
כך ‘מכשירים’ 
את ספינות 

חיל הים

י”ז בחשון תשע”ו, פרשת וירא

הנודדהיהודי
יצחק כרמלי 
מחפש את 
תיבת נח 

ויהי ערב ויהי חושך
רק במדינות עולם שלישי, עשרות אלפי משפחות שוהות בחשכה ללא חשמל, ללא 

מים חמים במשך שבוע שלם. רק במדינות לא מפותחות, אזרחי ישראל מביטים 
ימינה ושמאלה, כדי לבדוק אם אין מחבל ששולף סכין. רק בישראל, שמתיימרת 

להיות המעצמה החזקה במזרח התיכון, לראש הממשלה אין תשובות לא לגל 
הטרור ולא לגל החשכה. הפתרונות של נתניהו, צרים יותר מהקואליציה שלו

החיים ב-5 שקלים ׀ חנני בלייך

סודות הרפואה ׀ משה ולדר

טוב להודות לה’ ׀ חיים כהן

ממשלה בחשיכה ׀ ינון פלח

ימי התבוננות ׀ הרב ישראל גליס

חיי אצילות ורוממות ׀ שלמה קוק
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ינון פלח

ממשלה בחשיכה
יותר  נתניהו בונה על כך שרק כאשר יהיה 
הביטחוני  המצב  טוב.  יותר  פה  יהיה  רע, 
ע"פ  לשפוט  אם  העורף,  טוב.  מבשר  לא 
מכת החושך שאפפה את ישראל, אינו ערוך 

כלל.
חמישית  משתקת  וגשמים  רוחות  סופת  אם 
ממדינת ישראל ומאות אלפי בתי אב מנותקים מזרם 
אפשר  שאי  כנראה  ימים,  ארבעה  למשך  החשמל 

לבנות על מוכנות העורף למצב חירום.
הראשונים  בימים  אם  הדרך.  אצה  לא  לנתניהו 
הרקיע  האזרחים  של  הלחץ  מד  הדקירה,  לפיגועי 
לדיווחים  התרגלו  ישראל  שאזרחי  דומה  שחקים, 
שהפכו לשגרה מדממת. גם לרע ולקושי מתרגלים. 
גם כאשר אין פתרון כיצד להיחלץ מהמצב הנוכחי, 
כמו  דרכים,  תאונות  כמו  שלו.  את  עושה  ההרגל 
פיגועי  גם  קשות,  מחלות  כמו  החורף,  סופות 
הדקירה, הם חלק מתופעות הלוואי של מי שבחר 
לחיות בארץ ישראל. שימו לב כמה מהר התרגלנו 
בחוצות  מסתובבים  נשק  שלופי  חיילים  לראות 

הערים. 
שפיגועי  יתחלפו.  שהכותרות  ייחל  נתניהו 
הדקירה לא יהיו בראש סדר היום. ואז הגיעה הסופה 
ששתיקה מאות אלפי בתי אב. מתהום אחת לתהום 
לפתחו  הונחה  חשמל  האין  מכת  גם  יותר.  עמוקה 

של נתניהו. גם בזה התושבים רואים בו אשם.
תדמיתו  על  שאחראים  אלו  בעיקר  נתניהו, 
הציבורית, יודעים היטב: כאשר אזרחים המפוחדים 
חשמל  ללא  בבתיהם  משותקים  הטרור,  מאימת 
אף  ימים,  בברזים במשך ארבעה  מים חמים  וללא 
מנהיג פוליטי עוד לא הצליח לצאת מזה עם תדמית 

נקיה.
להילחם  שיודע  היחיד  שהוא  שהבטיח  מי 
בלהסביר  עסוק  ימים,  חודש  במשך  אבל  בטרור, 
מתחיל  קסם,  פתרונות  ואין  זמן  שיקח  לתושבים 
להבין שלציבור מתחיל להימאס. ששעון החול של 
הקרדיט הציבורי שקיבל, מתחיל לאזול. שהסקרים 
 – הציבוריים  חייו  את  מנהל  הוא  פיהם  שעל   –
הח"כ  ליברמן,  שאם  עורף.  לו  להפנות  מתחילים 
האופוזיציוני שמרבה לתקוף את נתניהו, חולף על 
פניו בסקרים כמועמד המתאים ביותר לטפל בטרור, 

כנראה שמשהו קורה בדעת הקהל.
נתניהו מרגיש את האווירה  הציבורית. הוא יודע 
הטקטוניים  הלוחות  אדמה,  ברעידת  כמו  שבדיוק 
האם  לכסאו.  מתחת  לנוע  מתחילים  הפוליטיים, 
יצליח לחזות מבעוד מועד את הנפילה המתקרבת? 
מהשרוול,  שפן  השולף  קוסם  כמו  יצליח,  האם 
מלצפות  קטונתי  בחזרה?  הקהל  דעת  את  להטות 
את התנהגותו של נתניהו. טובי הפרשנים נגסו את 
הבחירות  שתוצאות  פעם  בכל  בעצבנות  כובעם 
"הפתיעו" אותם כאשר נתניהו נבחר פעם אחר פעם 

לתפקיד. 
מבין,  נתניהו  גם  בתפקיד,  עשור  אחרי  אולם, 

ואין  שקט,  ואין  ביטחון,  ואין  תקוע  הכל  שכאשר 
אופק  ואין  לרכישה,  דירות  ואין  מדיני,  תהליך 
עליית  ויש  רעוע,  ביטחוני  מצב  רק  ויש  כלכלי 
ובכלל  ברכבים,  בהוצאות המחיה,  בדלק,  מחירים 
– נהיה סיפור יקר לחיות בישראל, התושבים, כולל 
הבחירות,  ביום  "מחל"  הפתק  את  ששלשלו  אלו 

מתחילים לחשב מסלול מחדש.

השאלטר בידיהם

בחברת החשמל התנערו מאחריות: זה לא אנחנו, 
זה כוח עליון. צדיקים שכמותם. הם רק שכחו דבר 
אחד: אף אחד לא מאשים את עובדי חברת החשמל 
שהביאו את ישראל למצב הזה. הטענה היא בעיקר 
על חוסר היעילות וגרירת הרגליים בדרך לחבר את 

מנותקי החשמל בחזרה אל הזרם.
חייב  הוא  פוליטיים,  חיים  תאב  נתניהו  אם 
להתגייס למערכה, כפי שהתגייס לאירוע השריפה 
שידוד  חייבים  החשמל,  בחברת  גם  כן,  בכרמל. 
מערכות. דרוש סופרטנקר, שיזיז את מכונת הענק 
חושש  נתניהו  אבל  החשמל.  חברת  שנקראת  הזו 
לשר  העבודה  את  משאיר  הוא  איתם.  להתעמת 

האנרגיה יובל שטייניץ.
ועדי העובדים החזקים של החברה שולטים על 
התקלות,  יטופלו  ברצותם,  כולנו.  של  השאלטר 

ברצותם, יקיימו שביתה איטלקית.
לא  זה  צודקות.  טענות  להם  שאין  אומר  לא  זה 
אין  דבר אחד  על  להם.  צריך להקשיב  אומר שלא 
את  הסופה  שפקדה  מהרגע  הזמן  משיכת  חולק: 
כמו  ענק  לגוף  קין  אות  היא  ראשון,  ביום  ישראל 

חברת החשמל.
פוקדות  חורף  שסופות  היחידה  איננה  ישראל 
אותה. לרוב, אלו סופות פחותות בעוצמתן מהסופות 
טוב  מתמודדות  כולן  אחרות.  מדינות  שפוקדות 
שפקדה  שהסופה  גם  מה  דומה.  בסיטואציה  יותר 
את ישראל לא הייתה סופה רצינית. אלו היו משבי 
רוח חזקים שגרמו לתקלות מקומיות ולנפילת עצים 
שחתכו את חוטי החשמל. מדינה מתקדמת אמורה 

לפתור בעיות מהסוג הזה בתוך שעות אחדות.
היא  החשמל  חברת  לומר.  צריך  אחד  דבר  אבל 
גוף ענק ומסורבל. גם מבקר המדינה טרח להבהיר 
השבוע כי החברה מחזיקה 2500 עובדים מיותרים 
וכי דחיית הרפורמה בחברת החשמל עלתה למשק 

הישראלי כ-12 מיליארד שקל.
כן, תחזרו על המספר הזה: 12 מיליארד שקלים. 
ותבחנו  תקחו כל חברה עסקית בכל מקום בעולם 
במידה  והפסד,  רווח  של  הפרמטר  ע"פ  אותה 
שקלים,  מיליארד   12 של  הפסד  תהיה  והתוצאה 
סביר להניח שכל שדרת הניהול הבכיר – מהמנכ"ל 
והמחלקות,  האגפים  מנהלי  ועד  הסמנכ"לים,  דרך 
על  הפיטורין  מכתב  את  בבוקר  למחרת  יפגשו 

שולחנם.

חלם,  ממנהגי  כמה  שאימצה  במדינה  כאן,  רק 
ומכוח  עוצמה  רב  ממוניטין  נהנית  החשמל  חברת 

פוליטי חסר תקדים.
הכספית  הבזבזנות  על  מדברים  שנים  במשך 
זקוקה  שהחברה  טוענים  שנים  במשך  האדירה. 
לרפורמה והתייעלות. כולם יודעים שמשהו לא טוב 
כותבים  זה,  על  מדברים  החשמל.  חברת  על  עובר 
בזה  עוסקת  העיתונות  זה.  על  מתראיינים  זה,  על 

שנים ארוכות.
של  חוב  גבה  על  סוחבת  החשמל  חברת  הרי 
למעלה מ-70 מיליארד שקלים. סכום חסר תקדים 
של  השנתי  שהתקציב  בעובדה  בהתחשב  בהיקפו. 
מדינת ישראל עומד על 330 מיליארד שקל, מדובר 

בחוב שעומד על רבע מתקציב המדינה.
לא  רפורמה  שום  נעשה.  לא  דבר  שום  אבל 
יצאה לדרך. פוליטיקאים מימין ומשמאל חוששים 
להתעמת חזיתית עם הוועדים החזקים. הם יודעים 
שזה עלול לעלות להם במקום העבודה שלהם. עוד 
עוברת  לכנסת  שהכניסה  הפוליטיקאי,  נולד  לא 
דרך פריימריז, שיעז להכריז מלחמה על גוף עתיר 
הגדול  שחלקם  החשמל,  חברת  עובדי  כוועד  כוח 

מתפקד למפלגות השלטון.
את האמת, לא רק חברת החשמל חולה במחלה 
הזו. גם נמלי הים, התעופה ושאר המקומות שבהם 
למנות  הכח  את  בידם  מחזיקים  העובדים  ועדי 
המפקח  הגוף  להיות  שאמורים  הציבור  נבחרי  את 
הם  העובדים  ועדי  הפוך.  הכל  בפועל,  עליהם. 
שקובעים את עתידם של הפוליטיקאים. המפוקחים 

בוחרים את המפקחים. חלם, כבר אמרנו.

טעות היסטורית

וחברה  ידועה  שמאל  פעילת  היא  דמלין,  רובי 
ופלסטיניות.  ישראליות  שכולות  משפחות  בפורום 
ע"י  ב-2002  נהרג  במילואים,  קצין  דיוויד,  בנה 
רובה  עם  שהתמקם  פלסטיני  צלף  חמאד,  ת'אאר 
קרבין מיושן על גבעה מול מחסום בוואדי חרמייה. 
הצלף  מירי  נהרגו  אזרחים  ושני  חיילים  שמונה 
כעבור  רק  פגע.  ללא  מהמקום  להימלט  שהספיק 
שנתיים וחצי, עצר אותו כוח צה"ל בכפר סילוואד, 

מקום מגוריו.
בני המשפחות ראו בכך חצי נחמה. מלבד אחת. 
רובי דמלין, אימו של דיוויד שנהרג, בחרה לכתוב 
מכתב לצלף הפלסטיני ולבני משפחתו בכדי לנסות 

להתפייס איתם.
אצטרך  שאי-פעם  הקשים  המכתבים  אחד  "זהו 
לכתוב", כתבה דמלין למחבל ולמשפחתו. "דיוויד 
בפילוסופיה  שני  לתואר  סטודנט   ,28 בן  היה 
היה  הוא  אביב.  תל  באוניברסיטת  החינוך  של 
בשטחים  לשרת  רצה  ולא  השלום  מתנועת  חלק 
הכבושים. היתה בו חמלה לכל האנשים והוא הבין 
לסובבים  התייחס  הוא  הפלסטינים.  של  הסבל  את 

זו הסיבה שגם 
עראפת וגם אבו 
מאזן דחו כל הצעה 
ישראלית לסגת 
עד לגבולות 67. 
גם גבולות 48 לא 
יספקו את התאווה 
הפלסטינית. הם 
רואים בכל ארץ 
ישראל שטח כבוש. 
הם לא רוצים אף 
יהודי במרחב. גם 
כאשר האו"ם הכריז 
על תכנית החלוקה 
ב-1947, הם יצאו 
למלחמה

בשורה התחתונה: 
חוסייני, 
שהפלסטינים רואים 
בו אבי האומה 
הפלסטינית, ניחן 
בשנאת יהודים 
שורשית ועזה. גם 
כיום, מערכת החינוך 
הפלסטינית מהללת 
את פועלו ותורתו. 
משנתו נלמדת 
גם בבתי הספר 
במזרח ירושלים 
הנתמכת בתקציב 
ישראלי. עוד אחד 
מהאבסורדים 
שהסכסוך ישראלי-
פלסטיני מייצר
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הקצינים  מתנועת  חלק  היה  דיוויד  בכבוד.  אותו 
שסירבו לשרת בשטחים הכבושים ועדיין, מסיבות 
לא  אני  למילואים.  כשנקרא  שירת  הוא  רבות, 
יכולה לתאר לכם את הכאב שאני חשה מאז מותו. 
אחרי שבנכם נתפס, ביליתי לילות רבים ללא שינה 
במחשבה על מה לעשות, האם עלי להתעלם מכל 
העניין או לנסות למצוא דרך לסגירת מעגל ולפיוס. 

הגעתי להחלטה שאני רוצה לבחור בדרך הפיוס".
תשובה.  למכתב  וחצי  שנתיים  המתינה  דמלין 
כדי לא לייצר דיאלוג כלשהו, התגובה לא נשלחה 
הפלסטינית  הידיעות  סוכנות  ישיר.  באופן  אליה 
הרוצח.  שכתב  התגובה  מכתב  את  שפרסמה  היא 
דמלין הופתעה והתאכזבה. לא אלאה את הקוראים 
עולם.  ל-11 מאסרי  בתגובתו של המחבל שנשפט 
אומר רק זאת: הוא בסך הכל נימק מדוע הוא רואה 
במעשהו גבורה, ומדוע גם בנה, שראה עצמו חלק 
היה  ראוי  הישראלית-פלסטינית,  השלום  מתנועת 
ואינו  רוצה  אינו  הוא  נכון,  ניחשתם  ואם  שירצח. 
מסוגל לפגוש באמו של דיוויד. לא עכשיו, לא אחר 

כך.
מהמכתב.  מאוכזבת  שהייתה  מספרת  דמלין 
האכזבה הזו היא לא רק נחלתה. השמאלי הרדיקלי 
העם  שמרבית  העובדה  עם  להשלים  מתקשה 
הפלסטיני, מסרב להכיר בישות יהודית על האדמה 

הזו.
את  שיקבעו  הם   67 גבולות  לא  הזו,  מהבחינה 
עתיד הסכסוך. זו הסיבה שגם עראפת וגם אבו מאזן 
דחו כל הצעה ישראלית לסגת עד לגבולות 67. גם 
גבולות 48 לא יספקו את התאווה הפלסטינית. הם 
רואים בכל ארץ ישראל שטח כבוש. הם לא רוצים 
אף יהודי במרחב. גם כאשר האו"ם הכריז על תכנית 

החלוקה ב-1947, הם יצאו למלחמה.

ובניסיונותיה  הבינה,  לא  דמלין  שגברת  מה  את 
הנואשים להתפייס עם רוצח בנה, היא מוכיחה זאת 
שוב ושוב – הערבים רוצחים יהודים לא בגלל צבע 
עורם, ארץ מוצאם, נטיותיהם הפוליטיות, או הפתק 
אותו שלשלו לקלפי. כל יהודי באשר הוא יהודי - 
ואך ורק בגלל יהדותו - מהווה עבורם מטרה לרצח. 
בשבוע  להעביר  נתניהו  ניסה  הזה  המסר  את 
המופתי  אודות  במחלוקת  השנוי  בנאום  שעבר, 
של ירושלים חאג' אמין אל-חוסייני. אלא שנתניהו 
שגה פעמיים; פעם אחת כלפי ניצולי השואה. פעם 

אחת כלפי ההיסטוריה.
היטלר לא היה זקוק לחותמת כשרות מהמופתי 
זקוק  היה  לא  הפלסטיני  המופתי  ירושלים.  של 
כל אשר לאל  ועשו  תיעבו, שנאו  להיטלר. שניהם 
היטלר  בין  הפגישה  יהודים.  להשמיד  בכדי  ידם, 
לחוסייני התקיימה חודשים ארוכים לאחר שמפעל 
הפגישה  במועד  לדרך.  יצא  כבר  הנאצי  ההשמדה 
מיהודי  כמיליון  הללו,  היהודים  צוררי  שני  בין 
ההשמדה.  תכנית  במסגרת  חוסלו  כבר  אירופה 
ארובות אושוויץ לא המתינו למופתי הירושלמי. אי 
אפשר לנקות את היטלר מאחריות, שכבר ב-1923 
"מיין קאמפף" את הצורך לחסל את  פירט בספרו 

היהודים. 
בשורה התחתונה: חוסייני, שהפלסטינים רואים 
יהודים  בשנאת  ניחן  הפלסטינית,  האומה  אבי  בו 
שורשית ועזה. גם כיום, מערכת החינוך הפלסטינית 
מהללת את פועלו ותורתו. משנתו נלמדת גם בבתי 
ישראלי.  הנתמכת בתקציב  ירושלים  במזרח  הספר 
עוד אחד מהאבסורדים שהסכסוך ישראלי-פלסטיני 

מייצר.
פשוטה:  נקודה  בנאומו  להבהיר  ביקש  נתניהו 
השנאה הפלסטינית מקורה בעובדת היותנו יהודים. 

פעם,  בכל  לאדמה.  או  לגבולות  קשר  כל  לכך  אין 
אירעו  תרפ"ט  פרעות  אחרת.  בסיבה  נתלים  הם 
מדינת  של  גבולותיה  שנקבעו  לפני  ארוכות  שנים 
ישראל. המופתי של ירושלים רצה להשמיד יהודים 
מדינת  של  להקמתה  קשר  ללא  ערב,  במדינות  גם 

ישראל.
רק שבדרך, נתניהו ביצע שגיאה היסטורית, תרתי 
משמע. הוא הצליח להרגיז את הישראלים ובעיקר 
את ניצולי השואה. הוא הצליח להביך את העולם, 
לקחת  צורך  ראתה  גרמניה  קנצלרית  שגם  עד 
אחריות היסטורית ולהבהיר כי היטלר הוא שאחראי 
על השואה וגרמניה איננה בורחת מאחריות. נתניהו 
שלפחות  בכך  הפלסטינים,  את  גם  להרגיז  הצליח 
הפעם, הם שלפו את ספרי ההיסטוריה כדי להוכיח 
והנתונים, לא עומדים בקנה אחד עם  שהתאריכים 

דבריו של ראש הממשלה.
את  לשקול  היה  נתניהו  על  היסטוריון,  של  כבן 
היסטוריים  במאורעות  להשתמש  אפשר  מילותיו. 
אפשר  אי  אולם  דבריך.  צדקת  את  להוכיח  כדי 

לשכתב את ההיסטוריה מחדש.
בשאלה  עסק  העולם  התפספס.  המסר  בדרך, 
במקום  חוסייני,  או  היטלר  לשואה,  אחראי  מי   –
להרעיל  שממשיכה  חוסייני  של  במשנתו  לעסוק 
יוצאים  ובשמה  הפלסטינית,  החינוך  מערכת  את 
צעירים פלסטינים כדי לקפד חיי אדם של יהודים, 

בכל מקום בישראל, בכל מקום בעולם. 
הי"ד,  דיוויד  של  אימו  דמלין,  רובי  גם  ובזה, 
מסרבת להכיר. האמונה בשלום, מבחינתה, גוברת 
על ההיגיון. גוברת גם על המציאות. גם כאשר הצד 
השני מבהיר שבכוונתו לחיות על חרבו עד שאחרון 

היהודים יעזוב את ארץ ישראל.

י"ז בחשון תשע"ו 30/10/15

שימו לב כמה מהר התרגלנו לראות חיילים שלופי נשק מסתובבים בחוצות הערים. חיילים ליד בית אל                                                                                  )צילום: פלאש 90( 

אם נתניהו תאב 
חיים פוליטיים, 

הוא חייב להתגייס 
למערכה, כפי 

שהתגייס לאירוע 
השריפה בכרמל. 

כן, גם בחברת 
החשמל, חייבים 
שידוד מערכות. 

דרוש סופרטנקר, 
שיזיז את מכונת 

הענק הזו 
שנקראת חברת 

החשמל. אבל 
נתניהו חושש 

להתעמת איתם. 
הוא משאיר את 

העבודה לשר 
האנרגיה יובל 

שטייניץ
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חיי אצילות ורוממות
השבוע לפני 62 שנה, כתב מרן הגראי"ל שטיינמן – שיאריך 
ימים ושנים טובים – צוואה. הוא לא היה חולה, הוא לא עבר 
תאונה קשה. הוא היה אברך בני-ברקי חשוב, בן ארבעים, ר"מ 

בישיבת פוניבז' לצעירים.
איך קורה שאדם קם פתאום, באמצע החיים, וכותב צוואה? 
בהנהלת  'צוף'  )הוצאת  'הפנקס'  והמצוין  החדש  בספר 
זצ"ל  לוונשטיין  יצחק  הרב  נאמן-הבית  מספר  פלדמן(,  נתן 
את ששמע מבעל-המעשה עצמו: ראש-הישיבה חש חשיכה 
החזון  מרן  הדור,  גדול  של  הפתאומית  בהסתלקותו  גדולה 
איש זצ"ל. הוא לא היה מסוגל לעבור על כך לסדר היום. "אם 
החזון-איש נפטר כך, בפתע-פתאום, צריך ללמוד מזה משהו. 
יום אחד קודם מיתתך'",  צריך להיות מוכן לרגע הזה, 'שוב 

אמר ועשה. ישב וכתב צוואה.
אגב, סיפר הגראי"ל לנאמן-ביתו על אחד הפרטים שכתב 
מרת  יודע  לב  כי  עם,  פשוטי  בין  "שיקברוני  ההיא:  בצוואה 
נפשו, ואני מרגיש באמת כי איני ראוי כלל להיקבר בין אנשים 
שלא  וכן  מאוד.  גדולים  שמים  בדיני  אותי  ויתבעו  גדולים. 
שיהיו  ומצידי  רמקולים.  ולא  מודעות  יהיו  ושלא  יספידוני, 

קצת אנשים, ותיכף למיתה – קבורה". איזו ענווה. 
"כתבתי  נאמן-ביתו,  באוזני  הגראי"ל  הוסיף  "למעשה", 
כבר 5)!( צוואות מאז פטירת החזון-איש. כל פעם אני משנה. 
ייתכן שבעניין הספדים אשנה דעתי, כי אומרים שזה כן גורם 

להתעוררות".
החזון  הרוח.  ענקי  של  ושיחם  שיגם  את  להבין  קשה 
לנו  – מעניק  צוין השבוע  ה-62  – שיום פטירתו  איש עצמו 
פרספקטיבה באחת מאגרותיו: "ואמנם האיש הזוכה לידיעת 
לעיניים  הרואה  לאדם  ונדמה  אנשים  בין  הולך  הוא  התורה 
כבן אדם, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה וחי חיי 

אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה".
אנחנו  מאורחותיהם.  ללמוד  עלינו  שומה  ובכל-זאת, 
יודעי- יותר מדי  בעיצומה של אינתיפאדה קשה. יש בתוכנו 

במצב  אשם  מי  לספר  יודעים  הם  חשבונות.  מחשבי  עתים, 
הביטחוני, וממשיכים בשלווה לשגרת- חייהם, כי הרי המצב 

אינם  האומה,  ומאורי  גדולי  וכלל.  כלל  אליהם  קשור  אינו 
עוברים לסדר היום. אצלם, אין 'מקרה'. לדידם, אין 'תירוצים'. 
ויהי  מעשה.  לידי  המביאה  מחשבה  מהם  דורש  מאורע,  כל 

חלקנו עמהם.



"כיצד הפך קומץ מנשקי הקמעות והמזוזות והמשתטחים 
על קברים – לרוב במדינת ישראל?", תהה ה'אומן' יאיר גרבוז 
בנאום נוטף שנאה וקנאה לקראת הבחירות האחרונות לכנסת.

בישראל  העם  מדעתו.  גרבוז  את  הוציאה  המציאות  אכן, 
יהדות. מהפכת  אוהב   – מתייפייף  תל-אביבי  קומץ  – מלבד 
הרחוקים  אף  יהודים,  עוצמתה.  במלא  נמשכת  התשובה 
לכל  רב  בקשב  ומאזינים  הרב'  ל'דמות  כבוד  נותנים  שבהם, 
על  רבנים המוותרים  היוצא מפיו. מה חבל שיש  דבר הלכה 
 – הצרופה  דבר ההלכה   – ביותר שברשותם  העוצמתי  הכלי 

לטובת טיעונים ביטחוניים-מדיניים-פוליטיים.
כמה חסרה דמותו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. 
כשהוא דיבר, למשל, על איסור העלייה להר הבית – הוא לא 

נזקק לטיעון נוסף, מלבד ההלכה. 
י"ד  יום  בבוקר  שמסר  משיעור  הסרטה  השבוע  מצאתי 
איסור העלייה להר הבית, בשפה ברורה  בנושא  אב תשע"א 
הרמב"ם  כזה.  דבר  שיתיר  בעולם  רב  "אין  כדרכו:  ונעימה, 
אתם  כרת!  חייב   – בימינו  הבית  להר  שעולה  שמי  כותב 
יודעים מה זה כרת? כאילו אוכל ביום הכיפורים! יש אנשים 
הבית,  בהר  שיתפללו  להם  אומר  אותם,  מפתה  הרע  שיצר 
כרת!  בזה  יש  טעות!  זאת  המשיח.  את  בזה  מביאים  כאילו 

יוצא שכרם בהפסדם".
והדברים העממיים, הבהירים, כשהם יוצאים מפי מרן בעל 

'יביע אומר' – חודרים לכל אוזן יהודית.
כך נהג גם בנו-חביבו, חבר מועצת החכמים של ש"ס הגאון 
בחומרת  העוסק  מכתב  לאחרונה  גנז  כאשר  יוסף,  דוד  רבי 
פרסום  על-פי  פרסומו.  לפני  רגע  הבית,  להר  העלייה  איסור 

של ידידנו אבי בלום, גנז הגר"ד את המכתב מחשש שהמכתב 
יפרוץ את גבולות הפסק-ההלכתי ויהפוך לכלי לניגוח פוליטי-

מדיני.



ואחר- נשארו.  טובה  כפויי  הבני-דודים,  היו  טובה  כפויי 
כך עוד מדברים על הסכמי שלום. חבל שיש מי שנותן להם 

מתנות.
הרב הראשי לישראל, הגאון רבי יצחק יוסף, מגלה אחריות 
העלייה  נושא  את  לתקוף  לאחרונה  ומרבה  תפקידו  מתוקף 
השנה  ביום  בעצרת  מגוונות.  מזוויות  הבית  להר  היהודית 
קריאה  הביע  בירושלים,  הגדול  הכנסת  בבית  אביו  לזכר 
ההסתה  את  להפסיק  "צריך  הימין-הקיצוני:  לפעילי  ברורה 
סיבות  מספקים  הם  הבית,  להר  שעולים  אלה  שמתסיסים 

לאויבים שלנו".
המוסלמים, שאמורים היו להודות לו על-כך, לא רק שלא 

הכירו טובה, אלא נתנו לו סטירה.
בשבוע שעבר ערך הרב יוסף תפילה מאובטחת בקבר יוסף 
בשכם בעקבות הצתה פלסטינית באתר המקודש. בדרך חזור, 
בכך,  די  לא  ואם  אבנים.  מטר  השיירה  ספגה  ליל,  באישון 
למתחם  פלסטינים  נערים  חדרו  מכן,  לאחר  אחדות  שעות 

הקבר והציתוהו בשנית. 
הסביר  אש"ף,  של  הפועל  הוועד  חבר  א-שאקע,  רסאן 
מנסה  הפלסטינית  "הרשות  לתקשורת:  בראיון  התקרית  את 
עם  יחד  היהודי  הראשי  הרב  מגיע  ואז  השטח,  את  להרגיע 
המתנחלים ומעורר שוב את ההסלמה. זה ברור לכולם שכניסה 
שכזאת תעורר את הנערים לפעול נגד המקום ובכל זאת הם 

מחליטים להיכנס".
על  בינלאומית  חקירה  בוועדת  לפתוח  קרא  א-שאקע 
"הפרות ההסכמים של ישראל והדרך שבה היא מסלימה את 

המצב".

שלמה קוק

אצלם, אין ׳מקרה׳. לדידם, אין ׳תירוצים׳. כל מאורע דורש מחשבה המביאה לידי מעשה. החזון איש זיע״א, מרן הגראי״ל שטיינמן, הגר״י יוסף בקבר יוסף  )צילומים: מאיר ברכיה, משה גולדשטיין(
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שיודע,  למי  הים,  חיל  נשי 
על  המצויים  אלה  במיוחד 
'המשחתות הכבדות', הם אנשים 
בעיניהם  מצויה  אינה  שהדמעה 
תדיר. השהות הממושכת בין גלי 
הים, הניתוק מהבית ומהמשפחה 
המשימות   - ובעיקר  הקרובה, 
לא  לבצע,  נדרשים  הם  אותן 

מותירות הרבה פנאי ִלְדמוֹע...
רבה  שליט"א,  זביחי  שלמה  רבי  כשעלה  זאת,  ולמרות 
של קהילת 'תפארת רפאל', על המשחתת 'יפו' שעגנה בנמל 
המזוזה  את  קבע  הימי  הצוות  אנשי  עשרות  ולעיני  חיפה, 
בפתח הספינה, התערבו דמעותיהם של הקצינים והחיילים-
התביישו  לא  הם  שמסביב.  המלוחים  הים  במי  הימאים, 
וכשהרב  התבייש,  לא  עצמו  המפקד  גם  כי  אלו,  בדמעות 
וקבע אף שם את  זביחי הגיע לחדרו האישי )של המפקד(, 

המזוזה, זלגה מעיניו יותר מדמעה אחת, מלוחה. 
ב...'צוק  שהחל  ומייגע,  ארוך  תהליך  של  סיומו  זה  היה 

הים,  לחיל  הרב-הראשי  של  לשכותיהם  דרך  ועבר  איתן', 
וקציני צבא נוספים, ואף הגיע אל החלונות הגבוהים ביותר, 
שכולם יחד וכל אחד לחוד הסכימו 'לקֵדש' את ספינות חיל 

הים, ו'להגביה' את ערכן הסגולי, על ידי קביעת מזוזות.
ובדיוק באותו בוקר, התפרסמה בכלי התקשורת הידיעה 
הדרמטית לפיה בצבא לוקחים בחשבון שבכל עימות נוסף 
בין ישראל לפלשתינים, ינסה האויב לפעול גם דרך הים, מה 
שיאתגר כמובן את חיל הים כולו, ובראש ובראשונה - את 
ספינות הקרב המשוכללות שלו. 'הדבר אינו בגדר השערה; 
המידע הזה נשען על בסיס מוצק, ולכן חיל הים על זרועותיו 
השונים מצוי בהיערכות מתמדת כדי לקדם את פני הרעה', 

אמר מפקד חיל הים, בראיון לכלי התקשורת. 
כמה ימים לאחר מכן נערך תרגיל ענק של חיל הים המדגים 
נסיון השתלטות על אסדת-גז של ישראל בעומק הים התיכון, 

לאחר שגורמים עוינים חדרו לאסדה וחטפו חיילים.
משחתת  על  שנערך  מרגש  הכל-כך  שהטקס  מאוד  יתכן 
'יפו', היה חלק מההיערכות הצה"לית; מה שבטוח, שכל מי 
רמ"ח  בכל  הרגיש  באירוע,  נוכח  והיה  הספינה  על  ששהה 

שהם  עתה  חשים  הללו  הקרביים  שהצוותים  שלו  ושס"ה 
רק  לא  נקבעו  שהמזוזות  מה-גם  יותר.  ומוגנים  בטוחים 

במשחתות הנ"ל, אלא בכל ספינות חיל הים.

סיוע ליחידות הצבא

וכיצד  הים,  חיל  לספינות  איתן',  'צוק  בין  הקשר  מה  אז 
ארגון  יו"ר  זביחי  שלמה  להרב  אלה  בין  השידוך  נוצר 

'תפארת רפאל'?
ובכן, את הרב זביחי היה קשה לתפוס בתקופה האחרונה. 
סיור  בין  בעולם.  יוצאי-אירן  של  הקהילות  בכל  סייר  הוא 
לנשיא-ביכנ"ס  יו"ר-קהילה  עם  פגישה  ובין  אחד למשנהו, 
לספר  זביחי  הרב  מתפנה  האיראנית,  הפזורה  בקהילות 
לכתבנו את סיפורו של הפרויקט לקביעת המזוזות בספינות 
לכן,  קודם  ועוד  איתן',  'צוק  במבצע  החל  הכל  הים.  חיל 
הצבא,  ליחידות  סייעו  רפאל'  'תפארת  במוסדות  כאשר 
כל  וכיו"ב.  וטליתות  סידורים  קדושה,  תשמישי  באספקת 

'מכשירים' 
את ספינות חיל הים
התרגילים  לאחר  שגם  תדעו  הזו,  הכתבה  את  שתקראו  לאחר 
שעשה חיל הים זה-עתה כדי 'להכשיר' את החיל להשתלטות על 
  אסדת-הגז במקרה חרום, 'מכשירים' את חיל הים בצורה נוספת
הרב שלמה זביחי, ראש מוסדות תפארת רפאל, התבקש לאחרונה 
לקבוע מזוזות בספינות חיל הים  הרב זביחי הפנה כמה שאלות 
יוסף, ולאחר שקיבל את אישורו  יסודיות אל הראשל"צ הגר"י 
עלה על משחתות חיל הים, שם נחשפו בפניו כל ה'סודות', וזאת 
כדי לדעת אל-נכון היכן לקבוע את המזוזות  בטקס המרגש 
שנערך במשחתת 'יפו' שעגנה בנמל חיפה, בהשתתפות קצינים 
בכירים ורבני חיל הים, אמר הרב זביחי: 'עכשיו באמת אפשר 

לומר שספינות חיל הים הישראלי הן המוגנות ביותר בעולם'

שבתאי פוגל
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כל  את  קיבלה  רפאל',  ל'תפארת  שהתקשרה  צבאית  יחידה 
העזרה הדרושה לה.

שמו של הארגון החל להתפרסם בין מפקדי הצבא, ובעיקר 
בחיפה,  הים  חיל  של  הצבאי  שהרב  עד  הצבאיים,  הרבנים 
הרב אברהם יוסף שוורץ, פנה אל הרב זביחי, המכהן כרבה 
של קהילת 'תפארת רפאל', ודיבר על הצורך בקביעת מזוזות 
הראשל"צ,  אל  מיידית  פנה  זביחי  הרב  הים.  חיל  באוניות 
הלכתיות  הוראות  וביקש  שליט"א,  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 

בענין.
השאלות היו, האם בכלל מחויבות ספינות חיל הים במזוזה, 
ואם כן - אלו מזוזות להתקין בהם, בנוסח מרן השו"ע או של 
הרמ"א )ההשלכה משאלה זו תהיה גם לגבי קביעת הטייתה 
של המזוזה על המשקוף(, האם יש לבדוק את המזוזות הללו 
אחת ל-3 שנים, כמו כל המזוזות האחרות, או שבשל הלחות 
העולה מן הים צריך לבדוק יותר בתכיפות, ושאלות נוספות.

ויסודי, השיב שאכן  מקיף  הלכתי  עיון  לאחר  הראשל"צ, 
באשר  בשנה.  שנה  מדי  הללו  המזוזות  את  לבדוק  כדאי 
או  השו"ע  מרן  הוראות  פי  על  מזוזה  לקבוע  האם  לשאלה 

בכתב  מזוזות  'עדיף  יוסף:  הגר"י  השיב  הרמ"א,  של  שמא 
ארץ  תושבי  עבור  נעשו  עיקרם  אלו  וספינות  בהיות  ספרדי, 
ישראל, ומארץ ישראל הם מפליגים, ומרן השו"ע הוא המרא 

דאתרא דארץ ישראל'.
כמו כן יש לציין, שכיון שמי שנכנס למי הים, גם אם יהיה 
הארץ  מתחומי  יצא  כאילו  נחשב  זה  הרי  ישראל,  בארץ  זה 
הלך  לא  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  שמרן  הסיבה  היתה  כידוע  )וזו 
כאילו  הדבר  שייחשב  רצה  לא  כי  הים,  במי  לרחוץ  מעולם 
יצא לחו"ל!( - בכל זאת פסק הראשל"צ לכתוב מזוזות בית 
הוא  הצבאית  ופעילותה  הספינה  של  שהמוקד  משום  יוסף, 

בארץ ישראל.

ההסכמה ההלכתית

הגר"י יוסף קבע גם את עצם החיוב בקביעת המזוזה  בכלי 
נקראת  לא  הספינה  ברכה.  בלי   - וכמובן  יהודים,  של  שייט 
תקופות  בה  שוהים  שהחיילים  משום  וזאת  ארעי,  דירת 

ארוכות, וגם כאשר חוזרים לתחומי ארץ ישראל הם ממשיכים 
לשהות בה, ולא חוזרים לביתם. 

מרשויות  וההסכמה  ההלכתית,  ההסכמה  קבלת  'לאחר 
אותם  ומסרנו  שיש,  הכי-מהודרות  מזוזות  רכשנו  הצבא, 
להגהה ל-3 מגיהים רבי-נסיון', מספר הרב זביחי בהתרגשות 
רבה. 'קבענו עם חיל הים תאריך ומיקום לקביעת המזוזות, 
וספינת הקרב שנבחרה ראשונה לקיום המצוה היא המשחתת 
בטחון שדה  אבל מטעמי  חיפה,  בנמל  נקבע  המיקום  'יפו'. 
דרשו בצבא ובחיל הים מראש לדעת את מספר המשתתפים 

מטעם 'תפארת רפאל', וזהותם. 
ולכן  המשתתפים,  במספר  מאוד  אותנו  הגביל  'הצבא 
הגענו למקום רק עם צוות רבנים מצומצם ביותר', מספר הרב 
אדירה,  היתה  והחיילים  הקצינים  בקרב  ההתרגשות  זביחי. 
הוא ממשיך לתאר; על הסיפון נראו רבו של חיל הים סא"ל 
הרב ברדה, וקצינים בכירים נוספים, וכשהרב זביחי התבקש 
לשאת את דברו, הוא אמר ש'גם עד היום ידענו שספינות חיל 
הים הישראלי הן ייחודיות בעולם כולו, אבל עכשיו, לאחר 

קביעת המזוזות, הן תהיינה עוד יותר ייחודיות... 

אירוע לא שיגרתי. קצינים וחיילים שהגיעו להשתתף בטקס קביעת המזוזות בספינות חיל הים
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חיים כהן

ימי 
התבוננות...

זיכרון  ימי  וכמה  כמה  מציינים  אנחנו  אלו  ימים  בעשרה 
ראש  צדקה  יהודה  הרב  דרך  עבור  אמנו,  מרחל  מיוחדים, 
המזרח,  יהדות  בני  ישראל  בני  טהרת  על  ולוחם  ישיבה 
העצמאי,  החינוך  מאחורי  האיש  גרוסברד  שרגא  צבי  הרב 
האדמו"ר רבי אברהם אלימלך מקרלין הי"ד, רבי לייב בעל 
הגאון  קרליץ,  ישעיהו  אברהם  רבי  אי"ש  החזון  הייסורים, 
לרב שלמה  ועד  רבי מרדכי שרעבי  רבי אליעזר מנחם שך, 
בעל  אודסר  בער  ישראל  והרב  כהנא  מאיר  הרב  קרליבך, 

הפתק. 
כל אחת מהדמויות האלו, בפני עצמו, עסק במסירות נפש 
למען עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל, כל אחד בדרכו, 
בתורת  הדבקים  תלמידים  של  מורשת  השאיר  אחד  וכל 
נראה  רבותיהם. המרחק בין החזון אי"ש והרב מאיר כהנא 
רחוק מאד; המרחק בין מרן הרב שך והרב שלמה קרליבך 
נראה רחוק מאד עוד יותר; הכוונה לעזור לעם ישראל רחוקה 
מאד לכאורה בין השקפת העולם של הגאון רבי יהודה צדקה 
כולם מתחברים לאמא  אודסר, אבל  ישראל בער  לשל הרב 
האלה של  הימים  ועשרת  את השבוע  התחלנו  רחל שאיתה 

הזיכרון.
חינוך,  של  דאגות  של  החיים,  בלבול  של  אלו  בימים 
פרנסה ובריאות, כשכל דבר מעיק בפני עצמו, שומה עלינו 
לדעת שיש שליחים לפני המקום ואנו חייבים לשאת תפילה 
לבורא עולם בזכות האבות האלו שנינצל מהבהלה שבה אנו 

נמצאים.
מה נותר לנו? להתבונן במעשה אבותינו ולהשתדל לעשות 
למען הזולת מה שהם עשו בדורותיהם, ולעשות זאת ביתר 

שאת בימינו.   
י"ז מר חשוון, שבו לפי המסורת  אנחנו כעת ביום שישי 
ניתך  היום  "עד  נאמר  ב'תתקכ"ג  בשנת  הזה  ביום  היהודית 
מים מן השמים, שמרה ריצפה בת איה על שבעת נכדי שאול 
(שהגבעונים הוקיעום על כי המית שאול את הגבעונים) ולא 
לילה.  השדה  וחית  יומם  עליהם  לנוח  השמים  לעוף  נתנה 
כאשר נודע הדבר לדוד, לקח מאנשי יבש גלעד את עצמות 
שאול ויונתן בנו ואסף את העצמות המוקעים ויקברום בארץ 
ויעתר ה' לארץ אחרי  בנימין בצלע, בקבר קיש אבי שאול, 
כן והרעב שנמשך שלוש שנים נפסק" (יבמות עח:). החסד 

שנשמר לדורות. 
הזדמנות  וזו  אורחים,  הכנסת  של  שבת  גם  היא  השבת 

לקיים את מצוות אברהם אבינו להכניס אורחים. 
"דבר  בלוח  מובא  כך  מבעלזא,  אהרון  רבי  אמר  בזמנו 
גם  כך  טרמפ.  לקחת  זה  אורחים  הכנסת  שבימינו  בעתו", 
ממנו,  יירד  גם  לרכב,  העולה  האורח  מתי  יודעים  אנחנו 
אז  הביתה,  אורח  כשבא  זאת  לעומת  חלקה.  שהמצווה  כך 
מקבל  הוא  ולמחרת  לבבית,  היא  הפנים  קבלת  בתחילה 
כמו  ממש  סרדינים.  כבר  שלישית  ובסעודה  פיש  זויערה 
להיות  והופך  יורד  שהוא  ואחרי  לו,  מחכים  שכולם  השלג 
"שלג"  בא.  בכלל  אז מצטערים שהוא  בוץ  כך  ואחר  קפוא 
 ,30 כך  ואחר   ,300 יורד:  שבסדר  שזה   ,333  – בגימטריה 

ואחר כך 3. כך גם האורח... 
ביקור  על  בתחילה  קוראים  אנחנו  השבוע  בפרשת 
המלאכים, כשלכל אחד יש תפקיד, והם מסיימים: "כעת חיה 

ולשרה בן". 
הם אומרים לו: כעת יש לך "חיה" בבית (ישמעאל), אתה 

רוצה בן? זה יבוא משרה. "ולשרה בן". 
אז נבין שאנחנו חיים בתוך גן חיות, ונזהר היום שבעתיים, 

עד יבוא לציון גואל.

הרב ישראל גליס

המזוזה  את  מנשק  מביתו  יוצא  כשהוא  יהודי  כל  אם 
ואומר ה' ישמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם, הרי שאתם, 
אנשי חיל הים, תעשו זאת לא כאשר תצאו מהספינה, אלא 
לכשתיכנסו אליה'... אמר הרב זביחי, וציין בפני החיילים 
שהמזוזות תהיינה אמצעי-הגנה מעולה לפעילות הצבאית 

שלהם.
לאחר קביעת המזוזה בפתח המשחתת, ביקש המפקד 
וצוות  זביחי,  הרב  חדרו.  בפתח  גם  מזוזה  שיקבעו 
שם  גם  וקבעו  המפקד,  ללשכת  עברו  שעימו,  הרבנים 
מזוזה. נתקלנו שם בבעיות הלכתיות, מספר הרב זביחי, 
בנויים  והם  פתחים,  הרבה  יש  מהספינות  שבחלק  כיון 
בצורה אליפסית ונמוכים מפתחיהם הרגילים של הבתים. 
היינו צריכים לקבוע היכן הוא שליש-הגובה של הפתח, 
והשקענו בכך מאמצים ניכרים על מנת להגיע אל האופן 

המהודר ביותר.

פרויקט מורכב

פרויקט קביעת המזוזות במשחתות חיל הים, לא היה 
מאוד,  מורכב  הינו  זה  ש'כלי'  כיון  וכלל,  כלל  פשוט 
בגדר  זה  יהיה  לא  הרי  נרחבים.  שטחים  על  ומשתרע 
לנחיתת  מרחבים  יש  שבמשחתות  נספר  אם  צבאי  סוד 
המקומות  כל  את  לבדוק  צריך  היה  ולכן  הליקופטרים, 
בדיוק  היכן  לקבוע  כדי  והדלתות,  החדרים  והפתחים, 

להניח את המזוזות. 
בפני  'הסודות'  כל  את  לפתוח  מצידו  ניאות  הים  חיל 
'והיחס  חיפה,  בנמל  למשחתות  שהגיע  הרבנים  צוות 

שהוענק לנו היה ממש מצוין', מספר הרב זביחי. 
'תפארת  מוסדות  של  תרומתם  את  ציינו  החיל  מפקדי 
זביחי  הרב  שבקדושה.  דבר  לכל  והתמסרותם  רפאל' 
מגלה לנו גם על הסיוע המעשי ש'תפארת רפאל' מעניקים 
אנשי  גם  ועוד.  הימ"מ  כמו  נוספות של הצבא,  ליחידות 
המג"ב בשכם ובחברון, או באתרים אחרים בהם יש מתח 
והחיילים  המפקדים  כתפי  על  המונח  והעומס  בטחוני, 
אנשי  של  תמידיים  לביקורים  זוכים  במיוחד,  כבד  הוא 

'תפארת רפאל'.
'התפקיד שנטלנו על עצמנו הוא שמלבד הפצת התורה 
גם  הקימונו  אפשר,  שרק  מקום  ובכל  אופנים,  מיני  בכל 
מפעלי חסד, המסייעים אף הם לקירובם של ריבי-רבבות 

יהודים לתורה וליראת שמים. 
צריך להבין, הוא אומר, שכאשר אנחנו קובעים מזוזות 
בספינות חיל הים, הדבר הזה מסייע לשינוי כל ההשקפה 
של החיילים. הם מביטים במזוזה, מנשקים אותה, מבינים 
בעצם  ובכך  אחר,  דבר  מכל  יותר  עליהם  שומרת  שהיא 
כזה  אירוע  אחרי  תמיד  מצוות.  לשמירת  אותם  קירבנו 
שמירת  להלכות  באשר  ושאלות  פניות  אלינו  מגיעים 

השבת, וכיוצא-באלה.

מסע דרמטי

מוסדות תפארת רפאל סיפקו לחיל הים עשרות מזוזות 
שתָקַבְעָנה על ספינות החיל. התקנתן של המזוזות בחיל 
המסועפת,  הפעילות  מתוך  וטפחיים  טפח  חושפת  הים 
והכל כך ייחודית של מוסדות תפארת רפאל, בהנהגת הרב 
שלמה זביחי, ה'מטפל' ביהודי אירן באופן יסודי, ודואג 
וגם,  אירן,  לתוך  קדושה  תשמישי  של  קבועה  לאספקה 
תבל.  רחבי  בכל  אירן  יוצאי  היהודיות  בקהילות  כאמור, 
להעביר  כדי  לתורכיה,  דרמטי  מסע  ערך  זמן-מה  לפני 
ממנה טליתות וסידורים ליהודי אירן עצמם. 'כששמעתי 
שיהודי אירן זקוקים לציציות ולתפילין, לא יכולתי לשבת 
בבית, והטרחתי את עצמי לבירת תורכיה על מנת להעביר 
את כלי-הקודש הללו לבני הקהילה הפרסית', אומר הרב 
יהודי  קהילת  עם   - מכך  ויותר   - לו  ששיח-ושיג  זביחי, 

אירן.
זביחי  הרב  לתורכיה, שמע  לפני שיצא  ספורות  שעות 
על התרעות שלא להגיע לאתרים מסוימים בארץ זו, 'אבל 
נגעה  הציציות,  את  לקבל  באירן  היהודים  של  בקשתם 
מה-גם  אומר.  הוא  לה',  לסרב  יכולתי  ולא  לליבי,  מאוד 
שהיו לו עוד אי-אלו משימות חשובות בתורכיה עצמה, 

קביעת מזוזה בפתח המשחתתקביעת מזוזה בפתח חדר המפקד

הרב זביחי עם אנשי חיל הים בנמל חיפה



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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חיים כהן

טוב 
להודות לה'

לפני שנה וקצת, בזמן מערכת הבחירות האחרונה 
שצריך  כמו  הבינו  שלא  אנשים  הרבה  היו  לכנסת, 
שביקשה  מפלגה  אותה  נגד  כל-כך  נלחמים  מדוע 
מורכבת  שהייתה  מפלגה  לבחירות,  לרוץ  בזמנו 

מחבורת הזויים משיחיסטים וכהניסטים. 
נגד  נלחמו  מדוע  באמת  להבין  רוצים  אתם  אם 
המפלגה הזאת, אתם צריכים לראות מה המצב שלנו 

כיום ולהבין את התשובה לבד.
כיום:  שלנו  המצב  מה  אחד  לרגע  נתבונן  בואו 
בממשלה הנוכחית, יש שר אחד בלבד שהוא נקרא 
ובואו  הכהניסטיות.  הקיצוניות,  לדעות  קרוב  הכי 
נראה מה הצליח לעשות אותו שר יחיד, בזה שעלה 
להר הבית. במעשה הזה שלו, הוא פשוט הדליק את 
גדול ממה  כיום שחלק  ספק  אין  והרי  המדינה.  כל 
המוות  שמלאך  מזה  בישראל,  אצלנו  היום  שקורה 
שהחליט  אחד  אותו  בגלל  זה  ברחובות,  מסתובב 
מעשה  ולעשות  הרבנים,  ועל  ההלכה  על  לצפצף 
ולעלות להר הבית, ובכך לפתוח נגדנו שורה ארוכה 

של מקרי טרור רצחניים ה"י.
נכון שאותו שר הולך ומנסה להצטדק ו"לכסות" 
לו  התירו  כן  שכביכול  רבנים  בכמה  מעשהו  את 
לעשות זאת, אבל דבר אחד ברור: גם אם הם התירו 
הייתה  הזה  הרי התוצאה של המעשה  עקרונית,  לו 

ברורה מראש, ופיקוח נפש הלא דוחה את הכל!
אותה מפלגה  בו  לזמן  אחורה,  נחזור שוב  וכעת 
ביקשה  ידועים,  כהניסטים  אותם  בה  חברים  שהיו 
לבחירות  רצה  היא  גם  מפלגה  אותה  לכנסת.  לרוץ 
ועד  למיניהם.  ברבנים  עצמה  את  "מכסה"  כשהיא 
עתה  עד  שמנסים  צדקנים  מיני  כל  ישנם  היום, 
ובגדול  טעה  החרדי  שהציבור  בכך  אותנו  לשכנע 
המפלגה  אם  כי  מפלגה,  אותה  נגד  נלחם  כאשר 
הזאת הייתה עוברת את אחוז החסימה - הרי שהיה 
בקואליציה  חברים  מ-61  יותר  בכנסת  היום  לנו 

הידידותית לחרדים. 
חסדי  רק  שאלו  להגיד  אלא  נותר  לא  לנו  אבל 
כולו חסד, בכך  ועם העם  יתברך, שעשה עימנו  ה' 
שחבורת הכהניסטים הזאת לא נכנסה לכנסת. בואו 
ונדמיין לנו לרגע את המצב העכשווי, מה היה קורה 
אם אותה חבורה הייתה חלק מהממשלה או מהכנסת 
במצב הזה שמלאך המוות מסתובב ברחובות. הרי 
לא היה מי שיכול אפילו לנסות לעצור אותם לעלות 
להר הבית עם דגלים ולהדליק את כל המזרח התיכון. 
ועדיין  זה,  את  מבינים  לא  עדיין  מהם  חלק  אבל 
מוסר  להטיף  והחוצפה  העוז  את  עוד  לחלקם  יש 

לנציגים החרדיים שכאילו יש להם אפס עשייה. 
כיום,  למצב  עדים  שאנחנו  שאחרי  חושב  אני 
שהמפלגה  לקב"ה  ולהודות  "הגומל"  לברך  עלינו 

הזאת נשארה על הנייר בלבד.

עת לעשות לה'
להבין  ויותר  יותר  מתחילים  אנחנו  לאחרונה 
דרך  וביקשו  נחרדו  בזמנו  ישראל  שגדולי  מה  את 
הנציגים שלנו לעשות את הכל כדי לפתור את הבעיה 
של גיוס בני הישיבות, בגלל שכבר אז הם ראו שזה 
אחד מהמגנים שיש עלינו בארץ, ואחד מהמגנים על 

ארץ ישראל עצמה. 
רגע  יתנתקו  הם  אם  הנציגים  כל  יעשו  טוב  לכן, 
כבודו  לפי  אחד  כל  עיסוקיהם,  שאר  מכל  אחד 
ומעלתו, וישקיעו את כל המאמצים שלא לוותר על 
הזאת,  הנוראה  הגזירה  את  לפתור  כדי  אחד  סעיף 

שאין ספק שהיא רובצת עלינו כמו קטרוג ח"ו.

הרב זביחי בהתייעצות עם הראשל"צ הגר"י יוסף

בפתח אחת מספינות החיל

כמו השתטחות על קברי צדיקים, ובדיקת מצבם של בתי העלמין.
ההודעה על מחסור חמור בחוטי הציציות, ברצועות לתפילין 
ובגידים לקשירת בתי התפילין, הגיעה אל הרב זביחי, בצינורות 
בלעדיים, שאין המקום לפרטם. ברם, לא צריך להיות פעיל נמרץ 
חבילות  להעביר  שאסור  לדעת  כדי  אירן,  יהודי  של  בעניינם 
מהכא להתם - ישירות מארץ ישראל. השלטונות באירן עורכים 
מעקב רציף אחר היהודים, כדי לוודא שהם לא יוצרים קשר עם 

אחיהם במדינת ישראל. 
וכמה  כמה  אחת  ועל  כזה,  קשר  על  להם  שנודע  ברגע 
להיענש  דתו  אחת  בארץ,  שביקר  יהודי  של  זהותו  כשנחשפת 
מאירן.  היציאה  זכות  ממנו  נשללת  ובראשונה  ובראש  קשות, 
והוא מוכנס לרשימה השחורה של השלטונות,  דרכונו מוחרם, 
העלולים במקרה הגרוע להאשים אותו בריגול. זה הוא חששם 
העיקרי של היהודים באירן, ולכן הם עושים את כל המאמצים 

לטשטש את קשריהם עם יהודים מישראל.
להגיע  האיראניים  היהודים  אחד  הצליח  חודשים  כמה  לפני 
בכותל המערבי. ההתלהבות  היתה  הראשונה  ותחנתו  לישראל, 
שלו הגיעה לשיאים שכאלו, עד שלא התגבר על עצמו והעביר 
לאחד מחבריו את תמונתו מהכותל. בדרך לא דרך עשה הצילום 
נשלל  לאירן  כשחזר  ומיד  בטהרן,  השלטון  למסכי  דרכו  את 

דרכונו, והאיש הושם במעצר בית. 

בקהילה  תובעים  בחו"ל,  נערכים  המפגשים  כאשר  גם 
היהודית לקבוע קוד-צופן מיוחד, וכבר היה לעולמים שגם הקוד 
החרש  סוכני  ידי  על  פוענח  'מסרון',  באמצעות  שהועבר  הזה, 

האיראניים, שתיעדו בעקבותיו את המפגש. 
מלמדת  הנ"ל,  הקודש  בחפצי  מחסור  על  שהגיע  המידע 
הקודש  משרות  מנושאי  כמה  של  טהרן  את  עזיבתם  על  אולי 
הללו,  הפריטים  לכל  השנים  במשך  דאגו  ֵאלו  במדינה.  שהיו 
ומשעזבו, נתקלים השאר במחסור בולט. המידע מלמד גם על כך 
שבניגוד ליהודי תורכיה, שרובם אינם מוגדרים כשומרי מצוות, 
מסורת  על  רבה  באדיקות  עדיין שומרים  באירן  הרי שהיהודים 

אבותיהם, ומבקשים שישלחו להם ציציות ותפילין.
עקב קשריו המרובים עם אישי שלטון מרכזיים בארצות אלו, 
נשלח הרב זביחי לפני מלחמת המפרץ בשליחות מיוחדת על ידי 
זקן המקובלים רבי יצחק כדורי זצ"ל, שצייד אותו - ואת עמיתו 
למסע הגאון רבי יוסף בר-שלום - בקמיע מיוחד, וביקש ממנו 
מיוחד,  שופר  בידיו  נתן  כמו-כן  אירן-עירק.  בגבול  להשליכו 

עתיק-יומין, וביקש שיתקע בו ליד מעברי הגבול. 
שיש  ובוודאי  זביחי,  הרב  של  ה'גלויים'  מסעותיו  הם  אלה 
פרטים שאי אפשר לדווח עליהם. גם פרויקט המזוזות בחיל הים 

היה מורכב מאוד, והחלק הסודי רב על הנגלה.




ז'בוטינסקי 155 )בית נח מנחמי(, רמת גן

בפיקוח מלא וצמוד של
צוות משגיחים יר"ש בהשגחתם של
הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

והרב שלמה לנדאו שליט"א

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

העשרות ייחודיות
ומודעות עצמית

הרב מיכאל לסרי
בהרצאה מרתקת

גישה בריאותית ייחודית
ומעשית ע"י ד"ר שני

מופע קסמיםתפריט עשיר, מגוון ובריא 
 ואילוזיות מדהים

הרב חיים הורביץ 
הרצאה ייחודית על חינוך ילדים

סרטים מבוקרים
אל תוך הלילה

ספא מינרלי יוקרתי 2 חופים נפרדים
בצמוד למלון

בלעדי

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד

ול
כל

ל 
הכ ימי נופש 7

במלון לאונרדו קלאב 
נירוונה ים המלח 

מיום ראשון עד יום ראשון י'-י"ז כסלו תשע"ו (29.11.2015 - 22)
במזג האוויר הכי נעים בשנה!

לפרטים ומידע נוסף על הנופש 
וסוף השבוע המיוחד:

www.efectiveisrael.com

2,3 ימים4
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 הי"ו 
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

מלווה מלכה מוזיקלי
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חרי שביקרנו ביעד העיקרי של ביקורנו הנוכחי, בשרידי תיבת 
בשבוע שעבר, המשכנו משם,  כאן  פרסנו  סיפורם  נח, שאת 
נוספים בהרי כורדיסטאן,  ימים  מאזור שרידי התיבה, לכמה 
כשבעיקר עניינו אותי ואת שותפי למסע עוזי כהן )שגם אבטח 
אותי( - הנקודות היהודיות ההיסטוריות שאולי נפגוש בדרך.

בנפת  המרכזית  העיר  בעצם  שהיא  הגדולה,  מואן  וכך, 
ואן שבטורקיה, בואכה הרי כורדיסטאן, יצאנו, מרחק מאות 

קילומטרים, לכיוון העיר בשקלה.
החיפוש  באמצעי  גם  ידועה.  עיר  אינה  היום  עד  בשקלה 
עליה  למצוא  ואין  כמעט  עדיין  והממוחשבים,  המודרניים 
חומר, ולכן היה עלינו לעמול קשות עוד טרם המסע כדי למצוא בכל זאת בספרים שונים 
חומרים שנכתבו במשך השנים על בשקלה. כאלה אין הרבה בשפות זרות, ובטח עוד פחות 
בעברית, אך מצוידים בכל זאת במידע שהשגנו וכן במידע שדובבנו מכמה יהודים זקנים 

שעלו לישראל משם, יצאנו לכיוון בשקלה.
עוד לפני כן, בדרך לבשקלה, כשאנחנו נוסעים בתוך ההרים, נתקלתי בהר תלול שנראה 

בחלק השני והאחרון של תיאור המסע 
של "היהודי הנודד" יצחק כרמלי להרי 

כורדיסטאן, מגיע כרמלי מהעיר ואן לעיר 
בשקלה, העיר שנמצאת במשולש הגבולות 

טורקיה-איראן-עיראק, ותחת אבטחה 
צמודה הוא הולך לחפש אחר שרידי בית 

הכנסת המקומי  בבשקלה הוא פוגש 
בראש העיר, שמספר לו על היחסים 

הטובים ששררו בין היהודים לכורדים, נוסע 
עם נהג מקומי שלא יודע מילה באף שפה 
מלבד בכורדית, ומסיים את הביקור הנוכחי 
כשעל ידיו החתול שמהווה חידה של ממש 

בשביל כל הזאולוגים בעולם

יצחק כרמלי



13  י"ז בחשון תשע"ו 30/10/15

בגבול 
האיראני 

מעניין במיוחד. ביקשתי מהנהג המסור לעצור לנו, וקצת לספר לי על האזור.
מתברר שבחלק גדול מאד מהרי האזור, בדרך לבשקלה, שכנו )ולמעשה עדיין 
שוכנים, אך הרבה פחות( כוחות גדולים של ה-PKK, אותה מחתרת כורדית 
אלימה, שפעיליה היו פעילים מאד באזור, שלא היה מומלץ לאף סיור, בלשון 

המעטה. 
זהו אזור שלם שמאוכלס כולו, כמובן, על-ידי הכורדים. בחלק גדול מההרים 
מהתקופה  ויותר,  שנים  מאות  בני  מדהימים,  פשוט  מבצרים  לראות  ניתן 
הארמנית. לימיננו מבצר שכזה כעת, בנוי כולו ונראה מאיים, שזו הייתה בעצם 
והערוצים העמוקים שבין  המטרה שלו. בכלל, בגלל הבידוד של המקום הזה 
לאלו שביקשו להתחבא במהלך  הזה למקום משכן מצוין  היה האזור  ההרים, 

השנים, בתקופות בהן המחתרת הכורדית הייתה פעילה מאד.
תוך כדי שאני משקיף מאחת הגבעות על כפר מקומי שאני מגלה מתחתיי, 
אני נזכר בסיפור מעניין מאד שאירע לפני כ-160 שנה. נוסע בריטי שחזר מהעיר 
מצא  הוא  כאן  ההרים  ובין  האלה,  בהרים  פה  עבר  בעיראק,  שנמצאת  ננווה, 
פה שבט של רועי צאן שטענו שהם יהודים. הוא סיפר שבאמת לפי איך שהם 

נראו ולפי כל המנהגים שהם שימרו, הם כנראה יהודים. אם זה נכון, ויש לכך 
סיכוי אם אכן הם נהגו את המנהגים היהודיים, יתכן שהם אולי מצאצאי עשרת 

השבטים האבודים. 
שיצרו  מים  של  נהרות  ידי  על  "חרוץ"  למעשה  הוא  כאן  האזור  כל  בכלל, 

ערוצים מאד עמוקים, וכל האזור רצוף בעוד ועוד אגמים של מים. 
עם המשך הדרך וליד ההרים, אנחנו נתקלים בכמה וכמה כפרים, מאד נידחים. 
מבצרים  גם  כאן  שיש  ידענו  לא  ולמעשה  באזור,  כפרים  שיש  כלל  ידענו  לא 
ואלמנטים נוספים שנפגשנו בהם בדרך, למרות שעברנו על ספרי תיירות רבים 
איננו  עדיין  היום,  עד  שהמקום,  לכך  סימן  רק  זה  שהיה.  ממה  חומר  ואספנו 
מתועד כיאות. יש כאן המון כפרים ומבצרים מרשימים, שכולם פשוט נעלמו 

מתוך ספרי התיירות והמפות, ומי יודע, אולי אפילו במכוון. 

על הגבול עם איראן

אבל הזמן דוחק בנו, שכן הטיסה שלנו חזר לעבר ישראל מתוכננת כבר 


היהודי
הנודד

יצחק כרמלי בעולם 



14 י"ז בחשון תשע"ו 30/10/15



המעצר שהחסיר 
פעימות לב

שתי דפיקות מהירות וחזקות על השולחן נתנו את האות לסיומה 
העיר,  ראש  פסק  לרגל!",  לפה  "באתם  הנוקבת.  החקירה  של 
כשהוא נעזר במתרגם, איש המחתרת הכורדית ה-PKK, שהובא 

במיוחד אל לשכתו.
"קומו קומו", הורה לנו הוסן הולל, ראש העיר במבטא כורדי-
כרמנג'י כבד, תוך כדי שהוא מסמן לנו את כיוון היציאה החוצה, 

ומורה לאנשיו לגרש אותנו מהמחוז.
נשמנו לרווחה. טוב שזה הסתיים רק כך. 

קודם לכן עשינו מעשה שלא ייעשה, ולמרות בקשתו המפורשת 
של סגן ראש העיר שליוה אותנו בשטח שהיה בית העלמין היהודי 
שלא לצלם את העצמות הפזורות בשטח, צילמנו. מרגע זה השתנו 
הדברים. המלווים והמאבטחים, אנשי ה-PKK, שינו את פרצופם. 
נדרשנו בקשיחות ובתקיפות לחזור על עקבותינו, אל בנין העירייה. 
בכבוד  התקבלנו  עצמה,  בכתבה  שמתואר  כמו  כן,  לפני  שעות 
מלכים, זאת אחרי שסיפרתי כי הביקור הוא ביקור שורשים וכי אני 

מחפש את בית הכנסת שם התפלל סבי המנוח...
אבל כעת, היחס השתנה מהקצה אל הקצה.

כיאה לשיטה הטורקית הידועה, הושיבו אותנו על שרפרף נמוך 
)זוכרים מה עשתה לישראל לשגריר הטורקי בשיחה אחרי  קומה 

תקרית המרמרה?...(.
כשבעה- זה  אחר  בזה  נכנסו  הולל  של  המפוארת  הלשכה  אל 
שמונה גברתנים שישבו ממולנו בחצי גורן, ובתווך ישב המתורגמן 
שתירגם בין השפות שדוברו: אנגלית-כורדית-ערבית ופרסית... רק 

כך היה אפשר לתקשר. 
ו"טיפים"  ניסיון  למוד  החוקר.  פתח  שלך?"  הסבא  היה  "מי 
על  מבוסס  להיות  חייב  "סיפור"  שכל  למדתי  שקיבלתי,  שונים 
דברי אמת. "איסאק רחמנים", עניתי בביטחון רב. זה הוא אכן שמו 
האיראני של סבי המנוח. "ומתי היה כאן בבשקלה?" ניסה החוקר 

להכשילני. 
בינתיים הובאו אל הלשכה ספרי הרישום של תושבי העיר. השם 
איסאק רחמנים לא הופיע ברשימות. הייתי בטוח שזה הסוף שלי. 
סבי, כך סיפרתי, נפטר בארה"ב בגיל 96 לפני 25 שנה. הוא היה 
נתתי  וחי שנים ספורות בבשקלה. לחוקרים  חי באיראן הסמוכה, 
על  ברשימות.  מופיע  לא  סבי  לכך ששם  הסיבה  זו  להבין שאולי 
שאלה אחת, שאלה רטורית, לא יכולתי לענות: למה צילמתי את 

העצמות למרות האזהרה המפורשת שלא לצלם?
דווקא במובן הביטחוני,  הייתה  לא  אנחנו מרגלים  כי  הקביעה 
אפשרית,  זווית  מכל  האיראני  הגבול  את  שצילמנו  למרות  וזאת 

כולל את אנשי ה-PKK החמושים שהסתובבו על הגבול הפרוץ.
או  המצלמה  את  לי  שייקחו  היה  הזמן  כל  שלי  הגדול  החשש 
אבל  ברשותי,  נותרה  ב"ה  המצלמה  אבל  התמונות.  את  ימחקו 
עד  אותנו,  ליוה  חמושים   PKK אנשי  ובו  רכב  גורשנו.  אנחנו 

שיצאנו מהמחוז הכורדי. נשמנו לרווחה.

דרכנו  את  עושים  אנחנו  בו  הזה,  היום  של  ערב  לשעת 
על  יתר  בדרך  להתעכב  יכולים  לא  ואנחנו  לבשקלה, 

המידה.
הוא  אך  כורדי,  כמובן  הוא  שלנו,  החביב  הנהג  ג'סי, 
דווקא לא מוסלמי שלם. הוא חצי מוסלמי, חצי יזידי. לפי 
אומדנים שונים, יש בעולם 40 מיליון כורדים. 85 אחוזים 
אשורים,  הם  האחוז   15 ושאר  מוסלמים,  הם  מהכורדים 
)ישנם  כורדים  יהודים  וכמובן  נוצרים-כורדים,  יזידים, 
ג'סי, אם כן,  יהודים כורדים שגרים בישראל(.  140 אלף 
הוא שילוב של ה-15 אחוז הנותרים, שילוב של מוסלמי 
ואת  באנגלית,  אחת  מילה  ולו  מדבר  לא  הוא  ויזידי. 
בינינו עשינו בעיקר דרך חבר מהארץ שמבין  התקשורת 
כורדית ותרגם את בקשותינו ושאלותינו השונות לנהג – 

דרך הטלפון, שהיה על רמקול. נפלאות הטכנולוגיה.
בדרך, ג'סי משמיע לנו מוזיקה כורדית להנאתו, ומאיץ 
גם  ולעתים  המותרת  המהירות  למקסימום  עד  הרכב  את 
בשקלה,  העיר  של  בפתחה  אנחנו  והנה,  מעבר,  קצת 
ביותר,  הטובה  ידידתנו  עם  הגבול  על  ממש  שנמצאת 

במירכאות כמובן, איראן. 
אותנו  לוקח  בבשקלה,  לסייר  מתחילים  שאנחנו  לפני 
בשקלה,  של  המקומית  העירייה  לבניין  לבקשתנו,  ג'סי, 
שם אנחנו נפגשים עם ראש עיריית בשקלה, עוסאן הולם, 
שמספר לנו קצת באנגלית רצוצה על העיר בראשה הוא 
בה  ועיקר  באזור,  החשובה  העיר  למעשה  שהיא  עומד, 
בלבד,  שנה  כ-70  לפני  עד  רבים,  לא  אמנם  יהודים,  גרו 
אז עזבו סופית היהודים האחרונים של בשקלה את העיר, 
הולם,  נוספים. ראש העיר  או למקומות  לישראל  בדרכם 
מספר לנו שהיהודים והכורדים היו כאן בעבר ביחד, והיו 
ולפני  מחברתנו,  נהנה  הוא  טובים.  מאד  קשרים  ביניהם 
שיצאנו אף עשה מחווה ושלח איתנו את סגנו, סגן ראש 
העיר, שילווה אותנו בהמשך הסיור בבשקלה, ויראה לנו 
היה  והיכן  המקומי  היהודי  הכנסת  בית  בעבר  שכן  היכן 

בית הקברות.
וב"סלאם  ידיים  בלחיצת  העיר  מראש  נפרדים  אנחנו 
עליכום", ויחד עם המלווה שראש העיר הצמיד לנו, סגנו 
ונוסעים  ג'סי  עם  המונית שלנו  על  עולים  אנחנו  כאמור, 
הקהילה  שרידי  אחר  לחפש  בדרכנו  בשקלה,  ברחובות 
את  רואים  אנחנו  לשם  בדרך  כאן.  שהייתה  היהודית 
ההרים מסביב, הרי כורדיסטאן מהקטעים היותר גבוהים 
פורה  עמק  בתוך  בשקלה,  שוכנת  בתוכם  בכורדיסטאן, 

השוכן כאמור בתוך הרים. 
העיר הזאת מאד מבודדת. היא שוכנת ממש על הגבול 
של איראן, ועם או בלי קשר לכך שאנחנו יהודים הצמידו 
אותנו,  שילווה  אבטחה  רכב  גם  העירייה  מטעם  לנו 

שוטרים מקומיים, שנסעו כל העת מאחורינו. 
הרכב  את  ג'סי  עוצר  העיר,  ראש  סגן  לבקשת  לבסוף, 
ליד אחת הגבעות שבצד העיר, וביחד אתו אנחנו יורדים 

מהרכב ומטפסים על הגבעה הזאת שלשמאלנו.

סמל העיר: החתול המסקרן

עוד לפני שבכלל עלינו על המטוס לכאן, ניסינו לברר 
בכל דרך אפשרית אם נותרו פה עד היום שרידים יהודיים. 
אמרו  מאד,  זקנים  כולם  המקום,  יוצאי  כל  למעשה,  אך 
לנו שלא נותר בבשקלה כלום. אבל אנחנו לא התייאשנו 
שמצאנו  עד  בישראל,  עוד  לחפש,  ועוד  עוד  והמשכנו 
שבוע בלבד לפני שהגענו לכאן, יהודי ישיש יוצא בשקלה 
נותרו  לו שכן  ידוע  לנו שדווקא  אביב, שאמר  בתל  שגר 
אמרנו  שנהרס.  המקומי  הכנסת  בית  שרידי  בבשקלה 
שווה  זה  בשביל  רק  לבשקלה:  הנסיעה  לפני  לעצמנו 
מהעיר  קילומטרים  מאות  ולנסוע  המאמץ,  את  לעשות 
בה ישנו בלילה, עם כל הסיכונים שבדרך כדי למצוא את 

שרידי בית הכנסת.
היכן  בגבעה  מחפשים  אנחנו  העיר  ראש  סגן  עם  יחד 
אבן  שרידי  כמה  ישנם  הגבעה  בצד  ואכן,  השרידים, 

שנותרו מאותו בית כנסת עתיק ששכן כאן עד שנהרס. 
מאד  בבשקלה  היהודית  שהקהילה  לספר  צריך  כאן 
סבלה כאן במשך השנים, בגלל הרגישות הגבוהה באזור, 
שיושב למעשה על משולש גבולות של מדינות. יש עדות 
מאד מעניינת מלפני 160 שנה: היהודים שגרו כאן בזמנו 
שלחו מכתב למושל העיר ואן, בבקשה שייתן להם הגנה. 
רק שרידי  נשארו ממש  כאמור,  ומבית הכנסת שלהם, 
הצמוד  המדושא  השטח  כל  לקרקע.  הצמודים  אבן 
המדרון,  קצה  על  הכנסת,  לבית  ובעבר  האלה  לשרידים 
אמנם,  המקומי.  היהודי  הקברות  כבית  בזמנו  שימש 
כאמור, לא הייתה כאן קהילה יהודית גדולה, אבל צמוד 
קברות  לבית  השנים  במשך  דאגה  הקהילה  הכנסת  לבית 
שייתכן  עצם,  מצאנו  הזה,  בשטח  ההלכה.  פי  על  יהודי 

ששייכת ליהודי שקבור או היה קבור פה.
כ-60  לפני  עזב  בשקלה,  את  שעזב  האחרון  היהודי 
פגשנו  בו  אביב  בתל  הגר  מבוגר  יהודי  אותו  זהו  שנה. 
הוא  האחרונות  שבשנים  לנו  סיפר  שגם  הנסיעה,  לפני 
דווקא חזר לבשקלה שוב יחד עם בני משפחתו, לביקור 
שורשים. כאמור, עד היום, מכבדים כאן מאד יהודים, וגם 
הקשר  על  איתנו  בשיחה  הרחיב  פגשנו,  בו  העיר,  ראש 

הטוב שיש בין הכורדים ליהודים. 
בו  השטח  מול  ממולנו,  ממש  כעת  שנשקפים  ההרים 
בשקלה  לאיראן.  כבר  שייכים  בעבר,  הכנסת  בית  היה 
נמצאת ממש על גבול איראן, ואם ניסע לכיוון דרום, לא 

רחוק מפה, נגיע לעיראק.
בשקלה יושבת כאמור בעמק, כשהרים סובבים אותה. 
זהו עמק פורה, לאחר שהמים יורדים מלמעלה, מההרים, 

לכאן. בחורף הכל כאן מכוסה בשלג. 
מבשקלה, שעות ספורות לפני הטיסה חזור, חזרנו לואן, 
וליד המבצר של ואן פגשנו באחד הסמלים המעניינים של 
ואן. לואן יש שלושה סמלים: הסמל המרכזי הוא כמובן 
המבצר מהתקופה האור-ארטית, ממלכת אררט. זהו מבצר 

אלו הם שרידי האבן של בית הכנסת ששכן כאן, על הגבעה בקצה בשקלההעצמות שגיליתי בשטח בית הקברות היהודי בבשקלה
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יצחק כרמלי מספר: כך הגעתי לזיהוי ההגיוני ביותר של תיבת נח הממוקם על גבול איראן טורקיה

בשבוע שעבר כתבנו כאן על זיהוים של שרידי תיבת נח בהרי 
אררט שבהרי כורדיסטאן בטורקיה, שם ביקרנו. קוראים שונים 
של  המחקרי  הנושא  על  מעט  שנרחיב  וביקשו  לדברים  הגיבו 

שרידי תיבת נח במהלך השנים.
מספר  יש  אררט  להר  סיני,  הר  של  לזיהויו  בדומה  ובכן: 
זיהויים. אולם זה ברור - שהוא נמצא בכורדיסטאן, שכן התרגום 
עצמו על המקום בו נכתב על הר האררט בתורה מתרגם "טורי 
)כלומר, הרי הכורדים(. מקובל ש"אגרי דאי", הממוקם  קרדו" 

על גבול איראן-טורקיה, הוא הר האררט.
החיפושים אחר תיבת נח העסיקו לא מעט חוקרים הרפתקנים, 
התיבה?!  את  חיפש  לא  מי  הדתות.  מכל  דת  ואנשי  נוסעים 

הכורדים המקומיים, אמריקנים, רוסים ואפילו הסינים...
מכמה  נמצאה,  לא  התיבה  הנרחבים  החיפושים  למרות  אבל 
סיבות: ראשית, פסגת ההר מכוסה קרח עד. שנית, בגמרא מובא 
הצד  ושלישית,  מהתיבה.  עצים  נטלו  ופרשנתדא  שסנחריב 

הצפוני לא נגיש מכמה סיבות.
הראשון  הביקור  לא  זה  )למעשה  לשם  שלי  הנוכחי  במסע 
באזור(, חיפשתי איך להגיע אל ההר מזווית פחות מוכרת. הבעיה 
היא שהשטח מוגדר כשטח צבאי סגור, ואנשי המחתרת הכורדית 
מסתובבים חמושים בשטח. בשנות ה-90' נהרגו למרגלות ההר 
6,000 איש! אבל אני הגעתי להר מראש כשאני מלווה באנשי 
ה-pkk... העפלתי עד לנקודה גבוהה, שם החמצן דליל מאוד, 
תיבה  בצורת  ענק  גוף  צילמתי  ואף  להבחין  יכולתי  בה  נקודה 

הקבור תחת מעטה קרח.
תלמוד  בקטעי  בתנ"ך,  מלווה  יצאתי  החיפושים  למסע 
"נסיבתיות",  ראיות  חיפשתי  מדידה...  סרט   - וגם  ומדרשים 
מעיינות  כל  לא  כי  מובא  שמעוני  בילקוט  ומצאתי!  חיפשתי 
כפי  מצאתי  הגבול,  על  היושב  כפר  בפאתי  ואז,  נסתמו.  תהום 
שסיפרתי כאן בשבוע שעבר, מעינות מים חמים. היו אלו מעינות 
דור  שעונש  רש"י,  ומביאו  מובא,  רבה  בבראשית  גופרית.  מי 

המבול היה בגופרית.
במסגרת המסע יצאתי לבדוק מספר תיאוריות אודות מציאת 
תיבת נח. מסלול קשה ומסוכן בתוך שרשרת הרי אררט, הוביל 
אותי אל כפר הציורי אוזנגלו, כשאחד מזקני הכפר הוביל אותי 

שמתואר  כפי  מטר,   25 הסלע  רוחב  מדהימה:  שצורתו  הר  אל 
בתורה מידות התיבה!

הדתית-חרדית  בתקשורת  כותרות  שתפסה  התיאוריה  דווקא 
שנים  כ-4  לפני  נכונה.  ולא  כשקרית  נמצאה  שנים,   4 כ-  לפני 
אבל  נח".  תיבת  "נמצאה   - ענק  בכותרות  התקשורת  בישרה 
הממצאים  מאחורי  עמדו  שרלטנים  שמספר  הסתבר  בביקורי 

המזויפים.
גבול  שעל  ג'יזר  בעיר  הממוקם  נח  בקבר  סיימנו  המסע  את 

עיראק. המקום נחשב לקדוש מאוד בעיני המוסלמים. המקומיים, 
הם צאצאי האשורים, מאחרוני דוברי השפה הארמית ההולכת 
לארמית  הדומה  שלנו,  התלמודית  הארמית  למרות  ונכחדת. 

שלהם, היה עדיין קשה לתקשר.
ובשל  כך  ובשל  הראמדאן,  בימי  התנהל  אגב,  כולו,  המסע 
במשך  לצום  נאלצנו  איראנים,  כמוסלמים  שהזדהינו  העובדה 

שלושה ימים...

העולם כולו מחפש אחר תיבת נח

העתיקים  המבצרים  אחד  שנה,  מ-4,000  למעלה  בן  מבצר 
ביותר בעולם. 

בשבוע  סיפרנו  עליו  גולו  אגם  הואן-גולו,  הוא  השני  הסמל 
שעבר, והסמל השלישי והמעניין הוא זה שפגשנו זמן קצר לפני 
הטיסה חזור: סוג של חתול שיש אותו רק במקום אחד בעולם, 

בעיר ואן.
זהו חתול לבן, שעיניו הן בשני צבעים שונים, כחול וצהוב. זה 
אולי נשמע מאד מוזר, אבל זהו הגורבה בו אכן פגשנו. החתולים 
האלה, גם כאן, הם מאד יקרים, ושמים אותם רק בכלוב. מכל 
העולם באים זיאולוגים לבדוק מה הסיפור של החתול הזה, וגם 

אנחנו ניסינו לעמוד על טיבו.
בעיניו,  והסתכלתי  האלה,  החתולים  אחד  את  לידיי  הרמתי 
בפלא הזה של הצבע השונה בכל אחת משתי עיניו, ולא יכולתי 
מה  להוסיף:  גם  אבל  ממוצע,  זיאולוג  כל  כמו  להתפעל  שלא 
                                                                    .'רבו מעשיך ה

עם ראש עיריית בשקלה, הוסם הוללעם סגן ראש העיר ואנשי המשטרה המקומית ששמרו עליי בבשקלה, רגע לפני המעצר

מודד את מידות תיבת נח שבהרי האררט, שרוחבם נמצא זהה לכתוב בתורה
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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ביקור קטן במרכז בני ברק, השבוע, החדיר בי באחת תובנה: מכרנו את החיים 
שלנו בחמישה שקלים.

עם שקית ובה נעליים עם קרע קטן באתי למרכז בני ברק, כשפניי מועדות 
לסנדלר וותיק שאני מכיר כבר שנים רבות, שעובד במרכז העיר. ביום שני ב-11 בצהרים 
על  שוב  מסתכל  אני  סגורה.  שהחנות  מגלה  ואני  שלו,  הקטנה  החנות  לכיוון  צועד  אני 
התאריך ועל השעון. ולא, כעת לא 14:00 )שעה שהוא אולי סוגר בה(, ולא יום שלישי 
)יום שהוא אולי סוגר בו(. כעת יום שני, 11 בצהרים. כבר הרבה שנים שאני מגיע אליו 
בכל פעם שהנעליים זקוקות להחייאה או הנשמה, ואף פעם, ממש אף פעם, הוא לא היה 
סגור בשעה שהוא היה אמור להיות פתוח. סנדלרים וחייטים הם שאריות מהמקצועות 
שיודעים  עמל,  אנשי  חרוצים,  אנשים  זמן.  הרבה  כאן  שיישארו  נדמה  שעוד  העתיקים 

לעבוד. שהוא יסגור את החנות שלו ביום שני ב-11 בצהרים?
להיות  יכול  שבעה.  יושבים  נפטר,  מישהו  אסון.  איזה  קרה  אולי  בדעתי,  חיככתי  נו, 

שפעם ביובל הוא סוגר ביום שני ב-11 בצהרים. 
כבר תכננתי לחזור לרכב, אבל פתאום קרא לי קול מוכר מאחורה. אני מסתובב אחורה, 
והנה הסנדלר מאחוריי, קורא לי. מה קרה לך? למה סגרת? אני שואל אותו, חצי-מאשים. 
"סגרתי סופית", הוא אומר לי. "זהו. ומעוד שבועיים יהיה כאן סניף של 'קופיקס'. בינתיים 

אני עובד מהחנות הצמודה. יש לך נעליים לתיקון?".
זה היה הקש ששבר את גב הגמל. די, נמאס לי. 

כמעט בלי ששמנו לב, נהפכה בני ברק, ובעצם חצי מהמדינה הזאת, לסניף אחד ענק 
של 'קופיקס' )או 'קופיז', או 'קופישופ', או השד יודע מה עוד(. רק תיקח קפה בחמישה 
בחמישה  מפית  עם  יחד  שקלים,  בחמישה  גדול  גבינה  מאפה  גם  לזה  תצמיד  שקלים, 

שקלים ומסיר אבנית במבצע של חמישה שקלים, ולך הביתה.
כל חנות שנסגרת, נהפכת תוך 4 וחצי דקות לסניף של קופיקס )או קופיז או קופישופ 
וכו' וגו'(, וכל בניין חדש שנבנה, מחויב על ידי העירייה עוד בשלב בניית השלד להצטייד 

במיידית בשני סניפים של קפה בחמישה שקלים שייבנו תחתיו.
כמה קפה אנחנו כבר שותים?

באזור איצקוביץ' לבד ספרתי 3 סניפים. ברחוב רבי עקיבא כולו לא אגזים אם אדבר על 
קרוב ל-10 חנויות כאלה. וברחוב ז'בוטינסקי בכלל חגיגת שיפוצים שלמה, 5 או 6 חנויות 

עתידות לקום בחודש-חודשיים הקרובים.
אייס קפה  על  לא מעוניין לשמוע  קינמון.  לראות מאפי  רוצה  לא  נפשי מקפה.  נקעה 

בחמישה שקלים. מעכשיו ועד לסוף חיי. 

יש הרבה מאד דברים טובים בערי הארץ הקדושה אשר נתן לנו ה'. יש הרבה 
המכפלה,  מערת  רחל,  קבר  מערבי,  כותל  מצוות,  הרבה  חסד,  הרבה  תורה, 
- מרכזי קניות גדולים, חברות ענק, שדות פורחים, כרמלית וכמובן  ולהבדיל 

המון המון קופיקס.
אבל מה אין לנו כאן? ניקוז.

כן, מערכות ניקוז. אלו שתפקידן לנקז את מי הגשמים היורדים בשטף, ולדאוג שהרחוב 
לא יעלה על גדותיו. 

לא יודע איך זה בשאר העולם, אבל אני לפחות מעולם לא ראיתי תמונות בהן נראות 
או שאר הערים במדינות המפותחות בעולם כשהן מוצפות אחרי  לונדון  פריז,  מילאנו, 
גשם ראשון. אם יש בהן בכל אופן איזושהי הצפה, זה משהו מאד יוצא דופן ובדרך כלל 

אחרי איזה הוריקן/סנדי או משהו דומה.
בעמודים  מרוחות  כבר  השנתיות  התמונות  והנה  טיפות,  כמה  יורדות  רק  ואצלנו? 
הראשונים של העיתונים: ברעננה מצטופפים שלושה אנשים על ספסל אוטובוס ב ע מ 
יעזו לרדת מהספסל הם צפויים לטביעה מיידית בנהר שזורם  רק  ה, כאשר אם הם  ד  י 
מתחתיהם בסתם כיכר עירוני רגיל בימים שבשגרה; בשאר ערי השרון הורים מבוהלים 
חילצו באומץ את הילדים מדירות הקרקע המוצפות, ובבני ברק "טבעה" מכונית משטרתית 

כשלא אמדה נכון את השלולית שלפניה.
את  לעבור  ניסיתי  במיוחד,  גשום  יום  בצהרי  ברק,  בני  במרכז  ביקור  באותו  אני,  גם 
הרחוב לצד השני שם עמד להתחיל מניין לתפילת מנחה בבית הכנסת, וגיליתי שזו פשוט 
והמדרכה  הכנסת  בית  לבין  ביני  הפרידו  בלבד  בודדים  מטרים  אפשרית.  בלתי  משימה 
שבצד השני, אבל הם היו פשוט מטרים בלתי עבירים. חצי מהכביש בואכה המדרכה היה 

מלא במים בכמות שיכלה להטביע את הטיטאניק. 
בסוף ניסיתי להיות חכמולוג ולעבור )עם הנעליים המתוקנות!( בפינות המוצפות פחות. 
אבל לא עזר לי כלום. שום דבר לא יכול לעזור מול מים שוצפים בגובה 15 סנטימטרים, 

ולצד השני הגעתי לבסוף עם נשימה טרופה, ועם מכנסיים ונעליים סחוטים.
מול כל דבר אנחנו יודעים להתמודד. מול מחבלים עם סכינים, מול איראנים מגורענים, 

מול אירופאים אנטישמים ומול העולם כולו שנגדנו. באמת, מול כל דבר.

אבל לא מול כמה טיפות של גשם.

טוב!(,  )מזל  נזיר  מסכת  את  היומי"  "הדף  לומדי  סיימו  השבוע  שלישי  ביום 
שנלמדה במשך החודשיים וקצת האחרונים, ועברו יום לאחר מכן ללמוד את 

מסכת סוטה, שתילמד במשך החודש וחצי הקרובים.
לעתים, אלו ששרדו מתחילת המחזור שהתחיל לפני שלוש שנים ורבע ויסתיים בעוד 
כ-4 שנים בטבת תש"פ, לומדים ולומדים בשטף וברצף, אבל לא תמיד שמים לב כמה 
מסכתות הם כבר הספיקו ללמוד. אז הנה, אלו המסכתות שלמדתם עד כה: ברכות, שבת, 
קטן,  מועד  מגילה,  תענית,  השנה,  ראש  ביצה,  סוכה,  יומא,  שקלים,  פסחים,  עירובין, 
חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, נזיר וכעת - סוטה. עוד שתי מסכתות )גיטין וקידושין(, 

ואתם כבר אחרי שלושה סדרים: זרעים, מועד ונשים.
וממש בדף האחד לפני האחרון של "נזיר" שנלמד בתחילת השבוע, דנה המשנה בדינו 
של אדם שהיכה מכות מוות את חברו, אך למרות הכל חברו לא מת מהן, אך לאחר זמן 

הידרדר שוב מצבו והוא מת. מה דינו של המכה? רוצח? סתם מכה?
ובתזמון מצמרר וכואב, אלה בעצם היו בדיוק שתיים מהכותרות המרכזיות של השבוע: 
ר' חיים יחיאל רוטמן, שהיה מאושפז מאז הטבח בבית הכנסת בהר נוף לפני שנה, נפטר 
כשלושה  לפני  אנושות  שנפצע  לייקין,  ריצ'ארד  הטבח;  לאחר  שנה  בשבת.  מפצעיו 

שבועות בפיגוע באוטובוס בארמון הנציב, נפטר בבית החולים.

בפרשת  לאורחיו  אבינו  אברהם  אומר  רגליכם",  ורחצו  מים  מעט  נא  "יוקח 
השבוע, פרשת וירא. ורש"י מסביר שהיה זה "טריק". אברהם חשש שהם עובדי 
ולכן רצה שירחצו את הרגלים במים,  רגליהם,  זרה ומשתחווים לאבק  עבודה 

שיבטלו את העבודה זרה שבאבק הרגליים.
)פסלים,  חייכם  במהלך  עליהן  שמעתם  שאולי  העבודות-זרות  שמכל  איתי  תסכימו 

בודהיזם וכו'(, העבודה לאבק הרגליים היא המוזרה שבהן. מי עובד לאבק הרגליים?
אמר הילקוט שמעוני: מהי העבודה זרה לאבק שברגליים? ובכן, לעתים אדם חושב 
לעצמו בסיפוק: איך הרווחתי את כל הכסף הרב שצברתי בחשבון הבנק? בעבודה קשה. 
אני לא מתבטל, אני נודד בין משרדי העסקים הגדולים, נפגש עם כל המי ומי, לא מפספס 

אף אירוע שאולי יש סיכוי "לתפור" ממנו משהו, ורץ מעיר לעיר לחפש הזדמנויות. 
כלומר, "כוחי ועוצם ידי". זהו אם כן אדם שעובד לאבק שברגליו...

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
הערבי,  הפועל  על  בחשש  ושוב  שוב  הסתכלתם  בנייה  אתר  ליד  שכשעברתם 

והוא החזיר לכם מבט של "מה כל כך מעניין בי"?

החיים בחמישה שקלים

חמש יחידות // חנני בלייך

 .1

 .2

 .4

 .3

 .5
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עברנו כולנו לגור בסניף אחד ענק של קפה בחמישה שקלים
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הוא היה הרופא הכי טוב בעיירה ללא ספק.
לא  נכון,  מרוצים,  חזרו  שלו  המטופלים  כל 
כולם הבריאו, אבל יחסית היו לו אחוזים גבוהים 
כאמור  וזה  המטופלים,  בקרב  הצלחה  של  מאד 

הקנה לו את המוניטין של הרופא הכי טוב בעיירה. 
את  יודע  היה  הוא  שרק  מיוחדות  תרופות  נותן  היה  הוא 
טבעם, הטובים שברופאים ניסו לשים יד על נוסחאות הקסם 
של התרופות שלו, אך הדבר לא עלה בידם, אותו המטופל 
עם אותה הבעיה, היה מבריא אצלו תוך תקופה קצרה, ואילו 
אצלם ברוב המקרים עבר טיפולים ארוכים ומתישים ולבסוף 

מבריא, או שלא.
ויום אחד הופיע ילד קטן בפתח המרפאה, הוא אמר שהוא 
בחביבות  שאל  בעיירה  טוב  הכי  הרופא  טוב,  מרגיש  לא 

איפה? והוא ענה לו שבבטן.
הרופא פתח כרטיס חדש, הושיב את הילד על כסא גבוה 
לעצמו  והמהם  אותו  בדק  הוא  מכן  לאחר  סוכריה,  לו  ונתן 
בהבנה, הוא אמר כמה משפטים שהילד לא הבין כי הוא אמר 
אותם ברפואית, ולאחר מכן נתן לו סירופ בטעם פטל, "חזור 

אלי בעוד שבוע" הוא אמר לו, ושילח אותו לדרכו בחיוך.
שום  טוב,  הרגיש  לא  עדיין  הוא  חזר,  הילד  לאחר שבוע 
דבר לא השתנה, אותם כאבים באותה העוצמה, הרופא הכי 
המינון  להגדיל את  צריך  בחיוך שכנראה  בעיירה אמר  טוב 
ונתן לו שוב בקבוקון קטן, הפעם בטעם לימון, הילד חייך 
חיוך רפה והודה לו, אתה הרופא הכי טוב בעיירה, הוא אמר 

לו, והרופא רק חייך בחזרה.
השלישית  בפעם  החמיר,  רק  מצבו  הבריא,  לא  הילד 
שהילד נכנס אל המרפאה של הרופא הכי טוב בעיירה הוא 

היה בכסא גלגלים.
היה  ניכר  אבל  לחייך,  השתדל  בעיירה  טוב  הכי  הרופא 
שהוא לא שמח במיוחד, הוא ביקש מהילד להיכנס אל חדרו.
בו  והילד הביט  בעיירה בהתחלה שתק,  טוב  הכי  הרופא 
בעניין רב, באיזה טעם תהיה התרופה הפעם? הוא שאל את 

הרופא הכי טוב בעיירה, וזה העלה חיוך קטן. 
אתה יודע מי אני ילד? שאל הרופא הכי טוב בעיירה,

בודאי! ענה הילד, אתה הרופא הכי טוב בעיירה,
כן, אני יודע שכך מכנים אותי פה, אמר הרופא הכי טוב 
בעיירה, אבל אני רוצה לספר לך משהו שרק אני יודע, ואתה 

הראשון שאני מספר לו את זה. 
אתה מבין, הוא אמר לו, אני לא באמת רופא.

מה? שאל הילד בתדהמה, מה הפירוש "לא באמת רופא"?
כמו שזה נשמע, אמר הרופא הכי טוב בעיירה, מעולם לא 

למדתי רפואה.
הרפואה  תעודות  על  והצביע  הילד  שאל  אלה?  כל  ומה 

שהיו תלויות על הקיר מאחוריו,
אמרה  תמיד  היא  הרופא,  אמר  שלי,  מאמא  אלו  אה, 
שבשבילה אני רופא אמיתי, אבל הם לא אמיתיות, אמא שלי 

כתבה אותם.
כולם  בעיירה  טוב  הכי  הרופא  אתה  הילד,  אמר  אבל... 
יודעים את זה, אה... אנשים נרפאו בזכותך, המון אנשים... 
אתה מחלק תרופות, והם פועלות, טוב... חוץ מהמקרה שלי.
הרופא תלה את מבטו בנקודה כלשהי באוויר ואמר, הכל 
היו  באמת  לא  והם  אותם,  ריפאתי  באמת  לא  אני  שטויות, 

חולים.

הילד שתק וחיכה להסבר.
רוב האנשים שמגיעים אל המרפאה שלי, המשיך הרופא 
הכי טוב בעיירה, מגיעים עם פרצוף כזה, הוא עטה פרצוף 
חושבים  והם  קצת(,  וצחקק  התאפק  לא  )הילד  למדי  חמוץ 
שכואב להם בגלל שהם חולים, אבל לאמיתו של דבר כואב 

להם בגלל שהם עצובים, אתה מבין?
ואז  עצובים,  ליותר  הופכים  הם  להם  שכואב  ואחרי 

לכזה,  הופך  הפרצוף  ואז  חולים,  ממש  שהם  חושבים  הם 
בצחוק  פרץ  )הילד  מוגזמת  בצורה  עצוב  פרצוף  עטה  הוא 

משוחרר(.
לגרום  אותם,  להצחיק  לנסות  פשוט  זה  עושה,  מה שאני 
להם לשכוח ממה שעושה אותם עצובים, שהוא כזכור הגורם 
האמיתי לכאבם, אני מדבר איתם בחיוך, מספר להם בדיחות, 
דברים  מיני  כל  על  להם  מספר  בסדר,  שהכל  להם  אומר 
מרגישים  הם  כמה מפגשים,  לאחר  בהדרגה,  ואז  מעניינים, 
יותר טוב, לאמיתו של דבר הם לא צריכים רופא אמיתי, הם 

צריכים מישהו שנחמד לדבר איתו.
והכדורים? שאל הילד,

כדורי סוכר ומים עם חומרי טעם שונים, אמר הרופא הכי 
שהם  וחושבים  באדיקות,  אותם  שותים  הם  בעיירה,  טוב 
זו  אותם  שמרפא  מה  האמת,  למען  אבל  אותם,  מרפאים 

העובדה שהם שוכחים ממה שמעציב אתם, כמו שאמרתי.
ומה הדבר שמעציב אותם? שאל הילד,

לכל אחד ישנם סיבות משלו להיות עצוב, אחד עצוב בגלל 
בעבודה,  מצליח  לא  שהוא  בגלל  עצוב  אחד  בודד,  שהוא 
אותם  חיבקה  לא מספיק  בגלל שאמא שלהם  יש שעצובים 
שאנשים  בגלל  שעצובים  כאלה  אפילו  ויש  קטנים,  כשהיו 
יותר מצליחים, אתה מאמין לזה? שאל הרופא הכי  אחרים 

טוב בעיירה.
עצוב  להיות  למה  בנחרצות,  הילד  אמר  שטות!  ממש  זו 

בגלל דבר שאתה לא יכול לשנות?
בדיוק! התלהב הרופא הכי טוב בעיירה, כל מה שצריך זה 

פשוט לשמוח ולהודות לאלוקים על מה שכן יש לך!
נכון מאד! אמר הילד אני עושה את זה כל יום.

כל הכבוד לך! אמר הרופא הכי טוב בעיירה.
הרופא  של  מעיניו  ניבט  עצב  של  שדוק  לפתע  חש  הילד 
מעציב  שמשהו  קורה  לפעמים  לך  גם  בעיירה,  טוב  הכי 

אותך? שאל הילד,
כן, קורה, אמר הרופא אבל אני לוקח אחת מתרופות הפלא 
המתוקות שלי משתדל להזכר בבדיחה טובה, והכל מסתדר.

אז למה אתה עצוב עכשיו? שאל הילד,
בגלל שאני לא מצליח לעזור לך, אמר הרופא.

ולמה זה? שאל הילד,
לך  כואב  שלא  משום  בעיירה,  טוב  הכי  הרופא  אמר  זה, 
לך,  כואב  וחכם,  שמח  מאד  ילד  אתה  עצוב,  שאתה  בגלל 

בגלל שאתה באמת חולה.



לכל אחד ישנם סיבות משלו להיות 
עצוב, אחד עצוב בגלל שהוא בודד, אחד 
עצוב בגלל שהוא לא מצליח בעבודה, יש 
שעצובים בגלל שאמא שלהם לא מספיק 

חיבקה אותם כשהיו קטנים, ויש אפילו 
כאלה שעצובים בגלל שאנשים אחרים 
יותר מצליחים, אתה מאמין לזה? שאל 

הרופא הכי טוב בעיירה
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