
הירצחה של בנזיר בוטו לא הפתיע איש. היא 
בשיחות  עליו  ובישרה  מותה,  את  צפתה  עצמה 
שקיימה ובמסרים ששיגרה מאז שובה לפקיסטן. 
היא גם הצביעה על מי שעתיד להיות אחראי לר־

צח: הנשיא מושארף.
חזרתה של ראש ממשלת פקיסטן לשעבר לא־
רצה ותכנון בחירתה מחדש ניזומו, תוכננו ובוצ־
עו על־ידי הממשל האמריקאי, שהחליט כי המה־
המ־ של  לחולייה  הנכונה  התרופה  הוא  הזה  לך 
תחוק־ פנימיים,  משברים  לרצף  שנקלעה  דינה, 

תיים ואחרים.
הכישלון האמריקאי הזה הוא השלישי מסוגו 
והפלת  עיראק  מלחמת  בתום  האחרונות.  בשנים 
סדר  לכונן  ארצות־הברית  ביקשה  חוסיין  סדאם 
שליטה  השיעי  הרוב  בידי  ולתת  בעיראק,  חדש 
הכור־ המיעוט  בשיתוף  המדינה  על  אפקטיבית 
די. למיעוט הסוני, ששלט בה עד אז, הוקצה מקום 

משני בשלטון. 
המדיניות כשלה. גל הטרור הגואה ברחבי עי־
ראק ופעילות אנשי אל־קאעידה אילצו את וושינ־
גטון לשנות כיוון, לחזור אל הסונים הדחויים מא־
תמול ולחמש אותם, כדי שייאבקו בשיעים ובאל־
האחרונים  בחודשים  הסונית  ההצלחה  קאעידה. 
מאפשרת היום לנשיא בוש להצביע על הישגים 

של ממש בהורדת מפלס האלימות בעיראק.
של  אילוצה  הוא  השני  האמריקאי  הכישלון 

ישראל לאפשר לחמאס להשתתף בבחירות הכ־
לליות ברשות הפלסטינית בראשית 2006. ניצ־
חון החמאס הפתיע את האמריקאים, שלאחרונה 
הכריזו ”מלחמה” על החמאס. הארגון אמנם סופג 
מהלומות קשות מידי ישראל, אך גם האופטימיס־

טים במערכת הביטחון אינם חוזים את חיסולה של 
התנועה במערכה הנוכחית.

במאזן האינטרסים בין ארה”ב לאיראן יש מקום 
מרכזי לשלוש הדוגמאות — הפקיסטנית, העירא־
קית והפלסטינית — כשצריך להוסיף להן גם את 
אפגניסטן: המלחמה של ארה”ב ונאט“ו נגד הט־

והכרעה  השביעית —  לשנתה  נכנסת  שם  ליבאן 
אין.

בזירת פקיסטן ובזירת אפגניסטן, הצמודה לה, 
יש משקל מיוחד לאיראן. לארה”ב ולאיראן אינט־
רסים קרובים מאוד בשתי הזירות הללו, והן עתי־
למ־ כדי  ביניהן,  הפעולה  שיתוף  להדק את  דות 
נוע התמוטטות של הממשלים במדינות אלו. מו־
תה של בנזיר בוטו יאיץ את המגמה הזו. בעיראק 
תורמת איראן תרומה ערכית ומשמעותית לירי־
דת מפלס האלימות. דוברים אמריקאים אומרים 

זאת בפומבי, ומשבחים את טהרן. 
נראה בעליל, כי סדר היום המשותף של איראן 
וארה”ב הולך ומתארך, במקביל להחרפת העימות 

ביניהן בנושא תוכניותיה הגרעיניות של טהרן.
הקו־ הסתם  מן  יתגברו  הקרובה  בתקופה 

ישירה  להידברות  שקוראים  בוושינגטון  לות 
ההיד־ גישושי  הנושאים.  מכלול  על  איראן  עם 
ברות של סעודיה ומצרים עם איראן בשבועיים 
שהקואליציה  בוש  לנשיא  מאותתים  האחרונים 
לסבול  מתחילה  אחמדינג׳אד  נגד  הבינלאומית 
וד־ החיוניים,  מרכיביה  אחדים  של  מהיחלשות 

זו  גם  המתונות.  הערביות  המדינות  בקרב  ווקא 
סיבה טובה לבחון מחדש את המדיניות הכוללת 

של ארה”ב כלפי איראן.
התפתחויות אלו אינן מבשרות טוב לישראל, 
ויש לקוות שראשי המדינה בוחנים את התבונה 
שבהמשך העימות הבלתי מתפשר עם החמאס. זה 
הנושא האחרון שבו טעתה ארה”ב בהערכת המצב, 
וכשם שידעה לשנות את מדיניותה מן הקצה אל 
הקצה בעיראק, כאשר נוכחה בטעותה, יש לקוות 
שתשכיל לעיין מחדש גם בתיק החמאס. אם הח־

מאס בשל לשביתת נשק ארוכת טווח, אולי כדאי 
למצות את האופציה הזו, לפני שממשיכים בנתיב 

הנוכחי של מלחמה ללא תנאי.
הרצח של בנזיר בוטו ממחיש שפתרונות הנ־

רקחים בארה”ב לבעיותיהן של מדינות רחוקות, 
ובמיוחד מוסלמיות, נכשלים בזה אחר זה. לא נו־
תר זמן רב לשינוי כיוון כלפי עזה. האתגר מונח 
לפתחנו — כאן ועכשיו. האין זה הנושא הראשון 
שצריך לעמוד בראש סדר היום של הנשיא בוש 
וראש הממשלה אולמרט בפגישתם הקרובה? √

60 לישראל ̌   השנה הראשונה

14 במאי 1948, ארבע אחרי הצהריים. המונים חוגגים מול מוזיאון תל
אביב בשדרות רוטשילד, כאשר מועצת העם מכונסת בפנים, ודוד בן
גוריון קורא: ”אנו 
צילום: לע”מ מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל”.  

29 30.12.2007 יום ראשון, כ"א בטבת תשס"ח 

אריאל רובינשטיין 
 º† שביתת המרצים

דרגה אחת דעות אחרונות
קדימה

חוכמת חיים נדושה קובעת: ”שביתות מסתיימות“. 
לפעמים הן נגמרות בפשרה. העובדים דורשים העלאה 
של 30%, המעסיקים מוכנים להעלאה של 5%, ומסכי־
מים על איזה מספר באמצע. שביתות שבהן שני הצ־

ארוכים  חודשים  במשך  בעמדותיהם  מתבצרים  דדים 
נוטות להסתיים עם המצאה של ”פטנט“ ממימד אחר. 
לדוגמא, שביתת המרצים הגדולה של 1994 הסתיימה, 
בקריט־ בעמידה  שהותנו  שכר  בתוספות  השאר,  בין 
בתו־ מדובר  היה  בפועל  אקדמית.  עשייה  של  ריונים 
ספת שכר שהוענקה כמעט לכל המרצים, אבל העמי־
סה על המערכת האקדמית בירוקרטיה מטופשת ופת־

חה אשנב לרמאויות.
פטנ־ להמצאת  חשיבות  יש  הישראלית  במציאות 

שהעלאת שכר במגזר  מפאת החשש  טים שכאלה גם 
אחד, מוצדקת ככל שתהיה, תגרור תביעות דומות במ־
גזרים אחרים. העלאות שכר עקומות הן בדרך פלא אמ־
צעי לעקוף את ההצמדות של טבלאות השכר במקצו־
עות שונים. סביר שגם שביתת המרצים תסתיים בהמ־

צאת סידור מקורי, אבל כדאי שהסידור הזה יהיה לא רק 
מתחכם אלא גם נבון. שהוא ישפר את המערכת האקד־

מית ולא יתקע לה עז נוספת.
בסולם השכר במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל יש 
ארבע דרגות: מרצה, מרצה בכיר, פרופסור חבר ופרופ־

סור מן המניין. הקידום לדרגת מרצה בכיר מלווה בדרך 
כלל במתן קביעות, וכל העלאה בדרגה כרוכה בפרוצדו־
רה ארוכה, המתישה גם את המועמד וגם את המערכת. 

בישראל יש לדרגות גם ביטוי חיצוני מגוחך: התואר 
מוצמד  ”פרופסור“ 
הדרגות  לשתי  רק 
לעו־ העליונות. 

מת השיטה הנהוגה 
האמ־ בשיטה  כאן, 

רק  יש  ריקאית 
שלוש דרגות: פרו־
פסור נלווה, פרופ־
סור חבר ופרופסור 

מלא. 
מהשיטה  מעבר 
לשי־ הישראלית 
הדר־ שלוש  טת 

יכול  והוא  המרצים,  שביתת  לסיום  לסייע  עשוי  גות 
להיעשות בן־לילה, על־ידי ביטול דרגת המרצה (והק־

פצת כל המרצים והמרצים הבכירים בדרגה אחת).
קביעת דרגת המרצה הבכיר כדרגת הפתיחה לא רק 
תשפר את שכר המרצים הצעירים, אלא תפטור אותם 
מקטע מיותר אחד ברכבת הקידומים ששמה ”סיוט“. היא 
גם תחסוך מהמערכת האקדמית את המשאבים המבוז־
בזים בשל עודף תהליכי ההערכה: ועדות, דו“חות, אינ־

טריגות, תחרותיות יתר.
מדובר אם כן בפשרה, שיהיה בה תיקון קטן של שכר 
חב־ של  בשכרם  גדול  ושיפור  הבכירים  הפרופסורים 
ההכרה  עם  מתיישב  הזה  והשינוי  הצעירים.  הסגל  רי 
שעלינו לעשות יותר לקליטתם של מדענים צעירים. 
אלה האנשים שעבורם פערי השכר בין חו“ל לישראל 
הם המשמעותיים ביותר. זו האוכלוסייה הנמצאת בשלב 

בניית המשפחה ובשיא הוצאות המחיה.
צמצום  אוהדת  לא  המסורתית  הכלכלית  העמדה 
פערי שכר. רוחות השוק מטיפות לפערים גדולים, שא־
לומר,  להצטיינות אקדמית. אני מעיז  להמריץ  מורים 
שעמדה זו נובעת מאי הכרה של העולם האקדמי בכלל, 
והישראלי בפרט. העבודה האקדמית היא דרך חיים ולא 
סתם פרנסה. חוקרים לא כותבים עבודות מחקר (טובות) 
מתוך ציפייה לתמורה כספית. ומכל מקום, הפרופסור 
בינ־ מקצועית  הכרה  בדמות  לתמורות  צפוי  המצטיין 
לאומית ותוספות שכר ממקורות חיצוניים, תמורות שהן 

מסדר גודל אחר מזה של תיקוני השכר שעל הפרק.
אינני יודע אם ההצעה הזו קבילה על המרצים ועל 
הממשלה. קבלתה כרוכה בוויתור חלקי של הפרופסו־
רים הבכירים על מה שהם רואים כשחיקת שכרם, ונכו־
נות של הממשלה להפנות מקורות ולא רק מילים לב־

לימת ”בריחת המוחות“. 
המ־ לחלל  ההצעה  את  להטיל  לעצמי  מרשה  אני 
שא ומתן לא רק מכיוון שהיא אמצעי לסיומו של המ־

שבר הטרגי בהשכלה הגבוהה, אלא משום שהיא צעד 
וטו־ צעירה  גבוהה  השכלה  מערכת  של  בכיוון  פשוט 

בה יותר. √

רוחות השוק 
מטיפות לפערים 

גדולים, שאמורים 
להמריץ להצטיינות 

אקדמית. עמדה זו 
נובעת מאי הכרה של 

העולם האקדמי

הפתרונות הנרקחים בארה”ב לבעיותיהן של מדינות רחוקות, ובמיוחד מוסלמיות, נכשלים 
בזה אחר זה † כדאי לנו לעיין מחדש גם במדיניות הנוכחית מול החמאס

אפרים הלוי º† רצח בנזיר בוטו

פקיסטן זה כאן

לפני שנים הרבה, בוושינגטון, המתנתי יחד 
זרים  ואורחים  אמריקאים  אזרחים  עשרות  עם 
למעליות במלון ”גראנד“. לפתע נשמעו פקו־

דות נוקשות ”לזוז“, ”לזוז, בבקשה“, והאנשים 
פינו דרך. אל המעבר שנפתח גררו אנשי השי־

רות החשאי גברת שיכורה כלוט, והכניסו אותה 
למעלית. איש לא נכנס אחריהם למעלית.

אי־אפשר היה לטעות בזהותה של הגברת: זו 
הייתה בטי פורד, אשתו של נשיא ארצות־הב־
רית לשעבר, ג׳ראלד פורד. זריזי עין בינינו הס־
פיקו להבחין, בטרם נסגרו דלתות המעלית, כי 
הגברת פורד נשמטה מידי אנשי השירות הח־

שאי ונפלה על הרצפה כבובת סמרטוטים. 
במעלית הבאה עלו אמריקאים רבים. איש 
לא הוציא הגה. איש לא הדליף, איש למחרת לא 
אמר מילה. לא היה שום פרסום. נראה כי נכמ־

רו רחמיהם על אשת נשיאם לשעבר.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, נזדמן לי לפ־

דן  את  בוקר  לארוחת  לארח  אחדים  ימים  ני 
חלוץ. האיש היה, כזכור, לוחם מהמעלה הרא־
שונה ומפקד חיל האוויר. תרומתו לביטחון המ־
דינה, לפחות עד תפקידו האחרון כרמטכ“ל, לא 

שנויה במחלוקת.
שאל  סלולרי,  בטלפון  אחרי,  שעה  והנה, 
אותי מישהו שראה אותנו בין הקפה לסנדוויץ׳: 
היו  שלו  והמילים  איתו?  יושב  עוד  אתה  איך 

יותר חריפות. אני מתבייש לפרסם אותן (וכדי 
למנוע אי הבנות: האיש לא מכיר את חלוץ, ולא 

החליף עימו מילה). 
היו וישנם בישראל שני אנשים — עמיר פרץ 
ודן חלוץ — שעד יולי 2006 העלו אותם אז־

לוחם  איכותי,  איש  פרץ,  נס:  על  המדינה  רחי 
של ממש בתחום החברתי, עשה כמעט רק טוב 
למאות אלפי אזרחים, אולי מיליונים. הוא טיפס 
ועלה מכלום למשרה השנייה הכי רמה במדינה, 
ותרם את זמנו וכישוריו למען הציבור. בוודאי 
שגם עשה טעויות בדרך, אבל בסך הכל הוא, 

כמו שאמרו פעם, ”גבר לעניין“.
על חלוץ אמרנו כבר כמעט כל מה שאפ־
בי־ להגיע  אי־אפשר  איכותי.  איש  לומר:  שר 

שראל למשרת הרמטכ“ל רק בשל קירבה אל 
מקבלי ההחלטות. 

השניים טעו במלחמת לבנון השנייה, ואין צו־
רך להכביר מילים בעניין. כל אחד מהם עשה את 
הטעויות שלו בנפרד — וביחד. אבל אף אחד מהם 
לא התכוון לעשות רע. איש לא בא אליהם בטע־

נה שלא הפעילו את מיטב שיקול דעתם. הבעיה 
הייתה שהפעילו שיקול דעת מוטעה, ויהיו ביני־

נו גם מי שישתמשו בהגדרות יותר חמורות. 
ששכח, מדובר בישראלים  למי  זאת,  ובכל 
טובים. מדובר באנשים ששילמו את מלוא המ־
לאנשים  הביתה.  והלכו  טעויותיהם,  על  חיר 

כמותם, שהשקיעו כל חייהם בתפקידים ציבו־
ריים וצבאיים, זה עונש כבד. לכל מקום שהם 
הולכים, לכל אתר בארץ שהם נכנסים, מרימים 

הנוכחים גבה, מפנים אצבע, אומרים משהו.
שני האנשים האלה, ובני דמותם בעבר, שנ־
עשב  את  עכשיו  ומלחכים  כוכבים  באבק  געו 
השדה, לא ראויים, אולי, למחיאות כפיים סו־

ערות, אבל גם לא להסתערות של רשעות — 
הגב,  מאחורי  בהתבטאויות  במבטים,  במילים, 
כמה  להאמין  אי־אפשר  באינטרנט.  בקללות 

רשעות מלווה את חייהם מאז כשלו במלחמה.
היה זה עזר ויצמן המנוח, שאמר פעם כי ”עם 
ישראל חוגג בין קטסטרופות לפסטיבלים“. אין 
אצלנו אמצע. אנחנו עם נוירוטי, אחוז תזזית, 
קופץ ממצב רוח קיצוני אחד לשני כמעט בלי 
סיבה — ובעיקר: יודע לשנוא. אוהו, ועוד איך 
(לתקשורת, אגב, יש תרומה לא מבוטלת בעי־
ונת־ נודה  הללו.  הקיצוניים  הרוח  מצבי  צום 
וודה: במקצוע שלנו אוהבים לרומם אנשים לג־

בהי עננים, וכאשר הם שם אין גבול לעוצמת 
דריסתם).

מה עושים? הזמן אומנם יעשה את שלו, ואנ־
חנו נשכח את עמיר פרץ ודן חלוץ, כי המדינה 
המטורפת הזו תספק לנו, וכנראה כבר בקרוב, 
אובייקטים מתאימים אחרים למה שאנחנו הכי 

אוהבים בעולם: לשנוא. √
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באופן אוטומטי אנחנו רגילים לדבר בחיוב 
על ”גבול של שלום“, למשל עם מצרים וירדן, 
ואפילו על גדר ההפרדה מול הפלסטינים — וב־
שלילה על גבול של מלחמה, כמו גבולנו הצפו־
ני עם לבנון. אלא שהפרדוקס של הגבולות מו־
רכב פי כמה: הרבה תשומת לב ודאגה יש להפ־

נות דווקא ל”גבולות השלום“.
גבול של שלום הוא בבחינת ִאיום, כי דר־

כו זורמים הגירה בלתי חוקית, המשנה מאזנים 
דמוגרפיים, סמים, זנות, פלילים ונשק, בעיקר 
לעולם התחתון. זהו הגבול שדרכו זורם העו־

לם השלישי אל העולם הראשון. ראו את ממדי 
ההגירה הפלסטינית לישראל, תוך קבלת אזר־

חות, בשנות אוסלו. 
כאשר הבדל התל“ג לנפש בין ישראל לבין 
שכנותיה הוא פי 20 ויותר, כיוון התנועה יהיה 
תמיד חד־סטרי. גם בין ארצות־הברית למקסיקו 
יש גבול של שלום, אז למה מגביהים שם האמ־
ריקאים גדר עד השמיים? כי זהו גבול בין עו־

לם ראשון לשלישי.

תובנה זו מעלה שאלה מעניינת: האם יש־
ראל תוכל להתקיים כמדינה יהודית במצב של 

שלום וגבולות פתוחים? קשה לי להאמין. 
עד היום לא הושלמה הגדר מול הפלסטי־
נים. לא נהנינו באמת מהקמתה, שכן תמיד היא 
הייתה פרוצה באזור זה או אחר. עכשיו התבש־
רנו שהגדר לא תושלם, שכן התקציב הממשלתי 
קוצץ. זה נורא, שכן כבר היום פלסטינים רבים 
ביש־ הגדר.  עקיפת  תוך  לישראל,  מהגרים 
ראל, וזאת יודעת המשטרה היטב, מצויים עש־
רות אלפי שב“חים פלסטינים, כאילו לא הייתה 
שנים  עשר  חזרנו  וכאילו  מעולם  אינתיפאדה 

אחורה. 
מה הטעם בהקמת הגדר אם לא משלימים 
אותה? אין זו רק שאלה ביטחונית, זו שאלה כל־
כלית ודמוגרפית. זו שאלת שרידותה של החב־

רה היהודית בישראל.
”גבול  מצרים  לבין  בינינו  מתוח  בדרום 
שלום“ מאיים נוסף, פרוץ כמעט לחלוטין. נשק 
וחומרי חבלה, סמים, זנות והגירה כמעט חופ־

שית. נושא מחפשי העבודה, וכך צריך לראות 
אלא  הציבורי,  היום  מסדר  ירד  אומנם  אותם, 
המהגרים האפרי־ זרם  ורע.  הולך  רק  שהמצב 
מקבל  צה“ל  לילה  ולילה  במרץ,  נמשך  קאים 

עוד ועוד מחפשי עבודה והגירה. 
בעוד המצב בדרפור עצמה הולך ומתייצב, 
ישראל הפכה ליעד הגירה מועדף לא רק משם. 
השמועה יצאה, וההמונים מגיעים מכל מדינות 
אפריקה. ולמה שלא יבואו? החיילים המצרים 
יורים עליהם מדי פעם, אך לא זה מה שירתיע. 
ישראל אינה מגרשת, אלא כולאת אותם, ור־
בים מהם כבר עובדים בארץ, בעיקר במלונות 
באילת, ומדווחים לקרובי משפחתם על גן הע־

דן שנפתח בפניהם. 
יש צורך דחוף לסגור את הגבול בינינו לבין 
מצרים בגדר, ולהשלים מיד את גדר ההפרדה 
יהיה  היום,  ייעשה  שלא  מה  הפלסטינים.  מול 
בכייה לדורות מחר. על־פי כללי המזרח התי־
כון, ויש לזכור זאת תמיד: בגבול של שלום יש 

ִאיום גדול. √

כבר שבועיים שנהג המונית דוד כנפו מאשדוד מתקשה 
להירגע ממאורעות הבוקר שבו נקרא להסיע זוג חרדי צעיר 
האישה  כרעה  אשדוד,  בצומת  דקות,  בתוך  החולים.  לבית 
ללדת. תאומים. כנפו הפך לגיבור היום, כשתיאר בטלוויזיה 
איך עצר את המונית בצד הדרך, כרע מול האישה בלי שום 
ידע מוקדם, ויילד אותה לפי ההוראות שקיבל ממוקדנית 

מד”א בדיבורית.
איכשהו, דווקא בשיא, נעלם הבעל מן הסיפור. כן, הוא 
שהזעיק את האמבולנס, הוא ששוחח עם המוקד. אבל איפה 
היה ברגע המכריע עצמו? איך זה שדווקא הנהג הזר, החי־
לוני, הוא שזכה במצוות פיקוח נפש? כנפו, בטלוויזיה, מי־
למל משהו על כך ש”הם הרי חרדים”, והבעל הרי אסור לו, 

ככה, להיות בלידה.
אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. לך תדע עם איזו 
סערת רגשות משתקת התמודד החרדי הצעיר שם בצומת, 
עם או בלי קשר לאיסור המקובל בחוגו להשתתף בתהליך 
(”שמא יבוא להסתכל במקומות המכוסים”). אבל איכשהו, 
ההלכ־ הקלאסית,  ההגדרה  את  מזכיר  כולו  הסיפור  תודו, 

תית, לחסיד שוטה.
מיהו חסיד שוטה, שואלת הגמרא במסכת סוטה, ומשי־

בה מיד — כגון שטובעת אישה בנהר ואומר: אין זו דרך ארץ 
להסתכל בה (וחלילה לבוא לידי הרהור) ולהצילה. התלמוד 
הירושלמי אף מוסיף דוגמה משלו — הרואה תינוק מבעבע 
בנהר ואומר: אחלוץ תפילין קודם שאכנס למים. עד שחל־

צן, טבע התינוק.
ללמדך, שחסידים שוטים הם לא המצאה של העת הח־
הדוג־ והחשיבה  דשה, 
מטית וערבוב היוצרות 
בין  לטפל,  עיקר  בין 
שיג־ בין  לשולי,  חשוב 
רה לחירום — הם אולי 
צרה צרורה של כל חב־
רה בכלל, אבל של חב־
וב־ בפרט.  דתית  רה 

מיוחד ברגעי לחץ.
מּו־ הדתי  העולם 
כא־ בפחים  ליפול  עד 
מּועדים  במיוחד  לה, 
 — בשוליו  החיים  אלה 
בקלות  שקולטים  אלה 
והגד־ האיסורים  את 
רים והפחדים, אבל לא 
את הניואנסים. כך למ־
של תתקשו למצוא השנה גננים בגינות הנוי הבודדות בבני־
ברק. אף שבשנת שמיטה — גם בשנת שמיטה — עבודות תח־
זוקה רבות מותרות ואף מתחייבות, הבודדים שמוזמנים לע־

בודה זוכים למטר של גידופים. 
המטור־ הלילית  הנהירה  שנים  כבר  נמשכת  למשל  כך 

ללת אל ספק־קברו של יוסף הצדיק בשכם, מול חוסר האונים 
הצה”לי. וכך, לפני כמה חודשים נדהמו חובשי מד”א שהוזעקו 
(בשבת) לחלץ חסיד ברסלב מתבודד, שנפל לבור ביער הס־
מוך לרמת בית־שמש. השוטה הפצוע לא הסכים לקבל טי־
פול עד שצוות החילוץ ידקלם איתו ”נ נחמ נחמן מאומן”. 

הם דיקלמו, אלא מה.
בכל מה שנוגע לחיי היומיום, הספרות ההלכתית עניפה 
ומפורטת. מה מפורטת? אדירה, אינסופית. כמו נהר, כמו ים. 
האחריות לחלץ ממנה מדריך הפעלה גמיש ופרקטי לחיים, 
גם לחייהם של הנבערים בקהילה, מוטלת על הרבנים. עם 
כל הכבוד להלכות הפסוקות, מי שמילא כרסו בש”ס ופו־
סקים יודע שלשכל הישר, למוסר הבסיסי, יש מקום מכריע 

בעולם ההלכה. במיוחד בעת עימות ערכים.
האם ברח אבי התאומים מאשדוד מן המערכה? האם ניצל 
את תושייתו של ה”גוי של שבת” התורן שיפתור עבורו את 
הדילמה? ברמה הפרטית זו אנקדוטה, אבל ברמה הציבורית 
— כשנזכרים בדפוס החוזר של ההתנהגות החרדית בסוגיות 
כמו השירות בצה”ל, אפילו שירות לאומי, או מעורבות יצר־
נית בשוק הכלכלי — קשה שלא לקשר בין הדברים. יהודים, 
בואו, הצילו, העיירה בוערת. ואני? אני אתפלל עבורכם. √
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