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ובכן, כל מי שאינו הימין הקיצוני. היהודים 
בהונגריה וביוון חשים מאוימים מהתבטאויות 
פרו־נאציות של מנהיגים מקומיים. למוסלמים 
בצרפת יש סיבה להיות מודאגים ממארין 
לה־פן. והאיחוד האירופי בכבודו ובעצמו – 
הוא חושש ממפלגות שמתכננות לפרק אותו 
מבפנים. אבל מבט על שורשי הימין האירופי, 
שהשבוע זכה להישגים חסרי תקדים, מגלה 
שלפעמים גם הוא מונע מתוך פחד

>
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מפלגה הנציונאל־דמוקרטית של גרמניה, ה
NPD, נוסדה עוד ב־1964, ולאורך השנים 
ביותר  והיציבה  כגדולה  עצמה  מיצבה 
על  המתרפקות  האירופיות  התנועות  כל  מבין 
להגירה  חריפה  התנגדות  מלבד  הנאצי.  העבר 
והתבטאויות נגד בני מיעוטים, דורשת המפלגה 
הגבול  את  ולבטל  גרמניה  גבולות  את  להרחיב 
עם אוסטריה, כפי שהיה בימי היטלר. לשיטתה, 
הגרמני  בעם  שבוצע  הג‘נוסייד  את  לזכור  יש 
של  בהפצצות  השנייה,  העולם  מלחמת  בשנות 
אודו  הנוכחי,  המפלגה  מנהיג  דרזדן.  כמו  ערים 
פסטור, טען באחד מנאומיו כי גרמניה של היום 
היא “רפובליקה יהודית“. הוא הועמד לדין ונקנס 
בעקבות ההתבטאות הזו, אולם לא נראה ששינה 

מאז את דעותיו. 
את  להוציא  ראשון  ניסיון  נעשה  ב־2003 
כמו  כשל,  זה  אך  לחוק,  מחוץ  אל  המפלגה 
הניסיונות שבאו אחריו. 16 מדינות בגרמניה כבר 
במדינה בדרישה  החוקתי  המשפט  לבית  עתרו 
בבחירות,  המפלגה  של  את התמודדותה  לאסור 
בגלל נטיותיה האנטישמיות והאנטי־דמוקרטיות. 
ה־NPD מצדה רק הלכה ופרחה, ובשבוע החולף 
האירופית.  בזירה  הישג  הראשונה  בפעם  רשמה 
עם פרסום תוצאות המדגמים התברר כי הנציונל־
אחד  במושב  לפחות  זכו  הגרמנים  דמוקרטים 
בפרלמנט של האיחוד האירופי – איחוד שבדרך 
ונאורות.  סובלנות  ערכי  דגלו  על  מניף  כלל 

כמי  נראית  אמנם  האלפיים  שנות  של  אירופה 
שוב  תיתן  ולא  העבר  לקחי  את  היטב  שלמדה 
לתנועות קיצוניות להרים ראש, אך לקחי העבר 

עצמם מראים שלעולם אין לדעת.
הבחירה,  זכות  בעלי  מיליון  מ־400  אחוז   43
הפזורים ב־28 מדינות, הלכו ביום ראשון לקלפיות 
האירופי.  בפרלמנט  אותם  ייצג  מי  לבחור  כדי 
אירופה  קברניטי  הבינו  התוצאות  כשהגיעו 
המאוחדת כי צפויות להם שנים לא פשוטות. אמנם 
ימשיכו  והמוכרות  השמרניות  המרכז  מפלגות 
להחזיק ברוב המושבים בפרלמנט, אולם המפלגות 
השייכות לגוש ה“אירו־סקפטי“, אלה שמתנגדות 
ומצהירות  האירופי  האיחוד  של  קיומו  לעצם 
שיפעלו כדי למוטטו מבפנים, הכפילו את משקלן 
ואולי אף יותר. לפי המדגמים, המפלגות האירו־
סקפטיות זכו ל־129 מושבים בפרלמנט האירופי, 
המפלגות הסוציאליסטיות הגיעו למקום השני עם 
 ,58 הירוקים   ,74 קיבלו  הליברלים  מושבים,   93
והשמאל הקיצוני ישלח לפרלמנט ארבעה נציגים.
רבות מהמפלגות האירו־סקפטיות ידועות גם 
מכניס  הזה  המונח  הקיצוני“,  הימין  כ“מפלגות 
זו מזו מבחינה  תחת כנפיו קבוצות שונות מאוד 
נחשבות  שאינן  במדינות  גם  אידיאולוגית. 
להצלחה:  כאלה  מפלגות  זכו  זרים  לשונאות 
מפלגה  ההובלה  את  לקחה  הליברלית  בדנמרק 
המתנגדת למהגרים, בבריטניה מפלגת ‘עצמאות‘ 
גרפה  האירופי  הפרלמנט  לפירוק  הקוראת 

פעילי מפלגת ‘השחר הזהוב‘ 
 מפגינים ביוון. התרפקות 
על העבר ההיטלראי
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‘חירות‘,  מפלגת  ניצחה  ובאוסטריה  רבים,  קולות 
בהגירה  עניינה  עיקר  האחרות,  השתיים  שכמו 
האסלאמית. מאידך גיסא ישנן מפלגות שאכן נראות 
כאילו יצאו מפס הייצור של אדולף היטלר ויוזף גבלס, 
ומטפחות שאיפות מרחיקות לכת לשנות את אירופה 

מן היסוד ולחסל את הפרלמנט האירופי מבפנים. 

שובה של האומה
‘החזית  היא  באירופה  הימין  מפלגות  בין  הבולטת 
שנים   42  – הוותיקה  המפלגה  הצרפתית.  הלאומית‘ 
עברו מאז נוסדה – נחשבת קרובה יחסית לזרם המרכזי 
זכתה  היא  של הפוליטיקה. בבחירות שנערכו השבוע 
בין  ותקבל  הצרפתים,  הבוחרים  מקולות  אחוז  ב־25 
22 ל־25 מושבים בפרלמנט האירופי - שליש מכלל 
המושבים המוקדשים לצרפת, אחת המדינות המרכזיות 
של הגוש. זהו זינוק חד בכוחה של המפלגה, שבבחירות 

הקודמות, ב־2009, זכתה לשלושה מושבים בלבד.
לה־ מארין  כיום  עומדת  הלאומית  החזית  בראש 
מארי  ז‘אן  המפלגה,  מייסד  של  הצעירה  בתו  פן, 
תוצאות  היוודע  עם  שנשאה  חגיגי  בנאום  לה־פן. 
הבחירות הכריזה לה־פן: “הבוחרים שלנו הראו כי הם 
גורמים מבחוץ.  ידי  לא מעוניינים שצרפת תובל על 
אנחנו צריכים לבנות אירופה אחרת, שבנויה ממדינות 
בחירה  מתוך  נעשה  פעולה  שיתוף  וכל  ריבוניות, 
חופשית. מה שקרה בצרפת מבשר את מה שיקרה בכל 
אירופה - שובה של האומה“. לאור תוצאות הבחירות 
לפרלמנט האירופי, הוסיפה לה־פן, יש לערוך בחירות 

חוזרות לפרלמנט הצרפתי.
הפרשנים הגדירו את מה שאירע השבוע כרעידת 
אדמה פוליטית, וכעדות לכך שלמארין לה־פן יש סיכוי 
טוב להגיע בעתיד גם לנשיאות צרפת - תפקיד שאביה 
ניסה לזכות בו שוב ושוב מאז שנות ה־70. האב אמנם 
לא התקרב להשגת יעדו, אך בסיס התמיכה החזק שבנה 
לאירופה.  האסלאמית  ההגירה  התרחבות  עם  התעצם 
האחרונות,  בשנים  צרפת  בערי  שהתחוללו  מהומות 
בקרב  הטרוריסטי־ג‘יהאדיסטי  היסוד  והתחזקות 
המוסלמים במדינה, הביאו רבים מהצרפתים להאמין כי 
נשקף להם איום מצדם של המהגרים הללו. גם ללא 
פוסקת  הבלתי  האסלאמית  ההגירה  אלימות,  תקריות 
הוותיקה  האוכלוסייה  בקרב  הנמוך  הילודה  ושיעור 
במדינה, צפויים להביא לשינויים דמוגרפיים שיגררו 

גם שינוי באופייה של צרפת.
מארין לה־פן, דמות הרבה פחות שנויה במחלוקת 
מכפי שהיה אביה, מבקשת להחיל מדיניות של השהיה 
עדיפות  רבים  בנושאים  ולתת  לצרפת,  ההגירה  על 
לאזרחים על פני מהגרים לא־חוקיים. לדעתה, אזרחות 
לאחר  רק  למהגר  מוענקת  להיות  יכולה  צרפתית 
בדיקת יכולתו להשתלב עם עקרונות הרפובליקה. זר 
אשר אינו מכבד את חוקי צרפת, כך לפי לה־פן, יש 
לשלול את אזרחותו הצרפתית; ואם הוא קשור לביצוע 
עבירות חמורות בצרפת, יש להחזירו מיד לארץ מוצאו.
לה־פן,  הגברת  האם  בשאלה  דעות  חילוקי  ישנם 
עורכת דין מצליחה ויפה, הינה אנטישמית כמו אביה, 
בהיסטוריה“  זניח  “פרט  כאל  לשואה  להתייחס  שנהג 
בתו  של  מפיה  גם  יהודים.  כלפי  בעוינות  והתבטא 
צוטטו אמירות לא סימפטיות, אולם ככל הנראה היא 

הוא  הרושם  למעשה,  “אוטומטית“.  אנטישמית  אינה 
אפילו  היו  מבחינתה.  חשוב  כה  אינו  היהודי  שהנושא 
ניסיונות מצדה להתקרבות ושיתוף פעולה עם ישראל 
)דבר שלא היה עולה על דעתו של אביה(, והיא הצהירה 
במפורש כי היא מעוניינת שהיהודים יישארו בצרפת 

כאזרחים שווי זכויות ולא יעזבו. 
אין לדעת מה גברת לה־פן חושבת בסתרי לבה, אך 
נראה שבסופו של חשבון היא ומפלגתה אינם מהווים 
בהגירה  במאבק  מתמקדים  הם  היהודים.  על  איום 
כיום  הקיים  המנהיגות  משבר  ולנוכח  המוסלמית, 
יפקיד  ייתכן שבעוד שנים לא רבות  בצרפת, בהחלט 

בידיהם הבוחר הצרפתי את מושכות המדינה. 

ברכה מהכלא
‘יוביק‘  מפלגת  נוסק,  הצרפתי  הימין  בעוד 
ההונגרית - מפלגה אנטישמית המזכירה את התנועות 
הפשיסטיות שפעלו שם בתקופה שבין שתי מלחמות 
ייצוגה בפרלמנט האירופי.  העולם – לא הרחיבה את 
בהונגריה היא נחשבת למפלגה אדירת־כוח,  עם זאת, 
ואנשיה שכבר נמצאים בפרלמנט האירופי מדברים על 

הקמת אימפריה הונגרית חדשה. 
רבים מהפרשנים צופים התעצמות בכוחה של יוביק 
בעתיד - תרחיש מאיים מבחינתם של יהודי הונגריה, 
הימין  מפלגת  אם  בגלוי.  אותם  עוינת  שהמפלגה 
הקיצוני תשתלט על המדינה, שבה אין מיעוט מוסלמי 
גורמים  עם  ברית  תיצור  יש לשער שהיא  משמעותי, 
ישראל,  וכנגד  המערב  כנגד  קיצוניים  אסלאמיים 

וייתכן שיהודי הונגריה ייאלצו אז לעזוב את ארצם. 
משלל ההפתעות של הבחירות לפרלמנט האירופי, 
מדהים ומעורר דאגה יותר מכול הוא הישגה של המפלגה 
מהנאציזם.  עמוקות  המושפעת  הזהוב‘,  ‘השחר  היוונית 
בהצבעה ביוון היא אמנם לא ניצחה, אך הגיעה למקום 
 12 עד   10  - בהחלט  מכובדת  תוצאה  עם  השלישי 
ככל  המפלגה  תכניס  כעת  הבוחרים.  מקולות  אחוזים 
הנראה שלושה נציגים לפרלמנט, וזאת על אף שבכיריה 
המפלגה  יו“ר  פליליות.  עבירות  של  בשורה  מואשמים 
ניקולאוס מיכלוליאקוס, הממתין בכלא למשפטו, העביר 
משם מסר לתומכיו: “אני מברך אתכם על התנגדותכם 
לטרור שמפעיל השלטון. אנחנו המפלגה היחידה ביוון 

שמתנגדת לשלטון שמופעל על ידי גורמים זרים“.
ביותר  הקיצונית  הימין  מפלגת  הזהוב‘,  ה‘שחר 
פוליטי.  למטאור  נחשבת  כיום,  אירופה  ביבשת 
 2012 ביוני  במדינה  שנערכו  הכלליות  בבחירות 
הבוחרים,  מקולות  אחוזים  בכשבעה  המפלגה  זכתה 
ובבחירות  שהעניקו לה 18 מושבים בפרלמנט היווני, 
הנוכחיות לפרלמנט האירופי היא הגיעה כאמור להישג 
גם המפלגה שהגיעה השבוע למקום  יותר.  עוד  גדול 
היא בעלת  ‘סיריזה‘,  היוונים,  הבוחרים  בקרב  הראשון 
לוקחת את  הזהוב‘  ‘השחר  אך  אירו־סקפטיות,  עמדות 

האידיאולוגיה הזו למחוזות מסוכנים ומפחידים. 
מתרפקת  ‘נאצית‘,  במילה  עצמה  להגדיר  בלי 
העבר  על  גלי  בריש  הקיצונית  היוונית  המפלגה 
ההיטלראי. הנאצים אמנם הנהיגו ביוון כיבוש אכזרי, 
אלו,  מעין  מקטנות  מתעלמים  המפלגה  אנשי  אך 
ובאמרות  נאציים  במוטיבים  קבע  דרך  ומשתמשים 
נאציות. סמלה הרשמי של ‘השחר הזהוב‘ דומה לצלב 

כשמנהיגם  במועל־יד  להצדיע  נוהגים  וחבריה  קרס, 
אדולף  של  הרשמי  יורשו  היה  משל  לנאום,  עולה 
היטלר. הם מפיצים את ‘מיין קאמפף‘ לצד ספרות על 
בהכחשת  עוסקים  היווני,  העם  של  הגזעית  עליונותו 
אנשי  ומהגרים.  הגירה  נגד  נאבקים  וכמובן  שואה, 
הגלויה  באלימות  גם  לנאצים  דומים  הזהוב‘  ‘השחר 
וחסרת המעצורים שלהם. אין להם שום בעיה לתקוף 
בבריונות יריבים פוליטיים ואת כל מי שמרגיז אותם, 
בצורה שמזכירה מאוד את שיטות הפעולה של הנאצים 

בשנות ה־20 וה־30. 

בחזרה לבית־לחם
בראשית  עוד  נוצרה  הקיצונית  היוונית  המפלגה 
שנות ה־80, אך הייתה בגדר קבוצת שוליים זניחה עד 
לבחירות 2009. אז, כאשר יוון מצאה את עצמה במשבר 
בפוליטיקה  קצו  מאזרחיה  ורבים  תקדים  חסר  כלכלי 
הזהוב‘  ‘השחר  החל  האירופי,  ובאיחוד  המסורתית 
נדיב  למימון  המפלגה  זכתה   2011 משנת  לעלות. 
והחלה לפזר כספים בתוכניות סעד  ידוע,  ממקור לא 
משלה. זה ללא ספר עזר לה בבחירות לפרלמנט היווני 
ביוני 2012, אז השיגה כאמור  שבעה אחוזים מהקולות. 
 14 של  תמיכה  הסקרים  אחד  לה  ניבא  יותר  מאוחר 
אחוז מהבוחרים, מה שהיה הופך אותה, אילו התקיימות 

בחירות, למפלגה השלישית בגודלה. 
ראש ממשלת יוון בכבודו ובעצמו לא היסס להגדיר 
ניאו־ ואף  פשיסטית  כ“מפלגה  הזהוב‘  ‘השחר  את 
נאצית“. בספטמבר 2013, לאחר שאחד מפעיליה רצח 
כנגד  הפגנות  ביוון  החלו  השמאל,  עם  המזוהה  ראפר 
לחוק.  מחוץ  אל  להוציאה  קריאות  ונשמעו   המפלגה 
‘השחר  מבכירי  כמה  ועצרה  בחקירה  פתחה  המשטרה 
מיכלוליאקוס  ניקולאוס  המפלגה  מנהיג  בהם  הזהוב‘, 
וארבעה חברי פרלמנט, בחשד לחברות בארגון פשיעה. 
של  שלם  מוזיאון  נמצא  דווח,  כך  מהם,  אחד  אצל 
קרס  צלבי  היטלר,  של  תמונות   - הנאצית  התקופה 
וקסדות גרמניות, שאותן אסף חבר הפרלמנט בשקיקה. 
בינואר  המפלגה  של  משרד  על  משטרתית  בפשיטה 
2014 נמצאו אלפי מסמכים וסרטים המכילים רטוריקה 
יווני,  רופא  גם  נעצר  השנה  מרץ  בחודש  אנטישמית. 
חבר במפלגה, שהציב במשרדו שלט בגרמנית “ליהודים 
אין כניסה“. בחיפוש בביתו נמצאו פגיונות עם סמלים 

נאציים וכנראה מיסטיים. 
מקורות ההשפעה האידיאולוגיים של חברי המפלגה 
מכריזים  פעם  מדי  הנאציזם.  את  רק  לא  כוללים 
היוונית־ בכנסייה  תמיכתם  על  הזהוב‘  ה‘שחר  אנשי 

על  מצהירים  הם  יותר  קרובות  ולעתים  אורתודוכסית, 
שאיפה לשוב לתקופה ההלניסטית, כאשר תרבות יוונית־

פגאנית שלטה ברחבי אגן הים התיכון. זה אולי מרמז על 
הפנימיים  למעגלים  שיש  הלא־פוליטי  המיסטי  האופי 
כזה:  כיוון  על  להצביע  יכול  גם שם המפלגה  בקבוצה. 
‘השחר הזהוב‘ היה שמה של קבוצה שפעלה באנגליה בסוף 
המאה ה־19 ועסקה בכישוף. בין חבריה היו כמה מהאישים 
משוררים  סופרים,  ובהם  התקופה  של  ביותר  הידועים 
ושחקנים. הם שאפו לכונן עידן מיסטי עולמי חדש, ואחד 
ממנהיגיהם, המכשף הבריטי אליסטיר קראולי, הכריז כי 
וגם  הישנים  האלים  את  הארץ  לכדור  להחזיר  בכוונתו 
אלים חדשים, לקרב הסופי מול הדתות המונותיאיסטיות. 

גם  שהיה  ייטס,  ג“ו  המפורסם  האירי  המשורר 
הוא חבר באותה קבוצה, חיבר פואמה על אחרית 
על  בית־לחם  לעיר  שתצעד  ישות  ועל  הימים 
על  הקיימת.  החברה  את  משם  להשמיד  מנת 
פי דיווחים שונים, לשיר מיסטי זה יש השפעה 
‘השחר  הרעיוני של  הבסיס  אנשי  בקרב  גדולה 

הזהוב‘ ביוון כיום. 
הזהוב‘  ‘השחר  תזכה  השנים  בחלוף  אם 
צפויה  היא  האם  יוון,  על  ותשתלט  בבחירות 
אינם  היוונית  בפוליטיקה  יריביה  להתמתן? 
להניח שבמקרה  סיבה  בהחלט  יש  כך.  חושבים 
כזה חיי היהודים ביוון יהיו מאוימים, ללא קשר 
כלפי  המפלגה  אנשי  של  הגדולה  לשנאתם 
מוסלמים. לישראל לא יהיה סיכוי וגם לא יהיה 
שיתוף  כל  שכן  איתם,  להידברות  להגיע  טעם 

פעולה כזה יהיה במקרה הטוב קצר ימים. 

אל־קאעידה, סניף לונדון
ידוע  לא  עדיין  אלה  שורות  כתיבת  בעת 
היהודי  המוזיאון  על  למתקפה  אחראי  מי 
בבריסל, בירת הפרלמנט האירופי. אם יתברר 
שמאחוריה עומדים אנשי ימין קיצוני, לא ניתן 
יהיה לראות בפיגוע הזה אירוע בודד, המנותק 
מהתחזקות מפלגות הימין בבחירות. ועם זאת, 
להתייחס  אפשר  אי  באירופה  הקיצוני  לימין 
כמקשה אחת, וגם לא כזרם אנטי־ישראלי או 
גזעני בהכרח. חלק מהמפלגות המזוהות איתו 
התרבות  לגורל  מבוסס  חשש  מתוך  פועלות 
המהגרים,  גלי  בידי  המאוימת  הלאומית 
שאיפתם  את  כלל  מסתירים  אינם  שלעתים 

להשתלט על אירופה בכוחם המספרי. 
קניג,  עופר  ד“ר  החוקר  שפרסם  במאמר 
העיקריים  הטיפוסים  שני  בין  הבחנה  נעשית 
שורשיו   - האחד  קיצוני:  ימין  מפלגות  של 
הפאשיסטית־הנאצית  באידיאולוגיה  נעוצים 
רק  להופיע  שהחל  השני,  והסוג  הפוליטית, 
זיקה  מכל  מתנער  שנה,  כשלושים  לפני 
היום  לאנטישמיות.  אף  ולפעמים  לפאשיזם 
משתייכות  הקיצוני  הימין  מפלגות  רוב 
רק  קיצוני“  כ“ימין  ומתויגות  השני,  לטיפוס 
בגלל התנגדותן לערכים שעליהם מושתתות 
המערכות הפוליטיות הקיימות, כמו פלורליזם 
יוצאות  מהן  רבות  זכויות.  ושוויון  תרבותי 
מייצגות  שלדעתן  הממסדיות,  המפלגות  נגד 
אליטות מנותקות. מנהיג כריזמטי בעל כישרון 
הבולטים של  הוא אחד המאפיינים  גם  רטורי 

תנועות הימין האירופי.
הגורם העיקרי שעליו מצביעים החוקרים כזה 
שהביא להתגבשות מפלגות הימין הקיצוני מאז 
הדמוגרפי־ השינוי  הוא  היום,  ועד  ה־80  שנות 

הזו.  בתקופה  באירופה  שהתחולל  תרבותי 
מערב  למדינות  המסיבית  המוסלמית  ההגירה 
אירופה מתאפיינת בדרך כלל בהסתגרות דתית־

להיטמע  המהגרים  של  רצון  בחוסר  תרבותית, 
את  עליהם  לקבל  ובסירובם  הכללית  בחברה 
הוותיקים  התושבים  הקולטות.  המדינות  ערכי 

רואים במהגרים הללו איום על המרחב הציבורי 
שלהם, מה שמעניק לימין הקיצוני קרקע פורייה 

לזריעת רעיונותיו. 
הקיצוני  שהימין  סבורים  אחרים  חוקרים 
לתהליכי  כתגובת־נגד  צמח  האירופי 
האיחוד  והתחזקות  בכלל,  הגלובליזציה 
האירופי בפרט. רבים מאזרחי המדינות השונות 
מטעמים  הללו  למגמות  מתנגדים  באירופה 
בעיני  כלכליים.  או  פטריוטיים־תרבותיים 
אותם אירו־סקפטים, תהליכי האיחוד עלולים 
המקומית,  הייחודית  התרבות  את  להכחיד 
למשל בהפקעת סממני ריבונות - כמו המעבר 
משפטיות  סמכויות  והעתקת  האירו  למטבע 
את  שמרחיבה  הגלובליזציה,  האיחוד.  לרמת 
שפות  חשבון  על  האנגלית  בשפה  השימוש 
רשתות  התפשטות  איתה  ומביאה  מקומיות 
ותאגידי ענק על חשבון עסקים מקומיים, רק 

מגבירה את תחושת האיום.
חזק  הפופוליסטי  היסוד  המפלגות שבהן 
הזרים,  ושנאת  הגזעניים  מהיסודות  יותר 
עופר.  ד“ר  מציין  כך  ל‘כשרות‘,  נחשבות 
או  בממשלות  לעתים  שותפות  אף  חלקן 
תומכות בהן מבחוץ - כמו ‘הליגה הצפונית‘ 
‘מפלגת  בדנמרק,  העם‘  ‘מפלגת  באיטליה, 
הקדמה‘ בנורווגיה ו‘מפלגת העם‘ בשוויץ. יש 
גם מפלגות שאינן משתייכות באופן מובהק 
לאחת משתי הקטגוריות, או שהן נעות בין 
שתיהן: ‘מפלגת החירות‘ האוסטרית, למשל, 
שיורג  בעת  ואנטישמית  כגזענית  נתפסה 
היידר הנהיג אותה, אולם בהמשך מיתנה את 

התבטאויותיה. 
המשותף לכל מפלגות הימין הקיצוני הוא 
מאבק לשימור התרבות הלאומית בארצותיהן, 
תרבות שלעתים אכן נמצאת בסכנה. התעצמות 
באירופה,  והאסלאמיסטי  האסלאמי  היסוד 
שאיש  תופעה  היא  הגדולות,  בערים  ובפרט 
האוכלוסייה  בקרב  רבים  אותה.  מכחיש  אינו 
לא  שהמוסלמים  חשים  באירופה  הוותיקה 
אלא  לאירופים,  להפוך  כדי  לאירופה  הגיעו 
בלונדון  למוסלמית.  היבשת  את  להפוך  כדי 
“לונדוניסטאן“,  המכונים  שלמים  רבעים  יש 
שבהם ארגונים שונים המסונפים לאל־קאעידה 
פועלים בצורה כמעט גלויה. אנשיהם מגייסים 
עתידית  ולמלחמה  בסוריה  למלחמה  צעירים 
במערב, ומדברים במפורש על תוכנית לכיבוש 

ארצות אירופה עד סוף המאה. 
הימניות־קיצוניות  המפלגות  זה,  רקע  על 
אירופה  תגיע  בקרוב  כי  לציבור  מאותתות 
הפועל  בשלטון  שתבחר  או  דרכים:  לצומת 
האסלאם  לזרועות  שתיפול  או  זרים,  נגד 
הקנאי. יחד עם זאת, גורמי ימין ניאו־נאציים 
מסוגלים לשתף פעולה עם אל־קאעידה כנגד 
הליברליזם האירופי השנוא על שניהם, וכנגד 

האויב המשותף הנוסף, היהודים. 0

dyokan@makorrishon.co.il :לתגובות
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לא מעוניינים להיטמע. קבוצות מוסלמיות מפגינות באנגליה נגד אובמה הישג בזירה האירופית. חברי המפלגה הנציונאל־דמוקרטית מפגינים בגרמניה חשד לחברות בארגון פשע. מיכלוליאקוס בעת מעצרו “אנחנו צריכים לבנות אירופה אחרת“. מארין לה־פן

פי
ף־

־א
אי

ם: 
לו

צי

מג‘
אי

טי
: ג

ום
יל

צ

איי
פי־

אי־
ם: 

לו
צי

מג‘
אי

טי
: ג

ום
יל

צ

www.efrata.emuna-efrata.ac.il • 02-6717744 ‘טל
אמונה-אפרתה - מכללה אקדמית לחינוך ולאמנויות

התוכנית לתואר שני:
האגדה והוראתה בראיה רב תחומית

אפרתה
המרכז להוראת האגדה

 מלגה בסך

 1,500 ש“ח

לנרשמות עד סוף מאי

 מלגה בסך

 2,000 ש“ח

לבוגרות תואר ראשון 

באפרתה  סדר היום
התכנסות וכיבוד קל   8:30

דברי פתיחה – הרב ד"ר שלמה גליקסברג,    9:00
ראש המרכז להוראת האגדה  

תורה שבעל פה  מושב א' 
יו"ר: הרב ד"ר שלמה גליקסברג  

ד"ר שלמה קסירר  9:50 – 9:10
"קֹול ָּגדֹול ְוא ָיָסף" – לא הוסיף או לא פסק?  

ד"ר יפה זלכה  10:30 – 9:50
"מה לילוד אישה בינינו"- מתן תורה בין שמים לארץ  

ד"ר חנה הנדלר - מתן תורה כמעמד תמידי   11:10 – 10:30
עיון מהמקרא ועד לשירה העברית החדשה  

מגילת רות  מושב ב' 
יו"ר: ד"ר שלמה קסירר  

פרופ' אביגדור שנאן   12:10 – 11:30
מגילת רות בראי המדרשים: רות רבה ורות זוטא  

פרופ' חננאל מאק  12:50 – 12:10
מגילת ערפה לח"נ ביאליק- מקורות ודמיונות  

ד"ר תמר מאיר - דמותה של ערפה במדרש  13:30 – 12:50

חג השבועות  מושב ג' 
יו"ר: הרב ד"ר עודד ישראלי  

נורית פריד  14:30 – 13:50
"פני משה כפני אברהם" -  מי הוריד את התורה לארץ?  

פרופ' ישראל רוזנסון  15:10 – 14:30
ליל שבועות בתלפיות- ש"י עגנון כיוצר מדרש מודרני  

ד"ר יוסי שפנייר  15:50 – 15:10
מקציר שעורים לקציר חיטים - מקורות, ריאליה ומשמעות  

מעוניינת בלימודי תואר שני בתחום ייחודי ומרתק?

בואי להכיר את התכנית ללימודי 
 M.Ed. הוראת האגדה לתואר שני

יום פתוח באפרתה
יום ראשון, ג‘ בסיון תשע"ד (1.6.2014)

בתכנית:

יום עיון באגדה
לקראת חג השבועות

! ה ח מ ש ב ו  א ו ב

* למעוניינות, בסיום היום ניתן יהיה לקבל מידע 
   ולערוך ראיון ראשוני עם ראש המסלול הרב שלמה גליקסברג
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