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מדברות
על המגזר
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ערך המלך 
 מה אומרים לנו, ועלינו, דימויי המלכות בחצרות החסידים? 

תערוכה חדשה מנסה לענות 

"התפילה לשלום המלכות" היא 
תפילה הנאמרת על ידי יהודי 

התפוצות לשלום המלך, המלכה או 
השליט באזור מושבם. "מלכות" הוא 

מושג מטפורי בתפילות, בקבלה 
ובאמונה היהודית - ובעל חשיבות 

מיוחדת בחצרות החסידים המתנהלות 
בדומה לשושלות מונרכיות. 

רעיה ברוקנטל, אמנית דתייה 
מוכשרת ומוערכת, יצאה לשטח 

במטרה לפצח את משמעות המושג 

ואת קידוד הדימויים שלו, כפי 
שהוא בא לידי ביטוי בחסידות 

בעלז. הכוונה היא לדימויים כמו 
כתר, עמודי שיש, מבנים מפוארים 

ונברשות, שמלווים את החסידות 
בקודש ובחול, ומעוררים שאלות 

אמוניות, פילוסופיות ופוליטיות על 
אודות היחסים שבין הגשמי לרוחני, 

האדמו"ר לחסידיו, והחסידות לשלטון 
שתחתיו היא נתונה. 

בתערוכה "שלום המלכות", שמוצגת 
בו זמנית בסטודיו של האמנית 
ובגלריה הסמוכה לו, ברוקנטל 

מביאה לידי ביטוי את התובנות 
שאליהן הגיעה באמצעות טכניקות 
מגוונות של רישום, וידיאו, פיסול 

והדפסה. מעבר לעיסוק בשאלות 
של זהות, חברה ופוליטיקה בחצר 
החסידית, היא מצליחה לגעת גם 

בנושאים אחרים, כמו סגנון אמנותי, 
טקסיות, אמונה, זיכרון ושואה.

העבודות המרתקות מעוררות בצופה 
קונפליקט רגשי ומחשבתי בין 

הזדהות לזלזול ובין אהדה לציניות.
 אביבה וינטר

האם לרוב 
בוגרי מוסדות 

החינוך של 
הציונות הדתית  

יש תואר 
אקדמי? 

אז זהו שלא. לא כל בוגרי 
מסגרות החינוך של הציונות 

הדתית ממשיכים אחר 
כך לתואר אקדמי. רחוק 

מזה. מחקר שערך אריאל 
פינקלשטיין מהמכון 

לאסטרטגיה ציונית עבור 
מרכז "דעת", שעוסק בהוראת 
לימודי תעודה לבוגרי החינוך 
הממלכתי דתי, בדק ומצא כי 
בכל שנה מסיימים את כיתות 

י"ב בחינוך הממלכתי דתי כ־14 
אלף עד 15 אלף תלמידים. 

כש־77.5 אחוז מתוכם זכאים 
לתעודת בגרות. 

העניין הוא שיש גם לא 
מעט תלמידים שזכאים 

לתעודת בגרות, אבל לא 
עומדים בדרישות הסף של 

האוניברסיטאות, כך 
שבפועל רק 57 אחוז 

מבין בוגרי החינוך 
הממלכתי דתי פונים 
ללימודים אקדמיים, 

כשאחוז הבנות עומד 
על כ־65.2 ואחוז הבנים 

עומד על כ־47.4. 
עם זאת, כ־20 אחוז מבוגרי 

החינוך הממלכתי דתי לא 
מסיימים את לימודיהם 

במכללות או באוניברסיטאות, 
גם חמש שנים אחרי שהתחילו 

ללמוד. כך יוצא שמסיימי 
התואר האקדמי עומדים על 45 

אחוז בלבד. פחות מחצי.
 שרה בר אשר

 
"שלום המלכות": 

רעיה ברוקנטל, 
אוצרת: סאלי 

הפטל נוה, 
סדנאות האמנים, 

גלריה ת)א(
עשייה, ירושלים, 

עד 16.12. 

קורס בישול 
לגברים. ב"סטודיו 

לבישול" )רחוב 
בן אביגדור, תל 
אביב(. הקורס 

ביוזמת סניף 
"אמונה" רעננה.  

ה נ ד ס

מהפכה על האש
עד היום את היית הבשלנית בבית? עכשיו תורו להכנס למטבח

דבורה אפרתי, מנהלת סניף "אמונה" 
ברעננה, הגיעה יום אחד למסקנה שזהו, 

הגיע הזמן לשנות סדרי עולם בביתה. 
"בעלי עמד לצאת לפנסיה מוקדמת 

וחשבתי לעצמי שאין מצב בעולם 
שאחרי יום עבודה אשוב הביתה ועוד 
אצטרך לבשל. וכך החלטתי לפתוח 

במסגרת עבודתי קורס בישול לגברים".

חגי בעלה, שעד אז היה מן הצד השני 
של הצלחת, נדבק בחיידק הבישול 

והצליח לעניין מספר חברים, ובעזרת 
פרסום דרך סניף "אמונה" ברעננה 

הוקמה קבוצה של עשרה גברים 
שמשנסים מותניים, חוגרים סינרים 

ויוצאים פעם בשבוע לסדנה בת ארבע 
שעות של לימוד יסודי ברזי המטבח.

החבורה כוללת שבעה חברים מרעננה, 
שניים מרמת גן ואחד מפתח תקווה, 

ביניהם שלושה רופאים, איש מכירות, 
בנקאי, איש נדל"ן ורב. עד כה הם למדו 

להכין סלטים, מוקפצים, מרקים, ארוחות 
בוקר וקינוחים. בהמשך הם יגיעו גם 

לבשר, לדגים ולאפייה. דבורה מספרת 
שכבר עכשיו היא מארחת על בסיס 
האוכל של חגי ושהחבורה מתכננת 

ארוחה משותפת אחרי החגים.
 דיקלה ד' גל־עד

 


