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אינני יודע אם יש עוד עם בעולם שבו הקשר בין חינוך, תורה ודת  פישר: ראש הישיבה הרב יעקב
עוזי  -לוף במילואים האלבין ביטחון הוא כל כך מהותי. בעם שלנו, זה הולך ביחד. זה לא מקרה ש

 עוזי ,מואלשבישיבת נווה וגם  ורה סטוןתראשונה נמצא אצלנו, גם במסגרת אור דיין לא פעם 
נענה ובא ממרחק לדבר בפני תלמידים. אין שום הסבר לתופעה הזאת, חוץ מהתחושה החדורה 

, הביטחוניבליבו של כל אחד, במיוחד אם הוא במקום של הבנה מעמיקה מתוך ניסיון רב בתחום 
בחיל ולא בכח, כי אם  סגן הרמטכ"ל, ראש המועצה לביטחון לאומי, רואה בראייה עמוקה שלא

 ות. '' צבאברוחי אמר ד

בכל עם, כוחה של הרוח, הערכים, התורה, עם זה אנו יוצאים למלחמה, ואם אנו נדרשים אוחזים 
 בנשק, אך היסוד הוא זה. 

יש לו הרבה מה לעשות בתחום הקהילה, החברה, החינוך. גם בתפקידו הנוכחי כיו"ר מפעל הפיס, 
 אנו מודים לאלוף עוזי דיין שטרח ובא.

 

אני בא מתל אביב, המרחק מאפרת לתל אביב הוא בערך שעה ורבע, אך מתל אביב  דיין:עוזי 
 תכם.שנות דור. כיף להיות כאן, שוב, אלאפרת הוא 

קור, וכל פעם מחה. אני מושבניק במדבר שני, כל הדרך ירד גשם. מה שמילא את ליבי ש
' לא ישעה לתפילתם של עוברי דרכים, ד-שמתמלאת תפילתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים, ש

 מתמלא ליבי שמחה.

ים, מושב בעמק, פחות ממאה יים היו פשוטשהייתי בגילכם? הייתי מושבניק, החמה היה כ
לא היה כביש, לא היה רצפה בבית, אך , "יוגב"מדינות. לא היה חשמל ב 62 -משפחות שהגיעו מ

 ילדותנו הייתה מאושרת. כי זה לא רק תנאים חומריים, לא שהם בלתי חשובים.

ים. ך העיקרי היה: שבעניין של אדמה ומים אין חברשני דברים אני זוכר מהילדות: אחד, הער
 מושבניקים לא מוותרים על מטר אדמה, אפילו לא לאחיך.

גם ערך העבודה, וגם היכולת לעזור לשכן שלך וכו', מין תרגול של  ודבר שני, עזרה הדדית.
. "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"–, מה שלא כל כך פשוט. יותר פשוט "ואהבת לרעך כמוך"

 אבל עזרה הדדית זה הסיפור שלנו.

מה יהיה בצבא. הדיבורים ועכשיו, משהו יותר קשור אליכם. בגיל הזה, התחלנו כבר לחשוב על 
, "גיוסהלשכת "היו שונים, והאיום הקיומי היה יותר ברור. בגיל שבע עשרה, אחרי  הצבאיים 

הייתה לי בעיה. קרעתי בברך ימין את הרצועה הצולבת וגם את המניסקוס. בעיה כפולה, לא 
הרי היו ח, ופעם ם לעבור ניתוינעימה בשום גיל. אבל זה היה אחרי לשכת הגיוס, והיו לי חודשי

אמר שבכל  אי לחזק את הברך ולחשוב על מה אעשה בצבא. הרופמנתחים עם כל הלב. התחלת
החיים לא אלך יותר מעשרה קילומטר. אז מה עושים כשרופא אומר דבר כזה? מחפשים עוד 

ת רופא. אולי יהיו לו בשורות יותר טובות.  הרופא השני אמר, ננתח ונראה. ניתח, אמר לי לחזק א
מכנס ארוך,  גייס. הגעתי לבקו"ם, עםבדבקות, ובינתיים הגיע הזמן להת הרגל. עסקתי בזה

, וחשבתי ללכת לסיירת צנחנים, אבל אמרו לי שיש חטיבה "אסנדלים, חולצה מהמותג של "את
. לשריוןמיוחדת, ואמרתי להם לרשום אותי. אחרי הניתוח, אמרו לי שלא יקבלו אותי, אז שאלך 

, ובא אלי סמל, שאל אותי מה אני עושה פה, ולא באוהל היחידה. אמרתי לשריוןתור אז עמדתי ב
לו: יש לי בעיה. הוא אמר לי: את הבעיות תספר לי מחר. אני בגללך מאחר. לך לשני האוהלים 

 שמה, על הגבעה.

הלכתי לאט לאוהל, ובדרך פגשתי את טליק רון. אמרתי לו שאני הולך לאוהלים, לסיירת מטכ"ל. 
הוא שואל אותי מה זה, אני אומר לו: אני לא יודע. שאל אותי למה אני הולך, ואמרתי לו 
שהתייעצתי עם עזר ווייצמן, והוא אמר לי שאם בנו היה שם, הוא היה גאה ומודאג, והמודאג 
עשה לי את זה. אז הוא החליט שהוא מצטרף אליי. הגענו לשם, בינתיים נהיה לילה, לא היה 

מנורת נפט, שעד היום הוא האור הכי נעים לי.  הייתי רגיל. למדתי לקרוא בעזרתך לזה חשמל, א
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פונים, ובכלל לא היה חליט מה לעשות. לא היה אז את הפלאהגענו למחרת, ובלילה הייתי צריך לה
שם טלפון בכלל, אז לא דיברתי עם אף אחד, לא עם ההורים שלי, והחלטתי באותו לילה, שאני 

 מה שיהיה.זה, יהיה  לעהולך 

'ה, ואני למחרת היו עוד שתי בעיות. הראשונה, הבדיקה הרפאית. הייתי בתור עם עוד עשרים חבר
פרופסור באיכילוב. כ הוא משמש היוםששבודק: ד"ר ערן דולב,  רואה שאני מכיר את הרופא

בסדר.  : הגבואני עונה לובסופו של דבר, אני מגיע אליו, הוא טופח לי על הגב, שואל: הגב בסדר? 
וכך הוא  אחרונה, ואמרתי שבסדר.של בני המושבים שהייתי בו להוא שואל אותי איך היה בטיול 

 הוא העביר אותי. לא הסתכל על הרגל ורק בדק את הגב, וכך

 שנהרג זוריק הי"ד הייתי בן יחיד, וכן ממשפחה שכולה: היה לי אבא אבל הייתה לי עוד בעיה:
. לכן הייתי צריך פעמיים למשה רבינוביץ' מי נישאהולאחר מכן אימים,  000שהייתי בן כבתש"ח, 

: זה לא עניינכם, ולא עניינה בצבא אישור מההורים שאני יכול ללכת ליחידה קרבית. אמרתי להם
של אימי. הם התעצבנו, ואני אמרתי שזה עניין ביני לבינה. הרי אם היא תחתום ויקרה משהו, אז 

מה. לכן אמרתי שאדאג לזה, הלכתי הצידה, וחתמתי. וזה הלך. יהיו לה רגשות מצפון שהיא חת
 , היחידה, הכל.הבלאגןאני לא יודע למה, אולי בגלל 

מספר חודשים, דיברתי עם אימי, והזכרתי לה את הסיפור הזה. והיא אמרה לי: ידעתי על לפני 
יים לא הייתי חזה. אמרתי לה: ראית איך אני בן טוב? היא אמרה לי: אם זה היה מגיע אליי, ב

תי העניין הזה. ולכן, בסופו של דבר, הלכתי ליחידה, הרגל הזאת החזיקה ואחותמת. מאוד הפתיע 
מטר. מה המוסר השכל? אני לא יודע. אני לא  400שנים ב 2שנה. הייתי אלוף היחידה  09מעמד 

בד מה מתיימר להגיד לכם מה טוב לכם. אני למדתי מזה שיש רגעים בחיים שצריך להחליט ל
אתה עושה. זה קשה ולא מובן מאליו. אני אגיד לכם משהו, על גבול המותר להגיד. כשהייתי 
בכיתה ב', התחלנו ללמוד תורה. אבי לא למד תנ"ך כשהיה ילד, כי היה בפולין, ותמיד היה 

, שאל אותי: מה הסיפור? אמרתי לו: אלוקים ניסה "עקידת יצחקנושא של "מתעניין. כשהגענו ל
רהם ואמר לו להעלות את בנו לעולה. שואל אותי: מה קרה? סיפרתי את הסיפור. ואז הוא את אב

ם היה מנסה אותי, אתה חושב שהייתי מעלה אותך לעולה?  זו שאלה ילוק'שאל אותי: אם א

הרוב(. מי חושב שבגיל  ?    ()קצת( מי חושב שלא ?לגיטימית לשאול ילד בן שמונה? מי חושב שכן
שר? לא יודע. אבל הלקח שלי הוא שיש בחיים לפעמים דברים, שאתה לא רק שמונה עשרה אפ

לוקיך. זו מסקנה 'צריך להחליט לבד מה לעשות איתם, אלא שיש לך אפילו וויכוח בינך לבין א
קשה, ולא חשבתי אותה כשהייתי בגיל הזה. אבל אני לא זוכר בפחד את השאלה. אני למדתי מזה, 

אגב, אם לא נשאל שאלות על מה היה פעם, איך נלמד מזה? זה שאפשר לשאול שאלות קשות. 
עצם לשאול את השאלה, קונקרטית, היא קיימת. ואתם, ביכול להוביל למקומות בעייתיים, אבל 

, אבל כאלה: מה אני עושה? אברהם, לא היה לו עם באות, תיתקלו בשאלות פחות גדולותבשנים ה
ן חושב, שהתנ"ך, המשנה, התלמוד, הם המקומות מי להתייעץ לכן, הסיפור לא שוט. אני לכ

המחנכים ביותר, כי הם מעצבים שאלות שבשום מקום אחר לא תמצאו אותם, בינך לבינך ולבין 
 המקום.

לכן, תשאלו את שתי השאלות ואת הסיפור. אני מודה, שהיום אם ילדי היה בא אליי עם סיפור 
אתה תסבול, תהיה אומלל. אך במקרה הזה צה שאחתום, הייתי אומר: השתגעת? ורהיה כזה, ו

 זה הצליח.

באותו זמן, כשהתגייסתי לצבא, התחלתי לחשוב על שאלות של מנהיגות. אתה צריך להחליט 
ה כמופת, ואני , ללא צל של ספק, הישלי כל מיני דברים. הסיפורעל החלטות, לפקד על אנשים, 

 רוצה לחלוק אותו אתכם.

משה  .דעתי, המנהיג האולטימטיבי של עם ישראלו. ללא ספק, לסיפור משה רבנחשבתי אז על ה
 רמון, בהיותואגדל בארמון, היום היו אומרים "עם כפית זהב בפה". ביום הראשון שהוא יוצא מה

וייפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויטמנהו נער, הוא נתקל במצרי שמכה עברי: "
ח, הרג את הרשע וחוזר לארמון. למחרת, שוב יוצא, רואה . יצא מהארמון, התערב בוויכו"בחול

הלהרגני אתה אומר, "והוא מאיים עליו: . "למה תכה רעך" :שני עברים ניצים, שואל את הרשע
יום קודם, הוא ראה שאין איש. אז איך הרשע יודע? יש פירוש מאוד  "הרגת את המצרי?ם שכש
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"? הפירוש םראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לח לאנער הייתי גם זקנתי ויפה. מה המשמעות של "
 לא עמדתי מנגד בלי לעשות דבר בעניין. -הוא

משה הוא מסתבך סדרתית. במקרה הזה, אפילו לא עשה כלום, אלא רק שאל. אז מה משה עושה? 
ם בורח למדיין. מגיע למדיין, ודבר ראשון שהוא עושה: מסתבך בעוד סיפור כזה, עם המדייני

 קריבנימה יותר רצינית, הדבר העיו הפעם זה נגמר טוב , כי לא מעורבים בזה יהודים,ובנות יתרו. 
לם על זה מחיר יקר. הוא שי שהיה אכפת לו מאנשים. הוא זהל במשה -בחירתו של האלשהביא 

בגלל  ם פונה אליו, ואומר: תציל את בני ישראלתוך יומיים, מנסיך נהיה גולה. אז כשאלוקי
מצוקתם, אז אלוקים בוחר אותו בגלל הרגישות החברתית שלו. אם הוא היה היום, משה לא היה 
עובר מסך. גם גמגם, גם יש לו עשרים תירוצים למה לא לעשות את המשימה שה' מטיל עליו. אבל 

ממצרים, מוליך אותו במדבר,  את מטיל עליו, ומשה הוא זה שמוציא את עם ישראלהוא בכל ז
לא היה אף אחד בעולם  והמצוות, ומוביל אותו עד שערי ארץ ישראל. שיקבל את התורה דואג

קצת עזרה, קצת שרי עשרות, חמישים, מאות, אבל שעשה מהלך כזה, והוא עשה אותו כמעט לבד. 
. לכן, אני חושב שאין בכלל דוגמא לרמה כזאת של מנהיגות. לא צריך עשה בעצם לבדהוא 

אבל זה הסיפור. עם, תורה, ארץ. בסדר הזה. קודם בונים עם. איפה משה להשוות היום, אותנו, 
. התנ"ך, כדרכו, מתאר את מנהיגותו? במלחמה בים סוף נהיה מנהיג באמת? איפה הוא מקרין את

יצחון, תודעתי, וכל תגדיר מה זה נראל את מצרים מת על שפת הים. לא זה במשפט וחצי. וירא יש
. משה לא היה מצביא- . לתנ"ך יש יכולת נדירהבאלוקים ובמשה עבדוויאמינו . השטויות האלה

מזה  דמולחייל- קרבי- כל מה שעשה היה להבין שבמלחמה מנצחים- לא שום דבר אחר. כדאי ל
את השאלה למה לא נכנס  שראל כמעט עד הארץ. אני לא אשאליוכך משה מביא את בני  גם היום.

 גם את זה הוא ידע לעשות. עשה לפני שהולך לעולמו, אשאל את השאלה מה משה לארץ, אבל כן 
הוא ממנה מחליף, ה שני דברים שמנהיג צריך לעשות: אב לו, אבל הוא עושלמרות שזה מאוד כו

 המנהיגות הושוע. אבל הוא בוחר בו, ומעביר מידית אתלמרות שלפי המדרש הוא מאוד מקנא בי
 . אליו

אלוף, ועוד  -ת המילהעבד ה', נאמר -על משה, נאמר  בשום מקום המילה מנהיג. בתנ"ך לא מופיע
יות, ומשה עם ר על העדה". צריך עדה, וצריך אחרהרבה דברים, אך על משה נאמר: "איש אש

האחריות עושה שני דברים: ממנה מחליף, ודואג לסיפור הנחלה של בנות צלפחד. תאמינו לי, כל 
עד היום  שה הוא רפורמטור חברתי, ולכןמתעסק עם זה. אך מהיה מנהיג אחר בערוב ימיו לא 

 לדעתי המנהיג האולטימטיבי. כשמדברים על מנהיגות, משה רבנו הוא

אחד, על אומץ. מנהיגים צריכים אומץ,  לקראת הסוף, אני רוצה לספר לכם עוד שני סיפורים.
פעמים בצבא, הייתי בכל הצבא  79צריכים לשנות דברים. עד היום, כששואלים אותי, כשהייתי 

רק בתפקידי לוחמה ופיקוד. עד היום, כששואלים אותי איפה ראיתי את הגילוי הכי מרשים של 
כיפורים היום מלחמת , לא באומץ לב, זה לא היה באנטבה, לא בבית הילדים, לא בששת הימים

אומץ  שסיימתי בשיא החרמון אחרי חודש לחימה. לא בשום מקום אחר. הגילוי הכי מרשים שלכ
, מושב של "מדרך עוז"שני ק"מ מהמושב שבו גדלתי. זה היה במושב לב היה כשהייתי חייל צעיר: 

ים והרבנים לא רצו. כי ההורים לא רצו, המחנכתימנים. במושב הזה, כל הבנות לא הלכו לצבא. 
יום הלכה לצבא. אך  אף אחת לא "מדרך עוז", ובלצבא כל הבנות הלכומושב "יוגב" בו גדלתי , ב

אחד, קמו רינה ושושנה, והודיעו שהן הולכות לצבא. מי שגדל במושב קטן יודע להעריך כמה ירדו 
ומזל שהיה להן אחת לחייהם על העניין הזה. כי זה הרבנים, החברים, המשפחה. והן לא נשברו, 

אף בת  "מדרך עוז"את השנייה, והסתמכו אישה על רעותה. הן סיימו שירות צבאי, והיום אין ב
שלא משרתת בצבא או בשירות לאומי. לדעתי, הגילוי הכי גבוה של אומץ לב, שהביא גם לתוצאה 

לקום  כי לפעמים, זה לא נגמר בטוב אלא ברע, אבל מה שאתה צריך לעשות זהמנהיגותית. 
ולעשות מעשה. וכשעושות את זה שתי הבנות הללו, זה הגילוי הכי גדול של אומץ. אז תזכרו את 

, אך אשמח שוב לפגוש לא הכרתי אותן כל כךאז רינה ושושנה. אולי נעשה יום אחד חידוש קשר, 
 .בהן

יה הוא ה"כתוב:  , ב"פרקי אבות"עניין הדוגמא האישית. במקורות תבדברים כאלה, תזכרו א
. למה לא כתוב פשוט "אמר"? למה "הוא היה אומר"? התשובה, לענייננו, זה הדוגמא "אומר

הוא לא רק אומר, אלא הוא היה. הוא היה כזה, ואז אמר, ואז אמירתו הייתה נשמעת. האישית. 
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ואז, לא היה צריך אפילו לדבר, כי ברגע שאתה כזה, אז גם אמירתך ברורה. מה שאתה עושה. 
בר הזה, כי נורא קל להגיד לאחרים מה לעשות, אך דוגמא אישית זה הכרחי זכרו את הד

 למנהיגות. סיכום של מנהיגות בשתי מילים, זה דוגמא אישית. זה נכון, אפקטיבי, וצודק ומוסרי.

. מי הוא היה? לא רבי יהודה "רבי יהודה נשיאה"לפני שנים רבות, חי בישראל סיפור שני, ואחרון: 
ריה. טבריה הייתה התחנה האחרונה הנכד שלו. הוא היה ראש הסנהדרין של טבהנשיא, אלה 

בתלמוד סופר עליו, בתרגום מארמית, שנה, ומ 0000זה היה לפני בערך מתחנות הסנהדרין. 
ה נשיאה שלח את רבי אמי, רבי חייא, ורבי אסי, לעבור הירושלמי, הסיפור הבא: רבי יהוד

רים ומורים. הגיעו לעיר אחת, ולא מצאו בה לא סופר ולא ולמנות סופ בעיירות שבארץ ישראל
פירוש המילים אמרו לבני המקום: הביאו לנו את שומרי העיר. מורה. איזו עיר? לא ידוע. 

. הם הביאו להם את השומרים שעל החומות. אמרו להם, הרבנים: וכי "נטורי קרתא"ארמית: ב
ורי נטה", חרובי דקרתא. משם, דקרתיהי אלו שומרי העיר? הרי אלו מחריבי העיר. לא נטור

מסכת חגיגה. ואז, כשהם אומרים את זה, יש בלקחו את שמם. איפה זה? למיטב זכרוני,  "רתאק
פליאה גדולה. ואנשי העיר שואלים אותם: ומי הם שומרי העיר? והרבנים אומרים: הסופרים 

ראשונה. הייתי הפעם בזה )סופרי הסת"ם( והמורים, מורי ההלכה. אני התפלאתי כששמעתי את 
שנים על החומות האלה, ולא חשבתי שאני מחריב את העיר. אז רבי אמי, רבי אסי ורבי חייא  79

לא דיברו על האנשים שעל החומות, אלא על אנשי העיר, שאספו את כולם. פעם היו שני מקומות 
ישראל שיש בה לא לאסוף את אנשי העיר: בכיכר, או בשער. אז הם אמרו להם: שימו לב, עיר ב

תכם זה השומרים שעל החומות, אז אתם, אנשי א מורה, ואתם חושבים שמה שיציל אסופר ול
 העיר, אתם מחריבי העיר.

מבחינתכם, שני דברים: היכולת לשלב את לימוד התורה, ולימוד בכלל, עם להיות השומרים על 
ות משני הדברים. כי מי שירפה החומות, הוא הדבר שהיה צריך אז וצריך אותו היום. ואסור להרפ

שנים שבדיוק תעשו את מספר הסיפור הזה, הוא מחריב העיר. אז יש לכם עכשיו  במושגיממנו, 
המיטב בשני הדברים. בללמוד, ובלשמור על החומות. וכשאתם עושים את זה תזכרו, אין דבר 

צווה, מאשר להיות שהוא יותר נכון, שהוא יותר מיצוי שלכם, שהוא יותר זכות, הייתי אומר מ
 שומרי העיר, והתלמידים, תלמידי חכמים של אותה העיר. שיהיה לכם בהצלחה!

 :ותשובות שאלות

לות, מה עוד חוץ מלהקים מתנסי"ם והגר ראיתי שהיה כתוב שאתה ראש מפעל הפיס. :אלהש
 ?"מפעל הפיס" עושה

צלצלה עליי. לא לבנות על זה. אף  "אראלה"קודם כל, אני הגעתי למשרד הפיס לא כי  :שובהת
דברים  אתולא קניתי כרטיס מפעל הפיס. אך למפעל יש המון כסף שאפשר לעשות  אני פעם

טובים. אך כל שנה, אנו מחלקים את כל הרווח שלנו, למעלה ממיליארד וחצי שקל. חצי ממנו 
תכם על אני אדבר א ות ומלגות לסטודנטים.ממנו לתרב 9.4%הולך לחינוך, חצי ממנו לעיריות, ו

עשינו תחרות של חיבורים ף, לא מזה ולא מזה, אלא מהכסף העסקי, ושני מיזמים: לקחנו כס
תורניים. התחלנו במגזר החרדי. בשנה הראשונה, נכתבו, יש מין פרס, שאתה נותן לעשרה 

. לתחרות הזאת השנה "כבוד האדם בהלכה" :הראשונים. בוחרים נושא. נושא השנה שנבחר היה
 חיבורים תורניים. מספר מדהים.  907הוגשו 

. כיוון שלצערנו, יש עדיין דרך ח"כ אורי אורבך , וביקשו גם כן"דתיים הלאומיים"הבכך התקנאו 
ערבות " :בתי כנסת אשכנזיים וספרדיים, ויש עוד מגזרים, עשינו תחרות לחוד. הנושא היה

רב יעקב שפירא, הרב מלמד, ואלה . מי ששופט בתחרות הזאת זה הרב יעקב אריאל, ה"הדדית
יש לי שאלה: למה היהודים יצאו הדברים שאפשר לעשות ואני חושב שזו זכות גדולה. דרך אגב, 

? אל תבינו את זה כאמירה אישית, לא כל אחד מכם, אבל במהלך ההיסטוריה, מצויניםכל כך 
יה אחרת. זה ראתן תאוכמה יהודים קיבלו פרס נובל? כמה תרמו תרומה משמעותית? גנטית? אני 

נ"ך תקרה בגלל לימוד התורה. הדבר הראשון שהודפס בדפוס, לפני חמש מאות שנה, היה ה
באותיות לטיניות. במשך אלפי שנים, היהודים, שלא היה להם מדינה, לא היה משרד חינוך, לא 

ודיים , בעוד הילדים היהאנאלפביתיהייתה ממשלה, השקיעו את מרצם בללמוד. רוב העולם היה 
רמב"ם היה רופא, הידעו לכתוב ולקרוא, וזה היה שפה משותפת. הם למדו דברים אחרים גם. 
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, גם נתן "מך"לא ימוך אחיך ע. היו עבודות. לימוד התורה גם יצר מצב ש)יינן(רש"י היה: תבדקו
את היכולת ליהודים לדעת לכתוב ולקרוא, גם להיות משכילים, וגם לעשות קשרים מסחריים בין 

. אז כשאתם לומדים, תחשבו גם על זה. כי אם נרפה מזה היום, לדעתי, נהיה עם הילות לקהילותק
 ככל העמים.

" הסדר"דיברת על השילוב בין לימוד התורה לבין עמידה על החומה, משהו בסגנון ה :אלהש
 ?"ישיבות ההסדר". אז מה אתה אומר בנושא? אם אתה מאמין בהצבאי

ך שבה רסליחה על השאלה, אבל מפעל הפיס עושה הרבה דברים מדהימים, אבל הד :אלהש
 מרוויחים את הכסף, זה להשתמש בחולשה של בני אדם, וזה לכאורה לא דבר חיובי כל כך.

הקשה. לגבי מפעל הפיס, זו נקודה נכונה מאוד. כשהגעתי לפיס,  האני אתחיל מהשאל :שובהת
עליתי למשרד, קיבלתי טלפון  ,"רות"פורום שדלהם: כי באתי מ, ואמרתי אספתי את כל העובדים

. יש כאן "בלי לקנות כרטיסמאתה האיש הראשון שזכה בפיס ", איתי, והוא אמר לי: נומבני
, מאיפה הוא בא? מבית המקדש. בו, "פיס"–תה. השם עדינה, וצריך להחליט מה לעשות א נקודה

היו מתחרים מי יקריב קרבנות. אחד נפל, רגלו נשברה, ואז החליטו להטיל  את זוכרים, הכהנים
יש . ", יש את גורל הגר"אגורלוקוראים לגורל הזה פיס. גם בירושלים יש בית כנסת ששמו " גורל,

הפיס מוכר בשנה בערך חמישה מיליארד שקל. ההימורים הבלתי חוקיים מוכרים "צומת גורל". 
רד שקל. צריך לחשוב איך לנצל לטובת החברה את העובדה שאנשים מיליא 04ל 00בשנה בין 

משחקים מטבעם. זה קצת דומה לאלכוהול. כוסית זה נחמד ובקבוק זה מגעיל. לכן כללינו הם 
, 00, לא חשוב מה ההסבר. מתחת לגיל להתעסק עם רכישת כרטיסי פיס אסור 00שלנו: עד גיל  

, אנו זורקים 00לד מתחת לסים מישהו שמכר ליתופ זה זו עבירה פלילית, ואם אנו לעשות את
ד. דבר שני, אתה עושה כללים כאלה שמה יותר אנשים, והמון אנשים, לא תאמינו כמה אותו מי

מהאנשים הבוגרים בישראל. ואנו צריכים לעשות מדיניות שיקנו כמה  40%משחקים בפיס. כמעט 
ף ילך להימורים בלתי חוקיים. אז שיותר אנשים בפחות כסף. אם לא נעשה את זה, כל הכס

השאלה היא: האם עושים את זה בתנאים? כמו אלכוהול, כמו שאמרתי. יש עניין של איזון, ואנו 
מופקדים אליו. דבר שני, כל הרווחים הולכים רק לחברה הישראלית, לדברים הטובים והחשובים 

זה חיבור של חיבורים  ביותר. אז מצד אחד אתה מקדם הימורים, ומצד שני אתה מקדם בגלל
 תורניים. לכן אם זה לא היה מוסרי, לא הייתי עושה את זה. אבל אני כן.

, יש מלחמה גם בעולם ין הצבא. מרגע שקמו הישיבות הקדם צבאיותהשאלה השנייה הייתה בעני
התורני לגבי השירות והדרך הנכונה לעשות את זה. הדבר החשוב ביותר הוא לשרת. שירות לאומי, 

רות בצבא. הרב שמחה הכהן קוק, הרב של העיר לא אגיד לא, אלא שזה פחות חשוב משי אני
ניסה להגיד לי לגייס אנשים. אמרתי לו: במקום שאין שומרים, תלמידי חכמים ישמרו  רחובות

 בה. המתח הגדול ביותר שקיים בין היהודים הקרויים חילונים, שאף פעם לא הבנתי מה זה
יהודים, יש רף שונה של קיום מצוות. המתח הגדול ביותר הוא  יהודי. בתורבדיוק. יש יהודי ולא 

בנושא הזה. לא סתם, מרתיח לישראלים את הפיוז שיש אנשים שלא משרתים בכלל. הבעיה עם 
החרדים,  זה שהם עושים מתוך שגיאה גדולה. זה לא יחזיק ככה מעמד. יחד בבנק, יחד בטנק. 

מת, אני הייתי . אבל בא"הסדר"א צריך ישיבות י לא אומר שלשב בלימוד התורה. אנחתצריך לה
אתה משרת כמו כל אחד אחר, ואני חושב שזה חשוב גם בגלל סיבה אחרת:  מעדיף כל הסדר שבו

. לכן, "איש אשר על העדה"שאם אתם משרתים בצבא, תעשהו כמיטב יכולתכם כדי להיות 
שירות, גם שירות לאומי, כל דבר  כשאתם עושים את ההתלבטות הזה, תחליטו: כל סוג של

ללכת לצבא ולעשות בו כמיטב יכולתכם, שבכל מצב תעשו את הטוב ביותר שאתם  :שתוכלו
בים איש לרעהו, ושתגלו אחריות ) שזה עצה טובה גם לחיים(. אז בזה, ויכולים, שתהיו חברים ט

 תבורכו. 

ר כמפתח". נסו לתרגם עברית זו שפה קצרה ומתומצתת. לדוגמא, בפסוק "אל יתהלל חוג
מילים. יש ברכה  02מילים. נסו. הכי מוצלח שאני ראיתי היה  02 -לאנגלית. לא תצליחו בפחות מ

איפה כתוב שלושה . מאיפה זה נלקח? אתם צריכים לדעת. "חן המקום על יושביו" :יפה, שנקראת
, וחן המקום על יושביו. נאמר במסכת מיקוחוחן אישה על בעלה, חן מקח על חינות ירדו לעולם, 

שם על יריחו. אין שם שום דבר, המים מרירים, האדמה מלוחה, אבל יש סוטה. על מה? נאמר 
. כמו כל הברכות הקצרות בעברית, אפשר לפרש את זה לפחות "חן המקום על יושביוביריחו "
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השני, שגם יהיה חן  שיהיה חן המקום, על היושבים שלו. השני בדיוק הפוך. בשלושה דרכים:
 הדברים שאנו עושים, עליו.

 ."חן המקום על יושביו היהי"אני רוצה לאחל לכם, ולנו, ש

 תודה רבה.

עוזי דיין. יש כמה אנשים כאן שמוצאים  -לוף המילואיםאנו מודים לא :חזי זכריה-מנהל התיכון
זה,  אז אני זוכר משהו נרגיות על עניין שני האוהלים, אם אתם רוצים לדעת איך להגיע לאהרבה 

שוורים  : מוטב לעצור סוסים דוהרים מאשר לדחוףאתךשאתה אמרת בשיחה קודמת 
צד האתה. אני רואה לא מעט מהשילוב הזה, הצד הלאומי,  השמתבוססים בבוץ. הנמשל ז

נישא חן אנחנו  גםשההתיישבות, הצד הצבאי, השילוב הנדיר הזה, לצד לימוד התורה, אנו מצפים 
 גם בעיני אלוקים ואדם.מבחינת המקום על יושביו, וגם 

 


