
ולתפארת
שות

התרבות
 הנמרצות ידיה תחת אבל הפטנט, את המציאה לא רגב מירי

 הופכת המשואות מדליקי בחירת מאחורי האינטרסים מערכת
 ס ארוך לצפצוף חכים והמסורת התקנון בעוד בוטה, ויותר יותר

 חבר מספר מירי", של הבייס של הסבתא את מעניינות "התקנות
 של חברה היא ׳וואי, אומרים, "הם הבוחרת, בוועדה לשעבר

 כשר, אסא פרופ׳ ס סלב!׳" היא רווח, זאביק של ארצי, שלמה
 אמרתי שלי לאינטגריטי מנוגד היה שדה "ברגע מהוועדה: שפרש

 אחורי את שראיתי אחרי אבל הטקס את אוהב אני שלום.
 ההסברה: מרבד ס ממלכתי׳" לא ׳זה אומר: אני הקלעים,
לנוהל" ובהתאם פועלם בזכות נבחרו המשואות "מדליקי

צויגנברג אוהד ©צילום: אברנזזב אתי

נחישות
טדיתיש

 בזהותם לייצג אמורים המשואות "מרליקי
 ייצוגם ו/או זיקתם פועלם, הקשר האישית,

 שקבעה העצמאות יום של המרכזי הנושא את
 וסמלים" לטקסים השרים ועדת
המשואות) מדליקי ?סדרת נתקנון 3 (סעיף

 של המשואות הדלקת סאגת תסתיים ימים מספר בעוד
 הונדורס נשיא זה ממנה שייזכר ומה 70ה־ לשנת ישראל
 סערה מעורר להגיע, מחליט בטקס, להשתתף שמוזמן
 יו״ר בין המכוערת הציבורית הקטטה בואו; את ומבטל
ור לנתניהו; במשואה שנגמרה הממשלה לראש הכנסת

 רווח זאב ארצי, שלמה המדליקים של הבשורה קבלת געי
 המדינה לתפארת מהשאר, בודלו פלאי שבאופן קניג וליא

 לכבוד שקשור מה בכל אבל אירופית, מעצמה שמחזיקה
מזרח־תיכונית. לגמרי היא ולכיבודים

 הדלקת טקס סוחט האחרונות בשנים מדוע להבין קל
 תגובות המדליקים, של הבחירה הליך ובעיקר המשואות,

 או שנוגע מי מכל נשלטות, בלתי כמעט אמוציונליות,
 שנעלב, מי יש שנה בכל שכמעט עד פעם, אי בהם נגע

 לא הנוכחית השנה וגם נשאר. אבל זועם סתם או פורש,
הבושות. מצעד את מביישת
 החלה המשואות הדלקת מסורת היסטוריה: קצת

הועלו הרצל תיאודור המדינה חוזה של עצמותיו .1950ב־

 השני העצמאות וביום כבוד, אחר ונקברו מכבר לא לארץ
 ויעבור בקברו יחל לפידים מצעד כי הוחלט המדינה של

 ויצמן חיים המדינה ונשיא הגורל רצה ירושלים. ברחבי
 המצעד את להזניק שנבחר ומי להשתתף, היה יכול לא

 המסורת: זו מאז שפרינצק. יוסף דאז, הכנסת יו״ר היה
 ומתקיים כיוון שינה שבינתיים הטקס, את מוביל שהיו״ר

הלפידים. מצעד בלי הרצל בהר
 השרים ועדת באחריות הטקס נמצא מסורתי באופן
 בתום ומתפזרת כנסת מחברי המורכבת וטקסים, לסמלים

 - ההסברה מרכז הוא אותו שמפיק מי אבל הקדנציה,
האח הגוף שהוא ממלכתיים, ולאירועים לטקסים המטה

והאירו האזכרות הלוויות, הטקסים, כלל הפקת על ראי
ישראל. במדינת הממלכתיים עים

 שונים משרדים בין ההסברה מרכז נדד שנים במשך
 השרה והספורט. התרבות למשרד שרך 2013שב־ עד

 וביום לבנת, לימור הייתה עליו ממונה להיות הראשונה
 שקרה כמו רגב. מירי למשרד נכנסה כבר 2015 העצמאות

 ההחלטות, בקבלת חלק שלקחו אלה מעידים שם, רק לא
 פוליטי, יותר הרבה להיות הפך הכל האחרונות בשנים
ומהמקפצה. - לוחמני

 סמלים ועדת יו״ר גם היא להבין, חשוב רגב, השרה
 המבצעת, וגם המחליטה גם שהיא שאומר מה וטקסים,
לש־ בכוחה הטקס. תוכני על רבה שליטה בידיה ומרכזת

י□11נ0הי1 רגב
 התקנון על מצפצפים כך

 המדליקים את ובוחרים
אברמוב אתי

 עשתה גם והיא עליה, יפקח אחד שאף בלי התקנון את נות
 כללים לו יש מישהו, של פרטי לא הוא הזה "הטקס זאת.
 וטקסים לסמלים השרים ועדת ידי על שנקבע תקנון ויש

 בשנים בוועדה שהיה אדם מספר ממשלה", החלטת מתוקף
בפי כתוב "בתקנון המנגנון. את מקרוב ומכיר האחרונות

 בשנה אבל משואה, ידליקו ישראלים אזרחים שרק רוש
 אמריקאים שני להביא רוצה שהיא החליטה רגב שעברה

 מר־ והרב "תגלית", מייסד סטיינדהרט מייק (הפילנטרופ
 נכנסה היא אז א״א) - ויזנטל שמעון מרכז מייסד הייר ווין

 נהייתה פתאום וחצי דקה ותוך הסמלים בוועדת לדיון
התפוצות. משואת
 כי התקנון את לשנות טרחו עוד שעברה בשנה "אם

 ופשוט התאמצו לא אפילו השנה עליו, לעבור התביישו
 נותן לא אתה נושא. לקבוע שיש אומר התקנון ציפצפו.
 או טוב, זמר הוא כי סתם משואה להדליק ארצי לשלמה

 פרס לא זה משואות טובה. שחקנית היא כי קניג לליא
לנושא. קשור להיות צריך המדליק חיים, מפעל

 כי משואה, להדליק גאון יהורם קיבל שעברה "בשנה
 ואביהו ירושלמי, סמל והוא ירושלים שחרור היה הנושא
 פרץ באמת והוא דרך, פורצי היה כשהנושא קיבל מדינה

 ממורשת זה הנושא השנה אבל המזרחית, המוזיקה עם דרך
 ארצי ואצל קניג? או רווח? זאב אצל חדשני מה לחדשנות.

של והבחירה חדש. דיסק יוציא אם זה החדשני היחיד הדבר
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הטקסים ועדת יו״ר וגם הממונה השרה גם האחרון. המשואות הדלקת בטקס רגב

 וכל מפקיעין׳ הגחלת ׳שומרת הרי היא זינאתי? מרגלית
בזה? יש חדשנות איזו אבל לה, הכבוד

 שעכשיו כמו מירי, של שהבייס כנראה "אבל
 הם תקנות. שלו הסבתא את מעניין לומר, אוהבים

 זאביק של ארצי, שלמה של חברה היא ׳וואי, אומרים,
 הבחירה או ידליק. מי אכפת לא לבייס סלם׳ היא רווח,

 לשים לי בא לי': ׳בא בננות, ברפובליקת כמו נראית
 בא הונדורס, נשיא לי בא הממשלה, ראש את בטקס

 להגיד יעז ומי כלום, ואין תקנון אין כאילו לי ובא לי
 גרוע יותר נעשה רק וזה קדימה חושבים לא מילה?
 שהיה - היו אם - היו השערוריות פעם לשנה. משנה

 שהוא והתברר חינוכי מוסד וניהל מורה שהיה אחד
 אותו". והוציאו מינית הטריד

דומות. טענות נשמעו רווח זאב סביב גם
 נקי־ יהיה שהמדליק רוצה את אותך. שואל אני "נו,

 הטקס לאט־לאט דברים. הרבה רוצים אנחנו אבל נקי.
 לא אהד ואף גרנדיוזי, וואו, יותר מפואר, ויותר יותר נהיה
 בזמנו הטקסטים. של הפנימי הקצב על הקנון, על חושב
 את מדליק כשהוא להגיד ׳לכבוד׳ שלושה היה אחד לכל

 שלי ודודה שלי, אמא לכבוד - שמונה יש והיום המשואה,
 משליכים איך רואה אני כי מעצבן. זה ואותי שלי. וסבתא

לפח". המסורת את
תו מתאר לשעבר, הוועדה הבר כשר, אסא פרופ׳ גם

 שעברה. בשנה ממנה לפרוש אותו הביאה שאף רומה פעה
 משחזר הוא שאצטרף", וביקש הוועדה ראש אליי "התקשר
 כבר הזה הטקס את רואה אני כי שמחתי "מאוד השבוע.

הנו בטלוויזיה. משודר שהוא הראשונה מהפעם שנים,
 הבאתי לפילוסופיה כפרופסור אז גבורה היה שלנו שא

 שלא הגדרה לגיבור, אריסטו של הגדרתו את לוועדה
 הנוכחים האחרונות. השנים 2,500ב־ מדי יותר השתנתה
 רק רובם, על הסכמה והייתה שמות על לעבור התחילו

 הסכמה. עליהם הייתה שלא שמות צצו הדרך שבהמשך
 נהגנו שלפיה הגבורה להגדרת מתאימים לי נראו לא הם
 שלי לאינטגריטי מנוגד היה שזה ברגע רגע. אותו עד

ושלום. תודה אמרתי
 משהו היה פה אבל במיעוט, להיות בעיה לי "אין

גבו של בקטגוריה בכלל היו שלא הצעות הציעו אהר:
 גבורה, לא זו אם אבל ונהדרים, א״א אנשים כולם רה.
 אוקיי, אז מתרגש, אתה ׳מה לי: אמרו מתאים. לא זה אז
 זה אז לך, אכפת ׳מה או: חשוב?' זה מה גבורה, לא זו

 ראויים, אנשים לטובת הרי זה קצת, ממנו ונהרוג המנדט
 זו?׳ בהזדמנות משואות להדליק להם לתת לא למה אז

 אחרים עבור ממלכתי, לא כהליך רואה שאני מה כלומר,
 פחות שבישראל חושב אני ופרגמטיות. בגמישות נתפס

 בכל זה את רואים ואנחנו מהמנדט לחריגה רגישים
המקום. רוח זו - לאתיקה לנורמה, לחוק, ביחס - מקום

 ידליקו ישראלים אזרחים רק התקנון "לפי
 שהיא החליטה רגב שעברה בשנה אבל משואה,

 וחצי דקה תוך אז אמריקאים שני להביא רוצה
,התפוצות" ׳משואת נהייתה פתאום

 אני מה הבינו לא אבל ׳נודניק', לי שקראו שמעתי לא
 המשואה, את הדליק באמת רצו שהם מי ובסוף מתרגש,
לא". או מתאים
 לפי להתיישר שמנסים כאנשים מדובר בסלל ואולי

הרשימה? את לאשר שצריך הממונה, השר של הקו
 לא זה אבל עובד, זה שככה לחשוב אבסורדי לא "זה

כזו". בצורה הוצג

 חתירה הבאים...: בפרמטרים תתחשב "הוועדה
 כיבודים/ שבעי שאינם לאנשים מרבית

ידוענים..."
המשואות) מדליקי לנדידת בתקנון 5 (סקיף

 לבחירת הציבורית הוועדה התנהלה שנים 13 לפני עד
 ידי על שחובר כללי מתווה פי על רק המשואות מדליקי

ענייני את המסדיר תקנון נקבע 2005ב־ ההסברה. מרכז






