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יו"ר אגודת האקדמאים
מרדכי גני ז"ל
1935-2012

 בואו להות שותפים לחווית למידה

ניהול ופיננסים
חשבי שכר בכירים 156 שעות

פיתוח מיומנויות ניהול 65 שעות
הכשרת דירקטורים  64 שעות

עריכה לשונית וכתיבה מנה 'לית 60 שעות
ניהול פרויקטים 94 שעות

השתלמויות לעובדים סוציאליים ולעוסקים במקצועות הטיפול
טיפול באמצעים אמנותיים  80 שעות

CBT בטיפול ושיקום  56 שעות
גישור ויישוב סכסוכים  60 שעות

גישור משפחתי  60 שעות

העשרה ושפות
אקסל בסיסי ומתקדם

כתיבה יוצרת
צילום

צרפתית

גרמנית
ערבית
ספרדית
אנגלית

חלק מן הקורסים מוכרים לגמול השתלמות
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דבר מ"מ 
יו"ר האגודה

בברכה נאמנה

אלי סער
מ"מ יו"ר האגודה

דבר העורך

שלכם, העורך

אריה ונגרקו

מרדכי גני – לזכרו !

את מרדכי גני הכרתי שנים רבות ובעצם היכרותנו החלה מן היום 
הראשון להיבחרי  כיו"ר מחוז חיפה והצפון. 

עינו,  בחייו, אולם בבת  גני  וחשובים מילא מרדכי  רבים  תפקידים 
ה- baby שלו, פרוייקט חייו היה אגודת האקדמאים למח"ר.

כל  ועשה  שלה,  האקדמי  המדעי  צביונה  על  משמר  מכל  שמר  הוא 
האקדמיה  מתחומי  ואישים  גופים  עם  קשר  לקיים  שביכולתו 
ובכישורים  בכישרונות  בידע,  האגודה  את  להעשיר  כדי  השונים, 
גם  אלא  חבריה,  בקרב  רק  לא  ייחודי,  מעמד  לבעלת  ולהפכה 

בציבוריות הישראלית ככלל.

מרדכי גני היה אדם מיוחד בנוף הישראלי, בו לצערי הרב, החומרנות 
והנהנתנות פשטו כמעט בכל. צניעותו, יושרו וכנותו היו שם דבר בין 
חברי האגודה, תכונות שלא פעם הקימו לו מתנגדים אולם גם אלה 

ידעו להעריך ולהוקיר תכונות ייחודיות ויקרות ערך אלה ולכבדן.
משלושה  יותר  האגודה  את  הוביל  הוא  ותכונותיו  אישיותו  ברוח 
יו"ר אגודת האקדמאים הארצית, אלא  עשורים. הוא היה לא רק 

גם מורה, מנחה ומדריך והיווה דוגמא לחיקוי לכולנו.

לי באופן אישי, יחסר מרדכי מאוד ואישיותו הדומיננטית. מרדכי 
לא נרתע בפני מכשולים והתנגדויות ועמד באומץ ובצורה נחרצת על 
דעתו, כל עוד היה בטוח בצדקתו. ובמקרה של מרדכי גני ניתן לומר 

ללא היסוס ופקפוק, שכל מלחמותיו ומאבקיו היו צודקים.
גם בעת שתקפה אותו המחלה הארורה, היא לא ניכרה בו כלפי חוץ 
להעיד  יכולים  שהיו  סימן,  או  חולשה  כל  בהתנהגותו  זיהינו  ולא 
לענייני  ודואג  ענייני,  מהוקצע,  תמיד  ובנפשו.  בגופו  המתחולל  על 

האגודה.

נלקח מאיתנו איש יחיד ומיוחד שיחסר מאוד לאגודה ובעיקר לכל 
אלה, שהיו קרובים אליו.

תנחומיי הכנים למשפחתו של מרדכי גני, שמן השמיים ינוחמו ולא 
ידעו יותר צער.

יהי זכרו ברוך

דברים לזכרו של 
יו"ר האגודה מרדכי גני ז"ל

האקדמאים  באגודת  זכויות  ורב  יקר  איש  לעולמו  הלך 
הייתה  האקדמאים  שאגודת  אדם  המח"ר.  והסתדרות 
וראה  מאודו  בכל  אהב  הוא  אותה  ראשון,  בית  עבורו 
האקדמאים  לציבור  ברזל  צאן  נכס  האקדמאים  באגודת 
ועשה  עינו  בבת  כעל  האגודה  על  שמר  מרדכי  בישראל, 
ולהרחבת  לשגשוגה  להביא  אותה,  לפתח  מאמץ  כל 
בו. אישית  כפגיעה  באגודה  פגיעה  כל  וראה  שורותיה, 

שידע  ודעתן,  צנוע  יושרה,  ובעל  ערכים  של  איש  היה  מרדכי 
לעמוד על דעתו, גם אם נדרש להיאבק על כך, תוך כיבוד דעתו 
של הזולת. ותוך כיבוד ההחלטות הדמוקרטיות שהתקבלו אף 

אם היו נגד דעתו. 

מרדכי היה איש ספר ומושך בעט, אדם בעל אופקים רחבים, 
אוהב הארץ וכואב את בעיותיה, את מחשבותיו ודעותיו העלה 
להשפיע  רצון  תוך  וב"אקדמאי".  המח"ר"  ב"הד  אחת  לא 
האקדמאים  ושל  בכלל  בישראל  החיים  איכות  את  ולשפר 

בפרט.

רוב  את  שהקדיש  אבריו  רמ"ח  בכל  ציבור  איש  היה  מרדכי 
שנותיו לפעילות הציבורית.  את תפקידיו הרבים והמגוונים הן 
כיו"ר הסתדרות המח"ר, באגודת האקדמאים ובהסתדרות, 
ובתפקידים  ציבור  כנציג  לעבודה  הדין  בבית  בשבתו  והן 
ובדבקות  בנאמנות  ביושר,  עשה  אחרים,  רבים  ציבוריים 
מורשת  לנו  השאיר  הוא  במותו  לחיקוי,  הראויים  במטרה 

והתווה לנו דרך בה נלך.

הנהלת האגודה וחבריה כואבים את מותו של מרדכי, ויפעלו 
להנציח את זכרו בדרך לה הוא ראוי.

תהי נשמתו של מרדכי צרורה בצרור החיים, ומי ייתן ומשפחתו 
לא תדע לדאבה עוד.

בס"ד
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מאת: פרופ' אייל זיסר

ב- 11 בספטמבר 2012 ציינה ארה"ב מלאת 
11 שנים לאסון התאומים, אותה התקפת 
אל-קאעידה  ארגון  פעילי  שביצעו  טרור 
הותירה  ואשר  ובוושינגטון  בניו-יורק 
באתרי  קרבנות.  מאלפיים  למעלה  אחריה 
שקטים  אזכרה  טקסי  התקיימו  האסון 
את  ציינו  פרשנים  ואילו  הטרגדיה  לזכר 
אל- מנהיג  של  חיסולו  שעם  העובדה 

קודם  שנה  לאדן,  בן  אוסאמה  קאעידה, 
לכן, נקמה ארה"ב את נקמת הפיגוע.

יצאו  והמוסלמי  הערבי  העולם  ברחבי  גם 
אבל  לרחובות.  אלפים  עשרות  יום  באותו 
הערים  רחובות  את  שגדשו  הצעירים 
ובבנגאזי,  קהיר  בתוניס,  ערב,  בבירות 
להשתתף  או  סימפטיה  להפגין  יצאו  לא 
גם  הם  האמריקאיים.  הקורבנות  בצער 
על  תודתם  את  ולהביא  להפגין  יצאו  לא 
בעולם  למהפכות  ארה"ב  שהגישה  הסיוע 
הערבי וגם לא את תודתם על הסיוע הנדיב 

שמגישה ארה"ב לרבות ממדינות האזור. 
הרחובות  את  גדשו  ההמונים  הוא,  נהפוך 
וכמה  ארה"ב,  נגד  ולהפגין  למחות  כדי 
אלא  שקטות  בהפגנות  הסתפקו  לא  מהם 
פרצו למתחמי השגרירויות האמריקאיות, 
שרפו את דגלי ארה"ב וחוללו הרס וחורבן. 
בבנגאזי שבלוב, הייתה האלימות קטלנית 
השגריר  ברצח  הסתיימה  והיא  במיוחד 
מעובדי  כמה  ועימו  במדינה  האמריקאי 

השגרירות. 
להפגנות  שנמצאה  התורנית  העילה 
מצרי  ממוצא  נוצרי  שהפיק  סרטון  היה 
המתגורר כיום בארה"ב ובו הוא שם ללעג 
את הנביא מוחמד ואת דת האסלאם. אבל 
של  עומק  זרמי  חשפה  שהאלימות  ברור 
איבה ושנאה לארה"ב ולמערב. אלו שבים 
ופורצים חדשות לבקרים מעל לפני השטח, 

כל פעם בעילה או תרוץ אחר.
לגל האלימות שפגע  התגובה האמריקאית 
הייתה  הערבי  העולם  ברחבי  בנציגויותיה 
וגם  תגובה של תדהמה של הפתעה גמורה 
של עלבון. בוושינגטון התקשו להבין כיצד 
זה גמלו הצעירים בתוניס, לוב או מצרים, 
רעה תחת טובה לארה"ב לאחר שזו סייעה 
המשטרים  נגד  הובילו  שהללו  למהפכה 
אין  האם  בארצותיהם.  הדיקטטוריים 
בתימהון  שאלו  יודעים,  אלו  צעירים 
יותר  טוב  ידיד  להם  אין  כי  בארה"ב, 

מארה"ב? מתברר שלא.
הערבי  האביב  משפרץ  לכן  קודם  שנה  רק 
להתייצב  ארה"ב  מיהרה  המזה"ת  ברחבי 
היא  ברחובות.  הצעירים  המפגינים  לצדד 
לא היססה לנטוש את בעלי בריתה משכבר 
המצרי,  הנשיא  את  ובראשם  הימים 
במשך  נאמנה  ששרת  מובארכ,  חוסני 
האינטרסים  את  שנה  משלושים  למעלה 
ניזכרו  שעתה  אלא  באזור.  האמריקאים 
קודמים  הדמוקרטיה  ערכי  כי  בוושינגטון 

לערכי הנאמנות והידידות. 
את  כי  להאמין  ביקשה  וושינגטון 
הדיקטטורות ברחבי העולם הערבי יחליפו 
שיצעידו  וליברליים  דמוקרטיים  משטרים 
טוב  לעתיד  קדימה  התיכון  המזרח  את 
כלכלי.  ושל שגשוג  וחירות  חופש  יותר של 
ולא רק  אלא שתקוותם של האמריקאים, 
האביב  את  שכן  מהרה.  עד  נכזבה  שלהם, 

הערבי החליף עד מהרה חורף אסלאמי.

ערביות  ובמדינות  במצרים  המהפכה  את 
מנוח,  חסרי  צעירים  אמנם  חוללו  נוספות 
כמו  בפייסבוק  חשבונות  מהם  שלרבים 
אבל  המערב.  ובמדינות  בישראל  גילם  בני 
את  למוטט  אמנם  הצליחו  אלו  צעירים 

את  לתפוס  לא  אך  הערביים  המשטרים 
מקומם. וכך, את החלל שנוצר עם נפילתו 
הצעירים  החליפו  לא  הישן,  הסדר  של 
עמד  לא  כוחם   – בקהיר  תחריר  מכיכר 
התנועות  דווקא  אלא   – כך  לשם  להם 
האסלאמיות. אלו העדיפו בתחילה לשמור 
על פרופיל נמוך, אך בסופו של דבר הוכיחו 
את עוצמתם בקלפי בבחירות הדמוקרטיות 
שיש  בחירות  הערביות,  במדינות  שנערכו 

הטוענים כי יהיו אולי האחרונות.
תוניס  במצרים,  שהתרחש  את  להבין  כדי 
בנתונים  לעיין  כדאי  נוספות,  ובמדינות 
דישדש אחדות  שנים  במשך  הבאים. 
ומספר  במצרים  בפייסבוק  השימוש 
את  חצה  לא  זו  בטכנולוגיה  המשתמשים 
החצי מיליון. אבל בתוך חודש אחד, החודש 
שבו הופל משטרו של חוסני מובארכ, זינק 
במצרים  בפייסבוק  המשתמשים  מספר 
וחצי.  מיליון  לכדי  שלוש,  פי  כמעט 
צעירים,  בעיקר  החדשים,  המשתמשים 
עשו בפייסבוק כמו גם בטכנולוגיות מחשב 
אחרות, שימוש מושכל כדי להעביר מסרים 
וכדי להפיץ את בשורת המהפכה. התנופה 
בחודשים  גם  נמשכה  בפייסבוק  בשימוש 
מוערך  כיום  מובארכ.  של  הפלתו  שלאחר 
איש  מיליון  כשמונה  ישנם  במצרים  כי 
)לעומת  בפייסוק  המשתמשים  יותר  ואולי 

חורף אסלאמי

 המשך בעמוד 6



הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 7הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 62012 הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 7הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 62012

של  המהפכה  ערב  מיליון  מחצי  פחות 
להניח  ויש  מרשים  נתון  זהו   .)2011 ינואר 
מאחורי  שעמדו  הם  ודומיו  זה  נתון  כי 
בישראל,  גם  ואולי  בוושינגטון  הציפיות 
מובארכ  את  שהפילו  הפיסבוק  ילדי  כי 
וחופשי  דמוקרטי  משטר  במצרים  יכוננו 
מיליון  ששמונה  אלא  מערבי.  פרו  ובעיקר 
פחות  מהווים  בפייסבוק  משתמשים 
המדינה  של  תושביה  מכלל  אחוז  מעשרה 
)שמונה מיליון מתוך קרוב לתשעים מיליון 
ההצבעה  זכות  בעלי  בין  ואילו  מצרים(. 
)שמונה  מרבע  פחות  מהוים  הם  בבחירות 
זכות  בעלי  ושניים  ארבעים  מכלל  מיליון 
שהתקיימו  בבחירות  שהצביעו  ההצבעה 
אפוא  פלא  אין  האחרונה(.  בשנה  במצרים 
במצרים,  בבחירות  הקולות  משנספרו  כי 
כי  התברר  לנשיאות,  והן  לפרלמנט  הן 
צעירי  עם  המזוהים  הליברליים  הכוחות 
בפחות מרבע מהקולות.  זכו  כיכר תחריר, 
מקולות  רבעים  שלושת  כמעט  היתר,  את 
האסלאמיות.  התנועות  גרפו  המצביעים 
חשבונות  אין  אלו  תנועות  של  לתומכיהן 
גישה  אפילו  אין  מהם  לרבים  פייסבוק 
להצביע  במוניהם  הלכו  הם  אבל  למחשב, 

והעניקו את הניצחון לאסלאם.
את  אפוא  הוכיחו  האסלאמיות  התנועות 
ביותר,  המשמעותי  החברתי  ככוח  עצמן 
המאורגן  הכוח  וממילא,  ביותר  החזק 
הכל,   אחרי  פוליטית.  מבחינה  ביותר 
סיסמאות בזכות דמוקרטיה מערבית אינן, 
ההמונים  ליבות  אל  מדברות  מתברר,  כך 
נעדרי  מרביתם  אלו,  המונים  ברחובות. 
עבודה, נעדרי השכלה, וללא תקוה לעתיד, 
להם,  המוכר  היחיד  הדבר  אחרי  הלכו 
וכחלק ממרקם  הנתפס בעיניהם כאוטנטי 

חייהם, הלא הוא האסלאם. 
האביב הערבי התגלה אפוא לפי שעה כחורף 
אסלאמי קודר. במרבית מדינות ערב ידן של 
אפילו  העליונה.  על  התנועות האסלאמיות 
במצרים, שבה הימרו רבים על הצבא כמי 
שידע לאזן את כוחם של האסלאמיסטים, 
לא  טנטאוי  הגנראל  של  כוחו  כי  התברר 
הוא  שניות  ובתוך  המבחן,  ברגע  לו  עמד 
נשלח לגימלאות בידי הנשיא הנבחר, איש 

האחים המוסלמים, מוחמד מורסי.

ממהרים  אינם  האסלאמיים  המשטרים 
לחשוף את פניהם. הם נישאים על כתפיהם 
עצמם  המנהיגים  אך  נבערים,  המונים  של 
הגיוני  באופן  לחשוב  יודעים  גם  יודעים 
ורציונאלי. מדינות ערב נמצאות לפתחו של 
משבר כלכלי שאך החריף בעקבות המהפכות 
בהן. השאלה ששואלים את עצמם  שפרצו 
המנהיגים במדינות הערביות השונות הוא 
אלא  ג'יהאד  מלחמת  להוביל  כיצד  לא 
הרעבים  הפיות  מיליוני  את  להאכיל  כיצד 
הטוב  רצונה  נדרש  כך  לשם  בארצותיהם. 
לשמור  נדרש  גם  כך  ולשם  וושינגטון  של 
על הסכם השלום עם ישראל. ובכל מקרה, 
מבחוץ,  לבעיות  קודמות  מבית  הבעיות 
והשלטת תפיסות האסלאם במדינות שבהן 
מחוץ  האסלאמיות  התנועות  היו  כה  עד 
לחוק, היא המשימה הראשונה במעלה ולא 

השאלה הישראלית.
אינו  אזורנו  את  הפוקד  האסלאמי  החורף 
לעיין.  הנראה  הקרוב  בזמן  לחלוף  עתיד 
ויש  ומגוג  גוג  מלחמת  זאת  עם  פרושו  אין 
להניח כי המשטרים האסלאמים החדשים 
ויעדיפו  מבית  מעמדם  את  לבסס  יבקשו 
אחרי  אבל  מבחוץ.  מהרפתקאות  להימנע 

הנעשה באזורנו צריך לעקוב בשבע עיניים. 
בכל  מופתעים  להיות  צריך  לא  ובעיקר, 
ולישראל  למערב  והאיבה  שהקנאות  פעם 
בראשית  כמו  השטח,  לפני  מעל  פורצות 
האנטי  הסרט  בעקבות  ספטמבר,  חודש 

אסלאמי. 
רחוקה  באזורנו  היציבות  מקרה,  ובכל 
סוריה,  כמו  מדינות,  בכמה  מתמיד.  יותר 
ואין  בעיצומו  נמצא  השלטון  על  המאבק 
מטהראן  ואילו  קרובה.  הכרעה  נראית 
משקיפה איראן בעניין על הנעשה. התנועות 
סוניות  שרובן  הערבי  בעולם  האסלאמיות 
אבל  השיעית,  איראן  אל  בעוינות  מביטות 
יצליחו  הצדדים  שני  האם  היא  השאלה 
להתגבר על עוינות בסיסית זו בשם המאבק 
לאיראנים  אבל  ישראל.  המשותף,  באויב 
יש כידוע דאגות אחרות. המרוץ אל הגרעין 
נס, או לחילופין מהלך  ורק  מצוי בעיצומו 
מרוץ  לעצור  יצליחו  או אמריקאי  ישראלי 
מהחורף  הנחת  לאי  הכבוד  כל  עם  זה. 
היה  האיראני  הגרעין  הרי  האסלאמי, 
גם  התיכון,  במזרח  הבעיות  בעיית  ונותר 
מבחינתה של וושינגטון ובודאי שמבחינתה 

של ישראל.
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דקאן הפקולטה למדעי הרוח 
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מאת: מרדכי קרניאל 

מקומה של הצדקה 
במסורת היהודית

מבוא
עזרה  למתן  מתכוונים  אנו  צדקה  במונח 
בכסף,  בדרך-כלל  לנזקקים,  חומרית 
במצרכי מזון, או בביגוד. עפ"י ההלכה חייב 
כספים",  "מעשר  לתת  מישראל  אדם  כל 
מהכנסותיו  עשירית  להפריש  כלומר 
לצדקה. חכמים גם קבעו סייג, שלא יוציא 
אדם לצדקה יותר מחומש, כלומר חמישית 
מהכנסתו, כדי שלא יזדקק אחר-כך לבריות. 
בספרו משנה תורה קובע הרמב"ם: "ואסור 
כל-נכסיו  להקדיש  או  להפקיר,  לאדם  לו 
הלכות  המדע,  )ספר  הבריות"  את  ויטריח 
הבריות",  את  "ויטריח  יב(.  פ"ה,  דעות, 
יהיה  הבריות,  על  למשא  וייפול  פירושו: 

לנטל על הבריות.
רק  לא  לעניים  צדקה  לתת  צריך  אדם 
בשעת מחלה, סכנה או מצוקה קשה שבה 
שקצו  מרגיש  הוא  כאשר  או  נתון,  הוא 
הולך וקרב, אלא בכל ימות השנה, שנאמר: 
"אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת" 
)תהלים קו, ג(. מצוות הצדקה צריכה להיות 
מבלי  מצידנו  עצמית  ביוזמה  מאופיינת 
לקבלת  נזקקים  אלינו  שיפנו  עד  להמתין 
את  בעצמנו  וליצור  לחפש  עלינו  תרומות. 
ההזדמנויות המתאימות לקיים את מצוות 
הצדקה, אם באופן של החזקת קופת צדקה 
צדקה  לקופת  כסף  הכנסת  או  בביתנו 
מיוזמתנו  לתרום  או  בדרכנו,  הנקרית 
לארגוני צדקה המסייעים לנזקקים במזון, 

לבוש, ארוחות חמות וכו'. 
כאשר אנו נותנים צדקה לעני עלינו לעשות 
זאת בסבר פנים יפות ובשמחה ולא לתת לו 
עיקרון  בקרקע.  וכבושות  זעומות  כשפנינו 
גדול במצוות צדקה הוא לקבל את הנזקק 
במאור פנים, לקרבו ולעודדו. לא די בעצם 
תיעשה  שהיא  חשוב  אלא  הצדקה,  נתינת 

בכבוד ובאהבה.

עדיפות  לתת  אדם  צריך  צדקה  במתן 
ביתו  עניי  הקרובה.  ולמשפחתו  ביתו  לבני 
קודמים  עירו  ועניי  עירו,  לעניי  קודמים 

לעניי עיר אחרת.

על כוחה של צדקה
משלי:  בספר  נאמר  צדקה  של  כוחה  על 
עוד  ב(.  י,  )משלי  ממוות"  תציל  "וצדקה 
המופיע  תוקף",  "ונתנה  בפיוט  נאמר 
)ראש  הנוראים   בימים  מוסף  בתפילת 
ותפילה  "ותשובה  הכיפורים(:  ויום  השנה 

וצדקה מעבירין את רוע הגזרה." 
הצדקה מהווה עבורנו מעין תעודת ביטוח 
ליום צרה והקב"ה יצילנו כגמול רחמינו על 
)משגיח,  משכיל  שנאמר:"אשרי  אחרים, 
ה'  ה':  ימלטהו  רעה  ביום  אל-דל  מטפל( 
ואל-תתנהו  בארץ  ואשר  ויחיהו  ישמרהו 
כל- דווי  על-ערש  יסעדנו  ה'  אויביו:  בנפש 
ב-ד(.  מא,  )תהלים  בחוליו"  הפכת  משכבו 
אנו  זוכים  שעל-ידו  כלי  גם  היא  הצדקה 
מוכיח  כשיהודי  והצלחה.  ברכה  ליתר 
שהופקד  בכסף  בצדק  נוהג  שהוא  במעשיו 
ליעדיו  אותו  ומעביר  על-ידי הקב"ה  בידיו 
האמיתיים, נותן לו הקב"ה עוד ועוד מידו 
את- "הביאו  והרחבה:  הקדושה  המלאה, 
טרף  ויהי  האוצר,  אל-בית  כל-המעשר 
ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צבאות,  בביתי, 
השמים,  ארובות  את  לכם  אפתח  אם-לא 
)מלאכי  עד-בלי-די"  ברכה  לכם  והריקתי 

ג, י(.
מוחו  לזיכוך  להביא  בכוחה  יש  הצדקה 
וליבו של האדם ויש בה כדי לחנכו לוותר על 
ולהעדיף  החומרנות  טיפוח  ועל  האנוכיות 
לזולת  עזרה  של  הרוחניים  הערכים  את 
צדקה  לתת  טוב  נזקקים.  למוסדות  וסיוע 
לפניו  "צדק  שנאמר:  לדרך,  היציאה  לפני 
פה,  )תהלים  פעמיו"  לדרך  וישם  יהלך, 

סגולה  כן  אם  מהווה  הצדקה  מצוות  יד(. 
לשמירה על האדם בדרכו.

הצדקה יש בה כדי לקרב את הגאולה ואין 
ישראל נגאלים אלה בצדקה. שנאמר: "ציון 
במשפט תיפדה ושביה בצדקה" )ישעיהו א, 
כז(. רבי יהודה אומר )בבא בתרא י, ע"א(: 
הגאולה,  את  שמקרבת  צדקה  "גדולה 
ועשו  משפט  שמרו  ה'  אמר  "כה  שנאמר: 
וצדקתי  לבוא  ישועתי  קרובה  כי  צדקה 

להגלות" )ישעיהו נו, א(. 

"מרבה צדקה מרבה שלום"
הלל הזקן היה אומר: "מרבה צדקה מרבה 
ב,ז(, שנאמר: "והיה מעשה  )אבות  שלום" 
השקט  הצדקה  ועבודת  שלום,  הצדקה 

ובטח עד עולם" )ישעיהו לב, יז( .
אקטואלית  משמעות  ישנה  אלו  לדברים 

במספר מישורים:
לסכסוכים  נקלעות  רבות  משפחות  א. 
הנובעת  קשה,  כלכלית  מצוקה  עקב 
בין  היתר מכך שראש המשפחה איבד 
את מקור פרנסתו ולא עלה בידו לאתר 
את  שנמצא  ברגע  חלופית.  תעסוקה 
שכזו  למשפחה  לסייע  הראויה  הדרך 
המעבר  בתקופת  הכספית,  הבחינה  מן 
גם  ואולי  שרויה,  היא  שבה  הקשה 
הרי  בה,  לתמוך  נוספים  אנשים  לעודד 
עשויים אנו להגביר את הסיכוי לשלום 
בית בין בני הזוג ולצמצם עד למינימום  
ביניהם   שהתעורר  הקונפליקט  את 
ומכאן,  כלכלית.  מצוקה  של  רקע  על 

ש"מרבה צדקה מרבה שלום".
במדינת  החברתי-כלכלי  הפער  גידול  ב. 
השנים  במרוצת  שחל  והגידול  ישראל 
העניות  המשפחות  במספר  האחרונות 
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השסע  את  להעמיק  עשויים  בישראל  
קונפליקט  ולחולל  הישראלית  בחברה 
חברתי חריף מאין כמוהו. ככל שנרבה 
שנעורר  ככל  זו,  קשה  בשעה  בצדקה 
נדיבה,   ביד  גם הם  את עמיתינו שיתנו 
באופן  יסייעו  להם  שיש  שאלה  ככל 
לאלה  הכלכלית  הבחינה  מן  משמעותי 
לאיחוי  הסיכוי  יגבר  כן  להם,  שאין 
ולהשגת  הישראלית  בחברה  הקרעים 
שלום-בית בין מגזרים חברתיים שונים 

וכלל חלקי העם.
מדינת  של  החברתי  חוסנה  חיזוק  ג. 
לחיזוק  להביא  בכדי  בו  יש  ישראל 
חזקים  שנהיה  ככל  הלאומי.  ביטחוננו 
קיים  הביטחונית,  הבחינה  מן  יותר 
יארך  אם  גם  דבר,  של  שבסופו  סיכוי 
אויבינו  יגיעו  שנים,  עשרות  עוד  הדבר 
למסקנה שלא ניתן להכריענו בדרך של 
טרור או  בכל דרך צבאית אחרת, ואזי 

יגיע השלום המיוחל.
ככל שנרבה בצדקה, בשעה קשה זו, כן תגדל 
המדינה,  של   החברתי  לחוסנה  תרומתנו 
ביטחוננו  על  ישירה  השפעה  לו  שיש  דבר 
הלאומי. כתוצאה מכך נשיג בסופו של דבר 

את השלום עם שכנינו.
לקרב  עשויה  הצדקה  כי  אפוא  ראינו 
המישור  מישורים:  בשלושה  השלום  את 
המשפחתי )שלום בית(, המישור החברתי-

לאומי )שלום בין כל חלקי העם(, והמישור 
עם  השלום  קירוב  של  במובן  הבינלאומי 

שכנינו הערבים.

תצטרך  ואל  חול  שבתך  עשה 
לבריות

אם אין ידך משגת לקנות מצרכים לסעודת 
ארוחה  בשבת  גם  שתאכל  מוטב  שבת, 
לבריות  משתפנה  החול,  כבימי  פשוטה 
השבת,  להוצאות  וסיוע  עזרה  בבקשת 
תצטרך  ואל  חול  שבתך  "עשה  שנאמר: 
שבתו  עשה  ,ע"א(.  קי"ח  )שבת  לבריות" 
חול פירושו: לא  הכין לשבת סעודה חגיגית 

וטובה יותר מסעודתו בימות החול )מחמת 
עוני ודוחק(.

אל  אומרים:"ונא  אנו  המזון  בברכת 
תצריכנו ה' אלוהינו לא לידי מתנת בשר ודם 
לידך המלאה,  כי אם  לידי הלוואתם,  ולא 
הפתוחה, הקדושה והרחבה. שלא נבוש ולא 
העובדה  פה  מודגשת  ועד".  לעולם  נכלם 
שההזדקקות לצדקה עשויה להיות כרוכה 
בבושה וכלימה. במקום אחר נאמר בברכת 

המזון: "הרחמן הוא יפרנסנו בכבוד".
לפי "הזוהר" הקדוש כשאדם מקבל משהו 
בלי יגיעה, יש לו בושה בקבלה ולכן התענוג 
שלו אינו שלם אפילו כשהוא נהנה מאותו 
מבלי  חינם,  במתנת  ומדובר  מאחר  דבר. 
בהנאה.  פגם  יש  בדבר  השקיע  שהאדם 
במאמר "מתן-תורה" כותב האדמו"ר רבי 
פירוש  מחבר  זצוק"ל  אשלג  הלוי  יהודה 
"הסולם" לספר הזוהר הקדוש: "מי שאוכל 
הוא  מפחד  חברו  של  כפיו  מיגיע  ונהנה 
להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך 
על-ידי זה עד שמאבד צורתו האנושית... כי 
מרגיש  שהמקבל  בעולם,  הוא  טבעי  חוק 
ואי סבלנות בעת קבלת מתנת  כמין בושה 
ורחמיו  חסדיו  מחמת  הנותן  מאת  החינם 
עליו" )ספר מתן- תורה, מאמר מתן תורה, 

עמ' כ-כא, סעיפים ז-ח(.
הקב"ה  של  בעזרתו  אליו  שהגענו  דבר 
מתוך יגיעה אישית, מתוך שטרחנו בעצמנו 
את  בעצמנו  שהרווחנו  מתוך  להשגתו, 
ולא כתוצאה מקבלת דבר חסד  רוממותנו 
של  תחושה  לנו  נותן  מאחרים,  ומתנות 
תענוג, תחושה של השפעה על זולתנו, מעין 
)אין אנו  תחושה של שלמות ושל עצמאות 
תלויים בחסדים של הזולת עם כל הבושה 

ואי הסבלנות הכרוכים בכך(. 

המעלה הגדולה ביותר 
במעלות הצדקה

המעלה הגדולה ביותר בכל מעלות הצדקה 
היא לספק לאדם שהחל להידרדר כלכלית 
הכלים  את  לחלוטין(   נפל  בטרם  )עוד 

העוני,  ממעגל  בעצמו  לצאת  הדרושים 
מן  רגליו  על  ולעמוד  להשתקם  לו  לסייע 
הבחינה הכלכלית מבלי להיות סמוך בעתיד 
ניתן  לבריות.  ולהזדקק  אחרים  שולחן  על 
לעשות זאת, אם בדרך של מתן הלוואה ללא 
ריבית לצורך פתיחת עסק עצמאי או לצורך 
לימוד מקצוע, או בדרך של סיוע לאותו אדם 
להעסיק  או  מתאימה,  תעסוקה  במציאת 
אותו זמנית בעסק ששייך לך או לאחד מבני 
רגליו  על  עד שיעמוד  משפחתך או חבריך  
הוא. בקיצור בשולחן ערוך סימן לד סעיף 
למעלה  שאין  גדולה  "המעלה  נאמר:  יב 
המחזיק  היא  הצדקה  במעלות  הימנה 
ֶשֶהֶעִני  קודם  ידו   ּוַמֵטה  המך  ישראל  ביד 
לגמרי )קודם שנהיה עני לגמרי(, שייתן לו 
מתנה הגונה בדרך כבוד או שילווהו מעות, 
או יעשה עמו שותפות, או ימציא לו איזה 
עסק או מלאכה כדי לחזק ידו שלא יצטרך 
בו, כלומר  והחזקת  נאמר  זה  ועל  לבריות. 
החזק בו עד שלא ייפול" )יש להחזיק בידו 
ולעמוד  לשוב  לו  שיתאפשר  עד  לו,  ולעזור 

על רגליו(. 
בהר:  פרשת  ויקרא  מספר  אצטט  להלן 
"וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו 
נשך  וחי עמך. אל תיקח מאיתו  ותושב  גר 
הפסוק  פירוש  לו(.  כו,  )ויקרא  ותרבית" 
אדם  של  ידו   ) )"מטה"  נשמטת  אם  הוא: 
חובה  הרי  הכלכלית,  במשענתו  מאחיזתה 
עליך לתמוך בו )"והחזקת בו"(  כדי שיוכל 
אותו.  הפוקדת  השפל  בתקופת  להתקיים 
וייפול  שירד  תניחהו  "אל  רש"י:  אומר 
משעת  חזקהו  אלא  להקימו  קשה  ויהיה 

מֹוַטת היד" .
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מרדכי קרניאל
M.A  ביחסים בינלאומיים, בוגר קורס 

דו-שנתי להנחיית קבוצות.
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ממש  היה  לביני  גני  בין  כשהקשר  שנים  מעשור  למעלה  לפני 
על  להתמודד  לי  והציע  במפתיע  אלי  התקשר  הוא  בתחילתו, 
תפקיד יו"ר המחוז על רקע פרישתה של יו"ר המחוז הקודמת. 

סיכמנו להיפגש בהקדם.
זו היתה הפעם הראשונה שבה פגשתי אותו לשיחת הכרות רחבה 
זו הזדמנות  היתה  לב.  ומעמיקה, מה שנקרא שיחה מלב אל 
יוצאת דופן להכיר מקרוב אדם מעניין, בעל חזון ותפיסת עולם 
חברתית שכבר אז נראתה יוצאת דופן בסטנדרטים ובנורמות 
לאגודה  שלו  והמחוייבות  הדאגה  הישראלית.  הציבוריות  של 

ניכרו בכל משפט והיבט בשיחתנו, שהקיפה וחבקה עולם.
מסודר  מוכן,  תמיד  בא  היה  גני  והישיבות  הפגישות  בכל 
וממוסמך. הוא לא השאיר דבר ליד המקרה. אצלו הכל נלקח 
בחשבון ואי אפשר היה להפתיע אותו בנתונים. הוא ממש חי 
את האגודה ושלט היטב בחומר בצורה ראויה לציון והערכה. 
בין  בפערים  אחת  לא  נתקלים  אנו  הישראלית  בציבוריות 
הצהרות ודיבורים גבוהים לבין קבלת החלטות ויכולת ביצוע 
התאורטית  היכולת  בין  סימטריה  היתה  גני  אצל  תואמת. 

ליכולת הבצוע. 
לאגודה  העמוקה  והדאגה  המסירות  את  אצלו  ראית  תמיד 
ולמצבה המתדרדר במיוחד מאז ההחלטה הקשה של האוצר 
והסתדרות המח"ר לשנות את הנהלים ברישום עובדי המדינה 
כדי  קבלה  מלהציג  אותם  ששיחרר  דבר  מקצועית  לאגודה 
זה  מקצועית.   באגודה  חברות  על  התשלום  החזר  את  לקבל 
האחרונות  בשנים  מאד  אותו  שהטריד  המרכזי  הנושא  היה 
ולא אגזים אם אומר שזה אף השפיע לא אחת על מצב רוחו 

ובריאותו.
שונים.  אנשים  ולהכיר  לפגוש  מאיתנו  אחד  לכל  יוצא  בחיים 
דופן  ויוצא  מיוחד  שונה,  אדם  היה  גני  האמת  על  אודה 
למדינה,  שלו  במחוייבות  ברצינותו,  בערכיו,  בעקרונותיו, 
לחברה ולאגודה עד כדי כך שהאגודה היתה חלק ממנו והוא 

חלק מהאגודה.
האגודה,  של  והמיטולוגי  הרוחני  כיו"ר   - תמיד  אותו  נזכור 

שחזונו ומשנתו תהיה תמיד לנגד עיננו.
בשם הנהלת האגודה במחוז ירושלים. יהי זכרו ברוך  

אפי להב
יו"ר האגודה למחוז ירושלים

על  העמוק  האישי  הצער  את  להביע  המילים  את  לי  אין 
פטירתו של איש יקר, איש של ערכים ויושרה ללא פשרות. 
מיוחד  איש  מקרוב  להכיר  גדולה  זכות  הייתה  אישית  לי 
לנוכח  אלה  ערך  יקרות  תכונות  בלטו  ובעיקר  זה  וייחודי 
של  תופעות  לבקרים  חדשות  מתגלים  בה  חיינו,  מציאות 
רמייה, עושק, ניצול לרעה של מרות ואף גרוע מכך וזאת, 
לא פעם, ע״י כאלה האמורים, לפחות עפ״י הגדרה להוות 

לנו דוגמא לחיקוי. 
הפנוי  זמנו  את  שהקדיש  וצדיק  ישר  איש  היה  גני  מרדכי 
לצרכי ציבור ולטובת הציבור ללא כל פזילה ולו הקלושה 
ביותר לכיוון של הטבה או ניצול למען עצמו, הכל לציבור 

האקדמאים, הכל למען ולטובת האגודה. 
לנו לאמץ בפועלינו למען הציבור ככלל  במותו הוא ציווה 
ללכת  בפרט,  האגודה  חברי  האקדמאים  ציבור  ולמען 
למען  ונחושה  ברורה  ובמטרה  ביושר  בצניעות,  בדרכו, 

חברינו, חברי האגודה. 
הייתה  זו  כעת,  אותו  לשאול  היה  אפשר  שאם  בטוחני 

תשובתו וזו גם תהיה אנדרטת הנצח לזכרו ומורשתו. 
החיים  בצרור  וצרורה  ברוכה  גני  מרדכי  של  זכרו  יהיה 

ומשפחתו, שאריו שלא ידעו עוד צער. 
מן השמיים תנוחמו.

אריה ונגרקו

דברי הספד  למרדכי גני ז"ל

גדולה  אבידה  זו  ז"ל  גני  מרדכי  של  שפטירתו  ספק  אין 
ביושר,  האגודה  את  ניהל  הוא  ולאגודה.  למשפחתו 

בהגינות והיא הייתה יקרה וקרובה לליבו.
האגודה הייתה כל עולמו. מאז שנודע לי על פטירתו איני 
חדל מלחשוב עליו. למרות התנצלותי מצפוני לא מפסיק 

לייסר אותי על התקרית שהייתה ביני ובינו.
שומה עלינו כהנהלה לשמור על מפעל חייו של אדם ערכי 

ואיכותי שנסתלק מאיתנו ועל
כך אמר המשורר:

"היכן ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא..."
תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים אמן.

מיכה לנקרי

תנחומי הכנים והעמוקים בלכתו של אדם דגול שעשה כול 
כך הרבה בפעילות הציבורית בכלל ובאגודה בפרט.

ועדת הביקורת  יו"ר  בהיכרותי אותו שנים מספר בהיותי 
נחשפתי ליושרו, נועם הליכותיו  ועומק ידיעותיו.

מהשמים תנוחם המשפחה המורחבת.
יהי זכרו ברוך

ד"ר אלי לחמני, עו"ד )רו"ח(

ברוך דיין אמת !!!
משתתף בצער המשפחה

של מרדכי גני ז"ל יו"ר אגודת האקדמאים.
יהי זכרו ברוך

שלום קוטלר

למשפחת גני,
אתכם באבלכם הכבד על מות יקירכם.

הזכות  על  מודה  הנני  שנים,  כ-9  במחיצתו  שעבדה  כמי 
נעים הליכות, בעל אמות מידה  לי להכירו. איש  שניתנה 

ומצפון, אדם משכמו ומעלה, שפיו וליבו אחד הם.
אני מאחלת לכם שלא תדעו עוד צער ובטוחה שגני ילווה 

אתכם הלאה במעשיכם.
שרון בן יליד
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מרדכי גני, חבר אמת וידיד נפש שלי מזה 

שנים רבות, תוך כך שידעת שאתה מגיע 

שאשא  היתר  בין  ביקשת  דרכך,  לסוף 

דברים בבוא היום.

לא  אם  גם  זאת  עושה  שהייתי  לך  דע 

שיש  מה  הינה  ובכן  ממני.  מבקש  היית 

לי להגיד לך ברגעים קשים מנשוא אלו, 

להיפרד  בבואנו  חווים,  כאן  כולנו  שאנו 

ממך היום.

וזאת  שלנו  יקר  איש  הפרידה  לנו  קשה 

ממש בלשון המעטה.

מרדכי היקר שלנו יליד 1935, בעל תואר 

ראשון ושני במדעי המדינה, היה משחר 

ימיו איש ציבור רב פעלים. איש מופלא 

יומו  ועד  חייו  שנות  במהלך  עסק  זה, 

הציבור.  ובעד  הציבור  בעסקי  האחרון 

החל  השונים  ובתפקידיו  בתעסוקותיו 

היסודי  בבי"ס  החברה  למדעי  כמורה 

והלומד בת"א, שימש  העובד  הנוער  של 

וחברתיים  מדיניים  בנושאים  כמרצה 

קצין  מטעם  ההסברה,  מרכז  מטעם 

לתרבות  והמרכז  בצה"ל  ראשי  חינוך 

וחינוך בהסתדרות.

בשנת 1969, נבחר מרדכי לכהן כמזכ"ל 

החברה  במדעי  האקדמאים  הסתדרות 

ירחון  של  האחראי  העורך  והיה  והרוח 

 .1987 שנת  עד  עשה  זאת  אקדמאי. 

לאחר מכן, ב- 1987 ועד 1992 עבר לכהן 

כמנכ"ל רשת מישלב – המרכז הישראלי 

נציג  כשופט  שימש  במקביל  להשכלה. 

ציבור בבית הדין הארצי לעבודה. בשנת 

בית  עמותת  ליו"ר  מרדכי  נבחר   ,1992

האקדמאי וכן מעט קודם לכך, מ- 1990 

המח"ר".  "הד  ביטאון  מערכת  כיו"ר 

לדו  האחראי  העורך  להיותו  בהמשך 

-ירחון האקדמאי.

משנת 1984, שימש מרדכי, כיו"ר אגודת 

והרוח  החברה  למדעי  האקדמאים 

שימש  זה  לתפקידו  בנוסף  בישראל. 

עד לרגע האחרון, כחבר  גם כאן  מרדכי 

לקידום  האגודה  של  הארצית  המועצה 

ההנהלה  כיו"ר  לכך  וקודם  אנוש  יחסי 

שלה במשך 5 שנים.

חטיבת  הנהלת  כחבר  שימש  כן  כמו 

בין  הגמלאים.  בהסתדרות  האקדמאים 

מאוד  הרבים  הציבוריים  התפקידים 

ובנאמנות, אזכיר  אותם עשה במסירות 

את  ריכז  מרדכי  שבהם,  מהבולטים 

הועדה לציון 100 שנה להולדתו של דוד 

בן גוריון, ריכז את הוועד המנהל של מכון 

אבשלום, היה חבר הוועדה לקשרים עם 

הוועדה  חבר  וכן  וקנדה  ארה"ב  יהדות 

לתכנון כלכלי וחברתי בהסתדרות, מנהל 

ההסתדרות,  של  המרכזי  הרעיוני  החוג 

לתעסוקת  המייעצת  המועצה  חבר 

אקדמאים על יד שר העבודה, יו"ר כתב 

חברה  בינלאומיות,  בעיות  המדעי  העת 

ומדינה, ועוד. מרדכי שירת שרות חובה 

שרת   ,1955 עד   1952 בשנים  בצה"ל 

עד  ישראל  מלחמות  בכל  במילואים 

מלחמת יום כיפור וכולל מלחמה זו.

שעזב  הזה  והמיוחד  הזה  הנהדר  האיש 

בגין  שעבר  רבים  ייסורים  לאחר  אותנו 

רבות.  שנים  סבל  ממנה  הסרטן  מחלת 

הוא  סובל.  הוא  כמה  עד  ידע  לא  רובנו 

פעל  הוא  סבלו.  את  לראות  לנו  נתן  לא 

לרגע  אף  הפסיק  ולא  עבודתו  את  ועשה 

מפעילותו המסורה והדינמית המוכשרת 

וכך  בישראל  הציבור  למען  והנאמנה 

יום  במסיבת  למוזמניו  כתב  היתר  בין 

שנה   70 לפני  "בדיוק  ה-70:  הולדתו 

יצאתי לאוויר העולם. עולם שלא ידעתי 

לאחר  גורלי.  לי  יזמן  ומה  טיבו  מה 

התחושה  אותי  מלווה  חיים,  שנות   70

האירועים  כי  וכן  מדי  מהר  עבר  שהזמן 

תמול  רק  התרחשו  בזיכרוני  שעולים 

שלשום. כבר בצעירותי קשרתי את עצמי 

ציבוריים  ולתפקידים  הציבורי  לשרות 

שנתנו משמעות ותוכן לחיי. זכיתי לשרת 

מאין,  יש  לבנות  יכולתי  בהם  בעמדות 

ניהלתי  אותם  ומוסדות  ארגונים  לפתח 

בסביבה  עבדתי  הבוגרים.  חיי  ברוב 

שהצביעות  ובוגדנית,  צינית  פוליטית, 

כדי  העיקריים.  מסממניה  היו  והשקר 

זו,  מפרגנת  לא  בסביבה  דרכי  לפלח את 

להצלחה  בסיסיים  בכלים  השתמשתי 

במטרה,  אמונה  יוצרת,  חשיבה  והם: 

בכל  ונחישות.  לעבודה  טוטלית  מסירות 

חמישה  לרגליי  נר  שימשו  עשיתי  אשר 

טעם  את  לי  ונתנו  אותי  חיסנו  ערכים, 

האדם,  כבוד  על  שמירה  והם:  החיים 

אהבת הבריות, חברות נאמנה, אנושיות, 

יושר ואמת..."

הנדירות  הפעמים  באחת  שלנו,  מרדכי 

האינטימיים  מוזמניו  בפני  דיבר 

וכך  גם על בעיותיו הרפואיות  למסיבה, 

הציבורית  פעילותי  עם  בבד  "בד  אמר 

במשך  נאבקתי  והדינמית  השוטפת 

גידולים סרטניים בחלקים   3 ב-  השנים 

עברתי  שונות  בתקופות  בגופי.  שונים 

אישפוזים, בדיקות וטיפולים קשים ולא 

בסבלנות,  גברתי  אלה  כל  על  נעימים. 

את  המאפיינת  ובאופטימיות  באיפוק 

דרכי בחיים. מצבי הרפואי אף פעם לא 

אני  בי.  ניכר  היה  לא  וגם  ברבים  נודע 

ממשיך כרגיל ומקווה שהמסך לא יירד 

בזמן הקרוב".

ספורות  שנים  מספר  ירד  אכן  המסך 

אנו  והינה  שלו  השבעים  מסיבת  לאחר 

נעילת  של  זה  במעמד  כיום  עומדים 

המסך של חייו לנצח. 

משכבך  על  תנוח  ידידנו,  ידידי,  מרדכי 

שאותם  מכאוביך  מכל  ותנוח  בשלום 

האחרון  לרגע  ועד  שנים  במשך  ידעת 

מנוחתך  ותהא  תמיד  אתנו  אתה  שלך. 

שלמה.

שלמה קלדרון 

מתוך דברי הספד שנאמרו בטקס קבורתו של מרדכי גני ז"ל
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מאת: דר' אבי אביב 

השפעת הרגולטור 
על בטוח המנהלים

שיווק  את  ביטל  הביטוח  על  המפקח 
הפוליסות המבטיחות למבוטח את תוחלת 
החיים ואת גובה הפנסיה שתשולם לו. בעוד 
החיים  תוחלת  מתקדמת,  בעולם  הרפואה 
מהאוכלוסייה  מבוטל  לא  וחלק  מתארכת 
במדינה יחיה בעתיד עד גיל 100, חלק גדול 
מהאוכלוסייה לא יוכל לרכוש מוצר שיבטח 
עד  הפתרון:  החיים.  בתוחלת  העליה  את 
מקדם  מבטיחה  פוליסה  לרכוש  דצמבר 
והמעבר  החיים,  בתוחלת  הגידול  גמלא, 
לתשלומי פנסיה חודשית לפורשים במקום 
המודעות  את  העלה  פעמי,  חד  סכום 
חודשית  הקצבה  איכות  של  לחשיבותה 

בגיל פרישה.
המפץ הפנסיוני שלאחר תיקון 3, העלה את 
שיעור.  לאין  הקצבה  מקדם  של  חשיבותו 
הוא  הקצבה  שמקדם  להניח  מקובל  כיום 
כיום  החוסך  בהחלטות  הקריטי  הפקטור 

ובעתידו הפנסיוני כפנסיונר.
פנסיה  כמה  למעשה  קובע  הקצבה  מקדם 

חודשית נקבל עבור הכסף שחסכנו. 
למקדם קצבה יש מאפיינים עקריים:

1. גובה המקדם.
2. הבטחת המקדם.

אז מה זה בעצם 
מקדם קצבה? מה 

המשמעות 
של מקדם מובטח 

החודשית  הקצבה  את 
נוסחת  באמצעות  מחשבים 

חלוקה:
החיסכון הצבור חלקי מקדם 

הקצבה .
ככל שמקדם הקצבה קטן יותר , כך הפנסיה 
על  משמע  נתון.   חיסכון  עבור  תגדל  שלנו 
כלל  נמוך  קצבה  למקדם  לשאוף  החוסך 
לאלמנט  אותנו  מביאה  זו  שאיפה  שניתן. 
השני של- מקדם הקצבה – הבטחת המקדם 

כנגד גידול בתוחלת החיים . חברות הביטוח 
לקחו את הסיכון על עצמן וכנגדו גבו דמי 
ניהול גבוהים ביחס לפנסיה שלא הבטיחה 

מקדמים. 
שלך  הקצבה  מקדם  האם   – עכשיו  בדוק 

מובטח כנגד הגידול בתוחלת החיים?
ובעבר  כיום  המשווקים  הקצבה  מקדמי 

נחלקים לשתי קבוצות עקריות.
תוחלת  לפי  המקדם  את   שמבטחים  אלו 
ביטוח  )בפוליסות  כיום  הידועה  החיים 
וחלק  פנסיה  )קרנות  שאינם  וכאלו  בלבד( 

מפוליסות הביטוח(.
מאז  הנמכרות  בפוליסות  המקדם  גובה 
2004 מוצג בטופס גלוי נאות שללא חתימת 
הלקוח עליו לא תוכל חברת הביטוח להפיק 
גלומים  בעבר  שנמכרו  בפוליסות  פוליסה. 
הנמכרים  אלו  על  עדיפים  קצבה  מקדמי 
ולבצע  הביטוח  לחברת  לפנות  ניתן  כיום. 
שאילתא איזה מקדם קצבה, אם בכל קיים 

בפוליסה שלכם.
הקצבה  מקדם  החדשות  הפנסיה  בקרנות 
ייצא  שבו  ביום  ייקבע  והוא  מובטח  אינו 

המבוטח לפנסיה.

תנאי  הורעו  השנים  ברבות  לב:  שימו 
ייאלצו  והחוסכים  החדשות.  הפוליסות 
נחותים  יותר כסף, בתנאי השקעה  לחסוך 
יותר, עבור קצבה חודשית קטנה ונחשבים 

לפוליסות  ביחס  משמעותית  לנחותים 
שהופקו בשנים קודמות.

קרן פנסיה מול בטוח מנהלים
ביטוח  מול  פנסיה  קרן  בוחנים  כאשר 
יתרונות  מספר  קיימים  כי  נראה  מנהלים 
פי  על  ביניהם  לבחור  ויש  אפיק  לכל 

העדפתכם האישית.
על  מנהלים  ביטוח  של  המרכזי  היתרון 
פני קרן פנסיה הינו שביטוח מנהלים הוא 
התחייבות חוזית ואילו קרן פנסיה משלמת 
בהתאם לכסף שנמצא בקופה בעת הפיכתך 
יהיו  פנסיה  לקרן  אם  עקרונית  לזכאי. 
קצבת  לקבל  שנדרשים  רבים  מבוטחים 
נכות או זקנה באותו הזמן, הסכום שהיא 
יותר  נמוך  יהיה  מבוטח  לכל  לשלם  תוכל 

מאשר אלו ציפו לו.
מן העבר השני, נטען כי התשואות שמשיגות 
התשואות  על  עדיפות  הינן  פנסיה  קרנות 
שמשיגים ביטוחי המנהלים. על כן בהיבט 
מול  עדיפה  פנסיה  קרן  לרוב  תשואה,  של 

ביטוח מנהלים.
נכון להיום, מומלץ לחסוך בשני האפיקים 
חלון  את  לנצל  ויש  ופנסיה  מנהלים 
ההזדמנויות ולרכוש עד סוף השנה פוליסת 
מנהלים ולהבטיח את המקדם, או לכספים 
קיצבה  מקדם  עם  גמל  פוליסות  הוניים 

מובטח.

דר' אבי אביב
עוסק 29 שנה בתחום הפנסיה וחסכון 
ארוך טווח, עבד בקרן הפנסיה מבטחים 
הותיקה, כרגע מועסק ע"י חברת מגדל 
מקפת כמנהל לקוחות עסקיים. מכהן 
תל  במחוז  האקדמאים  אגודת  כיו"ר 

אביב והמרכז.

טבלת מקדמים מובטחים לפי סוגי פוליסות:
אשה גבר  מין המבוטח 

64  67 גיל פרישה 
164  140 פוליסות ב.ח עד 1989 

171.4  145.7 פוליסות ב.ח מ-1990 
188.9  157.64 פוליסות ב.ח מ-91-2001 

מקדמי הקצבה נקבעים  פוליסות מ-2001 
לפי גיל הפרישה   
ותקופת הביטוח   
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גמלאים יקרים

מגיע לכם הרבה כסף ממס הכנסה!

השירות שלנו כולל סיוע מלא באיתור הטפסים הנדרשים לקבלת ההחזר
סודיות ושירות אדיב ומקצועי מובטחים!

טלפון: 1700-700-567 ימים א - ה   18:00 - 08:00
www.backtax.co.il או דרך אתר האינטרנט שלנו: 

תשלום עמלה 
על בסיס החזרים 

בלבד

אנו, אבסולוט יועצים בע"מ, מתמחים למעלה מעשור בהשגת החזרים גבוהים 
לאחר  מתקבלים  ללקוחותינו  הגבוהים  ההחזרים  הכנסה.  ממס  שניתן  ככל 

בדיקה מעמיקה ומקיפה על-ידי רואה חשבון צמוד, הכוללת בין היתר:

מודעים  אינם  רבים  גמלאים  תחומים,  ממגוון  גמלאים  בשירות  מנסיוננו 
לזכויותיהם המסתכמות, במקרים רבים, בהחזרי מס בגובה עשרות אלפי 
שקלים לגמלאי. פנו אלינו גם אם פניתם לאחרונה למס הכנסה וגם אם 
הנכם בטוחים שלא מגיע לכם החזרים. בשיחת טלפון עם רואה החשבון 
שלנו, תוכלו לקבל מושג באשר לסיכוי להחזרים וגובה ההחזרים המשוער.

גמלאי  בלבד,  גמלאי  הבאים:  במצבים  לגמלאים  הכנסה  מס  להחזרי  זכאות  בדיקת   
העובד גם כשכיר, גמלאי העובד גם כעצמאי.

בדיקת זכאות להחזר תשלומי בטוח לאומי במצבים הבאים: גמלאי העובד גם כשכיר,   
בעלי הכנסות גבוהות, גמלאי העובד גם כעצמאי.

בדיקת הפעילות בניירות ערך סחירים ואפשרות קיזוז הפסדים מול רווחים בשנים הבאות.   
בדיקת שומות מס שבח ואפשרות פריסת המס/קיזוז מהפסדים בניירות ערך.

בדיקה ותיקון שומות מס הכנסה לגמלאים אשר פנו למס הכנסה בעבר או מדי שנה.  
נצול פטורים המגיעים לגמלאים, כגון גמלאים שפרשו לאחרונה ונוכה להם מס מפיצויי   

פרישה שקיבלו, גמלאים שעבדו מעל 35 שנה כשכירים.
שילוב חקיקה מיסויית רלבנטית ופרקטיקה מקובלת בעת דרישת ההחזרים ממס הכנסה.   

דרישת מכסימום הטבות המס שמגיעות לכם ולא קיבלתם אותן!

לידיעתכם: אנו מלווים את התהליך עד אשר החזרי המס יועברו ישירות  לחשבונכם 
בבנק. במידה ולא תהיה זכאות להחזר - לא תחויבו בתשלום.

לתשומת לבכם: ניתן לדרוש החזרי מס בעבור שש השנים האחרונות או חלקן. 
   החזר מס שלא יידרש במועד, לא יוחזר! 
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המונח יזמות חברתית חדר לאוצר המילים 
יוזמות  מתאר  והוא  לאחרונה,  רק  שלנו 
מנהיגות  שמשלבים  פרטיים  אנשים  של 
חברתי  לצדק  להט  עם  יחד  דופן  יוצאת 
ויצירתיות מחשבתית כדי להמציא מיזמים 
חברתיים שתורמים להתפתחות האנושות 
צעירים.  הם   מהיזמים  רבים  והקהילות. 
ואין זה פלא. לצעירים יש יכולת מופלאה 
להסתכל על בעיות ישנות בדרכים חדשות 
ולהציע פתרונות פורצי דרך. דווקא היעדר 
הניסיון שלהם, התמימות והעובדה שטרם 
חוו כישלונות, מאפשרת להם להעיז לחלום 

ולפעול להגשמת החלום שלהם. 

מהן התכונות המנהיגותיות שמאפיינות 
יזם חברתי צעיר? 

ולפעול  לחשוב  היכולת  זו  ראשית, 
באופטימיות, להאמין ששינוי הוא אפשרי 
למשל,  כמו  האתגר.  גודל  מה  משנה  לא 
צוות  שהקים   25 בן  מזימבבואה,  יזם 
שלימדו  עסקים   למנהל  סטודנטים  של 
כיצד  קטנות  חלקות  בעלי  חקלאים 
להגדיל את הכנסותיהם חרף בצורת ורעב 
ששררו בזימבבואה באותה תקופה. שנית, 
ההתפתחות  ניצול  דרך.  יש  רצון-  כשיש 
מעגל  את  להרחיב  כדי  הטכנולוגית 
למשל,  החברתית.  היוזמה  של  ההשפעה 
שהקים   25 בן  אמריקאי  צעיר  של  יוזמה 
שמחבר  אינטראקטיבי  אינטרנט  אתר 
למקומות  הבריאות  מתחום  מומחים  בין 
שלישית,  העולם.  רחבי  בכל  התנדבות 
יכולת הנעה של אחרים. אדם בודד, מוכשר 
פחות  הרבה  להפיק  יכול  שיהיה  ככל 
מופלאה  יכולת  יש  לצעירים  מקבוצה. 

ליצור שותפויות מעצימות ולרתום אנשים 
למשל,  שלהם.  החלום  להגשמת  נוספים 
צעיר הודי בן 29 שסיים תואר שני בעבודה 
תופעת  לצמצום  ארגון  הקים  סוציאלית, 
שיתופי  יצר  הוא  במומביי.  הבית  חסרי 
פעולה בין ארגונים חברתיים, רשויות החוק 
ומוסדות  כנסיות  חולים,  בתי  והאכיפה, 
אקדמיים להגברת המודעות ולטיפול כולל 
לפעול  יכולתם  ורביעית,  הבית.  בחסרי 
כסוכני שינוי ולשנות את הדרך המסורתית 
בה אנשים חושבים ופועלים. באוסטרליה, 
צעירה בת 23 הקימה תנועת נוער בת מאות 
צעירים שנלחמים בהתחממות כדור הארץ 
של  הלאומית  המדיניות  על  ומשפיעים 
אוסטרליה ועל סדרי העדיפויות של עסקים 
דוגמאות  חרף  בממשלה.  מדיניות  וקובעי 
ביוזמה  מאד  שהצליחו  צעירים  של  רבות 
מהצעירים  רבים  עדיין  שלהם,  החברתית 
אינם מאמינים שיש ביכולתם להשפיע על 
מערכות גדולות וותיקות ואפילו לא מנסים. 
אפילו לצעירים המוכשרים ביותר, חסרים 
שיאפשרו  וקשרים  משאבים  ידע,  עדיין 
להם למנף ולממש רעיון חדשני לשינוי פני 
בקרב  בארה"ב  שנערך  במחקר  החברה. 
שהצורך  עלה  צעירים  חברתיים  יזמים 
להיות  הוא  צעירים  יזמים  של  העיקרי 
בקשר עם בני גילם, יזמים כמותם, לשתף 
חוויות, לסייע להתגבר על קשיים ולתקשר 

עם אנשים בעלי תחומי עניין דומים.

כדי לענות על צרכים אלה, פותחה בארה"ב 
תכנית בינלאומית שמטרתה לזהות ולטפח 
 )30 גיל  )עד  צעירים  חברתיים  יזמים 
ולהכשיר אותם כך שיובילו שינוי חברתי 

לתוכנית  נבחרים  שנה,  מדי  משמעותי. 
עשרות יזמים צעירים מכל העולם. 

בעצמה,  חברתית  יזמית  סרפוס,  לירית 
ישראל  את  לצרף  היוזמה  מאחורי  עומדת 

לרשת הבינלאומית של יזמים חברתיים. 

מדינות  ל-20  השנה  מצטרפת  ישראל 
הכוונה  התכנית.  מופעלת  שבהן  נבחרות 
היזמות  מפת  על  ישראל  את  להציב  היא 
החברתית העולמית. הארגון שנבחר להפעיל 
את התכנית בישראל הוא קו הזינוק, תחת 

המותג זינוק למחר.  

 10 בישראל  נבחרו   ,2009 בספטמבר  החל 
יעברו  אשר  שנה,  מדי  חברתיים  יזמים 
תוכנית וליווי אישי של שנה אחת. הכוונה 
היא שהיזמים יבואו מכל הקשת החברתית 
תהיה  שלהם  החברתית  והיזמות  בארץ, 
בריאות,  חינוך,  כגון  שונים  מתחומים 
ערבים,  יהודים  קיום  דו  סביבה,  איכות 
בסיכון  נוער  עולים,  העצמה,  תעסוקה, 
וכיו"ב. צעירים עד גיל 30, שיש להם יוזמה 
להתפתח  ומעוניינים  חדשנית  חברתית 
מכל  עמיתים  עם  יחד  חוויתית  בשנה 
את  הם  גם  להגיש  מוזמנים  העולם,  רחבי 

מועמדותם. 

מאת: לירית סרפוס 

צעירים מובילים שינוי 
חברתי – כי אין דבר 
העומד בפני הרצון

לירית סרפוס
ערים.  ובתכנון  עסקים  במנהל   MA
ומדיניות  תיכנון  אגף  ראש  סגנית 

במועצה לביטחון לאומי, לשעבר.
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מאת: דר'  דליה הקר-אוריון

האמנות כאמצעי לזכרון 
וכראי החיים

האמנות בכלל והדימויים החזותיים בפרט  
היסטוריים  אירועים  דמויות,  מנציחים 
האמנות  אינדיבידואליות.  והתרחשויות 
ואנשים  חזותית, מקומות  בצורה  משמרת 
האלבום  תפקיד  את  אמנם  עוד.  שאינם 
המשפחתי ממלא היום המחשב, אך עדיין 

חשוב עניין התיעוד והשימור.
זולה אמר בשנת 1888 "אמנות היא  אמיל 
ואלמנט  קבוע-הטבע  אלמנט  בין  יחס 
תולדות  כל  ובעצם  משתנה-האדם.." 
האמנות מהווה נתינת ביטוי מוחשי ליחס 
זה. האמנות היא פועל יוצא מאורח החיים 
של החברה היוצרת אותה. האמנות היא ראי 
חברתיים  מסרים  מעביר  ערכים,  המשקף 
ותרבותיים. היא שפה חיה ודינמית המגיבה 
ופוליטית  תרבותית  חברתית,  לסביבה 
ומשתנה מחברה לחברה, מתרבות לתרבות 
ומאמן לאמן. האמנות משמשת ראי לנפש 
האמן ולמצבו האישי והפסיכולוגי, לעיתים 
דרך.                                                                     ופריצת  אובייקטיבית  דעה  הבעת 
בתקופות בהם האדם לא ידע קרוא וכתוב 
מסרים  להעברת  ככלי  האמנות  שמשה 
וקולקטיביים.  אינדיבידואליים  דתיים, 
מנציחה  לדוגמה  הפרהיסטורית  האמנות 
לפני  מעולם  שחלפו  ומנהגים  חיים  בעלי 
אלפי שנים. היא מלמדת על האקלים השונה 
ששרר ועל המנהגים השונים של בני האדם. 
מלכים קדומים נהגו לתעד את נצחונותיהם 
תווי  את  פרטיים  ואנשים  זכרון  במצבות 
פניהם ומתאריהם בפסלים.                                                                                                                       
לפני המצאת המצלמה נהגו אנשים אמידים 
ומלכים להחזיק בפמליה שלהם צייר חצר 
מיועדות  כלות  צייר  אירועים,  שהעלה 
דמויותיהם.  את  והנציח  לים  מעבר  שגרו 
הטכניקות הקלסיות כללו התבוננות במראה 
קווי  ברשת  אובסקורה",  ב"קמרה  שימוש 
חפשו  המצלמה  המצאת  עם  וכדומה.  עזר 
עצמם  את  לבטא  חדשות  דרכים  האמנים 

תפקיד  ליצירותיהם  יש  מאז  גם  אבל 
משתנות.                                                                                                                  ומגמות  רוח  הלכי  בתיעוד 
ישנם הוגי דעות כמו ולדימיר מאיקובסקי 
ראי  להיות  לא  האמנות  שעל  שטוען 
שהעולם משתקף בו, כי אם פטיש המעצב 
 )1972 )קנדינסקי  אמר  מרק  פרנץ  אותו. 
ראי  את  שוברת  המודרנית  שהאמנות 
החיים כדי להביט אל פנים ההוויה.                                                                                          

האמנות  של  העיקריים  המאפיינים  אחד 
בין  המחיצות  שבירת  היא  המודרנית 
מציאות  בין  אמנות,  של  שונים  תחומים 
ואמנות  אומנות  ואמנות,  טבע  לאמנות, 
ועוד. המידור שאפיין אמנות בעבר וכלל אך 
ורק "אמנות גבוהה" המתאפיינת בציורים 
כבדות  במסגרות  הממוסגרים  מדויקים, 
קונבנציונליים,  תצוגה  בחללי  ותלויים 
מקומו  את  פינה  הנטורליסטי  הפיסול 
חפצים  אסמבלאז'ים,  מיצבים,  למיצגים, 
מן המוכן, שילוב טכניקות וסגנונות וכל מה 

שעולה בדעתו של האמן כולל שימוש במצעים 
אפשרי.                                                                                               מקום  בכל  ותצוגות  שגרתיים  לא 
ריל טיים בארץ  תערוכות המוצגות עכשיו 
ובעולם משקפות את השינויים המאפיינים 
במרכז  בחיפה  העכשויים.  החיים  את 
האמנויות הצמוד למוזיאון חיפה לאמנות 
המציאות".  אל  "חלון  התערוכה  מוצגת 
המאה  מסוף  מסורתיות  עבודות  בה  יש 
לצד  העשרים  המאה  ומראשית  ה-19 
עבודות מתקופתנו כאשר המכנה המשותף 
מניע  ככח  המציאו  לחיקוי,  הדחף  הוא 
דיוקן,  המערבית.  האמנות  במסורת  חזק 
שונים.                                                     במדיומים  דומם  טבע  ונוף,  טבע 
השאלה הנשאלת לגבי הדחף הנטורליסטי 
היא מדוע אנו מתפעלים מיצירה מדויקת, 
העתקת  האם  מציאות?  של  מאשליה 
בלבד?באיזה  טכני  עניין  היא  המציאות 
אופן מביע האמן את עמדתו ביחס לעולם 
העתקת  של  המשמעות  ומה  בורא?  שהוא 

מציאות? 

 המשך בעמוד 16
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 התפקיד החשוב של האמנות תוך שמירה 
והתקופה,  היוצר  של  האישי  הסגנון  על 
ישראל  במוזיאון  גם  עלה  ותיעוד  בזכרון 
"ארבעת  התערוכה  במסגרת  בירושלים. 
השנה  עונות  תיאורי  מוצגים  העונות", 
באמנות אירופה של מיטב האמנים, בינהם 
אלפרד  פיסרו,  קמי  הבן,  ברויחל  דירר, 

סיסלי, אוגוסט רודן, אלדד פרבר ועוד. 
והמיתולוגיה,  האמנות  בין  קשר  יש 
החקלאית  בחברה  העממיות  האמונות 
שחל  השינוי  העונות,  מחילופי  שהושפעו 
המודרנית.  העירונית  בחברה  בנושא 
את  מלנכוליה  בציורו  תיאר  למשל  דירר 
מעש  וחוסר  בעצבות  הקשור  הנוגה  המזג 
האביב  החורף,  חודשי  את  המאפיינים 
קבוצת  מציג  ברויחל  פריחה.  עם  קשור 
אכרים החוגגת את בוא הקיץ, וסיסלי את 
המזג ההפכך של הסתיו. המעניין שלמרות 
את  שדחקה  והעובדה  המצלמה  המצאת 
בתיעוד  ותפשה את מקומם  רגלי האמנים 
מהם  חלק  משמשת  לדוגמא,  דיוקנאות 
רגע  בתפישת  עזר  ככלי  הומצאה  מאז 
והעברתו לבד, כאיזכור למקומות ומצבים 
וכדומה. בגלריה זמאק שנפתחה לא מכבר 
ציורים  עוזרי  יגאל  מציג  המדינה  בככר 

גדולי ממדים המבוססים על צילומים 
ועוזריו  בד  על  שהוקרנו  דיגיטליים 
עברו על הקווים, העתיקו וצבעו אותם.                                                                                                              
הנצחת הזכרון הקולקטיבי של מדינת 
תש"ח  בשנת  הקמתה  מאז  ישראל 
ועד ימינו לידי ביטוי ביצירה פיסולית 
ידי  על  עתה  הנוצרת  מונומנטלית 
צפיר.                                                            בצלאל  הנרי  המוכשר  הפסל 
פסלים  משבעה  המורכבת  היצירה 
נטורליסטיים גדולי ממדים של דמויות 
המדינה.                                                                                                                         הקמת  רצף  את  המסמלות 
המאפיין את פועלו האמנותי של הפסל 
הנרי בצלאל צפיר היא, היכולת יוצאת 

פרוייקטים  וליצור  לארגן  להגות,  הדופן 
לעין  בקרוב  יוצגו  שתוצאותיהם  חשובים 

כל, במקום מרכזי בתל אביב. 
בשליטה  המתאפיינת  שלו  העשייה  יכולת 
הנטורליסטי  בין  הנעות  שונות  בטכניקות 
שונים  וריאנטים  עם  האבסטרקטי  לבין 
נדלה,  בלתי  מרץ  עם  משתלבת  ביניהם, 
ויצירת  טכניות  בעיות  פתרון  יכולת 
ונעימים.                                                                                                  קורקטיים  עבודה  קשרי 
דמויות  שבע  כוללת  האחרונה  הסדרה 
הפיסיים  ומתאריהם  פניהם  שתווי 
ביננו.                                                                                                                              החיות  לדמויות  מתייחס 
ההוגה  המהנדס-  נמנים:  הדמויות  עם 
המדען,  החייל,  החלוץ,  והמתכנן, 
ההייטק.                                                                                                                             ואיש  העסקים  אשת  האחות, 
את  המהוות  אלה  דמויות  של  הסמליות 
אישיות החברה מבחינה מקצועית ובעזרת 
על  מודגשת  המדינה,  נבנתה  מיומנותיהן 
ואביזרים  התקופה  תואמי  בגדיהן  ידי 

הקשורים לעבודתם. 
הנרי  של  הנטורליסטית  הביצוע  יכולת 
את  ביעף  עיננו  לנגד  מחיה  צפיר  בצלאל 
מהות החזון הציוני של הקמת מדינה בארץ 
ישראל, שבזכות  אנשים כמוהם קרם עור 

וגידים.
על  לעבוד  החל  עכשווי  כאמן  במקביל 
סדרה חדשה מקורית ומיוחדת הממשיכה 
חדש  פלסטי  ביטוי  אחר  חיפושיו  את 

לפי  יצירה  עוד  לא  הזמן.  לרוח  המתאים 
אלא  המקובלים  האקדמיים  הכללים 
חדשה.                                                                                                       וסטרומטריה  הקשרים  חיבורים, 
"הפרפר" שמהווה את האוביקט האמנותי 
ראשון  במבט  מזכיר  זו  בסדרה  הראשון 
שריד פרהיסטורי מיתולוגי שחלקיו יוצרים 
הפלסטים  הדינמיות  חדשה.  דינמיקה 
שונים  לכיוונים  המתבונן  עין  את  מוליכה 
על  חלק  לכל  שיש  ההשפעה  את  ומדגישה 

משנהו.
הכאוס  מתורת  הידוע  הפרפר"  ב"אפקט 
והפרקטלים מודגשת העובדה שלכל תופעה 
קשור  הכל  שמתרחש,  מה  על  השפעה  יש 
כנפי  ותנודת  נראים  בלתי  בכבלים  לכל 
לגרום  יכולה  בעולם  פרפר במקום מרוחק 
ולתופעות טבעיות באזור  לתגובת שרשרת 

גיאוגרפי מרוחק ממנו.
בין  יש קשר  בפרפר של הנרי בצלאל צפיר 
החלקים השונים שאינו קשר אנטומי רגיל 
את  מוליד  חלק  וכל  זרימה  של  קשר  אלא 
ייצוגים  בתוכה  הכוללת  עבודתו  משנהו. 
תחומי  לגלות  ורצון  מחד  נטורליסטיים 
תפקיד  את  מיצגת  מאידך  חדשים  ביטוי 
האמנות כמנציחה ומזכירה מחד וכפורצת 

ומחדשת מאידך. 

האמנות כאמצעי לזכרון  המשך מעמוד 15
וכראי החיים

דר' דליה הקר-אוריון
מבקרת אמנות, מרצה, אוצרת, יוצרת.  
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   בעל תואר אקדמי -כדאי שתקבל הכשרה פרקטית!

את ה-                       כבר השגת,
ומה עם -                          ?        

לימודי המשך ולימודי חוץ

http://hutz.haifa.ac.il      : לפרטים והרשמה
04-8240398  ,04-8240440  ,04-8249111

לימודי עריכה וכתיבה

מבקרים פנימיים 

לימודי תקשורת ועיתונאות

הנחיית קבוצותיעוץ ארגוני יישומי
120 שעות250 שעות710 שעות

ניהול שיווק פרסום ומכירות
160 שעות

הנחיית קבוצות בגישה 
פסיכואנליטית

112 שעות

יעוץ ארגוני 
לבעלי תואר שני

500 שעות

פיתוח מנהלים
80 שעות

דירקטורים
60 שעות

ניהול משאבי אנוש
150 שעות

אנגלית למתחילים 
ולמתקדמים

80 שעות

אנגלית עסקית
80 שעות

גישור
60 שעות

200 שעות
Coaching

75 שעות
NLP אימון אישי בשיטת

30 שעות
אימון קבוצתי סופר וויז'ן

75 שעות

קורס מתקדם 
באימון אירגונים
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 – 03.06.11 – ההדחה  במוסף הארץ מיום 
)עמ' 26-30( גולל העיתונאי הידוע והמוכשר 
לפני קוראי עיתון "הארץ" כרונולוגיה של 
של  כהונתו  לתקופת  המיוחסים  אירועים 
ראש הממשלה לוי אשכול, כשבועיים שלפני 
ראשית חודש יוני 1967 ולפני מלחמת ששת 
הפרסומים  של  רפורטז'ה  מעין  הימים; 

שהותרו לידיעת הציבור.
במוסף:   27 בעמ'  נרשם  גדולות  באותיות 
"רק חמישה ימים הפרידו בין שר הביטחון 
מלחמת  של  הגדולה  להצלחה  אשכול,  לוי 
הכריע,  הפוליטי  הלחץ  אבל  הימים.  ששת 
והוא נאלץ להעניק את תהילת העולם, במו 
ידיו, דווקא ליריבו השנוא, משה דיין. הנה 
הכרוניקה המרתקת שהותירה את אשכול 
של  הממשלה  "ראש  הנשכח,  התואר  עם 

מלחמת ששת הימים".
אכן כרוניקה מעניינת. ברם ככל שקיוויתי 
שיש  התובנה  את  בשוליה  מצאתי  לא 
בעל  עיתונאי  ע"י  בפרט  ממנה  להוציא 
שיעור קומה כמוהו. לספר כרוניקה - אפילו 
אי פה אי שם שולב ניתוח של הדברים אך 
נקדימון  מספיק!  לא   – עמקות  ביתר  לא 

הוגבל במסגרת כתבתו ולא חרג ממנה.
זאת  ציינתי  נקדימון  למר  בתגובתי 
והוספתי: מדוע לא לקרוא לילד בשמו: בן-

גוריון חתר, באמצעות עושי דברו משה דיין 
ושמעון פרס, "החתרן הבלתי נלאה" )כינוי 
שהדביק לו יצחק רבין בספרו(, להפיל את 
ממשלת לוי אשכול ולחזור להגה השלטון, 
כשברקע מנחם בגין, במסגרת מפלגת גח"ל, 
בוחש גם הוא ומסייע לו בכך בלחצו להכתיר 
את משה דיין לשר הביטחון והכול באצטלה 
לאומית",  "אחדות  הקדוש:  השילוש  של 
מודע  כשהוא   ," צה"ל  "טובת  "ביטחון", 
ממשלתו  )י.ש.שפירא(  המפד"ל  שבלי  לכך 

של לוי אשכול לא תשרוד. 

שזה  )כפי  פרס  שמעון  עשה  בחישות  כמה 
עולה מהכרוניקה( כדי שלבסוף ימונה משה 
דיין לשר הביטחון ולו במחיר אי חזרתו של 
דוד בן-גוריון להגה השלטון, לאחר עזיבתו 
טיפולו  בשל  אף,  בחרי  ב-63'  בוקר  לשדה 
של לוי אשכול בפרשת "עסק הביש" הידוע 

גם כ"פרשת לבון".
רבין  יצחק  הרמטכ"ל  של  התמוטטותו 
בכל  ומדווחת  לחובתו  כביכול  נרשמת 
הזדמנות כמו להדביק לו כתם, פגם מבלי 
צבא  איש  נבעה.  היא  ממה  ולנתח  לבדוק 
דגול שביחד עם ראש ממשלתו לוי אשכול 
צה"ל,  את  לחזק  כדי  כלילות  ימים  עשו 
האמריקאי,  הנשק  במיטב  ולציידו  לאמנו 
על  התעלו  לא  "פנטום"  שמטוסי  הגם 

מטוסי ה"מיראז' " הצרפתים. 
אשכול  לוי  של  המחוכם  טיפולו  אלמלא 
בן-גוריון  נטש  שאותה  ממשלה,  כראש 
הלוהטים"  האדמה  ב"תפוחי  ב-63', 
הכור  בנושא  ליורשו  האחרון  שהשאיר 
היו  ארה"ב,  נשיא  עם  במפגש  בדימונה, 
משוכללים  וציודים  כלים  מצה"ל  נמנעים 
בוקר  לשדה  רבין  של  הליכתו  מארה"ב. 
ליציאה  ותמיכה  מ"הזקן"  עידוד  לשאוב 
קרה,  בכתף  למעשה  נתקלה  למלחמה 
של  נחרצת  הסכמה  ובאי  ידיו  בהרפיית 
כבן-גוריון,  מאישיות  בכך,  די  ה"זקן". 
ובטוח  מנוסה  צבא  איש  לרגע  למוטט  כדי 
מרובות  עבודה  שעות  כשמאחוריו  בעצמו 
ומאומצות, כשנטל כבד מונח על כתפיו אך 
תוך מודעות מלאה שהוא יוביל את הצבא 

לניצחונות בטוחים בכל המערכות.
לימים נתגלו ונתבהרו עניינים בקשר למצב 
החרום שנוצר עם כניסת הצבא המצרי לסיני 
ולמאבקים הפנימיים בתוך ישראל שניצבה 
של  דימוי  כביכול  נוצר  דרכים.  פרשת  על 
מדינה במצב חרום שבה התקיימה הסכמה 

מוטעה  דימוי  חיצונית,  סכנה  מול  כללית 
שכן ככל שדובר על מצב 

הפוליטי  המאבק  נעשה  כך  קשה  חרום 
הפנימי בישראל חריף יותר. המערכת עמדה 
תממש  ישראל  האם  הכרעה:  צומת  בפני 
או  הקונבנציונאלית  ההכרעה  יכולת  את 
תשתמש כחלופה בנשק גרעיני בתור מטריה 
צדדים  שני  בין  מאבק  ניטש  אסטרטגית. 
בעלי גישות פוליטיות קוטביות שגייסו את 
לכן  משמעותית  מאד  הפוליטי.  כוחם  כל 
הייתה התבטאותו של עזר ויצמן שנשאל אז 
אם נשקפה לישראל סכנה בשל כך ותשובתו 
הנחרצת הייתה: "לא! הדמוקרטיה הייתה 

בסכנה".
והכרעתי  שיפוטי  הכרתי,  למיטב 
רבין  יצחק  הרמטכ"ל  של  התמוטטותו 
מידע  מהפנמת  נבעה  לא  שעות   24 למשך 
הביון  )סוכנות   CIA-ה או  אמ"ן  של 
של  נוספת  עתודה  על  האמריקאית( 
מההבנה  אלא  לסיני,  בדרכו  מצרי  שריון 
מהפך  בפני  עמדה  הפוליטית  שהמערכת 
מונה   דיין  משה  כאשר  רדיקאלי  פוליטי 
דויד  בגיבוי  פרס,  ע"י  ונתמך  בטחון  לשר 
בן-גוריון ומנחם בגין, שראו בהישענות על 
נשק קונבנציונאלי אשליה ואחיזת עיניים, 
או טעות שבצידה אסון משום שלמדינה לא 
הצבא  את  להכריע  יכולת  כביכול  הייתה 
המצרי בנשק כזה. בחוסר ברירה, לדידם, 
במצב  המשק  את  ולהעמיד  להתחפר  נחוץ 
ועל  גרעיני  ניסוי  על  בגדול  ולהישען  חרום 
גנרל  של  בהשראתו  הצרפתית,  המדיניות 
את  לגרור  שחתרה   )GALOUA  ( גלואה 
גרעיני,  חימוש  למרוץ  התיכון  המזרח 
מדיניות  לנקוט  במקום  גרעין,  לכלכלת 
מרסנת הנשענת על המדיניות האמריקאית, 

שנטתה למנוע מרוץ כזה כמשקל נגד.
להפליג  לפוליטיקאים  לדעתי,  אפוא,  נוח 

מאת: דר' משה אליזם 

המערכת הפוליטית בישראל 
לפני מלחמת ששת הימים
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שאכן  רבין,  י.  של  "התמוטטותו"  בתיאור 
צבר שעות רבות של עבודה מטכ"לית ונזקק 

לשעות מנוחה והתרעננות.
)שלושה  ארוכה  המתנה  של  ימים  באותם 
חיילי  יתר  כמו  הייתי,  לא  שבועות( כאשר 
בצמרת  שהתנהל  למאבק  מודע  צה"ל, 
רוב  יימצא  אם  בשאלה  הישראלית 
בממשלה לצאת למלחמה, הובילו בן-גוריון 
ובגין את התפישה לפיה יש לנצל את מצב 
מגמתם  שלטון.  חילופי  לבצע  כדי  החרום 
הכישלון  רקע  על  שבו,  מצב  ליצור  הייתה 
)אשכול(  מגמגם  ממשלה  ראש  של  האדיר 
ורמטכ"ל פזיז )רבין(, ימונה משה דיין כשר 
שבתחילה  כפי  אלון,  יגאל  במקום  ביטחון 
"בושלה"  המינוי  על  ההצעה  אשכול.  חפץ 
ניצול  )י.ש. שפירא( תוך  נציג המפד"ל  ע"י 
עם  את  להוביל  במגמה  דיין  של  הכריזמה 
כוננות  של  טווח  ארוכת  למציאות  ישראל 

בחפירות עם משק לשעת חרום. 
הפוליטית  במסגרת  פרס  ש.  פעל  במקביל 
יכולת  את  איבדה  ישראל  כי  לשכנעה  כדי 
המטכ"ל  של  לביטחונו  בניגוד  ההפתעה 
ביכולת מימוש יתרונה הקונבנציונאלי של 
אסטרטגית  עומק  הכרעת  לבצע  ישראל 
ניסוי  לבצע  פרס  הצעת  המצרית.  בחזית 
גרעיני )שברבות הימים כלל לא הוכחשה על 
ידו( היה בה משום הכרה בצדקת מדיניות 
בדימונה  הכור  לפיה  דה-פקטו,  גרעינית 
מ-1963  לשוליים  שירד  לאחר  לבמה  חזר 
)עם ירידתו של דויד בן-גוריון לשדה בוקר( 
לאפשר  אשכול  של  הסכמתו  בעקבות 
בדימונה  אמריקאים  נציגים  של  ביקורים 
ובִגּבוָים לנטרל את מרוץ החימוש הגרעיני 

במזרח התיכון.
קריאה בספרים בנושא הגרעין כמו "ישראל 
"האופציה  כהן,  אבנר  של   והפצצה" 
הגרעינית לישראל" של  עברון ושי פלדמן, 
חול"(  של  )"מסך  אלון  יגאל  של  ובספרים 
המגבלות  במסגרת  וכן  דיין,  ומשה 
שתי  בין  הפוליטי  המאבק  שבתיאור 
ליאור  ישראל  של  בספרו  לעיל  התפישות 
את  מבהירה  דמים",  שפיכות  ללא  "פוטש 
שהתחולל באותם ימים. אין לתמוה על כן 
כי בצר לו, בודד וללא כל תמיכה חזר רבין 
מביקורו אצל ד. בן-גוריון מאוכזב וממוטט 
התנגדותו  את  בפניו  הביע  האחרון  כאשר 
לא  כרמטכ"ל,  למלחמה.  לצאת  הנחרצת 

הצליח רבין לשכנע את ד. בן גוריון בצדקת 
היציאה למלחמה כדי להנחיל לצבא המצרי 
תבוסה מוחצת, אף שלא היה שום ויכוח על 
היכולת הצבאית הזאת של צה"ל. על רקע 
שצוטטו  ויצמן  ע.  דברי  את  להבין  יש  זה 

לעיל.
המעניין בהקשר זה שהמאבק לא היה בין 
הציונות  בתוך  אלא  המצרי,  לצבא  צה"ל 
לבין  הקונבנציונאלית  צה"ל  אסכולת  בין 
אסכולת צה"ל הגרעינית. מגמת הראשונה 
עומק כקלף מיקוח במו"מ  הייתה הכרעת 
התחפרות  של  מגמה  מול  עתידי  הסדר  על 
לאורך זמן עם מטריה גרעינית. במאבק בין 
שתי המגמות הללו הושגה פשרה דינאמית 
לפיה במקום יגאל אלון  מונה מ. דיין לשר 
אשכול  לממשלת  הצטרף  בגין  ומ.  ביטחון 
בממשלה  שותף  תקן  ועל  תיק  ללא  כשר 

רחבה ויציאה למלחמה.
ראוי לציין כי במאמץ לבלום את מינוי משה 
מפא"י-  בכירי  הציעו  הביטחון   כשר  דיין 
אביגור  ושאול  מאיר  גולדה  ארן,  זלמן 
אלון,  יגאל  את  אשכול,  במקום  למנות   –
בלנינגרד,  מביקור  ארצה  לחזור  שֵאֵחר 

בשיאו של המשבר שלפני המלחמה.  
מלחמת  כדי  תוך  נמשך  המאבק  זאת  עם 
לקיים  חתר  דיין  מ.  כאשר  הימים  ששת 
ההכרעה  בעומק  גדולות  בלימות  שתי 
הקונבנציונאלית של צה"ל; האחת בחזית 
הדרום למניעת הגעת כוחות צה"ל לתעלת 
סואץ והשנייה בחזית הצפון למניעת כיבוש 
דיין  של  מאמציו-מאבקיו  הגולן.  רמת 
של  בגיבוי  האחד  כפול,  לחץ  נוכח  נכשלו 
רבין לאלוף פיקוד דרום ש. גביש לפרוץ עם 
להוראת  )בניגוד  לתעלה  ולהגיע  הכוחות 
ולמרות איום במשפט צבאי(  שר הביטחון 
בני הישובים  והשני בהצלחת השדולה של 
החמישי  ביום  הממשלה  את  לשכנע  בגליל 
הסורים  את  ולהביס  להסתער  למלחמה 

בגולן. 
ברית  להתערבות  מחשש  כי  נראה  בדיעבד 
המועצות בסכסוך, משה דיין לא ויתר, ֵּכיָון 
הושגה  לא  המצרית  בחזית  הכול  אף  שעל 
הכרעה סופית ולמעשה חזית הדרום נכנסה 
מוכרעת  בלתי  התשה  למלחמת  בהמשך 
תעלת  עברי  משני  רבים  קורבנות  שצברה 

סואץ. 
סואץ  תעלת  בגזרת  ההתשה  מלחמת 

הפצצות  ורק  וקורבנות  חללים  הפילה 
יצחק  של  המלצתו  לפי  במצרים,  עומק 
)שבוודאי  בארה"ב  ישראל  כשגריר  רבין, 
קיבלה גיבוי אמריקאי( הופסקה המלחמה 
ב- 7 באוגוסט 1970 מבלי שיתגשם החשש 

להתערבות סובייטית באזור. 
במערכת  שהתנהל  למאבק  בדומה 
מאבק  התנהל  הישראלית  הפוליטית 
במערכת הפוליטית המצרית. צבא מצרים 
סיני  למרחב  ביודעין  הוטל  שריונו  על 
בתימן  התשה  מלחמת  עבר  שחלקו  אחרי 
הרפובליקאים  הכוחות  לצד  במעורבותו 
כנגד המלוכנים, שזכו לסיוע בנשק מישראל 
בשנים -1964 1966 וזאת על פי בקשת הביון 
הבריטי, שלטענת ישראל נועד כדי להחליש 
את המצרים. לכאורה מבחינתה של ישראל 
במיוחד  התאבדות  משום  זה  בצעד  היה 
נתונים  פי  על  העריך  שעבד-אל-נאצר 
לנאצר  בקרבות.  יובס  שצבאו  מודיעיניים 
שבכך  ובלבד  צבאו  בתבוסת  עניין  היה 
יחסל את יריבו, רמטכ"ל מצרים גנרל עבד 

אל חכים עאמר, שחתר תחת כיסאו.
ראיתי צורך להעלות על הכתב את הדברים 
שהיו  דברים  של  פרסומם  לנוכח  הללו 
באמתלה  ארוכה  תקופה  למשך  חסויים 
נחשפו  לו  הלאומי"  בביטחון  ל"פגיעה 
הקסם  מילות  בהזכרת  היה  די  במועדם. 
להסתיר  כדי  לאומי"  "ביטחון  והקודש 
מידיעת אזרחי המדינה דברים שהיו בדיעבד 
בנפשם. כאזרח במדינה חשוב היה לי להבין 
כי בששת ימי הלחימה לא היה סוף למאבק 
הפוליטי בין שתי תפישות – האחת שחתרה 
להפיכת ההישגים הצבאיים לקלפים במו"מ 
היחסים  מערך  של  עומק  לשינוי  מדיני 
לבלום  שניסתה  והאחרת  התיכון  במזרח 
את ההישגים הללו. בפועל ניטש מאבק מיד 
למתנגדים  התומכים  בין  המלחמה  לאחר 
לתוכנית הפשרה הטריטוריאלית. המלחמה 
סוף  הייתה  לא  אחרות  מלחמות  כמו  הזו 
הפוליטיקה אלא כאמרתו של קלאוזוביץ – 
המלחמה היא המשך המדיניות באמצעים 

אחרים.

דר' משה אליזם
דר' להנדסת חשמל ולכלכלה
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פרישה  הישראלית:"טקס  העיתונות  מן 
הורבט  מרגלית  לד"ר  נערך  מרגש 
זו  המתגיירות.  של  אימן  מרמונצ'יק, 
גרים   400 מ-  למעלה  וליוותה  שלימדה 
הביעו  בו  מהרגע  הגיור  בתהליך  וגרות 
של  העצום  פועלה  להתגייר.  רצונם  את 
חיים חסר תקדים של  הוא מפעל  מרגלית 
אדם אחד, שנעשה במסירות בלתי נתפסת 
במשך ארבעים שנה. דיינים, רבנים, אנשי 
ותלמידות  תלמידים  ולצידם  אקדמיה 
דברי  למרגלית  הקריאו  גיירה  שמרגלית 
ברכה". ספק אם אי מי  יוכל להמשיך את 
דרכה באותה מסירות ואהבה. סיפורה של 
אישה, שמשלבת בתבונה רכות עם תקיפות, 
בעד סובלנות אך נגד פשרנות. "ואהבת את 

הגר" – ממילים למעשים.

 – טכני  תהליך  הוא  שגיור  חושבים  רבים 
כמה שלבים והאדם הופך ליהודי, האם כך?

לגמרי לא. גיור הוא לא עניין טכני אלא צעד 
מהותי, שצריך להגיע מהלב פנימה. אנשים 
שניגשים לגיור בגלל מניעים חיצוניים, לא 
נכון שישנם  וינשרו.  רב  זמן  יחזיקו מעמד 
רב  חומר  לימוד  כמו  טכניים,  פריטים 
והגשה לבחינות, אך זה לא העיקר. זה צריך 
האדם  של  הרצון  אם  בלב.  עמוק  להתחיל 
כן, הוא צריך תחילה ללמוד חומר לימודי 
הוא  הדין. חלק מהתהליך  בית  רב, שקבע 
פרקטי - ביקורים אצל משפחות מאמצות, 
למעשה.  הלכה  הדברים  את  לראות  כדי 
לשבתות  המתגייר  את  מזמינה  המשפחה 
ולחגים, כדי לאפשר לו לראות את הדברים 
זמן,  זה לוקח לא מעט  "מבפנים". תהליך 
שאני  לאחר  חודשים.  כמה  כלל  בדרך 
ידע  מרגישה שהאדם שלפני מוכן מבחינת 
ומבחינה רגשית, אני מגישה אותו לבחינה 
בהצלחה,  זו  בחינה  עבר  אם  מקדימה. 
אפשר לגשת לשלבים האחרונים של הגיור: 

מכן  ולאחר  הדיינים  מול  בע"פ  להיבחן 
לטבול במקווה. זהו הרגע בו נכנסת הנשמה 

החדשה, והאדם הופך ליהודי.

מה מביא אישה בבוקר אחד לקום ולהחליט 
שהיא רוצה להתגייר?

שנים  בה  גרות  בארץ,  שנולדו  בחורות  יש 
להן  ולאנשים.  למקום  זיקה  וחשות  רבות 
להיות  רוצות  הן  פנימיים,  מניעים  יש 
חלק מהעם הנבחר. לפעמים המניעים הם 
ילד  עם  מעורבות  משפחות   - משפחתיים 
יהיו  שילדיהם  שרוצות  שניים,  או  אחד 
- גם זו מטרה מוצדקת. היו כאלו  יהודים 
שנשלחו אליי ע"י אנשים חשובים, אך אני 
בחרתי  וסיננתי.  לגופו  מקרה  כל  בחנתי 
לקיים  מוכנים  שהיו  אנשים  אותם  את 
לקבל  כדי  להתגייר  רק  ולא  המצוות  את 
זיווג  באופק  שהיה  בגלל  או  קליטה,  סל 
בישראל,  פה  טוב  שיותר  מפני  או  סביר, 
מאשר בחור נידח על גבי הגלובוס. מי שלא 
לא  שלו  ללב  להגיע  יכולה  שאני  הרגשתי 

המשיך אצלי.
בשנת  נולדה  מרמונצ'יק  הורבט  מרגלית 
שברומניה,  ההונגרי  לגבול  קרוב   1947
העולם  מלחמת  תום  לאחר  שנתיים 
על  שמרו  שואה,  ניצולי  הוריה,  השנייה. 
הצביון הדתי והנחילו את הערכים הללו גם 
לבתם. לישראל עלו בשנת 1962 והתיישבו 
בשרם  על  שחוו  לפני  לא  המרכז,  באזור 
הקומוניסטי  המשטר  של  זרועו  נחת  את 
ברומניה. אסיר ציון, כך מכנה מרגלית את 
להתבטא  כשהעז  בכלא  ישב  שאף  אביה, 
לארץ,  ומכאן אהבתה הרבה  נגד המשטר. 

לאדמת הקודש.
לתחום הגיור היא לא הגיעה במקרה. "יש 
בנישואים  נישא  דודי  משפחתי.  רקע  לזה 
אזרחיים לגויה בשם טטיאנה. מזה התפתח 
בת  אני  קטנה.  ילדה  כשהייתי  עוד  הרעיון 

טטיאנה  אם  שגם  כך  כהנים,  למשפחת 
לכהן  נישואיה  גיור,  תהליך  עוברת  הייתה 
לא היו תקפים על פי ההלכה. כילדה קטנה 
זה  אשתו.  של  הקר  החיבוק  את  קיבלתי 
מקרוב  חוויתי  רבות,  שאלות  אצלי  עורר 
לא  וזה  מעורבים,  שבנישואין  הקושי  את 
שגם  נוכחתי  לארץ  כשעלינו  ממני.  הרפה 
הבעיה  והקדושה  הקטנטנה  בארצנו  כאן 
של  הרעיון  נבט  ואז  גבוה,  ובמינון  קיימת 
פרופסור  בזה.  להתעסק  התחלתי  הגיור. 
במחשבת  להוראה  אותי  הסמיך  ראפל  דב 
ישראל, הקים מכון גיור וביקש ממני לעבוד 
והקמתי מכון  שם. עם הזמן אזרתי אומץ 
הרב  לשכת  מטעם  עובדת  כשאני  משלי, 
בר-אילן  אוניברסיטת  רב  שפר,  שלמה 
בישראל.  הרבני  הדין  בית  עם  ובתיאום 
עובדים/ בגיור  לסייע  הייתה  המטרה 
זה  אך  באוניברסיטה,  מרצים/תלמידים 
הלך והתפתח לקהל רחב יותר". היא גיירה 
ממדינות  ונשים  גברים   )!(400 מ-  למעלה 
אקונומי  וסוציו  משפחתי  מרקע  שונות, 
שונה לגמרי. גם גילאי המתגיירים משתנים, 

כשהגיל הממוצע הוא 25-40 

העומדים  הקשיים/התמודדויות  מהם 
בדרכה של מתגיירת?

השפה, עם היותה עניין טכני, מהווה קושי 
בשפה  מוגש  לגיור  החומר  שכן  קטן,  לא 
למעלה  מבינה  שאני  העובדה  העברית. 
בעבודתי.  לי  עזרה  בהחלט  שפות  מעשר 
ובשפות  בהונגרית  ברומנית,  "לימדתי 
נוספות. ידע רחב זה בשפות סייע לי לא פעם 
מתרגמת  כשאני  הדיינים,  מול  בשאלות 
את התשובות לדיין. קושי משמעותי יותר 
הוא הצורך לשנות אורח חיים, התארגנות 

מחדש. 

מאת: דר' מרגלית מרמונצ'יק 

40 שנה, 400 מתגיירות 
ומרגלית אחת

 המשך בעמוד 24



הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 21הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 202012 הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 21הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 202012



הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 23הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 222012 הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 23הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 222012

במחצית שנות השישים של המאה העשרים 
הספרייה  את  להקים  הזכות  בחלקי  נפלה 
הקמת  בבאר-שבע.  האוניברסיטאית 
שהוגשם  מחזון  חלק  הייתה  הספרייה 
במלואו ואשר מטרתו הייתה להקים מוסד 

להשכלה גבוהה בבירת הנגב. 
באר- הייתה  הששים  שנות  בראשית 

לעומת  תושבים  כ-53,000  בת  עיר  שבע 
כיום. מרבית התושבים באותו  כ-200,000 
לארץ  שהגיעו  חדשים  עולים  היו  הזמן 
כעשרים  בעיר  אז  היו  החמישים.  בשנות 
בתי-ספר  חמישה  יסודיים,  ספר  בתי 
ניכר  חלק  למורים.  וסמינר  תיכוניים 
בלתי-מוסמכים  היו  עת  באותה  מהמורים 
או חסרי ניסיון. רק כמה עשרות תלמידים 
לשנה עברו את בחינות הבגרות, חלקם פנו 
ללימודים גבוהים בערים אחרות ועזבו את 
זה לא התיישב עם הרצון  באר-שבע. מצב 
היה  הנגב  פיתוח  והנגב.  העיר  לפיתוח 
שראה  בן-גוריון  דוד  של  מחזונו  חלק  גם 
נושא  שיפור  חשוב.  משאב  זה  ארץ  בחבל 
החינוך נחשב כגורם בעל יכולת השפעה על 
עתיד העיר והאזור. מוסד מקומי להשכלה 
גבוהה יכול היה לקדם את רמת ההשכלה 
התלמידים  הישגי  את  לשפר  המורים,  של 
בלימודים  להמשיך  אפשרות  להם  ולתת 
כזה  שמוסד  אז  סברו  במקום.  גבוהים 
יהודי  נוער  כולל  לנגב,  אוכלוסיה  ימשוך 
גבוהים  ללימודים  חיילים  יקלוט  מחו"ל, 
בפני  גם  לימודים  אפשרויות  ויפתח 
כבר  השנים,  באותן  שבסביבה.  הבדואים 
אליהם  ומוסדות  מפעלים  באזור  היו 
מעוניינים  שהיו  ומהנדסים  מדענים  הגיעו 
להמשיך ללמוד, ובכך, במידה רבה, הייתה 
היו  אלה  בין  במקום.  הישארותם  מותנה 

הקריה למחקר גרעיני שליד דימונה, מפעלי 
ים המלח, מכתשים, בית החולים המרכזי, 
הצורך  נוצר  כך  ועוד.  הנגב  לחקר  המכון 
דחיפה  שהווה  אקדמיים,  המשך  בלימודי 
הגבוהה  ההשכלה  רעיון  למימוש  רצינית 

בבאר-שבע.
מבאר-שבע,  מקומיים  אנשים  קבוצת 
ביוזמה  יחדיו  חברה  חזון,  ובעלי  עקשנים 
ובהשתדלות להקמת מוסד להשכלה גבוהה 
)וניה(  זאב  פרופ'  היו  ביניהם  בבאר-שבע. 
הדרי ז"ל שהיה ממקימי הקריה הגרעינית 
העירייה  ראש  שהיה  ז"ל  טוביהו  ודוד 
הראשון של באר-שבע לאחר קום המדינה. 
"המכון  את  ב-1963  הקימה  זו  קבוצה 
הראשון,  בשלב  בנגב".  גבוהה  להשכלה 
לעמוד  היה  יכול  החדש  שהמוסד  עד 
ברשות עצמו, הושגה הסכמה למתן חסות 
אקדמית מטעם הטכניון, מכון ויצמן למדע 
כללה  זו  והאוניברסיטה העברית. הסכמה 
מרצים  הפניית  כולל  הוראה,  הסדרי  גם 
מהאוניברסיטאות הללו לבאר-שבע. אנשי 
עם  ומתן  משא  ניהלו  המייסדת  הקבוצה 
תקציבים.  להשגת  הממשלתיות  הרשויות 
את  תאם  בנגב  הגבוהה  ההשכלה  קידום 
מדיניות הממשלה לפיתוח האזור, והייתה 
זה.  נכונות להשקעות משמעותיות בתחום 
דאז,  החינוך  שר  מטעם  ממשלתית  ועדה 
זלמן ארן ובתמיכתו של ראש הממשלה לוי 
אשכול, הוסמכה לבדוק את הנושא ותמכה 

בהקמת האוניברסיטה.
הטכניון  מטעם  שני  לתואר  המשך  לימודי 
היו הראשונים שנפתחו. שנת  ויצמן  ומכון 
החלה  הראשונה  הרשמית  הלימודים 
באוקטובר 1965. באותה שנה למדו כ-250 
סטודנטים, מהם 60 בלימודי המשך לתואר 

בביולוגיה  הרוח,  במדעי  והשאר  השני, 
להנדסה,  הפקולטות  לטכניון.  ובמכינה 
פעלו  והחברה  הרוח  ומדעי  הטבע  מדעי 
יותר  ומאוחר  הראשונות  מהשנים  החל 
לרפואה.  הפקולטה  אליהן  נוספה  ב-1974 
עבודה רבה וממושכת הושקעה בגיוס סגל 
ובגיוס  המנהלי  המערך  בהקמת  אקדמי, 
תרומות. המכון להשכלה גבוהה בנגב הפך 
ב-1969 לאוניברסיטת הנגב, וב-1974 שונה 
השם ל"אוניברסיטת בן-גוריון בנגב". בסוף 
שנות השבעים כבר העניקה האוניברסיטה 
שלישי.  תואר  כולל  עצמאיים,  תארים 
ב-1990  סטודנטים,  כ-1500  היו  ב-1970 
מכל  סטודנטים  כ-19,000  וכיום  כ-5700, 

רחבי הארץ.
החדשה,  האוניברסיטה  את  לשכן  מנת  על 
שהיה  היאס",  "בית  בתחילה  נרכש 
לעובדים  ואכסניה  עולים  מעון  לכן  קודם 
מעבדות  ונבנו  שופץ  הבניין  ומטיילים. 
הוסבו  סמוך  בבניין  חנויות  גם  וכתות. 
לכתות. כבר בשנות הששים נוספו בניינים 
שטח  אותר  ובמקביל  היאס,  בית  בשטח 
שתוכננה  אוניברסיטאית  קריה  לבניית 
איתור  סטודנטים.  ל-8000  הראשון  בשלב 
השטח נעשה בשילוב עם הדיונים על תוכנית 
החמישים  בשנות  באר-שבע.  של  האב 
עולים  שכונות  העתיקה  לעיר  מסביב  נבנו 
במרחק אחת מהשנייה מתוך כוונה לפתח 
אינו  זה  שמודל  התברר  במהרה  גנים.  עיר 
מתאים לאקלים המדברי. הוחלט לקרב את 
האוניברסיטה לעיר ולבנותה ליד השכונות 
הקיימות, מול בית החולים. הבניין הראשון 
שנבנה בקמפוס החדש  היה בניין הספרייה 
המרכזית, בשטח של כ-11,000 מ"ר. אורח 
שר  היה  הפינה  אבן  הנחת  בטקס  הכבוד 

מאת: דר' נורית רויטברג 

על חלוציות אקדמית
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האוצר פנחס ספיר. בחנוכת בניין הספרייה, 
בראשית שנות השבעים, נכחה גולדה מאיר, 

שהייתה ראש הממשלה באותו הזמן. 
נימה  גם  להוסיף  לי  יורשה  ואילך,  מכאן 
1965-6 היה בארץ  לסיפור. בשנים  אישית 
מיתון כלכלי שהסתיים רק לאחר מלחמת 
למצוא  אז  קשה  והיה  ששת-הימים 
התואר  לימודי  את  אז  סיימתי  תעסוקה. 
הראשון באוניברסיטה העברית בירושלים 
וחיפשתי עבודה. בסוף 1965 עניתי למודעה 
בעיתון שהודיעה כי דרושים ספרנים במכון 
להשכלה גבוהה בנגב, בבאר-שבע. ספרנות 
טרם למדתי אז, אולם צברתי ניסיון בעבודה 
כסטודנטית בספרית המחלקה לגיאוגרפיה 
אליה  בפגישה  העברית.  באוניברסיטה 
טוביהו,  דוד  המראיין  היה  הוזמנתי, 
המכון.  ממקימי  שיעור-קומה  בעל  אדם 
דרישות  ומהן  הספרייה  היכן  לשאלתי 
לעשות  "צריך  טוביהו:  לי  ענה  התפקיד, 
מעשה בראשית". כלומר צריך היה להקים 
יש מאין. היה זה משפט מעורר התרגשות 
וראיתי בכך אתגר והזדמנות ליצור משהו 
אני  שרק  התברר  בדיעבד,  ולהשפיע.  חדש 
הייתה  לעבודה.  זמן  באותו  התקבלתי 
ארץ- ספרי  שכללה  קטנה  ספריה  במקום 

באוסף  שטיפלה  אחת  וספרנית  ישראל 
כמיטב הבנתה. מאוחר יותר התברר שהיה 
לספק  העברית  האוניברסיטה  עם  הסכם 
יועצים להקמת הספרייה מטעם הספרייה 
שבירושלים.  והאוניברסיטאית  הלאומית 
השתלמות  לי  סודרה  היועצים  בעזרת 
מהמחלקות  אחת  בכל  ימים  מספר  של 
כדי  הלאומית  הספרייה  של  המקצועיות 
ללמוד ספרנות באופן מעשי. בשאר הימים 
לעצמי  ולברר  בבאר-שבע  לעבוד  התחלתי 
שיגיד  אחד  אף  היה  לא  לעשות.  צריך  מה 
ממני,  וציפו  לקדם,  צריך  מה  ינחה  או 
המתחילה לתשובות. יחד עם זאת, הבנתי 
כבר אז שזו הזדמנות לתכנן פרויקט בקנה 
וגם  אותו,  ולנהל  אותו  לבצע  גדול,  מידה 
אם לא העזתי אז להגדיר זאת, ניהול היה 

משאת נפשי. 
בשאלה  נגעה  לא  בירושלים  ההשתלמות 
אוניברסיטאית.  ספריה  מקימים  איך 
ההוראה  לצורכי  לענות  המיידי  הצורך 
שכבר התקיימה בבאר-שבע חייב קודם כל 
לאסוף רשימות ספרים נדרשים מהמרצים, 

התלמידים  לרשות  ולהעמידם  לרוכשם 
היה  הוראה  ספרית  פיתוח  בקורסים. 
היה  אבל  חשוב,  פעילות  מישור  בהחלט 
להקים  צורך  ויש  הכול  לא  שזה  ברור 
ושירותים.  אוספים  של  רחבה  תשתית 
בתוקף תפקידי השתתפתי בהרבה ישיבות 
שמהן  המכון,  של  ואקדמיות  ניהוליות 
נתונים  המוסד.  פני  נשואות  לאן  למדתי 
הצרכים  להגדרת  ערך  בעלי  היו  אלה 
העתידיים. מן ההתחלה היו במכון לימודים 
להיות  הייתה  והשאיפה  גבוהים  לתארים 
אוניברסיטה במלוא מובן המילה. במקביל 
הקורסים  עבור  הוראה  ספרית  להקמת 
ולקדם  לתכנן  צריך  היה  אז,  שהתקיימו 
הספרייה  לפיתוח  מחקר.  ספרית  הקמת 
נדרשה תוכנית רב-שנתית ותקציבים בקנה 
תוכנית  הכנתי   1966 באפריל  גדול.  מידה 
כולל  הספרייה  לפיתוח  ראשונה  שנתית 
ספרים  לרכישת  הדרוש  התקציב  הערכת 
והקצאת  עובדים  שכירת  וכתבי-עת, 
לדרך  יצאה  הראשונה  התוכנית  מקום. 
ואחריה הוגשו תוכניות שנתיות נוספות עם 
תקציבים הולכים וגדלים. אחת מהן הייתה 
הסכומים  שנים.  למספר  אב  תוכנית  גם 
לספריה  הנדרש  האוסף  לפיתוח  שנדרשו 
היו  ולמחקר  להוראה  אוניברסיטאית 
מאוד גדולים. במדעי הטבע וההנדסה היה 
פיתוח האוסף שאלה של תקציב בעיקר, כי 
ולא  החדשה  זו  הייתה  שנדרשה  הספרות 
היה הכרח לרכוש ספרים ישנים. לא כך היה 
דרוש  היה  שם  הרוח  מדעי  בתחום  המצב 
אוסף גדול של ספרים גם משנים קודמות. 
חלק ממנו ניתן היה להשיג על-ידי רכישת 
עיזבונות, שגם מחירם היה גבוה ולא תמיד 
היו בנמצא. על כל אלה היה צורך להוסיף 
למיון  אדם  כוח  של  למדי  גבוהה  עלות 
לארגון  קטלוג,  להכנת  לנושאים,  הספרים 
הפרסומים על המדפים ולהפעלת שירותים 
לקהל בתחומי היעץ וההשאלה. ראוי לציין 
השימוש  ידנית.  כולה  הייתה  העבודה  כי 
מאוחר  שנים  רק  לספריות  הגיע  במחשב 
בנושא  היענות  שהייתה  לומר  ניתן  יותר. 
ואחר-כך  המכון  הנהלת  מצד  התקציבים 
האוניברסיטה, הן משום ההכרה בחשיבות 
שימשו  ותוכנה  הספרייה  )היקף  הנושא 
והן  תארים(  במתן  אקדמית  להכרה  מדד 
משום שהממשלה, שהייתה מקור התקציב, 

כדי  בפיתוח  להשקיע  אז  מעוניינת  הייתה 
כל  באמצעות  והנגב.  באר-שבע  את  לקדם 
הפעילות הזאת הפכתי את עצמי למנהלת 

הספרייה.
לא  משימה  הייתה  העובדים  צוות  הקמת 
ביקורת  עברו  לתקנים  הדרישות  פשוטה. 
ועדות  כמה  אז  היו  ציבורית.  ועדה  של 
ציבורית שפעלו בתחומים שונים כדי לסייע 
שהוקם  לפני  המכון  של  מקצועי  בניהול 

המנגנון המנהלי הקבוע. 
תפקידים  בעלי  ישבו  כוח-אדם  בועדת 
באזור,  הגדולים  מהמפעלים  זה  בתחום 
ונתנו את המלצתם.  שבדקו את הדרישות 
קשה.  הפחות  החלק  היה  התקנים  אישור 
המפתח  שהוא  מקצועיים  עובדים  איתור 
להצלחה היה משימה כמעט בלתי-אפשרית. 
בבאר-שבע לא היו בנמצא ספרנים. נשכרו 
עובדים אקדמאים, ובעמל רב אורגן עבורם 
מרצים  עם  לספרנות  לא-אקדמי  קורס 
שהגיעו מירושלים ומתל-אביב. באותה עת 
להכשרת  אקדמיות  לא  מסגרות  היו  עוד 
ללימודים  גם כאלה שנשלחו  היו  ספרנים. 
אני  שגם  להוסיף  המקום  כאן  בירושלים. 
הספר  בבית  הלימודים  את  אז  השלמתי 

לספרנות של האוניברסיטה העברית. 
נוהלי  נקבעו  העובדים  קליטת  עם  יחד 
עם  נוצר קשר קבוע  העבודה של הספרייה, 
הסגל האקדמי להתייעצות בבחירת הספרות 
המסחריים  הקשרים  פותחו  לרכישה, 
לרכישת הספרים וכתבי- העת בארץ ובחו"ל, 
התחומים  בין  ההשקעה  חלוקת  אורגנה 
בקרה  והופעלה  השונים  והמקצועות 
והמיון  הקיטלוג  נוהלי  נקבעו  תקציבית. 
הבינלאומיים  לכללים  בהתאם  לנושאים 

ובמקביל גובש אופי השירות לקהל. 
בשנים הראשות פעלה הספרייה בבית היאס 
הפתוח  קצב  שטח.  תוספת  שם  וקיבלה 
הנמרץ וגידול האוספים, הביא לכך שבסוף 
שנות הששים כשהוחלט על המיקום הסופי 
של האוניברסיטה, הוקצתה משבצת קרקע 
לבניין הספרייה החדש והוחל מיד בתכנון. 
ששימשה  מפורטת  פרוגרמה  אז  הכנתי 
בסיס לאדריכל שתכנן את הבניין. התכנון 
הביא בחשבון תפיסות מודרניות שרווחו אז 
בתכנון ספריות: חללים גדולים התחומים 
הפתוח  המדף  שיטת  מתאים,  ריהוט  ע"י 
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דר' נורית רויטברג
ממקימי המכון להשכלה בנגב 

ומנהלת ספריית ארן באונ' בן גוריון

הקוראים  של  חופשית  גישה  המאפשרת 
לספרים, פיר שירות מרכזי עבור הספרנים 
לקומת  הבניין  קומות  כל  את  המקשר 
דלפקי  קומה  בכל  ומסביבו  המשרדים 
השירות לקהל ועוד. היה זה הבניין הראשון 
שנבנה בקרית האוניברסיטה החדשה, והוא 

בשימוש עד היום.
ספרית  והתפתחה  גדלה  השנים  במשך 
האוניברסיטה  כמו  בן-גוריון  אוניברסיטת 
מרכזי  למוסד  והפכה  משרתת  היא  אותה 
ומכובד. עם הזמן, עברה פעילות הספרייה 
שירותי  והוכנסו  ממוחשבת  לעבודה 
לחלק  הפכה  הספרייה  מתקדמים.  מידע 
האוניברסיטאיות  הספריות  ממערך 
בהשאלה  ביניהן  פעולה  המשתפות  בארץ, 
מידע  מאגרי  וברכישת  בין-ספרייתית 
זה  כל  אלקטרונית.  וספרות  ממוחשבים 
ונמשך  והתשעים  השמונים  בשנות  קרה 
באר-שבע  את  עזבתי  אני  ואילו  היום,  עד 
לבניין  המעבר  לפני  עוד   ,1971 שנת  בסוף 
החדש. במבט לאחור גם האוניברסיטה וגם 
לנגד  למציאות  שהפך  חזון  הן  הספרייה, 

עיני ואני גאה שלקחתי חלק בכך.
לספריה המרכזית של  עברתי  מבאר-שבע  
הטכניון בחיפה אותה ניהלתי במשך שנים 
רבות. היו אלה השנים של מהפכת המיחשוב 
תפיסות.  ושינוי  רבות  השקעות  שדרשה 
ניסיון השנים הללו לימדני, כי יש יתרונות 
בהפיכת חזון למציאות כאשר יוצרים אותו 
יש מאין. אמנם, גם במוסד ותיק יש מקום 
להגשמתו,  פעולות  ולנקיטת  חזון  להגדרת 
מציאות  בחשבון  להביא  צריך  ששם  אלא 
כאשר  גם  מנוגדים,  ואינטרסים  קיימת 
הכרחית  ואפילו  חיובית  בתרומה  מדובר 
מאמצי  השקעת  מחייב  הדבר  למוסד. 
פעולה  ודרכי  התפשרות  רבים,  שכנוע 
בלתי-שגרתיות. מכל מקום לחזון המלווה 
טובים  סיכויים  יש  ובהתלהבות  באמונה 

לגבור על הקשיים.
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זה לא שאלה של שינוי קטן - הרגלי אכילה 
לא  דיבור  חדשה/דפוסי  חדשים/עבודה 
 / הפעולות  מכלול  הכל,  זה  מוכרים, 
את  שמרכיבים  המחשבות,   / דיבורים 
לא  כמובן,  וזה,  להשתנות  צריך  האדם, 

קל".

 ובאיזה שלב את נכנסת לתמונה?
התפקיד שלי אינו מוגדר על דף, ודווקא 
בגלל זה הוא כל כך רחב. מתוקף תפקידי 
מלמדת,  הגיור,  תיק  את  פותחת  אני 
מגשרת  קשים,  ברגעים  מחזקת  מלווה, 
דעות  חילוקי  של  במקרה  זוג  בני  בין 
קרוב,  ליד,  ונמצאת  התהליך,  במהלך 
זכיתי  לא  עצמי  אני  ממש.  אמא  כמו 
אותי  זיכה  ה'  אך  ביולוגיים,  לילדים 
במאות ילדים בהם השקעתי את כל כולי. 
אני יכולה לומר בבירור שאצלי זה מפעל 
של  לגבולות  מעבר  שהיא  עשייה  חיים, 

מקום וזמן.

האם יש אפשרות להתכונן לגיור לבד, או 
שחובה/רצוי לעשות זאת בעזרת מלווה?

אין אפשרות לגשת לגיור ללא מלווה, זה 
אחד התנאים של בית הדין.

משימה  זו  ארוכה  כה  בדרך  אדם  ללוות 
כל  לאורך  אותה  מטעין  מה  שוחקת.  די 

הדרך?
בעבודה,  שחיקה  על  מרגלית  כשנשאלת 
היא  נפילה,  של  ברגעים  כח  מקור  על 
דוחה במחי יד - "לא אצלי. כשמשקיעים 
הגוף  כוחות  כל  את  קדושה  במשימה 
כל  חשים  ולא  לעבודה  נקשרים  והנפש, 
שחיקה. נכון שהעבודה מעייפת ולא קלה, 
שנהנה  אדם  שוחקת?  שהיא  לומר  אך 
להתעייף  יכול  אליה,  ומתחבר  מעבודתו 

אך לא להישחק".
חשבתי לתומי שתפקיד אחראי זה, דורש 
הכשרה אינטנסיבית, אך מרגלית תמהה 
וחושבת אחרת: "האם כדי להיות הורה 
בתחום  הכשרה?  לעבור  אישה  צריכה 
או  שקיימים  או  הכישורים  זה  עשייה 

צריך  זה  אותם.  לרכוש  אפשר  אי  שלא, 
להגיע מבפנים. יש לי תארים אקדמאיים, 
החשובה  ההכשרה  העיקר.  לא  זה  אך 
של  קבלה  הנפש:  תכונות  היא  ביותר 
ואהבה.  רצון  והרבה  השני  הכלת  השני, 
שעבדו  אחיות  שתי  כשגיירתי  פעם 
שחה  האחת  את  שמעתי  באוניברסיטה, 
אחת  שאף  שפה,  מכירה  היא  לאחותה: 

לא יודעת. שפת ההכלה".
יותר  מתאים  הנשי  הטבע  לדבריה, 
לתפקיד - הרכות, היכולת לרקום קשרים 
עמוקים עם מתגיירות, הליווי והתמיכה, 
שבלעדיהם  נשיות,  אופי  תכונות  הן  אלו 

קשה להצליח.

ומה קורה רגע אחרי? האם את שומרת 
על קשר עם נשים, שעברו גיור?

עם  קשר  על  לשמור  מאוד  חשוב 
המתגיירים וללוות אותם גם רגע אחרי. 
ולפעמים  מרחוק  לפעמים  בהם  לצפות 
קרוב יותר ולראות אם צעדיהם בטוחים 
זה  תמיד  לא  בפועל,  הססניים.  או 
מתאפשר, כי צריך לזה זמן רב. מה שכן אנו 
התעוררות  כנס  בשנה  פעמיים  מארגנים 
בבירור,  יודעת  ואני  הגרים/ות,  לקהל 
שיש לכנס זה השפעה רבה על המגיירים. 
עם מתגיירות שראיתי צורך לשמור איתן 
על קשר אישי, עשיתי זאת והקדשתי בכך 
זמן רב, עד שהייתי משוכנעת שהן יכולות 
להמשיך לבד. זה בדיוק כמו תינוק קטן 
שמתחיל ללכת. יש שנעמדים ומתחילים 
ויש שזקוקים לליווי ממושך  לרוץ מייד, 
יותר עד שצעדיהם נעשים בטוחים יותר.
המשך בגיליון הבא

"עולם  הרוסית  בשפה  לנשים  במגזין  פורסם 
האישה היהודיה"

דר' מרגלית מרמונצ'יק
בעלת תואר שלישי במחשבת ישראל

לשעבר מנהלת אולפן הגיור 
באונ' בר-אילן.
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40 שנה, 400 מתגיירות ומרגלית אחת
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מידע באמצעות הדוא"ל

אגודת האקדמאים מצטרפת למודעות 
ולגישת הסביבה הירוקה.

ולפיכך מעתה ואילך כל מידע שיופץ ע"י 
אגודת האקדמאים יהיה באמצעות 

הדואר האלקטרוני.
נבקש מכל חברי האגודה לעדכן  את האגודה 
 info@academic.org.il באמצעות המייל

על כתובתם האלקטרונית העדכנית ולהתעדכן! 

תעודת רישום בפנקס אגודת האקדמאים
האגודה מנפיקה תעודת רישום בפנקס החברים של אגודת האקדמאים 
זכאי/ת  באגודה  חבר/ה  כל  בישראל.  והרוח  החברה  מדעי  במקצועות 

רישומו  את  המאשרת  התעודה  את  לקבל 
תמורת האקדמאים,  אגודת  בפנקס 
50 ₪. בתעודה מצוינים הפרטים הבאים: שם 
החבר/ה, מס' תעודת זהות, התואר האקדמאי, 
חבר  מספר  באגודה,  כחבר  הרישום  תאריך 
שעווה  חותמת  מוטבעת  התעודה  על  באגודה. 
בצבע אדום. התעודה יוקרתית וניתנת למסגור 
ולתליה בבית או במשרד. לקבלת התעודה יש 

לפנות למשרד הראשי של האגודה בת"א.

מלגות מחקר ופרסי עידוד לשנת 2014
עד  להגיש  יש   ,2014 לשנת  עידוד  ופרסי  מלגות מחקר  לקבלת  בקשות 
יש  עידוד,  למלגת מחקר/פרס  וטופס בקשה  פרטים  31.12.13. לקבלת 

לפנות למשרד הראשי של האגודה.

מבצע "חבר מביא חבר" תמורת זיכוי כספי
לאגודה.  שיצרף  חדש  חבר  כל  על  נקודות  ב-15  יזוכה  האגודה  חבר 
1 ₪. בנקודות שיצבור החבר תמורת צירוף חברים  כל נקודה שווה – 
של  השונים  באירועים  תשלום  לצורך  להשתמש  יוכל  הוא  חדשים, 

האגודה, או בדמי חבר לשנה הבאה.

אתר האינטרנט לשימוש חברי האגודה
לרשות חברי האגודה עומד אתר האינטרנט של האגודה, בו ניתן למצוא 

.www.academic.org.il .מידע מעודכן וזמין על המתרחש באגודה

חברות במועדון הצרכנות "הוט"
זכאים חברי האגודה להצטרף  פעולות הרווחה של האגודה,  במסגרת 
האקדמית  האוכלוסייה  של  הצרכנות  מועדון  "הוט",  למועדון 
במשרד  למועדון  הרשמה  טופס  לקבל  ניתן  בישראל.  והטכנולוגית 

הראשי של האגודה בתל-אביב.

"צוות מומחים" לשירות החברים
נוסף  כצעד  האגודה,  חברי  לשירות  מומחים  צוות  מפעילה  האגודה 
לשיפור השירותים שהיא מעניקה לחבריה. חברי הצוות הינם מומחים 

בתחומים שונים המעניינים את החברים. 
בהזדמנות זו אנו מבקשים מחברים נוספים המעוניינים להשתתף בצוות 

בנושאים אחרים, להודיענו על כך.
כיצד ניתן לפנות אל חברי הצוות?

שאלות ובקשות יש להפנות לצוות בכתב, באמצעות המשרד הראשי של 
האגודה בת"א, או באמצעות הפורום.

תנאי השימוש בשירותי הצוות:
השימוש בשירות הנ"ל על אחריות החבר בלבד.

השירות הינו שירות יעוץ ראשוני בלבד.
המשך הטיפול אינו באחריות האגודה.

החברים בצוות המומחים:
ד"ר אבי אביב – מומחה בתחום הפנסיה והגמלאות.

רו"ח מנחם בייגל – מומחה בניתוח השקעות, ביקורת ובקרת ענ"א.
עו"ד ירון לוינסון – מומחה בתחום הצרכנות.

עו"ד דן שלם – מומחה בתחום דיני משפחה וירושות.
גב' ליאת פרנקל – מומחית בתחום החזרי מס וכלכלת המשפחה.

ד"ר שמואל בן נפתלי – מומחה בתחום תכנון טיולים.
וביטוחי  השתלמות  קרנות  גמל,  קופות  בתחום  מומחה   – כהן  נחום 

מנהלים.
לפי מידת ההיענות יקיים כל אחד מחברי הצוות "שעת קבלה" במשרדי 
האגודה. אנו מקווים שחברי האגודה ייעזרו בשירות החדש - בהצלחה.

גיוס תרומות לקידום  מטרות האגודה
האגודה רשומה כעמותה ללא כוונת רווח )מלכ"ר(. בתור שכזאת 

האגודה  חברי  וחברות.  מאישים  תרומות  לקבל  לה  מתאפשר 

מוכנים  שיהיו  חברות  או  אישים  בסביבתם  לאתר  מתבקשים 

לתרום לקידום אחת ממטרות האגודה הבאות:

1. הקמת "בית האקדמאי" בישראל.

2. עידוד המחקר וההשתלמות.

3. פעילות חברתית בקהילה להקניית ערכי הדמוקרטיה ולקירוב  

לבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.

4. ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילויות האגודה.

5. הוצאה לאור של כתב עת מדעי.

6. פיתוח הקשרים הבינלאומיים של האגודה עם ארגונים 

עמיתים בחו"ל וחילופי משלחות מקצועיות.

קיימת אפשרות לקבלת ירושות באמצעים נזילים או בנדל"ן, תוך 

הנצחת שמו של התורם, או של משפחת התורם, באחר המפעלים 

באדם  נתקלים  פעם  שלא  לציין,  ראוי  זה  בעניין  לעיל.  הנזכרים 

שאין לו יורשים חוקיים והוא מחפש מטרה ראויה, כדי להוריש 

יכולה בהחלט  וע"י כך גם להנציח את שמו. אגודתנו  את רכושו 

לספק צורך אנושי זה.
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תעשייה  של  האקדמאים  חטיבת  משלחת  השתתפה  לראשונה 
אווירית, באייר תשע"ב למסע בפולין. קבוצה מגוונת ואיכותית של 
עובדים ממגוון חטיבות המפעל שנתנו את המיטב להצלחת המסע.

המדריכים  עם  ושם"  ב"יד  בהשתלמות  היה  המסע  של  ראשיתו 
של  המעולה  בהדרכה  היה  והמשכו  לרשותנו,  שהועמדו  הטובים 
הגברת רות פרבמן, שליוותה אותנו לאורך כל המסע. רות היטיבה 
לתאר לנו  שמונה מאות שנים של הווי חיים ותרבות עשירה של 
היהודים שחיו בפולין, כל זאת, דרך "אפר השואה" ודרך מצבות 
פגשנו  דרכה  פולין.  ברחבי  העלמין  בבתי  ודת  רוח  תרבות,  אנשי 
המלחמה,  לפני  באירופה  ביותר  הגדולה  היהודית  הקהילה  את 
סופרים ומשוררים )י.ל. פרץ(, שחקני תיאטרון ואנשי חזון )לודוויג 

זמנהוף(, בונדיסטים וציונים. 
המראנו מארבעת הקירות של חיי היומיום, וחווינו את התחושה 
של היותנו חוליה אחת בשרשרת ארוכה של חוליות בפרספקטיבה 
של דורות בהיסטוריה של עמנו ובהיסטוריה המשפחתית והאישית.  
דודים  וסבתות,  סבים  של  שמותיהם  את  נושאים  מאיתנו  רבים 
ודודות שאינם עוד. בדרכים ובטקסי הזיכרון הקבוצתיים שערכנו 
משפחתם  בני  של  האישי  סיפורם  את  הקבוצה  חברי  מפי  שמענו 
השרידים  של  הצלתם   סיפור  את  גם  שמענו  בשואה.  שנרצחו 
של  המחודשת  לתקומתם  עדים  ואנו  ענפות  ממשפחות  שנותרו 

בנים ונכדים בארץ כעוף החול.
עברנו מסע קשה, מעשיר ומאלף בכל האתרים והמקומות בפולין 
בוורשה,  בלובלין,  בקרקוב,  היהודי:  העם  גורל  שזור  שבהם 

והכפייה,  העבודה  במחנות  השילוחים,  בכיכרות  בטיקוצ'ין, 
בירקנאו,  באושוויץ  בטרבלינקה,  במיידנק,  ההשמדה  במחנות 
בבורות המוות ובקברי אחים בתוך היערות, בבתי קברות יהודיים 
הגטו  בשרידי  עשירים,  קהילה  לחיי  כזכר  שנותרו  כנסת  ובבתי 

בקרקוב ובוורשה, בשכונות ובבתים שבהם חיו יהודים בעבר.
פרופסור אמנון רובינשטיין בהיותו שר חינוך מציין את החשיבות 
עיניים  מראה  "טוב  השמדה.  ולאתרי  לפולין  משלחות  קיום  של 
 )1995 )רובינשטיין  לראיה"  שמיעה  דומה  ו"אינה  נפש"  מהלך 
קריאת ספרות, לימוד מקורות, צפייה בסרטים, שמיעת הרצאות 
ולסיור  לביקור  ערוך  אין  אולם,  ונחוצים,  טובים  השואה  בנושא 

באתריי ההתרחשות עצמם.
אני חש שמעבר ללקח הלאומי החשוב של מימוש הציונות בארץ 
חשוב  מסר  לשאת  עלינו  חזקה,  יהודית  במדינה  והצורך  ישראל 
והוא הערך של סולידריות יהודית. הנאצים לא הבחינו בין יהודי 
עשיר לעני, בין אשכנזי לספרדי, בין שומר תורה לחילוני, בין ציוני 
לאיש ה"בונד" – גורל אחד היה לכולם. הביקור בפולין ובמחנות 
ההשמדה מקהה את הניגודים העמוקים בחברה שלנו, נשאנו דגלי 
ישראל כאיש אחד, ואני תקווה שנמשיך ברוח ערבות הדדית זו גם 

בישראל. 
אסיים בקטע שלקוח מאחד המסעות של יהודיה, אזרחית מדינת 

ישראל הגברת ציפי גולדשטיין מכפר חסידים:
והמפואר  העשיר  היהודי  העבר  את  לראות  זה  בפולין-  "להיות 

שהיה ואיננו.

סמינר חטיבת האקדמאים בתעשייה אווירית, פולין, מאי 2012.
"מנהיגות יהודית בתקופת השואה - שורשים ומורשת" 

בכניסה למחנה הריכוז אושוויץ בירקנאו. מאי 2012.
משתתפי הסמינר בכניסה למחנה הריכוז באושוויץ, תחת השלט 

"העבודה משחררת". מאי 2012.



הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 27הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 262012 הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 2012 27הד המח"ר גיליון מס' 41 - נובמבר 262012

ישיבה מיוחדת לזכרו של מרדכי גני ז"ל, 
יו"ר האגודה 2012 - 1984

מאת: אייל נחמיאס

האגודה, יו"ר  של  לזכרו  האגודה  הנהלת  של  מיוחדת  ישיבה  התקיימה   9.9.12 ביום 
מר מרדכי גני ז"ל . בישיבה השתתפו גם בני משפחתו של גני . בתו - רונית, בנו- גרי, אחיו 

איציק ומשה ובני משפחה נוספים. 
השאיר  גני  "מרדכי  באומרו:  המיוחדת  הישיבה  את  פתח  האגודה,  יו"ר  מ"מ  סער,  אלי 
בלכתו חלל גדול . אדם גדול שחרט על דגלו עשייה ציבורית למען טובת הכלל . כבר מצעירותו 

קשר עצמו לשירות הציבורי שנתן תוכן ועניין לחיו, בהן בנה ויצר יש מאין . 
חלקים משמעותיים מעשייתו היו בהתנדבות כמו באגודה לקידום יחסי אנוש בה כיהן כיו"ר 
כיהן כמזכ"ל  פעילותו הציבורית היתה בשנים בהן  גולת הכותרת של   .77-82 בין השנים 
הסתדרות המח"ר בהן יצק את היסודות להסתדרות המח"ר. אך ספינת הדגל שלו הייתה 
כהונתו במשך 28 שנים כיו"ר אגודת האקדמאים משנת 1984. בשנים אלו השקיע את כל 
כוחו ללא לאות, בניהולה השוטף של האגודה, בביסוסה ובקידומה ועשה זאת באהבה רבה 
במסירות ובנאמנות וזכה למלוא ההערכה והוקרה מצד חברי האגודה, אישי ציבור ומראשי 

מוסדות וארגונים . 
הערכה זו באה לידי ביטוי בקבלת התואר "יקיר האגודה" ותעודת הרשמה ב"ספר הזהב" 
של קרן קיימת לישראל, לאות "תודה והערכה על מפעל חיים, בפועלו העצום והרב למען 

ציבור האקדמאים במדעי החברה והרוח בישראל.
גני השתייך לדור אנשים שהאידיאולוגיה והערכים שלהם הניעו אותם להקדיש זמן ומאמץ 

לפעילות ציבורית וולנטרית וראה בעשייתו ערך עליון".
את דבריו סיים אלי בציטוט אותו נהג מרדכי גני ז"ל לא פעם להשתמש: "כי אין טוב מאשר 

ישמח אדם במעשיו" )קהלת ג', כ"ב (.
לאחר דברי מ"מ יו"ר האגודה, אלי סער, נשאו גם חברי הנהלה אחרים דברי הספד וביניהם: 
ד"ר אבי אביב - יו"ר מחוז ת"א והמרכז, אפי להב - יו"ר מחוז ירושלים, עו"ד מיכה לנקרי 
- יו"ר האגודה במחוז הדרום, ושלמה קלדרון. בדבריהם העלו על נס את פעילותו הברוכה 
ורבת השנים של מרדכי גני ז"ל, בעבודתו הציבורית ובדאגתו ובפעילותו ללא גבולות למען 
ראשון  כבית  לעיתים  ראה  אותה  האקדמאים  אגודת  ולמען  בישראל  האקדמאים  ציבור 
והשקיע בא את מירב מרצו וזמנו. בדבריהם ציינו את תכונותיו הייחודיות של מרדכי גני 
את יושרו האישי ואת הגינותו  שליוותה אותו בכל מהלך חייו הציבוריים. אחיו של מרדכי 
גני . הודו למשתתפים על קיום הישיבה המיוחדת  ועל הדברים היוצאים מן הלב שנאמרו 
הודות מרדכי גני ז"ל תוך שהם מביעים הערכה רבה להחלטת האגודה להוציא לאור את 

ספר זכרונותיו של מרדכי.
במהלך הישיבה הוקרנה מצגת מרגשת על חייו של מרדכי גני. המצגת הוכנה ע"י ד"ר אבי 

אביב, יו"ר האגודה במחוז ת"א והמרכז . 
רונית וגרי, ילדיו של מרדכי גני ז"ל, הודו לנוכחים על דבריהם המרגשים ואף שיתפו את 

הנוכחים בחוויות המשפחה במהלך שנות התנדבותו של מרדכי גני כיו"ר האגודה .
של  ספרו  את  לאור  להוציא  האגודה  הנהלת  החלטת  באישוש  נחתמה  זו  מיוחדת  ישיבה 

מרדכי גני עליו הוא שקד בשנות חייו האחרונות.  

עומק  את  להבין  -זה  בפולין  להיות 
האובדן שגרמה השואה לעמנו.

להיות בפולין - משמעו לצעוד ב"בית 
העם  של  ביותר  הגדול  הקברות 

היהודי".
להיות בפולין - זה לצבוט את עצמך 
כדי להאמין שאתה נמצא במקומות 
ההם- שבסרטים ובתמונות.                

שאתה  לחשוב  זה   - בפולין  להיות 
מבין את משמעות המילה "שואה", 

אבל אתה לא )מבין(.
פרקי  לקרוא  זה   - בפולין  להיות 

תהילים: 
"באו גויים בנחלתך", "כי הנה אויבך 
סוד...",  יערימו  עמך  על  יהמיון... 
"...אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר 

שם ישראל עוד",
- זה לשיר אחרת את  להיות בפולין 
"אני מאמין", "עם ישראל חי ועוד".

להרגיש  משמעו   - בפולין  להיות 
יהודי גאה.

כולם  להיות  זה   - בפולין  להיות 
מהתפוצות,  ויהודים  )ישראלים 
וזקנים(   צעירים  וחילונים,  דתיים 

כאחד, ואחד בשביל כולם.
להיות בפולין - זה לקיים את הנדר: 
לא  ודבר  לזכור  הכול,  את  "לזכור 

לשכוח"- של שלונסקי.
שליח  להיות  זה   - בפולין  להיות 
למי  שליח  ולהיות  שנרצחו,  מי  של 

שעדיין לא יצאו למסע.
להיות בפולין - זוהי חובה!

סרי  עוזי  סער  אלי  לכם,  תודה 
למופת  שארגנתם  שני  ושלמה 
ולתפארת את המסע, ושהגשמתם לי 
ולרבים חלום - לצעוד בראש מורם, 
ועובד  ישראל  מדינת  אזרח  יהודי, 
את  בגאון  נושא  אווירית,  תעשייה 

דגל הלאום.

    רשמי מסע בפולין
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סמינר בצפון איטליה 
זה לא עוד סמינר שהיה

או סתם נסיעה לצפון איטליה
בכל נסיעה יש תוכנית ומסלול

אבל לא רק זה עושה את הטיול

כל יום שעבר לא יחזור יותר,
אבל יש דבר קטן ענק שתמיד ישאר 

ואלו הזיכרונות המדהימים,
של כל הרגעים המתוקים

ואתם הצוות  של הממשים עם רב החובל של הספינה,
הצלחתם במיומנות מדהימה,

לקחת אותנו למקומות קסומים
דאגתם לכל הדברים הגדולים והקטנים

ועשיתם לנו חשק לטיולים הבאים.

הראתם לנו שאפשר לעבוד ולעשות חיים,
וגם בסופות ידעתם לנווט ולהרגיע,
לא נתת לכל מיני רוחות להשפיע,

הנהגתם אותנו בכל מיני מצבים כאלו ואחרים,
היית לנו משענת ואוזן קשבת, אנשים מקסים.

וכאן המקום לומר לך מילה אחת ויחידה 
מילה קטנה עם נוכחות וכוונה - תודה!

בתפילת "נשמת כל חי" אומרים:

"ִאילו ִפינו ָמֵלא ִשיָרה ַכיָם,
וְלשונֵנו ִרָנה ֲכַהמון ַגָליו...

ֵאין ֲאַנְחנו ַמְסִפיִקים ְלהודות ְלָך."

גם אם נשתמש בכל המילים, לא נוכל להביע את רגשי 
התודה הענקיים. אין בפינו מספיק מילים להודות לכם 
- אנשים גדולים עם נשמה ענקית וטהורה - על כל מה 

שעשיתם למעננו גם כל השנה..

מאת: מאיר אטיאס

אלי סער, עוזי סרי, שלמה שני שלום!
על  רבה  והערכה  הלב,  מעומק  תודה,  לכם  כותבת 

אירגון הסמינר לרומא. )יולי 2012(
והאוירה  המלון  ההדרכה,  האירגון,  התוכן, 
הראשונה  ההשתתפות  לי  זו  מושלמים.  היו  כולם 
והצליחו  אימצו  חיזקו  מדהימה.  והחוויה  בסמינר 

בעבודתכם. 
בברכה,      

רויטל רימון     

אלי, עוזי ושלמה יקרים,
תודה רבה על 4 ימים של חוויות בלתי נגמרות בסמינר ברומא .

הארגון המושלם, המקומות בהם ביקרנו, ההדרכה, 
החברה וכל הפינוקים הקטנים נתנו תחושה שחשבתם

עלינו בזמן ההכנה ורק רציתם שנהנה...  והצלחתם בגדול.
היה לנו כיף אמיתי!!!

תודה רבה מכל החברים במשאבי אנוש מלמ
יהודית, חגית, אלה, אריה ואישתו עופרה, מיכל ומיכל.

מחכים כבר לסמינר הבא!!!

מספר  התמודדו  העבודה  מפלגת  מטעם  פ"ת  מחוז  מזכיר  תפקיד  על 
מועמדים. חלקם פרשו בשלב המוקדם ולהתמודדות לתפקיד נשארו שניים 

והם: שלום קוטלר ויהודית לנדאו.
את  הביאה  התיקו  תוצאת  כאשר  השניים,  בין  צמוד  מאבק  זה  היה 

המתמודדים לסיבוב בחירות שני.
בסיבוב הבחירות השני גבר שלום קוטלר על יהודית לנדאו וזכה בתפקיד 
שלום  של  שבחירותו  לציין  יש  העבודה.  מפלגת  מטעם  פ"ת  מחוז  מזכיר 
קוטלר בוצעה ע"י חברי מועצת הסניף הנבחר ללא "דילים" ו/או סיכומים 
העיר  לתושבי  המוכר  פעלים  רב  ציבור  איש  קוטלר,  מראש.  שהן  כל 
במסגרת פעילותו הציבורית הענפה בעיריית פ"ת. קוטלר הינו חבר הנהלת 
העיר וחבר מועצת העיר, אשר מסגרת תפקידיו בעירייה כוללים את ראש 
המינהל הכללי, ראש אגף הספורט, יו"ר הועדה לשימור אתרים והועדה 

לאיכות הסביבה ויו"ר ועדות נוספות וחשובות בעירייה.
ולמען הציבור, הציב  קוטלר, בהיותו איש ציבור אשר נבחר ע"י הציבור 
לשרת  לו  שניתנה  בזכות  גאה  הוא  מילת המפתח: שרות.  עיניו את  לנגד 
דוגמא  יכולים לשמש  ופעולותיו במסגרת תפקידיו  פעילותו  את הציבור. 
לרבים כיצד על איש ציבור לנהוג. פניות של תושבים לעזרה בפתרון בעיות/

מצוקות אשר נתקלו בהם, נענות ברצון ובחיוך. 
הוא  ממנה  האווירית,  בתעשיה  עבודתו  בין  היממה  את  מחלק  קוטלר 
פעילותו  לבין  התעופה,  בתחום  בכיר  מאוד  בתפקיד  בכבוד  מתפרנס 
מאוד  פעיל  הוא  פ"ת  בעיריית  לתפקידיו  פרט  אשר  הענפה  הציבורית 
ובהסתדרות  האגודה  בהנהלת  ופועל  האקדמאים"  "אגודת  במסגרת 
האקדמאים. פעילות נוספת וחשובה של קוטלר היא במסגרת הנהלת קרן 

למען בטחון ישראל )לב"י( ופועל רבות למען פעילותה וקידומה.
קוטלר, לאחר בחירתו למזכיר מחוז פ"ת מטעם מפלגת העבודה תימצת 
ליצור  כוללים:  והם  זה,  תפקידו  במסגרת  מטרתו  ועיקרי  משנתו  את 
כדי  הפתח-תקואית  העבודה  במפלגת  השונים  הזרמים  כל  של  אחדות 

להשיג גיבוש.
על  קוטלר  שלום  את  מברכים  וחבריה  האקדמאים"  "אגודת  הנהלת 

בכירתו למזכיר מחוז פ"ת מטעם מפלגת העבודה. עלה והצלח!

שלום קוטלר, מזכיר מחוז פ"ת 
מטעם מפלגת העבודה.
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חברי הנהלת האגודה בחטיבת התע"א בסמינר בצפון איטליה אוגוסט 2012. 
משמאל לימין: חזי כהן, שלמה שני, אבנר דהרי, אלי מור יוסף, אלי סער, 

שלום קוטלר ויו"ר ועדת בקורת באגודה - איגנציו גולדפארב

המפגש החל לקראת ליל בתנב"ג, טרמינל שלוש, קבוצה מאורגנת, 
פעילים  נציגים  שלושה  בראש.  הממש"ים  ונציגי  מופתי,  סדר 

ובראש אלי סער, דואג, מתעניין, ממוקד מטרה, וחד כתער.
ובהרגשה נעימה ואמפטית המראנו עם "NEOS" חברה איטלקית 
בטוחה  נחיתה  לקראת  בורונה,  התעופה  שדה  אל  ישר  ותיקה, 
ורכה. איסוף המזוודות התנהל בקצב איטלקי ממש טיפוסי וקצת 
מוזיאון  הראשון  היעד   – לאוטובוסים  בזריזות  ומשם  ביזארי, 
פרארי. לאחר חוויה מהנה של מכוניות הדגל F-1 עטורות התהילה 
וכל פרס, עם ידידיה למודנה העתיקה שיעור על כנסיות רומנטיקה 
בפרארה  במלון  התמקמנו  ערב  לעת  הדוכס.  וארמון  העירייה 
למנוחה ואגירת כוחות, לקראת הסיור בבירת טוסקנה היא פירנצה 
בירת האומנויות. סיור מודרך בכיכר הדואמו, בית הטבילה ומגדל 
הפעמונים, מוזיאון האקדמיה, עם פסל דוד – יצירת המופת של 
–סיור  הסמינר  במסגרת  הכותרת  גולת  האומנים.  גדול  דיוינצי' 
בעיר בבית הכנסת הספרדי, מבנה מפואר, ומרתק בסגנון מסורתי 
גותי ומאוד ייחודי. אשר בין כתליו שזורה ההיסטוריה של אנוסי 
מסוגר  יהודי  בגטו  ודת,  מסורת  לשמר  שידעו  וספרד,  פורטוגל 
ונפרד. קבלת שבת, ערבית ושחרית, בבית הכנסת הקטן בפרארה, 
ידידיה המדריך יצאנו ישר ל"דאורה".  ולאחר תפילת מנחה, עם 
ובראשה  מצודה  חומה,  המוקפת  העתיקה  העיר  ברחובות  סיור 
צריח, עיר  ייחודית בה שגשגה קהילה, בגטו יהודי מתוחם על סורג 
ובריח. הגן של פינצ'י קונטיני בעיר, מזכיר את הסרט עטור התהילה, 
העוסק ביהדות שורשית מבוססת, שנספתה בשואה ונותקה מחיי 
הקהילה. בפאדובה קיבלנו הסבר אקדמי על אוניברסיטה נחשבת 
ומאד עתיקה, האוניברסיטה היחידה במאה ה- 15 בה יכלו יהודים 

ייחודית "סאנו דל גראפה" הידועה בארץ  ועיירה  ללמוד רפואה. 
וגם בנכר, בזכות תהליך ייצור וזיקוק הגראפה – היין זה או אם 
כיכר  העיר,  בפאתי  ממש  מרשימה  כיכר  מכל  ומפתיע  שיכר?  זה 

השלום ע"ש יצחק רבין – עובדה שצריך להוקיר.
בפאתי פאדובה חזרה למלון ריג'נסי הקסום בעמק פורה שבחבל 
ונטו, חדרים מקסימים מרפסות וסוויטות הצופות אל הנוף ואוויר 
- נטו לעת ערב, ארוחה משולבת בהרצאה אקטואליה  בהיר וצח 
מהנעשה בהסתדרות המ"חר סיום מעניין ליום מרתק, הן מצפה 
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מקומי על היסטוריית הקהילה והוואי מסורתי יהודי.
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הניצבת  ומצודה  חומה,  על  שחפים  מרוץ,  בסירת  מפתיע  שייט 
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של ממשי"ם, אנחנו מחכים כבר לשנה הבאה.

מאת: גואל בבאסמינר בצפון איטליה וטוסקנה, אוגוסט 2012

משתתפי הסמינר בצפון איטליה, ברקע בית הכנסת העתיק בעיר מודנה
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אגודת האקדמאים למדעי החברה והרוח בישראל נוסדה 
כארגון גג מדעי וחברתי לכל בעלי המקצועות   1956 בשנת 
בתחום מדעי החברה והרוח. היא עונה לצרכים אקדמיים 
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המאמצים והאמצעים, כדי להעניק לחבריה תמורה מלאה ומשמעותית, הרגשת 
שותפות והנאה, תוך מתן אפשרויות רבות ליצירת קשרים מקצועיים וחברתיים 
עם עמיתים במגוון מקצועות המח"ר. השתייכות לאגודת האקדמאים מעניקה 

יתרון מיוחד ומאפשרת לחבריה לשמש" כתובת "מקצועית וחברתית.
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טיפוח קשרים עם אוניברסיטאות, מכללות ומוסדות מחקר בארץ ובעולם.   
טיפול ברישוי מקצועות מדעי החברה והרוח.   
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הקמה והפעלה של מרכז בינלאומי לחינוך לדמוקרטיה ולשוויון.   

סיוע לקליטה חברתית של עולים אקדמאים.   
קיום פעילות חינוכית, תרבותית וחברתית.   

פעולות האגודה
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העמותה.עריכת קורסים, סימפוזיונים, חוגי השתלמות, סמינרים, ימי עיון, 

סיורים  מקצועיים וכיו"ב. 
קיום כנסים ארציים וסימפוזיונים בינלאומיים, בשיתוף מוסדות ועמיתים,    

בארץ ובחו"ל.
ייצוג האקדמאים במדעי החברה והרוח במישור האקדמי בארץ ובעולם.   

קיום "במת האקדמאי" – מוקד לדיונים בענייני המדינה, החברה והמדע.   
קיום קשרים בינלאומיים וחילופי משלחות מקצועיות.     

קיום חוג מנהלים בכירים וחוגים מקצועיים אחרים.   
ולקירוב  והשוויון  הדמוקרטיה  ערכי  להקניית  קהילתית  חינוכית  פעילות    

הלבבות בין העדות והעליות השונות בישראל.
ארגון ושילוב אקדמאים מבני המיעוטים בפעילות העמותה.   

הוצאה לאור של כתב עת מדעי ופרסומים מקצועיים.   
פעולות תרבות והעשרה.   

האקדמית  האוכלוסייה  של  הצרכנות  מועדון  "הוט",  במועדון  חברות    
והטכנולוגית בישראל.

 
חברות באגודה

ובחו"ל,  בוגרי אוניברסיטאות מוכרות בארץ  זכאים להתקבל כחברים באגודה 
תעודות  ובעלי  ומעלה  ראשון  אקדמי  תואר  בעלי  והרוח,  החברה  מדעי  בתחום 

מטעם מוסדות, שהוכרו ע"י הנהלת העמותה.

אגודת האקדמאים
למדעי החברה והרוח

ISRAEL ASSOCIATION
OF GRADUATES IN

THE SOCIAL SCIENCES
& HUMANITIES

נושאי תפקידים באגודההאגודה

נשיאות כבוד
פרופ' יעקב פרנקל - נשיא

דב בן- מאיר

פרופ' אבישי ברוורמן

ראובן גולדברג

פרופ' משה מנדלבום

עו"ד משה ל. מרון

פרופ' אברהם פרידמן

פרופ' אפרים צדקה

מ"מ יו"ר האגודה
אלי סער

יושבי ראש המחוזות
דר' אבי אביב, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז

אריה ונגרקו, יו"ר מחוז חיפה והצפון 

אפי להב, יו"ר מחוז ירושלים

עו"ד מיכה לנקרי, יו"ר מחוז הדרום

גזבר האגודה
רו"ח יהודה וידן

יו"ר ועדת המלגות
פרופ' אייל זיסר

יו"ר ועדת הביקורת
איגנציו גולדפרב

אב בית-הדין
דר' מנשה רוזנפלד

חברי ההנהלה הארצית
איווניר,  שי  אידלמן,  צבי  אביעד,  אוריאל 

חנה בן חורין, מאיר דגן, אבנר דהרי, שלום 

הרשקו, חזי כהן, אליהו מור-יוסף, עוזיאל 

סרי, שלום קוטלר, זהבה שוטן, שלמה שני, 

שלמה קלדרון.

שכירים יקרים

מגיע לכם הרבה כסף ממס הכנסה!

השירות שלנו כולל סיוע מלא באיתור הטפסים הנדרשים לקבלת ההחזר
סודיות ושירות אדיב ומקצועי מובטחים!

תשלום עמלה 
על בסיס החזרים 

בלבד

אנו, אבסולוט יועצים בע"מ, מתמחים למעלה מעשור בהשגת החזרים גבוהים 
לאחר  מתקבלים  ללקוחותינו  הגבוהים  ההחזרים  הכנסה.  ממס  שניתן  ככל 

בדיקה מעמיקה ומקיפה על-ידי רואה חשבון צמוד, הכוללת בין היתר:

רבים מתקבלים  במקרים  עבודה,  תחומי  ממגוון  שכירים  בשירות  מנסיוננו 
החזרי מס ניכרים. פנו אלינו גם אם פניתם לאחרונה למס הכנסה וגם אם 
רואה החשבון  החזרים. בשיחת טלפון עם  לכם  בטוחים שלא מגיע  הנכם 
שלנו, תוכלו לקבל מושג באשר לסיכוי להחזרים וגובה ההחזרים המשוער.

בדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה לשכירים במצבים הבאים:שכיר בלבד, שכיר העובד   
ביותר ממקום עבודה אחד, שכיר העובד גם כעצמאי.

בדיקת זכאות להחזר תשלומי בטוח לאומי במצבים הבאים: שכיר העובד ביותר ממקום   
אחד, בעלי הכנסות גבוהות, שכיר העובד גם כעצמאי.

בדיקת הפעילות בניירות ערך סחירים ואפשרות קיזוז הפסדים מול רווחים בשנים הבאות.   
בדיקת שומות מס שבח ואפשרות פריסת המס/קיזוז מהפסדים בניירות ערך.

ותיקון שומות מס הכנסה לשכירים אשר פנו למס הכנסה בעבר או מדי שנה. בדיקה   
בדיקת זכאות להחזרי מס הכנסה לבן/בת הזוג.  

שילוב חקיקה מיסויית רלבנטית ופרקטיקה מקובלת בעת דרישת ההחזרים ממס הכנסה.   
דרישת מכסימום הטבות המס שמגיעות לכם ולא קיבלתם אותן!
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לידיעתכם: אנו מלווים את התהליך עד אשר החזרי המס יועברו ישירות לחשבונכם 
בבנק. במידה ולא תהיה זכאות להחזר - לא תחויבו בתשלום.

חלקן.  או  האחרונות  השנים  שש  בעבור  מס  החזרי  לדרוש  ניתן  לבכם:  לתשומת 
     החזר מס שלא יידרש במועד, לא יוחזר! 
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