני   משוכנעני
 שהוא יודע   מהי   אדמת מריבה  מה פירוש   שנויה ְ�מחלוקת

 ואכ%  לצערנו  אנחנו רבי�   על האדמה הזאת   ולא רק ע� הפלסטיני�
 והפלסטיני�   רבי� איתנו   על האדמה הזאת   ולא רק ה�

 ויש כא% מחלוקת עצומה
 חלק אחד   חושב  שהאדמה   פלסטינית

 אלה אדמות ישראל יעה הזאת וטוע%   החלק השני מתנגד נחרצות ַלקב
 עד היו�   חשבתי שחבר הכנסת שריד  יודע בבירור של מי האדמה

 היו� הבנתי שיש בליבו ספק
א  ִהיא א זְטְרת� או ִמיְלת�  ל�

 הביטויי�   שנויה במחלוקת  ְואדמת מריבה    מעידי� כאל� עדי�  על ספק רב
  ואז יבוא   ודאי  אֵחר  י�ִציב יותרכשהספק  מופיע   ְ�ֵטל�ה הודאת  שהיתה  

מ% הסת�   הודאי החדש 
 לגמרי& יהיה הפו
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 כתב הטלויזיה   אמיר בר שלו�    שאל קציני� בכירי�
 ל  לרצועת עזה�מה פתאו� נכנס   צה
 ענו לו

ֵנס מידי פע�   להשמיד את המחרטות  שה� בתי היוצר לטילי קסא�  א� לא ִנ�8
 יהאד האיסלמיB יהיה בשליטת   החיזבאללה   והגכל הנגב המערבי

 עשר'ת מחרטות  הושמדו  במבצע שהיה השבוע
 עלה לנו בחיי   ששה חיילי� בזיית%  ועוד חמישה  ְ�ִציר פילדלפיזה 

 א� ככה   מה התשובה היעילה   ַלצרה הזאת
 לכול� ברור כבר   שנצא מש�    אמר יוסי שריד    זו כבר עובדה

 נו מחרפי� את נפש החיילי�   הפר נפלאז מה אנח
 פתאו� הבנתי

 זו הסיבה שאנחנו חייבי�   לנתק את עצמנו מהרצועה
 אי% לנו מה לחפש ש�       לכול� ברור כבר   שנצא מש�    

 מחר תהיה הפגנה גדולה   שכותרתה    הרוב קובע
 המטרה ללחו# על הממשלה  לצאת מרצועת עזה   מהר  ככל האפשר

 רור לכלשהרי ב
 א� נצא מש�    כל הסכנות יחלפו כלא היו

 יהאד האיסלמי   גדודי עז ְא די% אל קסא�   יתפרקו מנשק�Bהחיזבאללה    הג
ר   8ְנ�אֶפה   ְוַ�קלאווה  כל המחרטות    יהפכו להיות   חני'ת לממ�8

 כל אמצעי הלחימה    יושלכו הימה
  יפריחו יוני� צחורותתושבי הרצועה   שה� כידוע   שוחרי שלו�   

 תחנות הטלויזיה שלה�    יתחברו   לערו# שמונה   שווה   כל רגע
 שקט ושלווה יבואו על כל איזור הנגב המערבי   ועל כל ישראל

% מאליו    אלמנטרי  אי" לא מביני� את זה      זה כל כ" פשוט    מב�
 כל מה שצרי" לעשות הוא      לצאת מש�

  בהמוניכ�   ע� הילדי�בואו להפגנה מחר   
 אני   לא אבוא  אני סת� אתאבל מרה   על התהו� שאת� ממליצי� עליה בחו�

 על השכל שכהה מהבי%   ועל העיניי� שסמאו ִמרא'ת
 על שמחת בנות פלסטיני�   ועל עליזת בנות הערלי�

 בגללכ�
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 אולי כולנו טועי�
 נכנסנו ְלל:  מסתובב ללא הר�   ואי% עוצר

 אולי   ואני מדגיש   אולי   לא תהיה   שו� התנתקות
 אולי   אי אפשר   שתהיה התנתקות   כלשהי

 אמנ�   מי שצרי" להחליט  על ההתנתקות   החליט   וגר� למהומה
 אבל א� מסתכלי� טוב על האופק   ַואפילו  מעבר לו

 לא רואי�  שו� התנתקות
 שנויותרואי�   ויכוחי� על התנתקות   מאמרי�   פר

 יש אפילו   ִמְנֶהֶלת   פינוי    מדברי� על פיצויי�   אבל עד כה
 ואני מדגיש   עד כה    אי% הוכחה ממשית   שיש איזה התנתקות  בשער

 יש אנשי�   שמדברי� כבר על     היו�   שלאחר ההתנתקות
 כמו החוגר ההוא    המתהלל    8ִמפתח

 חשבו%   שהממשלה מקרטעתאיש בתקשורת הישראלית    אינו  לוקח ב
 שכל רגע היא יכולה ליפול

 מדברי� וכותבי� אמנ� על מצבה הרעוע של הממשלה
 אלא שלא קושרי� את זה   לתכנית ההתנתקות

 ראש הממשלה   עסוק עד למעלה מראשו   להחזיק את הקואליציה הרופפת
 אי% זמ%   עכשיו   להחלטות אופרטיביות   ִ�דבר התנתקות

 ש לה מתנגדי�   רבי�מה ג�   שי
 כמו שזה נראה עכשיו   המתנחלי� יכולי� להיות רגועי� לגמרי

 לא תהיה שו� התנתקות
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 ל פעל ונסוג מבית חאנ%    ִ�שכונה  שאינה אלא  %8ַ שיגור   ְלטילי הקסא��צה
 ַ�אְלי�ה  ְוז�ְיית%Bהטילי� עצמ�  מיוצרי�  ַ�מחנות ְג

  באי� מש�   ג� המחבלי�
 והתגובה   אתמול   נ'ר  עוד ששה טילי קסא�  מרצועת עזה   

 לא נהרג איש   במזל   יו� לפני כ%  נהרס בית  7ְ�ִֵדר'ת  ִמטיל כזה   
 הרבה ישראליי�  בטוחי�  שאחרי ההתנתקות מעזה

 יבואו שקט ושלווה  על כל האיזור
 מע את כל הפרשני�ואני שובר את הראש   קורא את כל המאמרי�  שו

 ואני מודה    קצרה בינ�ִתי   מול   הביטחו% האדיר הזה
 על פי איזה הגיו%   מגיעי� ַלמסקנה המפחידה הזאת

 אלו סימני� יש     שאני לא רואה      מה ה� יודעי� שאני לא יודע
 שמעתי  את מפקד עזה צפו% הרצועה   לשעבר    אומר

 ביותר  היא   לבנו%    יצאנו ויש שקט בצפו% צרי" לצאת מש�    הדוגמה הטובה 
 שמעתי ג� את האלו�  יו� טוב סמיה  שהיה מפקד כל הכוחות ברצועת עזה

 אלו� פיקוד הדרו� לשעבר    ומפקד עוצבת הגליל  כשהיינו בלבנו%
 והוא אמר

 לבנו%  עוד לא אמרה את המילה האחרונה
 &למי להאמי%   על מי  ִנסמ'

 &   כ& ות 8ַיו�   איננה יכולה להימשאומרי� לנו שהמציא
 אבל לכל הפחות  אנחנו מכירי� את המציאות הזאת     אנחנו מתמודדי� עימה

ה  א� ניסוג   או   נתנתק    תיווצר  מציאות אחרת   ֲעלמ�
 יכול להיות שהנסיגה  הזאת  תהיה ברכה   ִבכנפיה  שלו� ושלווה ו�חסד

 ובאותה מידה
 היה נסיגה  ֵמחפירות חיינו  תחילת הסו� של המפעל הציונייכול להיות   שזו ת

 מכל מקו�   התנתקות חד צדדית    הינה הימור   ואולי אפילו   הימר מסוכ%
 איש אינו יודע   ולא יכול לדעת     מה יהיה

 הא� ההימור הזה   הכרחי    כורח המציאות  הקשה
 ה לא הימור    אלא תכתיבאו אולי   בכלל   מישהו מכריח אותנו   ואז   ז

 ואנחנו חייבי�   לפעול על פיו
ֶזה  יש ש� אחד בלבד  ְול�

 כניעה
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 יש מד� בספרייה שלי  בו כל מיני מסמכי הבנות
 אמנות   מנשרי�    פשקעווילי�

 וכל מיני  דפי� שעמלו על ניסוח�  אנשי� טובי� מ% הקצוות הרחוקי� של הדר"
 אנשי� טובי� מאד

 נחת� בטקס חגיגי   פחות או יותר   מסמ" הבנות חדשהשבוע 
 אמנת   שיח אחי�        שמו

 כבר דקה לאחר החתימה   נשמעו קולות של הסתייגות נסיגה מ% המסמ"
 עד שמה שנשאר ממנו      ועליו אני בטוח   יש הסכמה רחבה

  אמנת שיח אחי�      יופי של כותרת  הוא הכותרת    רק הכותרת  
 מעטה של מילי�  ברורות ִ�קפידה   מבצב# בעצ�     תקנו% של  ְקר�בתחת 

 הכל מסכימי� שיש בתוכנו ויכוח מר     קרע בחברה הישראלית
 וסכנה למלחמת אחי�

 זה   לוותר על עקרונותיו& איש לא אמור   על פי מסמ
 הקרע  & אבל אנחנו חייבי�  לנהל את הויכוח המר הזה  תחת סכנה ממשית בתו

 ל פי כללי�  שיותירו אותנו בחיי�  ִבמדינה ריבונית כלשהי   אחתע
 ממש יפה   יפה מאד        ועכשיו   הנה סעי� אחד מתו" האמנה

 עקירת כל אד� 
    יהודי או ערבי    מביתו החוקי ומחלו� חייו      היא טראומה קשה

 סו� ציטוט   הנושאת משמעות חמורה ַ�מוב% האנושי הבסיסי
 כבר יש היתממות לשמה     מה זה     יהודי או ערביכא% 

 מה שעומד על הפרק כיו�  איננו עקירת ערביי� כלשה�  מבית� החוקי
 לא צפויה לה�   שו� טראומה קשה  

 הנושאת  בחובה   משמעות חמורה ַ�מוב% האנושי הבסיסי
 י�ִדה ְי    הוא עקירה של מה שעומד על הפרק   ואת זה    הכל יודעי� 

  והוא חת�    מישהו  עבד על מישהו   ועל כ%    אי% כא% תו� ֵלב 
 ועל כ%    מקומה של האמנה הזאת   על המד�   ההוא

 נבה  איילו% נוסייבה   אמנת כנרתBליד הסכמי אוסלו   הבנות ז
 וכל הטיוטות  האחרות   הגוזלות  זמ% מקו� בחיינו  על האדמה הזאת

 חיוני ביותר הנדרש כיו�ִ�מקו� לעשות את הדבר ה
 לעמוד בעוז ועיזוז   על נפשנו
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 אבשלו� ויל%כ �חמי שקורא  את דבריו של 
 היו�   במוס� האר#   בראיו% ע� ארי שביט

 מוכרח להתחלחל
 כשהוא אומר

 עלינו להתכונ% ַלרגע שבו  ניאֵל# לקו� להסתֵער תחת אש
  להסתֵער על יהודי�להסתער   תחת אש של יהודי�   שפירושו ג�  

 וכשהדברי�   ִנדפסי�   ִמתפרסמי�  מה זה בדיוק עושה
 מה   זה מרגיע
 מה   זה מרתיע

 אולי זה עושה את ההיפ" הגמור
 אולי הדיבורי� האלה   גורמי�   להתארגנויות מסוכנות

 להתבצרויות    לאגירת אמצעי לחימה
 אולי   זו הסתה

 שואלוארי שביט אינו מרפה   הוא חוזר ו
% עונה   ודאי  ג� א� המשמעות   היא   הרג של יהודי�  ְו>� ִויל�

 מה י�ִסיק מזה מתנגדיו הפוליטיי�   מה   זה יבהיל אות�
 הכל יודעי�   שיש רגע   שאי% ממנו  חזרה

 אסור להגיע אליו
 אסור
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 עמוס עוז
 בגוש קטי�מראות והקולות  הקשי�   שראינו ושמענו קורא ַל

 ענ% עכור של מליצות ושל יבבות
 כמוהו ראינו ושמענו   ציניקני� נוספי�     מכני� את הגירוש והחורב%

 קיטש דביק   צביעות נשפכת    תיאטרו% ההתנתקות וכיוצא באלה שטויות
 אבל עמוס עוז   הוא סופר   ולא סת� סופר  הוא חת% פרס גתה

 והוא קרא לכאב הזה
 יצות ושל יבבותענ% עכור של מל

 ניסוח   כל כ" עכור   כל כ"   תת מליצי   ממש יבבה לשמה
 ה�Gַשכל זאת על מקומות פורחי�   שהיו ְל

 על יהודי� מקונני�   שחרב עליה� עולמ�
 עמוס עוז הוא ב% דמותו של הישראלי  שאבד עליו הכלח
 הוא ושכמותו מבכי� את ישראל שהיתה   ואיננה עוד

  מוצאת ח% בעיניו    אבל הוא עדיי% אוהב אותהכיו�  היא איננה
 א� אפשר   בלי מתנחלי�   מעבר לקו הירוק

 אפילו א� הקימו ישובי� על אדמות טרשי�  ועל חולות 
 המתנחלי�  בהא הידיעה   אדוני האר# מכל הבחינות

 בבתי ערבי� פליטי�גבולות הקו הירוק     אלה היושבי�    ִ�
 ומה� אפילו שנהרגושגורשו  או נמלטו     

 אינ� מפריעי� לעמוס עוז
 כמו יערות הקר% הקיימת  המכסי�  מאות כפרי�  ערביי�

 בתוככי הקו הירוק
 לפיכ"   הביטוי

 ענ% עכור של מליצות ושל יבבות
   ובעיקר צביעותמיאוסאינו אלא   ביטוי של שנאה יוקדת  תיעוב 

 וז   בחיי הע� של עמוס עת' וזהו הבטוי היאה לעצ� קיומו ולמה
 כל כולו

 ענ% עכור של מליצות ושל יבבות
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 חג ההתנתקות 
 כ" מכנה מאמר מערכת של עיתו% האר#   את הגירוש הנורא

 חג
 חג בו כאילו   יצאנו מאפלה   לאור גדול

    מצביעה על מעגל   על מחזוריותחג  מכיוו% שהמילה 
    חג ההתנתקותהרי שבכל חמישה עשר לאוגוסט   נחגוג את

 נני� סרטי� כחולי�   ונעשה לנו   חג
 נלבש בגדי חג   נאכל מאכלי חג   וננהג מנהגי חג

 על מה ולמה
 את זה מסביר מאמר המערכת  המטורלל כ"

 לחגוג את ההתנתקות   ולחגוג את ההתנתקות  מההתנתקות
 &לחגוג את אשליית ההתנתקות מהסכסו

 &י הסכסולואת תקוות ההתנתקות מהמיתו% 6ְ
 פלשתינאי�לחגוג את ההתנתקות מהמלחמה ַ�

 ואת ההתנתקות  ממלחמת האחי�
 הט�ְקלחגוג את הרגע הנדיר הזה  שבו נדמה כי האר#   )�

 סו� ציטוט
 על א� הסגנו% המצוחצח   אני לא הבנתי את הסיבות לחגיגה הגדולה

 עוד יותר    לא הבנתי   אי" מדפיסי� שטויות כאלה
 � האלה יחיו חיי עול�   בארכיו%הרי הדברי

 תמיד אפשר יהיה לשלו� אות�
 כשכותבי�   חג ההתנתקות המתוק

 נתקות היתה לה� חורב%תאנשי�   שההבלי שו� התחשבות ַ�
 הדבר מעיד על שנאה תהומית

 ולכ% כל החגיגה הזאת   היא חגיגה של שנאה  ומשטמה
 ואלה יחזרו כמו בומרנג    אל מרכז מעגל החוגגי�

 אופ% הכי טבעיואז  ַ�
  לחגא&החג שלה�   יהפו
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 במאמר של ישראל הראל   תחת הכותרת
 איש לא יופקר

 טוע% הראל כי   יש קונצפציה    ולפיה
 טרור הקסאמי�פינוי כללי    הוא מענה מנצח   ְל

 רק  עכשיו אני קולט   את גאוניות האסטרטגיה   והטקטיקה
      אי" לא עלינו על זה   ועוד התנגדנו   בטפשותינופינוי     כל כ" פשוט

 ועכשיו יש לנו אפילו לקחי�    מהפינוי    המדינה יודעת  לעשות את זה
 התקלות שהיו   יתוקנו ברוח    הרגישות והנחישות

 כי עכשיו    מתכנני�    פינוי ישובי עוט� עזה   מעבר לטווח הקסא�
 מארח מפוני�   ִלה  יופננ�פְמה יש ישובי� מארחי�    כל מפוֶנ

 זה יהיה מסודר   להפליא
 יודעי� אפילו באיזה בית   תתארח כל משפחה

 יש רק בעיה קטנה    קטנטנה
 טווח הקסאמי�  ִל ג� ה�טווח הקצר הישובי� המארחי�   ייכנסו ַ�

 אבל אני סומ"   בעיניי� עצומות   על קובעי הקונספציה
 שובי�    עוטפי עוט� עזה  עד לאשדוד וגדרהישנו מעגל רחב יותר של י

 מדוע לא לקבוע    כבר עכשיו   מי יהיו המארחי�   לכל המפוני�
 לתכנ%   הכל הכל     אוטובוסי�    משאיות   ארוחות צהריי� בחיק הטבע

 וא� במערב הנגב עסקינ%
 מדוע לא להרחיק את החזו% הנפלא הזה    ג� לגליל

 מפוני� הפוטנציאלי�   פיתרו% מהיר   ב% יו� ַללארג% ישובי� מארחי�   
 אפשר לדאוג   שלכל מארח יהיו את כל התנאי�   ויהיה מוכ%   בכל רגע

 �יֶהפנ'ֵתמוכמו שלמדנו    לדאוג כבר היו�   לפינוי המארחי�   ע� מפוניה� 
 החדשי�מארחי� ַל

 עטהבלשו% המהתבונה שבה מוליכי� את הע� היושב בציו%    נשגבה   
 השאלה שתיוותר היא

 א� יש די מארחי�    בי% הרחובות   פרישמ% וגורדו%   בתל אביב
 א� יהיו המוני המוני� של מפוני�
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 העיתונאי   דורו% רוזנבלו�
 מזכיר לנו היו�   את הסבריו של תת אלו� עיבל גלעדי

 בעד תכנית ההתנתקות
 יהעיבל גלעדי היה ראש   מער" תיאו� ואסטרטג
 במשרדו של ראש הממשלה    אריאל שרו%

 שלהוא הצדיק את ההתנתקות  ְ�
 הפרדיגמות שביסוד הפעימה המייצבת

 המעניקה את נקודת שיווי המשקל   הארכימדית
 קטורי�   של   תשומות ביטחוניותבי% שלושה ֶו

 את� מביני� למה גירשו אנשי� והרסו את בתיה� וחייה�
    לירי הקסאמי� עוט� עזהו את כל ישובי הפקירמדוע 

 ולמה הסכמנו מיוזמתנו   לאבד את כוח ההרתעה   ולהפגי% חולשה
 זהאת� מוכרחי� להבי%    את הארגומנטי� שהובילו ַל
 אמר אות�   תת אלו� עיבל גלעדי   קבל ע� ועול�

 וקיבלו ממנו
 שימו לב

 הפרדיגמות שביסוד הפעימה המייצבת
    הארכימדיתהמעניקה את נקודת שיווי המשקל

 קטורי�   של   תשומות ביטחוניותבי% שלושה ֶו
כדי שהדבר יהיה ברור לחלוטי%   ושהנפש תשקוט 

 אחזור על הדברי� הבהירי� הללו   שאינ� זקוקי�   לפירוש
 הפרדיגמות שביסוד הפעימה המייצבת

 המעניקה את נקודת שיווי המשקל   הארכימדית
 ות ביטחוניותקטורי�   של   תשומבי% שלושה ֶו

 זה מה שעמד   בבסיס התכנית האיומה הזאת
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 ביו� שלישי השבוע    כתב העיתונאי   יואל מרקוס
 ההנתקות החד צדדית של אריאל שרו%

 משגה משמעותינתגלתה   8ְ
 טרורהיא נתנה רוח גבית ַל

 הגדילה את ההשפעה האירנית בעזה
 על פני זו של מצרי�

 רחוב הפלסטיני  ַ�גרמה לאנרכיה  
 הסדרוהרחיקה כל סיכוי ְל
 סו� ציטוט

 הדברי� הללו של יואל מרקוס   מרגיזי� ומקוממי�
 ההנתקות החד צדדית   התאפשרה   א" ורק בגלל  התקשורת
 מי שנת% לאריאל שרו%   אור ירוק   היו אלה יואל מרקוס וחבריו

 ה�המשגה המשמעותי   שבמנוסה מגוש קטי�   הוא משגה של
 ה� האשמי� והאחראי�

 עכשיו הוא כותב   ההנתקות החד צדדית   של   אריאל שרו%
 הוא אפילו אינו מכה על חטא

 הוא סת� מנער את חוצנו מכל המשגה האיו� הזה
 מותו    יד  רגל וראש   בטעות הנוראה הזאת8ְֶשִלכאילו אי% לו ְו

 % בירושלי�מה ג�    שיואל מרקוס   היה זה שהוזמ% למעונו של שרו
 והיה הראשו% שפרס�   את המהל" המטומט� הזה

 התוצאות   הרות האסו% של ההנתקות
בראשונהנגרמו   נגרמי�   ועוד ייגרמו   בראש  

 בעטיי� של אמצעי התקשורת הישראלי�
 ויואל מרקוס מעל כול�
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  היו גוזרי� עליל
 עקירה וגירוש מביתי    וחורבנו

 � שהמגרשי� והמחריבי�   יהיו ערביי�הייתי מעדי
 לא יהודי�

 משו� שא� יבריחו אותי הערבי�   ממקו� כלשהו בארצי
 ויחריבו את הבית שלי

 '%   חורב% ביתי�ְלהדבר יהיה   לכל היותר  נזק   מפלה   תבוסה   ֶע
 זה הכל

 מכל אלה אפשר להתעשת   לקו�   ולעשות מעשה
 חדש   ולפרוחלהילח�   להתיישב   להקי� בית 
 עשינו את זה בעבר

 ר לגמרי הדבראֵח
 פקודת הממשלה   יעקרו אותי ואת משפחתיא� יהודי�   ִ�

 יחריבו את ביתי   ישליכו אותי לכל הרוחות
 והכל במסגרת החוק

 כא%  כל העול� שלי נחרב
 כמו היה הב% שלי    היקיר לי   רומס אותי ברגל גסה

 שו� דבר כבר לא חשוב
 יִנְבלח� ִ�הרי לא אי

 צור תמי� פעלולולא האמונה החזקה   ַ�
 היה ניטל ממני ג� הטע� לחיי�
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 תנועת א'ר   להתיישבות ורווחה   בגליל ובנגב
 ה   של הציונות הדתיתר�ְתִכהיא אחת מ% היהלומי� ְ�

 כ" אמר היו�   זבולו% אורלב
 נזוס מלאל תנועת אור   אמר שה� פועלי�   בקונצ�מנכ

מימי%ה� מקובלי� על הכל   משמאל  
 הכל רואי� בה�   חלוצי� לפני המחנה

בגלילהקמת    שש מאות ישובי�   בנגב  
 ברכה הזאת   מלבד כמה סהרורי�מי יכול להתנגד ַל

 ואת�
פרדסי�נות  כרמי�   @�עדשיאו דשאי�   ְטבנו בתי�   ַהלכו  

 הפריחו את השממה
 תבנוהולידו בני� 

 רק זאת עליכ� לזכור
 מלבד כמה סהרורי�   היתה הסכמה שג� גוש קטי�   

 הוא ברכה גדולה
 כפי שאת� מאמיני� היו� בכל מאודכ�  במפעלכ�
 כ" בדיוק    ויותר מכ"   האמינו   חלוצי גוש קטי�

 צד זה או צד זההבעייה איננה נעוצה   �
 של הקו הירוק

 גולאי% אצל הערבי� קו ירוק   או ס�
תתנתקג� גורלכ�   יכול   שיכלול  ביו� מ% הימי�   ִה      

 פע�    מזמ% מזמ%    היתה התשובה לקיומנו
 התיישבות

 ג� היו� נחו# הדבר
 י' אינו *�יֶזה   *�ב�אבל היו�  זה לא מספיק   

 ישובי� אפשר לעקור
 חווינו זאת בדר" הקשה

    כפי שה� לא תבעו'ת   עד אי% ק#�ר'נ'ת   ע�יטח   ִ�עְב6ִ
 ולא קיבלו
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 שובב ו�חשוב מאד לחזור על הדברי� הבאי�   ש
 במיוחד לקראת ועידת אנאפוליס

 אנחנו רחוקי�  רק כשנתיי� וארבעה חודשי�  
  מאז עקירת גוש קטי� וצפו% השומרו%

 לא מספיק זמ%   בשביל לקלוט את מימדי הרעה
 תנתקותשהביאה עלינו המילה המכובסת   ה

 משו� שהרעה הזאת   טר� חלפה
 היא רק מחריפה והולכת   וסופה   מי ישורנו

 אלא שכבר היו�   אפשר לעשות   סיכו� ביניי�  במילה אחת
 איוולת

 כל אלה שתמכו במהל" הנורא הזה
 יודעי� בסתר ליב�   שהיתה ז'   איוולת  מרושעת

אבל אי" י'ד 
 יו% מדיני עתידיהודאה  שכזו  משמעה   התרחקות מכל ד

 מרבית אנשי התקשורת   צריכי� לעשות הסבה מקצועית
 הפוליטיקאי�   שתמכו   חייבי� לפרוש

 אבל איש לא יפרוש
  שבה%תיותיו    על א� הכסילואיש לא יוותר על פרשנ

 נהפו" הוא
  הבאהתכבר מדברי� על הסיכל

מקוששי� הסברי� רפויי�   חסרי תוכ% ממשי 
  שכל   שאי% לה� מושג ירוקתירוצי� של רפי

 היכ% אנחנו חיי�
 יִחמוליכי� אותנו   מדחי אל ֶ*

נת ל�ֵ)ע�ְתמי ִי 
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 מה ההבדל
 דרותי 7ְֵב)�'בי% חסימות הכבישי� של 6

 לבי% חסימות הכבישי�   של מתנגדי ההתנתקות   מגוש קטי�
 יבואו חכמי� ויאמרו   מה פירוש

 גבולה הריבוני של ישראל   הישוב הוא ִ�אנשי שדרות צודקי�
 זמנו   שטח ריבוני של ישראלאלא שג� גוש קטי�   היה ִ�

 יאמרו
 גוש קטי�    היתה אדמת מריבה

 ואכ% זו היתה אדמת מריבה שאיבדנו   בשיקול דעת ממלכתי
 דרות   לאדמת מריבה7ְמה עכשיו    מדוע הפכה 

 תה אדמת מריבהמאותה סיבה   שאדמת גוש קטי�    הי
כמ' שכל מדינת היהודי�    היא אדמת מריבה 

 וא� מאבדי� חלק מאדמת המריבה
 לה להיות    אדמת מריבהיתר אדמת המריבה אינה חֵד

 נהפו" הוא
 מריבהר ַלֶת ֶיתויתור על חלק מאדמת המריבה     מחרחר חריפ

 על כ%תר י�
 י גוש קטי�ֵב)�'לו חסימת הכבישי�   על ידי   6

 י  ִריתה נושאת ֶ:ה
 יתכ% ולא היינו נדרשי� היו�   לחסימות הכבישי�

 דרותי 7ְֵב)�'על ידי 6
 עתיד   חסימות כבישי�וכדי שלא יהיו ֶ�

 י  אשקלו% או כפר סבא  או אולי נתניהֵב)�'על ידי 6
 מוטב לתור אחר פיתרו%  כולל   כבר היו�

 אחרי הכל    חסימות כבישי�
 הנהגי�   לסיוט בלתי נסבלהופכות את חיי 
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 ל כבד ירד אתמול   על קיבו# נירי� ֶב  ֵא 
 ועל כל קיבוצי עוט� עזה   שהפכו מטרה   להפגזות החמאס

 י גוש קטי� ֵב                                              ְמעניי% מאד   מה ה� חושבי� כיו�   על גירוש תו) 
ְ תאמרו   לא זו השעה   להזכיר לה�   הרי ה� שרויי� �   � �ל  ְב  ֵא                                                 

ִ גירוש   כשהיו תושבי גוש קטי�   חוזרי� מ אבל לפני ה  'ת יקיריה�י �ו  ְל                                       
 דר" צומת גמא   בואכה ציר כיסופי�

 עמדו ש�   תורני  אות� קיבוצי�    מידי יו� ששי
 משעה שתי� עשרה בצהרי� ועד לשעה ארבע

 משמרות מחאה
 חברי נירי�   ניר עוז   עי% השלושה   רעי�     קיבוצי עוט� עזה

 לטי�    הקוראי� למתנחלי�     אחי� שובו הביתהה� עמדו ע� ש
 ה� ידעו ידיעה נחרצת   ללא כל ספק

 שע� גירוש� של תושבי גוש קטי�   רצועת עזה תפרח   ויבוא השלו�
ִ ה� הפגינו  נגד ההתיישבות והמתיישבי�   �    הכי קשות�שעותיה                                      

ַ ה� ראו בה�   מכשול יחיד   ל   אחוה ולרעות   בינינו לערבי�                          
 ה עת   אנשי גוש קטי� קיבלו באהבה    את ייסורי   ההפגזותבאות

 ה� ידעו שאי% אר# ישראל נקנית   אלא ביסורי�
 וה� חטפו   הרבה יותר ממה שחוטפי� היו�   ישובי עוט� עזה

 במידה מסויימת   התהלכו   אנשי הקיבוצי�   חדורי ביטחו%  בחצרותיה�
 וש קטי� גמאחורי חומת ההגנה הבצורה   שהיה לה�

 מה ה� חושבי� עכשיו
ִ י%   ל  ִה         �מי מה� י   מלא להצהיר בפה  להכות על חטאפצות פה        

 ההתנתקות היתה טעות פטאלית   וגירוש יהודי� מביש
 שאת פירותיה הבאושי�  אנחנו מחוייבי� היו� הזה   לבלוע

 אי% כא% שמחה לאיד     צער� של תושבי עוט� עזה   הוא צער ישראל
 ל   טובי� לחשבו% נפש  אבל ימי אב
  פני עתידה ֶפ 'צ
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 בתכנית הרדיו   השבוע שלי
 אמר העיתונאי ד% מרגלית את הדברי� הבאי�

תקְתנ�ִהאני מודה שאני תמכתי ַ� 
 אני מודה שהיה לי קשה מאד לראות את האנשי� הטובי� האלה

 מסולקי� מבתיה�   מגורשי�   כפי שה� קוראי� לה�
 יה� אחי� של

 היו� ג�  יש לי ספק א� זה היה    ספק רב
תקְתנ�ִהא� זה היה נבו%   לתמו" ַ� 

 אבל כל אד�  צרי" לפעול   על פי האמת שהוא חש    ברגע נתו%
 סו� ציטוט

 אני מסכי� בהחלט ע� התובנה
 שכל אד�  צרי" לפעול   על פי האמת שהוא חש    ברגע נתו%

 רלו שלו    לא על גורל זולתובתנאי שהדבר יכול להשפיע רק על גו
 מנהיגי�   אינ� יכולי� להרשות לעצמ� את הפריבילגיה הזאת

 ה� לא   כל אד�     בני אד� רבי� תלויי� בה�
 אסור לה� מכל וכל   לפעול   רק על פי אמת שה� חשי� ברגע נתו%

 ה� חייבי� להתחשב   בכמה שיותר רגעי� נתוני�   עתידיי�
 וא לא   כל אד�     הוא אד� משפיעג� עיתונאי נחשב   ה

 מקצועו מחייב אותו לקחת אחריות   על השפעתו   ג� לאחר ימי� רבי�
 שיקול הדעת שהיה לוזה יפה   שד% מרגלית   מטיל ספק ְ�

 יואל מרקוס   ב% כספית   ושכמות�   B    הלואי שאמנו% אברמובי#
 היו מגלי� אומ# שכזה   וחוזרי� בה�

 יק   שד% מרגלית מודה  בטעותו   אבל זה לא מספ
 הוא חייב ג� לנטוש ולעזוב   את אורח המחשבה שהיה לו

 אחרתמחשבה   לאמ# 
 רק אז הדבר נסלח

 ככתוב
 בֵז'עמודה ְו
 ירוח�
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 האד�

 איננו יצור יחיד   החי על אי בודד
 אלא   י�ִחיד   החי    ְ�ֶחְבר�ה של יחידי� רבי�

ִבי�  צרכי החברה   המעניקה לו את אות% זכויות  מול זכויות הפרט שלו   ִנצ�
 ועל כ%   ַהְ:ר�ט חייב להניח   8ְִנקד�ת מ'צ�א      ִהתחשבות   בצרכי החברה

 א בית המשפט העליו%    אהרו% ברק   כתבנשי
 אד� אינו זכאי להגנה על כבודו

ת' %   להֵג%   על   8ְב'ד זל�  א� הוא אינו מכ�
 סו� ציטט

ב'ד ְלחיי�   יתקבל המשפט הבא  א� גוזרי� ְ@זירה שווה   ִמ�8
 אד� אינו זכאי   ְלהגנה על חייו

ת' %   להֵג%   על חיי זל�  א� הוא אינו מכ�
 זוהי מסקנה פשוטה   מתבקשת   ִנדרשת   ונתבעת במפגיע

 ערבות הדדית
ל  הינה צור" הכרחי   של הפרט   ושל ה8ְל�

ד  8ְֶאח�
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 כנגד   ארבעה סוגי� של סרבנות   אנחנו מדברי�
 האחת   סרבנות עקרונית      האחת   סרבנות סלקטיבית פ'ִליִטית

ִנית אידיאולוגית     והאחת   סרבנות פאסיביתהאחת   סרבנות ֵאמ 
 הסרבנות העקרונית   היא ההשתמטת המ8ֶֶרת   בכל העול�

 ַ:אִציִפיְז�
 זוהי פשוט  צביעת ִמ6ַממת מתחסדת של פחדני�   

 במסֶוה של נא'רת
 מדינה חייבת להג% על עצמה   ולפעמי�    המלחמה בלתי נמנעת

 טית   הסרבנות הסלקטיבית פולי
 הינה ֵסירוב להלֵח�  באויבי ישראל התוקפניי�

 ִהזדהת ע� התוקפ%  נ ְייממניעי� של תסמונת 7טוקהול�   ַה
בהיעדר אומ# לב נכונת להג% על הבית 

   ְל�'% ט'%  &פ הכיבוש   שהנגדמגייסי� תרוצי�   
 בגיבוי אנשי רוח ותקשורת
 דפה אותו   עד שהשיגהכאילו מדינת ישראל   ביקשה את הכיבוש   ר

 ולא שהכיבוש הינו תוצאה בלתי נמנעת של איו� קיומי   ממשי
 הסרבנות הֵאמִנית אידיאולוגית   היא ַהֵסירב  

  לעקור לגרש  יהודי� מבית�
  ַלגירוש   עצמ�מועמדי�והסרבנות הפאסיבית   היא הֵסירוב של ה

מאדמותיה�ותיה�   מקו� מושביהמבת   � 
 סרבני�    מכנה משות�לכל סוגי ה

 כול� מוכני�  לשאת בתוצאות סרבנות�   ולשבת ַ�כלא
 אלא שבכל זאת   ראוי לתת בה� סימני�   להבדיל אות�   אלה מאלה

 כל אחד לפי השקפת עולמו
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 הדס עמית    נערה בת תשע עשרה מרחובות
 ל מטעמי מצפו%�מסרבת לשרת בצה

 ל היא כתבה�הבבקשת הפטור משירות בצ
להרסהרג אינני מוכנה ללבוש את מדיו של אירגו%   האחראי ְל 

 סביבתוה ִליק�דר" הַמִזוהפועל ְ�
 היא ג� מסרבת לשרת בתפקידי� הומניטריי�   במסגרת הצבא

 כמו מורה חיילת   לאוכלוסיות חלשות
 ל�שהרי היא איננה מוכנה   אפילו   ללבוש מדי� של  צה

 מה נאמר לה
 ל�ש זכותה לחיות על האדמה הזאת   זקוק להגנה של צהשמימו

 נטל ההגנה   מעמיס את הנטל  על מישהו אחרשסירוב לקחת חלק ְ�
להרסמה זה   אירגו% האחראי להרג  

 צבא אינו אמור לגדל פירות וירקות אורגניי�
 העוקבות אחר צפרי� נודדותי�   ִר:�ל חטיבות ַצ�אי% בצה

 ור בקבוקי פלסטיק   ולא סוללות חשמלאי% בצבא אוגדות מיחז
 צבא   אמור לזרוע הרג והרס    במחנה האויב הק� על מדינתו

 בלי צבא הגנה  לא תהיה לישראל תקומה
 ג� חייה� של הסרבני� למיניה�   יהיו תחת סכנה  א� לא גרוע מזה

 מצד שני
 ל   א� יתעקש לגייס   סרבני��איזו תועלת תצמח לצה
 א אמנ� שירות חובהל הו�השירות בצה

  פראזיט טפיל  חיייותח% לכ�ממי שאיננו מכיר בחובה הזאת   
 יוכל להועילה בֶמ
 ל תק% לעלוקות�אי% בצה
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 משה

ִני�   מסיירת מטכ  ל     שואל היו� את נחו� ברנע�אחד הסרב�
 מה קרה ַלמדינה 

ד  שהאנשי� שינקו את המסורת שלה  באי� יו� ֶאח�
 � 8�ַלב'עטי

 לה הלזBאינני יודע   ב% כמה מוישה
 אבל לפי זה שהוא עושה מילואי�   כבר חמש עשרה שנה

 יוצא שהוא בער" ב% שלושי� וחמש
 כלומר   הוא נולד שנה או שנתיי�   אחרי מלחמת ששת הימי� 

 אולי לא הסבירו לו
 כי מלחמת ששת הימי�    ִנכפתה עלינו   משלושה כיווני�

 טחי�    ִנְכ:�ה עלינו   זהו כיבוש כפויג� כיבוש הש
 ג� השליטה על האוכלוסיה   ש�    היא שליטה כפויה

 עד היו�
 כל נסיו% שלנו  לצאת מש�  בהסכ� כלשהו  לא צלח

  לבתינוכשה� דורשי� את זכות השיבה שלה�
 לה    שנתחֵפ� לה� מהעיניי�   לכל הרוחותBפירושו   מוישה

 י� את זה  צעד אחר צעדויש לה� סבלנות   ה� עוש
נת   של  ;הוא אחד הצעדי� שלה�   לא של;    ושל חברי;   הסרב�

 זה בדיוק מה שה� רוצי�
 שנקו� כולנו יו� אחד   ונבעט 8�ַל

 תשובה עליה   היא; השאלה הנתבעת   שאי% ל
 אחרי הבעיטה&   לא% נל
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 תמימי דר" שואלי�  ִ�תמיהה
 הפלסטיני   קולות   כמו בצד הישראלימדוע אי% בצד 

 מדוע אי% ש�   גושי שלו�   ארבע אמהות    סרבני� למיניה�
 מרמדוע אנחנו קוברי� את ההרוגי� שלנו   �דמעות בכאב 
  בניה%יואילו הלוויותיה�   מתלהמות   ואימהות רוקדות על קבר
 לי מצפו%אי" זה שאי%  בי% הפלסטיני�   אנרכיסטי�   :ציפיסטי�  בע

 ת   מנהיגיה�ושוחרי שלו�  היוצאי� נגד מדיני
 אלא שאת כל השאלות הללו   שואלי� רק   תמימי דר"

 אלה שאינ� תמימי�   פשוט   מאמיני� לפלסטיני�
 מאמיני� ַלקריאות המתלהמות   בעיקר לתוכנ%

 מקבלי� כעובדה חיה ונושמת   שאי% ש� סרבני�  ולא אמא דומעת
 כי אי%

  גוש שלו�  ולא רגב שלו�  ולא פירור שלו�אי% ש�
 ולא אבק שלו�

 יש    מלחמה  ו  אחר כ" שלו� ואי%   שלו� עכשיו   ולא 
 מעצי�  את תחושת ִצדקת דרכ�כל נסיו% שלנו   מתפרש  כחולשה   

 התפוררות החברה  שלנו שהיתה פע�  הכי צודקת  בעיני הכל   מעודדת אות�
 ת  מפיחי� בה� תקוותהקרעי� של החברה הישראלי

 הויכוחי� המרי� בתוכנו   הגלויי� לעיני ואוזֵני כל העול�
  להבה  מבעירי� אות�  לאשנעורת ִלששי� את התקוותקומ

 בפועל  מ% הצד
 רואי�  חזית אחת  מאוחדת  חזקה   לא מוותרת כהוא זה

   העוני  והדוחקעל א� שנות הסבל
מל החזית הזאת 

  נלחמי� זה בזה   בחירו� נפש ממשחברה מפורקת שחלקיה
 צרי" רק לחכות לקוות
 אי" יבוא הכל על מקומו
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    פורסמובמוס� האר# של היו�
 שני ראיונות   מה זה משמחי�    מה זה מרניני�     שובי לב ממש
 האחד ע� הסופר יזהר סמילנסקי   והשני ע� המחזאי יהושע סובול

 י�ִלגי�   ְ*ִנ'אנשי רוח   יהודי�   צי
 סרבנותעל ה    עצומת הסופרי�     ראיו%     מדברי�     עלאת� יודעי�

 אקרא לכ� קטע קט% מכל ראיו%   המחזיק את הכל
ֶמ"  כותבת   ֶנִרי ִליְבֶנה           על ס�

� גינה שנעמי מטפחת בעצמה    הוא גר  בבית רחב מידות   מק�
 שפחתו  ְ�בית סמו"  שלצידו ֶיֶקב קט%בנ� זאב   פיזיקאי   מתגורר ע� מ

  וכר�   הג'בל בגינת� של הוריו
  נשק� מגינת� של הסמילנסקי�   של כר� ושדות  נו� נפלא

 נו� של אר# ישראל של פע�
 בכל ערב   אומר יזהר    מתרחש ממול   תיאטרו% השקיעה
 המשוררת אגי ִמשע'ל   שכנה וידידה   מצטרפת לפעמי�

 הזאתִלצפיה בדרמה 
 על סובול כותב  >ִרי שביט

ק'�   ַחדר מגורי� מרו�ח    נעי� למראה   ְ�בית חד קומתי   מ�
 ביישוב יוקרה ישראלי מטופח

  וכורסאות קלועות בסגנו% יש%   ספה מהוהה בצבע זית
   שבמרכזו בקבוק וודקה ענק   מלא מי�  לב%  ושולח% קפה גדול 

בקבוק ויסקי משובח 
  שלה� הציונותדברִ�ה   בעצ�    מסבירי� הכל   התיאורי� האל

 %ֶט��וה�   הלא   ציוני�   ִמ
 אלא שאת הציונות ה7ְֵבע�ה והמדושנת  הזאת   8ִינ�ה   אורי צבי גרינברג

 ד    אשר בעורפה עומד   בית שאנ%ֶגֶמציונות ַה
 ק  והאשה והט� בו כעגלי מרֵ�

 ת עודבלי תשוקת מלכו&   בלי ֵאל   בלי מל
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 ז�ִמי ב% חורי%   בנו גל   ב% הארבע עשרה    מקיבו# געש
 צעדו ברגל   מכיכר רבי%   אל בני% ראש הממשלה    בירושלי�

 מטרת�   לצר� קול�    ַלתובעי�    יציאה מעזה
 ִלשאלת העיתונאי ד% מרגלית  את הנער   ַגל
 ל�אתה מעלה את האפשרות לסרב להתגייס לצה

 �   מתארגנת לצעוד לעזה� הנער  בחיוב   והודיע   שקבוצה של מגדיענה
 סרבנותו של הנער   פוסלת אותו ואת אביו   להביע עמדה כלשהי

 הנוגעת למדיניות הממשלה   המתנגדת לסרבני�
 אלא ששניה�  מפורסמי� כעת בכל העול�

 ושונאי ישראל   נשעני� עליה�   ועל שכמות�   וחוגגי�
מנגד 

 ה עתירה לבית הדי% הגבוה לצדקהוגש
 ל�שלא למנות את האלו�  ד% חלו#   ִלסג% הרמטכ

 ג� כא%   בי% העותרי�   סרבני�   שאינ� אלא עברייני�
 על כגו% זה  אמר רבי טרפו%

ה  תמהני א� יש בדור הזה     מי שמקבל תוֵכח�
 עיני"   אמר לו טול קורה מבי% עיני"  א� אמר לו טול קיס� מבי%

  בשקט ַסרבנ�י הלא כל כ" יקרי�     אל תוסיפו   לבז לעצמכ�שב
 מעמדכ� כסרבני�

 מקֵ:ַח אתכ� מ%  הזכות המוסרית  לטעו% טענה
 לדרוש דרישה

 ואפילו   לעתור עתירה
 אבל הנזק שלכ� משודר בכל העול�

 והוא הוא   ְמנ'ַע  הטר�'   מאחורי הביקורת הקשה ַ�עול�
 נגד ישראל
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 בתו" שלל האפשרויות   באינספור הווי8ִחי�
  הכוח   שתעמוד לו זכות הראשוני�   לפנות מתיישבי�הומי

 ה% בגוש קטי�   וה% ִ�צפו% השומרו%
 שכחו   כוח אמי# וחשוב    שאי% ראוי ממנו   ַלמשימה הקדושה הזאת

 ל�לא שאני פוסל את המשטרה  או את משמר הגבול    או את צה
 חנ� מה    כבוד� ִ�מקומ�כל אל

 אלא שבמעגל הראשו%   של יחידות הפינוי   צריכי� להציב
 את אלה שיש לה�   את המוטיבציה    הכי גבוהה

    ְלהתיישבות יהודית    מעבר ַלקו הירוקהתנגדואלה שכל כ"   
ִריַח ג ב�  עד שכפו על עצמ�  ישיבה   מאחורי ס'ר�

  סלקטיביי�   והסרבִני� האמיצי�ואני מתכוו%   לכל אות� סרבני�
  וכל יתר המשתמטי�   י� סרבני הטייס  חותמי האומ# לסרב 

 מחמת אמונת� היוקדת
 ה� שילמו מחיר אישי כבד   על אמונת� הגדולה

 ועתה    אי% ראויי� מה�   לשאת   בנטל המשימה החשובה הזאת
 ז' התמורה  הנאותה   בעד הסבל שסבלו

 רות בשטחי�   נגד הפלסטיניי� האומללי�הרי אי% מדובר   בשי
 פה כבר מדובר בשירות בשטחי�   נגד   הכובשי� האכזריי�     המתנחלי�

ז   שתיפול לידיה�   8ִפרי בשל  ְ�הזדמנות :�
 לעקור אות� מבתיה�     ולגרש�

  וסרבניתנפש   של כל סרב%ה משאת  אמורה להיות   זו
      להיות הראשוני�ניות והסרבייתכבדו נא     כל הסרבני�

 שכה פיללו לה   לקיי� את המצווה
 כא%   לא רק שאי% לה� סיבה להשתמט
 כא%   יהיו  כול�  מתנדבי�      בהמוניה�

 אי" לא חשבו על זה
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 ראיתי אתמול אצל יאיר לפיד את
% ע ג'ל�  ֶנט�

אע� ט�  הזו   שהתבצרה לה    חודש ימי�   ע� ערפאת     ַ�מק�
 זו שראש הממשלה אמר עליה שהיא    יוצאת דופ%
ד  יאיר לפיד היה אליה    כמו תמיד   כל כ"     ֶנְחמ�

 ולא שאל את השאלות הנכונות
 למשל

 עד הסו�&    למה את לא הולכת ע� ההזדהת של
 ַל8ִי�)&   כל כ& א� את מתנגדת כל כ

 8ֶַזה 8ְִאיל   נגד אלימות&   כל כ& וכל כ
ח �8ב)כל מי  ליֶמֶטר על האדמה הזאת    הוא ֶ)ט�

 באולפ% ישראלי   וניהול עמותה ישראלית& עצ� ישיבת
ה  הינ�   אלימת ִלְ)מ�

 איזו בחורה פלסטינית יכולה להגיע למעמד הזה
 &את מרמה את כול�     ובעיקר   ֶאת עצֵמ

 &:ה    הינו    גזילת אויר פלסטיני   כגודל   נפח גוֵפ& עצ� קיומ
 ג� א� היא צודקת   כל עוד את חיה כא%&  מלחמֵת& לא תועיל ל

 א� את רוצה לחיות בצדק   עד הסו�   באמת
 לבגדד   ליהופי#B   לאוקראינה   ללודז& לכי ל

 או
 תחזירי את תעודת הזהות הישראלית של"&   א� את ישרה ע� עצֵמ

ה   על אדמה   8ְב �(ה   היא מדינה   8ְב הישראל 8ל� �( 
 תהיי  פלסטינית

 תחגרי חגורת נפ#   ְוִתְת:'ְצִצי  עלינו
   את סת�  ַמְפִריע�ה  8ַי'�   ַמזיקה   ִלְ)ֵני העמי�&   הפעולה של

 הצד החיובי בכל זאת    בנוכחות"   הוא  ההוכחה הניצחת
 שקמה פה מדינה יהודית

 ויש בה צבא יהודי   שוטר יהודי   זונה יהודיה
 ר   זה   איזה   מטומטמת   וטפשה יוצאת דופ%מה שהיה חס

 שנהיה ככל העמי�
 עכשיו יש לנו
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 באדר   פתחתי את המוס�  של עיתו%  האר#B אתמול   יא
 הייתי בטוח   שלכבודו של טרומפלדור  יביאו איזה   גיבור

 ולא טעיתי
 ארבעה עמודי� שלמי�  מוקדשי�  ַלגיבור המהולל   יונת% ב% ארצי

 ל בבושת פני�   בנימוק של   חוסר התאמה�שתמט   שגורש מצההמ
 והוא עוד רואה ַ�ֶזה   ניצחו%

 הועדה המייעצת לשר הביטחו%  בענייני פטור משירות
 לא קיבלה את התירו#  שהוא ַ:צפיסט

 אגוצנטריווקבעה שמדובר באד�  קר רוח אופורטִניסט  אגואיסט  
 ישיתא  נ'חת' האושמה שמעניי% אותו ה

 אבל   הסכיתו ְוִשמע את דבריו הוא   וכ" הוא אומר ַלעיתונאית
 ֶוֶרד לוי   ברזילי

 מה יקרה אז;   שואלי� אותי   מה יהיה א� כול� יעשו כמו
 לקורס טיס  לא שואלי�& מעניי% שאת מי שמודיע שהוא הול

מה יקרה א� כול� יילכו לקורס טיס 
 אותי   שואלי�
 סו� ציטוט

 את בי% טפיל פרזיט   לבי%   מי שמוכ% לחר� נפשוההשוואה הז
 מעידה על   סיכלת'  של הנער

 אויליתַ:ֵצִפיְסט אמיתי  לא היה עונה תשובה כל כ" 
 ל�היא כל כ" מטופשת   שמוכרחי� להסביר לו  שא� כול� ישתמטו מצה
 לא תהיה מדינה ליהודי�  וה� ייד'נ  ִלרדיפות  כמו שהיה אלפיי� שנה

 קורס הטיסלגבי 
 לא יכול להיות מצב  שכול� יילכו לקורס טיס

 כשירי�     כמו העלוקה    יונת% ב% ארצילא הכל 
 ואי% מספיק מטוסי�

 לֶ�ְמֵט
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 הסרבנית הסלקטיבית   ַלאר�ה ִמיל'א נשלחה  ַלכלא
 היא פרסמה   מכתב נוגע ַלֵלב   בכל מיני מקומות

תב לההיו� אני חוזרת ַל8ֶֶלא         היא כותבת   או    �8
 א� השלטונות לא יתעשתו   ַברגע האחרו%

 צ�היא ואביה הפילוסו�   החליטו  לבקש דיו% נוס�   בבג
 וספק רב א� ימצאו ש� ישועה

 צ   יקבל את עתירתה  �כי א� בג
 הרי שמדינת ישראל   בית המשפט העליו%  י'ד קבל ע� ועול�

 והג באכזריות    ְבניגוד לחוק הבינלאומיל הוא צבא ערי#   הנ�שצה
 אפשר ג�  לבטל את חובת הגיוס  ואת כל סעיפי החוק לשירות ביטחו%
 הזדהותה ע� סבלו של הע� הפלסטיני   ולא ע� סבל'  של הע� היהודי
 עלולה להביא אותה   להזדהות ע� האסירי� הביטחוניי�  הפלסטיני� 

 ה אז  וג� היא     6ִש�'ת רעב      מ
ֵדק    ַהֶסֶדק  הזה  אוי ואבוי לנו   א�     ייס�

:'ֶלת  משו� שמֵעֵבר לו    מצ:�ה לנו       רק   מ�
 הא� המדינה אינה מבינה  שהיא גורמת נזק לעצמה

 ַ�התנהגות המחפירה הזאת
 שואלת   ַלאר�ה מילוא

 מי יסביר לה  שמדינה זה לא גו� מבי%  
 � להבי%   ויש בה�  כאלה שמסרבי� להבי%אזרחי המדינה ה� אלה שצריכי

 שיש חוקי� ויש כללי�   וחובתנו  הראשונה במעלה     לנסות ַל:�ח'ת לציית לה�
 צ   הצליחו להפו" ִלקללה את היותנו  בני אד� פוליטיי�    היא כותבת�ל בג�צה

 ֶהעצוב בכל הפרשה הזאת הוא     שהיא חושבת מאמינה     שהיא צודקת 
 מקבלת עידוד תמיכה   מעוד פורצי גדרוהיא 

 חבל שלא פוטרי� את הסרבני� למיניה�   ֵמעל�ה של האזרחות הישראלית
 מי שלא מוכ%   לשאת ַ�ֶנֶטל   שבלעדיו  אי% לנו קיו�

  לאסור אותו   ולא להעניש אותו"לא צרי
 א� הוא מסרב לקחת חלק  ַ�חובות המוטלות על כל אזרח ַ�מדינה

 ט לפטור  אותו מ% האזרחות הישראלית   פשו"צרי
 אנחנו לא ראויי� לו    והוא לא ראוי לנו 
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 הסופר הנחשב   סמי מיכאל   מצהיר
 סרבנות   היא  אקט פטריוטי ישראלי
 ִמנ�ִי% שואב סמי מיכאל את כוח מילותיו

 ממעמד  מעלת'    8ְסופר מחונ%   כאיש רוח
 את היחס ִלדבריו של הסופר

 י" לגזור מיחסו של סמי מיכאל עצמו    למילותיו שלוצר
 הנה הסיפא של הספר    שוי� ושוי� יותר     מפרי עטו

% בידי מסמ  הקובע מעיד עלי   שהנני אזרח ישראלי& נית�
 בפע� הראשונה בחיי אני מתנֵהג כאזרח שג�ֶו% עורו

ִני  אינו מהווה לדידו ַמכשלה   כֵעי% מ� גופ�
 בור טבילת אש ַ�מלחמהאמנ� נאלצתי לע

 ולמסור את אשתי אהובתי לגבר אחר
 ִלְז8'ת ְ�מעמד זה    על מנת

 הא� אני מוחל
 ימי� יגידו

 ואני שואל   מר סמי מיכאל   הא� הגיעו הימי� הַמִגיִדי�
 וא� ִהִגענ

 אותו מעמדְלה היה ֶמ
 ַמחְלת�
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 התכנית   מבט שני    ַ�ערו# הראשו%
 ל�ִהקדישה   זמ% מס"    ְלתופעת ההשתמטת   ִמגיוס לצה

י�ה   או הִ*י�ה   שהכתב קבע שהיא   אינטליגנטית  היתה ש� נערה   הד�
 ל   כי   היא לא מאמינה ַ�אלימת�היא מסרבת להתגייס לצה

 אני לא הבנתי בדיוק    מה זה    אני לא מאמינה ַ�אלימת
     זה מבֵטל    את האלימת   שישוא� את לא מאמינה ַ�אלימות

 &דמה א� יפעילו   אלימות נג
  טיל קסא�   יפוצצו את האוטובוס   שבו את נוסעת&תיטילו על בי

 יתפוצ#   ִמתאֵ�ד   בבית קפה   בו   את מקשקשת ע� חֵברה
 הכי מעצֵ�%    זה  שהמראיי%   מכתיר אותה אינטליגנטית

ה  והיא סת�   ִטְ:)�
 י אפשר להתעֵל�   מ% האלימת הסובבת אותנומשו� שא

 וא� אנחנו   נגד   אלימת
  להילֵח�  ַ�אלימת הזאת   ביד חזקה   ִבזרוע נטי�ה&יאזי צר

 א� היא ִמשתמטת   מהמלחמה הזאת   הרי שהיא פשוט   ַטִ:יל�ה
מישהו אֵחר  ישֵל� במקומה   בגופו   בנפשו   וג� בחייו 

ִני�וג� זה  אינו מבטי  ח   שהאלימות לא 6ִתפוֵצ# לה   ַ�:�
 אז איפה האינטליגנציה
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 באותה תכנית   מבט שני
 ִנשאל קצי% צעיר    מה הוא היה אוֵמר  ְלסרב% גיוס

 ל�המעדי� מימוש עצמי   על פני גיוס לצה
 9ר אקדמי   מול ִ�ז�ז משווע   של שלוש שני�'6

 &כ &רהקצי% ענה   בע
 הייתי עושה לו סי�ב קט%    בבית לוינשטיי%

 יש לי חברי�    שעדיי% ש�    יש כאלה שכבר לא
 הייתי מצביע על חבר שלי   ְקטע רגל

 ואוֵמר לו   ַלטפיל הסרב%
 אתה רואה   את הצדק   את השיְוי'%

  שיהיה   מל הרגל של'   שכבר איננה  ;ל9ר שַה6ֹ
       אי% תשובה   מוחצת יותראי% הסבר   ממצה יותר 

 מישהו משֵל� מחיר יקר    כל חייו
 9ר בשביל שמישהו אֵחר   יקֵ�ל את ַה6ֹ

 עלוקה
 תֶ)'ֶא�
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 הסרבנת    מקלקלת את השורה
 האלימת בתוֵכנ   תהרוס את   ַה8ל

 סרבנות   גוררת   אלימות
 ִמתקבלת על הדעתאו     אי% סרבנות ַלְייט   סרבנות קלה

 ר מ% הסרבנות   הוא    הקריאה ְלסרבנותחמ
 קריאה ְלסרבנות    יש בה   יותר ִמטע� של הסתה   והטפה ְלמרד
 סרבנות   מכל מי% ְוסוג שהוא    היא יריקה ַלבאר ממנה שותי�

 8ְִריתת ֶהענ�   שעליו יושבי�
ה   ַמקישי  � ממנה    ִהתחייבותאי% מסרבי% ְלח'ב'ת   חובה היא ח'ב�

ת'  ִהתחייבות של הפרט   כלפי זל�
ה  של   ִהתחייבות  סרבנות   היא הפרה �'ט�

 סרבנות   איננה   בשו� פני� ואופ%    מחאה לגיטימית
 מחאה   זה משהו אֵחר לגמרי   אי% ַלמחאה   אפילו   זיקה  ַלסרבנות

 ות   היא עבירהמחאה דמוקרטית   זוהי   ְזכת  על פי חוק      סרבנ
 על פי   אותו החוק

 דבר והי:כ'
 דברי� דומי�   ִהשמעתי כא%   לפני שנה ולפני שנתיי�

 אבל הסרבני� ְ*>ז   זכו להבנה   התקשורת עטפה אות� אות� בחו�
 האקדמיה   קשרה לה� 8ְתרי�

 ממש   זרעו רוחיניה�    ואתרי אינטרנט   הסיתאירגוני� למ 
 רי� את   ַהספ�העכשיו אנחנו קוצ

 וזוהי רק  תחילתה
 של העונה
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 ביו� שני השבוע
ֶציה� של האשמורת השלישית  ע� הנ# השחר   ְ�ק�

 רח'ַ�יו� שבו היו הלוויי� אומרי�  בבית המקדש    שיר מזמור ִלבני ק
  אלהי� את   הרקיע   בראכמו אותו יו� שני     שבו 

 ת לרקיע     ובי% המי� אשר מעל לרקיעוהבדיל בי% המי� אשר מתח
 ששל יו� מרֵגֵנעורה משפחת   ֶ�% >�   אל שחר 

 גיבור היו�   של המשפחה   ִעיד'     עמד במרכז הסלו%   נרגש   קצר רוח 
 א" תמול שלשו�    חבש את ספסלי בית הספר התיכו%

 ניבי% בחינת בגרות אחת ַלשניה    שקד על    אימוֵני כושר גופ
 והנה  בא היו�  והוא יגוייס  כחייל לוח�   ִ�צבא ההגנה לישראל

 לאחר ארוחת בוקר חפוזה   נכנסה כל המשפחה   אל המכונית המשפחתית
%פניה    ִלבסיס קליטה מי 

ה  מעיני כל   ההתרגשות והדאגה  ִנְ�ט�
�    תלה בו עיניי� מעריצות  אחיו הקט%  של ִעיד'   נ'ע�

 והאב   גאה  מתקשה לכבוש את הרעד בקולודאגה   מעות ג ִ*עיני הא� ז�ל
 ל    למש" שלש שני�  תמימות�ִעיד' הנער   הפ" לגבר    והוא   מתגייס לצה

 הוא נרגש לבצע שירות צבאי מלא    ודווקא    ִ�יחידה לוחמת
 כמו אבא   בשעתו     כמו מאות אלפי�   לפניו

   מי יראיי% אותו לעיתו%מי יזמי% אותו לתכנית טלוויזיה 
 את מי זה מעניי%
 למה מה קרה
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Inter Arma Silent Musae 

  המלחמה   שותקת המוזה&בתו
 המכת� הלטיני  הזה הוא ב% שלשת אלפי� שנה

 ר'  הרחיק לכת  ואמרק�יות   ִקהוגה הדע
Inter Arma Silent Leges 

 בתו" המלחמה   שותקי� החוקי�
 מכל מקו�   הדברי� מבהירי�   שמלחמה   מחייבת   התנהגות אחרת

 אי% דעת� של הבריות נתונה   לאמנות או לאמני�
 וחוקי המלחמה   דוחקי� מפניה�  את החוקי�   האחרי�

  יותר חכמה   והיא גורסת את ההיפ"אבל מדינת ישראל   הרבה
 דווקא בזמ% מלחמה   רועמות המוזות   ורועמי�  בעליה%

 'ת�   ובכל זאת  יש לה� דעת�ימִחממלחמה אינ%   חלק ִמלכות ִה
 להשמיע�   �ב�ְתכ�ודחו� לה�   ְל

 כ% להרחיב את הפעולה הקרקעית    לא להרחיב
   ית    לא להפסקת אשִדי�כ% להפסקת אש ִמ

 רשימות של אנשי רוח   מרוחות על גבי מודעה   הקוראת לממשלה
ַחת רעל   ודבריה�    ְרֶבוהופכות אות� באחת    לאנשי   ֶה 
 רבותי

 תנו למצביאי� את אשר למצביאי�
 שנאמר

 '�דלכ%   המשכיל בעת ההיא   ִ<
 כי עת רעה

 היא
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 עמוס עוז אומר
  הישראלי פלסטיני   בשני הצדדי�    כסו"יסיש עייפות   ַ�

 עייפות מבורכת
 צור" לוותרכלומר  די   הכל עייפי�   הכל מכירי� ַ�

 והדר" לחלוקת האר# בי% שתי מדינות  בלתי נמנעת
תאות  והתשישאמנ�  העייפות    הבריחה מ% המציאות  הֵל 

 מדינת ישראלת בכל צעד ושעל ִ�'רי�8ִנ
 אבל    הפלסטיני�

 יפוהתעי
 ת    שו� עייפותֶצֶרְמאני דווקא רואה ש�   היפר אקטיביות    פעילות ִנ

 לנו     נמאס  אפילו להתווכח   אי% לנו כוח לבלאג% הזה
 ה   ג� א� יהיה זה שקט  מדוֶמזנבול שקט ד�מוכני� להקריב הכל   תמורת   ְ�

 לעומתנו
 יחי�   עייפותאינ� מוכממש טלויזיה   מראות ההמוני� הפלסטיניי� ַ�

 הֶלְד# בלתי ִנֶרלהיפ"   יש ש�   ֶמ
 י�ִפֵי שה� ֲע סת� זה לא מספיק להגיד ת  פֵימאיפה הביא לה�    עמוס עוז   ֲע

 ג� א� אתה    עמוס עוז
 י�   וה� לאִפֵי   צרי"   פלסטיני� ֲעי�ִפֵיבשביל להגיד   שהפלסטיני� ֲע

 % היו�כ'ְנעמוס עוז אמר משפט    שחצי' נכו%  8ִ
 וחציו
 לא נכו%

 ילִלע�ֶ�
 י�ִלֵטלפיכ"   זה מבטל את זה  והדברי�   ְ�
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 הסופר דויד גרוסמ%    עמד בכיכר העיר
 דיבר אל כל האומה וסחב הרבה מחיאות כפיי�

 אביגדור ליברמ%   במפלגת העבודההוא סנט בממשלה ובראשה   ְ�
  �� משתפי  אלה%   ומ�'יראלה חלולי�    ההוא ִ:

 הוא כואב את שהמנהיגי� הללו    מעוללי�   לאר# אהבתו
    הוא הרי סופרמה צרי" לעשותהוא יודע    בדיוק     מה עושי�   
 ספריוִ�

  משפיל א� מרומ� מעשיר  מוריש לַעַ<מחייה   מוריד שאול ַוהוא ממית 
 אלהי�

    על מה לוותריש לו לוח זמני� ברור   ע� מי לדבר    מה לדבר
 משנה סדורה ממש     שלדעתו   ז'הי  המציאות הטופחת

 ג� דליה רבי% נאמה ואמרה
 העצרת הזאת היא פוליטית    והאנשי� הבאי� אליה    מבקשי� 

 להחיות את דרכו הפוליטית
 אנשי� אחרי�    לבד מ%  האנשי� הבאי� אליהמשמע    אי% מקו� ְל

 משתמער   ְ�ר מזאת   פיה ענה בה לאמווחמ
 ה  והאנשי� האלה  הבאי� לעצרתת�דרכו של אבי    יצחק רבי%   ֵמ

 מבקשי�   להחיותה
    אי% בדרכו של יצחק רבי%    רוח חיי�   היינ

 זוהי משמעות דבריה   בדיוק נמר#
 כוונתה   ההפוכה    משנית

 ספי� ציבורי� נודר" הזאת   רוח חיי�     א� לא יידרשו  ְלואי" יפיחו ַ�
 בנוס� על האנשי� הבאי� לעצרת    שאינ� מספיקי�

 מטלה הנכבדהַל
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 אי% מל" בישראל
 עצרת בכיכר רבי%הכריז הסופר החשוב דויד גרוסמ%   ַ�

 הואיל ודויד גרוסמ%   הינו איש של מילי�
    מספר שופטי�הזההמקראי ציטוט ראוי לנו לבדוק  מדוע בחר דווקא  ַ�

 ות האחת היא   שהסופר ביקש להדגישהאפשר
במקומו יש הפקרות   בכל אתר ואתרשהשלטו% במדינת ישראל  עקר    

 שאי% לנו ממשל   השולט ביד רמה   על מדיניות המדינה
להגיע להסכמי שלו�שלטו% שאינו יכול    ליזו� הידברות ע� אויבינו   

 מצעד גאווה קטנט%ג� א� תיוותר בידנו פיסת קרקע קטנה    שתספיק   ל
 תקופת   מלכות ישראל  ממשהאפשרות השנייה היא   שהסופר מתגעגע ִל

 צרכיה של האומהתקופה שבה יש שליט אחד   חזק   המכיר ִ�
 'ל     כל דבר:שעל פיו ועל פיו בלבד  יקו� או ִ<
 תמוהה משהו הבחירה באפשרות הראשונה

  זרועות שלטו%הרי יש לנו כנסת וממשלה של נבחרי הע�   יש
מערכת משפט   ע� מוניטי% עולמימשטרה    יש לנו   צבא  

 ההחלטות המתקבלות    ה% החלטות דמוקרטיות   המשקפות את רצו% הע�
 שהוא    ורק והוא   הריבו%     זה הע�  וזוהי ממשלתו   על הטוב והרע שבה�

 ככל הנראה לא לכ"   התכוו% הסופר
 אפשרות השנייהועל כ%   נשארה לנו רק ה

 דויד גרוסמ%   אולי קובל על כ"   שאי% לנו שליט יחיד    מל"   אולי קיסר
 אלא שאז    אנחנו תלויי�   במצב רוחו   ובגחמותיו    של אד� אחד  כל יכול

 מל" בשר וד�   שאי% מהרהרי� אחר   שרירות ליבו
 ופסתאותו מל"   יכול להחליט   דר" משל    שדרכה של הממלכה    ר

 יִחי אלי ֶ*ִחְדשהדר" בה היא הולכת   אינה אלא   ִמ
 ו וקומה   לעמוד על כבודנו ועל נפשנו  וסו� סו�   יהיה מי שיחליט   שיש לזקו� ֵג

 בכל העומדי� בדרכנומלחמת חורמה    להילח�  
 לקשקש בקומקו�סופרי� חשובי�   שליט אשר כזה    לא היה מרשה   ְל

 ר העירנגד מהלכיו   בכיכ
 ואולי אולי    מתכוו% דויד גרוסמ%    לאפשרות אחרת

 מהעל
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 הפוליטיקאי   הסופר   והנוא� הדגל   ִקיֶקר'
 קבע

 כל סוגיה המתבססת על טיעוני� הגיוניי�
 נקודת המוצא שלה   חייבת להיות   ההגדרה

 כדי שיוב% מהו העניי% שדני� �'
  כא%אי" מגדירי� את המלחמה המתחוללת

 טובי� מל   רעי�&    מלחמת בני אור ִ�ְבֵני החוש
 מזרח  מול   מערב    חילוניי�   מול   דתיי�

 ואולי
  אני מסייג את הדברי�   ואומר   אולי

 אנחנו טועי� בהגדרתה   כמלחמה בי% ישראלי� לפלסטיני�
 אולי זו פשוט מלחמה    בי% יהודי� לערבי� 

 יבת ציו%   למולדתומאז ש   ה כל הזמ%תכפי שהי
 לפני הקמת מדינת ישראל    שהקימה את הע� הפלסטיני

 תהיה לנו נקודת מ'צ�א&    א� נגדיר את מהות הסיכסו
 ואולי ממנה   מנקודת המוצא הזו   ניוושע

 א� לא נגדיר
 אפילו נקודת מ'צ�א
 לא תהיה לנו
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 מלחמת לבנו% השנייה נכשלה    בי% היתר
 לל הכיבושבג

 וכ" נא� אתמול   הסופר הדעת%    מאיר שֵל
 אבל הוא לא הגדיר את הכיבוש     לאיזה כיבוש הוא מתכוו%

 מבלי משי�   הוא מאשי� את קרל נטר    שהקי� את מקוה ישראל
 או את יהושע חנקי%    שגאל את אדמות עמק יזרעאל

 או את הקר% הקיימת לישראל   שרכשה דונ� פה ודונ� ש�
 ברו% רוטשילדבדבריו הוא מפנה אצבע מאשימה   ַל

 שבזכותו יש לנו    את מושבותיו
 הוא מחלל את זיכר�   של יואל מוישה סלומו%  שטמפר וזרח ברנט

 הכיבוש הזה    כולל   את נהלל   מושב הולדתו של הסופר
 יִרדאת בית הספר �8

 חניתה   בית אלפא    עי% חרוד
 בוש כיבוש   רק על מקומות שנוחאי אפשר    לצרוח   כי

בא� כיבוש   אז כיבוש        מבחינת הערבי�     הכל �8( 
 לחמו בנו    בגלל הכיבושג� לפני מלחמת ששת הימי�   ִנ

     לפני ששת הימי�D/1.האירגו% לשחרור פלסטי%    הוק�   בשנת   
 גבולות הקו הירוק    ראו הערבי�    כיבושג� ִ�
 �    ה� ראו כיבוש�ות החלוקה של האוגבולג� ִ�

 ולאיזה כיבוש    מתכוו%   הסופר   מאיר שֵל
מי בצד הערבי    מסכי� איתו 
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 היו� במוס� השבת של ידיעות אחרונות
 כותב הסופר דויד גרוסמ%    מנהמת ליבו  דברי� קשי�

 בי% היתר הוא כתב
 ואי% בנו חמלה   לא כלפי עצמנו

  אחת כמה וכמה   לא כלפי אחרי�ועל
 ואי% בנו די ערבות הדדית

 לא במידה שמחייב מצבה השברירי של ישראל
 ולפעמי� נדמה ג� שאי% בנו די יראת כבוד

 כלפי הזכות שנפלה בחלקנו
לשמר מדינה יהודית ריבוניתלקיי�  

 אחרי עשרות דורות   ואלפי שני�   שבה�
 לא התאפשר   קיו� מדינה כז'

 יטוטסו� צ
 נדמה לי שהדברי� האלה   ה� העיקר   שיכול לחשל את הע� הזה

ת הדדית   יראת כבוד כלפי זכותנו   על האר# הזאתחמלה   ערב 
 לא עוד שנאה יוקדת ועיוורת  כלפי חלוצי�   ההולכי� לפני המחנה

 מקימי� ישובי�  על אדמות טרשי�
 וחיי� בצל סכנה מתמדת

 כתומי�   אלה נגד אלהלא עוד   מחנות של כחולי� 
 לא עוד נסיגות חד צדדיות מטופשות  רק משו� שנאת המתנחלי�

 באר# אבותינו
 לא עוד וויכוחי סרק בדבר שלו�   שאיש אינו רוצה לקיי� עימנו

 ערבות הדדית   שמאל וימי%    כת� אל כת�
 ויראת כבוד

 למע% המשימה הקדושה   להגשי� את הזכות שנפלה בחלקנו
 מר מדינה יהודית ריבוניתלשלקיי� 

 אחרי עשרות דורות   ואלפי שני�   שבה�
 לא התאפשר   קיו� מדינה כז'
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 בראיו% שהתפרס� בשבוע שעבר במוס�    האר#
ִ�ינ�ה  אומרת הסופרת המהוללת   סביו% ִליְ�ֶרְכט    שפע� קראו לה ס�

 יושבת ַהאמונה ֵאלו% הזאת בטלויזיה
 רת את הדברי� הכי נוראיי�במתק שפתיי� אומ

 היא קוראת ַלזה    שנאה בריאה
   סו� ציטוט
 שימו לב

 יושבת ַהאמונה ֵאלו% הזאת בטלויזיה
 מה זה המשפט המזלֵזל הזה

 יושבת ַהאמונה ֵאלו% הזאת בטלויזיה
 המבנה של המשפט הזה    שכתבה  ס'ֶפֶרת    מוכיח על   תיעב  סלידה  וגועל

 ַהאמונה ֵאלו% הזאת בטלויזיהמה זה        יושבת 
 איזה מ% תחביר   הוא זה

 אני לא יודע א� זו שנאה בריאה   או שנאה חולנית לכל מה שמייצגת אמונה ֵאל'%
 אבל אי% ספק   שזוהי שנאה יוקדת   של סביו% ִליְ�ֶרְכט עצמה

 נה זקוקה לחינו" לשנאהסביו% ליְ�ֶרְכט אי
 איננה מסכימה לוהשנאה שלה מֶלֶדת   לכל מה שהיא 
 היא מוסיפה ואומרת

 אנחנו חברה שהפרצו� המוסרי שלה נמחק לגמרי
 אנחנו מתבהמי�

 כואב לי הלב לראות  מה אני מורישה לילדי
 סו� ציטוט

    ואמרה   אנחנוולפי שלא הוציאה את עצמה מ% הכלל
    פרצופה המוסרי של ליברכט עצמה  נמחק לגמריהיינ

  שהיא   מתבהמתוהיא מעידה ג� על עצמה
לפיכ" 

 את כאב הלב  בדבר ירושתה ִלילֶדיה�
 הרויחה

 ביושר גמור
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 שעתה היפה של   אמריקה
 היתה בימיו של     הנשיא   ֵאיְ�ֶרֶה� לינקוְל%
 כ" אמר פע�   הפרופסור   ישעיהו ליבובי#
 הדבר שהעניק ַלשעה ההיא    את כתר היופי

 ל ארצות הבריתהיה   מלחמת האזרחי�   ש
 היא פרצה ִ�שנת    אל� שמונה מאות ששי� ואחת   למני�נ��

 מלֶחֶמת דמי�   בי% אזרחי  ארצות הברית      הצפו%  נגד    הדרו�
 השעה היפה ההיא    ִהִטי� הנביא ֵליבובי#    ראויה   ג� לע� ישראל

 ג� לנו מגיע
 ת חזו% הבלהות הזהובאמת   מה אנחנו רואי� מול עינינו   א� לא התגשמו

 לא   הנה ימי� באי�    אלא   הנה ַהי�ִמי�
בניגוד לאמריקה   שהסתפקה ְ�מלחמה   בי% הצפו% ַלדרו� 

 אצלנו נלחמי� מלחמ'ת   הכל בכל מכל 8ל
 מכל הצדדי�   נגד   כל הצדדי�    למעלה נגד למטה  ובאלכסו%

 � בעצמושכל אד�   יילח� עד מוות    ג&   ועוד מעט נגיע לכ
 הכל צ'דקי�   כולל אלה שחושבי�   שרק ה� צ'דקי�

 ואני חושש מהכלל
    בסו�   ינצ�ח המעוות הזהשהצדק
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  שאינני מכירמישהו בש�   יעקב ב% יונת%  אלטמ%
 שכתב ספר   כשושנה בי% החוחי�

 דרכי� בהתרת הסב"  הפני� ישראלי
 ו%   מכתב גלוי  אל הסופר   עמוס עוזמפרס� היו� בעיתו%  מקור ראש

 סופר ואיש אשר רוח בו  ַבפתיחה   הוא כותב   אל עמוס עוז  
 נבהBליוזמת החתימה  על המכוֶנה  הסכ� ז; ִ�דבר הצטרפות

 המכתב משתרע  על פני עמוד של�
ב'   בי% היתר   הוא מציע לעמוס עוז  לשי� לב  ִלמשיחיות ִמז�% אחר 

 הוא שואל
ב דעת והרגשה   כמו אדוִניתמה    כיצד איש ְרח�

 כאילו מתעֵל�  מהסי8% החמר  של משיחיות שלו� פאסיבית
 אשר אויֵבינו  בחושיה� הארציי� מזהי� בה היטב

 עקב אכילס ישראלי
 תו" כדי קריאה   חשבתי   מדוע הוא כותב בא בטענות  לעמוס עוז 

  והמביא  ויוז� היוזמהיוסי ביילי%  שהוא הוא   המוציאללמה לא   
 לקראת הסו�  הוא מסביר

 אפשר שאתה האישיות הרוחנית היחידה ִ�קבוצת  החותמי� הישראלית
 רחבות מעמיקות;  ִוידיעותי

 אד�  שלא מחזיק  בדעותיו דהיו�  מפני שאתמול חשב כ"; אני מאמי% שהנ
 אלא בוח% עצמו תמיד

 ו בוא תבואא� ז;  לכ% אקרא בשימת לב ובהקשבה את תשובת
 נבהBא� מכֶסה עלה תאנה על ערוות ז
 אדוני הוא ֶהעלה המכובד

 לפיכ" אתה הוא הכתובת ִלפני�ִתי
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ה   DOCUMENTUM  המילה הלאטינית  ח�  פירושה   ְר>י�ה   ה'כ�
ִרי   שפירושה     תעודתי  ממנה נגזרת המילה    ד'קֶמְנט�

 בדותדבר שהוא מבוסס על תעודות ועל עו
 יתִתד�ְב עֱאֶמת

 השבוע ראיתי את ִסרט' של היוצר    ר� לוי    ֶסֶגר
 סרט שנעשה ביוזמת   ְ�ֶצֶל�

 את הקרַבִיי�& סרט חזק    נוקב      מהֵ:
ִרי   כלומר   ֱאֶמת  יהיו כאלה   לרבות היוצר   שיקראו לו   סרט  ד'קֶמְנט�

 במילו%ֱאֶמת המבוססת על עובדות ועל תעודות   ככתוב 
  האמת של  היוצר   והחושבי� כמותורק אבל האמת היא   שזוהי  

    יוזמי הסרטכמו חברי   ְ�ֶצֶל�
 קוד� היתה אצלו השקפת עול�    ראייה מזוית מסוימת מאד   מסקנה

 ועל פיה% נעשה הסרט   ֶסֶגר
 6ְעד�ה   עְבד�ה&   הנזק הוא   שהסרט עצמו   הינו   ִמְסמ�

 וא מבוסס על עובדות חלקיות  ושברי אמירותא� על פי שה
 שנבחרו בקפידה   על ידי היוצר

 זה בלבד   יכול לעמוד לנו    ביו� מ% הימי�   ְלר'ֵע#
 קוד� הוא ירה את הֵח#   ואחר כ" סימ% סביב הח# 

   את המטרה
 כל זאת   בשביל להפו"  את השקפת העול� שלו   את זוית הראייה 

  ואת המסקנה
 אשו    מראששהיו בר

 ְלֱאֶמת
 ע� ישראל   רשע ואט�       הע� הפלסטיני   צודק וסובל

ִרי  שאלתי את הבמאי והתסריטאי   ר� לוי   א� זהו סרט ד'קֶמְנט�
 והוא ענה לי 

 בודאי 
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 ה)נ�יש בנו תכונה   ְמ
ט�ְפ'ת שה�   8ִמלקבל את הדברי�   8ְמקו� ִ�(� 

 'תכמסו��כ'ת בפרשנויות   ְסאנחנו מעניקי� לה� 
 רק בשביל להוכיח את היפוכ�

 מאז ומתמיד
 הע� היהודי העדי� את הפרשנות והפלפול על פני   העני% הברור כשלעצמו

 ט)�ְ:)   על פני ַהר�ְ*את ַה
 שלו�מאיימי� על חיינו   בריש גלי   ואנחנו מתחנני� ְל

 # הזאתֶר>�   ��מבהירי� לנו באורח חד משמעי   שאיננו רצויי
 ואנחנו מלמדי� עליה� סנגוריה

 יפי הנפש בתוכנו    אומרי�   נתכנס בתו" גבולות כאלה או אחרי�
 �ֵל)�השלו� ַהמהרה     סו� סו�   מהכיבוש המשחית    ויבוא עלינו ִ�ר ֵט:�ִנ

  אוזנינו    לא    למה את� לא מאמיני� לנו&ואז צועקי� אל תו
 ה)�ב   בכלל   בשו� גבולות   כל האר# 8ְאינכ� רצויי� כא%

 �ֶכְת בלב עול� ערבי שעויי% ֵאה  )�בכל המדינה  שלכ� היא   התנחלות 8ְ
 ְ)מ'ע�י�   ִמִ)ְרואנחנו בשלנו     ֵח

 חייבי� להפסיק ע� הכיבוש
י'ת גדולי�   ושיקימו לה� מדינהנקי� גדר סביב גושי התנחל 

 לא
 ב'% צ'ֵר�ְלֶעזועקי� אלינו ְ�

 ד קט%ח�לא גושי�   ולא רגבי�    וא� לא גרגר ֶא
 ה� צודקי�   מצטדקי� יפי הנפש שלנו   צרי" לצאת   מכל יהודה ושומרו%

 ק'�   מקללי� אותנו ביאוש גמוריְת ֵ��ֶרְחֶי
 ל שלנו8מתי תבינו   ַהי�   יִלִסלא יהודה   לא שומרו%   יאללה   8ְ
)בהכל �8 

  נת% בה� את אותותיו&תחילי� לגלות הבנה   שהכיבוש המתמשכא% אנחנו מ
 ל�היולדת במחסו�    הזק% באיזור הדימדומי�   והקלגסי� של צה

ט'ְפי'ת   מלבד הדבר עצמו 8ִכל התירוצי� והפרשנ( 
אנ�7נהיה כא%  לעול�    נטע זר ְוי�  ובעיני הערבי�   אנחנו היינו   ה'ִו 

 ג� בפארק הירקו%
 

 
 
 
 



267 

 
 
 
 

 בי% האנשי�   
 שחזו את התפתחות יחס הערבי�    אל מדינת ישראל

 ואל היהודי� בתוכה
 היה זה נת% אלתרמ%   שנת% ביטוי מדוייק

 לדר" המתוחכמת   בה ה� מקווי� לנצח אותנו
 ולבטל את קיומה של המדינה היהודית

 כינו אותנוה� שט%    שני� לפני   שנת% אלתרמ% המשיל את הערבי�   ַל
 השט% הקט%

ר הזהואת ע� ישראל בארצו   הוא מכנה    הנצ 
 וכ" הוא כתב
 אז אמר השט%
 הנצור הזה

  ולא רס% אשי� ומתג    לא אטול כוחו    ואמר    אי" אוכל לו 
 �  ולא ידיו ארפה כמקד   " אביא בתוכו  ולא מוֶר

 רק זאת אעשה
 אכהה מוחו ושכח שאיתו הצדק

 כ" אמר השט% 
 בראות� אותו     השמיי� מאימוכמו חוורו 
  לבצע המזימה'מקְ�

 לצערנו     בתוכנו     בחברה הישראלית   הקרועה של היו�
 רואי� ושומעי�    יותר ויותר   ביטויי�  של פיקפוק

 בצדקת דרכה של הציונות
 Fה�   �8מוחנוצדק נת% אלתרמ%      

 אכ% הולכת ונשכחת מאיתנו
 צידקת דרכנו
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 ביו� שני השבוע
 קראתי מאמר משל אשר מעוז

 שהוא מרצה בפקולטה למשפטי� באוניברסיטת תל אביב
 ובו צוטט הסופר סמי מיכאל   נשיא האגודה לזכויות האזרח

 שאמר כ" על רעיו% המדינה היהודית
 אני חושב שזה  הטמטו� הכי גדול

 שעשה הע� היהודי באל� השני� האחרונות
 ' הזמנה לשואה חדשה קבוע    זמקו�תקיעת יתד ְ�

 סו� ציטוט
 כלומר   סמי מיכאל   נגד בית לע� היהודי   

מפורדר ז�הוא רוצה את הע� היהודי מפ 
 הי מחשבת עיוועי�    אבל לגיטימית'ז

 מה שאינו לגיטימי הוא    מעמדו הציבורי
 זכויותי   כאזרח ישראלי   נפגעות 

 יה לזכויות�נשיא האגודא� האד� הזה   מכה% 8ִ
    מעלהזכותי האזרחית בישראל    הראשונה ְ�

 מדינת היהודי�היא ישיבתי ִ�
 מי שפוסל את הבית הלאומי לע� היהודי

 ביתהשיא ציבורי    באותו אינו יכול להיות נ�
 �מי מטומטכי�למהל   ח'מעני% מאד   מה להל" ר

�Hְמ Hִ  הורתה ולידתה   מדינה   שבסיסFמדוע בחר לחיות ִ� 
Hִ ְממה רע בבגדד   מולדתו האמיתית   שכידוע אי% בהH� 

 חו# מזה
  לפני אל� שנה�   טְמדיוק אותו Hִה היה �ֶמ

Hִ ְמשמידתHמ'   מטומטמת מ% ַהHְִמHהזה  � 
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 עד מדינה
 הוא ש� ספרו של העיתונאי   יגאל סרנה

 מראיונות עימו   הבנתי את עיקרו
 אי% לי כל כוונה להקדיש זמ% יקר על הספר הזה

 יש לי כל כ" הרבה ספרי�   חשובי� יותר   לקרוא
 אבל אתרכז בשמו של הספר
 בהנחה שהוא הוא עיקרו

 עד מדינה
 עד מדינה   הוא   בדר" כלל   פושע

 שמסגיר את חבריו הפושעי�   בשביל להציל את עורו
 מלבד הפשע   שהיה שות� לו

 פשיעהנגד שותפיו ַלהוא פושע   
 ואי% לדעת איזה פשע נפשע יותר

  הגנהעו%עד מדינה   בדר" כלל   הוא ְט
 מחשש שיעשו בו שפטי�

 עד מדינההעברייני   אי% מניאק גדול יותר ִמעול� ��
 מעמדו נחות ממעמד הפדופיל

ר'עד מדינה אינו מבטיח   שלא יחזור לס 
 הפע� לבדו

 לא יהיו לו שותפי�
  יכול  להחזיק בתואר הזהעד מדינה  

 פע� אחת
 בלבד

 חו# מזה   לא שמעתי שמדינת ישראל
 העניקה ליגאל סרנה   מעמד של    עד מדינה

  מטעמה   של המדינה  דהוא איננו ֵע
 לכל היותר הוא עד מטע� עצמו
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 תודה ַלֵאל   ִמתבוללי� אנו
ַע סובול   ְלמאמר   שלוזוהי הכותרת שנת% המחזאי יה'ש=

 שהתפרֵס� ַ�מגזי%    אר# אחרת
 תודה ַלֵאל   ִמתבוללי� אנו

ִני  כפי שהצמח   חייב להטמיע    פחמ%   דו חמצ�
  ְ�ִהתבוללות ַ�אֵחר&כפי שמעשה הרבייה  האנושי    כרו

 נכו% הדבר   ביחס ְלקהילות ועמי�
ַע סובול   תוֵק� את המשמעות השלילית של המושג  המחזאי יה'ש=

 לתִהתבול
 והוא טוֵע%

% האירוטי החיובי  בלי הטמעה בלי התבוללות    ַ�מב�
 אי% חיי� של ממש   לא ַלתרבות   ולא ַליצירה

 רק מי שאיננו בטוח  ְ�ֶזהת'
בעוצמתה של תרבותו 

 פוחד מפני    הטמעה והתבוללות
ִנית    של בדלנות מפֵתַח   ֶעְמד�ה 6ְבְסת� 

 ריאת המאמרבאמת   חשבתי לי   לאחר ק
 מדוע לא יתערב כל העמי�  אלה ְ�אלה   בשלו� אחו�ה וֵרעת

 ְוִתַ:ֵסק הבדלנת
 אני חושב   שטוב יעשה ס'�'ל   א� יתרג� את המאמר הזה

 לכל הלשונות
 חכ�& פשוט    כל כ& הרעיו% כל כ

ֵרב ַ�ג'ִיי�    כולנו בֵני ֱאנ'ש  להפסיק לִהתַ�ֵדל   ְלִהְתע�
 על זה   ק'ד�אי" לא חשבו 

 גאו% כל הדורות
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



271 

 
 
 
 

ה    שהיה  הכבוד   ְלמ�
 זוהי תכונה המבדילה את המשכיל   ִמ% ַהֶ:ֶרא

רת    אינ% מכבדות את ֶהעבר  הגסת   ההמוניות   והִנְבע�
 ה% מתרפסות   ִ�פני    הה'ֶוה   בלבד

 אני רחוק מלהתפֵעל  ממה שאני רואה סביבי
 ִצְדִקיאבל אני נשבע בה% 

 שבעד כל הו% שבעול�
  שלנולא הייתי מחלי� את המולדת

 או מבקש לי הסטוריה אחרת   מלבד ז' של אבותינו
 כפי שנת% לנו אותה האלהי�

 את ההצהרה הזאת   לא אמר איזה מתנחל סהרורי
 ולא מנהיג    מנוער הגבעות

 ואפילו לא    מ% הימי% המתו% בישראל
 מאשר המשורר   הסופר והמחזאי הרוסיאת המילי� הללו כתב לא אחר 

 Bאלכסנדר  ֵסְרֵגייִבי#
ְ)ִקי%: 

 שאת שיריו היו קוראי� בקיבוצי�
 על הגור% בליל לבנה
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 ככל שהעול� מתפֵתַח
 שוא� הוא לחזור לטבעיות' המקורית
 כ" כתב הרב אברה� יצחק הכה%  קק

 ככל שהעול� מתפֵתַח
 טבעיות' המקוריתשוא� הוא לחזור ל

 הוא לא כל כ" פשוט   המשפט הזה  ולא לגמרי מוב%
 הא� העול� ימשי" להתפֵתח  על א� שאיפתו  לחזור לטבעיות' המקורית

 או אולי   7ִיא   התפתחותו של העול�  היא   טבעיותו המקורית
 ואנחנו בדר" לש�

 וא� כ"   מהי טבעיותו המקורית  של העול�
 על פני תהו�& ו ובוהו  וחושג% העד%   או   תוה

 הא� במשפט הזה  גלומה  האפשרות  שכל מה שהתפֵתַח בעול�
 יבוטל

 משו� שהעול� עצמו   שוא� לחזור לטבעיותו המקורית
 העול�   מ% הסת�   כולל ג� את האנושות שבו

 אורוֶולB ורגBכלומר    הרב קק   מרחיק לכת  הרבה מעבר  לג
  משטרת המחשבות  פיקוח של   האח הגדולהוא מדבר  על תקופה  שאחרי

 עול� שלא יהיה בו   מודיעי% ממוחשב על כל פרט
 בלי ַלווי�ֵני חלל    בלי שיבוטי�   של גזעי� שלמי�  מ% החי

 אולי חזרה אל המחרשה מע#
 הריחיי�אבני ו

 מי יודע
 אולי זו דווקא נבואה  שיש עימה בשורה טובה

 ככל שהעול� מתפֵתַח
 לחזור לטבעיות' המקוריתשוא� הוא 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



273 

 
 
 
 

 ביו� ראשו%  העשרה בטבת  נציי% את יו� הולדתו של המשורר הלאומי
 חיי� נחמ% ביאליק

 ַ�מוס� לספרות של עיתו% האר#  מתפרס� היו� מאמר מרתק
 מאת שמואל אבנרי

 ביאליק ועדות המזרח   אנטומיה של עלילה   ועלבו% שווא
 רי# את השבט הספרדיהאומנ� מפיו של מי שהע

פעל ִ�מסירות לשימור מורשת' להחייאת יצירת' 
 יצאה האמירה המגונה

 אני שונא את הערבי�   כי ה� דומי� ַלספרדי�
 מחקר מקי� שעשה הכותב  שמואל אבנרי  מגיע לבעל האמירה האמיתי

 שמו   אריה לייב ְסִמי�אִטיְצִקי  עור" מתרג�
  הגמור&בדיוק   אלא אמר את ההיפג� הוא לא אמר את המשפט הזה 

 אי" אפשר לשנוא את הערבי�   הלא ה� דומי� ַלְפֶרעְנִקי�
 המשפט שובש   ויוחס לביאליק  על ידי יד זדונית נעלמה

 קשריו ההדוקי�  של ביאליק   ע� שורה ארוכה של יוצרי� מבני עדות המזרח
  של המוס�וכ% ציטוטי� מפיו  ִמקְלמ'ס'   המופיעי� בעמוד הראשו%

 לא מותירי� מקו� לספק
 האמירה הִגזענית הזאת לא יצאה מפיו של ביאליק

  המסקנה הזאתפרסו�חבל שביאליק עצמו   לא זכה בחייו  ל
 הוא עצמו אמר ליוס� צדוק

 אי% עלילה נוראה מז'
 והש� ירח� על עמו כשה� חוטאי�
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 רושה    שיווי'% גמורהמילה ֶזהת על פי הגדרתה ַ�מילו%    פי
 'מְצ ע�  ההיות   ֶז

 כשמתייחסי� ַלֶזהת  8ְֶאל הגדרה של האד�
 מתכווני� ְלשיווי'% גמור בי% ההגדרה   לבי%   מהותו של אותו אד� 
 מהות אד�     נקבעת  בי% היתר   מהשתייכות'  לאוכלוסיה מסוימת

 למקו� מסוי�    לדת כלשהי   ללאו� כלשהו
 יהושע  אומר  שהוא   יצר את זהותו   בֵדע�ה צלולה+ ב+ הסופר א

  זכות ראשונית של האד� ליצ'ר את ֶזהת'הישזו
 ֶזהת היא דבר שאתה מחליט עליו     הוא אומר      דבר שאתה   �'ֵחר 
 זה כמוב% מאליו  לא נכו%   זה א� פע� לא היה נכו%    לעול� לא יהיה נכו%

 ו  להחליט לבחור   אבל אי% לו שו� יכולת לכ"יכול להיות שיש לאד� זכות כז
 יכול אד� לעמול כל חייו    לצבור מרכיבי זהות  ככל שיחפו#  

  ולא יעזור לו כלו�
 א� הוא נולד ע� תכונות של אידיוט   הוא לעול� יישאר   אידיוט

 יכול אד� להתכחש למוצאו  היהודי   עד מחר בבקר
 ר לו   בהזדמנות הראשונה   יפגע בוהאנטישמי המצוי בעולמנו   לא יוות

 ֵעדותו של האד�   לגבי ֶזהת'  היא ֵעדות לא מהימנה
 משו� שהאד� קרוב אצל עצמו 

משו� שמטבעו   האד�  שוא� להיראות    להישמע    ולהיות   
 מישהו שהוא חושב שהוא     או שהיה רוצה להיות

נהתרבות   קובעת נורמות התנהגותיות  מדכאה  כל   מיני דחפי�  ֶ)��
 היא איננה מבטלת את ֶזהת' של האד�

 ֶזהת האד�   נקבעת לרוב על ידי הזולת   בבסיסה בידי אלהי�
 כ" האד�  אינו בוחר להיוולד כלל  ואינו בוחר את הוריו  ואת מקו� הולדתו 

 ואת מינ' ואת נטיותיו ואת הסביבה בה הוא גֵדל ואת עמו ואת חינוכ' ואת דתו  
 יהושע+ ב+אַוהלא כל אלה   ה� מרכיבי� הכרחיי�   בגיבוש ֶזהת' של 
 ג� א� הוא חושב שיש לו יכולת ליצור את ֶזהת'

 זה רק נדמה לו
     חוקי נירנברגב על'חש
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    ראיו% ע� הפרופסור אסא כשרYNET – השבוע קראתי ב
 הכותרת שלו

 לקרוא ולא להאמי%    יש 7�ַמאל כאלה  שה� ימי% פלסטיני לאומי
 הפרופסור אסא כשר   מספר שהוא קרא ְ�אתר אינטרנט פלסטיני

 על סקר שבו שמוני� וחמישה אחוזי� מ% הפלסטיני�   
 רוצי�  לממש את זכות�

 לשוב למולדת�    אלא לבית אבותיה� ממשרק לא 
 מימוש הזכות הזאת     אומר כשר     יביא את הֵק# על ישראל

  הע� היהודי8ִמדינתו של
 הוא לא קונה את הרעיו% על מימוש סמלי של זכות השיבה
 ַ�יו� שנסיי� את מימוש השיבה הסמלית  אומר אסא כשר

 נקבל פיגועי טרור ִ�זכות השיבה הממשית
 ג� התכנית הסעודית החדשה    היא לא      שטחי� תמורת שלו�

  קבילהולכ% ג� היא  איננה   ג� היא כוללת את    זכות השיבה
 זו נקודת ההתפכחות   הוא אומר     וזו לא בושה להתַ:8ֵַח

ֵצ�& פרופסור יקר  אל מחנה המתַ:8ְִחי�   ההול; ברו" בוא ִמתע� 
 כבר אי% דבר כזה   ְזכת שיבה לערבי�  בתו" המחנה הזה  

ִטיח  Bלא ִסְמִלית ולא ��
ה הממשית   מ ֶבֶנת מאליהכי א� יש את המילה    ְזכת   אזי השיב� 

 בתו" המחנה הזה   טבועה תודעה   שבאנו לכא%     אל  אר# ישראל
% ִנְכ: עלינו   גאלנו את אדמותיה בכס� מלא ִמי�   ֶ)8ל� מ'ת *� ְבִמְלח� 

 והאר# הזאת היא   שלנו     בצדק מוחלט
 ג� א� חלק מתוֵכנ מוכ% להתחֵלק בה ע� הערבי�

ֵנ%  %      ִמְתח� ֵ:סמה זה מכ� ֵנ� ִמְתר�   ִמְתח�
 שאהידי�מ% ההוא מקבל בתגובה   

 תשובות 
 ִמְת:'ְצצ'ת
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 קראתי את ספרו של עמוס עוז
 &סיפור על אהבה ְוח'ֶש

 לא בנשימה אחת   אי% לי נשימה כל כ" ארוכה לשש מאות עמודי�
 לחשובלרגע    כבר בעמוד שבע עשרה עצרתי 

 ביתו כשאינני מרפה  מאותו עמוד שבע עשרההמשכתי לקרוא מרותק לקורות 
 קורא הלאה    וחוזר אליו  לאותו עמוד שבע עשרה  המעיק

 כשבאו לאסו� אותי לעבודה
 שמתי שתי סימניות   האחת ַ�מקו� בו אחזתי  והשניה בעמוד שבע עשרה

 על פי משנתו של עמוס עוז   אני הוא הקורא הטוב
 דה שבי% הכתוב לבינישהרי אני מחפש את לב הסיפור  ַ�ש

 ולא בי% הכתוב לבי% מי שכתב 
 והכתוב בעמוד שבע עשרה נוגע לי ממש   נוגע בי  בעצב הרגיש ביותר

 אנשי�של וכ" יצא שמכל הספר הזה  יצאתי  ע�  תאור 
 והיישוב המאורג%   שעמדו מול החלוצי�

 תאור המופיע בעמוד שבע עשרה
  וסלוניקאי�י� מגרבי� ְו8רדי�Bותימני� וגורג

 כול� בהחלט בהחלט    אֵחינו
 כול� כול� בהחלט   חומר אנושי מבטיח מאד

 אבל מה לעשות
#& עוד נצטר  להשקיע בה�   הרבה סבלנות מאמ�

ר ְוִלְמק'ר ַהו�י�ת חייו על פני האדמה הזאת  וכ" חוזר עמוס עוז ַלתמצית ַלִעיק�
    המבטיח  הזהיחסו ויחס בני דורו   בני האר#   אל החומר האנושי

 ֶש   מה לעשות
  יצטרכו להשקיע בה� הרבה סבלנות מאמ#

 המקור  והעיקר   קרויי� בהשאלה   7א'ר   בִצְמצ� ס'ר התמצית 
 ואכ%   מצד הבחינה הזאת   ח'ֵזר עמוס עוז

 ְלס'ר'
 
 
 
 
 
 
 

 



277 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משפט
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 ית הע�בית המשפט   הוא   ֵ�
   וג�   מוטב לאותו ע�     להדיר רגלו ממנו ר� ממנוהוא מ

 אבל הוא     בית הע�
 הע� משל� בכס� מלא    את קיומו של בית המשפט

 מ% המסד ועד לטפחות
 הע� מפרנס   הלכה למעשה    את כבוד השופטי� המלומדי�

 ע�חייב את   קיומו     ַלמשו� שבית המשפט העליו%    
ת'הוא חייב לקבל את אמונו המלא של הע�   כדרגת עליונ 

  חברהבית המשפט    נחו# מאד     ַל
 ידה ראויה    לא פחות ולא יותרמאלא שהוא נחו#      ְ�

 ע�א� בית המשפט יהפו" לחזות הכל   איזו חזות תהיה   ַל
 מחוקק   והמבצערוע   והוא בא   אחר   הבית המשפט הוא ְז

 באו שופטי� חכמי� ואמרו   אנחנו נפרש את החוק    והפרשנות תקבע
 מחוקקר   מעל ַלאֵח  קו� משפטמשמע   תובעי� לה�   ְמ

 המחוקק    לא מבסוט
 %     בי% השופט למחוקק*�Iַַהפטיש ְווהמבצע נתו%   בי% ַה

 ולכ%
 &כלפי

 והואיל
 וה% את המבצע     ה% את השופט % ומפרנס   ה% את המחוקק  והע�  ז�

 י�יִצִניש לע� זכות   להפריד בי% ַה
 משו� כ"   יהודי� התפללו ועדיי% מתפללי�   שלש פעמי� ביו�

 השיבה שופטינו   כבראשונה     ויועצנו כבתחילה
GֶNוהסר ִמ 

 הח�נ�ֲא% ַו'גי�
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 מהומה גדולה פרצה אתמול
 ראוב% ריבלי%היושב בראש כנסת ישראל  

 העז להשמיע דברי ביקורת על   בית המשפט בישראל
 שר המשפטי� פירש את דבריו   ִהתלהמת   הסתה

 קריאת 6ִג�ר על מערכת המשפט בישראל
 והנה    לא מכבר יצא לאור ספר שֵל�  על נשיא בית המשפט העליו%

 אהר% ברק ומנעמי שלטו% החוק
ר  כתב אותו   עור" הדי%    יוסי *�

% מפי נשיא בית המשפט העליו%  בספר הזה מובאי�   פסיקות והיפוכ�
 נוראותונגד הנשיא ברק עצמו מופנית אצבע מור�ה   על אשמות  איומות 
 במש" כל שנות ִהתנהלת'  במערכת המשפט בישראל
 מאז היותו   יוע# משפטי לממשלה   ועד היו� הזה

ה וֵאיפ�ה   הטיות משפט    רמייה וכזב  ֵאיפ�
 א� הכתוב ֶ)ֶקר    יש להשלי" את הכותב   ַלכלא  לכל ימי חייו

 וא� הכתוב  ַ�ספר    אמת    אוי לנו ואבוי לנו
 נוכח דברי הספר   מתגמדי�דברי יושב ראש הכנסת    

 דוברת בית המשפט  הגיבה על הספר    הדברי� אינ� ראויי� לתגובה
 עת כל בוזגלו בר דעת  נתבעת במפגיע  על ד  והלא למקרא הכתוב בספר

 משמעית ומוחצת תגובה חד
 הדברי� ראויי� ג� ראויי� ועוד אי" ראויי� לתגובה 

 ה� מחייבי� תגובה
  ויפה תגובתו האישית המנומקת של כבוד נשיא בית המשפט העליו% קוד�

 באי% תגובה עניינית&  הנה כ
 לנגד עינינו הרואות   ואזנינו השומעות  

נשיאובית המשפט העליו%    
 שתיקה השומרי� על  זכות 
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 נושא
 בכבודהזכות לקיו� מינימלי 

 עתירה שנדחתההועלה השבוע בבית המשפט העליו%   ְ�
 ארבעת המילי� הללו        זכות    קיו�    מינימו�   וכבוד

מל'א'מקפלות בתו" כל אחת מה%    עול�  
 די%זכאי לה ְ�ת    שב% אנוש   כקוד� כל יש כא%   ְז

 הזכות הנדונה   היא הזכות לקיו�   להתקיי�   כאד�   חי
 לא כחיה   ולא כעשב השדה

 אותה הזכות   בה דנו    כבוד השופטי� הנכבדי�   הינה מינימלית
 דרגה הנמוכה ביותרכלומר   ַ�

 אלא שאז באה המילה הרביעית    היוצקת    משמעות ותוק�
 תלכל שלושת המילי� הקודמו

 ב'דכ�ְ�
 ב'דכ�ב'ד  המינימו�   ְ�כ�ב'ד  הקיו�  ְ�כ�הזכות תהיה   ְ�

 וזה כבר משהו אחר
 ה��ה ַרכ�ר�ֲעת   ַהיבִ)ר   ֲחק�ד  הוא   ְי'בעל פי מילו% אב% שוש%   �8

 �ד�>כלומר   כל אד� זכאי  לקיו� מינימלי   מתו" הערכה רבה אליו 8ְ
 רק�ְיִב  הראויהת חשיביש להתייחס אליו   ַ�

 ואז
 ה7ר�ממי� ִ�אי% די בזה   שיש לו קורת גג   פת לח�   

מזי%מרק ח� מי� חמי� להתרח#   צרי" שיהיה לו ח� בחור�    
 א� יש לנו אליו הערכה רבה   אזי מגיע לו ג� עיתו% יומי   רדיו   טלויזיה

 רק�ְיא� היחס   שלנו   אליו הוא יחס של חשיבות ִו
  להעניק לו את חופש התנועה ממקו� למקו�   ואת האפשרות לכ"עלינו

 מגיע לו ג� לקרוא ספר מידי פע�   והוא זקוק לפעמי� למשקפיי�
      ואולי מכשיר שמיעהתרופותוטיפול רפואי   

 ה   ביו� הולדתו   עוגת שוקולדנ�)�פע� ְ�
 אי אפשר להתקיי� בכבוד   ע� המינימו� הזה

 ע מאות שקלי�ע� אלפיי� וארב
 בחודש
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 חוק איסור לשו% הרע קובע
 לשו% הרע היא דבר שפירסמ' עלול   להשפיל אד� בעיני הבריות

 או לעשותו מטרה לשנאה    לבוז   או ללעג מציד�
 שמת� לב

 הפרסו� אינו צרי" להשפיל  או לבזות    ממש
 מספיק שהוא   ע�לל

�   בחוק  � בעיני הבריותעכשיו נתייחס למילה   >ד�  הזה      להשפיל >ד�
�  בכוונת החוק הזה   הוא    יחיד או תאגיד  החוק אומר  ש>ד�
 וֶחֶבר בני אד�   או ציבור כלשהו  שאינ� תאגיד  דינ� כתאגיד

 ורק היוע# המשפטי לממשלה   יתיר תביעה שכזו   נגד תאגיד חור# לשו%
  חתול   שדה   ִמְבֶנהא� כ%   מותר להשפיל   אב%    ע#    כלב   

 מותר לבזות   את העיר והכפר ע� הלל והרפת   ולעשות� מטרה  לשנאה  ללעג
 מותר לפגוע   ִ�כבודה של המדינה 

 לעשותה מטרה לשנאה בעיני  בריות העול�
 ללעוג לה להשפילה

 כל זאת     ִ�תנאי ברור מפורש     שאי% בדבר    סכנה  בטחונית למדינה  
 נה ִלשלו� הציבור      בוודאות קרובהאו סכ

 ג� א� הוודאות   גמורה        אבל רחוקה ואיננה מיידית
 עדיי%   חופש הביטוי   ַמתיר   את כל העוולות הללו

 לפיכ"   האד� הפרטי    מג�%   ִ�מקומות שאי% המדינה מֶגֶנת
ה  נלעגת   מושפלת     ְ�זי�ה  שנואהוהלא    א� המדינה ִנפגעת    והיא  עלב�
 נפגע   באותה מדינה   ג� האד� היחיד   הפרטי

 המדינה היא לא רק   הטריטוריה    המדינה היא בעיקר האנשי�
 חופש הביטוי לפגוע במדינה   הוא ג� החופש לפגוע  ַ�אנשי�

 ואי% לנו הגנה
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 מאתיי� ועשרי� עמודי�   
 הקדיש 

   אהר% ברק      בספרו   פרשנות במשפט נשיא בית המשפט העליו%  
 למילה     6ְַכִלית      בהקשר לחוק יסוד   כבוד האד� וחירותו

 נדרשתי למילה הזאת   בעקבות הסכנה     מפני גירוש היהודי� הצפוי 
ה     �Gאחד הפירושי�   למילה   6ְַכִלית    על פי מילו% אב% שוש%   הוא  ְמַג 

 תמיהה    ִ�לשו% המעטההפירוש הזה   מעלה 
 משו� שעל פי אותו מילו%    באותו ער"   ִנכתב
 6ְַכִלית   היא    התוצאה האחרונה של דבר

ה �Gַה ְמַג   �היא תוצאה    של סו 
 �    ְ�ִהְלכ'ת מעשרות     עד שיגיע לסו� מגמתו�כמו שכותב הרמב

הכלומר ַלמגמה יש התחלה   דר"    בסופה  היא חֵדלה לה �Gיות ְמַג 
 והופכת לתכלית

ה       היא איננה   6ְַכִלית �Gחתירה ְלתכלית   הינה  ְמַג 
ל'�א" כפי שחתירה לשלו�   היא מקסימו�  ְמִדיִנית     היא איננה   )�

ה   מופיעה פע� אחת בלבד בכל התנ �Gבספר חבקוק�המילה ְמַג   " 
ִדימ� ת ְ:ֵניֶה�   ק� �Gהונאמר ש�       ְמַג 

ה   &ֶר כל   ַהֶד  כשיגמאו את הדר" קדימה   ויגמרו את ִדימ�  ק�
ה ִדימ�  עד שלא יהיה יותר לא%    ק�

ה קדימה     ויגיעו ַל6ְַכִלית �Gתסתיי� ַה ְמַג 
 ֶד)   של הרב אברה� יצחק הכה% קק'ַ�מבוא ְלא'ר'ת ַהק

 כותב העור"
ה ותכלית    הוא �Gההבדל בי% ְמַג 

 ניתשהתכלית היא חיצו
ה   היא   ְ:ִניִמית    ִחיִנית      ַנְפִ)ית �Gוהְמַג 
 בחוק יסוד כבוד האד� וחירותו   לא ִנכתב

ה ראויה   במידה שלא תעלה על הנדרש �Gשנועד ִלְמַג 
 נכתב   לתכלית ראויה
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 המשנה לנשיא בית המשפט העליו%
 וטס השיפ8ֵפרד ִמי%   ִנִ)ל ֵחכבוד השופט  מישֵא
    אמר שלוהד�ִרְ:בדברי ַה

 עבודתנו
 כנע% היא  עבודת עבד   א� לא עבודת עבד עברי היא

 יפה דרש כבודו
 ברי   לבי%   עבד כנענימהו ההבדל בי% עבד ִע

 בעוד עבר עברי  משתחרר מעבדותו   כעבור שבע שני�
 רוצעי� את אוזנו   ואומרי�אזי חופשי   וא� הוא  מסרב לצאת ַל

 עבדי� ששמעה במעמד הר סיני   כי לי ישראל עבדי�   ולא עבדי� ַלאוז% ז'
 אוז% ז' תירצע
מפרשי�   חמישי� שנהואז הוא ממשי" להיות  עבד לעול�    

 לעומתו
 ע� העבריעבד כנעני   שאינו משתיי" ַל

 ה אחוזהֶד7ְהינו רכוש אדונו  והוא א� עובר בירושה   8ִ
 חופשיא� הוא רוצה לצאת ַל

  העבד הכנעני   לשל� לאדונו את דמי ערכוחייב
 לכתית אי% הוא יכול להיות בעלי� של כס� כלשהואלא שמבחינה ִה

 כל כס� שיגיע לבעלותו של העבד    שיי" לאדונו
 ובאמת

 'תי  רב% גמליאל   במסכת הור�י%   מזכיר את דבריִ)ל ֵחג� כבוד השופט מישֵא
 ישיבות   וה� סרבושביקש למנות שני חכמי� עניי�   לראשי 
 אמר לה� רב% גמליאל

 ה אני נות% לכ�ר�ר�7ְאת� ֶ)מדומי% 8ִ
 ת אני נות%   לכ�עבד

 רחבע�מל" כפי שיעצו הזקני� החכמי�  ַל
� י ה ִ  א  ה   6 �'> ְ ֶ  ה   ִ ד   ַ      ב  ֶ   ע  ? ה  ֶ  ע � ה  ַ ֶ  ל    � �  
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   כמו בטעות קולמוסהת ֶ:ט�יִלְפאני מאמי% גדול  ִ�
 י�   בהיסח הדעתִטל�ְפִנת הדברי� ַהאני מאמי% לנכונו
 דברי� הנאמרי�   בשיקול דעתיותר מאשר ִל

 ס'ֲעַכְביס' ִכ'ס' ְ�כאד� ניכר ְ�
 תֶרֶתְס ִנ    מחשבהנה תוצאה שלה   היֶ:ת יט�ִלְ:

 פלטתהיא לא היתה ִנ א� המחשבה  לא היתה קיימת 
 מה  עמוק במוח  אי% הוכחה ניצחת יותר   על היות קיוה ט�ְלְפִנֶ)ִמ

 ס   מישאל חשי%   אמר השבוע   על נשיא בית המשפט העליו%'השופט בדימ
 אהרו% ברק

י'ת אד�הוא מוכ% שיתפוצצו שלושי� או חמישי� אנשי�  אבל שיהיו   זכ 
 אחר כ" הוא התחרט   ואמר

ח�רשהדברי� הוצאו ִמ� 
 כ'% היו�   כבוד השופט בדימוס  מישאל חשי%ְנוזה נכו% 8ִ

 הוצאו    בלהט סערת הנפש;   ֲחרי�   ְ�ִאלדברי� שהיו 8ְה
 אור היו�   פלטו אות�    ְל;דברי� אחרי� בראש

 ח>  ידיד 8ְ;  האמיתית   על  אהרו% ברק   שהוא ל;זוהי מחשבת
 עכשיו אנחנו יודעי�    מפי הגבורה

 שנשיא בית המשפט העליו%   אהרו% ברק
 של שלושי� או חמישי�   מתפוצצי�אינו חס על   זכויות אד�   

 שטוב היה לה� שלא נאמרוכבוד השופט חשי% אומר    אלה דברי� 
 שאני מתחרט  רק לומר   ומשנאמרו אני יכול 

 ואני אומר
 י�  הללו    נאמרוִיטוב מאד   שהדברי� הסמ

 'ד  דברי� כאלהעחבל שלא נאמרו  ולא נאמרי�    עוד ו�
 ובי� האלה הדברי� החשטְלְפִנֶ)ִמ

 חרטהאי% כבר מקו� ְל
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 במסכת אבות נאמר
 ועל המורי� בתורה שלא כהלכה  חרב באה לעול� על עינוי הדי% ועל עיוות הדי% 

 גמרא   במסכת שבת   ַ�מפרשי�
 תניא רבי יוסי ב% אלישע אומר

 צא ובדוק בדייני ישראל    שצרות רבות באות עליו     א� ראית דור 
 אלא בשביל דייני ישראל    לא באה    פורענות שבאה לעול�שכל 

רענות  מה זה    כל פ     
  שקוללנו בה%    מביאה לנו צרות רבות הפורענויותתו" אינספוראיזו פורענות   מ

רענויותישראל   יש אינפלציה של :מדינת ִ� 
 מכל מקו�    על פי התלמוד הבבלי   דייני ישראל    ה� האחראי�

 כתוב ש�   באותו עמוד   ציטוט   מספר ישעיהודברי�   בשביל לתת תוק� ַל
 צדקהה ושביה ִ�ֶד:�משפט 6ִציו% ְ�

    למשלבכ%
 ה   היתה מעורבת   בתקרית חמורהלו% מוֶרֵאעלמה בת חמש עשרה   ֵמ

 ע� ערביי�
 שמונה חודשי�היה זה לפני 8ִ

 מ  העשויי� ללא חת�יסחודש וחצי נעצרה על ידי גיבורי הלפני 8ְ
 עבריינית מסוכנת לציבור  בת חמש עשרה שני�   ממש  היא נעצרה מיד   8ְ

    מעלה לבונהאולפנהתלמידה ַ�
 שזה כמוב%   בשטחי� השנויי� במחלוקת     ועל כ% היא כמוב%    פרא אד�

 היא מסרבת להכיר   בסמכותו של בית המשפט   והיא קוראת לו
 ע)�ֶרת ַהכְמס�

 ה:�ְצח
 אבל היא   קטינה    בת חמש עשרה בלבד

  אור יו�  ברוב היו�הובכל זאת   הרעיפו עליה   בטר� משפט   שלא תרֶא
    שעתיי� תמימותנפרדת  מחיצהמשפחתה רשאית לבקר אותה   ִ�

 כל שבוע ושבועְ�
 ו   לשוחח עימה   באופ% חופשי לגמרי  באמצעות הטלפו%ת אלי'בהזדמנ

�ט עברי  וילו%    >משני 
 ה>ְרק   וכ" הוא ג� ִנֶדככה עושי�  ֶצ
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 השבוע מתפרסמי� עיְקֵרי דברי�
 אות� נשא נשיא בית המשפט העליו% כבוד השופט אהרו% ברק

 בכנס לשכת עורכי הדי% באילת
 וש� נאמר

ק אחר   נעשה על פי המשפט ועל פי כלליו  המאבק ַ�טרור    8ְכל ַמֲאב�
  אנו נבדלי� מהטרוריסטי� עצמ�בכ"

 אלה פועלי� נגד המשפט ותו" הפרתו רמיסתו
 המלחמה נגד הטרור היא מלחמה של מדינה שומרת חוק

 ושל אזרחי� ותושבי�  שומרי חוק
 נגד מי שביד גסה וללא כל רגש אנושי    מפירי� את החוק
 זוהי איפוא לא רק מלחמתה של המדינה ַ�קמי� עליה

  של המשפט  נגד הקמי� עליוזו ג� מלחמתו
 דווקא בעת לחימה    אנו זקוקי� לחוקי�

 עד כא% חלק מדבריו של נשיא בית המשפט העליו%
 הבעיה העיקרית שאני מוצא בדברי� החשובי� האלה היא  בשלוש מילי�

ק אחר   8ְכל ַמֲאב�
ק אחר  האמנ� המאבק ַ�טרור יכול להתנהל    8ְכל ַמֲאב�

 מות   בכל ויכוח   ובכל התנגשותבכל מאבק   בכל עי
 חייבי� להיות כללי� המחייבי�   את כל הצדדי�
 ג� ַלמלחמה יש כללי�   אפילו כללי� בינלאומיי�

 כל הכללי�גדר ַלטרור אי% כללי� בכלל   הוא יוצא מ
ק אחראינוועל כ% מאבק ַ�טרור     יכול  להיות       8ְכל ַמֲאב�

 זהו מאבק מיוחד במינו
 ובע שיטות ותחבולות שאי% לה� ולא כלו�    ע� מאבקי� אחרי�   והוא ת

 בתנאי
 שהנאבקי� ַ�ֵטר'ר

 חפצי חיי�
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 הנה מה שכתב שר המשפטי� שלנו

  לשר משפטי�י'  ששה ימי� בלבד   טר� מינ
 גרונ� של בתי המשפטי'ת האזרח  ה% ִ�זכרוממות שלטו% החוק  

 המציאות   שונה לחלוטי%
 מדינת משטרהשראל     נמצאת בדרכה     ִלי
 ב אישו�   חורצת כמעט תמיד   את גורל הנאש�ת�הגשת 8ְ

 י הזיכוי   דלי� ביותרֵיסי8
ַ�8ְדיני הראיות ר  ה עד מאדל�ֵקצורה הֵמכ

 מקרי� מפוקפקי�על השגת הרשעה   ג� ְב
 פלתפעמי� מעורכ" מצטרפות   אשמות   המוגדרות בצורה רחבה   ְל

 בעיקר   הפרת אמוני�
 כ" יכולה התביעה    למצוא   כמעט אצל כל איש ציבור שתבחר

 דופי כלשהו
 עבירה פליליתשנית% להגדירו   8ְ

 אחרי�ולעצו� את עיניה   כשמדובר    ַ�
 סו� ציטוט   של שר משפטי� המכה%   כבר שלושה ימי� תמימי�

 מלי� כדרבונות
 תר   נוקב יותר   חמור יותרמה כבר יכול להיות   חרי� יו

 אי% ספק   מערכות   אכיפת החוק    והמשפט שלנו
 אל הקצה הנגדי#   עומדות בפני שינוי  טוטאלי   מרחיק ר

 נדמה לי    שאיש לא יכול לבוא אלי בטענה כלשהי
 א� אני מאחל מכל הלב   לשר משפטי� בישראל

 הצלחה
 מלאה 
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 י%ִ)מישאל ֶחכבוד השופט בדימ'ס 
 אמר השבוע על בית המשפט העליו%
 ד'ע את י�ד�ְגזה ביתי    זה ביתי   מי שירי� יד על ביתי    ֶא

 ד   מ% הדברי� האלהֵמ   ל�י'ִנממה אד� פשוט ועני ממעש �8
 �ֶל>

 י%ִ)שבית המשפט העליו%   הוא ביתו של כבוד השופט בדימ'ס מישאל ֶח
 מנקר עיניי�העליו%   שהוא מעי% ארמו% מרהיב  הואיל וראיתי את בית המשפט 

 י%ִ)בעליו     מישאל ֶחחשבתי   מה   כל העושר הזה שמור  ִל
 יתֵ�

 ס   מישאל חשי%'הבית   רשאי   ככל הנראה   כבוד השופט בדימבעל 8ְ
 רי� ידו על ביתומעז   להיו   של הר�ב�>ר ֵמיב�לגדוע ֵא
 ע את ידו   מדוע לא להתיז את ראשו א� מותר לו לגדומגזרה שווה   

 לגיֶמ
תרי�מיאי% צור"  בהליכי� משפטיי�   סבוכי�  

 גזר הדי% ידוע מראש   מי שירי� יד על ביתו של כבוד השופט בדימ'ס
 עד�ג�' 6ִדי�

 ואני חשבתי על כל החקלאי� בנגב
 שמידי יו�  פורצי� לבתיה�   שודדי�   בוזזי�   ושורפי�

 דעהושו� יד לא נג
 נהפו" הוא

     על חייו     וחיי בני ביתוי דרומי   שהג% על ביתוהחקלאי )�
רכושו שהרימו יד� על ביתו מפני חבלני� בדואי� 

 נתו% במעצר
 בעליוהנה כי כ%    לא כל עושר   שמור ִל

 תלוי איזה עושר
מיהו 
 בעליו
מי לרעתומי לטובתו     
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 הקר% הקיימת לישראל
 באורח חוקי    ג� לקר% קיימת לישמעאלהפכה 

 ל�לא צרי" להחלי� את ראשי התיבות    עדיי% קק
 יהודי�    קיבלה הנחייההקר% שהיתה קיימת רק לישראל   כלומר ַל

 שלא להפלות בי% יהודי�   לערבי�
 ש    שאמא שלי   נתנה לי בכל יו� ששיריוצא   שכל ְ@

 ת ישראל   למדינת פלסטי% נתר� בי% היתר   למע% הפיכת   מדינ
    שעכשיו קוראי� לה   מדינת כל אזרחיה
 ילדוכ"   כשסיפרו לנו בילדותנו   לילדה וג� ַל
 אי" באר# ישראל    אדמה נגאלת
 דונ� פה ודונ� ש�    רגב אחר רגב

 שיקרו לנו בבלי דעת   לא ידעו  שיו� אחד יקו� לו יוע# משפטי לממשלה
 ת   על אדמות ערביות  שגאלנווירוק% את קופסאות התכל

 לעוול הזה יש השלכות   מרחיקות לכת
 א� אי% אפליה לטובת היהודי�   ברכישת אדמות המדינה

 זכות השיבהמדוע שתהיה אפליה    ִ�
 חמור מאד   א� לא אסוני   קרה לנובסיסי  משהו יסודי 

 באל� תשע מאות חמישי� וארבע   אישרה ממשלת ישראל
 % הקיימת לישראלאת תזכיר הקר

 לקנות קרקעות   לש� ישוב יהודי�   רק ליהודי�
 בא מנח� מזוז   והורה   להקצות קרקעות   ג� לערבי�

     חרקיריהתאבדות הזאתביפנית קוראי�    ַל
 אלא שש�   נחשב   הדבר למעשה של כבוד

 וכא%    
 קדושהפע� % קופסת התכלת    שהיתה 'יְזִבְל
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 ליקט הקשה והמתוקשרהקונפ
 בי% שר המשפטי�   לנשיאת בית המשפט העליו%

 לשו% המעטהאינו מוסי� כבוד   ִ�
 שר   לא לנשיאה   ולא למערכת המשפטלא ַל

 לו היו מחליפי� מהלומות   בחדרי חדרי�
 ניחא

 אבל ההתגוששות בפרהסיה   מביכה מאד
 עוד רגע וה� יגישו תביעות משפטיות   זה נגד זו

 שפוט בי% הניצי� הללומי י
 בית המשפט

 שניה� עשו מבית המשפט   חוכא ואיטלולא
 והאזרח הקט% אינו יודע   מדוע ועל מה

 מה שצ� ועולה הוא
 שהקודקודי� מתכתשי� ביניה�   כתגרני� בשוק

 י הצדק   בישראלמי ישלוט   על היכֵל
 על פי המסורת היהודית   ה� אמורי� להסיר מקרבנו

 יגו% ואנחה 
כלימה   בושה עוטי�    עלינו ועליה�    במקו� זאת 

 עצוב
 לבי לבי על כל בעלי הדי%   המתייצבי� בבתי המשפט

 מי ית% לה� את יומ�
 כשהניצי� בראש הפירמידה המשפטית

 זקוקי� בעצמ�   לשופט
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 השבוע

 סיפק לנו בית המשפט הישראלי  דו קרב מעניי%
 נשיאהמלחמת נשיאה ִ�

 נשיאת בית המשפט השלו�   כבוד השופטת עדנה בקנשטיי%  
   כבוד השופטת  דורית ביינישנשיאת בית המשפט העליו%כתבה ִל

 ה חול בעיני הציבוראת זור�
 כלפי מעלההנדושות ה היא העפת החיטי� מלאכת זוֶר

 קילשו% מעי%      שהוארֶת בעזרת ֶע
  מהחיטה  טה החי   הקליפה של המו# נושאת עימה אתהרוח 

  נופלת לקרקעחיטה הנקייה וה
 זוהי מלאכה קשה   שיש בה תועלת

 לעומתה   
 עיני הציבור&  לפזר ולהפי# חול  אל תוזריית חול בעיני הציבור   היינ

 כוונתה לסמא את העיניי�
 שלא יראו   מה שיכלו לראות  בעיניי� נקיות

 וזוהי כבר מלאכה   שמטרתה נלוזה
 רה הנשיאה לנשיאה   את שקרניתבשפת הרחוב   אמ

 שופטת בישראל   מכנה את נשיאת בית המשפט העליו%
 ה חול בעיני הציבורזור�

 לאו מילתא זוטרתא היא
 אבל עברו כבר ארבעה ימי� תמימי�

 והדבר נשכח מלב
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 %�� השופטת   תמר בר אשר צ�בודפסיקת 8ְ
   איסור הצגת חמ#   אשר זיכתה עסקי� בירושלי�   מעבירת 

 היא בעיקרה   פסיקה מעציבה   מדכדכת משהו
   הפסיקהאיד   שהניבהבעיקר   השמחה ְל

לשמחה     מה ז' עושההחברה הישראלית   מתפרקת מיהדותה       
 אנחנו כבר לא לובשי� ציצית   לא הולכי� לבית הכנסת  אי% שבת כהלכתה

 תפילי%   או שהוא בבוידע�אי% אנו מתעטפי� בטליתות    אי% לנו 
 אנחנו גלויי ראש   ואי% לנו פאות מאחורי האוזניי�

 אי% בנו את הצור" להתפלל   לבר" על כל צעד ושעל    אי% את מי   
 זו חשיבה פגאנית

 אנחנו מברכי� את עצמנו   על פרי עמלנו
 החופה והקידושי%   הולכי� ונעלמי�   יש טקסי�  הרבה יותר עכשוויי�

 יהודי�ת   לא ִל בתוכנו   סיינטולוגי�   שזוהי *�הרבה
 ג� ביו� הכיפורי�שרצי� טמאי�   הרבה הרבה   אוכלי� חזיר 

 עדיי% מדליקי� נרות חנוכה   ואוכלי� אוזני המ%   או מתחפשי� לחסיד
 ועכשיו   מי שרוצה   אוכל מצה שמורה בימות הפסח   מי שלא   לא

 הילדי�לפעמי� בוני� סוכה    בשביל 
 טוב שתהיה מזוזה   א� לא תועיל   לא תזיק

 מי יודע מה כתוב בה      שמע ישראל     והיה א� תשמעו
 עקרונות   כל כ" נוקשי�

 אד� הקובע מזוזות בביתו    אמור לקבל עליו  את העקרונות הללו
 אחרת   מה אנחנו תולי� מזוזה

 ה� את המציאות עצמאבל כבוד השופטת   לא שינתה במא
 'ת הפסחימכבר הרבה שני� אנחנו אוכלי� חמ# ִ�

ב תחומי%ואי% לנו מושג ירוק    מהו אפיקומ% של ליל הסדר    או  מהו עיר 
 בשבת קודש

 מה כל כ" מתעקשי� על   מדינה יהודית
  הזאתמדינהכמה כבר   יש בה   ַ�

תיִדהְימ% ַה 
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 המשפט   הוא כתב עת לענייני משפט
  האחרו%   התפרס� מאמר של הפרופסור המלומדבגליו%

 מרדכי קרמניצר
 תחת הש�   טרור ודמוקרטיה  והמקרה של ישראל

 הפרופסור המכובד   רואה באלימות הטרוריסטי� הפוליטיי�
 אלימות מקובלת  מבחינה מוסרית  או לפחות מובנת

 דוגמת המטרה של שחרור שטח כבוש
 דירשזכויות האד� של תושביו  מופרות ת

 במלי� יותר פשוטות  הוא מצדיק את הטרור הפלסטיני
 ע מזכויות אד� מופרות �נ א� על פי שהטרור הפלסטיני אינו  מ

ְ וכדי להוכיח זאת   די א� נשאל   מה קד� ל   מה                                      
 הזכויות המופרות  שבעטיי%   נגר�   הטרור

 או  שמא  הטרור  הוא  הגור� הבלעדי  להפרת זכויות האד�
 עטות  בה% שוטטו יהודי�  ברחבי  יהודה  שומרו%  ועזההיו שני� לא מ

 ופלסטיני�  בעשרות אלפיה�  התפרנסו  בישראל
 לא היו מחסומי�

 הסוחרי� הפלסטיני�   ראו ברכה   בעסקי�
 הפועלי� הערבי�  נכנסו למדינת ישראל  ויצאו ממנה  באי% מפריע

 רק לאחר שהופעל טרור   נגד מדינת ישראל   
  ברירה  ההגבלותבאו   בלית

 אות%  רואה  הפרופסור קרמניצר   הפרה של זכויות אד�
   מצדיק הפרופסור    הפעלת טרור  לשחרור שטח כבושמדוע 

 כשמאותו השטח  ממש  יצאו  למלחמת חורמה 
 במטרה מוצהרת   להחריב   את מדינתו   של הפרופסור

 השטח נכבש   לא משו�  שישראל  חמדה  אותו
  בצדק רב  במלחמה שנכפתה על ישראלהוא נכבש 

 כשיוצאי� למלחמה יזומה   ונוחלי�   תבוסה
 יש לדבר   

 תוצאות
 ואי% לה� להלי%   אלא על עצמ�
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 בבתי המשפטכה רבי�    מדוע נערמי�   תיקי� 

  עד כדי כ�  המחלוקות&      על מה ולמה   ר�
 &על פניה�   הדברי� ִמְסַת�ִרי�  כ

 נו   קוד� ַל8ל   מטריח   מערי� עוד תיקהתובע  הי
 הנתבע      נחשב      בבית המשפט הט'ֵרַח    ְלמְטר�ח

ע   מוחזק  זכאי   עד שלא תַכח אשמתו  כל ִנְת��
 בי% ביצוע העוול לכאורה   עד    הגשת כתב התביעה  חולפי� חודשי� רבי�

 שני� רבותבי% הגשת כתב התביעה   למת% ְפַסק הדי%    חולפות 
 אחר כ" בי% פסק הדי%   לבי% גזר הדי%

 עירעורי�   דיוני� נוספי�
ְלאחר כל אלה 

 הנתבע    אינו   משל�   את חוב' הפסק
 ע�ל   ממתיני�   עשרי� ימי�'פותחי� תיק   ְ�לשכת ההוצאה ְלפ

 מגייסי� ֶחְבר�ת  גבייה
 הוצאות בלי גבול    עוד כס� ועוד כס�

 ותפח    גורע ֵמחללו של בית המשפט&  התיק שהלכל התקופה הזאת  
 עשרות אלפי תיקי�    אי% מקו� לזוז

    וא� לא במינוי חדשי�הפיתרו%   לא יבוא מעידוד וזירוז   השופטי�
 חייבי� להמעיט   ִ�תִביע'ת

ד'%  ְ�ֶאֶר#   בה חברו יחדיו   בצוותא חדא     ִריב   וג�    מ�
 ביעותאי"    ִיְתַמֲעט בה   הת

 הפיְתרו% לא יבוא   ְ�ִד8י   התובעי�     שַלר'ב   עוולו כלפיה�
ִעי�  הפיתרו%   חייב    אבל חייב     לבוא   מצד   ַהִנְת��

ע אי   ִ�מדינת ישראל  יהיה כדאי    להיות ִנְת��  אסור שלכל נ'ֵכל ְוַרמ�
 ת הצדקאסור לתת לו  ליהנ'ת ִמ% הקצב  הזוחל ֵ�עצלתיי�  של  טחנו

ת איחסונ�  ובעלימת התיקי�פסק דינו   חייב לכלול   את ֶחלק' ַ�עִר 
 לרבות כל העמל   שהושקע בה�      אצל כל הנוגעי� בדבר

 ֶקר חסדו'כל אחד לפי    י
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 שלושה אנשי�   ישבו בבית סוהר   כעשרה חודשי�
 סת�   על לא עוול בכפ�

 רעור" הדי%   אביגדור פלדמ% אומ
 מי שהיתה פרקליטת המדינה   עדנה ארבל   בעת הגשת כתב האישו�

 וכ% השופטת   אסתר חית   שדחתה את עירער��
 שתיה%   מונו לשופטות   בית המשפט העליו%

 שלושת העצורי�  מכפר 8ַנ�א   זעקו  עד לב השמי�
 איש לא שעה לה�

    ריח� מעל ראש�מאסר עול�   על רצחעונש 
  זה היה קורהא'ט'ט'ט'   

 עכשיו   כנראה מצאו את הרוצח האמיתי   ושלושת� שוחררו למעצר בית
 אתמול שוחררו לחלוטי%

 �8המשטרה לא קיבלה את   גירסת השב
  היתה נחרצתהלפיה החשודי� אינ� חשודי�       ועמדת
 מפקד מחוז הצפו% שואל

 %ונניח   שהמשטרה  המליצה לפרקליטות   בחו� רב  להעמיד� לדי
 היעלה על הדעת   שהפרקליטות   תעבור לדו�  ותגיש כתבי אישו�

 מ% הו% להו%
 שלושה אנשי� ישבו בבית סוהר   מושפלי�    על   לא עוול בכפ�

 סת�
 זה שנוע� פדרמ%   הוחזק  שבעה וחצי חודשי�   במעצר מנהלי  ג� כ%  סת�

 מי�זה לא נחשב    אפילו שהוא ז�8ה   בעבר   ארבעי� ואחת פע
 והוא יהודי

 אז איפה הצדק
< 

 צדק   הוא כוכב רחוק במערכת השמש
 איש עדיי%  לא  הצליח להגיע אליו 
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 בית המשפט הישראלי
 ההרשיע את שר המשפטי� לשעבר    חיי� רמו%   בביצוע מעשה מגוֶנ

 ה'%    במעשהו    המגוֶנלוקבע שאי%   ק�
 כיצד זה יתכ%

 ה  שהוא רשע    בעקבות מעשהו המגוֶנהלא בית המשפט קבע 
 עונשהשית עליו   מאה ועשרי� שעות   שליחות ציבורית   8ְ

 הוחייב אותו לשל� פיצויי�   לעלמה   בה עשה את מעשהו המגוֶנ
 '%לאז אי" יכול להיות   שאי% במעשהו   ק�

 יל'%ִמבשביל לנסות לישב את הסתירה   הבלתי נמנעת   הלכתי ַל
 ובכ%

 ה:�ְרֶחי'%   ְוז�   על פי מילו% אב% שוש%    הוא  ִ�'%לק�
 )יִביר    פירושו    מעשה   ֵמִ:ְחמעשה ַמ
 ה)    הוא בי% היתר    מעשה מגוֶניִבמעשה ֵמ

 הנה כי כ%    ואשר על כ%
 '%לל בו   ק�ל�8ה הוא מעשה   ֶ)אי% מנוס מ% המסקנה    שמעשה מגוֶנ

 )יִבֵמה   מחפיר   זהו מעשה מבֶז
 '%לד   אינ� אלא    ק�שה� ביחד וכל אחד לח

 ה של מורשעלפיכ"  בית המשפט  יכול לקבוע   שיש במעשהו המגוֶנ
 '%לק�

 א" ע� כל הכבוד לבית המשפט הנכבד
 אי% הוא יכול   ואי% בכוחו לקבוע   

 ביש וֵמ ה   מבזה   מחפירשמעשה מגוֶנ
 '%לאי% בו  ק�

 המעשה   מגוֶנמשו�  שבעצ� הקביעה   כי ה
�Hַעב 
 '%לק�
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 אתמול

 נפרדה מדינת ישראל   מנשיא בית המשפט העליו%  אהר% ברק
 הטקסי� הועברו בשידור ישיר   אל כל בית בישראל

 'תיה�  הפגינו חשיבותגלימ�   עטופי� ִ�ַעהשופטי� המורמי� ֵמ
 חשיבות המעמד    חשיבות עצמ�

 הפליגו איש   בשבח   רעהוהדוברי� הכבירו מילי�   ו
 אפילו ציטטו מ% המקורות

 צדקהה   ושביה   ִ�ֶדפ�ציו% במשפט 6ִ
 ע�   לגובה עצו�   עד שנדמההרמי� ֵמה� כל כ" מ

 משקפות משוכללות   על הקרקעשה� מרחפי�   בי% הכוכבי�   צופי� ְ�
 ע� כל הכבוד לבית המשפט העליו%    ויש הרבה כבוד

 �יב�ִרו   ְ�מעטי� נזקקי� ל
 ה היו�   הנתקל בעוולותֶשהאזרח הקט%    הפשוט   ְק

 רשמי� של בית המשפטמגיע לבית משפט השלו�   ַל
 ל'ע�:ללשכה של ההוצאה ַל

 המעצרי�אול� ְל
 ש� מקו� המשפט    ש� נתבע הצדק

 הללו   אי% מקו� ואי% זמ%   לפרשנויות  עתירות חכמהאולמות ַ�
תיִתק�ת   לבי% חקיבי% חאי% הבדל של ממש     

 דקה אחתר ְ�גז�מעצר לחמישה עשר ימי�  וחמישה עשר לילות   ִנ
מעל לכל 

 מי מהמשפטני� המבריקי�   מוכ% להיות    רש�   או שופט שלו�
 במשכורת של עובד מדינה

 נשיא בית המשפט העליו% לשעבר    הרעי� על כל אלה מחמאות
 ואיש אינו שואל

 האומנ�
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