
 הרב 
אביחי 
רונצקי
תשי"ב-תשע"ח

 מבחר מהדברים שפורסמו 
 בעולם קטן לאורך השנים: 
ראיונות, מאמרים, יומני מסע

נפתלי בנט, שר החינוך 

אילת שקד, שרת המשפטים

רון כתרי, דובר צה"ל לשעבר

המשפחה

ישיבת איתמר

Aמרים צחי



2
דברים 
טובים

משפחת רונצקי

בניסיון  נוספת  טיפולים  סדרת  אבא  החל  בניסן  ה'  רביעי  ביום 
לעצור את המחלה שבגופו. בתחילת השבוע שלפני פסח ראינו שאבא 
נחלש מאוד והתחלנו לחשוש שמא הפעם הדברים קצת אחרת משהיו 
בשנתיים שבהן אבא התמודד בגבורה עם מחלתו תוך שהוא ממשיך 
זוהי  אם  ידענו  לא  הרבות.  ובמשימותיו  תורה  בלימוד  יכולתו  ככל 

היחלשות זמנית מהטיפול או חלילה הידרדרות בבריאותו.
ואנחנו  גמרא,  ולמד  במיטתו  ישב  אבא  בניסן(  )י'  בערב  שני  ביום 
ישבנו סביבו. שאלנו אותו מה הוא חושב על מצבו. אבא השיב בחדות 
כי אינו מעוניין לדבר דברים מחלישים אלא להפך, הוא רוצה לסמוך על 
הרופאים הבכירים שחיוו דעתם כי הטיפול הכימותרפי יכול לעצור את 
יזכה לחיות ולהמשיך בעשייתו עוד שנים. בסיום  המחלה ובעזרת ה' 
גם  ה'  רצון  את  עליו  כמקבל  מעלה  כלפי  כפיו  נשא  אבא  אלה  דבריו 
אם יהיה שונה מרצונו. שאלנוהו אם יש משהו שהוא רוצה לומר. אבא 
ענה בהומור המיוחד לו, שלבקשתנו יאמר "מסר לאומה". ואז ברצינות, 

מהמיית נפשו, בקול חלוש, אמר לנו אבא:
"הדבר הכי חשוב בחיים זה להאיר פנים. לומר שלום ובוקר טוב לכל 
לאומי של  לטרנד  זה  להפוך את  צריך  בקניון.  לשומר  אדם. במעלית. 
אמירת שלום. רק התעניינות קצרה ולא מעבר לכך, זה יכול לשנות את 

כל החברה הישראלית.
פנים,  "להאיר 
אחד  פנים  שיאירו 
יכול  זה   - לשני 
כל  את  לשנות 
הישראלית.  החברה 
כזה  קטן  משהו 
בוקר  שאומרים 
אומרים שלום,  טוב, 
אפשר  שלומך,  מה 
אני  במשהו...  לעזור 

מאוד מאמין בזה.
הכלכלי,  "המצב 
הפוליטי,  החברתי, 
ביחסים  תלוי  הכול 

של בני אדם".
במהלך השבוע אבא הלך ונחלש, כשהוא ממשיך כל העת בלימוד 

תנ"ך.
ביום שישי ערב פסח )י"ד בניסן( אבא כבר היה חלש מאוד ואמר 
משפט לא מובן, אך מתוכו הובנו בבהירות שתי מילים: "דברים טובים".

איננו יודעים למה אבא התכוון.
שכל  נכון  שאולי  פתוחים,  הדברים  נשארו  בכוונה  שאולי  חשבנו 
"דברים  קצת  עוד  לעולם  להוסיף  כיצד  לעצמו  יפרש  אדם,  כל  אחד, 

טובים".
כאשר פרסמנו מעט את מילותיו האחרונות אלה, שמחנו לשמוע 
עצמם:  על  שקיבלו  הטובים"  ה"דברים  על  שכתבו  שונים  אנשים  על 
אישה  למטופלים,  לחייך  החליט  במיון  שבמשמרת  לסיעוד  סטודנט 
שמיהרה לחתום על כרטיס 'אדי' לתרומת איברים, משפחה שחילקה 
יותר  השבוע  שהתאמץ  ובחור  בעיר  שלה  הבניין  לדיירי  לחג  פרחים 

בהסעת טרמפיסטים.
דברים טובים.

ראש הישיבה 
שלא עמד 

בראש
אריה גולדברגר בשם ישיבת איתמר

אבא, חבר, מורה לחיים, רב.
ירח  בבחינת  היית  בראש.  עמד  לא  פעם  שאף  שלנו  הישיבה  ראש 

שנותן לכל הכוכבים לדלוק לידך ולתת להאיר מעצמם.
תמיד אמרת שמי שמנהלים את הישיבה הם התלמידים, היה חשוב לך 
שהשולחנות בחדרי השיעורים יהיו עגולים, כי אין מישהו שיושב בראש, 

כולם שווים בעיניך.
הדבר שהכי ברחת ממנו זה שידברו עליך, שיספידו אותך.

או  הישיבה"  "ראש  ויגידו  לתורה  אותך  לא הסכמת שיעלו  פעם  אף 
"מורנו ורבנו".

גם שאתה לא פה, אני אשתדל מאוד לא לעצבן אותך.
זכיתי להכיר אותך 
מתבגר  נער  בהיותי 
בגיל 14, ומאז נקשרו 
בימי  עוד  דרכינו. 
התיכון בישיבת חצים 
להעיר  בבוקר  באת 
קמעא  פתחת  אותנו, 
לחשת  הדלת,  את 
והלכת...  טוב"  "בוקר 
נתת בנו אמון שנקום, 
מאוד  קשה  והיה 

לאכזב אותך.
לאחר מכן ביקשת 
שנבוא להיות שותפים 
הישיבה  בהקמת 
באיתמר,  הגבוהה 
והקשר המיוחד בינינו 
לא  הגדולה  והאהבה 

הותירו לנו כמובן בררה ונרתמנו לדגל.
נפרדנו ממך ברחבת משכן אהוד, בית המדרש שכל כך אהבת. תמיד 
חזרת לכאן, בכל תפקיד שעשית, פה היה ביתך, המקום שלך בצד שמאל 
מבית  עוד  ישן  עץ  כיסא  רגיל,  ליד התלמידים, שולחן  בית המדרש,  של 

המדרש הקודם, הכול פשוט, כמו שאתה היית.
הישיבה הייתה מפעל חייך. אהבת מאוד אותנו, את התלמידים, לא 
מדרש,  בבית  מקום,  בכל  שיחות  על  שיחות  האישי,  הקשר  על  ויתרת 

בצבא, בשמחות ובמשברים, בכל מקום שבו היינו - היית מופיע.
הרב, אילו היית כאן עכשיו היה חשוב לך לומר את משנת חייך.

תמיד הייתה שגורה בפיך מסכת אבות, שכל כולה דרך ארץ שקדמה 
לתורה, דבר זה היה המוטו בחייך.

הנחלת לנו שהַקדמת שלום לכל אדם באשר הוא היא לא סתם אמירת 
היית  איפה  גר?  אתה  היכן  אתה?  מאיפה  ובדקת:  חקרת  תמיד  שלום. 
בצבא? ומשם כבר היית מוצא את הדרך לשיחה ארוכה וחיבורים נוספים.

יודע  אני  הוא.  באשר  האדם  ואהבת  חיבורים  של  איש  כולך  היית 
שלפעמים זה נשמע כמו קלישאות של הספדים, אבל תסתכלו כאן סביב 
- רבנים, קצינים, משפחות השכול, חברים ותלמידים מכל קצות הקשת 

הישראלית.
נגעת בכולם וחיברת את כולם באהבה גדולה.

בוגרים, תלמידים, ידידים ושותפים לדרך.
יש לנו משימה להמשיך את הרוח המיוחדת של הרב שכל כך אהבנו, 

רוח של מסירות נפש לתורה, לעם ישראל ולארץ ישראל,
ופשטות,  ענווה  של  רוח  שיפוטיות,  ללא  אדם  לכל  נתינה  של  רוח 

חירות מחשבתית ואמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא,
רוח שיוצאת מבית המדרש ונושבת בכל מקום.

תמונות 
בזיכרוני 

עפות
תא"ל )במיל'( רון כתרי, בן 

מחזורו של הרב 
רונצקי בפנימייה 

הצבאית, דובר 
צה"ל לשעבר

הרב אביחי רונצקי. איש 
במטען  באיכויותיו,  מגוון 
קורותיו. מוזר לחשוב שאינו 
עוד. בעבורנו היה אבי,  כאן 

או ־ שימושי יותר ־ ֶטטו. 
בקיץ  הצבאית  בפנימייה  הכרתיו  ראשונה:  תמונה 
1966. דק ושחום, שיערו שחור מבריק, בלורית משתפלת 
על  שכן  קטן  חיוך  בוחנות.  חודרות,  עיניו  מצחו.  על 
שפתיו גם כשהיה כעוס. בעצם, אינני זוכר אותו כעוס. 
הוא היה איש של שלווה ורוגע, של מתינות ונועם, וגם 
כי  עד  בשקט,  מילותיו  לואט  היה  ויכוח  או  במחלוקת 
קשה היה לעתים להבין את דבריו בהאזנה ראשונה. אני 
זוכר שהשתוממנו עת בחר ללכת )עם בוגר נוסף( "הכי 

רחוק" ולהתנדב לקומנדו הימי, לשייטת. 
תמונה שנייה: אחרי מלחמת יום הכיפורים בחולות 
קצין  אנוכי  שקד,  בסיירת  מ"פ  טטו  בסיני.  רפידים 
המודיעין של חטיבת טנקים, מפגש בתרגיל של חול ויזע. 

אני זוכר שהתרגשנו בפגישה. 
גדול  היה  כבר  שאז  רונצקי,  הרב  שלישית:  תמונה 
אני  אותי...  מחפש  לתלמידיו,  דרך  ומורה  בתורה 
שהרמטכ"ל  אותי  משתף  הרב  צה"ל.  כדובר  בתפקידי 
פנה אליו והם מדברים בחזרתו למדים, לכהן כרב הצבאי 
הראשי. נפעמתי. שוחחנו על המעלות ועל המגרעות של 
מהלך שכזה. הבטחתי לו )וקיימתי, לאחר זמן( שאדריך 
עמידה  התקשורת.  באמצעי  הדיבור  באמנות  אותו 
הכנסת.  ובבית  בישיבות  בה  התנסה  הרי  ־  ציבור  בפני 
בדרכו המיוחדת הוא ניסה לפתור מחלוקות ולקדם את 
אמונותיו גם למול התנגדויות, שכדרך המקום הפכו חיש 

מהר נוקבות ואף בוטות ומתלהמות. 
רונצקי מגיע אליי לבית  )הרב( אבי  תמונה רביעית: 
הספר הריאלי העברי בחיפה, שניהלתי שנים רבות. הוא 
חינוכי  וערך  גדולה  זכות  לי  שניתנה  בהזדמנות  ראה 
נשגב )אצל אבי המונחים הללו לא נשמעו מליציים...(, 
וביקשני לפעול לכך שיינתן לו להורות בבית הספר שלו-
שלנו. ריחוק מגוריו מנע את מימוש משאלתו, אך פעמים 
מספר הוא שאלני אם יסכינו ההורים עם שילובו של רב 
בשורות מורי בית הספר... לא הגענו לבחון זאת. לי לא 
היה ספק שבצד התנגדויות צפויות ־ נתגבר. כאמור, לא 

הגענו לדבר מעשה. 
אחר כך הוא דחף נמרצות לחבר את תלמידי הריאלי 
בעיקר  וארגן,  שיזם  יהודית'  'זהות  מפעלות  למסגרת 
שנתפס  למהלך  חילוניים  גורמים  התנגדויות  לנוכח 
בעיניהם 'הדתה'. בריאלי לא סברנו כך, וראינו בשיתוף 
קודש  לימודי  בריאלי  שלימדו  לאופן  מתבקש  המשך 

דורות של תלמידים.
רונצקי,  אביחי  תא"ל  רונצקי;  הרב  הדרך  מורה 
המפקד; אבי חברנו, בן מחזורנו; טטו שלנו. כמה עצוב 
ועוד  כעת  כבר  חסר  הוא  כמה  מעמנו,  ללכת  שהקדים 

תתעצם תחושת החסר. זכרו נצור עמנו.

ביום שישי ערב פסח אבא 
כבר היה חלש מאוד ואמר 
משפט לא מובן, אך מתוכו 

הובנו בבהירות שתי מילים: 
"דברים טובים". איננו יודעים 

למה אבא התכוון. חשבנו 
שאולי בכוונה נשארו הדברים 

פתוחים, שאולי נכון שכל 
אחד, כל אדם, יפרש לעצמו 

כיצד להוסיף לעולם עוד קצת 
"דברים טובים"

הדבר שהכי ברחת ממנו זה 
שידברו עליך, שיספידו אותך.
אף פעם לא הסכמת שיעלו 

אותך לתורה ויגידו "ראש 
הישיבה" או "מורנו ורבנו".

נפרדנו ממך ברחבת משכן 
אהוד, בית המדרש שכל כך 

אהבת. תמיד חזרת לכאן, בכל 
תפקיד שעשית, פה היה ביתך, 

המקום שלך בצד שמאל של 
בית המדרש, ליד התלמידים, 

שולחן רגיל, כיסא עץ ישן עוד 
מבית המדרש הקודם, הכול 

פשוט, כמו שאתה היית
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3  הרב 
האהוב

נפתלי בנט

הרב האהוב כבר חסר לי. 
הרב  את  תמיד  כיניתי  כך  האהוב".  "הרב 
רונצקי. כי כזה הוא היה. רב - מצפן, מדריך, מורה. 
אהוב - כל אחד, ללא קשר למעמדו או לדרגתו, 
כולם  ולכן  אותו,  ואוהב  אותו  מכבד  שהרב  ידע 
אהבו את הרב כל כך. וגם אני אהבתי אותו מאוד 

מאוד. 
פגשתי  שכאשר  ממשפחתו  מבין  אני  כעת 
שיחתו  הייתה  זו  פסח  שלפני  חמישי  ביום  אותו 
ומה  לשלומי  אותי  שאל  הוא  כהרגלו,  האחרונה. 
קורה במדינה. ואז הוא ביקש, בשארית לחישותיו, 
שכל  בישראל:  חדש  מנהג  מעין  ליצור  שנדחוף 
אחד בכל יום יברך אחד את השני לשלום. יאמר 
"בוקר טוב" גם לאדם זר באוטובוס או במעלית. 
הרב האהוב האמין שכך תיווצר רוח טובה שתהא 
מידבקת. ולבסוף הוא גם אמר "אני אתחזק". סיים 

ברוח אופטימית. כך, יומיים וחצי לפני לכתו. 
להיות  האהוב:  הרב  של  מהותו  שזו  לי  נדמה 

טוב ולראות טוב, ולצד זה לפעול כל הזמן בחוזק 
ובעצמה. 

את  חיזק   - ב'גדולות'  עסק  האהוב  הרב 
זהות  הנחיל  מופלאה,  ישיבה  הקים  ישראל,  עם 
יהודית, בנה צבא טוב עם רוח של ניצחון, בצה"ל 
הכיפורים  יום  במלחמת  נועז  כלוחם  שירת 
ובהמשך דרכו הגיע עד לתפקיד החשוב של הרב 
הצבאי הראשי. אך תמיד עשה זאת דרך העיסוק 
ב'קטנות' - שוחח עם נהג אוטובוס, שמר שמירת 
לילה משותפת עם לוחם, ביקר אלמנת צה"ל, עזר 

לתלמיד במצוקה. 
הוא היה תמים אך הבין הכול. הוא בחר שלא 
הייתה  לא  דרכו  וציניות.  אכזריות  רוע,  לראות 
בתוכחה אלא בדוגמה. אל מול רוע - טוב לב. אל 

מול ציניות - אמונה נחושה. 
וזה היה מידבק. 

**
הדור  של  הגדולות  המשימות  אחת  לדעתי 
במדינתנו  כאן  לנהל  היא  המשימה,  אולי  שלנו, 

האהובה ויכוח תוסס ופורה מתוך אהבת אמת. 
באמת  זה  האם  שכתבתי.  המשפט  את  קראו 
החרדים,  בימין,  בשמאל,  'הם'  הרי  אפשרי? 
החילונים, הדתיים, טועים כל כך! וכל יום אנחנו 
קוראים בפייסבוק איך 'הם' רוצים בעצם להחריב 
להשמאיל,  לחלן,  מנסים  הם  ישראל.  מדינת  את 

להחזיר בתשובה, להדת אותנו.
בר  כל  אפשרי.  שזה  אותי  לימד  האהוב  הרב 
פלוגתא של הרב התאהב בו. לא משנה מה חושב 
האדם על ראשו ומה אורח חייו, הרב התחבר לכל 

אחת ואחד. ראה בכל אחד את האדם. 
אם הרב יכול, אנחנו חייבים. 

אני מבטיח להשתדל לקחת מעט מהרב. לנסות 
זרים בשלום. לא לשנוא את בר הפלוגתא.  לברך 

לקבל כל אחד. בואו ננסה. למענו, למעננו. 
מתגעגע אליך, רב אהוב שלי, 

נפתלי בנט

הרב אביחי רונצקי 

 שותף לדרך, מורה 
וחבר אמת

איילת שקד, שרת המשפטים

כאשר החלטתי לעזוב את חיי הנוחות ולקפוץ 
ועם  רונצקי  הרב  עם  ישבתי  הפוליטית,  לביצה 

נפתלי בנט על ספסל בפארק הירקון ודיברנו.
ביררנו עם עצמנו את אחת השאלות החשובות 
בחיי מדינת ישראל: כיצד דתיים וחילונים יכולים 
מאמינים  שכולנו  הערכים  ברוח  פעולה  לשתף 
לא  היא שהבירור  הדדי. האמת  כבוד  מתוך  בהם, 
ההכרח  את  הבנו  מיד  כמעט  במיוחד.  קשה  היה 
מידית:  הייתה  לפוליטיקה  הדרך  מכאן  והיכולת. 
הקמנו את "ישראלים", במטרה להניף על דגלנו את 
ה"קוורטט הקדוש": עצמה יהודית - חיזוק הזהות 

היהודית, כיבוד האחר ושמירה על ארץ ישראל.
לאחר מכן, כשהחלטנו להצטרף לבית היהודי, 
רונצקי  והרב  בפריימריז  התמודדנו  ואני  בנט 
ליווה אותנו בכל השלבים. כחילונית ההשתלבות 
ההתחלתית לא הייתה מובנית מאליה לכול. וכאן 
שרק  כפי  בנחישות  פעל  הוא  לתמונה.  הרב  נכנס 

הוא יודע ושכנע את הספקנים בחשיבות המהלך.
נזכרתי בכל זה ביום שני השבוע, כאשר ניחמתי 
אישיות  אותה  בדיוק  איך  ושמעתי  את המשפחה 
משפחתו  בני  החיים.  רובדי  בכל  התגלתה  בנפשו 
נתן  הוא  לחייו  האחרון  שישי  ביום  כיצד  סיפרו 
את צוואתו כ"מסר לאומה", ממש בלחישה: "הכי 
חשוב להאיר פנים, לומר 'בוקר טוב' גם למי שלא 
מכירים. צריך שהנוהג יהפוך לטרנד לאומי באופן 
שישנה את כל החברה הישראלית". כזה היה הרב, 
חברתית  בלכידות  שמאמין  מושבע  אופטימיסט 

ובאחדות אמתית.
לצד השלווה שהקרינו פניו, נפשו הייתה סוערת 
ולא מצאה רגע של מנוחה. היה בו עומק אינסופי 
זרי  על  לנוח  סירב  הוא  ובהירות.  פשטות  לצד 
הדפנה. 24/7 חשב הרב רונצקי מה עוד הוא יכול 
לעשות למען העם והארץ, איזו אבן הוא עוד לא 
הפך כדי להיטיב עם מי שזקוק לכך. גם כרב הראשי 
כדי  רק  בלינה במיטת שדה,  לצה"ל הוא לא בחל 
להספיק ב־6:00 בבוקר להיות עם לוחמים באיזה 

יציאה לשליחות בהודו, יחד  תרגיל, ולא פסח על 
עם רעייתו המופלאה, כדי לפגוש את התרמילאים 

הישראלים בהימלאיה.
של  צוואתו  לפי  חייו  כל  פעל  רונצקי  הרב 
טרומפלדור: "חסר גלגל? אני הגלגל. חסרים מסמר, 
בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. צריך לחפור אדמה? 

אני חופר. צריך לירות? אני חייל. משטרה? רופא? 
עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, אני עושה 

את הכול... אני יודע רק ציווי אחד: לבנות".
השבוע, בצאתי מבית האבלים, ביקשתי לקחת 
עשייתו  ליבת  את  שמרכז  הספר  את  הביתה  עמי 
ומאמריו ב"עולם קטן", שיהיה לי בבית כדי שאוכל 
מפעם לפעם לקרוא ולומר לעצמי כמה הוא צודק. 

העולם בלעדיו חיוור יותר וטוב פחות.
היה  שהרב  יודעת  אני  אבל  לסיים.  רציתי  כך 
כועס עליי, על הפסימיות: מה פתאום טוב פחות?! 
עוד  יהיה  ולא  אין  אופטימית:  בנימה  אסיים  אז 
מורשתו,  את  נקיים  אנחנו  אבל  כמוהו,  מישהו 

מורשת של אחדות וערבות הדדית.
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מצעדנו מרעים
הרב אביחי רונצקי, הרב הראשי לצה"ל

העצמאות,  שביום  החידוש  מה  השואלים  יש 
לפחות  או  כך,  על  שיעור  שאעביר  ומבקשים 
איזשהו פלפול למדני שיבאר את העניין. ואז אני 

שבים  והם  שאלתכם?  מה  השואלים,  את  שואל 
ושואלים, באמת מה החידוש?

וכדי למנוע את הישנות ְשאלתי ושאלתכם - 
דהויה  חולצתי תמונה  מוציא מהכיס שבדש  אני 
השבוע.  סוף  מעיתוני  מאחד  מכבר  זה  שגזרתי 
חבוש  יהודי  ילד   - דייה(  )המפורסמת  בתמונה 
כובע קסקט ובעל עיניים מפוחדות מרים את ידיו 

כאות כניעה מול הצורר הנאצי.

ליום  בסמוך  בעיקר  זו  תמונה  עמי  נושא  אני 
העצמאות, מפני שהנני מכיר ויודע שישנם אנשים 
בקרבנו, בעיקר צעירים בגילם, ששואלים ולעתים 
ולועגים על עצם קיומה של  אף מתריסים 

מדינת ישראל.
נסתמאו  כך  כדי  עד  האם  הכיצד? 
את  המופלא,  הנס  את  מראות  עינינו 
לאחר  ממש,  היבשות  העצמות  תחיית 
קברות  בית  בתוך  חיים  של  שנים  אלפיים 
ענק כשתולעים מכלות כמעט את שארית 

בשרנו? 
עלינו ההורים, המחנכים  חובה מוטלת 
ליום  קורא  שלא  בראשו,  שעיניו  מי  וכל 
בינות  להיבלע  שלא  יום,  וללילה  לילה 
לשדו  את  המוצצות  העיתונים  לכותרות 
של הרגע המצער, הרע בדרך־כלל, ולהביט 
במבט רחב הכולל את ההיסטוריה של עמנו 
מראשית ועד אחרית. רק כך נשכיל לראות 
מדינת  שבהקמת  הנס  גודל  את  ולהבין 
אין  עד  ולהודות  לשמוח  וממילא  ישראל, 
קץ לריבונו של עולם שזכינו לחיות בימים שכאלו.
משלחת  עם  בפולין  ביקרתי  שנים  כמה  לפני 
צועדים  זכורני שבעת שנכנסנו,  צה"ל.  קציני  של 
זמזם  אושוויץ,  המוות  מחנה  שערי  דרך  בסך, 
עוד  "ומצעדנו  הפרטיזנים:  משיר  משפט  באוזניי 
שמצעדנו  זוכים  אנו  והנה  פה".  אנחנו  ירעים 
פולין,  אדמת  על  לא  מרעים,  איך  ועוד  מרעים, 

אלא, ובעיקר, פה בארץ ישראל!
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ערכי לחימה ותקשורת
הרב אביחי רונצקי

עליהם  עומד  שצבא  העיקריים  היסודות  אחד 
הוא הערבות ההדדית, סולידריות בלעז. היחיד מוכן 
ויותר  למענו.  והם  הכלל,  למען  נפשו  את  למסור 
מכך ביחסי מפקדים וחייליהם - בהיבט של לקיחת 

גיבוי  ונתינת  אחריות 
בכירים  מפקדים  של 
להם,  שכפופים  לאלו 
בעת  ובעיקר  גם 
תוך  שכשלו  שייתכן 

כדי מילוי משימתם.
שמתרחש  במה 
בימים  עינינו  לנגד 
נראה  האחרונים 

שיסוד זה נפגע.
שלום  סא"ל 
סמח"ט  אייזנר, 
פיזור  שבעת  הבקעה, 
אנרכיסטים  פורעים 
את  נמרצות  הכה 
לאחר  מהם  אחד 
שהלה שבר את אחת 
לא   - מאצבעותיו 
במעט  ולו  גיבוי  קיבל 
אדרבה,  ממפקדיו. 
אל  מקיר  חריף  גינוי 
ממפקדי  נשמע  קיר 
עוד  הבכירים,  צה"ל 
תחקיר  שנערך  קודם 

יסודי למה שאירע.
כעשר  בן  סרטון 

התפרעות  מתוך  אחד  אירוע  שתיעד  שניות 
למפקדים  הספיק  פורעים  אותם  של  ממושכת 
לקבוע שהאירוע חמור ביותר, ולהשעות את סא"ל 

אייזנר מתפקידו.
התקשורתי  ללחץ  כניעה  כאן  הייתה  לדעתי 
הנאמנות  על  נכוחה  עמידה  במקום  והבינלאומי 
לפקודיך. נאמנות זו אין פירושה טיוח או התעלמות 
מכשלים אם אכן נעשו במהלך האירוע, אלא הבנה 
שתוך כדי מבצע ישנן כמעט תמיד שגיאות ותקלות; 
שהרי ידוע לכול שמי שלא עושה לא טועה. ציפיותיי 
וידונו  אייזנר  סא"ל  את  שיחבקו  הן  מהמפקדים 
אותו לכף זכות לאור עברו הצבאי הקרבי, נחישותו 

הרבה וחתירתו למגע בעת האירוע.
ל"הקטנת  להביא  עלולה  העורף  הפניית 

למוקדי  להיכנס  רצון  ולאי  המפקדים  אצל  ראש" 
החיכוך בעימותים השונים, בעיקר אלו שמצלמות 

התקשורת עוקבות אחריהם בקפידה.
בשנים האחרונות, תשומת הלב בצה"ל למערכת 
המקומית  התקשורת 
הזרה,  לזו  ובייחוד 
ויותר  יותר  הופכת 
מובן  מבצעי.  לעניין 
להתייחס  אפשר  שאי 
לסיקור  בביטול 
ולהד  התקשורתי 
מחולל,  שהוא  הרחב 
עד  היא  שאלה  אך 
כמה מפקדים וחיילים 
ויכולים  צריכים 
עצמם  על  להעמיס 
תקשורתיים  היבטים 
ביצוע  בעת 
תדריך  משימותיהם. 
שאומר:  לביצוע 
כיבוש  היא  משימתך 
פינוי  או  מסוים  יעד 
ציר תנועה ממפגינים, 
שמצלמות  דע  אך 
עוקבות  התקשורת 
לפגוע  עלול   - אחריך 

בביצוע המשימה.
ישראל  אמונת 
רוח  ערכי  ותורתו, 
ועקרונות  צה"ל 
המלחמה, הם בלבד אלה שאמורים לקבוע בהיבט 

המקצועי והערכי.
הכאת  של  למראות  התרגלנו  הבושה,  למרבה 
לריבונות  וביטוי  סמל  שהם   - ומפקדים  חיילים 
ומפקד  בכלל  חייל  הכאת  ישראל;  בארץ  היהודית 
בפרט, כמוה כסטירת לחי למדינה כולה. לא פחות 
זוכה  נמרצת  מכה  והשיב  שהוכה  וכשמפקד  מכך. 

לגינוי בראש כל חוצות, זה פשוט היפוך היוצרות.
ולהמשיך  השפתיים  את  לנשוך  שצריך  נראה 
חיזוק  תוך  הארוכה,  בדרכנו  ובנחישות  בסבלנות 
לארצו  ישראל  עם  שיבת  של  הלאומי  היסוד 
וביסוסו, וכלשונה הברור של תורתנו: "ואולך אתכם 

קוממיות", ופירש שם רש"י - בקומה זקופה.

תדריך לביצוע שאומר: משימתך 
היא כיבוש יעד מסוים או פינוי ציר 

תנועה ממפגינים, אך דע שמצלמות 
התקשורת עוקבות אחריך - עלול 

לפגוע בביצוע המשימה. אמונת 
ישראל ותורתו, ערכי רוח צה"ל 

ועקרונות המלחמה, הם בלבד אלה 
שאמורים לקבוע בהיבט המקצועי 

והערכי
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ראש הממשלה 
והרמטכ"ל, 

אכזבתם.
נפתלי בנט

במתקפת  פתחה  הישראלית  התקשורת  כאשר 
את  לוחמימ  רבבות  הפנו  אייזנר,  �א"ל  של  החי�ול 
עיניהמ אל המנהיגות הצבאית והלאומית של ישראל.

גבול  על  ב�יורימ  בצפונ,  במארבימ  החיילימ 
מצרימ ובפעילות ביו"ש, כולמ קיוו שאתמ, המנהיגימ, 
לא תיגררו אחר ה"עליהומ". שלא תגזרו את דינו של 
יוטיוב  �רטונ  של  שניות  שש  �מכ  על  קרבי  מפקד 
מה  שתעשו  עוינ.  אנטי–ישראלי  ארגונ  בידי  ערוכ 

שנכונ, לא מה שפופולרי.
ואתמ אכזבתמ.

מיהרתמ לגנות ולהשעות את �א"ל אייזנר. בטרמ 
תחקיר. בטרמ בדיקה. בטרמ שמיעת הקצינ.

הגיבוי שמפקד נותנ לפקודיו נבחנ דווקא במקרימ 
עצמי  אני  טעויות.  יש  כאשר  גמ  זה.  כמו  קשימ, 
מבצעית  פעילות  במהלכ  טעויות  עשרות  ביצעתי 
מי שעושה,  ומג"ד.  מ"פ  מ"מ,  כל  וככ  השנימ.  לאורכ 
טועה. אנו זקוקימ למפקדימ שיובילו, שייזמו, שייקחו 

אחריות.
יומ  לקראת  החיילימ"  את  "לחבק  חכמה  לא 
של  "קולה  של  חגיגי  לשידור  לעלות  או  העצמאות 
אמא" בגל"צ. המבחנ הוא להיות עמ עצבי ברזל דווקא 

כאשר התקשורת מתלהמת וחורצת גורלות.
לוחמי צה"ל ומפקדיו ימשיכו לקחת אחריות ולהגנ 
על המדינה, ומצפימ מכמ לעמידה חזקה יותר בעתיד.

לעצמאות 
נשמת המדינה

הרב יהודה בן–ישי
אנחנו ניצבימ עכשיו בתקופה שבינ פ�ח לשבועות, בינ עצמאות לחירות. 
במלחמת  החלה  גאולתנו  עמימ.  ומרודנות  זרימ  משלטונ  מעבדות,  יצאנו 
העצמאות ועתה אנו ע�וקימ במלחמת החירות, במלחמה על זהותנו הפנימית 
הישראלית האמתית. מלחמה זו לא פחות קשה ממלחמת העצמאות הידועה, 

והיא דורשת כוחות גופ וכוחות נפש אדירימ.
עמנו הולכ ומתקדמ בציר שבינ עצמאות לחירות, ותוכ 
כדי ניצחונ בקרב על עצמאותו הוא כובש לאט לאט גמ את 

חירותו.
המתגלה  מצרימ  וכיציאת  תמה  לא  העצמאות  מלחמת 
נמשכת  גאולתנו האחרונה,  עד  הגאולות  בכל  נטויה  בזרוע 
"בדמייכ   - עמנו  את  הפוקדימ  הקרבות  בכל  זו  מלחמה 
חיי". מלחמה קשה וארוכה זו דורשת רוח ונשמה, "אותיות 
בפירושו  זצ"ל  קוק  הרב  דברי  וככ  מטרה.  ובירור  ברורות" 

להגדה של פ�ח:
"החירות הצביונית היא אותו הרוח הנישאה שהאדמ וכנ 
העמ בכלל מתרוממ על ידה להיות נאמנ להעצמיות הפנימית 
שלו, לתכונה הנפשית של צלמ אלוקימ אשר בקרבו, ובתכונה 
כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיימ מגמתיימ ושהמ 

שווימ את ערכמ" (ענייני פ�ח, עולת ראיה ח"ב עמ' רמה).
"�ור  של  צרופה  לאמת  המשתוקק  חירות  של  עמ  להיות  אנו  מבקשימ 
מרע", במאבק עיקש ברע ובעושי רשע, ול"עשה טוב" בהופעות �גולותיו של 

אהבה וח�ד, יושר ואמונה.
את  המבטל  כופה  חיצוני  גורמ  מכל  שחרור  היא  עצמאות  פשוט  באופנ 
חופש פעולתו של האדמ. לעומת זאת חירות היא חופש פנימי, נפשי, נשמתי. 
(פרקי  תורה  בתלמוד  מי שעו�ק  חורינ אלא  בנ  לכ  רבותינו שאינ  לכנ אמרו 
מדרגתו  את  לאדמ  לתת  שנועדה  האלוקית  בהדרכה  עו�ק  כלומר  ו,ב),  אבות 

האלוקית העצמית.
מכתב  "והמכתב  ָחרות:  במילה  חירות  למילה  המקור  את  ראו  רבותינו 
אלוקימ הוא חרות על הלוחות" (שמות לב,טז) - אל תקרי ָחרות אלא ֵחרות. 
כלומר, כשהאדמ מגיע בזכות תלמוד התורה למכתב אלוקימ החרות בנפשו 
הוא אדמ חירותי, כי חייו מוכתבימ לו מבפנימ, מנשמתו, ולא על ידי הלכי 

רוח חיצוניימ וזרימ.
הנשמה  היא  "מלאה  ז):  (�עיפ  ישראל  ארצ  באורות  קוק  הרב  דברי  ואלה 
ומציאות  הבטה  רוח  מלאות  ורצונ,  דעה  מלאות  חיימ,  אור  מלאות  אותיות 
הדרגות  יתר  כל  חיימ  זיו  מתמלאות  הללו  החיות  האותיות  מזוהר  מלאה. 
אשר לבניינ החיימ אשר לכל שדרות הרצונ, הדעה והמפעל לרוח ונשמה בכל 

ערכיהמ".
"תכפ בגישתנו למצווה לעשותה, מתגדלות כל האותיות החיות שבמהותנו. 
מפוארה  עליונה,  והוויה  חיימ  באור  מתעצמימ  ומתבגרימ,  מתגדלימ  אנו 

ועשירה עושר קודש עולמימ, ובאור תורה זיו חכמה" (אורות עמ' יא–יב).
מעמ חופשי בארצו אנחנו מתרוממימ להיות עמ חירותי בנשמתו.

ערכי לחימה 
ותקשורת

הרב אביחי רונצקי, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר והרבצ"ר לשעבר
אחד הי�ודות העיקריימ שצבא עומד עליהמ הוא הערבות ההדדית, �ולידריות בלעז. 
היחיד מוכנ למ�ור את נפשו למענ הכלל והמ למענו. ויותר מככ ביח�י מפקדימ וחייליהמ, 
גמ  להמ,  שכפופימ  לאלו  בכירימ  מפקדימ  של  גיבוי  ונתינת  אחריות  לקיחת  של  בהיבט 

ובעיקר בעת שייתכנ שכשלו תוכ כדי מילוי משימתמ.
במה שמתרחש לנגד עינינו בימימ האחרונימ נראה שי�וד זה נפגע.

�א"ל שלומ אייזנר, �מח"ט הבקעה, שבעת פיזור פורעימ אנרכי�טימ הכה נמרצות את 
אחד מהמ לאחר שהלה שבר את אחת מאצבעותיו - לא 
קיבל גיבוי ולו במעט ממפקדיו. אדרבה, גינוי חריפ מקיר 
אל קיר נשמע ממפקדי צה"ל הבכירימ, עוד קודמ שנערכ 

תחקיר י�ודי למה שאירע.
מתוכ  אחד  אירוע  שתיעד  שניות  כעשר  בנ  �רטונ 
התפרעות ממושכת של אותמ פורעימ ה�פיק למפקדימ 
לקבוע שהאירוע חמור ביותר, ולהשעות את �א"ל אייזנר 

מתפקידו.
לדעתי הייתה כאנ כניעה ללחצ התקשורתי והבינלאומי 
זו  נאמנות  לפקודיכ.  הנאמנות  על  נכוחה  עמידה  במקומ 
אינ פירושה טיוח או התעלמות מכשלימ אמ אכנ נעשו 
במהלכ האירוע, אלא הבנה שתוכ כדי מבצע ישננ כמעט 
תמיד שגיאות ותקלות; שהרי ידוע לכול שמי שלא עושה 
�א"ל  את  שיחבקו  הנ  מהמפקדימ  ציפיותיי  טועה.  לא 
זכות לאור עברו הצבאי הקרבי,  וידונו אותו לכפ  אייזנר 

נחישותו הרבה וחתירתו למגע בעת האירוע.
הפניית העורפ עלולה להביא ל"הקטנת ראש" אצל המפקדימ ולאי רצונ להיכנ� למוקדי 

החיכוכ בעימותימ השונימ, בעיקר אלו שמצלמות התקשורת עוקבות אחריהמ בקפידה.
בשנימ האחרונות, תשומת הלב בצה"ל למערכות התקשורת המקומית ובייחוד לזו הזרה, 
ויותר לעניינ מבצעי. מובנ שאי אפשר להתייח� בביטול ל�יקור התקשורתי  יותר  הופכת 
ולהד הרחב שהוא מחולל, אכ שאלה היא עד כמה מפקדימ וחיילימ צריכימ ויכולימ להעמי� 
על עצממ היבטימ תקשורתיימ בעת ביצוע משימותיהמ. תדריכ לביצוע שאומר: משימתכ 
היא כיבוש יעד מ�וימ או פינוי ציר תנועה ממפגינימ, אכ דע שמצלמות התקשורת עוקבות 

אחריכ, עלול לפגוע בביצוע המשימה.
ועקרונות המלחמה, המ בלבד אלה שאמורימ  רוח צה"ל  ותורתו, ערכי  ישראל  אמונת 

לקבוע בהיבט המקצועי והערכי.
וביטוי  �מל  שהמ   - ומפקדימ  חיילימ  הכאת  של  למראות  התרגלנו  הבושה,  למרבה 
לריבונות היהודית בארצ ישראל; הכאת חייל בכלל ומפקד בפרט, כמוה כ�תירת לחי למדינה 
כולה. לא פחות מככ. וכשמפקד שהוכה והשיב מכה נמרצת זוכה לגינוי בראש כל חוצות, זה 

פשוט היפוכ היוצרות.
נראה שצריכ לנשוכ את השפתיימ ולהמשיכ ב�בלנות ובנחישות בדרכנו הארוכה, תוכ 
חיזוק הי�וד הלאומי של שיבת עמ ישראל לארצו ובי�ו�ו, וכלשונה הברור של תורתנו: 

"ואולכ אתכמ קוממיות", ופירש שמ רש"י - בקומה זקופה.
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ÌÏÂÚקטן קוממיות בארצנו
הרב יונה מצגר הרב הראשי לישראל

 ¨Â¢Î  ‡¯˜ÈÂ©  Â˙¯Â˙·  ‰¢·˜‰  ÂÁÈË·‰˘ ‰ÁË·‰‰
 ‡È‰ ¨¢˙ÂÈÓÓÂ˜ ÌÎ˙‡ ÍÏÂ‡Â ÌÎÏÂÚ ˙ÂËÂÓ ¯Â·˘‡Â¢ ∫®‚¢È
 ˙·˘ÏÂ Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ˙ÂÏÚÏ ÂÎÊÈ˘ Ï‡¯˘È ÌÚÏ ß‰ ˙ÁË·‰
 È¯·„·  ˜ÈÈ„˘Î  Æ‰‚Â˘‚˘Â  ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï  ‰‚‡„  ÍÂ˙  ‰·
 ˙ÂËÂÓ ¯Â·˘‡Â¢  ¨ÔÂ˘‡¯‰ ÆÌÈ˜ÏÁ È˘Ó ·Î¯ÂÓ ‡Â‰ ÈÎ  ÔÈÁ·  ˜ÂÒÙ‰
 ÌÎ˙‡ ÍÏÂ‡Â¢ È̈˘‰ Â̈˙ÂÏ‚ ÏÂÚ ˙‡ ¯Â·˘Ï ÂÏ ÁÈË·Ó ß‰ ≠ ¢ÌÎÏÂÚ

 Æ¢‰ÙÂ˜Ê ‰ÓÂ˜·¢ ∫È¢˘¯ Ï˘ Â¯·Ò‰Î ¢˙ÂÈÓÓÂ˜
 ‰ÓÂ˜· ÌÎ˙‡ ÍÏÂ‡Â¢ ˙ÂˆÓ˙· ˙·˙ÂÎ ‰¯Â˙‰ ‰˙È‰ ÂÏÈ‡ ¨‰¯Â‡ÎÏ
 Ï‡¯˘È ÌÚÏ Ô˙È˙Â  ˙ÂÏ‚‰ ÏÂÚ ¯·˘È˘ ÂÏÂÎÏ ¯Â¯· ‰È‰ ≠ ¢‰ÙÂ˜Ê
 Âˆ¯‡· ˙ÂÎÊÏ ˙È˜ÂÏ‡‰ ‰ÁË·‰‰˘ ˙ÊÓÂ¯ ‰¯Â˙‰ ¨˙‡Ê· øÂ˙Â‡ÓˆÚ
 ª̇ ÂÓÂ˜ È˙˘· ≠ ¢˙ÂÈÓÓÂ˜¢ ‰ÏÈÓ· ÌÈÊÂÓ¯‰ ÌÈ‡˙ È˘ ÌÂÈ˜· ‡È‰
 ËÏ˜Ó¢Ï ÍÂÙ‰˙˘ Âˆ¯‡Ï ‰Ï È„ ‡Ï Æ˙ÈÁÂ¯‰ ‰ÓÂ˜‰Â ˙ÈÈ„Ó‰ ‰ÓÂ˜‰
 ˙ÂÈ‰Ï  ‰ÈÏÚ ‡Ï‡ ¨®¢ÌÎÏÂÚ ˙ÂËÂÓ ¯Â·˘‡Â¢©  ÌÏÂÚ‰ È„Â‰ÈÏ  ¢ÈÈ„Ó

Æ®¢˙ÂÈÓÓÂ˜ ÌÎ˙‡ ÍÏÂ‡Â¢© Ï·˙ ˙ÂÏÈ‰˜ ÏÎÏ ‰‰Â·‚ ˙ÈÁÂ¯ ‰ÓÂ˜
 ˙ÂÈÓ˘ÈË‡‰ ÔÎ˘ ¨ÂÓÂÈ˜Ï  ÔÂÁËÈ·  ÔÈ‡  ˙Â‡ÓˆÚ ÔÈ‡·  ÆÔÂÎ
 ˙Â‡ÓˆÚ·  È„  ‡Ï  Í‡  Ǣ ˙Ò·  Ô‰Â  ÈÂÏ‚·  Ô‰  ˙ÓÈÈ˜  ÂÈ‡Â˘  ·¯˜·
 „ÁÂÈÓ·Â  ÂÈÈÁ  ÍÏ‰Ó·  Ì‚˘  ˘È‚¯‰Ï  ÂÈÏÚ  „̈·Ï·  ˙ÈÈ„Ó–˙ÈÊÈÙ
 ˙¯ÂÒÓ ˙‡ ‰ÈÈÁÓ‰ È˜ÂÏ‡‰ ÔÈÈÚ‰ ˘‚¯ÂÈ ¨˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ÈÒÁÈ·
 ÈÙ–ÏÚ ÂÓÚ Ï˘ ÈÎ¯Ú‰ Â¯ˆ·ÓÂ  ÂÁÂ¯  ˙‡ Ò  ÏÚ ‰ÏÚÓÂ  ÂÈ˙Â·‡
 ‡Ï Â¯ÚˆÏ ÔÈ„Ú˘ ¢‰ÈÈ˘‰ ‰ÓÂ˜‰¢  Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó È‰ÂÊ  ÆÂ˙¯Â˙

ÆÂˆ¯‡ Ï˘ ‰ÈÈ·· ‰ÓÏ˘Â‰
 ‰„Â‰È˘  ¯È·ÒÓ  ¢ÌÈÏ˘Â¯È·  „ÙÒÓ‰¢  Â¯Ó‡Ó·  ˜Â˜  ‰¢È‡¯‰
 ÛÒÂÈ  ÂÏÈ‡Â  ÆÈÁÂ¯‰  „ˆ‰  ÏÚ  È‡¯Á‡  „Â„  Ô·  ÁÈ˘Ó  ‡ˆÈ  ÂÓÓ˘
 ‰È‰ ÛÒÂÈ˘ Ì˘Î© ÈÓ˘‚‰ „ˆ‰ ÏÚ È‡¯Á‡ ÛÒÂÈ Ô· ÁÈ˘Ó ‡ˆÈ ÂÓÓ˘
 ÌÏÂÎÏ ¨ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ÈÓ˘‚‰ „ˆ‰ Æ®ÌÈ¯ˆÓ· ¢¯È·˘Ó‰¢

 ˙È˙˘˙ ÌÈ„Â‰ÈÎ ÂÏ Í‡ ß̈ÂÎÂ ¨ËÙ˘Ó–È˙· ¨‰¯Ë˘Ó ¨‡·ˆ ¨‰È„Ó ˘È
 ‡Â‰  Ï‡È„È‡‰  Æ˙ÈÁÂ¯‰  ≠  ¢‰ÈÈ˘‰  ‰ÓÂ˜¢Ï  ÒÈÒ·  Í‡  ‰È‰  ÂÊ
 „̈Â„ Ô· ÁÈ˘Ó Ì‚Â ÛÒÂÈ Ô· ÁÈ˘Ó Ì‚ ≠ „ÁÈ Ì‚ ˙ÂÁÂÎ‰ È˘ „ÂÁÈ‡·

Æ˙È˙ÈÓ‡‰ Â˙Â‡ÓˆÚ È‰ÂÊÂ ¨®„Â„© ¢˘‡¯· È˘È Ô·¢ ¯˘‡Î
 ¯˙ÂÈ ˘È‚„‰Ï ‡Â‰ ÈÏ‡¯˘È‰ ¯ÚÂ‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ¯˜ÈÚ·Â Â„È˜Ù˙
 ÌÈÙÂ‡· ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡ ˙‡ ˙Â˜ÁÏ ‡ÏÂ  ˙ÈÁÂ¯‰ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡
 ÔÈ‚Ù‰Ï ÂÈÏÚ Æ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÓÂ‡‰ ˘Ù ˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ÌÈ‡ ÌÈ˙ÈÚÏ˘

 ÆÂ˙ÂÈÓˆÚ ≠ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡
 Â¯ÚˆÏ˘ È˘ÈÏ˘ ¯Â„ Ô‡Î ÁÓˆ ‰È„Ó‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˙Â˘ Í˘Ó·
 ‰ÓÂ˜¢‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ‰ÎÊ  ‡ÏÂ  ¢‰Â˘‡¯‰ ‰ÓÔ˜¢‰ ˙˘¯ÂÓ ÏÚ Ï„‚
 Ì˜˘Ï ¨˙È„Â‰È‰ ˙Â‰Ê‰ ˙‡ ÂÏˆ‡ ÒÒ·Ï Â˙·ÂÁ Æ˙ÈÁÂ¯‰ ¢‰È˘‰
 ¨˙È¯Â˜Ó‰  ˙È„Â‰È‰  ÁÂ¯‰  ˙‡  ÁÙËÏ  ¨Â¯¯ÂÙ˙‰˘  ÌÈÎ¯Ú‰  ˙‡
 ˙‡  ˙Â·Ï  ¨ÂÏ˘  Áˆ‰  ˙Â¯Â˜ÓÓÂ  Ï‡¯˘È  ˙˘¯ÂÓÓ  ˙·‡Â˘‰
 ˙Â˜˙˙‰‰ Æ˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰ ˙‡Â È„Â‰È‰ ÌÚ‰ Ï˘ ¢„ÁÈ¢‰ ˙˘ÂÁ˙
 Æ˙È„Â‰È‰ ˙Â‰Ê‰ ÌˆÚ Ô„·Â‡Ï Á¯Î‰· ‰ÎÈÏÂÓ ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈ˘¯Â˘‰Ó

 Æ˙È˘ÓÓ‰ ÌÂÈ˜‰ ˙ÓÁÏÓ ÂÈ˘ÎÚ ‡È‰ ˙È„Â‰È‰ ˙Â‰Ê‰ ˙¯·‚‰
 ÏÁ˙‰ÏÂ  ˙‡ˆÏ  ÂÈÏÚ  ‡Ï‡  ÂÈ˙ÂÓ‡  ß„·  ¯‚˙Ò‰Ï  ÂÏ  Ï‡
 ¯ÚÂ È·Ï ˙ÂÚÂÂ˘Ó Ï‡¯˘È· ˙Â·¯ ˙ÂÏÈ‰˜ ÆÏ‡¯˘È ÌÚ Ï˘ ˙Â··Ï·
 ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡Â  Ï‡¯˘È  ˙¯Â˙Ï  ÌÈÓ‡  ÌÈ¯È¯‚˘ Ì·¯˜·  Â˘Ó˘È˘
 ‰ÎÊÂ ‰¯Â˙ Ï˘ ‰¯Â‡· Â˙È„Ó ˙‡ ¯È‡ ‰˙ÁÏˆ‰·Â Â˙ÓÈ˘Ó È‰ÂÊ

°Âˆ¯‡Ï ¢˙ÂÈÓÓÂ˜¢ ‰¯‰Ó· ÂÎÈÏÂÈ ‰¢·˜‰˘

מצעדנו
מרעים

הרב אבי רונצקי הרב הראשי לצה"ל
 ÌÂÈ·˘ ˘Â„ÈÁ‰ ‰Ó  ∫ÌÈÏ‡Â˘‰ ˘È
 ¯ÂÚÈ˘  ¯È·Ú‡˘ ÌÈ˘˜·ÓÂ  ø˙Â‡ÓˆÚ‰
 È„ÓÏ ÏÂÙÏÙ Â‰˘ÊÈ‡ ˙ÂÁÙÏ Â‡ Í̈Î ÏÚ
 ˙‡ Ï‡Â˘ È‡  Ê‡Â  ÆÔÈÈÚ‰  ˙‡ ¯‡·È˘
 ÌÈ·˘  Ì‰Â  øÌÎ˙Ï‡˘  ‰Ó  ¨ÌÈÏ‡Â˘‰

ÆÆÆø˘Â„ÈÁ‰ ‰Ó ˙Ó‡· ¨ÌÈÏ‡Â˘Â
 ÌÎ˙Ï‡˘Â  È˙Ï‡˘  ≠  ˙Â˘È‰  ˙‡  ÚÂÓÏ  È„ÎÂ
 ‰ÈÂ‰„  ‰ÂÓ˙ È˙ˆÏÂÁ  ˘„·˘ ÒÈÎ‰Ó ‡ÈˆÂÓ  È‡  ≠
 ‰ÂÓ˙· ÆÚÂ·˘‰ ÛÂÒ ÈÂ˙ÈÚÓ „Á‡Ó ¯·ÎÓ ‰Ê È˙¯Ê‚˘
 Ë˜Ò˜ Ú·ÂÎ  ˘Â·Á  È„Â‰È  „ÏÈ  ≠  ®‰È„  ˙ÓÒ¯ÂÙÓ‰©
 Ï‡ ‰ÚÈÎ ˙Â‡Î ÂÈ„È ˙‡ ÌÈ¯Ó ˙Â„ÁÂÙÓ ÌÈÈÈÚ ÏÚ·Â

ÆÈˆ‡‰ ¯¯Âˆ‰ ÏÂÓ
 ÌÂÈÏ  ÍÂÓÒ·  ¯˜ÈÚ·  ÂÊ  ‰ÂÓ˙  ÈÓÚ  ‡˘Â  È‡
 ÌÈ˘‡  Ì˘È˘ Ú„ÂÈÂ  ¯ÈÎÓ  È‰˘ ÈÙÓ  ¨˙Â‡ÓˆÚ‰
 Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÌÈÏ‡Â˘˘ ¨ÌÏÈ‚· ÌÈ¯ÈÚˆ ¯˜ÈÚ· Â̈·¯˜·
ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÌˆÚ ÏÚ ÌÈ‚ÚÂÏÂ ÌÈÒÈ¯˙Ó

 ÍÎ  È„Î  „Ú  Ì‡‰ ø„ˆÈÎ‰  È̈ÓˆÚ  ˙‡ Ï‡Â˘ È‡Â
 ˙ÈÈÁ˙ ˙‡ ¨‡ÏÙÂÓ‰ Ò‰  ˙‡ ˙Â‡¯Ó ÂÈÈÚ  Â‡ÓÒ
 ÌÈÈÁ Ï˘ ÌÈ˘ ÌÈÈÙÏ‡ ¯Á‡Ï ¨̆ ÓÓ ˙Â˘·È‰ ˙ÂÓˆÚ‰
 ˙‡ ËÚÓÎ ÌÈÏÎÓ ÌÈÚÏÂ˙˘Î ˜Ú ˙Â¯·˜–˙È· ÍÂ˙·

 øÂ¯˘· ˙È¯‡˘
 ÈÓ  ÏÎÂ  ÌÈÎÁÓ  ¨ÌÈ¯Â‰‰  ÂÈÏÚ  ˙ÏËÂÓ  ‰·ÂÁ
 ‡Ï˘ ¨ÌÂÈ ‰ÏÈÏÏÂ ‰ÏÈÏ ÌÂÈÏ ‡¯Â˜ ‡Ï˘ Â̈˘‡¯· ÂÈÈÚ˘
 Â„˘Ï ˙‡ ˙ÂˆˆÂÓ‰ ÌÈÂ˙ÈÚ‰ ˙Â¯˙ÂÎÏ ˙ÂÈ· ÚÏ·È‰Ï
 ·Á¯ Ë·Ó· ËÈ·‰ÏÂ ¨ÏÏÎ–Í¯„· Ú¯‰ ¨̄ ÚˆÓ‰ Ú‚¯‰ Ï˘
 Æ˙È¯Á‡ „ÚÂ ˙È˘‡¯Ó ÂÓÚ Ï˘ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰
 ˙Ó˜‰·˘ Ò‰ Ï„Â‚ ˙‡ ÔÈ·‰ÏÂ ˙Â‡¯Ï ÏÈÎ˘ ÍÎ ˜¯
 ı˜ ÔÈ‡  „Ú  ˙Â„Â‰ÏÂ  ÁÂÓ˘Ï ‡ÏÈÓÓÂ  ¨Ï‡¯˘È  ˙È„Ó

ÆÂÏ‡Î˘ ÌÈÓÈ· ˙ÂÈÁÏ ÂÈÎÊ˘ ÌÏÂÚ Ï˘ ÂÂ·È¯Ï
 ˙ÁÏ˘Ó ÌÚ „ÁÈ· ÔÈÏÂÙ· È˙¯˜È· ÌÈ  ̆¯ÙÒÓ ÈÙÏ
 Í̈Ò· ÌÈ„ÚÂˆ Â̈ÒÎ˘ ˙Ú·˘ È¯ÂÎÊ ÆÏ¢‰ˆ ÈÈˆ˜ Ï˘
 ËÙ˘Ó ÈÈÊÂ‡· ÌÊÓÊ ¨ıÈÂÂ˘Â‡ ˙ÂÂÓ‰ ‰ÁÓ È¯Ú˘ Í¯„

°¢‰Ù ÂÁ‡ ÌÈÚ¯È „ÂÚ Â„ÚˆÓÂ¢ ∫ÌÈÊÈË¯Ù‰ ¯È˘Ó
 ¨ÌÈÚ¯Ó ÍÈ‡ „ÂÚÂ ¨ÌÈÚ¯Ó Â„ÚˆÓ  ̆ÌÈÎÂÊ Â‡ ‰‰Â

°Ï‡¯˘È ı¯‡· ‰Ù ¨̄ ˜ÈÚ·Â ¨‡Ï‡ ¨ÔÈÏÂÙ ˙Ó„‡ ÏÚ ‡Ï

 v
 v

 v

התייצבו וראו 
 ßאת ישועת ה

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב שלמה עמאר
 ÈÏÏÎ  È˘Ù  ÔÊ‡Ó ÌÈÎ¯ÂÚ  Â‡  ‰˘‰ ˘‡¯·˘ ÂÓÎ
 ÂÎ¯„ ‰˘ÙÁ Â˘Ù· ÌÈÓÈÈ˜ÓÂ  Â̈ÈÏÚÙÓÂ  ÂÈ˘ÚÓ Ï˘
 ÔÂ·˘Á ÍÂ¯ÚÏ Â˙·ÂÁ ‰È„ÓÏ ‰˘ ÏÎ· ÔÎ ß̈Â‚Â ‰¯Â˜ÁÂ
 È˙ÚÓ˘ ‰‰Â Æ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ˙„Î ÔÂ·˙‰ÏÂ ÈÏÏÎÂ ÈË¯Ù ˘Ù
 ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ˘ ¨̄ ·„ ÈÚ„ÂÈÂ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ˘È‡ ‰ÓÎ ÈÙÓ

Æ˙‡Ê‰ ˙Ú· ÂÓÎ ‰˘˜Â Í·ÂÒÓ ·ˆÓ· Ï‡¯˘È ˙È„Ó
 ˘Â¯„ÏÂ ¯Â˜ÁÏ Â̈˘Ù ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ÔÂ·˙‰Ï Â˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ¯·„‰
 ¨˙È˙¯·Á‰Â ˙ÈÁÂ¯‰ ‰ÈÁ·· Ë¯Ù·Â ¨˙ÂÈÁ·‰ ÏÎÓ ÂÈ˘ÚÓ· ˘Ù˘ÙÏÂ
 ÏÎÂ ‡Ï ˙‡ÊÎ ˙Ú·Â ÆÂ¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·Â ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ¯·„‰ Ì‰˘
 Â̈È˘ÚÓ ÈÎÂ·Ó·Â Â˘Ù ÈÎ·· ˜Â„·Ï ¯·„‰ ÂÈÏÚ „·Î ÈÎ Ì‚ ¨ÌÏÚ˙‰Ï
 Í̈Î–ÏÎ ÈÈˆ¯ ‡Â‰ ·ˆÓ‰ Ó¢Ó ¨̆ Â„  ¯·„Î ˙È‡¯ ÂÊ  ‰˘È¯„ Ì‡ Ì‚Â
 ÆÈ˘Ù ÍÈÈÏÚ ÌÂÏ˘ ¯ÓÂÏÂ ¨˙ÈÓÂÈÓÂÈ‰ ÂÈÈÁ ˙¯‚˘· ÍÈ˘Ó‰Ï ÏÎÂ ‡Ï˘
 Ô„ÈÚ ‰Ê  ÂÏ  ÈÂÏ‚  ¯·Î˘ ‰Ó ˙‡ ÂÏ  Â˘ÈÁÓ‰ ÌÈÂ¯Á‡‰ ˙ÂÚ¯Â‡Ó‰
 ‡Â‰ ˜¯Â ¨ÌÈÓ˘·˘ ÂÈ·‡ ÏÚ ‡Ï‡ ¨ÔÚ˘È‰Ï ÈÓ ÏÚ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¨ÌÈ„ÈÚÂ

ÆÂ˙ÏÂÊ ÒÙ‡Â ¨ÚÈ˘ÂÓÂ Ï‡Â‚ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÈ„ÚÏ·ÓÂ Â̈„·Ï
 ÈÎ ÆÂ¢Á ‰ÂÂ˜˙ ÌÈ„·‡Ó ‡ÏÂ ¨ÌÈ˘‡ÈÈ˙Ó ‡Ï Â‡ ¨˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ
 Ú¯‰ ¯ˆÈ‰Ó Â¯Â˜ÓÂ ¨Ú˘Ù ÏÚ ‡ËÁ ˙ÙÒÂ‰ ‡Â‰ ¨˙‡ÊÎ ˙Ú· ˘Â‡ÈÈ‰
 È„Î  ¨˙È˙¯·Á‰Â  ˙ÈÏÏÎ‰  Â˙˘ÏÂÁ  ÏˆÏ  ÌÈ‡·˘ ¨ÌÈÚ¯‰  ÂÈ˙ÂÁÂÎÂ
 ¨˜ÏÓÚ ‰˘ÚÓ ‡Â‰Â ß̈‰ ˙„Â·Ú· ÂÈ„È ˙ÂÙ¯‰ÏÂ Â˙ÂÓ‡· Â˙Â‡ ¯¯˜Ï

ÆßÂ‚Â Í¯„· Í¯˜ ¯˘‡
 ¨Ì‰Ï ¯ˆ· ß‰ Ï‡ Â˜ÚÊÈÂ Â̈È˙Â·‡ Ï˘ ˙ÂÓÂ‡‰ ‡Ï‡ ÂÏ ÔÈ‡ Â‡Â
 ¯·Â‚  ‰ÏÈÙ˙‰Â  ‰¯Â˙‰  ÏÂ˜  ÔÎ  ˙ÂÙÎÂ˙Â  ˙Â˜ÊÁ˙Ó ˙Â¯ˆ‰˘ ÏÎÎ˘
 ÈÙÏ Â˙ÈÁ˙ ÏÈÙÈÂ ÂÁÈ˘ ÍÂÙ˘È Ì„‡Ï ¯˘‡ ÏÎÂ ¨ÏÂ˜ „Ú· ÏÂ˜ Í̈ÏÂ‰Â

ÆÚÈ˘Â‰Ï ·¯ ‡Â‰Â ¨‡Â‰ ÍÂ¯· ÌÂ˜Ó‰
 ÚÂ¯Ê·Â  ‰˜ÊÁ  „È·  ¨ÌÈ˙ÙÂÓ·Â  ˙Â˙Â‡·  ÌÈ¯ˆÓÓ  Â‡ˆÈ  ÂÈ˙Â·‡
 ÌÚ  ‰Ú¯Ù  Ì‰È¯Á‡  Û„Â¯  ‰‰Â  ¨‰ÓÓÂ¯Ó  ÁÂ¯·Â  ‰Ó¯  „È·  ¨‰ÈÂË
 „Ú ¨ÌÈ„ÁÂÙÓÂ ÌÈÏÂ‰· ÌÈˆ‡Â ÌÈˆ¯ Ì‰Â ÆÂÈ˘¯ÙÂ ÂÈÒÂÒÂ ÂÈÏÈÈÁ ·ËÈÓ
 ÌÈÂ‡ È¯ÒÁ Ì‰Â  Â̈ÈÏ‡ ÁÂ¯·Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡ÏÂ  ¨ÌÈ‰ ˙Ù˘Ï ÂÚÈ‚‰˘
 ÔÂ„‡‰ ˙ÓÈ‡Â È̈ÏÓÈÈÓ ˜˘ ÏÎ ÌÈ¯ÒÂÁÓÂ ¨‰ÓÁÏÓ· ÈÒÈÒ· Ú„È È¯ÒÁÂ

Æ˜ÂÚˆÏ ÂÏÈÁ˙‰Â ¨Ì˘Ù· ‰ÚÂ·Ë ‡È‰ Â„·Ú ÏÚ
 ˙ÚÂ˘È ˙‡ Â‡¯Â Â·ˆÈÈ˙‰ Â̈‡¯È˙ Ï‡ ∫ÌÚÏ ¯ÓÂ‡ ‰¢Ú Â·¯ ‰˘ÓÂ
 Ï˘ ˜ÈÊ  ÌÂ˘Â  Â„ÓÚ È¯‰Â  ªÂ·ˆÈÈ˙‰ Ì‰ÈÏ‡  Â¯ÓÂ‡  ÔÈ·‰Ï  ÍÈ¯ˆÂ  Æß‰
 Â‡Â·ÈÂ Ú˜·ÈÈ ÌÈ‰˘ Ì˙Ú„ ÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï È‡„ÂÂ·Â ¨Ì‰ÈÙ· ‰È‰ ‡Ï ‰ÂÂ˜˙
 ÏÚ ‰ÏÚÈ ÔÎÈ‰ÓÂ ¨ÌÏÂÚ· ‰ÊÎ Ò ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ ¨ÌÈ‰ ÍÂ˙· ‰˘·È·
 ÔÈÁ·‰˘ ‰˘ÓÂ ¨Ì·Ï· ÌÒ¯ÎÏ ÏÁ‰ ˘Â‡ÈÈ‰Â  ¨‰ÊÎ  ‡ÏÙÂÓ ¯·„ Ì˙Ú„
 ¨ÌÎ˙ÂÓ‡· Â·ˆÈÈ˙‰ ∫ß‰  ˙ÚÂ˘È  ˙‡ Â‡¯Â  Â·ˆÈÈ˙‰ ∫Ì‰Ï ¯ÓÂ‡ ‰Ê·
 „·‡Ï  ‡Ï  ¨‰ˆÂÁÏÂ  ‰˘˜ ‰Ú˘‰ Ì‡  Ì‚  ¨ß‰·  ÌÎÂÁËÈ··  Â·ˆÈÈ˙‰

Æß‰ ˙ÚÂ˘È ˙‡ Â‡¯Â ¨ÔÈÚ Û¯‰Î ‡È‰˘ ß‰ ˙ÚÂ˘ÈÏ ˙ÂÙˆÏ ‡Ï‡ ¨‰ÂÂ˜˙
 ‡Â‰Â Â̈„·Ï Â· ˜¯Â Â̈· ÂÂÁËÈ··Â ß‰· Â˙ÂÓ‡· Â‡ Ì‚ ·ˆÈÈ˙

Æ˙ÁÂ ‰·Â˘· Â˙ÚÂ˘È ˙‡ Â‡¯È
 ÏÎÂ  ‰ÈË ÏÎ  ˜ÈÁ¯‰ÏÂ  ¨ÌÈÚ¯  ˙·‰‡ ˙Â·¯‰Ï Â·ÏÂ  ÂÈÙ  ÌÈ˘
 Ï‡ ÛÂ‡˘ÏÂ „̈ÁÙÂ ‰‡¯È· ß‰ ˙„Â·ÚÏ ·¯˜˙‰Ï Â·Ï Ï‡ ÌÈ˘Â ¨‰‡˘

Æß‰ ˙ÚÂ˘È· ‰‡¯Â ¨‰¯Â˙‰ ˙·‰‡Â ß‰ ˙·‰‡
Æ̆ ÙÂ ·Ï· ÌÎ·‰Â‡

±∞∞ ÔÂÈÏ‚
תזריע מצורע ˇ גß באייר הßתשס¢ז

מתארגנת קבוצה להסרת משקפים 
השיטה הבטוחה בעולם ללא חיתוך הקרנית

לפרטים והרשמה: 8419475�052 בדיקת התאמה בחינם!

תקדים°חסר במחיר 

ביה¢ס הגבוהה 
לטכנולוגיה 

בירושלים מברך 
את מערכת 

עולם קטן לרגל 
גיליון המאה 

בברכת 
¢זה עולם קטן 

Æ¢גדול יהיה

שבועון לצעירים

שו"ת סלולרי
 È‚‰Ó ˙˜ÒÙ‰Â ÏÏ‰ ÔÈ„ ‰Ó ק יום עצמאות דחוי
 ßÂ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈÏ ‰Á„ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ˘Î ¨‰˘‰ ‰¯ÈÙÒ‰
 ßÂ–Ï ÌÈÁ„ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ÈÈ„ ÏÎ :הרב אבינר ø¯ÈÈ‡·

ÆÈÂÁ„ ˙Â‡ÓˆÚ ÌÂÈ ÏÎ· ‡Â‰ ÍÎÂ ¨̄ ÈÈ‡
 ÏÏÙ˙‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ק תפילות אישיות בשבת
 ˙ÂÏÈÙ˙  ‰ÊÈ‡  ø‚ÂÊ  Ô·  ˙‡ÈˆÓÏ  ‰ÏÈÙ˙  Ë¢ÂÈ·Â  ˙·˘·
 ˙·˘· ÌÈÏÏÙ˙Ó ‡Ï :הרב אליהו ø˙·˘· ÌÈÏÏÙ˙Ó ‡Ï

 Æ˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÏÈÙ˙
 ‰¯Â˙  ¯·„  ‡Â¯˜Ï  ¯˙ÂÓ  Ì‡‰ קריאת התורה  ק 
 Ǣ Á‡ ÔÓÊ· Â˙Â‡ ‡¯˜‡ ‡Ï È‡ ø‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ÔÓÊ·
 ß„  ¯·„ ‡È‰˘ ¨‰‡È¯˜Ï ·È˘˜‰Ï ˘È Æ‡Ï הרב אבינר: 

ÆÂ¢Ó˜ Á¢Â‡ Ú¢Â˘ ÔÈÈÚÂ ¨ÌÈÓ˘Ó ÂÏ ‡·˘
 ÈÈÏÚ „ˆÈÎ ÈÏ ·Â˙ÎÏ ÏÂÎÈ ·¯‰ Ì‡‰ ק ברכה לטסט
עולם  של  ריבונו  אליהו:  הרב   øËÒË  ÈÙÏ  ÏÏÙ˙‰Ï
להיות  עזרני  בנהיגה.  מבחן  לפני  עומד/ת  הריני 
לנהוג  עזרני  נכונה.  בדרך  ולנהוג  במבחן  מרוכז/ת 
בביטחון ובזהירות, שלא אתרגש ולא אעשה דברים 
שלא כהוגן. עזרני שלא אסכן את עצמי ולא את 

אחרים לא במבחן ולא בכל הפעמים שאנהג ברכב. 
עזרני לזכור את כל החוקים החשובים שנועדו להגן 
ולשמור על חיי וחיי אחרים. אנא ה' הושיעה נא. 
טוב/ה  להיות  עזרני  ה'  אנא  נא.  ה' הצליחה  אנא 

במבחן זה ובכל הדברים. אנא ה' וגואלי.
 øÈ˜ÈÈ¯·  ÏÂÙÈËÏ  ÒÁÈ‰  ˙ÂÈ‰Ï  ÍÈ¯ˆ  ‰Ó רייקי  ק 
 ÆÏÈÚÂÓ  ‰Ê˘  ˙ÈÚ„Ó  ‰ÁÎÂ‰  ÌÂ˘  ÔÈ‡ אבינר:  הרב 
 ‰‡˘‰  Â‡  ÈËÂÙÒ  ÈÂÙÈ¯  Ï˘  ÊÂÁ‡·  Ô‰  ˙ÂÁÏˆ‰‰
 ¢È¯ÂÓ‡‰  ÈÎ¯„¢Î  ¯„‚ÂÓ  Ï·‰·  ˜ÂÒÈÚÂ  Æ®‰ÈËÒÈ·ÂÒ©

ÆÂÓÓ ˜ÂÁ¯Ï ˘È˘
 ¯ÓÂÚ‰  ˙¯ÈÙÒ  ÈÓÈ·  Ì‡‰ בספירה  רינגטון  ק 
הרב   øÂÓÓ  ‰‰  È‡˘  ÏÂˆÏˆ  ÔÂÙ‡ÏÙ·  ÌÈ˘Ï  ¯˙ÂÓ

ÆÔÎ :אליהו
 Ì‡ ø‰ÊÂÊÓ ÌÈ˜ ̆Ó˘Î Â‰˘Ó ÔÂÂÎÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ק מזוזה

Æß‰ ·Â·ÈÁÂ ‰ÂÂˆÓ ·Â·ÈÁ :הרב אליהו øÔÂÂÎÏ ‰Ó ≠ ÔÎ
 ÌÈÈ‡Ó„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÈ„ÓÂÏ Ì‡ ק לימוד מעורב
 ˙ÈË„ÂËÒÂ  Ë„ÂËÒ  ¯ÊÚÈ‰Ï  ¯˙ÂÓ  Ì‡‰  ¨ÌÈ·¯ÂÚÓ
 ˙ÂÚ˘Ï  ıÂÁÓ  ÌÈÁ·ÓÏ  „ÂÓÈÏ·Â  ÔÂÙÏË·  È̈˘·  „Á‡
 ˘È˘  ˜ÒÙ  È¯‰  ¨‡Ï˘  È‡„Â אבינר:  הרב   øÌÈ„ÂÓÈÏ‰

 ¨·¢˜  ÍÂ¯Ú  ÔÁÏÂ˘  ¯ÂˆÈ˜  ÔÈÈÚ  „̈Â‡Ó  ˜Á¯˙‰Ï
 ˙ÈË„ÂËÒÂ  Ë„ÂËÒ·  Ë„ÂËÒ  ¯ÊÚÈ‰Ï  ‡Ï‡  ÆßË–ßÁ

Æ˙ÈË„ÂËÒ·
 ‰ÙÈÎ ÏÚ ÂÈÈÁ‰˘ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ק כיפה חדשה
 ÌÈÁÓ˘  ̆˘„Á ¯·„ ÏÎ ÏÚ ÂÓÎ ¨ÔÎ :הרב אבינר ø‰˘„Á

ÆÂÈÏÚ
 È¯Â˜Ó ˜ÒÈ„  ÏÙÎ˘Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ שכפול פרטי ק 
˘¯ø·Î¯Ï Ï˘ÓÏ È̈Ë¯Ù‰ È˘ÂÓÈ˘Ï È˙˘Î הרב אבינר: 
 ÔÓ ÏÂËÏË ÌÂ˜Ó· ‰Ê  Ô‡Î Í‡ ¨̄ ÂÒ‡ ÈÏÏÎ  ÔÙÂ‡· ÆÔÎ

ÆÍ¯„Ï ˙È·‰
 Ï·‡ ÔÂÈ˜· ÏÂÎ‡Ï ÌÈˆÂ¯ ÈÈ¯Â‰ ק הורים ועיניים
 ‡Ï :הרב אליהו ø˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÆÈÈÈÚ ¯ÂÓ˘Ï Ï„˙˘Ó È‡

°Ì‰· Ú‚Ù˙ Ï‡ ˜¯ Æ˙ÎÏÏ ·ÈÈÁ
 ÏÂÎ‡Ï  ÈÏ  ¯ÂÒ‡©  ˜‡ÈÏˆ  ˙ÏÂÁ  È‡ גלוטן  ק 
ø˙·˘· ÌÁÏ ˙ÈÊÎ ÏÂÎ‡Ï ÈÈÏÚ Ì‡‰ ®ÌÁÏΩ‰ËÈÁ הרב 

Æ‰ÓÂ„ÎÂ ÔÂÙÈ˘ ÌÁÏ ÏÂÎ‡Ï :אבינר
 ÏÂÎÈÂ ¨·ÂÁ¯· ˙ÏÙÂ˘ ‰˘È‡ ‰‡Â¯ È‡ ק עזרה ומגע
ø‰Ï ¯ÂÊÚÏ ÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ „̈·Ï ÌÂ˜Ï ‰ÏÂÎÈ˘ ˙ÂÈ‰Ï הרב 

 Æ„È ˙˙Ï ≠ ˜ÙÒ Â‡ ÌÂ˜Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï Ì‡ :אליהו

 Æהוא פיתרון זמני ומהי̈ר מעין ¢עזרה ראשונה¢ הלכתית ולא יותר מזה SMS�שו¢ת ב Æחשוב מאוד° כל בעיה הלכתית שאדם נתקל בה צריכה לעורר ללימוד ובדיקה מסודרים של קריאה ולימוד בספרי הלכה ולימוד מפי רב

הרב שמואל וייס | ראש מדרשת טל מנשה |
 ˙ÂÁ˘Ï  ıÈ˜‰  ˙Â˙·˘·  ¯˙ÂÓ  Ì‡‰ שאלה∫ 
 ˙„¯Ù ‰ˆÁ¯· ¯·Â„Ó˘ Ô·ÂÓÎ øÌÈ· Â‡ ‰ÎÈ¯··

ÆÌÂÏ˘˙· ÍÂ¯Î ÂÈ‡˘ ÌÂ˜Ó·Â
 ‰ÏÂÏÚ ÌÈ· Â‡ ‰ÎÈ¯·· ˙·˘· ‰ˆÁ¯‰ ∫תשובה

∫ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ‰ÓÎ· ‰ÎÂ¯Î ˙ÂÈ‰Ï
 ‡Ó˘ ¯‰·  Â‡  ÌÈ·  ˙ÂÁ˘Ï  Â¯Ò‡  Ï¢ÊÁ  Æ‡
 ÈÏÎ ‡È‰˘ ¨ßÔÈËÈÈ˘ Ï˘ ˙È·Áß ÂÓˆÚÏ Ô˜˙Ï ‡Â·È
 ˙Â‡·  Ï¢ÊÁ  ˙Â¯Ê‚˘  ÌÈÚ„ÂÈ  Â‡  ÆÂ‰˘ÏÎ  ËÈÈ˘
 ˘È  ÔÎ–ÏÚÂ  ¨‰¯È·Ú‰  ÔÓ  Ì„‡‰  ˙‡  ˜ÈÁ¯‰Ï
 ¯Â·Ú ‡Ó˘ ÏÂ„‚ ¯ÊÚÂ ÚÂÈÒ ÂÏ‡ ˙Â¯Ê‚· ˙Â‡¯Ï
 ˙ÓÈÈ˜  ‰È‡  ÂÊ  ‰¯Ê‚  Æ˙·˘·  ‰¯Â˙  È¯ÂÒÈ‡  ÏÚ
 ‰Ê· ‰ÓÂ„ ‰È‡Â ·È·ÒÓ ‰Ù˘ ‰Ï ˘È˘ ‰ÎÈ¯··

Ǣ ‰Ï Â‡ ÌÈÏ

 ÌÂ˘Ó  ‰¯ÂÒ‡  ˙ÂÏÓÚ˙‰  Í¯ÂˆÏ  ‰ÈÈÁ˘  Æ·
 ˙ÂÏÓÚ˙‰ ÏÎ ÂÓÎ ¨˙·˘· ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ‰‡ÂÙ¯ ÈÈÈÚ
 ‡ÏÂ ‰‡‰ Ì˘Ï ˜¯ ‡È‰ ‰ÈÈÁ˘‰˘ ‰¯˜Ó· Æ˙¯Á‡
 ÔÈ‡˘ ‰‡¯  ¨̄ ·„·˘ ˙ÈÙÂ‚‰  ˙ÂÏÈÚÙ‰  ˙¯ËÓÏ
 ‰¯˜Ó· ÂÓÎ ‰Ê È¯‰˘ ˙·˘· ˙ÂÏÓÚ˙‰Ï ˘Â˘ÁÏ

Æ˙ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ‰˘ÂÚ ÍÎ È¢ÚÂ Â˙‡‰Ï ÏÈÈËÓ˘
 ÌÈÓÁ  ÌÈÓ·  ıÁ¯˙‰Ï  ÔÈ‡˘  Â¯Ê‚  Ï¢ÊÁ  Æ‚
 Æ‰ÓˆÚ  ˙·˘·  ÌÈÓ  ÌÓÁÏ  ‡Â·È  ‡Ó˘  ¨˙·˘·
 ˙‡ ıÂÁ¯Ï ¯ÂÒÈ‡ ÂÊ ‰¯Ê‚· Â‡¯ ÌÈ˜ÒÂÙ‰Ó ˜ÏÁ
 ÌÚËÓ Â¯Ò‡˘ ˘ÈÂ ¨ÌÈ¯˜ ÌÈÓ· ÂÏÈÙ‡ ÛÂ‚‰ ÏÎ
 ¯·Â„Ó˘Î  Í‡  ¨˙·˘·  ‰ÂÂ˜Ó·  ÏÂ·ËÏ  Û‡  ‰Ê

Ǣ ·„· Ï˜‰Ï ˘È˘ È‡„ÂÂ· ÌÈ¯˜ ÌÈÓ· ˙ÁÏ˜Ó·
 ¯Â·ÚÏ  ÌÈÏÂÏÚ  ÌÈ·  ‰ˆÁ¯·  ¯·Â„Ó˘Î  Æ„
 ÍÂ˙Ï ÛÂÁ‰Ó ÌÈÎÏÂ‰ ¯˘‡Î Æ‰‡ˆÂ‰ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ

 ˙ÂÙÈË‰ ÌÚ ÂÏÈÙ‡ Â‡ ÌÈˆÙÁ ÌÚ ·Â¯ÈÚ‰ ÁË˘
 Ï˘ ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ÌÈÏÂÏÚ Û̈Â‚‰ ÏÚ ˙Â¯‡˘˘

Æ˙Â˘¯Ï ˙Â˘¯Ó ‰‡ˆÂ‰
 Â̇̄ Ú˘‰ ˙‡ ËÂÁÒÏ ‡Ï  ̆¯‰ÊÈ‰Ï ˘È ÍÎÏ ¯·ÚÓ  Æ‰
 Æ˙·‚Ó‰ ˙‡ ËÂÁÒÏ ‡Ï˘ ‰˜ÊÂÁ· ·‚˙‰Ï ‡ÏÂ

 ¨ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ· Ì‚
 ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰È‡  ˙·˘ ˙˘Â„˜ ˙¯ÈÂÂ‡˘ ‰‡¯
 ˙‡  ÏÈ„·‰Ï  ÂÈÏÚ  ÆÌÈ·Â  ‰ÎÈ¯··  ˙Â‡ˆÓÈ‰‰
 Æ˙·˘‰  ÌÂÈÏ  ÏÂÁ‰  ˙ÂÓÈÓ  ÂÎÂÏÈ‰Â  ÂÈ˘ÚÓ
 ÌÂÈÏ ÌÈ˙Â Â‡˘ ÈÙÂ‡· ÈÂÏ˙ ˙·˘‰ Ï˘ ÔÂÈ·ˆ‰
 ÌÂÈÓ ‰Â˘‰ ÈÂÏÈ·‰ ˙¯Âˆ· ÂÏÈÙ‡Â ÌÈ˜ÂÒÈÚ· ¨‰Ê
 ÔÈ‡  ÂÏ‡  ÌÈ¯ÂÒÈ‡  ‡ÏÏ  Ì‚˘ ‰‡¯  Æ˙·˘Ï ÏÂÁ
 Ï˘ ‰˙˘Â„˜Ï  ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ÎÈ¯··Â  ÌÈ·  ‰ÈÈÁ˘‰
Æ˙·˘‰ ÌÂÈ· ÏÏÎ ˙ÂÁ˘Ï ‡Ï˘ Â‚‰ ÔÎÏ Æ˙·˘‰

כתבו�בפתיחת�ההודעה�את�שם�משפחת�הרב�אליו�אתם�רוצים�להפנות�שאלה�(לפי�הרשימה)�ולאחריו�כתבו�את�שאלתכם.�את�ההודעה�יש�לשלוח�למס.�3236.�התשובה�תתקבל�חזרה�לסלולרי�שלכם�כשהרב�יתפנה.�
ק אבינר ≠ שאלות לרב שלמה אבינר ק אליהו ≠ שאלות לרב שמואל אליהו ק מקשיבים ≠ שאלות לחברי ¢חברים מקשיבים¢ 

www.ringoglat.co.il בשיתוף חברת גולדראש בע¢מ מפעילת אתר הרינגטונים והאנימציות Æbigtalk עלות השירות∫ חצי שקל לכל הודעה לרב¨ וחצי שקל לכל הודעת תשובה מהרב השירות אינו אפשרי ללקוחות כרטיסי

שחייה בבריכה ובים בשבת 

מתכונים על האש
כמיטב המסורת (שנה שנייה),

עולם קטן מביא לכם מבחר שדרוגים למצוות היום. 
� הבעיה עם הסטייקים היא שהרבה פעמים  סטייק ישראלי 
הם יוצאים קשים וצמיגיים, אז הנה כמה טיפים שיעלו את הסיכוי 
להצלחה פלאים: ראשית, לא חייבים להשקיע הרבה על החלקים 
היקרים של הבשר � תתפלאו לגלות שסטייק אנטריקוט יכול לצאת 
גחלים   � מאוד  חשוב  הבשר.  את  מפשירים  הזמן.  על  שחבל  רך 
לוהטות! צורבים את הסטייק מכל צד במשך 25 שניות. ואז זורים 
עליו פלפל שחור ומלח, בעודו על המנגל כמובן. ועכשיו למדד הפשוט 
לכך שהסטייק רך ומוכן: המזלג נכנס ויוצא בקלות, וזה קורה מהר 
מאוד � בערך 2 דקות בכל צד, שוב � בתנאי שהגחלים לוהטות. 
בסטייקים,  אפילו  הדרום–אמריקאיים!  הטיפים  כל  את  ותמחקו 

הישראלים הכי טובים. 

עוף בסגנון אמריקאי � דגלים של ארה"ב אנחנו לא מניפים 
ביום העצמאות, אבל את העוף שלהם על המנגל, סליחה על הבר–
רוטב  כף  בדבש,  גדושות  כפות   2 מערבבים  לנסות:  מומלץ  בי–קיו, 
סויה, שלוש כפות גדושות קטשופ, ראש שום, בצל (רצוי סגול) קצוץ 
פלפל שטה אחד קצוץ.  דק, למי שרוצה להביא אותה בחריפות � 

מערבבים הכול ומניחים את נתחי העוף מוקדם ככל האפשר. 

ביותר,  המושבעים  הבשר  לאוהבי  גם   � האש  על  ירקות 
אין לכם מושג מה ירקות על האש יכולים לחולל לשולחן החג 
שלכם. רוחצים ארבע עגבניות, חציל גדול, חמש גמבות (קחו שני 
המנגל,  על  עולה  שהבשר  לפני  עוד  קישואים.  שלושה  צבעים), 
קולים את כל הירקות. מקלפים את החציל, הגמבות והעגבניות 
מלח,  זית,  שמן  שום,   + פורסים  הקישואים:  את  לערבב).  (לא 
שום,  קצוצה,  פטרוזיליה   + היטב  מועכים  חציל:  שחור.  פלפל 
שום   + לרצועות  פורסים  גמבות:  שחור.  פלפל  מלח,  זית,  שמן 
ומלח. עגבניות: מועכים + פלפל חי ירוק חריף פרוס לעיגולים, 

מלח, שום ושמן זית. תברכו אותנו!

אהבת 
תורה
הרב אביחי רונצקי

 ˙Â·¯„Î ÌÈ¯·„ ÚÈÓ˘‰ÏÂ ÚÂÓ˘Ï ¯·Î ÂÏ‚¯˙‰
 ‰Ï˘ÓÓ  „ˆÈÎ  ÆÏ‡¯˘È  ˙È„Ó·  ‰¯Â˜‰  ˙Â„Â‡
 ÌÈÁˆÂ¯  ¯Â¯Á˘  ÏÚ  ‰ËÈÏÁÓ  ˙ÈÂ·È¯  ˙È„Â‰È
 ÏÚ  Â„ÈÂ  ÌÈ‡ˆÂÈ  ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰ ¯Â·Èˆ‰ Â‡˘ ÍÈ‡Â
 ‰‰Î  „ÂÚÂ  ¨˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯Ï  ˙Â¯ÈÁ·· ‰Â˙Á˙‰

ÆÔÈ˘È· ÔÈÚ¯Ó ‰‰ÎÂ
 ÒÂÙ„ ˙È·· „·ÂÚ˘ ¯·Á ÈÏ ¯ÙÈÒ ˘Ó‡ ¨‰‰Â
 ®°©  ≤µ∞–Î  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó·  ÌÈ‡ˆÂÈ  ˘„ÂÁ  ÏÎ˘
 ÌÈ·¯  ÌÈÓÂÒ¯ÙÂ  ˙Â¯·ÂÁ  „·ÏÓ  ¨ÌÈÈ¯Â˙  ÌÈ¯ÙÒ

Æ̆ „Â˜ Ï˘ ÌÈÈÈÚ·
 ¨Ï‡¯˘È  ı¯‡  Ï˘  ‰·Ï·  ÌÈ¯Â˙ÈÂ  ÏÚ  ÌÈ¯·„Ó
 ¨ÌÈ„ÏÈ‰  ˙Â‡·ˆ˜·Â  ˙Â·È˘È‰  ·Èˆ˜˙·  ÌÈˆˆ˜Ó
 ÔÂÓ‰ ˘È ¨ÔÎ‡ ≠ ¯ÈÚ Ï˘ ‰·ÂÁ¯· ‰◊ÂÙ ˙Â¯È˙Ó‰
 ÏÚ ˙„˜ÂÈ „ÈÓ˙‰ ˘‡ ÏÂÎ‰ ˙·ÈÏ· Í‡ ÆÔ˜˙Ï ‰Ó
 ÍÏÂ‰Â  ÛÈÒÂÓ  Ï‡¯˘È·  ‰¯Â˙‰  „ÂÓÈÏ  ¨Á·ÊÓ‰  È·‚
 ˙Â˜˜Â˘  ˙Â˜È˙ÂÂ‰  ˙Â·È˘È‰  ¨ÊÂÚÂ  ˙‡˘  ¯˙È·

Ǣ ˙‡Â ¯˙‡ ÏÎ· ˙ÂÓ˜ ˙Â˘„ÁÂ ÌÈÈÁ
 ˙Â˘„Á ˙ÂÁÂ¯ ˙Â·˘Ó È˙„ ÂÈ‡˘ ¯Â·Èˆ· Ì‚
 Â˙ÏÁ ‰È‰˘ È„Â‰È‰ ¯Â·‰ ‰„˘ Æ˙Â„‰È È„ÂÓÈÏ Ï˘
 ¨ÌÈÎÂ¯‡  ÌÈÓÏ˙  Ë‡  Ë‡  ˘¯Á  ¨̄ Â„  ˙Â˘  Í˘Ó
 ÆÌÈÎÂ¯·‰  ÂÈÚ¯Ê  ˙‡  Ì·  ÔÓÂË  ‡·Ò  Ï‡¯˘È  ÁÂ¯Â
 ˙Â„‰È  È„ÂÓÈÏ  ÈÊÎ¯ÓÂ  ˙ÂÈÎÓ  Ï˘  ˙Â·¯  ˙Â¯˘Ú
 ˘È  ÆÌ˘‚‰  È¯Á‡˘  ˙ÂÈ¯ËÙÎ  ÂÈ˙ÂÓÂ˜Ó·  ÌÈˆˆ
 ‡˘È ‡Ï ÌÈÓ˘ Ì˘ „ÂÚ ÏÎ È‡‚Ï ˙‡Ê ÌÈ˘¯Â„‰
 ‰ÎÂ¯· ‰ÚÙÂ˙ „„ÂÚÏ ˘È È˙Ú„Ï Í‡ ÆÏÂÎ ÈÙ· Ì˘
 È˙¯Â˙Â Â·ÊÚ È˙Â‡ È‡ÂÂÏ‰¢ ∫Ï¢ÊÁ ÂÂ„ÓÈÏ˘ ÈÙÎ ÂÊ

Æ¢·ËÂÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ ‰·˘ ¯Â‡Ó‰˘ Â̈¯Ó˘
 Ú¯Ê Ô‡ÎÓÂ Â̈Ï˘ ‡ÏÙ‰ ÌÚ‰ ‰¯Â˙ ·‰Â‡ ¨ÔÎ‡
ÆÌ‰ ¯˘‡· Ï‡¯˘È ˙ÂÏÚÙÓ ÏÎÏ ÁÂÎ ¯Â˜ÓÂ ‰Î¯·

השיעור שלמדנו באלול 
מנבחרת הרחמים

אבינעם הרש
 ¯˙ÂÈ·  ÌÈÏÂ„‚‰  ¯ÒÂÓ‰  ˙ÂÂÈÚ¯  ÌÈÓÚÙÏ
 ÌÈÓÚÙÏ  ÆÌÈÈÂÙˆ  ˙ÂÁÙ  ÈÎ‰  ˙ÂÓÂ˜Ó·  ÌÈ„ÏÂ
 Ï˘  ÔË˜  ı‚Ï  ‰‡Óˆ  ËÂ˘Ù  È„Â‰È  Ï˘  Â˙Ó˘
 ˙‡ ˘ÈÚ¯Ó ‡Â‰ ¯Ù¯Ù‰ Ë˜Ù‡ ÂÓÎÂ ¨·ÂË ‰˘ÚÓ

ÆÏÂ„‚ Ì˘‰ ˘Â„È˜Ï Ì¯Â‚Â ÌÏÂÚ‰ ÏÎ
 Ï˘  ÔÂÓÈ‡  ˜Á˘Ó  „ÂÚ  ‰È‰  ‰Ê
 ‰‡È¯˜Â‡ ÏÂÓ ÌÚÙ‰ ¨Ï‡¯˘È ˙¯Á·
 ˙¯ÊÂÁ  ‡È‰˘  ÈÙÏ  Ú‚¯  ¨·ÈÈ˜·
 „ÈÒÙ‰Ï ‰˙ÂÎÊ ÏÚ „Â·Î· „„ÂÓ˙‰Ï
 ‰ÈÈÏÚ‰  ˙‡  ÒÙÒÙÏÂ  ÔÂ¯Á‡‰  Ú‚¯·

ÆÏ‡È„ÂÓÏ
 ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·  ÌÈ˜Á˘Ó·  ¨ÚÂ„ÈÎ
 ‰È„Ó‰Ó  ÌÈË˜  ÌÈ„ÏÈ˘  ‚Â‰
 ˙ÚÓ˘‰·  ÌÈ„ÓÂÚ  ˙Á¯‡Ó‰
 ÆÌÈ¯‚Â·‰  ÌÈ˜Á˘‰  ÈÙÏ  ÌÈÂÓ‰‰
 ˙„¯Ï ÏÈÁ˙‰ ÈÁÎÂ‰ ˜Á˘Ó·˘ ‡Ï‡
 „̈ÁÂÈÓ· ¯ˆ  ̃ÏÈ˙Ù ÏÚ· ˙ÂÙÚÏÊ Ì˘‚
 ÏÚÂ ÌÈ˜Á˘‰ ÏÚ ‰˜ÊÁ· Ê˙È ‡Â‰
 Ì‰Â  ÌÈË˜‰  ÌÈÈ‡¯˜Â‡‰  ÌÈ„ÏÈ‰
 Ï˘  È¯ÂÙËÓ  ‡Ï  ÈÎ‰  Ô·ÂÓ·  Â„Ú¯

Æ‰ÏÈÓ‰
 Ï  ̆‰¯Â¯· ‰¯È·  ̆ÍÂ  ̇¨Ú‚  ̄Â˙Â‡·
 ¨ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· ÌÈ˜Á˘Ó· ßÈ˙‡‰ „Â˜ß‰
 È̈ÈÈ Ô¯˘ ¨Ï‡¯˘È ˙¯Á· Ô˜Á˘ Ë˘Ù
 ‰· ÛÂËÚÏ ÏÈ·˘· ÂÏ˘ ˙ÈÂÓÈ‡‰ ˙‡
 „Ú¯˘  ÔË˜‰  ÈÈ‡¯˜Â‡‰  „ÏÈ‰  ˙‡

ÆÂÈÙÏ
 ÍÂ˙  ¨̆ ‡¯Ó  ¯·„‰  ÌÎÂÒ  ÂÓÎ
 È˜Á˘  ÏÎ  Â¯ÈÒ‰  ÌÈ¯ÂÙÒ  ÌÈÚ‚¯
 Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂÓÈ‡‰ ˙‡ Ï‡¯˘È ˙¯Á·
 ¨ÌÈË˜‰ ÌÈÈ‡¯˜Â‡‰ ˙‡ Ô‰· ÂÒÈÎÂ
 ˙È˙¯·Á‰  ‰Èˆ‚ÈÏËÈ‡‰  ¨‰Ó  ÈÎ
 ÍÏ  ‡ÙÂ˜  ÔË˜  „ÏÈ  ø‡Ï  ¨˙·ÈÈÁÓ
 ˘È„‡  ¯‡˘È˙  Û̈Âˆ¯Ù‰  ÏÂÓ  ¯Â˜Ó

ø„È¯Â˙ ‡ÏÂ
 ÍÎ ÏÎ ¯Â¯· ‰È‰˘ ‰Ó˘ ¯¯·˙Ó
 ÌÈ˘¯‰  ˘ÓÓ  ‡Ï  Â̈Ï˘  ÌÈ˜Á˘Ï
 Ì‰Â  ÌÓˆÚ  ÌÈÈ‡¯˜Â‡‰  ˙‡

 ÍÈ¯ˆ˘ ÂÓÎ ÌÈÙÂËÚ ¨ÌÂÏÎ ÂÏÈ‡Î „ÂÓÚÏ ÂÎÈ˘Ó‰

 ÌÈË˜‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÈÂ‡ È¯ÒÁ ÌÈ„ÚÂ¯ Ì‰ÈÙÏ˘Î
Æ‰È„Ó ‰˙Â‡Ó

 ˘Ú¯Â  ÌÈ„‰  ¯¯ÂÚ  ‰Ê‰  „ÁÂÈÓ‰  ¯ÂÙÈÒ‰
 Â˜ÚÊ ˙¯ÁÓÏÂ ‰ÈÒÂ¯Â ‰È‡¯˜Â‡ ÏÎ· ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ
 ˙ÈÒÂÎ  ˜ÂÈ„·  ‰È‡  Ï‡¯˘È  ˙·‰‡˘  ¨ÌÈÂ˙ÈÚ‰

 Ô‰·˘ ˙ÂÂÓ˙‰ È˙˘ ˙‡ Â·Èˆ‰Â ¨Ì‰Ï˘ ‰˜„ÂÂ‰

 Ì‰¢  ∫̇ Â¯Á·‰  È˙˘  ÔÈ·  Ï„·‰‰  ˙‡  ÌÈ‡Â¯
 ÌÈÓÚÂÊ‰  ÌÈÈ‡¯˜Â‡‰ ÌÈ˜·˜ÂË‰ ÏÂ·Ó Æ¢ÂÁ‡Â
 ∫Ï‡˘Â  ˙˘¯‰  ˙‡  ÛË˘  ‰ÓÂË‡‰  Ì˙¯Á·  ÏÚ

¢ø˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ È˘Â‡‰ ¯·„‰ ‡Ï ‰Ê Ì‡‰¢
 ÏÎ ˙‡ ÏÈÁ˙‰˘ È̈ÈÈ  Ô¯˘ ÔÂÂÎ˙‰ ÌˆÚ· ‰Ó
 ÏÈÚÂ‰˘  ‰Ê‰  ‡ÏÙÂÓ‰  Ì˘‰  ˘Â„È˜
 ÛÏ‡Ó  ¯˙ÂÈ  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙ÈÓ„˙Ï
 ‰Ê  Â˙ÈÁ·Ó  øÌÈÚ˜˘ÂÓ  ÌÈÈÈÙÓ˜
 ÏÈ·˘·  ·È¯˜‰Ï  Æ˙˙Ï  ∫ÈÒÈÒ·  È¯‰
 ÔÓ  Â˙Â‡  ‰‡Â¯  ‡Â‰˘  ¨̄ Ê  „ÏÈÏ˘
 ‰Â¯Á‡‰Â  ‰Â˘‡¯‰  ÌÚÙ·  Ì˙Ò‰

ÆÌÁ ‰È‰È Â̈Ï˘ ÌÈÈÁ·
 ¨˙‡Ê‰  ˙ˆ¯Ù˙Ó‰  ˙ÂÈ˘Â‡‰
 ËÂ˘Ù  ¨‰ÈÏ‡Ó  ÍÎ  ÏÎ  ˙·ÂÓ  ÂÏ˘
 ÌÈÂÁ¯˜‰  ˙‡  ‰ÒÓ‰Â  ‰¯Ó‚

ÆÌÈÈÒÂ¯‰Â ÌÈÈÈ‡¯˜Â‡‰
 ÏÂÎÈ  È‡  ‰ÓÎ  È̈ÓˆÚÏ  È˙·˘Á
 „ÒÁ‰  ‰˘ÚÓÓ  „„ÂÚ˙‰Ï  ÍÈ¯ˆÂ
 ‡˜ÂÂ„  ÌÈÓÚÙÏ  ÍÈ‡Â  ¨‰Ê‰  ÔË˜‰
 ÌÈË¯Ù‰ Â̈Ï‡‰ ˙ÂË˜‰ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰
 ÚÈ¯Î‰Ï ÌˆÚ· ÌÈÏÂÎÈ Â̈Ï‡‰ ÌÈË˜‰
 ˜¯  Ì‡  ¨ÔÈ„‰  ÌÂÈ  ˙‡¯˜Ï  ÛÎ‰  ˙‡
 ˙‡  ‰˘Ú‡Â  ÈÏ˘  ‰Ó˘‰  ÌÚ  ÍÏ‡
 ÍÈ¯ˆ È‡˘ ËÂ˘ÙÂ Ô·ÂÓ ÍÎ ÏÎ˘ ‰Ó

Æ˙Â˘ÚÏ
 ‰Ê ˙ÂÁÈÏÒÏÂ ÔÈ˜È˙ÂÂÏ ÌÂ˜Ï ¨ÔÂÎ
 ÔÂÎ˙‰Ï  ¨˙Â„ÈÓ‰  ˙‡  Ô˜˙Ï  ¨·Â˘Á
 ÒÙÒÙ‡ ‡Ï ˜¯˘ Ï·‡ ª‰˘‰ ˘‡¯Ï
 ˙‡  ÌÈÈËÒ·ÓÂ·‰  ÌÈ˘ÚÓ‰  ·Â¯Ó
 ˙Â¯˜È‰  ˙ÂË˜‰  ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰
 ˙ÂÎÁÓ ˜¯Â ÌÈÓ˘Ó ÈÈÏ‡ ˙ÂÁÏ˘˘
 ‰˘ÚÓ  „ÂÚ  ‰˘Ú‡Â  Ô˙Â‡  Á˙Ù‡˘

ÆÌÏÂÚ‰ ˙‡ Ì„˜È˘ ÔË˜Â ·ÂË
 ˜ÁˆÈ  ÈÂÏ  ß¯˘  Ï·Á  °Á‡
 ‡Ï  ¨Ï‡¯˘È  Ï˘  Ì¯Â‚Ò  ¨·ßˆÈ„¯·Ó
 È‡„ÂÂ·  ‡Â‰  Æ‰Ê‰  ˜Á˘Ó‰ ˙‡ ‰‡¯

Æ‰‰ ‰È‰
–ÌÈÈ˙˘  Â„ÒÙ‰  ¨·‚‡  ¨˜Á˘Ó·

ÆÂÏ˘ ÂÏÂÎ ‰È‰ ÔÂÁˆÈ‰ ÌÚÙ‰ Ï·‡ ¨ÒÙ‡

נכון, לקום לוותיקין ולסליחות זה חשוב, לתקן 
את המידות, להתכונן לראש השנה; אבל שרק 
לא אפספס מרוב המעשים הבומבסטיים את 

ההזדמנויות הקטנות היקרות האלו
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 הגיע הזמן 
להחליט על עתידכם!

בואו לשלב תורה ואקדמיה עם מקצוע שהוא שליחות

.M.Ed
025320906

Zahava1@macam.ac.il
 

לפרטים לפגישת ייעוץ אישי ללא תשלום ולהרשמה:
B.Ed.

נשים: 029937318
tehilahz@herzog.ac.il

גברים:029937312
evelinl@herzog.ac.il

 תנ”ך  תורה שבעל פה  מחשבת ישראל 
 לימודי א”י  לשון  ספרות עברית  חינוך 
 מיוחד  היסטוריה  אנגלית  גאוגרפיה  

 תקשורת  מתמטיקה  מדעי הטבע
  מתמטיקה ומדעי המחשב

• תוכנית מצטיינים במימון מלא • שנה ראשונה 
חינם לבוגרי שירות • גמישות במערכת 

הלימודים • ארוחת צהריים חמה • הסעות מכל 
רחבי הארץ • יחס  חם ומשפחתי

 תנ״ך 
 הגות החינוך היהודי  תורה שבעל פה

   מחשבת ישראל 
 ניהול וארגון מערכות חינוך

• יום לימודים אחד בשבוע, במשך 4-3 
 סמסטרים • מיטב המרצים 

• קורסים מקוונים • תנאים נוחים • הסעות מכל 
רחבי הארץ – מותנה במס׳ הנרשמים

M.Ed.תואר שני
קמפוס ליפשיץ

B.Ed. תואר ראשון
קמפוס גוש עציון

"סרטן. ניתוחים.
אשפוז אחרי אשפוז.

רחוק מהחברים, מחוץ לגן.
ועוד ועוד טיפולים...

אני יודע מה זה 
ימים נוראים..."
יהונתן

סרטן. ניתוחים.
אשפוז אחרי אשפוז.

רחוק מהחברים, מחוץ לגן.
ועוד ועוד טיפולים...

"אני יודע מה זה 
ימים נוראים..."

                                   יהונתן

התרומה שלך הופכת
ימים נוראים לטובים

בריאות! לשנת  עכשיו  תרמו 
1-800-236-236
www.ami.org.il וגם באתר

עבור יהונתן, משפחתו ועוד מאות אלפי ישראלים - השנה כולה רצופה 
בימים נוראים, רוויי כאב וסכנות חיים.

ב"עזר מציון", מערך התמיכה הרפואית הגדול בישראל, פועלים יום-יום, 
שנה אחר שנה, במטרה לתמוך, לסעוד ולשקם ולאפשר לחולים, לנכים 

ולבני משפחותיהם - לבחור בחיים.

תרומתך תסייע לנו להמשיך ולהציל חיים.

גיליון 412 י' אלול תשע"ג

מי ניצח 
 במלחמת 
יום כיפור

שריד שוורצגורן
בלבה של קהיר בירת מצרים יש מוזאון המנציח את 
הכיפורים  ביום  אוקטובר".  ב"מלחמת  הגדול  הניצחון 
נגד  למלחמה  וסוריה  מצרים  צבאות  יצאו  תשל"ד 
ישראל. ארבעים שנה לאחר המלחמה מנסרת בתקשורת 
על  במלחמה.  ניצח  מי  השאלה  לגווניה  הישראלית 
מטרות  את  לבחון  יש  זו  לשאלה  להשיב  לנסות  מנת 
המלחמה של מצרים וסוריה ולהשוות אותן לתוצאות 
תוצאות  את  לעצמנו  לברר  עלינו  במקביל  המלחמה. 
תוך  והארוך,  הקצר  בטווח  הישראלי  בצד  המלחמה 
הכרה ברורה של נתוני הפתיחה בצהרי יום הכיפורים 

וההתנהלות הצבאית של ישראל בזמן המלחמה.
יום הכיפורים תשל"ד היה צבא  צבא מצרים ערב 
משוקם שיועד להכות באויב הציוני ולהחזיר את יוקרתו 
אולם  הימים.  ששת  מלחמת  תבוסת  לאחר  וכבודו 
שלשמה  העיקרית  המטרה  משנית.  הייתה  זו  מטרה 
ההכנות  נעשו  המועצות,  ברית  עם  הברית  נכרתה 
של  המודיעינית  וההטעיה  התרגילים  אלפי  העצומות, 
מצרים, הייתה למוטט את מערך ההגנה הישראלי על 
תעלת סואץ, תוך גרימת אבדות גדולות, והשתלטות על 

רצועה של כמה קילומטרים לאורך התעלה.
הבין  המלחמה,  אדריכל  סאדאת,  מצרים  נשיא 
הנ"מ  טילי  ממטריית  ויציאה  סיני  מרחבי  שכיבוש 
בלתי   - למצרים  העניקו  שהסובייטים  המתוחכמים 
אפשרית. יציאה כזו תחשוף את צבא מצרים לקרבות 
תנועה נרחבים שבהם חיל השריון והאוויר הישראליים 
מבחינת  אחרות,  במילים  ודאית.  הצלחה  ינחלו 
לא  ובוודאי  סיני  כיבוש  הייתה  לא  המטרה  המצרים 
מטרות  פיה  שעל  זו,  מוצא  נקודת  לתל–אביב.  הגעה 
הגדולה  הברית  לבת  נאמרה  לא  מוגבלות,  המלחמה 

ברית המועצות.
מלחמה  על  סאדאת  החליט  מה  לשם  כן,  אם 
שהישגיה הטריטוריאליים מצומצמים כל כך? התשובה 
קמפ– הסכמי  בחתימת  כך,  אחר  שנים  ארבע  ניתנה 

סיני.  האי  מחצי  המלאה  הישראלית  ובנסיגה  דיוויד 
מדינית.  מטרה  להשגת  כלי  הייתה  המלחמה  כלומר, 
וברכוש  בנפש  המצרי  האבדן  את  כשבוחנים  אמנם, 
אולי  נראית  המטרה  המלחמה  של  תוצאותיה  לאור 
היא המשכה של  למדנו,  כבר  תמוהה, אבל המלחמה, 

הדיפלומטיה.
סוריה  צבא  של  המלחמה  תכנית  זאת,  לעומת 
להבקיע בשלב  ולנסות  הגולן  לכבוש את רמת  הייתה 
תכנית  הגליל התחתון.  בואכה  לתוככי העמקים  השני 
זו סוכלה תוך תשעים שעות מפרוץ המלחמה. בהמשך, 
בערב סוכות תשל"ד, צה"ל פרץ לתוככי סוריה ומוטט 
כידוע  הגולן.  ברמת  הסורית  האחיזה  את  לחלוטין 
לכולם, סוריה לא חתמה על הסכמי שלום עם ישראל 
במסירות  סוכלו  והן  צבאיות  היו  מטרותיה  היום.  עד 

נפש של הלוחמים והמפקדים בקו הראשון.
מאלפיים  יותר  גדול,  דמים  מחיר  גבתה  המלחמה 
נהרגו  יותר ממחצית ההרוגים  פצועים.  ואלפי  הרוגים 
עם תחילת מבצע הצליחה של תעלת סואץ לאפריקה 
- מבצע 'אבירי הלב'. מבצע, שלדעת רבים היה הקרב 
כיתר  צה"ל  שבו  ישראל,  מלחמות  בכל  ביותר  הקשה 
את הארמייה השלישית של מצרים שנלכדה בתוך שטח 

סיני.
הניצחון הישראלי נתפס ע"י רבים, ובצדק, כניצחון 
שהעניקו  וההפתעה  הכוחות  יחסי  למרות  הרואי, 
התנהלו  במלחמה  עצום.  ראשוני  יתרון  לתוקפים 
בשתי החזיתות קרבות טנקים מהגדולים בהיסטוריה, 
הסדירים  הכוחות  של  עילאית  הקרבה  עם  יחד  והם, 
והמילואים, בלמו את הסורים וייצבו חזית בעלת מנוף 

מדיני מול מצרים.
האומנם ניצחון ישראלי? לכאורה התשובה חיובית. 
ומאז  הסורים  את  והכריע  גבר  צה"ל  הסורית  בחזית 
הצליח  הדרום  בחזית  ברם,  שקטה.  הסורית  החזית 
אלעזר  דוד  הרמטכ"ל  של  הרוח  קר  בניהולו   - צה"ל 
)'דדו'( - להביא את המצרים למצב של 'שח' אך לא 
לקילומטר  והגיעו  התעלה  את  חצו  כוחותינו  ל'מט'. 
ה–101 מקהיר, אולם המצרים המשיכו להחזיק רצועה 
בתוך חצי האי סיני. בהמשך, בהסכמי ההפרדה, נסוגו 
כוחותינו מאפריקה אולם המצרים נשארו בעמדותיהם, 

כך שאיבדנו חלק מסיני ואת תעלת סואץ.
בקמפ–דיוויד,  הושלם  המהלך  המצרים  מבחינת 
שהצלחה  ללמדך,  סיני.  מדבר  בכל  זכתה  כשמצרים 
והקרבה בשדה המערכה אין משמעותן בהכרח ניצחון 

בזירה המדינית.

* הכותב הוא ר"מ בישיבת לפיד במודיעין וסטודנט 
לתואר שני בהיסטוריה

אלומה לב
איך  כמובן  היא  כיפור  יום  על מלחמת  הגדולה  "השאלה 
הצליחו להפתיע אותנו", אומר הרב אביחי רונצקי, היום ראש 
הישיבה באיתמר, לשעבר הרב הצבאי הראשי, ובזמן המלחמה 

- מפקד פלוגה חילוני בסיירת שקד, בסך הכול בן 22.
"הצבא שלנו היה מצויד במערכות ההתרעה הכי משוכללות, 
היו בו יחידות טכנולוגיות - סודיות ושאינן סודיות. איך לא 
באוזנינו?  ושמענו  בעינינו  שראינו  מה  את  להבין  הצלחנו 
כמה  אורך  כזה  דבר  למלחמה,  התכוננו  והמצרים  הסורים 
ותשדורת  מפקדים  ישיבות  משותפים,  אימונים  של  חודשים 
לפרוץ  שהולכת  שהעידו  סימנים  הרבה  כך  כל  היו  בקשר. 

מלחמה. אי אפשר להסביר איך לא ראינו".

שאף אחד לא יזיז את 
הגבינה שלי

כדי להסביר כיצד קרה שההנהגה הישראלית דאז התעקשה 
רונצקי  הרב  לראות,  יכלו  שכולם  מהמציאות  להתעלם 
קונספציה,  על  ננעל  "כשאדם  מהתנ"ך.  בדוגמאות  משתמש 
נותן למציאות  גם אם המציאות מתנהגת אחרת - הוא לא 
אחיו  עם  התנהג  במצרים  "יוסף  אומר.  הוא  אותו",  לבלבל 
מהבכור  אותם  סידר  אביהם,  על  מאוד, שאל  משונה  בצורה 
לצעיר. איך הם לא עצרו לרגע 
מזכיר  לא  הוא  האם  לשאול 
נמכר  הוא  הרי  מישהו?  להם 
הוא  איך  זכרו  הם   ,17 בגיל 
שהם  היא  לכך  הסיבה  נראה. 
הייתה  אותו.  להכיר  רצו  לא 
גדולה  אידיאולוגית  מחלוקת 
יגלו  הם  ואם  ביניהם,  מאוד 
מתממשים  שלו  שהחלומות 
האידיאולוגיה  כל  במציאות, 
מנגנוני  ברגע.  תתנפץ  שלהם 
עובדים  וההדחקה  ההכחשה 
שעות נוספות. גם בלעם, חכם 
להבחין  שיודע  ויועץ  גדול 
את  לפרש  ידע  לא  בדקויות, 
הסימן הפשוט כשהאתון שלו 
סוטה מן הדרך. כשאתה נמצא 
בתוך מהלך אתה עיוור", הוא 

מסביר.
שלא  אמרה  הקונספציה  הימים  ששת  מלחמת  "אחרי 
תיתכן מלחמה בינינו לבין הערבים אחרי התבוסה שהם נחלו 
ומבחינה  היוהרה,  בחטא  חטאנו  הקרוב.  בזמן  לא  במלחמה. 
אנושית - זו תופעה טבעית. לא ראיתי הרבה אנשי ימין או 
אחרת.  התנהגה  שהמציאות  מפני  דרכם  את  ששינו  שמאל 
האדם נתקל בסימנים אך מפרש אותם כרצונו ונותן לעצמו 
הסברים שמניחים את דעתו על מנת שימשיך בדרך שלו. זו 

לא רשעות, זה טבע האדם.
הטכנית  ברמה  גם  נפשית,  מבחינה  כך  שנהגנו  "מכיוון 
גזית שהיה ראש  לא נערכנו. דיברתי עם אלוף במיל' שלמה 
אמ"ן מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים, והוא השתמש במושג 
גויסו  לא   - ביוקר  לנו  ושעלה  בו  שלקינו  עיוורון  עיוורון. 
חטיבות מילואים, שני שליש מחטיבת גולני, שהייתה חמישים 

אחוז מכוח החי"ר - היו ביום כיפור בבית".

המלחמה שפתחה בי 
את השאלה

יוצא השנה בשבת, בדיוק כמו לפני ארבעים  כיפור  "יום 
שקודמים  "בימים  הרב.  אומר  שנה", 
חוויות.  ועולות  צפות  כיפור  ליום 
נפגש  אני  יותר.  זורמות  הדמעות 
זיכרונות.  מעלים  ואנחנו  חבריי  עם 

הטראומה הייתה גדולה מאוד".
הספר  בבית  התחנך  רונצקי  הרב 
"בית ספר שמרני עם  בחיפה,  הריאלי 
ערכים לאומיים של מסירות והתנדבות 
"הייתה  ואהבת המולדת", הוא מתאר. 
של  מאוד  גדולה  בטחון  תחושת  לנו 
ועד  מהחרמון  שמשתרעת  מדינה 
הערבים  אלה  ומי  א–שייח',  שארם 

בכלל?
יום  בצהרי  פרצה  "המלחמה 
הכיפורים. בדרך כלל מלחמות מתחילות 
לא  לילה,  באישון  או  השחר  בעלות 

באמצע היום. אני זוכר את החיילים שלנו יושבים על הדיונות, 
שמש תלויה בשמי התכלת, נוף פסטורלי ממש, שקט מדברי 
עליך  מתנפלים  ופתאום  הכיפורים.  יום  של  השקט  עם  יחד 
עשרות מטוסי אויב בשאגות אימים. למרות מרחק השנים אני 
שומע את הקולות, מריח את הריח של חביות הדלק השרופות 

הוא  ופצועים. המעבר  הרוגים  לידי.  של הטנקים שהתפוצצו 
לא סתם רגשי, אלא גם תודעתי - מהמנצח, הישראלי הגאה, 
החזק והיפה, למישהו שנמלט על נפשו. אנחנו שומעים צרחות 
לנגד עיניהם.  של מוצבים בקשר שמתארים את מה שקורה 
חייל צועק בקשר שהמצרים מתקרבים לעמדה שלו, מטפסים 

על קירות המוצב, ופתאום משתתק.
האימה  מראות  תוך  אל  רמה  מאיגרא  המנטלי  "המעבר 
- הוא אדיר. אותי, באופן אישי, הוא הביא לחיפוש. נכנסתי 
אליו בעיקר אחרי השחרור מהצבא, כשנתיים לאחר המלחמה. 
אתה נכנס לתוך ריק גדול, יושב עם עצמך הרבה, ועושה המון 

עבודה פנימית.
המלחמה  אחרי  "שנה 
גייסנו פלוגה חדשה, ובסוף 
עם  ודיברתי  עמדתי  היום 
דיונת  על  שישבו  החיילים 
דיברתי  הארוכה.  החול 
מגיל  שהתחנכתי  כמו 
אידיאלים,  ערכים,   - צעיר 
רעות. אבל תוך כדי השיחה 
שאני  תחושה  לי  הייתה 
פאתוס  באותו  לומר  יכול 
לגמרי",  הפוכים  דברים 
אירוע  עוד  על  הרב  מספר 
לחזור  אותו  שהוביל  מכונן 
כבדה.  "ההרגשה  בתשובה. 
רק  נהרגו  חבריי  טובי  הרי 
לפני שנה, למה צריך לדבר 
על כל הדברים הללו? אבל 
אני ממשיך מתוך האינרציה. כך נשארתי שנתיים, עם תחושה 

כבדה בפנים, כל הזמן מבקש מענה, ומקבל תשובות".

הרֵעות, הבלורית 
והאמונה

ניצחון", אומר  הייתה  דבר, תוצאת המלחמה  "בסופו של 
היינו  שבו  המצב  לעומת  המלחמה,  "המשך  רונצקי.  הרב 
בהתחלה, היה הישג אדיר. חצינו את התעלה, המשכנו לתוך 
חל  המלחמה  מאז  אבל  רווחה.  אנחת  מעין  הייתה  מצרים. 
גם  העצמי,  הביטחון  איבוד  של  תהליך 
לגמרי.  בכפיפות–קומה  לא  אנחנו  אם 
נפגע הביטחון של עם ריבון בארצו, שחי 

חיי קוממיות".
איך מתבטא בנו השבר מהמלחמה?

דמיונות,  פחדים,  אכולי  "אנחנו 
נעלם.  ישראל'  מה'עם  משהו  ספקות. 
דוד  והרמטכ"ל  דיין  משה  הביטחון  שר 
שלהם  וההילה  הניסיון  כל   - אלעזר 
לזה  קרא  בעצמו  דיין  משה  התנפצו. 
בסרט,  חיו  הם  השלישי'.  הבית  'חורבן 
עברי  אל  שלם  עם  הובילו  בדמיון, 
כך,  כל  גדול  היה  השבר  לכן  פחת.  פי 
היא  אחת  תגובות:  לשתי  הביא  והוא 
הסתלקות של אנשים מכל מה שמכונה 
והתגובה  התרסק.  הכול  ישראל.  בשם 
ההפוכה היא גל של חזרה בתשובה. אתי ביחידה היו עוד שני 
מפקדי פלוגה שחזרו בתשובה, אחד מהם הוא הרב ישעיהו 
דורון. אפשר לעשות מחקר סוציולוגי על גל החזרה בתשובה 
אחרי המלחמה. המלחמה הביאה לצומת דרכים, אותתה לנו, 

וכל אחד פירש את האיתות בדרכו".

מה אנחנו צריכים לעשות היום כדי לשקם את הביטחון 
העצמי שלנו?

"בצד המקצועי–מודיעיני אין טעם להרחיב. המודיעין יודע 
שאין טעם להסתמך רק על הרציונל. צריך לחשוב מה ההיגיון 
בעקבות  בשטח.  המציאות  מה  האויב.  יחידות  את  שמנחה 
המלחמה חיל המודיעין פתח יחידה שמקבלת חומר גולמי של 
האזנות, והם לוקחים את חומר הגלם ומנסים למצוא זוויות 
ראייה חדשות כדי לפרש אותו. עושים סיעור מוחין כדי לברר 

מה האמת.
לחשוב  הוא  בעיניי  הנכון  הדבר  האישית,  מהבחינה  "גם 
היטב מהי האמת האישית. לא להיות חלק מהעדר. להתבונן, 
בסדר,  לא  נשמעת  ספק  הטלת  הדתי  במישור  ספק.  להטיל 
הרי 'הוודאי שמו כן תהילתו', אולם אני מעודד את הבחורים 
לנקודת מבט שונה, על מנת  גם  בישיבה אצלנו לתת מקום 
רוצה  שאתה  מפני  והחלטה,  התבוננות  מתוך  לאמת  להגיע 
בדבר ולא כי כך גדלת. מסע הבירור לא נגמר, הוא נמשך כל 

החיים".
ואיך להגיע לביטחון עצמי לאומי?

לעזור  יכולים  אנחנו  רק  ישכון'.  לבדד  ש'עם  "להבין 
את  מאוד  השהו  האמריקאים  כיפור  יום  במלחמת  לעצמנו. 
משלוחי הנשק. הם חשבו על האינטרסים שלהם ועיכבו את 
הסיוע. עמדנו מוכים לגמרי. לא מדברים על זה, אבל היום - 
אפשר לסמוך על מישהו? אם 
חלילה יופנה נשק כימי כלפינו 
יגיבו אחרת?  - האמריקאים 

הכול תלוי באינטרסים.
המשמעותית  "הנקודה 
ביהדות.  העיסוק  היא  בעיניי 
מה  אל  העם  את  לחבר 
 - האמוני  לפן  מעבר  שהוא. 
מאתנו.  גדולה  ההיסטוריה 
שליחים  במרוץ  אנחנו 
אבינו,  מאברהם  שמתחיל 
דרך דוד המלך והחשמונאים, 
קצין  לי  סיפר  אלינו.  ועד 
קליין  רועי  של  בכוח  שהיה 
הרימון  פיצוץ  שאחרי  הי"ד, 
הוא עמד ליד רועי, רועי מסר 
)טלפון  ה'ורד–הרים'  את  לו 
צנחה  ואז  מוצפן(,  צבאי 
 - לי  אמר  קצין  אותו  ידו. 
במרוץ  נמצא  שאני  'הרגשתי 
שליחים. עכשיו תורי להעביר 
סיכום  בשיחת  הלאה'. 
הצבאי  כרב  שלי  התפקיד 
הסיפור  את  סיפרתי  הראשי 
שהיה  אשכנזי  לגבי  הזה 
שאת  לו  ואמרתי  הרמטכ"ל, 
מרוץ השליחים הזה צריך להעתיק למישור הלאומי. אברהם 
כי  'הלכתי  והתחיל ללכת, חנה סנש כתבה  אבינו שמע קול 

קרא הקול'. אנשים גדולים שומעים קולות.
"הרב קוק מדבר על הכרה, כבוד, חיבה וקיום של הדת", 
אומר הרב רונצקי. "אנחנו רוצים להכיר וללמוד, ומתוך לימוד 
 - בתוכך  שנמצא  למה  מתחבר  כשאתה  תורה,  של  תכנים 
הביטחון העצמי גובר. זה לא משהו בר–חלוף אלא חלק ממהלך 
כללי של עם הנצח. הביטחון העצמי של אחרי מלחמת ששת 
אמתי,  היה  לא  הוא  כי  כיפור  יום  במלחמת  התרסק  הימים 
הוא נשען על אמירות יפות של רעות וערכים, אבל אלה לבדם 
לא החזיקו מעמד. מה שצריך, ואולי זה לא פוליטיקלי קורקט 

לומר זאת - זה חיבור עמוק הרבה יותר - חיבור אמוני".

מלחמת השלב הבא
ארבעים שנה מנסה החברה הישראלית לפצח את המסר מאותו יום כיפורים. 
המלחמה שהצליחה להקים מתוכה גם את 'גוש אמונים' ובמקביל את תנועת 

'שלום עכשיו' טלטלה עמוק וחזק את תקומת ישראל בארצו  כך נראה היום 
  אחד מהמ"פים יפי–הבלורית והתואר של הימים ההם: הרב אביחי רונצקי

"כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כוח משיח" )המלחמה, אורות(
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נה אחרי "ש
המלחמה 
עמדתי ודיברתי 

עם החיילים. 
דיברתי כמו 

שהתחנכתי מגיל 
צעיר - ערכים, 

אידיאלים, רעות. 
אבל תוך כדי 

השיחה הייתה 
לי תחושה שאני 

יכול לומר באותו 
פאתוס דברים 
הפוכים לגמרי"

א להיות "ל
חלק 

מהעדר. 
להתבונן, להטיל 

ספק. במישור 
הדתי הטלת 

ספק נשמעת 
לא בסדר, הרי 
'הוודאי שמו כן 
תהילתו', אולם 
אני מעודד את 

הבחורים בישיבה 
לתת מקום גם 
לנקודת מבט 

שונה, על מנת 
להגיע לאמת 

מתוך התבוננות 
והחלטה, מפני 

שאתה רוצה 
בדבר ולא כי כך 

גדלת"

שבר הביא "ה
לשתי 

תגובות: אחת 
היא הסתלקות 

של אנשים מכל 
מה שמכונה בשם 
ישראל. והתגובה 

ההפוכה היא 
גל של חזרה 

בתשובה. אתי 
ביחידה היו עוד 

שני מפקדי פלוגה 
שחזרו בתשובה"

הרב רונצקי בימי המלחמה
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הקנקן, הגבעות והצבא
הרהורים אחרי מפגש עם מסורבי גיוס בחוות גלעד

 הרב אביחי רונצקי, ראש הישיבה באיתמר, 
תת אלוף במיל' הרב הצבאי הראשי לשעבר

מאוד,  שהופתענו  מודה  אני 
מיט"ב  מפקד  גיל  משנה  אלוף 
לנוכח  ואנוכי,  לשעבר(  )בקו"ם 
לנו  שהמתינו  הבחורים  עשרות 
הייתה  הציפייה  גלעד.  בחוות 
ואף חששנו  למספר קטן ממניין 

שכלל לא יגיעו.
לכן  קודם  השעה  כמחצית 
את  תפוח  מצומת  אספתי 
המפקד שממונה על מערך הגיוס 
לחוות  המשכנו  ויחד  הצבאי, 

גלעד.
שבפתח  האלקטרוני  בלוח 
באותיות  התנוססה  החוות 
ברוכים  ברכת  לבנה  קידוש  של 
של  פגישה  על  והודעה  הבאים 
כל מי שרוצה להתגייס, עם אלוף 

משנה גיל, וִאתי. 
בשיחות המקדימות שניהלנו 
אפשרי  אם  נשאלתי  הצבא  עם 
צה"ל,  במדי  למקום  להגיע 
פרובוקציות,  יעורר  לא  זה  אם 
מוחלט,  בחיוב  שהשבתי  ולאחר 
התבקשתי לבוא אף אני במדים. 
עצוב לראות עד כמה גדול ועצוב 
נוער  חלוצי  אודות  המידע  פער 

הגבעות.
כללי,  בשיח  החל  המפגש 
מאת  באוויר  שהדהדה  והשאלה 
מדוע  הייתה:  הבחורים  כל 
מוותרים עלינו? מדוע נותנים לנו 

פטור מגיוס בקלות רבה כל כך?
האמתית  ההתרגשות  אך 
האישיים.  בראיונות  לנו  ציפתה 
אחד אחד נכנסו הבחורים לחדר 
יחד  גיל  אל"מ  ישב  שבו  הקטן 
מערך  על  שממונה  קצינה  עם 
הגיוס,  בִלשכות  האבחונים 
להתגייס  אחת:  בקשה  ובפיהם 

ליחידות הקרביות של צה"ל.
חשוב  זה  מדוע  לשאלתנו 
רוצים  שהם  בפשטות  ענו  להם, 
להגן על עם ישראל ולהיות חלק 

מהחברה כאן בארץ.
לבושים  בהם,  התבוננתי 
זקנים  עטורי  עבודה,  בבגדי 
מדובללים, פאות ארוכות וכיפות 
לבי  ראשיהם.  על  ענקיות  צמר 
את  הציפו  ודמעות  בקרבי  הלם 
עיניי. הבטתי באל"מ גיל וראיתי 
לא  התרגשות  אחזה  בו  שאף 

מעטה.
שסופג  הגבעות  נוער  זה 
כולם,  מפי  וגידופים  גערות 
מאמצעי תקשורת, מאנשי ציבור, 
שבט  את  חשכתי  לא  אני  ואף 

לשוני מהם.
המופלא  המראה  לנוכח 
הפשוטות  והבקשות  והמרגש, 
שעליי  הבנתי  לצבא,  להתגייס 
לשוב בתשובה על מה שחשבתי, 

אמרתי וכתבתי אודותם.

מגיוס  שפטור  הבאים,  לאחד 
תיקים  בגלל  שנים  שלוש  כבר 
להתגייס  גיל  הציע  פתוחים, 
את  לקח  הבחור  היום!  למחרת 

ההצעה.
פטור  קיבל  הוא  שגם  לאחר, 
לאחר  גיוס  תאריך  נקבע  בעבר, 
חודשי  ארבעת  את  שיסיים 
שעליהם  השירות  עבודות 
בקשתו  המשפט.  בבית  התחייב 
צנחנים  לגיבוש  זימון  לקבל 

נענתה בחיוב.
מרגשת ביותר הייתה בקשתו 
לילד,  ואב  נשוי   ,27 בן  של בחור 
שלא  עסקית,  חברה  של  בעליה 
לעשות  וביקש  בצה"ל  שירת 
יעשה  מה  לשאלתנו  כיום.  זאת 
שעלול  והעסק  המשפחה  עם 
להתמוטט מבחינה כלכלית, ענה 
פתרונות,  לכך  שימצא  בפשטות 
אך החסר הגדול שנוצר בשל אי 
יותר  עליו  מעיק  בצבא  השירות 

מהכול.
בחברה  שיח  של  בימים 
שוויון  אודות  על  הישראלית 
בנטל וריבוי המשתמטים, מילים 
ומרגשות  עמוק  חודרות  שכאלו 

ביותר.
השעות,  להן  התארכו  כך 
וזרם  מזמן,  כבר  ירד  הלילה 
מכל  להגיע  המשיך  הבחורים 

רחבי יהודה ושומרון.
רוצים להתגייס, לשרת שירות 

קרבי!
לחוות  הגענו   18:00 בשעה 
ארבע  לאחר  ויצאנו משם  גלעד, 
שעות תמימות, בהבנה שיש כאן 

נוער נפלא אוהב העם והארץ.
בפרקי  חז"ל  לימדונו  כבר 
בקנקן,  להביט  שאין  אבות 
במראה החיצוני, ולשפוט על פיו 
אמור  הדבר  עצמו.  האדם  את 
במי שמכונים נוער הגבעות ונכון 
האוכלוסייה  מגזרי  בשאר  גם 

בישראל.
התוך הפנימי הוא זהב טהור, 
לידי  לבוא  לו  לאפשר  צריך  רק 
רק  זאת  לעשות  אפשר  ביטוי. 
ולב  טובה  עין  של  מבט  מתוך 

אוהב באמת.
נכתב  לפנים",  הפנים  "כמים 
לאדם",  האדם  לב  "כן  במשלי, 
הגמרא  פי  על  רש"י  ופירוש 
"כמים  א:  קיז  יבמות  במסכת 
ורואה  בהם  צופה  שאדם  הללו 
בהם פנים כפניו, אם הוא שוחק 
עוקם  הוא  ואם  שוחקות,  הם 
הם עקומות, כן לב האדם לאדם 
האחר. אם הוא אוהב את זה, גם 
את  שונא  הוא  ואם  אוהבו  הוא 

זה, גם הוא שונאו"

התבוננתי בהם, לבושים בבגדי עבודה, עטורי 
זקנים מדובללים, פאות ארוכות וכיפות צמר 

ענקיות על ראשיהם. לבי הלם בקרבי ודמעות 
הציפו את עיניי. הבטתי באל"מ גיל וראיתי 

שאף בו אחזה התרגשות לא מעטה. זה נוער 
הגבעות שסופג גערות וגידופים מפי כולם, 

מאמצעי תקשורת, מאנשי ציבור, ואף אני לא 
חשכתי את שבט לשוני מהם. לנוכח המראה 

המופלא והמרגש, והבקשות הפשוטות 
להתגייס לצבא, הבנתי שעליי לשוב בתשובה 

על מה שחשבתי, אמרתי וכתבתי אודותם
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 „˜ÙÓ  ÏÈ‚  ‰˘Ó  ÛÂÏ‡  „̈Â‡Ó  ÂÚ˙ÙÂ‰˘  ‰„ÂÓ  È‡
 ÌÈ¯ÂÁ·‰  ˙Â¯˘Ú  ÁÎÂÏ  È̈ÎÂ‡Â  ®̄ ·Ú˘Ï  Ì¢Â˜·©  ·¢ËÈÓ
 ÔË˜  ¯ÙÒÓÏ  ‰˙ÈÈ‰  ‰ÈÈÙÈˆ‰  Æ„ÚÏ‚  ˙ÂÂÁ·  ÂÏ  ÂÈ˙Ó‰˘

ÆÂÚÈ‚È ‡Ï ÏÏÎ˘ Â˘˘Á Û‡Â ÔÈÈÓÓ
 ˙ÓÂˆÓ È˙ÙÒ‡ ÔÎÏ  Ì„Â˜  ‰Ú˘‰ ˙ÈˆÁÓÎ
 ÒÂÈ‚‰  Í¯ÚÓ  ÏÚ  ‰ÂÓÓ˘  „˜ÙÓ‰  ˙‡  ÁÂÙ˙

Æ„ÚÏ‚ ˙ÂÂÁÏ ÂÎ˘Ó‰ „ÁÈÂ È̈‡·ˆ‰
 ‰ÒÒÂ˙‰ ˙ÂÂÁ‰ Á˙Ù·˘ ÈÂ¯Ë˜Ï‡‰ ÁÂÏ·
 ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÂ¯· ˙Î¯· ‰·Ï ˘Â„È  ̃Ï  ̆˙ÂÈ˙Â‡·
 ¨ÒÈÈ‚˙‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ÈÓ ÏÎ Ï˘ ‰˘È‚Ù ÏÚ ‰Ú„Â‰Â

 ÆÈ˙œ‡Â ¨ÏÈ‚ ‰˘Ó ÛÂÏ‡ ÌÚ
 ‡·ˆ‰  ÌÚ  ÂÏ‰È˘  ˙ÂÓÈ„˜Ó‰  ˙ÂÁÈ˘·
 ¨Ï¢‰ˆ È„Ó· ÌÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Ï È¯˘Ù‡ Ì‡ È˙Ï‡˘
 È˙·˘‰  ̆Û‡ ÏÚÂ ¨˙ÂÈˆ˜Â·Â¯Ù ¯¯ÂÚÈ ‡Ï ‰Ê Ì‡
 ÆÌÈ„Ó· È‡ Û‡ ‡Â·Ï È˙˘˜·˙‰ ¨ËÏÁÂÓ ·ÂÈÁ·
 Ú„ÈÓ‰ ¯ÚÙ ·ÂˆÚÂ ÏÂ„‚ ‰ÓÎ „Ú ˙Â‡¯Ï ·ÂˆÚ

Æ˙ÂÚ·‚‰ ¯ÚÂ ÈˆÂÏÁ ˙Â„Â‡
 ‰„‰„‰˘ ‰Ï‡˘‰Â È̈ÏÏÎ ÁÈ˘· ÏÁ‰ ˘‚ÙÓ‰
 ÚÂ„Ó  ∫‰˙ÈÈ‰  ÌÈ¯ÂÁ·‰  ÏÎ  ˙‡Ó  ¯ÈÂÂ‡·
 ÒÂÈ‚Ó ¯ÂËÙ ÂÏ ÌÈ˙Â ÚÂ„Ó Â̈ÈÏÚ ÌÈ¯˙ÂÂÓ

ÆÆÆÍÎ–ÏÎ ‰·¯ ˙ÂÏ˜·
 ÂÏ  ‰˙ÙÈˆ  ˙È˙Ó‡‰  ˙Â˘‚¯˙‰‰  Í‡  
 ÌÈ¯ÂÁ·‰ ÂÒÎ „Á‡ „Á‡ ÆÌÈÈ˘È‡‰ ˙ÂÂÈ‡È¯·
 ÌÚ  „ÁÈ  ÏÈ‚  Ó¢Ï‡  ·˘È  Â·˘  ÔË˜‰  ¯„ÁÏ
 ˙ÂÎ œ̆Ï·  ÌÈÂÁ·‡‰  Í¯ÚÓ  ÏÚ  ‰ÂÓÓ˘ ‰Èˆ˜
 ˙Â„ÈÁÈÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï ∫˙Á‡ ‰˘˜· Ì‰ÈÙ·Â ¨ÒÂÈ‚‰

ÆÏ¢‰ˆ Ï˘ ˙ÂÈ·¯˜‰
 ˙ÂË˘Ù· ÂÚ ¨Ì‰Ï ·Â˘Á ‰Ê ÚÂ„Ó Â˙Ï‡˘Ï
 ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰ÏÂ Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÚ Ô‚‰Ï ÌÈˆÂ¯ Ì‰˘

Æı¯‡· Ô‡Î ‰¯·Á‰Ó
 ¨‰„Â·Ú  È„‚··  ÌÈ˘Â·Ï  ¨Ì‰·  È˙Â·˙‰
 ˙ÂÙÈÎÂ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â‡ÈÙ ¨ÌÈÏÏ·Â„Ó ÌÈ˜Ê È¯ÂËÚ

 ÂÙÈˆ‰ ˙ÂÚÓ„Â È·¯˜· ÌÏ‰ È·Ï ÆÌ‰È˘‡¯ ÏÚ ˙ÂÈ˜Ú ¯Óˆ
 ‰ÊÁ‡  Â·  Û‡˘  È˙È‡¯Â  ÏÈ‚  Ó¢Ï‡·  È˙Ë·‰  È̈ÈÈÚ  ˙‡

Æ‰ËÚÓ ‡Ï ˙Â˘‚¯˙‰
 ¨ÌÏÂÎ  ÈÙÓ  ÌÈÙÂ„È‚Â  ˙Â¯Ú‚  ‚ÙÂÒ˘  ˙ÂÚ·‚‰  ¯ÚÂ  ‰Ê

 ˙‡ È˙Î˘Á ‡Ï È‡ Û‡Â ¯ÂÙÈˆ È˘‡Ó ¨˙¯Â˘˜˙ ÈÚˆÓ‡Ó
ÆÌ‰Ó ÈÂ˘Ï Ë·˘

 ˙ÂËÂ˘Ù‰ ˙Â˘˜·‰Â ¨̆ ‚¯Ó‰Â ‡ÏÙÂÓ‰ ‰‡¯Ó‰ ÁÎÂÏ
 ‰ÓÓ  ‰·Â˘˙·  ·Â˘Ï  ÈÈÏÚ˘  È˙·‰  ¨‡·ˆÏ  ÒÈÈ‚˙‰Ï

ÆÌ˙Â„Â‡ È˙·˙ÎÂ È˙¯Ó‡ È̈˙·˘Á˘
 ÌÈ˜È˙ ÏÏ‚· ÌÈ˘ ≥ ¯·Î ÒÂÈ‚Ó ¯ÂËÙ˘ ¨ÌÈ‡·‰ „Á‡Ï
 Á˜Ï  ¯ÂÁ·‰ °ÌÂÈ‰  ˙¯ÁÓÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï  ÏÈ‚  ÚÈˆ‰  ¨ÌÈÁÂ˙Ù

Æ‰Úˆ‰‰ ÏÚ

 ÒÂÈ‚ ÍÈ¯‡˙ Ú·˜ ¨̄ ·Ú· ¯ÂËÙ Ï·È˜ ‡Â‰ Ì‚˘ ¨̄ Á‡Ï
 Ô‰·˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Â„Â·Ú È˘„ÂÁ ˙Ú·¯‡ ˙‡ ÌÈÈÒÈ˘ ¯Á‡Ï
 ÌÈÁˆ  ˘Â·È‚  Ï·˜Ï  Â˙˘˜·  ÆËÙ˘Ó‰  ˙È··  ·ÈÈÁ˙‰

Æ·ÂÈÁ· ‰˙Ú

 ÈÂ˘  ¨≤∑  Ô·  ¯ÂÁ· Ï˘ Â˙˘˜· ‰˙ÈÈ‰  ¯˙ÂÈ·  ˙˘‚¯Ó
 Ï¢‰ˆ· ˙¯È˘ ‡Ï˘ ¨˙È˜ÒÚ ‰¯·Á Ï˘ ‰ÈÏÚ· „̈ÏÈÏ ·‡Â
 ÌÚ  ‰˘ÚÈ  ‰Ó  Â˙Ï‡˘Ï  ÆÌÂÈÎ  ˙‡Ê  ˙Â˘ÚÏ  ˘˜È·Â
 ‰Ú ¨˙ÈÏÎÏÎ ‰ÈÁ·Ó ËËÂÓ˙‰Ï ÏÂÏÚ˘ ˜ÒÚ‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰

 ¯ˆÂ˘ ÏÂ„‚‰ ¯ÒÁ‰ Í‡ ¨˙ÂÂ¯˙Ù ÍÎÏ ‡ˆÓÈ˘ ˙ÂË˘Ù·
ÆÏÂÎ‰Ó ¯˙ÂÈ ÂÈÏÚ ˜ÈÚÓ ‡·ˆ· ˙Â¯È˘‰ È‡ Ï˘·

 ÔÂÈÂÂ˘‰  ˙Â„Â‡  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ‰¯·Á·  ÁÈ˘  Ï˘  ÌÈÓÈ·
 ˜ÂÓÚ  ˙Â¯„ÂÁ  ÂÏ‡Î˘  ÌÈÏÈÓ  ¨ÌÈËÓ˙˘Ó‰  ÈÂ·È¯Â  ÏË·

Ǣ ˙ÂÈ· ˙Â˘‚¯ÓÂ
 ¯·Î „¯È ‰ÏÈÏ‰ ¨˙ÂÚ˘‰ Ô‰Ï ÂÎ¯‡˙‰ ÍÎ
 È·Á¯ ÏÎÓ ÚÈ‚‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ÌÈ¯ÂÁ·‰ Ì¯ÊÂ ¨ÔÓÊÓ

ÆÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È
°È·¯˜ ˙Â¯È˘ ˙¯˘Ï ¨ÒÈÈ‚˙‰Ï ÌÈˆÂ¯

 Â‡ˆÈÂ  „̈ÚÏ‚  ˙ÂÂÁÏ  ÂÚ‚‰  ±∏∫∞∞  ‰Ú˘·
 ‰·‰·  ¨˙ÂÓÈÓ˙  ˙ÂÚ˘  Ú·¯‡  ¯Á‡Ï  Ì˘Ó

Æı¯‡‰Â ÌÚ‰ ·‰Â‡ ‡ÏÙ ¯ÚÂ Ô‡Î ˘È˘

 ÔÈ‡˘  ˙Â·‡  È˜¯Ù·  Ï¢ÊÁ  ÂÂ„ÓÈÏ  ¯·Î
 ËÂÙ˘ÏÂ  È̈ÂˆÈÁ‰  ‰‡¯Ó·  ¨Ô˜˜·  ËÈ·‰Ï
 ÈÓ·  ¯ÂÓ‡  ¯·„‰  ÆÂÓˆÚ  Ì„‡‰  ˙‡  ÂÈÙ  ÏÚ
 È¯Ê‚Ó ¯‡˘· Ì‚ ÔÂÎÂ ˙ÂÚ·‚‰ ¯ÚÂ ÌÈÂÎÓ˘

ÆÏ‡¯˘È· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰
 ÍÈ¯ˆ  ˜¯  ¨̄ Â‰Ë  ·‰Ê  ‡Â‰  ÈÓÈÙ‰  ÍÂ˙‰
 ˙Â˘ÚÏ  ¯˘Ù‡  ÆÈÂËÈ·  È„ÈÏ  ‡Â·Ï  ÂÏ  ¯˘Ù‡Ï
 ·‰Â‡ ·ÏÂ ‰·ÂË ÔÈÚ Ï˘ Ë·Ó ÍÂ˙Ó ˜¯ ˙‡Ê

Æ˙Ó‡·
 ¢Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ ÌÈÙÏ ÌÈÙ‰ ÌÈÓÎ¢
 ‡¯Ó‚‰ ÏÚ È¢˘¯ ˘Â¯ÈÙÂ ¨ËÈ ÊÎ ÈÏ˘Ó· ·˙Î
 Ì„‡˘  ÂÏÏ‰  ÌÈÓÎ¢  ∫‡  ÊÈ˜  ˙ÂÓ·È  ˙ÎÒÓ·
 Ì‰ ˜ÁÂ˘ ‡Â‰  Ì‡ Â̈ÈÙÎ  ÌÈÙ  Ì‰·  ‰‡Â¯Â  Ì‰·  ‰ÙÂˆ
 Ì„‡Ï Ì„‡‰ ·Ï ÔÎ ¨˙ÂÓÂ˜Ú Ì‰ Ì˜ÂÚ ‡Â‰ Ì‡Â ¨˙Â˜ÁÂ˘
 ‡Â‰ Ì‡Â  Â·‰Â‡ ‡Â‰ Ì‚  ¨‰Ê  ˙‡ ·‰Â‡ ‡Â‰ Ì‡ Ǣ Á‡‰

Æ¢Â‡Â˘ ‡Â‰ Ì‚ ¨‰Ê ˙‡ ‡Â˘

זה עולם התוכן של הילד שלך?
רגע לפני שיהיה מאוחר מדי, התאגדנו כדי לאפשר לילדינו 

סביבה נקיה ושקטה שבה יוכלו ללמוד ולהתחנך. 

קלאסי וידידותי | הודעות SMS, נגן MP3, מצלמה וכרטיס זכרון 
שמירה של 2000 אנשי קשר | ללא אינטרנט ואינו תומך בסרטוני וידיאו

2G מצלמה וכרטיס זכרון ,
 אנשי קשר | ללא אינטרנט ואינו תומך בסרטוני וידיאו

המכשיר מתאים לכל חברות התקשורת הסלולריות

C 2-01 499 ₪נוקיה |

אנו קוראים לכם לעמוד איתנו בפרץ אל מול מגיפת מכשירי הסלולר המתקדמים. עבור ילדים 
פיתרון  מצאנו  רבים,  מאמצים  לאחר  לכן,  נשלטים.  ובלתי  הרסניים  הללו  המכשירים  פיתרון ונוער  מצאנו  רבים,  מאמצים  לאחר  לכן,  נשלטים.  ובלתי  הרסניים  הללו  המכשירים  ונוער 
שיאפשר לילדינו להיות מצויידים במיטב הטכנולוגיה ויחד איתה לשמור על סביבה חינוכית ראויה.שיאפשר לילדינו להיות מצויידים במיטב הטכנולוגיה ויחד איתה לשמור על סביבה חינוכית ראויה.

רבנים ואנשי חינוך למען תקשורת חיובית 

המכשיר יופץ ע”י רשת “בסט מובייל” מתאריך א’ אלול
www.bestmobile.co.il | 052-3247666 - לפרטים: נתן

בטוח שתדברובטוח שתדברו

*חפשו את המכשיר עם הסימון חפשו את המכשיר עם הסימון חפשו את המכשיר עם הסימון 

הקנקן הגבעות והצבא
הרהורים אחרי מפגש עם מסורבי גיוס בחוות גלעד

הרב אביחי רונצקי ראש הישיבה באיתמר, תת אלוף במיל. הרב הצבאי הראשי לשעבר

כך התארכו להן השעות, 
הלילה ירד כבר מזמן, 
וזרם הבחורים המשיך 

להגיע מכל רחבי יהודה 
ושומרון. רוצים להתגייס, 

לשרת שירות קרבי!

ואולי בעצם 
יש בגיליוטינה 

האולימפית, 
שמגלה פתיל קצר 

ואפס סובלנות 
לטעויות, מעין 

מראה לגיליוטינה 
הפרטית שלנו, 

שממהרת כל 
כך לפסול בעין 

ביקורתית כל 
התנהגות שזרה לנו

יש אנשים שמפגינים אחרי הבחירות

ויש אנשים שמתפקדים
לפני הבחירות 

נותרו
38 יום

לתום
מתפקדים היום למען המחר.המפקד

פריימריס הציונות הדתית
בכתובת: באינטרנט  להתפקד  ניתן 
https://mifkadzd.secured.co.il

באתר  בקרו  נוספים  לפרטים 
www.mifkadzd.org.il המפקד: 
 03-6093580 בטלפון:  פנו  או 
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הספירות הנסתרות
הרב מאיר כהן

כדי להבין סוד נר התמיד יש להקדים שהעולם שלנו התחתון הוא 
מעשה  דבר,  כל  לכן  עליונים,  עולמות  של  מדויקת  והשתקפות  בבואה 
בכמה  העליונים  בעולמות  בדיוק  כנגדם  יש  למטה  שקיימים  ופעולה 
בריאה,  אצילות,  עולמות  להם  קוראים  שאנו  המציאות,  של  ממדים 

יצירה, עשייה.
 È„Î  ‰ËÓÏ  ‰˘ÚÓ צריכים  דבר  "ובכל  הקדוש:  הזוהר  דברי  ואלה 
או  בכול,  מעשה  צריכים  שאין  שאומר  מי  וראה,  בוא   .‰ÏÚÓÏ  ¯¯ÂÚÏ
מוכיחה,  זו  פרשה  והרי   ,ÂÁÂ¯  ÁÙÈ˙ קול,  ולעשות  להוציאם  דיבורים 
בהדלקת הנרות, וקטורת הסמים, שכתוב 'שמן וקטורת י◊ÃמÃח לב', כי 
במעשה זו נמצא הדלקה ושמחה ËÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ‰ והתקשרות יחד )של 

חכמה ובינה( כראוי )כי שמן מעורר החכמה והקטורת הבינה(".
לענייננו יש לדעת שכשם שיש מנורה למטה בבית המקדש כך יש 
העליון  השמן  שמשם  החכמה,  ספירת  שנקרא  במקום  למעלה,  כנגדה 

נובע כדברי הזוהר:
וכבר  המקדש,  בבית  נרות  יום  בכל  הכוהן  שיסדר  היא  זו  "מצווה 
העמדנו זה בסוד המנורה, והוא סוד כעין של מעלה, משום שאור העליון 
של  ובינה  )חכמה  העליון  כוהן  ראש  על  תחילה  יורד  המשחה  בשמן 
פרצוף ז"א(, ואחר כך הוא מדליק ומאיר כל הנרות )ספירת המלכות(, 
אלקיו  משחת  שמן  'כי  וכתוב  וגו',  הראש'  על  הטוב  'כשמן  כתוב  כי 
עליו' וגו', ועל כן ניתנה רשות אל הכוהן בלבד שיסדר הנרות ולהדליקם 
ובינה( ב'  יום ב' פעמים, כנגד הארת הייחוד )של ספירות חכמה  בכל 
פעמים, וקרבן התמיד שהוא בכל יום ב' פעמים, והכול צריך. ועל ידי 
הכוהן מאירים הנרות בכול, למעלה ולמטה, לשמוח בשמחה, ושתימצא 
השמחה בכל הצדדים בהדלקת הנרות )בימין ובשמאל(. כי שניים אלו 
הם על ידי הכוהן להימצא שמחה בכל הצדדים, ואלו הם הדלקת הנרות 

וקטורת, וכבר העמדנו 'שמן וקטורת ישמח לב'".
פירוש - המנורה והקטורת נמצאות בהיכל פנימה והן כנגד הספירות 
המחשבה.  במדרגת  המציאות  שורש  המהוות  ובינה  חכמה  הנסתרות 
כי  ושמחה  אור  שפע  התחתונים  לעולמות  נמשך  ביניהן  ייחוד  וכשיש 
הכול מתחיל בראש, בעולם המחשבה, ואחר כך משתלשל למידות, ודבר 
זה נעשה על ידי עבודת הכוהנים דווקא. ולעניין הזכרתם אחר פרשת 

המועדים מוסיף הזוהר:
"ויקחו אליך שמן זית זך, אמר רבי אלעזר הרי העמידוהו, אבל למה 
העליונים  הנרות  כל  אלא  מועדים?  לפרשת  זו  פרשה  הקב"ה  הסמיך 
)הספירות, שהן סוד המועדים(, כולם הם נרות להדליק שמן המשחה 
העליון )להמשיך שפע החכמה הנקרא שמן(, ועל ידי ישראל מתברכים 
העליונים והתחתונים, ונדלקים הנרות )שמאירים לעולם(, כמו שהעמדנו 

שכתוב 'שמן וקטורת ישמח לב', שמחת העליונים והתחתונים".

School@szmc.org.il לפרטים: 02-6666693  |  

לימודי אחות מוסמכת .R.N בבית הספר לסיעוד בשערי צדק

מסורת של מצוינות לעתיד של מקצועיות
מקצוע מבוקש תוך 2.5 שנים בלבד | סביבת לימודים מקצועית ותומכת  | לימודי רפואה והלכה

מיקום מרכזי בלב ירושל

יום פתוח
יום ראשון הקרוב, י“ח אייר )28.4( ֿל“ג בעומר
1 0 : 0 0 - 1 8 : 0 0 השעות  בין 

שילוב לימודי 
המדרשה 

עם התואר 
היוקרתי של 

המכללה 
ירושלים.

התקשרי לרבקה 
052-700-2929

לימודגלים 
במכללה ירושלים

מדרשת אוריה ומכללה ירושלים 
מזמינים את ציבור הבנות והנשים ליום לימוד לכבודה של ירושלים 

ביום ד' כ"ח אייר (8.5.13), במכללה, בית וגן ירושלים
הרב קובי דביר  10:00

10:30  הרבנית עידית איצקוביץ 
הרב ערן טמיר  12:00

הרב אביחי רונסקי    13:30
הרב יהושע שפירא  14:30

15:30  משפחת חוטר בהופעה מיוחדת ליום ירושלים
"בעצם זריחה"

לע"נ המורה והמחנכת  מרת צפורה דביר בת ר' משה

midoria@neto.net.il • 052-77-10-939 ,03-5326677 • לפרטים: מדרשת אוריה • רח' הרימון 1, גבעת שמואל

תוכנית 
ההוראה 

של
מדרשת 

אוריה!

מדרשת אוריה
הטוהר שבתואראור התורה במרכז  

המכללה האקדמית הרצוג
-נפתחה ההרשמה-
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 תוכנית מצטיינים במימון מלא  שנה ראשונה 
חינם לבוגרי שירות  גמישות במערכת לימודים 

 ארוחת צהריים חמה  הסעות מכל רחבי 
הארץ  יחס חם ומשפחתי 

 B.Ed. תואר ראשון
קמפוס גוש עציון

 תנ"ך 
 תורה שבעל פה 
 מחשבת ישראל 

 למודי א"י
 לשון 

 ספרות עברית 
 חינוך מיוחד 

 היסטוריה 

 אנגלית 
 גיאוגרפיה 

 תקשורת
 מתמטיקה 

 מדעי הטבע 
 מתמטיקה

   ומדעי המחשב

 M.Ed. תואר שני
קמפוס ליפשיץ ירושלים

 תנ"ך 
 תורה שבעל פה

 הגות בחינוך יהודי 
 מחשבת ישראל 

 ניהול וארגון מערכות חינוך

לפרטים, לפגישת ייעוץ אישי ללא תשלום ולהרשמה:
המכללה האקדמית המכללה האקדמית 

הרצוג
מייסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג
אלון שבות  ירושלים  מגדל עוז

ויש תואר בהרצוגיש תואר

 יום לימודים אחד בשבוע, 
  במשך 3-4 סמסטרים

 מיטב המרצים 
 קורסים מקוונים • תנאים נוחים 

 תוכנית לימוד אישית 
 הסעות מכל הארץ- 

  מותנה במספר הנרשמים

tehilahz@herzog.ac.il 02-9937318 :נשים
evelinl@herzog.ac.il 029937312 :גברים

02-5320906
zahava1@macam.ac.il

 B.Ed. M.Ed.

 ₪ 2,000 
מלגה 

M.ed.לנרשמים ל

עד 30.6.13

המדּורַטרופ
אבינועם הרש, רכז הדרכה במדרשת עמיעד

מי לא מכיר את ההתלבטות לאיזו מדורה ללכת.
רשב"י זה הכי קדוש אבל גם הכי המוני. את הסניף קצת 
את  בהפתעה  לי  שלח  שחבר  עד  והתלבטתי  חשבתי  מיצינו. 

ההודעה בדבר מהפכת המדורות.
"אחי", הוא אמר נרגש, "זה פשוט מושלם° הוזמנתי באופן 
אישי ואינטימי עם עוד µ00,2 איש שהוזמנו בייחודיות ונבחרו 

בקפידה להצטרף לקבוצת הפייסבוק:
'מדורטרופ - מדורה למיזנטרופים'.

ועכשיו אני מזמין אותך".
וכך נכתב בהזמנה:

"עזבו אתכם מכל מה שידעתם על קומזיצים ול"ג בעומר. 
אנשים, קבלו את הדבר הבא בתחום המדורות החברתיות:

בהמוניות  בדביקות,  לאנשים שקצו  מדורה   -  ßÙÂ¯Ë¯Â„Óß
ובאבק של מדורות הדור הקודם, ורוצים לחוות את ל"ג בעומר 
ובהקרבה  סטרילי  באופן 

מינימלית.
עבודה  לטחון  לך  נמאס 
חודש מראש בליקוט סיזיפי 
רק  ועצים  קרשים  של 
שעה  מכות  ללכת  בשביל 
בניסיון  הרוח  עם  וחצי 

להבעיר אש?
אותך  משאירה  אשתך 
לישון ליד המלונה של הכלב 
'כי בפעם האחרונה לקח לי 

שבוע להוציא את הסירחון של הבגדים שלך מהסלון'?
לחלוק  ובסוף  אדמה  ובתפוחי  בבשר  להשקיע  מתוסכלת 
הכול עם קרציות שחופרים לך צי'זבטים מ'חומת מגן' בשביל 

לנסות ולצאת ִאתך לדייט?
בפעם האחרונה שניסית להראות סולידריות עם ההמון זה 

נגמר בציפורן שבורה?
רצינות  לאות  שלכם  האגדול  את  להזיז  מוזמנים  אתם 
כוונותיכם )שנדע כמה חברים הולכים להגיע על מנת לארגן 

את תנועת הרשת מראש( ולהקליק על 'הצטרף'.
ועידה  שיחות  מערכות  לכם  מציעים  אנחנו  ב'מדורטרופ' 
ו'סקייפ' מתקדמות, עם אפשרויות חברתיות המאפשרות לכם 
יותר  עם  בסלון  מהכורסה  בפיג'מה  המדורה  בזמן  לצ'וטט 

מחמישה חברים בו–זמנית°
גרופונים  עם  סיני   take away הזמנת 
והנחה קבוצתית בהתאם לכתובת האישית 

שלכם.
שליחת לינקים קבוצתית לשירה בציבור 
און– בסקר  שנבחרו  ביוטוב  קליפים  למול 

ליין.
כולנו  ונשתתף  נשתף  הקומזיץ  בסוף 
בשירת 'הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים 
גם יחד' ולאחר מכן נחבק איש את רעהו 

בלייק קבוצתי גדול°
מיוחד  מסלול  להירשם,  למקדימים 
ותמונת  בדוי  ניק–ניים  עם  בוטיק  למדורת 

'עוגיפלצת'.
הניו– לכללי  בהתאם  לציין  לנו  חשוב 

מדיה החברתיים:
אנו מתחייבים מראש שאף אחד מחברי 
במהלך  קשר  אתכם  ייצור  לא  הקבוצה 

המדורה ובטח שלא לאחריה°"
חשבנו ללכת על זה, אבל בסוף נרתענו 

קצת מכל הבלגן וההמוניות.
עם  פשוט  נעשה  השנה  שגם  לי  נראה 

השכנים.

חדש במילון הישראלי: 
הדתה - על המאבק על רוחו 

של צבא ההגנה לישראל
הרב אביחי רונצקי, ראש הישיבה באיתמר, הרבצ"ר לשעבר

"ה⁄דָָתה", מושג חדש שנכנס ללקסיקון הישראלי. משמעות מושג זה ביחס לצה"ל 
היא שהצבא שלנו נהיה דתי יותר ויותר.

כותרות מאמרי המערכת ב'הארץ' השבוע, שמבקרות את הרבנות הצבאית הראשית 
ואף קוראות לסגירתה, שייכות בהחלט למהלך זה שהתחיל לפני כשני עשורים כשבני 
הציונות הדתית הסירו מעליהם את תווית משגיחי הכשרות ושעטו בסערה אל עבר 

היחידות המיוחדות ותפקידי הפיקוד בצבא.
התורה  לימוד  מכוח  רבה,  במסירות  בצבא  זו  שליחותו  את  עושה  נוער  אותו 
שמתעצם והולך בישיבות ובמכינות. אין היום כמעט 
לימודיו התורניים קודם  נער דתי שלא ממשיך את 

הצבא בישיבה או במכינה.
ִחצי  הופנו  כרבצ"ר  כהונתי  ימי  במהלך  עוד 
ביקורת בעיקר כלפי תחום התודעה היהודית שעסק 
הלחימה  רוח  וחיזוק  מורשת  ערכי  בהנחלת  רבות 
מפקדי  זאת,  לעומת  צה"ל.  של  הלוחמות  ביחידות 
להמשיך  אותנו  ועודדו  תמכו  ככולם  רובם  הצבא, 
חיבור  של  הערך  הבנת  מתוך  שאת,  ביתר  ולפעול 
זכורני שלאחר שבת– החיילים למקורות העם הזה. 
האוגדה שלדעת  מפקד  לי  כתב  דוד,  בעיר  מפקדים 
המשך  היו  השבת  במהלך  שספגו  התכנים  פקודיו 

לתרגיל האוגדתי שנערך שבועיים קודם.
בתופעה  הבעיה  מה  לשאלתנו  תשובה  ובכן, 
מבורכת זו: הם פשוט מפחדים. חוששים ששומטים 
את  "גונבים  לרגליהם.  מתחת  ההנהגה  שטיח  את 
הגברת  ממילא  אזרחיה.  כל  מדינת  תהיה  שארצנו  שחפצות  האליטות  מידי  המדינה" 
כוחה של הרבנות הצבאית בהתעסקותה בעניין הלאומי וברוח הלחימה, מעבר למוכר 
וידוע ככשרות, שבת וזיהוי חללים, וריבוי לוחמים ומפקדים דתיים - כל זאת מעורר 

דאגה רבה אצל אותם חוגים.
היחס  ובדבר  הרב,  או  המפקד  הריבון,  מיהו  בשאלה  ונשנות  החוזרות  הטענות 
השלילי לנוכרים ולהדרת נשים, משוללות כל יסוד של אמת. המקרים המעטים שבהם 
הייתה התנגשות שכזו ושפורסמו בהבלטה רבה באמצעי התקשורת, מעידים על מציאות 
החיים הרגילה בצבא, שבה חיים כולם בשלום ובאחוות לוחמים, חיילים יהודים ושאינם 

יהודים, חיילות, מפקדים ורבנים גם יחד.
ביום ראשון השבוע פנו אליי מתכנית הרדיו בגל"צ 'רצועת הביטחון', כדי שאתייחס 
לפרסום בעיתון 'הארץ' אודות הרבנות הצבאית. מי שמכיר תכנית זו יודע שהיא עוסקת 
בנושאים אסטרטגיים של מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל. ובכן, כדאי שנדע 
שגם סוגיית ה"הדָָתה", העצמת הרוח הלאומית והאמונית בצה"ל, נתפסת ע"י אליטות 
מסוימות כעניין שיש לו משמעות אסטרטגית שמאיימת על החברה הישראלית על פי 

השקפת עולמם של אותם אנשים.
וצבאית שמקורותיה באמונת  הוא שלעשייה חברתית  הנדרש מהבנה שכזו  הלקח 
ועלינו לשקוד עוד  לעינינו,  גדול ממה שנגלה  יש ערך אסטרטגי  ותורתו, אכן  ישראל 

ולהעצים מהלכים שכאלו, להביא ברכה לעם ישראל.

ירושלים 
של מטה

טור פרדה משכונת קטמון האהובה
דניאל בשך

השבוע באופן נדיר ויוצא דופן החליטו חבריי שהדרך הטובה ביותר 
לי את הזירה החדשה–ישנה  יום העצמאות הוא להראות  לחגוג את 
של הכיפות הסרוגות: הפאבים. אפילו אני, שעל פי ציר הדוסיות עשוי 
למצוא את עצמו במגזר הלייטים, מרים גבה כשחיי הלילה והבליינות 
של הרווקות הדתית הירושלמית עוברת במסדרונות האלכוהול. אבל 
הם ניסו להסביר שהמקום בסדר גמור. "זה לגמרי מקום של דתיים", 
הצהירו. עשר דקות במקום הספיקו לי כדי לקחת מונית חזרה הביתה.
תופעת הפאבים הדתיים כבר מזמן אינה טרנד חולף, אלא שגרה 
מקומית של צעיר וצעירה ירושלמיים. בירושלים הצעירה, כך מסתמן, 
יש כבר הרבה "מקומות של דתיים". מה שבעבר היה זירה בלעדית 
לחילונים, ונוכחות דוסית במקום 
"הידרדרות  על  ורק  אך  העידה 
תעודת  היום  מקבל  רוחנית", 
הבילוי  למקום  והופך  כשרות 
שמאות רווקים ורווקות פוקדים. 
החברתיים  המפגשים  פתאום 
עקיבא  בני  מסניפי  המוכרים 
ומעורפל  חשוך  למקום  עוברים 
אבל  והמון,  רגאיי,  מוזיקת  עם 
מעוז  אפילו  אלכוהול.  המון 
הדייטים הקלאסי גן סאקר, גוסס 
רומנטיים  מפגשים  לטובת  לו 
בבר הקרוב לשכונה. ויותר מזה, 
הם  בשבת,  סגורים  כשהפאבים 
שבת.  בסעודת  לפניך  פתוחים 
בלי  שבת  ארוחת  אין  כמעט 
יותר  מה  כי  משכרת.  שתייה 
ו–וודקה– קיגל  מחמין,  "שבתי" 

רדבול?
שהבליינים  היא  האירוניה 
לפאב,  בכניסה  מהססים  לא 
כשרות  למצוא  אפשר  שכזו  לתופעה  גם  כי  נפש,  חשבון  עושים  או 
רבנית. היום, בין דלפק הברים לבימת הזמרים החובבנים, אפשר לבקר 
בשיעורי תורה של רבנים מסוימים. ממש כך, תלמיד חכם יושב לפני 
עשרות צעירים עם ציצית וקוניאק, מעביר דף יומי או שיעור מוצלח 
בפרשת השבוע. נוכחות הרב היא לא חלילה כדי לחנך או להתריע, 
אלא כי בעיני אותו רב זהו מקום בילוי לגיטימי. אחד מהם אמר פעם 

"אני לא מבין מה הבעיה", וכשאין בעיה יש גם גושפנקה רבנית.
אני מתגורר בקטמון שבירושלים. השכונה  יותר מחצי שנה  כבר 
"הaִיצה"  שואלים(  מי  את  )תלוי  לשבחה  או  לשמצה  המכונה 
ככולם  שרובם  רווקות  בתקופת  וצעירות  בצעירים  היום  מאוכלסת 
אנשים נאורים, אדיבים ומלאי חן. אי אפשר שלא לאהוב אותם. כל 
בדייטים  בעיקר  מלוכלכת שמתעסקת  ביצה  על  והשמועות  האגדות 
בבתי קפה, הן לעתים מוגזמות ואף מופרכות. בקטמון אפשר לגלות 
גם התארגנות של צעירים להתנדבויות, גם שיעורי תורה וגם לימוד 
צעירים  של  האטרקטיבי  הגיבוש  הבעיה.  זו  לפעמים  אבל  משותף. 
המתגוררים בשכנות ומעבירים שבתות והווי יחדיו, מהווה הרבה פעם 
לדייטים  ויוצאים  יחד  מטיילים  יחד,  סועדים  אם  למשפחה.  חלופה 
יוצרת  קטמון  למעשה  וכך  מיותרת.  להיעשות  יכולה  החופה  יחד, 

משפחה סינתטית מרובת רווקים.
איך  לבלות  אדם  של  זכותו  הבילוי,  דרכי  על  לא  היא  הביקורת 
הטשטוש  אבל  וחשבון.  דין  לתת  צריך  לא  בטח  הוא  לי  שירצה. 
המוחלט שהרווק«ת מקטמון מציגה לפני דיירים חדשים שכמוני, לא 
מציב לך אפשרויות של טוב ורע. הסגנון הזה מאפשר לך הכול. אין 
אסור ומותר או חלילה קודש וחול. אפשר להשתכר בטירוף שעתיים 
אחרי ערבית, ולהתפלל ברעדה עם האנג–אובר בשחרית. חיים שכאלה 
לא מרשים לך לשאוף לחיות חיים תורניים, אלא לחיות באופן נצחי 
לידם. לגעת ולא לגעת. בקיצור, קטמון היא אמנם מקום של דתיים, 

אבל לא מקומו של א–לוקים.

danilbas@gmail.com :לתגובות

השכונה המכונה לשמצה 
או לשבחה (תלוי את 
מי שואלים) "הּבִיצה" 

מאוכלסת היום בצעירים 
וצעירות בתקופת רווקות 

שרובם ככולם אנשים 
נאורים, אדיבים ומלאי 

חן. אי אפשר שלא 
לאהוב אותם. כל האגדות 

והשמועות על ביצה 
מלוכלכת שמתעסקת 
בעיקר בדייטים בבתי 

קפה, הן לעתים מוגזמות 
ואף מופרכות. בקטמון 

אפשר לגלות גם 
התארגנות של צעירים 

להתנדבויות, גם שיעורי 
תורה וגם לימוד משותף. 

אבל לפעמים זו הבעיה

אתם מוזמנים 
להזיז את האגדול 

שלכם לאות רצינות 
כוונותיכם (שנדע 

כמה חברים הולכים 
להגיע על מנת לארגן 

את תנועת הרשת 
מראש) ולהקליק על 

'הצטרף'.

תכנית 'רצועת ה
הביטחון' 

עוסקת כידוע 
בנושאים אסטרטגיים 

של מדיניות החוץ 
והביטחון של מדינת 
ישראל. ובכן, כדאי 
שנדע שגם סוגיית 
ה"הדָתָה", העצמת 

הרוח הלאומית 
והאמונית בצה"ל, 

נתפסת כעניין שיש לו 
משמעות אסטרטגית
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בנות שרות 
נוספות

גרעין בנות שירות בלב השרון מחפש

 תקני בוקר בכיתות חינוך מיוחד
ואחר הצהרים עבודה עם נוער ביישובים

לפרטים: 050-7434218 פנינה \ מיכל 052-4327328

אנחנו מזמינים אותך לקהילה קטנה 
וחמה, מועצה תומכת ושירות משמעותי!

נפתח תקן נוסף
לבית ספר יסודי - בוקר

שש שנים לעלייתו
 בסערה השמיימה של

 אבישי יצחק
שינדלר הי"ד

 יחד עם יצחק וטליה אימס
וכוכבה אבן חיים הי"ד

 נתכנס אי"ה
לערב זיכרון והתעוררות לעילוי נשמתו

ביום ראשון, כ"ב אלול ה'תשע"ו )25/9(
בבית הכנסת "ארזי הלבנון", רח׳ ניסים גאון 43 אלעד

 18:30 הרב אברהם שמחה נחשון,
רב הקהילה הדתית לאומית באלעד

 18:45 הרב שלמה משה עמאר,
הרשל”צ והרב  הראשי של ירושלים

19:45 תפילת ערבית
 20:10 הרב אליעזר קשתיאל

ראש בית המדרש  לבוגרי צבא בעלי

נעלה לקברו ביום ראשון, כ"ב אלול תשע"ה 
בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, בשעה 16:45

 הציבור מוזמן - בתפילה
לגאולה שלמה במהרה!

המשפחה

בס״ד

הרב אביחי רונצקי
על אף הצימאון העצום שקינן בי לרווח של זמן, למנוחת 
גוף ונפש, לא עצרתי ברוחי ותכף אחרי שחרור מהצבא פניתי 
שם  לעבוד  וביקשתי  ירושלים  בעיריית  הרווחה  למסגרות 

כמדריך חבורות רחוב.
עניין החינוך, בעיקר של מי שנקראו בעבר "נוער שוליים" 
והיום נקראים "נוער בסיכון", העסיק את מחשבותיי וראיתי 

בו ייעוד לחיים.
מקרנקו  של  ספרו  את  קראתי  בתיכון  בלימודיי  עוד 
לנערים  שהקים  כפר  מתאר  הוא  שבו  הפדגוגית',  'הפואמה 
בכפר,  החינוכי  לבניין  שהתווה  הדרך  עם  הזדהיתי  עזובים. 
אותי  הציבו  לפניי.  שראיתי  במשימות  ליישמה  וחפצתי 
בסמטאות  לשוטט  ונתבקשתי  מזרח,  תלפיות  בשכונת 
ובחצרות, ללקט אחד לאחד את אותם נערים ולנסות ללכדם 

לחבורה שתעסוק בדברים משמעותיים.
שימשתי  הארוכים  בלילות  מדריך,  היותי  עם  בבד  בד 
ישראל. שם מצאתי את אשר ביקשה  בנק  מאבטח במרתפי 
נפשי - שקט ופנאי למחשבה והתבוננות. עמוק מתחת לפני 
החוץ,  מן  ולרעשים  לקולות  אטום  בקרה  בחדר  האדמה, 

עסקתי בבחינת מרכיבי עולמי הפנימי.
נובר שוב בפנקסיי הכתומים מאותם הימים:

"עובר על פני מראות שקר, תעתועי דמיון שטן מרקד.
שדי שאול פוערים פיותיהם בחיוך מלטף, ואני הרע שבהם.

אמת  על  בד  כיסויי  שבת,  של  ופרחים  נוף  תמונות  לא 
רחבת ידיים

גוף,  אחדות  עולמים,  שקט  פני  על  ובקעות  חודים  ציורי 
דמיון

והנקודה המאזנת, מחליטה, רוצה שבת.
מבקש שקט, לא לעשות דבר מחייב, פשוט לעצור.

אי אפשר להמשיך במרוצה שכזו, רעש מהדהד ללא הפסק
מטחי יריות, מכוניות נעות, המון אדם, מלל אינסופי.

לברוח, לצאת ממעגל השיגעון הזה.
נדמה עליי עולם כחצי כדור מקושט בכתמי צבע

בנענוע עצים וקוביות אבן, מעגלי אנוש מתפתלים
אצים לפנים, שבים לאחור, עומדים דומם.

ואני רופס בחיוך שמוט שפתיים, גאווה אווילית יודעת כול
מתנשא מעל יצורים עלובים שכמותי.

אך לבד, בשקט שכל באי עולם נכספים אליו
בקשב לקולות אמת, מראות לא אדע.

כל העולם מישור לפניי, גבנוני החומר שכנגדי
הרי ירושלים ובקעותיה - מישרים.

רק הדמיון הפנימי מעלה אותם, בשמחה, בריגושי אמת, 
באהבה נפלאה

למעלות עליונות, לגובהם שלהם.
אנשים מציגים את חיוכיהם הרופסים מעל במות עץ

סוגדים לאלילי בשר ואבן.
בימים קדומים האמינו בכוחות הנשפעים מהם

וכעת גם זה לא קיים.
אך שקר, מסכה אטומה מניעה שרירי פנים

מיתרי קול מתחסדים.
אפשר להמשיך כך...?"
שבוע ימים לאחר מכן:

מת  הכול  העולם.  מן  אני  חולף  שמא  מאוד.  לי  "קשה 
לגביי. כל אותן שאיפות לדעת יותר, להתגדל. מחפש מסגרת 

שתתאים לרוחי, עד עתה לא מצאתי.
ניזון מפטפוטי הבלים, בובה מהלכת ורוח לחוצה בתוכם.

לחייך למרות הכול, להמשיך כך?"
ולמחרת היום:

"איך שהכול מתחלף ומשתנה
בן רגע מאירים רקיעי שמים, מסתלקים ענני שחור

נפש קודרת, צהלה ושמחה.
מוכנות לירידות היותר שפלות

לרצון מעוות.
מאמץ עליון שלא להיכנע

לאחוז בידיעת האמת
גם אם רחוקה היא".

גדול  וייאוש  קודרת  רוח  בין  הללו  החדים  המעברים 
לבהירות מחשבה ושמחת הלב, היו מנת חלקי בימים הטרופים 

ההם, מעבר בין עולמות, חיים על גשר מעל מים סוערים.

מכון מאיר
בין  המעבר  של  הדמדומים  לימי  ברשימותיי  שב  אני 

עולמות חיי.
מכון מאיר. הרב דב ביגון. דמות מיוחדת במינה. מי שהקים 
אהבת  שופע  וכולו  אצילי  מראהו  בראשו.  ועמד  המכון  את 
קושיותיי  מפני  חת  ולא  אליו,  הרב  קירבני  מופלגת.  הבריות 
הרבות בבחינת לא הקפדן מלמד. יום אחר יום היה בא למכון 

לראות אם נוספו עוד תלמידים מלבד הארבעה שהיינו...
ביכולותיי.  היא האמון  ממנו  העיקרית שקיבלתי  המתנה 
הרי גדלתי בחינוך זר לאמונתה של תורה, ומימיי לא ראיתי 
דף גמרא. סיפר לי הרב דב על ההתמודדות שלו במשך שנים 

ארוכות, שבסופה זכה להיות תלמיד חכם.
זאת  עם  יחד  אך  מרתקים,  היו  והשיח  הלימוד  מפגשי 
הרבנים  דברי  את  לקבל  מוכן  הייתי  ולא  עומדי  על  נשארתי 
כתורה מסיני. כך ארכו להם הימים ותחושתי הייתה שמיציתי 
לא  ממש  אך  מעניין,  בהחלט  היה  היהדות.  עם  המפגש  את 

מחייב לעתיד שהייתי מבקש לחיות.
גבה  ביגון עם איש מיוחד,  בעת הזאת הפגיש אותי הרב 
שוורץ.  אביהוא  הרב   - דיבורו  בלהט  בוערות  עיניו  קומה, 
מה  במידת האמת שלהן.  לבבי  חומות  הבקיעו את  מילותיו 
שאצל קודמיו היה בבחינת דיון שכלי, רעיוני, אצל הרב אבי 
והנה,  הנה  התנודד  שדיבר,  בעת  תורה.  של  באש  בער  הכול 

רוחו, גופו, מראה פניו, הקרינו אומר של קודש.
הרגשתי מיד שמצאתי את אשר ביקשה נפשי.

התגוררנו  שבו  לבית  יום  מדי  בא  רוחו  בנדבת  אבי  הרב 
רונית ואני, ולימד אותנו את יסודות אמונת ישראל.

לסור  והחלטתי  התגורר  שבו  ברחוב  עברתי  אחד  ערב 
לאחוריי  שפסעתי  בעת  נענו.  לא  בדלת  נקישותיי  לביתו. 
להיכנס.  בידו  לי  וסימן  בפתח  עמד  הרב  הדלת,  נפתחה 
הבחנתי שפניו אינן כתמול שלשום. הבית היה חשוך, בקצה 

המסדרון דלקו נרות ולידם, על הרצפה, ישב בנו הקטן.
לא ידעתי את נפשי. ייתכן שהרב יושב שבעה מבלי שאדע 

זאת?
הוא הושיט לי חוברת כמו זו שהוא וילדו החזיקו בידיהם, 
לרגע  חדל  במבוכתי  כשהבחין  בוכים.  בקול  לקרוא  והחל 
ואנו אבלים על חורבן בית  והסביר שליל תשעה באב היום, 
הקינות  אמירת  לאחר  מארצו.  ישראל  עם  וגלות  המקדש 

המשכנו בשיח חרישי בענייני היום.
להבינם  שעמלתי  לימודיים  תכנים  לי  התבהרו  אט  אט 
את  פעלו  כך  כל  החי  המפגש  חוויות  האחרונה.  בתקופה 

פעולתן ונגעו בי עמוק פנימה.

מגלים עולם חדש
באותם ימים גרנו רונית ואני בבית קטן בשכונת בית וגן. 
ולרעייתו  טל  לרב שלמה  שייכת  הייתה  לנו  הדירה הסמוכה 
עליזה. הרב שלמה ידוע ברבים כמי שערך את הסידור 'רינת 
ישראל', כשבלילות הייתי שומע את נקישות מכונת הכתיבה 

בעת שעסק במלאכתו.

שאבד  לדור  ששייכות  פלא  דמויות  היו  ועליזה  שלמה 
דין  עורך  היה  )שלמה  חכמה  של  שילוב  עמנו.  עוד  ואיננו 
הליכות.  ונועם  פשטות  דוקטור(,  ותואר  רבנות  תוארי  בעל 
ההתעניינות המתמדת בנו, גם כשהיינו רחוקים עדיין מעולם 
של תורה ומצוות, עוררה את סקרנותי להכיר מקרוב יותר את 

דרך התורה שלאורה ניהלו את חייהם.
עמוס  עבודתו  בחדר  סולם  על  מטפס  אותו  זוכר  אני 
בסוגיות  מעיין  והוא  בידו  ספר  רב,  זמן  שם  ועומד  הספרים 
משתאה  עמדתי  שכאלו.  מראות  ראיתי  לא  מעודי  סבוכות. 
דקים  בנימים  ונגעה  לעיניי  שנגלתה  חדשה  מציאות  לנוכח 

במעמקי נפשי.
בימי השבת הגענו לבקר בבתי חברים דתיים שהיו עמנו 
בצבא. היו אלו שבתות אחרות לחלוטין ממה שהכרתי. ולא 
נראה אחר מהבתים שהתגוררתי בהם.  רק השבת, גם הבית 
אביזרים  ושאר  טלוויזיה  מכשיר  בלי  יותר,  פשוט  הריהוט 
בספרים,  מלאות  ספריות  עמדו  הקירות  לצד  אלקטרוניים. 
בעיקר ספרי קודש. אך בעיקר מה שהרשים אותי היה גודלן 
הבית  ברחבי  מתרוצצים  רבים  זאטוטים  המשפחות.  של 
והילדים הגדולים מטפלים בהם. תחושה של עליזות, שמחה 

וצהלת חיים.
בני המשפחה היה שונה. לצד ענייני הבית  בין  גם השיח 
תורה  לימוד  רוחניים,  בעניינים  הדיבור  נסב  שבשגרה, 

ומחשבות כיצד עושים יותר למען העם שלנו.
חקלאות  לומדת  רונית  חודשים,  כשמונה  במשך  כך, 
באוניברסיטה העברית ואני עם חבורות הרחוב, אנחנו הולכים 

ומתקרבים לעולם התורה במפגשי שיח ולימוד.

הרב צבי יהודה
אירוע מאוד משמעותי בעבורי היה המפגש עם הרב צבי 

יהודה קוק, שהיה אז ראש ישיבת מרכז הרב.
מיושן  מדרגות  גרם  בירושלים.  גאולה  בשכונת  קטן  בית 
אחד  בחדר  ומטבחון.  חדרים  שלושה  בת  לדירה  שמוביל 
התכנסו נשים שבאו ללמוד תורה ובשניים הנותרים התגורר 

הרב, קיבל אנשים והעביר שיעורים מדי ערב.
שלח  דהוא  מאן  החדר,  בפתח  עודי  להיכנס.  תורי  הגיע 
את ידו והניח כיפה קטנה על רעמת תלתלי שערותיי. נכנסתי 
קירות  מראשי.  תישמט  שלא  בכיפה  אוחזת  האחת  כשידי 
הרב.  ישב  פשוט  עץ  שולחן  ובקצה  בספרים,  עמוסים  החדר 
בעיניו  בי  הביט  ידי,  על  ידו  את  סמך  שאשב,  ממני  ביקש 
כיפה.  חובש  אני  תמיד  האם  ושואל  מחייך  כשהוא  הטובות 
השבתי  לראשי.  כיפה  כעת  מדוע  תמה  בשלילה  כשעניתי 

עשתה  נעלמה  שיד  בפשטות 
זאת...

להסביר  והחל  צחק  הרב 
מהתורה  חיוב  אין  שבאמת 
לחבוש כיפה, ואדרבה, זה עלול 
ליצור הבדלה בתוך עם ישראל 
יהודים באשר הם. המשיך  בין 
לאחר  לתכניותיי  ושאלני  הרב 
קשב  והקשיב  הצבאי  השירות 

רב לדבריי.
בלבביות  לשלום  נפרדנו 
הרושם  תחת  לדרכי  ויצאתי 
העז שהותירה בי אישיותו של 
אורך  שלכל  לב  שמתי  הרב. 
המפגש לא נאמר לי ולו משפט 
אחד בדבר ערך האמונה, לימוד 
התורה וכו'. הרב פשוט הקשיב 

לי והתעניין בי.
אירוע  היה  זה  בשבילי 
כיצד  למדתי  שבו  מכונן 
להתנהג עם אנשים בכלל ועם 

בעלי תשובה בפרט.
נטייה  ישנה  כלל  בדרך 
חיובי  ממניע  שנובעת 

"להתנפל" על אלו שמתעניינים ביהדות ולהרוות אותם בטל 
וחיוך  והכול ברוגע  של תורה. המפגש השקט שמתעניין בך, 

שופע, הוא לדעתי הסגנון הנכון שראוי לאמצו.

נפש תאומה
בעיני  מעלה  יהודה  צבי  הרב  בבית  הראש  כיסוי  סיפור 
רוחי את דמותו של רמי בן צבי, בן קיבוץ עין חרוד. בראשית 
ימי היישוב שלנו איתמר נסעתי באישון ליל סמוך לעיר שכם 
ורכבי נתקע, כשאני לבדי ובלי אמצעי קשר. תחושה מאוד לא 

נוחה של מקום סכנה ומאין יבוא עזרי.
סרן  בדרגת  וקצין  צבאי  ג'יפ  לידי  מעצר  מה  זמן  בחלוף 
יצא מתוכו והחל לטפל במנוע רכבי. כך עשה שעה ארוכה עד 
שהתקלה תוקנה. הודיתי לו כשהוא פוטר את מילותיי בהנפת 
יד של ביטול, כאומר מה בכלל עשיתי. שאלתיו לשמו. רמי בן 
על  לעלות  ומיהר  אמר  כך  יזרעאל,  חרוד שבעמק  מעין  צבי 
הג'יפ ולהיעלם מהמקום בטרם אפליג בדברי התודה והשבח.

שלושה חודשים אחר כך, במהדורת החדשות של מוצאי 
שבת שמעתי את הודעת דובר צה"ל שסרן רמי בן צבי נהרג 

בלבנון.
רבים  צער.  מרוב  נפשי  את  ידעתי  לא  בתדהמה.  הוכיתי 
מחבריי נפלו בהגנת מדינתנו, אך כאן ממש נפלה רוחי. רמי, 
בל  חותם  בי  הטביע  עמו  שהמפגש  והעניו  הצדיק  הקצין 

יימחה, נפל חלל.
כשהשמש  הערביים,  בין  בשעות  שבקיבוץ  לביתו  נסעתי 
שדות  על  רחב  צל  מטיל  הגלבוע  והר  מערב  לפאתי  נוטה 
העמק המוריקים בשפעת עצי פרי, על שדות זהב השיבולים 

ונצנוץ מימי ברכות הדגים.

רקיעים 
נפתחים

מלחמת יום כיפורים הסתיימה זה מכבר, אך השאלות שפתחה המתינו 

בסבלנות לפשרן  מהדרכת נוער ירושלמי בסיכון הגיע הרב רונצקי למפגש 

הראשון עם מכון מאיר  מתקרית הכיפה בבית הרב צבי־יהודה ועד 

להתוודעות לעוד הרבה מאוד פנקסי מחשבות בעין חרוד ובאינספור מקומות 

במדינה ההולכת ובונה עצמה - מעשית ורוחנית  תם ולא נשלם

החלק 
השלישי

ִצּיּוֵרי ֻחִּדים ּוְבָקעֹות 
עַל ְּפֵני ֶׁשֶקט 

עֹוָלִמים, אְַחדּות ּגּוף, 
ִּדְמיֹון

ְוהְַּנקּוָדה הְַּמאֶַּזֶנת, 
מְַחִליָטה, רֹוָצה 

ַׁשָּבת. 
ְמבֵַּקׁש ֶׁשֶקט, ֹלא 

לֲַעׂשֹות ָּדָבר ְמחֵַּיב, 
ָּפׁשּוט לֲַעצֹר

מפגשי הלימוד 
והשיח היו מרתקים, 

אך יחד עם זאת 
נשארתי על עומדי 

ולא הייתי מוכן 
לקבל את דברי 
הרבנים כתורה 

מסיני. כך ארכו להם 
הימים ותחושתי 

הייתה שמיציתי את 
המפגש עם היהדות. 
היה בהחלט מעניין, 
אך ממש לא מחייב 

לעתיד שהייתי 
מבקש לחיות
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להיעלב 

מתוך ריאיון שהעניק הרב 
רונצקי לעולם קטן כרבצ"ר 

בלשכתו בקריה 

גליון 198, פסח תשס"ט

עיקריות  מטרות  שתי  על  מדבר  רונצקי  הרב 
שהציב עם כניסתו לתפקיד: אחת מהן היא חיבור 
מהיחידה  אורגני  חלק  שיהיו  לשטח,  הרבנים 
אִתם  שיישנו  ברגל,  החיילים  עם  שילכו  הלוחמת, 
רלוונטי",  יהיה באמת  הרב  כך  "רק  במוצב.  בלילה 
מצד  רק  ולו  לדרשה.  אחראי  רק  "לא  מנמק.  הוא 
המציאות  את  גם  לדעת  צורך  יש  ההלכה  פסיקת 
טוב  הכי  הממוזג.  מהמשרד  לפסוק  ולא  האמתית 

שהקצין עצמו היה רב", הוא מוסיף ספק בצחוק.
מה הטיעון ההלכתי המתיר לרב לנסוע בשבת 

עם החיילים, הוא הרי איננו לוחם?
"זה  רונצקי.  הרב  בעבור  קשה  שאלה  איננה  זו 
מחזק את רוח הלחימה שלהם. הם צעירים, ולו רק 
נוכחותי שם תורמת להם  בגלל היותי מבוגר מהם 
וקריטית בשעה לא פשוטה של טרום קרב - עצם 
היכולת שלי להעלות חיוך על פניהם באותה שעה 
זה  עזוב את השיחות,  ורגיעה.  רוח  נחת  ולהשרות 
חשים  שהם  האכפתיות  עצם  לכך.  מעבר  הרבה 

זוקפת את גבם". 

כשנשאל הרב על תחושות בציבור הדתי־לאומי 
חוסר  ויצרה  צה"ל  את  החריבה  שההתנתקות 
הניתוח  את  לגמרי  דוחה  הוא  בממלכתיות,  אמון 
התחזקה  רק  עצמו  שלו  שהממלכתיות  טוען  ואף 
אם  תעשה?  מה  אז  "נו,  ההתנתקות.  בעקבות 
]=סדרי  לסד"כ  חייל  פחות  יהיה  תגיע  ולא  תיעלב 
וממרמור, אבל  נובעת מכעס  כוחות[. התגובה הזו 
אין בזה היגיון. מי שלא שותף בעשייה משום שפגעו 
הקול  עצמו.  את  מלבד  אחד  אף  מעניש  לא  בו, 
יש  מהזירה.  חלק  לא  הוא  בכלל.  נשמע  לא  שלו 
מהם.  מנותקים  ואנחנו  נהדרים  אנשים  שלנו  בעם 
פצועה  חיה  כמו  נוהמים  אנחנו  מפונקים,  אנחנו 
וממורמרת, והקב"ה לא סובל צדיקים כאלו. הנוער 
הבריא עזב את זה כבר מזמן. אין זמן להיעלב מאף 

אחד. הפצצה האיראנית מתקתקת". 
ובנות  בנים   - ומה בעניין היחידות המעורבות 
של  סטטוס־קוו  שבירת  כאן  אין  האם  בצה"ל?   -

הפרדה, שהיה נהוג שנים רבות?
הצבא  רוב  כאלו.  יחידות  מעט  כך  כל  "יש 
נפרד, וראיית העולם שלי כמו של כל פוסק הלכה 
לפרטים  לתת  ולא  הרוב  על  להסתכל  שצריך  היא 
יותר  כדאי  הגדולה.  התמונה  את  לתפוס  הקטנים 
הדברים  של  והחיובי  הכללי  המהלך  אל  להביט 

החשובים באמת".

ok@olam–katan.co.il השבועון הדתי לצעירים ÌÏÂÚקטן
קק"ל 15 ירושלים 92428 טלפקס 5664549–02

nl@spotnik.co.il לפרסומות: איתן 8419475–052
הפצה: יאיר מקור ראשון 8908521–052 | אין המערכת אחראית לתוכן המודעות |

הרבצ¢ר מאיתמר
ראיון ראשון עם הרב אביחי רונצקי לאחר שנבחר לראשות הרבנות הראשית לצה"ל

¯Â·È„‰ ˙Â̆ ¯

הרה"ג 
יעקב אריאל 

שליט"א:

"כה
מהודרות"

www.tellin.co.il
www.babad.org/sign

הרב אליעזר מלמד | רב בישוב וראש ישיבת הר–ברכה |
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זו הפינה שלכם. ביקרתם במעיין יפה? יש לכם סיפור טוב? בא לכם להגיד משהו לעם?
זה המקום... כתבו קצר, ושלחו: reshuthadibur@olam–katan.co.il או לפקס: 03–5423113.

!SMS–תשובה שלכם ב

תשובות ל - 054-4216877

#השאלה לשבוע הבא:
מה אתה מתכנן לחול המועד?
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 ÌÈ˘ ≤∞–Ó ‰ÏÚÓÏ Æ˙Â·¯ ÌÈ˘ ¯·Î ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Â ‡·ˆ· ˙¯˘Ó
 Ǣ Ó˙È‡· ‰‰Â·‚‰ ‰·È˘È‰ ˘‡¯ ÌÂÈÎ  ¨‰‰Â·‚  ‰·È˘È· „ÓÏÓ
 ‡Ï˘ ‰Ï‡ ÔÈ· ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ˘ ‰ÁÏˆ‰‰ ‡È‰ „ÁÂÈÓ· ÔÈÈÚÓ˘ ‰Ó
 ¯ÚÂ‰  ·¯˜·  Ï·Â˜Ó  ¯‡˘È‰Ï  ÔÈÈ„ÚÂ  ‰„Â˜Ù  ·Â¯ÈÒ·  ÂÎÓ˙

 Æ·¯ ÏÎÏ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ÂÈÙ ¯È·Ò‰Ï ÁÈÏˆÓ ÂÈ‡ ÚÂ„ÈÎ˘
 ¯·ÚÂ Ú˜¯ ÌÚ „È˜Ù˙Ï ÒÎ È˜ˆÂ¯ ·¯‰ ÂÈÓ„Â˜Î ‡Ï˘
 ˘¯„Ó ˙È·Ó Æ®„ÂÚÂ „̈˜˘ ˙¯ÈÈÒ ¨˙ËÈÈ˘© „ÁÂÈÓ· ÌÈÈ·¯˜
 ¨ÌÈ˜‰ Ì‚ ‰˙Â‡˘ ¯Ó˙È‡· ‰·È˘È‰ Ï˘ ¨˙ÂÚ„‰ ÏÎÏ „·ÂÎÓ
 ˙Â·¯‰ ÂÓÎ È̈Ó‡ Â„È‚È ÂÏÈÙ‡ ÌÈ¯Á‡ ¨Â‰˘Ó ÌÂ„¯ ÛÂ‚ Ï‡
 ˙ÂÈˆÏ ÒÂÈÙ ˙Â‡ ÔÈÚÓ ¯˘·Ó ÂÈÂÈÓ˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡ Æ˙È‡·ˆ‰

 ÆÌÈÈ˙Ù˘ ÒÓ Â„È‚È ÌÈ¯Á‡ Æ˙È˙„‰
 ¨̆ ¯„Ó‰–˙È·· ¯‡˘ÈÈ ·¯‰  ̆ÂÙÈ„Ú‰  ̆ÂÈÈ·Ó ‰Ï‡Ï ÔÙÂ‡ ÏÎ·
 ÆÆÆÌÚËÓ ÂÈÂÈÓ ÏÚ ı¢‚· ˘‚ÂÓ ‰Ï‡ ÌÈÚ‚¯· ≠ ‰·ÂË ‰¯·Á· Ì˙‡
 ˙Â·¯ ÌÈ˘ ÈÙÏ ·˙Î˘ ¨ÁÂÎ˘ ˜ÒÙ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ¨¢ÂÈ˘ÎÚ ÌÂÏ˘¢
 ‡Ï˘ Â˙ËÏÁ‰Ó ‚¯Á È˜ˆÂ¯ ·¯‰ ÆÌÈ‰ÂÎ ˙¯ËÚ ˙·È˘È Ï˘ ÔÂÏÚ·

 ÆÂ„Â·ÎÏ ˜¯Â Í‡ ‰˘„Á ‰Ú„Â‰Ï „Ú ˙ÂÂÈ‡¯ ˙˙Ï
 „Â‡Ó  ÌÈÚ‚Ú‚˙Ó  ÌÈ˘‡  ¨È˙ÎÏ‰‰  ÔÙ‰  „·ÏÓ˘  ‰ÓÂ„
 ÈÓÂÁ  ̇ÏÎÏ ˙Ú‚Â  ̆‰ÙÈ˜Ó ‰¯ÈÓ‡ ˙ÏÚ· ˙È‡·  ̂˙È·  ̄˙ÂÓ„Ï

ÆÔ¯Â‚ ·¯‰ ÈÓÈ· ÂÓÎ ÍÈ¯ˆ˘Î ‰ˆÈÓ‡ Ì‚Â ÌÈÈÁ‰
 ÌÈ¯·„  „·ÏÓ  Ô¯Â‚  ·¯‰  ˙‡  È˙¯Î‰  ‡Ï
 ˙ÂÈ˘È‡‰ ˘È „Á‡ ÏÎÏ˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ÆÈ˙‡¯˜˘
 ÈÈ˙ÂÚÈ„È  ˙ÈÁ·Ó  ÂÈÏÂÒ¯˜Ï  ÚÈ‚Ó  ÈÈ‡  ¨ÂÏ˘
 È˘‡¯  ·¯  Û‡˘  ·˘ÂÁ  ÈÈ‡˘  ÈÙÎ  ¨‰¯Â˙·
 ·¯Î ˜Â˜ ·¯Ï ˙ÂÂ˙˘‰Ï ¯ÓÈÈ˙Ó ÂÈ‡ Ï‡¯˘ÈÏ

 „ÁÈ  ÆÂÈ‚È‰ÓÂ  ¯Â„  ¯Â„  ¨ÂÈËÙÂ˘Â  ¯Â„  ¯Â„  ÆÏ‡¯˘ÈÏ  È˘‡¯‰
 ¯˙ÂÈ  ·Á¯  ˙È‡·ˆ‰  ˙Â·¯‰  „È˜Ù˙˘ ¯Â¯·  ÈÏ  Ì‚  ‰Ê  ÌÚ
 ˘È  ‰Ê  ÏÈ·˘·  ¨ÌÈ¯Á‡  Â‡  ‰Ï‡  ˙»¯Ÿ÷Ãk  ˙ÂÂ¯˙Ù  ˙‡ÈˆÓÓ
 „·ÂÚ ÂÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˜¯ ÍÈ¯ˆÂ  Ú¯ ‡Ï „·ÂÚ˘ ÔÂ‚Ó ß‰  ÍÂ¯·
 ˙˙ÂÎ  ˜¯  ‡ÏÂ  Ï¢‰ˆÓ  ˜ÏÁ  ‡È‰  ˙È‡·ˆ‰–˙Â·¯‰  Æ·ÈˆÈÂ
 ÌÈÎÈ¯ˆÂ  ÌÈÏÂÎÈ  ‡·ˆ‰  ÈÏÈÈÁ  ÏÎ  ¨ÌÈÈ˙„  ÌÈÏÈÈÁÏ  ˙Â¯È˘
 ˙‡ ‡È·‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ‡Â‰ ˙Â·¯‰ „È˜Ù˙ Æ˙Â·¯‰Ó ˙Â‰ÈÏ
 ‚Â‡„Ï ¨‡·ˆ‰ ÈÏÈÈÁ ÏÏÎÏ ˙Â„‰È‰ Ï˘ ÈÎ¯Ú‰ ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰
 ÈÂÂÈÎ ‰ÂÂ˙ÓÎ ˙Â„‰ÈÏÂ ÂÈ˙Â¯Â˜ÓÏ ¯˙ÂÈ ¯·ÂÁÓ ‰È‰È ‡·ˆ‰˘
 ÔÂ‚Ó‰  ˙‡ ¯ÈÎÓ  ÈÈ‡  ÔÈÈ„Ú˘ ˙Â„Â‰Ï  ·ÈÈÁ  È‡  Æ‰·È˘Á

 ‰ÒÈÎ‰ ÌÚ˘ ÔÈÓ‡Ó È‡  Í̈È¯ˆ˘ ÂÓÎ ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ Ï˘
 ¨‰ÊÎ ¯Â·ÈÁ ÏÎ˘ Ô·ÂÓÎ ÆÂ· ˘Ó˙˘‰Ï ÍÈ‡ ¯˙ÂÈ „ÓÏ‡ „È˜Ù˙Ï
 ¨‰ÏÈÏÁ ‰ÈÈÙÎ  ÍÂ˙Ó ÏÂÚÙÏ ÏÂÎÈ  ÂÈ‡  ¨˙ÂÁ¯Ê‡· ÂÓÎ ˜ÂÈ„·
 Æ˙Â·¯‰ È„ÂÚÈÈÓ „Á‡ ‰Ê ËÏÁ‰· Ï·‡ È̈ÁÂ¯ ¯Â·ÈÁ· ¯·Â„Ó
 ¯Â·ÈÁ ÌÂ˜ÓÎ ‡·ˆ‰ ÂÓÎ ÔÈ‡ ≠ ÈÈÚ· „Â‡Ó ·Â˘Á ÛÒÂ ¯·„
 ‰·Â˘Á  ÂÏ˘  ‰ÙÂ˜˙‰  ÂÓÎ  ÔÈ‡Â  ¨ÌÚ·  ÌÈÂ˘  ÌÈ˜ÏÁ  ÔÈ·
 ‡˘Â· ÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÒÏ ÔÂÂÎ˙ÓÂ „Â‡Ó ‰ÂÂ˜Ó È‡ ≠ ‰Ê‰ ÔÈÈÚ·

 Ǣ ÈÚ‰Ó ÌÈ˘‡Ï ÌÈÏÁ˙Ó ¨ÌÈÈÂÏÈÁÏ ÌÈÈ˙„ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ‰
 ÌˆÚ·  ‡Â‰˘ ¢ÈÂ‡¯‰  ·ÂÏÈ˘¢  ˙‡ ÌÈ˜‰  ·¯‰
 ÏÈÈÁ‰  ÈÎ¯ÂˆÏ  ‰‚‡„Ï  ‡·ˆ‰  ÌÚËÓ ‰„ÚÂ  ÔÈÚÓ
 „̈·ÂÚ ‰Ê‰ ÔÂ‚Ó‰ Ì‡‰ ¨‡·ˆ· ˙Â· ‡˘Â· È˙„‰

ø„ˆÈÎÂ
 ÆÏ¢‰ˆ  ÌÚËÓ  „·ÂÚ  ‰Ê‰  ÛÂ‚‰˘  ÔÈÈˆÏ  ·Â˘Á

 ¨‰Â¯Á‡Ï ‰¯·‚˙‰˘ ˙ÂÈ·¯˜ ˙Â„ÈÁÈÏ ˙Â· Ï˘ ‰ÒÈÎ‰ ÏÏ‚·
 ‰¯È„‚Ó˘ ÌÈÙÈÚÒ ˙Â¯˘Ú ÌÚ ˙Ë¯ÂÙÓ Ï¢ÎËÓ ˙„Â˜Ù ‰‡ˆÈ
 ·ÂÏÈ˘¢  ÆÒÈÒ··  ˙Â·  ÌÚ  ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈÈÁ  Ï˘ ¯„Ò‰‰ ˙‡
 ‰„Â˜Ù‰  ˙‡ ÚÈÓË‰Ï  ‰„È˜Ù˙˘ ˙Ï‰Ó  ÔÈÚÓ  ‡È‰  ¢ÈÂ‡¯‰
 ¨ÌÈÂÓÈ‡·Â  ÌÈÒ¯Â˜· ¨ÌÈ¯Â‚Ó· ÆÏ¢‰ˆ· ˙Â„ÈÁÈ‰  ÏÎ·  ˙‡Ê‰
 ÍÎ·  ÌÈÚÈ˜˘Ó Æ˙Â¯Â˜È·Â  ˙Â‡ˆ¯‰  ¨˙ÂÎ¯„‰·  ˙‡Ê  ÌÈ˘ÂÚÂ

 ÆÌÈ¯ËÂÊ ÌÈÈˆ˜Ï „ÚÂ Ï¢ÎËÓ¯‰Ó Ì„‡–ÁÂÎÂ ÛÒÎ ÔÂÓ‰
 ˘Â¯ÈÙ· „È‚‰Ï ÌÂ˜Ó· ¨‰ÙÂ¯˙· ˜ÒÚ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰ÓÏ Ï·‡

 øÌÁÂÏ‰ Í¯ÚÓ· ˙Â·Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘
 ‰·  ̄‰„ÈÓ· Û˜˘Ó ‡·ˆ‰ ≠ ˙Â·‰ ‰È‡ ‡·ˆ· ÌÂÈ‰ ‰ÈÚ·‰
 ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÁÙÏ ÔÂÎ ‡Ï ‰Ê ÌÚ „ÁÈ Æ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰¯·Á‰ ˙‡
 ‡ˆÓ ÂÈ‡ ÌÈÓÁÂÏ‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯‰˘ ‡Â‰ ‡·ˆ· ·ˆÓ‰ ≠
 ˙Â„ÈÁÈ‰ ¯‡˘· ‡ÏÂ  ÌÈÁˆ· ‡ÏÂ  ÈÏÂ‚·  ‡Ï ≠ ˙ÂÓÁÂÏ ÌÚ
 ˙ÂÓÈÂÒÓ ÔÂÈ¯˘ ˙Â„ÈÁÈ ÂÓÎ ≠ ÔÎ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ ˘È Æ˙ÂÓÁÂÏ‰
 Ï˘ ˙ÂÈˆ˜‰Â  ˙ÂÈ˜¢˘Ó‰ Ô·ÂÓÎ  ˘È  ˙‡Ê  „·ÏÓ  Æ‰ÓÎ  „ÂÚÂ
 ‡Ï Æ̆ „Á ÂÈ‡˘ ¯·„ ‰ÊÂ ¨‰„˜ÙÓ Ï˘ Ú‚Ó· ˙ÂÚÈ‚Ó˘ ‰„˜ÙÓ‰
 ÏÈÈÁ ÏÎ ÌÈÏ‡Â˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÈˆÓ ‡Ï˘ Â‡ ÌÈÚ„ÂÈ ÌÏÂÎ
 ˙Â„ÈÁÈ‰Ó ˙Á‡· ˙¯˘Ï ÔÎÂÓ ‡Â‰ Ì‡‰ «ˆ»aœ÷ ÈÙÏ Ì¢Â˜··
 ‰„ÈÁÈÏ ÒÈÈ‚˙‰Ï ÏÈÈÁ ÁÈ¯Î‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ „Á‡ Û‡ ¨˙Â·¯ÂÚÓ‰
 ¢˙ÈÏÈ¯ËÒ ˙ÂÁÙ¢  ‰·È·ÒÏ Û˘Á  ÏÈÈÁ˘ „ÂÒ ‰Ê  ÔÈ‡  °˙‡ÊÎ
 ÏÎ  Ì˘È  ‰Ê‰  ÔÈÈÚ·˘ ˘È‚¯Ó  È‡  ÆÆÆ̆ ¯„Ó‰ ˙È·Ó  ¨‰·¯‰·
 ‰ÂÂ˜Ó È‡ ¨˙Â„·ÂÚ‰ ˙‡ ËÚÓ ÌÈËÓÂ ÌÈÙÏÒÓ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ÈÈÓ
 ˙ˆ˜˘ ˙Â„Â‰Ï ·ÈÈÁ È‡ ÌÈÓÚÙÏ Ï·‡ ¨‰ÚÈ„È  ¯ÒÂÁ ÍÂ˙Ó˘
 Ì‚ ÂÊÂ ¨‰Ê ÌÚ „ÁÈ Ǣ Â·Èˆ‰ ˙‡ ÍÎ· ÌÈÚËÓÂ ¨˙ÂÈ·ÈËÏÂÙÈÓ·
 Ú‚Ó‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î ‰˘˜ „Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ ¨˙Ï‰Ó‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙

 ‰‡Â¯ È‡ ‰Ê‰ ÔÈÈÚ· Ì‚ ¨·Â˘Â ¨‡·ˆ· ˙Â·Ï ÌÈ· ÔÈ· ÌÈÈ˜‰
ÆÌÈÈ˙„ ÌÈÏÈÈÁÏ ‰‚‡„ ˜¯ ‡ÏÂ È‡·ˆ Ò¯ËÈ‡

 ·¯‰ ¨ÌÁÂÏ‰ Í¯ÚÓ· ·¯ Ú„ÈÂ ¯·Ú ÏÚ· È‡·ˆ ·¯Î Ì‡‰
 ˙ÒÈÙ˙Ï ÌÈ„‚ÂÓ  ÂÈ‰È˘ ÌÈÈ‡·ˆ ÌÈÎÏ‰Ó· Â˙Ú„ ˙‡ ÚÈ·È
 È¯È  ÏÚ  ‰·Â‚˙  È¯È  ≠  ‡Ó‚Â„Ï  ø·¯‰  Ï˘  ˙È¯Â˙‰  ÌÏÂÚ‰

 ÆÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁË˘Ï ÌÈÓ‡Ò˜
 ¯Â·Èˆ‰  ÔÂ˘‡¯  ¯·„  ÆÌÈ¯·„  È˘  ÔÈ·‰Ï  ‰Ê‰  ÔÈÈÚ·  ÍÈ¯ˆ
 ÌÈÂ˘  ÌÈ‡˘Â·  ÌÈÂ˘  ÌÈÓÂ¯ÂÙ  ˘È  ‡·ˆ·˘  ˙Ú„Ï  ÍÈ¯ˆ

 Ì‰·Â  ßÂÎÂ  ‰˜ÈË˜Ë ¨ÔÂÁËÈ·  ≠
 ‰ÈÂÏ‚  ‰¯Âˆ·  ¯ÓÂ‡  „Á‡  ÏÎ
 ¨˙È‡·ˆ‰Â  ˙È˘È‡‰  Â˙Ú„  ˙‡
 ‰ÚÙ˘‰ ˘È ‰Ï‡‰ ÌÈÂÈ„Ï ÔÎ‡Â
 Æ˙ÂËÏÁ‰‰  ˙Ï·˜  ÏÚ  ‰ÏÂ„‚
 ‰Ï‡Î  ÌÈÓÂ¯ÂÙ·  Û˙˙˘Ó  È‡
 ÌÈÈÓÂÈ  „ÂÚ·Â  ¯ÁÓ ≠ ÔÓÊ‰  ÏÎ

 ‰ËÏÁ‰ ÌÈÏ·˜Ó˘Î˘ ˙Ú„Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ Í‡ ÆÔÓÊ‰ ÏÎ ≠
 ˙Î¯ÚÓ ‡Â‰ ‡·ˆ‰ ¨‰ÈË¯˜ÂÓ„· ¯·Â„Ó ÔÈ‡ ˙È‡·ˆ ˙Î¯ÚÓ·
 Ï·˜Ó˘ ‰Ê ‡Â‰Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ˘ ÈÓ ˘È ¨˙ÈÎ¯¯È‰
 ˙Î¯ÚÓ· „Á‡ ÏÎ ÂÓÎ˘ ¯ÓÂ‡ È‡ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙Î ÔÎÏ Æ‰˙Â‡
 „ÁÈ·Â ¨ÌÈÈ‡·ˆ‰ ÌÈÓÂ¯ÂÙ· ÈÈ˙ÂÚ„ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ÍÈ˘Ó‡ ˙È‡·ˆ‰
 ¨˙ÂËÏÁ‰‰  ÈÏ·˜Ó  Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰  ˙‡  Ô·ÂÓÎ  Ï·˜‡  ‰Ê  ÌÚ
 ÌÂÁ˙· ÈÏ˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÂÏ·˜È ÌÈ¯Á‡˘ ‰Ùˆ‡˘ ÂÓÎ ˜ÂÈ„·

 ÆÈÏ˘ ˙ÂÎÓÒ‰
øÛÒÂ ˘Â¯È‚ ‰ÏÈÏÁÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡¯˜Ï Í¯Ú ·¯‰ ÍÈ‡

 ˙Â·ÈÒ È˙  ̆ÏÏ‚· È˙Ë·Ï˙‰ „̈È˜Ù˙Ï ‰Úˆ‰‰ ˙‡ È˙Ï·È˜˘Î
 ÈÓÈ˜ÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ß‰ ÍÂ¯· È̈˙ÈÎÊ ≠ ‰·È˘È‰ ÂÊ ˙È˘‡¯ ≠ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ
 ˙ÂÏÂ„‚‰  ÔÈ·Ó  ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÓÎ  ˙Î˘ÂÓ  ‡È‰  ÌÂÈ‰Â  ¨‰·È˘È‰
 ÆÔ‡Î È„È˜Ù˙Ï „Â‡Ó ¯Â˘˜ Ô·ÂÓÎ È‡Â ¨˙Â‰Â·‚‰ ˙Â·È˘È‰ ÔÈ·Ó
 ‰È‰È  ‰Ó  Ï˘ ‰·˘ÁÓ‰ ‰˙ÈÈ‰  ˙ÂË·Ï˙‰Ï  ‰ÈÈ˘‰  ‰·ÈÒ‰Â
 ¯·Â„Ó Ǣ ·Ú˘ ıÈ˜· Â¯·Ú ‰Ê ÂÓÎ ÍÏ‰Ó ¨‰ÏÈÏÁ ¨Ï˘ ‰¯˜Ó·
 ÔÂÈ·ˆ‰ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰·Â Â˙Â·È˘Á· „Â‡Ó ÔÈÓ‡Ó È‡˘ „È˜Ù˙·
 ·ˆÓ· „ÂÓÚ‡ ‰ÏÈÏÁ  ̆˙Â¯˘Ù‡‰ ˙„ÓÂÚ ‰Ê ÏÂÓ ¨Ï¢‰ˆ· ÁÂ¯‰Â
 ˙Â¯˘Ù‡Ó ÚÙ˘Â˙ È˙ËÏÁ‰˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï˘ È˙ËÏÁ‰Â ¨‰˘˜
 ‰¯ÈÓ‡ ¯„‚·  ÔÈÈ„Ú  ‡Â‰ ˘˘Á‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ÈË¯Â‡˙ ÍÏ‰Ó Ï˘
 ‡˘Â‰  Æ˙˘·Â‚Ó  ‡Ï  ˙ÈËÈÏÂÙ
 ÂÈ‡ „ÂÚ ÏÎ˘ ÍÎ–ÏÎ ·Î¯ÂÓ ‰Ê‰
 ·˘ÂÁ  ‡Ï  È‡  ÂÁ˙ÙÏ  „ÓÂÚ
 ÏÚ È˙ˆÚÈÈ˙‰ ÆÂ· ˜ÂÒÚÏ ÍÈ¯ˆ˘
 ‰Î¯·  È˙Ï·È˜Â  ¨ÌÈ·¯  ÌÚ  ÍÎ
 ÆÌÈÂÂ‚  ÈÈÓ  ÏÎÓ ÌÈ·¯  ÌÈ·¯Ó
 ¨‰„Â˜Ù  ·Â¯ÈÒÏ  ¯˘˜·  ÈÈ˙ÂÚ„
 ¨˙Â¯˙ÒÂÓ  ÔÈ‡  ‰È„ÓÂ  ‡·ˆ
 Æ˙¯Á‡ ÌÈ·˘ÂÁ˘ ˘È˘ ÌÂ˘Ó Ô˙Â‡  ¯È˙Ò‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó ÈÈ‡Â
 ÈÏ‡ ÂÒÁÈÈ˙È ÌÈ˘‡ È„È˜Ù˙Â ÈÈ˙ÂÚ„ ÏÏ‚· Ì‡ ‡¯Â ‰È‰È ‰Ê
 ··Â˙Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ ·¯˘ ÒÙ˙ ÂÈ‡˘ ÔÂÒ‡ ‰Ê ÈÈÚ· Æ˙Â¯Î˙‰·

 ÆÂÈ˙ÂÚ„ ÏÏ‚· ÌÈÁË·‡Ó ÌÚ
 ¨È‡ ≠ Ô‡Î „Ú ÌÈ¯ÓÂ‡ Â·  ̆ÌÂ„‡ Â  ̃‡·ˆ‰ È·‚Ï ˘È Ì‡‰

ø‰˘ÂÚ ‡Ï ‰Ê ˙‡ „̈Â·Î‰ ÏÎ ÌÚ
 „Â˜ÙÏ  ‡·ˆ‰  ÏÚ  ¯ÂÒ‡  ‰¯Â˙Ï  „Â‚È·˘  ‰Ó  ÏÎ  ÆÈ‡„Â
 ÂÊÎ ˙Â‡ÈˆÓ ÌÂÈÎ ÔÈ‡ Ï·‡ ÆÚˆ·Ï ¯ÂÒ‡˘ È‡„Â ÍÏÂ ¨˙Â˘ÚÏ

 ˙Â„Â˜Ù ÂÈÏÈÈÁ ÏÚ „˜ÂÙ ÂÈ‡ ‡·ˆ‰ ≠ ˘Ù ÁÂ˜ÈÙÏ ¯·ÚÓ ≠
 ¨̄ È„Ò· ≠ ˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ· ·¯ÂÚÓ È‡ Æ‰¯Â˙‰ ˙‡ ˙Â„‚Â‰
 „˜ÂÙ ÂÈ‡ ‡·ˆ‰˘ ÍÏ ¯ÓÂ‡ È‡Â ÌÈ˘ ÔÂÓ‰ ÌÈ‡ÂÏÈÓ·Â Ú·˜
 ¨ÌÈ‚È¯Á ÌÈÈ˜˙ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó ˘È ¨ÔÂÎ Æ‰¯Â˙Ï „Â‚È· ˙Â„Â˜Ù
 ˙È‡·ˆ‰  ˙Î¯ÚÓ‰  ¨ÏÏÎÎ  Ï·‡  Í̈Î  ÏÚ  Á˜ÙÏ  ÍÈ¯ˆ  Ô·ÂÓÎÂ

Æ‰¯Â˙‰ È¯„‚ ÈÙ ÏÚ ˙Ï‰˙Ó
 ÌÈ„Â‰È  ˙‡ˆÂ‰˘ ˙¯ÓÂ‡ „Â‡Ó ˙ÈÊÎ¯Ó ‰¯Â˙ ˙Ú„ Ï·‡
ø‰¯Â˙‰ ˙Ú„ ˙‡ ÌÈ„‚Â Ï‡¯˘È ı¯‡· ÌÈ·Â˘ÈÈ ÈÂÈÙÂ Ì˙È·Ó

 ˙‡˘  ˙¯ÓÂ‡˘  „Â‡Ó  ˙ÈÊÎ¯Ó  ‰¯Â˙  ˙Ú„  Ì‚  ‰˘È
 ‚¯„‰ ÏÚ ‡Ï‡ ‡·ˆ‰ ÏÚ ÏÈË‰Ï ÔÈ‡  ‰Ê‰  ÍÏ‰ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
 ‡ÏÂ  „Â‡Ó ·Á¯  ¨ÌÈÚ„ÂÈ  ÂÏÂÎ˘ ÂÓÎ  ¨‰Ê‰  ÁÂÎÈÂÂ‰  ÆÈÈ„Ó‰
 ÏÚÂÙ· ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ÈÈ‡ ¨·Â˘Â ÆÌÂÈ‰ ¯Ó‚ÈÈ

Æ‰ÏÈÏÁ ‰¯˜È Ì‡
 ÂÏÈÙ‡  ˜˙˙‰Ï  ÔÂÎ  ÈÏÂ‡
ø˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ‰Ó ÈÓÊ ÔÙÂ‡·
 ÔÙÂ‡· ‰ÊÎ  ¯·„ ÔÈ‡  ˙È˘‡¯
 ˙È˘ Æ‰ÎÎ  „·ÂÚ  ÂÈ‡  ‰Ê  È̈ÓÊ
 ‰ÓÏ  ÔÈ·‰Ï  ÁÈÏˆÓ  ÈÈ‡  ≠
 ÌÏÂÎ  Â¯·Ú˘  ¯·˘Ó‰  ÏÏ‚·

 ÂÈÂÂÁ  ÂÏÂÎ˘  ˙È˙ÈÓ‡‰  ‰ÚÙ˘‰‰  ˙‡  ÌÂ‡˙Ù  ÌÈÁÎÂ˘
 ÂÈÎ¯Ú· ˙È˘È‡ ‡Ó‚Â„ ‰ÂÂ‰Ó˘ Ù¢Ó „ˆÈÎ ¨ÌÈ„˜ÙÓÎÂ ÌÈÏÈÈÁÎ
 ÌÈ¯Â·È„Â  ÌÈ¯ÂÚÈ˘Ó  ¯˙ÂÈ  ÚÈÙ˘Ó  ≠  ˙È¯Â˙‰  Â˙ÂÈ˘È‡·Â
 ÍÂ˙Ó ÈÏ˘ ‰·Â˘˙‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ È˙ÏÁ˙‰ ˙È˘È‡ È‡  ÆÌÈ·¯
 Ì˘Â¯ ÈÏÚ ‰˘Ú ‡Â‰ È̈Ï‡ ÏÈ·˜Ó· ˙¯È˘˘ È˙„ Ù¢ÓÏ ‰Î¯Ú‰
 ÆÔÈÏÈÙ˙ ÈÏ ÁÈ‰Ï ÈÏ·Â È˙È‡ ¯·„Ï ÈÏ· ÂÈ˙Â„ÈÓ·Â ÂÈÎ¯Ú· ·¯

 ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ‰È‰˙ ‡·ˆ· ˙Â·¯ÂÚÓ‰ ÍÂ˙Ó˘ ÍÎ ÏÚ Â¯·È„
Æ„·ÂÚ ‡Ï ‰Ê˘ ÂÈ‡¯Â ‰È„Ó· ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ¯‡˘

 ÔÈ·Ó ÂÈ‡ ¨‡·ˆ‰ „·ÂÚ ÍÎ˘ ‰ÂÂÈ˜ Â‡ ·˘Á˘ ÈÓ ¨ÚÓ˘˙
 ÍÂ˙Ó ˙ÂÓÈ˘Ó Ï·˜Ó ÂÈ‡ ‡·ˆ ≠ „·ÂÚ ‡·ˆ‰˘ ÍÈ‡· ÌÂÏÎ
 È‡  ÆÍÎ  „Â·ÚÈ  ‰Ê˘ ¯ÂÒ‡ ÆÌÈÏÈÈÁ‰ ˙‡Ê  ÂÏ·˜È  ÍÈ‡  ÔÂ·˘Á
 ‡·ˆ‰ ÏÚ ßÌÈ‡ÈˆÂÓß ˙Â˜˙˙‰‰ ÏÚ ÏÂÎÒ˙‰ ÏÎ ˙‡˘ ˘È‚¯Ó
 ˙ÂÈ¯Á‡‰  Ì˘Â  ˙ÈÈ„Ó  ‡È‰  ‰ËÏÁ‰‰˘  ¯ÂÎÊÏ  ÌÈ·ÈÈÁ  ≠

 Æ„˜Ó˙‰Ï ÍÈ¯ˆ È˙Ú„Ï Ì‚ Ì˘Â ¨Â¯·Ú˘ ‰ÓÏ ‰‡ÏÓ‰
 Ï˘ Ì‰È˙ÂÚ„ ÈÙ–ÏÚ ˙ÂÓÈ˘Ó ÌÈÏ·˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÓ˘¯˘ ÔÂÎ

 ¨ÌÈ‡ÂÏÈÓ· „ÁÂÈÓ· ¨˙Â‡Ó‚Â„ ÔÂÓ‰ ˘È ÏÚÂÙ· Ï·‡ ¨ÌÈÏÈÈÁ‰
 ˙ÂÈËÈÏÂÙ ˙ÂÚ„ ÏÏ‚· ˙ÂÓÈ˘Ó ÂÏ·È  ̃‡Ï  ̆˙ÂÓÏ  ̆˙Â‚ÂÏÙ Ï˘

Æ‰¯Â˜ ‰Ê ¨ÏÚÂÙ· ÔÈ˜˙ ÂÈ‡ ‰Ê Ì‡ Ì‚ Æ‰‚ÂÏÙ‰ ·Î¯‰ Ï˘
 ˜ÈÁ¯‰Ï  „ÈÙ˜‰  ÚÂ„ÈÎ  ‡·ˆ‰  ¨ß˙Â˜˙˙‰ß·  Ì‚  ÆÔÂÎ  ‰Ê
 ‡Ï  ÚÂ„ÈÎ  ¯„ŸÒ‰  ˙Â‚ÂÏÙ  ≠ È˘Â‡‰ ·Î¯‰Ï Ì‡˙‰· ˙ÂÁÂÎ
 ¨̄ ˙ÂÈ  ÌÈ˜ÂÁ¯  ÌÈÏ‚ÚÓÏ  Â‡ˆÂ‰  ˙Â¯Á‡  ˙Â‚ÂÏÙÂ  ¨ÂÙ˙˙˘‰
 ˙ÂÊ¯Î‰ ‡ÏÏ ≠ ÏÚÂÙ· ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ï˘ ˙ÂÙ˜˙˘‰ ¯·Î ÂÊ Ï·‡
 ¯‰ˆÂÓ ÔÙÂ‡· Ï·˜È ‡Ï ‡·ˆ‰˘ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ È‡ Æ˙Â¯˙ÂÈÓ
 ˜ÂÈ„· ¨·Â˘Â Æ‰˙È‡ ÌÈÓÈÎÒÓ ÌÈ‡ ÌÈÈ˙„‰˘ ÔÂÂÈÎ ‰ÓÈ˘Ó
 ˙È˙¯·Á‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ Ï˘ ˙ÂÙ˜˙˘‰ Ô‡Î ˘È ¨‰·È˘Á ‰˙Â‡·
 ‡ÏÈÓÓ ≠ È˙„ ‰È‰ ı¯‡· ·Â¯‰ Ì‡ ¨‰È„Ó·
 ÆÂÊÎ ‰ÓÈ˘Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜˙Ó ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
 ∫Â‰˘Ó  ˙Â¯ÓÂ‡  ˙Â¯ÈÁ·‰  Ì‚  ‰Ê‰  ÔÈÈÚ·Â
 Û˜˘Ó  ÏÂÎÈ·Î˘  ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰  ¯Â·Èˆ‰  ÍÈ‡
 ‰Ú˘˙  ˙Â¯ÈÁ··  Ï·È˜  ≠  ÌÚ‰  ¯·„  ˙‡
 ÌÈÈ˙¯ÂÒÓÂ ÌÈÈ˙„ ‰·¯‰ ÍÎ ÏÎ ˘È øÌÈË„Ó
 ¯˘Ù‡  øÂÏ·È˜˘  ‰Ó  ÏÎ  ‰ÊÂ  ¨˙Â¯˘ÎÂ  ˙·˘ Ì‰Ï  ˙ÙÎ‡˘
 ‰¯Â˘‰ ÂÊ ≠ ÌÈˆÂ¯ ˜¯˘ ÈÓ ÏÚÂ ˙¯Â˘˜˙‰ ÏÚ ‰Ê ˙‡ ˜Â¯ÊÏ
 ˙Â¯ÈÁ·· ¨‡Ï Ì‡ ÈÎ ÂÏ˘ ‰ÚÂ·‰Ó ˙‡ˆÏ ÌÈ·ÈÈÁ Æ‰Â˙Á˙‰
 ÍÏ ¯ÓÂ‡ È‡ ÆÌÈÈ˘ ‡Ï‡ ÌÈË„Ó ‰Ú˘˙ Ï·˜ ‡Ï ˙Â‡·‰
 ˙Â¯Ó¯Ó˙‰‰Ó  ˙‡ˆÏ  ÍÈ¯ˆ  ÆÂÈÏ‡  Â·¯˜˙È  ‡Ï  ÌÈ˘‡  ≠
 Ì‰ ≠ ÒÚÎ·Â Ì‰Ï˙Ó‰ „ˆ· ˜ÂÒÚÏ „Â‡Ó Ï˜ Æ‰Ï‡‰ ÒÚÎ‰Â
 ÌÈ·‰Â‡  „ÁÂÈÓ·  ¯ÚÂ  È·  ÆÌ„‡·  „Â‡Ó  ÍÂÓ  „ˆ·  ÌÈÚ‚Â
 ÂÈ‡  ‰Ê  Ï·‡ ¨‰Ê‰  ‚ÂÒ‰Ó ˙Â˜ÚˆÂ  ˙Â‡È¯˜ È¯Á‡ ·‰Ï˙‰Ï
 ‰·˘ÁÓ  ¯¯ÂÚÏ  ˙ÂÎÈ¯ˆ  ˙Â¯ÈÁ·‰  Æ˙Ó‡  ‰Ê  ˙‡  ‰˘ÂÚ

ÆÈ˙Ú„Ï „Â‡Ó ‰˜ÈÓÚÓ
 È·  Ïˆ‡ ÒÈÈ‚˙‰Ï ‰Èˆ·ÈËÂÓ ¯·˘Ó Í˙Ú„Ï ÌÈÈ˜  Ì‡‰

øÈ˙„‰ ¯ÚÂ‰
 ÍÏ  „È‚‰Ï  ÏÂÎÈ  È‡  ¨È˙„‰  ¯ÚÂ‰  ÏÎ  ˙‡  ¯ÈÎÓ  ‡Ï  È‡
 ‰Ó‚Ó  ‰‰ÊÓ  ÈÈ‡  ÂÏˆ‡  ≠  ‰·È˘È·  ÂÏˆ‡  ‰¯Â˜  ‰Ó  ˜¯
 ÏÂÎÈÂ ¨˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ‰Ê ˙‡ ˜Â„·Ï ËÏÁ‰· ÍÈ¯ˆ Ï·‡ Æ˙‡ÊÎ
 ‡Â·Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ·Â¯˜‰ ÒÂÈ‚· ‰Ê ˙‡ Â‡¯È ‡Ï Ì‡ Ì‚˘ ˙ÂÈ‰Ï
 ‰¯Âˆ· ÚÈÙ˘‰Ï ¯˘Ù‡˘ ·˘ÂÁ ÔÎ È‡ ÆÔÓÊ‰ ÌÚ ÈÂËÈ· È„ÈÏ
 „Á‡ Æ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÍÂ˙· ‰˙‡ Ì‡ ˜¯Â Í‡ ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡Â ‰˜ÊÁ
 È·  ·¯˜·  ‰ÂÓ‡  ˙ÂÈÚ·Ï  È˙Ú„Ï  ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰  ÌÈÓ¯Â‚‰
 ÌÈÓÚÙÏ  ˙Â‡¯Ï  ¯˘Ù‡˘ ‰ÏÂÒÙ‰  ‰ÂÂ‡‚‰  ÈÈÈÚ·  ‡Â‰  ¯ÚÂ
 ÌÈ˜È¯  ÌÈÈÂÏÈÁ‰  ÏÎ˘  ÌÈ·˘ÂÁ˘  ÂÏ˘  ¯ÚÂ  È·  ·¯˜·
 ÌÈÓÈÒ˜Ó  ÌÈÈÂÏÈÁ  ÌÈ˘‡  ÌÂ‡˙Ù  ÌÈÏ‚Ó˘ Ú‚¯·Â  ¨ÔÎÂ˙Ó
 ‡Â¯˜Ï  Ô·ÂÓÎ  ÈÏ·  ¨˘Ù  ˙Â¯ÈÒÓ·  ÌÈÏÚÂÙ˘  ÌÈËÒÈÏ‡„È‡Â
 ÁÂË·˘ ¯Ú ≠ ÈÂÓÒ ‰ÂÓ‡ ¯·˘Ó ÌÂ‡˙Ù ¯ˆÂ  ≠ ÍÎ ‰ÊÏ
 ÂÏ ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ¨ÌÈ·ÂË ÌÈ˘‡ ¯ˆÈÈÏ ‰ÏÂÎÈ ‰¯Â˙‰ ˜¯˘
 ÔÂÎ Æ·ÂË Ì„‡ ˙ÂÈ‰Ï È„Î ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÍÈ¯ˆ ‡Ï ÈÏÂ‡˘ ·Â˘ÁÏ
 ¨˙ÂÂˆÓ  ¯ÓÂ˘˘  Ì„‡Ï  ÛÒÂÓ  Í¯Ú  ˘È˘
 ‰˘ÂÚ ÂÈ‡ ‰Ê ¨ÌÏÂÚ ‡¯Â· ÈÙÏÎ ‰Ê Ï·‡
 ÌÈ˘‡Ï  Ǣ ˙ÂÈ  È¯ÒÂÓ  ˙ÈËÓÂËÂ‡  Â˙Â‡
 Í¯„·  Ï‡¯˘È  ÌÚÓ  „Â‡Ó  ˙ÙÎ‡  ÌÈ·¯
 ¨Ì˙È‡ ‰ÈÈÁ˙ ¨Ì˙Â‡ ¯ÈÎ˙ ÆÍÏ˘Ó ‰Â˘

 ÆÍ˙Â‡ Â„·ÎÈ Ì‰Â Ì˙Â‡ „·Î˙
 Ï˘ ÂÈÈÁ·  È„ÈÓ  ÏÂ„‚  ÌÂ˜Ó ÒÙÂ˙  ‡·ˆ‰˘ ˙ÂÈ‰Ï  ÏÂÎÈ

 øÈ˙„ ¯Ú
 ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ÔÓÊ‰ ÏÎ ‰Ê ˙‡ ¯ÓÂ‡ È‡ Æ‰Ê ÌÚ ÌÈÎÒÓ È‡
 Í¯Ú‰˘ ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¨ÌÏÂÎÏ ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÊÂ ‰·ÂÁ ‡Â‰ ‡·ˆ‰ ÆÈÏ˘
 ˜ÂÒÈÚ‰ ÂÓÎ ˙ÂÁÙ ‡Ï ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ¯‡˘ ÏÚ ÏÈÙ‡È ‰Ê‰

ÆÔÂ˜È˙ ‰Ê‰ ÔÈÈÚ· ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÔÎ‡ Æ‡Ó‚Â„Ï ÍÂÈÁ·
ø‡·ˆ· ÌÈÈ˙„ ‰ˆÂ¯ ‡·ˆ‰

 Â¯Ó‡˘ ‰Ó ˙Â¯ÓÏÂ  ¨ÌÚ‰ ‡·ˆ ‡Â‰  ‡·ˆ‰ Æ„Â‡Ó ‰ˆÂ¯
 ÌÈÈ˙„ ÌÈÏÈÈÁ  Ï˘ ÛÒÂÓ‰ Í¯Ú· ¯ÈÎÓ ËÏÁ‰· ‡·ˆ‰ ¨Ì„Â˜
 ˙ÂÈÙ  Ô‰ÈÈ·Â  ˙Â˘Ú  ˙Â·¯  ˙ÂÏÂÚÙ  ÆÌ˙Â·È˘Á  ˙‡  Ú„ÂÈÂ

 È‡  ‰Ê‰  ÔÈÈÚ·  Ǣ „Ò‰ ˙Â·È˘ÈÂ  ˙ÂÈÎÓÏ  ‡·ˆ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘È
 ÌÈ‡ ˜ÙÒ ÏÎ ‡ÏÏ˘ ÌÈ˘‡ Ï˘ ÌÈÂ˘ÓÂ ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÒ¯Ù ‰‡Â¯
 ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ ‡Ï Ì‰ ˙¯Á‡ ¨˙ÂÈ‡·ˆ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÓ
 ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ÌÂ˜Ï ÂÏ˘ ¯ÚÂ‰ ÏÚ˘ ·˘ÂÁ È‡ ÆÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰˘ ‰Ó
 ÈÓ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰Ó‚Ó ÍÂ˙Ó ¨‡·ˆ· ÂÏ˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÈÈ˘Ú‰ ˙‡

Æ˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÍÂ˙Ï ¨Ì‰˘ ‰Ó ˙‡Â Ì‰˘

 ¯·„‰  ˙ÂÂˆÓ  È˙˘  ÏÚÂ  ¨‡·ˆ·  ˙¯˘Ï  ‰ÏÂ„‚  ‰ÂÂˆÓ
 ∫®ÊË ¨ËÈ ‡¯˜ÈÂ© ÂÈÂÂËˆ ÔÎ˘ ¨Ï‡¯˘È ˙Ïˆ‰ ¨˙Á‡‰ ÆÒÒÂ·Ó
 ‰ÎÒ ˙Ù˜˘˘ ·ˆÓ· ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ¨¢ÍÚ¯ Ì„ ÏÚ „ÂÓÚ˙ ‡Ï¢
 ËÙ˘ÓÂ ¨Â ¨ËÎ˘ Á¢Â‡ Á¢Â˘ ÔÈÈÚÂ© Ô‚Ó˘ ‡Â‰ ‡·ˆ‰Â ¨Ï‡¯˘È ÏÏÎÏ

 ¨‰ÈÈ˘‰ ‰ÂÂˆÓ‰ Æ®˜ ¨‚È ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆÂ ¨‚Ó˜ Ô‰Î

 ı¯‡‰ ˙‡ ˘Â·ÎÏ  ÂÈÂÂËˆ˘ ¨ı¯‡‰ ·Â˘È
 Ô˙È  ‡Ï  ‡·ˆ  ‡Ï·Â  ¨ÂÈ„È·  ‰˙Â‡  ÌÈÈ˜ÏÂ

Æ‰ÂÂˆÓ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
 ÂÊ  ‰·Â˘Á  ‰ÂÂˆÓ˘  ¯ÂÒ‡  ¨˙‡Ê  ÌÚ
 ¯ÂÒ‡Â ¨˙Â¯Á‡ ˙Â·Â˘Á ˙ÂÂˆÓ ÏÚ ÏÈÙ‡˙
 Ï˘  Ì‰ÈÏ‚¯  ˙‡  ˜ÂÁ„È  ‰Ê  ÏÂ„‚  ¯‚˙‡˘
 ÌÚ‰  ÈÙ·  ÌÈ„ÓÂÚ‰  ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯‚˙‡
 ÂÈ‡ ÍÂÈÁ‰Â ‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ ¨Ï˘ÓÏ Æ„ÈÁÈ‰Â
 Â„ÂÚÈÈ ˙‡ Ú„È ‡Ï ÌÚ‰ Ì‡˘ ¨˙ÂÁÙ ·Â˘Á

 ˜ÂÒÈÚÏ ·¯ Í¯Ú ˘È ‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÆÂÓÂÈ˜ ÏÚ ÌÁÏÈ‰Ï ÏÎÂÈ „ˆÈÎ
 ÌÈÓ¯Â‚‰  ÏÎ  Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰·Â  ‰ÈÓ„˜‡·  ¨˙¯Â˘˜˙·  ¨‰ÏÎÏÎ·
 ˙È„Ó  Ï˘  ‰Ï¯Â‚  ˙ÚÈ·˜·  ÌÈÚÈ¯ÎÓ  ÌÈÙ˙Â˘  ÌÈ‰  ÂÏÏ‰

 Æ‡·ˆ‰Ó ˙ÂÁÙ ‡Ï ¨Ï‡¯˘È
 È˙„‰  ¯Â·Èˆ‰  ·¯˜Ó ÌÈ·¯  ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â„·˘ ‰ÓÂ„  ÌÏÂ‡
 ˙ÂÈÚ·‰ ÏÎ ˙‡ Â¯˙ÙÈ ‡·ˆ· ¯ÂÒÓ‰ ˙Â¯È˘·˘ Ì˘Ù· ÂÓÈ„
 ÆÌÈ·Â˘Á ÌÈÓÂÁ˙ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ·  ÂÁÈÊ‰  ÍÎÂ  ¨˙ÂÈÓÂ‡Ï‰
 ‰È‡  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙ÂÈÈ„Ó‰  ÏÚ  ÚÈÙ˘‰Ï  Í¯„‰  ¨ÏÚÂÙ·
 ¨˙È˙¯·Á ¨˙È˙Â·˘ÈÈ˙‰ ¨˙ÈÎÂÈÁ ‰ÈÈ˘Ú ‡Ï‡ ‡·ˆ· ˙Â¯È˘‰
 ˙„ÚÂÈÓ  ‡·ˆ·  ˙¯˘Ï  ‰ÂÂˆÓ‰  ¯ÓÂÏÎ  Æ˙ÈÏÎÏÎÂ  ˙ÈÓ„˜‡
 ÒÈÈ‚˙‰˘ ÈÓÂ Æ˙¯Á‡ ‰¯ËÓ ÏÎÏ ‡ÏÂ ¨ı¯‡‰Â ÌÚ‰ ÏÚ Ô‚‰Ï
 ˙Â‡¯‰Ï È„Î Â‡ È̈˙„‰ ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ Â˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÌÈˆÚ‰Ï È„Î
 Ï·È˜ ¯˘‡Î Æ¢ÌÚ‰Ó Ï„·˙Ó ÂÈ‡ ‡Â‰ È̈˙„ ‡Â‰˘ Û‡¢ ÈÎ

 Æ‡ËÁ· Û˙˙˘‰Â Â„ÂÚÈÈ ˙‡ ÁÎ˘ ¨ÌÈ„Â‰È ˘¯‚Ï ‰„Â˜Ù
 Û˙˙˘‰ ‡·ˆ‰ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ¨̄ ÓÂÏ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ÔÎ‡
 Ì‰È·˘Â˙  ˘Â¯È‚Â  ÌÈ·Â˘È  ˙·¯Á‰  ¨ÌÈ‡¯Â  ÌÈ˘ÚÓ·
 Ì‡  Æ‰ÂÓÚ·  ˙Â¯ÚÂ  ÌÈ¯Ú  ˙‡Î‰Â  ¨·ÂÁ¯Ï  Ì˙ÎÏ˘‰Â

 Ï¢ÎËÓ¯‰ ‡·˘ È¯‰ Í̈Î ÏÚ Â¯ÚËˆ‰ ‡·ˆ‰ È˘‡¯˘ Â·˘Á
 ÏÚ ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ˙„‚Â‡ „˜ÙÓ ¨ÔÏÂ‚ ¯È‡È ÛÂÏ‡ ˙˙· ÛÊÂ
 È‡ÂËÈÒ‰  ˜Â˘·  ÌÈ„Â‰È‰  È˙··  ‰¯˘ÙÏ  ‡È·‰˘  ÌÎÒ‰‰
 Ì‚  ¨‰Ê‰  ·Ï‰  Ï¯Ú  Ï¢ÎËÓ¯‰  Ï˘  Â˙Ú„Ï  ¨̄ ÓÂÏÎ  ÆÔÂ¯·Á·
 ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÂÈ‰ ¨‰ÂÓÚ· ÂÓÎ ¨ÔÂ¯·Á·

 ÆÌÈÓ‡ ÌÈ„Â‰È ˙ÂÈ¯ÊÎ‡· ˙ÂÎ‰Ï
 ¯˘Ù‡  È‡  Æ‡·ˆ·  ÌÂÈÎ  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ÂÊ
 ÌÈÏ‡Â‚Ó  Ï¢‰ˆ  È„‚·  ˙ÚÎ  Æ‰ÊÓ  ÌÏÚ˙‰Ï
 Ú˘Â‰È ÏÚ ‰È¯ÎÊ ‡È·‰ ¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ Æ‡ËÁ·
 Â‡˘˘ ÂÈ·  È‡ËÁ ˙Â·˜Ú·˘ ÏÂ„‚‰  Ô‰Î‰
 ¢ÌÈ‡Âˆ  ÂÈ„‚·¢  ≠  ‰Â‰ÎÏ  ˙ÂÏÂÒÙ  ÌÈ˘

 Æ®‡ ¨‚ˆ ÔÈ¯„‰Ò ¨‚ ¨‚ ‰È¯ÎÊ©

 ¯˙ÂÈ  ˙Â¯ÁÂ‡Ó  ˙ÂÙÂ˜˙·  Ì‚  ‰È‰  ÍÎ
 ÌÈ‰ÂÎ  ÂÈ‰˘  ¨È˘‰  ˘„˜Ó‰  ˙È·  ÈÓÈ·
 Ô‰ÂÎ ‡ÏÂ ¨̄ Á‡ ˘„˜Ó ˙È· ‰È‰ ‡Ï˘ Û‡Â ¨ÌÈÚ˘¯ ÌÈÏÂ„‚
 ˙‡ Â·È¯˜‰ ÌÈÏ˘Â¯È·˘ ˘„˜Ó‰–˙È·· ˜¯ ÔÎÏÂ ¨̄ Á‡ ÏÂ„‚
 ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈ˜ ÏÂ„‚‰ Ô‰ÂÎ‰ ˜¯Â ¨ÌÈ„ÈÓ˙‰
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כולל חופה בלתי נשכחת!

הגליון מוקדש לקדושים 
רפי והלנה הלוי הי¢ד

שקד לסקר הי¢ד
רעות פלדמן הי¢ד בת יונתן ורחל יבדל¢א

בוגרת אולפנת צבי¢ה הרצליה
 שנרצחו ע¢י בני אבלה

עולם קטן ובית אולפנת צבי¢ה הרצליה
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כשרות אלה או אחרים¨ בשביל זה יש ברוך הß מנגנון 
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כחיילים וכמפקדיםÆ אני אישית התחלתי את תהליך 
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תאטרון צפת גאה להציג

יוסלßה קמצן קדוש

כשזוג קבצנים בתקלים בסירובו המוחלט של עשיר העיירה
הם מחליטים לנקוט בדרך מתוחכמת יותר...

במהלך מסעם המלווה בצחוק ודמע
הקהל עומד על ערכים חשובים שבין אדם לחבירו.

הקומדיה המרגשת של השנה!!!
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הצלחה מטאורית 
של תאטרון

אפי מאיר מקור ראשון

תאטרון דתי לאומי 
הראשון בישראל

יובל לידור מעריב

הרבצ״ר מאיתמר
ריאיון עם הרב רונצקי שנערך ערב כניסתו לתפקיד הרבצ"ר

גליון 48, פרשת צו, י' בניסן תשס"ו )2006(

התלבטתי  לתפקיד,  ההצעה  את  "כשקיבלתי 
הישיבה.   - ראשית  עיקריות.  סיבות  שתי  בגלל 
והיום  הישיבה,  ממקימי  להיות  ה',  ברוך  זכיתי, 
ואני כמובן  היא בין הגדולות בישיבות הגבוהות, 
השנייה  והסיבה  כאן.  לתפקידי  מאוד  קשור 
להתלבטות הייתה המחשבה של מה יהיה במקרה 
שעבר  בקיץ  שעברנו  זה  כמו  מהלך  חלילה,  של, 
מאמין  שאני  בתפקיד  מדובר  ]=ההתנתקות[. 
והרוח  הצביון  על  ובהשפעתו  בחשיבותו  מאוד 

שחלילה  האפשרות  עומדת  זה  מול  בצה"ל, 
להיות  יכול  שלא  החלטתי  קשה.  במצב  אעמוד 
שהַחלטתי תושפע מאפשרות של מהלך תאורטי, 
שלמרות החשש הוא עדיין בגדר אמירה פוליטית 
לא מגובשת. הנושא הזה מורכב כל כך שכל עוד 
אינו עומד לפתחנו אני לא חושב שצריך לעסוק 
ברכה  וקיבלתי  רבנים,  עם  כך  על  התייעצתי  בו. 
בקשר  דעותיי  גוונים.  מיני  מכל  רבים  מרבנים 
לסירוב פקודה, צבא ומדינה אינן מוסתרות, ואינני 
שחושבים  שיש  משום  אותן  להסתיר  מתכוון 
ותפקידי  דעותיי  בגלל  אם  נורא  יהיה  זה  אחרת. 
אנשים יתייחסו אליי בהתנכרות. בעיניי זה אסון 
שאינו נתפס שרב צריך להסתובב עם מאבטחים 

בגלל דעותיו". 
האם יש לגבי הצבא קו אדום שבו אומרים - 

עד כאן, עם כל הכבוד, את זה אני לא עושה?
"ודאי. כל מה שבניגוד לתורה אסור על הצבא 
לפקוד לעשות, ולך ודאי שאסור לבצע. אבל אין 
הצבא  נפש  לפיקוח  מעבר   - כזו  מציאות  כיום 
אינו פוקד על חייליו פקודות הנוגדות את התורה. 
בקבע  בסדיר,   - הצבאית  במערכת  מעורב  אני 
ובמילואים המון שנים ואני אומר לך שהצבא אינו 

פוקד פקודות בניגוד לתורה. נכון, יש מקרים לא 
תקינים, חריגים, וכמובן צריך לפקח על כך, אבל 
גדרי  פי  על  מתנהלת  הצבאית  המערכת  ככלל, 

התורה".
אומרת  מאוד  מרכזית  תורה  דעת  אבל 
בארץ  יישובים  ופינוי  מביתם  יהודים  שהוצאת 

ישראל נוגדים את דעת התורה?
"ישנה גם דעת תורה מרכזית מאוד שאומרת 
שאת האחריות למהלך הזה אין להטיל על הצבא 
אלא על הדרג המדיני. הוויכוח הזה, כמו שכולנו 
איני  ושוב,  היום.  ייגמר  ולא  מאוד  רחב  יודעים, 
יקרה  אם  בפועל  לעשות  שצריך  למה  מתייחס 

חלילה".
זמני  באופן  אפילו  להתנתק  נכון  אולי 

מהמערכת הצבאית?
לא  זה  זמני,  באופן  כזה  דבר  אין  "ראשית 
למה  להבין  מצליח  אינני   - שנית  ככה.  עובד 
פתאום  שוכחים  כולם  שעברנו  המשבר  בגלל 
כחיילים  חווינו  שכולנו  האמתית  ההשפעה  את 
אישית  דוגמה  שמהווה  מ"פ  כיצד  וכמפקדים, 
יותר  משפיע  התורנית  ובאישיותו  בערכיו 
התחלתי  אישית  אני  רבים.  ודיבורים  משיעורים 
את תהליך התשובה שלי מתוך הערכה למ"פ דתי 
רב  רושם  עליי  עשה  הוא  אליי.  במקביל  ששירת 
לי  להניח  ובלי  אתי  לדבר  בלי  ובמידותיו  בערכיו 

תפילין". 

דיברו על כך שמתוך המעורבות בצבא תהיה 
השפעה על שאר המערכות במדינה וראינו שזה 

לא עובד.
"תשמע, מי שחשב או קיווה שכך הצבא עובד, 
צבא   - עובד  הצבא  שבו  באופן  כלום  מבין  אינו 
אינו מקבל משימות מתוך חשבון איך יקבלו זאת 
החיילים. אסור שזה יעבוד כך. אני מרגיש שאת 
כל התסכול על ההתנתקות 'מוציאים' על הצבא 
ושם  מדינית  היא  שההחלטה  לזכור  חייבים   -
גם  לדעתי  ושם  האחריות המלאה למה שעברנו, 

צריך להתמקד. 
לא,  אם  כי  שלנו,  מהבועה  לצאת  "חייבים 
נקבל תשעה מנדטים אלא  בבחירות הבאות לא 
שניים. אני אומר לך - אנשים לא יתקרבו אלינו. 
קל  האלה.  והכעס  מההתמרמרות  לצאת  צריך 
מאוד לעסוק בצד המתלהם ובכעס - הם נוגעים 
בצד נמוך מאוד באדם. בני נוער במיוחד אוהבים 
הזה,  מהסוג  וצעקות  קריאות  אחרי  להתלהב 
אבל זה לא עושה את זה אמת. הבחירות צריכות 

לעורר מחשבה מעמיקה מאוד לדעתי".
מדי  גדול  מקום  תופס  שהצבא  להיות  יכול 

בחייו של נער דתי? 
"אני מסכים עם זה. אני אומר את זה כל הזמן 
גדולה  וזכות  חובה  הוא  הצבא  שלי.  לתלמידים 
שאר  על  יאפיל  הזה  שהערך  אסור  אבל  לכולם, 
הערכים החשובים לא פחות כמו העיסוק בחינוך 

לדוגמה. אכן צריך לעשות בעניין הזה תיקון".

"דעותיי בקשר לסירוב פקודה, 
צבא ומדינה אינן מוסתרות, 
ואינני מתכוון להסתיר אותן 

משום שיש שחושבים אחרת. 
זה יהיה נורא אם בגלל דעותיי 

ותפקידי אנשים יתייחסו 
אליי בהתנכרות. בעיניי זה 

אסון שאינו נתפס שרב צריך 
להסתובב עם מאבטחים בגלל 

דעותיו"

"אני מרגיש שאת כל התסכול 
על ההתנתקות 'מוציאים' על 

הצבא - חייבים לזכור שההחלטה 
היא מדינית ושם האחריות 
המלאה למה שעברנו, ושם 

לדעתי גם צריך להתמקד. חייבים 
לצאת מהבועה שלנו, כי אם לא, 

בבחירות הבאות לא נקבל תשעה 
מנדטים אלא שניים. אני אומר לך 
- אנשים לא יתקרבו אלינו. צריך 

לצאת מההתמרמרות והכעס 
האלה" "הצבא הוא חובה וזכות גדולה 

לכולם, אבל אסור שהערך הזה 
יאפיל על שאר הערכים החשובים 

לא פחות כמו העיסוק בחינוך 
לדוגמה. אכן צריך לעשות בעניין 

הזה תיקון"
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ארנון סגל
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 Â˘Ù ÆÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÈÙÏ˘ ‡˘„‰ ÏÚ ·ÈˆÓ ‰È‰˘ Ï‰Â‡Ï
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 ÈÂ¯ÎÈÊ·  ÆÌÈ˘‰  ÌÚ  Â˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡  „·È‡  ‡Â‰Â  ¯Ú¯Ú˙‰Â
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 „Ú ˙Â‚¯„‰ ÌÏÂÒ· ‰ÏÚÂ ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ˙¯È˘ ·¯Î Â˜ÂÒÈÚ ÌÚ

ÆÔÂ¯ÓÂ˘· ˙È·Á¯Ó ‰·ÈËÁ ‰ËÓ ˘‡¯ Ï˘ „È˜Ù˙Ï
 Ô¯Â‚  ·¯‰ ÌÈ˜‰˘ Ê‡Ó ÏÎ‰ ÍÒ· È˘ÈÓÁ‰ ¯¢ˆ·¯‰ ‡Â‰
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 Ô„·Â‡Ï ¨‰Ó„ ÍÎ ¨‰ÏÈ·Â‰ ˙Â˜˙˙‰‰ ˙„Â˜Ù ÌÚ ÒÈÈÂ ·¯‰
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Æ˙ÏÏÂˆ ÍÂ˙· ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓÚÙÏ ¨ı¯‡· ¯Á‡ ÌÂ˜Ó·

·¯ ·¯˜
 ·‰Â‡ ‡Ï „Â‡Ó˘ ÈÓ ˘È  ¨ÌÈÏÈÈÁÏÂ  ÛÈÈË˘Ï „Â‚È·  Ï·‡
 ¯·Î  ÏÈ·ÂÓ ¢ı¯‡‰¢  ÔÂ˙ÈÚ  ÆÔÎÙ‰Ó‰ ¯¢ˆ·¯‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ˙‡
 ¢‰˜ÂˆÈ ˙¯ÙÂÚ¢ ÍÏ‰Ó· ÆÈ˜ˆÂ¯ ·¯· ‰Ó¯ÂÁ ˙ÓÁÏÓ ·¯ ÔÓÊ
 ˙Â¯·ÂÁ¢  ‰ÈÙÏÂ  ‰ÚÈ„È  Ï‡¯‰  ÒÂÓÚ  ÔÂ˙ÈÚ‰  ·˙Î  ÌÒ¯Ù
 Úˆ·Ó‰  ÍÏ‰Ó·  ‰ÊÚ  ˙ÚÂˆ¯·  ÌÈÏÈÈÁÏ  ˙Â·¯‰  ‰˜ÏÈÁ˘
 Â„Â‰ ¢ı¯‡‰¢· Ì‚ ÌÓ‡ Æ¢˙ÈËÈÏÂÙÂ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰ÙË‰ ˙ÂÏÏÂÎ
 ‰ÓˆÂÚÂ  ˙ÂÏÚ˙‰ ˙Â˘ÂÁ˙ ÏÚ  ÂÁÂÂÈ„  ÌÈÏÈÈÁÂ  ÌÈ„˜ÙÓ¢˘
 Ï·‡ ¨¢ÌÁÂ¯ ˙‡ Â˜ÊÈÁ˘ ¨ÌÈ·¯‰ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘Ï ˙Â„Â˙ ˙ÈÎ¯Ú
 ‰ÙË‰ Ì‚¢ ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ ‰ˆÈÙ‰˘ ˙Â¯·ÂÁ· Â‡ˆÓ˘ ÂÁÂÂÈ„
 ‰ÏÂÏÚÂ ˙ÂÚÊ‚· ˙Ï·Â‚ ¨˙ÈËÈÏÂÙ‰ ‰¯ÈÊ· ‰Ò‚ Ï‚¯· ˙ÚÒÂÙ‰
 ÒÁÈ· ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ËÙ˘Ó‰ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯‚È˙ ˙‡È¯˜Î ˘¯Ù˙‰Ï
 Ï‡˘˘ ˙¯·ÂÁ‰Ó ‰Ï‡˘ ‰‡·Â‰ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ÔÈ· Æ¢·ÈÂ‡ ÈÁ¯Ê‡Ï
 ÌÂÈ‰ Ï˘ ÌÈÈËÒÏÙ‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡ Ì‡‰¢ ∫̄ È·‡ ·¯‰
 ¨˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡¢ ∫ËËÂˆÓ ¯È·‡ ·¯‰ ¢ø¯·Ú‰ Ï˘ ÌÈ˙˘ÈÏÙÏ
 ¨‰¯Ê ı¯‡Ó Â˘ÏÙ ‡Ï‡ ÌÂ˜Ó‰ È· ÂÈ‰ ‡Ï Ê‡„ ÌÈ˙˘ÈÏÙ‰ ÈÎ

 Æ¢‰‰Ê ‰ÈÚ·‰ ÂÈÓÈ· ÆÂˆ¯‡· ˙ÈÈ„Ó ˙ÂÏÚ·Ï ÂÚËÂ
 ¨ıÂÁ·Ó  ÚÈ‚‰˘  ÌÚ  ÌÈÈËÒÏÙ·  ‰ÈÈ‡¯Ï  „‚˙‰Ï  ‡ÏÈÓ
 ‡È·‰˘ ‡·‰ ËÂËÈˆ· ¢ı¯‡‰¢ ‰‡¯ ÏÂÒÙ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï Ï·‡
 ÍÎ·  ¨È¯ÊÎ‡  ·ÈÂ‡  ÏÚ  ÌÈÓÁ¯Ó˘Î¢  ∫˙¯·ÂÁ‰Ó  ®Û˜˙Â©
 ˙ÂÈ¯ÒÂÓ ¯ÒÂÁ Â‰Ê ÆÌÈ¯˘ÈÂ ÌÈÓÈÓ˙ ÌÈÏÈÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ÊÎ‡˙Ó
 ÂÓÎ ‰ÓÁÏÓ·Â ÆÌÈÁˆÂ¯· ‰ÓÁÏÓ· Ô‡Î ¯·Â„Ó ÆÌÂÈ‡Â ‡¯Â

 Æ¢‰ÓÁÏÓ·
 ˙ÂÚÂ˙ ‚Èˆ „¯ÙÒ Ï‡ÎÈÓ „¢ÂÚ ¨¢ı¯‡‰¢· ‰ÚÈ„È‰ ÈÙ ÏÚ
 ÌÂÒ¯Ù ˙Â·˜Ú· ˘¯„ ¢‰˜È˙˘ ÌÈ¯·Â˘¢Â ¢ÔÈ„ ˘È¢ Ï‡Ó˘‰
 ÏˆÈ¢˘ ÈÙÓ ¨Â„È˜Ù˙Ó ¯¢ˆ·¯‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÁÈ„‰Ï ÌÈ¯·„‰
 Ï¢‰ˆ  ÈÏÈÈÁÏ  ÂÏ  ˘È˘  ˙È˘ÙÂÁ‰  ‰˘È‚‰  ˙‡Â  Â„ÓÚÓ  ˙‡
 ˙ÒÈÙ˙Ï ˙Â˘Ù ˙Â˘ÚÏÂ ˙ÈÓÂ‡Ï ‰È‚ÂÏÂ‡È„È‡Ï ÛÈË‰Ï È„Î

Æ¢˙ÈËÈÏÂÙ ÌÏÂÚ
 ·¯‰  ˙‡  ÌÈÙ˜Â˙  ¢ı¯‡‰¢·˘  ‰Â˘‡¯‰  ÌÚÙ‰  ‡Ï  ÂÊ
 ‰·˙Î  Ï‡¯‰  ÒÂÓÚ  Â˙Â‡  ·˙Î  ÈˆÁÂ  ‰˘  ÈÙÏ  ÆÈ˜ˆÂ¯
 È‡·ˆ‰  ·¯‰  ¯ÈÊÁÓ  ÍÎ¢  ∫˙¯˙ÂÎ‰  ˙Á˙  ¢ı¯‡‰¢·  ˙¯Á‡
 È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ ·¯‰ ˙‡ ÌÈ˘‡‰ ‰·Â ¨¢‰·Â˘˙· Ï¢‰ˆ ˙‡
 ËËÈˆ  Ì‚Â  Í̈ÂÈÁ‰  ÏÈÁ  ˙ÂÈ¯Á‡·˘  ÌÈÓÂÁ˙Ï  ‰˘ÈÏÙ·
 ÌÈÏÈÈÁÏ  ÌÈ˘ÂÚ¢  ˙Â·¯‰  È˘‡˘ Â¯Ó‡˘ ÌÈ¯ÈÎ·  ÌÈÈˆ˜

 Æ¢˙ÈËÈÏÂÙÂ ˙È˙„ ÁÂÓ ˙ÙÈË˘
 „Â‡Ó  ·ÈÁ¯‰Ï  ¯Á·  È˜ˆÂ¯  ·¯‰˘  ÍÎ  ÏÚ  ‡ˆÈ  Ûˆ˜‰
 ˙ÂÏÈÚÙ‰  ÁÙÏ  ÒÁÈ·  ˙È‡·ˆ‰  ˙Â·¯‰  Ï˘  ‰˙ÂÏÈÚÙ  ˙‡
 ˙‡  È˙ÂÚÓ˘Ó  ÔÙÂ‡·  ÏÈ„‚‰Ï  ¯Á·  ¯˜ÈÚ·  ÆÂÈÙÏ  ‰È‰˘

 ·¯‰ Ï˘ Â˙ÙÂ˜˙· „ÂÚ Ì˜Â‰ ©̆  ˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰ ÌÂÁ˙
 Â˙¯ËÓ ¨¢ı¯‡‰¢· ÌÒ¯ÂÙ˘ Û‚‡‰ Ï˘ ÍÓÒÓ ÈÙ ÏÚ Æ®ÒÈÈÂ
 ‡È‰ ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯· ˙È„Â‰È ‰Ú„Â˙ ÌÂÁ˙ Ï˘ ˙¯‰ˆÂÓ‰
 ˙ÏÂÎÈ‰Â ˙ÂÚ„ÂÓ‰¢ ∫‰¯Â˙ ˙ˆÙ‰ Ì˙ÒÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ Ú„ÂÓ·
 ˙˘¯ÂÓÂ  Í¢˙‰Ó ÌÈ„ÓÏ‰  ˙Â·Â˙·Â  ÌÈÚÂÓ·  ˘Ó˙˘‰Ï
 ÌÂÁ˙ Æ¢ÔÂÁˆÈ‰ ˙‚˘‰Ï ‡·ˆ‰ ˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÌÈÓÈˆÚÓ Ï‡¯˘È
 ÌÈ‡ˆÓ  ÂÈ‰  ‰Î  „Ú˘  ÌÈÎ˙  Ì‚  ÚÈˆÓ  ˙È„Â‰È  ‰Ú„Â˙
 ·¯˜  ˙˘¯ÂÓ  ÂÓÎ  Í̈ÂÈÁ‰  ÏÈÁ  Ï˘  ˙˜‰·ÂÓ  ˙ÂÈ¯Á‡·
 ˜¯  ‡Ï  ˙ÚÎ  ˙ÂÂÎÓ  ˙Â·¯‰  ˘Â¯ÈÙ·˘Î  ¨ı¯‡‰  ˙ÚÈ„ÈÂ
 ¨ÌÈÈ¯Â˙ ˙Â¯Â˜Ó ÍÂ˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙˜Ù‰¢ ∫˙ÂÂˆÓ‰ È¯ÓÂ˘Ï
 ÌÈ‡˘  ÂÏ‡Ï  Ì‚  ¨ÌÈ„˜ÙÓ‰Â  ÌÈÏÈÈÁ‰  ÏÏÎÏ  ÌÈÓÈ‡˙Ó‰

 Æ¢È˙„ Ú˜¯Ó ÌÈ‡·
 ˙¯˙ÂÎ‰  ˙ÏÂ‚  ¨˙Â·¯‰  ˙Î¯ÂÚ˘  ˙Â„‰È‰  ˙Â˙·˘
 ˙Â˙˘˜‰  Ú·˘  ÔÂÏÓ·  ˙Â·¯  ÌÈÓÚÙ  ˙ÂÎ¯Ú  ¨‰˙ÂÏÈÚÙ·
 ˙¯ÂÓÏ ¨˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÆÌÈÏ˘Â¯È Á¯ÊÓ· ÌÈ˙ÈÊ‰ ¯‰·˘
 ÍÏ‰Ó· Ï¢‰ˆ ÏÈÈÁ ÏÎ ËÚÓÎ Ì‚ ÚÈ‚Ó ¨¢ı¯‡‰¢ Ï˘ ÂÁÂ¯

 Æ„Â„ ¯ÈÚ· Í¯„ÂÓ ¯ÂÈÒÏ Â˙Â¯È˘
 ÚÈÒÓ ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯‰ ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ˘ ÏÂ„‚ ¥X¥ ·Î¯
 ¯ÓÂ‡  È˜ˆÂ¯  ·¯‰  Æ·ˆÂÓÏ  ·ˆÂÓÓ  ÌÈˆ¯Ó‰  ÌÈ·¯‰  ˙‡
 ‡˘Â  ıÓ‡Ó‰˘ ÌÈ¯„˘Ó ˙Â·¯· ÌÈÏ·˜˙Ó˘ ÌÈ·Â˘Ó‰˘
 Â¯·Ú˘  ˙Â„‰È‰  ˙·˘˘  ÂÏ  ·˙Î  È˙„  ‡Ï  „¢‚Ó  Æ˙Â¯ÈÙ
 ÈÙÓ ¨Â¯·Ú˘ È„Â„‚‰ ÏÈ‚¯˙‰ Í˘Ó‰ Â˙ÈÁ·Ó ‡È‰ ÂÈ„Â˜Ù
 ÏÎ˘ ÌÈÏ„˙˘Ó ˙Â·¯·  ÆÌÁÏÈ‰Ï  ÁÂÎ  ÂÈÏÈÈÁÏ  ‰˜ÈÚ‰˘
 ÌÓˆÚ·  ÌÈÙ˙Â˘˘  ÂÏ‡Î  ÂÈ‰È  ˙ÂÁÈ˘‰  È¯È·ÚÓ  ÌÈ·¯‰
 ‰˘Ó ·¯‰ ¨̆ Â¯È˙ „‰Â‡ ·¯‰¢ ÆÌÈÓÁÂÏ‰ ˙ÂÁÂÎÏ ˙ÚÎ Ì‚
 „Â‡Ó ‰ÊÂ ¨ÏÚÂÙ· ÌÂÈ‰ ÌÈ„˜ÙÓ ÌÏÂÎ ¨ı¯Ù ÈÙ¯ ·¯‰ ¨̄ ‚‰

Æ¢ÌÈÏÈÈÁÏ È˙ÂÚÓ˘Ó
 ÛÒÂÓ·  „ÈÙÏ  ¯È‡È  È‡Â˙ÈÚ‰  ·˙Î  ÈˆÁÂ  ˘„ÂÁÎ  ÈÙÏ
 ÏÚ  ·¯˜·  Â„ÒÙ‰  ÍÈ‡¢  ∫Â˙¯˙ÂÎ˘  ¯ÂË  ¢ÌÈÓÈ  ‰Ú·˘¢
 ÍÂÓÒ‰ ± „¢‰·· ˙Âˆ¯‰Ï ÚÈ‚‰  ̆¯ÙÈÒ ‡Â‰ ¯ÂË· Æ¢‰Ú„Â˙‰
 ¨Ï¢‰ˆ Ï˘ ‰˘·È‰ ÈÈˆ˜ Ï˘ ‰¯˘Î‰‰ ÒÈÒ· ¨ÔÂÓ¯ ‰ÙˆÓÏ
 Ò¯Â˜ ÈÎÈÁÏ Â˙È˘ ˙ÂÁÈ˘‰ ¯‡˘ ÏÎ Â„·ÏÓ˘ ÂÏ ¯¯·˙‰Â
 Æ‰ÙÈÎ  È˘·ÂÁ  ÌÈˆ¯Ó Â‡  ÌÈ·¯  È„È  ÏÚ  Â¯·ÚÂ‰  ¨ÌÈÈˆ˜‰
 ˘È‡ Ï·‡¢ Ì˘ ÂÏ Â¯È·Ò‰ ¢ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ Ì‚ ÂÓÊ‰ ‡˜ÂÂ„¢

Æ¢Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â˜˘Î „ÈÓ ÌÈ‡· ÌÈ·¯‰ Æ‡· ‡Ï
 ˙ÂÈÚ·Ó  ¨Ï¢‰ˆ  ÏÏÎÎ  Í̈ÂÈÁ‰  ÏÈÁ  Ï·ÂÒ  ‰‡¯‰  ÏÎÎ
 ÏÚ  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  ÔÂ‚¯‡·  ÌÈ·¯  ÌÈÈ˘˜Ï  Ì¯Â‚˘  ‰Ó  ¨·Èˆ˜˙
 ÈÈÊÂ‡·  ¯Ó‡ ¢È˙Ú·‚¢Ó  ‰‚ÂÏÙ  „˜ÙÓ ÆÏ¢‰ˆ  ˙Â„ÈÁÈÏ  Â„È
 ÔÂÏÓ·  Â˙‚ÂÏÙÏ  ˙È‡·ˆ‰  ˙Â·¯‰  ‰ÓÈÈ˜˘  ˙·˘  ÍÏ‰Ó·
 ÈÚÂ¯È‡ ˜ÈÙ‰Ï Ï‚ÂÒÓ ÂÈ‡ ÍÂÈÁ‰ ÏÈÁ˘ ¨¢˙Â˙˘˜‰ Ú·˘¢
 ÏÎÎ˘©  ˙È‡·ˆ‰  ˙Â·¯‰˘ „ÂÚ·  ¨ÂÈÏÈÈÁÏ  ÌÈÈÂ‡¯  ˙Â·¯˙
 ®ÌÈÈÏ¢‰ˆ–ıÂÁ ˙Â¯Â˜ÓÓ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÎÈÓ˙Ï Ì‚ ‰ÎÂÊ ‰‡¯‰

 Æ˙Â¯È‰Ó· ‰‡ÏÓ ÔÎÂ˙–˙·˘ ÂÏ ‰˜ÙÈÒ
 ˙Â·¯‰˘  ÌÈ˙Â¯È˘‰  ˙Ó¯  ˙‡  „Â‡Ó  ‰ÏÚ‰  ¯¢ˆ·¯‰
 ÌÚÙÓ  ‰ˆÈÙÓ  ‡È‰˘  ÔÂÚ„ÈÓ  ˙Â·¯Ï  Æ˙˜ÙÒÓ  ˙È‡·ˆ‰
 ‡Ï  È·ÈË¯ËÏ‡  ¯˙‡  Ì‚Â  ÈÓ˘¯  Ë¯ËÈ‡  ¯˙‡  ¨ÌÚÙÏ
 Ì‚ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ÁÈ·˘‰Ï ËÏÁ‰· ‰ÒÓ È˜ˆÂ¯ ·¯‰ ÆÈÏ¢‰ˆ
 ˙˜ÒÚ˙Ó‰ ÂÊ ≠ ‡·ˆ· ¢˙ÈÏÂÈˆ·Â˜¢‰ ˙Â·¯‰ ˙Ó¯ ˙‡
 ÍÎ  Ì˘ÏÂ  ≠  ˙·˘Â  ˙Â¯˘Î  ¨ÌÈÈÒÏ˜‰  ˙ÂÎÓÒ‰  ÈÓÂÁ˙·
 ‰‡È¯˜  Â·Â  ¨̄ „Ò‰‰  ˙Â·È˘È·  ıÙÂ‰˘  ¨·˙ÎÓ  ıÈÙ‰  Û‡
 ‡Â‰ ÆÌÈ·¯ Ì˘ ˘Ó˘ÏÂ ‡·ˆÏ ¯ÂÊÁÏ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï
 ÏÚ  ¯˜ÈÚ·  Ï˜Ó˘ ‡·ˆ·  ˙Â·¯Ï  ¯ˆÂ˜Ó  ÏÂÏÒÓ  ¯ˆÈ  Û‡
 ˙Â„È˜Ù‰  ˙ÈÓ„˙  ˙‡  ¯Â·˘Ï  ÔÈÈÂÚÓ  ·¯‰  Ǣ „Ò‰‰  È¯‚Â·
 ˙ÂÚÓ˘Ó  ˙·¯  ˙ÂÓ„  ¯ÂˆÈÏÂ  ¨˙È‡·ˆ‰  ˙Â·¯‰  ‰˘Î¯˘
 ÂÈ‚Èˆ  Ï˘ ÌÓ˘ ˙‡ Ì‚  ‰È˘  È˘‡¯‰  È‡·ˆ‰  ·¯‰  Ǣ ˙ÂÈ

Æ¢˙Â„‰È È˜¢˘Ó¢Ï ¢˙„ È˜¢˘Ó¢Ó ˙ÂÓÁÂÏ‰ ˙Â„ÈÁÈ·
 ·Èˆ‰˘  ˙ÂÈ¯˜ÈÚ  ˙Â¯ËÓ  È˙˘  ÏÚ  ¯·„Ó  È˜ˆÂ¯  ·¯‰
 ¨ÁË˘Ï ÌÈ·¯‰ ¯Â·ÈÁ ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡ ∫„È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈÎ ÌÚ
 ÌÈÏÈÈÁ‰ ÌÚ ÂÎÏÈ˘ ¨˙ÓÁÂÏ‰ ‰„ÈÁÈ‰Ó È‚¯Â‡ ˜ÏÁ ÂÈ‰È˘
 ‰È‰È  ·¯‰  ÍÎ  ˜¯¢  Æ·ˆÂÓ·  ‰ÏÈÏ·  Ì˙È‡  Â˘ÈÈ˘  ¨Ï‚¯·

 ÂÏÂ Æ‰˘¯„‰ ÏÚ È‡¯Á‡ ˜¯ ‡Ï¢ ˜ÓÓ ‡Â‰ ¢ÈËÂÂÏ¯ ˙Ó‡·
 ˙Â‡ÈˆÓ‰ ˙‡ Ì‚ ˙Ú„Ï Í¯Âˆ ˘È ‰ÎÏ‰‰ ˙˜ÈÒÙ „ˆÓ ˜¯
 ÔÈˆ˜‰˘ ·ÂË ÈÎ‰ Æ‚ÊÂÓÓ‰ „¯˘Ó‰Ó ˜ÂÒÙÏ ‡ÏÂ ˙È˙ÈÓ‡‰

Æ˜ÂÁˆ· ˜ÙÒ ÛÈÒÂÓ ‡Â‰ ¢·¯ ‰È‰ ÂÓˆÚ
 ÍÂÓÒ  ÒÈÒ··  È˜ˆÂ¯  ·¯‰  ‰‰˘  Ì„Â˜‰  ¯„Ò‰  ÏÈÏ·
 ÚÒ  ¨‰ÊÚÏ  ÌÈÏÈÈÁ‰ ¢ÂˆÙ˜Â‰¢  ¯„Ò‰ ÍÏ‰Ó·˘ÎÂ  ¨ÌÁÂ¯ÈÏ
 ˙ÏÈÁ˙·  Ì‚  Ǣ È·ÒÓ  ‡Â‰  ¢Ì‰Ó  ˜ÏÁ  È‡¢  ÆÌÓÚ  ·¯‰
 ÒÈÒ·Ó ‰ÓˆÚ ˙·˘· ÌÈÏÈÈÁ‰ ÌÚ ‡ˆÈ ‡Â‰ ¢‰˜ÂˆÈ ˙¯ÙÂÚ¢
 ·¯‰  „ÓÚ  ÒÂÈÎ‰  ÁË˘·  ÒÂ·ÂËÂ‡‰Ó  Â„¯È˘Î  ÆÌÈÏ‡ˆ
 Á˜Ï ÆÒÂÈÎ‰ ÁË˘· ·Â¯ÈÚ Ô·ÂÓÎ ‰È‰ ‡Ï˘ ÈÙÓ Â̈ÓÂ˜Ó·

ÂÏ
ÍÎ

ÌÚ

˘
˘
≠
ÏÂ
Ó

Î·
ÎÂ

˘·
Ê‰
Ú¢
ÒÎ
ÏÚ
Ò
‰

‰
˘

Ò‰
„‚
˘
˘

‡Î
˘

‰ˆ
·‰
ÏÚ
˘

ˆ‰
‰Â
È‰
ÓÏ
‰

Ú·
ÈÂ

ÒÎ
‰
˘
˘
Ù
¯·
Á
Á

ÁÏ
‡‰
Á

‰Ï
ÓÎ
ÏÚ
Â„
‰Ï
˘

Ó
‡
ÏÂ
‡·

‰
‡
Ï
Ï
Ó
Ï
Ú
Ú
¯
˜
˙
‰

יושב אוהלימ

 ∫¢ÌÂÈ‰ Ï‡¯˘È¢ ÍÂ˙Ó ¨ÛÈÈË˘ Ò„‰
 ˙‡ ÌÈÓÁÂÏ‰ ÂÏ·È˜ Â·˘ ·¯Ú·ÆÆÆ¢

 È˜ˆÂ¯ ·¯‰ ¨‰ÊÚÏ ÒÎÈ‰Ï ‰‡¯Â‰‰
 ‰ÏÈÓ ¯Ó‡ ¨ÌÈÂÂÏÓ ÈÏ· ¨Ë˜˘· ¯·Ú

 Í¯È·Â Ì˘‡¯ ÏÚ „È‰ ˙‡ ÁÈ‰ ¨‰·ÂË
 „ÓÚ ¨ÌÈÚÂˆÙ‰ ÔÈ· ¯·Ú ‡Â‰ Æ„Á‡ „Á‡

 ¨ÔÓÂÏ˘Ï Ï‡˘ Ë˜˘· ¨˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÔÈ·
 ÂÈÏ‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰Î¯·Â ‰˘Â„˜ ‰¯˘‰Â

 ˙Â¯Â‡ ÈÏ· ÆÂÓÂÈ ˙¯‚˘ È‰ÂÊ ÆÚÈ‚‰
 ‰ÏÂ„‚ ‰ÏÈ‰ ÌÚÂ ‰ÈÏÓÙ ÈÏ· ¨ÌÈ·‰·‰Ó

Æ¢ÌÈÏÈÈÁ‰ ÈÙ ˙‡ ‰¯È‡Ó˘

 ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙ÂÁÈ˘ ÏÎß ÈÏ ¯Ó‡ ÔÈˆ˜¢
 ¨ÌÈ˜ÂÊÓ ÌÈ·¯ È„È ÏÚ ˜¯ ˙Â¯·ÚÂÓ

 Ì˙‡ Æ‰ß¯·Á‰ Ïˆ‡ ·ÂË ËÏ˜ ‡Ï ‰ÊÂ
 ÌÈÂÏÈÁ ‰ß¯·Á Ì‚ ‡È·‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï

 È˙Ï„‚ ‡Ï ÈÓˆÚ È‡ ßøÌÈÎ¯Ú ÏÚ Â¯·„È˘
 ÏÚ Ê‡ È˙È‡ ÌÈ¯·„Ó ÂÈ‰ Ì‡Â ¨È˙„Î

 ˙Ó‡· Ê‡ ÆÈÈÏ‡ ¯·„Ó ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ˘„Â˜
 ‡˘Â· Â˜ÒÚ˙È˘ ÌÈÂÏÈÁ ÌÈ¯ÒÁ

 ÔÈÈÂÚÓ „Â‡Ó È˙ÈÈ‰ Æ‡ÂˆÓÏ ‰˘˜ Æ‰Ê‰
 Æ¢ÌÈÂÏÈÁ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘·
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הישראלים 
באים 

מתוך ריאיון משותף עם נפתלי 
בנט, איילת שקד והרב רונצקי

 גליון 349, פרשת בהר, 
כ' בסיון תשע"ב

אבל  שטח,  של  איש  אמנם  אתה  רונצקי,  הרב 
בסופו של דבר גם רב, משפיע בתוך בית המדרש. 

מה היו השיקולים לצאת משם לשדה הפוליטי?
במעגל  רק  לחיות  לי  שקשה  היא  "האמת 
כאלו  במעגלים  בלימוד  עוסק  אני  היום  גם  הדתי. 
ואחרים עם חילונים, ובוער בי הרצון להעתיק את 
הדגם שייסדנו ברבנות הצבאית בהנחלת התודעה 
היהודית גם למישור הלאומי. את זה אפשר לעשות 

רק בכנסת, במקום שמחליט החלטות.
הציבוריים  בחיים  לעשות  רוצה  שהייתי  "מה 
הוא לפתח את התודעה היהודית והלאומית, ממש 
כשם שעשינו ברבנות הצבאית. דו"ח מבקר המדינה 
האחרון שיקף את העובדה שהרבנות עוסקת בעיקר 
בערכי הלחימה. אני חושב שזה שורש כל הבעיות 
לערכים  מהותי  חיבור  העדר   - במדינה  הקשות 
להקים  היא  שלי  השאיפה  והאמוניים.  היהודיים 
שקשורים  התכנים  את  שתעורר  כזאת  מערכת 

לתודעה הלאומית היהודית שלנו".

"את המהפכה התודעתית של הצבא 
עלינו לחולל גם בחברה הישראלית" 

כשהחליט להתמודד על מקום ברשימת הבית היהודי לכנסת 

גליון 478, פרשת ויגש, ד' בטבת תשע"ה )2015(

שלי  הרבני  ובעיסוק  בצבא  בי  שבער  "מה 
את  להעצים  הוא  כיום,  גם  בי  ובוער  באזרחות 
יותר  מונים  אלפי  ישראל  בעם  היהודית  הזהות 
את  "לחזק  רונצקי.  הרב  אומר  היום",  מהקיים 
החיבור לעם, לארץ, למסורת שלנו. אפשר לעשות 
זאת בכתיבת מאמרים ובדיבור אל קהלים רחבים, 
אבל בכנסת אפשר להביא את הדברים לידי ביטוי 
מעשי - לחוקק חוקים, להעביר החלטות ממשלה 
שקשורות לזהות היהודית. הרי הקמנו את המנהלת 
תקציב  עם  ממשלה,  בהחלטת  יהודית  לזהות 
ותקנים כדי שהדבר הענק הזה - זהות יהודית - ירד 
לעולם המעשה. המנהלת עובדת ומסייעת לעשרות 
אלפי אנשים, אבל את הדבר הזה צריך להגדיל לאין 
שיעור. צריך מי שיירתם לזה ויסתער על כך ויראה 
בזה את כל עולמו. זו הסיבה העיקרית שהחלטתי 

ללכת לעולם הפוליטי ולעזוב את בית המדרש.
שלנו  בתורה  באמת  עוסקים  בישיבה  "נכון, 
ביטוי  לקבל  מוכרחת  היא  אבל  הכול,  בא  שממנה 

מעשי במדינת ישראל המתחדשת".

בבחירות הקודמות הרב החליט בסופו של דבר 
שלא להתמודד. למה הפעם החלטת ללכת על זה?

גדולה.  יותר  להרבה  המנהלת  את  להפוך  "כדי 
החינוך,  במשרד  להיות  צריכה  הייתה  היא  בעצם 
שהוא המקום המרכזי שממנו אמורה לצאת תורה 
שכדי  הבנתי  שחלפו  וחצי  בשנתיים  ישראל.  לעם 
להשפיע - ולו רק על החלטות הבית היהודי - צריך 
יועץ חיצוני למערכת.  להיות בפנים ולא די להיות 
ולא  היו  לא  לדורותיהם  ובמפד"ל  היהודי  בבית 
נכון.  וכך  לרגל,  אליהם  שעולים  אדמו"רים  יהיו 
נפתלי בנט ואני מצויים בחברות קרובה, ובכל זאת 
צריך  ומהחושבים  מהמחליטים  חלק  להיות  כדי 
שבהם  ובמסדרונות  בחדרים  פיזית  נוכחים  להיות 

מתקבלות ההחלטות. כך זה עובד גם בצבא".
מפלגה  הוא  היהודי  שהבית  בעבר  טען  הרב 
זה  שם.  מקומו  את  מוצא  איננו  ולכן  מגזרית 

השתנה?
"אחרי שהבחירות לכנסת נדחו בפעם הקודמת, 
הירקון  יד  על  ואני,  איילת  נפתלי  ישבנו שלושתנו, 
הייתה  האפשרויות  אחת  לעשות.  מה  והתלבטנו 
התנגדתי  אז  היהודי.  הבית  של  למפקד  להצטרף 
לזה. לשמחתי הרבה הדגלים של הבית היהודי היום 
להקים.  שחשבנו  המפלגה  של  לאלו  מאוד  דומים 
הבית היהודי היום מממש חלק גדול ממה שחשבנו 
אז. המפלגה נפתחה לאנשים טובים נוספים - מלבד 
איילת שקד - שאינם דתיים במובן הצר של המילה, 
אבל הם דתיים גדולים מאוד בהרבה מובנים. הלוואי 
עליי. אני מקווה שהם ייבחרו. מי שהכריע אצלי את 
הכף בעניין הזה היה הרב דרוקמן. הוא אמר לי כבר 

שאני  כך,  על  וחזר  שב  וכעת  הקודמות,  בבחירות 
התורני.  מהפן  גם  חשוב  זה  פנימה.  להיכנס  חייב 
מכיר  אני  זה.  עם  נולד  הוא  ביהדות,  ספוג  נפתלי 

מאוד  קרוב  באופן  אותו 
ויודע שזה כך. יש לו אהבת 
לאיילת  וגם  טבעית,  תורה 
שהדברים  כדי  אבל  אגב, 
אני  גם  מעשי  ביטוי  יקבלו 
צריך להיות שם. זה התברר 

לי בשנתיים האחרונות". 
הרואים  אנשים  הרבה 
מודאגים  תורניים  עצמם 
שמח  שהרב  ממה  מאוד 
טוענים  הם  כך.  כל  עליו 
נוספים  חילונים  שהכללת 
בבית היהודי תוביל לאיבוד 

זהותו.
אלו  נכון.  לא  "זה 
יהיו  חילונים  הקרויים 
מיעוט ברשימה. לא במקרה 
המקורית  במפלגה  גם 
איילת  להקים  שביקשנו 
משלושה.  אחת  רק  היא 
יחד עם זאת, אנחנו פועלים 

בגישת בית הלל. כתבתי ארבעה ספרי הלכה בחיי 
וישבתי ליד שולחנם של פוסקי הלכה גדולים, ואני 
יודע שבשעת הדחק ובמקרים מסוימים סומכים על 
דעות מקלות. המאמץ שלנו הוא להביא לכך שעם 
נדרשים  אנו  ולעתים  לתורה,  מחובר  יהיה  ישראל 

לשם כך לשינוי גישה".
מתנגדינו לא מכירים במציאות?

"אינני מחשיב עצמי כתלמיד חכם, אבל רבנים 
קח  היהודי.  הבית  בעמדות  תומכים  רבים  בכירים 
ובנו הרב אליעזר, את  זלמן מלמד  למשל את הרב 
הרב יעקב אריאל, את הרב דרוקמן, את הרב נחום 
רבינוביץ', כולם תלמידי חכמים גדולים שמייעצים 

לבית היהודי בהשתלמויות שאנחנו מקיימים עמם. 
ואני  ובהלכה,  בגמרא  היא  שלי  ההתעסקות  עיקר 
הדחק'.  'שעת  המושג  את  מגבה  שההלכה  יודע 
בעולם החרדי התפיסה היא 'אני את נפשי הצלתי', 
ואז נוקטים את הדעות הכי מחמירות. זו התנהלות 
כמה  להקל  השתדלתי  למשל,  בצבא,  נכונה.  לא 
שקיימים  בכך  הכרה  תוך  המפקדים,  על  שאפשר 
במהלך  נתקלתי  לצערי  'בדיעבד'.  של  מצבים 
לי.  לציית  לא  ברבנים שאמרו לתלמידיהם  שירותי 
זמן  לפנות  כדי  הנץ,  לפני  להתפלל  שיש  פסקתי 
לאימונים לפני השעות החמות. היו חיילים דתיים 

שלא הסכימו לזה.
המישור  על  גם  הזה  מהעניין  משליך  "אני 

היום במצב שצריך לחבר  נמצאים  הציבורי. אנחנו 
את עם ישראל לאמונה. יש לעשות זאת בכל דרכי 
עד  נפתחים  איך  לראות  וצריך  האפשריות  הנועם 
כמה שאפשר. כמובן, על פי כללי ההלכה. במצב כזה 
לא נכון לפסוק לחומרה. זו דרכו של עולם התורה 
שחלק  לכך  ער  אני  זאת,  עם  יחד  הדתי־לאומי. 
רבנים  בעיני  אדום  סדין  הם  שאמרתי  מהדברים 
מ'תקומה' או מהר המור. אני רוצה לסנגר עליהם. 

עמי  והרב  שטרנברג  מרדכי  הרב  אצל  למדתי  הרי 
שטרנברג. הייתי ר"מ במשך שנים ארוכות בעטרת 
כהנים, ולהבנתי הטענות שלהם נובעות מאי הכרת 
היכרות  מחוסר  וגם  נכוחה,  הישראלית  המציאות 
מספקת עם מהלכי הבית היהודי. לא קל לומר זאת 
אבל גיליתי לא פעם שהם אינם יודעים מה באמת 
אומרת הצעת חוק הגיור ומה באמת אומרת חוקת 
להכיר  בלי  מתבטאים  זאת  ולמרות  היהודי,  הבית 

כראוי את מצב הדברים.
היא  הללו  הרבנים  בקרב  מניח שהתפיסה  "אני 
הציבור  בקרב  גם  כיום,  החברתית  שהמציאות 
תפיסה  מזהים  הם  במדרון.  מצויה  הדתי־לאומי, 
גושפנקה  מקבלת  ואף  בציבור  שפשתה  מתירנית 
של לכתחילה. בהר המור חוששים מירידה רוחנית 
טוענים:  והם  לפשרנות,  לגיטימציה  שתינתן  ומכך 
אדרבה, דווקא עכשיו יש להתנהל בשמרנות, לחזק 
את הרבנות הראשית באופייה הקיים, לא לחולל כל 
שינוי בסטטוס קוו וכדומה. אני לגמרי מבין את זה 
אבל ההבנה שלי הפוכה, מה אעשה? זו מחלוקת בין 
בית שמאי ובית הלל. ישבתי ודיברתי על כך שעות 
רבות עם הרב אבינר. גם עם הרב מרדכי שטרנברג 
בעניין,  מאוד  ארוכה  שיחה  כשנתיים  לפני  קיימתי 
שנמשכה עד אמצע הלילה, ובה הבעתי את עניות 
אבל  עצום,  חכם  תלמיד  הוא  מרדכי  הרב  דעתי. 

מותר לחלוק.
שמינית  לתלמידי  מיועדת  המנהלת  "פעילות 
ולשי"ן־שי"נים, שהם כ־1,500 תלמידי שנת שירות 
השוהים בין השאר במצפים בנגב ובגליל. חלק גדול 
מהם שומע מאתנו שיעורים על בסיס שבועי. אולם 
מהם  יחסית.  מעטה  עדיין  היא  המנהלת  פעילות 
חמישים בתי ספר? צריך להגיע ל־5,000 בתי ספר. 
כפי שלתלמידי הריאלי נדלקו העיניים והלב נפתח 

- כך יש להדליק לכולם את האור בעיניים.
אדירה  מהפכה  להיווצר  יכולה  להבין:  "צריך 
אותו  את  אחרת.  ייראה  הכול  הישראלית.  בחברה 
של  בהקשר  כעת  אומר  אני  בצבא  שהתרחש  דבר 
גם  ייתכן.  וזה  הישראלית.  והחברה  כולה  המדינה 
נפתלי רוצה את זה. כשהקמנו את המנהלת, נפתלי 
אמר וחזר על כך כמה פעמים: 'בשביל המנהלת הזו 

הקמנו את המפלגה'. וזה אמתי אצלו".

"כדי להפוך את המנהלת להרבה 
יותר גדולה. בעצם היא הייתה 
צריכה להיות במשרד החינוך, 
שהוא המקום המרכזי שממנו 

אמורה לצאת תורה לעם ישראל. 
בשנתיים וחצי שחלפו הבנתי 

שכדי להשפיע - ולו רק על 
החלטות הבית היהודי - צריך 

להיות בפנים ולא די להיות יועץ 
חיצוני למערכת"

"בהר המור חוששים מירידה 
רוחנית ומכך שתינתן לגיטימציה 

לפשרנות, והם טוענים: אדרבה, 
דווקא עכשיו יש להתנהל 

בשמרנות, לחזק את הרבנות 
הראשית באופייה הקיים, לא 
לחולל כל שינוי בסטטוס קוו 

וכדומה. אני לגמרי מבין את זה 
אבל ההבנה שלי הפוכה, מה 
אעשה? זו מחלוקת בין בית 

שמאי ובית הלל"
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ארנון סגל
הרב אביחי רונצקי )63( מתייסר בצורך לשווק את עצמו, 
מנסה להתמודד עם עצם התמודדותו לרשימת הבית היהודי. 
הוא המועמד המבוגר ביותר בבית היהודי. בקרב על לב הבוחרים 
הרב מלא בהתלבטויות שלא נתקל בהן מעודו בשלל תפקידיו 
הקודמים. הוא לחם ופיקד במשך שנים ארוכות, כיהן כרב הצבאי 
הראשי והקים את היישוב איתמר ואת הישיבה בו, אבל כשזה 
)"כשהמועמד  בעיתון  בפרסומת  ותמונתו  שמו  לפרסום  מגיע 
מסתכל לעבר האופק בתקווה", כהגדרתו הלעגנית–משהו( עם 

קריאה לציבור לבחור בו, הרב רונצקי מהסס.
באורח מופלא גם הנושאים הטעונים ביותר מקבלים אופי 
ברבנות  בימיו  אליהם.  מתייחס  רונצקי  אבי  כשהרב  מרוכך 
הצבאית רדף אותו עיתון 'הארץ' והציג אותו כדמות דמונית, 
כוחנית, נטולת מעצורים. שום דבר מהתיאור הזה לא משקף 
את האיש העדין הזה, ובכל זאת - בדרכו שלו - הרב רונצקי 
את  היטב  קלטו  ב'הארץ'  מטרות.  וממוקד  נחוש  אדם  הוא 
רונצקי  הרב  האש.  את  לכוון  להיכן  בדיוק  וידעו  עצמתו 
התמקד בתחום התודעה היהודית. כל חייל קרבי בצה"ל נחשף 
זעקה,  קול  שעלה  עד  הרב,  אנשי  של  ולהרצאות  להדרכות 
יהיו שיאמרו זעקת הקוזק הנגזל, שהרבנות הצבאית פולשת 

לתחומו של חיל החינוך ומחוללת 'הדתה' בצה"ל.
כרבצ"ר,  תפקידו  את  שסיים  אחרי  וחצי,  כשנתיים  לפני 
הקים הרב רונצקי יחד עם נפתלי בנט ואיילת שקד )דמויות 
לא מאוד מוכרות בעת ההיא( מפלגה שביקשה לפנות לקהלים 
נדחה  מעטים  ימים  כעבור  כאלה.  ושאינם  דתיים  נרחבים, 
היהודי.  לבית  לחבור  החליטו  ושקד  ובנט  הבחירות,  מועד 
הרב רונצקי, לאחר התלבטות ארוכה, החליט שלא להתמודד 
עם השניים ולא להצטרף באופן רשמי לבית היהודי. במקום 
ייעץ  הקלעים,  מאחורי  לעניינים  שותף  להיות  המשיך  זאת 
לסיעת הבית היהודי בכנסת ושותף באופן קבוע בישיבותיה 

השבועיות.

הקימה  המפלגה  של  הקואליציוניים  מהישגיה  כחלק 
כיום  מוביל  שאותה  יהודית,  לזהות  המנהלת  את  המדינה 
)יחד עם אלי לבנון( הרבצ"ר לשעבר. המנהלת חוללה סערי 
סגירת המכרז,  לפני  רבתי כשבאביב האחרון, שעות ספורות 
הסיר את מועמדותו ארגון 'פנים אל פנים' - הגוף שבסיכום 
מוקדם אמור היה לזכות במכרז ולהפעיל את המנהלת. הסרת 
המועמדות באה בהוראת הרב צבי טאו, כנראה בשל התנגדותו 
לכך שהמנהלת קמה בסופו  וגרמה  היהודי,  להתנהלות הבית 
לאיש  תקן  בעלת  בפעולתה,  ומוגבלת  נכה  כשהיא  דבר  של 
ובדרכו  העניין,  את  כואב  רונצקי  הרב  בלבד.  אחד  ניהול 

העדינה–אך–נחרצת מתייחס לכך בהמשך.

"נפתלי ספוג ביהדות"
"מה שבער בי בצבא ובעיסוק הרבני שלי באזרחות ובוער 
ישראל  היהודית בעם  הזהות  הוא להעצים את  כיום,  גם  בי 
"לחזק  רונצקי.  הרב  אומר  היום",  יותר מהקיים  מונים  אלפי 
זאת  לארץ, למסורת שלנו. אפשר לעשות  לעם,  את החיבור 
בכנסת  אבל  רחבים,  קהלים  אל  ובדיבור  מאמרים  בכתיבת 
אפשר להביא את הדברים לידי ביטוי מעשי - לחוקק חוקים, 
הרי  היהודית.  לזהות  שקשורות  ממשלה  החלטות  להעביר 
עם  ממשלה,  בהחלטת  יהודית  לזהות  המנהלת  את  הקמנו 
תקציב ותקנים כדי שהדבר הענק הזה - זהות יהודית - ירד 
אלפי  לעשרות  ומסייעת  עובדת  המנהלת  המעשה.  לעולם 
אנשים, אבל את הדבר הזה צריך להגדיל לאין שיעור. צריך 
מי שיירתם לזה ויסתער על כך ויראה בזה את כל עולמו. זו 
הסיבה העיקרית שהחלטתי ללכת לעולם הפוליטי ולעזוב את 

בית המדרש.
בא  שממנה  שלנו  בתורה  באמת  עוסקים  בישיבה  "נכון, 
הכול, אבל היא מוכרחת לקבל ביטוי מעשי במדינת ישראל 

המתחדשת".
שלא  דבר  של  בסופו  החליט  הרב  הקודמות  בבחירות 

להתמודד. למה הפעם החלטת ללכת על זה?
"כדי להפוך את המנהלת להרבה יותר גדולה. בעצם היא 
המרכזי  המקום  שהוא  החינוך,  במשרד  להיות  צריכה  הייתה 
שממנו אמורה לצאת תורה לעם ישראל. בשנתיים וחצי שחלפו 
היהודי  הבית  החלטות  על  רק  ולו   - להשפיע  שכדי  הבנתי 
למערכת.  חיצוני  יועץ  להיות  די  ולא  בפנים  להיות  צריך   -
בבית היהודי ובמפד"ל לדורותיהם לא היו ולא יהיו אדמו"רים 
מצויים  ואני  בנט  נפתלי  נכון.  וכך  לרגל,  אליהם  שעולים 
מהמחליטים  חלק  להיות  כדי  זאת  ובכל  קרובה,  בחברות 
נוכחים פיזית בחדרים ובמסדרונות  ומהחושבים צריך להיות 

שבהם מתקבלות ההחלטות. כך זה עובד גם בצבא.
"חלק מהשיקולים שגרמו לי להישאר בסיבוב הקודם בבית 
המדרש הוא הצער הגדול מאוד - שקיים אצלי גם היום - 
לעזוב את עולם התורה. אתמול, לדוגמה, נסעתי לכנס פעילים 
שלם  יום  הסתובבנו  ואני  )שקד(  איילת  היהודי.  הבית  של 
בדרום, בשדרות ובירוחם. זה קשה לי. אני יוצא מתוך סדר ערב 
או בוקר, כשבית המדרש רועש וגועש והעיניים בורקות. אלו 
החיים שלי כבר שנים ארוכות. שני רצונות סותרים מתרוצצים 
בי יחד - הצד העיוני, ללמוד וללמד ולכתוב ספרי הלכה, ומצד 
שני הבערה לפעול בפן המעשי, להביא את הדברים לידי ביטוי 

בהקשר של תחיית עם ישראל בארצו".
הרב טען בעבר שהבית היהודי הוא מפלגה מגזרית ולכן 

איננו מוצא את מקומו שם. זה השתנה?
ישבנו  הקודמת,  בפעם  נדחו  לכנסת  שהבחירות  "אחרי 
מה  והתלבטנו  הירקון  יד  על  ואני,  איילת  נפתלי  שלושתנו, 
לעשות. אחת האפשרויות הייתה להצטרף למפקד של הבית 
היהודי. אז התנגדתי לזה. לשמחתי הרבה הדגלים של הבית 
היהודי היום דומים מאוד לאלו של המפלגה שחשבנו להקים. 
הבית היהודי היום מממש חלק גדול ממה שחשבנו אז. המפלגה 
נפתחה לאנשים טובים נוספים - מלבד איילת שקד - שאינם 
דתיים במובן הצר של המילה, אבל הם דתיים גדולים מאוד 
מי  ייבחרו.  שהם  מקווה  אני  עליי.  הלוואי  מובנים.  בהרבה 
הוא  דרוקמן.  הרב  היה  הזה  בעניין  הכף  את  אצלי  שהכריע 
אמר לי כבר בבחירות הקודמות, וכעת שב וחזר על כך, שאני 
חייב להיכנס פנימה. זה חשוב גם מהפן התורני. נפתלי ספוג 
ביהדות, הוא נולד עם זה. אני מכיר אותו באופן קרוב מאוד 
ויודע שזה כך. יש לו אהבת תורה טבעית, וגם לאיילת אגב, 
אבל כדי שהדברים יקבלו ביטוי מעשי גם אני צריך להיות שם. 

זה התברר לי בשנתיים האחרונות". 
מאוד  מודאגים  תורניים  עצמם  הרואים  אנשים  הרבה 
ממה שהרב שמח עליו כל כך. הם טוענים שהכללת חילונים 

נוספים בבית היהודי תוביל לאיבוד זהותו.
"זה לא נכון", משוכנע הרב רונצקי. "אלו הקרויים חילונים 
המקורית  במפלגה  גם  במקרה  לא  ברשימה.  מיעוט  יהיו 
שביקשנו להקים איילת היא רק אחת משלושה. יחד עם זאת, 
אנחנו פועלים בגישת בית הלל. כתבתי ארבעה ספרי הלכה 
בחיי וישבתי ליד שולחנם של פוסקי הלכה גדולים, ואני יודע 
שבשעת הדחק ובמקרים מסוימים סומכים על דעות מקלות. 

מחובר  יהיה  ישראל  שעם  לכך  להביא  הוא  שלנו  המאמץ 
לתורה, ולעתים אנו נדרשים לשם כך לשינוי גישה".

מתנגדינו לא מכירים במציאות
בכירים  רבנים  אבל  חכם,  כתלמיד  עצמי  מחשיב  "אינני 
הרב  את  למשל  קח  היהודי.  הבית  בעמדות  תומכים  רבים 
זלמן מלמד ובנו הרב אליעזר, את הרב יעקב אריאל, את הרב 
דרוקמן, את הרב נחום רבינוביץ', כולם תלמידי חכמים גדולים 
שמייעצים לבית היהודי בהשתלמויות שאנחנו מקיימים עמם. 
עיקר ההתעסקות שלי היא בגמרא ובהלכה, ואני יודע שההלכה 
מגבה את המושג 'שעת הדחק'. בעולם החרדי התפיסה היא 
'אני את נפשי הצלתי', ואז נוקטים את הדעות הכי מחמירות. 
נכונה. בצבא, למשל, השתדלתי להקל כמה  זו התנהלות לא 
שאפשר על המפקדים, תוך הכרה בכך שקיימים מצבים של 
שאמרו  ברבנים  שירותי  במהלך  נתקלתי  לצערי  'בדיעבד'. 
לתלמידיהם לא לציית לי. פסקתי שיש להתפלל לפני הנץ, כדי 
לפנות זמן לאימונים טרם השעות החמות. היו חיילים דתיים 

שלא הסכימו לזה.
"אני משליך מהעניין הזה גם על המישור הציבורי. אנחנו 
נמצאים היום במצב שצריך לחבר את עם ישראל לאמונה. יש 
איך  לראות  וצריך  הנועם האפשריות  דרכי  בכל  זאת  לעשות 
נפתחים עד כמה שאפשר. כמובן, על פי כללי ההלכה. במצב 
כזה לא נכון לפסוק לחומרה. זו דרכו של עולם התורה הדתי–
לאומי. יחד עם זאת, אני ער לכך שחלק מהדברים שאמרתי 
אני  המור.  מהר  או  מ'תקומה'  רבנים  בעיני  אדום  סדין  הם 
מרדכי שטרנברג  הרב  אצל  למדתי  הרי  עליהם.  לסנגר  רוצה 
והרב עמי שטרנברג. הייתי ר"מ במשך שנים ארוכות בעטרת 
כהנים, ולהבנתי הטענות שלהם נובעות מאי הכרת המציאות 
מהלכי  עם  מספקת  היכרות  מחוסר  וגם  נכוחה,  הישראלית 
גיליתי לא פעם שהם  זאת אבל  הבית היהודי. לא קל לומר 
אינם יודעים מה באמת אומרת הצעת חוק הגיור ומה באמת 
מבלי  מתבטאים  זאת  ולמרות  היהודי,  הבית  חוקת  אומרת 

להכיר כראוי את מצב הדברים.
"אני מניח שהתפיסה בקרב הרבנים הללו היא שהמציאות 
החברתית כיום, גם בקרב הציבור הדתי–לאומי, מצויה במדרון. 
מקבלת  ואף  בציבור  שפשתה  מתירנית  תפיסה  מזהים  הם 
גושפנקה של לכתחילה. בהר המור חוששים מירידה רוחנית 
אדרבה,  טוענים:  והם  לפשרנות,  לגיטימציה  שתינתן  ומכך 
הרבנות  את  לחזק  בשמרנות,  להתנהל  יש  עכשיו  דווקא 
קוו  כל שינוי בסטטוס  הראשית באופייה הקיים, לא לחולל 
וכדומה. אני לגמרי מבין את זה אבל ההבנה שלי הפוכה, מה 
'השבת  ובית הלל. מיזם  בין בית שמאי  זו מחלוקת  אעשה? 
הישראלית', למשל, נעשה במטרה לחבר עשרות ומאות אלפים 
לשמירת השבת, להעניק חוויית שבת שונה מזו הרגילה, עם 
הים והכדורגל. ובכל זאת, עטרת כהנים קיימה יום עיון מיוחד 
לרמת  השבת  את  להוריד  נכון  היה שלא  המסר  המיזם.  נגד 
ההמון, אלא להפך - יש לרומם אותה למדרגתה הא–לוהית 
הלל  בית  בדרך  ההולכים  של  חושב שהמטרה  אני  הטהורה. 
הוא להפוך את השבת לאהובה בקרב המוני בית ישראל ומשם 

יטפסו למדרגתה הא–לוהית.
"אגב, פורום רבני בית הלל שיזם את השבת הישראלית, 
נערכו  שבת.  בחילול  הכרוכות  בפעילויות  כספית  תמך  לא 
שם דיונים רבים בעניין הזה, אבל יש מי שמשליכים בוץ על 
אני  אבל  הלל,  בית  רבני  לאיגוד  שייך  אינני  טובים.  אנשים 
מוזמן לשם בשבת הקרובה. אנשים הקרובים לי ששמעו על 
להם:  אמרתי  מוקצה.  הזה  שהפורום  לי  ואמרו  בי  נזפו  כך 
אתם שומעים איך אתם מדברים? מדובר ביהודים גדולי תורה, 

ובין השאר ברב של תנובה, ברב של עפולה ובאחרים. המסר 
העולה מההתנגדות הזו הוא שאם מישהו חלילה איננו חושב 

כמונו - זה איום ונורא".

90% מהציבור אוהבים אותנו
מדהימה.  בצורה  כיום  מתנהלת  היהודית  הזהות  "מנהלת 
היא אמנם ספגה התקפות מעיתון 'הארץ', ועדיין סופגת, ומצד 
סובלת  כך  ובשל  המור,  הר  מכיוון  גם  מהלומות  ספגה  שני 
ממנהל בעייתי, ובכל זאת היא חולשת על תקציב של עשרות 
מיליוני שקלים ופועלת בקרב ציבור יקר, מלח הארץ. הקבוצה 
המתנגדת לנו מבית היא, אגב, קבוצה לא גדולה. חשוב לומר 
שגם המתנגדים לי הם חברים שלי. אני חבר של כולם. אין 
חלילה איבה ביני לבין מישהו, בוודאי לא מקרב הציבור התורני. 
אנחנו אמנם חושבים אחרת, אבל אסור שיהיה מאבק בינינו. 
צריך להקשיב זה לזה ולקבל זה מזה. ישבתי ודיברתי על כך 
שטרנברג  מרדכי  הרב  עם  גם  אבינר.  הרב  עם  רבות  שעות 
שנמשכה  בעניין,  מאוד  ארוכה  שיחה  כשנתיים  לפני  קיימתי 
עד אמצע הלילה ובה הבעתי את עניות דעתי. הרב מרדכי הוא 

תלמיד חכם עצום, אבל מותר לחלוק.
"המנהלת פעילה כמעט רק בליבת הציבור הלא–דתי, כלומר 
 - החילונית  הישראלית  החברה  של  העילית  קבוצות  בקרב 
למשל בבית הספר הריאלי בחיפה שאני נמנה על בוגריו. רק 
לפני שבועיים קיימנו בירושלים סמינריון שני במספר ל–400 
מתלמידי הריאלי, והמשובים עליו היו בשמים. מנהל החטיבה 
העליונה בבית הספר הזה, אדם ערכי מאוד, אמר לי שסמינריון 
כזה לא התקיים בריאלי מעולם, ושלדעתו הוא בגדר חובה לכל 
בתי הספר בארץ. ומהו המוקד של הסמינריון השנה? לימוד 
תורה בן כמה שעות. הבנים לומדים בישיבת הכותל והבנות 

במדרשת הרובע.
"בעקבות הסמינריון בשנה שעברה ביקשו בריאלי להגדיל 
מהעיסוק  ולהפחית  בסמינריון,  התורה  לימוד  נפח  את 
בכל  להבליט  רגילים  הלאומיים,  הדתיים  אנחנו,  בלאומיות. 
עניין את הצד הלאומי - הצבא, המדינה וכדומה, אך באופן 
דווקא  ללכת  הזמן  כל  מאתנו  ביקשו  הריאלי  אנשי  מפתיע 
לצבא  הולכים  שלנו  'החבר'ה  לנו:  אמרו  הם  היהודי.  לכיוון 
ויש לנו בוגרים שהם קצינים ומפקדים. באנו אליכם כי אנחנו 
יהדות'. הם חזרו על כך פעם ועוד פעם. היה מעניין  רוצים 
לגלות שכשהם רוצים להכיר את התורה כפי שהיא, הם באים 
אלינו ולא לבתי המדרש הפלורליסטיים. הם רוצים לשמוע את 
מעוניינים שילמדו  אינם  במפורש. הם  זאת  ואומרים  המקור 
אותם תורה שאין בה שם שמים. נכון, חלק מתלמידי הריאלי 

"את המהפכה 
התודעתית 
של הצבא 

עלינו לחולל 
גם בחברה 
הישראלית"

Aהנהלת הריאלי - חיפה 
בסיור עם הרב באיתמר

כשיו, כשניגשים לדבר על הרב אביחי רונצקי כמועמד ע
לפריימריז, גובר הקושי לפצח את סודו של האיש - הוא 
מדבר בלבביות של רב אוהב ישראל, אך תקיף בדעותיו 

כלפי חילונים וגם כלפי העולם הרבני  הוא נוקט שיטות 
הלכתיות מקלות כלפי כלל ישראל אבל ממשיך לדהור בהנחלת 

יהדות עם שם–שמים בכל הארץ  המפקדים שעבדו אתו בצבא 
מתעקשים שהמהפכה שחולל כרב ראשי היא בשום אופן לא 
רוחנית, אלא בעיקר מלאכה פוליטית סבוכה בזירת הפיקוד 

בצבא  האיש שעיתון 'הארץ' סימן כאחת המטרות המסוכנות 
מבית היוצר של הציונות הדתית, פונה אל עבר מליאת הכנסת

"אינני מחשיב עצמי כתלמיד חכם, 
אבל רבנים בכירים רבים תומכים 

בעמדות הבית היהודי. קח למשל את 
הרב זלמן מלמד ובנו הרב אליעזר, 

את הרב יעקב אריאל, את הרב 
דרוקמן, את הרב נחום רבינוביץ', 

כולם תלמידי חכמים גדולים 
שמייעצים לבית היהודי בהשתלמויות 

שאנחנו מקיימים עמם"

"למדתי אצל הרב מרדכי שטרנברג 
והרב עמי שטרנברג. הייתי ר"מ 

במשך שנים ארוכות בעטרת כהנים, 
ולהבנתי הטענות שלהם נובעות מאי 

הכרת המציאות הישראלית נכוחה, 
וגם מחוסר היכרות מספקת עם מהלכי 

הבית היהודי. לא קל לומר זאת אבל 
גיליתי לא פעם שהם אינם יודעים מה 

באמת אומרת הצעת חוק הגיור ומה 
באמת אומרת חוקת הבית היהודי, 

ולמרות זאת מתבטאים מבלי להכיר 
כראוי את מצב הדברים"

"אני מניח שהתפיסה בקרב הרבנים 
הללו היא שהמציאות החברתית 

כיום, גם בקרב הציבור הדתי–לאומי, 
מצויה במדרון. הם מזהים תפיסה 

מתירנית שפשתה בציבור. בהר המור 
חוששים מירידה רוחנית ומכך שתינתן 

לגיטימציה לפשרנות, והם טוענים: 
אדרבה, דווקא עכשיו יש להתנהל 

בשמרנות. אני לגמרי מבין את זה אבל 
ההבנה שלי הפוכה, מה אעשה?" 

אנחנו, הדתיים הלאומיים, רגילים 
להבליט בכל עניין את הצד הלאומי 
- הצבא, המדינה וכדומה, אך באופן 
מפתיע אנשי הריאלי ביקשו מאתנו 

כל הזמן ללכת דווקא לכיוון היהודי. 
הם חזרו על כך פעם ועוד פעם. היה 
מעניין לגלות שכשהם רוצים להכיר 

את התורה כפי שהיא, הם באים אלינו 
ולא לבתי המדרש הפלורליסטיים. הם 

אינם מעוניינים שילמדו אותם תורה 
שאין בה שם שמים"

8
ארנון סגל

 ˙ÂÙÈÎ È˘·ÂÁ· ‡ÏÓ˙Ó „ÂÎÈÏ‰ ÆÔ‡Î ‰¯Â˜ Ú˘Ú˘Ó Â‰˘Ó
 ÂÏÈ‡Â  ¨˜Â¯È‰–Â˜Ï–¯·ÚÓ–‰·¯‰˘  ˙ÂÚ·‚‰  ÈÎÂ˘  ¨ÌÈ˜Ê·Â
 ÆÊÎ¯Ó‰ È·˘Â˙ Â‡ ˘‡¯ ÈÈÂÏ‚ Ì‚ ‰Â¯Á‡Ï ÌÈÙˆ ÂÏ ÔÈÓÈÓ
 ¨̄ ‰ˆÂÓ· ˙È¯Ê‚Ó ‡Ï ¨˙ÈÓÂ‡Ï–˙ÈÂÈˆ ‰‚ÏÙÓ ∫ÈÓ˘¯ ‰Ê ˙ÚÎ
 ÆÂ‰È˙ Ï˘ ÔÈÓÈÓ–˙È˜ÂÊÈÁ‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÓˆÚ ˙„ÚÈÈÓ ˘‡¯Ó˘
 ˙Â¯ÈÁ·‰  ˙Ó„˜‰  ÏÂËÈ·  ˙‡  Â¯È·Ò‰  ÌÈÈËÈÏÂÙ  ÌÈ˘¯Ù
 ‰ÏÂ„‚‰  Â˙ÓˆÚ·  ÂÏ˘  ‰¯Î‰·  ÚÂ·˘‰  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯  È„È·
 ÂÓÓ ÁÂ¯·Ï ÂÏ˘ ÔÂÈÒÈ·Â È̈ÓÂ‡Ï‰ ‰ÁÓ· ÈÓÈ‰ ÁÂÎ‰ Ï˘
 Ï¢ÎÓÂ ¯·Ú˘Ï ÂÏ˘ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ˙‡ ÌÈÏ‡Â˘ Ì‡ Æ‰Ï‡Ó˘
 ÍÎ  ÏÎ  Â‰È˙˘  ¯·„‰  ¨Ë·  ÈÏ˙Ù  ¨̄ ·Ú˘Ï  Ú¢˘È  ˙ˆÚÂÓ
 ∫˙‡Ê‰ ˙Ú· ÂÏ ÌÈ˜Â˜Ê ÂÏÂÎ˘ ‰Ó ˜ÂÈ„· ‡Â‰ ÂÓÓ ˘˘ÂÁ
 „ÂÎÈÏ‰ ¯¢ÂÈÏ Ô˙ÈÈ ‡Ï˘ „̈ÂÎÈÏÏ ÔÈÓÈÓ È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ˜ÊÁ ÁÂÎ

ÆÈ„Ó ˜ÊÁ ˙ÂÈ‰Ï
 ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ‰È‰˘ ¨Ë· Æ·¯Ú· ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ı¯Ù ÍÏ‰Ó‰
 Â˙Î˘Ï ˙Ï‰Ó ÌÚÙ ‰˙ÈÈ‰˘ „̈˜˘ ˙ÏÈÈ‡Ï ¯·Á Â̈‰È˙ Ï˘
 ¨̄ ·Ú˘Ï  È˘‡¯‰  È‡·ˆ‰  ·¯ÏÂ  ¨ÌÂÈ‰„  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯  Ï˘
 ÔÙÂ‡· Æ‰˜ÈËÈÏÂÙÏ ‰ˆÈ¯ ÏÚ ÂÊÈ¯Î‰ „ÁÈÂ È̈˜ˆÂ¯ È·‡ ·¯‰
 Û¯ËˆÈ  ‡Ï˘  ÔÎÏ  Ì„Â˜  ˙ÂÚ˘  ‰ÓÎ  Ë·  ÚÈ„Â‰  ÚÈ˙ÙÓ  È„

ÆÈ„Â‰È‰ ˙È·‰ Ï˘ ÌÈÓ˜¯‰ ÊÈ¯ÓÈÈ¯ÙÏ
 Ë·  ¨˙Â˜ÂÁ¯  ˙Â¯ÈÁ·‰˘  Ú˙ÙÏ  ¯¯·˙‰˘  ¯Á‡Ï  ¨˙ÚÎ
 ÌÈÈ˙È· ÏÚÙ  ̇‰˘„Á‰ ‰ÚÂ˙‰  ̆ÊÈ¯ÎÓÂ ¨˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÓ
 ‰Ê  ÍÎ©  ˙Â¯ÈÁ·‰  „Ú  Â¯˙Â˘  ÈˆÁÂ  ‰˘·  ÆÈ¯Â·Èˆ‰  ¯Â˘ÈÓ·
 È˜ˆÂ¯  ·¯‰Â  „˜˘  ¨Ë·  ¨®‚ÈÈÒÏ  ·Â˘Á  Â̈È˘ÎÚÏ  ÔÂÎ  ‰‡¯
 ˙‡  ¯È˘Î‰Ï  ÔÂÈÒÈ·  ¨·Â˘ÈÈ  ÏÎÂ  ¯ÈÚ  ÏÎ  ¨ı¯‡‰  ˙‡  Â˘¯ÁÈ
 Ë· Í¯·Ó ¨¢„Â‡Ó ‰·ÂË ˙Â¯ÈÁ·‰ ˙ÈÈÁ„¢ ÆÌ˙˘ÓÏ ˙Â··Ï‰
 Ï˘  ÈˆÁÂ  ‰˘  ÂÏ  Ô˙Â  ‰Ê¢  Ǣ ·Ú˘Ï  ÒÂ·‰  Ï˘  ÍÏ‰Ó‰  ÏÚ

 ÌÈË·È‰  Ì‚  ‰‡Â¯  Ë·  Ô̈Î˘  ‰Ó  Æ¢˙È¯Â·Èˆ  ‰ÚÂ˙Î  ‰„Â·Ú
 ¯·Â„Ó ‰È‰È ˙ÚÎ¢ ∫‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ „Úˆ· ˙ÂÁÙ ÌÈÈ·ÂÈÁ
 ‰„Â‰ÈÓ π∏• ˙‡Ù¯ÚÏ ÚÈˆ‰ ¨˜¯· ¨‰È˘‡¯Ó „Á‡˘ ‰Ï˘ÓÓ·
 ‡ÏÓÏ ÌÈÈ˘„ÂÁ ÈÙÏ ÚÈˆ‰ ¨ÊÙÂÓ ¨‰· ¯Á‡ „Â˜„Â˜˘Â Ô̈Â¯ÓÂ˘Â
 ÈÎ‰  ÌÈÓ¯Â‚‰  ÂÈ‰È  ‰Ï‡  È˘  ÆÌÈÈ˙˘ÏÙ‰  ˙Â˘È¯„  ÏÎ  ˙‡
 ËÂÁ Â‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ÍÎ Ì‚˘ ¨‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÂÊÂ‡Ï ÌÈ·Â¯˜
 ÂÓÂÈ˜· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ „ÂÚ ˘È‚„Ó ‰Ê ÏÎ ÆÂÏ˘ ÈÎ¯Ú‰ ‰¯„˘‰
 ˙ÂÏÂ·‚Ó  ‰·¯‰  ‚¯ÂÁ˘ ÛÂ‚  Æ„ÂÎÈÏÏ  ÔÈÓÈÓ  ˜ÊÁ  ÈÓÈ  ÛÂ‚  Ï˘

Æ¢ÌÈÈ˙„‰
 ÔÈÓÈ‰Ó ¯Ú˙‰Ï  ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÂˆ¯  ˘È‚¯Ó  ‰˙‡

øÈÎ¯Ú‰
 Ô̈ÂË‚È˘ÂÂ·  Â‰È˙  ÌÂ‡  È¯Á‡  È̈ˆÁÂ  ‰˘  ÈÙÏ  ¯·Î¢
 ÏÁ‰  ‡Â‰˘  ÆÔÂÂÈÎ  ‰È˘  ‰Ï˘ÓÓ‰  ˘‡¯˘  ˘È‚¯‰Ï  È˙ÏÁ˙‰
 ¨˙ÈÙ¯‚ÂÓ„‰  ‰ÈÚ·‰  ÏÚ  ¯·„Ï  Æ˙¯Á‡  ‰˜È¯ÂË¯·  ˘Ó˙˘‰Ï
 ‡Â‰˘ Ê‡ È˙·‰ ÆßÌÈÁË˘ß Ì˘· ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ˙‡ ˙ÂÎÏÂ
 Â̈ÏÊÓÏ ¨̄ Ë¯Ù ÔÈ‡˘ ‡Â‰ Ú‚¯Î ·ˆÓ‰ ÆÈ‚ÂÏÂ‡„È‡ ÈÂÈ˘ ‰˘Ú
 ¨˙Â¯ÈÁ·‰ „Ú ‰¯˜È˘ ‰ÓÓ ÍÎ ÏÎ ‡Ï Æ„Â‡Ó ˘˘ÂÁ È‡ Ï·‡
 ¨Ê‡ „Ú ÏÂ„‚ ÈÈ„Ó ÍÏ‰Ó ÏÏÂÁÏ ˜ÈÙÒÈ ‡Â‰˘ ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï ÈÎ
 ‡Ï Ì‡ ¨˙Â¯ÈÁ·‰ È¯Á‡ ÌÂÈ ‰¯˜È  ̆‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ˘˘ÂÁ È‡ Ï·‡

Æ¢ÌÈÈ˙„Â ÌÈÂÏÈÁ Ï˘ È˙ÓˆÚ ÈÓÂ‡Ï ‰ÁÓ ‰È‰È

לפרוץ את תקרת 
הזכוכית

ÆÔÈÓÈ‰ Ï˘ ‚ÂÏÈÙ ‡Â‰ Ì˙È˘Ú˘ ‰Ó ¨̄ ·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
 ‡Ï¢  ∫Â˙Â‡  ÌÈÏ‡Â˘  Æ‰Ê‰  ÔÈÈÚ·  ˙ÂÈÙ  ‰·¯‰  ÂÏ·È˜¢
 ÆÍÂÙ‰ È¯Ó‚Ï ‰Ê Æ¢„Â·È‡Ï ÂÎÏÈ ˙ÂÏÂ˜‰ øßπ≤ Á˜Ï ˙‡ Ì˙„ÓÏ
 ÆÂ˙Â‡ ÌÈˆÚÈÂ ÈÓÂ‡Ï–ÈÂÈˆ‰ ‰ÁÓ‰ ˙‡ ˜ÊÁÈ ÂÏ˘ ÍÏ‰Ó‰
 Ï¢„ÙÓ·  ÌÈ¯Á˙Ó  ‡Ï  ÂÁ‡  Æ‰ˆÂÁ‰  ˙ÂÙÂÓ  ÂÏ˘  ÌÈÙ‰
 ÔÂÈÏÈÓ  ÈˆÁÎ  Ï˘  Ï‰˜Ï  ÌÈÂÙ  ÂÁ‡  ÆÈÓÂ‡Ï‰  „ÂÁÈ‡·Â
 Ì‰Ï  ÔÈ‡˘  ¨ÌÈÈ˙„–‡Ï  Ì˙È·¯Ó  ¨ÌÈÈÓÂ‡Ï–ÌÈÂÈˆ  ÌÈÏ‡¯˘È
 ÈÈÓ ÏÎÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì‰ ÌÂÈ‰ ‰Ê ÏÏ‚·Â ¨˙·Â˙Î Ì‰Ï ÔÈ‡ ¨˙È·
 Ì‰ ÆÂ˙È· Ï‡¯˘ÈÂ „ÈÙÏ ¯È‡È ¨‰ÓÈ„˜ „̈ÂÎÈÏ‰ ÂÓÎ ˙ÂÊÂÁÓ

Æ˜ÊÁ ÈÎ¯Ú–ÈÂÈˆ ˙È·Ï ÌÈÎÁÓ
 ÌÈ¯˜Ò·  ÆÌÂÈ‰  „Â‡Ó  ÔË˜  ‡Â‰  ÈÓÂ‡Ï–È˙„‰  ˜Â˘‰¢
 ‰Ê  ÏÚÂÙ·  ˙ÒÎ·  ¨ÌÈË„Ó  ‰˘ÈÓÁÎ  ÌÂÈÎ  ÂÏ  ÌÈ‡·Ó
 ˙¯ÊÚ· Ì‚ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ Â˜„· Æ˙ÈÎÂÎÊ ˙¯˜˙Ï ÂÚ‚‰Â ¨‰Ú·˘
 ÏÂ˜ ‰È‰È  „ÈÙÏ ¯È‡ÈÓ Â‡ ‰ÓÈ„˜Ó ‡È·˘ ÏÂ˜ ÏÎ ÆÌÈ¯˜Ò
 ˙·‰‡˘ ÈÂÈˆ‰ Ì„‡Ï ÌÈÂÙ ÂÁ‡ ÆÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÁÓÏ ÛÒÂÂ˙È˘
 Ï˘ ÔÂÈ·ˆ‰ ˙‡ ¯Ó˘Ï Â· ¯ÚÂ·˘ Â̈· ˙Â¯ÚÂ· ˙ÂÂÈˆ‰Â ı¯‡‰
 ˙Î¯ÚÓ· ‰ÎÙ‰ÓÏ Û‡Â˘  ̆¨ÌÈ˙ÒÓ Ï  ̆ÛË  ̆ÚÂÓÏÂ Ï‡¯˘È
 ÔÈÈÚÓ ‡Ï Ǣ Á‡ ÌÂ˜Ó ÌÂ˘· ‰Ê ˙‡ Ï·˜È ‡Ï ‡Â‰ ÆËÙ˘Ó‰
 Ï·˜È ÈÓ ÁÎÂÂ˙‰ÏÂ ¨Ï·‚ÂÓÂ ÔË˜ ˙ÂÏÂ˜ ˜Â˘· ˜Á˘Ï Â˙Â‡
 ˜Â˘Ï ÌÈÎÏÂ‰ ÂÁ‡ Æ‰ËË˜‰ ‰‚ÂÚ‰Ó ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰ÎÈ˙Á
 ¨ÌÈ„ÈÙÏ‰Ó ÌÈË„Ó ∂≠∑ ¯È·Ú‰Ï È„Î ˘È ÂÏ˘ ÍÏ‰Ó· Æ̆ „Á

Æ¢ÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÁÓÏ „ÂÎÈÏ‰ÓÂ ‰ÓÈ„˜Ó

øÌÎÈÏ‡ Â¯·ÚÈ „ÈÙÏ ¯È‡ÈÓ ˙ÂÏÂ˜ ø‰Ê· ÈÈˆ¯ ‰˙‡
 ¨˙ÈÓÒ  ÔÂÎÓ  Â¯Â·Ú  Í¯Ú˘  ¯˜Ò  ÈÙ  ÏÚ  Æ˙ÈÚÓ˘Ó–„Á¢
 ¨Ì‰Ó  ÏÂ„‚  ˜ÏÁ  ÆÌÈË„Ó  ‰ÂÓ˘Î  ‡Â‰  Ú‚¯Î  Ï‡ÈˆËÂÙ‰
 È„Â‰È‰  ˙È·Ï  ÂÚÈ·ˆ‰  ‡Ï˘  ÂÏ‡Ó  ÚÈ‚Ó  ¨̆ ¯ÂÙÓ·  ·Â˙Î  ÍÎ
 ÂÏ‡ ∫ÂÏ˘ ÚÈ·ˆÓ‰ Ï˘ ÏÈÙÂ¯Ù ÍÏ Ô˙‡ ÆÈÓÂ‡Ï‰ „ÂÁÈ‡Ï Â‡
 ¨·‚· ÂËÂ‡Ï Ì‰Ï ÌÈˆ¯ÂÙÂ ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÏÈÈËÏ ÌÈÎÏÂ‰˘
 ‡Â¯˜Ï Ì‰Ï ·‡ÂÎ˘ ÂÏ‡ ª̃ ÂÁ ÈÏ· ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ·‚‰˘ ÈÙÓ
 ˙‡ ˙ÂÏÈÎ‡Ó˘ ˙ÂÈÂÈˆ–ËÒÂÙ ˙Â˙ÂÓÚÂ ÔÂËÒ„ÏÂ‚ Á¢Â„ ˙‡
 ˙ÓÏÂ· ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÒÚÂÎÂ ¨ÌÈ¯˜˘· ÔÂËÒ„ÏÂ‚
 ÌÈ˙ÒÓ ÛÏ‡ ±∂≥–Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó ‰ÓÏ ÌÈÈ·Ó ‡Ï˘ ÂÏ‡ ª˙‡Ê
 ‡Ï ÂÁ‡ ¨̄ Ê‚ÓÏ ÏÏÎ· ¯Â˘˜ ‡Ï ‰Ê Æ‰ÓÈÙ ÌÂ¯ÊÏ ÍÈ˘Ó‰Ï
 Ô‰˘ ·ÂËÂ ¨˙ÂÈ¯Ê‚Ó ˙Â‚ÏÙÓ ˘È˘ „Â‡Ó ·ÂË Æ˙È¯Ê‚Ó ‰‚ÏÙÓ
ÆÈÓÂ‡Ï‰ ‰ÁÓ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ·Â˘Á ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ Ï·‡ Â̈„Á‡˙È
 ÂÈÙ  ø˙ÂÂ¯Á‡‰  ÌÈÈ˙˘·  ßÈÏ˘  Ï‡¯˘Èß·  ÂÈ˘Ú  ‰Ó¢
 ÌÈ‡ ßÈÏ˘ Ï‡¯˘Èß È¯·ÁÓ ÌÈÊÂÁ‡ ∂µ Ǣ Ê‚ÓÏ ıÂÁÓ ¨‰ˆÂÁ‰
 ˘È Ì‡ ÆÂÏ˘ ÌÈÏ‚ÚÓ‰ ÍÂ˙· ˜¯ ˜ÒÚ˙‰Ï ‰ÓÎÁ ‡Ï ÆÌÈÈ˙„
 ¨‰ˆÂÁ‰ ˙‡ˆÏ ‡Â‰˘ È¯‰ ÛÈË˜ ˘Â‚Ó „ÂÓÏÏ ·Â˘Á˘ Á˜Ï
 ÂÈÈÁ  ÏÎ  ¨‰Ó‚Â„Ï  È˜ˆÂ¯  ·¯‰  ˙‡  Á˜  ÆÏ‡¯˘È  ÌÚ·  ˙Ú‚Ï
 ÆÏ‡¯˘È  ÌÚ·  ÌÈ¯Â·ÈÁ  ¯ˆÈ  ‡Â‰  ÂÈÈÁ  ÏÎ  Æ‰ˆÂÁ‰  ‰Ù  ‡Â‰
 ÌÈ„Â‰È‰ ÌÈÎ¯Ú‰ Ï·‡ ¨‰ÈÈ˙„ ‰È‡˘ ¨‰ÓˆÚ ˙ÏÈÈ‡ ˙‡ Á˜

Æ¢„Â‡Ó ‰Ï ÌÈ·Â˘Á ÌÈÈÓÂ‡Ï‰Â
 ÚÈ·ˆ‰˘ Ï‰˜Ï Ì‚ ÂÙ˙ ‰Â˙Á˙‰ ‰¯Â˘·˘ ¯Â¯· Ï·‡

ÆÔÈÓÈ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‚ÏÙÓÏ ‰Î „Ú
 ÌÈ˘„ÂÁ  ‰˘ÂÏ˘  ÈÙÏ  ÈÈÏ‡  ÂÙ˘Î¢  ∫‰ÂÚ  È˜ˆÂ¯  ·¯‰
 ÂÏ‡˘ È˙ÁÙ˘Ó È· È̈„Â‰È‰ ˙È·‰ ˙‚ÏÙÓÏ ÒÎ‡˘ ‰˘˜··
 ‰˙‡ ÍÈÈÁ ÏÎ È¯‰ °ø˙ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò ‰‚ÏÙÓÏ ÒÎÈ˙ ¨‰Óß È˙Â‡
 ¯Â‡Ï Æß„Â‡Ó ·ÂË Ì˘ ˘È‚¯ÓÂ ÌÈÈ˙„ ÌÈ‡˘ ÌÈ„Â‰È ÌÚ ÈÁ
 ÛÂ˙È˘ Ï˘ ‰ÚÂ˙· ‡Â‰ ÔÂ¯˙Ù‰˘ ÈÂÓÎ ÌÈ˘Á˘ ÂÏ‡Ï ¨˙‡Ê

Æ¢È¯Â·Èˆ ˙È· ÂÈ˘ÎÚ ˘È ¨ÌÚ· ÌÈÂ˘ ÌÈ˜ÏÁ ÌÚ
 ø˙ÓÈÈ˜‰  ˙È˙˘˙‰  ÍÂ˙·  ‰Ê  ÏÎ  ˙‡  ˙Â˘ÚÏ  ‡Ï  ‰ÓÏÂ

øÈÓÂ‡Ï‰ „ÂÁÈ‡·Â È„Â‰È‰ ˙È··
 ÏÏÎ·  „˜˘  ˙ÏÈÈ‡  È„Â‰È‰  ˙È·‰  Ï˘  ÔÂ˜˙‰  ˙ÈÁ·Ó¢
 È˙„ ‡Ï˘ ÈÓ È¯‰¢ ÆÈ˜ˆÂ¯ ·¯‰ ¯ÓÂ‡ ¨¢„„ÂÓ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‡Ï
 ÂÏÂÎ ÆÊÈ¯ÓÈÈ¯Ù· ¯ÂÁ·Ï ‡ÏÂ ¯Á·È‰Ï ‡Ï „̈˜Ù˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï
 ÌÈÂÈˆ  ¨ÌÈ·ÂË  ÌÈÏ‡¯˘È  È‡·ˆ‰  ˙Â¯È˘‰Ó  ·ËÈ‰  ÌÈ¯ÈÎÓ
 ÈÓÂ‡Ï‰  „ÂÁÈ‡·  Ì‚  Æ˙È˙„  ‰‚ÏÙÓÏ  ÂÚÈ·ˆÈ  ‡Ï˘  „̈Â‡Ó
 ‰ÓÂ„·  ¨˙ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò ‰ÒÈÙ˙  ÂÊ  ÆËÚÓ  ‡Ï  ÌÈÚ·Â˜  ÌÈ·¯‰

Æ¢Ò¢˘Ï
 ˙È‡·ˆ–Ì„˜‰  ‰ÈÎÓ·  È˙Èˆ¯‰  ¯·Ú˘  È˘ÈÓÁ  ÌÂÈ·¢
 Ǣ ˜ÈÚ· ÌÈÂÏÈÁ ¨ÌÈÓÈÒ˜Ó ‰ß¯·Á¢ ÆË· ¯ÙÒÓ ¨¢·È·‡–Ï˙·
 ÔÂÂÎ˙Ó  ‰˙‡˘  ÂÚÓ˘ß  ∫ÈÏ  Â¯Ó‡  ‰ß¯·Á‰  ‰‡ˆ¯‰‰  ÛÂÒ·
 Ô‡Ï ÆÍÏ˘ Í¯„· ÍÂÓ˙Ï ÌÈÈÈÂÚÓ ÂÁ‡Â ‰˜ÈËÈÏÂÙÏ ˙ÎÏÏ
 Ì‰Â  ¨Ï¢„ÙÓ·  „„ÂÓ˙‡˘ ˙ÂÈ‰Ï  ÏÂÎÈ˘  Ì‰Ï  È˙ÈÚ  ßø‰Ù˙
 ÌÈ˘‡‰  ˜ÂÈ„·  ÂÏ‡  ÆßÌÈÈ˙„  ‡Ï  ÂÁ‡  Ï·‡ß  ∫‰ÎÂ·Ó·  ÂÚ
 ß˘„Á‰ ¯ÓÂ˘‰ß ˙Ó‚Â„Î ˙ÂÚÂ˙ È˘‡ Ì‚Â ¨ÌÈ˘ÙÁÓ ÂÁ‡˘
 ‡ˆÓ· ÔÈ‡Â È̈ÂÈˆ ÈÎ¯Ú ˙È· ‡ÂˆÓÏ ÌÈ˜˜Â˙˘Ó˘ ¨ßÈÈ¯Á‡ßÂ
 ˙¯˜˙  ˙‡  ıÂ¯Ù˙  ‡Ï  ÌÏÂÚÏ  ˙ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò  ‰‚ÏÙÓ  Æ‰ÊÎ
 ˙Â¯ÈÁ·Ó  ˙ÂÏÂ˜  ˙Â„·‡Ó  ˙ÂÈ¯Ê‚Ó‰  ˙Â‚ÏÙÓ‰Â  ¨˙ÈÎÂÎÊ‰

Æ˙Â¯ÈÁ·Ï
 ‰ÈÈÂÏÈÁ  ‡È‰˘ Û‡ ÏÚ  È̈‡Â  ˙ÏÈÈ‡  ≠ ÌÈ‰„Ó ‰Ê  È¯‰¢
 Ê‡  ÆÌÈÈ˙Â‰Ó‰  ÌÈÈÈÚ‰Ó  ππ•  ÏÚ  ÌÈÓÈÎÒÓ  È̈˙„  È‡Â
 ˙‡¯˜˘ ‰Ë˜ ‰ÈÈÎÂ˜· ˙ÎÏÏ ·ÈÈÁ È‡ ˙Â¯ÈÁ·· ÌÂ‡˙Ù

Æ¢ÒÙ˙ È˙Ï· ‰Ê øß˙È˙„ ‰‚ÏÙÓß
 ¨‰ÓÈÒÁ‰ ÊÂÁ‡ ˙‡ ÌÈ¯·ÂÚ ÌÎÈ‡˘ Â‡¯È ÌÈ¯˜Ò‰ Ì‡

øÂ˘Ú˙ ‰Ó
 Æ‰ÁÓ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÌÈÎÏÂ‰ ÂÁ‡ ∫˙Â¯Â¯· ¯ÓÂ‡¢ ∫Ë·
 ÌÈ˘ÂÚ ÂÁ‡˘ ‰Ó ÏÎ ÆÈ˙Â‡ ÔÈÈ‡¯˙Â ÌÈÈ˘„ÂÁ „ÂÚ ˘‚ÙÈ
 ÔÓÊ  Á˜ÈÈ˘  ¯Â¯·  ÆÈÓÂ‡Ï‰  ‰ÁÓ‰  ˙‡  ˜ÊÁÏ  ˙Ó  ÏÚ  ‡Â‰
 ÂÏ ˘ÈÂ ÈˆÁÂ ‰˘ ÂÏ ˘È Æ̆ „Á ‚˙ÂÓ ‰Ê ÆÂ˙Â‡ Â¯ÈÎÈ˘ „Ú

 ÌÈ¯È·ÚÓ ÂÁ‡˘ ÍÎ· ‰È„Ó‰ ˙‡ ÌÈÏÈˆÓ ÂÁ‡ Æ˙ÂÏ·Ò
Æ¢‰Ê‰ ‰ÁÓÏ ˙ÂÏÂ˜

 Æ˙È˙„  ‰‚ÏÙÓ  ÂÈ‡  ÈÓÂ‡Ï‰  „ÂÁÈ‡‰  Ì‚  ‰¯Â‡ÎÏ  Ï·‡
 ÌÈÈÏ‡È¯ÂË˜Ò ˙ÂÈ‰Ï ÌÈˆÂ¯ ‡Ï Ì‰ Ì‚ Æ‰· ¯·Á „„Ï‡ ‰È¯‡
 ÂÁÈÏˆ˙  Ì˙‡  ÌÎ˙Ú„Ï  ‰ÓÏ  ÆÌÈˆÓ‡Ó  ÍÎ·  ÌÈÚÈ˜˘ÓÂ

øÂÏ˘Î Ì‰ Â·˘ ÌÂ˜Ó·
 „ÂÁÈ‡· ‰¯˜ ‰Ó Â‡¯˙ Ï·‡ ¨Ì‰· ˜ÂÒÚÏ ‰ˆÂ¯ ‡Ï È‡¢
 ‡Ï  ‡Â‰  ÈÓÂ‡Ï‰  „ÂÁÈ‡‰  ÆÂÈ·˙Â  ¨ÔÂ¯Á‡‰  ÚÂ·˘·  ÈÓÂ‡Ï‰
 ¯ÚÂ·˘ Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚÓ ˜È·˘ÂÓ‰ ˙‡ ÔÈÓÊ˙˘ ‰‚ÏÙÓ‰ ˜ÂÈ„·
–Ï˙ ÌÂ¯„Ó „Á‡ Â˙Â‡ ˙‡ Â‡ ¨̄ ÂË˜¯Ë‰ ˙‡ ÂÏ ÌÈ·Â‚˘ ÂÏ
 ‰‡Â‚‰  ‰ÚÈ˘Ù‰Â  ˙È˜ÂÁ  È˙Ï·‰  ‰¯È‚‰‰  ÂÏ  ˙¯ÚÂ·˘  ·È·‡

Æ¢ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î
ø„ÂÎÈÏ‰ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈ· Ï„·‰‰ ‰Ó ¨˙ÏÈÈ‡

–¯·  ÌÂ‡·  ÆÔÂ¯Á‡‰  ÔÓÊ·  ÂÏ·Ï·˙‰  „ÂÎÈÏ·¢  ∫„˜˘
 È˙ÈÈ‰  ¨ÌÈÓÚ  È˘Ï  ˙ÂÈ„Ó  È˙˘  ÏÚ  ¯·È„  Â‰È˙˘Î  ¨ÔÏÈ‡
 ‡˘Â·  ÆÈ·Ï  ÈÙÈˆ  ÔÈ·Ï  ÂÈ·  Ï„·‰‰  ‰Ó  È˙·‰  ‡Ï  ÆÌÏ‰·
 Â·  ˜ÂÒÚÏ  ˙ÂÂÎ˙ÓÂ  Â·  ˙˜ÒÂÚ  È‡˘  ¨Ï˘ÓÏ  ¨ÌÈ˙ÒÓ‰
 ÌÈ¯Ú Æ‰Ú˘Ù „ÂÎÈÏ‰ ˙Â˘‡¯· ‰Ï˘ÓÓ‰ È̈·ÈÒËÈ‡ ÔÙÂ‡·
–Ï˙  ÌÂ¯„Â  ıÎ  Ò„¯Ù  „̈Â„˘‡  „̈¯Ú  ¨˙ÏÈ‡  ∫Â˘·Î  ˙ÂÓÏ˘
 Ǣ ·„ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ÔÂÒ‡‰ Ï„Â‚ ˙‡ ‰ËÏ˜ ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ Æ·È·‡
 ˜ÂÁ·  Ï˘ÓÏ  ¨ÌÈ„ÁÂÙ  ËÂ˘Ù  „ÂÎÈÏ·  ≠  ÌÈÈ˙Ó‡‰  ÌÈÚ‚¯·
–‰„· ÔÓÊ‰ ÏÎ ˙˜·‡ È‡ ßÈÏ˘ Ï‡¯˘Èß· ÆÏ‡Ó˘‰ ˙Â˙ÂÓÚ
 Ï·‡  È̈ÂˆÈ˜‰  Ï‡Ó˘‰  ˙Â˙ÂÓÚ·Â  Ï‡¯˘È  Ï˘  ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï
 ‡Ù˜Â‰ ‡Â‰ ¨Ï‡Ó˘‰ ˙Â˙ÂÓÚ ˜ÂÁ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï Í¯Âˆ ¯ˆÂ˘Î
 ÌÈÎ¢Á˘  ËÙ˘Ó‰  ˙Î¯ÚÓ·  ˙ÂÓ¯ÂÙ¯  Æ„ÂÎÈÏ‰  ˙Ï˘ÓÓ  È„È·
 ÏÎ ÆÂÒÓÒÂÓ ≠ ¯È·Ú‰Ï Âˆ¯ „ÂÎÈÏ· „Â‡Ó ÌÈˆÂ¯ÁÂ ÌÈÈÈˆ¯
 ßÌÈÈËÒÈ˘Ùß ÂÂÎ ˙‡Ê‰ ‰Èˆ„˜· ¯È·Ú‰Ï ÂÒÈ˘ ÔÈÓÈ‰ È˜ÂÁ
 Â‰È˙Ï  ÔÈÓÈÓ  ÁÂÎ  ‰È‰È  Ì‡˘  ÌÈÂÂ˜Ó  ÂÁ‡  ÆÂ‡Ù˜Â‰Â

 ÌÈÈÈˆ¯ ˙ÂÁÂÎ ˙¯ÊÚ· Â̈ÏÏ‰ ÌÈ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÛÂÁ„Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡
Æ¢„ÂÎÈÏ‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ·ÂËÂ

 ˘ÈÂ  ¨·ËÈ‰  Â‰È˙  ˙‡  ÌÈ¯ÈÎÓ  È‡  Ì‚Â  ˙ÏÈÈ‡  Ì‚¢
 ‰ÏÈÏÁ  Ì‡  Ï·‡¢  ¨Ë·  ÛÈÒÂÓ  ¨¢ÂÈÙÏÎ  ‰ÏÂ„‚  ‰Î¯Ú‰  ÂÏ
 ÏÎ  ˙Â˘ÚÏ  ‰ÏÂÚÙ  ˘ÙÂÁÂ  ÌÈË„Ó  È„Ó  ¯˙ÂÈ  ÂÈ‰È  „ÂÎÈÏÏ
 ‰‡Ù˜‰ ¨ÔÏÈ‡–¯· ÌÂ‡Ó ¯˙ÂÈ  ‰·¯‰ ‰‡¯ ÂÁ‡ ¨ıÂÙÁÈ˘
 Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰  ˙‡  ÔÈÂÚ˘  ÔÂÁËÈ·  ¯˘Â  ÌÈ˘„ÂÁ  ‰¯˘Ú  Ï˘
 ÏÎ Æ‰‡Ù˜‰‰ „‚ ÔÈÈÙÓ˜‰ ˙‡ È˙Ï‰È Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ Ï¢ÎÓÎ
 È„Â ÔÈ˜Ï‡ „̈ÂÎÈÏ‰Ó ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ È·‰Â‡ ¨ÌÈÓÈ‰„Ó‰ ÌÈÎ¢Á‰

 ÌÏ¯Â‚˘ ÔÂÂÈÎÓ ¨ÚÈÈÒÏ Ê‡ ÂÏÎÈ ‡Ï È̈Ï·ÂËÂÁÂ ÔÈÂÏ ·È¯ÈÂ ÔÂ„
 ˙ÓÈÈ  ̃„ÂÎÈÏ· Û̈ÒÂ· ÆÌ‰Ï  ̆‰‚ÏÙÓ‰ ¯¢ÂÈ È„È· ÔÂ˙ ÈËÈÏÂÙ‰
 ˙ÏÂÎÈ ÔÈ‡Â ¨‰ÓÈ„˜ ˙˘È¯Ù Ê‡Ó „Â‡Ó ‰˘˜ ÏÂˆÈÙ ˙ÓÂ‡¯Ë

Æ¢ÏÏÂÁÏ ‰ˆÂ¯ Â‰È˙˘ ÈÈˆ¯ ÈÈ„Ó ÍÏ‰Ó ÌÈÙ·Ó ÌÂÏ·Ï

הרבנות - פצצה חברתית
 Ï˘ ÂÙÂÒ· Ï·‡ ¨ÁË˘ Ï˘ ˘È‡ ÌÓ‡ ‰˙‡ ¨È˜ˆÂ¯ ·¯‰
 ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó Æ˘¯„Ó‰ ˙È· ÍÂ˙· ÚÈÙ˘Ó ¨·¯ Ì‚ ¯·„

øÈËÈÏÂÙ‰ ‰„˘Ï Ì˘Ó ˙‡ˆÏ
 ÌÂÈ‰ Ì‚ ÆÈ˙„‰ Ï‚ÚÓ· ˜¯ ˙ÂÈÁÏ ÈÏ ‰˘˜˘ ‡È‰ ˙Ó‡‰¢
 ¨ÌÈÂÏÈÁ  ÌÚ  ÌÈ¯Á‡Â  ÂÏ‡Î  ÌÈÏ‚ÚÓ·  „ÂÓÈÏ·  ˜ÒÂÚ  È‡
 ˙È‡·ˆ‰ ˙Â·¯· Â„ÒÈÈ˘ Ì‚„‰ ˙‡ ˜È˙Ú‰Ï ÔÂˆ¯‰ È· ¯ÚÂ·Â
 ¯˘Ù‡ ‰Ê ˙‡ ÆÈÓÂ‡Ï‰ ¯Â˘ÈÓÏ Ì‚ ˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰ ˙ÏÁ‰·

Æ˙ÂËÏÁ‰ ËÈÏÁÓ˘ ÌÂ˜Ó· ¨˙ÒÎ· ˜¯ ˙Â˘ÚÏ
 Á˙ÙÏ ‡Â‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÈÁ· ˙Â˘ÚÏ ‰ˆÂ¯ È˙ÈÈ‰˘ ‰Ó¢
 ˙Â·¯· ÂÈ˘Ú  ̆Ì˘Î ˘ÓÓ ¨˙ÈÓÂ‡Ï‰Â ˙È„Â‰È‰ ‰Ú„Â˙‰ ˙‡
 ‰„·ÂÚ‰  ˙‡  Û˜È˘  ÔÂ¯Á‡‰  ‰È„Ó‰  ¯˜·Ó  Á¢Â„  Æ˙È‡·ˆ‰
 ‰Ê˘  ·˘ÂÁ  È‡  Æ‰ÓÈÁÏ‰  ÈÎ¯Ú·  ¯˜ÈÚ·  ˙˜ÒÂÚ  ˙Â·¯‰˘
 È˙Â‰Ó  ¯Â·ÈÁ  ¯„Ú‰  ≠  ‰È„Ó·  ˙Â˘˜‰  ˙ÂÈÚ·‰  ÏÎ  ˘¯Â˘
 ÌÈ˜‰Ï  ‡È‰  ÈÏ˘  ‰ÙÈ‡˘‰  ÆÌÈÈÂÓ‡‰Â  ÌÈÈ„Â‰È‰  ÌÈÎ¯ÚÏ
 ‰Ú„Â˙Ï  ÌÈ¯Â˘˜˘  ÌÈÎ˙‰  ˙‡  ¯¯ÂÚ˙˘  ˙‡ÊÎ  ˙Î¯ÚÓ

Æ¢ÂÏ˘ ˙È„Â‰È‰ ˙ÈÓÂ‡Ï‰
øÂÏÏ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ ÏÚ ˙Ó˙ÂÁ ˙‡ ¨˙ÏÈÈ‡

Æ¢„Â‡Ó ‰ÓÈÎÒÓ È‡ ÆÈ‡„ÂÂ·¢
 ˙ÂÏ‰˙‰ ‡È‰  È˜ˆÂ¯  ·¯‰ Ïˆ‡ ˙¯ÚÂ·˘ ˙ÙÒÂ  ‰È‚ÂÒ
 ˙Â¯◊Ó‰  ·Â¯˘  ÂÊÎ  ‡È‰  ÌÂÈ‰  ˙Â‡ÈˆÓ‰¢  ∫È˙„‰  „ÒÓÓ‰
 ¯·Â„Ó ÆÈÂÈˆ–‡Ï‰ ¯Â·Èˆ‰ È„È· ˙Â˘ÈÂ‡Ó ˙ÂÈ·¯‰ ˙ÂÈ„ÒÓÓ‰
 ÌÂÈ‰  ÆÌÈÈÈ„‰ÓÂ  ÌÈ¯Ú‰  È·¯Ó  ¨̄ ˙ÂÈ  ‡Ï  Ì‡  ¨ÊÂÁ‡  π∞–·
 Û‡ Æ˙È˙„‰ ˙ÂÂÈˆÏ ÍÈÈ˘˘ ÔÈÈ„ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÏÂ„‚‰ ÔÈ„‰ ˙È··
 Ï˘ ‰Ù˘ ‰˙Â‡· ¯·„Ó ‡Ï È·¯‰ „ÒÓÓ‰˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ Æ„Á‡

Ǣ ÂÈ‚‰ ÔÈÈÚ· Ì‚ ÍÎ Ǣ Â·Èˆ‰
 „Â‡Ó  ÌÈÏÂ„‚  ÌÈÊÂÁ‡  ÂÈ‰  ˙È‡·ˆ‰  ˙Â·¯Ï  È˙Ú‚‰˘Î¢
 ‰˙ÈÈ‰ ÈÏÂ ¨‡·ˆ· Â˙¯È˘ ‡Ï ÏÏÎ˘ ˙ÂÈ·¯˜ ˙Â„ÈÁÈ È·¯ Ï˘
 ˙Â·ÈËÁ‰ Ï˘ ÌÈ·¯‰ ÏÎ˘ ¨˙‡Ê ˙Â˘Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰ËÏÁ‰
 ˙Â„ÈÁÈ·  Â˙¯È˘˘  ÂÏ‡  ÂÈ‰È  ˙Â„ÁÂÈÓ‰  ˙Â„ÈÁÈ‰Â  ˙ÂÓÁÂÏ‰
 ÌÈ·¯‰  ÈÈÚ·  ¨‰ËÚÓ‰  ÔÂ˘Ï·  ¨ıÚÂ¯Ï  ‰È‰  ‰Ê  Æ˙ÂÈ·¯˜
 Ï˘  ÌÈ·¯‰  ÏÎ  ÌÂÈ‰  ÆÌÈ¯Á‡  ÈÈÚ·Â  Ï‡¯˘ÈÏ  ÌÈÈ˘‡¯‰
 ÆÌÈÈ·¯˜ Ì·Â¯Â ¨‡·ˆ· Â˙¯È˘˘ ÂÏ‡Î Ì‰ ˙ÂÈ·¯˜‰ ˙Â„ÈÁÈ‰

Æ˙Èˆ¯‡‰ ˙Â·¯· Ì‚ ÏÏÂÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÊÎ ÍÏ‰Ó
 ÔÎ˙ÈÈ  ÆÌÂˆÚ  ÌÊÈÂ‚Ë‡  ¯ˆÂÈ  ˙Â·¯·  ÈÁÎÂ‰  ·ˆÓ‰¢
 „̈Â‡Ó ·Â˘Á ˙Â·¯‰ „Â·Î Æ˙ÈÙÂÏÁ ˙Â·¯ ˙Ó˜‰ ˙˘¯„˘
 ˘¯Â˘ Æ‡Ï˘ ÈÓÏ ‡ÏÂ Í̈ÎÏ ÈÂ‡¯˘ ÈÓÏ „Â·Î ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ Ï·‡
 ˙Â˘È¯„ ÌÈ·ÈˆÓ ÌÈ„¯Á‰˘ ¨Ô·ÂÓÎ ÈËÈÏÂÙ ‡Â‰ ‰Ê‰ ÔÈÈÚ‰
 ÌÈÙÏ‡  Æ˙È˙¯·Á  ‰ˆˆÙ  ÂÊ  Æ˙Â·¯‰  ÈÈÈÚ·  ˙ÂÈÂÈˆÈÏ‡Â˜

Æ¢˙‡Ê‰ ‰·ÈÒ‰ ÏÏ‚· ÔÈÒÈ¯Ù˜· Ô˙Á˙‰Ï ÌÈÚÒÂ
 Æ‰·¯‰ ˙ÚÙ˘‰ ¨È¯ËÓÏ¯Ù ıÂÁ ÌÏÂÚ· ˙ÈÈ‰ ˙‡ ¨˙ÏÈÈ‡

ø‰˜ÈËÈÏÂÙÏ ÒÎÈ‰ÏÂ ·ÂÊÚÏ ÍÏ Ì¯Â‚ ‰Ó
 ÏÚ  ‰˙ÏÚ  ÂÏÈÙ‡  Ì˘  ‰ÚÙ˘‰‰˘  ¯ÓÂÏ  ˙·ÈÈÁ  È‡¢
 ˙‡ ˙¯Â˘˜˙· ÒÂÓ¯Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ ÌÂÈ‰ ÆÈÈ˙ÂÈÙÈˆ
 Ï‡¯˘Èß˘  ‰Ó  ‰Ê  Æ‰¯ÊÁ·  ÈÓÈ  ÛÂ¯‚‡  ÛÂËÁÏ  ÈÏ·Ó  ÔÈÓÈ‰
 ÔÎÂ  ¨ÌÈ˙ÒÓ  ÂÓÎ  ˙ÂÈÚ··  ˜ÂÒÈÚÏ  ÛÒÂ·  ¨‰˘ÂÚ  ßÈÏ˘
–ıÂÁ ‰ÚÂ˙ È̈˘ „ˆÓ ÆÏ‡¯˘È „‚ ÌÏÂÚ· ˙ÂÓ¯ÁÏ ‰·Â‚˙·
 È̈¯Â·Èˆ‰ ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ ‰ÈÚ· ˙ÂÏÚ‰Ï ÌÓ‡ ‰ÏÂÎÈ ˙È¯ËÓÏ¯Ù
 ·ÈÈÁ˙˙ ˜¯ ‡Ï ‰È„Ó‰˘ ‰ˆÂ¯ È‡ Ì‡ ¨̄ ·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Ï·‡
 ÍÈ¯ˆ ¨̄ ÈÊÁ˙ ˙Ó‡· ‡Ï‡ Ìˆ¯‡Ï ÌÈ„ÂÒ–ÌÂ¯„‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï

Æ¢˙ÈËÈÏÂÙ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ÍÂ˙Ó ÚÈÙ˘‰Ï
 ÌÈÏÂÚ  ÂÁ‡  ÌÈÂ¯Á‡‰  ÌÈ¯Â˘Ú·  ‰Â˘‡¯‰  ÌÚÙ·¢
 ÌÈÁË˘· ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ˙ÂÂ·È¯‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ÌÈ‡¯Â˜Â ¨‰Ù˜˙‰Ï

ÆË· ÛÈÒÂÓ ¨¢ÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È· Ï‡¯˘È ˙ËÈÏ˘·˘
øÔÂ¯ÓÂ˘Â ‰„Â‰È ÁÂÙÈÒÏ Â˙È˙˘ ˜Â„Èˆ‰ ‰Ó Ï·‡

 ÌÈˆÁÏ‰  ˙‡  ‚ÈÙÈ  ‰Ê  ÈÏÒ˜Â„¯Ù  ÔÙÂ‡·¢  ∫Ë·
 ¯Á‡ Ï·‡ ¨˙ÂÚÂ·˘ ‰ÓÎ ˙¯Â˜È· ÛÂËÁ ÈÏÂ‡ ÆÌÈÈÓÂ‡ÏÈ·‰
 ¨‰Ê‰  ÍÏ‰Ó·  ¯ÈÎÈ  ‡Ï  ÌÏÂÚ·  „Á‡  Û‡˘ Ô·ÂÓÎ  ÆÂÁÎ˘È  ÍÎ
 ˙ÂÓ¯Â  ‰ÏÈ‚  ˙ÂÂÎ˘·  ‰¯ÈÎÓ  ‡Ï  ÌÏÂÚ·  ‰È„Ó  Û‡˘ Ì˘Î
 ÈÏ‡¯˘È‰  ¯Â·Èˆ‰˘ ˜ÈÙÒÓ Ï·‡  È̈Ï‡¯˘È  ÁË˘Î ÌÈÏ˘Â¯È·
 ÂÓÎ  ÌÈÏ˘Â¯È·  ˙ÂÓ¯  ˙ÂÎ˘Ï  ÒÁÈÈ˙Ó  ¯Â·Èˆ‰  ÆÍÎ·  ¯ÈÎÓ
 ÛÂÏ‡ ‡Ï ¨̆ ¢ÂÈ· Ì‚ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰‰ ‰È‰˙ ÂÊ˘Î ÆÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯Ï
 È¯ÂÙÈÒ ÏÎ ÌÂ‡˙ÙÂ ¨‰È„Ó‰ È˜ÂÁ ‡Ï‡ ÔÂ·È¯‰ ‰È‰È „Â˜ÈÙ‰
 Ô¢Ï„ ˙ÚÈ·˙ ¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ‰È‰˙ ÂÊ ÈÎ „̈ÂÚ Â˘Á¯˙È ‡Ï ÔÂ¯‚Ó
 ˙‡  Â˜˜ÂÁ˘  Ú‚¯‰Ó  ¨ÔÏÂ‚·  ‰¯˜  ‰Ó  ‰‡¯˙  Æ˙ÈË¯„ËÒ
 ÔÂ¯ËÏ Ì‚˘ ÂÁÎ˘˙ Ï‡ Æ‰˙˘‰ ÈÓÂ‡ÏÈ·‰ ÒÁÈ‰ ÏÎ ˜ÂÁ‰
 ‰Ê˘ ˙ÂÈÏ˘‡· ÌÈÈÁ ‡Ï ÂÁ‡ Æß∂∑–· ¯¯ÁÂ˘˘ ÁË˘ ‰˙ÈÈ‰

Æ¢‰Ê ˙‡ ÏÈÁ˙‰Ï È„Î ÊÂÚ ˘Â¯„ Ï·‡ ¨˙Á‡ ‰Á·‡· ‰¯˜È
 ‰˙ÈÈ‰  ‡Ï  ¯ÊÈÈ‡  ˙˘¯Ù  ¨˙ÈÏÙÈˆÈÂÓ‰  ‰Ó¯·  Ì‚¢
 Ê‡˘  ÈÙÓ  ¨̆ ¢ÂÈ·  ÏÁÂÓ  ‰È‰  ÈÏ‡¯˘È  ˜ÂÁ‰  Ì‡  ˙˘Á¯˙Ó
 ‰ÙÈÒÂÓ  ¨¢‡·ˆ‰  ‡ÏÂ  ¨‰‚Ù‰·  ˙ÏÙËÓ  ‰˙ÈÈ‰  ‰¯Ë˘Ó‰
 ÔÂ¯ÓÂ˘Â  ‰„Â‰È·  ÌÈ‡Ï˜ÁÏ  ÌÈ˘ÂÚ˘  ˙ÂÈÚ·‰  ÏÎ¢  Æ„˜˘
 ÔÂÎ‰  ¯·„‰  ÆÈ„¯È‰  ˜ÂÁÏ  ÌÈÙÂÙÎ  Ì‰˘  ‰·ÈÒ‰Ó  ˙Â¯Â˜
 ˜ÂÁ‰  ˙Á˙  ÂÈÁÈ  Ì˘  ÌÈ¯‚˘  ÌÈÏ‡¯˘È‰  ÛÏ‡  ≥µ∞–˘  ‡Â‰

Æ¢ÌÏÂÎÏ ¯Â¯· ‰Ê ÆÈÏ‡¯˘È‰
 ¨¢ÌÂ¯ÈÁ‰  È˜ÂÁ  ˙‡  ÌÂÈ  ÌÂÈ  ‰ÂÂÁ  È‡  ¯Ó˙È‡  ·˘Â˙Î¢
 „ˆÓ  ÆÈ‡·ˆ  Ï˘ÓÓ  ˙Á˙  ÌÈÈÁ  ÂÁ‡¢  ÆÈ˜ˆÂ¯  ·¯‰  ¯ÓÂ‡
 „ˆÓÂ ¨ÌÈÒÓ ÌÏ˘ÓÂ ÌÈ‡ÂÏÈÓ· ˙¯˘Ó ¨ÏÈ‚¯ Á¯Ê‡ È‡ „Á‡

Æ¢Ï·Ò È˙Ï· ¯·„ ‰Ê ÆıÂÁ Á¯Ê‡ ÈˆÁ È‡ È˘
 ‰¯Â·Á·˘ ‰ÈÈÂÏÈÁ‰ ‡˜ÂÂ„  ‰¯ÈËÙÓ ¨¢ÏÂÎ‰ ÈÙÏ  Ï·‡¢
 ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˘È¢ ¨˙˙Ï ¯˘Ù‡˘ ÈÂÓ‡Â ËÂ˘Ù ÈÎ‰ ÔÂÚÈË‰ ÌÚ

Æ¢ÂÏ˘ ‰Ê ÈÎ ËÂ˘Ù ¨̆ ¢ÂÈ ÏÚ ÈÏ‡¯˘È‰ ˜ÂÁ‰
øÊÈ¯ÓÈÈ¯ÙÏ ÂÎÏ˙ ‰‡·‰ ÌÚÙ·

Æ¢ÔÎ¢ ∫Ë·

בנט קורא 
לישראלים
כשקיימנו את הריאיון הזה, נדמה היה שהמפץ המסעיר 

ביותר בשבוע האחרון הוא זה שמוצג לפניכם. מאז התהפכה 
המציאות הפוליטית ב–180 מעלות, אבל השאלות, כך 

משוכנעים נפתלי בנט, הרב אביחי רונצקי ואיילת שקד, 
נשארו ויישארו כאן גם במערכת הבחירות שנדחתה לכל 

היותר בשנה וחצי. לכן כבר מעכשיו חברי התנועה הלאומית–
ציונית החדשה מתחילים לשאול אותן בקול

בנט: "הרציתי במכינה הקדם–צבאית 
בתל–אביב. חבר'ה מקסימים, חילונים 
בעיקר. בסוף ההרצאה החבר'ה אמרו 

לי: 'אנחנו מעוניינים לתמוך בדרך שלך. 
לאן תפנה?' עניתי להם שיכול להיות 

שאתמודד במפד"ל, והם נעו במבוכה: 
'אבל אנחנו לא דתיים'. אלו בדיוק 

האנשים שאנחנו מחפשים"

הרב רונצקי: "בוער בי הרצון להעתיק את 
הדגם שייסדנו ברבנות הצבאית בהנחלת 

התודעה היהודית גם למישור הלאומי. 
את זה אפשר לעשות רק בכנסת, במקום 

שמחליט החלטות"

שקד: "תנועה חוץ–פרלמנטרית יכולה 
אמנם להעלות בעיה לסדר היום 

הציבורי, אבל בסופו של דבר, אם אני 
רוצה שהמדינה לא רק תתחייב להחזיר 
את הדרום–סודנים לארצם אלא באמת 

תחזיר, צריך להשפיע מתוך המערכת 
הפוליטית"

בנט: "בפעם הראשונה בעשורים 
האחרונים אנחנו עולים להתקפה, 

וקוראים להחיל את הריבונות 
הישראלית בשטחים שבשליטת ישראל 

ביהודה ושומרון. באופן פרדוקסלי 
זה יפיג את הלחצים הבינלאומיים. 

פתאום כל סיפורי מגרון לא יתרחשו 
עוד, כי זו תהיה לכל היותר תביעת 

נדל"ן סטנדרטית. תראה מה קרה בגולן, 
מהרגע שחוקקנו את החוק כל היחס 

הבינלאומי השתנה"
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בשעה שחטיבות שלמות 
מנהלות קרב בעזה, הרב 

רונצקי חוזר לשדה הקרב 
המוכר כדי לעודד ולתמוך 

ומבטיח: החיילים חזקים 
ובעלי כוחות נפש עצומים

טל ויזל

 ˙ÂÒÂÓÚÂ  ˙Â‡ÏÓ  È˜ˆÂ¯  È·‡  ·¯‰  Ï˘  ÂÈ„È  ‰Ï‡  ÌÈÓÈ·
 ˙ÂÚ˘‰  ¥∏  ÍÏ‰Ó  ˙‡  ·¯‰  ÁËÂ˘  ˙ÈÏÈÏ  ‰ÁÈ˘·  Æ‰„Â·Ú
 ‰ÓÈÁÏÏ ÌÎ¯„· ˘‚Ù˘ ÌÈÓÁÂÏ‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Â¯·Ú˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰
 ¯„‚‰ ˙‡ Â¯·Ú˘ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÔÈ· ËËÂ˘Ó ‡Â‰˘ ‰Ú˘·Â Æ‰ÊÚ·
 ˙ÂÈÂÂÏ‰Ï  ‡ˆÂÈÂ  ¨˙˘ÂÓÁ˙‰  ÔÂÚ¯Â  ÌÈÏÎ‰  ˜ÂÏ„˙Ï  ‰¯ÊÁ·
 È˜ˆÂ¯  ·¯‰ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ Û‡˘ ‰Ó„  ¨ÌÈÏ·‡ ÌÂÁÈÂ
 ˜ÙÂ„‰  ˙‡  ˘ÂÁÏ  ¨ÁË˘‰  ˙‡  ÔÈ·‰Ï  ≠  Â˙˘¯ÂÓ·  ÍÈ˘ÓÓ

 ÆÌÈÓÁÂÏ‰ È˜¯ÂÚ· ÌÚÂÙ‰
 ‰È˘Ó ¯˜Â·· È˙¯¯ÂÚ˙‰ Ì‰ÈÈ·  ̆ÌÈÙÂˆ  ̄ÌÈÈÓÂÈ ÂÈ‰ ÂÏ‡¢
 È˙Î˘Ó‰ Ì˘Ó Æ‰ÊÚ ÛËÂÚ·˘ ˙Â„˜ÙÓ‰ ˙Á‡· È·Î¯· ‰ÙÂËÁ
 Ì˜ÏÁ ¨‰ÊÚ  ÏÂ·‚  Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ˙‡¯˜Ï ÌÈÏÈÈÁ  ˘Â‚ÙÏ  ÈÎ¯„·
 ¨¢˙ÂÚ¯˙‰  È¯Á‡  ÌÈ·˘  Ì˜ÏÁÂ  ‰˙Ú  ‰Ê  ÌÈÒÎ˘  ÌÈÏÈÈÁ
 Ì„Â˜‰  ‰ÏÈÏ·¢  Æ˙ÂÂ¯Á‡‰  ˙ÂÚ˘‰  ˙‡  È˜ˆÂ¯  ·¯‰  ¯‡˙Ó
 Â„ÓÚ˘ ÌÈÏÈÈÁ ‰‡Ó Ï˘ ‰ˆÂ·˜ ÈÙÏ „ÓÂÚ ÈÓˆÚ ˙‡ È˙‡ˆÓ
 ¯·„Ï ÈÓÓ Â˘˜È·Â ‰ÊÚ ÈÎÎÂ˙Ï ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂˆÁ· ˙ÈÏ‚¯ ÒÎÈ‰Ï

Æ¢Ì œ̇‡
 ˙ÂÏÂ·‚·  ÁÎ  È˜ˆÂ¯  ÈÁÈ·‡  ·¯‰˘  ‰Â¯Á‡‰  ÌÚÙ·
 Æ‰˜ÂˆÈ  ˙¯ÙÂÚ· ‰Ê ‰È‰ ¨‰ÊÚÏ ˙ÈÏ‚¯ ‰ÒÈÎ ˙‡¯˜Ï ÌÂ¯„‰
 ÈÏÈÈÁ ˙‡ È˜ˆÂ¯ ·¯‰ „˜Ù ¨Ï¢‰ˆÏ È˘‡¯‰ ·¯‰ „È˜Ù˙· ¨Ê‡
 Á˙Ó Æ‰ÊÚ ‰˙ÈÈ‰ ·¯˜‰ ÁÂ¯ Æ˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯‰ ÌÚ „ÁÈ Ï¢‰ˆ

Æ·¯˜Â ‰ÓÈÁÏ ˙‡¯˜Ï ÈÒ‡Ï˜ ÈÏ‡¯˘È
 Úˆ·ÓÓ Â¯Î‰˘ ‰Ó ‰È‡ ‰ÊÚ ÈÎÎÂ˙· ˙ÈÁÎÂ‰ ‰ÓÈÁÏ‰¢
 ÆÊ‡Ó  ÂÏ˘  ‰ÓÈÁÏ·  ‰·¯‰  ÏÏÎ˙˘‰  ·ÈÂ‡‰  Æß‰˜ÂˆÈ  ˙¯ÙÂÚß
 ¨˙È˙Ó‡ ‰ÓÈÁÏ ÂÊ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈÏÈË‰ È¯ÈÂ ˙Â¯‰Ó‰

 ÌÈÒÎ˘Î¢ Æ·¯‰ ¯‡˙Ó ¨¢‰˙ÓˆÚÓ ËÚÓ ÌÈÚ˙ÙÂÓ ÌÈÏÈÈÁ‰Â
 ¨̄ ÎÂÓ‰ ÌÂ˜ÓÏ ‰¯ÊÁ· ÌÈ¯ÊÂÁ˘Î Í‡ ÌÈ˘˘ÂÁ ˙ÂÁÙ Ì‰ ‰ÊÚÏ
 ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ÌÈÏÈÈÁ‰ ÌÚ ÈÏ˘ ÁÈ˘‰ ÔÎÏ Ǣ ·‚˙Ó È˘Â˜‰ ÌÈ˙ÚÏ
 ÌÈÚÈ·Ó ¯˜ÈÚ· Ì‰ Æ˙Â·Â˘˙Â ˙ÂÏ‡˘ Ï˘ ‰ÁÈ˘ ‡ÏÂ ‰·˘˜‰
 Ô˜Ê‰ ÌÚ ·¯‰Ó ‰·Â˘˙ Ï·˜Ï ÌÈ˘˜·Ó ‡ÏÂ Ì‰È˙Â˘ÂÁ˙ ˙‡
 È̈˘È¯Á ÁÈ˘ Â‰Ê Æ˜·ÁÏÂ ·È˘˜‰Ï· ˜ÂÒÚ ¯˜ÈÚ· È‡ ÆÏÂ„‚‰

 Æ¢˜Â·ÈÁ· ¨ÌÈÏÈÓ ÈÏ· ÌÈ‡Ë·˙Ó Ì‰ ÆË˜˘
 ˙ÚÎ ¯˜ÈÚ· ¨ÌÈ„˜ÙÓ‰Â  ÌÈÓÁÂÏ‰ ·¯˜· ÁÂ¯‰ ÍÏ‰ ‰Ó

øÂÏÙ˘ ÌÈ¯·Á ˘È˘Î
 ˜ÂÓÚ ¨‰Â·‚ È˘‚¯ ·ˆÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ˘‡ ÂÏ‡¢
 Ì˙È·¯ÓÂ  ‰ÈÏ‡  ÌÈ·˘Â  ÌÈ‡ˆÂÈ  Ì‰˘  ‰ÓÈÁÏ  È‰ÂÊ  Æ·Î¯ÂÓÂ
 ˙Â¯ÓÏÂ  ¨˙·Î¯ÂÓ‰Â  ‰˘˜‰  ˙Â‡ÈˆÓ‰  ˙‡  ÌÈÚ„ÂÈÂ  ÌÈÚ„ÂÓ
 ÔÊÂ‡Ó ÍÂÈÁ ÌÚ ‰‚ÂÏÙ È˙˘‚Ù Æ‰¯ÊÁ· ¯ÂÊÁÏ „Â‡Ó ÌÈˆÂ¯ ˙‡Ê
 ÂÏ‡Î ˘È Æ‰ÓÈÁÏÏ ¯ÂÊÁÏ Ï˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰ÂÂˆÓ· ÌÈÁÓ˘ Ô̈ÊÂ‡Ï
 ÂÊ˘  È˘Â˜‰  ÏÎ  ÌÚÂ  ‡ÏÓ  ‰Ù·  ÌÈ¯ÓÂ‡  Í‡  ÌÈÎÈÈÁÓ  ˙ÂÁÙ
 ‡ˆÂÈ È‡ Æ‰È„Ó‰ ÏÚ Ô‚‰Ï Ú‚¯Î Ì„È˜Ù˙˘Â ¨Ì‰Ï˘ ˙¯Ó˘Ó‰

 Æ¢˘Ù ˙ÂÓÓÂ¯˙‰ ‰·¯‰ ÌÚ ÂÏÏ‰ ÌÈ˘‚ÙÓ‰Ó

ø·¯˜Ï ‰ÒÈÎ ÈÙÏ ¨Â‚¯‰ Ì‰È¯·Á˘ ÌÈÏÈÈÁÏ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ó
 ˙ÂˆÂ·˜·  Ô‰  ¨ÌÈÏÈÈÁ‰  ÌÚ  ÏÂÓ˙‡  ÈÏ  ÂÈ‰˘  ˙ÂÁÈ˘·¢
 ÌÈÚÂˆÙ‰ ÏÚ Ì‰Ï È˙¯ÙÈÒ ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰ˆÂ·˜‰ ÏÂÓ Ô‰Â ˙ÂË˜‰
 ·ÎÂ˘Â  ÚˆÙ˘  ÈÏÂ‚  Ë¢ÁÓ  Ì‰ÈÈ·  ¨‰˜Â¯ÂÒ·  È˙¯˜È·˘
 È˘Â˜‰Â  ·‡Î‰  ÏÎ  ÌÚ  ÈÏ  ¯ÓÂ‡Â  Â̈ÙÂ‚·  ÌÈ·¯  ÌÈÒÈÒ¯˘Î
 ÆÌÁÏÈ‰Ï ÍÈ˘Ó‰Ï È„Î ‰ÙÓ ‡ˆÂÈ ¯ÁÓ È‡ ∫̆ Á È‡„ÂÂ· ‡Â‰˘
 ˙ÂÓÂˆÚ˙Â ÁÂÎ‰ ˙ÓˆÚ ÆÌ‰Ï˘ ˙Â„ÈÁÈÏ ¯ÂÊÁÏ ÌÈˆÂ¯ ÌÏÂÎ
 ¨˙ÂÓÈ‰„Ó ‰Ê‰ ËÂ˘Ù ‡Ï‰ ·ˆÓ· ÌÈ‡ˆÓ˘ ÌÈ˘‡ Ï˘ ˘Ù‰
 ÌÓˆÚ ÏÚ ‡˜ÂÂ„ Â‡Ï ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂËÈ·Ó ÌÈÈÈÚ‰ ·‡Î‰ ˙Â¯ÓÏÂ
 ÂÓÎ  ˙Â¯‰ÂÊ  ÂÈ‰  ÌÈÙ‰  Ê‡  Ì‚  ÆÌÈÓÁÂÏ‰  Ì‰È¯·Á  ÏÚ  ‡Ï‡
 ÏÂÎ‰ ˙Â¯ÓÏ ¨ÌÈÏÏÁ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ Ê‡ ÂÈ‰ Ì‡ Û‡ ¨ÌÂÈ‰ Ì‰ÈÙ

Æ¢‰ÓÈ„˜ ÌÈÎ˘ÂÓ

 ˙Â„ÈÁÈ ¯‚Â· ¨‡·ˆ ˘È‡ ‡Â‰ ¨·¯ ˜¯ ‡Ï ‡Â‰ È˜ˆÂ¯ ·¯‰
 ÆÏ¯‚Î Ì‚ ‡Ï‡ Í̈ÁÓÎ ˜¯ ‡Ï ¯ÈÎÓ ‡Â‰ ÁË˘‰ ˙‡ Æ˙ÂÈ·¯˜
 ˙ÈÊÁ· ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ˙ÓÁÏÓ· ÌÁÏÂ „˜˘ ˙¯ÈÈÒ ÏÚ „˜ÈÙ˘ ˘È‡‰
 „‚ ¯„ÂÒ–Ò‡¯· ˙Â·¯˜· Â˙‚ÂÏÙ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÈ·Â‰ ¨˙ÈÓÂ¯„‰
 ¨˙Â˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ¯ÈÎÓ ·¯‰ Ǣ ÂÊ‡· Â˙ÁÂ‰  ̆ÌÈ¯ˆÓ Â„ÓÂ  ̃ÈÓÁÂÏ

Æ˙ÂÚÓ„Â ÚÊÈ ¨Ì„ Ï˘ ˙Â˘˜ ˙ÂÚ˘· Ì˘ ‰È‰ ‡Â‰
 ˙ÂÈË¯Ù‰  ˙‡  „·‡Ó  „ÈÁÈ‰  ‰·˘  ¨‰ÓÁÏÓ·  Â‰˘Ó  ˘È¢
 Ì„ÂÚ· ÌÈ¯ÊÂÁ˘ ‰ß¯·Á‰ ÆÈÏÏÎ‰ ¯Â˘ÈÓÏ ÌÓÂ¯˙Ó ÏÂÎ‰Â ÂÏ˘
 ˘È ÆÌÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÁ Ì‰ ¨ÌÁÏÈ‰Ï È„Î Ì‰Ï˘ ˙Â„ÈÁÈÏ ÌÈÚÂˆÙ
 ÌÂ‡˙Ùß ∫ÈÈÊÂ‡· Ô‚˙Ó˘ Èˆ¯‡ ‰ÓÏ˘ Â˙Â‡ ¯˘ ÌÂÈ‰˘ ¯È˘
 ÔÂÓÊÙ ‰Ê Æß˙ÎÏÏ ÏÈÁ˙ÓÂ ÌÚ ‡Â‰ ÈÎ ˘È‚¯ÓÂ ¯˜Â·· Ì„‡ Ì˜
 ‰¯Â˜ ‰ÊÂ ¨ÌÈ‰„Ó ¯·„ ‡È‰ ÌÃÚ ‰˙‡˘ ‰˘‚¯‰‰ ÆÌÈ‰„Ó ¯ÊÂÁ
 ÈÓ Â̈ÓˆÚ ÏÚ Ô‚‰Ï Ì˜ ÌÏ˘ ÌÚ˘Î ‰ÓÁÏÓ ˙Â˙Ú· ¯˜ÈÚ·

 Æ¢„ÁÈ ÌÁÏÈ‰Ï ÌÈ„Ó Ì˙Â‡· ÌÈ‡ˆÂÈÂ ¨̄ ÙÎ· ÈÓÂ ¯ÈÚ·

מוסר ומשפט
 ‡Â‰  ¨‰ÊÚ·  ¯˜ÈÚ·  ¨‰ÓÈÁÏ·  ˙ÂÈËÈ¯˜‰  ˙ÂÈ‚ÂÒ‰  ˙Á‡
 È̈ÓÏÂÚ‰  ˙È˙¯Â˘˜˙‰  ÁÈ˘‰  ÆÚÙ˘Ó  ÌÈÙÁ·  ‰ÚÈ‚Ù‰  ˙Ï‡˘
 ÌÈÁ¯Ê‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÍÒÂÁ ‡Ï ¨Ï‡¯˘ÈÏ Ì‚ ¯„Á˘
 ÔÂËÒ„ÏÂ‚ Á¢Â„Â ¨‰˜ÂˆÈ ˙¯ÙÂÚ È¯Á‡ Æ‰ÊÚ· ÌÈ‚¯‰ ÌÈÈ˙˘ÏÙ
 ‰È„Ó‰ ÈËÈ¯·˜  ̆‰Ó„ ¨‰ÓÁÏÓ ÈÚ˘Ù· Ï‡¯˘È ˙‡ ÌÈ˘‡‰˘
 ¨‰ÊÚ·  ‰ÓÈÁÏÏ  Ú‚Â‰  ÏÎ·  ˜ÂÙÈ‡·  ÌÈ‚‰Â  ÈÏ¢‰ˆ‰  „Â˜ÈÙ‰Â
 ˙ÈÏ‡¯˘È ‰¯·Ò‰· ˙È·ÈÒÓ ‰Ú˜˘‰· Ô‰Â  ÈËÙ˘Ó ÈÂÂÈÏ· Ô‰
 ·¯‰ Æ‰ÊÚ· ÌÈÏÈÈÁ‰ ÈÂ¯Á‡ ÏÚ Ì‚ ÚÈÙ˘Ó Ô·ÂÓÎ˘ ¯·„ ≠

Ǣ ÒÂÓ Ï˘ ‰Ï‡˘ ÂÊ ¨˙ÈËÙ˘Ó ‰Ï‡˘ ‡Ï ‰Ê˘ ·˘ÂÁ È˜ˆÂ¯
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"איש מהמפקדים לא מתייחס לאיום 
בצד המשפטי, ההתייחסות קשורה 

לשאלות מוסריות, לעתים לא מדובר 
דווקא במוסר יהודי, אבל כל אחד עם 

המוסר שלו

"העורף המשפחתי משמעותי מאוד 
לבנים שנמצאים בחזית, יש לשדר 

כל הזמן לבן, לבעל, לחבר, שאנחנו 
אתו. אם הם יוצאים לכמה שעות 

להתרעננות הם נחשפים לחדשות, 
ובזמן מלחמה צריך שהרוח הכללית 

הנושבת בתקשורת תשדר חוזק, אהבה 
לחיילים ואופטימיות
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רדיו גלי ישראל

אראל סג"ל
10:00

שרה ב"ק
יום ה' 8:00

מנחם הורוביץ
16:00

קלמן ליבסקינד
08:00

דליק ווליניץ
06:00

עו״ד יורם שפטל
 יום ה' 12:00

בס״ד

עו"ד איתמר בן גביר
וד"ר מיכאל בן ארי
עוקפים מימין יום ו' 11:00 

נועם יעקבסון )לאטמה(
גדי וייסברט )קלבת שבת(

מ'מצב? 13:00

הרב אייל ורד
לך אמר ליבי יום ב' 22:00

הרב שמואל אליהו
חיים כהלכה יום ו' 10:00

מאסטרו אלי יפה
תיבת נגינה יום ו' 16:00

יצחק מאיר
שעה לשבת יום ו' 17:00

 רוח 
קרב



השיבה מהודו8
יומן המתעד את מסעם של הרב רונצקי ואשתו רונית להודו

פורסם לאורך כמה שבועות בקיץ תשע"ה

"ככה" זה כן 
יום ג', ט' איירתשובה

יום  מדי  כהרגלי  ורצתי  קום  השכמתי  הבוקר 
לכפר הסמוך ובחזרה, כשבדרך נופים מדהימים. הרי 
עטויות  שפסגותיהם  על,  אל  הנישאים  ההימלאיה 
צביטה  בהחלט  ישנה  מלמעלה.  משקיפות  השלג 
בלב שאכן יפה כאן, אך זה לא שלנו. זה מזכיר לי 
בקניה:  מביקור  שנים  כמה  לפני  שלי  החזרה  את 
שחלפנו  מקומות  בדרך  תיאר  המטוס  קברניט 
אמר:  הוא  אילת  למפרץ  וכשהתקרבנו  מעליהם, 

"והנה הנגב שלנו".

חשבתי על הברכה שתיקנו חז"ל לרואה מראה 
לו  שככה  ה'...  אתה  "ברוך   - במינו  מיוחד  טבע 
כלשהי.  תוספת  ללא  אחת,  מילה  ככה,  בעולמו". 
זה  ה'"?  רבו מעשיך  "מה  לברך  לא  מדוע  לכאורה, 
כאן  גם  לו".  שככה  העם  "אשרי  עם  לי  מתחבר 
מילים עד כמה טוב לעם שה'  היה להכביר  אפשר 
א־לוהיו, אך משורר תהילים בחר לקצר, אולי מפני 
והנפלא הזה  שאי אפשר לבטא את הגודל העצום 
לומר  "ככה".   - אחת  קטנה  במילה  ובחר  במילים, 

לך, אל תכביר מילות ברכה, פשוט פקח את עיניך, 
ותן  ממאסרם,  ודמיונותיך  מחשבותיך  את  שחרר 
ההוד  ונורא  הגדול  ה'  מעשה  אל  להביט  לבך  את 

שלפניך.
חז"ל  שקבעו  הלשון  שמטבע  לומר  עוד  ייתכן 
באה ללמדנו שכמו המראה הנהדר שנגלה כאן לנגד 
עיניך, כך הדבר אף בשאר העולם, גם כשזה כמוס 

ונסתר מן העין.

רוגע, שקט, סמים
טיבטים  נזירים  קבוצת  מולי  באה  ריצתי  בדרך 
על  ראיתי  גלימות אדומות. בהתקרבם אליי  עטויי 
רחמנית,  ספק  משועשעת  ספק  שחוק,  בת  פניהם 
רצים".  לא  "בהודו   - בשקט  הפטיר  מהם  ואחד 
שכנה  מעיר  ציבורי  באוטובוס  אתמול  שהגיע  זוג 
ועצר  הכפרים  לאחד  נכנס  הנהג  שבדרך  לנו  סיפר 
כמחצית  והתעכב  עבודה,  כלי  לממכר  חנות  ליד 
של"קצב  נראה  כלבבו.  מעדר  לו  שבחר  עד  השעה 
הודו" שכזה לא אהיה מסוגל להתרגל לעולם... רוגע 
שבת,  של  מנוחה  מעין  בהם  שיש  מה  לזמן  ושקט 
זה בסדר גמור, אך אורח חיים שבו ערך הזמן אינו 
חשוב מנוגד לתפיסת העולם היהודית שלנו, שהיום 

קצר והמלאכה מרובה ובעל הבית דוחק.

צבעוני זה לא 
יום א' י"ד באיירתמיד רועש

לאחר נוהל בוקר של ריצה, תפילה ופת שחרית 
יצאנו  הרים,  נוף  על  שמשקיפה  שלנו  במרפסת 
לרחוב הראשי של הכפר לפגוש ישראלים. בולט פה 
מאוד השילוב היפה של תמימות ופשטות האנשים 
המקומיים והצבעוניות העשירה של הבגדים שהם 
אותה  שבארץ  לי  נדמה  הנשים.  בעיקר  לובשים, 
צבעוניות הייתה נתפסת כמשהו צועק ורעשני, אך 
הכוללת,  האנושית  מהתמונה  חלק  נראה  זה  כאן 

השקטה והרגועה.
בארץ  שאצלנו  שמפני  ייתכן  כך?  זה  מדוע 

מסוימים  וצבעים  דבר,  לכל  משמעות  מחפשים 
בכפר  כאן,  ואילו  אבלות.  ואחרים  עזות  מבטאים 
ללא  יותר,  פשוטה  לחיים  ההתייחסות  ההודי, 
לטוב,  חיים...  פשוט  יתרה,  ומחשבה  לב  תשומת 

ולפחות טוב.

אין עשן בלי אש
יום שישי י"ט באיירימין מקרבת 

לעזור  חבר'ה  כמה  מגיעים  הצהריים  לקראת 
דני  הם  בהם  הבולטים  השבת.  לסעודת  בהכנות 
לבוא  שמתמידים  רופין  מכפר  חמד  זוג  ודניאל, 
לעזור בכל אירוע שמתקיים בביתנו, והכול בשקט 
ובצנעה. בהמשך מגיעה הדלקת נרות שבת כשרוב 
הבנות אינן רגילות בכך, ודווקא היותן מחוץ לארצן 
בהדלקת  השבת  חוויית  את  לחוש  אותן  מעורר 

נרות.
לסעודת  יגיעו  כמה  יודעים  איננו  פעם  אף 
ביתנו  ומרפסת  הופתענו  הפעם  אך  השבת, 
התמלאה בצעירים ישראלים עד אפס מקום ממש! 
רבה  בצפיפות  יחד  התגודדו  צעירים  ממאה  יותר 
וקיבלו את השבת במזמורי התהילים ובקידוש ברוב 
עם. בהמשך סעודת השבת, שירים ושיח עד לאחר 
שהמתיקה  קטנה  קבוצה  נותרה  כשלבסוף  חצות, 
את הלילה בשירי נשמה של שבת. בתחושה נעימה 
וערבה מאוד נפרדו הבאים לביתנו ושבו למקום שבו 

הם מתארחים.
הזכרתי כבר ביומני שיש בכפר הסמוך לנו בית 
חב"ד שגם אותו פוקדים המטיילים הישראלים, אך 

לכאן, לבית היהודי, מגיעים רבים יותר.
פתיחות הלב שכזו עלולה ליצור מצבים עדינים. 
באחד הימים התקשרה נועה ושאלה אם היא יכולה 
להגיע לקבלת שבת יחד עם החבר ההודי שלה, מפני 
שבבית חב"ד לא מסכימים. הסכמתי לכך והם אכן 
שהיו  הישראלים  של  הרבות  בעשרות  ונבלעו  באו 
היהודי/ישראלי  והיחד  השבת  קבלת  להבנתי  כאן. 
עשויים להשפיע אך טוב על בת שכזו, הרבה יותר 

מאשר לדחותה מלבוא בצל קורתנו.

מוצש"ק אור לכ"א באייראחי, אני סחי
לאחר מלווה מלכה לצליל מיתרי הגיטרה וניגונו 
השבת  את  ומסכם  יושב  אני  החליל,  של  העדין 
שלנו כאן בבאקסו. שוב עלה נושא הסמים שקשה 
צעירים  הרבה  כך  שכל  ולידיעה  אליו  להתרגל 

ישראלים רכים בשנים משתמשים בהם.

לוואטסאפ מגיע סרטון 
מהתכנסות בישיבה שלנו 

באיתמר ביום ירושלים. חשבתי 
לעצמי איזו עצמה של שמחת 
אמת. של ודאות, אמונה ודרך 

חיים. אני רואה בעיני רוחי 
את כל אותם אלפי ישראלים, 
שמהלכים כאן בהודו בין חוגי 

לימוד של תורות הודיות ועישון 
סמים - לומדים בחברותות 

בישיבות בארץ שלנו ופניהם 
מאירות מהמפגש עם האמת של 
תורת ישראל. כתבתי לתלמידים 

המתוקים שלנו שֵידעו היטב 
שבהיותם עוסקים בלימוד 

התורה בארץ ישראל, הם נמצאים 
בליבת העולם ממש, ושלא 

יתבלבלו לטעות ולחשוב שישנם 
אוצרות של רוח במזרח כתחליף 

לתורת ישראל

זוג שהגיע אתמול באוטובוס 
ציבורי סיפר לנו שבדרך הנהג 

נכנס לאחד הכפרים ועצר 
ליד חנות לממכר כלי עבודה, 
והתעכב כמחצית השעה עד 
שבחר לו מעדר כלבבו. נראה 

של"קצב הודו" שכזה לא אהיה 
מסוגל להתרגל לעולם... רוגע 

ושקט לזמן מה שיש בהם מעין 
מנוחה של שבת, זה בסדר 

גמור, אך אורח חיים שבו ערך 
הזמן אינו חשוב מנוגד לתפיסת 

העולם היהודית שלנו, שהיום 
קצר והמלאכה מרובה ובעל 

הבית דוחק
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אלה חבר'ה טובים שלדבריהם מנת הסם נותנת 
חד  באופן  השונים  החיים  מצבי  את  לחוש  להם 
שזה  אומרים  הם  ובכלל  יותר,  לשמוח  וכך  וברור, 

וקשה  החברתי  החיים  ממעגל  חלק 
מעשן  שלא  מי  ממנו.  להימלט  מאוד 
נקרא 'סָחי', זאת אומרת שמרן יתר על 
וכשאני  החבר'ה.  בלשון  חנון  המידה, 
משיח את שעל לבי לחברים שנמצאים 
כאן זמן רב ופוקדים את ביתנו פעמים 
רבות ומנסה לקבל מהם סעד למצוקתי, 
מתברר שגם הם מעשנים מריחואנה... 
שאלתי אותם - האם אי אפשר להגיע 
לשמחה, לסיפוק ולאושר מתוך עצמך? 
מדוע אנשים נזקקים לדברים חיצוניים 
להם, שיש בהם גם חשש סכנה, שייתנו 
שחולפים  וטוב  רוגע  של  אשליה  להם 
כאן  גם  החברתי,  והמעגל  מהרה?  עד 
בתוך  ככבשה  להיות  נכון  לא  לדעתי 

עדר ולאבד את האישיות והרצונות.
ובכמה  תשובות  כמה  קיבלתי 
זה  שמבחינתם  הבנתי  ומהן  סגנונות 
)כאילו  וכו'  בירה  אלכוהול,  כמו  ממש 
כאלו שעיקר  ונכון ש"יש  בסדר(;  שזה 
מטרת הגעתם לכאן היא השימוש הזול 
אחרת,  זה  אצלנו  אבל  בסם,  והנוח 
תרבות  זו  מעשנים,  אנו  לפעמים  רק 

עכשווית ואנחנו שייכים אליה".
הקשבתי היטב לדבריהם ואני סבור 

השימוש  סוגיית  את  במישרין  לתקוף  נכון  שלא 
באיסור  לעסוק  טעות  שלדעתי  כמו  בסמים, 
שורש  יש  לטיול.  מהארץ  היציאה  של  ההלכתי 
לכל הסוגיות הללו והוא החיבור ההכרתי והפנימי 
לריבונו של עולם, למה שגדול מאתנו, וההבנה שיש 
מגמה לעולם, ושכל אחד מאתנו הוא שליח שאמור 

להביא בחייו את מה שיש באופיו ובקווי אישיותו.
בהשלכות  לעסוק  למאוד  עד  חיוני  בזאת 
שנובעות מכך, שהן תפקידו של העם היהודי באותה 

בכלל  מאתנו  אחד  כל  של  ומקומו  עולמית  מגמה 
מתוקים  הללו  הצעירים  החבר'ה  היהודי/ישראלי. 
מדבש, נבונים ומלאי ציפייה לחיים של אמת. ייתכן 
לתת  יכול  להודו  ובעיקר  למזרח  המסע  שלחלקם 
לרעיון הציוני  ביחס  רק  ולו  חייהם,  על  מבט חדש 
של שיבת עם ישראל לארצו והחובה שהיא בעצם 
זכות גדולה להיות שותף בדבר הענק הזה של בניית 

מדינה יהודית לאחר אלפיים שנות גלות.
צעירים,  אותם  עם  להתנהל  נכון  כך  לטעמי, 
לחירותם   - לדעתי  ובצדק   - מאוד  שרגישים 
כפייה.  ניסיון  של  מכל שבב  ונרתעים  המחשבתית 
להקשיב היטב לשיחם ואף לנסות להבינו, ורק אחר 
בית  כפי שתלמידי  בפינו, ממש  לומר את אשר  כך 

הלל הקדימו את דברי בית שמאי לאלו שלהם.
אגב, הבנות שבאו היו בגיל 24, ועדיין באמצע 
בתנו  על  חשבתי  סיום.  יעד  מבלי  בחו"ל  הטיול 
בן  לאומי  שירות  לאחר  בשנתיים,  מהן  שקטנה 
שנתיים וכבר אמא ובאמצע תואר ועובדת במשרה 
להתחיל  החיים?  של  האמת  מהי  ובכן,  קבועה... 

לעשות  לכול  קודם  או  רציני  באופן  מוקדם  אותם 
להתבונן  מנסה  אני  כך  על  הגדול'?  'הטיול  את 

בתקופה הזאת ונראה שהכול עניין אישי.

שבת כ"ז באייר
הסעודה  שלאחר  הקבוצתיות  בשיחות 
כאן  שלומדים  מה  על  שדיברה  לחבורה  הצטרפתי 
בטושיטה, מרכז לימודים בודהיסטי שאותו פוקדים 
מעמיק  עיסוק  שם  שיש  מתברר  רבים.  ישראלים 

בתורת מידות הנפש, ומה שטוב להם הוא שהלימוד 
לא קשור לאמונה כלשהי. "קח את מה שנראה לך 
ואני  ותעבוד עליו", כך אומרים להם.  ומדבר אליך 
כי רב חושב לעצמי - איזו החמצה ענקית  בצערי 
מקומות  ועוד  עוד  מקימים  בארץ, שלא  כאן  שלנו 
מקורות  עם  להיפגש  אפשר  שבהם 
ישראל  שביל  לאורך  למשל:  יהדותנו. 
יהודי־ למפגש  בתים  להקים  אפשר 

מוסדות  ליד  בתים  ועוד  ישראלי 
שעל  לאומית  משימה  זו  אקדמיים. 
מפלגת הבית היהודי להעמידה בראש 
היא  היהודית  שהזהות  מפני  מעייניה, 
הכוח המעמיד של כל מרכיבי העשייה 

הלאומית.

תורת הודו 
יום ב' כ"ט באיירוארץ ישראל

לוואטסאפ מגיע סרטון מהתכנסות 
הישיבות הגבוהות של גב ההר בישיבה 
מעגלי  ירושלים.  ביום  באיתמר  שלנו 
בחולצות  בחורים  מאות  של  רוקדים 
גג  את  מרימה  שכמעט  בשירה  לבנות, 
הבניין. חשבתי לעצמי איזו עצמה של 
ודרך  אמונה  ודאות,  של  שמחת אמת. 
כל  את  רוחי  בעיני  רואה  אני  חיים. 
כאן  שמהלכים  ישראלים,  אלפי  אותם 
בהודו בין חוגי לימוד של תורות הודיות לישיבה בת 
לומדים   - סמים  ועישון  במסעדות  ארוכות  שעות 
מאירות  ופניהם  שלנו  בארץ  בישיבות  בחברותות 
תורת  של  האמת  עם  מהמפגש  בורקות  ועיניהם 
שֵידעו  שלנו  המתוקים  לתלמידים  כתבתי  ישראל. 
בארץ  התורה  בלימוד  עוסקים  שבהיותם  היטב 
ושלא  ממש,  העולם  בליבת  נמצאים  הם  ישראל, 
רוח  ולחשוב שישנם אוצרות של  יתבלבלו לטעות 

במזרח כתחליף לתורת ישראל.
יום ב', אסרו חג שבועות

הופתעתי מהישראלים  לה  ובחג הצמוד  בשבת 
שעות  רוב  לאורך  התורה  ללימוד  שהגיעו  הרבים 

היממה.
הבחורים  על  אהובה  השבת  שקבלת  לכך 
הצעירים הללו כבר נוכחתי לדעת, אך לימוד תורה? 
דווקא כאן על גג ביתנו בכפר הנידח שבהררי צפון 
הודו התקיימו קבוצות לימוד שריגשו אותי מאוד. 
ישיבתנו  היכל  את  גודשים  שעות  שבאותן  ידעתי 
אך  ובוגרים,  תלמידים  מאות  איתמר  שביישוב 
יותר  רחב  חיוך  העלה  לדעתי  פה,  שהיה  הלימוד 
מתרוצצות  בתוכי  ושוב  מעלה.  של  בעולמות 
וצער  גיסא  מחד  והתרגשות  שמחה  של  תחושות 
התורה  ולימוד  החג  שמחת  גיסא:  מאידך  ותסכול 
ותסכול על כך שבארץ אין אנחנו עושים די להביא 
והם  ישראל לפתחם של אותם צעירים,  את תורת 
יהודי  בית  למצוא  כדי  למרחקים  לנדוד  צריכים 

וללמוד תורה.
אני  שבועות  מליל  עדיין  שרוגש  לבי  מהמיית 
קורא לחבריי בהנהגת הבית היהודי - אנא הפנו את 
מרב המאמצים לתחום הזהות היהודית שלנו. החלל 
העצום שקיים בארץ בחיבור ליסודות קיומנו כעם 
יהודי עלול להביא לקריסת כל מה שנשיג במערכות 
ביהודה  האחיזה  את  זה  ובכלל  האחרות  השלטון 
והמשמעותי,  האמתי  המאבק  נמצא  שם  ושומרון. 
עוד  ובבניית  חוקים  בחקיקת  מאשר  יותר  הרבה 

בתים בלב מדינתנו.
מבקשים  שלנו,  הילדים  הללו,  והבנות  הבנים 
חיבוק שיאמץ את כולנו יחד. השחרור מהשירות 
בצה"ל הנוקשה והשמרן מביא את הנוער המתוק 
של  מחוזות  אל  הודו,  של  הענק  למרחבי  הזה 
גם  אך  יופי  הרבה  בו  שיש  נגמר  בלתי  חופש 
שנגישים  הסמים,  כדוגמת  מעטים  לא  מכשולים 
פה לכל דורש, וגם תורת המזרח שעלולה לגרום 
יוצר מציאות  יחד  הכול  ולאיבוד הדעת.  לבלבול 
יכולת של הכלה,  בו  בית שיש  נפשית שמבקשת 

הקשבה, חום ואהבה.

הודו־ישראל
יומן מסע של משפחת רונצקי
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אברהם בנימין

 ‰Ó¯‚˘  ˜Ê‰Â  ÌÈÚ‚Ù‰  Û˜È‰  ÏÚ  ÌÈ˘·È‰  ÌÈ¯ÙÒÓ‰
 ¨̄ ·Ú˘  ÚÂ·˘‰  ÛÂÒ·  Ï‡Ù·  ‰˘Á¯˙‰˘  ‰Ó„‡‰  ˙„ÈÚ¯
 ˙‡ ÏÎÚÏ È„Î Ì‰· ÔÈ‡ Í‡ ¨˙Ú‰ ÏÎ ÌÈÎ„Ú˙ÓÂ ÌÈÎÏÂ‰
 ÈÙÏ‡ ˙Â¯˘Ú ¨ÌÈÚÂˆÙÂ  ÌÈ‚Â¯‰ ÈÙÏ‡ ∫„·Î‰ ÌÈÓ„‰ ¯ÈÁÓ
 ÆÌ˘‡¯Ï ‚‚ ˙¯Â˜ ÈÏ· Â¯˙Â˘ ÌÈÙÏ‡ ˙Â‡ÓÂ ÂÒ¯‰˘ ÌÈ˙·
 ˙È·· ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ È¯ÂÚÈ˘Ó ÂÏÂÎ ÌÈÚ„ÂÈ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó
 ÌÈÈÂË˜Ë ˙ÂÁÂÏ Ï˘ ¯·˘ Â˜ ÏÚ ˙Ó˜ÂÓÓ È̈„ÂÒÈ‰ ¯ÙÒ‰
 „ÚÂÓ‰ ¯ÂÊÈ‡· ‡È‰ Û‡ ˙‡ˆÓ ÍÎÈÙÏÂ ¨ı¯‡‰ ¯Â„Î ÌÂ¯˜Ó
 ·ˆÓÏ Ú‚Â· ˙È¯Â·Èˆ‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙  ̆‰‡¯ Æ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯Ï
 ˙¯¯ÂÚ˙Ó  ¨‰Ó„‡  ˙Â„ÈÚ¯Ï  Ï‡¯˘È  ˙È„Ó  Ï˘  ˙ÂÎÂÓ‰
 ˙ÈÏË˜  ‰Ó„‡  ˙„ÈÚ¯  ÏÎ  ¯Á‡Ï  ≠  ÌÈ˜¯ÙÏ  ˙ÎÚÂ„Â
 „Ú ˙ÂÚÈ‚Ó‰ ˙Â˘˜‰ ˙ÂÂÓ˙‰Â ˜ÂÁ¯‰ Á¯ÊÓ· ˙ÏÏÂÁ˙Ó‰

 ÆÂÈÏ‡
 ˙„ÈÚ¯  Ï‡¯˘È·  ˘Á¯˙‰Ï  ‰ÈÂÙˆ  ¨ÌÈÁÓÂÓ‰  ˙Î¯Ú‰Ï
 ¯ÂÊÈ‡·Â  ¯Á‡Ó  ¨˙Â·Â¯˜‰  ÌÈ˘·  ˙È˙ÂÚÓ˘Ó  ‰Ó„‡
 Æ‰˘  ∏∞≠±∞∞  ÏÎ·  ˙È˙ÂÚÓ˘Ó  ‰Ó„‡  ˙„ÈÚ¯  ˙˘Á¯˙Ó
 ¨̄ ÂÊÈ‡·  ‰Ó„‡‰  ˙Â„ÈÚ¯  Ï˘  ˙ÂÈÏ‚ÚÓ‰  ÌÚ  ˙Â¯ÎÈ‰‰
 ‰Ó„‡‰  ˙Â„ÈÚ¯  Ï˘  È¯ÂËÒÈ‰‰  Ú„È‰  ÏÚ  ˙ÎÓ˙ÒÓ
 ÌÈ„ÓÏ‰ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰–‰¯Ù ÌÈ‡ˆÓÓ ÏÚÂ ¯ÂÊÈ‡· Â˘Á¯˙‰˘
 ÌÈÈÊÈÙÂ‡È‚ ÌÈ·Â˘ÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÚÏÒ‰ ˙Â·Î˘ ¯·˘ ¯˜ÁÓ
 ˙ÓˆÂÚÏ  ˙ÂÁÂÏ‰  ˙„Â˙  ˙‡  Ì‚¯˙Ï  Ô˙È  ÌÈÈËÒÈËËÒÂ

 Ǣ ËÎÈ¯ ÌÏÂÒ· ˙„„Ó‰ ‰Ó„‡‰ ˙„ÈÚ¯
–È¯ÂÒ‰ ¯·˘‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ˘ÈÏ˘‰ ÏÚ ˙Ó˜ÂÓÓ Ï‡¯˘È¢
 ¢ÁÏÓ‰ ÌÈ  Ú˜·¢  ˙È¯„ÂÓ‰ ‰È‚ÂÏÂ‡È‚·  ‰ÂÎÓ‰ È̈‡˜È¯Ù‡
 È¯ÂÒ‰ ¯·˘‰ ÆÛÂÒ ÌÈ „ÚÂ ‰È˜¯ÂË ÌÂ¯„Ó Á˙Ó ¯˘‡ ≠
 ÁÂÏ‰ ∫ÌÈÈÂË˜Ë ˙ÂÁÂÏ È  ̆ÔÈ· ÍÂÎÈÁ ÏÂ·‚ ‰ÂÂ‰Ó È‡˜È¯Ù‡
 ≠ ÔÂ·Ï Á¯ÊÓÂ ‰È¯ÂÒ Ô„¯È ¨˙È„ÂÚÒ‰ ·¯Ú ˙‡ ÏÏÂÎ  ̆È·¯Ú‰
 ÔÂ¯ ¯¢„ ¯ÈÎÊÓ ¨¢‰ÓÂ¯„ Ú˘ ÈÈÒ Ï‡¯˘È ÁÂÏÂ ¨‰ÂÙˆ Ú˘
 Æ·‚· ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰È‚ÂÏÂ‡È‚Ï ‰˜ÏÁÓ‰Ó È̈·‡

 ˙ÂˆÂ‡˙Â  ÂÏ˘  ˙ÈÓÒÈÒ‰  ‰Ó¯‰  ˙‡  ˘È  ¯ÂÊÈ‡  ÏÎÏ¢
 ˙ˆÓ˙Ó ‡Â‰ ¨¢ÂÓÂ˜ÓÏ ˙ÈÈÈÙÂ‡‰ ®‰„ÈÚ¯‰ ˙ÓˆÂÚ© Ú˜¯˜‰
 ‰Ó¯· ˙ÂÚ¯ÂÙÏ „ÚÂÓ ÁÏÓ‰ ÌÈ Ú˜·¢ ÆÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú˜¯‰ ˙‡
 È‡˜È¯Ù‡‰Â È¯ÂÒ‰ ÁÂÏ‰ Ï˘ È˙˘‰ ‰ÚÂ˙‰ ÚˆÂÓÓ ≠ ÂÏ˘
 ‰ÈÏÓÈ‰‰ È¯‰ Í¯Â‡Ï ÂÏÈ‡Â ¨‰˘· ¯ËÓÈÏÈÓ µ–Î ÏÚ „ÓÂÚ
 ¯ËÓÈËÒ  µ–Î  ÏÚ  ¯·Â„Ó  ¨‰È¯ÂÙÈÏ˜·˘  Ò‡È¯„‡  ÔÒ·Â
 ‰Ó„‡‰ ˙Â„ÈÚ¯ Ï˘ ‰ÓˆÂÚ‰Â ˙Â¯È„˙‰˘ ¯ÓÂ‡ ‰Ê Æ‰˘·
 ˘È  ÂÏˆ‡  ÆÂÏˆ‡  ¯˘‡Ó  ˙ÂÏÂ„‚  ¯˙ÂÈ  ¯˘Ú  ÈÙ  Ì‰  ¨Ì˘
 Ì˘  ÆÍ¯Ú·  ¯Â˘Ú  ÏÎ  Ì˘Â  ¨‰˘  ±∞∞  ÏÎ  ˙ÈÒ¯‰  ‰„ÈÚ¯
 ÌÏÂÒ·  ∏–Ï  ∑  ÔÈ·  Ï˘  ‰ÓˆÂÚ·  ˘Á¯˙˙ ˙ÈÒÂÙÈË  ‰„ÈÚ¯

 Æ¢∑–Ï ∂ ÔÈ· Ô‡ÎÂ ¨̄ ËÎÈ¯

רעידות אדמה בישראל 
- מאז ועד היום

 Âˆ¯‡·  Â˘Á¯˙‰˘  ‰Ó„‡‰  ˙Â„ÈÚ¯Ï  ÌÈ˜È˙Ú  ÌÈ„‰
 ¨ÌÈÏÈ‰˙·  ÌÈ·¯  ÌÈ˜¯Ù·  ‡ÂˆÓÏ  Ô˙È  Í̈¢˙‰  ˙ÙÂ˜˙·
 Ï‡¯˘È  ÈÎ  ‡·Ó‰  ‰È¯ÎÊ  ˙‡Â··Â  ÒÂÓÚ  ¯ÙÒ  ˙ÏÈÁ˙·
 Æ¢‰„Â‰È  ÍÏÓ  ‰ÈÊÚ  ÈÓÈ·  ˘Ú¯‰  ÈÙÓ  Ì˙Ò  ¯˘‡Î¢  ÂÒÂÈ
 ¨¢ı¯‡‰  È„ÒÂÓ  Â˘Ú¯È¢  „ˆÈÎ  ˙¯‡˙Ó‰  Â‰ÈÚ˘È  ˙‡Â·
 ÌÈÂ‡‰ ¯ÒÂÁ ˙ÓˆÂÚ ˙‡ ˙Â¯ÂÙÒ ÌÈÏÈÓ· ‡Ë·Ï ‰ÁÈÏˆÓ
 ¨ı¯‡‰ ‰ÚÚÂ¯˙‰ ‰ÚÂ¯¢ ∫Ú·Ë‰ ˙ÓˆÂÚ ÏÂÓ Ì„‡‰ È· Ï˘
 ı¯‡  ÚÂ˙  ÚÂ  Æı¯‡  ‰ËËÂÓ˙‰ ËÂÓ  ¨ı¯‡  ‰¯¯ÂÙ˙‰  ¯ÂÙ

 Æ¢‰ÂÏÓÎ ‰„„Â˙‰Â ¨̄ ÂÎÈ˘Î
 ˙˘ÂÏ˘Ï ‰˙˘Â„˜Â  Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â·˜Ú·¢
 ÏÎ  Ï˘  ·Â˘Á  „ÂÚÈ˙  ÂÏ  ˘È  ¨˙ÂÈËÈÒ‡˙ÂÂÓ‰  ˙Â˙„‰
 ÌÈ˘‰  ÌÈÈÙÏ‡·  Ô‡Î  Â˘Á¯˙‰˘ ˙ÂÈÏË˜‰  ‰Ó„‡‰  ˙Â„ÈÚ¯
 ÈÙÏ  ¥±  ˙˘·  ˘Ú¯‰Ó  ÏÁ‰¢  ÆÈ·‡  ¯ÓÂ‡  ¨¢˙ÂÂ¯Á‡‰
 „ÂÚÈ˙·  ¯Â·Ú  Â̈‰È˙È˙Ó  Ô·  ÛÒÂÈ  È·˙Î·  ¯‡Â˙Ó˘  ‰¯ÈÙÒ‰
 ¨˙ÈÈÓ˘‰  ‰‡Ó·  Ô‡Î  ‰ÏÏÂÁ˙‰˘  ˙ÈÊÎ¯Ó‰  ‰Ó„‡‰  ˙„ÈÚ¯
 Â‚¯‰Â  ‰ÓÂ¯„  „ÚÂ  ‰ÂÙˆÓ  Ï‡¯˘È  ı¯‡·  ÌÈ¯Ú  ÂÒ¯‰  ‰·
 ¯ÎÂÓ ‡Ï ‰¯ÂÙÈÒ˘ ˙¯Á‡ ‰ÏÂ„‚ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ÆÌÈ·¯ ÌÈÙÏ‡
 ˙ÙÂ˜˙ Ï˘ ‰ÓÂˆÈÚ© ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‡Ó‰ ÚˆÓ‡· ‰˘Á¯˙‰ ÍÎ ÏÎ
 ‰Î‰‰  ˙Â„Â·Ú  ˙‡  ‰˜ÈÒÙ‰  ‰˘ÚÓÏÂ  ‰Ò¯‰  ®ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰
 ¯ÒÈ˜‰  Ï˘  Â¯Â˘È‡·  ÂÏÁ‰˘  È˘ÈÏ˘‰  ˘„˜Ó‰  ˙È·  ˙È·Ï
 ‰„ÈÚ  ̄Æ¢˙Â¯ˆ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰· ˜·‡  ̆¢¯ÙÂÎ‰ ÒÂ‡ÈÏÂÈ¢ È̈ÓÂ¯‰

 Ǣ ÓÂÚ· ‚¢Ï ≠ ¯ÈÈ‡ Á¢È ÍÈ¯‡˙· ‰˘Á¯˙‰ ¨·‚‡ Â̈Ê
 ‰Ó„‡‰ ˙„ÈÚ¯ ‰˙ÎÊ È¯„ÂÓ „ÂÚÈ˙Ï
 ‰˘Á¯˙‰˘  ÂÊ  ¨‰Â¯Á‡‰  ˙È˙ÂÚÓ˘Ó‰
 ‰„ÈÚ¯· Æ±π≤∑ ≠ Ê¢Ù¯˙‰ ˙˘· Ï‡¯˘È·
 ®̄ ËÎÈ¯  ÌÏÂÒ·  ∂Æ≤µ  Ï˘  ‰ÓˆÂÚ·©  ÂÊ
 ¨‰˙·È·Ò·Â  Ï‡¯˘È·  ˘È‡  µ∞∞–Î  Â‚¯‰
 ‰Ó„‡‰  ˙„ÈÚ¯·  ÆÂÒ¯˜  ÌÈ·Ó  ÈÙÏ‡Â
 ˙˘· Ô̈ÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘ π∞–Î ‰˘Á¯˙‰˘
 ˙Ùˆ  ÌÈ¯Ú‰  Â·¯Á  ¨±∏≥∑  ¨Ê¢ˆ˜˙‰
 ÂÏÚ˘  ÈÓ‡Âˆ  ÈÏ‚  ‰‚ÙÒ  Û‡˘  ¨‰È¯·ËÂ
 ‰ÎÓ  ‚ÙÒ  È„Â‰È‰  ·Â˘ÈÈ‰  Æ˙¯Î‰  ÔÓ
 ‰˘Á¯˙‰˘  ‰Â¯Á‡‰  ‰Ó„‡‰  ˙„ÈÚ¯  ÆÂ‚¯‰  ÌÈÙÏ‡Â  ‰˘Â‡
 ‡È‰ Û‡ ‰Ó¯‚ Û̈ÂÒ ÌÈ· ‰È‰ ‰ÊÎ¯ÓÂ ¨±ππµ ¨‰¢˘˙‰ ˙˘·

 Æ‰˙·È·ÒÂ ˙ÏÈ‡· È˙ÂÚÓ˘Ó È„ ˜ÊÏ
 ¨̄ ˙ÂÈ  ‰·¯‰  ‰‰Â·‚  ˙ÂÙÈÙˆ·  ˙·˘ÂÈÓ  Ï‡¯˘È˘Î  ¨ÌÂÈÎ
 ‰ÏÂÚ ÍÎ ÆÌÈ„ÓÈÓ–ÌÂˆÚ ÔÂÒ‡Ï ÏÈ·Â‰Ï ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ‰ÈÂ˘Ú
 ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂÏÂ  Ú„Ó‰ „¯˘ÓÏ ˘„ÂÁÎ ÈÙÏ  ˘‚Â‰˘ ¯˜ÁÓÓ
 ÛÏ‡  ∏∞∞–Î  Ì˘È  Ï‡¯˘È·  Æ‰Ó„‡  ˙Â„ÈÚ¯  ÈÙÓ  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï
 Û˜Â˙· ˙Â„ÓÂÚ ÔÈ‡˘ ¨∏∞–‰ ˙Â˘ ÈÙÏ Â·˘ ¯ÂÈ„  ˙Â„ÈÁÈ
 ˙Â‡ˆÓ ÍÎÈÙÏÂ ‰Ó„‡ ˙Â„ÈÚ¯ ÈÙ· ˙Â„ÈÓÚÏ ‰ÈÈ·‰ Ô˜˙ Ï˘
 ÈÂÎÈÒ ˙ÂÏÚ· ˙Â·˘Á ÔÎÂ˙Ó ÛÏ‡ ∑∞–Î Æ˙ÈÂÈ·–‰ÎÂÓ ‰ÎÒ·
 ÂÙÂÓ ÔÎÂ˙ÓÂ  ¨‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙Â˘˜ ˜ÊÈ‰Ï ‰Â·‚
 ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ÔÂÎÈÒ‰ ˙Ó¯· ˙Â‡ˆÓ  ̆¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ÛÏ‡ ¥∞–Î

Æ˜ÊÈ‰Ï

היקף האסון 
התרחיש שאליו נערכת המדינה 
במקרה של רעידת אדמה קשה

בניינים נזק כבד או הרוסים  28,600
בניינים נזק קל או בינוני  290,000

איש עקורים מבתיהם  170,000
הרוגים  7,000

פצועים בינוני וקשה  8,600
פצועים קל  37,000

אנשים חיים לכודים מתחת להריסות  9,500

 ÂÏ‡  Ì‰  ¨˜Ê‰  ¯˜ÈÚ  ˙‡  ‚ÂÙÒÏ  ÌÈÈÂÙˆ˘  ÌÈ·Â˘ÈÈ‰
 „ÚÂ ÔÂÙˆ· ‰ÂÓ˘ ˙ÈÈ¯˜Ó ≠ Ô„¯È‰ Ú˜· Í¯Â‡Ï ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰
 ¨‡Ó‚Â„Ï ‰ÏÂÁ‰ ˜ÓÚ· ‰È‰È ˘Ú¯‰ „˜ÂÓ Ì‡¢ ÆÌÂ¯„· ˙ÏÈ‡
 ¯ÂˆÁ  ¨‰ÂÓ˘  ˙ÈÈ¯˜  Ï·‡  ¨‰‡¯Î  ÌÂÏÎ  ˘È‚¯˙  ‡Ï  ˙ÏÈ‡
 Ô̈‡˘  ˙È··  ‰È‰È  ‰Ê  Ì‡  Æ˙Â˘˜  ÂÏ·ÒÈ  ‰È¯·ËÂ  ¨˙ÈÏÈÏ‚‰
 ‡Â‰˘ ¨̄ Â‚È ¯·˘ ÏÏ‚· ¨‰ÙÈÁÂ ‰ÏÂÙÚÏ Ì‚ ÚÈ‚‰Ï ÈÂ˘Ú ˜Ê‰
 Ï˘ ˙È‚ÂÏÂ‡È‚‰ ˙È˙˘˙‰ ÆÈ‡˜È¯Ù‡ È¯ÂÒ‰ ¯·˘‰Ó ˙ÂÙÚ˙Ò‰
 Ï˘ „Â‡Ó ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰¯·‚‰Ï ˙Ó¯Â‚˘ ÂÊÎ ‡È‰ ‰ÙÈÁ ı¯ÙÓ

המביט לארץ ותרעד
באמת שאנחנו לא מתכוונים להכניס לפאניקה אבל 

רעידות אדמה צריכות בהחלט להטריד את יושבי 
ארץ הקודש  כיצד אנחנו נערכים לקראת הרעש 

הבא, ואפילו מתי אפשר לצפות לו 

 ‰Ê  ‰ÙÈÁ·  ÌÈÈÓÈÎ–Â¯ËÙ‰  ÌÈÏÚÙÓ‰  ÌÚÂ  ¨Ú˜¯˜‰  ˙ÂˆÂ‡˙
 ÆÈ·‡ ÔÈÈˆÓ ¨¢˙˜˙˜˙Ó ÔÓÊ ˙ˆˆÙ ËÏÁ‰·

אי אפשר להתכונן לגמרי
 ‰È„Ó‰  ÈÎ  ˙È˙Ï˘ÓÓ  ‰„ÚÂ  ‰ˆÈÏÓ‰  ¯Â˘ÚÎ  ÈÙÏ  ¯·Î
 ¯ÂÊÈ‡· ÌÈ‡ˆÓ‰ ÌÈ·ÓÏ ˙È˙˘  ̇¯ÂÙÈ˘Â ˜ÂÊÈÁ ˙Â„Â·Ú Úˆ·˙
 ·Èˆ˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰„ÈÓÚ‰ ¯Â·Èˆ È·Ó ˜ÂÊÈÁ Ì˘Ï Æ‰Â·‚ ÔÂÎÈÒ
 ¨‰˘· ¶ ÔÂÈÏÈÓ ±¥∞ ≠ ‰˘ ≤µ Í¯Â‡Ï ¶ „¯È‡ÏÈÓ ≥ÆµÎ Ï˘

 ÆÌÈÏÂÁ È˙· ¥–Â ¯ÙÒ È˙· ∏∞–Î Ï˘ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ‰
 ¨¢≥∏  ‡¢Ó˙¢  ˙ÈÎ˙ ‡È‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· ÛÒÂ  ·ÈÎ¯Ó
 ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÈË¯Ù‰ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ÈÈÈ· ˙È˙˘  ̇˙‡ ˜ÊÁÏ ‰„ÚÂ˘
 ˙ÓˆÂÚ· Â„ÓÚÈ˘ ˙Ó ÏÚ ¨‰·Ó‰ ˙Â„ÂÒÈ Ï˘ ˜ÂÊÈÁÂ ‰·Á¯‰
 Ï˘ ıÈ¯Ó˙‰ Æ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯· ‰ÈÂÙˆ‰ ˙ÂÈˆ¯·ÈÂÂ‰
 Ï˘  ‰·Á¯‰Â  ˜ÂÊÈÁÏ  ÌÈÎÂÊ  ÌÈ¯ÈÈ„‰  ≠  ÈÏÎÏÎ  ‡Â‰  ˙ÈÎ˙‰
 ¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ ‰Â· ÒÓ ˙ÂÁ‰Ï ‰ÎÂÊ  ̆ÔÏ·˜‰Â ¨˙ÂÏÚ ‡ÏÏ Ì˙È·
 ‡¢Ó˙˘ ‡È‰ ‰ÈÚ·‰ ÆÁÂÂ¯· ¯ÎÂÓ ‡Â‰ Ô˙Â‡ ‚‚‰ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ
 ˙Â¯È„‰Â Ú˜¯˜‰ Í¯Ú Ì‰· ˙ÂÓÂ˜Ó· ˜¯ ˙Úˆ·˙ÓÂ ‰ÓÈ˘È ≥∏
 ‡˜ÂÂ„ ÆÍÂÓ ÔÂÎÈÒ ¯ÂÊÈ‡· ‡ˆÓ‰ Ô̈„ ˘Â‚· ¯˜ÈÚ· ≠ ÂÈ„ ‰Â·‚
 ˙È¯˜  ¨‰È¯·Ë  Ô̈‡˘  ˙È·Î  ÌÈ·Â˘ÈÈ·  ¨ÌÈÎÂÒÓ‰  ÌÈ¯ÂÊÈ‡·
 Ì‰Ó ÌÈ·¯˘ ¨ÌÈ¯Â‚Ó È·Ó Â˜ÊÂÁ ‡ÏÂ ËÚÓÎ ˙ÏÈ‡Â ¨‰ÂÓ˘

 ÆÌÈ„ÂÓÚ ÏÚ Â·
 ˙ÈÒÁÈ ‰ÏÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ‰˘È È̈Â‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ ˙Â˜ÒÓ ÈÙ ÏÚ
 ·Â¯  ˙Â„ÂÒÈÏ  ˜ÂÊÈÁ  Úˆ·Ï  ®̄ ÂÈ„  ˙„ÈÁÈÏ  ÌÈÏ˜˘ ÛÏ‡  ¥∞–Î©
 ¨‰È¯ÙÈ¯Ù·  ¯˜ÈÚ·  ÌÈ‡ˆÓ‰  ¨‰‰Â·‚  ÔÂÎÈÒ  ˙Ó¯·  ÌÈ·Ó‰
 ÆÌÈ·Ó‰ ˜ÂÊÈÁ ˙ÈÎ˙Ó ÈÏÎÏÎ‰ ıÈ¯Ó˙‰ ˙‡ ˜˙Ï ˘È ÍÎÈÙÏÂ
 ÌÈ·Ó‰  ˜ÂÊÈÁ  ˙‡  Â·ÈÈÁÈ˘  ÌÈ„Úˆ  ÏÚ  ‰ˆÈÏÓ‰  ‰„ÚÂÂ‰
 ÌÈˆÈ¯Ó˙  ˙ÚÈ·˜  ÍÂ˙  ¨ÌÈ¯ÈÈ„‰  Ï˘  ˙ÈÓˆÚ  ˙ÂÙ˙˙˘‰·
 ˙Â‡ÂÂÏ‰Â  „ÂÒ·Ò  ˙˜Ú‰  „ˆÏ  ¨ÚÂˆÈ·Ï  ÌÈÈÏÈÏ˘Â  ÌÈÈ·ÂÈÁ

 Æ„ÁÂÈÓ· ‰˘˜ ÈÏÈÏÎ ·ˆÓ· ÌÈ‡ˆÓ‰ ˙È· È˜˘ÓÏ

 ‰Ó„‡‰ ˙„ÈÚ¯Ï Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ  ‡Ï ‰È„Ó˘ ¯ÂÎÊÏ  ÍÈ¯ˆ¢
 Ô̈ÂÁËÈ·Ï  ÛÒÎ  ‰Ï  ‰È‰  ‡Ï  Ê‡  ÈÎ  ¨˙È¯˘Ù‡‰  ¯˙ÂÈ·  ‰ÏÂ„‚‰
 Ô˜˙ Ú·˜ È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ·¢ ÆÈ·‡ ¯¢„ ¯ÈÎÊÓ ¨¢ÍÂÈÁÂ ‰ÁÂÂ¯
 µ∞∞  ‡Â‰  ‰Ï˘  ¯ÂÊÁÓ‰  ÔÓÊ˘  ‰Ó„‡  ˙„ÈÚ¯Ï  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰  Ï˘
 ‰˙È‰˘ ÈÙÎ ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ‰Ù ‰È‰˙ ‡Ï˘ ¯ÓÂ‡ ‡Ï ‰Ê Æ‰˘
 ˙¯Á‡  ¨‰ÊÎ  ¯·„Ï  Í¯ÚÈ‰Ï  ¯˘Ù‡  È‡  Ï·‡  ¨˙ÈÈÓ˘‰  ‰‡Ó·

 Æ¢Ï‚¯‰ ˙‡ ËÂ˘Ù˙ Ï‡¯˘È ˙È„Ó
 ÈÂ‚¯‡  Ï˘  ‰Î‰‰  ÂÊ  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰  Ï˘  È˙ÂÚÓ˘Ó‰  ˜ÏÁ‰¢
 ÌÈÎ¯ÂÚ˘  ÌÈÏÂ‚¯˙·  ÆÌ‰Ï˘  ˙Â„ÈÈËˆ‰·Â  ÌÈÏÂ‚¯˙·  ¨ÌÂ¯ÈÁ‰
 ˙Â˙Â˘  ‰‡¯˙‰‰  ˙ÂÎ¯ÚÓ·  ˙Â„ÒÂÓ‰  „ÂÈˆ·Â  ¯ÙÒ‰  È˙·
 ˘ÓÓ ø˜ÈÙÒÓ ‰Ê˘ „È‚‰Ï Æ‰˙ÈÎ‰Ó ˙‡ˆÏ ˙ÂÈ˘ Ï˘ ÁÂÂ¯Ó
 Ï·‡ ¨‰˘ ±µ ÈÙÏÓ ÌÈÎÂÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ÂÁ‡ ÌÂÈ‰ Ï·‡ ¨‡Ï
 ·ˆÓÏ  ÚÈ‚  ‡Ï  ÌÚÙ  Û‡  ÆÔÈÚ·  ˙Â˘ÚÏ  ‰Ó  ‰·¯‰  „ÂÚ  ˘È

 Æ¢‰¯˜È ‡Ï ¯·„ ÌÂ˘Â ÌÈÎÂÓ ÂÁ‡ Â·˘ ÈÏ‡È„È‡
 ˙„ÈÚ¯ ¯Á‡Ï ˙ÂÚ˘ ∑≤ Í˘Ó·˘ ÔÈ·‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÁ¯Ê‡‰¢
 ˙ÂÁÂÎ  ˜ÈÙÒÓ  ‰È‰È  ‡Ï  Æ„·Ï  ¯„˙Ò‰Ï  ÂÎ¯ËˆÈ  Ì‰  ¨‰Ó„‡
 ¯˘Ù‡˘  ‰Ó  ÆÒ¯‰‰  È„˜ÂÓ  ÏÎ·  ÏÈ·˜Ó·  ÏÙËÏ  È„Î  ıÂÏÈÁ
 ˙ÂÏ˙Ï  ‡Ï  ‰Ê  ¨˙È„ÈÈÓ‰Â  ˙ÈË¯Ù‰  ‰Ó¯·  ÌÈÈ˙È·  ˙Â˘ÚÏ
 ˙Â˜ÂÈ˙Â ÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙ÂËÈÓ Ï ÚÓ ˙Â¯È˜‰ ÏÚ ÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÈÂÎ
 ‡Ï ÔÈ·Ï Ì‡ Ì‚ ÆÌÈ„ÏÈ Ï˘ ˙ÂËÈÓ ÏÚÓ ˙Â˘¯· ÌÈ˘Ï ‡ÏÂ
 ¯ÈÁÓ ˙Â·‚Ï ÌÈÏÂÎÈ˘ ¨˙Â¯È˜‰Ó ÌÈ¯·„ ÂÏÙÈ ÔÈÈ„Ú ¨ÌÂÏÎ ‰¯˜È

 Æ¢ÌÈÚÂˆÙÂ ÌÈ‚Â¯‰ Ï˘ ¯˙ÂÈÓ

יהודים יושבים על ביתם החרב ברובע היהודי, 1927.

ד"ר אבני

הודו–ישראל
יומן מסע של משפחת רונצקי

אחרי מות–קדושיםו' באייר, יום שישי ער"ש קודש 
 È¯„ÁÓ „Á‡· ·˙ÂÎÂ ·˘ÂÈ
 ¨̆ ¯„Ó  ˙È·  ˘Ó˘Ó˘  ÂÏ˘  ˙È·‰
 ˙‡ „ÁÈÈÏÂ  ÒÎ˙‰Ï ¯˘Ù‡ Â·˘ ÌÂ˜Ó
 ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙Ó‡Ï  ˙Â·˘ÁÓ‰Â  ·Ï‰
 ˙Â˘ÚÏ  ÔÂÎ  ÆÂÏ˘  ‰·Â‰‡‰  ı¯‡ÏÂ
 Ë¯Ù·Â  ¨ÌÏÂÚ·˘  ÌÂ˜Ó  ÏÎ·  ‰Ê  ˙‡
 ˙ÂÂ˘  ˙Â˙„  ˙‡ÏÓ  ‡È‰˘  Â„Â‰·  Ô‡Î
 Ï˘  ‰¯Ê  ‰„Â·Ú  Ô‰  Ô˜ÏÁ·˘  ¨˙ÂÂ˘ÓÂ

ÆßÂÎÂ ÌÈÏÒÙ ¨̆ ÓÓ
 Â‡·Â  ÂÙÒ‡˙‰  ÔÂ¯ÎÈÊ‰  ÌÂÈ  ÏÈÏ·
 ÌÈ¯ÈÚˆ  ‰‡ÓÓ  ¯˙ÂÈ  Â˙È·  ˙ÒÙ¯ÓÏ
 ¨ÌÈÏÙÂ  È¯ÂÙÈÒ  Ï˘  ˘‚ÙÓÏ  ÌÈÏ‡¯˘È
 ÆÂÏÂÎ  ·Ï  ˙‡  ËÈË¯‰˘  Ô̈Â‚ÈÂ  ¯È˘
 ı¯‡Ï  ÌÂˆÚ‰  ÚÂ‚Ú‚‰  ‡˜ÂÂ„˘  ‰Ó„
 ÌÚ  „ÁÈ  ¨˙È··˘  ˙ÂÁÙ˘ÓÏÂ  ÂÏ˘
 ÌÈ‡˘  ÌÈ¯·Á‰  ÏÚ  ·‡Î‰Â  ¯Úˆ‰
 ‰ËÈÏ·‰˘  ‰˘ÂÁ˙Ï  Â‡È·‰  Â̈ÓÚ  „ÂÚ
 Â¯˘  ÍÎ  ÆÂ·˘  ‰ÙÈ‰  ˙ÂÈÏ‡¯˘È‰  ˙‡
 ÏÈÏÁ  ¨̄ ÂÈÎ  ¨˙Â¯ËÈ‚  ÈÏÈÏˆÏ  Â¯ÙÈÒÂ
 ˘ÓÓ  ÆÏÈÏ‰  ˙ÂˆÁ  ¯Á‡Ï  „Ú  ÛÂ˙Â
 ˘È‡  ˘È‡  ¯ÊÙ˙‰ÏÂ  „¯ÙÈ‰Ï  ‰È‰  ‰˘˜
 ÌÈ˜¯ËÏÂ  ‰‚ÂÈ‰  ˙Â‡„ÒÏ  Â̈ÓÂ˜ÓÏ

Æ·È·ÒÓ˘ ÌÈ¯‰·
 ÌÂÈ·˘  ÈÙÓ  ˙‡Ê  ÔÈÈˆÓ  È‡
 „ÂÚ·  ÆÈ¯Ó‚Ï  ˙¯Á‡  ‰È‰  ˙Â‡ÓˆÚ‰
 ÈÂ‡¯  ÔÎÂ˙  ‡ˆÓ  ÔÂ¯ÎÈÊ‰  ÌÂÈ  ·¯ÚÏ˘
 Â˜ÏÁ  ˙Â‡ÓˆÚ‰  ÌÂÈÏ  ÒÁÈ·  Â̈Ó˘Ï
 ÁÈ˘  ÌÈÈ˜˘  ‰˙ÈÈ‰  È˙Úˆ‰  Æ˙ÂÚ„‰
 Ô„ÈÚ· Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ
 ¨ÏÂ„‚ „Á‡ ÈÏ·ÂÏ‚ ¯ÙÎ ‡Â‰˘ ÌÏÂÚ Ï˘
 ÏÈÏ Ï˘ ˙Â„·Î‰ ¯Á‡Ï˘ Â˘˜È· ‰ß¯·Á‰

 ß¯ÂÂÈÁ‰ ˘˘‚‰ß Ï˘ ÔÂÎ¯ÚÓ ÚÓ˘ ˘Ó‡
Æ˙Â¯È·Â ÌÈÙÈ¯Á ˙Â‡˜˘Ó ÂÈ‰È˘ ‚‡„Â

 ˙È„ÂÒÈ  ‰„Â˜  Ô‡Î  ˘È˘  ¯Â¯·  È„
 ‰‡Â˘‰ ÌÂÈ Â̈Ï˘ Ï¯Â‚· ≠ ¯¯·Ï ÍÈ¯ˆ˘
 ÌÈ˜ÒÂÚ Â‡ ¨Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁÏ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈÂ
 Ï˘ ÌÈÎ˙ ÍÎÏ ÌÈ˘È„˜ÓÂ È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡·
 ˙È„Ó˘ Â̈Ï˘ „ÂÚÈÈÏ ÒÁÈ· Í‡ ª̃ ÓÂÚ
 ˜ÂÒÈÚ ÔÈ‡ Â̈· ÈÊÎ¯Ó ·ÈÎ¯Ó ‡È‰ Ï‡¯˘È
 ÌÈÂÎ¯ÚÓ  „·ÏÓ  È̈˙ÂÚÓ˘Ó  ÔÎÂ˙  ÏÚ·

Æ˙Â¯È·Â
 ¯·Ú ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ·¯Ú Ì‚ ¨‰˘ÚÓÏ
 „ÁÈ·‰Â Ô̈Â‚È·Â ¯È˘· ¨‚Á ˙„ÂÚÒ· ÂÈÏÚ
 ˙‡  ÌÈÚ‰Â  ÂÏ˘  ˙‡  ‰˘Ú  ÈÏ‡¯˘È‰

Æ‰¯ÈÂÂ‡‰
 ˘È  ≠  ˙ÈÏ‡¯˘È‰  ˙ÂÒÎ˙‰Ï  ÒÁÈ·
 ÌÈÚÈ‚Ó˘  ÌÈ·¯  ÆÔ·ÂÓ  ‡Ï  Â‰˘Ó  Ô‡Î
 ˙Â˜È·„‰Ó  ˙‡ˆÏ  Âˆ¯˘  ÌÈ¯ÓÂ‡  Ô‡ÎÏ
 ¨‰ÏÂÓ‰‰ÓÂ  ˘Ú¯‰Ó  ¨ı¯‡·  ˘È˘
 ¨‰‰Â  ¨Á¯ÊÓ·˘  Ë˜˘‰  ˙ÂÊÂÁÓ  Ï‡
 ˙‡  ˘È‡  ÌÈ˘ÙÁÓ  Ô̈‡ÎÏ  ÌÈÚÈ‚Ó˘Î
 „̈ÁÈ· ÌÈÏÈÈËÓ ÌÈÏ‡¯˘È‰ ‡˜ÂÂ„ ÆÂ‰Ú¯
 ‰‡¯ ÆßÂÎÂ ÁÂ¯È‡ ˙ÂÓÂ˜Ó Ì˙Â‡· ÌÈ¯‚
 ‡ˆÓ˘  ÂÏ˘  Û˙Â˘Ó‰  ‰ÎÓ‰˘  ÈÏ
 ÂÏ Ô˙Â ‡Ï „̈Á‡ ÏÎ ·Ï· ‰ÓÈÙ ˜ÂÓÚ
 È¯‰·˘ ÌÈÁ„È‰ ÌÈ¯ÙÎ· ÂÏÈÙ‡ „¯ÙÈ‰Ï

ÆÂ„Â‰ ÔÂÙˆ

 ˙È·  Ì‚  ˘È  ÂÏ˘  ¯ÂÊ‡·
 ÏÚ  ÌÈÏ‡Â˘˘  ÂÏ‡Î  ˘ÈÂ  „̈¢·Á
 ÈÈ‡  „¢·Á  ˙È·  ˙‡  ÆÂÈÈ·  Ï„·‰‰

 „Ú ˙Ó‡· Ë·Ï˙Ó È‡ ÂÏˆ‡ Í‡ ¨̄ ÈÎÓ
 Ï˘ ˙È˙„ ‰¯ÈÂÂ‡ Ô‡Î ¯ÂˆÈ˘ ÔÂÎ ‰ÓÎ
 ¨̆ ¢ˆÂÓ· ‰ÎÏÓ ‰ÂÂÏÓ· ¨˙‡Ê ÌÚ Æ̆ ÓÓ
 ‰¯Â·Á  ‰¯‡˘˘Î  ÔÂ¯ÎÈÊ‰  ÌÂÈ·  ÔÎÂ
 Ï¢ÊÁ  È¯Ó‡Ó  „ÁÈ  Â„ÓÏ  ¨̄ ˙ÂÈ  ‰Ë˜
 ÌÒ¯Ù˘ ÔÎ˙ÈÈ Æ̆ „Â˜ Ï˘ ÌÈÎ˙ ¯‡˘Â
 ÚÂ·˘‰ È·¯Ú· Û˙Â˘Ó „ÂÓÈÏ Ï˘ ˙ÈÎ˙
 ÌÈ˘ Ú·¯‡ ÈÙÏ ¨·‚‡ ÆÔÈÈÂÚÓ˘ ÈÓ ÏÎÏ
 ÌÈË„ÂËÒ  ¯ÙÎ·  ‰˘  Í˘Ó·  ÂÈÈÁ
 ÌÈÏ˘‡ ·Â˘ÈÈÏ ÍÂÓÒ È˙„ ¯„‚ÂÓ ÂÈ‡˘
 ‰ÓÏ „Â‡Ó ‰ÓÂ„ Ô‡Î È˙˘ÂÁ˙ ÆÌÂ¯„·˘

ÆÊ‡ ÂÈÂÂÁ˘

 Ì˙ÂÈ˘È‡· ÌÈÓÂ„  Ô‡Î˘ ÌÈÏ‡¯˘È‰
 ÏÏÎ·Â  ¨̄ ÙÎ·  ÂÓÚ  ÂÈ‰˘  ÂÏ‡Ï  ÌÏÈ‚·Â
 ¯ÙÎ·  Â¯Î‰˘  ÌÈ˘‡‰˘  ÔÎ˙ÈÈ
 ÂÓÎ  ÌÈÏÈÈË  ÔÎ  ÈÙÏ  ÂÈ‰  ÌÈË„ÂËÒ‰

ÆÌÂÈ‰ ÌÈ˘‚ÂÙ Â‡˘ ‰Ï‡
 ˙˜ÁÂ„ Á˙Ù·˘ ˙·˘‰ Ô̈‡Î „Ú Â̈‰Ê
 ÌÚ  „ÁÈ  ‰ÈÏ‡  ˙ÂÎ‰‰  ˙‡  ÌÈÏ˘‰Ï
 ÔÈÈ‰ ˙‡ ¨·‚‡ Ǣ ÂÊÚÏ Â‡·˘ ÌÈ¯ÂÁ· ‰ÓÎ
 ˙ÂÈÂÁ·  Â˙Â˜Ï  ¯˘Ù‡  È‡˘  ˘Â„È˜Ï
 ˙ËÈÁÒÓ  ÂÓˆÚ·  ÌÈÈÎÓ  Â‡  ¯ÙÎ·˘
 ÆÈÓÂ˜Ó‰ ˜Â˘· ÂÈ˜˘ ÌÈ·Ú ˙ÂÏÂÎ˘‡
 ‰Ó  ÏÏÎ·  ÔÈ‡˘  ¯ÓÂÏ  ¯˙ÂÈÓ  ¨ÏÏÎ·Â
 ÌÈ˜ÂÂ˘·  ̆˙Â˜¯È‰Â ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï
 ·ÏÁ  ˙·Ê  ı¯‡  Ï˘  ÂÏ‡  ˙ÓÂÚÏ  Ô‡Î˘

Æ̆ ·„Â

מוצאי שבת
 ÌÈÂÂÏÓ  ÌÈ‚Â  ÌÈ¯È˘·  ‰ÎÏÓ  ‰ÂÂÏÓ
 Ê¯‡Â  ¯ÂÈÎ·  Ô„Ú  Ï˘ ˙˘‚¯Ó‰  Â˙È‚·
 ÚÈÓ˘Ó˘ ÈÏ¯ËÒÂ‡ ‰ÙÈ˘ ÈÏÎ ≠ ß‚È„·
 Æ‰ÓÈÙ  ˜ÂÓÚ  ÌÈÚ‚Â˘  ÌÈÎÂÓ  ˙ÂÏÂ˜
 ÌÏÂÚÏ  ÊÚ  ÚÂ‚Ú‚  Ì˙È‚·  ÚÓÂ˘  È‡

Ǣ ˙ÂÈ È˙Ó‡Â ·ÂË ¨̄ Á‡
 ÚÈ‚‰Ï  ˙ÂÏÈÁ˙Ó  ·¯Ú‰  ÍÏ‰Ó·
 ‰Ó„‡‰  ˙„ÈÚ¯  ÏÚ  ˙Â˘˜‰  ˙ÂÚÈ„È‰
 ¨‰Î˘‰  ‰È„Ó‰  ¨Ï‡Ù·Â  Â„Â‰  ÔÂÙˆ·
 ÌÈ¯·Á  ˘È  Ô‡Î  ÌÈ‡ˆÓ‰Ó  ÌÈ·¯Ï˘Î
 È¯ÂÊ‡· Â¯˜È· Û‡ Ì˜ÏÁÂ Ì˘ ÌÈÏÈÈËÓ˘

ÆÂ„Â‰Ï ÂÚÈ‚‰˘ Ì„Â˜ ˘Ú¯‰

יום א' ח' באייר
 ˙Â¯Â˘·‰  Í˘Ó‰  Ï˘  ÌÂÈÏ  ÌÈÓ˜
 ÆÔ‡ÎÏ  ÌÈ·Â¯˜  È„˘  ˙ÂÓÂ˜ÓÓ  ˙Â˘˜‰
 ÂÏ˘ ¯ÂÊ‡· ÌÈÈÁ‰˘ ‡Â‰ ÏÂ„‚‰ ‡ÏÙ‰
 Â‚¯‰  ÌÈ„Â‰  µ∞–Î  ˜¯  ÆÏÈ‚¯Î  ÌÈÎ˘Ó

ÆÆÆÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰ ÍÎ ¨ÌÈÈ˙È·
 ‰È‰  ̆ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ ·¯Ú ÏÚ ·˘ÂÁ È‡
 „Á‡  ÏÎ  ÂÏ  ·Â˘Á  ‰ÓÎ  „Ú  Â̈Ïˆ‡
 Â˙È„ÓÏ ˙ÙÎ‡ ‰ÓÎ „ÚÂ ÂÏ˘ ÌÚ‰Ó
 „ÈÓ˘  ¨Ï·˙  È·Á¯·  ÌÈ¯Â˜˘  ˙ÂÂÒ‡Ó
 ˙Â·Á¯  ıÂÏÈÁ  ˙ÂÁÏ˘Ó  Ì˘Ï  ÌÈ¯‚˘Ó

ÆÛ˜È‰
 ÏÈ·˘Ï  ÌÈÏÂÚ  ÂÁ‡  ÌÂÈ‰  Í˘Ó‰·
 ¯Á‡ ¯ÙÎ ÌÚ ÂÏ˘ ¯ÙÎ‰ ˙‡ ¯·ÁÓ˘
 ÏÈ·˘  ÈÓÈÒ·  ˙ÓÂÒÓ  Í¯„‰˘  ÌÈ‡Â¯Â
 ÌÈˆÂÙ  ÈÎ‰  ÌÈÏ„Ò‰˘  Ô·ÂÓ  ÆÏ‡¯˘È

Æ̆ ¯Â˘ ÈÏ„Ò Ì‰ Ô‡Î
 ‰ÁÙ˘Ó ÂÈÏ‡ ÚÈ‚Ó ÌÂÈ Ï˘ Â·¯Ú·
 ÚÒÓ  ¯Á‡Ï  ÌÈË˜  ÌÈ„ÏÈ  ‰˘ÂÏ˘  ÌÚ
 „ÏÈÊ–ÂÈ·Â  ‰ÈÏ¯ËÒÂ‡·  ‰˘  ËÚÓÎ  Ô·
 È·  ÌÈÒÎ  Ì‰È¯Á‡  Â̈„Â‰·  ˙ÚÎÂ
 ¨̄ Á‡  ÌÂ˜Ó·  ÔÓÊ  ˜¯Ù  ÏÎ  ÌÈÈÁ˘  ‚ÂÊ
 Ï‡  Í̈ÎÂ  Æ‰ÈÒ‡  Á¯ÊÓ  ÌÂ¯„·  ¯˜ÈÚ·
 ÌÈ˘‚ÂÙÂ  ÌÈ¯ÂÙÈÒ  ÌÈÚÓÂ˘  ‰ÏÈÏ‰  ÍÂ˙
 ˙ÈÈ‡¯ ˙‡ ÌÈ˘ÓÓÓ˘ ÌÈ˜˙¯Ó ÌÈ˘‡
 È‡ Â·˘ ÌÏÂÚ‰Ó „Â‡Ó ‰Â˘˘ ÌÓÏÂÚ
 ‰¯·Á·  Ï·Â˜Ó˘  ‰Ó·  ˙ÂÏ˙  ‡ÏÏ  È̈Á
 ‡Ï˘ Ë·Ó Ô‡Î Ï·˜Ó È‡ ÆÂ„È‚È˘ ‰Ó·Â

Æß‰ ˙¯ÊÚ· ÍÎ ÏÚ ·Â˙Î‡ „ÂÚ ÆÈ˙¯Î‰

יש כאן משהו לא מובן - רבים שמגיעים לכאן אומרים 
שרצו לצאת מהדביקות שיש בארץ, מהרעש וההמולה, 

אל מחוזות השקט שבמזרח. והנה, כשמגיעים לכאן, 
מחפשים איש את רעהו, דווקא הישראלים מטיילים 

ביחד וגרים באותם מקומות אירוח

בגורל מעמיקים, בייעוד - פחות

קבוצת סיון שמחה לבשר
על פתיחת הרשמה לעמותת בנייה נוספת

בשכונת האגמים אשקלון

לפרטים נוספים: מוטי- 050-5209088, דוד-052-4767037

דירת 4 חדרים החל מ- 800,000

לאור ההצלחה הקודמת, הקהילה מתרחבת... 

הזיהוי הישראלי האוניברסלי

"אשרי העם שככה לו". אפשר 
היה להכביר מילים עד כמה טוב 

לעם שה' א־לוהיו, אך משורר 
תהילים בחר לקצר, אולי מפני 

שאי אפשר לבטא את הגודל 
העצום והנפלא הזה במילים, 

ובחר במילה קטנה אחת - "ככה". 
לומר לך, אל תכביר מילות ברכה, 
פשוט פקח את עיניך, שחרר את 

מחשבותיך ודמיונותיך ממאסרם, 
ותן את לבך להביט אל מעשה ה' 

הגדול ונורא ההוד שלפניך

אלה חבר'ה טובים שלדבריהם 
מנת הסם נותנת להם לחוש את 

מצבי החיים השונים באופן חד 
וברור, וכך לשמוח יותר, ובכלל 
הם אומרים שזה חלק ממעגל 

החיים החברתי וקשה מאוד 
להימלט ממנו. מי שלא מעשן 

נקרא 'ָסחי'. שאלתי אותם - האם 
אי אפשר להגיע לשמחה, לסיפוק 

ולאושר מתוך עצמך? מדוע 
אנשים נזקקים לדברים חיצוניים 
להם, שיש בהם גם חשש סכנה, 

שייתנו להם אשליה של רוגע 
ואני בצערי כי רב חושב לעצמי וטוב שחולפים עד מהרה?

- איזו החמצה ענקית שלנו כאן 
בארץ, שלא מקימים עוד ועוד 

מקומות שבהם אפשר להיפגש 
עם מקורות יהדותנו. אני קורא 
לחבריי בהנהגת הבית היהודי 

- אנא הפנו את מרב המאמצים 
לתחום הזהות היהודית שלנו. 

החלל העצום שקיים בארץ 
בחיבור ליסודות קיומנו כעם 

יהודי עלול להביא לקריסת כל 
מה שנשיג במערכות השלטון 

האחרות ובכלל זה את האחיזה 
ביהודה ושומרון. שם נמצא 

המאבק האמתי והמשמעותי, 
הרבה יותר מאשר בחקיקת 

חוקים ובבניית עוד בתים בלב 
מדינתנו

עם טלי ליפקין־שחק
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הלא־דתיים  השיטה: להיות בשטח, עם החיילים  יומן אישי של הרב אביחי 
רונצקי על תקופת שירותו כרב הצבאי הראשי שפורסם לפני כחודשיים

שיחת  קיבלתי  בישיבה,  שיעור  שהעברתי  בעת 
טלפון מרמטכ"ל צה"ל רב־אלוף דן חלוץ, שהודיע 
הרב  את  שיחליף  זה  הוא  שאני  החלטתו  על  לי 
הייתה  זאת  הרבצ"ר. תקופה  בתפקיד  וייס  ישראל 
מהיפות בחיי, בהיותי רוב זמני עם הלוחמים באשר 
הם היו, לוחמי צה"ל היקרים מפז שמקדישים שלוש 
שנים מחייהם הצעירים להגנת המדינה ואף נדרשים 

בעת קרב לחרף נפשם למעננו. 

עד מהרה זומנתי לפגישת עבודה עם הרמטכ"ל 
דן חלוץ. נקודת הבסיס הייתה שיש לערוך שינויים 
ובאנשים  במטרותיה  הרבנות,  במבנה  משמעותיים 
גמורה  בוודאות  תוכי  בתוך  ידעתי  בה.  המשרתים 
לאותם  הצעתנו  את  יקבל  לא  הרמטכ"ל  שאם 

שינויים, לא אשאר בתפקידי ולו יום אחד נוסף.
עקרוני  באופן  קיבל  הרמטכ"ל  הרבה  לשמחתי 
צה"ל  לרבנות  שהגעתי  אמרתי  שלנו.  הגישה  את 
החיילים  של  הלחימה  ערכי  את  לחזק  כדי  בעיקר 
ברוח היהדות. חיפשתי אנשים שישלבו באישיותם 
הצבאי,  עמו  ויחד  התורני  זה  ההיבטים,  שני  את 
וכמפקדים  כלוחמים  ששירתו  רבנים  על  בדגש 
הסכים  לזאת  גם  צה"ל.  של  השדה  ביחידות 
ושכנעתי  ובכוללים,  בישיבות  עברתי  הרמטכ"ל. 
צבאיים  רבנים  לקורס  ללכת  מתאימים  אנשים 

ולאחריו להתגייס לשירות קבע בצה"ל. 

הטובים לרבנות
להסב את שמו של מש"ק  לכך החלטנו  בנוסף 
מש"קי  יותר.  וייעודי  עדכני  לשם  המסורתי  הדת 
הארץ  את  תרתי  כאן  גם  להם.  קראנו  יהדות 
טובים,  אנשים  אחר  בחיפוש  ולרחבה  לאורכה 
שישמשו  מנת  על  ההסדר,  ישיבות  מבני  בעיקר 
מש"קי יהדות ביחידות הקרביות. פרסמנו את קורס 
הרבנים הצבאיים תחת הכותרת: "הטובים לרבנות 

הצבאית!" 
עד מהרה, בהיותי בתרגיל שריון בדרום, קיבלתי 
זעם  הוא  אכ"א.  ראש  מאלוף שטרן,  טלפון  שיחת 
ועל  הדת  מש"קי  של  השם  שינוי  על  מאוד  עד 
אתה  כך  "באמת  לרבנות".  "הטובים  של  הפרסום 
כאלו  אין  יהדות?  מש"קי  לקבוע  שמך  מי  חושב? 

שאינם יהודים בצה"ל?" שאל. 
השבתי לו שאכן כך ראוי שיהיה. הצבא הוא של 
עם ישראל היושב בציון, ומי שמסתפח אלינו נקבלו 
באהבה רבה, אך כולם חייבים להתיישר ולקבל את 

שמירת  כשר,  אוכל  עם  יהודי,  הצבא  היות  עובדת 
יחד עם הערכתי  ישראל. האלוף שטרן,  וחגי  שבת 
פשרה  כמעין  זאת.  לקבל  מוכן  היה  לא  לו,  הרבה 
העברנו את סוגיית השם של אותם מש"קים לאלוף 
הייתה  בית הדין הצבאי. הצעתו  שי שעמד בראש 
לקרוא לאותם חיילים בשם מש"קי מו"ר - מסורת 

ורוח. וכך אכן נקבע.

רב קהילת 
החטיבה

בתחילת  עצמי  את  מצאתי  כך 
בימים  כבר  מדים.  על  עולה   2006 יולי 
פגישות  של  למהלך  נכנסנו  הראשונים 
עם רבים ממפקדי צה"ל. יותר מחמישים 
פגשתי,  אל"מ  או  סא"ל  בדרגות  קצינים 
הייתם  כיצד  בפי:  הייתה  אחת  ושאלה 
של  פעולתה  שדה  את  לראות  רוצים 
שרובם  היה  מעניין  הצבאית.  הרבנות 
לעסוק  צריכים  שהרבנים  אמרו  ככולם 
אחד  דתיים.  הלא  החיילים  בקרב  בעיקר 
מהם, אל"מ שטרית, מח"ט 7 של השריון, 
של  רב  מעין  להיות  צריך  שהרב  אמר 
קהילה - קהילת יחידתו שכוללת חיילים 
וחיילות ואף חיילים שאינם יהודים. דברי 
כך  המפקדים ערבו לאוזניי, מפני שממש 

ראיתי בעיני רוחי את תפקיד הרב. 
תכניות  הכתב  על  העלינו  זאת  לאור 
השתלמות של רבני צה"ל בתחומי בריאות 
הנפש, טיפול במשפחות שכולות ובנושאי 
המסורתי  התפקיד  שזה  החייל,  רווחת 
של קצינת הת"ש. מטרתנו הייתה שהרב 

יהיה לעזר למפקד, מעין בריח תיכון של הנושאים 
ה"רכים" ביחידה. הגדרת תפקיד הרב כמי שאחראי 
הייתה  לכך,  שזקוקים  לאלו  הדת  צורכי  לאספקת 
הצבאי  הרב  ומפקד.  חייל  בהיותי  עוד  בעיניי  זרה 
לעסוק  ויכולת  רוח,  שאר  בעל  אדם  להיות  אמור 

בכמה תחומים ששייכים לקהילת יחידתו.
ואותן  בכלל  השכולות  המשפחות  של  עולמן 
נגע  השנייה  לבנון  במלחמת  יקיריהן  את  שאיבדו 
מאוד ללבי. עשיתי לעצמי מנהג של קבע לבקר ערב 
אחד בשבוע אצל משפחה שכולה. עד היום נשמר 

הקשר עם רבות מהמשפחות במכתבים שאני שולח 
מוזמן  שאני  בחתונות  השנתיות,  באזכרות  להן, 
השנה.  ימות  כל  לאורך  נוספים  ובמפגשים  אליהן, 
עולמם של פצועי צה"ל נמצא גם הוא קרוב מאוד 

שמתרחש  עת  שבכל  ידעו  הרבנות  בלשכת  ללבי. 
אירוע שכולל נפגעים מודיעים לי, ומיד הייתי נוסע 

לבית החולים שאליו הגיעו הפצועים. 

הכתובת הייתה 
על הלוח

לתפקידי.  נכנסתי  תשס"ז  הסוכות  חג  בערב 
תא"ל  דרגת  לי  הוענקה  לכן  קודם  מספר  ימים 
ואבי  חלוץ  דן  רא"ל  כשהרמטכ"ל  מרגש  במעמד 
היקר עונדים את הדרגות על כתפיי. אבא, שחווה 

את מאורעות אושוויץ בהיותו נער צעיר, התרגש עד 
מאוד. להוריי היו השעות הללו של טקס ההעלאה 

בדרגה אחת מנקודות השיא של חייהם.
מאלופי  אחד  של  בשיח  נפתח  כזה  כנס  כל 
צה"ל, ובכנס הראשון נכח הרמטכ"ל ואף נשא את 
הראשונה  הפעם  זו  לדעתי  הרבנים.  לכלל  דבריו 

שהרמטכ"ל ביקר ברבנות מאז ימי הרב גורן.
ביחידות  כלל המטבחים  מצב  של  מיפוי  ערכנו 
צה"ל, כולל המטבחים במוצבים שבגבולות המדינה 

ממש.  של  שבורה  שוקת  ומצאנו  לדרום,  מצפון 
על  פיקוח  של  זמנים  וקביעת  קריטריונים  היו  לא 
הנעשה, ועל פי הבנתנו היה צריך להסיר את תעודות 
הכשרות ולמעשה לסגור מטבחים רבים. בפגישות 
שקיימנו עם בכירי אכ"א ואגף הלוגיסטיקה דרשנו 
בוחן  אבני  ונקבעו  כשרות  משגיחי  עוד  להוסיף 

לפיקוח על הנעשה. 
הרב אייל קרים, הרבצ"ר של היום שהיה ממונה 
אז על תחום ההלכה, עשה עבודה מקיפה עם קציני 
חוברות  והוציא  השונים,  בחילות  הראשיים  החיל 
של הנחיות הלכתיות לכל יחידה לפי הייחוד שלה: 
עם חיל הים, לגבי התפילות בכלי השיט והכשרות 
שבהם, וכך גם בחיל השריון, בתותחנים ועד ליחידות 
העורפיות של המשטרה הצבאית - לכולן 
להתנהג  כיצד  מדוקדקים  נהלים  נקבעו 

בהיבט ההלכתי של השירות הצבאי.
אביב  בתל  בקריה  לשכתי  קיר  על 
היה לוח שעליו נכתבו שמותיהן של כלל 
ביקור  כל  בצה"ל.  הקרביות  היחידות 
צוין  הלאה,  וכן  שיט  כלי  טייסת,  בגדוד, 
יחידה  לעבור  הקפדתי  כך  הלוח.  גבי  על 
שהיו  בביקורים  גבוהה,  בתדירות  יחידה 
ובעת  באימונים  בתרגילים,  כלל  בדרך 

התעסוקות המבצעיות.
עם  אישי  בשיח  מתחיל  היה  ביקור 
מפקד היחידה, ולאחר מכן ערכנו ישיבת 
אחר  ומיד  הפלוגות  מפקדי  עם  עבודה 
ירדתי לשטח לפגישה בלתי אמצעית  כך 
זאת  לעשות  השתדלתי  הלוחמים.  עם 
ללוחם  להגיע  כדי  פמליה,  ללא  בגפי 
הבודד בשטח ולא להסתפק בקבלת פנים 

ל"תא"ל הנכבד" שהואיל להגיע לביקור.

רב גם בשבת
היוצאים  מספר  את  ולשלש  להכפיל  החלטנו 
לקורס רבנים צבאיים והגענו לכמאה רבנים בקורס 
זריזה,  אך  מסודרת  מטה  בעבודת  בנוסף,  הזה. 
העברנו את קורס הרבנים מצריפין לבה"ד 1 שסמוך 
הצה"לית  ההכשרה  נמצאת  שם  רמון,  למצפה 

לקצונה. 
הרבנים  מעמד  את  שדרג   1 לבה"ד  המעבר 
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הראשי של צה"ל.
בין דפי היומן שרטטתי את ראיית עולמי באשר 
לתפקידו של הרב הצבאי. כתבתי את דבריי מתוקף 
שירות ארוך שנים בצבא הסדיר, הקבע והמילואים ביחידות 

השדה של צה"ל כלוחם וכמפקד.
רוח  איש  נדרש  שליחידה  השנים  לאורך  לדעת  נוכחתי 
הלחימה  רוח  בחיזוק  למפקדים  סיוע  במתן  עיסוקו  שעיקר 
שלי,  זו  ראייה  על  יש שמקשים  וחז"ל.  תורה  מקורות  מתוך 
שהרי יש בצה"ל גם חיילים שאינם יהודים. תשובתי להם היא 
רבה, אך  ובהערכה  נקבלו באהבה  כל המצטרף אלינו  שאכן 
יש להקפיד על כך שצביון הצבא יהיה יהודי, בכשרות הולמת, 

שמירת שבת ומתן מקום משמעותי לרב היחידה.
שיש  בדגשים  הוא  זה  ביומן  עמדתי  שעליו  נוסף  דבר 
לוחמת  יחידה  רב  על  הרבנים.  בבחירת  לתת  צה"ל  לרבנות 
להיות כזה שעבר אף הוא את מסלול הכשרת הלוחם. מלבד 
ידיעותיו בתורת ישראל, יש לתת עדיפות לרב ששימש מפקד 
או לוחם ביחידות השדה. על הרב להיות מעורב ראשו ורובו 
מבצעיות,  ותעסוקות  אימונים  שכוללת  המבצעית  בעשייה 

ובשעת המערכה לשהות עם הלוחמים בתוככי שדה הקרב.
במבצע  בעיקר  ביטוי  לידי  בא  הדבר  שירותי  בתקופת 
'עופרת יצוקה', שם הייתה השפעה רבה לרבני צה"ל בעידוד 
המסורתי  העיסוק  מלבד  זאת  כל  וחיזוקה.  הלחימה  רוח 

בהיבטי הכשרות והטיפול בחללים.
עם  זמני  רוב  בהיותי  בחיי,  מהיפות  הייתה  זאת  תקופה 
הלוחמים באשר הם היו, לוחמי צה"ל היקרים מפז שמקדישים 
נדרשים  ואף  המדינה  להגנת  הצעירים  מחייהם  שנים  שלוש 

בעת קרב לחרף נפשם למעננו.
עשו  תֵחתו!  ואל  תראו  אל  ואמצו,  חזקו   - להם  ברכתי 
גודל  את  ידעו  צה"ל  שרבני  ותקוותי  נאמנה  מלאכתכם 

מעלתכם ויהיו לעזר לכם בשגרה ובעת מלחמה.

ימים ראשונים
קריאת טלפון ב'סדר ערב' בישיבה.

מעבר לקו הרב אלי סדן, ראש המכינה בעלי. אתה מעוניין 
הקדמות  ללא  שאל  הוא  ראשי(?  צבאי  )רב  רבצ"ר  להיות 
מיותרות. תגובתי המידית הייתה אכן כן, בהחלט אשמח לכך, 
אך ספר נא לי על מה ולמה הגעת אליי בהצעה המפתה הזו?

נחת  שבע  איננו  רב  זמן  שמזה  אלי  הרב  לי  סיפר 
מהמתרחש ברבנות צה"ל, ובשיחה עם האלוף אלעזר שטרן 
ראש אכ"א )אגף כוח אדם( באותם ימים, הועלו כמה שמות 
למוסד  ורעננה  חדשה  רוח  להכניס  בידם  שיש  רבנים  של 
הרבנות הצבאית. כשהזכירו את שמי, חיווה את דעתו שזה 
רעיון מצוין. השילוב של היותי איש צבא בדרגת אל"מ )מיל'( 
ויחד עם זאת ראש ישיבה הוא שילוב מנצח, וזו הסיבה שאני 

מתקשר אליך, אמר הרב אלי.
ועד  במהירות,  העניינים  התגלגלו  שיחה  אותה  מאז 
מהרה קיבלתי שיחת טלפון בעת שהעברתי שיעור בישיבה, 
מרמטכ"ל צה"ל רב־אלוף דן חלוץ, שהודיע לי על החלטתו 
שאני הוא זה שיחליף את הרב ישראל וייס בתפקיד הרבצ"ר. 
תודיע למשפחה, הציע הרמטכ"ל, מפני שדובר צה"ל מעביר 
ומהדורות  העיתונים  למערכות  ההחלטה  את  כעת  ממש 

החדשות יעסקו בכך מיד.
ומאיש  פשוט,  לא  מוקשים  לשדה  נכנס  שאני  הבנתי 
אלמוני אני עתיד להפוך עד מהרה לדמות ציבורית שחשופה 
בנקודת  עסקו  התקשורת  אמצעי  היה.  כך  ואכן  כול,  לעין 
היותי 'מתנחל' חוזר בתשובה, שבעיני חלק מהעיתונאים זהו 
מתכון בדוק להיותי איש קיצוני שעלול לזעזע את המערכת 
הצבאית ולפגוע ב"איזון הקדוש" שקיים בחברה הישראלית 

בין ימין לשמאל, דתיים וחילונים.
עמי  היטיב  לא  אחרונות'  ב'ידיעות  עמי  ראשון  ריאיון 
וכו' מצאה  וכו'  "עובדת" היותי איש קיצוני  בלשון המעטה. 

את ביטויה באופן נרחב בכתבה.
עד מהרה זומנתי לפגישת עבודה עם הרמטכ"ל דן חלוץ. 
הרל"ש )ראש הלשכה( שלי, אבנר כהן, הכין מצגת צבעונית 
נקודת  רבות.  עליה  שעמלנו  העבודה  תכנית  את  שתיארה 
במבנה  משמעותיים  שינויים  לערוך  שיש  הייתה  הבסיס 
בתוך  ידעתי  בה.  המשרתים  ובאנשים  במטרותיה  הרבנות, 
תוכי בוודאות גמורה שאם הרמטכ"ל לא יקבל את הצעתנו 

לאותם שינויים, לא אשאר בתפקידי ולו יום אחד נוסף.
כך חש גם הצוות המצומצם שבחרתי שיעמוד לצדי ויהיה 
ה"כוורת" של פיקוד הרבנות. היה מנוי וגמור עמנו שהולכים 
על מהלך של רפורמה משמעותית ברבנות צה"ל. להמשיך את 

המצב הקיים פשוט לא היה שייך. לא מעט אנשים התריעו 
בפניי על הסכמתי לקבל עליי את התפקיד. אמרו לי שהרבנות 

היא גוף מנוון שאין כלל סיכוי להבריאו.
אני זוכר שאפילו הרל"ש של אלעזר שטרן אמר לי: "אם 
אתה רוצה להיות איש כזה שעיקר עיסוקו הוא דברי תורה 
בכנסים צה"ליים וכיוצא בסוג הפעילות הזה, אז אדרבה - לך 
על המשרה". לשמחתי הרבה הרמטכ"ל קיבל באופן עקרוני 
את הגישה שלנו. אולם ביקש: "רק לא מצגות. בוא נדבר בעל 

פה באופן ישיר".

אלעזר שטרן זועם
בשיחתנו הראשונה אמרתי שהגעתי לרבנות צה"ל בעיקר 
היהדות.  ברוח  החיילים  של  הלחימה  ערכי  את  לחזק  כדי 
בתפקידים  שהיו  רבנים  כמה  להחליף  רשותו  את  ביקשתי 

בכירים ולגייס במקומם לצה"ל רבנים מתאימים יותר.
חיפשתי אנשים שישלבו באישיותם את שני ההיבטים, זה 
התורני ויחד עמו הצבאי, בדגש על רבנים ששירתו כלוחמים 
הסכים  לזאת  גם  צה"ל.  של  השדה  ביחידות  וכמפקדים 

הרמטכ"ל. 
הרל"ש  היה:  לצדי  שיעמוד  שבחרתי  המצומצם  הצוות 
אבנר, שלקחתיו בשל היותו תלמידי לשעבר בישיבת עטרת 
בסיס  מפקד  בצה"ל  ששימש  רבים  כישרונות  בעל   - כהנים 
בחיל המודיעין. אבנר היה למעשה איש אמוני והוא ריכז את 
כל עבודת הרבנות, כך שהייתי יכול להתפנות ולעסוק בדברים 

שאהבתי לעשות.
שני לו, סא"ל הרב אייל קרים, ששב והתגייס לצה"ל. הוא 
 - קודם  מרכיבים שהזכרתי  שני  אותם  את  באישיותו  שילב 
היותו ראש כולל, תלמיד חכם מובהק, ויחד עם זאת העובדה 
שבעברו הצבאי היה קמב"ץ חטיבת הצנחנים, מפקד הסיירת 
ומפקד פלגה בסיירת מטכ"ל. אייל מונה לראש תחום ההלכה.
איש נוסף שהבאנו לרבנות הוא אל"מ יונתן ברנסקי שהיה 
מפקד גדוד 'נצח יהודה' וייעדתי לו את תפקיד הרמ"ט )ראש 
מילואים.  מח"ט  יונתן  שימש  רמ"ט,  היותו  עם  יחד  מטה(. 
בנוסף להם הבאנו יועץ ארגוני שבעברו הצבאי שימש סמ"פ 
בצנחנים. על תחום התודעה היהודית מונה על ידי הרב דוקי 
מרצה  והוא  האוויר  בחיל  קרב  נווט  בעברו  שהיה  ארצי  בן 

מבוקש בכל חלקי החברה הישראלית.
היינו יחד חבורה מגובשת שחבריה ראו עין בעין עמי את 
המטרה - להפוך את הרבנות ליחידה כזאת שהשפעתה על 

יחידות צה"ל תהיה רבה.
מתאימים  אנשים  ושכנעתי  ובכוללים,  בישיבות  עברתי 
לשירות  להתגייס  ולאחריו  צבאיים  רבנים  לקורס  ללכת 
קבע בצה"ל. עד מהרה החלפנו מספר לא מבוטל של רבנים 
בגיל  ושהיו  ארוכות  שירות  שנות  לאחר  לפרקם"  ש"הגיעו 

מבוגר. במקומם נכנסו אותם רבנים צעירים שהזכרתי.
הדת  מש"ק  של  שמו  את  להסב  החלטנו  לכך  בנוסף 
קראנו  יהדות  מש"קי  יותר.  וייעודי  עדכני  לשם  המסורתי 
להם. גם כאן תרתי את הארץ לאורכה ולרחבה בחיפוש אחר 
אנשים טובים, בעיקר מבני ישיבות ההסדר, על מנת שישמשו 
מש"קי יהדות ביחידות הקרביות. פרסמנו את קורס הרבנים 
הצבאיים ומשק"י היהדות בעיתונות הדתית־לאומית, בעלוני 

השבת וכיוצא בזה.
נכתב שם: "הטובים לרבנות הצבאית!" עד מהרה, בהיותי 
שטרן,  מאלוף  טלפון  שיחת  קיבלתי  בדרום,  שריון  בתרגיל 
מש"קי  של  השם  שינוי  על  מאוד  עד  זעם  הוא  אכ"א.  ראש 
אתה  כך  "באמת  לרבנות".  "הטובים  של  הפרסום  ועל  הדת 
שאינם  כאלו  אין  יהדות?  מש"קי  לקבוע  שמך  מי  חושב? 
שיהיה.  ראוי  כך  שאכן  לו  השבתי  שאל.  בצה"ל?"  יהודים 
הצבא הוא של עם ישראל היושב בציון, ומי שמסתפח אלינו 
את  ולקבל  להתיישר  חייבים  כולם  אך  רבה,  באהבה  נקבלו 
עובדת היות הצבא יהודי, עם אוכל כשר, שמירת שבת וחגי 
ישראל. האלוף שטרן, יחד עם הערכתי הרבה לו, הוא עקשן 
ובעל עקרונות ולא היה מוכן לקבל זאת. כמעין פשרה העברנו 
את סוגיית השם של אותם מש"קים לאלוף שי שעמד בראש 
בית הדין הצבאי. הצעתו הייתה לקרוא לאותם חיילים בשם 

מש"קי מו"ר - מסורת ורוח. וכך אכן נקבע.

העברת מקל השליחות
כך מצאתי את עצמי בתחילת יולי 2006 עולה על מדים. 

קיבלתי משרד בקריה שבתל אביב, רל"ש ויועץ ארגוני.
עם  פגישות  של  למהלך  נכנסנו  הראשונים  בימים  כבר 
רבים ממפקדי צה"ל. יותר מחמישים קצינים בדרגות סא"ל 
או אל"מ פגשתי, ושאלה אחת הייתה בפי: כיצד הייתם רוצים 
לראות את שדה פעולתה של הרבנות הצבאית. מעניין היה 
שרובם ככולם אמרו שהרבנים צריכים לעסוק בעיקר בקרב 
החיילים הלא דתיים. אחד מהם, אל"מ שטרית, מח"ט 7 של 
השריון, אמר שהרב צריך להיות מעין רב של קהילה - קהילת 
יחידתו שכוללת חיילים וחיילות ואף חיילים שאינם יהודים. 
דברי המפקדים ערבו לאוזניי, מפני שממש כך ראיתי בעיני 
רוחי את תפקיד הרב. לאור זאת העלינו על הכתב תכניות 
טיפול  הנפש,  בריאות  בתחומי  צה"ל  רבני  של  השתלמות 
התפקיד  שזה  החייל,  רווחת  ובנושאי  שכולות  במשפחות 
המסורתי של קצינת הת"ש. מטרתנו הייתה שהרב יהיה לעזר 
ביחידה.  ה"רכים"  הנושאים  של  תיכון  בריח  מעין  למפקד, 
אמת ונכון שישנם קצינים ייעודיים לתחום הנפגעים, בריאות 
לכולם.  עזר  להיות  יכול  הרב  אך  והחינוך,  הרווחה  הנפש, 
הגדרת תפקיד הרב כמי שאחראי לאספקת צורכי הדת לאלו 
ומפקד.  חייל  בהיותי  עוד  בעיניי  זרה  הייתה  לכך,  שזקוקים 
הרב הצבאי אמור להיות אדם בעל שאר רוח, ויכולת לעסוק 

בכמה תחומים ששייכים לקהילת יחידתו.

לבנון  מלחמת  היה  הזו  השירות  תקופת  את  שקטע  מה 
עם  יחד  הצפון  בגבול  עצמי  את  מצאתי  מהרה  עד  השנייה. 

היחידות שנכנסו זו אחר זו ללחימה נגד חיזבאללה.
אני זוכר שבערב אחת השבתות הלכתי עם גדוד צנחנים 
זרעית  באזור  הגבול  למעבר  עד  הצפון  מכביש  במילואים 
לראשיהם,  וקסדות  אפודים  עטויי  היו  החיילים  ושתולה. 
ופניהם צבועות בצבעי מלחמה, נושאים על גבם פק"לי קרב. 
עובר  ואני  הקרקע  על  לישיבה  ירדו  הם  לגדר  סמוך  ממש 
ביניהם ושואל באופן אישי חיילים רבים על תחושתם בעת 
נחלון.  אלעזר  לי  ענה  לשמו  ששאלתיו  החיילים  אחד  הזו. 
שדה  מקיבוץ  הוא.  מהיכן  ושאלתיו  לרגע  במקומי  קפאתי 
אליהו, השיב לי החייל. אני נקרא בשם זה על שם דוד שלי 
פעימה  החסיר  כמעט  לבי  הכיפורים.  יום  במלחמת  שנפל 
מחמת ההתרגשות שאחזה בי. עוד בהיותי חייל צעיר במסלול 
פלוגת שייטת/בני משקים, אחד מחבריי במחלקה היה אלעזר 
כעת  הכיפורים.  יום  במלחמת  יסעור  כטייס  שנהרג  נחלון 
אחיינו שנקרא על שמו שב אל זירת המלחמה בלבנון. ממש 

העברת מקל השליחות הלאומית מדור אחד למשנהו.
את השעות שבהן נחטפו שני החיילים בגבול הצפון, מה 
ששימש עילה לפרוץ המלחמה, ביליתי בחברת הקשנ"ר )קצין 
שריון ראשי( במשרדו בבית השריון בתל אביב. שמו הפרטי 

היה 'חלוצי', כיאה לבן להורים שהיו בעצמם חלוצים בבניית 
מדינתנו. כל זאת במסגרת פגישות שערכתי עם בכירי צה"ל 
לשמוע את חוות דעתם על פעילות הרבנות הצבאית. תוך כדי 
השיח שלנו נכנס קצין האג"ם ואמר שישנן שמועות על אירוע 
צבאי משמעותי בצפון. אט אט התבהרה התמונה ותת אלוף 
חלוצי נאלץ לקטוע את פגישתנו כדי לעסוק בעניין חטיפת 

החיילים ששירתו בחטיבת חי"ר שהייתה תחת פיקודו.

באוהל, לבדי, עם חללי הקרב 
בבינת ג'בייל

בקיבוץ  שהיה  גולני  של  לחפ"ק  עליתי  הבקרים  באחד 
מלכיה. המח"ט תמיר ידעי וקצין האג"ם אייל אסרף היו ידידיי 
הכרתי  העורף(  פיקוד  אלוף  )היום  תמיר  את  הימים.  משכבר 

בעת מסע משלחת 'עדים במדים' לפולין ואת אייל אני מכיר 
מאז היותו נער בן 18, תלמיד ישיבת עטרת כהנים שבה לימדתי.
בינת  בכפר  האירוע  לנוכח  רבה  הייתה  בחפ"ק  ההמולה 
ג'בייל שבו נהרגו שמונה לוחמים מגדוד 51 של גולני. המג"ד 
יניב עשור הוא חבר קרוב, וקולו העייף נשמע מבעד לרשתות 
הסמג"ד  ביניהם  החיילים,  שמות  את  העביר  עת  הקשר 
שיחת  קיבלתי  בחמ"ל  שהותי  במהלך  הי"ד.  קליין  רועי 
טלפון מתמר, רעייתו של אייל קצין האג"ם. בקשתה הייתה 
לדווח לה על המתרחש בצפון. היא אמרה שנשות הקצינים 
יחד  כעת  נמצאות  עלי  היישוב  תושבי  בלבנון  שנלחמים 
באופן  לדעת  ומבקשות  אליהן,  מגיעות  והשמועות  בביתה 
בחפ"ק,  נמצא  בעלה  שאייל  אותה  הרגעתי  נפגע.  מי  מדויק 
אך לא הרהבתי עוז לספר לה על נפילתו בקרב של רועי קליין. 
גם שרה רעייתו של רועי הייתה בין הנשים שהתכנסו בביתם 

של אייל ותמר.
רק לאחר כמה שעות בלחץ מצטבר והולך בשיחות הטלפון 
מתמר אמרתי לה שרועי נהרג, ושלא תאמר זאת לשרה רעייתו. 
קיוויתי שמחלקת הנפגעים של צה"ל תעשה זאת כפי הפקודות 
והנהלים שיש בצבא. משנוכחתי לדעת שחבורת הנשים שבבית 
הצבא  והודעת  יקיריהן  לשלום  ציפייה  מרוב  מתפקעת  תמר 
בעלי  שגר  במילואים  הקצינים  אחד  עם  דיברתי  מתמהמהת, 
קליין  לשרה  וייגש  צה"ל  מדי  שילבש  לו  ילון(. אמרתי  )אל"מ 

לבשר לה את הידיעה המרה על נפילת בעלה.
ולרשתות  למפקדים  האזנה  כדי  תוך  בחפ"ק  נשארתי 
הוא  גם  נהרג  בגדוד,  קצין  מרחביה,  שעמיחי  הבנתי  הקשר. 
מעלי,  היא  גם  מרחביה,  משפחת  את  ג'בייל.  בבינת  בקרב 
למדו  ואברהם  אליעזר  )בניהם  רבות  שנים  מזה  מכיר  אני 
בדרגת  גולני  סיירת  מפקד  כיום  משמש  אליעזר  בישיבתנו(. 
האמוניים  בערכיה  מדהימה  דתית־לאומית  משפחה  רס"ן. 

והציוניים כאחד.
פניו של המח"ט  זוכר את  אני  ג'בייל.  בבינת  נשוב לקרב 
תמיר בחמ"ל שלבשו עצב ותסכול כאחד. הרי המפקד חייב 
נמצא  הוא  וכעת  נלחמים  שהם  בעת  לוחמיו  עם  שיהיה 
לבנון.  בתוככי  נלחמים  וחייליו  ישראל,  שטח  בתוך  בחפ"ק 
ג'בייל יחד עם קצינים  עוד באותו הלילה נכנס תמיר לבינת 
רוב  את  שספג   51 לגדוד  לחבור  מנת  על  נוספים  וחיילים 
האבדות בחטיבה. למחרת, עוד בטרם זריחת השמש, נסעתי 
לנקודת מפגש על הגדר בסמוך לקיבוץ יראון שאליה הביאו 
על  האלונקות  את  העמסנו  ג'בייל.  בבינת  הקרב  חללי  את 
לקליטת  בקיבוץ  שהוקם  למתקן  ונסענו  גדולה  משאית 

החיילים שנפלו במערכה.
לטפל  לי  שיניחו  הרבנות  של  המילואים  מאנשי  ביקשתי 
בחללים. כשאני בגפי, נכנסתי לאוהל שבו הונחו האלונקות. 
הלוחמים  בין  התהלכתי  במקום.  שררה  הוד  נוראת  תחושה 

ההרוגים ושפתיי מלמלו: אנשים קדושים, אנשים קדושים.
ילדים  מכתבי  עיניי  ולנגד  חולצותיהם  כיסי  את  פתחתי 
ללוחמים ותמונות משפחתיות, כשהכול מוכתם בדמם הקדוש.

של  זיהויו  את  כאן  אזכיר  החללים.  זיהוי  של  הליך  ישנו 
רס"ן רועי קליין הי"ד שכידוע קפץ על רימון שהושלך לעבר 
שלוות,  היו  פניו  חיילים.  כמה  בגופו  הציל  וכך  שלו  החפ"ק 
מלאות רוגע, כשפלג גופו התחתון מלא רסיסי מתכת. ראיתי 
ולנסות  ניסו לקבע את אחת מרגליו בכפיס עץ  שהחובשים 
לצורך  החיילים.  באוהל  לבדי  הייתי  עת  אותה  כל  להצילו. 
'אתה  שאלתיו:  הגדוד.  שליש  נכנס  רועי  של  המדויק  זיהויו 

מכיר אותו, ואם כן מה שמו?' - 'רועי הסמג"ד, המפקד שלי!' 
אמר השליש והצדיע לגופה המתה. עיניי נמלאו דמעות בעת 
המעמד המרגש והנורא. לאחר סיום הזיהוי של כל החללים 
בבכי  ופרצתי  יצאתי מהאוהל  בבגדיהם  מה שנמצא  ואיסוף 
תמרורים שלא ידע מרגוע. התקשרתי לרונית רעייתי וסיפרתי 
לה את המתרחש כשאני ממרר בבכי על אותן נשמות קדושות 
אומרים  חז"ל  מרומים.  בגנזי  שם  שבשמים,  לאבינו  ששבו 

שהרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן.
נזדמנה לי שיחה מרתקת  כמה חודשים לאחר המלחמה 
"גהרתי  נפילתו.  עם אחד הקצינים שהיו בסמוך לרועי בעת 
הרים'  ב'ורד  אוחזת  שידו  לפתע  "וראיתי  סיפר,  כך  מעליו", 
)טלפון מוצפן( ומתרוממת אט אט לעברי. לקחתי מידו את 
המכשיר ודימיתי בנפשי שאני נמצא במרוץ שליחים. קיבלתי 

את המקל מרועי ואני אעבירו הלאה".

בחיפוש אחר בניה
חשבתי על הדימוי של מרוץ השליחים בין אותו קצין )הוא 
עוטר לאחר המלחמה בעיטור העוז( לבין רועי בהיבט הלאומי 
שלנו. העברת מקל השליחות מדור לדור, מאז אברהם העברי 
דרך אבותינו הקדושים, דוד המלך, החשמונאים, הפרטיזנים 
ולוחמי הגטאות, ארגוני המחתרות שלפני קום המדינה ועד 
כל  היום.  של  צה"ל  ללוחמי  המקל  עובר  שבהם  אלה,  ימינו 
הוא  ומכוחם  הדורות  לשלשלת  מחובר  ישראל  בעם  פרט 

עושה ופועל לתיקונו של עולם.
גופות החללים  בעת שפגשנו את הלוחמים שהביאו את 
באחד  ישב  הוא  ידעי.  תמיר  אל"מ  המח"ט,  אף  עמם  יצא 
אליו  ניגשתי  ידיו.  בין  וראשו  הגבול  גדר  על  שהיו  הרכבים 

וללא מילים חיבקתי אותו ברכות וליטפתי את ראשו.
הנח"ל  של  לוחמים  בפלוגות  פגשתי  המלחמה  בהמשך 
וניסיתי  וכאלו ששירתו במילואים, שוחחתי עמם  והצנחנים 
המוקדמות  הבוקר  בשעות  הימים  באחד  רוחם.  את  לעודד 
קיבלתי שיחת טלפון מחגית ריין, אמו של רס"ן בניה, כשהיא 
נהרג.  שבנה  התבשרה  היא  בוקר  לפנות  בבכי.  ממררת 
שוחחנו, והבטחתי לה שאני אדאג באופן אישי להביאו לקבר 
ישראל. למחרת, ממש באשמורת הבוקר, הגעתי לגדר הגבול 
לבוא  המתנתי  עם.  משגב  לקיבוץ  הסמוכה  המעבר  בנקודת 
הטנק שאמור היה לשאת עמו את החיילים שנפלו בקרב. עוד 
אני ממתין בציפייה דרוכה, חצו את גדר הגבול מאות לוחמי 
צנחנים במילואים, אחד הגדודים ששבו מן המערכה. ביניהם 
ממכינת  תלמידינו  עדני,  ויוסי  סגל  מיכאל  בשניים,  הבחנתי 
יתיר, כשהם נושאים על גבם מכשירי קשר. התחבקנו בחום 

תוך כדי שהם מספרים מעט ממה שחוו בשדה הקרב.

רעם מנועי טנקים נשמע בסמוך אלינו. הרמתי את עיניי 
לידי  עצרו  הם  נוסף.  טנק  אחריו  גורר  מרכבה  טנק  וראיתי 
גופות החללים". אמר  ומפקד הטנק אמר: "הבאנו עמנו את 
את דבריו, ושב לזירת לבנון. נכנסתי דרך הצריח, ובעת שגופי 
משתלשל לתוך חלל הטנק הבחנתי שעל מושב התותחן ישנה 
גופה בתנוחת ישיבה. כמו באוהל שבמתקן החללים בקיבוץ 
יראון, אף כעת חשתי בהוד נורא בחללו של הטנק. פני הלוחם 
מדיו  כיסה את  לבן  ואבק  לחלוטין  היו שלמים  וגופו  ההרוג 
הירוקים. פתחתי את כיס חולצתו ובפנקס החוגר נכתב שמו: 
דויד  המפורסם  הסופר  של  בנו  שהוא  ידעתי  גרוסמן.  אורי 
גרוסמן. בירכתי הטנק היתה עוד גופת חייל. הבטתי בפנקס 

החוגר ושמו של הלוחם היה: אדם גורן, בן קיבוץ מעברות.
עוד  חולץ  ההרוג  )הנהג  נוספת  גופה  בטנק  נמצאה  לא 
סטולוביץ',  לאבינועם  והתקשרתי  החוצה  יצאתי  בשטח(. 
גיסו של בניה ריין, ששהה באותה עת עם המשפחה )אבינועם 
משנה(.  אלוף  בדרגת  עזה  אוגדת  מפקד  סגן  היום  משמש 
אמרתי לו שבניה לא נמצא בטנק. שמעתי את חרדת קולו: 
לא  הצהריים!  אחר  להיום  הלוויה  נקבעה  ייתכן,  זה  איך 
יודיע  שלא  ביקשתיו  ותדהמה.  צער  מרוב  נפשי  את  ידעתי 
עדיין למשפחה. עליתי למוצב הפיקוד של חטיבה 401 שהיה 
בסמוך אליי; בניה שימש מפקד כוח מיוחד בחטיבה. ניגשתי 
לסמח"ט שישב שם ואמרתי לו שבניה לא נמצא בטנק. לצערי 

הוא דחה אותי בקש וניסה להתעלם מדבריי.
בהמשך, יחד עם קצין נוסף שהכרתי, סא"ל שלום אייזנר, 
בניה.  של  בטנק  הטיל  פגיעת  בנסיבות  מקיף  בירור  ערכנו 
התברר לנו שבניה שעמד זקוף בצריח הועף מעצמת הפגיעה 

למרחק של כמה עשרות מטרים וגופתו נשארה בשטח.
הייתה כאן טעות נוראה. לוחמי הצנחנים במילואים שהיו 
בסמוך למקום האירוע הבחינו בטנק שלהבות אחזו בו ועברה 
ידיעה בשרשרת הפיקוד עד למחלקת הנפגעים של צה"ל שכל 
ממשית  בדיקה  שנעשתה  בלי  נהרגו,  הצוות  אנשי  ארבעת 
לראות שאכן יש אמת בשמועה. רק בסריקה שנעשתה על פי 
בקשתנו באזור המגנן שם נפגע הטנק נמצאה גופתו של בניה.
היוצא מכל האמור הוא שההודעה על נפילת בניה במוצאי 
הנחה  על  אלא  ראייה  עדות  על  מבוססת  הייתה  לא  שבת 

בלבד שאיש מאנשי הצוות לא שרד את פגיעת הטיל.

היותי בתרגיל שריון בדרום, ב
קיבלתי שיחת טלפון מאלוף 

שטרן, ראש אכ"א. הוא זעם על שינוי 
השם של מש"קי הדת למש"קי יהדות 

ועל הפרסום "הטובים לרבנות". 
"באמת כך אתה חושב? מי שמך 
לקבוע מש"קי יהדות? אין כאלו 

שאינם יהודים בצה"ל?" השבתי לו 
שאכן כך ראוי שיהיה. הצבא הוא של 

עם ישראל היושב בציון, ומי שמסתפח 
אלינו נקבלו באהבה רבה, אך כולם 

חייבים להתיישר ולקבל את עובדת 
היות הצבא יהודי, עם אוכל כשר, 

שמירת שבת וחגי ישראל

זכיר כאן את זיהויו של רס"ן רועי א
קליין הי"ד שכידוע קפץ על רימון 
שהושלך לעבר החפ"ק שלו וכך הציל 

בגופו כמה חיילים. פניו היו שלוות, 
מלאות רוגע, כשפלג גופו התחתון 

מלא רסיסי מתכת. ראיתי שהחובשים 
ניסו לקבע את אחת מרגליו בכפיס עץ 

ולנסות להצילו. כל אותה עת הייתי 
לבדי באוהל החיילים. לצורך זיהויו 

המדויק של רועי נכנס שליש הגדוד. 
שאלתיו: "אתה מכיר אותו, ואם כן מה 
שמו?" - "רועי הסמג"ד, המפקד שלי!" 

אמר השליש והצדיע לגופה המתה

יושב אוהלים
המטרה: להפוך את הרבנות הצבאית לגוף משפיע  המשימה: 
לפעול בעיקר בקרב הלא־דתיים  השיטה: להיות בשטח, עם 

החיילים  יומן אישי של הרב אביחי רונצקי על תקופת שירותו 
כרב הצבאי הראשי  חלק ראשון מתוך שלושה

הרב אביחי רונצקי

ודע לי כבדרך אגב שמתקיים נ
יום ספורט לכל קציני הצבא 
במכון וינגייט. הרבנים וקציני 

הדת מעולם לא השתתפו ביום 
הספורט הזה, ואילו אני לא הייתי 

מוכן לוותר עליו. כתבתי לכלל 
הרבנים והקצינים שלנו, שחובה 

להשתתף ביום הספורט. כך 
השתנו פני אותו יום כאשר יותר 

ממאה רבנים מזוקנים לבשו בגדי 
ספורט והשתתפו עם כלל קציני 

צה"ל באירוע

מים מספר קודם לכן הוענקה י
לי דרגת תא"ל במעמד מרגש 

כשהרמטכ"ל רא"ל דן חלוץ 
ואבי היקר עונדים את הדרגות 

על כתפיי. אבא, שחווה את 
מאורעות אושוויץ בהיותו נער 

צעיר, התרגש עד מאוד. להוריי 
היו השעות הללו של טקס 

ההעלאה בדרגה אחת מנקודות 
השיא של חייהם
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עשרות מונים מאשר היה בעבר. חלק מהמפקדים 
פיקדו  והם  עצמו  מהבסיס  חי"ר  קציני  היו  בקורס 
על האימונים שכללו ניווטי יום ולילה, תרגילי פרט 
וכיתה בשטח פתוח ובנוי היו במשותף עם גדוד גפן 

היוקרתי שבו משתלמים קציני החי"ר של צה"ל. 
קיבלו  וחצי,  כחודש  שנמשך  הקורס  בתום 
הוכשרו  כך  הסגן.  דרגת  מלבד  מ"מ  סיכת  הרבנים 
קצינים  לשמש  אף  צבאיים  רבנים  להיותם  בנוסף 
ביחידותיהם, לערוך מטווחים ולהשתתף בפעילות 

המבצעית של גדודי המילואים.
ששוחחנו  בעת  רבות  פעמים  ואמרנו  חזרנו 
כלל  עם  להיות  היא  משימתם  שעיקר  הרבנים  עם 
הכיפה.  חובשי  אלה  עם  דווקא  ולאו  החיילים 
באימונים,  נוכחותם  של  החיוניות  את  הדגשנו 
בתרגילי היום והלילה, דרשנו שיבקרו את הלוחמים 
את  חייבתי  בשבתות.  גם  עמם  ויהיו  במוצבים 

ואף  כל שעות היממה  הרבנים לשאת עמם טלפון 
מצד  הן  קריאה  לכל  זמינים  שיהיו  כדי  בשבת, 
החיילים והן מצד מפקדת הגדוד. היה ברור לי שאם 
בשבת,  אף  קרבית  למשימה  הגדוד  את  'מקפיצים' 

הרב חייב להיות עמם. 
השבתות.  באחת  עמי  שאירע  את  כעת  אספר 
הספר  בית  מגדודי  אחד  עם  משפחתי  עם  הייתי 
עם  שלי  שיחה  בעת  היום,  בצהרי  למ"כים. 
שהיה  והגדוד  לצלצל,  הטלפונים  החלו  המפקדים, 
בגבול  קרבית  למשימה  הוקפץ  פיקודית  בכוננות 
אליהם.  שאצטרף  פשוט  לי  היה  עזה.  רצועת  עם 
יחד  המג"ד  בג'יפ  השבת  של  בעיצומה  נסעתי  כך 
את  משרך  כשהגדוד  הפלוגות,  מפקדי  שלושת  עם 

זה, שהיה פשוט  דרכו מאחור באוטובוסים. אירוע 
מבחינתי, חולל מהומה רבתי בעולם החרדי, אך גם 
כלפיי.  ביקורת  נשמעה  הצבאית  הרבנות  בתוככי 
דברים הוצאו מהקשרם ובאתרי האינטרנט השונים 

נכתב שנסעתי לבקר חיילים בשבת.
בסדיר  צה"ל  רבני  כלל  לתפוצת  מכתב  כתבתי 
נכתב  לאשורן.  העובדות  את  והבאתי  ובמילואים 
יחידתו בעת  שם שיש מקום חיוני לרב להיות עם 
הוא  הרב  בשבת.  קורה  כשזה  ואפילו  נלחמת,  שזו 
כעין כהן משוח מלחמה שיוצא עם הלוחמים באשר 
הימצאו  בעצם  רוחם  את  ומעודד  נמצאים  הם 

עמהם ובשיחות עם החיילים.
המניין,  מן  כחייל  בהם  שהשתתפתי  בתרגילים 
שלצד  הכוחות  מפקדי  ביקשו  ונשק,  אפוד  עם 
התהליך המבצעי שלהם אדבר אף אני עמם בעניין 

חיזוק רוח הלחימה.
זוכר אני את אחת הפעמים שהצטרפתי לגדוד 
הסיור של גולני שנכנס לרצועת עזה במשימה להרוג 
חציית  טרם  עזה.  עוטף  יישובי  על  שירו  מחבלים 
אפודים  עטויי  הלוחמים  של  הכוח  נעמד  הגדר 
מהתנ"ך  שהקראתי  לפסוקים  מאזינים  וקסדות, 
שבידי על אודות שמשון הנלחם בפלשתים בפאתי 
שמשון  "צאצאי  אמרתי,  כך  אתם",  "וכעת  עזה. 
וממשיכי דרכו בלחימה למען עמנו בארץ מולדתנו". 

יום ספורט עם 
זקנים

לרבנות  לשוות  מטרתנו  במסגרת  עשינו  ועוד 
יחידות  לשאר  דומה  יחידה  של  ותכונות  אופי 
אכ"א,  ראש  שטרן  אלעזר  מהאלוף  ביקשנו  צה"ל. 
עם  כך  על  שוחחתי  אף  מטעני  אינו  זיכרוני  ואם 
לפיקוד  הספר  בבית  ישתתפו  שהרבנים  הרמטכ"ל, 
כך  אלוף.  סגן  דרגת  לקבלת  כתנאי  )פו"ם(  ומטה 
ביחס  אף  שיהיה  ראוי  וכך  צה"ל,  בכלל  נעשה 

לרבנים הצבאיים. 
אגב  כבדרך  לי  נודע  הימים  שבאחד  זוכר  אני 
במכון  הצבא  קציני  לכל  ספורט  יום  שמתקיים 
הרמטכ"ל.  ועד  סג"מ  בדרגת  מקצינים  וינגייט, 
ביום  השתתפו  לא  מעולם  הדת  וקציני  הרבנים 
הספורט הזה, ואילו אני לא הייתי מוכן לוותר עליו. 
פנים־ אינטרנט  רשת  )צה"לנט,  בדוא"ל  כתבתי 
שחובה  שלנו,  והקצינים  הרבנים  לכלל  צה"לית( 
ובקשות להשתחרר ממנו  ביום הספורט  להשתתף 

פני  השתנו  כך  הרבצ"ר.  לשכת  דרך  ורק  אך  יהיו 
אותו יום כאשר יותר ממאה רבנים מזוקנים לבשו 
בגדי ספורט והשתתפו עם כלל קציני צה"ל באירוע.
גם מפורום המטה הכללי לא הדרתי את רגליי. 
בקשותיי החוזרות ונשנות להיות חבר המטה הכללי 
נענו בשלילה, עד שלבסוף הסכימו שאקבל את לו"ז 
בישיבות  להשתתף  לי  ואפשרו  הרמטכ"ל  לשכת 
שעסקו בנורמות ובערכים ואף להצטרף לרמטכ"ל 

ולסגנו בביקוריהם ברחבי הארץ.
המפקדים  לכלל  גלוי  היה  שלי  הטלפון  מספר 
את  והעלו  אליי  התקשרו  מהם  ורבים  והחיילים, 
הצבאי.  השירות  בעת  נפשם  ומצוקות  שאלותיהם 
מדי שבוע התארגנתי לשבת בלשכה, ומשם נסעתי 
צה"ל שהייתה  מיחידות  לאחת  לחלופין  או  לביתי 
בכוננות בצפונה של הארץ או בדרומה, או ליחידות 

שהיו בתעסוקה מבצעית לאורך גבולות המדינה.

אחת השבתות עם אחד ב
מגדודי בית הספר למ"כים 

החלו הטלפונים לצלצל, והגדוד 
הוקפץ למשימה קרבית 

בגבול עם רצועת עזה. היה 
לי פשוט שאצטרף אליהם. 

נסעתי בעיצומה של השבת 
בג'יפ המג"ד יחד עם שלושת 

מפקדי הפלוגות. אירוע זה חולל 
מהומה רבתי בעולם החרדי 

ובתוככי הרבנות הצבאית. 
דברים הוצאו מהקשרם ובאתרי 

האינטרנט השונים נכתב 
שנסעתי לבקר חיילים בשבת. 
כתבתי במכתב לתפוצת כלל 

רבני צה"ל בסדיר כי יש מקום 
חיוני לרב להיות עם יחידתו 

בעת שזו נלחמת, ואפילו כשזה 
קורה בשבת

גדרת תפקיד הרב כמי ה
שאחראי לאספקת צורכי 

הדת לאלו שזקוקים לכך, הייתה 
זרה בעיניי עוד בהיותי חייל 

ומפקד. הרב הצבאי אמור להיות 
אדם בעל שאר רוח, ויכולת 

לעסוק בכמה תחומים ששייכים 
לקהילת יחידתו
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 יומן על תהליך החזרה בתשובה שעבר הרב רונצקי

פורסם באלול תשע"ו

מקום שבעלי תשובה עומדים. זר לא יבין זאת.
נלכדתי בקסם המופלא, המתוק מדבש, של אמרי 

תורתנו. שוקד לילות כימים על גווילי הספרים 
הקדושים. יודע בבטחה שהנני פוסע בדרך של 

אמת שאין אחרת הימנה.
נושא תפילה לא־ל חיי - אנא, אמצני, חזקני נא, 

משכני אליך לבל אמעד במשעולי חיי.
תיקר שירת רש בעיניך, כשיר יושר על קרבנך. 

יערב נא שיחי עליך, כי נפשי תערוג אליך.

חדר  האדמה.  במעבה  ישראל  בנק  מרתפי 
בקרה בוהק בלובן אורות הניאון הדולקים בו יומם 
זה  שהשתחררו  קצינים  של  חבורה  היינו  ולילה. 
הכיפורים,  יום  מלחמת  בוגרי  קרבי,  משירות  עתה 

מאבטחים את אוצרות המדינה.
סטודנט  אורן,  כעת.  במשמרת  ואנוכי  אורן 
למשפטים, רכון על ספריו, ואני בפינת החדר מכונס 
בכורסה רחבה, אחוז בשרעפי מחשבותיי. תמונות 
פעם  מדי  עיניי,  לנגד  הבזק  במהירות  חולפות  חיי 
מתעכבות ונחות על מאורע מסוים שהותיר בי את 

רישומו.
נער  ואני  'לווייתן',  מדגם  החתירה  סירות  הנה 
העליון  גופי  פלג  מהן,  באחת  שתים־עשרה  בן 
חשוף. אני אוחז במשוט שנעוץ במים לכל אורכו, 
לאחור.  המשוט  את  ומושך  לפנים  גווי  את  מכופף 
כל זאת לקול קריאותיו של מפקד הסירה: אחת... 
ואחת... אגלי זיעה ניגרים על פניי ועל גופי ממאמץ 
החתירה, ובלב פנימה שמחה גדולה, עיניים בורקות, 
ים  עליצות של חיים. סירה קטנה אי שם במרחבי 
אפור, תכלת שמים ממעל ושמש תלויה לה באמצע 

הרקיע.

הוריו של  בדירת  חיי  במרוצת תמונות  מתעכב 
אדם על הר הכרמל. שרוע על שטיח צהוב, מתמכר 
עמי  יחד  הינזה.  כריס  של  מופלאה  חליל  לנגינת 
קוראים  שבע־עשרה,  בני  חבורת  ותמי,  דני  אדם, 
ביחד את 'החיים כמשל' של פנחס שדה, ומאזינים 

לצלילי מוזיקה שקטה.
 - כתפיו  על  גולש  הארוך  שערו  יחף,  אדם 
ואני קצוץ שיער  לזה פעם,  כפי שקראנו  "ביטניק" 
נועדנו  יחד   - הצבאית  הפנימייה  לחניך  כיאה 
מרצף  קמעא  מנותקת  מתוקה,  שיח  סוד  לחבורת 

שגרת הלימוד, המבחנים ושאר מטלות הנעורים.
חולפות להן התמונות, והנה אני בקורס הכשרת 
הלוחמים בשייטת. שחור ליל סגרירי עמוק במימי 
נמל חיפה. אני קשור לבן זוגי בחבל, ואנו מתקדמים 
יחד אל עבר אניית סוחר שעוגנת ברציף. מדי פעם 

כדי לראות את המשך  ומציצים  לפני המים  עולים 
הדרך.

מלחמת  שלהי   - הצבא  ימי  מראות  ובהמשך, 
יום הכיפורים. פלוגות היחידה מתכנסות כל אחת 
שממערב  פאיד  התעופה  לשדה  לחימתה  מגזרת 

לתעלת סואץ.
מפגש מרגש. איש נופל על צוואר רעהו. מספרים 
שנפצעו.  אחרים  ועל  שנהרגו  רבים  חברים  על 
גבוה  הר  עתקה,  ג'בל  על  לפשיטה  מתארגנים 
נוחתים  יסעור  סואץ. מסוקי  העיר  שמתנשא מעל 
ומעלים אל קרבם את לוחמי הפלוגות בזה אחר זה. 
ירקוני  יפה  של  לשירתה  מאזינים  שממתינים  אלו 
מזמירותיה...  לנו  ומנעימה  המסלול  על  הניצבת 

הכול נדמה כמחזה אבסורד בלתי ייאמן.
מחשבותיי נודדות אל מעמד תום אימון הלוחם 

של פלוגת אוגוסט 74'.
עתה  זה  שסיימו  החיילים  הערביים.  בין  שעת 
למרגלות  ישובים  ימים  שלושה  של  מפרך  תרגיל 
דיונה ארוכה. שמש אדומה־צהובה שוקעת לִאטה 
מרחבי־ענק  מדבר,  דממת  האופק.  לקו  מעבר  אל 

שלא נגמרים.
ניצבתי מולם ודיברתי על ערכי לחימה - דבקות 
לנגד  ראיתי  המולדת.  אהבת  רעות,  במשימה, 
עיניי את חיילי הפלוגה המבצעית שפיקדתי עליה 
שנה  אך  המצרי  הקומנדו  על  מסתערים  במלחמה 
קודם לכן. שמעתי באוזניי את קולות הירי, את מפץ 

פגזי הארטילריה, את זעקות החיילים שנפגעו.
ולדבר  יכול להמשיך  לפתע חשתי בתוכי שאני 
הפוכים  דברים  פאתוס,  ובאותו  התלהבות  באותה 
לגמרי. אוושת קול עלתה מקרבי ולחשה: מילותיך 
מה  שנים  משנן  אתה  אמת.  נטולות  חלולות, 
ראית  די!  נפש.  מסירות  רעות,  מילדותך.  ששמעת 
בעיניך חיילים צעירים מוטלים מתים. רבים מחבריך 
אינם עוד. האם כל זאת עומד במבחן המלל הערכי 

שחוזר על עצמו כמנטרה שחוקה?
תמונות אחרות לגמרי של אחרי השחרור. בית 
קטן עם גג רעפים אדום בשכונת בית וגן בירושלים. 
שקט של אחרי סערת חיי הצבא הגועשים. מוזיקת 
חליל של ראמפל והמון פנאי למחשבות על החיים. 

אלו שחלפו ואינם עוד, ואלו שעדיין לפניי.
זוגי  בן  אורן,  מהמחשבות.  ראשי  את  מנער 
לפתע  לבדי.  נותר  ואני  החדר  מן  יוצא  למשמרת, 

חשתי דחף עז לכסות את ראשי. הוצאתי ממחטה 
שערותיי  תלתלי  רעמת  על  והנחתי  מכיסי 
בקרבי  הלם  לבי  נפשי.  את  ידעתי  לא  המגודלות. 
עד  דקות,  כמה  כך  נשארתי  תיאמן.  בפראות שלא 
מפגש  בפתח.  עמד  אורן  לחדר.  הדלת  שנפתחה 
של מבטי עיניים. תחושה של תדהמה, השתוממות 
הראש...  על  הממחטה  עם  האיש  לנוכח  ומבוכה 
בחלוף כמה שניות הוא נסוג לאחור וסגר את הדלת.

היכרות ראשונה - 9 ביוני 1791
לראשונה  הזכרתי  קצינים,  בקורס  צוער  כשאני 

שם שמים.
וכך כתבתי:

א־לוהים שלי - זו הפעם הראשונה שאני קורא 
בשמך. מותר לי. הרגשה מוזרה כעת כשאני לבדי.

צרצרים וקולות השקט מלחשים סביב, ואני לא 
שקט.

בשיא,  יונתן  עם  לאחרונה  לי  שהייתה  בשיחה 
שהייתי  אליהו,  שדה  קיבוץ  בן  שלנו,  הדתי  המ"פ 
הדגיש  הוא  כלוחם,  הכשרתי  בתקופת  שלו  הקשר 
את היותי סקרן. שאלתיו שאלות רבות ולא חדלתי 
נחישותי  את  הוסיף  עוד  דעתי.  את  שהניח  עד 
בהשגת מטרותיי. "הלכת עד הסוף, עד שהשגת את 

מה שרצית", כך אמר לי יונתן.
כשעיניי  הכתומים,  בפנקסים  עוד  מדפדף 

דומעות ונשימותיי כבדות עליי.
אותן  ימים.  אותם  מאז  בי  השתנה  לא  דבר 
מציאות  של  מתחלפות  תקופות  מחשבה,  תהיות 

בבד  ובד  למרומים,  להישאב  אדיר  רצון  ודמיון. 
ולהטביע  להוסיף  ארץ,  בתחתיות  בחזקה  לאחוז 

חותם עלי אדמות.
אל תוך מציאות התוהו של חיי התפרצה באחת 

מלחמת יום הכיפורים.
הייתי אז מ"פ צעיר בן 22 שהוביל את חייליו אל 

שדות הלחימה בסיני בואכה תעלת סואץ.
"ערב יורד עם שמש בקצה מערב.

אפלולית, ואני בין שיחי רותם נמוכי קומה.
חיילים ישובים בקבוצות לאורך מדרון חולית.

בסמוך להם נגמ"שים מכוסי רשתות.
יופי נוגה, עצוב.

ירח עגול, צהוב ובהיר מטפס בירכתי הרקיע
רעש מנועים נשמע מרחוק.

בארץ, הרחק מכאן, מתחיל חג הפורים".
במהלך המלחמה לא כתבתי כלל. אף לא נטלתי 

עמי את הפנקסים הכתומים.
של  ועצמתה  וגובהה  האירועים  שגודש  ייתכן 
שירת  לדממת  הביאו  כולנו  את  שסחפה  הרוח 

הכתיבה.
הרגשנו כיצד אנחנו ממשיכים דורות של לוחמים 
בימים עברו, קשובים לקול מַשק כנפי ההיסטוריה 

הנושאת אותנו על גביה במרחבי מדבריות סיני.
בשורות־איוב על חברים שנפלו יחד עם תרועות 
שלא  אל־אנושית  מציאות  יצרו  הניצחון,  שמחת 

הותירה מקום למבע תיאורי כלשהו.
רק עם תום שאון הקרבות, כשהכול נדם, אפשר 

היה לתת מקום לציורי הדמיון ולשרטוטי הנפש.
כאחד,  והלאומי  האישי  העצמי,  הביטחון 

התפורר לרסיסים.
בין  שגבולותיה  והרחבה,  הגדולה  מדינתנו 
עמדה  בדרום,  א־שייח'  ושארם  בצפון  החרמון 

בסכנה קיומית לראשונה מאז מלחמת הקוממיות.
קול מחאה אדיר נשמע ברחבי הארץ על המחדל 
הגדול, והוא חדר ללבבות והביא לחשבון נפש נוקב 

באשר לעתידנו כאן, בארצנו האהובה.
נטש  שלנו,  ביחידה  מ"פ  שהיה  מחבריי,  אחד 
בארצות  הרחק  ונעלם  היהדות  ואת  הארץ  את 
המזרח. גם אחרים, מפקדים וחיילים, הפליגו בתום 

המלחמה אל מעבר לים.
שכתבתי  לב  מרטיט  סיפור  ברשימותיי  מצאתי 

באותם ימים:
חיכיתי לָמנוֹ בשדה התעופה של א־טור.

למרחוק  פרושים  שחור  אספלט  מסלולי  שני 
וביניהם משטחי חמדה לבנים, מגובבים באבני חצץ.

שקט מדברי של יום שרב כבד אפף את הכול.
ואני ישוב על מכסה מנוע הג'יפ, ממתין למנו.

סמוך  המלחמה,  בתחילת  יומיים,  לפני  נפגשנו 
לְמצרי המתלה, כשצוותי הסיור של 'שקד' ופלוגת 
אחר  למרדף  יחדיו  חברו  מפקדּה  שָמנֹו  הצנחנים 

כוחות קומנדו מצריים.
סמוך  עד  הביאונו  לחימה  של  רצופים  יומיים 
לעיירה א־טור שבדרום חצי האי סיני. אמש, לאחר 
מרדף לילי, קבענו להיפגש בצהרי היום כדי לתכנן 

יחד את המשך הפעילות.
את מנו הכרתי שלושה חודשים קודם המלחמה 
אחד.  בחדר  שלושה  היינו  פלוגות.  מפקדי  בקורס 
מפקד  במלחמה  עדשים, שהיה  מתל  ויניג  שמריהו 
צנחנים,  מ"פ  עציון,  מניר  ישי  בן  מנו  גולני,  סיירת 

ואני - מ"פ בסיירת שקד.
נקשרנו מנו ואנוכי בקשרי רעות מיוחדים, אולי 
הקשוח,  המפקד  מנו  כך.  כל  שונים  שהיינו  מפני 
שש  בעצמו,  בטוח  ומחוספס,  בוטה  דיבורו  סגנון 

אלי קרב.

"א־לוהים שלי. מתכווץ ומתכרבל 
בקור לילה מדברי.

לא מתחשק לי לעשות דבר, רק 
לשכב במקומי עוד ועוד.

אני צריך לתפקד כמ"פ ואיני חפץ 
בכך.

לתת פקודות, להקפיד על כוננות 
מבצעית...

לא שיש בכך חוסר טעם ותכלית, 
אלא שאיבדתי את הרצון והמרץ 

למשימות הללו" לפתע חשתי בתוכי שאני יכול 
להמשיך ולדבר באותה התלהבות 

ובאותו פאתוס, דברים הפוכים 
לגמרי. אוושת קול עלתה מקרבי 

ולחשה: מילותיך חלולות, 
נטולות אמת. אתה משנן שנים 
מה ששמעת מילדותך. רעות, 

מסירות נפש. די! ראית בעיניך 
חיילים צעירים מוטלים מתים. 
רבים מחבריך אינם עוד. האם 

כל זאת עומד במבחן המלל 
הערכי שחוזר על עצמו כמנטרה 

שחוקה?
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שעת המפגש חלפה. החלטתי להמתין עוד כמה 

דקות ולאחר מכן לשוב ליחידתי.
מטוס  נראה  התכלת,  בשמי  הרחוק,  באופק 
בקצה  גלגליו  נגעו  מהרה  עד  לנחיתה.  מתקרב  קל 

המסלול והוא החל מתקרב לעברנו.
מצדו השני של השדה נשמע קולו המטרטר של 
קומנדקר צבאי. המטוס עמד מלכת וכלי הרכב נסע 
חפץ  מהרכב  מורידים  כיצד  ראיתי  אליו.  סמוך  עד 
ניילון שחורה, ומעלים אותו  מאורך, עטוף בשקית 

למטוס.
מי הוא? שאלתי בשקט את החיילים שהביאוהו. 
אתה  צנחנים,  קצין  שהוא  שמענו  יודעים.  איננו 

יודע, מהחבר'ה של המרדפים.
והבטתי.  יותר  סמוך  ניגשתי  בגופי.  עבר  רעד 
זית,  מדי  גוף,  איברי  הזדקרו  העבה  לניילון  מבעד 

נעליים אדומות. מנו.
שמריהו, השלישי בחדר מקורס מפקדי הפלוגות, 

נהרג כמפקד סיירת גולני בקרב לכיבוש החרמון.

שלהי נובמבר 3791, סמוך לתום 
מלחמת יום הכיפורים. הפלוגה 

בשוחות לחימה מול הארמיה 
המצרית.

לילה  בקור  ומתכרבל  מתכווץ  שלי.  "א־לוהים 
מדברי.

לא מתחשק לי לעשות דבר, רק לשכב במקומי 
עוד ועוד.

אני צריך לתפקד כמ"פ ואיני חפץ בכך.
לתת פקודות, להקפיד על כוננות מבצעית...

לא שיש בכך חוסר טעם ותכלית, אלא שאיבדתי 
את הרצון והמרץ למשימות הללו".

שם  האדומה,  בעיר  חילוני  בבית  שגדל  כמי 
זה פלא, בפנקסים  וראה  שמים לא היה שגור בפי. 

רבים נמצא צמד המילים "א־לוהים שלי".
עד  כשנתיים  עוד  הצבאי  בשירות  המשכתי 
השחרור המיוחל. או אז נפתחו לפניי שערי מחוזות 

השקט אשר לו ציפיתי בכיליון עיניים, להתבוננות 
ולמחשבה.

9 ביוני 6791, סמוך למועד 
חתונתי עם רונית:

"חושש מהחיבה והטוב שמרעיפים עליי. מאותה 
הערכה שאיני חפץ בה. כל מילת שבח מעלה את 
האגו וממעיטה בהכרת האמת. בירור וגילוי יסודות 
עולמי חייבים בהינתקות גמורה, ולו אך כדי לנסות 
לבדוק את האמת שבהם. חשוב מאוד שלא לדבוק 
באל שקר. אשתדל לאמץ את כל כוחות הנפש עד 
בעבורי  והם  כה  עד  חיי  כשמנגד,  הנימים,  אחרון 

אין".
שמדברים  משפטים  אביך'  'מוסר  בספר  ראיתי 

אליי מאוד במצבי הנוכחי:
"הנפש צריכה לקבל את מרירות הסם, וכל זמן 
ילך  לבד  בנועם  ורק  שלום  שלום  לעצמו  שיאמר 
באורח סלולה, הוא קרוב אל המכשול. כי יותר יש 
לחשוד את הדמיון, שמפני שאינו חושש כל כך אם 
אינו מצטער  כך  הרעה, מתוך  הדרך  יעזוב את  לא 

בקרבו".
קרני האור שנתקדרו  ולכנוס את  להחזיר  צריך 
את  ולהגדיל  להרחיב  ללמוד,  האמתית,  לנקודתן 
אפשר  מכן  לאחר  רק  שבתוכי.  הנשמתית  הנקודה 

יהיה לשוב לצאת למרחבי עולם.

על אף הצימאון העצום שקינן בי לרווח של זמן, 
אחרי  ותכף  ברוחי  עצרתי  לא  ונפש,  גוף  למנוחת 
השחרור מהצבא פניתי למסגרות הרווחה בעיריית 
ירושלים וביקשתי לעבוד שם כמדריך חבורות רחוב.

עניין החינוך, בעיקר של מי שנקראו בעבר "נוער 
העסיק  בסיכון",  "נוער  נקראים  והיום  שוליים" 
הציבו  לחיים.  ייעוד  בו  וראיתי  מחשבותיי  את 
לשוטט  ונתבקשתי  מזרח,  תלפיות  בשכונת  אותי 
בסמטאות ובחצרות, ללקט אחד לאחד את אותם 
בדברים  שתעסוק  לחבורה  ללכדם  ולנסות  נערים 

משמעותיים.
הארוכים  בלילות  מדריך,  היותי  עם  בבד  בד 
שימשתי מאבטח במרתפי בנק ישראל. שם מצאתי 

למחשבה  ופנאי  שקט   - נפשי  ביקשה  אשר  את 
בחדר  האדמה,  לפני  מתחת  עמוק  ולהתבוננות. 
עסקתי  החוץ,  מן  ולרעשים  לקולות  אטום  בקרה 

בבחינת מרכיבי עולמי הפנימי.
אירוע משמעותי מאוד בעבורי היה המפגש עם 

הרב צבי יהודה קוק.
גרם  בירושלים.  גאולה  בשכונת  קטן  בית 
חדרים  שלושה  בת  לדירה  שמוביל  מיושן  מדרגות 
ללמוד  שבאו  נשים  התכנסו  אחד  בחדר  ומטבחון. 
תורה ובשניים הנותרים התגורר הרב, קיבל אנשים 

והעביר שיעורים מדי ערב.
הגיע תורי להיכנס. עודי בפתח החדר, מאן דהוא 
כיפה קטנה על רעמת תלתלי  והניח  ידו  שלח את 
שערותיי. נכנסתי כשידי האחת אוחזת בכיפה שלא 
בספרים,  עמוסים  החדר  קירות  מראשי.  תישמט 
ממני  ביקש  הרב.  ישב  פשוט  עץ  שולחן  ובקצה 
שאשב, סמך את ידו על ידי, הביט בי בעיניו הטובות 
כשהוא מחייך ושואל האם תמיד אני חובש כיפה. 
לראשי.  כיפה  כעת  מדוע  תמה  בשלילה  כשעניתי 

השבתי בפשטות שיד נעלמה עשתה זאת...
חיוב  אין  שבאמת  להסביר  והחל  צחק  הרב 
ליצור  עלול  זה  ואדרבה,  כיפה,  לחבוש  מהתורה 
הם.  באשר  יהודים  בין  ישראל  עם  בתוך  הבדלה 
השירות  לאחר  לתכניותיי  ושאלני  הרב  המשיך 

הצבאי והקשיב קשב רב לדבריי.
תחת  לדרכי  ויצאתי  בלבביות  לשלום  נפרדנו 
הרושם העז שהותירה בי אישיותו של הרב. שמתי 
לב שלכל אורך המפגש לא נאמר לי ולו משפט אחד 
וכו'. הרב פשוט  בדבר ערך האמונה, לימוד התורה 

הקשיב לי והתעניין בי.
זה היה אירוע מכונן שבו למדתי כיצד  בשבילי 
להתנהג עם אנשים בכלל ועם בעלי תשובה בפרט.

חיובי  ממניע  שנובעת  נטייה  ישנה  כלל  בדרך 
ולהרוות  ביהדות  שמתעניינים  אלו  על  "להתנפל" 
אותם בטל של תורה. המפגש השקט שמתעניין בך, 
והכול ברוגע וחיוך שופע, הוא לדעתי הסגנון הנכון 

שראוי לאמצו.

8

הדרכהרכז דרוש 
למדרשת 
קשת 
 לפרטים:יהונתן

052-8348561

הדרכהרכז דרוש 

הרב אביחי רונצקי
אל תוך מציאות התוהו של חיי התפרצה באחת מלחמת 

יום הכיפורים.
הייתי אז מ"פ צעיר בן 22 שהוביל את חייליו אל שדות 

הלחימה בסיני בואכה תעלת סואץ.
"ערב יורד עם שמש בקצה מערב.

אפלולית, ואני בין שיחי רותם נמוכי קומה.
חיילים ישובים בקבוצות לאורך מדרון חולית.

בסמוך להם נגמ"שים מכוסי רשתות.
יופי נוגה, עצוב.

ירח עגול, צהוב ובהיר מטפס בירכתי הרקיע
רעש מנועים נשמע מרחוק.

בארץ, הרחק מכאן, מתחיל חג הפורים".
במהלך המלחמה לא כתבתי כלל. אף לא נטלתי עמי את 

הפנקסים הכתומים.
הרוח  של  ועוצמתה  וגובהה  האירועים  שגודש  ייתכן 

שסחפה את כולנו הביאו לדממת שירת הכתיבה.
הרגשנו כיצד אנחנו ממשיכים דורות של לוחמים בימים 
עברו, קשובים לקול משק כנפי ההיסטוריה הנושאת אותנו 

על גביה במרחבי מדבריות סיני.
בשורות־איוב על חברים שנפלו יחד עם תרועות שמחת 
מקום  הותירה  שלא  אל־אנושית  מציאות  יצרו  הניצחון, 

למבע תיאורי כלשהו.
רק עם תום שאון הקרבות, כשהכול נדם, אפשר היה לתת 

מקום לציורי הדמיון ושרטוטי הנפש.
התפורר  כאחד,  והלאומי  האישי  העצמי,  הביטחון 

לרסיסים.
מדינתנו הגדולה והרחבה, שגבולותיה בין החרמון בצפון 
ושארם א־שייח' בדרום, עמדה בסכנה קיומית לראשונה מאז 

מלחמת הקוממיות.
קול מחאה אדיר נשמע ברחבי הארץ על המחדל הגדול, 
והוא חדר ללבבות והביא לחשבון נפש נוקב באשר לעתידנו 

כאן, בארצנו האהובה.
הארץ  את  נטש  שלנו,  ביחידה  מ"פ  מחבריי, שהיה  אחד 
אחרים,  גם  המזרח.  בארצות  הרחק  ונעלם  היהדות  ואת 

מפקדים וחיילים, הפליגו בתום המלחמה אל מעבר לים.
באותם  שכתבתי  לב  מרטיט  סיפור  ברשימותיי  מצאתי 

ימים:
חיכיתי לָמנֹו בשדה התעופה של א־טור.

וביניהם  למרחוק  פרושים  שחור  אספלט  מסלולי  שני 
משטחי חמדה לבנים, מגובבים באבני חצץ.

שקט מדברי של יום שרב כבד אפף את הכול.
ואני ישוב על מכסה מנוע הג'יפ, ממתין למנו.

לְמצרי  סמוך  המלחמה,  בתחילת  יומיים,  לפני  נפגשנו 
שָמנֹו  הצנחנים  ופלוגת  'שקד'  של  הסיור  כשצוותי  המתלה, 

מפקדּה חברו יחדיו למרדף אחר כוחות קומנדו מצריים.
יומיים רצופים של לחימה הביאונו עד סמוך לעיירה א־

טור שבדרום חצי האי סיני. אמש, לאחר מרדף לילי, קבענו 
להיפגש בצהרי היום כדי לתכנן יחד את המשך הפעילות.

את מנו הכרתי שלושה חודשים קודם המלחמה בקורס 
מפקדי פלוגות. היינו שלושה בחדר אחד. שמריהו ויניג מתל 
עדשים, שהיה במלחמה מפקד סיירת גולני, מנו בן ישי מניר 

עציון, מ"פ צנחנים, ואני - מ"פ בסיירת שקד.
מפני  אולי  מיוחדים,  רעות  בקשרי  ואנוכי  מנו  נקשרנו 
שהיינו שונים כל כך. מנו המפקד הקשוח, סגנון דיבורו בוטה 

ומחוספס, בטוח בעצמו, שש אלי קרב.
דקות  כמה  עוד  להמתין  החלטתי  חלפה.  המפגש  שעת 

ולאחר מכן לשוב ליחידתי.
מתקרב  קל  מטוס  נראה  התכלת,  בשמי  הרחוק,  באופק 
החל  והוא  המסלול  בקצה  גלגליו  נגעו  מהרה  עד  לנחיתה. 

מתקרב לעברנו.
מצדו השני של השדה נשמע קולו המטרטר של קומנדקר 
אליו.  סמוך  עד  נסע  הרכב  וכלי  מלכת  עמד  המטוס  צבאי. 
ראיתי כיצד מורידים מהרכב חפץ מאורך, עטוף בשקית ניילון 

שחורה, ומעלים אותו למטוס.
איננו  שהביאוהו.  החיילים  את  בשקט  שאלתי  הוא?  מי 
יודעים. שמענו שהוא קצין צנחנים, אתה יודע, מהחבר'ה של 

המרדפים.
רעד עבר בגופי. ניגשתי סמוך יותר והבטתי. מבעד לניילון 

העבה הזדקרו איברי גוף, מדי זית, נעליים אדומות. מנו.
נהרג  הפלוגות,  מפקדי  מקורס  בחדר  השלישי  שמריהו, 

כמפקד סיירת גולני בקרב לכיבוש החרמון.

הֵרעים שלא שבו
עסק  המלחמה  שלאחר  בתקופה  שכתבתי  נוסף  סיפור 
בפנימייה  בחדר אחד  היינו  יחד  איבלר.  הטוב שרגא  בחברי 

הצבאית שליד בית הספר הריאלי שעל הר הכרמל:
שבועיים לפני המלחמה קיבלתי הזמנה לחתונה של שרגא 
 ,1973 באוקטובר   7 בתשרי,  לי"א  נקבע  החופה  מועד  וחני. 
למחרת יום הכיפורים. בכרטיסי ההזמנות נכתב: 'יחדיו נשב 

כולנו עטויי שק ואפר ונבכה מרה את הרווקּות...'
שרגא, ליצן המחזור שלנו בפנימייה, לא נטש את חידודי 

לשונו אף סמוך לחתונתו.
ניבא ולא ידע את אשר ניבא.

שרגא ואני היינו בחדר אחד בפנימייה הצבאית. יחד עמנו 
היה נער צנום ומתולתל שיער מאילת בשם דני גורי.

ביום רביעי, י"ד בתשרי, ערב חג הסוכות, פגע טיל בטנק 
של שרגא. הוא נהרג במקום.

ימים אחדים אחר כך נהרג אליעזר, אחיה של חני, שהיה 
סמג"ד טנקים בקרבות בסיני. בבית המשפחה שבטבעון, שם 
הייתה צריכה להיות חתונתם של שרגא וחני, נותרו ערמות 

של ארגזי משקאות, כיסאות מתקפלים ושמלת כלה לבנה.
הכיפורים  ביום  נלחם  גורי,  דני  לחדר,  השלישי  חברנו 
כטייס פאנטום. שלוש שנים אחר כך נהרג בהתרסקות מטוסו 

בתאונת אימונים.

שלהי נובמבר 1973, סמוך לתום מלחמת יום 
הכיפורים. הפלוגה בשוחות לחימה מול הארמיה 

המצרית
"א־לוהים שלי. מתכווץ ומתכרבל בקור לילה מדברי.

לא מתחשק לי לעשות דבר, רק לשכב במקומי עוד ועוד.
אני צריך לתפקד כמ"פ ואיני חפץ בכך.

לתת פקודות, להקפיד על כוננות מבצעית...
את  שאיבדתי  אלא  ותכלית,  טעם  חוסר  בכך  שיש  לא 

הרצון והמרץ למשימות הללו".
כמי שגדל בבית חילוני בעיר האדומה, שם שמים לא היה 
שגור בפי. וראה זה פלא, בפנקסים רבים נמצא צמד המילים 

"א־לוהים שלי".
מה פשר הדבר?

במשך השנים עיינתי בספר 'מכתבי יוני' ודליתי ממנו שני 
מכתבים.

בראשון הוא כותב כך:
וזועק.  כואב  תכלית,  ללא  חי  אני  מבפנים,  נאכל  "אני 
אני במצב של ייאוש. ברגע זה אני שוכב לישון. עוד מוקדם, 
מוקדם מדי. מדוע איני רוצה להישאר ער? מפני שאין לי דבר 
לעשותו בעודי ער. ללמוד? לשם מה? איני רואה טעם בכך. 
שאחרים  ממה  ארוויח  מה  מה?  לשם  לקרוא?  מה  לקרוא? 
כותבים? הם כותבים על ענייניהם, רעיונותיהם, חייהם. אין 
בכך כדי לפתור את בעיית חיי. אם כן, להירדם? לשם מה? 
אני  זקוק  האם  שנית.  התהליך  על  ולחזור  מחר  לקום  כדי 
לשינה? הרי אין אני עייף כלל. זהו רגע של ריקנות, רגע שאין 

בו כלום, רגע נצחי".
בעיניי  היה  נדמה  שכתב.  מילה  כל  עם  הזדהות  חשתי 
שמעבר,  למה  החיים,  לתכלית  החיבור  את  יוני  היה  שחסר 

לנצח.
ומאליהן  כמוהו  ממש  הרגשתי  עלומיי  בימי  אני  אף 
השלמות  למקום  שלי,  לא־לוהים  הפנייה  מילות  התפרצו 

האחרונה.
נראה שדווקא חיי הצבא אשר דוחפים לפעילות נמרצת, 
אלו  הם  ממדיה,  את  ומכווצים  הנשמה  את  שדוחקים 
כנפי  על  לשוט  הביקוש  את  החלום,  הופעת  את  שמאיצים 

מלאכים במשכני עליון.
בן  בארי,  חזק.  בארי  הוא  בלבי  עמוק  שנגע  נוסף  אדם 

קיבוץ אפיקים, נהרג כקצין בצנחנים במלחמת יום הכיפורים.
באסופת כתבים שהותיר אחריו הוא כותב:

שלכל  כשם  בעצם  הנפשי,  והשקט  השלווה  לי  "חסרה 
'החוויה  ג'יימס  של  ספרו  את  קורא  אני  חסרה.  היא  אדם 
את  מחפש  אני  מדוע  להבין  מתחיל  ואני  לסוגיה',  הדתית 
המשהו שמעבר, את זה שמעל, את המשהו שבנצח, את מה 
ודווקא כעת אני קרוב להאמין  יהיה,  ולעולם  שמעולם היה 

במשהו שקשה לי להגדירו, אולם הוא בוודאי קיים.
ובין העולם והטבע שסביב לו, ביני  הוא זה שעומד ביני 
השלמות  ביסוד  שנמצא  זה  יפה.  פרח  ובין  השקיעה  ובין 

הנצחית והנפלאה שביקום ובאדם.
כדי להאמין צריכים רק זוג עיניים טובות ויכולת להעמיק 

ולהתבונן היטב במה שנמצא בתוכנו ומסביב לנו".

להימלט?
9.2.75, שעת בין ערביים

שבר  זעקות  נגמרים,  שאינם  הישימון  במרחבי  שם,  עוד 
בוקעות מתוכי.

"מבקש להתקפל אל תוכי ולבכות,
תחושה של חידלון ואפסות כוח.

חיילים סביבי ואני המ"פ.
נאחז בענף עץ נמוך קומה

צעיף ארוך משתלשל על צווארי.
א־לוהים שלי, עולמי צר ומשתטח מעליי.

ליל אמש בחדר בקיבוץ, עיניי נעצמות.
מוזיקת אורגן של באך, שטיח צהוב

תנור חשמלי לוהט בחומו.

רכוב על נגמ"ש הפיקוד
רעש באוזניות.

פקודות בקשר פנים: תעביר ל'מיכה', תחליף ל'מצמד'
להתפרס, תאשרו בהרמת דגל.

כנוס לסיכום תרגיל.
תדריך לפשיטה עם שחר, תנ"מ לילה.

שינה טרופה במשרד, פקידה שוקדת על דפי שיבוץ קרבי.
מעירים אותי.

אני ממלמל, לכו לסמ"פ.
להימלט?

חסר כוח לנוע, נרדם שוב..."

שחרור מצה"ל
השחרור  עד  כשנתיים  עוד  הצבאי  בשירות  המשכתי 
לו  לפניי שערי מחוזות השקט אשר  נפתחו  המיוחל. או אז 

ציפיתי בכיליון עיניים, להתבוננות ולמחשבה.
חבר קרוב מתקופת הפנימייה, שצלח אף הוא את סערת 
המלחמה כמ"פ בגולני, הציע לי לחבור אליו למסע בארצות 
נביט  הפצועה,  לנפשנו  מזור  נמצא  שם  כשנה.  במשך  תבל 

ונלמד מרחוק את עתידנו.
הנסיעה  מסלול  את  מכין  הוא  ובעוד  לי,  קסם  הרעיון 
למסע  לחלוטין  מקרי  שנראה  במה  אני  יצאתי  המשותפת, 

אחר, ארוך שנים, בפנימיות הנפש.
נזכר בימים שבהם היינו בפלוגה מעורבת של בני משקים 
וחיילים שמיועדים לשייטת 13. בימים הללו פגשתי לראשונה 
בצעירים חובשי כיפה, בני הקיבוץ הדתי. השהייה המשותפת 
שלנו באוהלים ובאימונים עוררה את סקרנותי לפשר מעשי 

המצוות שלהם.
להספיק  כדי  לפנינו  קום  משכימים  אותם  זוכר  אני 
לאחר  לישון  ומאחרים  האימונים,  תחילת  לפני  להתפלל 
תפילת ערבית. הצטרפנו אליהם אנחנו, בורים ועמי ארצות, 

לברכת הזימון ולתפילת הדרך.
התפעלתי  ולהבין  להכיר  הרצון  שלצד  היא  האמת 
מהתנהגותם זו, שכרוכה הייתה בוויתור אישי על שעות שינה 

למען מטרות ועקרונות.
מאוחר יותר, בהיותי מ"מ בצנחנים, שירת עמנו בפלוגה 
שלא  להקפיד  היה  נוהג  עמירם.  בשם  יהושע  כפר  בן  קצין 
הוא  מדוע  לשאלתי  כשרות.  ענייני  ושאר  וחלב  בשר  לערב 
את  אני  רואה  כך:  השיב  דתי,  אדם  איננו  הרי  זאת,  עושה 
יהודים מסרו את נפשם  וכידוע  עצמי כבן נאמן לעם שלנו. 
ובלבד שלא ייכנס אל פיהם מאכל אסור. ואני אחלל מסורת 

זו שנקנתה בדם?!
התפלאתי למשמע דבריו הנוקבים, שחדרו עמוק ללבבי 

ועוררו אותי למחשבה היכן אני ומה זה אומר לחיי שלי?

על כפות המאזניים
9 ביוני 1976, סמוך למועד חתונתי עם רונית:

"מתגבש במחשבותיי. תחילת דרך ארוכה.
נראה שעליתי על השלב הראשון בסולם העולה לפסגות 

האינסוף.
חיוני בעבורי למצוא את ההתאמה בין המעגלים - עולם, 

ארץ והאני שלי.
יש באמתחתי כעת תיאוריה שצריך להלבישה עור וגידים. 
בעתיד  חיי  שלדרך  הבנה  מתוך  להיות  חייבת  ההתבוננות 
תהיה השפעה על צאצאיי, ולכן גדול כובד האחריות לחיפוש 

אמת מוחלטת".
ימים אחדים לאחר מכן:

והנה,  הנה  רגשותיי,  דעותיי,  משתנים  חיי  רגעי  "בחלוף 
לעכל  קשה  חיי.  לעתיד  גורל  הרות  החלטות  כך  ובעקבות 
מציאות חדשה של רעיונות שתובעים מעשה יומיומי שאינו 

מתפשר.
מאיימת  שמנגד  מפני  זאת,  בדרכי  להחזיק  מתאמץ 

שפלות, נמיכות קומה, חיים נטולי כל כיוון.
בתווך, במבוכת פרשת הדרכים, טמון לגביי הרס מוחלט. 
עד  הגוף  יצרי  עם  עז  חיבוק  קיימת,  מסגרת  כל  ניפוץ 

להתפוררות הגמורה.

שקטה  רונית,  אליי  נשלחה  הנה  ומנוחה.  שקט  חייב 
משאון  להרחיק  מילותיה.  בשתיקת  בהליכותיה,  להפליא 
עולם והמון בריותיו, למצוא מקום לנפש. להימלט מהטירוף 

העולמי הנורא שאני חלק ממנו, מרכיב חשוב מבוניו.
עצב  של  תהומות  בין  מחסום  להקים  לעצור.  מוכרח 

ואבדון לשמחת חיים ויצירה.
בעצמת  מושכת  הגוף,  בכפירת  אומללה  בוקר  השכמת 

גסותה את עדינות הנפש החלשה, הנחבאת אל כליה.
עליי. מאותה הערכה  והטוב שמרעיפים  חושש מהחיבה 
וממעיטה  האגו  את  מעלה  שבח  מילת  כל  בה.  חפץ  שאיני 

בהכרת האמת.
אהיה אך לבדי. אין מוצא אחר. היסחפות בקהל עם ויצריו 

תביא להרס אטי עד האבדן המוחלט.
בירור וגילוי יסודות עולמי חייבים בהינתקות גמורה, ולו 
לנסות לבדוק את האמת שבהם. חשוב מאוד שלא  כדי  אך 

לדבוק באל שקר.
הנימים,  אחרון  עד  הנפש  כוחות  כל  את  לאמץ  אשתדל 

כשמנגד, חיי עד כה והם בעבורי אין".
בחלוף כחודש ימים כתבתי:

לבודד את הנשמה  כה.  עד  חיי  להסיר את מסכת  "חייב 
זה  ברזל,  של  בעבותות  אליו  אותי  שמושך  התובע,  מהגוף 

שנחרטו שבילי השטן לכל אורכו.
צריך לעשות זאת במינימום זעזועים לרונית ולי. להימנע 

מלפגוש אנשים. להמעיט בדיבור.
שלי.  המילואים  פלוגת  את  לעזוב  שנכון  כעת  חושב 
ברור שעקב כך ייווצר חלל בקרבי, צער עמוק, ספקות עזים 

והרגשה של חוסר אונים.
פינה  למצוא  להתנתק,  זאת.  לעשות  חייב  כן  פי  על  אף 

שקטה מסוגרת בפני כול.
לדבוק בדרך שבחרתי בה, לבטוח בשם ולהמשיך הלאה.

עדיין לא חל בי שינוי כלשהו. המעשים הנוכחיים כבעבר, 
חיצוניים.

זר הגוף לנשמתי.
הכוח המניע, כבוד, גאווה. הכול עניין של תדמית.

כל רגע מתייסרת הנשמה באי ודאות, בידיעה ובהרגשה 
שזו לא אמת חיי.

השינוי המיוחל חייב להגיע.
ראיתי בספר 'מוסר אביך' משפטים שמדברים אליי מאוד 

במצבי הנוכחי:
שיאמר  זמן  וכל  הסם,  מרירות  את  לקבל  צריכה  הנפש 
לעצמו שלום שלום ורק בנועם לבד ילך באורח סלולה, הוא 

רקיעים 
נפתחים
הטלטלה שחוללה מלחמת יום כיפורים בתחילת שנות השבעים 

בחברה הישראלית כולה, לא פסחה גם עם לבו הסוער ממילא של המ"פ 
הצעיר בסיירת שקד. התברר שהמלחמה של המדינה על קיומה הייתה 

רק סיפור הכיסוי למלחמה האמתית על הזהות  השחרור )הזמני( 
מהשירות הצבאי, החתונה והבורות העמוקים שחשפו אור גדול. 

לעיתים גדול מדי

החלק 
השני

רעד עבר בגופי. ניגשתי סמוך 
יותר והבטתי. מבעד לניילון העבה 

הזדקרו איברי גוף, מדי זית, נעליים 
אדומות. מנו.

 

כמי שגדל בבית חילוני בעיר 
האדומה, שם שמים לא היה שגור 
בפי. וראה זה פלא, בפנקסים רבים 
נמצא צמד המילים "א־לוהים שלי". 

מה פשר הדבר?
 

אני זוכר אותם משכימים קום 
לפנינו כדי להספיק להתפלל לפני 
תחילת האימונים, ומאחרים לישון 

לאחר תפילת ערבית. הצטרפנו 
אליהם אנחנו, בורים ועמי ארצות, 

לברכת הזימון ולתפילת הדרך. 
האמת היא שלצד הרצון להכיר 
ולהבין התפעלתי מהתנהגותם 

זו, שכרוכה הייתה בוויתור אישי 
למען מטרות.

"אם אמשיך כך יקרה אסון. לא 
ייתכן שלאחר דרך חיים שעברתי, 

תוהו מוחלט, יהיה המעבר קל 
ופשוט".

1976: "חייב להסיר את מסכת חיי 
עד כה. לבודד את הנשמה מהגוף 

התובע, שמושך אותי אליו בעבותות 
של ברזל, זה שנחרטו שבילי 

השטן לכל אורכו. צריך לעשות 
זאת במינימום זעזועים לרונית ולי. 

 להימנע מלפגוש אנשים. 
להמעיט בדיבור.

"להחזיר ולכנוס את קרני האור 
שנתקדרו לנקודתן האמתית, ללמוד, 

להרחיב ולהגדיל את הנקודה 
הנשמתית שבתוכי.

במכתב לחבר, סמוך ליום החתונה: 
"יש בי צורך פנימי עז להכיר בזהותי 

העצמית ובאמת המוחלטת שהיא 
יסודה וכל כולה. מרתיעים אותי 

ניסיונות חיפוש בעולמי תורות 
זרות. היותי בן לעם היהודי מחייבת 

בירור יסודי של אמונת ישראל 
ותורתו. בשיחות עם חברים, כשאני 
מעלה את השאלות הללו אני פוגש 

במבטים שואלים: מה לך ולעיסוק 
המתפלסף הזה?"

נפרדנו לשלום בלבביות ויצאתי 
לדרכי תחת הרושם העז 

שהותירה בי אישיותו של הרב 
צבי יהודה. שמתי לב שלכל אורך 

המפגש לא נאמר לי ולו משפט 
אחד בדבר ערך האמונה, לימוד 
התורה וכו'. הרב פשוט הקשיב 
לי והתעניין בי. בשבילי זה היה 
אירוע מכונן שבו למדתי כיצד 
להתנהג עם אנשים בכלל ועם 

בעלי תשובה בפרט
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בשיאה של מהפכה של ממש שחולל, תוך כדי אש ארטילרית כבדה משמאל, כשהוא מצליח 

להשתלט על היעדים - בחר הרב רונצקי לבלות את חופשת השחרור שלו, בצליחת ארץ ישראל 
מעל גבו של שביל ישראל  במשך יותר מחודש הם לא חזרו לביתם וניסו להתמקד בלי הפרעה 

  בזוגיות, בעם ישראל שהם פוגשים במהלך המסע, וכמובן במושא אהבתם - ארץ ישראל -
היחידים שהפריעו להם אחת לשבוע, היו עולם קטן, כדי שבכל זאת נקבל מעט מהמחשבות, 

החוויות ומעבודת ה' שלא זוכים לראות מחוץ לשביל הישראלי  יומן מסע שפורסם בקיץ תש"ע

השביל מתחיל מתל־דן, אבל אנחנו לא יכולים 
במרגלות  לפחות  לגעת  ולא  כך  כל  קרוב  להיות 

החרמון. מחר בבוקר נלך בנחל חזורי. 
יום ראשון בערב. לינה אצל חברים שהכרנו כאן 

בצפון. 
קמים מוקדם בבוקר ומתחילים להרגיש ברגלים 

את ארץ ישראל. 
חוץ ממה שמתואר במפה אנחנו עוד לא יודעים 

לאן המסע הזה ייקח אותנו. 
אנחנו  אטרקציות,  לחפש  כדי  לכאן  הגענו  לא 
פשוט רוצים ללכת. זה הביחד שלנו עם ארץ ישראל. 
הקשר לארץ הוא לאו דווקא דרך המקומות היפים 
שלה. מצד עצמה. עצם זה שאתה דורך עליה. אבל 
מה לעשות שבאמת הכל יפה כאן כל־כך. יצא לנו 
לעשות דיון היום - האם זה היופי של הארץ שכל 
השביל  על  כאן  הנשמה.  שזו  או  אותנו  משכר  כך 
אתה מגלה שהיופי והנשמה כנראה באמת הולכים 

ביחד. 

אתה הולך בשקט. הדממה הזו של חמש בבוקר 
ציוץ  בשירים.  רק  עליו  ששומעים  משהו  היא 
הציפורים שמדברים עליו - הנה הוא כאן באוזניך. 
למרגלותיך.  ממש  זה  הנחלים  של  המים  שכשוכי 
הפרות  בין  ההליכה  אפילו  נעים.  העצים  צמרות 

והמבט שלהן עלינו - הוא דבר מדהים.
שפחות  כמה  לשמוע  איסטרטגית  החלטה 
חדשות. הסלולארי על 'שקט'. אנחנו נשלם על זה 
מחיר - נפספס חתונות של תלמידים, נהיה פחות 
מצבים  יש  אבל  הכלל,  ובצרכי  בעשייה  מעורים 

שאתה יודע שהניתוק חשוב. 

יום שני בערב. הישוב נמרוד.
באזור  שאנחנו  שמע  הכהן  גרשון  האלוף 
המרשים  העץ  בבית  שנשתמש  לבקש  והתקשר 
שבנה במה ידיו. יש כאן בסך הכל חמש משפחות. 
פנים הן מקבלות אותנו. לפעמים מיץ  איזה מאור 

קר זה הכל. 
השכמה מוקדמת. חייבים להרוויח את השעות 
בוואדי  מתחתינו  שט  ענן  להליכה.  חמות  הפחות 
את  לראשונה  מבינים  העננים.  מעל   - ואנחנו 

הביטוי.
מקפיץ  שלנו  חבר  בשאר־ישוב.  נשאר  הרכב 
הנחל.  לאורך  הולכים  הבניאס.  לתחילת  אותנו 
משם  מדהים.  מראה  הבינוי.  גשר  דרך  עוברים 

כעיזים יורדים בשבילים צרים עד שאר־ישוב. 

לילה נוסף בנמרוד. 
בבוקר ערפל כבד. הכל נראה כמו חלום. 

שביל  את  למעשה  מתחילים  היום  רביעי.  יום 
ישראל. 

ברוך.  למעיין  בכניסה  הרכב  את  משאירים 
הולכים מסביב לשמורת הדן ואח"כ בשמורת נחל 

שניר. 
השביל כולו הולך לאורך המים. 

יותר  הרבה  בדרך,  אנשים  המון  פוגשים  אנחנו 
ממה שציפינו.

הסיבה העיקרית שיצאנו היא לחזור קצת להיות 
זוג, אחרי תקופה ארוכה שבה בקושי שבתות עשינו 
מעל  לעשות  רצינו  הזה  הביחד  את  אבל  ביחד. 
אחד  שאחוזים  דברים   2 כאן  יש   - ישראל  שביל 
בשני: הבנייה הפרטית שלנו כזוג בתוך ארץ ישראל 

לאורכה מקצה לקצה. 
הוא התוספת  כדי  תוך  לנו  אבל מה שמתחדש 
ישראל.  עם   - בחשבון  לקחנו  ממש  לא  שאותה 
סיסמאות.  בלי  מדהים.  הוא  האנשים  עם  השיח 
אמת  מתוך  אלא  מקורות,  בלי  העיניים.  בגובה 

פנימית פשוטה. 

מלאכים לא רק בשמיים
אם השיר הזה 'אנשים טובים באמצע הדרך' לא 
שהוא  בטוחים  היינו  רבות,  שנים  לפני  נכתב  היה 
על  הרבה  בעבר  שמענו  ישראל.  שביל  על  נכתב 
שהוא  מגלים  אנחנו  לראשונה  אבל  הזה,  השביל 
ממש תופעה. גם האנשים שבאים מולך, אבל בעיקר 

האנשים שבצידי הדרך. 
מלאכי השביל קוראים להם. 

סיום  לקראת  כשהם  שפגשנו  בנות  חבורת 
לנו  ונתנו  עליהם  לנו  סיפרו  השביל מהכיוון השני, 
האנשים  באינטרנט.  שמפורסמת  הרשימה  את 
ביניהם  עושים  וממש  עצמם  מפרסמים את  האלה 

תחרות מי מפנק יותר את המטיילים. והכל בחינם. 
זה מרגש עד כדי דמעות. 

את  או  שלהם  הבית  את  מציעים  אנשים 
החדרים שנבנו במיוחד למטרת האירוח הזה. הכל 
למען 'השביליסטים' - ככה מכנים את חוצי שביל 
ישראל. אז הנה בלי לשים לב גם אנחנו קיבלנו את 

תואר הכבוד - אנחנו שביליסטים גאים. 
הם   - מליצה  סתם  לא  זו  האלה  הדרך  מלאכי 
עוזבים את כל העיסוקים שלהם, דואגים למקלחת, 
כשרות(,  שומרי  כולם  לא  )כי  שרוצה  למי  אוכל 
הם  תקלה  יש  אם  נוחה.  מיטה 
ושקל  לתקן.  כדי  קופצים  מייד 
לקחת.  מוכנים  לא  הם  אחד 
אותך  מבלבלת  שלהם  הדבקות 
לרגע, ואתה בטוח שיש כאן אולי 
כלכלית,  תעשייה  איזו  זאת  בכל 
נקי  לב  טוב  מתוך  הכל   - וכלום 
מטיילים  של  באירוח  שרואה 
ורוחבה  לאורכה  ישראל  בארץ 
 - שוב  בעולם.  חשוב  הכי  ערך 
על  שיעורים  בלי  סיסמאות,  בלי 
אותנו  אוהבים  הם  הארץ,  אהבת 

כי אנחנו מטיילים בארץ. 

אנשים   - ראשי  כביש  שחוצים  פעם  בכל 
צפירה  שולחים  איתך.  שמחים  לשלום,  מנופפים 
למי  פנים  להסביר  ברור  לא  צורך  מעין  מעודדת. 
 - אומרים  כאילו  ישראל.  ארץ  בשבילי  שהולך 
גם  תחשוב  שלנו,  הארץ  על  עכשיו  הולך  כשאתה 

עלינו. 
מגיעים בשעות הצהרים ועולים לצפת לקראת 

שבת. 
הרבה  כך  כל  עם  השבוע  לנו  היו  שיחות  כמה 
אידיאולוגי  מרחק  לכאורה  בינינו  שיש  טיפוסים 
כאן  למה  עצמך  את  שואל  ואתה  גדול.  מחשבתי 
ובחוץ  יפה,  כך  כל  זורם  הכל  טוב,  כזה  נראה  הכל 

אנחנו לא מצליחים לשמור על האידיאליזציה הזו. 
ונשארים  המסביב  כל  את  כנראה שכשמסירים 
רק אדם מול אדם - יש לנו הרבה פחות מטענים, 
במיוחד כאן בשבילי הארץ - החיבור האנושי הוא 
מדהים. הבלגן שלנו מתחיל כשיש הבלטה מוגזמת 
ומלאכותית של ההבדלים שלנו. גם כאן רואים את 
ההבדלים אבל רואים אותם בפרופורציה נכונה. בלי 
העצמות. אז גם השוני וחילוקי הדעות עוברים חלק 

הרבה יותר. 
יום  היום  בחיי  דעות משלו, אבל  יש  לכל אחד 
אנחנו הרבה יותר מחובקים. הספרדי עם האשכנזי, 

החילוני והדתי. 
גם  רגועים  יותר  הרבה  לחיות  שאפשר  בטוח 
המציאות  זו   - אידיאליזציה  לא  זו  לשביל.  מחוץ 

האמיתית.

שבת מיוחדת בעיר העתיקה.  
מאשר  בבית  יותר  כאן  מרגישים  לפעמים 
בקהילה. עם ישראל, עם ישראל. פחות סיסמאות, 
כל  בתוך  שנמצא  אבינו  אברהם  פשוטים.  דיבורים 

אחד ואחד. 
מתגבשת בי המחשבה שהשביל הזה ראוי להפוך 
של  לאומי  טרנד  ליצור  שצריך  ארצי,  כלל  למפעל 
מסע בו, ושהמוני בית ישראל בכל הגילאים ייפגשו 
יושביה.  ושל  הארץ  של  המתוקים  הרגבים  עם  בו 
עם  ובעיקר  ארצנו  עם  היכרות  מתוך  כך,  דווקא 
עצמנו, נוכל לעמוד טוב יותר במשימות ובאתגרים 

הלאומיים שעוד נכונו.
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 Æלנים במושב מירון
 ·¯Ú  ˙ÂÏÈÙ˙Ï  ÂÚÈ‚‰˘ ÌÈ„ÈÒÁ ÈÂÓ‰  ÆÈ¢·˘¯·  ÔÈ˜È˙Â

 Æ̆ „ÂÁ ˘‡¯
 ÌÚ  ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ì˘ ÆÔÂ¯ÈÓ  ¯‰  ˙‚ÒÙÏ  Â˙Â‡  ÌÈˆÈÙ˜Ó

ÆÔÂ¯ÈÓ ÏÁ ÏÚÓ˘ ÔÂÈÁ‰ „Ú ÏÈ·˘‰
 ¯˘Ù‡ ‰ÓÂ ˙Á˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ó ¯˙ÂÈ ¯Â¯· ¯·Î ÌÈÓÈ‰ ÌÚ
 ÌÂÓÈÈÓ‰  ˙‡  ÌÈ·ÁÂÒ  ÂÁ‡  ÏÈÓ¯˙·  ≠  ·Î¯·  ¯È‡˘‰Ï

 Æ˙ÏˆÁÓ Æ‰ÙÓ ÆÌÈßˆÈÂÂ„Ò ¨ÌÈÓ ‰·¯‰ ∫ÍÈ¯ˆ˘
 ÌÈ˘‡  ≠  È˘‡¯  ˘È·Î  ÌÈˆÂÁ˘  ÌÚÙ  ÏÎ·
 ÌÈÁÏÂ˘  ÆÍ˙‡  ÌÈÁÓ˘ ¨ÌÂÏ˘Ï  ÌÈÙÙÂÓ
 ¯Â¯·  ‡Ï  Í¯Âˆ  ÔÈÚÓ  Æ˙„„ÂÚÓ  ‰¯ÈÙˆ
 ı¯‡  ÈÏÈ·˘·  ÍÏÂ‰˘  ÈÓÏ  ÌÈÙ  ¯È·Ò‰Ï
 ÍÏÂ‰  ‰˙‡˘Î  ≠  ÌÈ¯ÓÂ‡  ÂÏÈ‡Î  ÆÏ‡¯˘È
 ÆÂÈÏÚ Ì‚ ·Â˘Á˙ ¨ÂÏ˘ ı¯‡‰ ÏÚ ÂÈ˘ÎÚ

מגיעים בשעות הצהריים 
 Æועולים לצפת לקראת שבת

 ÍÎ ÏÎ ÌÚ ÚÂ·˘‰ ÂÏ ÂÈ‰ ˙ÂÁÈ˘ ‰ÓÎ
 ˜Á¯Ó ‰¯Â‡ÎÏ ÂÈÈ· ˘È˘ ÌÈÒÂÙÈË ‰·¯‰
 ˙‡ Ï‡Â˘ ‰˙‡Â ÆÏÂ„‚ È˙·˘ÁÓ–È‚ÂÏÂ‡È„È‡
 ¨‰ÙÈ ÍÎ ÏÎ Ì¯ÂÊ ÏÎ‰ ¨·ÂË ‰ÊÎ ‰‡¯ ÏÎ‰ Ô‡Î ‰ÓÏ ÍÓˆÚ
 ÌÈÁÈÏˆÓ  ‡Ï  ÂÁ‡  ıÂÁ·Â
 ‰ÈˆÊÈÏ‡È„È‡‰  ÏÚ  ¯ÂÓ˘Ï

 Æ˙‡Ê‰
 ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ˘Î ‰‡¯Î
 ˜¯  ÌÈ¯‡˘Â  ·È·ÒÓ˘  ‰Ó
 ÂÏ  ˘È  ≠  Ì„‡  ÏÂÓ  Ì„‡
 „ÁÂÈÓ· ¨ÌÈÚËÓ ˙ÂÁÙ ‰·¯‰
 ¯Â·ÈÁ‰  Æı¯‡‰  ÈÏÈ·˘·  Ô‡Î
 Ô‚Ï·‰  ÆÌÈ‰„Ó  ‡Â‰  È˘Â‡‰
 Ï˘  ˙È˙ÂÎ‡ÏÓÂ  ˙ÓÊ‚ÂÓ  ‰ËÏ·‰  ˘È˘Î  ÏÈÁ˙Ó  ÂÏ˘
 ÌÈ‡Â¯ Ï·‡ ÌÈÏ„·‰‰ ˙‡ ÌÈ‡Â¯ Ô‡Î Ì‚ ÆÂÈÈ· ÌÈÏ„·‰‰
 ÈÂ˘‰  Ì‚  Ê‡  Æ˙ÂÓˆÚ‰  ÈÏ·  Æ‰ÂÎ  ‰Èˆ¯ÂÙÂ¯Ù·  Ì˙Â‡

 Ǣ ˙ÂÈ ‰·¯‰ ˜ÏÁ ÌÈ¯·ÂÚ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁÂ
 ÂÁ‡  ÌÂÈÓÂÈ‰  ÈÈÁ·  Ï·‡  ¨ÂÏ˘Ó  ˙ÂÚ„  ˘È  „Á‡  ÏÎÏ
 ÆÈ˙„‰Â ÈÂÏÈÁ‰ È̈ÊÎ˘‡‰ ÌÚ È„¯ÙÒ‰ ÆÌÈ˜·ÂÁÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰
 ıÂÁÓ  Ì‚  ÌÈÚÂ‚¯  ¯˙ÂÈ  ‰·¯‰  ˙ÂÈÁÏ  ¯˘Ù‡˘  ÁÂË·

Æ˙È˙Ó‡‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÂÊ ≠ ‰ÈˆÊÈÏ‡È„È‡ ‡Ï ÂÊ ÆÏÈ·˘Ï

  Æשבת מיוחדת בעיר העתיקה
 ‰ÏÈ‰˜·  ¯˘‡Ó  ˙È··  ¯˙ÂÈ  Ô‡Î  ÌÈ˘È‚¯Ó  ÌÈÓÚÙÏ
 ÌÈ¯Â·È„ ¨˙Â‡ÓÒÈÒ ˙ÂÁÙ ÆÏ‡¯˘È ÌÚ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ Æ˙È¯Â˜Ó‰

 Æ„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÍÂ˙· ‡ˆÓ˘ ÂÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÆÌÈËÂ˘Ù

אם במהלך החודש הקרוב תראו זוג חוצה את הכביש היכן 
שמסומן שביל ישראל¨ תרמיל על הגב¨ קצת מזיעים¨ מאוד 
מחויכים ≠ אולי זכיתם לראות את הרב אבי רונצקי¨ הרבצ¢ר 

היוצא¨ עם אשתו רונית  בשיאה של מהפכה של ממש שחולל¨ 
תוך כדי אש ארטילרית כבדה משמאל¨ כשהוא מצליח להשתלט על 

היעדים ≠ בוחר הרב רונצקי לבלות את חופשת השחרור שלו¨ בצליחת 
ארץ ישראל על גבו של שביל ישראל  במשך יותר מחודש הם לא 

מתכוונים לחזור לביתם¨ אלא לנסות להתמקד בלי הפרעה ≠ בזוגיות¨ בעם 
ישראל שהם פוגשים במהלך המסע¨ וכמובן במושא אהבתם ≠ ארץ ישראל  היחידים שיפריעו 

להם אחת לשבוע¨ יהיו קוראי ßעולם קטןß¨ כדי שבכל זאת נקבל מעט מהמחשבות¨ החוויות 
ומעבודת הß שלא זוכים לראות מחוץ לשביל הישראלי  יומן מסע ≠ השבוע הראשון
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גם כאן רואים את ההבדלים אבל רואים אותם בפרופורציה נכונהÆ בלי העצמותÆ אז גם השוני וחילוקי הדעות עוברים חלק הרבה יותר

האם זה היופי של 
הארץ שכל כך 

משכר אותנו או 
שזו הנשמה

בלי לשים 
לב¨ גם אנחנו 

קיבלנו את תואר 
הכבוד ≠ אנחנו 

שביליסטים גאים

מלאכי השביל∫ 
הכל מתוך טוב לב 

נקי שרואה באירוח 
של מטיילים בארץ 

ישראל לאורכה 
ולרוחבה את הערך 

הכי חשוב בעולם

ייייירררר ננננחחחחלללללללל שששששנננננננ

 
לנננננננננננננננננננננננחחחחחחחחחחחחחחחחחחחלללללללללללללללללללללל דישוןן

ממממיייייררררררוווןןןןןןןןןןןןןןןןן

ןןןןןןןןןן רוןןךךךך לבדדררךך  ללממי

4

●

●

●

●

●

●

yossik@jafi.org

  ● ●   ●

 ●

www.efrata.ac.il/ariha /ariha.htm
henshke@gmail.com 054-7334504

harshama10@macam.ac.il
www.efrata.ac.il

M.Ed.

B Ed

בס"ד

מכללת
הרצוג -

גוש עציון
ליד ישיבת
הר עציון

ימי העיון ייערכו
בימים ראשון - חמישי

כ"ט בתמוז - ד' במנחם-אב
.(11-15.7)

יום הסיורים ייערך
ביום חמישי

י"א במנחם-אב
.(22.7)

205 שיעורים בספרי התנ"ך השונים יתקיימו 
במכללה בחמשת הימים הראשונים;
11 סיורים בעקבות התנ"ך יתקיימו

ביום הסיורים.

בימים שלישי, רביעי וחמישי 
יתקיימו שיעורים באנגלית,
וביום הסיורים יתקיים סיור 

באנגלית.

ההרשמה בדואר ובפקס -
עד יום רביעי י"ח בתמוז (30.6).

ההרשמה באינטרנט -
עד יום שלישי כ"ד בתמוז (6.7).

לנרשמים באינטרנט עד י"ג בתמוז (25.6) 
תינתן הנחה.

מספר המקומות מוגבל,
כל הקודם זוכה (בשיעורים ובסיורים).

לפרטים על תוכן השיעורים ולהרשמה -
www.herzog.ac.il :כתובתנו באינטרנט

tanach@herzog.ac.il :דוא"ל

טל: 02-9937313

פקס: 02-9937340

בס"ד

יגעת 

תאמין!

ומצאת

לכל 
מי 

שרוצה 
לעוף 

ולהגיע 
רחוק...

בוגר כיתה ט'
המחפש שינוי
נפתחת ישיבה תיכונית חדשה

בנצרת עילית - הר יונה
עם יחס אישי,

המאפשר לימוד 
באופן המיוחד לך,
שילוב תורה ועבודה
מתוך בחירה ואחריות

ושאיפה מתמדת להתקדמות!

לשנת הלימודים תשע"א

לפרטים  
הרב חגי שיל"ת ־ 052-7204705

לפרטים  
הרב חגי שיל"ת ־ 052-7204705

הקשר לארץ הוא לאו דווקא 
דרך המקומות היפים שלה. אלא 
מצד עצמה. עצם זה שאתה דורך 

עליה. אבל מה לעשות שבאמת 
הכל יפה כאן כל־כך. יצא לנו 

לעשות דיון היום - האם זה היופי 
של הארץ שכל כך משכר אותנו 
או שזו הנשמה. כאן על השביל 

אתה מגלה שהיופי והנשמה 
כנראה באמת הולכים ביחד

כמה שיחות היו לנו השבוע 
עם כל כך הרבה טיפוסים שיש 

בינינו לכאורה מרחק אידיאולוגי 
מחשבתי גדול. ואתה שואל את 
עצמך למה כאן הכל נראה כזה 

טוב, הכל זורם כל כך יפה, ובחוץ 
אנחנו לא מצליחים לשמור על 

האידיאליזציה הזו

כמה שיחות היו לנו השבוע 
עם כל כך הרבה טיפוסים שיש 

בינינו לכאורה מרחק אידיאולוגי 
מחשבתי גדול. ואתה שואל את 
עצמך למה כאן הכל נראה כזה 

טוב, הכל זורם כל כך יפה, ובחוץ 
אנחנו לא מצליחים לשמור על 

האידיאליזציה הזו



15 הרב אביחי רונצקי 
מחיפה תשי"ב ועד איתמר תשע"ח

ארנון סגל
לא  למשפחה  נולד  זצ"ל  רונצקי  אביחי  הרב 
הספר  בבית  הצבאית  בפנימייה  למד  הוא  דתית. 
הריאלי בחיפה. את שירותו הצבאי לא החל ברבנות 
הצבאית אלא בשייטת 13, ומשם עבר לסיירת שקד. 

במלחמת יום הכיפורים השתתף כמפקד פלוגה.
אשתו  עם  יחד  בתשובה  חזר  המלחמה  לאחר 
רונית, שאותה הכיר כשהייתה פקידתו בפלוגה. הוא 
בהדרכת  גם  ועסק  הרב,  ובמרכז  במכון מאיר  למד 
הקים  הוא  ירושלים.  עיריית  מטעם  רחוב  נערי 
האחרון  היום  ועד  איתמר,  ביישוב  הסדר  ישיבת 

עמד בראשה במקביל לתפקידו הצבאי.
השו"ת  ספרי  ארבעת  את  חיבר  רונצקי  הרב 
גיבור".  ביד  "כחצים  המוּכרים  ההלכתיים־צבאיים 
ועלה  במילואים  שירת  כרב  תפקידו  עם  בבד  בד 
בסולם הדרגות עד לתפקיד של ראש מטה החטיבה 
הראשי  הצבאי  הרב  היה  הוא  שומרון.  המרחבית 
החמישי בסך הכול מאז הקים הרב גורן את הרבנות 
וייס,  ישראל  לו,  הרבצ"ר שקדם  בתש"ח.  הצבאית 
של  הכבד  כשִצלה  עגום  באור  כהונתו  את  סיים 
הרבנות  על  גם  כמו  דמותו  על  מעיב  ההתנתקות 
הקברים  פינוי  פרשת  סביב  בעיקר  בכלל,  הצבאית 

מגוש קטיף.
במצב השפל חסר התקדים הזה במעמד הרבנות 
הצבאית בקהל - מי שהם בסופו של דבר לקוחותיה 
העיקריים, נכנס הרב אביחי רונצקי לתפקידו. חבריו 
מאיתמר ורבני יישובים רבים בשומרון יעצו לו לא 
נכנס  בטרם  עוד  מבית  הותקף  הוא  זאת.  לעשות 
עם  פעולה  לשתף  הולך  שהוא  כך  על  לתפקידו 

פקודת גירוש נוספת.
אך ראו זה פלא: בתוך זמן קצר לאחר כניסתו 
בציבור  ההתקוממויות  כל  כמעט  דעכו  לתפקיד 
הדתי נגד הרב רונצקי ונגד הרבנות הצבאית. בהמון 
כבש  טוב  וברצון  בחיוך  בחן,  רך,  במענה  ענווה, 
הדרך־ללא־מוצא שלפניה  רונצקי מחדש את  הרב 
לבבות.  הרבה  גם  וִאתה  הצבאית,  הרבנות  ניצבה 
לפתע  היה  נדמה  יצוקה"  "עופרת  מבצע  במהלך 
מחודש  לכיבוש  במסע  פתחה  הצבאית  שהרבנות 
בכל  היו  הצבאיים  "הרבנים  בצה"ל.  מעמדה  של 
רגע  בלחימה.  שהשתתפו  קצינים  העידו  מקום", 
לפני הכניסה המחודשת לרצועת עזה קרא הרבצ"ר 
מלחמה  משוח  כוהן  פרשת  את  הכוחות  באוזני 
היום  קרבים  אתם  ישראל  "שמע  דברים:  מספר 
למלחמה על אויביכם, על ֵירך לבבכם, אל תיראו... 
ואל תערצו מפניהם, כי ה' א־לוהיכם ההולך עמכם 
ברובם,  החיילים  אתכם".  להושיע  לכם...  להילחם 
"אנחנו  את  גם  ושרו  בהתלהבות  הגיבו  לציין,  יש 

מאמינים בני מאמינים".
העיתונאית הדס שטייף חלקה אז את הרגשתה 
קיבלו  שבו  "בערב  היום":  "ישראל  קוראי  עם 
רונצקי  הלוחמים את ההוראה להיכנס לעזה, הרב 
הניח  טובה,  מילה  אמר  מלווים,  בלי  בשקט,  עבר 
את היד על ראשם ובירך אחד אחד. המבצע החל, 
תא"ל  הפצועים.  להגיע  התחילו  הזמן  ובחלוף 
המשפחות,  בין  נעמד  הפצועים,  בין  עבר  רונצקי 
בכל  וברכה  קדושה  והשרה  לשלומן,  שאל  בשקט 
אורות  בלי  יומו.  שגרת  זוהי  הגיע.  שאליו  מקום 
שמאירה  גדולה  הילה  ועם  פמליה  בלי  מהבהבים, 

את פני החיילים".
יציאה  בסיס  רק  היתה  לשכתו  הרב,  מבחינת 
למה שראה כתפקידו העיקרי: מתן עזרה, תמיכה, 
הקרביים,  בעיקר  לחיילים,  והְכוונה  טובה  עצה 

הביתה  שב  לא  הוא  השבוע  ימי  במהלך  בשטח. 
מלילותיו  חלק  ללשכתו.  צמוד  קטן  בחדר  וישן 
עשה באוהל אחד עם לוחמים בבסיסים ובמוצבים 
חודרים. גם את רוב שבתותיו עשו הרב ומשפחתו 
בשירות צה"ל, כל פעם במקום אחר בארץ, לפעמים 

אפילו בתוך צוללת.
אז  נחשף  'הארץ'  של  ההתנגדות  עצמת  מתוך 
גודל המהפכה השקטה של הרב רונצקי: מגוף צה"לי 
זניח שהתמחה בעשרות השנים האחרונות בעיקר 
ברמת הסכו"ם של החייל ובנרות השבת שלו, הפכה 
הרבנות לגוף שהורה כיוון רוחני לצה"ל כולו בריק 
של  ההזדעקות  הישראלית.  בחברה  שנוצר  הערכי 
מאוד:  מהותי  כנראה  הזה  שהצעד  גילתה  'הארץ' 
בוטה  חדירה  כאן...  מתנהלת  האחורית  "בדלת 
"רונצקי  בעיתון.  ביכו  החינוך",  חיל  של  לתחומו 
עוד  בצה"ל  שהונהג  סטטוס־קוו  שוברים  ואנשיו 

בימי דוד בן־גוריון".
אחרי סיום תפקידו בצה"ל הקים יחד עם נפתלי 
בנט ואיילת שקד את מפלגת 'הישראלים' שעמדה 
להתמודד בבחירות שהיו אמורות להתקיים בשנת 
2012. כאשר הבחירות נדחו התמזגה הרשימה בבית 
על  להתמודד  שלא  החליט  רונצקי  והרב  היהודי, 
מקום בכנסת. אחרי בחירות 2013, כחלק מהישגיה 
המדינה  הקימה  היהודי  הבית  של  הקואליציוניים 
יהודית", שאותה הוביל הרב  את "המנהלת לזהות 
 2015 בחירות  לקראת  לבנון.  אלי  עם  יחד  רונצקי 
והתמודד על מקום ברשימת  שינה הרב את דעתו 
במקום  להשתלב  הצליח  לא  אולם  היהודי  הבית 

ריאלי ברשימה.
לתרום  הרב  ביקש  עשייתו,  בכל  די  לא  כאילו 
את כלייתו - ואז גילו הרופאים שהוא חולה. הרב 
אך  קשים,  טיפולים  האחרונה  חייו  בתקופת  עבר 
מהעשייה  הרפה  לא   - בסיירת  מצטיין  לוחם  כמו 
הרגעים  עד  לליבו  הקרובים  בתחומים  הציבורית 

האחרונים ממש.

הדס שטייף: "בערב 
שבו קיבלו הלוחמים 
את ההוראה להיכנס 

לעזה, הרב רונצקי 
עבר בשקט, בלי 

מלווים, אמר מילה 
טובה, הניח את היד 

על ראשם ובירך אחד 
אחד. המבצע החל, 

ובחלוף הזמן התחילו 
להגיע הפצועים. 

תא"ל רונצקי עבר בין 
הפצועים, נעמד בין 
המשפחות, בשקט 

שאל לשלומן, והשרה 
קדושה וברכה בכל 
מקום שאליו הגיע. 

זוהי שגרת יומו. בלי 
אורות מהבהבים, 

בלי פמליה ועם הילה 
גדולה שמאירה את 

פני החיילים"

מצפן* 
עובד אפילו 

טוב יותר 
מלמעלה

מערכת עולם קטן
לא ברור עד הסוף איך זה יעבוד בקונסטלציה החדשה, אבל 
ברור שמבחינתנו הרב רונצקי לא עזב את מערכת עולם קטן. 
זה כנראה כבר לא יעבוד דרך השיחות המעמיקות והמרוממות 
יומן  עוד  לפרסם  נזכה  לא  וכנראה  לארץ,  ובחזרה  שמים  עד 
בטח  זה  והארציות.  הצבעוניות  הנשגבות,  מחשבותיו  מפרי 
גם לא יהיה דרך עוד מאמר או שיר, או מפגש עם גופו הצנום 
שזו  שחושב  מי  עוזב.  לא  הוא  אבל  חוליו.  במיטת  והעצמתי 
רומנטיקה מיסטית, שיהיה לו לבריאות - אנחנו היום מבינים 
על  כשמדברים  ישראל  בתורת  מתכוונים  למה  יותר  קצת 

"הישארות הנפש" כי ברור שהוא נשאר כאן.
היו שם דמעות בהלוויה על הגוף של הרבצ"ר לשעבר, יפה 
נראה שהרב  זאת,  ובכל  הדוּר הפנים.  הבלורית, חטוב הפנים, 
כך שהשאיר  כך הרבה מעבר,  כל  כאן  רונצקי הצליח לעשות 
חותם עמוק בתודעה, עד שאפילו בעת הקבורה היה שם גם 

חיוך מתון על הפנים - של ביטחון שהנפש כאן אתנו לגמרי.
אהבת ישראל אישית, פרסונלית, רחובית, שנובעת מאהבה 

של ילד מתלהב מהאומה כולה.
לחולל  הצלחה  זאת  ובכל  ומתינות,  רכה  לשון  טובה,  עין 
מהפכות פוליטיות במרחב הציבורי ובפרט בצבא, עד שאפילו 
נחישות  ניצבת  האהבה  שלצד  היטב  זיהה  'הארץ'  עיתון 
שתשנה כאן את החברה הישראלית ולכן צריך כל כך "להיזהר" 

מפניה.
רגישה  האזנה  עם  ומסורת  תורה  של  ישראלית  תרבות 

לקולות הצעירים המפעמים ומבקשים תוספת והתקדמות.
לגמרי  לגמרי  אתה  הנה  אז  לחיות,  להמשיך  רצית  הרב, 

ממשיך לחיות. סר המר מהמוות והרוח שלך אתנו לחלוטין.

* את התואר 'מצפן' שמענו מפי חברו הקרוב השר נפתלי 
בנט, ממלמל חרישית בתוך המון האדם מאחורי מיטתו של 

הרב רונצקי

רישום: אסף חורין
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פתרת? מקומך איתנו!

יום פתוח
קמפוס לב - בנים החל מהשעה 17:00

שנה ראשונה חינם לבוגרי צבא ושירות לאומי

קמפוס טל - בנות
רח’ בית הדפוס 7, גבעת שאול, ירושליםרח’ הועד הלאומי 21, גבעת מרדכי, ירושלים

 הפקולטה להנדסה 
B.Sc. ומדעי המחשב

הנדסת אלקטרו-אופטיקה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

הנדסת תוכנה
הנדסת מערכות תקשורת

 הנדסת תעשיה וניהול
 מדעי המחשב

B.A. הפקולטה לניהול
חשבונאות ומערכות מידע

 מנהל עסקים

הפקולטה למדעי 
 החיים והבריאות

B.S.N. סיעוד
B.Sc. ביו-אינפורמטיקה

 מכינה קדם אקדמית
 מכינת ריענון
 מכינה מלאה

 תואר שני
M.B.A. מנהל עסקים 

*M.S.c. פיזיקה / הנדסת אלקטרו-אופטיקה 
*M.S.N + Nurse Practitioner סיעוד

 להבטחת מקומך
התקשר:

.4.18


