
הטראומה 
הצרפתית
איך הפכה אירופה ליבשת המועדפת על 
המוסלמים? מדוע הפכה בלגיה השלווה 
לקן צרעות של טרוריסטים? והאם העולם 
יתעורר כעת למגר את ארגון דאע”ש?

בלב הסערה: הרב אברהם בן גיגי רבה 
הראשי של בלגיה והרב משה לוין רבה 

של הז’נדרמרי הצרפתית בראיון 

ח’ בכסלו תשע”ו, פרשת ויצא

לטוס עם רישיון נהיגה ׀ חנני בלייך

סיפור צרפתי  ׀ משה ולדר

תור של המתנחלים ׀ חיים כהן

דברים שרואים משם ׀ ינון פלח

נעלה את ירושלים ׀ ישראל גליס

גרסת סקווירא ׀ שלמה קוק

בני משפחת ליטמן שאבדו את האב הרב יעקב 
ואת הבן נתנאל חי הי"ד מתארים את רגעי 

החרדה שעברו על בני המשפחה בפיגוע הקשה

רגעי 
האימה
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ינון פלח

דברים שרואים משם
לפני כעשור, התארחתי יחד עם משלחת של 
כ-30 עיתונאים ישראלים בארמון האליזה 
שהינו  בהם  ימים  שבוע  במשך  בפריז. 
של  שורה  עם  נפגשנו  הצרפתית,  בבירה 
נשיא  ובראשם  אישי ממשל בכירים, שרי ממשלה 

צרפת דאז ז'אק שיראק.
ממשלת  של  משותפת  יוזמה  פרי  היה  הביקור 
המסע,  אורך  לכל  היהודית.  הקהילה  ונציגי  צרפת 
היא  שצרפת  השונים  הדוברים  באוזנינו  הדגישו 

מקום בטוח ליהודים.
ביום הרביעי לשהותנו על אדמת צרפת, הוכנסנו 
הנשיא  פנינו  את  קיבל  שבו  לטרקלין  כבוד  אחר 
הצרפתי ז'אק שיראק. הוא דיבר במשך דקות ארוכות 
בהמשך,  דבריו.  את  מתרגם  מקומי  כשמתורגמן 
עליו  להמטיר  הישראלים  לעיתונאים  איפשר  הוא 
שאלות. על כולן, השיב בניחותא. לכל אורך הדרך, 
המצב  ואת  צרפת  יהודי  של  ביטחונם  את  הדגיש 
שלב  הסתיים  כאשר  במדינה.  הבטוח  הבטחוני 
בנדיבות  המארח  החליט  והתשובות,  השאלות 
המקובלת  הדיפלומטיה  מכבלי  מעט  להשתחרר 
ויצא  הטרקלין  שמאחורי  הדלת  את  בפנינו  ופתח 
הסמוך  הבוסתן  אל  מישראל  האורחים  עם  יחד 
תחושת  העניקו  המוריקים  הדשא  כרי  לארמון. 
מלכת,  עבורו  עצר  הזמן  כאילו  שיראק,  שלווה. 
בנפרד.  מהעיתונאים  אחד  כל  עם  להצטלם  עמד 
הוא אף ניהל סמול-טוק עם כל מי שהיה חפץ בכך. 
שעה ארוכה שהה הנשיא עם המשלחת הישראלית 
דרך  ובאמצעותה,  רבה  חשיבות  ייחס  שלביקורה 
של  מסרים  העביר  הישראלית,  התקשורת  כלי 

הרגעת הרוחות.
שיראק כבר לא בשלטון. מחליפו, ניקולא סרקוזי 
כאשר  הוא,  גם  בממשלתו.  שר  ימים  באותם  היה 
אירח אותנו לארוחת בוקר עשירה במשרדו, דיקלם 
ליהודים.  בטוח  מקום  צרפת  טקסטים:  אותם  את 
לישראל.  ידידותי  סרקוזי  היה  לשלטון,  כשעלה 

העם הצרפתי היה הרבה פחות סבלני כלפינו.
מחליפו של סרקוזי, פרנסואה הולנד, ניסה ללכת 
ישראל  בין  ליחסים  עזר  אולי  זה  קודמיו.  בדרך 
שברובו  הצרפתי  העם  את  שיכנע  לא  זה  לצרפת. 
הביע סלידה מהתנהגותה של ישראל, בייחוד לאחר 

עוד מבצע צבאי בעזה.
אצל  גם  התארחנו  המסע  במהלך 
שניים מהארגונים המייצגים את יהדות 
גם  והקרי"ף.  הקונססיטואר   – צרפת 
שם, ניסו להעניק לנו תחושה שמקומם 
לא  זה  מובטח.  בצרפת  היהודים  של 
סתר את העובדה שבכל מהלך הביקור, 
אוטובוס העיתונאים זכה לליווי צמוד 
משטרה  ואופנועי  ניידות  כמה  של 
שפילסו עבורנו את הדרך ואיבטחו את 
יום שחלף ודבר ביקור  המסע. עם כל 
בהרחבה  סוקר  הישראלית  המשלחת 
תוגברה  המקומית,  בתקשורת 

האבטחה סביבנו. 
היו  המארחים  של  ההוראות 
אתם  כאשר  גם  משמעיות:  חד 
לטיול  הערב  בשעות  בגפכם  יוצאים 
ברחובותיה של פריז, תשתדלו להסתיר 

את זהותכם היהודית, שלא לדבר על עובדת היותנו 
העברית  בשפה  לדבר  שלא  התבקשנו  ישראלים. 

בגלוי.
שווא:  מצג  באוזנינו  לצייר  ניסו  הדוברים 
בכל  איש  אלף  כ-700  המונה  היהודית  הקהילה 
רחבי צרפת היא הקהילה היהודית הגדולה בעולם 
הזה  הנתון  עובדתית,  ואמריקה.  לישראל  מחוץ 
הייתה  בצרפת,  המוסלמית  הקהילה  גם  נכון.  היה 
הגדולה במדינה  ימים הקהילה המוסלמית  באותם 
אירופית. כשבעה מיליון מוסלמים התגוררו באותם 
ימים בצרפת. המארחים דיברו על חיים בדו-קיום 

בין היהודים והמוסלמים.
סביר להניח שהדוברים האמינו במה שהשמיעו 
מסמלת  שצרפת  לקוות  רצו  באמת  הם  לאוזננו. 
חלף  עשור  רק  למוסלמים.  יהודים  בין  דו-קיום 
והקערה התהפכה על פיה. הדו-קיום הזה התפוצץ 
בשבת  התחיל  לא  זה  בפנים.  הצרפתית  לאומה 
האחרונה. הפיגוע במערכת העיתון הסאטירי 'שרלי 
לכך  האות  היה   2015 בינואר  כשר  ובהיפר  הבדו' 
שהאיסלם הקיצוני החל להרים את ראשו גם בתוך 
העם  וכנגד  יהודים  כנגד  הייתה  הפגיעה  אירופה. 

הצרפתי כולו.
כשנה.  לפני  כבר  הבוהק הבהב  תמרור האזהרה 
להאמין  סירבו  אירופה,  מדינות  יתר  כמו  צרפת, 
וגרורותיו,  דאעש  של  הקיצוניות  שהאידיאות 
הגיעו אל עיר האורות. בליל שבת האחרון, הגיעה 
החותמת הסופית: מסע ההרג של שמונת המחבלים 
הכניס את צרפת לכוננות ספיגה. דאעש כבר כאן. 
הסכנה הנשקפת ממנו היא כבר לא הצרה של עיראק 
וסוריה. היא מאיימת על שלומה של היבשת כולה. 

סדר עולמי חדש

שרשרת הפיגועים בפריז, גרמה לרבים ממנהיגי 
המדינות להבין שאנו בפתחה של תקופה חדשה.

למרחב  משגר  שרק  הארגון  איננו  כבר  דאעש 
הווירטואלי סרטוני זוועה מדממים. רעיון השלטת 
הח'ליפות המוסלמית שעומד בבסיס האידיאולוגיה 
של ראשי הארגון, מתפשט ברחבי העולם כמו נגיף 

הרסני במיוחד.
שמטרת  המערביים  הביון  ארגוני  סברו  תחילה 

ראשי הארגון להשתלט על חצי האי ערב. מעיראק 
השבועות  אירועי  ומצרים.  ירדן  ועד  ואיראן 
האחרונים הבהירו לראשי זרועות המודיעין, שהגיע 
הזמן לחשב מסלול מחדש. הפיגוע בלבנון בשבוע 
משארם  שהמריא  הרוסי  המטוס  התרסקות  שעבר, 
את  ממקמים  בפריז,  הפיגועים  ושרשרת  א-שייח' 
הסכנה הנשקפת מהארגון, במקום גבוה הרבה יותר 

מאל-קעידה שלאחר אסון התאומים.
בעלות  עם  כוחות  בשילוב  אמריקה  אז,  גם 
בריתה, הבינה שמשהו השתנה. שאל-קעידה, איננו 
המסתתרים  נבערים  קנאים  של  פרימיטיבי  ארגון 
ופקיסטן.  אפגניסטן  של  העצומים  העד  במרחבי 
הקודשים  קודש  אל  רגליים  שתי  הכניס  לאדן  בן 
ובניין  בניו-יורק  העולמי  הסחר  מרכז  האמריקאי: 

הפנטגון בוושינגטון. 
לצאת  החליט  בוש,  ג'ורג'  דאז  ארה"ב  נשיא 
לאדן  בן  אוסאמה  נתפס  שבסיומה  למתקפה 
רב  ספק  ים.  בלב  הושלכה  וגופתו  הירואי  במבצע 
אם היום, לאור חילוקי הדעות בין מנהיגי ארה"ב, 
רוסיה, טורקיה, לבנון ומנהיגי אירופה, ניתן לכונן 

קואליציה כנגד דאעש.
לוחמיו  עם  פתוח  חשבון  מהמנהיגים  אחד  לכל 
של אבו בכר אל בגדדי. קשה למצוא מכנה משותף 
אמריקה  לאובמה.  פוטין  בין  אלו  בימים  רחב 
ורוסיה נמצאות בסוג של מלחמה קרה. פוטין שואף 
אובמה  ארוכות.  שנים  לעוד  שלטונו  את  להנציח 

יודע שהוא נמצא בשנה האחרונה לכהונתו. 
זאת ועוד: לאור הדשדוש בעיראק ובאפגניסטן, 
מאפשר  האמריקאי  הקונגרס  כיצד  לראות  קשה 
לנשיא לצאת למלחמה נוספת, שמספר קורבנותיה 
שבעים  האמריקאים  ואכזרי.  גבוה  להיות  עלול 
את  שעושות  מתים  ארונות  של  שיירות  מלראות 
אמנם  אמריקה  לארה"ב.  התיכון  מהמזרח  דרכן 
הכריעה את סדאם חוסיין ואת בן לאדן, אבל קיבלה 
מאבקי  ומדממת.  שסועה  עיראק  את  בתמורה 
הצמיחו  לנתחים,  שנקרעה  המדינה  על  השליטה 
בעיראק  דווקא  שליטתו  את  שהחל  דאעש,  את 
במוסול  שליטתם  את  שביססו  אחרי  המתפוררת. 
והפכו אותה לעיר הבירה של המדינה האיסלאמית, 
המשיכו במהירות אל עבר סוריה, שם הם מנהלים 
אחרי  ואנשיו,  אסאד  כנגד  מדם,  עקובים  קרבות 
שכבשו את א-רקה ומחוזות נוספים.

חלק  לעצמם  מרשים  בארה"ב, 
מאנשי הקונגרס לשאול בקול: האם 
הפלתו של סדאם חוסיין הייתה כורח 
למלחמה  יצאה  אמריקה  המציאות. 
הנשק  מאגר  את  למגר  כדי  בעיראק 
המלחמה  בתום  סדאם.  של  הכימי 
היו  לא  לסדאם  האמת:  התבררה 
דיקטטור  היה  הוא  כאלו.  מאגרים 
האם  רמה.  ביד  עמו  בבני  ששלט 
בשל עובדה זו הייתה הצדקה לצאת 
מחיר  שילמה  שאמריקה  למלחמה 
דמים – תרתי משמע? ובכלל: האם 
עריץ  עומד  שבראשה  מדינה  בכל 
מוסרית  הצדקה  ישנה  ודיקטטור, 

לאמריקאים להתערב?
ושאלת השאלות: במידה ואמריקה 

אפילו 
ההתייחסות 
הרגשית בעייתית 
עבור הישראלי 
הממוצע. לא 
רק דאע"ש 
הוא אויב. גם 
איראן, נסראללה 
וסוריה נמנים 
עם האויבים 
של מפלצת 
הטרור. אז האם 
נגלה סימפטיה 
לנסראללה 
ואסאד? במי 
נתמוך? או 
שאולי הפעם 
ניתן להשתמש 
באימרה הידועה: 
בהצלחה לשני 
הצדדים?

אז חשבו. אסאד 
הבן גרוע מאביו. 
אם חאפז אל אסד 
טבח במתנגדיו 
באל-חאמה, הגיע 
בשאר והוכיח 
ש"יפה" כוח 
הבן מכוח האב. 
הטבח שהוא 
מבצע בבני עמו 
כבר שלוש שנים, 
עוד יהפוך לפרק 
מדמם בספרי 
ההיסטוריה של 
המזרח התיכון
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חוסיין,  סדאם  של  שלטונו  את  מפילו  הייתה  לא 
יכול להיות שהיינו מצליחים לחסוך את הקמתו של 
ולחסוך את הזוועות אליהם  ארגון כדוגמת דאעש 
משמעית  חד  תשובה  אין  יום?  מידי  נחשפים  אנו 

לשאלה הזו, אולם היא בהחלט ראויה להישאל.
זו בדיוק נקודת הוויכוח כיום בין פוטין לאובמה. 
תפיסת העולם האמריקאית לא השתנתה: מנהיגים 
כמו  מהעולם.  להיעלם  צריכים  אסאד,  כדוגמת 
יתר  כמו  קדאפי,  מועמר  כמו  חוסיין,  סדאם 

המנהיגים שנעלמו לבלי שוב.
הרוסים חושבים אחרת: אם נפיל את אסאד, הם 
שלאחר  בעיראק  כמו  בדיוק  כאוס  נקבל  טוענים, 
במצרים  כמו  שליטה  ומלחמות  חוסיין  סדאם 

שלאחר עידן מובארק.
צידוק  למצוא  מנסות  העולם  תפיסות  שתי 
היסטורי ולהסתמך על העבר. אלא שבמזרח התיכון 
אי אפשר ללמוד כלום מן העבר. בכל פעם צץ מנהיג 
בישראל  לקודמו.  להתגעגע  לעולם  שגורם  חדש, 
המודיעין  הערכות  אסאד.  אל  מחאפז  חששו 
מעט  שספג  בשאר,  שבנו,  כך  על  דיברו  בישראל 
את  שיוביל  זה  להיות  עשוי  המערבי,  מהחינוך 

סוריה לשלום עם ישראל.
חאפז  אם  מאביו.  גרוע  הבן  אסאד  חשבו.  אז 
הגיע בשאר  באל-חאמה,  במתנגדיו  טבח  אסד  אל 
והוכיח ש"יפה" כוח הבן מכוח האב. הטבח שהוא 
מבצע בבני עמו כבר שלוש שנים, עוד יהפוך לפרק 

מדמם בספרי ההיסטוריה של המזרח התיכון.

השאלה הפתוחה

יצליחו  האם  פתוחה:  נותרה  המרכזית  השאלה 
אחידה  קואליציה  לכונן  המערב  מדינות  מנהיגי 
הקיצונית  הטרור  ממפלצת  הנשקפת  הסכנה  כנגד 
בלגיה  בריטניה, שבדיה,  צרפת,  האם  דאעש?  של 
עם  משותפת  נוסחה  ימצאו  אחרות,  ומדינות 
רוסיה של פוטין ועם ארה"ב? האם מנהיגי סוריה, 
חיזבאללה ואיראן, שאף הם חשים את דאעש נושף 
בעורפם, יצליחו למצוא דרך כלשהי לשתף פעולה 
עם מדינות אירופה וארה"ב במלחמה נגד דאעש? 
ומה עם ערב הסעודית, שראשיה חוששים לשלומה 
של הממלכה ומנהירה של צעירים סעודים לזרועות 
פעולה  שיתופי  לייצר  יודעים  שם  האם  דאע"ש; 
מודיעיניים וצבאיים עם המערב? והיכן ישראל בכל 
נחשפה  השבוע  רביעי  שביום  העובדה  הסיפור? 
כך  על  מצביעה  בג'לג'וליה,  דאע"ש  של  חולייה 

על  מרחוק  שולט  דאע"ש  חסינה.  לא  מדינה  שאף 
הווירטואלי  המרחב  טכנולוגיים.  באמצעים  אנשיו 
הוא כר להפצת תפיסת העולם ההרסנית. בלחיצת 
המידע  כל  את  מקבלים  מוסלמים  צעירים  כפתור, 

הנדרש.

הזווית הישראלית

בצרפת  הפיגועים  הממוצע,  הישראלי  עבור 
מעוררים בעיקר סימני שאלה. הדוברים הישראלים 
אותו  ולהשוות  בצרפת  הטרור  את  כאן  לנכס  ניסו 
למציאות הבטחונית בישראל. אין הבדל בין הטרור 
כך  אחר  נתניהו.  אמר  בירושלים,  לטרור  בצרפת 
בין  שהשוותה  השוודית  החוץ  שרת  על  כועסים 
הייאוש הפלסטיני למחבלים שביצעו את הפיגועים 
אותו  את  אמרו  השוודית  והשרה  נתניהו  בצרפת. 
עיקרון. נתניהו אמר את זה מימין, השרה השוודית 

אמרה את זה משמאל.
הישראלי-פלסטיני  לסכסוך  טועים.  שניהם 
תפיסת  להשליט  מנסה  דאעש  אחרים.  מאפיינים 
עולם דתית ונלחם בכופרים. עד היום הרגו אנשיו 
יותר מוסלמים מאשר כל בני דת אחרת. הפלסטינים 
שטחי  על  במאבק  שמקורה  דת  מלחמת  מנהלים 

אדמה.
עבור  בעייתית  הרגשית  ההתייחסות  אפילו 
אויב.  הוא  דאע"ש  רק  לא  הממוצע.  הישראלי 
האויבים  עם  נמנים  וסוריה  נסראללה  איראן,  גם 
סימפטיה  נגלה  האם  אז  הטרור.  מפלצת  של 
לנסראללה ואסאד? במי נתמוך? או שאולי הפעם 
לשני  בהצלחה  הידועה:  באימרה  להשתמש  ניתן 

הצדדים?
לישראל אין באמת ברירות רבות. אין לה אפילו 
את הפריבילגיה לבחור את השכנים. האם עדיף לה 
נסראללה הישן והמוכר, אסאד על שגעונותיו וא-
א-נוסרא  ג'בהת  או שעדיפים אנשי  סיסי במצרים, 
את  אין  לישראל  לגבול?  מעבר  דאעש  ואנשי 
להתערב  יכולה  היא  מקסימום  להכריע.  היכולת 
במלחמות  אבל  לקו.  מעבר  במלחמות שמתנהלות 
ההתחלה.  נקודת  מהי  רק  יודעים  במלחמות,  כמו 
למלחמות יש נטיה להתפתח לכיוונים לא צפויים. 
הוכיחו  כבר  השניה  וגם  הראשונה  לבנון  מלחמת 
זאת. אף אחד בהנהגה הישראלית, ודאי לא נתניהו 
שמיתג את עצמו כגדול המנהיגים ההססניים, יהין 

להכריז מלחמה על אחת מהשכנות.
שהעולם  ותקווה  מהצד  תביט  ישראל  אז,  עד 

יעשה עבורה את העבודה.

נלחמים על החירות

הידועים  פסל החירות מהווה את אחד הסמלים 
 92 של  לגובה  מתנשא  הוא  יורק.  ניו  העיר  של 
וממוקם בדרום מערב מנהטן באי החירות  מטרים 
שליד נמל ניו-יורק כבר 130 שנה. הייתה זו מתנה 
בשנת  האמריקאי  לעם  צרפת  ממשלת  שהעניקה 

 .1886
הברית  ארצות  של  אופייה  את  מסמל  הפסל 
רחבי  מכל  אנשים  הגיעו  אליה  מהגרים  כחברת 
דומה  ה-19.  במאה  לפחות  היה  זה  כך  העולם. 
החליפו  ואמריקה  צרפת  הזמן,  ממרחק  שהיום, 
מהגרים.  של  למדינה  הפכה  צרפת  תפקידים: 
צריחי  רחובותיה.  את  שוטפים  רבים  מוסלמים 
המסגדים הרבים שהוקמו במרוצת השנים, דוקרים 
את קו הרקיע של פריז בהמוניהם. אחמד ומוחמד 

הופכים בהדרגה לשמות הנפוצים במדינה. 
ניסיונות  עם  היטב  מתמודדת  אמריקה  דווקא 
ההגירה. אישורי הכניסה למדינה אינם ניתנים לכל 
לא  אורחים  לסנן  מנסות  ההגירה  רשויות  דורש. 

רצויים.
לוח  הוצב  הפסל,  כן  קיר  שעל  הוא  המעניין 
"הקולוסוס  השיר  מילות  חקוקות  עליו  ברונזה 
אמה  היהודייה-אמריקנית,  המשוררת  של  החדש" 
לזרוס. המשוררת עבדה עם מהגרים יהודים מרוסיה 
שהגיעו לאמריקה באותה תקופה, ועבודתה העניקה 
לה השראה לכתיבת מילות השיר: "הב לי את בניך 
כמהים  המונים  של  רב  ערב   / העניים  היגעים, 
/ את פליטת חופייך האומללה  לנשום כבני חורין 
/ שלח אותם אלי, חסרי הבית וסחופי הסער / את 

לפידי אשא לצד שער הזהב".
על  העובר  את  ביטאו  השיר  משמילות  יותר 
את  ביטאו  הן  ימים,  אותם  של  הברית  ארצות 
התחושה שביקש הצרפתים להעביר בהענקת פסל 
רק  חורין.  כבני  לנשום  רוצים  אנחנו  גם  החירות. 
בעשרות  לצרפת  שהיגר  המונים'  של  רב  ש'הערב 
השנים האחרונות, לא ביקש לחוש כבני חורין. הוא 
ביקש לכפות את אורחות חייו על בני העם הצרפתי. 
בליל שבת האחרון נשמעה קריאת ההשכמה בפריז 

שהדהדה היטב בכל מחוזות המדינה.
אחרי 130 שנה, אולי הגיע הזמן שהאמריקאים 
צרפת.  מממשלת  שקיבלו  המתנה  את  יחזירו 

הצרפתים הם אלו שזקוקים כעת לחירות.
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בליל שבת האחרון נשמעה קריאת ההשכמה בפריז שהדהדה היטב בכל מחוזות המדינה. כוחות החילוץ בפינוי הפצועים מהפיגועים                                 )צילום: לורנס גיי / פלאש 90(

תמרור האזהרה 
הבוהק הבהב כבר 

לפני חצי שנה. 
צרפת, כמו יתר 
מדינות אירופה, 

סירבו להאמין 
שהאידיאות 

הקיצוניות של 
דאעש וגרורותיו, 

הגיעו אל עיר 
האורות. בליל 
שבת האחרון, 

הגיעה החותמת 
הסופית: מסע 

ההרג של שמונת 
המחבלים הכניס 

את צרפת לכוננות 
ספיגה. דאעש 

כבר כאן. הסכנה 
הנשקפת ממנו 

היא כבר לא הצרה 
של עיראק וסוריה. 

היא מאיימת על 
שלומה של היבשת 

כולה
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יוני מיכאל ושמעון דן 

האיסלאמיתאירופה 

שרשרת הפיגועים הרצחנית בפריז השבוע, לא 
נולדו יש מאין  כבר שנים שמומחי טרור שונים 

מתריעים על יבשת אירופה כמי שמהווה חממה 
  נוחה לגידול הדור הבא של הטרוריסטים
הפיגוע בליל שבת האחרון, שגבה את חייהם 

של כ-150 בני אדם, היה רק ההוכחה הכואבת 
לכך  כיצד נהפכה אירופה ליבשת המועדפת 

על הטרוריסטים האיסלאמים? מדוע הפכה 
בלגיה השלווה לקן צרעות ממנה יצאה מתכנן 
הפיגועים בפריז? והאם כל זה יעורר כעת את 

העולם כולו להוריד מכת מחץ על דאעש?

אלי שניידר
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ואירוע  הרצחנית  המתקפה  כשדבר 
פעם  אי  שאירע  ביותר  הגדול  הטרור 
אנשים  כמה  היו  השבוע,  פורסם  בצרפת 

שלא הופתעו.
ערוץ  של  הוותיק  הכתב  יחזקאלי,  צבי 
10 לענייני ערבים, הוא אחד מהם. כבר כמה שנים שהוא 
התקשורת  כלי  עבור  שיצר  שלמות   בתכניות  מתריע, 
ענק  טרור  לקן  ונהיית  הולכת  אירופה  כי  עובד,  הוא  בו 
נוחה  הכי  היבשת  את  באירופה  שמצאו  טרוריסטים  של 

להתיישב בה.
"לפני ארבע שנים", סיפר השבוע יחזקאלי, "כשהעולם 
לעורכים  פניתי  הערבי',  ב'אביב  עסוק  היה  הערבי 
תכנית  לצלם  לנסות  והצעתי   10 חדשות  של  ולמנהלים 
מה  על  ואשמע  למוסלמי  אתחפש  שבמהלכה  באירופה 
באמת מדברים שם, במסגדים וברחוב. 'על מה?' הם שאלו, 
'מה יש באירופה? האסלאם הגיע לאירופה?'. כן. האסלאם 
רוצים  לא  האירופים  שאפילו  נושא  וזה  לאירופה,  הגיע 
להתעסק בו". יחזקאלי אכן יצא אז לאירופה לעקוב אחר 
המתרחש, ומעיד היום: "אפילו אנחנו הופתענו לגלות עד 
כמה עמוקה ופנימית החדירה של האסלאם בתוך אירופה 

- אל תוך החברה.
את  אפילו  הפתיע  בטרור,  טיפלנו  בו  הפרקים  "אחד 
השועלים הוותיקים שסוקרו אינתיפאדות ומלחמות - וזעזע 
כמעט את כל מי שצפה בו. חבורה של נערים מאנטוורפן, 
שקוראים לעצמם 'שריעה לבלגיה', כולם רוצים להתנדב 
לארגונים הקיצוניים הלוחמים במזרח התיכון, וסיפרו לנו 
על הערצתם לבן לאדן ושכל מטרתם באירופה זה להשמיד 
את הכופרים. מי הכופרים? אלה האירופים, אותם אזרחים 

שאירחו אותם ואתם הוריהם בתור מהגרים". 
יחזקאלי,  השבוע  סיפר  באירופה,  אז  שצילם  התכנית 
באירופה  שננעץ  הראשון  העיתונאי  הדגל  בעצם  "הייתה 
ששם נאמר: הנה זרעי הטרור. במסגדים, בשכונות העוני - 
שם מדברים בשיח אחר, שיח שהאירופים כלל לא מבינים. 
החברתיות  ברשתות  שנאמר  למה  מקשיב  לא  אחד  אף 

ובמסגדים.
"שם התפתחה שנאה כלפי האירופים, וכשהחל דאע"ש 
ההגירה  החלה  אז  ובעיראק,  בסוריה  שטחים  לכבוש 
הגדולה - ומאות ואפילו כמה אלפים של אירופים מלונדון 
'המדינה  אל  יצאו  ומגרמניה,  מהולנד  מבלגיה  ומבריסל, 

האסלאמית'. 
"ביקרנו  יחזקאלי,  וסיפר  המשיך  הפרקים",  "באחד 
אתם  אז:  אמר  העורך  הבדו'.  'שארלי  העיתון  במערכת 
הישראלים מחפשים תמיד טרור, אצלנו זה לא יקרה. אותו 
עורך, שנתיים לאחר מכן, נהרג במתקפה פרועה של שני 
וחזרו  שהתאמנו  דאע"ש  פעילי  קוואשי,  האחים  האחים, 

לצרפת".

הבסיס העורפי של הטרוריסטים

עבור  מבוקש  ליעד  אירופה  יבשת  הופכת  לאט,  לאט 
זה  טרוריסטים.  חלקם  מוסלמים.  מאות,  אולי  עשרות, 
הרקע  זה  בצרפת.  הקשה  לפיגוע  השבוע  שהביא  הרקע 

לפיגועים בשנים האחרונות בכל יבשת אירופה.
הפכה  בפריז,  הפיגועים  לפני  הרבה  עוד  למשל,  כך 
בלגיה )המדינה ממנה יצא מי שתכנן ומימן את הפיגועים 
אל-חמיד  עבד  בסוריה  דאעש  איש  כיום  בצרפת,  השבוע 
במערב  הקיצוני  האסלאם  של  עורפי"  ל"בסיס  עבאוד( 
אירופה. לכן, המעורבות של מחבלים בלגים במסע הרצח 
בלגי,  אזרח  הוא  הרוח החיה מאחוריו  והידיעות שלפיהן 

לא הפתיעה כל כך, ודאי לא את אנשי המודיעין.
המתהווה  לבעיה  המודעים  בבלגיה,  הביטחון  כוחות 
אצלם בשנים האחרונות, ניסו בחודשים האחרונים להנחית 
של  הצרעות  בקן  השאר  בין  הטרור,  תאי  על  מכות  כמה 
ובפרברי  בבריסל  מולנבק  בשכונת  הרדיקלי  האסלאם 
לצד  סיכולים  כמה  לעצמם  זקפו  אכן  והם  אנטוורפן. 
כישלונות, ובהם הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל. בשטח 
נראה כי פעולות אלה דווקא הגבירו את התמיכה בדאעש 
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בקרב הצעירים המקומיים.
היא  בלגיה  בלגיה.  את  מזכירים  אנחנו  סתם  לא 
היוצאים  במספר  המובילה  המערב-אירופית  המדינה 
ודאעש  הקיצוני  האסלאם  בשורות  להילחם  ממנה 
נתונים שפרסם  לפי  בסוריה ביחס לאוכלוסייה הכוללת. 
לוחמים   22 יש  שעברה,  בשנה  "אקונומיסט"  המגזין 
נפש.  מיליון  כל  על  הקיצוני  האסלאם  בשורות  בלגים 
להילחם  יצאו  בלגים  כ-335  כשנה,  מלפני  הערכות  לפי 
מהם  כ-50  שם.  עדיין  )כ-185(  רובם  ובעיראק,  בסוריה 

כבר נהרגו, וכ-100 שבו לבלגיה. 
רוב הבלגים המצטרפים לדאעש מגיעים מפרברי עוני 
של בריסל ואנטוורפן, אך ממש לא רק מהם. לפי נתונים 
להילחם  שיצאו  מהבלגים   28 היו  בבלגיה  שפורסמו 
וילוורדה, שעדיין לא התאוששה  בשורות דאעש מהעיר 
"רנו"  מפעל  סגירת  בה  שהותירה  מהמשבר  כלכלית 
הורי  היו  מפעל  אותו  מפוטרי  שנה.  כ-20  לפני  בעיר 
תעסוקה  הזדמנויות  בהיעדר  היום.  של  האסלאמיסטים 
האסלאם  למטיפי  קל  לטרף  המהגרים  בני  הפכו  בעיר 

הקיצוני.
גם העיר וורוויה )שבמחוז ליאז'(, שבה חיסלו כוחות 
בתחילת  אסלאמיסטים  חמושים  שני  הבלגים  הביטחון 
הערים  באחת  מדובר  דאעש.  של  למעוז  נחשבת  השנה, 
העניות במדינה. עיר זו, הסמוכה לגבול הגרמני, נחשבת 
לתחנת מעבר למהגרים ויש בה קהילה גדולה של סומלים. 
עוד  הבינו  בבלגיה  הביטחון  רשויות  כי  להזכיר  צריך 
המקנן  הקיצוני  באסלאם  הטמונה  הסכנה  את  ב-2013 
בזירת  פעילים  היו  אף  המדינה  ראשי  המדינה.  בשטח 
שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני בנושא זה עם שאר 

מדינות אירופה וארה"ב.
הפכה  בלגיה  דווקא  מדוע  היא  הקשה  השאלה  אבל 
טרור  מומחי  לפי  האסלאמי?  הטרור  של  החנית  לחוד 
באירופה, נטמנו זרעי הפורענות בשנות התשעים, אז הפכו 
אותה אנשי "הקבוצה האסלאמית החמושה" האלג'יראית 
אנשיה  לשימוש  וכספים  נשק  ציוד,  של  מעבר  לתחנת 
במלחמת האזרחים שלה. מדובר בקבוצה אסלאמיסטית 
ההגמוניה  השלטת  לצורך  באלימות  שדוגלת  קיצונית 
האסלאמית באלג'יריה - בסיס רעיוני דומה לזה של אל-

קעידה ודאעש.
נוסף על כך, בבלגיה יש מסורת של מתן מקלט פוליטי 
נתונים  פרסם  מבריסל  מחקר  מכון  דורש.  לכל  כמעט 
לכ-500  אזרחות  בלגיה  העניקה  הקודם  בעשור  ולפיהם 
מי  יש  עתה  כי  ייתכן  מוסלמים.  רובם  מהגרים,  אלף 
המהגרים,  קליטת  של  הזו  הרבה  הקלות  על  שמצטער 
בוודאי בהשוואה למדינות אחרות באירופה, בכל הקשור 
למתן האזרחות. כשמצרפים את כל אלה לשמירה הקנאית 

על חופש התנועה והדעה בבלגיה, מתברר כי היא הפכה 
ל"ארץ החלומות" מבחינת הטרוריסטים.

השלוחה הבלגית של דאעש

לפני כ-5 שנים קרה דבר נוסף משמעותי בבלגיה. בשנה 
פואד  בשם  וכריזמטי  צעיר  אסלאמי  דת  איש  הקים  זו 
"שריעה  הארגון  את  עומראן"(  "אבו  )המכונה  בלקאסם 
החוק  השלטת  הוא  הארגון  מאחורי  הרעיון  לבלגיה". 
האסלאמי בבלגיה, קרי הקמת "המדינה האסלאמית" בה.

בלקאסם, בלגי ממוצא מרוקאי, הקים את הארגון בעיר 
בקרב  תומכים  אסף  מהרה  עד  אך  בלגיה,  שבצפון  בום 
 ,2012 בשנת  המדינה.  ברחבי  אסלאמי  ממוצא  צעירים 
כשאירעו התנגשויות אלימות במולנבק בין צעירים קנאים 
היצרים.  בליבוי  בלקאסם  הואשם  הביטחון,  לכוחות 
מצעירה  ביקש  משטרה  שכוח  לאחר  פרצו  המהומות 
מקומית להסיר את רעלתה לצורכי זיהוי, אך היא סירבה 
)בבלגיה יש חוק האוסר לבישת רעלה בציבור(. תומכיו 
של בלקאסם הם שיצאו מעריה של בלגיה ללחום בשורות 
דאעש בסוריה ובעיראק. בלקאסם עצמו נידון ל-12 שנות 
מאסר מוקדם יותר השנה, בשל אישומים שונים הקשורים 

בפעילות טרוריסטית, ובכלל זה גיוס מתנדבים לדאעש.
השבוע  וסיפר  המשיך  יחזקאלי,  צבי   10 ערוץ  כתב 
על  תכניתו  את  צילם  כאשר  שהרגיש  מה  על  בראיון 
ההתאסלמות המהירה של אירופה. "כשיצאתי לצילומים 
לאירופה לפני כ-4 שנים, שאלו אותי רבים: בשביל מה 
ה'שטחים'  את  כאן  לנו  חסר  לבלגיה?  עד  נוסע  אתה 
משלנו? אבל עדיין התעקשתי לעשות את זה. כי הרגשתי 
שיש שם משהו שאף אחד עוד לא שם עליו את האצבע. 
אני זוכר שבשנת 2003 היה פיגוע כאן בטיילת בתל אביב. 
רצתי אז לזירה ככתב צעיר, ודווחתי שכוחות הביטחון לא 
זיהו את המחבלים. הסתבר שהמחבלים האלה נחתו יום 
קודם לכן בארץ עם דרכון בריטי. נסעתי אז למסגד שלהם 
הדברים.  את  והקלטתי  שם  למטיף  והקשבתי  בבריטניה 
העולמיות  הרשתות  כל  שלי,  הפרסום  לאחר  קצר  זמן 
שבמסגדים  האמינו  לא  הם  ההקלטות.  את  ביקשו 
לעולם את מה  להביא  ידעתי שחייבים  ואז  כך.  מדברים 
שמדברים במסגדים בתוך אירופה. מה מדברים באירופה 
שהאירופים לא מבינים. בכל עיר בירה באירופה יש 'חצר 
אחורית' שאף אחד לא נכנס לשם. אין שם משטרה ואין 
כדי  מגיעים  לא  לעתים  אמבולנסים  ואפילו  דבר,  שום 

לפנות אנשים". 
רק לפני כשבועיים, כזכור, נהרגו 224 נוסעי מטוס רוסי 
בפיגוע בשמי סיני, לאחר שהמטוס הופצץ על ידי דאעש. 

אבל השאלה הקשה 
היא מדוע דווקא בלגיה 
הפכה לחוד החנית של 
הטרור האסלאמי? לפי 
מומחי טרור באירופה, 
נטמנו זרעי הפורענות 

בשנות התשעים, אז הפכו 
אותה אנשי "הקבוצה 
האסלאמית החמושה" 
האלג'יראית לתחנת 
מעבר של ציוד, נשק 

וכספים לשימוש אנשיה 
במלחמת האזרחים שלה

נשיאה צרפת פרנסואה הולנד
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לפני כמה ימים מתו כ-45 בני אדם נוספים בפיצוץ 
הפרבר  ה"דאחייה",  בלב  מתאבדים  מחבלים  של 
האחרון  שבת  ובליל  ביירות,  של  השיעי  הדרומי 
טרור  במתקפת  פריז  בלב  אדם  בני  כ-150  נרצחו 
משולבת. הגורם המשותף לשלוש מטרות הפיגועים 
הוא שכולם מעורבים במלחמה נגד דאעש - צרפת 
ורוסיה מהאוויר וחיזבאללה מהקרקע, לצד משטרו 

של בשאר אסד הסורי.
השבוע  הסביר  הכואבת",  באמת  להודות  "צריך 
הערבי  העולם  לענייני  הפרשן  פרידמן,  ירון  ד"ר 
פעילים  תאים  בעל  ארגון  הוא  "דאעש   .Ynet-ב
ורדומים בשלוש יבשות: במזרח התיכון, באפריקה 
)לוב ומרכז אפריקה( ובאירופה. דאעש מפעיל טרור 

בינלאומי ואין כעת מקום בטוח עלי אדמות". 
כי  פרידמן  הסביר  בפריז,  הפיגוע  על  כשדיבר 
תשתית  להיות  חייבת  כזה  גודל  בסדר  "לפיגוע 
במחסני  וכלה  ומזון  ללינה  מבתים  החל  מתאימה, 
נשק סודיים. כל צרפתי יודע היכן תשתית זו נמצאת 
- ברובעים המוסלמיים שאליהם חוששת המשטרה 
סטאד  אצטדיון  ממוקם  שבו  סן-דני  רובע  להיכנס. 
בעל  הוא  הפיגועים  אחד  בוצע  שלידו  פראנס  דה 
רוב מוסלמי וכל מי שמטייל בו או ברובעים אחרים 
בביירות:  מבקר  הוא  כאילו  יחוש  פריז  בצפון 
שלטים בערבית, אוכל חלאל )כשר למוסלמים(, רוב 
שוטרים  מאוד  ומעט  ערבית  מדברת  האוכלוסייה 
)בניגוד לשאר חלקי פריז(. במידה רבה ניתן לקבוע 

כי הכתובת הייתה על הקיר.
את  לחיות  רק  שרוצים  בצרפת  המוסלמים  "בין 
המוצא  בארצות  מהעוני  ולברוח  בשקט  חייהם 
שלהם, מסתובבים אלפי צעירים מתוסכלים, עניים, 
בורים, מובטלים ומשועממים. הם סובלים מתסכול 
של  הגבוהה  החיים  ברמת  מקנאים  הם  ומריקנות. 
הצרפתים שלה הם עדים בכל יום. האינטרנט חושף 
אותם ל'מדינה האיסלאמית' המציעה להם למלא את 
הריקנות בפורקן מידי לתסכול: מנחיתות לעליונות, 
מעבר מאפסות מוחלטת להצטרפות לארגון השואף 
לשלוט בעולם כולו. הקבוצה השנייה של מתנדבים 
פוטנציאלים מצוי בקמפוסים של האוניברסיטאות, 
המערב.  נגד  הפרועה  ההסתה  יום  כל  גוברת  שם 
צעירים  הם  דאעש  מתנדבי  של  השלישית  הקבוצה 
מוסלמים בעלי השכלה דלה, המושפעים מדבריהם 
של דרשנים קיצוניים במסגדים, שממשלות אירופה 
אפשרו להם להטיף בחופשיות במשך שנים ארוכות. 

הזנחה היא מילת מפתח להבנת המצב הנוכחי".

ה-"11 בספטמבר" של צרפת

פרידמן הוסיף והסביר כי "מתקפת הטרור בפריז 
היא ללא ספק תוצאה של ההזנחה של סוריה ועיראק 
במשך ארבע שנים. ארגון דאעש אינו מנסה להסתיר 
את הזוועות שהוא מחולל בשטחי שליטתו ומפרסם 
סרטונים מחרידים של הוצאות להורג והעולם ממשיך 
וארה"ב  נאט"ו  צבאות  שבידי  הרב  הכוח  לשתוק. 
עולה לאין שיעור על יכולות 'המדינה האיסלאמית', 
אך הוא אינו מנוצל על מנת לחסל אחת ולתמיד את 
המפלצת שנוצרה בעיראק ובסוריה. הקלות הבלתי 
ידי מל"ט  'ג'ון הג'יהאדיסט' על  נסבלת של חיסול 
בכיכר הראשית של העיר אל-רקה מעוררת שאלות 
רבות, בהן: מדוע חיכו לכך שנה שלמה? מדוע לא 
מוסול  דאעש,  של  הבירות  שתי  כל  קודם  נכבשות 
היעדר  של  התוצאה  בסוריה?  ואל-רקה  בעיראק 
פתרון מהיר לדאעש הוא יצירת אשליה בקרב תומכי 
לאוסמה  בניגוד  הפעם,  כי  כולו,  בעולם  הג'יהאד 
בעבר,  שנכשלו  העולמי  הג'יהאד  וארגוני  לאדן  בן 
והיא  הצלחה  סיפור  היא  האיסלאמית'  'המדינה 
עתידה לחדש את החליפות המוסלמית האדירה של 

ימי הביניים".
תעמוד  "צרפת  השבוע,  שפורסמו  דאעש  לדברי 
הם  עוד  כל  הארגון  של  המטרות  רשימת  בראש 
הסאטירי  לעיתון  )רמז  מוחמד  הנביא  את  מקללים 
'שארלי הבדו'( ומפציצים את החליפות )שטח ארגון 

הטרור בסוריה(".
את המקור לאידיאולוגיה הדתית הקנאית שהביאה 
מעקרונות  הגמור  ההיפך  שהיא  השבוע,  לפיגועים 
ניתן  בצרפת,  הנהוגים  והאחווה  השוויון  החופש, 
אלה  במדינות  ובאיראן.  בסעודיה  לאתר  בקלות 
מופרות זכויות אדם על בסיס יומי, בכל שנה מוצאים 

עשרות אנשים להורג בתלייה בכיכרות. 
פיגועי 13 בנובמבר 2015 שנערכו השבוע בפריז 
ושל  בפרט,  צרפת  של  בספטמבר"  כ-"11  ייזכרו 

אירופה בכלל. 
"מעתה והלאה", הסביר השבוע ד"ר ירון פרידמן, 
האיום  לגבי  האירופי  האיחוד  הגישה של  "תשתנה 
דאעש  עסק  עוד  כל  האיסלאמי.  הטרור  ארגוני  של 
ברציחתם של ערבים מוסלמים המערב נותר אדיש. 
מוטיבציה  יעניק  בפריז  הפיגוע  כי  כעת  לקוות  יש 
לכל מי שמעוניין לחסל את התמנון רב הזרועות של 

דאעש - המאיים על שלום העולם כולו".
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חיים כהן

כעת התור של 
המתנחלים

שבוע לפני שנתניהו נסע לארה"ב, היו עסוקים כל העיתונים וכל הפרשנים 
ב"זובור" שעומדים לעשות לנתניהו הממשל האמריקאי בכלל והנשיא אובמה 
בפרט. אבל דווקא אני חשבתי שאין שום סיבה שלא יקבלו אותו בסבר פנים 

יפות ושהפגישה תצליח מעבר למצופה. ואני אסביר: 
אם נבדוק את ההיסטוריה שבין נתניהו לאובמה, ולו של השנה האחרונה, 
נגלה דבר מעניין. בהתחלה, הרי כולם לא הבינו מה עובר על ראש הממשלה 
שלנו כשהוא החליט ללכת ראש בראש נגד נשיא המעצמה הגדולה בעולם, 

כשהחליט על אפו ועל חמתו של אובמה ללכת ולנאום בקונגרס האמריקאי.
הוא".  אחד  פרעה  "חלום  בבחינת  הוא  נתניהו  הקו של  על  למעשה,  אבל 
מה שהוא עשה כשהחליט ללכת על הראש של אובמה והחליט ללכת לנאום 
בקונגרס, היה בגלל שלא עניין אותו הנושא של איראן, אלא מה שעניין אותו 
היה נושא הבחירות, אז הוא עמד למבחן במדינת ישראל )שאגב די הצליח. 
הוא הביא את מפלגתו למצב של 30 מנדטים(. זה שעל הדרך הוא ערער וסיכן 

את מערכת היחסים של ישראל עם העולם, לא הייתה נושא מבחינתו. 
אם נסתכל על מה שקרה עכשיו, זה בדיוק אותו הדבר. עוד לפני הפגישה עם 
אובמה בשבוע שעבר הוא שלח צוותים שיכינו את הקרקע, ובפגישה עצמה 
"מכר" את כל הציבור הימני לפני אובמה. למה? מסיבה פשוטה: כעת, אחרי 
אין  ומבחינתו  הממשלה,  את  להרחיב  הוא  שלו  האינטרס  התקציב,  העברת 
כהונתו,  של  האחרונה  בשנה  כעת  נמצא  אובמה  יפרשו.  ושות'  שבנט  בעיה 
והוא מוכן להתחייב לכל מה שאובמה רוצה, כולל מה שכרוך בכך: הוא יצהיר 
בארה"ב באנגלית שאם יש צורך הוא יעשה מהלך חד צדדי, ומיד לאחר מכן 
יכחיש בעברית ויאמר שאינו מתכוון למה שאמר באנגלית. אם על דרך אפשר 
גם לחבק את הרפורמים - אין לו בעיה עם זה, כי הוא יודע שחוק הגיוס בפתח 

והחרדים חייבים אותו כעת.
מסקנת הדברים: נתניהו הוא איש של הרגע ולא של אסטרטגיה. הוא סויחר 
שדואג רק למה טוב לו עכשיו, ולפי זה מכלכל את צעדיו. ומה יהיה בנושא 

חוק הגיוס? הלוואי שזה יעבור לבסוף. 
אני, במקום הציבור הימני, לא הייתי ישן בלילה. כי כשהוא היה צריך את 
לפיד - הוא זרק את החרדים, וכשהייתה לו בעיה עם המקורבים ביותר - הוא 
ידע לנטרל גם אותם. וכעת התור של המתנחלים להקריב את עצמם על מזבח 

האינטרס האישי של נתניהו.

המורה הרוחני של נתניהו

הנה סיפור קטן על ה"רב'ה" של נתניהו: בזמנו כיהן כשר המשפטים יעקב 
נאמן, שדרש בכל תוקף מהחרדים להעיף את מנכ"ל בתי הדין הרבניים דאז, 
אלי בן דהן, כתנאי לכך שהוא )נאמן( ימנה את הדיינים שהם דרשו למנות. 
במסגרת התייעצות שהייתה בין ח"כ גפני למו"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 
בן  יעיפו  קודם  כך שבישיבה הקרובה  על  נאמן  גפני הציב את הדרישה של 
דהן ורק אח"כ יצביעו על מינוי הדיינים. בחדר היה אז מישהו שטען שאסור 
ואח"כ את  הדיינים  יש לעשות את ההצבעה על  קודם  ולכן  לנאמן,  להאמין 
ההצבעה על בן דהן. אבל גפני היה מוכן להישבע לרב שנאמן הוא איש של 
מילה ואפשר לסמוך עליו. התוצאה הייתה שאדון יעקב נאמן, שהוא המורה 
דרך של נתניהו, העלה בהצבעה שנערכה ביום שישי את זריקתו של אלי בן 
דהן. לאחר מכן, הוא קם ואמר שש לו תפקיד בבית להכין את הטשולנט וסגר 
הם  מאז,  שנים  אחרי  חודשיים,  לפני  )רק  מונו  מבלי שהדיינים  הישיבה  את 

מונו סוף-סוף(.
הנציגים  עם  כעת   ינהג  לא  נתניהו,  שהתלמיד,  ומתפלל  מקווה  מאד  אני 

ורבותיהם כפי שנהג רבו, יעקב נאמן.

הבהרה

לעסקנות  שני  דור  מיוחס  להיות  שזכה  התורה'  'יהדות  של  נציג  השבוע, 
והצהיר  מקומות  מיני  בכל  לשידור  לעלות  דאג  המערבי,  הכותל  הוא  שרבו 

שמתווה הגיוס שעבר השבוע אושר בעבר ע"י הגרי"ש אלישיב. 
אני רק רוצה להזכיר, שהנושא של גיוס בני הישיבות שהגרי"ש נדרש אליו 
בזמנו, היה בשנת 99' בזמן ממשלת ברק. ואז הגרי"ש זצ"ל דווקא העביר את 
הטיפול בנושא כולו למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן יבדלח"ט, כי הוא 

ביקש שלא להכריע בסוגיה.
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שבתאי פוגל  צילומים: אלי איטקין וארכיון ועידת רבני אירופה

הטרור היכה אמנם בפאריס אך כל אירופה התעוררה בחרדה. תכניות לכינוסים 
המוניים בוטלו בכל רחבי אירופה. שתי המדינות המרכזיות שעלו לכותרות הן 
צרפת שבה אירעו הפיגועים ובלגיה שכל הסימנים מעידים כי מקן הצרעות בפרבר 
מֹוֶלנֶבק שבבריסל נפתחה הרעה  אלפי חיילים ושוטרים מאבטחים את המוסדות 
היהודים  הרב הראשי של בלגיה ונציג 'ועידת רבני אירופה' במוסדות האיחוד 
האירופי, הרב אברהם גיגי, אומר ל'כל ישראל' כי רק בהמשך קיום שגרת החיים, 
אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל    הטרור  אירופה את  תנצח  והלימודים  התפילות 
הז'נדרמיה  כרב  גם  לוין המשמש  ומזכירו של הרב הראשי לצרפת, הרב משה 
אך  יותר  זהירים  היהודים  אנחנו  הטרור.  את  תנצח  "צרפת  מבטיח:  הצרפתית 

בעזרתו יתברך ובעזרת השלטונות קול התורה והתפילה לא נפסק לרגע"

בתי  פעילות  את  הפסקנו  לא  "לרגע 
לאחר  גם  החינוך.  ומוסדות  הכנסת 
היהודי  ובמוזיאון  בטולוז  הפיגועים 
שיספקו  מהשלטונות  ביקשנו  בבריסל. 
לנו ביטחון והם הבינו כמו שכל בר דעת 
מבין שאם לא תימשך שגרת החיים זהו 
הניצחון הגדול ביותר של הטרוריסטים בני העוולה. – כך 
ישראל'.  ל'כל  גיגי  אברהם  הרב  בלגיה,  של  רבה  אומר 
במוסדות  אירופה'  רבני  'ועידת  נציג  גם  שהוא  גיגי  הרב 
של  רגש  יש  אירופה  "ברחבי  כי  אומר  האירופי  האיחוד 
באירופים  חדרה  דם  של  נהרות  אחרי  רק  לצערי,  פחד. 
צורת  נגד  פועלים  המוסלמים  שהטרוריסטים  ההכרה 
שנמצאים  אלה  את  תוקפים  הם  האירופאים,  של  החיים 
במסעדות או בקונצרטים, כי זה נגד הדעות שלהם. בדיוק 
הטרוריסטים.  עבור  יעד  היוו  היהודיות  שהקהילות  כפי 
כעת הם הצליחו להכניס את הפחד לא רק אצל היהודים".
עמיתו של הרב גיגי, מנכ"ל 'ועידת רבני אירופה' ומזכירו 
ל'כל  הוא  אף  אומר  לוין  משה  הרב  צרפת,  של  רבה  של 
ישראל' כי לצערו רק כעת מבינים שלטונות צרפת כי אנחנו 
במלחמה "הם תגברו את השמירה והאבטחה המאסיבית 
בדו'  ב'שארלי  הפיגועים  מאז  היהודיים  המוסדות  על 
וב'היפר כשר' אך עדיין לא הבינו שכל הצרפתים הם על 

הכוונת של הטרור האיסלמי הקיצוני".
לפני כשבוע מספרים הרבנים כשנפגשו באתונה במסגרת 
לצאת  האם  בינינו  דיון  קיימנו  המתמדת  הועדה  כינוס 
כעם  אנו  כי  לאותת  בכדי  הפליטים  של  המעבר  למחנות 
"סרקוזי  לוין:  הרב  עוברים.  שהם  מה  את  מבינים  נרדף 
אמר במשך השנים האחרונות כי יש לשלול אזרחות מכל 
צעדים  כי  אמר  בצרפת  השמאל  לסוריה.  שייצא  צרפתי 

אנחנו היהודים 
בצרפת זהירים יותר

הרב אברהם גיגי הרב משה לוין
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)))

לעצמה  להרשות  יכולה  לא  וצרפת  הומניים  אינם  אלה 
הטבח  לאחר  עכשיו,  רק  לצערי,  אלה.  בצעדים  לנקוט 
החוקית  התשתית  את  הנוכחית  ההנהגה  מכינה  הנורא 

לביצוע שלילת אזרחות"
לפני כשנה, לאחר הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל הודיע 
בבלגיה  הרשויות  כי  מישל,  שארל  בלגיה,  ממשל  ראש 
היהודית  הקהילה  מוסדות  סביב  האבטחה  את  תגברו 
וכי מאות חיילים חמושים הוצבו בבירה בריסל  במדינה. 
לאבטח  גדולה  יהודית  קהילה  קיימת  שבה  ובאנטוורפן, 

ולתגבר את כוחות המשטרה".
והפשיטה  בצרפת  האנטישמי  הפיגוע  "אחרי  גיגי:  הרב 
נוספות  יהודיות  על תאי טרור בבלגיה, מבקשות קהילות 
הקהילות  ארגון  סביבן.  האבטחה  את  להגביר  באירופה 
היהודיות באירופה פנה בנושא למוסדות האיחוד האירופי 
מסוימים  תפקידים  לנושאי  להתיר  בבקשה  בבריסל 
על  להגן  במטרה  נשק,  לשאת  ביבשת  יהודיות  בקהילות 

עצמם, על מוסדותיהם ועל קהילותיהם".
נרצחו  בו  בפאריס,  הקשים  הפיגועים  מאז  כשנה  חלפה 
אין  כי  מתברר  מוסלמי,  מחבל  ע"י  הי"ד  יהודים  ארבעה 
קן טרור  מגיעים מאותו  חדש תחת השמש. הטרוריסטים 
באזור מולנבק שבפאתי בלגיה וטובחים בבני אדם והכל 

בשם האיסלם.
מהי  ישראל'  ל'כל  מתאר  בבריסל  המתגורר  גיגי,  הרב 
מתמודדת  והיאך  צרעות  קן  לאותו  שכן  להיות  ההרגשה 
שמשלח  הטרור  קן  נמצאת  שבבירתה  כמדינה  בלגיה 
זרועותיו באירופה. "הממשלה בבלגיה ידעה שיש כנופיות 
יצאו  מהם  הרבה  בבריסל.  מולנבק  באזור  מחבלים  של 
וביצעו פיגועים באירופה, כמו המחבל שביצע את הפיגוע 
שביצעו  נוספים  ומחבלים  בבלגיה  היהודי  במוזיאון 

"הממשלה בבלגיה 
ידעה שיש כנופיות של 
מחבלים באזור מולנבק 
בבריסל. הרבה מהם 
יצאו וביצעו פיגועים 
באירופה, כמו המחבל 
שביצע את הפיגוע 

במוזיאון היהודי בבלגיה 
ומחבלים נוספים שביצעו 
פיגועים בצרפת בשנה 
האחרונה, בהם הפיגוע 
הקשה ב'היפר כשר' אך 
לא חשבו שפעילים אלה 
יזיקו לבלגיה. כעת הבינו 

שצריך לחסל אותם"

הקשה  הפיגוע  בהם  האחרונה,  בשנה  בצרפת  פיגועים 
ב'היפר כשר' אך לא חשבו שפעילים אלה יזיקו לבלגיה. 

כעת הבינו שצריך לחסל אותם". 
האם עכשיו בעקבות הטבח והעובדה שהם באו מבריסל 

יש תגבור אבטחה על מוסדות יהודים?
נכונים  באמצעים  נוקטת  הבנתי  למיטב  "הממשלה 
תחת  ובאנטוורפן  בבריסל  הקהילות  הטרור.  לחיסול 
הכנסיות  בתי  כל  חודשים,  מספר  מזה  קפדנית  שמירה 
גבוהה.  ברמה  מאובטחים  היהודיים  החינוך  ומוסדות 
חיילים עומדים מסביב לאתרים יהודים, זאת לאחר הבנה 
מאז  לטרוריסטים.  מטרות  אנו  כי  הביטחון  כוחות  בקרב 
הפיגוע במוזיאון היהודי כאן בבלגיה, המוסדות היהודים 
כמו  ממש  ביותר,  הגבוהה  בדרגה  קפדנית  שמירה  תחת 
מוקדמת  משעה  הכנסת,  בבית  אצלנו  לדוגמא  שגרירות. 
חיילים  שישה  עומדים  בלילה,  מאוחרת  עד שעה  בבוקר 
המשטרה  כוחות  מלבד  זאת  המקום,  את  ומאבטחים 

ומאבטחי הקהילה".
איזה מסר תוכל להעביר לקהילות היהודיות בצרפת?

"הדבר הראשון שיש לי לומר להם, זה שבכל מצב אסור 
לנו לסגור בתי כנסת או בתי ספר ולבטל אירועים. מעשה 
שיכול להראות שאנו מפחדים. למרות הקושי, הקהילות 
צריכות להמשיך בשגרת חיים כרגיל, הן באופן הציבורי 
והן באישי, כמובן עם ערנות ושימת לב, אך לא לאפשר 
לומר  רציתי  בנוסף,  החיים.  משגרת  ביטול  לעצמנו 
בעקבות המצב כי למרות המחשבות והפחדים, כאשר כל 
היהודיות באירופה  אחד חושב מה העתיד של הקהילות 
לאור העבר וההווה, אני אומר לו שכל אחד צריך לחשוב 
ללכת  רוצה  הוא  ולאן  המחשבה  באה  מאיפה  לעצמו, 

הרבנים גיגי ולוין בקבלת פנים לרבני אירופה עם ראש ממשלת צרפת עמנואל וליס ורמטכ״ל צבא צרפת
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איתה".
מעט  לומר  לסיום  מבקש  גיגי  הרב 
זה  ישראל  לארץ  "העליה  מתחושותיו: 
וכל היהודים  והלוואי  דבר חשוב מאוד 
בארץ  ולהשתקע  לעלות  יכולים  היו 
אני משיב  הזו  זמן  בנקודת  אך  הקודש. 
לשואלים אותי בשאלה, האם אתה חושב 
על עליה לארץ רק מפני הפחד באירופה 
או מתוך רצון לעלות לארץ הקודש. אם 
אני מציע  המחשבה מגיעה מתוך פחד, 
מתנקם.  בסוף  שזה  משום  לעלות  שלא 
לא  זו  ואז  האכזבה  מגיעה  פחד  מתוך 
תהיה עליה מוצלחת, כי יחשוב תמיד על 
מה שהשאיר אחריו. אך אם הנקודה היא 
ישראל  לארץ  להגיע  יהודי  רצון  מתוך 
על  מברך  אני  מצוותיה,  את  בה  ולקיים 

כך".
"אני חוזר כעת מטקס שקיימנו אחה"צ 
הרב  מספר   – אורלי  התעופה  בשדה 
השדה  מנהל   – ישראל'  ל'כל  לוין 
ואשא  היהודים  כנציג  שאשתתף  ביקש 
דברים – כדי שלא ייוצר הרושם וכאילו 
 50% טרוריסטים.  הם  המוסלמים  כל 
מהנוסעים והטיסות באורלי הם למדינות 
קיימת  עובדה  שזו  לזכור  צריך  ערב. 
עם  נורמליים  חיים  לנהל  צריכה  וצרפת 
עוסקת  אינה  שרובה  הזו  האוכלוסיה 

בטרור. 
גם  הגדולים  האירועים  רוב  "לצערי, 
גם  כך  בוטלו.  היהודית  הקהילה  של 
להיות  אמור  שהיה  הגאלה  ערב  בוטל 
מחר לטובת 'יד ושם'. אני  מאוד מקווה 
שכוחות הביטחון יתעשתו ויאפשרו את 
כל  לילדי  שמתכונן  הספר  ארוע  קיום 
להוכיח  כדי  הפרלמנטרים  ע"י  הדתות 
הצרפתי  שהעם  השפלים  לטרוריסטים 

חזק ומאוחד נגדם. 
שיהיו  בטוח  לומר  וחושש  חושש  "אני 
המשטרה  בצרפת.  נוספים  פיגועים 
וכוחות הביטחון פשטו אתמול על 230 
עוד  על  פשטו  היום  חשודים.  מקומות 
190. לפי החוק בשעת חירום אין צורך 
פשיטה  כל  לפני  שופט  בצו  להצטייד 
יותר  מהיר  זה  ולכן  שגרה  בימי  כמו 
נשק  כלי  עשרות  עובדה שנמצאו  ויעיל 

ואפילו מטול ארפיג'י.


)))

כאשר  הופתע,  לא  בבריסל  ביטחון  בענייני  העוסקים  מבין  איש 
חקירת הפיגועים בפריז הובילה למולנבק. בשנים האחרונות חלק 
גדול מאירועי הטרור בבלגיה ובצרפת יצאו מכאן, בהם ההתקפה 
בבריסל  היהודי  המוזיאון  על  נמוש  מהדי  המחבל  של  הרצחנית 
וניסיון הפיגוע של איוב אל־קאזני ברכבת  בחודש אייר תשע"ה, 
את  קיבלו  כאן,  שהו  המחבלים  השנה.  בתחילת  לפריז  המהירה 
ההדרכה, הסיוע הלוגיסטי וכמובן את הנשק. לפי הרשויות, הנשק 
שבו השתמשו המחבלים שביצעו את הפיגוע בסופרמרקט "היפר 

כשר" הגיע ממולנבק.
העיר  של  התיירות  למרכז  מאוד  סמוך  נמצאת  הצרעות  שכונת 
בריסל, מהעבר השני של תעלת מים רחבה, משתנה הנוף באופן 
פתאומי. נרגילות מעלות עשן, שלטי חנויות מכריזים על הסחורה 
אחד  מוֶֹלנֶבק,  פרבר  זהו  ממסגדים.  צווחים  רמקולים  בערבית, 
מ-19 הרשויות העצמאיות המרכיבות את בריסל־קפיטל, המקום 
הטרור  של  העורפי  כבסיס  מפוקפק  מוניטין  לעצמו  שצבר 
חשודים  חמישה  האחרונים  ביומיים  נעצרו  כאן  הג'יהאדיסטי. 

במעורבות במתקפת הטרור בפריז.
דרכם  את  עושים   — הנפץ  חומרי  התחמושת,  הקלצ'ניקובים, 
כלל באמצעות שיתוף פעולה  יחסית — בדרך  למולנבק בקלות 
עם בוסנים מוסלמים קיצונים בוגרי המלחמה ביוגוסלביה לשעבר, 

שהותירה מחסני נשק גדולים מאחור.

כאשר נחשפה בבלגיה לפני ארבע שנים התארגנות קיצונית אשר 
רבים  באו  בכוח,  הקוראן"  ל"מדינת  המדינה  את  להפוך  ביקשה 
נידונו  כמה  למשפט,  הועמד  חלקם  ממולנבק.  פעיליה  מבין 

לתקופות מאסר, הרוב נמלטו לחו"ל. 
פחות  מעט  של  בשטח  מתגוררים  אדם  בני  אלף  מתשעים  יותר 
הם  מהאוכלוסייה  מרבע  יותר  אבטלה,   30% קמ"ר,  משישה 
מוסלמים )אחוז דומה למשקל המוסלמים בקרב כלל 1.1 מיליון 
 22 יש  הבלגית.  בחברה  מעורים  לא  רובם  בריסל-רבתי(,  תושבי 
מסגדים פעילים בשכונה - ולפי ההערכות מאות צעירים שעברו 
בשנים האחרונות תהליך של הקצנה מוסלמית. מכאן יצאו רבים 
המדינה  לשורות  הצטרפו  אשר  הבלגית  האזרחות  בעלי  מבין 
כמחצית  כי  מגלה  הטרור  בירת  על  מבט  בסוריה.  האיסלאמית 
להערכת  מבלגיה.  יצאו  מצרפת  שיצאו  "המתנדבים"  ממספר 
בידי המשרד  ללחום בשורות דאעש.  איש  כ-270  הפנים   משרד 
בעלי  מוסלמים  כ-600  של  רשימה  הצרפתי  הפנים  לביטחון 

פוטנציאל טרוריסטי ובבלגיה הרשימה מכילה יותר מ-800 ".
אליה,  נקשר  טרור  אירוע  שכל  בלגיה  עבור  נורא  דבר  "זה 
יאן  הפנים  ושר  הממשלה  ראש  סגן  אומר   – מולנבק.  באמצעות 
ימבון - הבעיה היא גדולה יותר כי בזמן שאנחנו נאבקים בטרור, 
להתמודד  מסוגלים  לא  אנחנו  ההגירה.  במשבר  גם  לטפל  עלינו 

בשתי החזיתות האלה בעת ובעונה אחת".

מבט על בירת הטרור מגלה כי כמחצית ממספר המחבלים 
בצרפת יצאו מבלגיה. להערכת משרד הפנים  כ-270 איש 
הצטרפו לשורות דאעש,  בידי המשרד לביטחון הפנים 

הצרפתי רשימה של כ-600 מוסלמים בעלי פוטנציאל 
טרוריסטי ובבלגיה הרשימה מכילה יותר מ-800

קן הצרעות: פרבר 
מֹוֶלנֶבק שבפאתי בריסל

הרה"ר לצרפת ורבני צרפת בתפילה לשלום הפצועים בקונסיסטואר

שוטרים צרפתים עורכים חיפוש ברכב חשוד

בקבלת פנים של רבני אירופה עם ראש ממשלת צרפת מנואל וליס במשרד רוה"מ בפאריס.
נשיא הועידה, הגר"פ גולדשמידט עם רוה"מ )במרכז( שני מימין; הרב גיגי. שני משמאל; הרב לוין



 
כשאתם זוכים להקים בית חדש

המומחים של טפחות ילוו אתכם לאורך כל הדרך

חייגו עכשיו 8860*

משכנתא בחופשה
אפשרות להפוגה מתשלום 

המשכנתא לתקופה של
עד 3 חודשים בשנה*

מגוון רחב
של מסלולים

בהתאמה אישית

כרטיס אשראי טפחות
מסגרת אשראי נוספת

לכל מטרה עד 150,000 ₪*

משכנתא מפוצלת
אפשרות לפיצול החזרי 

המשכנתא* )עד 3 חשבונות 
נפרדים- זוג והורים(

המומחים של טפחות, מס'1 במשכנתאות, מלווים אתכם עד הבית:

טפחות בשמחות

ברגעים הכי גדולים, 
יש לכם עוד סיבה 
לשמוח

*מתן כל סוג אשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהוראות בנק ישראל



12 ח' בכסלו תשע"ו 20/11/15

ז'יל טייב

אנחנו מקדשים 
את החיים

זירת אחד הפיגועים

15  ח' בכסלו תשע"ו 20/11/15   

חיים כהן

נעלה את ירושלים 
על ראש תקציבנו

הנוסע  אוטובוס  על  ושם  פה  אבן  נזרקת  אם  גם  יחסית.  רגועה,  ירושלים 
לכותל, לזה כבר התרגלנו. עדיין, אמנם, יהודים ארץ-ישראלים לא עולים אליה 
בהמוניהם, אבל הזמן יעשה את שלו. כל אחד מבני ירושלים צריך לעודד את 

בני משפחתו וחבריו לבוא ולראות את יופיה של ירושלים.
מהארץ  יהודים  ולעודד  לשכנע  כדי  תוכניות,  לבנות  צריכים  העיר  פרנסי 
ומהעולם שיש מה לראות בעיר בכל התחומים. אנחנו, כיהודים חרדים, צריכים 
לעמוד על כך שכל האירועים הכלל קהילתיים יהיו בתוככי ירושלים. כשלנו יש 
טענות על חילון ירושלים והבאת זמרים או להקות לירושלים, אז דבר ראשון 
צריך לדעת שלא בכל אשמה העירייה. יש הרבה יוזמות פרטיות והן הרוב. דבר 
שני, זה תלוי בנו, כי גם אנחנו נודדים פעמים רבות לערים אחרות ברחבי הארץ, 

באירועי דינרים וכינוסים שונים של תלמידים.
הנושאים  מגוון  על  תקציב  דיוני  נערכים  הדברים,  כתיבת  של  אלו  בשעות 
ועוד,  פנים  דתות,  חינוך,  בריאות,  ביטחון,  להם:  אחראית  ישראל  שממשלת 
ויש גם משרד הנקרא "משרד לענייני ירושלים". אף אחד לא יודע להסביר מה 
תפקידו של המשרד הזה, רק עוד ג'וב לשר נחשל, מנהל משרד ועוד פקידים 
בעלי משכורות עתק. כשמדברים על תקציב לירושלים, שמתמודדת עם הרבה 
קשיים, אז המלחמה עוברת אל לשכת ראש העיר, ועיתונאים זריזים, ביניהם גם 
דתיים וחרדים, "מחפשים" את ראש העיר - כאילו אישור תקציב לכל פרויקט 

הוא נחלה של אבא שלו או סבא שלו.
צריך להבין שכל שקל היוצא לכל פעולה שלא תהיה מטעם עירית ירושלים, 
עוברת הצבעה במועצת העיר. ראש העיר ניר ברקת לא יכול לעשות ככל העולה 
על רוחו בעירייה. הוא נתון לביקורת ולעיניים חודרות של חבריו למועצת העיר. 
ואז לנישה הזאת נכנסים חישובים חבריים ופוליטיים כנגד ראש העיר, ופוגעים 
בירושלים ובתושביה. גם שר האוצר, שלו ולאחיו יש חשבון עם ניר ברקת, וגם 
עסקנים מתוך מפלגת  גם  עלובה.  פנקסנות  נגדו  מנהלים  ועדת הכספים,  יו"ר 
את  השבוע  ושלפו  הממשלה,  לראשות  לרוץ  הולך  שהוא  חוששים  השלטון 

ציפורניהם נגד ברקת.
גילוי נאות: אין לי שום דבר עם ראש העיר. לא קיבלתי ממנו תפקיד כלשהו, 
לא קידמתי פרויקטים אצלו, לא פגשתי ולא דיברתי איתו הרבה מאד זמן. כך 

שאני כותב את הדברים מתוך כאב לירושלים.
יאמרו הציניקנים או הלוחמים למען קדושתה של ירושלים, שברקת מחלן את 
ירושלים ולא מגיע לו כלום. אז נכון, יש אמת בדבריהם. אך ראשית, החרדים 
לא הצביעו בשבילו והוא לא חייב להם כלום, ושנית, כמו שכתבתי, יש מועצה 

שלמה שמרימה יד לכל הצבעה בכל עניין ועניין בעיר הזאת.  
אינני מבין איפה הם כעת חברי המועצה, הנותנים לראש העיר להתמודד לבד 

מול שר האוצר ופקידיו שנלחמים בו.
ירושלים  לענייני  המשרד  עושה  מה  בציון  היושב  לעם  יסביר  מישהו  אולי 
יעבור לחלוקה לפרויקטים  כל כסף שיעבור למשרד,  למען העיר הזאת? הרי 

שהמשרד לא יכול לבצע פיזית.
ירושלים  לעיר  נרחב  יותר  לתקציב  לדאוג  אמור  ירושלים  לענייני  משרד 
ולהעביר את כל הכסף לראש העיר, שלו יש מנגנון לחלק את הכסף למקומות 

שמגיע להם בשקיפות ברורה ותחת המטריה של מועצת העיר. 
ולכן נאמר לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים: הרפו ידיכם מהתקציב שמיועד 

לירושלים.

"השעה התשיעית"

כבר כמה שבועות שהיה שקט מה"שנור" של קופות העיר למיניהן וחשבנו 
שהן יעזבו אותנו עד חנוכה. אך הנה קפצה להם כעת "השעה התשיעית" שיש 
לי הרבה ספקות על הסגולה הזאת. אבל בואו ונאמר שנניח שיש להם מקור. 
נורמלי להוציא דווקא בשבת 30 מגדולי וצדיקי הדור ל-30 מקומות  זה  אבל 
ברחבי תבל, כשחלק גדול מהמקומות האלו הם בתי עלמין או קברים? מי התיר 
להם להתפלל בשבת בבתי עלמין ומקומות קדושים? מישהו צריך לעצור את 

השיגעון הזה, וזה רק אנחנו, האזרחים התמימים שממשיכים תורמים להם.
מאיפה יש להם כסף למודעות ענקיות כאלו בכל עיתוני הבוקר של הציבור 

החרדי במשך ארבעה ימים ברציפות? 
אז מה לעשות? אולי לקיים את מה שאמר הגאון רבי הלל זקס זצ"ל, שלא 
לתרום להם. והצעה שלי: להזמין אורח עני בשעה התשיעית, לאכול אצלכם 

מאכלי שבת. 

הרב ישראל גליס

ימים ספורים לאחר הפיגוע, צרפת שרויה בהלם, מגדל האייפל הוחשך וכעת נצבע בכחול, לבן 
ואדום - צבעי הרפובליקה. לא רק בצרפת - בכל העולם משתמשים בצבעים אלו כסמל לתמיכה 

במאבק נגד הטרור, וגם בישראל ראינו כי עשו שימוש בסמל זה בירושלים ובתל אביב. 
הזוועה  עם  מתערבות  בלבבות  העצב  רגשות  איטי.  בקצב  אך  לשגרה,  חוזרים  החיים  בפריז 
אותה חזינו במתקפת הטרור. ממשיכים הלאה, עם החשק להמשיך לחיות, להמשיך ללמוד תורה 
וליהנות מכל החופש שהטרור חפץ להשבית, טרור אשר מגיע באמצעות מחבלים מצוידים בנשק 

קטלני.
את הפנים של הקרבנות החפים מפשע מהפיגוע האכזרי, לא נשכח. הקרבנות הללו כל כך רצו 
לחיות, אך המחבלים פסקו את פתיל חייהם. נזכור את יום השישי הדרמטי ואת השבת במהלכה 

נפלו חללים רבים.
ברגעים האיומים בהם חיכינו לשחרור בני הערובה ובאותו זמן שרבים כבר לא היו בין החיים 
בששת המקומות אליהם הגיעה יד הטרור, נוצר הקשר עם כוחות הביטחון שהעבירו הוראה חד 
מורטת  להודעה חדשה. שעה  עד  לצאת מהבתים  היהודית, שלא  לקהילתנו, הקהילה  משמעית 
עצבים חלפה על הקהילה היהודית עד שכוחות הביטחון פרצו לאולם הקונצרטים שם התגלתה 

הזוועה הגדולה. 
איוושת  ורק  שוממים  רחובותיה  השתנו,  פניה  בהלם,  עדיין  פריז  שבוע,  כבר  שעבר  למרות 

הנרות המרצדים, קורעת את הדממה. 
אחרי ההלם הגדול, מגיע הזמן לשאול את השאלות הקשות: איך בניה של הרפובליקה רוצחים 
את בני גילם מהרפובליקה? איך לשים קץ לטרור הזה שהתיישב במקומות רבים בצרפת? איך 
אפשר להרוג בשם הדת? מדוע כל כך מעט אנשים השתתפו בהפגנה כאשר המחבלים הרגו ילדים 

יהודיים בבית הספר בטולוז? למה לא הבינו כבר אז שזה היה ההתחלה של תהליך מאוד קשה?
היו  לא  שעברה,  בשנה  הטרור  מתקפת  בזמן  כשר',  ב'היפר  רק  פוגעים  היו  המחבלים  אם 
משתתפים צרפתים רבים בהפגנה שהתקיימה. האם נבין בסוף שמדובר באותו הטרור? הרי הוא 

מכה לאחרונה בכל העולם ובישראל כבר שנים רבות באותה שיטה ובאותה אסטרטגיה.
יותר. נאמץ את הערכים של היהדות ואת הערכים של  אנו נשמור את התקווה לחיים טובים 
מולדתנו - צרפת. גם אנו, היהודים, נילחם נגד הטרור והרצון להרוג. נישאר נאמנים לערכים שלנו 

כיהודים, ערכים אשר למדנו מחכמינו, ערכים שעל פיהם אנחנו מכבדים את החיים.
הם מקדשים את המוות, אבל אנחנו מקדשים את החיים.

הכותב הוא ממייסדי ארגון 'עמי' וסגן יו"ר הקרי"ף
הביא לדפוס: איציק מן.



התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

ידברו עליו... נקי!
בכל יום חמישי בשעה 21:00

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

אלעד: תליתי פה שלט על מפתחות שאיבדתי 
יהודה: הלוואי שתמצא!

אלעד: אבל השלט נעלם! אתה הורדת אותו במקרה? 

האם מותר ליהודה לענות
"אני לא לא הורדתי"?

אסור א

רק כאשר רוצה להסיר את החשד ממנו ב

תמיד מותר לו ללא תנאי ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

אם יהודה יגיד "אני לא הורדתי" מיד ייוודע שחבר שלישי, 
הוא שהוריד את השלט?

תמיד אסור לו להגיד "אני לא הורדתי" משום אבק לשון הרע א

כיוון שהוא דבר שאינו הגון מותר להגיד "לא הורדתי" ב

תמיד יהיה מותר ליהודה להגיד "לא הורדתי "ללא שום תנאי ג
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גרסת סקווירא
.1

שאולי, תלמיד ישיבת סקווירא בן 22, שוחרר מבית הכלא, 
בית  שופט  ובריח.  סורג  מאחורי  וחצי  שנים  שלוש  בתום 
המשפט בארה"ב קיצר במחצית את עונשו של הבחור החסידי 
האדמו"ר  בהנהגת  שמרד  שכן  בבית  הצתה  בניסיון  החשוד 
הסמוכה  השמרנית,  החסידית  בעיירה  הקהילה.  ותקנות 
לא  התגובה  וריקודים.  בשירה  הבשורה  את  קיבלו  למונסי, 

איחרה לבוא בדמות מסע השמצה נגד החצר החסידית.
בניו-יורק,  ביקור  במסגרת  האחרונה,  השבת  במוצאי 
ביקשתי להכיר מקרוב את העיירה ניו-סקווירא ואת יושביה. 
גיליתי אי של שפיות ושמרנות חסידית בטעם 'שטעט'ל' של 
התקנות  רשימת  המגושמת.  אמריקה  של  ליבה  בלב  פעם, 
ארוכה. החסידים שומרים   – לבני הקהילה  שקבע האדמו"ר 
ולא בכפיה – בידיעה כי הם  על הכללים בקפדנות – ברצון 
לטובתם ובאשר יסודותם בהררי קודש, בבית-מדרשו של האב 

המייסד, האדמו"ר הקודם, שקבע כאן את מושבו.
אגדה מפורסמת עוסקת ביהודי יחידי שקבע את מושבו על 
אי בודד. הוא בנה שני בתי-כנסת: אחד כדי להתפלל בו, ואחד 
כדי לא להתפלל בו... אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. 
מחלוקות קשות מפלגות את מיטב הקהילות, אך כאן, בעיירה 
ניו-סקווירא, לא שמעו על אגדה זו. מניין תפילה יחיד מתקיים 
התושבים  כל  בנוכחות  הגדול,  בבית-המדרש  בשבת-קודש, 
אחת  שכן  הקהילה,  ורבני  בני-משפחתו  האדמו"ר,  ובמעמד 
התקנות אוסרת באיסור חמור לקיים מניינים נוספים. הסיבה? 
שני  בין  מחלוקת  חלילה  תתגלע  שאם  כדי  מחלוקת.  למנוע 
יוכלו לשמר אותה. כאשר כל אחד פונה לבית- חסידים, לא 

את המשותף  ימצאו  כי השניים  הסיכויים  דלים  אחר,  מדרש 
ביניהם ויעשו שלום. לעומת זאת, כאשר השניים נפגשים פנים 
מול פנים מדי שבת בשבתו, אין להם ברירה כי אם ליישר את 
שורת  מתוך  בלבד  אחת  תקנה  כאמור,  זו,  ביניהם.  ההדורים 

תקנות, שמאחוריהן עקרונות רוחניים ומוסריים.
רחב- מבנה  הבדלה.  לאחר  מעט  לבית-המדרש  נכנסנו 

ממדים, אך צנוע ביותר. את פנינו קיבלו חסידים מאירי-פנים 
מה'טיש'  והספסלים  השולחנות  בסידור  במרץ  העוסקים 
השבתי לימות החול. כולם דומים זה לזה, במשקפי הפלסטיק 

והמגפיים – סמלו של כל גבר אשר בשם ְסְקֶווְער ייקרא.
לא  דבר  שום  ברצון,  התקנות  על  שומרים  "החסידים 
המקומית.  הישיבה  תלמיד  הרשי,  לנו  אומר  בכפייה", 
"האדמו"ר היה מראשוני ה'מזהירים' אודות הסכנות הרוחניות 
הכריז  הוא  לאחרונה  המתקדמים.  בסמארטפונים  הטמונות 
על מבצע 'חתימה טובה' – שהחל בימי הרחמים והסליחות 
וילדה  ילד  כל  במסגרתו    - חנוכה'  ב'זאת  להסתיים  ועתיד 
מהחסידות, המתחייבים להתרחק ממגע במכשיר סמארטפון 
מכתב  על  חותמים   – ובני-משפחה  חברים  אצל  לא  גם   –
'קוויטל'  נוסח  בכתב-ידם  מוסיפים  הם  שבתחתיתו  מיוחד, 
אך  איים,  לא  אחד  אף  המיוחדות.  בקשותיהם  עם  לאדמו"ר 
הילדים באים בהמוניהם – ומכניסים 'קוויטלא'ך' עם בקשות 

מרגשות".

בעיירה,  להתגורר  מבקשים  רבים  חסידים  גבוה.  הביקוש 
של  הקבלה'  'ועדת  על-ידי  בשלילה  נענים  אך  רבם,  בקרבת 
הקפדניות'  ה'תקנות'  טעמים:  משני  וזאת  ניו-סקווירא, 
וצפיפות האוכלוסין. חסידים שאינם מסוגלים לעמוד בתקנות 
הקפדניות שקבע האדמו"ר לתושבי העיירה, עוברים בברכת 
בלייקווד,  במונסי,  ארה"ב–  ברחבי  סקווירא  לריכוזי  הרבי 
סקווירא,  מנהגי  על  לשמור  הם ממשיכים  בבורו-פארק, שם 
העיירה  לתושבי  שנקבע  הנוקשה  לתקנון  מחויבים  אינם  אך 

ניו-סקווירא.

.2
שיאו של הביקור מבחינתי היה בקודש פנימה. על דלת בית 
האדמו"ר, מופיעה מודעה המבשרת על לוח-הזמנים בביקורו 
הצפוי של האדמו"ר בארץ ישראל, בחודש שבט הקרב, יחד 
עם מאות חסידים ואוהדים. בחדר קטן, יושב הגבאי וכותב את 
בטרם  מתוחים  חסידים  נראים  ההמתנה  בחדר  הקוויטלא'ך. 
זוג  וגם  ליטאית המבקשים ברכה  ישיבה  התייעצות, תלמידי 
על  שנמנים  כמי  נראים  שאינם  הגם  ישועה  המחפשים  צעיר 
הדרכים  כל  שהרי  בכך,  רגילים  כאן  אך  סקווירא.  חסידות 
מובילות  והקהילות,  העדות  מכל  החרדית,  בארצות-הברית 
לרבי הקדוש והפיקח מסקווירא. זאת ועוד: מדרכות העיירה 
בעיניי  אך   – לנשים  אחד  צד  לגברים,  אחד  צד   – מחולקות 
חזיתי כי האדמו"ר לא משיב ריקם את פניה של אישה הזקוקה 

לישועה.
מבעלזא,  מהרי"ד  של  נינו  הוא  במקומו.  הרבי  יושב  הנה 
חתנו של ה'ישועות משה' מוויז'ניץ זכר צדיקים לברכה. ספרי 
חסידות וקוויטלאך משמשים בערבוביא על השולחן העטוף 
מעוטרת  קפוטה  לראשו,  שבת  של  שטריימל  חגיגית.  מפה 
קטיפה לגופו. שלווה נסוכה על פניו. עיני הצדיק מסתתרות 
בכל  מתעניין  הוא  המחוספסות.  המשקפיים  עדשות  מאחורי 
אורח: מי אתה, מהיכן באת, מה מעשיך, מה רצונך. מאזין, 
שהוציא  חדש,  הלכה  ספר  לאדמו"ר  הענקתי  ומייעץ.  מברך 
אבי-מורי שליט"א. האדמו"ר עיין, נהנה, ביקש לשלם, ובירך. 

יצאתי מחוזק.

.3
של  איש-אמונו  פישל,  שלום-בער  רבי  החסיד  הרב 
האדמו"ר, 'שר החוץ' של סקווירא, פרש בפנינו מקצת ממשנת 

חסידות סקווירא.
האדמו"ר, כך ר' שלום-בער, ממעיט תדיר בערכו – ותולה 
את הכל בכוח אביו, האדמו"ר רבי יעקב-יוסף מסקווירא זצ"ל. 
האדמו"ר שליט"א בורח מכל צל מחלוקת: אפילו במחלוקות 
משפחתיות שהתגלעו בין חצרות חסידים הקרובות למשפחתו, 
מעולם לא נקט צד. אדרבה, תמיד פעל למען השלום. זו גם 
הסיבה שבכל שנות כהונתו, לא חתם על קריאה ציבורית אחת. 
הוא שייך לכולם, אוהב ישראל ללא גבול, וכמים הפנים אל 

הפנים: כולם משיבים לו באהבה והערכה.

תלמיד קרוב של מרן הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל, ראש 
ישיבת 'תורה ודעת', חלה בליבו. היה זה בראשית עידן ניתוחי 
לחדר  נכנסו  בודדים   – לב  למגינת  כאשר  המתקדמים,  הלב 
הכריעו  זה,  לתלמיד  באשר  ואולם,  בחיים,  ויצאו  הניתוחים 

הרופאים כי זו הדרך היחידה לנסות להציל את חייו.
בצר לו, פנה התלמיד להיוועץ ברבו, בעל ה'אמת ליעקב'. 
הוא הופתע לשמוע ממנו את ההוראה הבאה: "לך לר' יעקב-

יוסף מסקווירא. ככל אשר יורה לך, כן תעשה".
"הראש-ישיבה", תהה התלמיד בקול, "הראש-ישיבה שולח 

אותי לרב'ה חסידי?! באתי לשאול את הראש-ישיבה!".
ר' יעקב השיבו קצר ונחרץ: "אם האדמו"ר מסקווירא יורה 

לך לעשות את הניתוח, בשמים לא יאכזבו אותו".
שהעניק  מסקווירא,  לאדמו"ר  התלמיד  פנה  רבו,  כמצוות 
הניתוחים  לחדר  הוכנס  התלמיד  הניתוח.  לקיום  ברכתו  את 
הגלוי.  מהנס  המומים  עמדו  הרופאים  ושלם.  בריא  ויצא   –
באותו יום נכנסו שלושה לניתוח לב. שניים יצאו לבית החיים, 
והיחיד שיצא לחיים היה האברך הליטאי שהגיע לבית החולים 

בהוראת ובברכת האדמו"ר מסקווירא.
   

.4
האדמו"ר:  מעיני  שינה  מדירה  והמאסר'  'ההצתה  פרשת 
הרעות  הלשונות  ובגלל  למחנהו,  שחדרה  האלימות  בגלל 
על  שקפצו  צרי-עין  גורמים  על-ידי  הקהילה  נגד  שיצאו 

ההזדמנות.
מהאדמו"ר,  החל   – כולם  העסקנים,  מבכירי  אחד  לדברי 
בחריפות  גינו   – הקהילה  ומחנכי  דייני  ועד  בבניו  המשך 
בעתיד  לפעול  יעז  לא  כדי שאיש  את מה שנעשה,  דרך  בכל 
בצורה דומה. הם גם מינו 'ועד מיוחד' למניעת אלימות בקרב 
הקהילה. במקביל, גייסו מיליוני דולרים והעניקו פיצוי לנפגע 
במסגרת 'הסכם שלום': הנפגע פנה לבית המשפט, הודה כי 
היה לו חלק לא מבוטל בקטטה וביקש להקל בעונש הפוגע, 
מבקשתו  בו  חזר  הפיצוי,  כספי  את  לידיו  שקיבל  לאחר  אך 

וחידש את המלחמה.
מצדיק  השחרור  האם  עושה?  זו  מה  לשמחה  ובכל-זאת, 

ריקודי-שמחה וקריאות צהלה פומביים?
"באמצע  החצר,  עסקני  מבכירי  אחד  מסביר  "ראשית", 
הריקודים, יצאה הוראה שלא לשיר פסוקים הקשורים בניצחון 
ונקמה ברשעים. אבל צריך לזכור: סוף כל סוף מדובר ב'פדיון 
שבויים'. היתה גם תחושת הקלה בשל סיבת השחרור: השופט 
החליט לקצר את העונש לאחר מחצית הזמן בנימוק כי הגיע 
באווירת  הבחור  על  השתלטה  שמשובת-נעורים  למסקנה 
מדובר  כי  לטעון  ניסו  הזמן  כל  בעומר.  ל"ג  של  ה'הדלקה' 
במעשה  מדובר  כי  גלי  בריש  השופט  מצהיר  והנה  ב'רוצח', 
קונדס. יש כאן 'התרת ספקות'. השופט הגוי גם הצהיר כי הוא 
ולעשות  לגנות את האלימות  מכיר במאמצי קהילת סקווירא 

הכל למען השלום".
חסידות  גרסת  זוהי  צדדים.  שני  יש  מטבע  לכל  ובכן, 
סקווירא. ובכלל, אף פעם לא כדאי לתת למקרה קיצוני בודד 

להטעות אתכם.

שלמה קוק

כל הדרכים בארצות-הברית החרדית, מובילות לרבי הקדוש מסקווירא. היכל בית-המדרש הגדול בניו-סקווירא, כותב השורות בקודש-פנימה
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ספא מינרלי יוקרתי 2 חופים נפרדים
בצמוד למלון

בלעדי

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד

ז'בוטינסקי 155 )בית נח מנחמי(, רמת גן

בפיקוח מלא וצמוד של צוות משגיחים יר"ש. 
בהשגחתם של • הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א 

• הרב שלמה לנדאו שליט"א• הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

  3 ארוחות עשירות ביום חוויה קולינרית ייחודית   מזנון בריכה ועוד   שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  קפה ועוגות אחר 
הצהריים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי ים-המלח מקורה, ג'קוזי, סאונה רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים 

28 עם קירוי מיוחד  פעילויות לכל המשפחה  סולריום נפרד  במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים ענקית מחוממת 

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

הרב חיים הורביץ 
הרצאה ייחודית על חינוך ילדים

סרטים מבוקרים
אל תוך הלילה מופע קסמים ואילוזיות מדהים
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במזג האוויר הכי נעים בשנה!7מיום ראשון עד יום ראשון י'-י"ז כסלו תשע"ו (29.11.2015 - 22)
ימי נופש במלון לאונרדו קלאב

נירוונה ים המלח 

הרצאות מרתקות במהלך כל השבת עם פה מפיק מרגליות הרב מאיר שוורץ

ימים2,3,4 מיום ראשון עד יום חמישי
י'-י"ד כסלו תשע"ו (26.11.2015 - 22)

מסלול אמצע השבוע 
לילה רביעי חינם!

פרשת וישלח י"ד-י"ז כסלו )26-29.11(
חבילת עונג שבת אמיתי שבת הבאה

תפילות שבת:

החזן הנודע 
ר' אהרן שלמה וייסמן

החזן המפורסם
ר' דוד ויינבך

הפייטן הדגול
רבי אליהו אוזן ליל שישי ייחודי עם הזמר 

מרגש הלבבות
ר' מוטי שטיינמץ 

וילד הפלא ארי רייך
ניהול מוזיקלי: ר' יענקי רובין

נותרו חדרים 
אחרונים
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הביפרים  צפצפו  שוב  שבת,  לפני  קלה  שעה 
על  פיגוע  במירסים:  נשמעו  המוכרים  והקולות 
חברון  הר  שבדרום  עותניאל  מכיוון   60 כביש 

לכיוון מיתר.
תתבהר:  שהתמונה  עד  ארוכות,  דקות  יחלפו 
נרצחו  ו-18   40 בני  ובנו,  אב  ליטמן,  ונתנאל  יעקב 
ע"י מחבלים שהמתינו להם על הציר וכשעברו במקום פתחו 

לעברם באש תופת.
ליטמן  משפחת  הגדולה:  הטרגדיה  התבררה  שאז  אלא 
הייתה בדרכה לשבת החתן של בתם שהייתה אמורה להתחתן 
ביום שלישי השבוע. השמחה הגדולה התחלפה ביגון קודר. 
במקום ללוות את בתו לחופה, ליוותה הכלה הבוכיה את אביה 

ואת אחיה הי"ד לקבורה.
דרכה  שעשתה  ליטמן  משפחת  כי  עולה,  הפיגוע  מחקירת 
שעמד  רכב  מתוך  מחבלים  מירי  נפגעה  במיתר,  כלה  לשבת 
בשולי הדרך של הנתיב הנגדי. המשפחה נסעה על כביש 60 
מכיוון עתניאל שבדרום הר חברון לכיוון למיתר, שם הייתה 

אמורה להיערך השמחה.
הרב יעקב ליטמן הי"ד, אב המשפחה, שהיה גם נהג הרכב 
ונתקע  הנגדי  הנתיב  של  לשוליים  סטה  מכך  וכתוצאה  נפצע 
שנורה  ירי  על  לדווח  למוקד  התקשר  ה-18  בן  בנו  בסלעים. 
לכיוונם, אולם עוד לפני שהספיק לדווח, תפסו אותו הכדורים 

שנורו לעברו.
ברכב היו עוד חמישה בני משפחה, ודביר בן ה-16 שישב 
ליד אביו ואחיו, תפס פיקוד ובקור רוח התקשר למד"א בכדי 

לדווח על הפיגוע. 
שעל  מהנער,  פרטים  לדלות  מנסה  מד"א  של  המוקדנית 
קילומטר  "אנחנו  רוח.  קור  על  הסיטואציה הקשה, שמר  אף 
בערך אחרי עתניאל, ירו על הרכב שלנו", הוא אומר. "לאיזה 
יש  דרום.  "לכיוון  משיב:  ודביר  המוקדנית  שואלת  כיוון?", 

אצלנו אמבולנס של 'הסהר האדום', יש לנו שני פגועים. היינו 
שבעה ברכב".

נפצעו  היכן  ושואלת  הפרטים  בבירור  ממשיכה  המוקדנית 
במקום  חולף  רגעים  באותם  בראש".  נפצע  "אחד  השניים. 
האדום,  הסהר  שאנשי  אלא  האדום.  הסהר  של  אמבולנס 
את  תזמין  לנער:  ואומרים  הרכב  תוך  אל  מבטים  נעצרים, 

מד"א, תחייג 101. 
בחרו  האדום  שהסהר  כך  על  מספר  בהקלטה  נשמע  דביר 
שלא להגיש סיוע למשפחה: "יש אצלנו 'הסהר האדום', אבל 

הוא נוסע מאיתנו, לא יודע למה".
"אני רוצה שתיתן לי פרטים", מתעקשת המוקדנית, "אנחנו 
משגרים כוחות בינתיים ואני רוצה לדעת שהכוחות מספיקים". 
השיחה מסתיימת רק כאשר דביר מודיע למוקדנית: "הנה 
נחשפים  אדום  דוד  מגן  אנשי  כאשר  רק  אמבולנס".  מגיע 
לזירה, הם נחשפים לזוועה: אב המשפחה, יעקב ובנו נתנאל 
כוחות  את  שהזעיק  דביר,  חיים.  רוח  ללא  היו  ה-18  בן  חי 
החילוץ נפצע קל ברגלו. גם אימו ושלוש אחיותיו נפצעו אף 

הן באורח קל מרסיסי הירי.

מצוד אחר המפגעים
לאיתור  בסריקות  החלו  למקום  שהגיעו  הביטחון  כוחות 
טארוסא,  באזור  יותר  מאוחר  מהזירה.  שנמלטו  המחבלים 
בעיירה דורא שבדרום חברון, התגלה רכב שננטש והוצת ע"י 

המחבלים שניסו לטשטש עקבות.
ושב"כ  צה"ל  כוחות  כי  לפרסום  הותר  ראשון,  ביום  רק 
מטעווה,  אחמד  שאדי   - הירי  את  שביצע  המחבל  את  עצרו 
בביתו  נעצר  המחבל  שבחברון.  רחמה  ג'בל  שכונת  תושב 
ייהרס.  שביתם  שחששו  ואביו  אחיו  ידי  על  שהוסגר  לאחר 
ע"פ הדיווח, שאדי שחזר לביתו שבחברון לאחר שביצע את 
הפיגוע, התגאה באוזני אחיו שהרג שני ישראלים. האח מיהר 
לספר לאביו, שדקות אחדות לאחר מכן החליט לגשת לעמדה 
של צה"ל הקרובה לביתו והודיע להם כי בנו הוא זה שביצע 
במערכת  ביתו.  אל  הכוחות  את  הוביל  אף  והוא  הפיגוע  את 
מחשש  בנו  את  להסגיר  החליט  האב  כי  מעריכים  הביטחון 

שכוחות צה"ל יהרסו את בית המשפחה.
את  לאתר  כדי  מאמץ  כל  עשו  הביטחון  שכוחות  בזמן 
המחבלים, הבשורה הקשה הגיעה ליישוב מיתר, שם המתינו 
להם יתר בני המשפחה לקראת השמחה הגדולה, שהתחלפה 

בדמעות ובכאב שאין לו סוף.
רק כשהגיעו לבית החולים, סיפרה האמא לבנותיה הקטנות 
על האסון הכבד. צוות בית החולים, יחד עם אנשי מקצוע סיפר 

ד"ר  החיים.  בין  אינם  כבר  ונתנאל  שהאבא  הקטנות  לילדות 
צבי פרי, כירורג בכיר בסורוקה, סיפר לחדשות 2 על הדרך בה 
נודעה הבשורה הקשה לבנות: "זה תהליך עדין שמלווה בצוות 
למבוגרים  ופסיכיאטרים  סוציאליים  עובדים   - מקצועי  רב 
וילדים ולנוער, כשהמטרה היא קודם כל להבין מה הפציינט 
חש ומה הוא הבין. לא כולם ידעו ולא כולם הבינו מה קרה. 
עם הזמן היה אפשר להסביר להן, כל אחת בשפתה - הן ילדות 

קטנות, וזה שינה מאוד את התהליך".
קלות  שנפצעה  האלמנה,  ליטמן,  נועה  השבעה,  במהלך 
בפיגוע, שחזרה את רגעי האימה: "יצאנו לשבת חתן של הבת 
שלי במיתר, יצאנו מקריית ארבע לכיוון מיתר, עברנו את בית 
חגי ואת עתניאל ולא ראינו שום חייל בדרך, שום רכב צבאי", 
ימינה,  או  פנינו שמאלה,  המחצבה,  את  "עברנו  סיפרה.  היא 
נהרג  בעלי  יריות.  של  מטר  עלינו  וירו  זוכרת,  לא  כבר  אני 
ויצא  והתקשר,  הגדול עמד  "הבן  במקום", שחזרה בדמעות. 

טיפה מהרכב כדי שישמעו אותו, וירו גם עליו".
לאחר שנתנאל נורה, דביר בן ה-16, התקשר למוקד ההצלה 
האזורי. זמן קצר לאחר מכן עבר במקום אמבולנס של הסהר 
האדום. "הם יצאו מהרכב, ודביר שלנו ביקש עזרה, הוא אומר 
להם 'יש לנו שני הרוגים, פצועים, תבואו לעזור. הם אמרו לו 

'תתקשר ל-101, למד"א והם חזרו לרכב ונסעו משם".
ומוריה ראו את המחבלים", סיפרה האמא, "מוריה  "דביר 
אותן  בכל  המוקד".  עם  בקשר  היה  הזמן  כל  דביר  בעיקר. 
שניות שנדמו כנצח, התקרב אחד המחבלים אל הרכב ופתח 
את הדלת הצדדית. "מוריה הרימה טיפה את הראש, כי כולנו 
היינו עם הראש למטרה, וצעקה 'לא, לא לא', אלא שלמזלם 
מהמקום  ברח  והוא  בנשק  מעצור  הנראה  ככל  היה  למחבל 

מבלי לירות", שיחזרה האם והכאב ניכר בקולה.
האירוע  השתלשלות  את  דביר  סיפר  השבעה,  ימי  במהלך 
המצמרר כפי שחווה אותו בעצמו. "לאחר שעברנו את העיקול 
רובה,  עם  מחבל  עומד  שמלפניו  רכב  בכלי  הבחנתי  ימינה 
כאילו מחכה לזה... ואז הוא נותן זינוק לאמצע הכביש ויורה 
חזק. בשלב זה נתנאל עוד היה חי. נתנאל אומר לי להתקשר 
לביטחון כי הפלאפון שלו היה אצלי, ואז לא הצלחתי להתקשר 
והטלפון נפל לי, היה נראה שהוא לא עובד, הוא התמלא בדם, 
כל הרצפה מלאה בדם, ותוך כדי הוא נותן לנו הוראות, 'כולם 
בעצמו  נתנאל,  להתכופף'.  הרצפה,  על  לשכב  כולם  לרדת, 

מתנדב במד"א, ניהל את העניינים עד נשימתו האחרונה".
ואני  הראש  את  מסובב  ואני  הטלפון,  את  לוקח  הוא  "ואז 
רואה את אבא", משחזר דביר. "אני אומר לו 'נתנאל, עזוב את 
עלינו,  'ירו  לדווח,  מתחיל  הוא  ואז  באבא,  תטפל  הפלאפון' 
יש פה הרוג אחד', ונתנאל יודע על מה הוא מדבר. ואז אחרי 
שהוא מדווח כולם מתכופפים ואני שומע יריות, ולקח לי זמן 

בחזרה לרגעי 
האימה

גבריאל בלוך

אימא של אריאל )החתן( 'כולם חיים? כולם חיים?' היא אמרה לי שלא בטוח"ואז אמרו לי שאימא ודביר פצועים ואבא ונתנאל מלאים בדם. ואז שאלתי את שלי שאל אותי 'ראית שהיה פיגוע באזור עותניאל?'. ישר ניסיתי להתקשר אליהם שבו קיבלה את הבשורה הקשה: "לפני שבת היו כל הזמן טלפונים עד שעניתי. דוד והכלה, שרה תחיה, שהייתה אמורה להתחתן ביום שלישי, סיפרה בדמעות על הרגע על הרצפה והתקשרתי לקיצור דרך של הביטחון", סיפר דביר במהלך השבעה  על המושב שלו, לא ידעתי אם חי או מת. איך שהוא מצאתי את הפלאפון שלו שהוא צריך לקחת פיקוד  "אני מרים את הראש ואני רואה את נתנאל מוטל כאשר החלו המחבלים לירות לעבר הרכב של משפחת ליטמן, דביר בן ה-16 הבין 

הרכב של משפחת ליטמן
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לשים לב שנתנאל הפסיק לדבר. אני מרים את 
הראש ואני רואה את נתנאל מוטל על המושב 
שלו, לא ידעתי אם חי או מת, איך שהוא מצאתי 
והתקשרתי  הרצפה  על  שלו  הפלאפון  את 
פסק  זה  בשלב  הביטחון"  של  דרך  לקיצור 
הירי והרכב של המחבלים כבר נמלט מהמקום 

לכיוון צפון".
שרה תחיה, הכלה שהייתה אמורה להתחתן 
שבו  הרגע  על  בדמעות  סיפרה  שלישי,  ביום 
יצאו  שהם  "לפני  הקשה.  הבשורה  את  קיבלה 
לשבת חתן, אבא אמר לי 'תעצרי רגע: אני רוצה 
רווקה  שאת  האחרונה  השבת  זו  אותך,  לברך 
ואני רוצה לברך אותך'. הוא נתן לי נשיקה על 
היו  שבת  לפני  נרצח.  הוא  זה  ואחרי  המצח. 
שאל  שלי  דוד  שעניתי.  עד  טלפונים  הזמן  כל 
אותי 'ראית שהיה פיגוע באזור עותניאל?'. ישר 
שאימא  לי  אמרו  ואז  אליהם  להתקשר  ניסיתי 
ואז  ונתנאל מלאים בדם.  ואבא  ודביר פצועים 
'כולם  )החתן(  אריאל  של  אימא  את  שאלתי 
חיים? כולם חיים?' היא אמרה לי שלא בטוח. 
התחלתי לצרוח והיה בבית המון בלגן. בא לפה 
אדם מהשירות הפסיכולוגי ואמר 'באנו להודיע 
נרצחו בפיגוע'. כבר הבנתי  ונתנאל  לך שאבא 
אבל התכחשתי לזה. אמרתי שאני רוצה להגיע 
מיוחד.  נהג  הוציא  המועצה  וראש  לסורוקה 
אימא שלי לא יכלה לקום אליי. חיבקתי אותה 

והיא אמרה לי 'תשמרי עליי, אין לי כוחות'".

מסע הלוויה רווי כאב
עם צאת השבת, הגיעו מאות קרובי משפחה 

יעקב  את  ללוות  כדי  וחברים 
ונתנאל ליטמן הי"ד. בהלוויה 
המנוחות  בהר  שהתקיימה 
ראש  גם  השתתפו  בירושלים, 
העיר ניר ברקת, נשיא המדינה 
הראשי  והרב  ריבלין  ראובן 

לישראל הרה"ג דוד לאו.
שהוזמן  המדינה  נשיא 
להספיד ספג קריאות בוז מפי 
ההלוויה.   ממשתתפי  חלק 
לאויבים".  לסייע  "תפסיק 
תחת  מהמקום  שפונה  לפני 
לשאת  הספיק  כבדה,  אבטחה 
מסרבים  "אנו  קצר:  הספד 
רצית  "נתנאל,  אמר.  להבין", 

כפי  חיים  להציל  להמשיך  רפואה,  ללמוד 
ההתיישבות  ערש  חברון  הר  במד"א.  שעשית 
היהודית גבה רבים וטובים מבנינו אך אין בכך 
להחליש אותנו. אינני מבדיל בין טרור לטרור, 
מראות המוות בפריז ובחברון, בירושלים ובניו 
הרוצחים  מול  מר  מאבק  להיאבק  עלינו  יורק. 
נחיה עם חרבנו  על חרבנו,  נחיה  לא  קר.  בדם 

ונוביל את המאבק בטרור בעולם".
מיכאל ריגלר, אביה של אם המשפחה, ספד: 
"איזו משפחה נפלאה, ובן לילה הילדים הפכו 
להיות יתומים. ריבונו של עולם, יש לנו הרבה 
שאלות אבל כל התשובות אצלך. זו פעם שנייה 
לפני  המורחבת.  משפחתנו  את  פוקד  שהמוות 
מורה,  באלון  קלנר  את  רצח  מחבל  שנה   13
ריבונו  הצעירה.  הבת  של  במשפחתה  ועכשיו 

של עולם, מה חטאנו?

בשעה  והמוכשר,  האהוב  הנכד  "נתנאל 
המשיך  אדם",  פרא  בידי  נרצח  עזרה  שהזעיק 
הסב. "נתנאל חי, אביך יעקב קרא לך חי כי צפה 
לך חיים ארוכים והנה נרצחת בשנת חי לחייך. 
נועה, אנו מבטיחים לעמוד לצדך. לא תישארי 

לבד".
הרוח  קור  בשל  שהתפרסם  ה-16  בן  דביר, 
ספד  הפיגוע,  של  בעיצומו  שגילה  והתושיה 
גם הוא לאביו ולאחיו כשהוא ממרר בדמעות. 
"אבא, עבודת השם בשמחה הייתה תמיד בראש 
אותנו  ינהיג  מי  אבא,  שלך.  העדיפויות  סדר 
עכשיו? מי ילווה את שרה בדרך לחופה? איך 
שבת?",  כל  עכשיו  קידוש  לעשות  אמור  אני 
אמר. "נתנאל חי, צר לי עליך אחי. איך אפשר 
היית  חי.  נתנאל  עכשיו  שלך  השם  את  להגיד 
בשבילי אח גדול, כל התלבטות מיד היית עוזר 
לי. מי יעזור לי עכשיו? איך אני אמור להסתדר 
בישיבה בלעדיך? היית מסור להצלת חיים, גם 
את  איבדת  לא  לפניך  מוטל  אבא  את  כשראית 
העשתונות. דיווחת והספקת לשאול אותנו אם 

כולם חיים".
הצעירים  ישיבת  ראש  וייס,  ירחמיאל  הרב 
"איזה  אמר:  נתנאל,  למד  שבה  הרב  במרכז 
בכאב  היום  כולנו  נעימות.  איזו  נפלא,  בחור 
של החסר ובמהפך מהשמחה שאמורה הייתה 
להיות. נתנאל, החברים שלך בכו הלילה, בוכים 
                                 ."ועוד יבכו את החסר

"אני אומר לו 
'נתנאל, עזוב את 
הפלאפון' תטפל 
באבא, ואז הוא 
מתחיל לדווח, 
'ירו עלינו, יש 

פה הרוג אחד', 
ונתנאל יודע על 
מה הוא מדבר. 

ואז אחרי שהוא 
מדווח כולם 

מתכופפים ואני 
שומע יריות, ולקח 

לי זמן לשים לב 
שנתנאל הפסיק 

לדבר" ההזמנות לחתונת הכלה שרה תחיה ליטמן. מימין: ההזמנה המקורית. משמאל: ההזמנה המעודכנת

נתנאל חי ליטמן הי"דהרב יעקב ליטמן הי"ד

עין לא נותרה 
ישבה. מסע 
ההלוויה של 

הנרצחים הרב 
יעקב ליטמן ובנו 
נתנאל חי הי"ד 

)צילום: יונתן 
זינדל, פלאש 90(
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אני לא יודע איך עדיין לא פנו אליי מה"ניו יורק טיימס" לראיון מיוחד, אבל  
נדמה לי שאני אחד מהאנשים היחידים בעולם שטס עם רישיון נהיגה, ללא אף 

דרכון. פריבילגיה שאפילו ראש ממשלה לא מקבל.
ומעשה שהיה כך היה: כמה שעות לפני טיסת הלילה חזרה מניו יורק ארצה, השבוע, 
נפנינו לארגן את העניינים: לסדר את המזוודות, לבדוק שלא הגזמנו עם המשקל, לראות 
שלא שכחנו שום דבר, וכמובן - שהדרכון והכסף ושאר המסמכים הנחוצים בהישג יד. 
הדרכון הוא כמובן המסמך החשוב ביותר בשביל הטיסה חזור, ולכן התחלנו דווקא בו. 
חיפוש קטן על השולחן בחדר, גילה שהדרכון איננו. אולי הוא במזוודה? אולי הוא בתיק? 
ויותר,  גררו בעקבותיהן חיפוש מדוקדק של שעתיים  אולי הוא ברכב? השאלות האלה 
אך הדרכון לא נמצא. טלפון למלון בו היינו בשבת, הניב שהדרכון גם לא נמצא בחדר 
בו שהינו. טלפון מהיר לכמה חנויות בהן ביקרנו, העלה שגם בהן הוא איננו. השעה כעת 

16:00, בעוד כמה שעות הטיסה חזור, ודרכון איננו. נעלם.
אז איך נוסעים בלי דרכון? ובכן, ההליך הפורמלי הוא, כך גיליתי, ללכת לשגרירות או 
הקונסוליה הישראלית המקומית, לדווח על אבידה ולהוציא דרכון זמני, לגשת משם אל 
משטרת ארה"ב ולהוציא דו"ח משטרתי על גניבת/אבידת דרכון, ועם כל זה לגשת לשדה 
התעופה ועם זה ניתן לצאת מגבולות ארה"ב. אבל השעה כעת כבר 16:15, הקונסוליה 
לגשת  ניסיתי  זאת  בכל  הלילה.  היא  והטיסה  בצהריים  מ-12:00  כבר  סגורה  במנהטן 
אישור  ללא  תלונה  לקבל  סירבו  שם  אך  אובדן,  על  ולדווח  הקרובה  המשטרה  לנקודת 

מהקונסוליה הישראלית. 
מה עושים? מתקשרים לר' בן )בנימין( ברבר, מגדולי עסקני ארה"ב החרדית.

בן, זמין ונמרץ כתמיד, שומע על הבעיה, ומבטיח לחזור אליי בתוך זמן קצר. בשעתיים 
הקרובות, בהן עזב את עיסוקיו האישיים, הוא עשה טלפונים עלומים, ודאג לעדכן אותי 
כל הזמן. "אל תדאג, אתה כנראה חוזר הביתה כבר הלילה", דאג להרגיע כל הזמן מצד 
אחד, ומצד שני ביקש שאבדוק לגבי טיסת חזור אחרת למחרת. אחרי שעתיים צלצל אליי: 
סע לשדה התעופה. דיברתי עם מנהל התחנה של אל על בניו יורק. אל על תקבל אותך. 

בוא נקווה שגם ה-TSA )משטרת הגבולות האמריקאית(, לא תעשה בעיות.
וכך נסעתי לשדה התעופה, ללא אף דרכון, כשלמזלי לפחות רישיון נהיגה בתוקף כן 
נמצא עליי. מאבטחי אל על חשבו שהשתגעתי כשהצגתי להם את רישיון הנהיגה. "כן, 
רק מנהל התחנה  עיניים תמהות.  עליי  איפה הדרכון שלך?", שאלו אחרי שפתחו  אבל 
עצמו עשה לי את הצ'ק אין, כששמו של ברבר אכן עשה פלאות ופתח דלתות. אל על 

הסכימה להטיס אותי הביתה עם רישיון נהיגה.
בחשש  הרהרתי  אותי?  יעבירו  לא  או  יעבירו   .TSA-ה את  לעבור  רק  לי  נותר  כעת 
ובמתח במשך עשר הדקות בהן המתנתי בתור. לא עזר לי הרבה למצב הרוח מה שסיפרה 
אחורה  החזירה   TSA-ה שעבר  שבשבוע  על,  מאל  פקידה  יותר  מוקדם  דקות  כמה  לי 
אדם עם סיפור בדיוק כמו שלי. מצד שני, ההוא בטח היה גוי, ואילו אני יהודי, ובהמתנה 

המתוחה מלמלתי פרקי תהלים. 
בסוף הגיע תורי. הפקיד הנחמד לא ידע מה לעשות עם רישיון הנהיגה שלי. הוא קרא 
למישהו מעליו, והמישהו מעליו קרא למישהו מעליו. ולבסוף קראו לי להיכנס פנימה, 
לבידוק ביטחוני דקדקני, שלאחריו שחררו אותי הישר אל הטיסה, ואל שיא גינס שלבטח 

מכתיר אותי כאחד מהבודדים שטסו אי פעם - עם רישיון נהיגה בלבד. 

אתם מכירים אותו כזמר מצליח, אבל אצלי בראש הוא מתקשר דווקא לבית-
כנסת. 

אופס, זו הפתיחה שפתחנו בה כבר בשבוע שעבר )על ר' שלמה טויסיג(, אבל 
היא נכונה לגמרי גם על ליפא שמעלצר.

לילה לפני הטיסה ללא דרכון, פגשתי את ליפא שמעלצר בבית-הכנסת שלו, באיירמונט 
שבמונסי, לשיחה ארוכה אל תוך הלילה. כמעט ולא דיברנו על מוזיקה. העיניים שלו נצצו 
דווקא כשביקשתי לשמוע על בית-הכנסת המיוחד שבנה ליפא בשנים האחרונות בצמוד 

לביתו.
ליפא  של  הכנסת  בית  בארה"ב.  וייחודיים  מיוחדים  יפים,  בתי-כנסת  מעט  לא  יש 
שמעלצר הוא אחד מהם. הוא בולט מאד בהדרתו וגודלו ברחוב. למעלה, בגובה בניין 
בית-הכנסת, מעל כלי נגינה עתיק מצויר, חקוק שם בית הכנסת: "ד'ה איירמונט שול )בית 
הכנסת של איירמונט( - עם ר' ליפא וחברים". שם מעניין, תודו. וגם כל פנים בית-הכנסת, 
מעוצב בצורה הכי מעניינת וליפא'ית ששמעלצר יודע. הקירות צבועים בתכלת; החלונות 
מעזרת הנשים עגולים ועל הזכוכית חרוטים כלי נגינה; גיטרה תלויה לה בחלק העליון 
כתובים  ליפא(  ושל  החזן  )של  במזרח  הגדולים  הסטנדרים  שני  על  הקירות;  אחד  של 

הפסוקים "הבוחר בשירי זמרה" ו"תיקר שירת רש בעינך"; המזוזות המפוארות הן בצורה 
של חצוצרה וחליל, ועל ארון הקודש המפואר שבנוי כולו בצורה של נבל או שמא גיתית, 

בכלל אין על מה לדבר.

שכונה  באיירמונט,  היחיד  הכנסת  בית  למעשה  הוא  ליפא,  של  הכנסת  בית 
כשכונה  למעשה  "התפתחה  ליפא,  סיפר  "איירמונט",  היפה.  למונסי  הצמודה 
בלי יהודים. הגויים ראו שמונסי הולכת ונעשית יהודית יותר ויותר, ועברו לגור 
באיירמונט הצמודה". איירמונט, הוא ניסה להסביר לי את הסיבוך, היא חלק מראמפול 
)כפי שמונסי היא חלק מראמפול(, שהיא עצמה חלק מראקלנד, וראקלנד היא חלק מניו 
לא  חדרה.  זו  וחדרה  רחובות  זו  רחובות  אצלנו  אצלנו.  כמו  פשוט  הכל  לא  )טוב,  יורק 

תשמעו פתאום שרחובות היא שכונה של ראשל"צ(.
לפני  שם,  לגור  הגיע  וכששמעלצר  ומתחרדת.  נכבשת  לאט  לאט  איירמונט  גם  אבל 
כמה שנים, הוא החליט להקים בית-כנסת מפואר. הוא ירק דם, בשל החוקים העירוניים 
שנחקקו מראש כדי למנוע בניה של אחד כזה באזור, אבל לפני כשלוש שנים בירך על 
המוגמר, בצורה הכי חוקית שניתן. וכך בנה לו בית כנסת מפואר בצמוד לביתו שמשמש 
את תושבי האזור היהודיים )שחרית מידי יום בוותיקין!(, אחרי שהתרים את כל מי שיכל. 
הוא עדיין מתעסק, כמובן, במוזיקה )לא שהייתי ממליץ לכם על הדיסק האחרון שלו, 
אותו הוא הביא לי ושמעתי בדרך חזור מביתו וכמעט שעשיתי תאונה(, אבל ה"בייבי" 
שלו הוא בית הכנסת. כשסיפר לי על עוד תרומה של ספרים שיגיעו בקרוב או על עוד 

ספסלים שיבואו השבוע, עיניו נצצו. 
והוא מודע היטב לכל מה שאומרים ומדברים עליו. איך אמר לי? "יש כאן אנשים באזור 
שהולכים בשבת 20 דקות ברגל לבית כנסת רחוק במונסי כדי לא להתפלל אצלי, אבל יותר 

מכך אנשים שמגיעים ממרחק 20 דקות ברגל, כדי כן להתפלל אצלי".

ויצא.  פרשת  השבוע,  פרשת  פותחת  חרנה",  וילך  שבע,  מבאר  יעקב  "ויצא 
למה,  אבל  רושם".  עושה  צדיק  "שיציאת   - "ויצא"  המילה  את  מסביר  ורש"י 
לנו שיציאת  לומר  "ויצא",  גם על אברהם אבינו  נאמר  לא  סופר,  שאל החתם 

צדיק עושה רושם? 
אלא פשוט מאד, הסביר. יעקב אבינו, היה שרוי במחיצתם של יצחק ורבקה, שאחרי 
יציאתו הרגישו בחסרונו ויציאתו עשתה עליהם רושם. אבל אברהם? איפה הוא חי? הוא 
הרי היה בסביבה של עובדי אלילים. והם, אחרי שהוא יצא, לא הרגישו בכלל בחסרונו. 

יציאתו, אם כן, לא עשתה עליהם כל רושם... 

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
פחית-הפצצה  תמונת  פרסום  אחרי  טיסות,  על  יותר  לעלות  לא  שהבטחתם 

שהטמין דאעש במטוס הרוסי?

לטוס עם רישיון נהיגה

חמש יחידות // חנני בלייך

 .1

 .3

 .4
 .2

 .5
chananibl@walla.com :לתגובות

אחד מבתי הכנסת המקוריים והמוזיקלים. מימין לשמאל: בית הכנסת של ליפא 
שמעלצר, ארון הקודש הייחודי וליפא מטיב את הנרות, השבוע
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משל ושנינה // משה ולדר

shninat@gmail.com :לתגובות

היי, בואו אלינו לפריז!
אנחנו  זה  את  המקום,  על  תמותו  אתם 

מבטיחים לכם.
אפשר  למכביר,  תיירותיים  אתרים  כאן  יש 
בשעות-   להגיע  כדאי  אבל  נשימה,  עוצרי  נופים  לראות 
14:00 או 18:00 ,שעות התפילה של המוסלמים, כי אז הם 
להיות  יכול  הכל, בשאר השעות  לראות  ותוכלו  משתחווים 

שהם קצת יסתירו לכם.
היי, בואו אלינו לפריז!

באמת שכיף כאן, ותפסיקו להאמין לכל השטויות האלה 
עם  צפרדעים  אוכלים  אנחנו  כאילו  עלינו  לספר  שאוהבים 
עם  לאכול  של  הזה  בעניין  לפחות  שקר,  ממש  זה  הידיים, 

הידיים...
הניצחון,  בשער  או  אליזה",  "שאנז  ב-  להסתובב  תוכלו 
אנחנו מקבלים כל אחד ללא הבדלי דת גזע ויהדות, טוב אולי 

יהדות טיפה תפריע, אבל מה זה משנה? העיקר שתבואו!
היי, בואו אלינו לפריז!

אנחנו מחבקים את כולם, גם את מי שמכאיב לנו.
למי  העניין של לתת את הלחי השנייה  על  שמעתם פעם 
שאנחנו  מה  לעומת  כלום  זה  ובכן,  זה?  וכל  לך  שסוטר 
על  תגידו  מה  אורגינל,  ברגל  לעצמינו  יורים  אנחנו  עושים, 

זה? לא תבואו?
לדעות  ניתן  לא  אנחנו  נאורים!  ווי?  מתקדמים  אנחנו 
הפתיחות  של  הבשורה  את  יש  לנו  אותנו,  לנצח  קדומות 
והחופש, אין שום דבר רע באיסלאם, רק תיתן לו את הכלים 

הנכונים והוא אה... כבר יחליט מה לעשות איתם. 
יש לו זכות בחירה, לאיסלאם, כן אנחנו מדינה דמוקרטית, 
כולנו צרפתים, זה לא באמת משנה אם אתה דתי או לא, טוב 

אולי קצת.
היי, למה שלא תבואו אלינו לפריז?

רוק  להקות  של  קונצרטים  תרבות,  מופעי  נותנים  אנחנו 

שמייצגות את המוות, טוב אולי לא דוגמא כל כך טובה, אבל 
היי, בואו לראות קצת כדורגל , לאן אתם הולכים? אה... יש 
בפינה  פה  יש  יהודים?  אתם  אה,  מעולות,  פיצריות  גם  לנו 

היפר כשר... אוף.
היי, למה שלא תבואו אלינו לפריז?

תדעו לכם, שהאיסלאמיסטים הם לא כאלו גרועים, אין מה 
לפחד, עמוק בפנים הם מלאים באהבת אדם, שמעתי שאחד 
רצה  לא  הוא  כי  כדור בראש  זקנה אחת עם  הרג  המחבלים 
שתסבול יותר מדי, אבל למה אנחנו מדברים על מוות? אתם 
נכון יש עוצר ולפעמים לא  יודעים כמה שמחה יש בפריז? 
כדאי לצאת אבל בשאר הזמן לא נגמרים כאן הפסטיבלים, 
והקופים  ראפיק  את  גם  יש  מוחמד,  של  הפסטיבל  את  יש 
גם את חסאן מסעוד שילמד אתכם לבשל כמעט  ויש  שלו, 
בלי סכינים, ויש גם הפגנות מחאה אלימות נגד ישראל בימי 

שני וחמישי, ממש כיף כאן.
על  איתכם  נשב  שלנו,  לסלון  תבואו  אם  האמת,  את 
קרואסון, ונוכל לדבר איתכם על כל נושא שתרצו, עדיף על 
הסכסוך הישראלי פלסטיני, תודה ששאלתם, אנחנו חושבים 
והישראלים  מסכנים,  הם  כי  למה?  צודק,  הפלסטיני  שהצד 
שהם  להם  עשו  הפלסטינים  מה  רחמים,  חסרי  כובשים  הם 
הרי  תפסיקו,  אויש  פיגועים?  מה  להם?  מתנכלים  ככה 
אתם יודעים שהישראלים אשמים בזה, הם לא נותנים להם 
לנשום, אין כסף יש רק יאוש, בדיוק כמו שקורה אצלינו עם 
האיסלאמיסטים, אנחנו לא מקבלים אותם כמו שצריך אז הם 
אה... מחפשים תשומת לב, מסכנים שכמותם, הנה, תרביץ 

לי, אני לא בסדר, אחחח זה כואב, עוד אחד בבקשה.
היי בבקשה בואו אלינו לפריז!

זה לא מצחיק, אני לא יודע מה ההיא משבדיה אמרה אבל 
היא צודקת.

ברצינות, ישראל היא אחת המדינות הכי נחשלות בעולם!
זה  את  יודעים  אנחנו  טוב,  זה?  את  יודעים  לא  אתם  מה 

כמה  פה  היה  תראו  הנה  ונאורים,  אינטליגנטים  אנחנו  כי 
שאנחנו  בגלל  כן,לא  כלום,  עושים  לא  ואנחנו  פיגועים, 
מטומטמים ונאיביים, זה נושא אחר, אנחנו באמת חושבים 
הבעיה  לא  היא  אז  בעיה  ישנה  ואם  בעיה,  שום  פה  שאין 
עיניים  לעצום  פשוט  אפשר  אז  שלנו,  בעיה  זו  ואם  שלנו, 

ולחשוב שהכל טוב, תנסה ותראה שזה עובד.
כן, באירופה עושים את זה כבר שנים וזה עובד יופי, אם 
אתה עוצם את העיניים אתה כבר לא רואה את מה שיש מולך 
ואז אתה מרוויח שני דברים, א( אתה לא מפחד כי אתה לא 

רואה כלום ב( אתה לא צריך להתמודד בכלל, 
הסמל החדש שלנו זה בת יענה, איזו חיה נהדרת אה? 

היי, מספיק עם זה בואו כבר לפריז!
ברצינות, איפה יותר טוב מכאן, אה? 

מייצרים  גם  אנחנו  חזקה,  וכלכלה  חזק,  צבא  לנו  יש 
יש  היסטוריה  גם  העולם,  בכל  שנמכרים  טובים  בשמים 
בתולדות  גדולה  מלחמה  אף  אין  מפוארת,  היסטוריה  לנו, 
משהו?  לא  זה  כניעה  מה,  חלק,  בה  לקחנו  שלא  האנושות 
בסדר אז אנחנו טובים בלהיכנע יש למישהו בעיה עם זה? 

מה כן? אז צודק, אנחנו נכנעים.
היי אנחנו מתחננים אליכם, בואו לפריז!

מה העניין? זה בגלל הפיגועים נכון? את האמת!
כמו  לא  זה  פה,  טוב  הכל  שקרים,  שהכל  לכם  תדעו 
"הצרפתים  משתלט",  "האיסלאם  אומרים  שמספרים, 
שבויים", שטויות, אנחנו כאן הריבון אף אחד לא אומר לנו 

מה לעשות, רוצים לראות?
אחמד! בוא הנה תעשה לי קפה! זהו זה בדיוק, ככה זה 
עובד, מה? לא אין שום צורך להתעצבן, בודאי בודאי, לא, 
אין צורך להחזיק אותי כל כך חזק, אחחח, אני מתנצל ממש 
מתנצל, בוא אני אכין לך קפה תשב אני אעשה לך רוח עם 

העיתון.
היי, בונז'ור, אפשר להצטרף איתכם לישראל?



היי, בואו אלינו לפריז! אנחנו מחבקים את כולם, גם את מי שמכאיב לנו. שמעתם פעם 
על העניין של לתת את הלחי השנייה למי שסוטר לך וכל זה? ובכן, זה כלום לעומת מה 

שאנחנו עושים, אנחנו יורים לעצמינו ברגל אורגינל, מה תגידו על זה? לא תבואו?

סיפור צרפתי 



א’-ה’: 22:00 - 9:30ר’ עקיבא 49, בני ברק
יום ו’: 09:00-14:30

כלים חד פעמיים | מוצרי אפיה | מוצרי ים | הלבשה אישית | מצעים ומגבות
מוצרי חשמל | צעצועים | כלי בית | מוצרי אמבטיה | מוצרי הלו קיטי

*עד גמר 
המלאי

מחסלים 
וסוגרים

40%
הנחה

*


	Kvis2p001
	Kvis2p002
	Kvis2p003
	Kvis2p004
	Kvis2p005
	Kvis2p006
	Kvis2p007
	kvis2p008
	kvis2p009
	kvis2p010
	Kvis2p011
	Kvis2p012
	Kvis2p013
	Kvis2p014
	Kvis2p015
	Kvis2p016
	Kvis2p017
	Kvis2p018new
	Kvis2p019
	Kvis2p020

