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ינון פלח

אחדות העבודה
הרצוג  בוז'י  של  מפלגתו  מחברי  חלק 
נתניהו.  לממשלת  להצטרף  לו  קוראים 
גם  אחרת.  מסיבה  זאת  מנמק  אחד  כל 
תקציב  של  אישורו  שלאחר  יודעים,  הם 
לפחות  מובטח  הממשלה  של  שרידותה  המדינה, 

לשנה וחצי הקרובות.
חבריה.  עם  מיטיבה  לא  באופוזיציה  הישיבה 
המחנה  של  השנייה  העשירייה  בירכתי  היושבים 
החיים  על  להשפיע  דרך  מוצאים  לא  הציוני, 
פוליטיות,  אספירציות  עם  לאנשים  הציבוריים. 
כוכבי  עמוס  הפוליטי  במרחב  להתנהל  מאד  קשה 
איילת  יונה,  יוסי  כדוגמת  כנסת  חברי  התקשורת. 
ראובן  בן  אייל  סבטלובה,  קסניה  ורבין,  נחמיאס 
יותר  האזרחיים  בחייהם  לבלוט  הצליחו  ואחרים, 
מכפי שהם מביאים את עצמם לידי ביטוי בספסלים 

האחוריים של האופוזיציה.
לומר  אומץ  מספיק  שאזרו  אלו  לפחות  חלקם, 
אחדות,  לממשלת  שכניסה  מאמינים  בקול,  זאת 
הקריירה  את  תציל  גם  ואולי  תדמיתם  את  תשפר 

הפוליטית שלהם.

סתימת הגולל

את  אבל  ברטוריקה,  ניחן  לא  ליברמן  אביגדור 
קולח,  סגנון  חדות,  לקחת;  אפשר  אי  לו  שיש  מה 
חוסך  לא  שהוא  הוכיח  כבר  הוא  תעוזה.  ישירות, 

במילים, גם לא כשהוא בוחר להעביר ביקורת.
על  הלחשושים  הפוליטיים  כשבמסדרונות 
בקול  לדיבורים  בהדרגה  הופכים  אחדות  ממשלת 
את  לטרוף  יודע  תמיד  ליברמן  רם,  יותר  מעט 

הקלפים.
בישיבת הסיעה של ישראל ביתנו השבוע, החזיר 
ליברמן את הצבע ללחיים הפוליטיות. הוא התייחס 
המערכת  של  יומה  סדר  על  ביותר  הבוער  לנושא 
אותי  "כששואלים  הממשלה.  הרחבת  הפוליטית: 
ליברמן,  פתח  לנתניהו",  מצטרפים  לא  אתם  למה 
"תמיד יש את השאלה איזה נתניהו: נתניהו שאמר 
ערבים  המוני  כי  להצביע  'לכו  הבחירות  לפני 
רץ  כך  שאחר  נתניהו  או  הקלפיות',  על  מסתערים 

והתנצל וביקש מהם סליחה?"
ליברמן  בדיוק מתכוונים?", תהה  נתניהו  "איזה 
'במשמרת  הבחירות  לפני  שאמר  "נתניהו  בקול. 
נתניהו  או  פלסטינית',  מדינה  תקום  לא  שלי 
'אני מחויב לרעיון של  שעכשיו אמר אצל אובמה 
שתי מדינות לשני עמים'? אולי זה נתניהו שהפסיק 
הבחירות  לפני  הפלסטינית  לרשות  כסף  העברת 
הכסף  העברת  את  החזיר  הבחירות  אחרי  ומיד 
שמממן כל רוצח יהודים בסדר גודל של 15-14 אלף 
שקל? וזה כשמשכורת ממוצעת של מורה ברשות 

ל-1000   900 בין  היא  הפלסטינית 
צריך  בדיוק  נתניהו  לאיזה  אז  שקל. 
להבין.  אני באמת מחכה  להצטרף? 
בתקופה  גם  שאמר  נתניהו  אותו 
וללא  בנחישות  שיילחם  האחרונה 
ומבחוץ?  מבפנים  בטרור  פשרות 
בזרועות  שקיבל  נתניהו  אותו 
בלשכתו  והדר  פאר  וברוב  פתוחות 
את חנין זועבי וג'מאל זחאלקה ונתן 
המגזר  עבור  שקל  מיליון   900 להם 
להרחיב  יוכלו  שהם  כדי  הערבי 
ולהעמיק את האחיזה שלהם במגזר 
דיל עם  נתניהו שסגר  הערבי? אותו 
הממוקד?  הסיכול  על  וויתר  חמאס 
שיודעים  חמאס  ראשי  אותם  ולכן 
מתייצבים  והם  חסינות  להם  שיש 
כל  ואחרי  מצלמות  מול  פחד  ללא 
מברכים  שהם  אומרים  יהודי  רצח 

על זה וקוראים להמשיך ברצח יהודים. כשיחליטו 
בליכוד איזה נתניהו הם רוצים, אז אנחנו גם נשקול. 
אבל כל עוד הם לא החליטו מי זה נתניהו - אז קשה 

לנו להצטרף לאותה ממשלה. אני בזה סיימתי".
על  הגולל  סתימת  נאום  זה  היה  תרצו,  אם 
לקואליציית  ביתנו  ישראל  של  אפשרית  הצטרפות 
ממשלות  בשתי  שישב  אחרי  הנוכחית.  נתניהו 
למקום  מכוון  ליברמן  נתניהו,  עמד  שבראשן 
לחבור  אותו  לשכנע  עשוי  בטחוני  כאוס  רק  אחר. 
לממשלה הנוכחית. עד אז, הוא נותן לנתניהו להזיע 
במשא ומתן הבלי פורמלי שמתנהל )או לא מתנהל, 
תלוי את מי שואלים( מול המחנה הציוני ואנשיו של 

בוז'י הרצוג.

קיש קיש קריא

לשרוד,  ממשיכה  נתניהו  של  הצרה  הקואליציה 
גם כאשר עולה לסדר היום נושא טעון ופרובלמטי. 
דווקא חברי הכנסת הערבים הם שהצילו השבוע את 
ממשלתו של נתניהו. ח"כ יואב קיש שכבר בשבוע 
שעבר הודיע שלא יתמוך בתיקון לחוק הגיוס כפי 
לכאב  גרם  החרדיות,  למפלגות  נתניהו  שהבטיח 

ראש לא קטן לנתניהו. 
מחד, כמי שהיה ממקימי מאהל הפראיירים, הוא 
לא רצה לצאת פראייר בעצמו, ודאי לא בעיני חבריו 
למחאה. מאידך, המשמעת הסיעתית מחייבת אותו 

לא להפיל את הממשלה.
מטעמים  בנקל:  נמצא  היצירתי  הפתרון 
נעדרים  הערבים  הכנסת  חברי  אידיאולוגיים, 
מהצבעות שעניינן נושאי גיוס לצבא. במצב הנתון, 
גם הצבעת נגד של ח"כ קיש לא מעלה ולא מורידה. 
קיש  וח"כ  יציבה;  נותרה  הממשלה  עבר,  החוק 
התגאה באוזני חבריו על עמידתו הבלתי מתפשרת.

שכר שיחה נאה

המפלגות החרדיות, לפחות כמה מחברי הכנסת 
עם  האחרונים  בשבועיים  יצאו  שבהן,  הבולטים 
רשימת הישגים. הן בהצבעה על חוק התקציב, הן 

בהצבעה על תיקון חוק הגיוס.
שהרי  הארוכה,  הקרדיטים  לרשימת  אכנס  לא 
של   הימים  דברי  בספר  ופורסמו  נכתבו  הדברים 

העיתונות היומית החרדית לגווניה ולשבטיה.
הפרשנים  בכיר  ברנע,  נחום  שכתב  דברים  הנה 
חוקי  נחקקו  בטרם  עוד  אחרונות",  "ידיעות  של 
התקציב והגיוס, כאשר ש"ס ויהדות התורה, התנו 

את תמיכתם בתקציב בתיקון חוק הגיוס.
"המפלגות החרדיות בכנסת מתנות את התמיכה 

בחוק  הפלילי  הסעיף  בביטול  בתקציב  שלהן 
הגיוס לחרדים. יש עתיד, שגיוס חרדים היה הדגל 
"זאת  החרדים.  על  כוחה  בשארית  הסתערה  שלה, 
סחיטה", אמר ח"כ יעקב פרי, והחרה החזיק אחריו 

יאיר לפיד.
לאחר  ישנה.  פוליטיקה  היא  שלהם  "המחאה 
הבחירות, כאשר הליכוד חיזר אחר ראשי המפלגות 
להצטרף  הסכמתם  את  התנו  הם  החרדיות, 
לקואליציה בשינוי חוק הגיוס. ישראלים רבים לא 
מי שעיניו  כל  אבל  לא.  אני  גם  השינוי:  את  אהבו 

בראשו יודע שהם לא יכלו אחרת.
"הליכוד לא קיים את ההתחייבות שלו עד היום. 
אישור התקציב הוא ההזדמנות של החרדים להכריח 
מנצלת  מפלגה  כאשר  בהסכם.  לעמוד  הליכוד  את 
את כוח המיקוח שלה כדי לקבל מה שהובטח לה 

בדין, זאת לא סחיטה: זה יושר".
נוספת  מילה  שכל  דומה  ברנע.  דברי  כאן  עד 
מיותרת, אולם חייבים לומר באומץ: זהו קול בודד 
מספיק  היה  לברנע  הישראלית.  התקשורת  בשדה 

אומץ לכתוב זאת בטורו השבועי.

מבצע יונתן

האמריקאי  בכלא  שישב  האיש  פולארד,  יונתן 
שישי  ביום  שוחרר  ישראל,  לטובת  ריגול  בשל 
לשלושים  אותו  שפטה  אמריקה  לחופשי.  האחרון 
לא  אף  ויתרה  לא  היא  ובריח;  סורג  מאחורי  שנה 

על יום אחד.
ישראל  ברורה:  די  המסקנה  לאחור,  במבט 
נכשלה בניסיון להביא לשחרורו המוקדם. ממשלות 
ישראל לדורותיהן, עשו כל משגה אפשרי בשלושת 

העשורים שחלפו.
שאיפות  עם  צעיר  כאדם  לכלא  נכנס  פולארד 
אמביציוזיות בגיל 31. הוא יצא משם, כששערותיו 
מאפירות ומלבינות, בגיל 61, כשמיטב שנותיו כבר 

מאחוריו.
כל ראשי הממשלות בשלושים השנים האחרונות 
בישראל  האמריקאים.  של  ליבם  על  לדבר  ניסו 
הוקמו שדולות, נחתמו עצומות, התקיימו תפילות. 
אבל האמריקאים אטמו את אוזנם, בעיקר את ליבם. 
שהטיל  וטו  אך  אותו,  לחון  הסכים  כבר  קלינטון 
ראש הסי-אי-איי דאז, ג'ורג' טנט, הניא אותו ברגע 
גם בוש כמעט והשתכנע. אובמה הסכים  האחרון. 
לדבר על זה. בשורה התחתונה: כל המאמצים היו 
לשווא. פולארד מיצה עד תום את שלושים השנים 

שנגזרו עליו.
הדור הבא של המרגלים הישראלים יחשוב פעם 
אם  בכפו.  נפשו  את  לשים  שיסכים  לפני  נוספת 
אזרח  לשחרר  מצליחה  לא  ישראל 
בכלא  שיושב  ישראלי-אמריקאי 
שלה,  ביותר  הידידותית  במדינה 
אחרים,  שבמקומות  להניח  סביר 

העסק יהיה מסובך הרבה יותר.
עשה  שהוא  לומר  יכול  נתניהו 
ראש  מכל  יותר  פולארד  של  למענו 
ממשלה אחר. עובדתית זה נכון ולו 
רק בשל החישוב המתמטי הפשוט. 
יותר  ממשלה  כראש  מכהן  נתניהו 
שמספר  טבעי  אך  קודמיו.  מכל 
לא  אם  שלהם.  על  עולה  ניסיונותיו 
המוקדם,  לשחרורו  להביא  הצליח 

כישלונו גדול משלהם.
פולארד שוב חופשי, וזו הבשורה 
הטובה היחידה שניתן לומר בהקשר 
הזה. לגבי מדינת ישראל והיחס שלה 
למרגליה, אין באמת בשורות טובות.

לא הולך לשום מקום. ליברמן בשבוע שעבר

מנופף  צ'מברליין  חוזר.  שידור 
בהסכם עם היטלר 

בוועידה השתתפו 
מנהיגי גרמניה, 
בריטניה, צרפת 
ואיטליה שבראשה 
עמד מוסוליני. 
הנושא העיקרי עליו 
דנו עסק בדרישתו 
של היטלר לספח 
את חבל הסודטים 
לגרמניה, על 
אף שהשטח 
הזה מעולם לא 
היה בריבונות 
גרמנית. לגודל 
האבסורד, אף לא 
נציג של ממשלת 
צ'כוסלובקיה, או 
של ברית המועצות, 
בת בריתה, לא 
השתתפו בוועידה. 
לימים תהפוך 
"מדיניות מינכן" 
למטבע לשון וכינוי 
למדיניות פיוס 
כלפי רודן תוקפן
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הפתרון 
היצירתי נמצא 

בנקל: מטעמים 
אידיאולוגיים, 
חברי הכנסת 

הערבים נעדרים 
מהצבעות 

שעניינן נושאי 
גיוס לצבא. 

במצב הנתון, 
גם הצבעת נגד 

של ח"כ קיש 
לא מעלה ולא 
מורידה. החוק 

עבר, הממשלה 
נותרה יציבה; 

וח"כ קיש 
התגאה באוזני 

חבריו על 
עמידתו הבלתי 

מתפשרת

עולם כמנהגו אטום

מרגוט וולסטרום, שרת החוץ השבדית, הייתה רק 
הסנונית. בראיון לתקשורת ההולנדית, כאשר ניסתה 
להסביר את מניעי הטרוריסטים שביצעו את פיגועי 
הטרור בצרפת, היא בחרה את הפלסטינאים כדוגמא. 
נוטים  הצעירים  הסבירה,  אופק,  ואין  עתיד  כשאין 
לעבר פעולות טרור. כך זה בצרפת, כך זה בפלסטין.

טרור  ארגוני  אצל  היגיון  שמחפש  מי 
איסלאמיסטים, מובטח לו כישלון מהדהד. עד ששרת 
החוץ השבדית תפנים ותלמד את האג'נדה העומדת 
מאחורי פעולותיו של ארגון דאע"ש, רחובותיה של 
לבלגיה; בדומה  לקן צרעות. בדומה  יהפכו  שבדיה 
לצרפת; בדומה לכל מדינה החברה באיחוד האירופי 

שפתחה את שעריה בפני מיליוני מוסלמים.
דאע"ש  מעשי  בין  הקושרת  העולם  תפיסת 
בלעדית  נחלתה  אינה  הפלסטיני,  לטרור  באירופה 
של השרה השבדית. נשיא המפלגה הסוציאליסטית 
יותר כשהסביר  יאן ארינסן, היה בוטה אף  בהולנד, 
בראיון לרדיו ההולנדי שמבצעי הפיגוע בפריז פעלו 
הישראלי-פלסטיני.  מהסכסוך  תסכול  בגלל  חלקית 
דבר קשורה לסכסוך  "ההתנהגות שלהם בסופו של 
הישראלי-פלסטיני. הבחורים שביצעו את ההתקפות 
בוודאי באו מקבוצות של אנשים זועמים מהפרברים 
כר  הוא  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  הצרפתיים. 

גידול להתקפות כאלה".
בלדווין  יאן  לשעבר  איסלנד  של  החוץ  שר  גם 
האניבאלסון נקט בגישה דומה. בראיון לתחנת רדיו 
במדינה, קרא בלדווין לאנשים להתפלל לא רק למען 
בשטחים  שנהרגו  הפלסטינים  למען  גם  אלא  פריז 
לא  בואו  אבל  פריז  למען  נתפלל  "בואו  הכבושים: 
רק נתפלל למענה. בואו נתפלל למען העולם. בואו 
נתפלל למען 60 מיליון האנשים שמתגוררים בצרפת, 
שנעקרו מבתיהם בעולם. בואו נתפלל למען ביירות, 
שזה  למרות  מתאבדים  מחבלים  ידי  על  שהותקפה 
לא הגיע לתקשורת. בואו נתפלל למען בגדד על מה 
שנהרגו  הפלסטינים  למען  נתפלל  בואו  שם.  שקרה 

בשטחים הכבושים".
למשרד החוץ בישראל, מלבד לזמן את השגרירים 
הדעות  לעשות.  מה  הרבה  אין  נזיפה,  לשיחות 

יכולים  אירופה,  של  המוסרי  והעיוות  הקדומות 
בוריה.  על  המציאות  את  שמכיר  אדם  כל  לקומם 
צופה  לפחות  כך  אירופה,  ללמוד.  מסרבת  אירופה 
לה העתיד, עומדת לשלם מחיר כבד על ההתרפסות 

והניסיון להבין את מי שמבקש להשמיד אותה. 

כשאירופה עצמה עיניים

המפלגה  היא  הלייבור  מפלגת  עניין:  ובאותו 
הייתה  היא  בגודלה בבריטניה. במשך שנים  השניה 
מפלגת אופוזיציה. מאז שטוני בלייר כבש את ראשות 
המפלגה, הלייבור תפסו את ההנהגה. גם מחליפו של 

בלייר, גורדון בראון, הצעיד את המפלגה לשלטון.
הרוב  את  איבדו  הלייבור  דבר.  נפל  ב-2010 
בפרלמנט והמפלגה השמרנית בראשה עומד דיוויד 

קמרון תפסה את ההנהגה.
תראו מה קרה למפלגה שנחשבה בעבר ידידותית 
לישראל. השבוע, דנה הוועידה הלאומית של מפלגת 
הלייבור בשאלה האם להטיל חרם על חברה בריטית 
מדובר  ישראל.  עם  המסחריים  קשריה  בשל  גדולה 
בחברה שמספקת שירותי אבטחה מתקדמים לחברות 
הפועלות ב-110 מדינות. בין חברי הוועידה נשמעו 
ישראל  בעמדת  שצידדו  היו  ולכאן.  לכאן  קולות 
ישראל.  נגד  בדה-לגיטימציה  להילחם  שיש  וסברו 
רוב חברי הוועידה חשבו אחרת. הקו האנטי ישראלי 
וחברת האבטחה תיאלץ לבחור: קשרי מסחר  ניצח 

עם ישראל או חרם מצד מפלגת הלייבור הבריטית.
בעוד זה מדבר, זה בא: ביום שבו פירסמה מפלגת 
הלייבור את החלטת הוועידה הלאומית של המפלגה, 
לפתוח  וקרא  קורבין  ג'רמי  הלייבור  מנהיג  הפציע 
לתגובות  להיגרר  "אסור  דאעש.  עם  בהידברות 
שיתרמו למעגל האלימות והשנאה. ההתקפות בפריז 
שבסופו  ומתן,  למשא  יותר  גדול  מאמץ  מצדיקות 

יימצא פתרון למלחמת האזרחים בסוריה".
תוקפים  הבריטי.  ההיגיון  פועל  שכך  כנראה 
אותנו? נלחמים בנו? בואו ננהל עם התוקפים משא 
רוצים. בריטניה, לפחות חלקים  ונבין מה הם  ומתן 
דאעש,  את  להבין  שיש  סבורים  ממנהיגיה,  נרחבים 

להידבר איתו, לנהל איתו משא ומתן.
בהיסטוריה  הראשונה  בפעם  ולא  אירופה, 

עם  לדבר  מנסה  התיכון,  המזרח  של  המדממת 
האיסלאם בקודים אירופאים. כללי הנימוס הבריטים 
ודאי  ערב.  ממנהיגי  אחד  לא  אף  עניינו  לא  מעולם 
כל  את  להשמיד  למטרה  לו  ששם  ארגון  אנשי  לא 
הכופרים - מוסלמים, נוצרים ויהודים. קורבין, אנשי 
ועידת הלייבור, שרת החוץ השבדית ויתר הגורמים 
שמנסים להבין את צפונות ליבם של אנשי המדינה 
האיסלאמית, מסרבים להכיר בדבר אחד: בדאעש לא 
חליפות  לכונן  שואפים  הם  ומתן.  במשא  מעוניינים 
איסלאמית. הם מעוניינים לכבוש כל מדינה שתאפשר 
ועטים  האירופאים  של  הפחד  את  מזהים  הם  לה. 
או  שתתאסלמו,  או  אחיד:  הוא  שלהם  המסר  עליו. 
שתמותו. אירופה מנסה לנהל את המשבר הזה בכללי 

הדיפלומטיה והמשא ומתן. 
הטרור  מפלצות  עם  כלשהו  שיח  ליצור  הניסיון 
אי  זאבים  עדת  עם  לכישלון.  מראש  נועד  הללו 
אפשר לדבר בשפה של בני אדם. זה פשוט לא עובד. 
בין  ויכוח  אינו  זהו  תדר.  אותו  על  משדרים  לא  הם 
אפילו  זה  טריטוריה.  על  המתקוטטות  מדינות  שתי 
ציוויליזציות  בשתי  מדובר  דתות.  בין  ויכוח  לא 

שמתנגשות זו בזו. 
אי אפשר לנהל משא ומתן עם הר געש רגע לפני 
שהלבה הרותחת פורצת ממנו. אי אפשר לחתום על 
הופכים  שהם  לפני  רגע  הים  גלי  עם  שלום  הסכם 
לצונאמי. בדיוק כשם שאי אפשר להגיע להבנות עם 
האדמה רגע לפני שהיא נעה בעוצמה של 9 בסולם 

ריכטר.
דאעש לא שונה מיתר אסונות הטבע. אין עם מי 
הארגון  שאנשי  העובדה  לשכנע.  מי  את  אין  לדבר. 
לחדור  ומצליחים  חדשנית  בטכנולוגיה  משתמשים 
למערב באמצעים שלא היו מביישים מדינה מערבית 
מערבית  למדינה  אותם  הופכת  לא  מתקדמת, 
מתקדמת. ארגון שמבסס את דתו וגאוותו על הוצאות 
אינו  ומבחילות,  מזוויעות  בשיטות  המוניות  להורג 

ראוי לקרדיט.
להאמין.  מסרבת  אירופה  להבין.  מסרבת  אירופה 
העבר.  שגיאות  על  שבה  הצער,  למרבה  אירופה, 
מלחמת  ערב  תוכיח:  הקודמת  מהמאה  ההיסטוריה 
נוויל  בריטניה,  ממשלת  ראש  השניה,  העולם 
צ'מברליין, הוכיח שכמנהיגה של אנגליה, לא הייתה 



ט"ו בכסלו תשע"ו 27/11/15 4

אסון  בפני  עומדת  שאירופה  להבין  התבונה  בו 
כבד.

גרמניה  של  הכוח  בהתעצמות  הבחין  הוא 
דרישותיו  את  הציג  כשהיטלר  ונבעת.  הנאצית 
למדינות אירופה, צ'מברליין פתח בניסיונות פיוס. 
כבדה.  מנאיביות  סבל  הבריטי  הממשלה  ראש 
שווה  בריטי  כג'נטלמן  שלו  שהמילה  האמין  הוא 
ניצל  ערמומי,  מדינאי  היטלר,  השני,  בצד  הרבה. 
את הנאיביות של צ'מברליין וקיבל כל מה שדרש.

כמעט  המלחמה  ערב  הבריטית  הפיוס  מדיניות 
והמיטה אסון על בריטניה. היא זו שהובילה בסופו 
של דבר ל"הסכם מינכן" הידוע לשמצה ולמדיניות 
מדינות  את  לרצות  בניסיון  ב-1939  הלבן  הספר 

ערב ואת הערבים שהתגוררו בארץ ישראל.
בזמן  עיניים  עצמה  ימים  אותם  של  בריטניה 
זה  ובהדרגה.  באיטיות  ונכבשה  הלכה  שאירופה 
החל בהפרה של חוזה ורסאי שנחתם לאחר מלחמת 
עוצמתה  את  להגביל  ונועד  הראשונה  העולם 
הצבאית של גרמניה. היטלר היתל במנהיגי אירופה 
טנקים,  במפציצים,  התחמש  הגרמני  והצבא 

צוללות ומטוסי קרב. אירופה שוב עצמה עיניים.
על  דאז לחתום  אירופה  לא הפריע למנהיגי  זה 
מנהיגי  השתתפו  בוועידה  ב-1938.  מינכן  הסכם 
עמד  ואיטליה שבראשה  צרפת  בריטניה,  גרמניה, 
מוסוליני. הנושא העיקרי עליו דנו עסק בדרישתו 
לגרמניה,  הסודטים  חבל  את  לספח  היטלר  של 
בריבונות  היה  לא  מעולם  הזה  שהשטח  אף  על 
גרמנית. לגודל האבסורד, אף לא נציג של ממשלת 
צ'כוסלובקיה, או של ברית המועצות, בת בריתה, 
"מדיניות  תהפוך  לימים  בוועידה.  השתתפו  לא 
כלפי  פיוס  למדיניות  וכינוי  לשון  למטבע  מינכן" 

רודן תוקפן. 
בשעת  בספטמבר  ב-29  החלה  עצמה  הוועידה 
המנהיגים  ארבעת  הסכימו  במהלכה,  הצהריים. 
אף  סירב  היטלר  שביקש.  מה  כל  להיטלר  לתת 
פיצויים  מתן  כגון  הומניטריות  בשאלות  לדון 
מתן  או  ממנה,  שנגזל  הרכוש  על  לצ'כוסלובקיה 
לקחת  החבל  מן  שיצאו  אתניים  לצ'כים  אפשרות 
הצ'כים  הנציגים  הוועידה,  בתום  רכושם.  את 
שנאלצו להמתין בחדר סמוך, קיבלו לידיהם מפה 
ועליה הסימון אודות השטחים שעל צ'כסלובקיה 
כבש  כך  גרמניה.  של  לשליטתה  מיידית  להעביר 

היטלר את חבל הסודטים בלי אף ירייה אחת.

תמו  שבכך  האמין  אנגליה  ממשלת  ראש 
לדון  צ'מברליין  ביקש  החתימה,  לאחר  תלאותיו. 
עם היטלר בעניינים הנוגעים לשלום העולם. הוא 
התחייבו  עליה  נייר  פיסת  על  אותו  החתים  אף 
וגרמניה  בריטניה  כי  המדינות  שתי  מנהיגי 

מתחייבות שלעולם לא ילחמו זו בזו.
מינכן  הסכם  לאחר  צ'מברליין  של  רוחו  מצב 
היה בשיאו. הוא שב ללונדון במטוס, ועם נחיתתו, 
נשא נאום בפני קהל נלהב בשדה התעופה במהלכו 
הוא  בדורנו".  "שלום  לעולם  שהביא  על  הכריז 
אף נופף בפיסת הנייר עליה חתם היטלר. אירופה 
את  הפכה  התקופה  עיתונות  לרווחה.  נשמה 
לשבחים  זכה  ההסכם  היום.  לגיבור  צ'מברליין 
נשיא  אפילו  כולו.  ובעולם  בבריטניה  נלהבים 
רוזוולט, שיבח את ההסכם.  ארה"ב דאז פרנקלין 

גם האפיפיור יצא מגדרו ושיבח את צ'מברליין.
רק שלהיטלר היו תכניות אחרות. הוא הבין את 
אחרי  קדימה.  ודהר  אירופה  מנהיגי  של  חולשתם 
הרייך  כשחיילי  וסלובקיה,  צ'כיה  את  שסיפח 
השלישי כבר השתלטו על פראג, היטלר שם פעמיו 
צ'מברליין  אז הבין  או  פולין.  בדהרה לעברה של 
בית  בפני  בנאומו  שולל.  אותו  הוליך  שהיטלר 
פג  כאשר   ,1939 לספטמבר  בשלישי  הנבחרים 
לגרמניה,  בריטניה  שהציבה  האולטימטום  מועד 
הודה צ'מברליין כי כל עמלו היה לשווא וכי מעתה 

יקדיש את כוחו ומרצו למגר את ההיטלריזם.
זה כבר היה מאוחר מידי. כאשר החלה הפלישה 
הגרמנית להולנד, בלגיה וצרפת, הבינו גם אחרוני 
המלחמה.  בעשן  עולה  כולה  שאירופה  הספקנים 
חבריו  בקרב  גם  התמרמרות  החלה  בבריטניה, 
הפור.  נפל   1940 במאי  צ'מברליין.  של  למפלגה 
מקומו  ואת  למלך  התפטרותו  את  הגיש  הוא 
בראשות הממשלה תפס ווינסטון צ'רצ'יל, שלימים 
הנאצית  גרמניה  על  הניצחון  כאדריכל  הוכתר 

וכאחד מגדולי המדינאים של המאה הקודמת.
אם תהיתם, לא היה זה שיעור היסטוריה גרידא. 
וממדינות  משבדיה  מבריטניה,  העולים  הקולות 
נוספות באירופה, המנסות לפייס את אנשי דאע"ש, 
העולם  מלחמת  ערב  שנשמעו  קולות  אותם  הם 

השניה.
תחילה  שהסתיר  מהיטלר  בשונה  דאעש,  ראשי 
את כוונות הכיבוש שלו, מודים בפה מלא: מטרתנו 
כל  על  שתשתרע  איסלאמית  חליפות  להעמיד 

באותה  לבנון  ועל  פריז  על  מאיימים  הם  העולם. 
מידה. הם מטילים את חיתתם על לוב ועל בלגיה 
בעת ובעונה אחת. הם שואפים לכבוש את עיראק 
ואת לונדון גם יחד. הם חולמים על מדינה שתכלול 
את אפריקה ואת ישראל בחדא מחתא. הם רוצים 
את כל העולם. תאי הטרור שהקימו, שולחים את 
לא  מדינה  אף  מקום.  לכל  ההרסניות  זרועותיהם 
בטוחה. שום מקום לא חסין. הם מאמינים שמאות 
האמת  ברגע  קו  יישרו  בעולם  המוסלמים  מיליוני 

עם תפיסת העולם הזו.
או לנהל משא  לנסות לפייס אותם,  מי שחושב 
ההיסטוריה  דרישותיהם,  את  להבין  כדי  ומתן 
העשרים  המאה  של  כצ'מברליין  אותו  תשפוט 
ואחת. אם ג'רמי קורבין, מנהיג מפלגת הלייבור לא 
יוכלו לקרוא על כך בספרי  מבין זאת כעת, נכדיו 
התמונה  כאשר  עשורים,  כמה  בעוד  ההיסטוריה. 
בני  ישאלו  יותר,  בהירה  תהיה  כבר  הקודרת 
הדורות הבאים את השאלה שלא תהיה לה מענה: 
איך אירופה שוב עצמה את עיניה, העניקה דריסת 
הנתעבים  עם  הרסנית  פיוס  מדיניות  וניהלה  רגל 
המערב,  מנהיגי  שוב,  איך  העולם?  שבאנשי 
את  הדאעשי,  הדגל  גבי  על  שחור  על  קראו  לא 
הסכנה? הרי הכתובת הייתה על הקיר. בכל מקום, 
מהרשתות  אחת  בכל  קיר  כל  גבי  על  שפה,  בכל 

החברתיות.

אין מענה

לטרור חוקים משלו. כל תקופה ומאפייני הטרור 
דקירה,  פיגועי  תבערה,  בקבוקי  אבנים,  שלה: 
מחבלים  תופת,  מכוניות  חטיפות,  דריסה,  פיגועי 
ידעו  הקודמות  באינתיפאדות  וגו'.  מתאבדים 
המחבל  פרופיל  את  לשרטט  הביטחון  בכוחות 

הממוצע. ידעו ממה להיזהר; ידעו ממי להזהיר.
שיש  כפי  או   – הנוכחית  האינתיפאדה 
המתעקשים לכנות אותה כגל טרור – מציבה בפני 

זרועות המודיעין של צה"ל, אתגר לא פשוט. 
הנוכחית,  בסיטואציה  אפשרי,  בלתי  עד  קשה, 
לבנות פרופיל של מחבל פוטנציאלי. בעבר, ידעו 
רווקים,  צעירים,  להגדיר:  ואמ"ן  השב"כ  מומחי 
בתנועות  חברים  עבודה,  מחוסרי  השכלה,  נטולי 
הם   - נוספים  ומאפיינים  טרור  ארגוני  של  נוער 

שקבעו את מידת המסוכנות.
הישנות  ההגדרות  הנוכחית,  באינתיפאדה 
כולם  פוטנציאלים;  כולם  כולם חשודים;  נמחקו. 
פיגועי הטרור  ביצע את  מי  לב  הכוונת. שימו  על 
 ,11-15 בני  ילדים  נשים,  גברים,  האחרונים: 
ילדות צעירות, מחבל עם אישור עבודה בישראל, 
ישראלי  ערבי  ילדים,  לחמישה  ואב  נשוי  מחבל 
שעובד בחברה ישראלית, מחבל שהגיע מהפזורה 

הבדואית והרשימה ארוכה.
הפיגוע  את  למנוע  דרך  אין  עגומה:  המסקנה 
הבא. אין דרך לזהות את המחבל התורן. אין דרך 
לחסום את כניסתו של מחבל נוסף לשטח ישראל. 
כל  של  בתיקו  לפשפש  אחד;  כל  לעצור  דרך  אין 
לטרור  תשובה  אין  לישראל  ערבית.  חזות  בעל 
הסכינאות והדריסות שמשתולל כאן כבר חודשיים.

התרגלנו.  יותר:  עוד  עגומה  מסקנה  יש 
ומלחמות,  אסונות  פיגועים,  למודי  הישראלים, 
הטרור  גל  של  הראשונים  בימיו  בלשון  צקצקו 
שאפשר.  מסתבר  כך.  לחיות  אפשר  איך  ושאלו: 
יום  בכל  שבו  למצב  ורגילה  מדממת  ישראל 
מתקיימים שני פיגועים בממוצע. ישראל מבכה את 
למכור אשליות  מנסים  לא  אפילו  מנהיגיה  מתיה. 
מה  כל  זה  חזקים;  תהיו  המפוחדים.  לאזרחים 
שיש להם לומר לתושבים. זה יקח זמן. הרבה זמן. 
הישראלית.  החברה  של  המגן  חומת  הוא  העורף 
כל אזרח, חייל או שוטר הנושא עימו נשק, בכוחו 
יותר  היום.  לגיבור  ולהפוך  המפגע  את  לנטרל 
נכון, לגיבור לרגע. כי כעבור דקות אחדות, מחבל 
נוסף צץ וגיבור נוסף לוקח את התהילה ואת דקות 

השידור היקרות.
וחוזר חלילה.



יעלון והרצוג השבוע בליל ההצבעה על חוק הגיוס 

נתניהו יכול 
לומר שהוא 
עשה למענו 
של פולארד 
יותר מכל ראש 
ממשלה אחר. 
עובדתית זה 
נכון ולו רק בשל 
החישוב המתמטי 
הפשוט. נתניהו 
מכהן כראש 
ממשלה יותר 
מכל קודמיו. אך 
טבעי שמספר 
ניסיונותיו עולה 
על שלהם. 
אם לא הצליח 
להביא לשחרורו 
המוקדם, כישלונו 
גדול משלהם

ישראל נכשלה. פולארד השבוע



מסטיק בזוקה בטעמי בזוקה וענבים
מהיום בהשגחת הבד״ץ העדה החרדית י-ם!

פה אחד הוחלט:

מהיום מגדים!
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שקט, מתפללים
.1

מאות  ניו-יורק.  ברוקלין,  בורו-פארק,  שכונת  שבת.  ערב 
'יסוד  שמניינו  לרחוב  נוהרים  שטריימלא'ך  חבושי  חסידים 
כ"ק  של  בית-מדרשו  לעבר  מועדות  פניהם  שבמלכות'. 
בעקיטש'ע  לגופו  במקומו,  הרבי  יושב  מבאבוב.  האדמו"ר 

שחור, מתפלל בהתלהבות. 
לפתע, בעיצומה של התפילה, הוא נוטש את 'כסא המלכות' 
ומתחיל להלך אנה ואנה – מזרח ומערב, צפון ודרום – בין 

ספסלי החסידים.
מי מבין תלמידי הישיבה  ומונה:  סוקר  ומביט,  הוא צופה 
טוב(,  הרגיש  לא  שמא  יברר  )אחר-כך  התפילה  מן  נעדר 
ובעיקר – מי מעד בלשונו, ושכח את כלל-היסוד "אסור לדבר 
יהיה  המבט  הש"ץ,  בחזרת  מדובר  כאשר  התפילה".  בשעת 
"לא  בחומרה:  על-כך  כתב  השולחן-ערוך  שהרי  יותר,  נוזף 
ישיח שיחת חולין בשעה שש"ץ חוזר התפילה, ואם שח הוא 

חוטא, וגדול עוונו מנשוא, וגוערין בו".
החל  כס-ההנהגה,  על  שעלה  לאחר  קצרה  תקופה 
ניסה  בקודש  זו. אחד המשמשים  בהנהגה  רּוב  ה'באבובע'ר' 
שהרבי  מכובד  זה  "אין  הראויה:  הכבוד  ביראת  לו,  להעיר 

יסתובב בין החסידים בשעת התפילה". 
"אני מוכן לוותר על כבודי, למען כבוד התפילה", השיב לו 
הרבי. אם לא די בכך, הוסיף: "גם אם יהיו חסידים שיחליטו 
להפסיק להתפלל אצלי בגלל המאבק שלי בנושא הדיבורים 

בתפילה, גם  לזאת אני מוכן".
ומעשה  כי אם מעשים בפועל.  דיבורים בעלמא,  אין אלה 
שהיה באורח שהגיע מעיר רחוקה לתפילת שבת בבית-מדרש 
והחל משוחח איתם  ופגש בחבריו משכבר הימים,  זה,  גדול 
גבאיו  את  אליו  ושיגר  הרבי,  בכך  הבחין  התפילה.  בשעת 
למקום  ניגש  הרבי,  קם  לקריאות,  נענה  משלא  לו.  להעיר 
האורח, הושיט את ידו, וליווה אותו עד לפתחו החיצוני של 

בית-המדרש.
ממנו ילמדו וכן יעשו. אסור לדבר בשעת התפילה.

.2
את  בורו-פארק  ברחובות  פגשתי  השבת,  למחרת  יום 
ירושלמי פעיל, מאיר- יואל קלפהולץ. הוא עסקן  ר'  הרה"ח 

כחלק  בא  לניו-יורק  זק"א.  ארגון  ממייסדי  אדם,  לכל  פנים 
מפמליית רבו, האדמו"ר הצדיק הסגפן מרחמיסטריווקא. הוא 

מנצל את השהות באמריקה כדי להפיץ את תרופת ה'פטנט' 
שלו - ה'ְשִתיקוֶֹפן'.

ר' יואלי מקדים שלום לכל אדם, ומגיש בפניו את ה'תרופה', 
בליווי דף-הסבר בלתי-שגרתי: "השתיקה בתפילה משפיעה 
וכן  למיניהן  הבריאות  בעיות  כל  את  מיידי  באופן  ומונעת 
גורמת לפרנסה ברווח, לנחת, לאריכות ימים, לזיווגים הגונים, 

לאושר תמידי וכו'.
ותרופות;  בדיקות  רופאים,  ביקורי  לוואי: פחות  "תופעות 
פחות ריצות לגמ"חים; פחות עצבות, מרירות ועוגמת-נפש; 

פחות טלפונים לשדכנים; מופץ על-ידי יואל קלפהולץ". 
בדמות  המוגשת  עצמה,  ה'תרופה'  על  מודבק  הסטיקר 
זעירה  ריחנית  טבק  קופסת  או  )לילדים(  מתוקה  סוכריה 
מיוחד  כיתוב  עם  מיוחדת  להזמנה  ניתנות  )למבוגרים(. אלה 
ה'אופרוף'  שמחת  לכבוד  או  שלכם,  בית-המדרש  עבור 

במשפחתכם.
"יצאנו במבצע עולמי בגלל המצב הביטחוני הקשה בארץ 
החיזוק  כי  לי  אמרו  ישראל  "גדולי  יואלי.  מסביר  ישראל", 
בנושא השתיקה בתפילה חשוב מאי-פעם. אני מוכן לבוא לכל 

מקום, כדי לדבר על הנושא ולארגן חומרים כתובים".
"אני לא המצאתי את זה", הוא מסביר. "בכל תחום בחיים 
נעזרים באנשי מקצוע. כך גם בתחום ה'מורא מקדש'  אנחנו 
בעל  שהבטיח  כפי  שלנו,  הזכויות  את  לממש  צריכים  אנו 
פיו  מי ששומר  לכל  שבירך' שתיקן  ב'מי  טוב'  יום  'תוספות 
ולשונו שלא לדבר בעת התפילה – "הקב"ה ישמרהו מכל צרה 
כל הברכות הכתובות  עליו  ויחולו  ומחלה,  נגע  ומכל  וצוקה 
בספר תורת משה רבינו ובכל ספרי הנביאים והכתובים, ויזכה 
ולמעשים  לחופה  לתורה  ויגדלם  וקיימים  חיים  בנים  לראות 
טובים, ויעבוד את ה' אלוקינו תמיד באמת ובתמים". כן, את 

כל זה אנחנו יכולים לקבל על-ידי שתיקה בשעת התפילה.
כאחד  וספרדים  וליטאים  חסידים   – המתפללים  סוגי  "כל 
– מקבלים את ה'פטנט' בהתלהבות רבה, כי הוא נעשה בסבר 
פנים יפות תוך שמירה על כבודו של כל אדם. אתה לא צועק על 
אף אחד, אתה פשוט נותן לו קופסת טבק או סוכריה, ולצידה 

הסבר חיובי מדוע משתלם לו להיזהר לא לדבר בתפילה".
ראשי  מופיעים  עליה  טבק  קופסת  לי  מעניק  יואלי  ר' 
תיבות של ה'ַטְאִּביק' – כך במקור: "טאט'ע, בענט'ש יידישע 

קינדער!". אמן.

.3
יזכה  בזמן שעקבנו אחר המאבקים ברומו של עולם – מי 
'איצקוביץ'  בית-הכנסת  מתפללי  את  שחרית'  'פת  להאכיל 
הדבר  את  פספסנו   – 'שלוימהל'ה'?  או  'קופיקס'  בבני-ברק, 
האמיתי: הושלמה הקומה החדשה ב'מפעל התפילות' הגדול 

בעולם.
גיליתי  לאדמה,  מתחת  הממוקמת  החדשה,  הקומה  את 
לתפילת  מניין  מחפש  שאני  בשעה  בהיר,  בערב  השבוע, 
ערבית. המחזה היה מרנין: שישה אולמות שטיבלא'ך חדשים 
הכניסה  בקומת  התפילה  אולמות  לששת  )בנוסף  ומפוארים 
העליונה(,  בקומה  תורה,  השוקק  הגדול  ולבית-המדרש 

המעניקים טעם חדש ומשודרג לתפילה רגילה של חול.
פעם נהגו לספר כי באיצקוביץ' תוכלו למצוא שתי תפילות 
מאחרי- של  וזה  מקדימי-המקדימים  של  זה  זמן,  באותו 

המאחרים: בסוף הלילה – ערבית ושחרית; בתחילת הצהריים 
– שחרית ומנחה; ובשקיעת החמה: מנחה וערבית.

מודעה  לגלות  שמחתי  רלוונטי.  ממש  לא  כבר  זה  היום, 
מטעם הנהלת בית-הכנסת, המבקשת 'לחדד נהלים' )כלומר, 
הקומה  חנוכת  לרגל  ומתמיד(  מאז  קיימים  היו  הכללים 
יתחיל  לא  שחרית  מנין  "שום  רשמי,  באופן  ובכן,  החדשה: 
כאשר הזמן הוא פחות משעה לפני חצות היום", "מנין אחרון 
למנחה לפני השקיעה", ו"מנין ראשון לערבית לא פחות מ-20 

דקות אחר השקיעה".
לחסידים 'מהדרים' שיגחכו על 'חידוד הנהלים', נזכיר את 
אמרתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א, מענקי תנועת החסידות: 
בימות  לולב  כנענוע  כמוה  זמנה,  לאחר  בכוונה  "תפילה 

החנוכה".
כך או כך, איצקוביץ' של היום הוא מפעל-חייו של הגבאי 
המסור ר' יצחק שיינין, המכתת רגליו לרווחת המתפללים ולא 

חוסך מהם דבר. מגיע לו צל"ש. וכוס קפוצ'ינו מהביל.
   

.4
שלא  נוספים  אירועים  שני  הנה  לבורו-פארק,  תזדמנו  אם 

כדאי לכם לפספס בחצר הקודש באבוב: 
אמירת  שבמרכזו   – שבת  ליל  של  המיוחד  ל'טיש'  בדרך 
מתחת  אל  הציצו   – לבאבוב  המיוחדת  והשירה  ה'תורה' 
בתורה  הוגים  וליטאים,  חסידים  איש,  מאות  ותגלו  לאדמה, 
לע"נ  שמו,  יונה'  'משנת   – זה  מפואר  בית-מדרש  רם.  בקול 
הרה"ח יונה רובין ז"ל, תרומת בנו הרב לייב'ל, מנגידי החצר 
– עשיר בספרים והוקם במיוחד למטרה זו. למטה – טועמים 

מהספרים הקדושים, למעלה – מתבשמים מה'טיש'.
 25 הנמשכת  ֶלִׁשיֶדע'ס'(  )'ַשׁ שלישית  לסעודה  גם  כנסו 
דקות – על השעון – המוקדשות כולן לזמירות שבת באפילה 
המעוררת  שמים,  מלכות  עול  קבלת  ובמרכזן  מוחלטת, 
הבלתי- בנעימה  והכל,  באמת.  דרעווין'  'רעווא  לתשובה. 

נשכחת של באבוב.  

שלמה קוק

החברה למימוש זכויות בתפילה. אחד מחדרי התפילה החדשים בבית-הכנסת איצקוביץ', כ"ק האדמו"ר מבאבוב, דף-ההסבר המצורף ל'ְשִתיקוֶֹפן'
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נועם שומר שבת

!!

בלעדי!!

מותר בשימוש

גם במים החמים

בשבת

נועם 1 - המיני בר היחיד בארץ ובעולם המותר 
לשימוש בשבת במים חמים וקרים טעימים ונקיים 

במיוחד בטכנולוגיה בלעדית הכשרה למהדרין מן 
המהדרין בכשרות המהודרת של המכון הטכנולוגי 

להלכה של הרב הלפרין. 
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האיסלאמית
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הגדול  האתגר  היא  בדאעש  המלחמה 
מדינות  של  רק  לא  העולם.  של  ביותר 
הסכנה  ערב.  מדינות  של  גם  המערב. 
הנשקפת מהארגון היא במידה שווה לכל 
ולכל מדינות ערב, כולל  מדינות אירופה 
באנשי  ונלחמות  קיומן  על  הנאבקות  וסוריה,  עיראק 

הארגון.
נחת  את  ומצרים  לבנון  הרגישו  האחרון,  בחודש 
את  שפוצץ  מתאבד  מחבל  דאעש.  אנשי  של  זרועם 
חיזבאללה  מעוז  בביירות,  דאחייה  ברובע  עצמו 
אינן  איסלאמיות  מדינות  שגם  כך  על  מעיד  מובהק, 

חסינות מפני הטירוף של הארגון. 
הרוסי  המטוס  כאשר  היטב  זאת  הרגישו  המצרים 
לאחר  קצר  זמן  התפוצץ  א'-שייח'  שהמריא משארם 

שהמריא.
אחת  דרך  רק  יש  כופרים.  כולם  דאעש,  מבחינת 
חליפות  ולהקים  השריעה  חוקי  את  להחיל  לשרוד: 
איסלאמית שתשלוט על כל העולם. צבאות העולם, גם 
אלו שמצוידים במיטב הנשק המתקדם, לא מצליחים 

למצוא פתרון שימגר את הארגון.
הקואליציה  החלה  מאז  חלפו  וחודשיים  שנה 
ארגון  מטרות  את  להפציץ  הברית  ארצות  בראשות 
חודשיים  ובעיראק.  בסוריה  האיסלאמית"  "המדינה 
במתקפה  היא  גם  פתחה  שרוסיה  מאז  חלפו  ימים 
אווירית נגד יעדי הארגון בסוריה. למרות זאת, הארגון 
עומד על רגליו ומצליח להוציא לפועל פיגועי ראווה. 
לצד  קרקעית  פעילות  נרשמת  שבהם  באזורים  נכון, 
אווירית, לוחמי הארגון נסוגו. אולם, באזורים שבהם 
אנשי  מצליחים  בלבד,  מאוויר  הפצצות  נרשמות 
תת-קרקעי  מערך  בזכות  בקרקע,  להיאחז  הארגון 
של מנהרות שהקים מבעוד מועד בא-רקה שבסוריה 
של  הבירה  לערי  הנחשבות  שבעיראק,  ובמוסול 

הארגון.
בחודשים  האוויריות,  למתקפות  הערכות  מתוך 
מנת  על  רבים  משאבים  הארגון  השקיע  האחרונים 
מנהרות  מאותן  חלק  האזורים שבשליטתו.  את  למגן 

אף חסינות מפני הפצצות מהאוויר.

 העולם מתעורר
את  הביאו  ובלבנון  במצרים  בפריז,  הפיגועים 

את  למגר  חייבים  למסקנה:  העולם  מנהיגי 

מצליח  כיצד  תוהה:  העולם 
ארגון דאעש לשרוד על אף 
פוסקות  הבלתי  המתקפות 
של חיל האוויר האמריקאי 
  הרוסי  האוויר  וחיל 
העיתונות הכלכלית מדווחת: 
הכנסות דאעש מסחר בנפט 
השחור, חטיפות ודמי כופר, 
ומסים,  חסות  דמי  גביית 
שוד בנקים וביזה – נאמדות 
בכ-2 מיליארד דולר בשנה 
שוברים  העולם  ומנהיגי   
את הראש: איך עוצרים את 
הטירוף של אנשי "המדינה 
שמצליחה  האיסלאמית" 
מאות  לשורותיה  לגייס 
מכל  חודש  בכל  מתנדבים 

מקום בגלובוס

גבריאל בלוך

לוחמי דאעש בא-
רקה שבסוריה בירת 
המדינה האיסלאמית
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בשבוע  טען  לברוב,  סרגיי  רוסיה,  של  החוץ  שר  דאעש. 
שעבר כי מתקפת הטרור "סייעה למערב להבין כי העדיפות 
הנשיא  הפלת  ולא  בדאעש  המאבק  היא  בסוריה  העליונה 
הבינו  שלנו  המערביות  "השותפות  לדבריו,  אסד".  בשאר 
נקטו  מהן  שרבות  העמדה  של  המלאות  ההשלכות  את 
ושהפכה למעשה לאולטימטום: אם אסד ילך, כל הבעיות 
ייפתרו. פוליטיקאים פיקחים נוטים להבין שנחוץ להתמקד 

במטרה המרכזית – לעצור את דאעש מלכבוש שטחים".
מנהיגי  קראו  פריז,  בבירת  המשולבת  המתקפה  לאחר 
"המדינה  בארגון  המאבק  להחרפת  רבות  מדינות 
על  הדיפלומטי  והשיח  ובעיראק,  בסוריה  האיסלאמית" 
הדחתו של אסד נדחק הצידה. כך למשל, אמרה שרת החוץ 
המרוץ  המובילה  והמועמדת  הברית  ארצות  של  לשעבר 
כי "סדר העדיפויות  הילרי קלינטון,  לנשיאות,  הדמוקרטי 
חייב להיות ברור" – חיסול דאעש לפני דאגה לעתידו של 

העריץ הסורי.
ונשיא ארצות הברית ברק  הולנד  פרנסואה  נשיא צרפת 
לפגוע  הבלתי-מתפשרת  "מחויבותם  את  הדגישו  אובמה 
הלבן,  מהבית  ההודעה  פי  על  אותו".  ולהשמיד  בדאעש 
השניים ידונו בפגישתם הקרובה "בדרכים לקדם את חיסול 
דאעש, לצד סיוע לסיום הסכסוך בסוריה והבטחת ביטחונם 

של אזרחינו מפני איומי טרור".
במנילה  ועידה  במהלך  אובמה  שנשא  בדברים 
תושמד  לא  האיסלאמית"  "המדינה  כי  טען  שבפיליפינים 
לקחת  שיכול  דבר  בסוריה,  פוליטי  הסדר  יושג  שלא  "עד 
זמן". הוא הבהיר כי פתרון מדיני שכזה לא יהיה אפשרי אם 
הנשיא אסד יישאר בשלטון. לדבריו, "רוסיה ואיראן חייבות 

להחליט בין תמיכה באסד להצלת המדינה הסורית".
במקביל, מדינות רבות במערב שוקלות שינוי אסטרטגיה 
איסלאמיסטים  ארגונים  עם  להתמודדות  הנוגע  בכל 
קיצוניים – ולהגירה, שעד לפני כחודש תפסה את הכותרות 
הראשיות במרבית כלי התקשורת באירופה. ראש ממשלת 
שבדיה סטפן לופבן אמר כי מאז 2012 יותר מ-300 אזרחי 
המדינה נסעו להילחם בסוריה ובעיראק. לדבריו, "כנראה 
אנשים  שיש  לקבל  קשה  לנו  היה  אולי  תמימים.  שהיינו 

בקרבנו שמזדהים עם ארגון 'המדינה האיסלאמית'".
את  להקפיא  והדרישות  נגדו  שהופנתה  הביקורת  חרף 
פריז  כי  הבהיר  הולנד  הנשיא  לאירופה,  המהגרים  כניסת 
סורים.  פליטים  אלף  כ-30  לקלוט  התחייבותה  את  תמלא 
ומדינות אחרות באיחוד האירופי עומלות  זאת, צרפת  עם 
על  נוספות  הגבלות  להטיל  שעשויות  החלטות  שורת  על 
הכניסה למדינות האיחוד, יחייבו רישום מדוקדק יותר של 
יעניקו לרשויות סמכות לאסוף  ואף  התנועה בין המדינות 

פרטים אישיים על האזרחים.

 מלחמת עולם שלישית
רון בין ישי, הפרשן של ווינט, סבור שהמתקפה בצרפת 
העולם  מלחמת  של  בעיצומה  שאנחנו  כך  על  מצביעה 
"אנחנו  כותב.  הוא  בכך",  שנכיר  הזמן  "הגיע  השלישית. 
שתהיה  מלחמה  שלישית.  עולם  מלחמת  של  בעיצומה 
רחבי  בכל  תתנהל  היא  גם  אבל  קודמותיה  משתי  שונה 
בין האיסלאם  זו מלחמה  ובים.  הגלובוס. ביבשה, באוויר 
בין  מלחמה  המערבית;  הציוויליזציה  לבין  הג'יהאדיסטי 
האיסלאם הקיצוני לבין כל מי שאינו מוכן להיכנע לערכיו 

ולתביעותיו הפוליטיות".

להילחם  כאמור  ניאלץ  הזו  המלחמה  "את  לדבריו, 
צרפתיים  אמריקניים,  ובטנקים  בדיוויזיות   - הקרקע  על 
ביטחון  באמצעי  וגם  ובעיראק  בסוריה  שיפעלו  ובריטיים 
שיינקטו במעברי הגבול ועל-ידי יחידות מיוחדות וסוכנויות 
בפיליפינים,  גם  כמו  בגרמניה  בצרפת,  בבלגיה,  מודיעין 
ננהל במימי הים התיכון  בסין וברוסיה. את המלחמה הזו 
וגם מהאוויר במטוסי קרב שיפציצו את ריכוזי דאעש ואל-
קאעידה ברחבי אסיה ואפריקה ובאמצעי אבטחה שיינקטו 
בנמלי תעופה ובמטוסי נוסעים בכל רחבי העולם. זו תהיה 
חלק  אנחנו  שגם  השלישית,  העולם  מלחמת  של  דמותה 

ממנה, ולא מהיום.  
שלקח  ואחרי  דאעש,  לעבר  מיד  הצביעו  "הסימנים 
ביטוי לאסטרטגיה הקבועה  בכך  לראות  - אפשר  אחריות 
של הארגון: הנחתת מכות טרור כואבות במקומות שבהם 
תודעתי  ניצחון  להשיג  יכול  הוא  ובהם  לפעול  לו  קל 

במינימום השקעת מאמץ וסיכון".
המתקפה  תחילת  את  לראות  "אפשר  ישי,  בן  לדברי 
שלושה  לפני  סיני  מעל  הרוסי  המטוס  בפיצוץ  הנוכחית 
שבועות. המתקפה בפריז נוהלה על-פי אותה אסטרטגיה. 
סביר להניח שהמתקפה הוכנה במשך חודשים רבים, אבל 
הרקע זהה לפיגוע המטוס: דאעש סופג עכשיו מכות קשות 
ובעיראק ומאבד כמה ממאחזיו החשובים בליבת  בסוריה 

הח'ליפות האיסלאמית שהוא שואף להקים.
היא  כרגיל,  ואירופה,  אויביו  בעורף  מכה  דאעש  "לכן 
הראשונה לספוג. דאעש וגם אל-קאעידה מעדיפים להכות 
והארגונים  הנצרות  לערש  נחשבת  שהיא  מפני  באירופה 
מולדת  בה  רואים  עדיין  האיסלאמיים  הפונדמנטליסטיים 
מלחמה  מקדשים  בהווה  גם  כך  בעבר  שכמו  הצלבנים, 
כיעד  נבחרו  ופריז  צרפת  האיסלאם.  על  ותרבותית  דתית 
למתקפה המשולבת מפני שצרפת התייצבה בחזית המאבק 
התרבותי והדתי נגד האיסלאם הקיצוני. זהו גם היעד הקל 

ביותר לתקיפה".
בן ישי סבור "צרפת הייתה היעד למתקפה המשולבת של 
האיסלאם הרדיקלי לא רק מפני שיש בה מסורת של זכויות 
אדם וחופש תנועה, אלא מפני שצרפת ותרבות צרפת היא 
ומקדש  ממנו  חושש  הקיצוני  שהאיסלאם  מה  לכל  סמל 
עליו מלחמת חורמה. צרפת חוקקה את האיסור על נשים 
העליון  המשפט  בית  ציבוריים,  במקומות  חיג'אב  לעטות 
אישר למגזין "שארלי הבדו" לפרסם קריקטורות על הנביא 
מוחמד ולאחרונה סירב הנשיא הולנד לבקשת נשיא איראן 
ערב  בארוחת  אלכוהול  להגיש  שלא  רוחאני  המוסלמי 
שיערוך לכבודו. כל אלה הם קריאת תיגר על הג'יהאדיסטים 
שאף אחד בעולם המערבי לא העז לחקותה לעת עתה. ולכן 
כ-150  על  מתאבלת  שצרפת  במעלה  הראשונה  הסיבה  זו 

נרצחים חפים מפשע.
"הסיבה השנייה היא שבצרפת ישנה אוכלוסייה מוסלמית 
עירוניים  בריכוזים  שחיה  באירופה  והוותיקה  הגדולה 
גדולים, חלקם הגדול שכונות עוני. קרקע אידיאלית להטפות 
האיסלאם הקיצוני במסגדים השכונתיים. המחבלים דיברו 
צרפתית שוטפת ואפשר להניח שחלקם לפחות היו אזרחים 
צרפתיים ממוצא צפון-אפריקני ומדינות מוסלמיות אחרות 
לבחור  באוכלוסייה  להיטמע  יכול  כך  ובאסיה.  באפריקה 

יעדים, לאסוף עליהם מידע וגם לברוח אחרי הביצוע.
שחלקם  או  מתאבדים  היו  המחבלים  כל  אם  ברור  "לא 
חלקי  עוצר  הטילה  צרפת  שממשלת  הסיבה  זו  נמלטו. 
והכניסה כוחות צבא רבים לרחובות הערים, בדיוק באותם 

הנוכחי.  גל הטרור  ישראל כשהחל  נקטה  אמצעים שבהם 
רבים  ביטחון  אנשי  של  נוכחותם  שבעצם  היא  המטרה 
הם ירתיעו "פיגועי חיקוי" או פיגועי המשך; בין אם של 
קבוצות  אם  ובין  המקורית  מהמתקפה  ששרדו  מחבלים 

ובודדים נוספים של מוסלמים. 
שצרפת  העובדה  היא  בחשיבותה  השלישית  "הסיבה 
עם  מדינות  וסביבה  המערבית  אירופה  של  בִלבה  נמצאת 
התנועה  חופש  ורבות.  גדולות  מוסלמים  מהגרים  קהילות 
להסתייע  מאפשר  שנגן  הסכם  לפי  אירופה  מדינות  בין 
כבר  שעברו  בלוחמים-טרוריסטים  גם  אלה  בקהילות 
הדרוש  נשק  בהברחות  וגם  במזרח-התיכון  אש"  "טבילת 

לביצוע הפיגועים.
לאירופה  מגיעות  ותחמושת  נשק  של  עצומות  "כמויות 
אחרים.  רבים  ומקומות  יוון  מלטה  סיציליה,  דרך  מלוב, 
הנשק הלובי הזה נע כמו גל קטלני בכל אירופה והוא זמין 
שראינו  כפי  קושי,  שום  ללא  להעבירו  ואפשר  דורש  לכל 
בפיגועים קודמים גם בין מדינה למדינה. הוא הדין בחומרי 
נפץ, אם כי בעניין זה למחבלים קל לייצר את חומרי הנפץ 
המידע  למשל.  ומי-חמצן  מאצטון   – מקומיים  באמצעים 
זמין לכל דורש וחמאס כבר הראה בתקופת האינתיפאדה 
חומר  ובתוכה  בחגורת-נפץ  מציידים מחבל  כיצד  השנייה 
נפץ מתוצרת-בית שהוא קטלני לא פחות. בעיראק התרחש 
עוד מאותו  בדיוק  סופגת  גם צרפת  ועכשיו  דומה,  תהליך 

הדבר.
"סיבה נוספת לבחירת צרפת כיעד היא העובדה שפריז 
במידה  והיא  האירופית  התרבות  ולמיצוי  למרכז  נחשבת 
בה  התקיפה  לכן  ראשונה.  ממדרגה  עולמית  בירה  רבה 
יש לה את האפקט התודעתי הגדול ביותר. האימה נזרעת 
מסרים  בדפי  צוידו  המפגעים  שגם  נראה  באפקטיביות. 
שיישארו  אלה  שקורבנותיהם,  במטרה  העבירו  שאותם 
בחיים, יצטטו אותם באוזני התקשורת הצמאה לכל פרט. 
אתכם  מפציצים  ואנחנו  בסוריה  אותנו  מפציצים  "אתם 

בפריז", שמעו.
"הם גם היו לבושים באופן מטיל אימה. דאעש מערבב 
לבלי-היכר את העולם הווירטואלי עם העולם הריאלי וזה 

סוד הצלחתו וקסמו למוסלמים צעירים במערב".
צריך  שונים  יעדים  בשבעה  טרור  מתקפת  לבצע  "כדי 
הרבה זמן וארגון משוכלל. צריך לתכנן, צריך לאגור נשק 
מידע  עליהם  לאסוף  יעדים,  לבחור  צריך  נפץ,  וחומרי 
הם  לפחות  שחלקם  מבצעים  לגייס  צריך  מבצע,  לקראת 
הפיגוע  במקומות  לסייר  צריך  למות,  שמוכנים  מתאבדים 
אפשר  לכן  הביצוע.  לזמן  סמוך  אליהם  קרוב  ולהיערך 
להעריך שהפיגוע תוכנן והוכן לפני חודשים וחיכה לשעת-

כושר אסטרטגית.
המתקפה  לבין  לאירופה  ההגירה  גל  בין  קשר  "אין 
יש  אם  אפילו  שיניהם,  בעור  שברחו  המהגרים  הנוכחית. 
לביצוע  בשלים  אינם  עדיין  מוסלמים,  קיצוניים  ביניהם 
פיגועי טרור. הם לא מכירים את הזירה היטב כמו אזרחי 

צרפת מן המניין.
בצרפת,  רק  לא  הפיגועים  להמשך  להיערך  צריך  "אבל 
את  לחדש  תצטרך  אירופה  כך  לשם  אירופה.  בכל  אלא 
הביקורת המלאה בגבולותיה ותצטרך להתמודד באומץ עם 
ביטחון.  לתת  הצורך  מול  ופרט  אדם  זכויות  של  הדילמה 
אותן  לגנות  אפשר  ואי  האיחוד,  מדינות  העדיפו  כה  עד 
כך, את חירות הפרט של אזרחיהן על-פני ההתגוננות  על 
מפני הטרור. עכשיו אירופה ובעיקר צרפת יצטרכו להגיע 

האיסלאמית
שני לוחמי הארגון על כביש מרכזי שנשלט על ידםלוחמי דאעש בא-רקה שבסוריה בירת המדינה האיסלאמית
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הזכות  היא  ביותר  הפרט החשובה  שזכות  למסקנה 
לחיים.

מחדל  אלא  נקודתי  מודיעיני  מחדל  פה  "אין 
המערב  מחשבתי.  שינוי  שמחייב  שלם  תפיסתי 
יבצע  שגם  משותף  מודיעין  מנגנון  להקים  יצטרך 
הערכות ויוציא התראות מיידיות - וזה נוגע לא רק 
לרוסיה,  גם  אלא  מערב-אירופה  ולמדינות  לצרפת 
יצטרכו  אירופה  מדינות  נוספות.  ולמדינות  לסין 
להקים כוחות מיוחדים ולהציבם בריכוזים עירוניים 
גם גדולים בינוניים וקטנים כדי שאפשר יהיה להגיב 

במהירות על כל התראה ומידע מודיעיני.
מידע  לאסוף  מצליחה  ישראל  שבו  "האופן 
מודיעיני ולפעול על פיו במהירות באמצעות הימ"מ 
והיחידה המבצעית של השב"כ והיחידות המיוחדות 
של צה"ל, חייבים לשמש מודל לחיקוי. ברור לגמרי 
יתנגדו  האיחוד,  פקידי  האירופים,  שהבירוקרטים 
המציאות  אבל   - הזה  המודל  לאימוץ  בהתחלה 
לחוקק  ייאלצו  גם  הם  עליהם.  זאת  תכפה  כנראה 
חוקים שיאפשרו למנגנונים האלו של איסוף מודיעין 
במהירות  לפעול  מהירה  לתגובה  ויחידות  מסכל 
ובנחישות כדי לסכל פיגועים בטרם יתרחשו ולטפל 

בהם במהירות אם כבר התחילו להתבצע.
הרצחני- האיסלאם  בין  העולם  מלחמת  "את 
 - המערבית  הציוויליזציה  לבין  פונדמנטליסטי 
לנהל  צריך   - מוסלמי  שאיננו  ומה  מי  כל  ובעצם 
בלי פשרות ובלי חצאי-עשייה. על הקרקע, באוויר 
ובים. בבריסל אולי לא יאהבו את זה – אבל כולנו 
בסירה אחת. ולא, לגל הטרור הזה אין שום שייכות 

ל"כיבוש בפלסטין", מסיים בן ישי את מאמרו.

 מי מממן את דאעש?
הארגון.  מתוקצב  מהיכן  היא  הגדולה  השאלה 
מי מזרים כסף כה רב לחשבונות הבנק של הארגון. 
בשנה  הארגון  בהכנסות  ירידה  שלמרות  מסתבר 
מרשימה.  כלכלית  שרידות  מציג  דאעש  האחרונה, 
בנפט,  הסחר  הוא  כמובן  העיקרי  ההכנסה  מקור 
הנתונים  אזרחים  מיליון  כשמונה  על  מיסים  ולצדו 
דמי  הפרסי,  במפרץ  מגורמים  תרומות  לשליטתו, 
כופר מחטיפות, שוד בנקים, עתיקות וגניבה. על פי 
אומדנים בישראל, רק תעשיית הנפט מכניסה לקופת 
דאעש, שתואר על ידי כתב העת הכלכלי "פורבס" 
בכל  דולרים  מיליוני  עשרות  בעולם,  ביותר  כעשיר 
חודש. יחד עם הפרויקטים האחרים, מצליח דאעש 

לאגור יותר ממיליארד דולר הכנסות בשנה.
מאז  הצליח,  הארגון  בעולם,  הדיווחים  ע"פ 
שהחלו התקיפות האמריקניות, לפתח לעצמו יכולות 
נפט בשוק השחור, לצד איסוף  מרשימות של סחר 
המיסים והכופר. הנפט אינו נמכר ישירות לצרכנים, 
שמציעים  הזול  המחיר  מתווכים.  באמצעות  אלא 
בשוק  ממחירו  מחצית  כמעט  לחבית,  דאעש  אנשי 
לרכוש  יציבות  מדינות  גם  לשכנע  מצליח  הרגיל, 
את הנפט מדאעש. לגודל האבסורד, שני הלקוחות 
שתיים   – וסוריה  טורקיה  הן  הארגון  של  הגדולים 
מהלוחמות הגדולות בארגון. כלומר, ארדואן ואסאד 

מממנים את כלי המלחמה של דאעש. 
בשיירות  נפט  לייצא  מתקשה  הארגון  לאחרונה, 
ידי  על  מהאוויר  יופצצו  בשל החשש שהן  ארוכות 
כוחות הברית. במקום זאת, דאעש מפעיל כלי רכב 
הנפט  את  ומביאים  לאיתור  יותר  שקשים  בודדים 
זול  במחיר  נמכר  הוא  שם  שונים  ליעדים  הגולמי 

במיוחד. 
הדלק הוא לא רק מקור הכנסה, כי אם גם מצרך 
חשוב לפעילות הארגון. די אם נביט בצי כלי הרכב 
כמה  להבין  כדי  טויוטה,  מסוג  בעיקר  דאעש,  של 

דלק צורך הארגון.
הירידה  אף  על  דאעש,  התחתונה:  בשורה 
על  בשנה.  דולר  מיליארד  עם  שורד  בהכנסותיו, 
בכל  ומתנדבים  תומכים  לגייס  מצליח  הוא  הדרך, 

העולם.
המגזין  שפרסם  מיוחד  תחקיר  פי  על  כאמור, 
"פורבס ישראל", ארגון המדינה האסלאמית נחשב 
ביותר  והעשיר  בעולם  העשיר  הטרור  לארגון  כיום 
בהיסטוריה של הטרור המודרני. בראשית דרכה היו 
תהיות בנוגע לאם הארגון אשר מממנת אותו. סוריה 
האשימה את סעודיה, קטאר וטורקיה. אכן ידוע כי 
סעודיה תמכה בקבוצות סוניות בשטחה ואילו קאטר 
ידועה כתומכת של רוב הארגונים הג'יהאדיסטיים. 

מרחבי  פרטיים  לתורמים  מלבד  התחקיר,  פי  על 
מממן  הפרסי ,  במפרץ  מיליונרים  בעיקר  העולם, 
בנפט,  סחר  ידי  על  בעיקר  פעילותו  את  הארגון 
שוד  ומסים,  חסות  דמי  גביית  כופר,  ודמי  חטיפות 
בנקים וביזה. על פי ההערכות נאמדות ההכנסות של 

דאעש בכ-2 מיליארד דולר  לשנה.
הוזרמו  שלארגון  מעריך  הצרפתי  המודיעין 
תושבי  אזרחים  מידי  רב  ונשק  דולרים  מיליארדי 
אלה  חשדות  אך  אלה   טענות  דחתה  קטאר  קטאר. 

נגדה נותרו על כנם. 
מחזיק  דאעש  ארגון  חולק:  אין  אחד  דבר  על 
כ-110  מופקות  מתוכם  בעיראק  נפט  שדות  בכ-60 
בין  של  רווחים  מכניסות  אשר  ביום  חביות  אלף 
שלושה לשישה מיליון דולר. האבסורד הוא שאחד 
הלקוחות של דאעש הוא בשאר אסד עצמו שנלחם 
מעתודות  בכ-45%  מחזיק  הארגון  בנוסף  בארגון. 
הגז הסוריות, אך ללא יכולת להפיק מהן גז בשלב 
בסוריה,  כוח  תחנות  בארבע  גם  שולט  הארגון  זה. 
סך  וואט  מגה   2,310 של  פוטנציאלית  תפוקה  עם 
מאזורים  כספים  מחרים  הארגון  במקביל,  הכול. 
החרימו  לבדה  במוסול  בנקים.  בעיקר  שבשליטתו, 

אנשי דאעש כחצי מיליארד דולר.
חטיפות  באמצעות  גם  עצמו  את  מממן  הארגון 
למטרות סחיטת כופר ועל אף התנגדותן של ארצות 
אירופה  מדינות  הכופר,  למתן  ובריטניה  הברית 
כופר עבור  כזכור, צרפת שילמה  ממשיכות לשלם. 
4 עיתונאים וכך עשתה גם גרמניה. על פי הערכות 
צרפת שילמה כופר של לא פחות מ-43 מיליון דולר 
מאז 2008 דרך חברות צרפתיות וחברות אחרות . כך 
מתפקד דאעש כמדינה לכל דבר, כאשר הוא מנפיק 
דרכונים, מנפיק מטבעות והופך בעוני עצמו ליישות 

מדינית לכל דבר.
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חיים כהן

די למחלוקת
"חצי עולם מורכב מאנשים שיש להם מה להגיד אבל לא יכולים להגיד אותו, 

והחצי השני מאנשים שאין להם מה להגיד אבל ממשיכים להגיד אותו". 
הנה מכתב של תושב שנוסע בציר ירושלים חברון דרך גוש עציון שפורסם 

השבוע תחת הכותרת  "החיים ימשיכו אחרי שאירצח". 
את  לתפוס  הירואי  צבאי  מבצע  יהיה  לא  שאירצח,  "אחרי  כותב:  הוא  וכך 
רוצחיי, לא יגזר עליהם דין מוות, התנועה לא תיעצר וספק בכלל אם יונית לוי 

תגיד את שמי מתישהו (בטח לא ב'מבזק חדשות מיוחד').
שמעתם  הרצח.  אחרי  שבוע  שמי  את  בכלל  יזכרו  לא  מהעם  אחוזים   99.9
שב"גל הפיגועים" האחרון נרצחו 21 בני אדם? מוזר, נכון? 5 שמות מתוכם 

אתם יכולים לשלוף? 
חברים/ שאתם  או  מדהים,  שלכם  שהזיכרון  או  אז  חיובית,  תשובתכם  אם 

השמות  שמאחורי  בשרכם  על  וגיליתם  מהם,  אחד  של  קרובים/משפחה 
והמספרים יש גם משפחות ופיתחתם רגישות מסוימת...

"איזה מצער להופיע בסטטיסטיקה... אתה אפילו לא מספר בפני עצמך, רק 
לא  אפילו  בסטטיסטיקה,  הבא  המספר  יהיה  זה   .22 גדול.  אחד  ממספר  חלק 

.21+1
איך שאתם  לזה  תקראו   ?192 עוד  נפצעו  הזה  המספר  עם  "ידעתם שביחד 
רוצים: נס, גורל, מזל, קארמה. זה בטח לא ישנה את העובדה ש-192 כמעט 

נרצחו. 192 משפחות שלא יודעות את נפשן מדאגה.
גופות  נרצחים... פגשתי גם  "לאחרונה, פגשתי בני משפחה של לפחות 10 
של נרצחים. המראות היו קשים, זוועות! אבל למרבה ההפתעה זה היה הרבה 
אותו  של  הבת/בן  או  האישה/בעל  האמא/האבא,  על  מלהסתכל  נורא  פחות 
הכל  שאומר  בעיניים  המבט  עם  לסטטיסטיקה),  שנכנס  ההוא  (המספר  נרצח 

מעבר לשטף של דמעות. שלי ושלהם.
"לא בא לי להירצח, זו האמת... אבל אם לא ירצחו אותי ירצחו יהודי אחר. 
זה  ילדים? משפחה? חברים? לכולם יש! מה  לי  אז מה ההבדל? בגלל שיש 
משנה מי מאיתנו יכנס לסטטיסטיקה??? בגלל ש'לא הספקתי לעשות את כל 

מה שחלמתי'? נו באמת!
"הכל היום תלוי בהנהגה שלנו. במבט לאחור יכולנו למנוע את 'הגל' האחרון, 
אבל זו חוכמת הבדיעבד, אז נדבר תכל'ס! מנהיגים יקרים! אם לא יקרה פה 
שינוי משמעותי, הדם יהיה על הידיים שלכם!  תתחילו להבין שיש לכם חיים 

ומוות בידיים!
פלקט.  על  סיסמא  רק  שזו  חשבתם  הורגת',  ש'אבן  שנים  לפני  "כשצעקנו 
שאנחנו  חשבתם  תאונה  לא  שזו  הראשונים  הדריסה  בפיגועי  כשצעקנו 
לזה  קראתם  בקת"בים,  עלינו  שזורקים  שנים  במשך  כשצעקנו  פרנואידים. 

'המפגע הבודד', עוד הרבה לפני שמשה נוסבאום ניכס את זה לעצמו".
עד כאן המכתב. אז לאן הולך הדבר הזה?

בראיון שהיה לפני שנים רבות עם אלברט אינשטיין, הוא נשאל: יש לנו הכל: 
טנקים, מטוסים, טילים. מה יהיה השיא? והוא ענה: פצצת אטום. ואז נשאל 
סכין  מול  כי  נחזור לשם,  בסוף  סכינים.  ענה:  ואז  יהיה?  מה  זה  ואחרי  שוב: 

ומספריים אין פתרון גם לצבא הכי משוכלל.

מכתב כואב לעם ישראל

קמנו באמצע השבוע לבוקר של ערבוביה עם כותרות שונות בארבעה עיתונים 
חרדיים יומיים (למה הציבור החרדי צריך 4 עיתוני בוקר?), ואפשר להתבלבל 
ירד  שהעניין  מאד  נקווה  אסון?  או  טוב  השבוע,  הגיוס  חוק  עם  הסיכום  מה 
בעיתונים  כותרות  בלי  וללמוד,  לחזור  התורה  לבני  ויאפשרו  מהר,  מהפרק 

שנוגעות אליהם ומבלי שצריך לרחם עליהם.
ואולי זה גם הזמן להפסיק להוציא החוצה בראש כל חוצות את חילוקי הדעות 
בין ראשי הישיבה השונים בעניין הגיוס. על מה אנו מחנכים את ילדינו? מזעזע 
לשמוע ילדים בתלמודי תורה מדברים על גדולי תורה בצורה מחפירה ומזלזלת. 
וידברו על עולם  ואולי גם השדרנים בתחנות הרדיו ימצאו תעסוקה חדשה 
ברחבי  העולם החרדי  החיובית של  ועל ההתפתחות  חיובית  בצורה  הישיבות 

הארץ, במקום לחפש את המפריד.
גדולי  נגד  ג' שמדברים  עסקנים מדרג  מיני  כל  לשידור  כיום הם מעלים  כי 
היושב  החרדי  הציבור  רוב  נוראי.  ה'  חילול  בה  שיש  מחפירה,  בצורה  תורה 

בציון צועק חמס. תפסיקו לנסות ולהבעיר בכוונה. אסור לנו לנגוע בזה.
תרדו לבתי חולים ותראו כמה יהודים משלנו, גברים, נשים וילדים הם חולי 
סרטן. תדברו עם הרב חנניה צו'לק, הרב אלימלך פירר והרב בני פישר, ותשאלו 
אנחנו  אז  הנוראות.  המחלות  בנושאי  להתייעץ  אלו  בימים  באים  כמה  אותם 

ממשיכים לשחק באש?
מי שיכול לעצור את המלחמה הזאת, יבורך. 

די למחלוקת ולמחלות! 

הרב ישראל גליס

איסמעאיל חרזאללה עבר מחמאס לדאעש ונהרג בקרבות בסוריהלוחמי דאעש מאיימים בהוצאה להורג
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המזון  תערוכת  מתקיימת  בו  הענק  האולם  אל  נכנס  שאתה 
הכשר, ה"כושר פסט", מה שמושך את העין לפני הכל הם 
את  שמציג  דוכן  ממוקם  הענק  באולם  פינה  בכל  הצבעים: 
מרכולתו. כאן מציגה חברת ענק המייצרת נקניקים בשרים, 
בדוכן הסמוך חברת גלידות בשלל טעמים וצבעים, ובדוכן 
תוצרתה  את  להגדיל  ששואפת  מאפים,  חברת  השלישי 
ורווחיה ומנסה לפנות אל קהל המבקרים, שהם למעשה אנשי התעשייה: 

קניינים, בעלי חברות ומשווקים.
בעולם.  הכשר  המזון  שוק  כיום  מגלגל  דולרים  מיליארדי 

חברות המזון הכשר הישראליות )כמעט כל חברות המזון 
בישראל(, נמצאות כמובן על המפה, אבל ממש לא 

רק הן. עשרות ומאות חברות מכל מיני מדינות 
בעולם, מייצרות מזון כשר מכל הסוגים ומכל 
מזון  שצורך  ומתרחב  ההולך  לקהל  המינים 
כשר, והוא, אולי תתפלאו לשמוע, לאו דווקא 

יהודים.
בשנים  נחשב  כשר  שמזון  סוד  לא  זה 

כ

בטוב 
ה"כושר  הכשר,  המזון  תערוכת  מתקיימת  ה-27,  השנה  זו  שנה,  בכל 

פסט", בניו ג'רזי, ששואבת אליה את מיטב המוחות בענף 
בתערוכה,  ביקר  בלייך  חנני    בעולם  הכשר  המזון 

ורק לאחר  טעם מההיצע הענק בדוכנים השונים, 
ששבע ישב לשיחה עם יוזם התערוכה, ר' מנחם 
השנים  בעשרות  גדל  כמה  עד    לובינסקי 
מוצרים  כמה  הכשר?  המזון  ענף  האחרונות 

כשרים ישנם בסופרמרקט גויי רגיל בארה"ב? 
ואיזה מוצר זכה בתואר "מוצר השנה" בתחרות 
שנערכה השנה בתערוכה בין כלל החברות?

חנני בלייך, ניו ג'רזי
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מזון  ירצה לצרוך  מי לא  האחרונות למזון מוקפד מכל הבחינות. 
שעין נוספת, מלבד בעלי החברה האינטרסנטים, השגיחה עליו כל 
הזמן? חותמת כשרות נהייתה, עם השנים, גם למין סמל בריאות. 
הרי גם לפי ההלכה צריך לאכול מזון שהוא כשר לחלוטין ומבלי 
חשש שנכנסו אליו בטעות חרקים קטנים בתהליך הייצור. חותמת 
כשרות, אם כן, מהווה גם כמין חותמת בריאות ואיכות, מה שאכן 
העלה את צריכת המזון הכשר בעשרות השנים האחרונות בעשרות 

אחוזים, ולאו דווקא בריכוזים חרדיים או דתיים בעולם.

לא להתפתות לבשרי

בניו  הענק  התערוכה  אולם  את  כעת  ממלאים  מבקרים  אלפי 
ג'רזי, בו מתקיימת התערוכה בשנים האחרונות. המזון אמנם כשר, 
הקהל - לאו דווקא. גם גויים הם לעתים קנייני ענק של מזון כשר 
עבור מחלקות שונות בסופרים הגויים, וגם קהל גדול של חילונים 
לקלוט  ומנסה  הדוכנים  בין  כאן  מסייר  מפתח,  בעמדות  שנמצא 

להשקעה  פוטנציאל  בעל  המוצרים  שלל  מבין  מה  בעיניים 
שבסופרמרקט  המדפים  אל  להצטרף  יכול  או  כספית 

ולהימכר היטב.
ניתן לראות בעיניים את העסקאות הנרקמות 

מעט,  עצמו  את  המחשיב  דוכן  כל  במקום. 
כיסאות,  לו בצמוד אל הדוכן כמה  מציב 

ו"לסגור  לשבת  ירצה  ומישהו  למקרה 
עניינים". לפי מצב הכיסאות המיושבים 
ענק  עסקאות  מעט  שלא  הרי  כאן, 

נסגרות כאן ברגעים אלו ממש.
של  הראשית  בדלת  שנכנס  מי 
עליו  חזקה  רעב,  לתערוכה  הכניסה 
הן  דוכן,  כל  כמעט  שבע:  שייצא 
כגימיק והן כאקט שיווקי רציני, מציע 

למבקרים לטעום מהמוצרים אותם הוא 
מייצר. איך אמר לנו מישהו כאשר נכנסנו 

הבשרים  לנקניקים  תתפתו  "אל  בדלת? 
כי  פשוט  משמאל.  הדוכן  שעל  המשובחים 

אחרי זה לא תוכלו לטעום מהעוגות החלביות 
מהחלבי,  תתחילו  מימין...  שבדוכן  המשגעות 

תסיימו את הסיור באולם, ואז תעברו לבשרי". קיבלנו 
את העצה, אם כי אחרי שתיים-שלוש טעימות מכמה דוכנים 

ממתוק,  ספורות  דקות  בתוך  לעבור  יכול  מי  ננעלת:  כבר  הבטן 
עבור דרך חמוץ למלוח? מגלידת וניל פרווה מתקתקה, לצלוחית 

מרק עוף )בדוכן של "ויטה"(? 
אלפי תערוכות נערכות ברחבי העולם בנושאים שונים: ריהוט, 
עיצוב, טכנולוגיה, תעופה, סלולר ומה לא. וגם תחום המזון זוכה 
קרוב  לפני  אולם  בעולם.  מקומות  בכמה  תערוכות  וכמה  לכמה 
יהודי אמריקאי שהגיע הזמן לתערוכה משלו  ל-30 שנה, החליט 
עבור המזון הכשר. למה הוא היחיד שמופלה? וכך נערכה השנה, 
זו השנה ה-27, תערוכת ה"כושר פסט", שרק הולכת וגדלה משנה 

לשנה, בדיוק כפי ששוק המזון הכשר הולך וגדל.
מי שעמד שנים רבות בראש התערוכה, ועד היום מחזיק בחלק 
לובינסקי,  מנחם  ר'  הוא  לה,  ומייעץ  התערוכה  של  מהאחזקות 
חרדי תושב ברוקלין העומד כיום בראש חברת "לוביקום", שהיא 
שקט  בחדר  לשיחה  אותו  תפסנו  המזון.  בתחום  שיווק  חברת 
בשולי התערוכה, וביקשנו ממנו לשמוע כיצד התחילה התערוכה 
המסקרנת, היחידה שמגרה את בלוטות הטעם של הצרכן היהודי 

שומר המצוות.
איך בעצם התחילה התערוכה הזו?

"השנה התערוכה מתקיימת זו הפעם ה-27, אך למעשה, שנתיים 
כן  לפני  קיימת  הייתה  היא  הנוכחית,  בצורתה  החלה  שהיא  לפני 
כשר  מזון  תערוכת  גם  תערוכה שכללה  הרחב,  לציבור  כתערוכה 
יזם אדם  יהודיים, אותה  יודאיקה שונים ושאר דברים  וגם מוצרי 
מהלינר,  התערוכה  את  קניתי   '89 בשנת  הלינר.  ארוויס  בשם 
והפכתי אותה לתערוכה המיועדת רק עבור הענף עצמו ולא לציבור 
הרחב, כדי למקסם את הפוטנציאל שלה. התחלנו אז, ב-89', עם 
69 מציגים ו-500 מבקרים. כיום, לעומת זאת, לשם השוואה, ישנם 

כאן כמעט 400 ביתנים, ולמעלה מ-7,000 מבקרים )!(".

בתערוכה הראשונה: 50,000 איש

כמה  לובינסקי  שפתח  שיווק  חברת  היא  כאמור,  "לוביקום", 
שנים לפני כן, בשנת 84'. לפני כן היה לובינסקי יד ימינו של הרב 
ישראל בארה"ב.  אגודת  הנודע של  היו"ר המיתולוגי  משה שרר, 
את  שסיימת  "ולאחר  לובינסקי,  מספר  שרר",  הרב  עם  "עבדתי 
עבודתי באגודת ישראל, התחלתי לעסוק בענף המזון. שלוש שנים 
לאחר שפתחתי את המשרד, בא אלי אדם עם הרעיון שהוא רוצה 
לעשות תערוכה למזון כשר, ואני הייתי איש השיווק של התערוכה 

בשנים הראשונות. כאמור, בשנתיים 
בניו  תערוכה  זו  הייתה  הראשונות 
וגם  הרחב  לציבור  שיועדה  יורק 
הראשונה  התערוכה  אגב,  לענף. 
בשל  סנסציונית  ממש  הייתה 
הפעם הראשונה שדבר כזה נערך, 
בערך  שנה  באותה  אליה  והגיעו 
50,000 איש )!(. זו הייתה הפעם 
הראשונה ביהדות ניו יורק שהייתה 

מכן  שלאחר  בשנים  תערוכה.  כזו 
התערוכה עברה למיאמי, לוס אנג'לס 

התקיימה  בו  מודל  באותו   - ושיקגו 
והן  יורק. תערוכה הן בשביל הענף  בניו 

את  שקניתי  אחרי  אט,  אט  אבל  לציבור. 
התערוכה, הבנתי שמה שנחוץ באמת זו תערוכה 

מקצועית עבור הענף בלבד. בדיוק כמו שיש תערוכות 
הענף הכשר  גם  בעולם,  המזון  הענפים של  לכל שאר  שכאלה 

התערוכה  את  והפכתי  משלו,  תערוכה  צריך 
למה שהיא כיום, וגם שיניתי לה את השם 
ל'כושר פסט', וכך זה הלך והתפתח 

עד למה שזה היום".
המוצרים  להצגת  מעבר 
בעצם  מה  והמגרים.  היפים 

המטרה של התערוכה?
היא  שלנו  "המטרה 
להביא תחת קורת גג אחד 
המפיצים,  היצרנים,  את 
ם  י ט ק ר מ ר פ ו ס ה
להבין  צריך  והקניינים. 
הכשר  המזון  ששוק 
כשהשוק  מאד.  מתפתח 
החרדי  והציבור  הכשר 
גם  והתפתח,  וגדל  הלך 
הכלליים  הסופרמרקטים 
פתחו את מדפיהם למכירת עוד 
היא  והתערוכה  כשר,  מזון  ועוד 
בעצם הזדמנות לעשות משהו שהוא 
לאלה  גם  למוצרים,  ראווה  חלון  כמו 

שאינם דתיים או יהודים.
"כשנכנסתי לעסק הזה, ראיתי שצריך בו הרבה מחקר. אז, 
לפני שנים, אף אחד לא ידע כלום על המספרים של צרכני המזון 
ולהיות  הכשר  הענף  על  מספרים  לאסוף  התחלתי  ואני  הכשר, 
הכתובת לכל הנתונים: כמה אנשים קונים את זה, איזה סכום מגלגל 
התחום הזה והזה במזון הכשר, באלו מדינות מוצר זה וזה מבוקש 
ובאלו לא, וכו' וכו'. אספתי את כל המידע והנתונים, וכשהתחלתי 

בפועל לספור כמה מוצרים יש, גיליתי שיש 16,000 מוצרים 
מול  לובינסקי  מחייך  אז",  היה  זה  בערך.  כשרים 

עינינו המופתעות. "היום, לעומת זאת, ישנם 
מוצרים  מ-200,000  למעלה  בארה"ב 

נתון  הנה  כשרות.  סמל  עם  שונים 
סופרמרקט  בכל  בממוצע,  מעניין: 

 40,000 עד   34,000 יש  בארה"ב 
משערים  ואנחנו  שונים,  מוצרים 
לפחות  יש  מהם  אחד  שבכל 
לכן,  כשרות.  עם   17,000
הזו  התערוכה  הצדדים  לכל 
הייתה  הציגה  שהיא  והנתונים 
לענף,  משמעותית  תנופה 
התערוכה  השנים  ובמשך 

הפכה למושג". 
תערוכת המזון  מה הפך את 

הכשר לייחודית כל-כך?
לו  שהייתה  אחד  "שכל 

הזו  התערוכה  בכשרות,  התעניינות 
נהייתה הכתובת בשבילו, בין אם אתה 

'קדם' או 'מילמרק' זה לא חשוב: אתה בא 
לכאן, פוגש את כל הקניינים שלך, ועושה את 

ההזמנות".
התחלנו לפני כמה ימים את חודש כסליו, ועוד לא קנינו 

את צרכי החנוכה. בתערוכה, לעומת זאת, רוב ההזמנות שנעשו - 
נעשו בכלל לקראת פסח, על מוצרים כשרים לפסח... לובינסקי: 
הזו  התערוכה  את  מקיימים  אנחנו  למה  אותי  שואלים  "אנשים 
בה  שעושים  העונה  זו  כעת  כי   - היא  התשובה  בנובמבר.  דווקא 
את ההזמנות לפסח. שוק המזון הפסחי, אגב, הוא 40 אחוז מכלל 
ההזמנות  את  למעשה  עושים  ממש  עכשיו  ולכן,  הכשר.  השוק 
ובתחום  לפסח,  חדשים  מוצרים  כמה  כאן  יש  לפסח.  האחרונות 

הזה - ולא רק בו - החברות הישראליות משפיעות פה הרבה".

תחרות בין כלל 
החברות

על כמה מהדוכנים שראינו 
בסיור בתערוכה, מופיע שלט 
אותו  שהמוצר  שמבשר  קטן 
פרס  זוכה  הוא  הדוכן,  מציג 
 ,2015 לשנת  פסט"  ה"כושר 
בקטגוריית מוצר מעניין או איכותי 

שנבחר על ידי מארגני התערוכה.
בין  שכזו  תחרות  מין  מקיימים  אתם 

כלל החברות?
'מוצר  על  תחרות  מתקיימת  שנה  בכל  "אכן. 
השנה' בכמה תחומים, והשנה מי שהרוויח את התואר ואת הפרס 
במקום הראשון היה איזה סוג של נקניק. ישנה שורת שופטים שהם 
או  סופרמרקט,  קנייני  שפים,  השוק:  חלקי  מכל  שמגיעים  כאלה 
אישה אחת שהיא עורכת של מגזין כשרות. היו השנה בערך 150 
מוצרים חדשים שהכניסו את המוצרים שלהם לתוך התחרות, וכל 
שטח ושטח, כמו למשל, בשר, חלב, ממתקים, פסח, סוכריות וכו', 

נבחר מנצח אחר".
כמה זמן לפני התערוכה אתם מתחילים להכין אותה?

עצמו  בארגון  בפועל  עוסק  לא  אני  כיום  שלמה.  שנה  "כמעט 
את  מכרתי  ב-2003  מלמעלה.  ופיקוח  בייעוץ  רק  התערוכה,  של 
בשם  יהודית,  לא  גדולה,  לחברה  בתערוכה  שלי  האחזקות  רוב 
כיום  גם  כמובן,  התערוכה'.  של  'הפנים  ונשארתי  'דיוורסיפיד', 
יש לי חלק מהאחזקות ואני עוזר להם, ואני גם העורך של העיתון 
המקוון הכי חשוב של הענף הכשר, שכל החדשות של כל הענף 
מרוכזות בו. למעשה אפשר לומר שעובדים על התערוכה כמעט 
שנה, כי בכל שנה אנשים כבר מזמינים ביתנים לתערוכה שתתקיים 

בשנה שלאחר מכן".
שחווה  שונות  חוויות  על  לובינסקי  עם  מדברים  כשאנחנו 
בתערוכה במשך השנים, ושואלים אותו מה נחשב בעיניו להצלחה 
של חברה המציגה כאן, הוא אומר: "התערוכה מתקיימת במשך 
שנה  לפני  שהגיעה  ישראלית  חברה  דווקא  זוכר  ואני  יומיים. 
לתערוכה, ולהפתעתי ראיתי שאחרי שעבר רק חצי מהיום הראשון 
בלבד, כבר החלו אנשי החברה לסגור את הדוכן וללכת הביתה. 
ניגשתי לאחראי שם ושאלתי אותו: למה אתם הולכים? יש עוד יום 
וחצי לסיום התערוכה? ואז הוא ענה לי: אני אגיד לך את האמת. 
באתי לפה היום ב-10 בבוקר. עכשיו 1 אחר הצהרים, אבל לפני 
המוצרים  כל  את  שרוצה  אחד  אמריקאי  מפיץ  מצאתי  שעה  חצי 
חתמנו  וכבר  למכור,  שתכננתי  מה  כל  את  קנה  שלי, 
חוזה. את הצ'ק הוא ישלח לי כבר הביתה. אז 

למה אני צריך להישאר כאן כעת?...
אומר  ממשיך  הזו",  "בתערוכה 
לובינסקי, "הצלחה נמדדת לפעמים 
לכאן  חוזר  שלא  באדם  דווקא 
שוב, למה? כי הוא מצא לעצמו 

מפיץ או שותף". 
הכשר  המזון  בתערוכת 
מ-21  ביתנים  השנה  הציגו 
מהביתן  לבד  מדינות 
"המכון  שמארגן  הישראלי, 
מציגות  במסגרתו  לייצוא", 
ישראליות  חברות  כ-15 
הישראליות  מהחברות  )לבד 
המכון  מביתן  בנפרד  שהציגו 
וארה"ב,  מישראל  לבד  לייצוא(. 
מאוסטרליה,  חברות  כאן  הציגו 
מדינות  מכל  מרוסיה,  מאוקראינה, 
פולין,  טורקיה,  צרפת,  כולל  אירופה 
ואפילו מתאילנד וסין. התערוכה נערכת דווקא 
על אם הדרך ולא באמצע ניו יורק הסואנת או הג'רזי 
סיטי, מסיבה פשוטה: כאן יש הרבה מלונות ריקים באזור לשכן 

את מאות הבאים לשני ימי התערוכה.
מולנו  רואים  כשאנחנו  לסיום,  לובינסקי  לנו  אומר  "בעצם", 
מבקר נוגס בפרוסת עוגת גבינה עסיסית, "התערוכה מיועדת עבור 
הרבה  עוד  לכאן  משתחלים  תמיד  אבל  והענף,  התעשייה  אנשי 
מבקרים שמגיעים גם בשביל הטעימות הרבות. איך כתוב? 'חברא 

חברא אית ליה'"...


פיתח את הרעיון. 
ר' מנחם לובינסקי
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זהו, התרגלנו. 
כעת אפשר לומר את זה כבר בפה מלא: אנחנו לא מופתעים מאף פיגוע, כבר 

לא מתרגשים מדקירה, וירי לתוך רכבים כבר לא מזעזע אותנו. התרגלנו.
מהי ההוכחה הכי טובה שהתרגלנו? שהפיגועים האלה, שלא הפסיקו לרגע - אלא להיפך, 
אולי אפילו התגברו - כבר לא בכותרות הראשיות של העיתונים. אז מה כן היו הכותרות 
על  הגרמני  החרם  בבריסל,  המתוח  המצב  מגל,  ינון  פולארד,  השבוע?  של  הראשיות 
מוצרים מישראל. הפיגועים, הדקירות, המספריים? נדחקו לעמודים הפנימיים. את מי זה 

כבר מעניין בכלל. אולד ניוז.
ומתחילים  באנשים,  בשמות,  לדבר  מפסיקים  כבר  אנחנו  שהתרגלנו:  הוכחה  עוד  והנה 
לדבר במספרים. עד לאחרונה, עוד דיברנו בשמות: כמה דיברו כאן על בני הזוג הנקין, על 
אהרן בינט, נחמיה לביא, על הרב יעקב ליטמן ובנו נתנאל, כולם הי"ד. כל אחד מהם זכה 

לכתבות שער מרגשות על חייו ופועלו.
"הרוג  אבל פתאום התחלנו לדבר במספרים: "ההרוג ה-23", "למעלה מ-20 הרוגים", 
זו עוד רשימה שאנחנו פשוט צריכים לספור בה  נוסף ברשימת אירועי הטרור", כאילו 
שמות. כאילו כל שם שמתווסף לרשימה הנוראית גם אחרי 20 הרוגים, הוא לא מזעזע 

ומטריף את הדעת בדיוק כמו הראשון שבהם.
וזה הכי מסוכן. כשאנחנו מתרגלים למשהו נורא שכזה והוא מפסיק לזעזע אותנו, פשוט 
אני לא בטוח שלאזרח שנחאי אכפת בדיוק  סין למשל,  גויים,  רק במדינה של  הובסנו. 
שמישהו נרצח בבייג'ינג. אבל אצלנו? אם לא נזדעזע מההרוג ה-23 בדיוק כמו מההרוג 

ה-1, כבר נוצחנו בחלק גדול מאד מהאינתיפאדה המזעזעת הזאת.

אז בואו נחזור לדבר על שמות.
בתחילת השבוע הייתי צריך להגיע למשרד מסוים במגדל המשרדים הבני-
ברקי "מגדלי שקל". וכשעליתי במעלית לקומה הראשונה, ראיתי דלת שפתוחה 
לחניון, וסמוך אליה מוצב לו שלט שהסיט את תשומת לבי. בעצם, היו אלו שני שלטים, 

שעמדו ליד חדר שהיה נראה בשיפוצים כעת.
 :"PROG" ירוק, ותחת הלוגו גבי רקע  וכך היה כתוב בהם, באותיות מעוצבות על 
"כאן יוקם אגף לימודים חדש, 'זכרון נאה', על שם הקדושים נ'עמה והרב א'יתם ה'נקין 

הי"ד, שנרצחו בידי בני עוולה בחול המועד סוכות תשע"ו. 'ארץ אל תכסי דמם'".
זה היה השלט השמאלי. מימין לשלט הזה, עמד לו שלט נוסף, ובו מגילה ארוכה לזכרם 
של בני הזוג הנקין, שלזכרם הוקדש אגף הלימודים החדש. "PROG", כך מתברר, הוא 
מוסד לימודים המלמד מקצועות יצירתיים, כמו עיצוב, גרפיקה וכו'. נעמה הי"ד, שהיא 
ובעלה היו תושבי נריה שבהרי בנימין, למדה עיצוב דווקא במוסד הבני-ברקי הזה, זמן 

מה לפני שפתחה בעצמה סטודיו לעיצוב גרפי.
ובטקסט הארוך שעמד לו ליד האגף שבשיפוצים, נכתב כך: "ליל הושענא רבה תשע"ו. 
הקדושה נעמה הנקין ובעלה איתן הי"ד. שורה סתומה המופיעה בכל שנייה, בכל עת ובכל 
רגע. היא מופיעה בעיניים פקוחות ובעיניים עצומות. מציאות קשה ובלתי נתפסת, כאב 

לב, צער, הלם ובכי שלובים בשמחת חג עצובה.
"היא הייתה חלק בלתי נפרד מבית פרוג, והרגשנו צורך ונתבקשנו להביע במילים ולו 
במעט. אך מציאות שכזאת, הלם בלתי עוכל, איכה יוכל קולמוס לסבר? איך יוכל הכתב 

לספר? ואיכה יוכלו מילים לבטא...
"את נעמה הנקין הכרנו לפני יותר מחמש שנים כשנרשמה למסלול עיצוב. ככל שהייתה 
מוכשרת כך הייתה כריזמטית, כך הייתה יזמית נמרצת, כך הייתה מסבירה פנים, סוחפת 

אחריה את כולם.
"נעמה הייתה אדם עקרוני מאד. תמיד עמדה על עקרונותיה החשובים לה, עקרונות 
והערכים עליהם גדלה, לצד עמידה גם על עקרונות המקצוע. לא הייתה אצלה  החינוך 
שום פשרה על שום כלום. הכל היה צריך להיות מושלם. כך גם עקרונות העבודה מול 
הלקוחות. דבר זה גרם לה כאידיאל להלחם בתופעת ניצול אנשי מקצוע וגרפיקאים, והיא 
יצאה מגדרה בכל פעם שיכלה להוביל, לסייע וללמד את תורת ההתנהלות המקצועית מול 
לקוחות. היא פתחה סדנאות להתנהלות מול לקוחות, הוציאה ספר בשם 'ל-כוח' - מדריך 
יישומי לעבודה מול לקוחות, ואף הקימה בהתנדבות מלאה מיזמים לסיוע ליזמיות ונשות 

מקצוע.
"וביום שישי בו חבקנו בכאב הדס לצד ערבה, לולב עם אתרוג, הגענו להלוויה ופגשנו 
בבכי  מיררנו  שונים.  ומגזרים  מזרמים  שונות  מקהילות  אנשים  של  וצבעוני  רחב  מגוון 
יחדיו. חסידים לצד ליטאים ולצד כיפות סרוגות עמדנו חבוקים זה בזה זו בזו ולא ידענו 

נפשנו כי נבהלה מאד.
נעמה  הזוג  ביצעו  העבודה  את  עבודה.  קשרי  גם  לנו  היו  "במהלך השנים האחרונות 
ואיתם יחדיו כאשר איתם אחראי על כתיבת תוכן שנון ומהוקצע. כזה הוא היה! עמקן, 
בענוותנותו  אך  ומאמרים,  ספרים  שחיבר  עצום  חכם  תלמיד  ים,  מני  רחב  ידע  בעל 
בסטודיו.  נעמה  של  בעבודתה  יד  ולשלב  מקצועית  כתף  ולתת  לסייע  שמח  ובפשטותו 
וכך  כשנעמה דיברה עליו, תמיד פניה היו מוארות, מחייכות בהערצה. כך היו בחייהם 
במותם, חבוקים ודבוקים בו יתברך. גם כעת, פרויקט עבודה שלנו עם נעמה עומד בשיאו, 

חלקו הושלם וחלקו לא יושלם...
באגף  ב'פרוג'.  אצלנו  כעת  הנבנה  חדש  באגף  יונצח  שמכם  ה'נקין,  וא'יתם  "נ'עמה 

'זכרון נאה' יהיו כיתות סטודיו נוספות על הקיימות, המתחברות לאולם הרצאות גדול, 
שם נערוך גם סדנאות סיוע מעצבות, ברוחכם ובהשראתכם.

"'ומחה ה' דמעה מכל פנים ובלע המוות לנצח'".

ערב  לקראת  לנסוע  צריך  והייתי  בירושלים,  הייתי  הצהרים  אחר  שלישי  ביום 
אל  הגז  על  לחצו  הרגליים  לא חשבתי.  אפילו  נוסעים? מההרגל,  איך  למרכז. 
הדרך שאני עושה עשרות פעמים בשנה, כביש 443. אני בדרך כלל מעדיף אותו 
על פני כביש מספר אחד, בוודאי בדרך חזור מירושלים, שכן ברוב הפעמים הוא לא פקוק, 

לבד מפקק נקודתי קבוע לפני המחסום.
אני נוסע במעלה כביש רמות ושומע ברכב מוזיקה להנאתי, עובר את גבעת זאב ופונה 
ופתאום, אחרי שתיים-שלוש   .443 לנסוע את  ומתחיל  לכיוון תל אביב,  בסוף שמאלה, 

דקות, אני שם לב למשהו מוזר. אני לבד בכביש.
נכון, כבר כתבתי קודם שהכביש בדרך כלל לא פקוק. אבל ריק לגמרי? את זה עדיין 
לא ראיתי. תמיד ישנה תנועה, אלא שהיא זורמת היטב. אבל שאני אהיה כבר כמה וכמה 

קילומטרים הרכב היחיד על הכביש? זה היה לי קצת מוזר.
ובבת אחת פתאום הבנתי. מה, השתגעתי? מה אני נוסע על הכביש הזה, שרק אתמול, 
יום שני, נרצח בו חייל? אני רוצה למות? לכן הכביש ריק, איזו שאלה בכלל. מי רוצה 

לנסוע על כביש המוות הזה, שבו בתוך כמה חודשים היו כמה אירועי דקירה. 
ובאלו שעצרו בתחנת  נכון, באירועים האלה היה מדובר בדקירה, פנים אל פנים,  אז 
הדלק. אבל מי ערב לי שהפעם המחבל הארור לא אורב לי בצד ימין עם רובה ומחכה 
לבצע פיגוע ירי? ואם הוא נמצא שם, הרי שהיום הטרף הקל הוא רק אני. אני הרי היחיד 

על הכביש כעת. אז מה עושים? לצאת מכאן כבר אי-אפשר, אני כבר על הכביש עצמו.
ומחוג  הגז,  דוושת  על  ללחוץ  התחילה  פשוט  הימנית  הרגל  אבל  לספר,  נעים  לא 
המהירות התחיל לקחת עוד ועוד ימינה. אמרתי לעצמי: גם אם יש שם איזה מחבל עם 

רובה, את המהירות הזאת אני מקווה שהוא לא ישיג. 
כשראיתי  ורק  טרופה,  בנשימה  עברתי  להאט,  כמובן  חייבים  שלפניו  המחסום,  את 
לימיני את שדה התעופה ואת המטוסים שחגים באוויר, אות שכבר עברתי את כל 443, 

הרשיתי למהירות לרדת. 
פחד או לא פחד, לא ייתכן שאני אסע יותר מהר מהמטוס שמעלי.

כשיעקב הולך לפגוש את עשיו פגישה מכריעה, בפרשת השבוע, וישלח, הפסוק 
אומר: "וישם את השפחות... ראשונה, ואת לאה וילדיה אחרונים ואת רחל ואת 
יוסף אחרונים". ואת המילה "אחרונים" מסביר רש"י בפירוש הידוע: "אחרון 

אחרון חביב".
שליט"א.  לוינשטיין  שלמה  רבי  הידוע,  המישרים  מגיד  שאל  נכון?  באמת  זה  האם 
כשמחלקים סוכריות, אנחנו אומרים לילד האחרון שקיבל, כדי לנחם אותו, "אחרון אחרון 
חביב". אבל האם זה נכון על פי האמת? הרי אם הוא אחרון שקיבל, סימן שהוא לא מי 
יודע מה חביב... אבל פה, חידד הרב לוינשטיין, זה דווקא נכון מאד. כשהולכים לפגוש 

את עשיו הרשע, ההולך אחרון הוא בהחלט חביב!

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
היה מכוסה  עדיין  לא, הוא  הירח, אבל  ושוב בערבים את מצב  שבדקתם שוב 

בעננים. עוד לא ניתן לומר "קידוש לבנה".

עניין של הרגל?

חמש יחידות // חנני בלייך
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הנה כאלה שזוכרים גם אנשים ולא רק מספרים. השלט במגדל הבני-ברקי
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פסח שמאלטר קרס על ידי מתנשף כרגיל.
שמט  הוא  לך,  מספר  שאני  למה  תאמין  לא 

לעברי.
או קיי, נמתי, לא אאמין.

אל  עזה  חיבה  פיתחתי  לאחרונה  שמאלטר,  פצח  ובכן, 
ובכן  נו, סיטי קאר, אתה מכיר? לא?  המכוניות העירוניות, 
בהשכרה  עירוני  לשימוש  העיר  בכל  הזרועות  מכוניות  אלו 
ורק צריך לעדכן כאשר  לפי שעה, אתה מקבל שלט משלך 
מתחנות  לאחת  מחזיר  אתה  הרכב  את  ומחזיר,  לוקח  אתה 

העגינה הפנויות, תענוג לא?
בי  הכתה  זו  תובנה  מכור,  שאני  הבנתי  תקופה,  לאחר 
כאשר שמתי לב לכמה תמורות מוזרות שחלו בהתנהלותי: 
המכונית  על  סיבוב  עוד  לקחת  כדי  אמתלה  תמיד  חיפשתי 
הקטנה, התחננתי לאישתי שתשלח אותי לקניות, ירדתי אל 
השטיבלאך למרות שכבר התפללתי, הייתי נוסע ברחוב הלוך 
כדי לשמוע  רק  הנגן  ומחבר את  נכנס  הייתי  חזור, לפעמים 
שיר בתוך הרכב, כאשר הייתי עובר ליד סיטי קאר היה עובר 
שרכשתי  הזה  המוזר  לתענוג  הסבר  לי  אין  מוזר,  רטט  בי 

לעצמי. 
אנשים  ראיתי  לבד,  לא  שאני  הבנתי  מה  זמן  לאחר 
כלות  בעיניים  ומביטים  האלו  השלטים  עם  מסתובבים 
בסיטי קאר חונה, ולעיתים לא עומדים בפיתוי ונכנסים אליו 

בדחיפות ללא מטרה.
אחת הבעיות הרציניות בסיטי קאר, היא שבגלל הארעיות 
כמה  של  גחמתם  היה  מקרים  שבהרבה  בו-  השימוש  של 
בפנים,  דברים  לשכוח  החלו  אנשים  מבולבלים-  רגשות 
היו  המטריות  בחורף  פלאפונים,  נגנים,  שעונים,  ארנקים, 
להיט, עד מהרה הסיטי קאר הפך למעין מחסן עירוני שהכיל 
מפעמים  מהחפצים  חלק  זיהיתי  לעיתים  למכביר,  אבידות 
כמעט  פעם  כשיכולתי(,  אותם  להשיב  )השתדלתי  קודמות 
ספרים  של  שקית  עלי  נפלה  כאשר  במשאית  התנגשתי 

שמישהו שכח על הדש-בורד.
מזדמן,  קאר  לסיטי  כהרגלי  נכנסתי  אחד  יום  אופן,  בכל 
בשעה  אט  אט  בי  פשטה  ההתרגשות  של  הזו  החמימות 
הצלחתי  לא  אליו,  נכנסתי  בעצם  מדוע  להזכר  שניסיתי 
כמובן, אבל בכל אופן הדלקתי את הרכב כדי לראות אם הוא 

פועל, בשלב זה שמעתי לפתע קול מדבר מאחורי.

בהתחלה איבדתי עשתונות וצפרתי צפירה ארוכה תוך כדי 
ניסיון נואש לקרוע מעלי את החגורה, לאחר שנרגעתי קצת 
והבנתי שאני לא מת, הצצתי בחשש מעבר לכתפי, וגיליתי 
ילד בן חמש יושב מאחור חגור בצייתנות, הוא קצת בכה אני 

חושב, והוא כל הזמן אמר: אבא, אבא.
קאר  בסיטי  נשכח  שהילד  הבנתי  שהתאוששתי  לאחר 
כמו שלושת המטריות שנחו להן אחר כבוד במושב שלידי, 
ניסיתי לדלות ממנו מידע על שמו או מקום מגוריו אבל הוא 
רק המשיך לבכות, החלטתי שאני מתחיל לנסוע )המכור שבי 

זעק הידד(.
הילדון,  את  לדובב  העת  בכל  מנסה  העיר  ברחבי  נסעתי 
הוא כבר גילה לי שקוראים לו איציק, עוד כמה רחובות ואני 

מצליח להוציא ממנו מספר טלפון, עלצתי בליבי.
לבסוף הוא הפסיק לבכות ונתן לי כתובת, צפרתי בחדווה 
ואז  הארוכה(,   בדרך  מה  משום  )נוסע  הכיוון  אל  ודהרתי 

הילד לפתע הצהיר מאחורי, "אתה נוסע מהר מדי".
איזו  מרגיש  קצת,  והאטתי  המראה,  דרך  אליו  חייכתי 

תחושה קלה של רוגז מתחילה לחלחל.
שאני  וטען  שלי  הנהיגה  על  קבל  שוב  הוא  דקה  לאחר 
חיוך  הפעם  חייכתי,  שוב  מימין",  במדרכה  מתנגש  "כמעט 

יותר מאולץ, הצעתי לו סוכריה.
החץ,  עם  לאותת  בלי  נתיב  לעבור  שאסור  אומר  אבא 
המשיך הזאטוט לצטט, גם כן אבא, רטנתי, קודם כל שייקח 

את הילד שלו מהאוטו אחר כך נדבר על האיתות.
עברת בצהוב המהבהב, צהל הילד בשמחה לאיד, חה חה 
חה, הגבתי בנוקשות, תשב בשקט כבר, אנחנו תיכף מגיעים.
אבל אסור לעבור בצהוב המהבהב, הקשה הילד הנשכח, 
התחלתי באמת להתעצבן, הילד פשוט ביקר אותי על כל צעד 
ושעל, באיזו זכות? וחוץ מזה כולם יודעים שבצהוב עדיין 
צהוב  עדיין  זה  אבל  האצתי,  קצת  אולי  טוב  לעבור,  אפשר 

ולא אדום.
בו  סנטתי  לפעמים,  זה  את  עושה  לא  כאילו שאבא שלך 
לפני שיכולתי לעצור את עצמי, לא, אמר הילד לאחר מחשבה 

קצרה, אבא לא עושה את זה.
נסעתי בשתיקה עוד כמה דקות, גם כן האבא המושלם הזה 

בנהיגה, בטח הוא גרוע בחניות, חשבתי לעצמי.
מעבר חציה! התריע הילד, ואני בלמתי מיד, הוא הלחיץ 

אותי, הילד, מי הוא בכלל שככה הוא מעיר לי?
אותו  להוריד  כבר  רציתי  ממנו,  מתעלם  שאני  החלטתי 
ולנסוע  אחריות,  חסר  האבא שהוא  על  קצת  לצעוק  בביתו, 

משם בסיטי קאר שלי בצורה בלתי מתוכננת כמתוכנן.
לאחר כמאה מטרים עצר אותי שוטר על כך שחציתי קו 

לבן ובמהירות גבוהה מן המותר. 
בשעה שהשוטר התקרב לעברינו לאחר שסימן לי לעצור, 
הצצתי אל הילד דרך המראה באדישות מופגנת, והוא החזיר 

לי מבט של "אמרתי לך".
זאת לאחר שעמדתי  כל  השוטר פטר אותי בקנס מכובד, 
בהם  מביכים  רגעים  כמה  נרשמו  ממוצע,  כגבר  שלי  על 
השוטר ניסה להבין מה הילד עושה ברכב שלי אם הוא לא 
הבן שלי ואני לא מכיר אותו, הסברתי לו שהוא פשוט נשכח 
ברכב ואני מחזיר אותו הביתה, בפניו ראיתי ספקנות ברורה 
שלא  שטענתי  העובדה  לאור  גם  שסיפרתי,  מה  לכל  בקשר 
ביצעתי עבירת תנועה קודם לכן, דבר שכל מי שנכח באיזור, 
היה מפנה אליו את אותו המבט שעטה השוטר כרגע, מפה 
לשם, אני חושב שהוא נסע אחרי כל שארית הדרך לביתו של 
הזאטוט שהיה אשם בכל הסיפור, מיותר לציין שבשלב זה 

הייתי עצבני באמת ובתמים.
נפלו על צווארו  וההורים  כאשר עליתי  לביתו של הילד 
בבכיות איומות, נתרככתי מעט, בכל אופן, גם לי יש ילדים 
ואני יודע כמה הם חשובים לי בזמנים שהם לא על תקן של 
להגיע  לחוץ  מאד  היה  שהוא  הסביר  האבא  מעורר,  שעון 
צריך  שהוא  שכח  שהוא  מאמין  לא  והוא  חשובה,  לפגישה 

להוריד את הילד בגן.
מלמלתי משהו על אחריות וילדים , וזה היה נשמע יותר 
כמו התנצלות מצידי, האבא הודה לי נרגשות ולחץ את ידי, 

מה השם שלכם? הוא שאל אותי,
שמאלטר, אמרתי, פסח שמאלטר.

האבא גירד בראשו, ואז אורו פניו, הוא רץ אל תוך הבית 
וחזר עם ארנק שהיה מוכר לי מאיפשהו, לאחר כמה רגעים 
הבנתי שהאבא של הזאטוט הנשכח מחזיק את הארנק שלי 

בידו.
מה זה עושה אצלך? שאלתי אותו בספק חשד, 

נחש מה, הוא אמר בנימה היתולית, מצאתי את זה אתמול 
בסיטי קאר, כנראה  נכנסתי ממש אחריך, צחוק הגורל אה?



נואש לקרוע מעלי את  ניסיון  כדי  תוך  וצפרתי צפירה ארוכה  איבדתי עשתונות  בהתחלה 
החגורה, לאחר שנרגעתי קצת והבנתי שאני לא מת, הצצתי בחשש מעבר לכתפי, וגיליתי ילד 
בן חמש יושב מאחור חגור בצייתנות, הוא קצת בכה אני חושב, והוא כל הזמן אמר: אבא, אבא

סיטי קאר
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קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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