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 פרשת אמור - יום העצמאות                                 

 
 )ויקרא כ"א, א'( .."אליהםאמור אל הכוהנים בני אהרן ואמרת "..

 ".להזהיר גדולים על הקטניםמתרץ רש"י: " –מדוע כפל לשון?  – "אמור ואמרת"

 
 יש הסבורים, שחינוך הוא דבר שיכול להתאים רק לדברים שניתן להסבירם בהיגיון, ואילו 

                                                              אין מה לכך. אם האיש טוען שאין הוא מאמין, אפשר לחנך אי - כשמדובר בענייני אמונה

                                                                                                                                                                                      לעשות בעניינו. 

                                                                          שכלי לחלוטין, את חובת  כוהנים, עניין על-מדגישה התורה דווקא בעניין כמו טומאת

                                                                                                                                                                                                                                                                  סיבה להרים ידיים, החינוך, כדי ללמדנו, שגם בעניינים שבאמונה מועיל החינוך ואין שום

                                                         את האמונה שבעומק מאמין והחינוך רק עוזר לו לגלות שכן בפנימיות לבבו כל יהודי הוא

 נפשו. 

 אפשרי, אלא הציווי   מה, אין זו רק הוראה שהדבר-כאשר התורה מצווה אותנו לעשות דבר

 ה. הקב"ה אינו תובע מהאדם דברים שאין הוא עצמו מעניק את הכוחות לבצע את המצוו

 זאת. יכול לעמוד בהם, ומכאן, שכאשר הוא תובע משהו, הוא נותן גם את הכוחות לבצע 

 
 "איגרות הקודש" כרך א' עמ' קי"ט( - הרבי מליובַאוויטש)                                                                         

                                        
------------------------------------------------------------------------------------- 

 רום חביביאן -פרשת השבוע

 

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת אמור

 זמן תפילין /טלית 19:07 הדלקת נרות

 06:00 ית א'שחר 19:15 14:00מנחה            

 06:45 שחרית ב' )בביה"כ( 06:45 שחרית א'

 08:20 שחרית ג' )בביה"ס(  08:30  שחרית ב'

 סוף זמן ק"ש 17:40 13:30מנחה        

 13:15 מנחה   א' )בחד"א( 14:30 עקיבא(-מנחה )בני

 19:15 מנחה משניות וערבית 17:10 לימוד "מדור לדור"

 שקיעה 18:00 הרב ארי-שיעור

 20:10 ערבית 20:04 צאת השבת

 

 
 דורית רידר  – אחות תורנית
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ֵזמןֵלמחשבהפסקֵלֵכבֵ האֵ 

ַעָמיו" ֹּא ִיַטָמא בְּ ֶנֶפש ל ָת ֲאֵלֶהם לְּ ָאַמרְּ ן וְּ ֵני ַאֲהרֹּ ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ֱאמֹּר ֶאל ַהכֲֹּהִנים בְּ  כ"א א'( ,)ויקרא ."ַוי

מור על הכללים מתוקף ובתנאי שיש לזרע אהרן מייחוסו המשפחתי בעיקר נובע מעמדו המיוחד של הכהן,

 .מבני ישראל להיטמא למת כגון: איסור חמורקדושתו, 

 מופלאות שירש מאבותיו ומהסגולותהגנטיות התכונות הנובע מולחשוב שמעמדו המיוחד  הכהן עלול להתגאות

ָשמּו " :כ 'צינור' לקדושה רק עלול לשכוח שתפקידו לשמש אף הוא .למשפחתולו ו רק המיוחדות ִמי ַעל ֶאתוְּ ֵני  שְּ בְּ

ֵכם ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָברְּ   )במדבר ו' כ"ז(." ִישְּ

וצם ידו הם שקידמו הוא עלול להפליג בדמיונו ולחשוב שכוחו וע , לאחר שזכה לחיי רווחה וכבוד,במהלך חייו

 אותו למעמדו בקודש, ובכלל, שהוא עצמו קודם לקדושה..

 
חובה עליו ו 'קרקע המציאות'לרדת ל עליו -.. מאד חשובה תזכורתמגיעה לו  ,בשעה שמת אחד מבני משפחתו

ֵארֹו ַהָקרֹּב ֵאָליו"..: כאחד האדםלמתו  להיטמא ָאִחיו ִלשְּ ִבתֹו ּולְּ נֹו ּולְּ ִלבְּ ָאִביו וְּ ִאמֹו ּולְּ ַלֲאחֹּתֹו לְּ  ג'(-)ב' ... "וְּ

 
 ,ואליה התרגל בה נסע במהלך חייו , הוא יורד מגדולתו וכרכרת הקדושה והכבוד,ה עליו הטומאהמרגע שחל

  לדלעת.. זמנית הופכת

היא הזדמנות  תקופה זו. על אחד משבעת קרוביו ואבלימי משך ב 'פסק זמן' ממעמדו המיוחד לנכנס  הכהן

 . אישיותואינה נובעת מכח בוודאי שועל תנאי  יאשמעלתו הפנים להלהנמיך את גאוותו ו מצויינת עבורו

 בבחינת: "דע מאין באת שהחיים הם אפיזודה חולפת, לשליט, לכהן, למלך וגם – לכולנו להזכיריום המוות אמור 

 .בא ולאן אתה הולך.."

  מאי? תכניות לחוד ומציאות לחוד. אלא

עוד מימי בית  .תות וניצול הסמכויות לרעהלשחי מעמד הכהונה הלך והידרדרוהאיסורים, למרות כל המגבלות 

 .ומנעמי השררה על מזבח הנהנתנות את ייעודם ושליחותם שהקריבו כהניםהי  ,בהמשך במהלך הדורותראשון ו

 נשחק ונעלם. -כיוון רוחני ומוסרי לעם לתת  עד היום, אולם תפקידם המקוריהכהנים אמנם שמרו על זהותם 

ַאֶתם " אחרים:ישנה הקבלה ברורה בין מעמד הכהנים מול עם ישראל לבין מעמדו של עם ישראל אל מול עמים   וְּ

יּו גֹוי ָקדֹוש ַמְמֶלֶכתִלי -ִתהְּ  . )שמות י"ט, ו'(" .כֲֹּהִנים וְּ

 שלמה שזהו ייעודה!  ממלכהלא סתם אוסף של יחידים, אלא 

שמתאבל על אחד  לשואה ולחללי צה"ל, אמורים להזכיר לנו, ממש כמו לכהן - 'ממלכתיים'ה ימי הזיכרון

 .הוא על תנאי, שמעמדנו כ"עם סגולה" וכמדינה עצמאית, מקרוביו

שקיבלנו  בטאבו מטיתוח היהודי", או מירושה אוטו"המ - המשובחות הגנטיותהוא בוודאי אינו נובע מסגולותינו  

 . "נחלת אבות" -מאבותינו 
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מוסרי ומצפן  להתנהלות ממלכתית ראויה דוגמאלשמש  –השליחות המוטלת עלינו  קיום מותנה בעצםהוא 

 לעמים אחרים.

  במקום בו נכשלו אבותינו.תקן הצליח ללו עמוד במשימהל נאחל לעצמנו

ֵיורםֵקימלמן

-------------------------------------- 

 "לכלֵאישֵישֵשם"ֵ–דבריםֵשנשאהֵשושנהֵעברוןֵבביתֵהקברות,ֵבטקסֵיוםֵהשואהֵ

 
עברו כבר שבעים וארבע שנים מאז תמה המלחמה, מאותו היום התחלנו להבין אט אט מה גדול השבר, וכל אחד 

אני עומדת כאן כאותו שליח ציבור בימים הנוראים ואומרת לכם "הנני הענייה ממעש חיפש את אהוביו שנעלמו. 

 נרעשת ונפחדת לעמוד לפניכם אשר שלחתם אותי".

 
ֶכם  כֹור, ֵאת ֲאֶשר"זָ התורה מצווה עלינו אחרי המעשה הנפשע של  עמלק:  ֵצאתְּ ָך ֲעָמֵלק, ַבֶדֶרְך, בְּ ָעָשה לְּ

ָרִים ָך ָכל  .ִמִמצְּ ַזֵנב בְּ ָך ַבֶדֶרְך, ַויְּ ַאָת  ַהֶנֱחָשִלים ַאֲחֶריָך ֲאֶשר ָקרְּ ֹּא ָיֵראוְּ ל ָיֵגַע; וְּ ָהָיה   יםקֱאֹל ה, ָעֵיף וְּ ָהִניחַ וְּ ה'  בְּ

ָך ִמָכלקאֹל ֶביָך ִמָסִביב, ָבָאֶרץ ֲאֶשר -יָך לְּ יְּ ָתּהקֱאֹל-ה'אֹּ ִרשְּ ָך ַנֲחָלה לְּ ֶחה ֶאת יָך נֵֹּתן לְּ ֵזֶכר ֲעָמֵלק, ִמַתַחת -ִתמְּ

ָכח ֹּא ִתשְּ   ."ַהָשָמִים; ל

 
להם "תשכחו" ואלה לא בתקופה שאחרי המלחמה הניצולים מן הזוועות לא סיפרו את שעבר עליהם, כי אמרו 

היו דברים שאפשר לשכוח, אבל הציבור הישראלי רצה לשמוע על גבורה ולא על מסכנותם של אלה שעברו את 

הזוועות, ובכל זאת אלה ששרדו היו ממש גיבורים.. אבל עלינו חלה חובת "זכור" הזאת לגבי העם הגרמני ולכל 

אבל הם אינם היחידים, הידוע ביותר היה האפיפיור פיוס  היום מדברים על הפולנים פעולה. העמים ששיתפו אתם

השנים עשר שלא נקט שום יוזמה להפסיק את הטבח הנורא ההוא, גם אז הכל היה פוליטיקה. ולמרות זאת ידוע 

על אנשי כנסייה שעזרו ליהודים למשל הקרדינל אליה דלה קוסטה עזר רבות לאבי נתן קאסוטו הי"ד שהקים ועד 

ימש כרב ראשי, הקרדינל עזר בכספים ובפנייה לכל הכנסיות והמנזרים בעיר כדי שיפתחו שעריהם בפירנצה בה ש

כומר צעיר וכשהוועד נתפס גם הכומר היה בין השלוחים לכלא. הקרדינל הוכר כחסיד  דליהודים והוסיף לווע

אומות העולם. היום אני זוכרת את אבי היקר שלא שרד את צעדת המוות, אמי חנה לבית די ג'ואקינו שיחד עם 

היקר שאול הי"ד, דודי שאול קמפניינו ניסו להציל את אבא מן הכלא ואף הם נתפסו. היום אני זוכרת גם את דודי 

 יום. אמי הצליחה לשרוד. 40ואת אחותי התינוקת חווה ז"ל שנותרה ללא אמא בגיל 

 
בני משפחה נוספים שלנו נרצחו על ידי הצורר וגם אותם אני זוכרת היום, וכמו ששמענו מאורי עופרן לפני 

את מה שהם עשו, האם שבועיים זו מצווה אקטואלית, מה שחשוב מאד הוא שעם ישראל יזכור את הנאצים ו

ימחה את זכרם מתחת השמים? משפט אייכמן הוא אולי הוכחה  לכך, אבל דווקא מאז התחילו לספר מה שהיה. 

 –על כן אני ממשיכה כאשת עדות לספר את סיפור ילדותי הסוער וסיפור משפחתי, ויש אצלנו עוד אנשי עדות 

תמיד עסוקים מאד מתוך תחושה של זכור ולא תשכח,  שרה ג'קסון, אהרל'ה דביר וחיים הרצל. בימים אלה אנו

 ומתוך תחושה שאנו צווינו על כך.

 
לכן האנדרטה שהוקמה כאן וההתכנסות הזאת שאנשי סעד קבעו לדורות היא בעיניי חשובה מאד ונקווה שיהיו 

 לנו תמיד גם ימים טובים ומלאי שמחה על אף השבר הנורא.
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 "מהסרטים"בר מצווה 

 חוגגים בר מצווה. ,13בהגיעו לגיל  , לכל ילד יהודי

             נכדנו האהוב,   –זכה גאי ש כפי ,זה באווירה מיוחדת כל כךחגיגי אירוע  קייםמעטים מאד הילדים "הזוכים" ל

 בשבת האחרונה.

ברשעות ובחוצפה עוד בטרם  שככו מטחי הסוכריות שטווחו אל הנער מירכתי בית הכנסת, וכבר היה מי שדאג 

של "צבע אדום"  צורמת ורעשניתבמוזיקה  מלווה ,יותרהרבה למשהו רציני וכבד  "להחליף את החימוש"רבה 

 של מיירטי כיפת הברזל.החד והצורם את האוזן ובקול שריקתם 

עטור תחושת התרוממות רוח ותהילה  מהבמהירד העולם",  גגהיה על "ספורות קודם לכן ת רק דקושוהנער, 

 מחסה לגופו ומזור לנפשו. חפשלנדרש לאחר שהפליא בקריאתו בקול רם, צלול, בטוח וחזק, וכבר 

 נדמה שקשה מאד למצוא הגדרה טובה וברורה יותר למונח "דיסוננס" מהמציאות ההזויה והבלתי נתפסת הזאת.

חוסן השונות ועושה מאמצים כבירים המטופל על ידי מערכות הוא  .כנפגע פוסט טראומה מזה זמן גאי מוגדר

 נער מתבגר.של ועכשיו כבר,  ,חיות חיים רגילים של ילדל

 לאחרונה חברותא קבועה של רכיבה משותפת על אופניים אחת לשבוע.כחלק ממערכת זאת אנחנו מקיימים 

יער שמחוני, או לבתרונות  בארי המשקיפים על עזה ממש ב לשבילי האופניים ם מערבה בדרך כלל אנחנו יוצאי

 מקרוב.

והצבע  הרקטותחברותא זאת, יחד עם בחירת אזור הרכיבה, אמורה לסייע לשחרר את גאי מדיבוק הטילים, 

 האדום.

 ההמנון שלנו לרכיבה נשמע כך:

 בוא נרכב ביחד ונגרש את הטילים,בוא נשיר ביחד ונדרוס את השבילים,             

 בוא נשמח ביחד, ואת הדיבוק נשחרר,            בוא נברך כולנו יחד, תחי,  תחי לה מדינת ישראל.

תכנית השבת כפי שתוכננה ולקיים בלהמשיך שיש עמד על דעתו  איכן, ולמרות "הסביבה העוינת", ג ואף על פי

 כהלכתה.כסדרה ואותה 

הצהריים ואת הסעודה השלישית באולם חדר האוכל בחברת כל הקרואים שבאו מרחוק קיימנו את סעודות 

  .חלל האוויראת ניסרה  אזעקת "צבע אדום"פעם שומילטנו את עצמנו ללובי המוגן יותר בכל  ומקרוב,

 ולאהבת כולם. ,לחיזוק ,גאי קרא את דרשת בר המצווה, גם הפעם בקול רם ובוטח וזכה לחיבוק

                                   שן מעל הסבב הזה, )שכבר קשה לספור אותו( והחיים יחזרו אי"ה למסלולם הרגיל, הע ולכשיתפזר

 הזאת שכל כך מעטים זוכים בה.והמיוחדת תיזכר לגאי ולכולנו בר המצווה החגיגית  לתמיד

 מזל טוב והמון ברכות לנכד האהוב והמיוחד הזה.

  ,מסבא וסבתא הגאים בו מאד

 דני
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  משולחנו של צוות החרום היישובי

תחת  תנו במהלכה של שבת מנוחה ובין רגע עוברים מנחת רוח לרוח סערה, ובמעבר חד לחרוםומפתיעים אושוב 

די..( לא מאד מועיל אך בכל זאת, נדמה שישנם דברים שיגרה. כולנו יודעים על בשרנו שהניסיון המצטבר )יותר מ

 שואפים לנהל את החרום בצורה הטובה ככל שניתן.שנלמדים מסבב לסבב ואנו 

בפתח דבריי אני מבקש להודות לכל אנשי מטה צח"י, לממלאי המקום של ראשי הצוותים, לצוותי החינוך, עובדי 

התגייסו להפעיל את החרום המאתגר. אין שאוכל ולכל המתנדבים הרבים ובתוכם, נוער צח"י ההכולבו וחדר 

 מת לחוסן הקהילתי של כולנו ואשרינו שכך.ספק שההתגייסות הזו תור

                 תודה גדולה לבוקי ואריאל שהם בבחינת "מימיני מיכאל משמאלי גבריאל" ועבורי זהו גב רחב ומשמעותי.

למעיין פרנקל, מנהלת חוסן והילה אזולאי רכזת צח"י. אין ספק  ובמיוחד לאנשי המועצה האזורית תודה אחרונה,

  ולה בינינו הולך ומשתפר.ששיתוף הפע

 

 דגשים בסופו של סבב זה: מספר

 

כפי שכבר כתבנו בעבר, אם יש סיבה ידועה מראש אנחנו מבקשים עוד בשישי, להשאיר בכל  – נוהל שבת .א

מספר מקרים בהשבת, כמו  בית טלפון זמין שניתן יהיה להעביר דרכו הודעות לכלל הציבור בחרום.

בעבר, הופתענו באמצע השבת, ללא ידיעה מוקדמת. אנו מבקשים להכניס כנוהל, בהישמע צבע אדום 

כפי שאנו  ,במסרונים במידת הצורך נשלח הודעותבמהלך השבת, יש להדליק טלפון אחד בכל בית ואנחנו 

 עושים תמיד.

בלו את ההודעות, סגרו את חלון קי , האםם שכניכם הוותיקיםעכמו כן וללא קשר לשבת, ודאו תמיד 

 .."טוב שכן קרוב מאח רחוק"תמונת המצב ברורה להם. לא סתם נכתב: ו ,הממ"ד

ברור וידוע שמידע מפיג  – הודעות לציבור והתחרות שלא מתחילה עם התקשורת וקבוצות הוואטס אפ .ב

אתן של הודעות חששות ותורם לתחושת חוסן. יחד עם זאת, חשוב לנו מאד לתאר את התהליך עד ליצי

לציבור. המטכ"ל ופיקוד העורף מקיימים הערכות מצב ומקבלים החלטות. ההחלטות עוברות למערכות 

שמקיימת הערכת מצב משלה ורק אז ניתנות ההנחיות המחייבות אותנו. גם  ,השלטון המקומי במועצה

י הביטחון והחוסן שוקלים בכובד ראש את שיקולו יושבים במטה ,אנחנו, כצח"י מקבלים את ההנחיות

הקהילתי ורק אז יוצאים בהודעות מסודרות. חשוב לנו שהתהליך המורכב הזה יובן על ידי כלל הציבור 

כבר וממילא השאלות כגון: "אבל כבר הודיעו בתקשורת לפני חצי שעה..." או: "בוואטס אפ של אשכול 

ילה רב דורית מגוונת והדברים נפש, קה 1,000. ב"ה אנחנו קהילה גדולה מעל תתייתרנהכתבו ש..." 

 לא מעט אנרגיות ניהוליות. ותובעזמן  רחב ומקיף, תהליך שאורךמחייבים שיקול דעת 

לאורך כל השנים, כבר ב"צוק איתן", המדיניות בסעד היתה ותימשך, לכבד כל אחד  - שיתוף פעולה .ג

בהחלטותיו אם להישאר בסעד או לצאת למרחב שקט ובטוח יותר. דווקא בשל גישה זו, חשוב לנו 

להדגיש עד כמה שיתוף הפעולה עם שאלוני הנוכחות )בכל דרך שיהיו(, קריטי ומשמעותי לניהול הדברים. 

ילדים או אם נותרו  130ינה דומה החלטה על הפעלת מערכת חינוך אלטרנטיבית, אם יש פה לדוגמה: א

אותו  כן שאתם נמצאים, למלא, לפנות שתי דקות, הי. חשוב מאד ברגע שמקבלים שאלון50פה רק  

 ולשלוח חזרה.

ברזל" מעל  מתכת מיירוט של "כיפת חלקיביום ראשון אחה"צ חווינו נפילת  –מילוי הוראות מציל חיים  .ד

 . אין לנו ספק שהמשמעת והכניסה למרחבים מוגנים, מנעה חלילה, פגיעות בנפש.שכונת שקדבתי 
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אם למישהו יש מחשבות והצעות, תמיד נשמח לשמוע ולהתייחס ככל הניתן. ניתן  –חשוב לנו לשמוע  .ה

או לכתוב ולשים בתיבת הדאר הפרטית של נחום ועידית  Nachum145@gmail.comלשלוח מייל ל: 

 לנדאו.

 – בברכת ימים טובים ושקטים

 

 נחום בשם מטה צח"י

 

------------------------ 

 

 דברים היוצאים מן הלב, חוויות משבת בסעד

. במוצאי שבת בלילה כשחזרנו למרחב הבטוח שלנו ל"נוח" השבת אצל ההורים ביום שישי בבוקר החלטנו לבוא 

 נבנה ארצנו ארץ מולדת כי לנו, לנו ארץ זאת.בקריית ארבע ישבתי וכתבתי: 

מאז יום הכיפורים לא רכן ? גם כמה מילים על הביטוי הזה..( אומראז איך נראית שבת סוערת בעוטף עזה )ותיכף 

 הקהל כולו אל רצפת בית הכנסת. 

כרענו. ופינו מלא  כורעים" מפי החזן בנעימות, "לשכב, ידיים על הראש" הכריז איש צוות הכוננות.במקום "היו 

תפילה. ושמים מלאים עשן. וקמנו ונתעודד. וכרענו שוב. ומחשבות רצות ללא הרף. בום רקטה. לרגע תחושת 

ה שניה אצה ממהרת. אנו השפלה נוראית מחלחלת בלב. יהודים על רצפה, צעקות לשכב. בום כיפת ברזל. ומחשב

 מגינים על עצמנו. לא נתונים לחסדי עם זר. 

אמת, זו מציאות לא פשוטה. לא קל לה לנפש הישראלית הגאה, לנפש שנולדה לשלבי גאולה מתקדמים. לא קל 

לה לרוץ לממ"ד הקרוב בתחרות לא הוגנת עם רקטה. לא קל לה ללכת בשבילים והעיניים משוטטות ללא הרף 

 גונית הבאה, האם כבר עברנו את חצי הדרך ונרוץ לממ"ד הבא או שעדין המקלט שעברנו קרוב יותר. היכן המי

 לא קל לה כי גאולה היא, וגאה היא. 

אך מה נעימים הם הדי הנפץ הנשמעים מכוחותינו. מה יפה היא המילה כוחותינו. טובה לנו בהלה זו, מקול רעם 

המרה והארורה. זכות לנו לקחת חלק בשרשרת הדורות של מסירות  מטוס ישראלי, אלפי מונים, מחרדת הגלות

סורי אבותינו, וקנויה היא ארץ ישראל לנו לאין יסורינו לאין ערוך מייסורים. קטנים יינפש, על ארץ שנקנית בי

 ין אבותינו, בזכות אבותינו.ישיעור מקנ

קרא! סעד, נחל עוז, יעוטף ישראל ראויים להואם כבר עוטף עזה. מהיכן צמח ביטוי זה? וכי את עזה עוטפים אנו? 

שדרות, נתיבות, ורבים וטובים, כל אותם הגיבורים העוטפים בחיבוק חם את מדינת ישראל, עוטפים אותה מתוך 

 נו. יאיתן, בין שוחרי החיים לשוחרי מוות הרוצים לכלות תחושת שליחות גדולה, עומדים כחיץ

 .עוטפי ישראל, ליבנו אתכם

 

 

 שמעון ממו,                                                                                                       

 בעלה של רננה )לנדאו(

mailto:Nachum145@gmail.com
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 (8)קהלת י'  נחש ישֶכנוּ  גדר וֹפרץ יפול בו גּוָמץ ֹחפר

 לאחר – בנט נפתלי של הרחמים מעוררות תגובותיו את ושמעתי קראתי עת, במוחי ועלה צף ִמֹקהלת זה פסוק

 חמש להחדיר שהצליח חינוך וְכַשר, בהצלחתו מדהים כהייטקיסט.. לכנסת בבחירות החיילים קולות ספירת

 החשבון. מנדטים בארבעה יזכה, יורד אריתמטי טור של הידועה הנוסחה שלפי לו ברור היה, במתמטיקה יחידות

 הקולות מאלף למעלה את לחפש כדי עשה לא מה... 2019-ב ארבעה, 2015-ב שמונה, 2013-ב מנדטים 12: פשוט

 המשפט בית שופט, הבחירות ועדת ר"מיו קיבל אף הוא? החסימה אחוז את שתעבור כדי, לרשימתו שחסרו

 היו שבהן) הכפולות המעטפות את נוספת פעם שיבדקו, מטעמו עובדים עשרות לגייס: תקדים ללא אישור, העליון

 לפי. בספירה הוטעו או טעו הבחירות ועדת עובדי שמא(, רפואיים במרכזים החולים, האסירים, החיילים קולות

 הימין אות' , נ האות היתה ֶשבה – שנפסלה אחת מעטפה רק נמצאה: אכזבו הבדיקה תוצאות, בעיתונות הפרסום

 ...(בצדק נפסלה העיתונים אחד ולפי) החדש

" עלים"ה. דחייתה על הקוראים סליחת את מבקש ואני, הדברים בתחילת להיות צריכה שהיתה הקדמה הערת

 ולא) משתדל אכן ואני, הפוליטי בתחום השונות הדעות בעלי בין התגוששות זירת לשמש אמור אינו אמנם שלנו

" עכשיו שלום"מ – ומגוונות שונות דעות בציבורנו בו פורחות הדברים מטבע.  זה לשדה להיכנס לא( מצליח תמיד

 – הבחירות לאחר דבריי את מפרסם אני, ראשית: טעמים בשני מוסברת הפעם חריגתי". לישראל עוצמה"ל ועד

 ברט דני של דבריו נתפרסמו כבר – שנית. לבחור כיצד אנשים לשכנע נועדו שדבריי לטעון אפשרות שאין כך

 .פתוח בשער עובר שאני לי שנראה כך, הבחירות בנושא בעלוננו

לא, אין בי שמץ של שמחה לאיד. זה . לטמיון ירדו שקולותיהם, בקיבוצנו החדש הימין מצביעי 127 על לבי לבי

מזכיר לי את הדכדוך ש"נפלתי" לתוכו, עת קולי נפסל כאשר הצבעתי ל"מימד" בפעם היחידה בה היא פעלה 

עצמאית. זכורה לי התבטאותה של נחמה לייבוביץ' ע"ה )בשיחה אישית(, אחרי אותה אפיזודה: "זו הפעם 

 שהצבעתי בלב שלם".אבל זו הפעם הראשונה  –הראשונה שקולי נפסל 

 בציטוט הרשימה את להכתיר, בתחילה בדעתי שעלה היא האמת. לרשימתי הכותרת את להסביר הזמן הגיע ועתה

 שלוש על(: "מדּוֶלֶגת בסעד אך, )אשכנז נוסח מתפללי י"ע השבת בקבלת הנאמרת, שבת ממסכת' ב בפרק מהמשנה

, דעתי לעניות, היו מה נבדוק הבה, ללידה בבחירות הזכייה את ְנַדמה אם...".  לידתן בשעת מתות נשים עבירות

 רועה. עצמה הפרישה את ֶאְמנה ראשית. הבחירות לקראת במהלכיו שקד-בנט הצמד שביצע" עבירות"ה שלוש

 בו המצב יהיה יותר מוצלח דימוי אולי. מדולדל ואבר מבולבל לעדר והופכו, במסתרים צאנו את נוטש אינו נאמן

 אינו הקופה של הכבד משקלה אך(. הסבר בהמשך ..הקוּפה עם) ראשון למים קופץ, סּופה בהתקרב, החובל רב

 סיעת עם בתאום נעשתה שַהּפרישה דרוקמן חיים לרב לספר בנט החליט, העיתונים פי על, שנית...לצוף לו מאפשר

, יוגב מוטי הכנסת חבר ואילו". הרשימות שתי"ל ברכה( זאת בעקבות) לפרסם טרח והרב – היהודי הבית

 הֶצמד, שלישית. לחבריה הסיעה מנהיג שערך המזיקה ההפתעה על בזעם התבטא", היהודי הבית" משאריות

 לעשרים קרוב, הסיעה בחובות בחלקם ִמֵשאת פטורים יהיו הם שבו למועד הפרישה הודעת את ִתזמן הפורש

 מי גם כי?... לפועל הלידה יצאה לא בֶעטָין אשר העבירות שלוש אלו היו, גבוה בחשבון, ואולי. שקלים מיליון

 שאינני כמובן". )בעבירה הבאה מצווה" של להגדרה, לדעתי נכנסה שזו הרי – ִמְצווה היתה שַהּפרישה שיסבור

וכבר הקדים נעים  יותר מתאים" גדר פורץ" הביטוי ואולי, המליצה דרך על נאמרים והדברים, הלכות פוסק

 זמירות ישראל את "סור מרע" ל "ועשה טוב"(.

 אף שעל, מעניין. )במילה אחת "מפדלדלות"( האחרונות השנים בעשרות ל"המפד הידלדלות על מילים מספר

  יותר עוד לדהור שרצו קבוצות, מספר שנים מדי ממנה פרשו, ל"ז המר זבולון ימי מאז, במובהק ימינה נטייתה
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 שכננו) לוי יצחק הרב הרשימה בראש הועמד 1999 בבחירות. מבחוץ גואל המפלגה חיפשה פעם בכל, וכך... ימינה

 . ופרש ֵהְימין – עבורו ימנית מספיק היתה לא ל"שהמפד כנראה אך, הליכות נעים ואדם ישיבה ראש(, מימון מכפר

 דעותיי את שהכירו חברים, אגב. )2004ב למנהיגּה ֵאיתם אפי שנבחר בעת ל"המפד מרכז חבר הייתי

, היא שכוונתי להם והשיבותי, המפלגה למרכז בבחירות מועמדותי את הצגתי מדוע שאלוני –" שמאלניות"ה

 ר"היו ביקש, המפלגה למנהיג איתם בחירת על ההחלטה לקראת...( קיצוניות החלטות נגד אחד קול יהיה שלפחות

, לאולם בכניסה ביחד הופיעו כשהם. אילון מוטי הרב בלוויית איתם אפי של לאולם כניסתם את בברכה לקבל

 השנים מאות במשך, לעשות מה אך... נכנסים דוד בן ומשיח יוסף בן שמשיח, חשים שהחברים לי היה נראה

 ָחַבר, פרש  זמן לאחר, ֵאיתם ואפי. להאריך המקום כאן אין אילון הרב על ..שוא משיחי הרבה חזינו האחרונות

 ...מכניס וב'לג לו דאגו וכפיצוי, צלחה לא העסקה. שריּון לו הבטיח שנתניהו אחרי לליכוד

, עזר לא זה גם. מצליח רב גם שהוא, מהטכניון פרופסור עם כוחה את ניסתה, הגנרל עם המפלגה שנכשלה לאחר

 2013 בשנת, לכן. בלבד כנסת חברי בשלושה 2009ב בבחירות זכתה, בראשה הרשקוביץ' פרופ העמדת ולמרות

 שגר) ע"יש מועצת ר"יו, מובחרת בסיירת מפקד היה שבעברו, גאון מהייטקיסט טוב יותר מה –" בטוח על הלכו"

 עלתה היא 2013 ובבחירות. המפלגה את בסערה כבש הלה. נתניהו של בצוותו מפתח איש וגם...(, ברעננה

 שבזכותו, הזדמנות בכל להזכיר נוהג שבנט שלמרות, לציין המקום כאן! עשר לשנים –" כנסת חברי שלושה"מ

 של צרוף היתה 2013 בשנת  בכנסת" היהודי הבית" סיעת: אחרת היא האמת –  4 פי בכנסת ל"המפד נציגות גדלה

 כך, שבעה: וביחד - כנסת חברי ארבעה מנו  אשר( ועוד" תקומה" )"הלאומי האיחוד"ו המסורתית ל"המפד

 . לתריסר משבעה – 1.7 פי אלא 4 פי אינו ושקד בנט" זכות"ב שהגידול

 את ולתחומה לחסותה לקבל נתניהו לדרישת להיכנע היהודי הבית רשימת נאלצה, 2019 בחירות לקראת, הפעם

 להם הבטיח, היהודי הבית אנשי של בפיהם החמיצות טעם את להמתיק וכדי. הכהניסטית" לישראל עוצמה"

 – הכנסת כינון לאחר שמיד בידיעה, דהן בן הרב את לכנסת הליכוד ברשימת שריין הוא: מפתיע ממתק נתניהו

 ויש – הכנסת בתולדות תקדים ללא הוא זה" תרגיל"ש, מציינים דבר יודעי. היהודי הבית לסיעת" יחזור" הוא

 .בחוקיותו המפקפקים

 תמורות בה חלו אשר היחידה התנועה אינה הדתית הציונות. חשובה לי שנראית, הערה להוסיף מבקש אני

 השנים ושתיים ארבעים של ברובן אשר, הליכוד מפלגת היא ביותר הברורה הדוגמא. השנים במשך פוליטיות

 נעיף הבה... ההפוך בכיוון היו, בה שהשינויים ניווכח, להתבונן נעמיק אם אבל. השלטון מפלגת היתה האחרונות

 להצטרף ָשַקל אף, הימים ששת מלחמת לאחר. המדינה קום מאז הקלאסי הימין מנהיג, בגין מנחם על מבט

 ועזר דיין של בלחצם) מצרים עם השלום בשיחות,  1977-ב בבחירות שזכה לאחר, והינה. סיני בצפון להיאחזות

 זכור...(  סיני האי י צ ח  להחזרת רק הסכים שהוא טענו הליצנים. )למצריים סיַני להחזרת לבסוף הסכים(, וייצמן

 ללא לו הפריעה( לשעבר י"הלח חברת) כהן גאולה כאשר, לאישור ההסכם את הביא ֵעת, בכנסת הסוער הדיון

 זעקה. גאולה של התקפותיה מפני עליו שיגן –( לשעבר י"הלח מפקד) שמיר יצחק ר"היו מן בגין אז ביקש. הפסקה

, להעיר המקום כאן!.." הממשלה ראש מפני ישראל ארץ על שיגן ר"מהיו מבקשת אני: "כהן כ"חה בתגובה

 עוררו מאוחר יותר שנים מספר, והינה. בגין ידי על שהוצע ההסכם אישור בעד הצביע לא עצמו שמיר שיצחק

. מסיני הנסיגה לאחר ישראל בשליטת שנשארה, לאילת דרומה סיני חוף ברצועת, טאבה של הנושא את המצרים

 קיבל, מסיני חלק היא שטאבה בינלאומית בוררות קבעה כאשר אך, הממשלה ראש אז היה כבר שמיר יצחק

 השאלות בשעת. בסעד בהרצאה כהן גאולה הופיעה בו, אחד ערב לי זכור. ללא ערעור הדין את שמיר יצחק

 על מעלה היתה האם, בגין עם השנים רבת היכרותה לאור אם, אותה שאלתי ראשית. שאלות לשתי רשות ביקשתי

  ושאלתי! ואופן פנים בשים, ולא לא: משמעית וחד מהירה היתה תשובתה? מסיני ייסוג שבגין אפשרות דעתה
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 – ולהשקפותיו ליבו לנטיות מעבר, נוספים שיקולים לשקול חייב ממשלה שראש, בכך בהתחשב, היתה השניה

, סברתי אני אבל! ולא לא: כמובן היתה תשובתה? מסיני נסוגה היית לא ממשלה ראש היית לּו, ַאת האם

 החליט !הליכוד מטעם ממשלה ראש שבהיותו לשרון המיוחס הביטוי –" משם רואים לא מכאן שרואים דברים"ש

 ורק) ההתנתקות אותה בעד הצבעות בשלוש הצביע, בממשלתו שר שהיה, נתניהו גם. קטיף מחבל ההתנתקות על

 (.בו חזר הביצוע לפני

 תפיסותיך על ולהגן, אופוזיציה להיות קל יותר שהרבה, טוען אני, מדי יותר שהארכתי לאחר, לסיכום

 להביא עליך, בידיך ההגה כאשר אבל –( בנט של כמנהגו, קואליציהמיעוט בב אתה כאשר גם) בלהט והשקפותיך

 שואף שליבך מה אל רק מהיצמדות ולהימנע, מעלות 360 להקיף  חייב מבטך. ואחרים גלובליים שיקולים בחשבון

 .אליו

 גולן  חנן

---------------------------------------------------------------------------- 

 על כיבוד אם

  ההשבעה לכנסת. תועד מתכופף ומנשק את רגליה של אמו שהגיעה לטקסן", כחול לבחבר מפלגת " – גדי יברקן

 כתב לכבודו חמשיר: ליפא אהרוניחברנו 
 

 באלה הרגליים, נשאתי את בטני

 הרגליים, גידלתי גם את בניבאלה 

 סיפקתי לו גם ידע, סיפקתי לו מזון

 שמרתי צעדיו, מנעתי כל אסון

  עד שהיום מנהיג הוא, ממש בבת עיני.

 

 

 הודעה חשובה לציבור

 לא אהיה בארץ.   3/6ועד לתאריך  10/5החל מתאריך ה 

 גז, תברואה ואינסטלציה, –בנושאים בהם אני מטפל 

 יש לפנות למושהל'ה גינזברג שיחליף אותי בתקופה זו. 

 טלפונים מושהל'ה:

 4865קיצור   -נייד סעד  0523921865

 הפנייה לנייד מטלפון קווי סעד - 8012

  6800204טלפון בבית: 

 !אין לשלוח הודעות

------------------------ 

   0504449548ללכידת נחשים: יהודה   

 יואל ומשהל'ה

 לעדינה ויוסי גרינפלד ולכל המשפחה 

 הנכדמזל טוב להולדת 

 דלגרינפ-בן לדובי וטל שחר

 קהילת סעד - איחולים לשמחות ולנחת

 פולק-לכנרת וגדי סמואל

 הבןמזל טוב להולדת  

 פולק ולכל המשפחה המורחבתלשרה ויורם 

 איחולים לשמחות ולנחת!


