רשימת הנושאים
• שהיו מסובין באיראן ומספרים ביציאת מצרים
•מה טוב בשיעבוד? ומה רע בחירות?
•נקמה? קריאה חרדית להחרמת אירועי פסח בחברון
•צה"ל נגד בר רפאלי" :לא שירתה ,לא ראוי שתייצג
את ישראל"
•אין חיה כזו ,אבל בקרוב תהיה
•השתיל שנטע אובמה בבית הנשיא יילקח להסגר

קריקטורה יומית 21.3.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

קריקטורה יומית 20.3.13

קריקטורה יומית "הארץ" מאייר :ערן וולקובסקי

קריקטורה יומית 17.3.13

קריקטורה יומית "ישראל היום" מאייר :שלמה כהן

שהיו מסובין באיראן
ומספרים ביציאת מצרים

אבירם פז וההגדות הנדירות
צילום :ניב פייס'

אוסף ההגדות לפסח של אבירם פז
זכה לתוספת נדירה :עותק שהכינו
לוחמים יהודים ששירתו באיראן במלחמת העולם ה־2
דני ברנר כתבנו בצפון פורסם ב19.03.2013 :

אבירם פז בן ה־ 60אוסף כבר שנים רבות הגדות לפסח
ומאחסן אותן בביתו שבקיבוץ משמר העמק בחדר
ממוגן המצויד בבקרת טמפרטורה .בסה"כ מחזיק פז
אוסף של  8,000הגדות ,אולם לאחרונה נוספו לו שתיים
נדירות שמהן הוא מתרגש במיוחד.

אבירם פז וההגדות הנדירות
צילום :ניב פייס'

אחת היא הגדה לפסח שהכינו לעצמם חיילים יהודים,
ששירתו בצבא הבריטי בזמן מלחמת העולם השנייה
והוצבו באיראן בין  1942ל־" .1945מדובר בעשרות
לוחמים שכינו את עצמם 'חיילים יהודים בגלות בבל'",
הוא מסביר" ,הם עסקו במשימות הגנה מפני מתקפה
אפשרית של צבאות גרמניה ויפן על מתקני הנפט ועל
בתי הזיקוק של העיר אבדאן".

אבירם פז וההגדות הנדירות
צילום :ניב פייס'

אותם חיילים השתמשו בדפי נייר פשוטים כדי להכין
לעצמם את ההגדה ,שאותה הדפיסו במכונת כתיבה.
הכריכה עשויה קרטון ששימש את הבולשת הבריטית
לאריזת ציוד" :היה מספר קטן מאוד של עותקים
שנכחדו ,והעותק שנמצא בידיי הוא כנראה היחיד
ששרד בעולם .אגב ,הלוחמים הללו גם הקימו וערכו
עיתון ששמו היה 'ענב' ופירושו 'על נהרות בבל'".

אבירם פז וההגדות הנדירות
צילום :ניב פייס'

הגדה נוספת שפז הצליח לשים את ידו
עליה היא של לוחמי פלוגת הסיור המיתולוגית של
חטיבת גבעתי .ההגדה הוכנה על ידי הלוחמים בשנת
 1954והיא עשויה דפי סטנסיל פשוטים .בתוכה
מפוזרים איורים וסמלים ,כולל הסמל האגדי של
חטיבת גבעתי דאז ,שבו נראים קקטוסים וחרב" .זאת
הגדה בסגנון הפלמ"ח והקיבוצים .יש בה איורים של
כלים ששימשו את צה"ל באותם ימים ,ובעיקר הג'יפים
של שועלי שמשון ,והרבה מילים מהללות".

מתפללים יהודים מחוץ
למערת המכפלה חברון
צילום ארכיון :פלאש 90

נקמה?
קריאה חרדית להחרמת אירועי פסח בחברון
תלמידים מישיבת מיר החרדית יוזמים חרם על
הסיורים וההופעות שמארגן היישוב היהודי בחול
המועד בעיר האבות ,שמושכים קהל חרדי רב .אחד
הפעילים" :שהציבור הדתי-לאומי יידע שאם יש
מחיר לחרם ,אז הוא הדדי"
ארי גלהר | 20/3/2013

מתפללים יהודים מחוץ
למערת המכפלה חברון
צילום ארכיון :פלאש 90

המתיחות בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי
בעקבות הצטרפות תנועת הבית היהודי למממשלה בלי
חרדים ,עולה על פני השטח :יוזמה חדשה של בחורי
ישיבה חרדים קוראת להחרים את ההופעות והאירועים
שמתקיימים מידי שנה בעיר האבות חברון ,אליהם
נוהרים משתתפים חרדים רבים.

מתפללים יהודים מחוץ
למערת המכפלה חברון
צילום ארכיון :פלאש 90

מדובר בשורה של אירועים שמקיימים גורמים ביישוב
היהודי בחברון בימי חול המועד של החגים סוכות
ופסח .בין השאר נערכות במועדים האלה הופעות של
זמרים פופולריים ,במטרה למשוך אליהם בחורי ישיבה
ובנות סמינר .כך לדוגמא יופיעו השנה באירוע המרכזי
שייערך בחול המועד פסח כוכב הזמר החרדי ליפא
שמלצר וכן אמנים וזמרים נוספים.

מתפללים יהודים מחוץ
למערת המכפלה חברון
צילום ארכיון :פלאש 90

את היוזמה לחרם על אירועים
היישוב היהודי בחברון מובילים מספר בחורים מישיבת
מיר הירושלמית .לדברי ישראל פרידמן ,מיוזמי
ההתארגנות ,הם החלו לפנות לחבריהם מכל הישיבות
וקראו להם להדיר את רגליהם מעיר האבות" .כשאחנו
באים לאירועים שלהם ,אנחנו מוסיפים להם כוח
וכולם רואים את החוזק והעוצמה של היישוב היהודי",
הסביר פרידמן .עכשיו ,אחרי שהם החרימו אותנו ,הגיע
הזמן שאנחנו נחרים אותם ולא נגיע לאירועים שלהם ".

צילום ארכיון :פלאש 90

פעיל נוסף ביוזמה שביקש שלא להיחשף,
סיפר כי הוא וחבריו הצליחו עד כה לשכנע
מאות צעירים חרדים להימנע מהגעה
לאירועי החג בעיר האבות" .בכל האירועים
שמארגן הציבור הדתי-לאומי בחברון ,בחורי ישיבות
ובנות סמינר הם המרכיב המרכזי" ,סיפר הפעיל "זה
עוזר להם להוכיח לתקשורת עד כמה פופולרי היישוב
היהודי בחברון .אנחנו לא קבוצה מסודרת ומאורגנת
ואף אחד לא עומד מאחורינו .המטרה שלנו היא להביע
את הכאב שלנו ,ולהראות לצד השני שאם יש מחיר
לחרם ,אזי הוא הדדי .אם היום לא נתעשת וניתן
שידרכו עלינו ,הם יעשו לנו את זה בעתיד שוב ושוב ".

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

מה טוב בשיעבוד? ומה רע בחירות?
"ה"ביחד" הוא סוג של שעבוד ,שאנו שמחים לקראתו
אפילו ואולי במיוחד בחג הפסח .דווקא החג הזה,
שהוא החג המציין את יציאתנו לחירות ועצמאות ,הוא
החג שה"ביחד" הוא החזק יותר מכל"
הרב רפי אוסטרוף | 18/3/2013

"אהבתי את אדונִ י ,את אשתי ואת בני – לא אצא
חפשי"  -שמות כ"א ה'

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

על פי הלמ"ס ,גיל הנישואין בישראל עולה ועולה .כאשר
מדברים עם רווקים על הכניסה לנישואין ,הרבה פעמים
עולה החשש מפני כניסה להתחייבות ,התבייתות,
ואחריות .במילים אחרות – השעבוד לבית .לא רק
לבית ,לאישה אחרת ,לאיש אחר ,לדעה אחרת ,למישהו
או למשהו.

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

הרצון לחירות מוחלטת וחופש הוא רצון פשוט המשותף
לאנשים רבים ,ואת זה בדיוק אנו חוגגים בחג הפסח.
חירות זו עצמאות מחשבתית ופיסית ,והיציאה של עם
ישראל משעבוד מצרים ,מסמל לנו ולעולם כולו את רוח
החירות של האדם .בבית ילדותי ניגן ברקע תקליט של
להקת שחורים מארה"ב בשם Golden Gate
Quartetואחד השירים היפים והאהובים משם הוא
על משה רבינוlet my people go :

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

שחרור העבדים היהודים ,סימל
עבור מיליוני שחורים באמריקה את השחרור שלהם.

אך האם ייתכן אדם הרוצה בעבדות כמאמר הפסוק
בראש המאמר? התשובה היא כן .אך עבדות קצת שונה.
אדם הנכנס לברית הנישואין מקבל על עצמו ברצון
ובלב שלם סוג של עבדות ושעבוד .מאותו רגע ,אתה
כבר לא לבד ,יש לך אחריות כלפי האיש/ה ,כלפי
הילדים ,כלפי המשכנתא ועוד ועוד .אז למה שאדם
שפוי יעשה דבר כזה?

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

כי זה שעבוד אהוב .אם אני אדם חופשי לגמרי ,ללא
שום מחויבות לאף אחד אחר ,אז אני גם לא חשוב לאף
אחד בעולם .אם אני יכול בהתראה של חמש דקות
לקום ולנוסע לכל מקום שארצה ,אז גם אף אחד לא
יתגעגע אלי ,וכנראה גם אני לא .יש קסם מיוחד בחופש
הזה ,ואולי זה מתאים לתקופות מסויימות בחיים של
בן אדם .אך בחיים האמיתיים :השעבוד ,או אם תרצו
הקשר והחיבור ,הוא הדבר האמיתי.

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

לצערי ,פגשתי במהלך חיי יותר מדי אנשים בודדים .יש
מעט מאד קללות שאני יכול לאחל לאויבי שהם
חמורים יותר מהבדידות .הכרתי אדם בן חמישים,
שהיה לו הכל ,לאחר שהתמסר לעבודתו ללא גבול
והצליח בה מעל למשוער .אך כיון שהוא הותיר מאחור
את אשתו וילדיו ,אז בעצם לא היה לו כלום.

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

מה טוב בשעבוד-התחברות הזאת? קשה להסביר ,כמו
שלא ניתן להגדיר במילים את משמעות האהבה .הקשר
המתמיד ,החיבור ,הדאגה ,הידיעה שאני חשוב למישהו
ושיש לי מקום בעולם הנקרא בית – הוא שווה לאין
ערוך יותר מאשר החופש המדומה של הבדידות
המוחלטת.

הרב רפי אוסטרוף
מתוך אתר מעריב

כמובן ,הדאגה של אמא פולניה יכולה
להיות כובשת ודביקה משהו .ואם אין
לאדם זמן לעצמו ,אז הוא יכול להרגיש חנוק ,אך כאשר
האדם יעשה את חשבון נפשו – ה"ביחד" הוא סוג של
שעבוד ,שאנו שמחים לקראתו אפילו ואולי במיוחד בחג
הפסח .דווקא החג הזה ,שהוא החג המציין את יציאתנו
לחירות ועצמאות ,הוא החג שה"ביחד" הוא החזק יותר
מכל .ואפילו אותם ישראלים המרחיקים עד קצוות
תבל על מנת להיות קצת לבד ולצאת מהארץ הלחיצה
ודביקה שלנו ,מחפשים להיות ביחד בסדרי פסח בכל
רחבי עולם.

תת אלוף מרדכי
צילום :יותם רונן

צה"ל נגד בר רפאלי:
"לא שירתה ,לא ראוי שתייצג את ישראל"
מאת :יאיר אלטמן ,מערכת וואלה! חדשות יום ראשון 17 ,במרץ 2011

במכתב חריף ששלח דובר צה"ל ,תת-אלוף מרדכי
למשרד החוץ ,תקף את השתתפותה של דוגמנית העל
בקמפיין הסברה בחו"ל" .שולח מסר של סלחנות
והעלמת עין כלפי השתמטות מהצבא" ,כתב

תת אלוף מרדכי
צילום :יותם רונן

צה"ל נגד בר רפאלי :דובר צה"ל,
תת-אלוף יואב (פולי) מרדכי ,שלח בימים
האחרונים מכתב חריף למשנה למנכ"ל
משרד החוץ ,גדעון מאיר ,בו תקף את הקמפיין בו
מככבת דוגמנית העל הישראלית ,כמייצגת את ישראל
בעולם .במכתב ביקש תא"ל מרדכי לבטל את הקמפיין
של רפאלי ,וכתב" :הבחירה בנציגה שלא שירתה בצבא,
כמסבירה רשמית מטעם מדינת ישראל מעבירה מסר
של סלחנות והעלמת עין מאי גיוס לצה"ל ואף מעודדת
הזדהות בקרב צעירים וצעירות עם הצלחתם של אלו
שלא התגייסו" .מדובר בקמפיין העוסק בהמצאות
ישראליות ,בו היא מופיעה בהתנדבות.

תת אלוף מרדכי
צילום :יותם רונן

"צה"ל פועל בשנים האחרונות
במגוון רחב של דרכים להעלאת ערך
השירות בצה"ל ולמאבק בתופעת
ההשתמטות וזאת על מנת לשמר את הממד הערכי של
היות צה"ל צבא העם" ,המשיך מרדכי ,והסביר את
הסיבה שמצא לנכון לפנות אל משרד החוץ" :הגם
שקמפיינים להסברה בחו"ל אינם נמצאים בתחום
אחריותנו ,ראיתי לנכון להפנות את תשומת לבך למסר
השלילי לחברה הישראלית העשוי להינתן מהעמדתה
הרשמית של בר רפאלי שלא שירתה בצה"ל ,כנציגת
מדינת ישראל בקמפיין הסברה לחו"ל.

תת אלוף מרדכי
צילום :יותם רונן

ידוענים מהווים ,לעיתים ,מודל לחיקוי בעבור צעירים
וצעירות .הבחירה בנציגה שלא שירתה בצבא,
כמסבירה רשמית מטעם מדינת ישראל מעבירה מסר
של סלחנות והעלמת עין מאי-גיוס לצה"ל ואף מעודדת
הזדהות בקרב צעירים וצעירות עם הצלחתם של אלו
שלא התגייסו".

תת אלוף מרדכי
צילום :יותם רונן

דובר צה"ל חתם את דבריו במילים" :בטוחני כי
האנשים היצירתיים הפועלים בשירות משרד החוץ
יוכלו להעמיד קמפיין הסברה אטרקטיבי חלופי ,המצוי
בקונצנזוס החברה הישראלית ,ואשר ישרת היטב את
תדמיתה בחו"ל וגם יעביר מסר חשוב לחברה
הישראלית".

בר רפאלי על שער המגזין
ELLE

מדובר צה"ל נמסר בתגובה" :צה"ל רואה בחובת הגיוס
ערך עליון ופועל במגוון דרכים לחיזוק ערך השירות
בצה"ל .לא נתייחס לתוכן שיח פנימי".
מטעמה של בר רפאלי סירבו להגיב לדברים.

אין חיה כזו,
אבל בקרוב תהיה
מדענים באוסטרליה יצרו
תאים של עוברי צפרדע שנכחדה לפני
עשרות שנים ,בעוד צוותים נוספים פועלים להשיב
חיות אחרות; לא כולם מתלהבים מהיוזמה
צפריר רינת  18.03.2013מדענים באוניברסיטת סאות’ ויילס
באוסטרליה דיווחו בימים האחרונים על פריצת דרך
בשחזור הגנום של צפרדע ממין נדיר שנכחד
באוסטרליה .לטענתם ,הם הצליחו ליצור תאים של
עוברי צפרדע שנכחדה כבר לפני קרוב לארבעה עשורים.

העוברים אומנם לא התפתחו בסופו
של דבר לצפרדעים בוגרות אבל עדיין מדובר בהישג
מדעי משמעותי .כעת ינסו החוקרים לגדל מחדש את
הצפרדע ולהשיבה אל הטבע.
המחקר היומרני הוא חלק מפרויקט לזרוס (על שם
האדם שעל פי הברית החדשה ,ישו הצליח להחזירו
לחיים) שפועל להשבתם של מינים נכחדים .מטרתם
המוצהרת של המדענים השותפים לפרויקט היא לבטל
חלק מהנזקים העצומים שגרם האדם במאות השנים
האחרונות למערכת האקולוגית.

הצפרדע הדרום-אוסטרלית
שבמרכז מחקרם של חוקרי פרויקט
לזרוס היתה בעלת אורח חיים יוצא דופן .היא בלעה
את הביצים שהטילה וכאשר בקעו מהם צפרדעים,
נהגה לפלוט אותם דרך פיה .בעבר הצליחו מדענים
להקפיא תאים של צפרדעים אחרונות ממין זה ,לפני
שנכחדו סופית .באחרונה הצליחו החוקרים להשתמש
בתאים אלה והחדירו אותם לביצים של צפרדע ממין
אחר .בדרך זו הם יצרו מצב שבו תאים אלה מתחילים
להתחלק וליצור עוברים של המין הנכחד.

בהמשך מקווים המדענים להשתמש בצפרדע מהמין
הלא נכחד כמעין פונדקאית שתגדל עוברים מהמין
הנכחד ,ולאחר מכן לתת לו להתרבות בעצמו“ .אנחנו
צופים בלזרוס קם מן המתים בצעד אחר צעד” ,אמר
בכנס אחד החוקרים ,הפרופ’ מייק ארצ’ר“ .זה פשוט
מעורר התרגשות”.

הכיוון המדעי החדש נקרא
DE-EXTINCTION
(ביטול או שלילת ההכחדה)
והוא מבקש לנצל שיטות
מחקר גנטיות על מנת לנסות ולהשיב לחיים מינים
נכחדים של בעלי חיים .כך ,לצד ניסיונם של מדעני
פרויקט לזרוס להחיות מחדש את הצפרדע הדרום-
אוסטרלית ,פועלות כיום ברחבי העולם קבוצות
מדענים נוספות ששוקדות על פעולת השבתם של מינים
נכחדים כמו ציפור הדודו המפורסמת מהאי מאוריציוס
באוקיינוס ההודי ,מין של זברה שנכחדה באפריקה,
פרת ים מאזור הקריביים ויעל שנכחד בספרד.

אבל האם באמת ניתן לסובב את הגלגל לאחור ולהחזיר
אל הטבע מינים שנעלמו ממנו? זו בדיוק השאלה
שנדונה בסוף השבוע בכנס שארגנו המגזין נשיונל
ג’יאוגרפיק וקרן ההחייאה והשחזור ,שמקדמת את
רעיון השבת המינים.

לקראת הכנס ובמהלכו
הביעו מדענים רבים
את חששם מהרעיון
העומד מאחורי הכיוון
המדעי החדש.
אחד האקולוגים הבכירים בארצות הברית ,פרופ’
סטיוארט פים ,טען במאמר שפרסם לקראת הכנס כי
השאלה המרכזית שאותה יש לבחון היא האם יש לאן
להחזיר את המינים הנכחדים .לטענתו ,ברוב המקרים
התשובה לשאלה זו שלילית ,מאחר שבית הגידול
הטבעי שלהם נהרס או נפגע קשות.

פים מזהיר כי יש מי שינצלו את רעיון החייאת המינים
כדי להצדיק את המשך ההרס של הטבע ,בנימוק שבין
כה וכה ניתן יהיה לשחזר את שנכחד“ .מה שחשוב
בשימור טבע הוא לדאוג לשימור המערכות האקולוגיות
בדרך שתתאים גם לצרכי עולם החי וגם לבני האדם”,
סיכם.

אובמה נוטע שתיל בגינת בית הנשיא
צילום  :רוייטרס

השתיל שנטע אובמה
בבית הנשיא יילקח להסגר
במשרד החקלאות אמרו כי מכיוון שהשתיל שהביא
אובמה במטוסו לא עבר בדיקה כנדרש הוא ייבדק,
בהליך שעשוי לקחת חודשים .אם יימצא תקין יוחזר
לבית הנשיא
שחר חי ונועם (דבול) דביר פורסם20.03.13 :

אובמה נוטע שתיל בגינת בית הנשיא
צילום  :רוייטרס

אל נא תעקור נטוע? השתיל שנטעו
אחר-הצהריים נשיא ארצות-הברית ברק אובמה ונשיא
המדינה שמעון פרס ,בחצר בית הנשיא בירושלים ,יוצא
ממקומו ויועבר לבדיקה במשרד החקלאות .מבית
הנשיא אמרו כי מדובר בהליך עליו סוכם מראש ,כיוון
שאובמה הביא את השתיל במטוסו והוא לא עבר
בדיקה כנדרש בכניסתו לישראל .ממשרד החקלאות
נמסר כי הוא יועבר להסגר ואם יימצא תקין יוחזר
לבית הנשיא .בבית הנשיא הדגישו כי היה ידוע שהעץ
יילקח.

אובמה נוטע שתיל בגינת בית הנשיא
צילום  :רוייטרס

"מכיוון שנשיא ארצות-הברית,
ברק אובמה ,הביא את השתיל איתו
ומכיוון שאסור להכניס תוצרת צמחית מחו"ל לישראל
מבלי שהיא עוברת בדיקה או הסגר ,בשל החשש
מהכנסת מחלות או מזיקים שמצויים על הצמח עצמו,
יועבר השתיל לבדיקות" ,הסבירו במשרד החקלאות.
הם הוסיפו כי "הנשיא שתל אותו בתוך עציץ ואם
יימצא נקי ממזיקים הוא יוחזר לחצר בית הנשיא.
"פעמים רבות מתחת לעלים ובשורשים מתחבאים
מזיקים ומחלות שאין לנו בישראל ואנו לא רוצים
לעשות להם עלייה" ,הוסיפו במשרד החקלאות.

אובמה נוטע שתיל בגינת בית הנשיא
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הם ציינו כי הדבר היה ידוע
לבית הנשיא ונעשה בתיאום מלא
עם משרד החוץ וכי לא מדובר ב"תקרית דיפלומטית".
במשרד ציינו כי בדיקת השתיל עשויה לקחת חודשים.
"הכול תלוי במה יעלה בהסגר .אי אפשר לדעת מראש
אף גם אם יימצאו מזיקים ניתן לטפל בהם .סיכוי סביר
שהשתיל יוחזר לבית הנשיא".
בבית הנשיא הדגישו כי האמריקנים ידעו שהעץ יילקח
לבדיקות ולכן הוא ננטע עם שורשיו.

