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ההמלצה של מרן החזון איש זצוק"ל, החיבור לרבותיו מרנן ראשי ישיבת פוניבז' 
הגר"ש רוזובסקי, הגרא"מ שך והגר"ד פוברסקי זצוק"ל, העמדת הדת על תילה, הקמת 

ישיבת גרודנא לפני יובל שנים, התורה שנקנתה בייסורים, האהבה העצומה שרחש 
לתלמידיו, נאומיו שהרעידו לבבות וקול התורה שפסק השבוע  פרקים מתולדות חייו 

של ראש ישיבת גרודנא הגאון האדיר רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל

עדותו של יצחק נבון שנפטר בשבת האחרונה: התוכן המלא 
של הפגישה ההיסטורית בין מרן החזון אי"ש זצוק"ל לבן-גוריון
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ההמלצה של מרן החזון איש זצוק"ל, החיבור לרבותיו מרנן ראשי ישיבת פוניבז' הגר"ש 
רוזובסקי, הגרא"מ שך והגר"ד פוברסקי זצוק"ל, העמדת הדת על תילה, הקמת ישיבת 
גרודנא לפני יובל שנים, התורה שנקנתה בייסורים, האהבה העצומה שרחש לתלמידיו, 
נאומיו שהרעידו לבבות וקול התורה שפסק בשעת הערב של יום רביעי למגינת לבו 
של עולם התורה  פרקים מתולדות חייו של ראש ישיבת גרודנא הגאון האדיר רבי דב 

צבי קרלנשטיין זצוק"ל שהסתלק לעולמו ביום רביעי שעה קלה לפני שקיעת החמה

ר ד י י נ ש י  ל א

עם  המרה  הבשורה  התקבלה  רביעי  יום  של  הערב  שעות 
ומרביצי  הישיבות  ראשי  מגדולי  אחד  של  הסתלקותו 
דב  רבי  האדיר  הגאון  גרודנא  ישיבת  ראש  בדור,  התורה 
עד  קשים  בייסורים  שהזדכך  זצוק"ל  קרלנשטיין  צבי 
שהשיב את נשמתו לבוראו למגינת לבם של אלפי תלמידיו 

שהעמיד במשך עשרות בשנים.
הלוייתו התקיימה בשעות הערב של יום רביעי מרחבת 
והעמיד  שנים  עשרות  במשך  תורה  הרביץ  שם  באשדוד,  גרודנא  ישיבת 
תלמידים לאלפים ולרבבות. לבקשת ראש הישיבה זצוק"ל לא נישאו הספדים 
לקול  המנוחות  בהר  נטמן  שם  לירושלים,  המשיך  ההלוויה  מסע  בהלוויה. 
עשרות  במשך  שהנהיגם  הרועה  את  שאיבדו  תלמידיו  אלפי  של  בכיותיהם 

שנים.

בית אביו
פישל  ירוחם  ר'  הרה"ג  לאביו  תרצ"ד  תמוז  י"ז  ביום  נולד  הישיבה  ראש 
ע"ה  רייכיל  דבורה  עשירה  מרת  ולאמו  המחנכים,  מגדולי  זצ"ל  קרלנשטיין 
בתו של הרב מנחם מנדל פרוש זצ"ל שהיה השו"ב של ירושלים בעת ההיא. 
המשפחה התגוררה באותה עת בירושלים בשכונת שערי חסד המיתולוגית, 
אשר היוותה משכן לגדולי וצדיקי ירושלים בעת ההיא, ובשכונה זו זכה ראש 
התגוררו  אשר  האומה  מאורי  של  ידיהם  על  מים  לצקת  מקטנותו  הישיבה 

בשכונה זו.
האוירה  את  ובגעגועים  בערגה  הישיבה  ראש  יזכיר  מכן  לאחר  שנים 
וראו  נשמו  בשכונה  בית  כשמכל  בשכונה,  שררה  אשר  והנשגבה  המיוחדת 
יראת שמים במדרגות נשגבות, בפרט בעת פרוס ימי הדין והרחמים, כשבכיות 

ואנחות היו נשמעים מכל עבר, בעת שעברו ברחוב, מעוצם חרדת הדין.
מגזע אראלים ותרשישים צמח ראש ישיבה. אבי סבו, שאת שמו זכה לשאת 
ראש הישיבה, הוא הגה"צ רד"צ קרלנשטיין זצ"ל אשר היה מגדולי התורה 
והיראה ושימש כראב"ד ירושלים. סבו מצד אמו ה"ה הגה"צ רבי מנחם מנדל 

פרוש זצ"ל 
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בעקבות  ברק  בני  בעיר  להתגורר  הוריו  עברו  בצעירותו 
בבני  מאיר  זכרון  בשכונת  עקיבא  רבי  תורה  תלמוד  פתיחת 

ברק אותו ניהל אביו במשך עשרות בשנים. 

בצילו של החזון איש
באותה עת והוא צעיר לימים זכה ראש הישיבה לצקת מים 
על ידיו של מורו ורבו מרן בעל החזון איש זי"ע, ואף ללמוד 
שהיה  בעת  כשלימים  שנים,  כארבע  במשך  בחברותא  איתו 
ראש הישיבה מחנך ומדרבן את צעירי הצאן היה מזכיר בכל 

עת את אופן לימודו המיוחד עם החזון איש.
מרן  אצל  ציון  תפארת  בישיבת  ללמוד  נכנס  תשע  בגיל 
הראה  מכן  לאחר  שנים  כאשר  זצוק"ל,  ליפקוביץ  הגרמ"י 
תורה  בהרבצת  אליו  והערכתו  אהבתו  את  זצ"ל  הגרמי"ל 
שתיים  כבן  בהיותו  מצווה  הבר  קודם  תלמידים.  והעמדת 
אצל  ללמוד  זיע"א  איש  החזון  מרן  בקשת  לפי  נכנס  עשרה 
הגאון רבי שבתי יגל זצ"ל בישיבת סלונים ברמת גן כשהחזון 
איש פונה במכתב לראש ישיבת סלונים בבקשה לקבלו וכותב 
שהיה  נ"י  מר..  יקירי  בעד  להמליץ  בזה  "רצוני  הלשון  בזה 
להיכנס  לפניו  לנכון  מוצא  הנני  ועתה  ישיבת...  מתלמידי 
לישיבתכם הק' ואף שעודנו יניק בשנים אבל לפי כשרונותיו 
בוא ובטח יהנו ממנו".  לאחר מכן נכנס ללמוד בהיכלה של 
תורה  קיבל  שם  שנה.  כחצי  למשך  וזאת  סלבודקא  ישיבת 
ראש  זצוק"ל  שולמן  מרדכי  רבי  הגדול  הגאון  ורבו  ממורו 

הישיבה והגאון הגדול רבי אליעזר פלצינסקי זצוק"ל. 
רבים  מכאובים  הישיבה  ראש  סבל  בצעירות  כי  מסופר 
וקשים ואף היה מאושפז בעקבות כך בבית החולים, ובאחד 
הימים הגיע מרן החזון איש לבקרו, כשהוא אומר לו "צביהל'ה 
)בחיבה(, ככל שיש יותר יסורים זוכים להרבה תורה. יצויין כי 
בבחרותו זכה לקבל היתר הוראה ממרן החזון איש זי"ע. וכל 
פסיקותיו  הוראות  על  יתירה  בקפדנות  וחינך  שמר  חייו  ימי 
והנהגותיו של מורו ורבו החזון איש הן בהלכה והן בהשקפה.

ימיו בישיבת פוניבז'
פרק נכבד ומשמעותי בחייו היה בעת שהחל להסתופף ביני 
עמודי דגרסי ישיבת פוניבז' הקדושה, כאשר במהרה ניכרים 
התורה,  בעמל  הרב  וכישרונו  יגיעתו  התמדתו  גודל  עליו 
כשתכף זוכה הוא להיות חביבם של ראשי הישיבה בעל האבי 

עזרי, הגר"ש רוזובסקי והגר"ד פוברסקי זצוק"ל.
חיבה יתירה היתה נודעת למרן גאב"ד פוניבז' זיע"א אליו, 
כשרגשותיו  המובהק,  ורבו  כמורו  הישיבה  ראש  ראה  אותו 
כלפיו היו כאל בן לאב ממש, על קרבה זו כותב ראש הישיבה 
בהקדמה לספרו הראשון "אשר זכיתי להסתופף בצלה מימי 
רבנו  של  אורו  מזיו  וליהנות  תורתו,  מדברי  ללמוד  ילדותי, 
הגדול שליט"א". מפורסם התבטאותו של מרן הרב מפוניבז' 
זי"ע לאביו הרב ירוחם פישל זצ"ל, כי "מתעתד הוא לפתוח 
ישיבה בראשה יעמוד בנו להרבצת תורה והעמדת תלמידים". 
רואה  "ואני  זיע"א  הרב  מרן  עליו  כותב  הראשון  כשבספרו 
נצורות בעתידו להגדיל תורה ולהאדירה, ומעיין  בו גדולות 

נחמד להשקות עדרים לברכה בישראל".
בר"ח אלול בשנת תשי"ד זכה לבוא בברית הנישואין עם 
רעייתו הרבנית פסיה ע"ה בתו של הגאון רבי שמואל ברוך 
רבי  הגאון  של  חתנו  שהיה  אביב  בתל  אב"ד  זצוק"ל  ורנר 
יעקב משה חרל"פ זצ"ל. כאשר מיני אז עמדה לימין בעלה 
להמשך  עצומה  ובמסירות  מופלא  באופן  הישיבה  ראש 

מסירה  כשהיא  הדעת  ומנוחת  מתוך שלווה  בתורה  שקידתו 
ממנו כל טרחה.

טראגי  ובאופן  בפתאומיות  פניו  על  נפטרה  ע"ה  הרבנית 
בט"ו בשבט בשנת תשנ"ו בעת שצעדה לבית הספר "חורב" 
של  לבו  למגינת  מחרידה  דרכים  בתאונת  נהרגה  באשדוד 
כי  ההלוויה  מסע  בעת  עצמו  על  העיד  אשר  הגדול  בעלה 

בזכות מסירותה העצומה "לא ידעתי מה זה עול של בית".
ראש  לימים  סיפר  נישואיו,  בעת  ארע  אשר  מיוחד  סיפור 
הישיבה כי הנהגתו של המשגיח בישיבה הגר"י לווינשטיין 
זיע"א היתה כי אינו משתתף בחתונות אשר מתקיימות בחודש 
אלול, ובעת שמחת אירוסיו כשהזכירו בקריאת התנאים חודש 
אלו  מימים  חרדתו  את  זיע"א  המשגיח  על  היה  ניכר  אלול 
ובעת  החורף.  באמצע  התקיימה  האירוסין  ששמחת  אף  על 
נישואיו  שהגיע ראש הישיבה להזמין את המשגיח לשמחת 
אמר לו המשגיח כי אינו יכול להשתתף כי כבר ר"ח אלול, 
אורי  ה'  "לדוד  אומרים  לא  שעדיין  לו  אמר  הישיבה  וראש 
אך  יקח חבל בשמחה  אי"ה  כי  לו  והמשגיח השיב  וישעי", 
ורק עד לשקיעת החמה, וכך היה שהמשגיח זיע"א השתתף 

במעמד החופה ובהגיע השקיעה עזב את האולם.

היבול התורני 
בחודש אלול תשכ"ב זכה להוציא פרי ביכוריו הוא ספרו 

הראשון "מעגלי צדק" על מסכת חלה ומסכת מגילה, כשאת 
הספר מעטרים הסכמותיהם הנלהבות של רבותיו גדולי הדור 
זיע"א הוד כבוד מרן הגאון מטשעבין, מרן הרב מפוניבז', מרן 
הקהילות יעקב ורבו המובהק מרן הגר"ש רוזובסקי זצוק"ל, 
גדולים  והערכה  בדברי שבח  עליו  מפליגים  כאחד  כשכולם 
המובהק  כשרבו  בלבד.  ושמונה  עשרים  כבן  והוא  ועצומים 
כמדרשו  "האברך  עליו:  מעיד  זצוק"ל  רוזובסקי  הגר"ש 
ורך בשנים, הרב הגאון המצוין בשערים, חריף  אב בחכמה 
ההבנה,  ישר  בנתיבות  צדק"  "במעגלי  צעדיו  ויכונן  ובקי... 
עולה בהרים ויורד בעמקים בעמק העיון..." וכמו כן נלהבים 
דברי הסכמתו של מרן בעל הקהילות יעקב זיע"א הכותב עליו 
"אשר הוא מפורסם לעלוי בהבנה עמוקה וישרה, מאד נעלה, 
מישיבה  ומצויינים  נכבדים  מהכי  והוא  מצוינה,  ובבקיאות 

הקד' דפוניבז'... ואין צריך לדידי ולדכוותי...".  
ומיני אז במשך השנים זכה ראש הישיבה להוציא לאור עוד 
ספרי "מעגלי צדק" רבים על מסכתות הש"ס ובכל הסוגיות 
הרב  הוותיק  תלמידו  ידי  על  לאור  יצאו  כן  כמו  החמורות. 
אליעזר וויספיש שליט"א ספריו באגדה הנקראים "שיח צדק" 
תלמידים  בפני  נשא  אשר  ומאמריו  שיחותיו  מקובצים  בהם 
בישיבה ובאספות שונות במקהלות רבבות עמך בית ישראל. 
ידי  על  בהסכמתו,  לאור  יוצאים  האחרונות  בשנים  כן  כמו 
שנמסרו  וכלליים  יומיים  שיעורים  שמועה",  "שיח  מערכת 
בעריכת  בלבד  משמועה  אם  כי  ידו  על  נכתבו  ולא  בישיבה 

חבר תלמידים מובהקים.





בשמחת בר מצוה - נראים מרן הגרי''ש אלישיב, שני משמאל רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל

בכפרות בערב יוה"כבתפילה לפני העמוד בהיכל ישיבת גרודנא
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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 

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

(22 - 26.11.2015) 

מסלול אמצע השבוע 
ליל שישי ייחודי עם הזמר לילה רביעי חינם!

מרגש הלבבות ר' מוטי שטיינמץ 
וילד הפלא ארי רייך

ניהול מוזיקלי: ר' יענקי רובין

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

תפילות שבת עם:
• החזן הנודע  ר' אהרן שלמה וייסמן

• החזן המפורסם ר' דוד ויינבך
• הפייטן הדגול רבי אליהו אוזן

ז'בוטינסקי 155 )בית נח מנחמי(, רמת גן

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

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

הרב חיים הורביץ 
הרצאה ייחודית על חינוך ילדים תפריט עשיר, מגוון ובריא

הקרנות מבוקרות
מידי ערב

העשרות ייחודיות
ומודעות עצמית מופע קסמים ואילוזיות מדהים גישה בריאותית ייחודית ומעשית

ע"י ד"ר שני

ספא מינרלי יוקרתי 2 חופים נפרדים
בצמוד למלון

בלעדי

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד

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

לפרטים ומידע נוסף על הנופש וסוף השבוע המיוחד:
www.efectiveisrael.com
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הקמת ישיבת גרודנא
ישיבת  את  זיע"א  מפוניבז'  הרב  הקים  תשכ"ו  בשנת 
בשבט  ובי"ח  ברק  בני  בעיר  הוקמה  כשבתחילה  גרודנא 
תשכ"ז קבעה את משכנה בעיר הדרומית אשדוד, בה קנה 
תורה  מקום  להקים  מנת  על  שטחים  זיע"א  מפוניבז  הרב 
אשר יהיה מגדלור של תורה ויראה טהורה בדרום. בראשות 
תלמידיו  מובחר  את  זיע"א  מפוניבז'  הרב  העמיד  הישיבה 
ראש הישיבה הגרד"צ כשאיתו עימו מכהן בראשות הישיבה 
הגר"צ דרבקין שליט"א כיום ראש ישיבת גרודנא באר יעקב. 
כשלאחר מכן נתווסף הגר"י הקר שליט"א חתנו של הגר"ש 

רוזובסקי זצוק"ל.
- היה  יום הקמת הישיבה   - י"ח שבט  יום  כי את  יצויין 
תלמידיו  עם  יחד  השנים  במשך  הישיבה  ראש  מציין 

הראשונים בשתיית לחיים.
היו  אשר  תלמידים  אלפי  להעמיד  זכה  הישיבה  ראש 
קשורים אליו בעבותות אהבה עד לאין שיעור, כשהוא דואג 
להם כאב לבנים יחידים לכל מחסורם כשאת חלקם הוביל 
תלמידיו  את  לחנך  המופלאה  מסירותו  נישואיהם.  ביום 
בעולם  ולדוגמא  לאות  היה  מיצרים  בלי  התורה  לעמל 
המובהקים  מתלמידיו  להיות  זכה  הישיבה  ראש  הישיבות. 
של רבו הגר"ש רוזובסקי זי"ע אשר צעד בדרך רבו הגר"ש 
וככזה  בליטא,  גרודנא  ר"י  יושר  השערי  בעל  זי"ע  שקאפ 
לימודו  ודרך  מתורתו  חפניים  מלא  הישיבה  ראש  דלה 
בדרך  הרבים  לתלמידיו  והשקה  זצ"ל  מרבו  בידו  המסור 

עיונו המיוחד והמופלא.
דרך  ואת  דרכו  את  הממשיכים  תלמידים  אלפי  העמיד 
לימדו, ביניהם ראשי ישיבות, מרביצי תורה, רבנים, פוסקי 

הוראה ואישי ציבור.

המזוזה של אשדוד
צביונה  בהעמדת  האיתנה  ועיקשותו  מסירותו  ידועה 
היהודי של העיר אשדוד, אשר במשך השנים ידעה מלחמות 
עקובות אותם ניהל בעוז ובגאון ראש הישיבה אשר לא חת 

ולא זע מאיש.
לימים סיפר חתנו הגר"מ שמידע כי בעת אחת מהמערכות 
על חומת הדת בעיר עלו לביתו של ראש הישיבה עסקנים 
לנסות לשדלו לסגת מהמערכה, בטענות שונות של פגיעה 
להם  השיב  הישיבה  וראש  וכדו',  הישיבה  של  במצבה 
שאני  "לפני  כי  זיע"א  מבריסק  הרב  של  לשונו  במטבע 
ראש ישיבה אני יהודי!", ומשום כך אני מחויב בזה, בלא 

להתחשב בחשבונות אלו.
מלחמת חורמה ניהל ראש הישיבה כנגד ראש בעיר דאז 
חילולי השבת  וריבוי  הד"א  מכירת  תופעת  על  צילקר  צבי 
שבעידודו התגברו בתקופות כהונתו. זכורים נאומיו חוצבי 
הלהבות בכיכרות אשדוד בהם השמיע את  קול זעקת התורה 

כנגד הפירצות ללא חת.
עבר  אל  דרך  כברת  צועד  היה  שבת  ערב  כמידי  כן  כמו 
השווקים באשדוד על מנת לדרבן את בעלי החנויות ומוכרי 

קודם  חנותם  את  ולסגור  מרכולתם  את  לאסוף  הבאסטות 
השפיעו  אוהב  מלב  באו  אשר  כשתחינותיו  השבת.  כניסת 

פלאים גם על אלו שאינם שומרי מסורת.
באחת מישיבות המועצה שנערכו בשנים האחרונות העלה 
על נס ראש העיר המכהן יחיאל לסרי את עוצם תרומתו לעיר 
ולתושביה, באומרו כי זוכר הוא מילדותו את ראש הישיבה 
צועד בשבתות אחר הצהריים מרחקים רבים, בקיץ ובחורף, 
בעלי  בפני  תורה  שיעורי  למסור  מנת  על  אוויר,  מזג  בכל 
בתים וילדים צעירים להרבות תורה ולהעמידם בדרך טובה.

ראש הישיבה ראה בהעמדת העיר אשדוד כמקום תורה, 
זיע"א,  מפוניבז'  הרב  רבו  מעת  לו  הנתונה  ושליחות  יעד 
כשמשום כך טרח כל חייו על מנת להרבות מקומות תורה 
כשהיו  ומצוק  צר  בעיתות  ואף  הקודש,  טהרת  על  ותפילה 
דיבורים על עזיבת האיזור סרב ראש הישיבה בקנאות, וב"ה 
דשמיא  ובסיעתא  בחייו,  עולמו  וראה  הישיבה  ראש  זכה 
בפריחתה  כולם  עיני  תחזינה  כאשר  הצליח  בידו  ה'  חפץ 
ובחסדו  ידה.  שעל  והקהילה  הקד'  הישיבה  של  ושגשוגה 
פוניבז'  קרית  ברחבי  ומתרונן  עולה  התורה  קול  יתברך 

באשדוד, ומשפיע מאורו על כל הסביבה. 

מדברנא דאומתיה
קשר בל ינתק קשר ראש הישיבה עם מורו ורבו המובהק 
עימו  נועץ  ישיבה  כשראש  זיע"א,  עזרי  האבי  הבעל  מרן 
בכל נושא וענין, קטן כגדול ציבורי כפרטי. שמירתו וחינוכו 
העקבי של ראש הישיבה שלא לזוז כמלא נימה מהוראותיו 
המדויקות והברורות של מרן האבי עזרי היוו סמל ודוגמא 

לציות מוחלט ודבקות באמונת חכמים.
על אהבתו  הישיבה אהבה  עזרי השיב לראש  מרן האבי 
הרבות,  בשליחויות  התבטאה  אשר  אהבה  כפליים,  בכפל 
ראש  עשה  אותם  ישראל,  לכלל  גורליים  הכי  בעניינים 
נאמנותו  על  סומך  כשהוא  עזרי  האבי  בשליחות  הישיבה 

באופן מוחלט.
בלבבות בני התורה חקוקים נאומיו המפורסמים והנוקבים 
של ראש הישיבה, אותם נשא במעמדים המרכזיים ברחובה 
של עיר בחייו של מרן האבי עזרי זיע"א, ובשליחות לשאת 
את משא התקופה להבהיר ולחדד את גודל המערכה וחובת 

השעה.
כושר דיבורו החד הברור והנוקב העידו את ראש הישיבה 
כראש המדברים בכל כינוס וכינוס בפני ראשי אלפי ישראל, 
לפתוח  החזקה  ובידו  הגדול  בכוחו  הצליח  כשבנאומיו 
ולשבר את הלבבות ולהבעיר את לב השומעים באש התורה 

וההשקפה הטהורה.
בסיום הש"ס אשר התקיים ביד אליהו בערב ראש השנה 
תשנ"ז על אף סירובו המוחלט לשאת דברים בפני הרבבות 
מתוך ענוותנות מיוחדת הסכים באחריתו של דבר לבקשתו 
לשאת  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  של  האישית 

דברים לחיזוקה של תורה.




עם מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל

עם תלמידיו בשיעור יומי בישיבה
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 20%
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 30%
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 40%
OFF

 50%
OFF

משקל אוכל 
דיגיטלי

&3990

&6990

&5990
&9990

2 + 1 מתנה!

השני ב- 50% הנחה!
המבצע כולל מטאטא, יעה, מגב גומי של טירולר רב מגב.

מטאטא סיליקון )סיליקון טירולר(

פח מצחיה 
ראטן

)30 ליטר(

אחריות 
שנתיים

&6990

&5990

&5990

תנור קוורץ יונדאי

סל כביסה 55 ליטר

מיחם שבת 
משאבה 

4.8 ליטר 

&3490

&4990

&16990

&3990

&4990

&5990

&8990

&24990

&5990

&7990

חנוכיה קריסטל
37 ס"מ דגם: 12929

30 ס"מ דגם: 1607304

קערת קריסטל 
דגם: TRIX קוטר: 30 ס"מ

התמונה להמחשה בלבד!

&5990

&7990

&19990

&14990

מוגבל ל- 
2 יחידות

ללקוח

מוגבל ל- 
4 יחידות

ללקוח

סל כביסה צבעוני 
25\40\60 ליטר

תנור רדיאטור 9 צלעות
&21990

&34990

מאות         מוצרים         במחירי            מבצע!

חפשו את המדבקות על 
הפריטים!

משקל אדם
דיגיטלי

&3990
&6990

שולחן ילדים 
תוצרת ספרד

כסא ילדים 
תוצרת ספרד

&1890

&3990

&3490

&8990

&990

ליחי'

מתלה לייבוש 
כביסה אלומיניום

סיר בישול איטי
 6.5 ליטר יונדאי

&12990

&19990
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הייתי 
שם
אני

לפני כחמש שנים, העניק יצחק נבון, הנשיא החמישי של 

מדינת ישראל, ראיון מרתק למוסף החג של קו עיתונות. 

נבון, שימש כמזכירו האישי של בן-גוריון, היה היחיד שנכח 

  בפגישה הנדירה בין מרן החזון איש זיע"א לדוד בן גוריון

"ירושלים בערה מהפגנות ומחאות רחוב וראש הממשלה 

סיפר  החרדי",  הציבור  מנהיגי  עם  להיפגש  רצה  מאוד 

 על הפגישה  57 שנים אחרי הפגישה ההיסטורית  נבון 

עצמה: "השיחה ביניהם התנהלה בעברית שוטפת, ובניגוד 

מילה בשפת האידיש"  הייתה בה אף  למה שפורסם, לא 

 מבהיר: "אני היחיד שיודע באמת מה קרה בתוך החדר" 
 על דברי בן-גוריון לאחר הפגישה: "מעניין", תהה ראש 
הממשלה באוזני: "מניין כוחו והשפעתו?"  נבון גם סיפר 

גם על הפגישה שלא יצאה לפועל עם מרן הרב מבריסק

שבתאי פוגל
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ניאות   ,88 בן  שנים, כשהוא  פני כשש 
ישראל,  מדינת  של  החמישי  נשיאה 
למוסף  ראיון  להעניק  ז"ל,  נבון  יצחק 
החג של קו עיתונות. נבון, מהנשיאים 
החברה  על  ביותר  המוערכים 
כשהוא  לעולמו  האחרונה  בשבת  הלך  הישראלית, 
בהלוויה  למנוחות  הובא  הוא  ראשון  ביום   .94 בן 
באותו  שנאמרו  הדברים  חשיבות  בשל  ממלכתית. 

ראיון, שבנו אל עיקרי הדברים, השבוע.
נשיאה החמישי של מדינת ישראל, יצחק נבון, היה 
נשמע נרגש לחלוטין כשביקשנו ממנו לחזור במסע 
ההיסטורית  מהפגישה  זיכרונות  ולהעלות  הזמן 
הנדירה, לה היה עד מקרוב: המפגש בין מרן החזון 
איש זי"ע, לבין ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון. 
למעלה מ-57 שנה חלפו מהפגישה שכותרתה הייתה, 
'משל העגלה הריקה' מול 'העגלה המלאה'. המפגש 
 - הדתי  השיח  ממעצבי  לאחד  הפך  הזה,  הטעון 
החזון  מרן  המשיל  בו  ויכוח,  באותו  שנוצר  חילוני, 
במסורת  העמוס  היהודי  בין  ההתנגשות  את  איש 
חדשה  זהות  לו  לבסס  המבקש  לחילוני  היהודית, 
)או  ריקה,  לעגלה  מלאה  עגלה  בין  למפגש  בארצו, 
שצריכה  נבון(,  כטענת  ריקה,  וספינה  מלאה  ספינה 
שומרי  ציבור  קרי:  המלאה,  לעגלה  דרך  לפנות 

התורה והמצוות.
הנביאים  ברח'  בלשכתו  תפסנו  נבון,  יצחק  את 
לא  עוד  אותם  בזיכרונות,  ועמוס  מלא  בירושלים, 
יכולים  הציבוריים  חייו  ספר.  עלי  לרשום  הספיק 
היה  תקופה,  באותה  כרס:  עבי  כרכים  מספר  למלא 
נבון מזכירם הכל-יכול של ראשי הממשלה: בן גוריון 
ומשה שרת, קודם לכן, עמד בראש המחלקה הערבית 
של "ההגנה" בירושלים, בהמשך הוא גם יכהן כחבר 
כנסת וכשר חינוך, יו"ר הכנסת השביעית, ויו"ר ועדת 
החוץ והביטחון, עד לפסגת חייו הציבוריים: הנשיא 

החמישי והפופולארי ביותר בתולדות המדינה. 
המפגש הטעון הזה, שנערך בביתו של מרן החזו"א, 
)מלבד  במקום  שנוכח  והיחיד  לחלוטין  סגור  היה 
האישי  כמזכירו  ששימש  נבון,  יצחק  היה  מאבטח(, 
של בן-גוריון. נבון, תיעד את הפגישה במלואה. חרף 
מהפגישה  פרט  כל  זוכר  נבון,   ,)88( המבוגר  גילו 
ההיסטורית והוא מתעקש לפרט את סדר השתלשלות 
הנוסחאות  אל  ותיעד.  ראה  שהוא  כפי  הפגישה 
הוא  ופרטיו,  המפגש  תיאור  את  המביאות  השונות, 
מתייחס בביטול: "אני הייתי שם, וממילא אני היחיד 
שיודע באמת מה קרה בתוך החדר. הייתי שלישו של 

בן-גוריון, ותיעדתי את הכל". 

הפגישה שלא התקיימה
הסכמתו של מרן החזו"א להיפגש עם בן-גוריון, 
נחשבה כדבר נדיר. גדולי ישראל אחרים איתם ניסה 
למשל  ביניהם  בשלילה,  השיבו  להיפגש,  גוריון  בן 
מרן הרב מבריסק זצ"ל. נבון בעדות ראשונה, מספר 
לנו על היוזמה הכושלת שלו להפגיש בין בן גוריון 
עם הרב מבריסק. "נשלחתי ע"י בן גוריון, כדי לנסות 
שמע  רה"מ  מבריסק.  וולוולה  ר'  עם  פגישה  לתאם 
לקברניט  תקופה  באותה  שנחשב  מבריסק,  הרב  על 
עימו.  להיפגש  מאוד  חפץ  והוא  החרדית  היהדות 
הוכנסתי  מבריסק.  הרב  לבית  בשליחותו  הלכתי 
לחדרו והצגתי את עצמי כנציגו של ראש הממשלה 
מר דוד בן גוריון. ביקשתי מהרב שיואיל להיפגש עם 
ב"ג. "אין צורך", אמר לי הרב מבריסק, "אני ממילא 
לא חש בטוב", הוסיף. הרב המשיך לעמוד בסירובו, 
הצורך  את  לו  להבהיר  ניסיתי  נואשתי.  לא  אני  אך 
החיוני בפגישה מעין זו, אך הרב פלט ביבושת: "אל 
תתוודע לרשות", וכך בעצם סתם את הגולל לפגישה 

בינו לבין ב"ג.
עמדתי המום, לנוכח הסירוב המוחלט. התקשיתי 
אף  על  ידיים.  בשתי  אותי  דוחה  הרב  כיצד  להבין 
שידעתי כי ב"ג אינו נמנה על קהל היראים, ולהבדיל, 
הרב מבריסק, ניצב בראש החץ נגד החילוניות החדשה 
הרב,  כבוד  ברעד:  שאלתי  גוריון,  בן  מייצג  אותה 
כ'גויים-יהודים'?  בעיניו  נחשבים  וחבריו  ב"ג  האם 
באוזניי  התבטא  הרב  בפחי-נפש.  הסתיימה  השיחה 
בזה"ל: "לא יהיה טוב!" הוא חשש מאוד מהעימות 
עם העולם הערבי אליה נקלעה מדינת ישראל, בעצם 
הביטחוני  מהמצב  חרדתו  את  הסתיר  ולא  הקמתה, 
הרגיש. הוא הביע את חששותיו מהגזירות הצפויות 
הרוב  ומעריצות  החילוני,  מהשלטון  התורה  לעולם 
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שבתי  והמצוות.  התורה  שומרי   – המיעוט  פני  על   – החופשי 
לראש הממשלה, בידיים ריקות, והעברתי לו את תוכן הפגישה. 
בן גוריון הצטער לשמוע כי הרב מסרב לפגוש בו. הוא תפס את 
ראשו ושאל: "מה מניע אותו?" השבתי לו: הרב מבריסק, הוא 
נס,  מהאנשים שדוגלים באמונה כי "גאולת ישראל תבוא בדרך 
ולא ע"י מדינה חופשית, שבהקמתה עלולה להוביל לדעתו, רק 

לאסון". 
הפגישה  והיא  התקיימה,  שכן  לפגישה  עוברים  אנו  מכאן 
המפורסמת בין בן-גוריון למרן החזו"א, שבה כאמור, היה נוכח 
נבון כמזכירו של רה"מ. המשל המפורסם, שציטט החזו"א, על 
כל התרעומת שהוא עורר בציבור החילוני, נחקק עמוקות בליבו 
של ב"ג וחבריו להנהגת המדינה. בכל עימות חרדי-חילוני שנערך 
למי  הנוקבת,  השאלה  את  והעמיד  החוצה  פרץ  הוא  לאחריו, 
ולמי המלאה. משל העגלה המלאה  משתייכת העגלה הריקה – 
והריקה הותקף קשות ע"י הוגי הדעות החילוניים, שהתרעמו על 
תפיסת העגלה שלהם כעגלה ריקה שתפקידה לפנות את הדרך, 
מרן  של  הנוקבת  שאלתו  בה.  עוברת  המלאה  העגלה  כאשר 
לענות  התקשו  המדינה  מנהיגי  באוויר.  תלויה  נותרה  החזו"א, 
עליה, וניכר שהובכו מאוד למול השאלה שבקעה מפיו של גדול 

ענקי-הרוח, שצפה וראה את התדרדרותה של המדינה הציונית. 
הייתה  תקופה  "באותה  לפגישה:  שקדמו  למגעים  חוזר  נבון 
סערה גדולה בעניין "גיוס בנות" שיזמה ממשלת ישראל. הרחוב 
רחוב.  ומחאות  מהפגנות  בערה  ירושלים  כמרקחה.  היה  החרדי 
ראש הממשלה מאוד רצה להיפגש עם מנהיגי הציבור החרדי, כדי 
באותה  דתיים-חילונים  ביחסי  שנוצר  העמוק  הקיטוב  על  לגשר 
עת. ראשי פא"י שהיו חלק מממשלת מפא"י, אמרו לב"ג שעל 
כל עניין ושאלה הנוגעים לציבור הדתי, יש לשאול את החזו"א, 
שנחשב לגדול הדור ולפוסק האחרון של היהדות החרדית והדתית 
מראשי  מינץ,  בנימין  ר'  היה  הפגישה  המתווכים של  בין  בא"י. 
פא"י שגם שימש כשר הדואר, בממשלת ב"ג. הסוגיה העיקרית 
לשירות  הדתיות  הבנות  גיוס  הייתה,  הפגישה  לקיום  שהביאה 
נחשבה  בנות  גיוס  סוגיית  הממשלה.  התעקשה  שעליו  לאומי, 
למהותית עד מאוד בעיני החזו"א, ורק מחמת חשיבותה, הסכים 
להיפגש, בפעם היחידה בחייו, עם ראש הממשלה. החזו"א אף 
ואף  החזו"א:  הלאומי  השירות  רעיון  נגד  המערכה  בראש  עמד 

הגדיר אותה: ב"יהרג ובל יעבור".

התמליל המלא
"יצאתי  נבון,  יצחק  נזכר  תשי"ג",  בתחילת   '52 "באוקטובר 
ברכב השרד עם ראש הממשלה, לפגישה עם בעל החזו"א. בני-
מסביב  ששררה  ההמולה  אך  בימים,  צעירה  הייתה  עדיין  ברק 
משחזר.  הוא  נתפסת",  בלתי  הייתה  החזו"א,  בעל  של  למעונו 
של  מעונו  את  מכתרים  הבית,  סביב  התגודדו  אנשים  "המוני 
בין  דרך  פילסנו  הצפויה.  הפגישה  על  שמעו  כנראה  החזו"א. 
האנשים, והוכנסנו לחדרו הצנוע. החזו"א המתין לנו בפתח חדרו 
וכשבא ב"ג, הוא לחץ את ידו. השתחלתי אחריהם, ואז הוא סגר 

את הדלת.  
"ראיתי  בערגה.  נבון  משחזר  פלאים",  דמות  הייתה  "זאת 
נאה, כפוף מעט, מקדם  נמוך קומה, בעל סבר פנים  יהודי  לפני 
מורכב  היה  עצמו  החדר  פינה.  מכל  זעקה  הפשטות  פנינו.  את 
מלא  הכל  ספרים,  ו...ספרים,  רעועה  מיטה  כיסא,  משולחן, 
שהנושא  כותבים  השונים,  ההיסטוריונים  החדר...  כל  בספרים, 
המדובר היה "גיוס בנות", מציין בלעג נבון, "אך זה היה נושא 
זניח לעומת הדברים האחרים שנאמרו. הם ישבו זה מול זה, לא 
מסביב לשולחן", מדגיש נבון. החזו"א עם כובע שחור לראשו, 
ומולו ב"ג, שלכבוד החזו"א חבש אף הוא כובע לראשו. השיחה 
למה  ובניגוד  שוטפת,  בעברית  התנהלה  נבון,  מציין  ביניהם, 

שפורסם, לא הייתה בה אף מילה בשפת האידיש. 
גוריון  בן  אמת.  בזמן  רשמתי  שאני  כפי  הדברים  נוסח  "הנה 
פתח ואמר: "באתי לדבר על נושא אחד, איך יהודים דתיים ולא 
דתיים, יישבו בלי להתפוצץ מבפנים. באים לכאן תרבויות שונות 
רוצים  הערבים  חיצונית,  סכנה  בפני  עומדת  המדינה  ומגוונות, 
להשמידנו, ועלינו למצות את כל מה שמשותף בין חלקי העם. יש 

בעיה, אלו יהודים ואלו יהודים". 
החזון-איש השיב לבן-גוריון מגמרא במסכת סנהדרין, העוסקת 
ריק הנפגשים במעלות בית חורון, שם  וגמל  בשאלת גמל טעון 
יכול לעבור רק גמל אחד. והגמרא פוסקת שהגמל הטעון קודם 
לגמל הריק. )בניגוד למה שנכתב, לא הוזכר בכלל דימוי "העגלה 
לנו  יש  יש לנו משא,  הריקה"(. אמר החזו"א: "אנחנו החרדים, 

עול-מצוות, עליכם לפנות את הדרך בשבילנו". 
ואמר:  עצמו  של  כתפו  את  תפס  מהדברים,  המום  בן-גוריון, 
הארץ"  "ישוב  מצוות  וכי  מצוות?  עול  אין  הזה  לגמל  ו...כי 
איננה מצווה? מצוות ההגנה על החיים איננה מצווה? והבחורים 

היושבים בגבולות ושומרים, זה לא מצווה? אתמהה?" 
הם  תורה,  לומדים  שאנו  זה  "בזכות  החזו"א:  לו  השיב 

מתקיימים!". 
טען כנגדו ב"ג: "אם הבחורים האלו לא היו מגינים עליכם – 

היו האויבים שוחטים אתכם..." 
השיב לו החזו"א: "בזכות זה שאנו לומדים, הם יכולים לעבוד, 

לחיות ולשמור". 
אמר לו ב"ג: "אינני מזלזל בתורה – אך אם לא יהיו בני-אדם 

חיים, מי ילמד תורה?" 
ענה לו החזו"א: "התורה היא עץ החיים – סם החיים". 

וציטט  מצווה,  היא  גם  הנפש  על  הגנה  "אבל  ב"ג:  הקשה 
מהמקורות: 'כי לא המתים יהללו-קה', בכל זאת אני שואל, אבל 

איך נחיה יחד?" 
ומכוניות,  משאיות  שבת,  חילולי  רואה  "אני  החזו"א:  אמר 
חיים  ולקיים  תורה  ללמוד  להתפלל  ללכת  במקום  לים  נוסעים 
אבותינו  בארץ  לראות  הנפש  את  ומזעזע  מקומם  זה  יהודיים. 

חילול שבת שכזה..." 
השיב לו בן-גוריון: "אני לא נוסע לים במשאית בשבת – אבל 
אם אלו פועלים העובדים במשך כל השבוע, לא מגיע להם לטבול 
בים בשבת? זאת זכותם! אי-אפשר להכריח אותם ללמוד תורה – 
אז מה, גם הם יהודים שעושים הרבה דברים חשובים. אי-אפשר 
להכריח אותם לשמור שבת – הרב חושב שהם יבואו בכוח לבית-

הכנסת?" 
אמר החזו"א: "אנו מאמינים, שיבוא יום שכולם ישמרו שבת 

ויתפללו!" 
ירצו, לא אתנגד שיעשו זאת – אבל אי- השיב לו ב"ג: "אם 
אפשר לכפות זאת עליהם. לא צריכה להיות כפיה-דתית וגם לא 

כפיה אנטי-דתית. איש-איש יחיה כראות עיניו". 
"עד כאן הדיאלוג המרתק בין בעל החזו"א לראש הממשלה, 

כפי שאני רשמתי בזמן הפגישה". 

"מניין כוחו והשפעתו?"
הם  השעה.  כמחצית  "נמשכה  נבון,  מציין  הזאת",  "השיחה 
עמוס הספרים  לארון  ניגש  גוריון  בן  ביניהם,  הויכוח  את  סיימו 
של החזו"א ושלף משם ספר. הוא עיין בו קלות. החזו"א עצמו 
דיבור  איזשהו  היה  בספר,  הוא  גם  והביט  לארון,  הוא  גם  ניגש 
וכך  ידיים,  בלחיצת  נפרדו  הם  מכן  לאחר  בספר.  הנאמר  על 

החזון- בין  הסכמה  הייתה  לא  כצפוי,  הפגישה.  לה  נסתיימה 
חש  אפילו  גוריון  בן  בדעתו.  החזיק  אחד  כל  גוריון,  ובן  איש 
יצירה  ויצרה  המדינה  את  שהקימה  החילונית,  היהדות  עלבון: 
המלאה;  הספינה  הטעון,  הגמל  עצמה  בעיני  היא  חדשה, 
ואילו היהדות החרדית, גם היא רואה בעצמה את הגמל הטעון 
ישראל  מדינת  של  דמותה  על  הוויכוח  המלאה.  והספינה 
 כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא הוכרע אז, ולא הוכרע עד היום. 
כי  הממשלה,  ראש  על  היה  "ניכר  נבון,  משחזר  "כשיצאנו", 
הפגישה עם החזו"א הותירה עליו רושם כביר. מאוחר יותר אמר 
לי ב"ג בהתפעלות: "זהו איש חכם, יהודי יפה, בעל עיניים יפות 
וחכמות, וצנוע במיוחד. ח"כ לשעבר הרב שלמה לורנץ סיפר, כי 
בן-גוריון אמר לו שלא רק שלא פגש מימיו כזה אדם פיקח, אלא 
"מעניין",  פיקח.  אדם  כזה  להיות  שיכול  דעתו  על  העלה  שלא 
לבסוף  והשפעתו?"  כוחו  "מניין  באוזני:  הממשלה  ראש  תהה 
נאנח ושאל אותי: "אבל איך נחיה ביחד בארץ הזאת. זאת שאלה 
חשובה מאוד", אמר לי בן-גוריון. "זוהי סכנה גדולה, המאיימת 

עלינו יותר מאויב חיצוני", התבטא. 
בסופו של דבר קיבל ראש הממשלה את דעת החזון איש ונמנע 
גיוס בנות, חוק השירות הלאומי נחקק בסופו  מלאכוף את חוק 
של דבר, אבל הפך לאות מתה בספר החוקים, ומעולם לא מומש 
כחובה. המפגש הזה אף הניב תוצאות לטווח ארוך: נקבעו שורה 
בין  ומדינה שהוסדרו כהבנה  בנושאי דת  נושאים מהותיים,  של 

הממשלה למפלגות הדתיות. 
ה"בית  מרן  לבין  בינו  שהייתה  נוספת  בפגישה  נזכר  נבון, 
ישראל" מגור זי"ע. "ידידי הטוב, יו"ר ועד הישיבות הרב משה 
דוד טננבוים זצ"ל, לקח אותי לפגישה אל הרבי מגור. זאת הייתה 

פגישה מאוד כללית אך הותירה עלי רושם עז ביותר".  
"הנושא שבער ביותר בנפשו של בן גוריון", מציין נבון, "היה 
שלימות העם. ב"ג רצה להבטיח את כל שלימות העם, גם במחיר 
של הקרבת עקרונות שהוא דגל בהם, כמו נישואין וגירושין שהוא 
סבר מלכתחילה שאלו צריכים להיות אזרחיים. אך הוא הסכים 

שזה ייעשה באמצעות הרבנות. 
שטען,  בזוג-צעיר,  פגש  "הוא  נבון,  נזכר  תקופה",  "באותה 
גוריון  בן  ומדוע  להתחתן,  כדי  לרב  ללכת  חייב  הוא  מדוע 
"התקפל?" בן גוריון השיב להם בהומור: "ומה יקרה, אם תלכו 
הבית.  את  להקים  לכם  יפריע  לא  זה  דקות,  כמה  ייקח  זה  לרב, 
לעומת זאת, אם יהודי, ילדיו יתחתנו בנישואין אזרחיים, אנחנו 

נקרע את התא הבסיסי של החברה – של המשפחה. 
"אין איש שתרם לעולם התורה יותר מאשר תרם לו בן-גוריון", 
עם  לחלוטין  מזוהה  היה  "ב"ג,  בלתי-מוסתר.  נבון בלהט  אומר 
אח"כ  ורק  'יהודי'  כל  קודם  היה  הוא  היהודי.  העם  של  גורלו 
מיליוני  שבה  מדינה  בהקמת  ב"ג  של  חלקו  על  'ישראלי'." 
במדינה  חלקו  על  ישראל",  "שמע  להגיד  יודעים  לא  תלמידים 
שבה המורשת היהודית נעלמה לחלוטין, נבון כמובן בוחר שלא 
דתיים  בין  לדו-קיום  הגאונית  הנוסחה  "הסטטוס-קוו,  לדבר. 
לחילונים, הוא פרי יצירתו וחזונו לרחוק של בן-גוריון", מתפאר 

נבון. רשמנו. 

טעות פוליטית
נצר  הוא  ישראל,  מדינת  של  החמישי  הנשיא  נבון,  יצחק 
הוא  נבון,  שנה.  כ-300  בירושלים  שישבה  ספרדית  למשפחה 
יהודי מסורתי הבקי במיוחד במורשת ישראל. הוא נולד ב"נחלת 
שבעה", השכונה המיתולוגית הירושלמית ועליה הוא לא מפסיק 
לכתוב ולדבר. שטח זה של נחלאות, הוא למעשה שכונת אוהל 
משה, שבזמנו הייתה המרכז לאליטות של הספרדים, ובה התגוררו 

רבני העדה ודמויות מפורסמות בקהילה הספרדית הירושלמית.
השכונה  הססגוני.  יהודה  מחנה  שוק  ליד  ממוקמת  נחלאות, 
המורכב  אנשים  של  מסקרן  היסטורי  פסיפס  היום  עד  מהווה 
אטרקציה  ומהווה  צפופה,  בצורה  שנבנו  וסמטאות,  מבתים 
ציורית לחובבי "ירושלים של פעם". נבון מתרפק בגעגועים על 
זוכר  ואני  רב,  שהיה  שלי,  סבא  את  זוכר  "אני  ילדותו:  נוף  ימי 
מצלצל  היה  לשתות  וכשרצה  פעמון  לו  היה  טבק,  מריח  שהיה 
בפעמון ואחי ואני היינו מתחרים, מי יגיש לו את הקפה, את התה 
או את המים וזכינו לחיבוק ולנשיקה מסבא מעוטר זקן. הוא היה 
בו אליהו  אזימוט. הסבא חלם חלום  רב בעיירה במרוקו ושמה 
הנביא בא אליו ואמר לו עד מתי תשב כאן בנחת וירושלים בצער, 
 4 בת  וילדה  שלי,  סבתא  את  לקח  קצר,  זמן  כעבור  קם  הוא  אז 
שנים, שלימים הפכה לאמא שלי ובאו לירושלים בשנת תרמ"ד. 



מרן החזון איש זצ"ל
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חיים כהן

"הבריונים" 
מגבעת זאב

שני  ביום  אמר  יעלון  בוגי  הביטחון  שר  להשיב.  אין  הנאמר   את 
בצורה ברורה: בית הכנסת יהרס בכל מחיר. אני לא מתפלא על הגישה 
החילונית של בוגי דווקא ביום שעם ישראל ציין 77 שנים לליל הבדולח. 

מאיפה אתם רוצים שיהיה לו מסורת לגבי בית הכנסת? 
בוגי, ששמו היהודי הוא משה סמולינסקי בנו של דוד, פועל ייצור 
במפעל "שמן". כבר בגיל 10 חבריו התקשו לקרוא לו מושיק ובמקום 
חבר  והיה  חילונים  ספר  בבתי  למד   הוא  בוגי.  לו  לקרוא  החלו  זאת 
בתנועת הנוער העובד והלומד. עבד כרפתן וכמפעיל דחפור בקיבוץ. 
בתו לא שירתה בצבא בטעמי מצפון. הוא עצמו סיים את תחילה שירותו 
הצבאי כסמל ראשון. שנתיים אחרי ששוחרר, פרצה מלחמת יום כפור 
והוא גויס למספר תפקידים, נפצע במהלך מרדף אחרי מחבלים בלבנון.

בצבא,  משימות  למספר  תקופה  אחרי  חזר  ללימודים,  יצא  יעלון 
שאול  דאז  הבטחון  שר  תקשורתיות.  סערות  מספר  התעוררו  סביבו 
מופז לא העריך את תפקידו בצבא. כולם זוכרים את נאום הנחשים שלו 
ומדוע הוא הולך עם נעלים גבוהות בקריה בתל אביב. זכורה גם אמירתו 
על אנשי שלום עכשיו שהם וירוס. לפני 6 שנים התבטא ואמר: "אנחנו 
התרגלנו שלערבים מותר לחיות בכל מקום בנגב, בגליל, בשכם, בג'נין 

ויש אזורים שאסורים ליהודים זה אנחנו גרמנו". 
אחרי  בדמו.  מפא"יניק  שהוא  בספריו,  גם  מקום,  בכל  מצהיר  הוא 
קריאת הערך בוויקיפדיה על יעלון, אני מנסה להבין מדוע הוא חושב 
ש-400 יהודים המתפללים בבית הכנסת אילת השחר הם בריונים. אולי 
כי הוא לא ביקר בבית הכנסת. אולי אין לו את הנתונים הנכונים. אולי 

חברי הכנסת החרדים לא נפגשו איתו ולא הסבירו לו. 
השולחן  על  דופק  היה  הכנסת  מחברי  אחד  אם  פשוט:  הדבר  הרי 
המערכת  כל  התקציב,  נגד  מצביע  אני  יהרס  הכנסת  בית  שאם  ואומר 

תיכנס ללחץ. 
ושאלה יותר פשוטה: מדוע לא מפקעים את השטח מהשודד הערבי 
לאחר  מיד  העתיקה  בעיר  כנסת  ובתי  ובתים  שטחים  שהפקיעו  כמו 
מלחמת ששת הימים כשקנו את שטח האדמה שעליה בנויה כיום שכונת 
מאה שערים. גם אז קבעו גבולות ושמו גדר מסביב לאדמה ובכל לילה 
הזיזו את הגדר קצת ימינה וקצת שמאלה וכך השטח גדל. וכששאלו את 
אחד מגדולי ישראל אם מותר לעשות זאת, השיב הרב: האדמה שלנו, 
אנחנו משיבים את הגזלה. מי נתן את האדמה הזאת לערבי שמכר או 
לברר משפטית ממתי השטח  אחת  פעם  צריך  שלו.  וסבא  לאבא שלו 

שלהם? 
אני מציע לפנות עם עורכי דין למשפחת שייח' באדר, שחלקם נמצאים 
ביפו ובירדן, שידרשו את השטח שלהם שהופקע ועליו עומדים בניני 
הקברות.  לבית  עד  פלאזה  מלון  האומה,  בניני  המשפט,  בית  הכנסת, 
או משפחת שייח' מוניס שהפקיעו ממנו את הקרקעות ועליהם נמצאת 
שכונת כפר שמריהו עד לאוניברסיטת תל אביב ואז נראה מה יגיד בית 

המשפט.  
הנה קצת עובדות: הקרקע שעליה נבנה בית הכנסת בגבעת זאב, נרכש 
כחוק במחיר של 70000$ מערבי שטען לבעלות על השטח. כמה שנים 
אחרי הרכישה הגיע ערבי נוסף ובעזרת ארגון "יש דין" טען שהקרקע 
שייכת לו. עד לרגע זה, כשלוש שנים, לא הצליח המנהל האזרחי לברר 
סופית מי בעל הרקע. למרות זאת, בג"צ הורה להרוס את בית הכנסת, 
על אף ששאלת הבעלות טרם הוכרעה. טענת הבג"צ שבית הכנסת נבנה 

על קרקע שאינה מסודרת.
על מנת להציל את בית הכנסת מוכנים המתפללים לרכוש את הקרקע 
בפעם השניה והפעם מבעל הקרקע השני, אך ארגון "יש דין" יחד עם 

הרשות הפלסטינאית לא מאפשרים לערבי למכור את הקרקע. 
ובכל מחיר הוא  ועכשיו בא תלמידו  כנסת  בית  כבר היה מי שהרס 
רוצה להרוס בית הכנסת. אין לי טענה עליו. הוא אדם בור ועם הארץ 
למתפללים  לקרוא  יכול  הוא  אם  הכנסת.  בית  לקדושת  שקשור  במה 

"בריונים" הוא לא ראוי ליחס. 
הטענה היא - איפה הנציגים שלנו. הודעה של אחד מהם על הצבעה 
נגד התקציב עד שיוחלט שלא להרוס את בית הכנסת, בכוחה לשנות את 
רוע הגזירה. בקואליציה של שישים ואחד חברי כנסת, כל חבר כנסת 

הוא קול מכריע. נצלו את שעת הכושר.

הרב ישראל גליס

אבי  עם  והתחתנה  גדלה  אימי  ופה  ישיבה  הקים  הוא  פה 
יוסף שמשפחתו הגיעו מתורכיה לירושלים, בשנת -1670 

לפני למעלה מ-350 שנה". 
קהילות  לכלל  וחשיפתה  ספרד  יהדות  מורשת  שימור 
ישראל, היה העיסוק המרכזי בחייו של נבון. מאז שפרש 
מהחיים הפוליטיים, הרבה הנשיא לשעבר לעסוק בכתיבה 
רבים  ומאמרים  יצירות  ידיו  מתחת  להוציא  והספיק 
העוסקים בשימור תרבות יהודי ספרד. נבון עסק רבות גם 

בשימור תרבות הלאדינו הגוועת. 
הנשיא.  לבית  שנכנס  הראשון  ה"מזרחי"  היה  נבון, 
במעברות  שוכנו  הספרדים,  כשאחיו  עלומיו,  בימי  עוד 
והאליטיסטית  נמנה על הכוורת הקרובה  נבון  ובאוהלים, 
ומשה  פרס  שמעון  הצמד  עם  יחד  גוריון",  "בן  נערי  של 
גוריון  בן  לו את חלקו של פטרונו,  דיין. כשאנו מזכירים 
בהעברה על הדת של אוכלוסיות שלימות מעדות המזרח 
שביצעה מפא"י )מפלגת העבודה( ההיסטורית בהנהגתו, 
נבון זועם: "אתם חוזרים על הטעות של אהוד ברק שהלך 
ב-97 לבקש סליחה מעדות המזרח בשם מפלגת העבודה 
היה  הוא  אליו,  טלפנתי  מאוד,  עליו  כעסתי  לדורותיה. 
במכונית, בדרך לאופקים, ושאלתי אותו: 'מי הסמיך אותך 
ואשכול?'.  גולדה  בן  גוריון,  בשם  סליחה  לבקש  בכלל 
מהם  לבקש  צריך  מדוע  אלא  זה,  רק  'לא  לו:  אמרתי 
דבר  עצום,  דבר  ארצה.  אותם  העלתה  המדינה  סליחה?' 
גדול. המדינה גאלה אותם. די.די.טי? נכון, אבל לא רק הם. 
כל מי שעלה לארץ עשו לו את זה. מפולניה, מהונגריה, גם 
להם עשו די.די.טי. בן  גוריון עצמו סיפר לי איך שערותיו 
נשרו מהמלריה והרופא אמר לו לנסוע לאירופה, כי זה לא 

בשבילו".
ניהלתי  בהגנה,  "הייתי  מרתק:  ביטחוני  עבר  גם  לנבון 
באזור  ההגנה  של  במודיעין  הערבית  המחלקה  את 
בהגנה  שותף  לדעת שהייתי  נעימה  הרגשה  וזו  ירושלים, 
על ירושלים בזמן מלחמת העצמאות, מלחמת קיום בעצם. 
לתל  בכיוון מערב  הייתה  לפעמים  הפנויה  היחידה  הדרך 
בהקצבה  היה  הכול  מזון,  שמובילות  שיירות  היו  אביב. 
ובמנות קטנות, לפעמים השיירות היו מותקפות ונהרסות 

ולא יכלו להגיע. 
בקרב  הנעשה  על  מידע  אספתי  תפקידי  "במסגרת 
הערבים, עבודתי התפרשה בכל אזור ירושלים, עד לטרון 

ועד חברון, רמאללה ויריחו. 
ממפגן  הוא  לי,  הזכורים  המרתקים  מהמבצעים  "אחד 
להתקיים  שעמד  הערביים  המחתרת  מארגוני  אחד  של 
באבו דיס, ממנו הייתי אמור לספק פרטים לשולחיי בהגנה. 
יעקב נמרודי, לשליחות המסוכנת.  יחד עם חברי,  הלכתי 
"אם יעצרו אותנו בדרך", אמרתי לנמרודי לפני הפעולה, 
"נציג את עצמנו כערבים נוצרים. כשהגענו לאבו דיס, נגלו 
התערבנו  אומר  בלא  אלפים.  אולי  אנשים,  מאות  לעינינו 
היה  עינינו  לנגד  שהתנהל  המפגן  ההמון.  בתוך  ונטמענו 
מפחיד. מאות ערבים על סוסים וגמלים, נשק בידיהם והם 
באירוע.  הצופה  ההמון  את  ומלהיבים  וצורחים  צועקים 
היו להם רובים מסוגים שונים, חרבות, פגיונות וכלי נשק 
הסתה  וקריאות  תעמולה  סיסמאות  השמיעו  הם  אחרים. 
נגד היהודים וקראו לקהל להתגייס לארגון, כדי להילחם 
בציונים. זה היה מעין מפגן גדול, לא מאורגן, אך מפחיד 
עוד באותו  בירושלים,  בממדיו. חזרנו במהירות לבסיסנו 
לש"י    האירוע  על  מפורט  וחשבון  דין  העברתי  לילה 
אחד  היה  זה  ה'הגנה'.  של  )המודיעין(  הידיעות  שירות 
באותה  שחוויתי  והמפחידות  המרתקות  מההתרחשויות 

תקופה".
למזכירו  נבון  היה  בהגנה,  שירותו  את  שסיים  לאחר 
מעוזריו  אחד  והיה  גוריון  בן  דוד  רה"מ  של  האישי 
הקרובים, שליוו אותו לכל מקום אליו פנה. כשבן גוריון 
ירד לשדה בוקר, היה עימו גם נבון. לאחר פרישתו של בן 
גוריון מראשות הממשלה, כאשר התרחש הפילוג במפא"י 
)רפ"י(  ישראל  פועלי  נבון לרשימת  1965, הצטרף  בשנת 
נבון  נבחר  גוריון. באותה שנה  והונהגה ע"י בן  שהוקמה 
וחזר  פרס  שמעון  עם  יחד  השישית,  לכנסת  רפ"י  מטעם 

למפלגת העבודה עם חטיבת רפ"י כשזו הוקמה ב-1968.
במוסד  רעננה  רוח  השיבה  לנשיא,  נבון  של  בחירתו 
הנשיאות דאז. נבון היה שילוב של פוליטיקאי ואיש רוח 
התחיל  כשהליכוד   .'77 מהפך  לאחר  נבחר  הוא   וספר. 

לשלוט. היה טבעי לחשוב שהנשיא שייבחר יהיה מקורב 
לאנשי הליכוד, אולם בעטיה של מחלוקת פוליטית בינם 
רה"מ  לתפקיד.  'העבודה',  איש  נבון,  נבחר  עצמם,  לבין 
מנחם בגין, הציג את איש האקדמיה יצחק שווה, כמועמד 
הליכוד(  )ממרכיבי  הליברלית  המפלגה  ואנשי  מטעמו, 
יו"ר מפלגתם,  רבות  שנים  מי שהיה  מועמדם,  את  הציגו 
ד"ר אלימלך רימלט. אך בגין שניהל מערכת יחסים מתוחה 
עם רימלט, התנגד למועמדות, ולאחר שפרופ' שווה הסיר 
בגין  )אנשי  החרות  תנועת  אנשי  הצטרפו  מועמדותו,  את 
 – במועמדם  ותמכו  העבודה  מפלגת  אנשי  אל  בליכוד( 
יצחק נבון. הבחירות לנשיאות היו חשאיות, ולא ניתן היה 

להאשים איש באופן ישיר בכישלונו של רימלט. 
העמוק.  בשמאל  מאוגף  הפוליטיות,  בדעותיו  נבון, 
בתקופת נשיאותו, אף סרב לבקר באזורי יהודה ושומרון, 
דובר  הוא  נבון  יצחק  עציון.  בגוש  אחד  ביקור  למעט 
ערביי  בקרב  רבה  לאהדה  זכה  ובשל-כך  שוטפת  ערבית 
ישראל. הוא קיבל את נשיא מצרים, אנואר סאדאת, בבואו 

לישראל, וגם ערך ביקורים במצרים.
אנואר  היה  נשיא,  בהיותי  שפגשתי  מרתק  הכי  "האיש 
עשה  במצרים  ההיסטורי  ביקורו  נבון.  אומר  סאדאת", 
נבון  סאדאת,  וכדברי  ישראל,  של  תדמיתה  למען  רבות 
'כבש את לבו של העם המצרי'. עד ימיו של נבון, נחשב 
הפוליטיים  החיים  את  המסיימת  כמשרה  הנשיא  תפקיד 
של המועמד. אך נבון חשב שתפקיד הנשיא ישמש כ'קרש 
לקראת  לרה"מ  העבודה  מפלגת  מועמד  לתפקיד  קפיצה' 
ופוצה  מהרעיון,  ירד  הוא  אך  ה-11.  לכנסת  הבחירות 
נבון:  שמיר-פרס.  בממשלת  ב-84  החינוך  שר  בתפקיד 
לחיים  חזרתי  נשיא,  שהייתי  אחרי  אחד:  משגה  "עשיתי 
את  שמסיים  מי  לעשות.  צריכים  לא  זה  את  הפוליטיים. 
תפקידו בנשיאות, שילך לעשות דברים אחרים, ולא יחזור 
לזירה הפוליטית. זה מביך גם את הציבור וגם אותו עצמו". 
אהוד  כנשיא  נזכר  נבון  העצמית,  ההלקאה  אף  על 
ופופולרי. מוסד הנשיאות בתקופתו שידר אחדות ועממיות 
וזכה משום כך ליוקרה רבה, שנזקפת לזכותו עד היום הזה.
נבון לעולמו בגיל מופלג.  יצחק  בשבת האחרונה הלך 
נשיא המדינה המכהן ראובן ריבלין, כמו גם נשיא המדינה 
נשיא  על  וסיפרו  באריכות  לו  ספדו  פרס,  לשעבר שמעון 

שאהב את עם ישראל שהחזיר לו בחזרה אהבה גדולה.


רה"מ והמזכיר. יצחק נבון עם בן גוריון בחידון התנ"ך

בן גוריון יוצא מפגישתו עם מרן החזון איש
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חנני בלייך, ניו יורק |  צילומים: ברוך עזאגווי וחיים טוויטו

אנשי המהפכה
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בחזית בניין '770' 
לתצלום המסורתי. 
בשורות הראשונות 

יושבים זקני השלוחים 
וראשי המוסדות 

הרשמיים, ומאחוריהם 
אלפי השלוחים הצעירים, 

שרובם יצאו למשימתם 
אחרי הסתלקות האדמו"ר 

מליובאוויטש. צבא של 
אור )צילום:חיים טוויטו(
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אלפי שליחי חב"ד מכל רחבי העולם התכנסו בסוף השבוע שעבר בקראון הייטס שבניו יורק, 
ל"כינוס השלוחים העולמי" השנתי  חנני בלייך פגש בהם, למד על הבעיות איתן הם מתמודדים, 
וביקש להבין מה מניע אותם בשליחות למקומות הכי עזובים ושכוחים בעולם  מה קרה כאשר 
שליח חב"ד נסע על אופנוע לפעילות? במה מתחרים קוקה קולה וחב"ד? מה הנושא המיוחד 

שעליו דובר בכינוס השנה ומה היה הרגע המרגש של הכינוס?

אנשי המהפכה
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בימים כתיקונים, אם חפצים אתם לפגוש בשליח 
בכדי  לפילדלפיה.  לנסוע  עליך  בפילדלפיה,  חב"ד 
לפגוש בשליח מתאילנד, תצטרך לעלות על הטיסה הקרובה 
חב"ד  שליח  עם  מקומיות  חוויות  להעביר  ובכדי  לתאילנד, 

לטורקיה, תצטרך לקחת סיכון מסוים ולנסוע לטורקיה.
לא כן מידי שנה בסוף חודש חשוון. או אז תוכל לפגוש 
ואיתם  האמורים  מהמקומות  חב"ד  שליחי  שלושת  את 
אחד:  במקום  העולם,  מכל  שליחים  של  רבים  אלפים  עוד 
השנתי.  העולמי  השלוחים  בכינוס  שבניו-יורק,  בברוקלין 
זאת  בכל  לכינוס,  באים  חב"ד  שליחי  כל  שלא  אמנם  נכון 
הלא על מישהו לשמור על בית חב"ד המקומי שבכל מקום 
ולספק את שירותי היהדות לחפצים בכך, אך עדיין, בכל שנה 
נשלחת לכינוס מכל מדינה ומדינה, ועיר ועיר, נציגות נכבדת.
שאין  מלמד  הללו,  המסורים  השליחים  בחברת  שבוע 
דבר העומד בפני הרצון. יכול שליח לחיות בקצה עזוב של 
העולם, מבלי אף מכר או אפילו חנות קרובה מוצרים כשרים 
וחפצי יהדות בסיסיים, רק בגלל שבמקום מתגוררים מניין - 
או אף פחות מכך - של יהודים צמאי תורה ודעת, שהשליח 
מירב הסיכויים  לוגמיהם. למעשה,  אותם בהם מלוא  ישקה 
היחידה  שההזדמנות  היא  מהשליחים,  חלק  לגבי  לפחות 

עבורם לראות מולם חסידים במציאות - היא בכינוס. 
כארבעת אלפים שלוחי חב"ד, פזורים היום ברחבי העולם. 
בכל שנה בה נערך הכינוס, המתקיים כבר כ-30 שנים, מגיעים 
עוד ועוד שליחים חדשים שנשלחו בשנה החולפת. הבדיחה 
ניתן  בו  שבעולם  מקום  שבכל  כך  על  השחוקה  והקלישאה 
כבר  חב"ד,  את  גם  למצוא  יהיה  ניתן  קולה'  'קוקה  למצוא 
מזמן עברה מהעולם. חב"ד נמצאת כיום במקומות ש'קוקה 

קולה' רק יכולה לחלום להגיע אליהם.
כינוס  של  ההיסטוריה  על  לרגע  להביט  מבקשים  אם 
והולכים אי שם לאמצע שנות ה-80',  השלוחים של חב"ד, 
של  מתי-מספר  רק  מנה  שנותיו  בתחילת  שהכינוס  מסתבר 
לארצות  שנשלחו  כאלו  רק  ובהם  בקושי,  עשרות  שלוחים, 
אמריקה. עם הזמן הלך המפעל של השליחים ואתו הכינוס 
השנתי והתפתח והגיע למימדים האמורים: למעלה מ-4,000 
כאשר  העולם,  ברחבי  חב"ד  של  מוסדות  ו-4,000  שלוחים 

בישראל לבדה קיימים מאות בתי חב"ד.
 

הרגע המרגש של הכינוס
 

מוישי  אשר  עת  היה  השנה  המרגשים  הרגעים  אחד 
בבית  הנוראי  מהפיגוע  בזמנו  שניצל  ילד  אותו  הולצברג, 
תהלים  פרק  אמר  הוריו,  חיי  את  שגבה  שבהודו  חב"ד 

להצלחת כלל השליחים. 
הוא  המרכזיים  הרגעים  אחד  לכינוס,  הבאים  מבחינת 
הריקוד  והוא   - הכינוס  יום  אירועי  את  חותם  שבעצם  זה 
המרומם המשותף המסיים את מעמד ה'באנקעט' בסוף ימי 
האחד  'באנקעט',  אירועי  שני  מתקיימים  למעשה  הכינוס. 
של מרכז השלוחים הרשמי, ביום ראשון בערב, בהאנגר ענק 
שבת  במוצאי  המשיחי,  הפלג  של  והשני  ברוקלין,  מזח  על 
ה-770.  מליובאוויטש,  הרבי  של  המדרש  בבית  האחרונה, 
ו"הרים"  חב"ד  משירי  ששר  פישר  דודו  הזמר  זה  היה  שם 
את האולם בשמחה. פישר לא הגיע למעשה כדי לשיר. הוא 
נולדה  שאמו  לראשונה  סיפר  במסגרתו  אישי,  נאום  נשא 
מחב"ד,  הקודם  הרבי  של  ברכתו  בזכות  בבריאות  למעשה 
הריי"צ. הוא הציג לציבור את המכתב הישן שבו בירך הרבי 
ללא  אמו  נולדה  בזכותה  בלידתה,  שהתקשתה  היולדה  את 
כל קושי לבסוף, והוסיף אנקדוטות אישיות שחווה בחברת 

שליחי חב"ד ברחבי העולם.

כמו  נראה  באמת  וזה  במקום,  פוגש  שאתה  שליח  מכל 
כינוס של שגרירים מכל העולם בשל בליל השפות שנשמע 
על  מרתקים  סיפורים  ועוד  עוד  ברקע, אתה שומע  העת  כל 
יהודים  ועוד  ומקרבת עוד  פירות,  עבודה מאומצת הנושאת 

לאביהם שבשמים. 
עיר  שבצרפת,  בסן-מור  חב"ד  בשליח  למשל  פגשנו 
במקום  פועל  הוא  לפריז.  דרומית  קילומטר   30 השוכנת 
כשמונה שנים בלבד, כאשר בזמן שהגיע לגור שם, נאמר לו 
שבמקום ישנן כ-150 משפחות יהודיות. "לא הכרתי אף אחד 
והתחלתי את הכל מאפס", הוא מספר לנו. "אמרו לי גם שיש 
חנות כשרה במקום, וניתן לפעול בקרב יהודי האזור. הגעתי 
לשם בלי להכיר כלום, וכיום - אנחנו כבר בקשר עם כ-1,500 

משפחות יהודיות!".
בפיו היה סיפור מעניין שאירע אתו לאחרונה. "נסעתי על 
להם  להניח  אנשים,  לפגוש  שישי,  ביום  לפעילות  אופנוע 
תפילין וכו'. היה זה יום גשום, ולפתע התהפכתי בכביש עם 
האופנוע. לידי עצרה אישה עם רכבה, והציעה לי את עזרתה. 
גיליתי לאט לאט שהכל בסדר איתי, אבל היא שדאגה שאלה 
אותי בעברית: הכל בסדר? אני חונכתי שכל דבר שקורה הוא 
איתה.  מסוימת  שליחות  לי  שיש  וכנראה  פרטית,  בהשגחה 
נרות שבת, והיא השיבה לי  שאלתי אותה אם היא מדליקה 
אותה  להזמין  ניתן  אם  אותה  ושאלתי  המשכתי  בשלילה. 
אלינו לסעודת שבת, והיא השיבה שבשמחה. סיפרתי לאשתי 
שבשבת תבוא עוד אורחת, בנוסף לאורחים הרבים שאנחנו 
מארחים מידי שבוע. אך לבסוף - היא לא הגיעה. עברו כמה 
ממנה  קיבלתי  אחד  שיום  עד  מהעניין,  ושכחתי  שבועות 
הודעה בעניין אחר, ואז הרמתי אליה טלפון ואמרתי שאנחנו 
עדיין מחכים לה. אותו שבוע היה ערב פורים, והזמנו אותה 
ומאד  הגיעה  אכן  כבר  היא  לשם  בביתנו.  מגילה  לקריאת 
שמחה. גם לשבת שלאחר מכן היא הגיעה, ואז הצגתי אותה 
עצרה  אז  וכו'.  האופנוע  עם  המפגש  את  וסיפרתי  לאורחים 
אותה אישה וביקשה ממני לספר את גירסתה למה שבאמת 
היה, והתחילה לדבר במשך דקות ארוכות ולספר את סיפורה.
"הסתבר לנו שהיא יהודיה, אבל כבר מגיל צעיר לא שמרה 
על קשר עם משפחתה. 20 שנה היא לא מדברת עם הוריה, 
והיא גרה לבד בלי עבודה מסודרת. להיות בודדה בת 45 זה 
לא פשוט, אז היא חיפשה עבודה. בגלל הזהות היהודית שלה 
היא ביקשה לעבוד במקום יהודי שאולי יהווה עבורה חברה 
לשבתות  אותה  הזמינו  לא  העובדים  כאשר  אך  מתאימה, 
העבודה  את  עזבה  לגמרי,  התייאשה  היא  בביתם,  ולחגים 
ההיא והלכה לעבוד ב...מקהלת כנסייה, ולא עוד - אלא בזמן 
ליל שבת, בו תמיד היא חשה בודדה עוד יותר. זמן רב היא 
עבדה כך בשבת ובכלל שכחה מהמושג הזה, עד מה שקרה 
לי באותו ערב שבת עם האופנוע, שהביא אותי לפגוש אותה, 
הזיכרון  את  שוב  בה  להצית  ובכך  שלום'  'שבת  לה  לומר 
לשבת וליהדות. מאז הכל חזרה אליה, ודרכנו היא התקרבה 

מאד לאחרונה ב"ה אל היהדות".
מתלהבים  לא  ממש  השליחים  ככל  רוב  למעשה  אבל 
כאשר  יותר,  הרבה  גוברת  התלהבותו  אלו.  מעין  מסיפורים 
הם מספרים על עוד ועוד זוגות ששולחים את ילדיהם לבתי 
סיפורים  בלי  גם  חב"ד,  שמפעילה  במקום  היהודיים  הספר 
יהודי  ילד  מיוחדים של מפגשים ליד האופנוע. לדידם, עוד 
שנכנס לבית ספר יהודי ולומד תורה ויהדות, זה סיפור גדול 

הרבה יותר.
שלו  השליחות  את  התחיל  שוחחנו,  איתו  אחר  שליח 
במוגילוס  שנים,  וחצי   10 לפני  יותר,  מוקדם  מעט  בניכר 
שבמזרח בלרוס. אלפי יהודים גרים בעיר הזו, והוא השליח 
הראשון שנשלח למקום. "היה ברור לנו שאנחנו נלך לעשות 
שליחות, וברור היה לנו גם שנעשה את השליחות במדינות 

חבר העמים", הוא אומר לנו. "הסיפור הכי גדול שאני יכול 
בעיר, שאנחנו  היהודיים  היום-יום  חיי  על  הוא  עליו,  לספר 
מהם  שרבים  אנשים,  מאד  שהרבה  היא  העובדה  פיתחנו. 
גדלו במשפחה שבה האם היא הדמות היהודית היחידה מכל 
לולי  יהדותם.  ומכירים את  כאן  חוזרים  המשפחה הסובבת, 
בית הספר היהודי שהקמנו כאן, יהודי המקום לא היה יודעים 
תורה.  וללמוד  כשר  לאכול  צריכים  ושהם  יהודים,  שהם 
מגיעים  אליהם  לתפילה,  קבועים  מניינים  יש  ה'  ברוך  כיום 
בקביעות עשרות מיהודי המקום. אחד מתלמידי בית-הספר, 

הוא כיום כבר אפילו תלמיד ישיבה".

שנת ההקהל במרכז
 

הזו?  לשנה  שעברו  משנים  הכינוס  בנושא  השתנה  מה 
שאלתי את הרב שרגא קרומבי, אחד המארגנים של ההתכנסות 
חסידי  כלל  "עבור  לי,  אמר  "למעשה",  הפלג המשיחי.  של 
להביא  המשיח.  כינוס:  באף  השתנתה  לא  המטרה  חב"ד 
נוספים  נושאים  יש  את המשיח. אחרי הנושא המרכזי הזה, 

שמדוברים השנה. אבל זהו ללא ספק הנושא המרכזי".
נושא  היה  הכינוס,  במרכז  השנה  שהיו  הנושאים  בין 
בשנה  ראה  מסתבר,  כך  מליובאוויטש,  הרבי  ה"הקהל". 
כינוסים  כמה  ארגנה לאחרונה  מיוחדת מאד. חב"ד  זו שנה 
מרכזיים לציון שנת ההקהל, וגם בכינוס השלוחים ניתן לכך 
מיוחד  וידאו  קטע  הוקרן  גם  באירוע  נרחבת.  במה  כמובן 
הנואמים, ללא  כלל  בנושא ההקהל. אבל  מדבריו של הרבי 
יוצא מן הכלל, דיברו כולם על נושא הגאולה והבאת המשיח 

בקרוב בימינו.
שהזכיר  ברווין,  ישעיה  יוסף  הרב  היה  נוסף  מרכזי  נואם 
בדבריו את פתיחת כינוס השלוחים בשנת תשנ"ב, בהתוועדות 
הכנת  היא  היחידה  "השליחות  כי  קבע  בה  בזמנו  הרבי  של 

העולם כולו לקבלת פני משיח".

 

ממשיכים את המהפכה
 

עוד אחד מרגעי השיא הרבים בשבוע של כינוס השלוחים, 
הוא היום בו מצלמים את התמונה המרכזית של כל השליחים 
שהתקבצו מכל רחבי העולם. בשורה הראשונה והמכובדת, 
צלמים  עשרות  מולם  השליחים.  ומכובדי  זקני  יושבים 
יהודים  אלפי  ובה  השנתית  מהתמונה  שנהנים  ועיתונאים, 

מסורים לתורה ולמצוות בכל רחבי העולם, בפריים אחד.
ראשון  ביום  חתם  חב"ד  של  השלוחים  כינוס  אירועי  את 
רובם  איש,  אלפים  כששת  בהשתתפות  הרשמי,  ה'באנקט' 
בולט  נאום  העולם.  מכל  ותומכים  תורמים  ועמם  השלוחים 
עמאר  הגרש"מ  הראשי  הרב  של  נאומו  היה  הזה  באירוע 
שליט"א, שסיפר גם את סיפורו האישי כמי שגדל במרוקו, 
ולמד בישיבת חב"ד שהייתה במרוקו, בראשות שליח חב"ד 

למדינה.
ממשיכים  שאתם  לכם  "דעו  לשליחים:  אמר  בדבריו 
הרבי  שחולל  המהפכה  אדמות,  עלי  הגדולה  המהפכה  את 
מליובאוויטש בדור האחרון. היו רבים שהגו ופעלו רעיונות 
נשגבים, אך עם הזמן הם חסרים והולכים עד שהם נשכחים. 
הקודש  ברוח  שהן  הרבי  של  הקדושות  פעולותיו  אבל 

ובמסירות אין קץ, מאירות והולכות ומתרבות מיום ליום".
איש  איש  למחרת  שישובו  השליחים,  אלפי  ישבו  מולו 

למקומו, והנהנו בהסכמה.
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 אתם מכירים אותו כזמר מצליח, אבל אצלי בראש הוא מתקשר דווקא לבית-
כנסת. קוראים לו ר' שלמה טויסיג.

מאחורי הרב טויסיג כבר כמה וכמה אלבומים חסידיים מוצלחים, האחרון 
מביניהם יצא לפני חודשיים, עם טובי המלחינים והמעבדים החסידיים. הוא מופיע ערב-
ערב בחתונות ניו יורק וארה"ב היהודית, בבורו פארק, וויליאמסבורג ואפילו בלייקווד, 
בדינרים  מבוקש  זמר  גם  הוא  וכלות.  חתנים  ומשמח  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד 

היוקרתיים באזור, ומעורה עמוק בתעשיית המוזיקה החסידית האמריקאית ולא רק.
ככה אתם, כנראה, מכירים אותו.

מתפלל  אני  בו  הכנסת  בית  רב  אלא  "זמר",  לא  שנים  כמה  כבר  הוא  בשבילי  אבל 
בקביעות כשאני מגיע לניו יורק. אפילו ביקשתי ממנו השבוע להניח מדבקה קבועה עם 

השם שלי על הכיסא הקבוע בבית-הכנסת.
לפני שנים ספורות נפטר אביו, אב"ד בעלעד זצ"ל, שהיה אדם מפורסם מאד בניו יורק 
היהודית, ששיעוריו ושיחותיו נודעו כמתוקים מדבש. לאחר שהוא נפטר, עלתה השאלה 
יירש את מקומו בראש הקהילה. הרי בנו הגדול, ר' שלמה, הוא זמר מצליח. אז מי  מי 
יירש את מקומו? ואז הגיע ר' שלמה טויסיג, והוכיח שאפשר גם וגם. הוא גם זמר חתונות 
מצליח בדיוק כפי שהיה עד פטירת אביו, וגם עומד בראש קהילת בעלעד ברחוב ה-58 

פינת ה-14 אבניו בבורו פארק, ומוסר שיעורים ושיחות.
בכל בוקר ראיתי אותו השבוע מגיע לבית הכנסת ב-7 בבוקר, ללמוד שעה לפני התפילה, 

כשאך שלוש-ארבע שעות לפני כן הוא חזר מחתונה ארוכה ומייגעת.
בשבתות אי אפשר להכניס לבית הכנסת אפילו מחט, ואחד המתפללים הצהיר בפניי 

שגם אם בית הכנסת יורחב פי שניים מגודלו העכשווי, הוא עדיין יהיה צר מלהכיל.
על שני דברים הוא שקד לאחרונה: הראשון, הוצאת שיחותיו של אביו, שאכן יצאו לא 
מזמן תחת השם "אדרת יוסף" בהוצאה מפוארת. והשני, הוצאת אלבומו החסידי החדש. 
על הראשון, מי אני שימליץ, אבל על השני - אני יכול לומר שכבר ימים ארוכים הוא לא 
יוצא מהרכב. אולי הוספת התואר "הרב" שלמה טויסיג לעטיפת האלבום, היא שאחראית 

על התוצר המוזיקלי המעניין של הרב המזמר.

בשבת האחרונה שהינו בקראון הייטס, ומישהו לחש על אוזנינו שוויליאמסבורג 
היא לא רחוקה, ושווה ללכת אל הטיש של האדמו"ר רבי זלמן לייב מסאטמר 
שליט"א. כמה זמן הליכה? שאלנו. מקסימום עשרים דקות, נענינו, והחלטנו: 

הולכים.
לסוגיית  נגיע  מעט  עוד  לפנינו.  עומד  מה  חלמנו  לא  הזאת,  ההחלטה  את  כשקיבלנו 
הזמן המדויק, אבל עוד לפני כן: הדרך עצמה. האזור היהודי בקראון הייטס שוכן בעצמו 
בתוככי אזור ענק של שחורים, אז תארו לכם מה הולך בשכונות שמסביב. בוא נגיד שלא 

אווירת שבת שמרגישים ליד מקווה האר"י בצפת בשעת רעווא דרעווין.
צעדנו וצעדנו, עברנו רחובות ושדרות, והיעד עוד לא נראה באופק. מסביב כבר שעת 
לא  בשעריהן  הבאים  וגם  הזו,  בשעה  פתוחות  מפוקפקות  מאורות  רק  מאוחרת,  לילה 
נראים האנשים הכי הגונים בעולם שהיית מבקש לשהות בחברתם כמה שיותר. בואו נהיה 
ברורים יותר: פחדנו מאד. חלק מהדרך העדפנו לא לדבר, שלא ישמעו עברית, שלא יידעו 

שאנחנו יהודים ושלא יחשבו להתעסק איתנו בכלל. הלכנו ושתקנו עוד ועוד.
20 דקות עברו מזמן, גם 40, ואפילו סאטמר ייד אחד לא נראה באופק. לאחר שעברו 
חמישים דקות החלטנו: נלך עוד עשר דקות. אם נגיע נגיע, ואם לא - נוותר. עברו שמונה 
דקות, ופתאום לימיננו ראינו חניה ענקית של ההסעות הצהובות לבית הספר, ועליהן כתוב 
"ייטב לב - סאטמר", והבנו שאנחנו ממש קרובים. עוד כמה מטרים וכבר התחלנו לראות 

שטריימלא'ך ברחובות. החלטנו: ממשיכים.
איפה בית המדרש הגדול? שאלתי חסיד שעבר לידי, והוא החווה בידו קדימה: עוד 
שלושה רחובות תפנו שמאלה, וזה שם. המשכנו עוד קצת, לכיוון הרחוב ההוא, ופנינו 
של  הגדול  המדרש  בית  את  מולנו,  אותו  ראינו  ואז  אמר.  שהוא  להיכן  בדיוק  שמאלה, 
כאלפיים  שמכיל  הענק,  המדרש  בית  אל  שנכנסנו  לפני  רגע  בוויליאמסבורג.  סאטמר 
מקומות, רציתי להיות בטוח ושאלתי חסיד שעבר בחוץ: זה בית המדרש של סאטמר? 

כאן מתקיים כעת הטיש?
"כן", הוא השיב לי. "זה בית המדרש. אבל אין טיש עכשיו. הרבי לא נמצא. הרבי נסע 

לפלורידה לחודש וחצי".

אבל הפיצוי הגיע ביום ראשון.
בערבו של יום ראשון הגענו לעשות קצת "שופינג" ב"וודברי קאמן", אזור 
וכשסיימנו,  ומכנסיים,  חולצות  כמה  העמסנו  יורק.  בניו  ויפה  גדול  קניות 
ביותר?  הקרוב  הכנסת  בית  איפה  באזור.  מעריב  חיפשנו  בערב,  וחצי   8 בשעה  בערך 
נכון, ב"קרית יואל - מונרו" )במפה, אגב, זה מופיע תחת השם "קריאס יואל"(, משכנה 
דקות   8 מרחק  מהר"א מסאטמר שליט"א,  האדמו"ר  חסידי  סאטמר,  חסידות  השני של 

נסיעה. כשנכנסנו לעיירה היפה, הגדולה והמרשימה, עצרנו ליד חסיד מקומי שבדיוק יצא 
מהרכב, והתעניינו איפה גר האדמו"ר. הוא היה חביב והסביר לנו בדיוק היכן מעונו וגם 
היכן נמצא מעריב בשעה זו, והחלטנו לנסות להיכנס אל הרבי, בלי תיאום מוקדם ובלי 

תור. ככה, ספונטני.
5 דקות מאוחר יותר חנינו מתחת ביתו הרחב של האדמו"ר, וכמו חצופים ישראליים 
זה  היה  בקומה השנייה.  הדלת  את  ופתחנו  במדרגות  עלינו  ופשוט  אף אחד  לא שאלנו 
חדר הקבלה. היו שם, למזלנו, מעט מאד אנשים, ושאלנו את הגבאי, ר' שמואל )שמיל( 
פרידמן: אפשר להיכנס כעת אל הרבי? כן, הוא השיב בנועם. המתנו כמה דקות, ובינתיים 
הוא רשם על דפים את שמותינו ושמות קרובי המשפחה שבאנו לבקש עליהם ברכה. אחרי 

10 דקות הוא הודיע: אתם יכולים להיכנס כעת. 
ואז זכינו לרבע שעה קסומה במעונו של האדמו"ר. צריך לומר: לא היינו ממש נראים כמי 
שהתכוננו להיכנס לאדמו"ר )זה היה לגמרי לא מתוכנן, כאמור(, וגם לא היינו חבושים, 
כמו השאר, בקאפלוט'ש, אבל הרבי האיר לנו פנים במשך זמן ארוך במיוחד במושגים 
המקומיים )לדברי הגבאי(. הוא התעניין אצל כל אחד ואחד במקום מגוריו בארץ הקודש, 
ושוחח  עיתונות"(,  "קו  כנראה, על  ביום ראשון לראשונה,  )הרבי שמע  ומעשיו  עיסוקו 
איתנו ארוכות. רק פעם אחת היינו לרגע במתח. היה זה כאשר הרבי פנה לאחד מאיתנו, 
שגר מעבר לקו הירוק, ושאל למקום מגוריו. בתחילה הוא ניסה להתחמק: אני גר באזור 
ירושלים, ענה. "ב'שטוחים', אה?", נפנף האדמו"ר באצבעו בתוכחה קטנה, אבל הוסיף 
לה חיוך. ובסוף-בסוף הוא קרא אחד-אחד את כל דפי הבקשות לברכה שביקשנו, בירך 

כל אחד ואחד ונפרד מאיתנו במאור פנים גדול.
סאטמר, למדתי באותן שעות שהסתובבנו במונרו, היא לא רק חסידות של אנטי ואנטי 
)אנטי ציונות, אנטי מדינת ישראל וכו'(, אלא גם חסידות של בעד. בעד גמילות חסדים, 

ובעד אהבת ישראל.

נגעוך וכאשר עשינו עמך רק טוב, ונשלחך  "אם תעשה עימנו רעה כאשר לא 
בשלום", אומר אבימלך ליצחק בפרשת השבוע, פרשת תולדות.

מה בעצם אומר כאן אבימלך ליצחק? מגיע לנו שתעשה לנו טובות. למה? כי 
לא עשינו לך שום דבר רע.

אמר רבי מאיר שפירא מלובלין: זה בדיוק מה שהיה גם בימי אחשוורוש. כשאחשוורוש 
שאל את משרתיו מה נעשה יקר וגדולה למרדכי שהציל אותו ממוות, הם ענו לו: "לא 

נעשה עמו דבר". 
כלומר, אומר רבי מאיר שפירא, המשרתים ענו לו שהשכר של מרדכי היה שלא עשו לו 
כלום. לא דקרו אותו, לא זרקו עליו בקבוקי תבערה ולא הרביצו לו, "למרות" שהוא יהודי. 

זה כבר, אמרו אותם גויים, הרבה מאד.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שמעתם עברית במקומות הכי הזויים בעולם?

הרב המזמר
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לדעתו,  קשה  הכי  השלב  היה  זה  היקיצה, 
הפסיק  לא  ראשו  את  שהקיף  המתכת  מעגל 
לשדר את הצלצול הארור אל תוך מוחו, בפעם 
המאה הוא הזכיר לעצמו שהוא חייב לשנות את 
הצלצול הזה, למרות שלמעשה לאחר שישנה אותו הוא ישנא 
את הצלצול שיבוא אחריו, כי למעשה כאמור, היקיצה היתה 

השלב הכי קשה.
הוא התרומם והעין האלקטרונית שהיתה מחוברת לראשו 
התעוררה גם היא לחיים, הוא הוצף בעדכונים שוטפים שכמו 
עצמה  את  והטעינה  כבתה  אמנם  העין  עיניו,  מול  אל  צצו 
בשעה שישן אך לא חדלה לרגע מלהתעדכן, "הנשיא חשב 
לאחרונה בחשבונו הפרטי כי אין שום סיכוי לשלום מאחר 
שהעמיסו  לאחר  מוחי  באירוע  לקו  אדם  בני  "שני  ש...", 
ממה שהקיבולת שלהם  יותר  האלקטרונית שלהם  העין  על 
בינוני  באורח  פצועים  "שני  גם  וכמובן  להכיל",  מסוגלת 

בתאונת דרכים מעל עזריאלי".
כואבת,  יקיצה  לאחר  כך  מכה  היה  הדיווחים  גל  כאשר 
בשביל  האנושיות-  אלו  עיניו-  את  לעצום  צריך  היה  הוא 
המהירה  התנועה  בין  מהפער  כתוצאה  סחרור  יחטוף  שלא 
התנועה  מול  אל  האלקטרונית  בעין  שטסו  המבזקים  של 
הדלה שהתחוללה בעיניו האנושיות ואשר הסתכמה בתנועת 
תלוי  שהיה  הזקן  הקיר  בשעון  השניות  של  הקטן  המחוג 

לתפארת בחדרו.
כך  כדי  ותוך  והתלבש,  קם  הוא  מעט  שהתאושש  לאחר 
ענה לכמה מחשבות שהשאירו לו חבריו בשעה שישן, לרגע 
קטן הוא נזכר בתקופת ההסתגלות שעבר לאחר שהתחבר אל 
העין האלקטרונית שלו, בה רכש את המיומנות הנדרשת כדי 
לבצע פעולות פיזיות לצד שימוש בעין האלקטרונית הדבר 
דרש אימון קוגנטיבי ממושך ולעיתים כלל גם נטילת תרופות 

פסיכיאטריות, אבל בסופו של דבר הוא התרגל.
אמא שלו חשבה אליו מחשבה היסטרית שסבא לא עונה 
לה בעין האלקטרונית, הוא גלגל את עיניו ) אלו האמיתיות( 
נלחצת  היא  עונה,  לא  סבא  סיפור,  אותו  יום  כל  למעלה, 
ומקפיצה את כולם, מישהו נוסע לבדוק, ואז מתברר שסבא 
שוב כיבה אותה בטעות, ואז צריך לשבת קצת אצל סבא כדי 
לא  ולהשתדל  קשות,  עוגיות  קצת  לאכול  מנומסים,  להיות 
לבהות יותר מדי כדי שלא יקלוט שאתם בעצם חושבים עם 
מישהו אחר דרך העין האלקטרונית, כן קצת לא נעים, אבל 

סבא התעקש לתקשר דרך הפה והאוזניים.
העיר,  מרכז  אל  העין  דרך  וניווט  הרחוב  אל  יצא  הוא 
השמש סינוורה אותו אז הוא הלך בעיניים עצומות, משתמש 
אוטומטית את טכנולוגיית משקפי השמש,  בעין שהפעילה 
הוא הלך כך בעיניים עצומות, עד שהגיע לפינת הרחוב שם 
במהירות, כשהעין  לצעוד  והתחיל  המוזיקה  נגן  את  הפעיל 

מתריעה מדי פעם על מכשול שנמצא בדרכו.
המסלול,  את  לו  שינתה  שלו  אמא  הדרך,  באמצע  בערך 

לרגע  הוא  דואגת,  נורא  אני  לו,  חשבה  היא  תורך,  הפעם 
התמקד בעיניו האנושיות וראה מולו שדה פורחת עם הרבה 
צבעים וגוונים שלרגע תפסו את מבטו, רוח נשבה, גם לפרט 
הזה הוא בקושי שם לב, הוא התנער מייד ושינה את המסלול 

בשמץ של רוגז.
כשהגיע לבית האבן שהיה הבית של סבא שלו )התמונה 
דקות  כמה  כבר  האלקטרונית  בעין  הופיעה  מימדית  התלת 
וחשב לכל מאן דבעי שהוא  נעצר  לפני שהגיע לשם(, הוא 
נכנס לסבא, מעליו חלפה מונית אוירית במהירות, )העין מדדה 
בדרכם  ברחוב  צעדו  אנשים  כמה  קמ''ש(,  מאתיים  לפחות 
ליעד כזה או אחר אשר הוכתב על ידי העיניים האלקטרוניות, 
לא נוצר ביניהם קשר עין )שאינה אלקטרונית( למרות שהוא 

כבר ידע מה שמותיהם הפרטיים ואיפה הם גרים.
הוא ניסה שוב לחשוב אל סבא, אבל העין שלו לא היתה 
השתמש  קל  היסוס  ולאחר  המפתן  על  עמד  הוא  מחוברת, 

הפעולה  את  מכנים  שלא  איך  או  הדלת",  על  "ונקש  בידו 
הפרימיטיבית הזו.

בית  בחלוק  לבוש  היה  הוא  הדלת,  את  פתח  כצפוי  סבא 
ונעל נעלי בית פרוותיות, הוא חייך ואמר לו להכנס, הוא לא 

חבש את העין האלקטרונית שלו.
הוא חשב לאמא שלו שהכל בסדר ושסבא לא חובש את 
לעצמו  תיאר  והוא  ה',  ברוך  חשבה  שלו  אמא  בכלל,  העין 
האנחה  נשמעת  איך  להיזכר  הצליח  לא  הוא  נאנחת,  שהיא 

שלה.
הסבא הכין לשניהם קפה, והוא ניצל את הזמן כדי לעבור 
על כמה סרטונים חדשים שכמה אנשים חשבו אליו, הארומה 

החזקה של הקפה גירתה אך במעט את מוחו העסוק.
והנמוך, הוא  מה נשמע מתי? שאל הסבא בקולו העמוק 
הכל  העין,  דרך  איתו  יתקשר  שהסבא  סיכוי  שאין  שהבין 
בסדר, הוא ענה דרך הפה וקיווה שאף אחד לא שומע אותם, 

הוא גילה שזו הפעם הראשונה השבוע שהוא משתמש בקולו 
האנושי.

מה יהיה סבא? הוא שאל, שוב שכחת לחבוש את העין?
מאז  אבל  מופלג  זקן  אמנם  אני  הסבא,  אמר  לא שכחתי, 
הטיפות האלה של האלצהיימר אתה יודע איך זה, אתה פשוט 
נשאר שפוי עד הפעימה האחרונה, מה שאולי טוב לך אבל 

אולי לא משהו בשביל הילדים, הוא הוסיף בהרהור.
אז למה אתה לא חובש אותה? הוא שאל, והרגיש שהדיבור 

מתיש אותו, הרבה יותר קל לחשוב.
מה  זה  לעצמו,  הסבא  אמר  אותי,  שואל  הוא  לא,  למה 
ששאלו כולם לפני מאה שנה כשהסמארט-פון נכנס, למה לא 

באמת? 
אחרית  נבואת  לעצמו,  חשב  הוא  שוב,  מתחיל  זה  הנה 

הימים של סבא.
פעם אנשים היו באמת חיים, אמר הסבא, והם לא הסתובבו 

עם הגבעולים האלה על הראש!
האלקטרוניות,  העיניים  את  כינה  הוא  ככה  "גבעולים", 

הוא חשב שזה מצחיק.
תתקדם סבא, הוא אמר בעייפות, אין בזה שום רע.

אתה תקשיב לי בחור צעיר! אמר הסבא, אתה נולדת לזה, 
אתה לא מכיר שום מציאות אחרת, תקעו לך "גבעול" במוח 
שבהם  התקופות  את  זוכר  אני  הלאה,  להמשיך  לך  ואמרו 
הגבעולים עוד לא היו מחוברים למוח, "הגבעולים" אז היו 
באמצעות  טלפוני  קשר  יצרו  רק  שבמקור  קטנים  מכשירים 
לעצמו,  חשב  מתי  לוויין,  הרגע  אמר  באמת  הוא   ( לוויין 
וואו, כל כך מיושן(, אז עוד לא יצרו את הטיפול הקוגנטיבי 
לבחור  יכול  היית  הנוכחית,  במציאות  החיים  את  שאיפשר 
המציאות  בתוך  או  הקרקע  על  אתה  אם  מסויימת  במידה 
האחרת, היו זמנים שהיית מדבר, צוחק בקול, כועס, בוכה, 

שר, מסתכל לאנשים בעיניים, 
תביט בי מתי, אמר הסבא בנימה שמתי לא הצליח לזהות, 
מתי הבטת למישהו בעיניים לאחרונה? אתה לא זוכר נכון? 
המציאות מאז נקרעה לגזרים, כולם כאן חיים בשני מישורים 
ואני  האחרת,  המציאות  לכיוון  רצינית  נטייה  עם  זמנית,  בו 
חייב  אני  כך,  לחיות  מסוגל  לא  פשוט  אחר  לדור  ששייך 
להזכיר לעצמי שאני חי, לפני שנים כאשר האנשים דיברו על 
העתיד, הם פחדו שהרובוטים ישתלטו על בני האדם, אבל 

במציאות קרה משהו גרוע יותר, האדם עצמו הפך לרובוט.
אני חושב שאתה קצת מגזים סבא, אמר מתי ופיהק, תראה 

אותי! אני בסדר גמור.
אה, כן, אמר הסבא, אז אולי תסביר לי איך לא שמת לב 

בדרכך לכאן, שיורד גשם ושכולך נרטב?
לשד  עד  רטוב  שהוא  והבין  עצמו  על  הסתכל  מייד  מתי 
עצמותיו, בהיסח הדעת הוא מישש את "הגבעול", וזה, היה 

יבש לחלוטין.



הנה זה מתחיל שוב, הוא חשב לעצמו, 
נבואת אחרית הימים של סבא.

פעם אנשים היו באמת חיים, אמר 
הסבא, והם לא הסתובבו עם הגבעולים 

האלה על הראש!
"גבעולים", ככה הוא כינה את העיניים 

האלקטרוניות, הוא חשב שזה מצחיק

המציאות האחרת
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עברנו
לסניף חדש!
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