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אלישיב

רייכבר

הרכבת
להפריט את
כלידיעה נוספתעל קו הרכבת המתוכנןלאילת
לייצר בתוכיכמויות אדירות שלציניות.
מצליחה
משרד התחבורה מוכרלנו שוב ושוב סיפורים

הגרעינים התורניים

לדיון ,אין ספק
התיישבותם.ככלי

עשוילהביא ברכה.

בשולי

לאילת ,וזאת
על רכבת
לסיים את השלמת
ישראל׳
מצליחלגרוםל׳רכבת
הקו המהירמתל־אביב
לבאר־שבע.
כשבמשך שנים הואאינו

הרכבתמתעללת

בתושבי הדרום

כברלמעלה

תשתיות הקוהמהיר".

ההתרשלותשל׳רכבתישראל׳ בסיוםהעבודות

על

הקו

המהיר
לבאר־שבע

היא מן

אחת

הסיבותלכךשהמםילהלאילת תונח כנראהעלידי

זכיין פרטיולאעלידי
התחבורה,

ההפרטה

מהלכים.
ביותר
להניע

הממשלתית.
החברה
מסתמנת

בתחום

כפתרוןהיעיל

הפרטתקווי האוטובוס כבר

שדתה מאוד את התחבורה הציבורית
לפריפריה.
עכשיו צריכיםלהפריט את הרכבת.

מוקד
כמעט ארצי
תושבים מירוחם הפנו את תשומת לבי
לתופעה מעניינת :׳שירותי בריאותכללית׳
מפרסמים בכל מקום את המספר  2700כמוקד
לרופאים
שירותלקוחות ארצילהזמנת תורים
מומחים,

אך

כשתושבי

הדרום

הגדיר אתמיכאל ביטון,

ראש

אלמוני׳.
המועצה הנבחר בירוחם ,כ׳מועמד
ביטון,יליד ירוחם,ניהל בעבר את המתנ״ם
המקומי ,הקיםוניהל בעיירה מספר עמותות
והיה בהפעיל חברתיבולט .מעברלכך ,הוא
משתייך למשפחה ענפה ומוכרת ביישוב.
מרבית התושבים הכירו אותו לא פחות מאת
שאר המועמדים,ולכן לא ברור עבור מי בדיוק
הוא מוגדר
אלמוני .גם אם אחד המועמדים
כבר כיהן בעבר כראש מועצהולכן שמו מוכר
התקשורת ,זה עדיין לא הופך את שאר
לכלי
ל׳אלמונים׳.
אלמוניות היאעניין
המועמדים
רלוונטית .אם
לציון כשהיא
יחסי והיא ראויה
תושב חדש או לא מוכר היה מתמודדעל ראשות
׳אלמוני׳ ,אבל
המועצה היה ניתןלכנות אותו
אלמוני רק עבור העיתונאים אין
אם המועמד
לכך שום משמעות עבוראלו שבוחרים בו.
הבחירות שואלים אותי חברים
ב .מאז
שנבחר טוב
מחוץלירוחם" :תגיד ,ההוא
לכם?״ ,ומתכוונים לשאול אם הוא טובלחברי
הגרעינים בירוחם .אז ככה.לפני הכול אנחנו
ולכן "טוב
לנו״ פירושו טוב לכל
תושבי ירוחם,
תושבי ירוחם .אנחנו לאקהילה חרדית שבוחרת
את המועמד שטובלה גם אם היא לא משוכנעת
אצלנו סדרהעדיפויות הוא
שהוא טוב
לירוחם.
שלדעתנו הוא
שונה .קודםכול בוחרים את מי
פועלים לכך שהוא גם
לירוחם ,ורק אז
הכי טוב

שהקו המהיר

הסתם

בירוחם

הבחירות

א.׳מעריב׳

משבע שנים .בהתחלה
שיקצר את הנסיעה
מתל־אביבלבאר־שבע
לפעול ב־ 2007
משעה וחציל־  50דקות יתחיל
לציין
אחר כך דחו את התאריך במספר שניםמבלי
תאריך יעד חדש,ובמקביל הוסיפו כמעט רבע
לנסיעה .אם זה לא מספיק ,הרי שבשנתיים
שעה
האחרונות משביתה הרכבת את הקו הקיים כל
חודשיים למשך שבועבאמתלה של״עבודות על
הבטיחו

ודרכיהשתלבותם

במקום

שהתקנון שלו

מתקשרים

למספר המפורסם כדילקבוע
שהמוקד אינויכוללקבוע תורים
בתשובה
לתושבי הדרום,ושעליהם להתקשר למספר

ישתףפעולה

תור הם נענים

עם יוזמות ומוסדות המזוהים עם

קהילתנו,לטובת ירוחםכולה .אבל מעברלכך,
חברי הגרעינים בירוחם התפצלו בהצבעתם

טלפון אחר,ללא כוכבית ,כדי לקבל מענה.
לא ברור איך ׳שירותי בריאותכללית׳
כמוקד
המספר 2700
יכולים להגדיר את
ארצי אם הוא אינו מעניק שירות למאותאלפי
את
בחראיך/חירותי בריאות
מבוטחים שמתגוררים בדרום .בדוברות של
המספר  2700כמוקד ארצי אם הואאינו מעניק טירות
שהמוקד
׳שירותי בריאותכללית׳ הסבירולי
מעניק מגוון רחב של שירותים גם לתושבי
מבוטחים במתגוררים בדרום
הדרום .הדבר היחיד שהוא אינו מספק להם הוא
יכולים
זימון ביקוריםלרפואהיועצת .אז מה כן
יכולים
לקבל תושבי הדרום במוקד הארצי? הם
להצטרף
לתוכניות הביטוח הרפואי המיוחדות
יכולים לשלם על ביטוח רפואי
של הקופה ,הם
סמכותם אך ורק מהצבעתם הרשמית של חברי
לגרעינים תורניים
לניסוח הצעת תקנון
לתוכנית של הקופהלרפואת
לחו״ל אולהצטרף
אותו
הגרעין .בסוגיית מוסדותהגרעין ,קדיש סבור
מנקודת ראותו של תושב המקום.בהצעתו ,קדיש
יכולים
שיניים .השירות הרפואי היחיד שהם כן
שבגרעינים תורניים אין מקוםלקיומם של בתי
לדמוקרטיים יותר
מבקשלהפוך אתהגרעינים
לקבל באמצעות המוקד הוא התייעצות עם
או
שונות
שמדירים
תורניים
חינוך
מוסדות
מדרש
וכלפי
תורניות
כלפי
יותר
ולפתוחים
אחת
אחות ,אבל עם כל הכבודלאחיות(ישלי
דעות
דעות
או דמויות תורניות מלהשתתף בחיי בית המדרש
הם
שבה
האוכלוסייה
זאת
פועלים.
כזאתבבית) ,רוב הפונים למוקד עושים
לטענתו בית המדרשהגרעיני נוסד
או המוסדות.
הוא מציעלמ סד חברותבגרעין עבורכל תושב
כדי לקבל תורלרופא מומחה,ולא כדי לדבר
כדילהיות מקום ששייךלכולם וכך גם כל מוסד
הגרעין .בתמורה
החפץ בכך ומזדהה עם מטרות
׳כללית׳
עם אחות.במילים אחרות,לקוחות
באזור הדרוםיכולים
תורנישפועל בתוך בית המדרש או מטעמו.
לתשלום דמי החבר,תוענקלכל חבר זכות הצבעה
להיעזר במוקד בעיקר
כאמצעי לשלם
קדיש לא משלה את עצמו שכלהגרעינים
על דרכו שלהגרעיןועלהנהגתו .על פי ההצעה
ל׳כללית׳ ,אבל לא כאמצעי
התורניים עלגוניהם השונים יאמצו את התקנון
של קדיש״איןלפסול אף חבר מהשתתפותמלאה
לקבל מהם שירות.
וכלשונו .הוא מודע לכך שחלק
שלו ככתבו
בחייהגרעיןבגללדעותיו ,ואין שום זכות לאף
לא קטן מחבריהגרעינים הם יוצאי בתי מדרש
תוכנית הגרעין
גורםבגרעיןלמנוע הבעתדעה" .באשרלבעלי
בציונות הדתית שבהם אין פתיחות
תפקידים כמו רכז גרעין או ראש בית מדרש
הרב ד״ר אבי קדיש הגיעלכרמיאללפני
למגוון דעות
הגרעין ,קדיש טוען שהריבוןבגרעין התורני
של
אידיאולוגיים־חברתיים והיה
תורניות וגם קבלתההחלטות בהם אינה נעשית
 13שנה ממניעים
בכלים דמוקרטיים.ובכל זאת ,הוא דואגלהפיץ
הוא קהילת החבריםולכן כלבעלי התפקידים
שותף להקמת״קהילה יהודית פתוחה״בעירו.
בגרעיןהתורני,כוללהנהגתו ,אמוריםלשאוב את
לעורר שיח חשוב בנושא מטרות
את הצעתו כדי
התיישבותו שלגרעין תורניבכרמיאל הביאה

לא

למאותאלסי

להגדיר
יכולים
כללית׳

בבחירות
בשני

האחרונות ,והיו
פעילים

דומיננטיים

מחנות
פוליטיים שונים .לכן אין טעם

לשאול אם התוצאות טובותלנו
׳לנו׳.
היא מי זה בדיוק

כי

השאלה

פתוחים לשילוב
״התרמילהיהודי״,

לביא

המאסף

מנהגים

ספרה

החדש

וטקסטים

של
עליזה
בנושא

בר

המצווה ,הוא לא רק ספר הכנה לבר מצווה אלא
גם חלק מתיקון מדיניות כור ההיתוך של שנות
ה־ 50לביא מלקטת בספרה מנהגים מעדות שונות
ומושיבה את נער בר המצווה מוורמיזאלצדו של
הנער ממרוקו .בספר מובאים בין
ומסורות

השאר מנהגים

איטליה,
שליהודי תימן ,בוכרה,תוניס,

אשכנז ,אתיופיהועוד.
לגיוון העדתי חשיבות מרובה
בעבר לאייחסו

ומי שערך ספרי מנהגים ומסורות הביא בעיקר
את מה שהוא הכיר מהבית .היום כבר כמעט

להוציאלאור
מובןמאליו
תרבותי שכזה .עלשולחנותאולמי

ספר יהדות עם פסיפס
החתונות

מוצאים היום יותרויותר ברכונים עם שני נוסחים

של

ברכתהמזון ,וגם זו תופעה יחסית חדשה.

הדבר אמנםנובע גם מהעובדה שיש יותר נישואים

מגילוי
בין עדות אבל גם
במסורות של עדות שונות .ככל
הגדולות שקיבצולכאןקהילות
משנות
העלייה
העולם ,מתגלה פתיחותגדולה יותר
מכל רחבי
לסינתזה תרבותית.
רגישות

והתחשבות

שמתרחקים

