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שרביט 
הקסמים

פשיטה 
באישון לילה

46 שנה למבצע תרנגול 53: כך 
חמקו מטוסי חיל האוויר של ישראל 

מהמכ”ם המצרי כדי... לגנוב אותו  

הניסוי הסופי שנערך 
השבוע למערכת "שרביט 

הקסמים", מהווה חלק 
משכבת ההגנה שבמערכת 

הביטחון עמלים על 
פיתוחה כבר שנים ארוכות 

 פיתוח המערכת הוא 
הישג עצום של התעשיות 
הביטחוניות בישראל והוא 

מומן בחלקו ע"י הממשל 
האמריקאי  אז מה ההבדל 

בין 'כיפת ברזל', 'שרביט 
קסמים' ומערך טילי ה'חץ'? 

כתבנו יצא לבדוק

שחזור
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ינון פלח

למה לי פוליטיקה עכשיו?
אני מאד מחבב את גדעון סער. אני מעריך 
שאם יתמודד שוב בפריימריז של הליכוד, 
אפילו  אולי  הראשונים.  במקומות  ידורג 

במקום הראשון, מיד אחרי נתניהו.
הליכוד  את  הפתיע  נתניהו  השבוע.  רגז  סער 
כאשר החליט לקיים את הפריימריז בעוד חודשיים. 
סער בונה על שחיקה במעמדו של נתניהו נוכח גל 
שנתיים,  שבעוד  מאמין  הוא  פוסק.  הבלתי  הטרור 

אם יתמודד על תפקיד היו"ר, יגבר על נתניהו.
מתקשה  "אני  נחרצת:  הייתה  סער  של  תגובתו 
מכה  הוא  בו  וביום  הטרור  גל  שבאמצע  להאמין 
ברעננה – ראש הממשלה עוסק בפוליטיקה קטנה", 
שעושה  מה  את  בדיוק  עושה  שסער  אלא  אמר. 
רוצים  שניהם  קטנה.  בפוליטיקה  מתעסק  נתניהו: 
להבטיח לעצמם את תפקיד יו"ר הליכוד ומועמדה 

לראשות הממשלה.
בטחוני  ומצב  פוליטיקה  שבישראל,  שכח  סער 
הליכוד  את  כבש  נתניהו  יחד.  הלכו  תמיד  רעוע 
על  החתימה  לאחר  שהגיע  טרור  גל  של  בעיצומו 
הליכוד  מוסדות  על  השתלט  שרון  אוסלו.  הסכם 
בחוצות  עצמם  פוצצו  מתאבדים  מחבלים  כאשר 
ישראל  בין  השותפות  את  פירק  ליברמן  הערים. 
איתן.  צוק  מבצע  של  בעיצומו  לליכוד  ביתנו 
נתניהו אינו שונה מאחרים. אחרי תשע שנים כראש 
בוחש  הוא  הליכוד,  כיו"ר  שנים  ו-16  ממשלה 

בקערה הפוליטית כאילו הימים ימי בחירות.
מעריך,  הוא  מומנטום.  לנצל  אוהב  נתניהו 
מאלו  אחד  שאף  רב,  בצדק   – מבחינתו  ולפחות 
נערך  טרם  הליכוד,  יו"ר  לכס  עיניים  הלוטשים 
ואת  סער  את  תפסה  הכרזתו  לפריימריז.  כיאות 

האחרים לא מוכנים.
אין ספק שמדובר בשינוי של חוקת הליכוד. רק 
שעניינים פרוצדורליים מעולם לא היוו מחסום עבור 
הסיבה,  זו  תשתנה.  החוקה  צורך,  יש  אם  נתניהו. 
המשמעותיים  התפקידים  על  לחלוש  מנסה  שהוא 

זה  המפלגה  במפלגה. 
הוא, הוא זה המפלגה. 

גדעון סער מסתכל לכל 
שלפחות  ומבין  הצדדים 
לא  אם  הקרוב,  בעשור 
או  דרמטי  שינוי  יהיה 
משמעותי,  פוליטי  מפץ 
הבאים  הממשלה  ראשי 
הליכוד.  משורות  יבואו 
דרך  רואה  לא  גם  הוא 
הפירמידה  לראש  להגיע 
פלטפורמה  באמצעות 
לפיד  עצמאית.  פוליטית 
חיצוני  כמועמד  ניסה 
ניסה  כחלון  ונכשל. 
משורות  שבא  כמועמד 
הוא.  אף  ונכשל  הליכוד 
מנדטים  עשרה  מקסימום 
שמאפשר לו להיות לשון 
לא  פחות,  לא  מאזניים. 

יותר.

הוא  מאזניים.  לשון  בלהיות  מסתפק  לא  סער 
מעדיף להחזיק את המאזניים בידיו. הוא רוצה את 
ראשות הליכוד. הוא מאמין שהוא ראוי לכך. הוא 
בכדי,  לא  המרכז.  בתוך  הפוליטי  בכוחו  מאמין 
בעבר, נבחר למקום הראשון בפריימריז. הוא פרש 
להסתער  מנת  על  מבחוץ,  כוח  לצבור  כדי  לביתו, 

בבוא היום.
רק שנתניהו מסנדל אותו פעם אחר פעם. החלטה 
חודשיים,  בעוד  מקדימות  בחירות  של  קיומן  על 
הדרך,  על  סער.  של  מבחינתו  הקלפים  את  טורפת 
רוצה  ברקת.  ניר  מול  גם  הפינה  את  סגר  נתניהו 
את  תעשה  בבקשה.  הליכוד?  ברשימת  להתמודד 
הדרך הארוכה כפי שעשו יתר הח"כים שהתמקמו 
אין  דרך.  קיצורי  אין  השלישית.  העשירייה  בקצה 

הצנחה מלמעלה.
בפוליטיקה  מתעסק  שנתניהו  סער  גדעון  צודק 
קטנה בימים של טרור. אך בל נשכח: הטרור מכה 
בכל יום. למגינת הלב, סיומו של הגל הנוכחי אינו 
ממשיך  הטרור  בחירות  בשנת  גם  באופק.  נראה 
להשתולל. בבוא העת, אם סער יכריז על התמודדות 
מחודשת – גם הוא ימצא עצמו עסוק בפוליטיקה 
שבה  המציאות  זוהי  טרור.  גל  של  בעיצומו  קטנה 

אנו חיים. זוהי הפוליטיקה הישראלית.

מהשלטון המקומי לארצי

לפחות שני אנשים – משני עברי המתרס הפוליטי 
יותר  נבחרו  אליו  העיר  ראש  שתפקיד  מאמינים   –
את  לידיהם  לקחת  אותם  מכשיר  אחת,  מקדנציה 

ניהול המדינה.
באוויר  היו  השמועות  הראשון.  היה  ברקת  ניר 
רשומה  הכתובת  האחרונות.  הבחירות  לפני  עוד 
לזירה  מכוון  ברקת  ספרא.  בכיכר  ענק  באותיות 
הארצית. ירושלים קטנה עליו. בקדנציה וחצי שבה 

בו.  עסק  שלא  נושא  אין  העיר,  כראש  מכהן  הוא 
הצליח  כאשר  פוליטית  תמרון  יכולת  הוכיח  הוא 
משה  כדוגמת   – פוליטיים  יריבים  גם  אליו  לחבר 
הוא  ליאון שהתמודד מולו על תפקיד ראש העיר. 
מצא עצמו מול גל טרור חסר תקדים ונדרש לספק 
עיר  היא  ירושלים  העיר.  לתושבי  ובטחון  שקט 
הן  לניהול.  ביותר  המורכבת  העיר  סכסוכים.  של 
ביחסי יהודים - ערבים והן ביחסי דתיים - חילונים. 
ירושלים, נוהגים מקורביו של ברקת לומר, היא מיני 
אהוב  עיר  לראש  הפך  ברקת  אם  ישראל.  ממשלת 
בעיר כ"כ קשה לניהול, הוא מסוגל להיות גם ראש 

ממשלה.
ת"א,  של  העיר  ראש  השני.  הוא  חולדאי  רון 
לתפקיד,  ברציפות  קדנציות  כמה  כבר  שנבחר 
הארצית.  לזירה  לקפוץ  הכושר  שעת  שהגיעה  חש 
כשהוא מביט סביבו הוא מבין שלמפלגת העבודה 

אין מועמד רציני שיכול לאתגר את נתניהו.
על  עדיין  הכריז  לא  חולדאי  מברקת,  בשונה 
הצטרפות או על התמודדות. בדיוק כמו אצל ברקת, 
הכתובת כבר על הקיר. חולדאי צובר כוח במפלגה. 
הוא נפגש עם בכירים כדוגמת ח"כ יחימוביץ ומנסה 
בבטחה  אותו  שיוביל  פוליטי  ציר  לעצמו  ליצור 
להיות  בשביל  בא  לא  הוא  המפלגה.  לראשות 
מקום שמיני בפריימריז. הוא בא כדי להתמודד על 

ההנהגה. ראש בראש מול נתניהו.
מביט  הרצוג  ברקת.  על  מימין  מביט  נתניהו 
האופוזיציה  ליו"ר  פתאום  חולדאי.  על  משמאל 
ולראש הממשלה יש מכנה משותף. שניהם מנסים 
שעלולים  מועמדים  מול  אל  חוסם  בלוק  להציב 
להקדים  מבקש  נתניהו  שלטונם.  המשך  את  לסכן 
וסער  מברקת  למנוע  כדי  הבחירות המקדימות  את 
לצבור תאוצה. הרצוג מבקש דווקא לדחות אותם, 
את  לשחוק  כדי  המפלגה,  לחוקת  בניגוד  הוא  אף 

מועמדותו האפשרית של חולדאי.
הצליח  כבר  כשורה,  תפעל  תכניתו  אם  נתניהו, 
עוד  הרצוג,  במשימתו. 
בשבועות  להזיע  יצטרך 
לפחות  הקרובים. 
להתעסק  מותר  להרצוג 
קטנה.  בפוליטיקה 
במדבר  תקוע  כשאתה 
זה  האופוזיציה המשמים, 
כל מה שנותר לך לעשות.

נושא הלפיד 

עושה  עתיד  יש  יו"ר 
בדרך  אפשרית  טעות  כל 
אחרי  הבאות.  לבחירות 
ונחלש  מנדטים   19 שגרף 
ל-11,  הנוכחית  בכנסת 
ימיו  לחדש  מנסה  הוא 

כקדם.
בפייסנות  מדבר  הוא 
החרדי  הציבור  כלפי 



זו גם תהיה סגירת 
מעגל: 23 שנים 
לאחר שנאלץ 
לפרוש בהוראת 
היועץ המשפטי 
לממשלה מתפקיד 
שר הפנים, ישוב 
אריה דרעי לכהן 
בתפקיד שהעניק 
לו בשעתו כוח 
ועוצמה פוליטית 
חסרי תקדים.
אם לא יהיו שינויים 
של ממש, החל 
מהשבוע הקרוב, 
צמד המילים שר 
הפנים אריה דרעי, 
יהפוך שוב למטבע 
לשון שגור על 
פיהם של הכתבים

כעת, שב לפיד על 
טעותו. הוא מעריך 
שהבחירות יהיו 
ב-2016 ובכוונתו 
לרוץ בשנה הבאה 
לראשות הממשלה.
תוצאות הבחירות 
ילמדו אותו שלעם 
בישראל יש חושים 
פוליטיים מחודדים. 
לא בטוח שהוא 
יצליח להערים 
מתנת חתונה. דרעי בשמחת השבע ברכות לבתו                                        )צילום: יעקב כהן( עליהם פעם נוספת
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צודק גדעון סער 
שנתניהו מתעסק 

בפוליטיקה 
קטנה בימים של 

טרור. אך בל 
נשכח: הטרור 
מכה בכל יום. 
למגינת הלב, 

סיומו של הגל 
הנוכחי אינו 

נראה באופק. גם 
בשנת בחירות 
הטרור ממשיך 

להשתולל. 
בבא העת, אם 
סער יכריז על 

התמודדות 
מחודשת – גם 

הוא ימצא עצמו 
עסוק בפוליטיקה 

קטנה בעיצומו 
של גל טרור. 

זוהי המציאות 
שבה אנו חיים. 

זוהי הפוליטיקה 
הישראלית

אף  כלפיו. השבוע  דיבר  בדרך שבה  כי שגה  וטוען 
הגיע לביקור מתוקשר במשרדי ההנהלה הארצית של 

זק"א.
את  תקף  הוא  ימינה.  לשבור  בחר  הדרך,  על 
שמרבית  בידיעה  בנחרצות,  שתיקה"  "שוברים 
הציבור בישראל מתנגד לעמותה שמוציאה את דיבת 

ישראל רעה בעיני העולם.
לפיד בונה לעצמו תדמית חדשה. הוא לא מרכז, 
כפטריוט  עצמו  מציג  הוא  שמאל.  ולא  ימין  לא 
הלאומי. הוא קורץ לימין ולשמאל כאחד. הוא מדבר 
הוא  ישראל.  מדינת  את  שאוהב  מי  כל  של  לליבו 
מאמין שזו הדרך היחידה לצלוח את מחסום עשרים 
המפתחות  את  בידיו  להפקיד  שעשוי  המנדטים 

להרכבת הממשלה הבאה.
ללפיד  היו  הפוליטית,  דרכו  בתחילת  כבר 
שאף  מלכתחילה  גבוהות.  פוליטיות  אספירציות 
כשהוא  הקודמות,  הבחירות  לאחר  מיד  לגדולות. 
כי  בזחיחות  אמר  המנדטים,   19 גלי  על  נישא 
על  מתמודד  עצמו  רואה  הוא  הבאות  בבחירות 
ראשות הממשלה. זה הספיק לו רק לכהונה כושלת 

כשר אוצר במשך פחות משנתיים.
מהתדמית  שיכור  טעותו.  על  לפיד  שב  כעת, 
החדשה שיצר לעצמו, הכריז השבוע כי הוא מעריך 
שהבחירות יהיו ב-2016 ובכוונתו לרוץ בשנה הבאה 

לראשות הממשלה.
תוצאות הבחירות ילמדו אותו שלעם בישראל יש 
יצליח  בטוח שהוא  לא  פוליטיים מחודדים.  חושים 

להערים עליהם פעם נוספת.

ראש ממשלת נתניהו

סיפרה  בכנסת  השבוע  שרצה  התורנית  הבדיחה 
שאחד  התגלה  שנעשתה  סטטיסטית  שמבדיקה 

מארבעה שרים הוא ראש ממשלה.
נתניהו, נכון לשעת כתיבת השורות, מכהן גם כשר 
התקשורת,  שר  אזורי,  פעולה  לשיתוף  השר  החוץ, 
של  התפטרותו  כאשר  מהשבוע  והחל  הכלכלה  שר 

סילבן שלום תיכנס לתוקף, גם שר הפנים.
בחירות,  בערבי  למעט  תקדים.  לכך  שאין  דומה 
הקואליציה,  את  נוטשת  שלמה  מפלגה  כאשר 
לסבב  עד  הממשלה,  לראש  חוזרים  התפקידים 
תיקים מהיר. כך אירע ערב הבחירות כאשר יש עתיד 

בכירים  מינה  נתניהו  מהממשלה.  פרשו  והתנועה 
הממשלה  להרכבת  עד  בתפקיד  שיכהנו  בליכוד 

הנוכחית.
במרבית  מהותי.  באופן  שונה  הנוכחי  המצב 
הקמת  מיום  המזבח  כבקרנות  אוחז  נתניהו  התיקים 
ראש  עינו.  בבת  הוא  התקשורת  משרד  הממשלה. 
דרך  יומית  היום  המציאות  על  מביט  הממשלה 
הפריזמה התקשורתית. האיש שכל צעד פוליטי שלו 
מוכן  לא  הסקרים,  ומכוני  הקהל  דעת  לפי  מחושב 

לוותר על משרד התקשורת.
סגנית  נתניהו.  של  בידיו  נותר  החוץ  משרד  גם 
השר חוטובלי מכהנת בתפקידה מבלי שיש שר פעיל 
מעליה. אך ברור לכל שהיא לא קובעת את סדר היום 
הדיפלומטי של מדינת ישראל. מינוי שגרירים – ודני 
ראש  בלשכת  בלעדי  באופן  מתקבל   – יוכיח  דנון 

הממשלה.
כפיקדון  ששב  הכלכלה  משרד  מלבד  למעשה, 
לידיו של נתניהו בעקבות התפטרותו של דרעי, בשל 
נתניהו  המשרדים  ביתר  הגז,  מתווה  סביב  המשבר 

מכהן מיום הקמת הממשלה.
המצב הנוכחי לא יימשך כך לאורך כל הקדנציה. 
את  למצוא  לא  וכדי  בג"צ.  מבחן  את  יעבור  לא  זה 
והן  תקשורתית  הן  משולבת  מתקפה  תחת  עצמו 
יהיה חייב לשחרר חלק מהנכסים  נתניהו  משפטית, 

הפוליטיים שהוא מחזיק בהם.
בעיקר  הגוברים,  הקולות  נשמעים  ברקע  כאשר 
הממשלה  ראש  את  גם  לחקור  המשפטית,  בזירה 
יודע  נתניהו  ראש הממשלה,  מעונות  בפרשת  עצמו 
ההכרחי  הדבר  היא  התקשורת  במשרד  ששליטה 
שידור  ערוצי  מול  אל  השוט  את  לאחוז  כדי  עבורו 
אותו.  שיציל  מה  זה  העת,  בבוא  אם  ספק  סוררים. 
יעשו  שלא  עצמאיים  תקשורת  כלי  מספיק  ישנם 

לנתניהו הנחות. 
על יתר המשרדים נתניהו יוותר. משרד הפנים, כך 
דרעי,  אריה  לידיו של השר  יעבור  גוברת ההערכה, 
משרד  עם  נותר  הכלכלה  ממשרד  פרישתו  שעם 

הפריפריה בלבד. 
בידי  יישאר  לא  הפנים  שמשרד  רמז  כבר  נתניהו 
זו  לתפקיד.  המוביל  המועמד  הוא  דרעי  הליכוד. 
תהיה בהחלט מתנת חתונה נפלאה של נתניהו לדרעי 

שהשיא השבוע את בתו מרגלית. 
זו גם תהיה סגירת מעגל: 23 שנים לאחר שנאלץ 

לפרוש בהוראת היועץ המשפטי לממשלה מתפקיד 
שר הפנים, ישוב אריה דרעי לכהן בתפקיד שהעניק 

לו בשעתו כוח ועוצמה פוליטית חסרי תקדים.
מהשבוע  החל  ממש,  של  שינויים  יהיו  לא  אם 
יהפוך  דרעי,  הקרוב, צמד המילים שר הפנים אריה 
הכתבים  של  פיהם  על  שגור  לשון  למטבע  שוב 

המסקרים את עבודת הכנסת והממשלה.

שני עמים

לשני  מדינות  בשתי  חיים  אנו  כי  נדמה  לעיתים 
פלסטיני  הישראלי  לסכסוך  כוונתי  אין  עמים. 
מדובר  פלסטינית.  מדינה  מול  אל  יהודית  ולמדינה 

במדינה יהודית אל מדינה ישראלית. 
פרסם  השבוע  מזדעזעת.  התקשורת  ממה  תראו 
הערוץ השני ידיעה ולפיה בחוברת עבודה של פיקוד 
העורף שחולקה לתלמידי בתי הספר החרדים נכתב 
מפורשות כי מי שאחראי על רעידות האדמה בעולם 

הוא אך ורק הקב"ה.
קמה קול זעקה. כיצד מחנכים את הילדים בניגוד 
עצמם.  מטעם  נציגים  תהו  מדעית,  אקסיומה  לכל 
את  מתאימים  שהם  להבהיר  מיהרו  העורף  בפיקוד 

תוכן החוברות בהתאם לכל מגזר. 
אין לי כוונה להיכנס לתוכן הדברים. לא צריך את 
פיקוד העורף בשביל להבין את מה שכל ילד המתחנך 
בתלמוד תורה ידע משחר ילדותו. אסונות טבע הם 
לא באמת החלטה של הטבע. כשם שניסים מוכמנים 
בהתאם לחוקיות שטבע הקב"ה בבריאה, גם אסונות 
חלילה, נעשים בשל חוקיות שטבע הקב"ה בבריאה. 
יודעים להסביר מדוע  גדולי החוקרים אינם  גם  הרי 
שונים  במקומות  אדמה  רעשי  מתרחשים  פעם  בכל 
לכם  יסבירו  אם  גם  מדויק,  הסבר  לכך  אין  בעולם. 
הלוחות  ועל  אפריקאי  הסורי  השבר  על  מחר  עד 

הטקטוניים, לא תקבלו הסבר מה מניע אותם.
ניכר ממה שמכונה אמיתות מדעיות מבוסס  חלק 
מדעני  יפריכו  חלקן  את  ותיאוריות.  השערות  על 
הדור הבא, כשם שמדעני הדור הנוכחי הפריכו רבות 
ע"י  שנקבעה  אקסיומה  שהיו  המדעיות  מהאמיתות 

מדעני הדור הקודם. 
ובשולי הדברים: קשה להאמין שבמדינה יהודית 
שבישראל  מהעובדה  שמזדעזעים  אנשים  ישנם 

מחנכים ילדים שהקב"ה מנהל את העולם.

ראש בראש. נתניהו וגדעון סער בתמונה שצולמה לפני מספר שנים. האם סער יוותר על התמודדות על תפקיד יו"ר הליכוד                                       )צילום: אוליביה פיטוסי, פלאש 90( 
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שבעת ימי המשתה, טרם הסתיימו. והדרך ארוכה, מי יגיד 
אבי  של  בקרבתו  החפצים  ומעריציו  ידידיו  סופה.  את  לנו 
מאשר  )יותר  ברכות  שבע  סעודות  בריבוי  מהדרים  הכלה, 
פעם ביום( ו'פנים חדשות' )שהאורחים יהיו שופרא דשופרא, 
אריה  רבי  לכולם.  מספיק  שיהיה  כדי  ובגשמיות(,  ברוחניות 
בשתי  רביעי,  יום  אחד,  ביום  להשתתף  הספיק  דרעי  מכלוף 
ממערב:  מזרח  כרחוק  מזו  זו  רחוקות  ברכות,  שבע  חגיגות 
בצהריים היה בעיר התורה והחסידות. מגבעת לראשו, ארשת 
פנים רצינית וכפיפות קומה, המסמלת התבטלות גמורה בפני 
החרדיות  המפלגות  שלוש  של  התורה  גדולי  מועצות  חברי 
אלף  להבדיל  בהשתתפותם.  האירוע  את  שכיבדו  הבולטות 
אלפי הבדלות, שעות אחדות לאחר מכן, בשעת ערב, הוא כבר 
ישב בעיר הקודש והמקדש, פשט את ה'בורסלינו' הישיבתית 
)ולצידם  בישראל  המובילים  הפוליטיקאים  עם  מחויך  וישב 
גג  קורת  תחת  להושיב  מסוגל  דרעי  רק  מאבטחים(.  עשרות 
אחת את ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה הרצוג. ואת 

נתניהו. וליברמן. וברקת.
שנתפרו  ה'בוטיק'  בחגיגות  לעסוק  כאן  באנו  לא  אנו  אך 
המוזמנים.  של  המדויקות  למידותיהם  המזמינים  על-ידי 
ביקשנו להתמקד בחתונה עצמה, אליה נהרו כל המי ומי, ולא 
הענק  האירועים  להיכל  באו   – גוזמא  לא  וזו   – אלפים  רק. 
'ארטמיסיה' בשכונת תלפיות. רבים מהם היו עמך בית ישראל, 
מצביעי ש"ס. הכל מרגישים קרוביו של רבי אריה. "שים לב", 
אמר לי חבר-ילדות, אחיינו של יו"ר ש"ס. "יש הרבה חתונות, 
אתה   – בסעודה  לשבת  כדי  קרוב  מספיק  לא  אתה  אם  בהן 
לתת  אוהב  הוא  כזה.  דבר  אין  אריה  אצל  רעב.  הביתה  חוזר 
ליבי לבר בשרים  והפנה את תשומת  לכולם", אמר בן-שיחי 

עשיר שהוקם בתוך אוהל ענק.
אומרים שהיה טעים, והיה שפע, אבל למי יש זמן לאכול. 
ראש-ישיבה,  נכנס  רגע  בכל  לעבוד.  מפסיקות  לא  העיניים 
מקובל, רב עיר, אדמו"ר, עסקן ציבור מוכר. ודרעי? הוא לא 
עין  בלי  מה.  על  לו  ויש  מאושר,  הוא  הערב.  לחייך  מפסיק 
הרע, משפחה למופת, חתנים ובנים כשתילי זיתים. אבל זאת 
ה'תנזים',  ונערי  בוגרי  לא השמחה היחידה הערב. כשסביבו 

לאורחים  ומוזג  מחבק  מנשק,  אורחיו:  את  יפה  מקבל  הוא 
זהו  דרעי'.  'שאטו  השם  את  הנושא  העתיק,  היין  מבקבוקי 
בשמיטה  בחבית  להתיישנות  שנכנס  יין  של  מיוחד  פס-יצור 
הקודמת )יין של מצוה, אוצר בית דין(, כאשר אריה מכלוף בן 
אסתר רק סיים את תקופת היותו 'אזרח מודאג' והחל לחלום 
עיריית  ראשות  על  דיבורים  היו  הציבוריים.  לחיים  חזרה  על 
חדשה.  תנועה  על  דיבורים  היו  מכן,  לאחר  שנה  ירושלים. 
שלישיה.  גם  והיתה  שלו.  הטבעי  לבית  חזר  הוא  בהמשך 
לראש  הישר  קאמבק,  ולבסוף  באופוזיציה.  והתייבשות 

הפירמידה ולמנעמי השלטון.
אבל היין נשאר אותו יין. אותו בציר 'שאטו דרעי', שקיבל 
כאות הוקרה מבעל יקב צפוני בישוב אור הגנוז, אשר נקלע 
לקשיים – והצליח לעמוד על הרגליים רק תודות להתגייסותו 
של אריה, ולא סתם אלא בתקופת השיממון הפוליטי. וטעמו 
של היין מר-מתוק, זכר לפערים המשמעותיים בין הימים ההם 
לבין הזמן הזה. והאמת, גם היום יש רגעים מרים וקשים. לא 

קל להיות אריה דרעי.
הקרובה  החבורה  יושבת  הענק,  באולם  צדדי  בשולחן 
בני-גילו שגדלו איתו בגבעת הישיבה בה  יהודים  של אריה, 
נאמנים בכל שנות  ונותרו חברים  ל'לגדלות האדם',  מחנכים 
הערב  בשורה.  ליום  בסבלנות  המתינו  הפוליטי.  השיממון 
ויין של מצוה, סוקרים את  הם יושבים על נתח בקר משובח 

הנכנסים והיוצאים – ומתמוגגים מנחת.
מבני  אחד  לי  מסביר  לכאן",  באו  אנשים  כמה  "תראה 
 – אריה  של  הקודמות  בשמחות  נזכרים  "אנחנו  ה'חבורה'. 
ונהנים. לאריה יש ידידי אמת רבים, אבל בדיוק לפני שנה וחצי 
המפנה, כשהמהפכה  בתקופת  זה  היה  נוספת.  בת  חיתן  הוא 
חיתן  הוא  לכן  קודם  שנה  באו.  כולם  לא  עדיין  אבל  החלה. 
עוד בת. ראית הרבה ידידים ותיקים, אבל חנפים לא היו שם. 
והערב, כולם באים, כולם חברים שלו. נו", הוא מסכם, "כזה 

הוא העולם הפוליטי. צבוע ואכזרי".
יעבור  דרעי  שהשר  מאד  מקווים  הקדושה  החבורה  בני 
למשרד הפנים, במקום שר ה)סילבן( שלום. מה רע לו במשרד 
הפריפריה, הנגב והגליל? אני שואל. "עזוב, אין לו מה לחפש 
שם. זה 'קטן עליו'. בעצם, כל משרד אחר, קטן מול היכולות 
של אריה. הוא צריך את משרד הפנים בידיים שלו. לקבל אותו 
לידיים, זה לא יהיה קל. בוודאי שיגישו נגדו בג"צ, אך כולנו 
תקווה שבסוף הוא יהיה שם ויוכל להתחיל להזיז דברים כמו 

שרק הוא יודע".
שיהיה במזל טוב.

 .2
לילדיו  לספר  אהב  ז"ל  לורינץ  שלמה  רבי  שלוחא-דרבנן 
את הסיפור עם מרן החזון-איש זצ"ל והאורח מאמריקה. )את 
בספר  שליט"א,  לורינץ  יצחק  רבי  בנו,  מפי  כתבתי  הסיפור 
אויערבאך  – בדרכו של מרן הגרש"ז  היהודית  חכמת הנפש 

זצ"ל(.
חשוב  יהודי  עם  החזון-איש  למרן  נכנסתי  סיפר:  וכה 
מארצות-הברית. במהלך שיחתנו, הציע האורח כמה רעיונות 
יקבל  שהציע,  כפי  יורה  מרן  שאם  בהוסיפו  ציבור,  בענייני 

הציבור את דבריו.
ֶכל מושאל', אינני יכול לעבוד". מרן ענה לו בחיוך: "עם 'שֵֹ

יכול  החזון-איש  אין  מדוע  הנכבד  היהודי  של  לתמיהתו 
והסביר   - פנים  'להשתמש' בשכלו, חייך החזון-איש במאור 
אצטרך  מציע,  שאתה  מה  שאעשה  "אחרי  לשונו:  במתק 
בלי  לגמרי  אשאר  ואז  המושאל'...  ה'שכל  את  לך  להחזיר 

שכל".
הטרגדיות  לאחת  ידיהם  במו  גורמים  בתמימותם,  אנשים, 
העצמיות הגדולות ביותר: הם מסונוורים משכלם של אחרים, 
הפוטנציאל  את  ממצים  אינם  ולפיכך  בו,  להשתמש  מנסים 
מכאן  ֵקרִחים  יוצאים  שהם  דבר,  של  סופו  בהם.  הטמון 
לטובת  איבדו  שלהם,  היצירתיים  כוחותיהם  את  ומכאן. 
ליהנות  יוכלו  לא  ולעולם  להם  לא  מדומים  בכוחות  השקעה 

מפירותיהם.  
ברכות  מסכת  את  התורה  חותמת  ויחי,  השבוע,  בפרשת 

יעקב אבינו לבניו, במילים: "איש אשר כברכתו ברך אותם".
המפרשים עומדים על השאלה: מה בא פסוק זה ללמדנו?

פירוש   – כברכתו  "אשר  מפרש:  הקדוש  החיים'  ה'אור 
לך לדעת  יש  כי  וכפי מעשיו...  נשמתו  כפי בחינת  לו  הראוי 
יעקב  ונתכוון  המעלה...  בחינת  לה  יש  אחת  כל  הנפשות  כי 

בנבואה לברך כל אחד כפי ברכתו הראוי לה".
יעקב אבינו, שהתאים ברכה ייחודית לכל בן, לימד אותנו 
כי הברכה הטובה ביותר לאדם, היא, שיגדל ויתעצם בהתאם 

לכוחותיו הוא, תפקידו ושורש נשמתו.
חזק חזק ונתחזק!

שלמה קוק

בין הקודש ובין החול. השר אריה דרעי בסעודות שבע ברכות לבתו: עם גדולי ישראל, ולהבדיל, שעות לאחר מכן, עם ראש-הממשלה ובנו יהודה
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יסוי ראשון בוצע ביום שני בבוקר 
המתקדמת  היירוט  במערכת 
נערך  הניסוי  קסמים".  "שרביט 
הארץ  בדרום  אימונים  באתר 
והיא הוגדרה מוצלחת. הניסוי בא 
הצפון,  בגבול  המתיחות  בעקבות 
ולפי התכנית המערכת שמוכנה להעברה לחיל 
במהלך  כבר  מבצעי  לשימוש  תיכנס  האוויר, 

.2016
התייחס  יעלון,  )בוגי(  משה  הביטחון  שר 
כי  ואמר  קסמים",  "שרביט  מערכת  לניסוי 
קסמים'  'שרביט  במערכת  המוצלח  "הניסוי 
מערכת  של  ביכולת  נוסף  נדבך  מהווה 
הביטחון לספק הגנה למדינת ישראל, אזרחיה 
המערכת  פיתוח  האסטרטגיים.  ומתקניה 
הביטחוניות  התעשיות  של  עצום  הישג  הוא 
'רפאל'  בהובלת  הזה  במקרה  בישראל, 
האווירית  התעשייה  עם  פעולה  שיתוף  ותוך 
אנשי  של  גם  כמו  מערכות',  'אלביט  וחברת 
הביטחון,  במשרד  חומה  ומנהלת  מפא"ת 
נוספת  הוכחה  זו  הישראלי.  האוויר  וחיל 
העצומה  ולמחויבות  המרשימות  ליכולות 
ושאר  הטכנאים  המהנדסים,  המפתחים,  של 
שבח  לכל  ראויים  הם  במלאכה.  העוסקים 

והערכה מצד אזרחי ישראל.
"המציאות הביטחונית סביבנו מחייבת את 
והגנתיות  התקפיות  ביכולות  להחזיק  ישראל 
להגיע  היכולת  לצד  הראשונה.  מהמעלה 
לאויבינו בכל עת ובכל מקום, לאורך הגבולות 
מעולה  מודיעין  בזכות  מהם,  הרחק  ואף 
עוצמה,  ורבת  מתוחכמת  התקפית  ויכולת 
לצד  הכוללות,  הגנה  שכבות  ישראל  מפתחת 
מערכות  את  גם  קסמים',  'שרביט  מערכת 
ההגנה  מערכות  אלו  ברזל'.  ו'כיפת  ה'חץ' 
של  תוצאה  והן  בעולם,  המובילות  והיירוט 

האיכות הנדירה שקיימת בנו".
להיכנס  צפויה  קסמים'  'שרביט  "מערכת 
לפעילות מבצעית מלאה בחיל האוויר במהלך 
את  מוכיח  המוצלח  והניסוי   ,2016 שנת 
להודות  העת  גם  זו  מוכנותה.  ואת  בשלותה 
שותפה  הברית,  ארצות  הגדולה  לידידתנו 
החשוב  הפרויקט  ובפיתוח  במימון  מרכזית 
בין  הדופן  יוצא  לקשר  נוספת  הוכחה  הזה, 

הממסדים הביטחוניים של שתי המדינות".

שכבת הגנה
מערכת  היא  דוד,  קלע  או  קסמים,  שרביט 
בינוני-ארוך  לטווח  וטילים  רקטות  ליירוט 
מערכות   - רפאל  ידי  על  במשותף  שפותחה 
וריית'און  הישראלית  מתקדמות  לחימה 

)Raytheon( האמריקנית.
ובחרטומו  שלבי,  דו  הוא  המיירט  הטיל 
 - והכוונה  איכון  מערכות  שתי  מותקנות 
 2006 בשנת  אלקטרו-אופטי.  וחיישן  מכ"ם 
הגנה  מערכת  לפיתוח  במכרז  רפאל  זכתה 
וארוכים  בינוניים  לטווחים  רקטות  כנגד 
מימון  לאפשר  מנת  על  ק"מ(.   250–70(
הפיתוח וההצטיידות העתידית מכספי הסיוע 
חברת  עם  השותפות  הוקמה  האמריקניים, 
חברת  מפרסומי  בחלק  האמריקנית.  ריית'און 

."Stunner" ריית'און מכונה הטיל המיירט
הביא  וטילים  רקטות  של  הגובר  האיום 
מפני  אחדות  הגנה  מערכות  של  לפיתוחן 
קסמים"  "שרביט  למערכת  בנוסף  זה.  איום 
פותחו  וארוך,  בינוני  לטווח  רקטות  ליירוט 
ונכנסו לשימוש מבצעי מערכת "כיפת ברזל", 
טווח,  קצרות  רקטות  ליירוט  המשמשת 

ומערכת "חץ 2" ליירוט טילים בליסטיים.
התכנון העיקרי של מערכת "שרביט קסמים" 
חיזבאללה  שבידי  לטילים  מענה  לתת  הוא 
שמצטייד  יותר  גדולים  לטילים  בעתיד  וגם 
בהם חמאס. על פי הערכות מודיעיניות, בידי 

השרביט

קסמים
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הניסוי הסופי 
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של התעשיות 
הביטחוניות 

בישראל והוא 
מומן בחלקו 
ע"י הממשל 

  האמריקאי
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חיזבאללה עשרות אלפי רקטות שחלקן יכולות להגיע עד 
לגוש דן.  במהלך מלחמת לבנון השנייה נחתו טילים רבים 
אותם.  ליירט  יכלה מערכת "שרביט קסמים"  בטווח שבו 
מערכות  עם  יחד  קסמים",  "שרביט  שמערכת  הוא  הצפי 
"כיפת ברזל" ו"חץ 2", יספקו הגנה אווירית מרבית בפני 
מפני  ההגנה  לתפקיד  בנוסף  ישראל.  על  הטילים  איום 
להחליף  קסמים"  "שרביט  מערכת  צפויה  וטילים,  רקטות 
לטענת  וסטינגר.  הוק   MIM-23 הנ"מ  טילי  את  גם 
המפתחים, מערכת שרביט קסמים תהיה מסוגלת ליירט גם 

טילי שיוט וכלי טיס .
כבר  החל  קסמים"  "שרביט  של  פיתוחה  כאמור, 
פיתוחה  על  ברפאל  עמלו  עשור  כמעט  במשך  ב-2006. 
והשבוע הוכרז על הכנסתה לשימוש מבצעי. אמנם בשנת 
מבצעי  לשימוש  תיכנס  שהמערכת  הייתה  ההערכה   2011
ב-2014,  ובחיל-האוויר אף הוקם לשם כך גרעין ההקמה 
בתהליך  השתלבו  ואנשיו  קסמים",  "שרביט  יחידת  של 

הפיתוח בתעשיות.
המערכת  של  פיתוחה  בהשלמת  שונים  עיכובים  אולם 
החדשה גרם לדחייה בהפיכת המערכת החדשה למבצעית. 
בעיקר בשל קשיים תקציביים. רק ב-1 באפריל 2015 הכריזה 
קסמים  השרביט  על  הביטחון  במשרד  "חומה"  מנהלת 
מוצלחים  ניסויים  סדרת  הצלחת  בעקבות  זאת  כמבצעית, 
והסוכנות האמריקנית להגנה מפני  שביצעו מנהלת חומה 
טילים, MDA. בניסויים השתתפו גם נציגי החברות רפאל 
- חברת האם של הפרויקט, ריית'און האמריקנית, אלביט 
מערכות אלישרא ואלת"א. במסגרת הניסויים שוגרו טילי 
אנקור שדימו את המטרה העתידית. בניסוי האחרון, לאחר 
שיגור טיל המטרה, גילה אותה המכ"ם והעביר את נתוניה 
אל מרכז ניהול הירי, אשר חישב את תוכנית ההגנה נגדה. 
"שרביט קסמים" שיגרה בהצלחה טיל מיירט, שעבר את 

כל שלבי הטיסה והשמיד את המטרה כמתוכנן.

סדרת ניסויים
כל  נבחנו  הביטחון,  מערכת  שערכה  הניסויים  בסדרת 
שנחשבת  קסמים",  "שרביט  של  והביצועים  היכולות 
היא  בעולם.  היירוט  מערכות  במשפחת  מהפכנית  מערכת 
ותאפשר  הרב-שכבתי  ההגנה  ממערך  חלק  להוות  צפויה 
של  הקיימים  המרכיבים  עם  יחד   - הקרוב  בעתיד  כבר 
איומים  עם  יותר  רבה  ביעילות  להתמודד   - ההגנה  מערך 
יכולות בתרחישים המדמים את  נבחנו  על ישראל. בניסוי 
המטרות שעמן מתוכננת המערכת להתמודד בזמן עימות, 

כולל אפשרות של מלחמה במספר חזיתות בו זמנית.
במרכז  ניסויים  בשדה  התקיימה  הניסויים  סדרת 
הרב-שכבתי  ההגנה  ממערך  חלק  מהווה  והיא  הארץ, 
לרקטות  ברזל  כיפת  את מערכת  הנמוכה  הכולל בשכבתו 
ובעתיד   2 חץ  ההגנה  מערכת  את  טווח,  ובינוניות  קצרות 
ומחוץ  רחוקים  מיעדים  טילים  ליירט  המיועדת   3 חץ 

לאטמוספירה.
 MMR ,"במהלך הניסוי, המכ"מ של "שרביט קסמים
הן  ששוגרו,  המטרות  את  זיהה  האווירית,  התעשייה  של 
קצר  זמן   .F16 מטוסי  באמצעות  מהאוויר,  והן  מהקרקע 
לאחר הזיהוי שוגרו הטילים המיירטים והשמידו את טילי 

המטרות.
על פי הדיווח, בניסוי האחרון לאחר שיגור טיל המטרה 
אל מרכז  נתוניו  את  והעביר   MMR-אותו מכ"מ ה גילה 
ניהול הירי. המכ"מ חישב את תוכנית ההגנה נגדו ומיירט 
המטרה  את  והשמיד  בהצלחה  שוגר  קסמים"  "שרביט 
במפא"ת  "חומה"  ִמנהלת  ביצעו  הניסויים  את  כמתוכנן. 
יחד  טכנולוגית(  ותשתית  אמל"ח  פיתוח  למחקר,  )ִמנהל 
 .)MDA( טילים  מפני  להגנה  האמריקנית  הסוכנות  עם 
הניסוי בוצע בהובלת חברת רפאל, אולם בפיתוח המערכת 

החדשה הייתה שותפה גם אלביט מערכות אלישרא.
פיתוחי  במנהל למחקר  חומה  מנהלת  ראש  רמתי,  יאיר 
"המערכת  כי  אמר  הביטחון,  שבמשרד  ותשתיות  אמל"ח 
איומי  את  אחד,  בלוק  הראשונה,  בגרסתה  ליירט  מיועדת 

האמריקנים  הנציגים  גם  נכחו  בניסויים  מלבנון.  הליבה 
בקשה  להם  הגשנו  ואף  בפרויקט,  מלאים  שותפים  שהם 
להצטיידות  הקשור  בכל  הבאה  בשנה  הסיוע  להרחבת 
כבר  וחלקם  בארץ  מיוצרים  שחלקם  המיירטים,  הטילים 

החלו בתהליך הייצור במפעל בארה"ב".
לדברי רמתי: "מערכת 'שרביט קסמים' יעילה לטווחים 
ארוכים מאוד, יותר מפי שניים, מטווחי הפעולה של כיפת 
שטחים  על  להגן  נוכל  קסמים'  'שרביט  באמצעות  ברזל. 
הסוללות  לפריסת  קשר  ללא  ישראל,  מדינת  בכל  נרחבים 
באופן  הרקטות  מאיום  להגן  שימשיכו  ברזל  כיפת  של 
בצורה  הן  להתפרס  תוכל  המערכת  ומשולב.  מסונכרן 
ניידת, והן באופן נייח. בניגוד לכיפת ברזל, שרביט קסמים 
שאליה  מהעיר  הרחק  והרקטות  הטילים  את  ליירט  תוכל 
נורים הטילים. המערכת אמורה לתת מענה בעיקר לטילים 
ובגרסתה  חיזבאללה,  ברשות  שיש  מהסוג  המדויקים 

העתידית גם ליירט מטוסים ללא טייס".
שלמה ש', ראש הפרויקט מטעם חברת רפאל שמובילה 
הניסויים  "הצלחת  כי  אמר  וייצורה,  המערכת  פיתוח  את 
יוצאות  התוצאות  מאוד.  אותנו  וריגשה  פנומנלית  היא 
דופן בכל מרכיבי המערכת. היירוטים במהלך הניסויים הם 

במתאר ראשון מסוגו ברמה הארצית".

ל"כיפת  קסמים"  "שרביט  בין  ההבדל  מה  שתהה,  למי 
ברזל", ומערכת טילי ה"חץ", במערכת הביטחון מסבירים 
כי שלוש התוכניות אמורות להשלים זו את זו. לפי התוכנית 
של משרד הביטחון, חולקו תפקידי מערכות הנשק בהתאם 
לאיומים ולפי "שכבות" הגנה. מערכת "חץ" תפקידה יהיה 
מערכת  העליונה,  בשכבה   - ארוך  בטווח  טילים  ליירט 
"כיפת ברזל" תגן מפני רקטות בטווחים קצרים - בשכבה 
הנמוכה, ואילו "שרביט קסמים" תהיה פתרון הביניים - בין 
"כיפת ברזל" ל"חץ", בעיקר עבור טילים מדויקים ורקטות 

כבדות.
למעשה, מערכת כיפת ברזל צפויה ליירט רקטות קסאם 
וקטיושות מעזה כפי שראינו במבצע "צוק איתן", שרביט 
קסמים אמורה להגן מפני רקטות כמו אמ-600 שנמצאות 
בידי חיזבאללה בלבנון, ומערכת החץ תיירט טילי קרקע-

בסוריה  הסקאד  דגמי  כמו  וארוך,  בינוני  לטווח  קרקע 
והשיאהב האיראני, כאשר מערכת "חץ 3" שנמצאת עדיין 

בפיתוח, אמורה ליירט טילים מחוץ לאטמוספרה.
אף  נפילות.  יהיו  שלא  אומר  לא  זה  מתמגנת.  ישראל 
מערכת איננה הרמטית. מה גם, שלפי התרחיש של פיקוד 
העורף – במקרה של עימות מול חיזבאללה, ישראל עשויה 
לא  כזה  במקרה  יום.  מדי  רקטות  מאלף  למעלה  לספוג 
באמצעותן  מתמגנת  שישראל  ההגנה  שכבות  שכל  בטוח 

יפעלו ברמה של מאה אחוז. 
זאת ועוד: אם לשפוט לפי העבר, במבצע "צוק איתן" 
כך  יירוט,  אחוזי  ל-89.6  ברזל"  "כיפת  מערכת  הגיעה 
היא  נתונים רשמיים של משרד הביטחון. המשמעות  לפי 
שעשרה אחוזים מהטילים שיוגרו לעבר ישראל לא ייורטו. 

נערכים לקליטת המערכת
קסמים"?  "שרביט  של  לקליטתה  בצבא  נערכים  איך 
צפויה  קסמים"  "שרביט  מערכת  כי  נמסר  צה"ל  מדובר 
להימסר לחיל האוויר בתקופה הקרובה, ועם הגעתה היא 
תוצב באזורים שונים בארץ לתקופת ניסיון. המערכת תהיה 
מסוגלת ליירט טילים מטווח קצר ועד בינוני - טווח גדול 
פי שלושה מ"כיפת ברזל". בעתיד, תתווסף למערכת יכולת 
לבצע יירוט של כלי טיס וטילים בטווחים גדולים, ובהמשך 

תתווסף אף היכולת ליירט טילי שיוט.
עם  המערכת  של  החיבור  הוא  ביותר  החשוב  "החלק 
המארג האווירי הקיים. יש לאפשר לה לעבוד עם מערכות 
היירוט האחרות של מערך ההגנה האווירית", הסביר ראש 
רוזנברג.  ישי  רס"ן  ציוד,  בלהק  קסמים"  "שרביט  מדור 
"שרביט  תתחבר  השקתה  עם  זו,  במטרה  לעמוד  מנת  על 
העורף,  פיקוד  של  הפעולה  שיתוף  למערכות  קסמים" 
מידע  ומאידך  האזרחי  לעורף  התרעה  מחד  המספקות 

למערכות היירוטים ותמונת השמיים השונות.
נוסף על כך, "שרביט קסמים" תכלול מערכות עצמאיות 
עבור  יירוטים  ניהול  מרכז  מוקם  אלה  בימים  משלה. 
המערכת, וממנו תתבצע כל החלטה על יירוט בעתיד. כמו 
כן, למערכת יכולת דיוק מרבית, והיא תוכל להעביר מידע 

על מיקום הטיל המיירט בזמן אמת.
לפני כניסתה למבצעיות של המערכת, עתידים להתקיים 
הראשון  כשירותה.  את  שיקבעו  משמעותיים  ניסויים  שני 
בהם יבדוק את יכולת המערכת ליירט טיל מבצעי שנורה 
להיערך  צפוי  השני  והניסוי  שלה,  ההתרעה  שטח  לעבר 

לקראת מסירת המערכת באופן רשמי לחיל האוויר.
על מנת להתכונן לקבלת המערכת והפיכתה למבצעית, 
לגרעין  הכשרה  תכנית  פותחה  האחרונים  בחודשים 
בתקופה  קסמים".  "שרביט  של  הראשון  המפעילים 
ממערך  מנוסים  וטכנאים  מפעילים  של  קבוצה  הקרובה, 
ההגנה האווירית תעבור את ההכשרה הראשונה להפעלת 
המערכת, שתכלול קורסים שונים והשתלמויות מקצועיות. 
"המטרה היא לסיים את הכשרת הלוחמים בצמוד למועד 
המבצעיות של המערכת, זאת על מנת להפעיל אותה באופן 

המיטבי והמהיר ביותר", סיכם רס"ן רוזנברג.


קסמים'  'שרביט  מערכת 
לפעילות  להיכנס  צפויה 
מבצעית מלאה בחיל האוויר 
במהלך שנת 2016, והניסוי 
המוצלח מוכיח את בשלותה 
העת  גם  זו  מוכנותה.  ואת 
הגדולה  לידידתנו  להודות 
שותפה  הברית,  ארצות 
ובפיתוח  במימון  מרכזית 
הפרויקט החשוב הזה, הוכחה 
הדופן  יוצא  לקשר  נוספת 
הביטחוניים  הממסדים  בין 

של שתי המדינות



בס"ד

* שבוע ימי המכירות יתחיל ב- 24.12.2015 ויסתיים ב- 31.12.2015. מימוש ההטבה מותנה בהצגת כרטיס מועדון או תעודת זהות של חבר המועדון.

לקראת סוף השנה וכחלק מהתארגנות הרשת לספירות 
המלאי בסניפים, החלטנו לצמצם את המלאים שלנו ואתם, 
חברי המועדון מרוויחים! אנו יוצאים במבצע מיוחד לחברי 

מועדון בלבד, למשך שבעה ימים.

רק פעם בשנה
ורק לחברי מועדון

כל החנות ללא מע"מ
כפל הנחות וכפל מבצעים!!!

בהנחות נוספות של עד 50%
בנוסף, בימים אלו יוצעו בכל סניף פריטים נבחרים במבצע חיסול
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פתוח במוצ"ש

בני ברק
רבי עקיבא 74
סגור במוצ"ש

פתח תקווה
רח' פינטו 20

פ. סנטר סגולה

נתניה
גיבורי ישראל 24

אזה”ת פולג

מודיעין
מתחם

ישפרו סנטר

ראשון לציון
לישנסקי 9
חונים קונים

תל אביב
יגאל אלון 110

חיפה
המסילה 22 

תל חנן

בית שמש
אזה"ת הר טוב א' 

סגור במוצ"ש

ירושלים
בית הדפוס 7
גבעת שאוֿל
סגור במוצ״ש

ירושלים
הסדנא 11
תלפיות

חולון
המלאכה 18
סגור במוצ"ש

אשדוד 
מתחם

סטאר סנטר

חפשו אותנו
ב- 

באר שבע
גרנד קניון

באר שבע
B7 מתחם

"BIG" טבריה
פוריה

"BIG" קריות
צ. קריית אתא

לשבוע בלבד!לשבועיים בלבד!
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לסגור  כדי  ישראל,  המתינה  שנים   36
הארכי-טרוריסט  עם  החשבון  את 
 1979 באפריל  ב-22  קונטאר.  סמיר 
ארבעה  של  חוליה  בראש  קונטאר  יצא 
היטב  שנחרט  רצח  למסע  מחבלים 
בזיכרון הישראלי. פיגוע בו נרצחו השוטר אליהו שחר ובני 

משפחת הרן הי"ד.
סמוך  מחבלים.  ארבעה  בת  חולייה  בראש  עמד  קונטאר 
לשעה 2:00 לפנות בוקר הם הגיעו בסירת "זודיאק" לחופה 
הצפוני של נהריה, בין "חוף הדקל" לבריכה העירונית. הם 
בצבע חאקי,  מדים  לבושים  החוף כשהם  אל  לעלות  מיהרו 
חמושים בנשק אישי ועמוסים בתרמילים עם אמצעי לחימה.

בתחילה הגיעה חוליית המחבלים לבית משפחת סלע. הם 
בשעה  צלצול  לשמוע  שהופתעו  הזוג  ובני  בפעמון,  צלצלו 
את  דרך  סלע,  אמנון  המשפחה,  אב  נדרכו.  מאוחרת,  כ"כ 
הבחין  משם  השניה.  לקומה  לעלות  ומיהר  האישי  נשקו 

בדמויות חשודות ומיהר להזעיק את המשטרה.
מתכוונים  לא  סלע  משפחת  שבני  קונטאר  כשהבין 
יעד  לחפש  ומיהר  להיתפס  חשש  הוא  הדלת,  את  לפתוח 
לרחוב  החוליה המשיכו  חברי  יתר  עם  יחד  קונטאר  חלופי. 
במדרגות  טיפסו  הם   ,61 מס'  לבניין  כשהגיעו  ז'בוטינסקי. 
ופרצו לביתה של משפחת הרן. הם חטפו את אב המשפחה, 

בתו  עם  יחד  "גיבור" במעלות,  מנהל מפעל הטקסטיל  דני, 
בת הארבע והתכוונו לברוח חזרה לכיוון החוף. האם, סמדר, 
יעל,  השנתיים,  בת  בתם  עם  יחד  במזווה  להתחבא  מיהרה 
האם  של  ניסיונותיה  כדי  תוך  למוות,  הפעוטה  נחנקה  שם 

להשתיקה כדי שלא יתגלו על ידי החוליה.
במהומת החטיפה, החלו השכנים להבין שמשהו מתרחש 
על  שהציץ  השכנים  אחד  המשטרה.  את  והזעיקו  בבניין 
שירד  בזמן  המחבלים  באחד  הבחין  מדירתו,  המתרחש 

במדרגות הבניין. הוא שלף את נשקו האישי וירה בו למוות.
בת  ובתו  דני  עם  מיהרו  הנותרים,  החוליה  חברי  שלושת 
המשטרה  ניידת  הגיעה  במקביל,  המקלט.  לכיוון  הארבע 
נוספים.  ושני שוטרים  היו אליהו שחר  לזירה בה  הראשונה 
למקלט.  ובתו  הרן  דני  את  גררו  החוליה  מחברי  שניים 
שראש  ידעו  לא  אך  המחבלים,  בשני  רק  הבחינו  השוטרים 
מאחורי  הבניין  בגינת  מתחבא  קונטאר,  סמיר  החוליה, 

השיחים.
מפתח  יורדים  המחבלים  בשני  שחר  אליהו  כשהבחין 
החירום של המקלט, הוא שלף את אקדחו וירה יריית אזהרה 
 30 של  במרחק  כאמור,  'משטרה'.  צועק  כשהוא  באוויר 
סנטימטרים ממנו התחבא בתוך השיחים סמיר קונטאר שרוקן 
הקלצ'ניקוב  מרובה  שלמה  מחסנית  הי"ד  שחר  אליהו  על 

שלו. אליהו שחר נהרג במקום.

בתוך המהומה שנוצרה, הצליחו שלשת המחבלים לשוב 
לחוף יחד עם בני הערובה – דני ובתו בת הארבע. המחבלים 
החל  החוף  שכן  הארץ  על  להימלט  יצליחו  שלא  הבינו 
להתמלא בכוחות ביטחון – חיילים ושוטרים שהגיעו למקום.

לבין  המחבלים  בין  יריות  קרב  להתנהל  החל  החוף  על 
קונטאר  ירה  היריות  והשוטרים. בעיצומו של קרב  החיילים 
למוות בדני הרן הי"ד לעיני בתו. לאחר מכן הרג את הילדה 

בת הארבע באכזריות באמצעות קת הרובה שבידו.
בקרב היריות בין המחבלים לכוחות הביטחון הישראלים 
אחמד  בשם  נוסף  ומחבל  קונטאר  וסמיר  נוסף  מחבל  נהרג 

אברס נתפסו. 
למחרת התעוררה ישראל לבוקר קשה וכואב. הידיעה על 
הציבורי  והזעם  במהירות,  נפוצה  בנהריה  המחריד  הפיגוע 
להורג  הוצאה  שבפיגוע  העובדה  נוכח  בייחוד  עצום,  היה 

ילדה בת ארבע.
הועמדו  אברס,  ואחמד  קונטאר  סמיר  המחבלים,  שני 
שבמזרח  אלא  עולם.  מאסרי  כמה  עליהם  ונגזרו  למשפט 
לכל  האסיר  את  מותיר  בהכרח  לא  עולם  מאסר  גם  התיכון, 
ג'יבריל  בעסקת  שוחרר  אברס  ובריח.  סורג  מאחורי  חייו 
להשבת  בעסקה   2008 בשנת  שוחרר  קונטאר   .1986 בשנת 

גופותיהם של החיילים אלדד רגב ואהוד גולדווסר.
בישראל.  הכלואים  המחבלים  לבכיר  קונטאר  הפך  מאז, 

בני  רצח  לאחר  שנים   36
משפחת הרן והשוטר אליהו 
ע"פ   – ישראל  הי"ד,  שחר 
פרסומים זרים – סגרה את 
סמיר  הרוצח  עם  החשבון 
 1979 באפריל    קונטאר 
עמד קונטאר בראש חוליה 
של ארבעה מחבלים שחדרה 
באמצעות סירת גומי לחופי 
פיגוע  לבצע  כדי  ישראל 
הביטחון  כוחות    מיקוח 
המחבלים  עם  קרב  ניהלו 
שבסיומו שניים נהרגו ושניים 
שוחרר  קונטאר    נתפסו 
שבויים  חילופי  בעיסקת 
אך  ב-2008  חיזבאללה  עם 
ונשבע  הטרור  לדרך  חזר 
להמשיך בדרכו של עימאד 
מורניה, רמטכ"ל חיזבאללה 
יושב  בעודו  ראשון,  ביום   
טרור  קציני  עם  לפגישה 
ארבעה  נחתו  נוספים, 
טילים שריסק חלק מהבניין 
נהרג  קונטאר  שהה.  בו 
נהרגו  איתו  ויחד  במקום 
  טרור  פעילי  שבעה  עוד 
ונותנים  שותקים  בישראל 
לעולם לעשות את העבודה 
התקשורתית, אבל משפחות 
הנרצחים מהפיגוע המחריד 
על  סיפוק  מביעות  ב-1979 
חיסולו של הארכי-טרוריסט
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החשבון
שבתאי פוגל

לגדול האירוניה, בכלא סיים קונטאר לימודים אקדמאיים ואף 
הספיק להוציא תואר ראשון.

קונטאר מעולם לא התחרט על מעשיו. אולם בראיון שהעניק 
לעיתון "הארץ" ניסה קונטאר להסביר למראייניו, ובאמצעותם 
להנהגה הישראלית, שחשיבתו השתנתה. בראיון טען קונטאר 
התואר.  לימודי  במהלך  השואה  על  למד  כאשר  הזדעזע  כי 
"חשתי זעזוע שאי אפשר לתאר במלים", אמר במהלך הראיון. 
יתרה מכך, הוא אף ניסה לרצות את האוזן הישראלית כשאמר 
קיימת...  כעובדה  ישראל  את  לקבל  "צריך  הראיון:  במהלך 
אנחנו, העם הפלסטיני, צריכים לעשות חשבון נפש. ההחלטה 
אוכלוסייה  נגד  פעולות  ביצוע  על  ה-70  בשנות  שהתקבלה 
אזרחית הייתה טעות נוראה. התפתחה אצלנו תרבות של רצח 

בלי הבחנה".
רק שקונטאר לא התכוון ברצינות לאף מילה שאמר בראיון. 
יום לאחר ששוחרר מהכלא הישראלי בעסקת חילופי השבויים, 
התייצב קונטאר על קברו של עימאד מורניה והתחייב להמשיך 
חיזבאללה  הנהגת  בקרב  מרכזית  לדמות  הפך  מאז  בדרכו. 
ולפעיל טרור שניסה ללא הרף להצית את הגזרה הצפונית של 

ישראל.
היישר  שהונחת  הטיל  אותו  השיג  השבוע,  ראשון  ביום 
בחלקו  הבניין  בדמשק.  ג'ראמנה  בכפר  הבניין שבו שהה  על 
קרס. לקונטאר ולאלו שנכחו בפגישה, לא היה סיכוי להינצל. 
שלושים ושש שנים לאחר שביצע את הטבח המחריד בנהריה, 

החשבון נסגר.

המשפחות מדברות
רונן שחר, אחיו של אליהו, היה אמור לחגוג את יום הולדתו 
השמיני ביום שבו התרחש הפיגוע. "יום ההולדת הפך לאסון", 
סיפר רונן השבוע לאחר שנודע על חיסולו של קונטאר. "אסון 
שהסיט את מסלול חיינו. הוא הרס את החיים שלנו. זה נשמע 
נורא שאני שמח על מותו של מישהו, אבל כשזה מישהו כזה 

שטני, מישהו ששינה לך את החיים, אתה שמח".
 16 בן  היה  שחר,  אליהו  השוטר  של  נוסף  אח  שחר,  יורם 
בימים  יורם  נזכר  השבוע,  לתקשורת  בראיון  נרצח.  כשאחיו 
שבהם התנהל משפטו של קונטאר בבית משפט השלום בחיפה 
הורשו  הנרצחים  משפחות  בני  רק  כאשר  סגורות,  בדלתיים 
רצונו  ואמר שכל  הוא שב  "בדיונים  הדיונים.  לאולם  להיכנס 
שקשה  שנאה  הביע  הוא  יהודים.  שיותר  בכמה  לפגוע  היה 
בעיניים  לאמי  הסתכל  הדיונים  באחד  בכך.  והתגאה  לתאר 
רגע  היה  זה  זעם.  התפרצות  בקרבנו  הייתה  באכזריות.  וצחק 

מאד קשה".
בכאב  עמדה  לא  שחר,  רחל  האם,  כי  סיפרו  המשפחה  בני 
ובצער. כשנה לאחר האסון הקשה, לקתה האם באירוע מוחי 

והלכה לעולמה, כשהיא מותירה אחריה חמישה ילדים.
יורם אף זוכר את עדותו של קונטאר במהלך המשפט. "הם 
כ-10,000  של  כסף  סכום  לו  ושילמו  או"מניק  עם  קשר  יצרו 
דולר תמורת מידע וסיוע. הם היו אמורים לפגוש אותו על חוף 
הים בנהריה. באותם ימים היו עמודי תאורה לאורך חוף הים 
והאו"מניק אמר להם לספור 125 עמודי תאורה ולרדת בעמוד 
ה-125. זו הייתה נקודת הציון. לבסוף הוא נעלם עם הכסף ולא 

חיכה להם".
יורם סיפר כי כוונת החוליה הייתה להגיע עם עובד האו"ם 
מיקוח  פיגוע  ולבצע  שבעיר  "עמל"  ספר  לבית  דיברו  שעמו 
בדומה לפיגוע הזכור כ"טבח מעלות", שהתרחש חמש שנים 

קודם לכן, שבו נרצחו 22 בני אדם וחייל צה"ל. 
"כשהוא השתחרר אהוד אולמרט אמר לי שהוא לא יישאר 
"ידעתי  יורם שחר בראיון.  גילה  זמן על פני האדמה",  הרבה 

שזמנו קצוב ושבעודי בחיים אזכה לשמוע על מותו".
מותו של  על  הביע שמחה  הרן  דני  של  אחיו  קרן,  רוני  גם 
קונטאר. "ציפיתי שצה"ל ימצא את ההזדמנות. המסר לעולם 
הוא שזה סופו של מי שרוצח. דם יהודי אינו הפקר. כך ישראל 
פעלה גם אחרי טבח מינכן ב-1972. אני מקווה שזה יעביר את 
המסר: שמי שרוצח יהודים בארץ ישראל ובעולם כולו, סופו 
יהיה כמו זה של סמיר קונטאר והמרצחים במינכן. זו כנראה 

השפה היחידה שמבינים במזרח התיכון".
"זה גם גורם לי למחשבות על כך שאנחנו נמצאים 
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בעולם אכזר שבו אנחנו צריכים להתמודד על הקיום שלנו", 
לאמי  גדולה.  משפחה  "אנחנו  מחשבותיו.  את  קרן  שיתף 
יש 15 נכדים ו-12 נינים, אבל העצב לא עוזב אותנו. הכאב 
והסבל עוברים לילדינו וזה לא מרפה. עצוב לי שאני צריך 
לשמוח על חיסולו של מישהו, אבל עבורי זו סגירת מעגל 
על  חי  האמנתי שהוא  מיום שחרורו מהכלא.  לה  שחיכיתי 

זמן שאול".
סמדר הרן, אלמנתו של דני הי"ד הגיבה לאחר שנודע על 
לעשות  ניתן  שלא  אף  נעשה  "הצדק  קונטאר:  של  חיסולו 
קונטאר  שבהן  שנים  אותן  כל  במהלך  הקורבנות,  עם  צדק 
ישב בכלא. העובדה שהוא שוחרר על ידי המדינה, ובסופו 
של דבר חוסל על ידי המדינה, מעידה על כך שיש דין ויש 
שהוא  מאז  שעברו  שבשנים  העובדה  לאור  במיוחד  דיין. 

השתחרר הוא עסק בטרור, זמם ופעל נגדנו".

שרשרת של חיסולים
חיסולו של סמיר קונטאר אינו אלא עוד חוליה בשרשרת 
ע"י  חוסלו  זרים,  פרסומים  פי  שעל  חיזבאללה  אנשי  של 
שונות,  בשיטות  האחרון,  בעשור  הישראלי  המודיעין 
שהצליחו בכל פעם להפתיע את היריבים שלא שיערו שבידי 
על  שהחליט  מי  את  שהוביל  ורגיש  רב  כה  מידע  ישראל 

חיסולם עד למקום בו הם שוהים. 
עימאד  חיזבאללה,  רמטכ"ל  הוא  המחוסלים  בכיר 
מורנייה, שע"פ פרסומים זרים, חוסל בתוך סוריה ב-2008, 
בתוך  יושב  בעודו  התפוצצה  שלו  הג'יפ  משענת  כאשר 
את  לנקום  ההזדמנות  את  חיזבאללה  מחפש  מאז,  הרכב. 

מותו של מורנייה.
בשנת 2014 חוסל בכיר חיזבאללה, חסן א-לקיס שכונה 
חאג' חסן ועמד מאחורי התעצמות הנשק של הארגון ואחד 
למשמרות  בלבנון  חיזבאללה  בין  הבכירים  הקשר  מאנשי 
המהפכה האיראניים. גם אחרי החיסול הזה, שפגע מוראלית 
בארגון והוכיח כי המודיעין הישראלי, הצליח לחדור עמוק 

אל תוך שורות הארגון, הבטיח נסראללה נקמה בישראל.
זרים,  כך ע"פ פרסומים  ישראל,  2015 הנחיתה  בתחילת 
מכה נוספת על חיזבאללה. ג'יהאד מורניה, בנו של עימאד 
מורניה, שהפך לסמל בחיזבאללה והיה אחראי על השליטה 
ברמת הגולן הסורית, חוסל בירי מן האוויר, בעת שסייר יחד 
עם קצינים של משמרות המהפכה האיראנית. בחיסול נהרג 

מורניה הבן, יחד עם הגנרל האיראני עלי אללה-דאדי.
לרשימת  קונטאר  סמיר  התווסף  השבוע  בתחילת 
הגיעה  הישראלי  המודיעין  של  הארוכה  שהיד  המחוסלים, 
שש  בן  מבנה  על  הוטלו  הפצצות  ארבע  במפתיע.  אליהם 
עם  יחד  קונטאר  שהה  בו  בדמשק,  ג'ראמנה  בכפר  קומות 
11 פעילי טרור נוספים. יחד עם קונטאר נהרגו עוד שבעה 
מהאנשים ששהו יחד איתו. נסראללה, שבימים אלו שקוע 
נוספת  ובעיראק, הופתע פעם  בלחימה מול דאעש בסוריה 
לשורות  עמוק  לחדור  הצליח  זר  מודיעין  ששוב  לגלות 

הארגון ולבצע חיסול מתוזמן ומדויק.
ובזמן שבכל העולם מצביעים על ישראל כמי שחיסלה את 
קונטאר, ארגון מורדים סורי המוכנה "חטיבת פרשי חוראן", 
החופשי",  סוריה  "צבא  של  המורדים  בקואליציית  החבר 
בסרטון שהפיצו  קונטאר.  לחיסולו של  נטלו את האחריות 

לירי  אחראית  כך שישראל  על  הרבים  "הדיווחים  כי  נאמר 
בכירים  כמה  ושל  קונטאר  של  לחיסולם  שהביא  הטילים 
סוריה  'צבא  של  ההישגים  מגודל  להפחית  נועדו  נוספים, 
אינו  ישראלים  למטוסים  זאת  לשייך  הניסיונות  החופשי'. 
ניסיון של חיזבאללה להמעיט בגבורתם של לוחמינו  אלא 

ולהעלות את המורל של שכירי החרב שלו".

האינטרס הרוסי
והפך  הישראלי  בכלא  שישב  אסיר  רק  היה  לא  קונטאר 
לגיבור. מבחינת ישראל הוא היה "פצצה מתקתקת" שתיכנן 

פיגועים כנגד מטרות ישראליות.
בתקופה האחרונה, חבר קונטאר לאנשי כוחות אל-קודס 
ממשמרות המהפכה האיראנים, הפועלים בין לבנון לסוריה. 
באיראנים שמשקיעים  גם  פגיעה  מהווה  קונטאר  מותו של 
מאמצים אדירים לחמש את חיזבאללה בטכנולוגיה מתקדמת 
שפותחה ע"י מדענים איראנים ובטכנולוגיה רוסית שנמכרה 

לאיראן ומשם הועברה לידי סוריה וחיזבאללה.
עיר  בלב  עמוק  שהתבצע  חיסול  האם  הגדול,  הנעלם 
הבירה דמשק, הצריך תיאום של ישראל עם רוסיה שפועלת 
בתוך רוסיה ומערכות המכ"ם המתקדמות שלה מזהות כל 

כלי טיס החג במרחב האווירי של סוריה.
ולפיהם,  נעוצה ככל הנראה, בפרסומים הזרים  התשובה 
התקיפה בוצעה משטחה של ישראל ולכן אף מטוס ישראלי 

לא נכנס למרחב האווירי של סוריה. 
כי  התקיפה  לאחר  דיווח  "א-ספיר"  הלבנוני  העיתון 
חוסל  שבו  הבית  לעבר  שנורו  החכמים  הטילים  ארבעת 
 F-15 מטוסי  משני  ושוגרו  "ספייס",  מסוג  היו  קונטאר 
חיל האוויר מחצרים. הטילים  ישראליים שהמריאו מבסיס 
שוגרו ממרחק של 90 קילומטרים, מעל אזור טבריה. כתב 
את  זיהו  הסוריות  המכ"ם  מערכות  כי  דיווח  אף  העיתון 
הטילים רק כאשר היו במרחק של כ-15 קילומטרים מהיעד.
דברים  שני  הוכיח  החיסול,  את  שביצע  מי  כך,  או  כך 
נתון  מדויק.  היה  בידיו  שהיה  המודיעין  ראשית,  עיקריים: 
לא מובן מאליו לאף ארגון ביון שפועל עמוק מעבר לקווי 
האויב, בייחוד במדינה שסועה ומרובת האינטרסים כדוגמת 

סוריה.
שנית, התזמון. סיכול ממוקד כפי שהתרחש ביום ראשון, 
על אף נוכחות של מספר צבאות הפועלים בתוך סוריה, הוא 
אומנות של ממש. הכאוס המתחולל על אדמת סוריה, נוצל 
ושש  שלושים  לפני  שנפתח  חשבון  לסגור  בכדי  תום  עד 
שנים, עם רציחתם של בני משפחת הרן והשוטר אליהו שחר 

הי"ד.




בתחילת השבוע התווסף 
סמיר קונטאר לרשימת 

המחוסלים, שהיד 
הארוכה של המודיעין 

הישראלי הגיעה אליהם 
במפתיע. ארבע הפצצות 
הוטלו על מבנה בן שש 
קומות בכפר ג'ראמנה 

בדמשק, בו שהה 
קונטאר יחד עם 11 

פעילי טרור נוספים. יחד 
עם קונטאר נהרגו עוד 
שבעה מהאנשים ששהו 

יחד איתו

קונטאר לא היה רק 
אסיר שישב בכלא 

הישראלי והפך לגיבור. 
מבחינת ישראל הוא 

היה "פצצה מתקתקת" 
שתיכנן פיגועים כנגד 

מטרות ישראליות

מימין: קונטאר על קברו של חאפז בשיראז. משמאל: עם חסן נסראללה מזכ"ל חיזבאללה
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חמקו מהמכ"ם כדי לגנוב אותו

שחזור

קרון האנטנה של מכ''ם הP-12 וקרון הפיקוד מוצגים במוזיאון חיל האוויר בחצרים )צילום: אורן רוזן(
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תל-נוף  מבסיס   .1969 בדצמבר, 
"סופר  מסוקי  שלושה  ממריאים 
ראס-ע'ארב  אזור  עבר  אל  פרלון" 
של  כוח  בבטנם  נושאים  שבמצרים, 
המבצע,  מטרת  הצנחנים.  חטיבת 
 :"53 "תרנגול  השם  את  שקיבל 
סובייטי  מכ"ם  והבאת  השתלטות 
ארצה,  המצרים  בשירות  מתקדם 
שמקשה על פעילות המטוסים הישראלים בגזרה. שעות לאחר 
מכן, כשהוא מפורק לשני קרונות, נקשר המכ"ם הסובייטי לשני 

מסוקי "יסעור" וממריא איתם לכיוון ישראל.
המוראלי,  הערך  מסחררת:  להצלחה  היה   "53 "תרנגול 
כאחת  לימים  שנודעה  הפעולה,  של  והאסטרטגי  הטקטי 
תקדים  חסר  היה  צה"ל,  בהיסטורית  והיצירתיות  מהנועזות 

ותרם רבות לניצחון ישראל במלחמת ההתשה. 
"דורסי  בטייסת  אז  אלה שהיו שם  חזרו  שישי שעבר  ביום 
המכונאים  הנווטים,  הטייסים,  תל-נוף.  שבבסיס  הלילה" 
הצנחנים  כוח  נציגי  וגם  מהמטה  המבצע  מתכנני  המוטסים, 
הגיעו שוב לטייסת ה"יסעורים" כדי להעלות זיכרונות וללמד 
את הדור הצעיר של הטייסת על יצירתיות ותעוזה. "ההיסטוריה 
אחרת,  היא  המציאות  המבצעי.  בלימוד  העתיד  את  משרתת 
אבל הרבה מהתובנות של פעם תקפות גם למבצע הבא", מספר 
של  חיבור  פה  "יש  הלילה".  "דורסי  טייסת  מפקד  גדי,  סא"ל 
עבר, הווה ועתיד שגם מכבד את צוותי העבר של הטייסת וגם 
שלנו  החינוך  זה  שלה.  העתיד  לדור  מבצעית  תרומה  מביא 
כלוחמים, וזה יכול להביא אותנו לכשירות מנטלית טובה יותר 

במלחמה הבאה".
"יסעור"  היה השחזור הטיסתי: שני מסוקי  היום  שיאו של 
ודימו  קרונות  שני  מטען  מתלה  באמצעות  נשאו  הטייסת  של 
את נחיתת ה"יסעורים" על אדמת ישראל עם המכ"ם המפורק. 
לאחר מכן חזרו המשתתפים לשתף את חוויותיהם וניערו את 
יום.  גרגרי האבק שהצטבר עם השנים על זכרונותיהם מאותו 
אחד אחרי השני עלו מפקד חטיבת הצנחנים דאז, אלוף )מיל'( 
)מיל'(  סא"ל  דאז,  הלילה"  "מובילי  טייסת  מפקד  נדל,  חיים 
תא"ל  המכ"ם,  קרון  את  שנשא  המסוק  וקברניט  פרי  אברהם 

)מיל'( נחמיה דגן וסיפרו כיצד התבצע המבצע. 
תא"ל  דאז,  הצנחנים  של   50 גדוד  מפקד  גם  עלו  בהמשך 
)מיל'( אריה צידון )צימל( והוגה המבצע רמי שלו לבמה ונתנו 
את הזווית האישית שלהם לאירועי אותו לילה בלתי נשכח. "זה 
ומראה לאן המערך שלנו הגיע,  מדגיש את חשיבות המקצוע 
ויכול גם להגיע בעתיד", מספר סרן אילון, טייס סדיר בטייסת 
אותנו  מלווים  עדיין  למדו  שהם  "הלקחים  הלילה".  "דורסי 
בהרבה מאוד תחומים. כבוד גדול בשבילנו להיות באירוע הזה, 
וללמוד  ראשון  נשכחים ממקור  הסיפורים הבלתי  את  לשמוע 

על אומץ מהאנשים שעשו פעולות כאלה בעצמם".

"חשוב מאוד לשמור על קשר עם אנשי העבר של הטייסת. 
הגיעו לכאן קרוב ל-200 אנשים ואנחנו שמחים לתת להם את 
נראית היום הטייסת  ולראות איך  זכרונות  ההזדמנות להעלות 
טייס  י',  )מיל'(  רס"ן  אומר  שנים",  הרבה  העבירו  הם  שבה 
"הדורסים"  עמותת  בהקמת  חלק  נטל  אשר  בטייסת  מילואים 
אירועים  לעשות  "נשמח  האירוע.  והיה ממארגני  הטייסת  של 
רבות  שסייעו  האנשים  את  לכבד  ולהמשיך  בעתיד  דומים 

לפיתוח הטייסת ומערך מסוקי הסער של החיל".

ימי מלחמת ההתשה
נשיא  להכרזת  בתגובה   ,1969 במרץ  היסטורי:  רקע  מעט 
נגד  התשה  במלחמת  פתיחה  על  נאצר  אל  עבד  גמאל  מצרים 
ישראל על קו-החזית בתעלת סואץ, החל צה"ל ליזום פעולות 
עוד  הסתפק  ולא  שטח-האויב,  ובעומק  הקו  לאורך  התקפיות 
בפעולות המגננה שבהן נקט מאז מלחמת ששת הימים. מטרתן 
- מתן תשובה ליומרות המצריות לשבור את כושר העמידה של 

כוחות צה"ל בקו.
לאחר מלחמת ששת הימים תוגברו הכוחות המצריים בציוד 
מערכות  טנקים,  כגון  המועצות,  ברית  מתוצרת  צבאי מתקדם 
קיבלו  המצריים  הנ"מ  כוחות  אחרות.  נשק  ומערכות  מכ"ם 
הנ"מ  סוללות   .SA-2 מסוג  קרקע-אוויר  וטילי  נ"מ  תותחי 
כללו גם מערכות מכ"ם, ובהן המכ"ם החדיש P-12 להתראה 

מוקדמת, שנחשב אז לחזית הטכנולוגיה הסובייטית.
ידי  על  רבות  פעמים  הותקפו  בחזית התעלה  הנ"מ  סוללות 
מטוסי התקיפה של חיל האוויר. לעתים היה אזור התעלה נקי 
של  המהירה  השיקום  ויכולת  הספיגה  כושר  אולם  מטילים, 
מצרים מנעו את התבססותו של מצב זה. לבד מ"מבצע רביב" 
יבשתיות  פשיטות  צה"ל  יזם  ולא  כמעט   ,1969 בספטמבר 
נרחבות, וחלק נכבד ממהלכי צה"ל במלחמת ההתשה, ובפרט 

עול התקיפות בעומק השטח המצרי, נפל על חיל האוויר.
במלחמת ששת הימים לקח צה"ל שלל מספר מערכות מכ"ם 
לוחמה  אמצעי  ופיתח  אותן  למד  רוסית,  מתוצרת  מצריות 
אלקטרונית  שחיל האוויר יכול היה להשתמש בהם כדי לשבש 
רביב"  ב"מבצע  הפשיטה  בגזרת  המכ"ם  תחנות  פעולתן.  את 
נגדן,  אלקטרונית  לוחמה  הפעלת  שהתאפשרה  מסוגים  היו 
שהלוחמה  התברר  הזמן  עם  יחסית.  קלה  הייתה  והשמדתן 
חיל  טייסי  השתמשו  שבהן  הלחימה  ותורות  האלקטרונית 
האוויר כדי לשבש את פעולת המכ"ם איבדו מיעילותן: מטוסי 
חיל האוויר התגלו בשלבים מוקדמים יותר של הגיחות שביצעו, 
גם כשטסו בגבהים נמוכים במיוחד. המסקנה הייתה שפריסת 
חדשה,  בפריסה  הוחלפה  ברובה,  שהושמדה  הישנה,  המכ"ם 
קשה לפענוח וככל הנראה מדגם חדיש יותר. אנשי המודיעין 
בנקודה  הממוקמת  בודדת,  מכ"ם  בתחנת  מדובר  כי  העריכו 
נידחת ומוסווית היטב. תחנה זו שיבשה קשות את פעילות חיל 

בעיצומה של מלחמת ההתשה, כאשר בישראל הבינו שמכ"ם מתקדם במיוחד, 
מתוצרת סובייטית, מקשה על פעילות חיל האוויר באזור סיני, הוחלט על מבצע 
נועז וחסר תקדים: גניבת המכ"ם בפעולה חשאית באישון ליל והבאתו ממצרים 
 ,"53 46 שנים אחרי המבצע שזכה לכינוי "תרנגול   בשבוע שעבר,  לישראל 
וגם  מהמטה  המבצע  מתכנני  המוטסים,  המכונאים  הנווטים,  הטייסים,  נפגשו 
נציגי כוח הצנחנים בטייסת ה"יסעורים" שבבסיס תל נוף כדי להעלות זיכרונות 

מהפעולה הבלתי נשכחת על אדמת מצרים

אלי שניידר
חמקו מהמכ"ם כדי לגנוב אותו
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האוויר באזור ואף במערב סיני, ומיקומה נותר זמן-מה 
בגדר תעלומה.

האיש שהיה שם
מאחורי  קרה  ומה  המלא  הסיפור  את  להבין  בכדי 
יואל  שערך  המקיף  בתחקיר  רבות  נעזרנו  הקלעים, 
פיקסלר, אשר נטל חלק פעיל במבצע, ו-40 שנה לאחר 
מכן הוציא ספר על סיפור המבצע, ובו מסמכים שרואים 

אור לראשונה מתוך ארכיוני צה"ל ומשרד הביטחון.
סיפר  הספר  הוצאת  לאחר  עיתונות"  ל"קו  בראיון 
פיקסלר כי בזמנו המבצע היה מסווג, גם בתוך יחידות 
צה"ל, וגם שנים לאחר מכן לא נודעו כל פרטי המבצע 
אל-אופ,  בחברת  מהנדס  היום  פיקסלר,  במלואם. 
ובמקביל איש ארכיאולוגיה  השייכת לאלביט מערכות, 
בר  מאוניברסיטת  ושלישי  שני  תואר  בעל  והיסטוריה 
50 של  נטל חלק פעיל במבצע, עת שירת בגדוד  אילן, 

הצנחנים.
הבאת  מבצע  כי  בחיל-האוויר  ההחלטה  קבלת  עם 
המכ"ם הנו בר-ביצוע, העביר מפקד החיל, האלוף מוטי 
לגופי  הממצאים  את  בדצמבר,   24 ד',  יום  בבוקר  הוד, 
רבות  שאלות  בר-לב.  חיים  רא"ל  ולרמטכ"ל,  התכנון 
נשארו עדיין פתוחות, כשהשאלה הגדולה מכולן הייתה 
שאלות  למעשה,  המכ"ם.  קרונות  של  המדויק  משקלן 
אלה נותרו ללא מענה עד לרגע הביצוע ממש. במסגרת 
ליסעור  קרון  ריתום  של  תרגול  בוצע  לפעולה,  ההכנות 

בעזרת רצועות והנפתו במתלה מטען.
תמרי  נחמיה  של  הכח  ע"י  בתל-נוף  בוצע  התרגול 
בהנחיית ביה"ס לצניחה, ומסוק יסעור של חיל האוויר. 
מצריפין  מתאים  קרון  להעביר  צריך  היה  כך  לצורך 
לתל-נוף. האגדה מספרת שהיות והתרגיל היה כה חסוי, 
את  ולגנוב  בצריפין  לבסיס  להתגנב  נאלצו  הלוחמים 
את  פרצו  הם  אותם  לעצור  ניסה  וכשהש.ג.  הקרונות, 

המחסום ונמלטו.
בערב יום חמישי, 25 בדצמבר, נפגשו מפקדי הכוחות 
והציגו  הרמטכ"ל,  עם  המשימה,  הוטלה  שעליהם 
הייתה  "האווירה  יותר.  המפורטות  התוכניות  את  בפניו 
העסק  נראה  "לכולנו  המשתתפים,  אחד  נזכר  רצינית", 
בלילה.  למחרת  כבר  שיבוצע  מכדי  פנטסטי,  מדי  יותר 
אבל הרמטכ"ל והקצינים היו מרוצים, והתכניות אושרו 

במלואן".
ולכוחות  לחיל-האוויר  המשותפת  התוכנית  עיקרי 
סא"ל  של  בפיקודו  צנחנים,  כוח  הטסת  כללה  הקרקע 
חיל- מבסיס  סופר-פרלון  מסוקי  בשלושה  צימל,  אריה 

 26 בליל  משם,  שבסיני.  לאבו-רודס  תל-נוף  האוויר 
ק"מ  עשרה  היעד:  לכיוון  הכוחות  ימריאו  בדצמבר, 
ממערב לראס ע'ארב, במרחק 6-5 ק"מ צפונית-מערבית 
"ירימו"  למכ"ם. לאחר ביצוע ההשתלטות על המכ"ם, 
לחוף  אותו  ויביאו  יסעור,  מסוקי  שני  בחשאי  אותו 

הישראלי.
"באותו  למבצע:  ההכנות  את  משחזר  פיקסלר  יואל 
יום החלו הכנות קדחתניות למבצע, שיועד כבר למחרת. 
על  ואימונים  בדיקות  נערכו  ביותר  מזורז  קרב  בנוהל 
 50-60 בין  שיכנסו  הייתה  "התוכנית  המבצע.  פריטי 
לוחמים עם כוחות משנה. כיון שזה רק חלק מהלוחמים 
במבצע.  ישתתף  מי  "זכות"  ממש  זה  היה  אז  בגדוד 
לא  הגדוד  חיילי  ששאר  כך  ביותר"  "סודי  היה  הסיווג 
יצאנו  הפעולה.  מהות  מה  ידענו  לא  אנחנו  גם  נחשפו. 
לצריפין, להתאמן שם איך לפרק את הקרונות ואיך לפרק 
את הקרון מהמשאית. יצאנו מוסווים לגמרי. שני צוותים 
הכוחות  בין  גם  זה  על  ידעו  לא  אחרים  שם.  התאמנו 
לקראת  בביל"ו  בבסיס  התכנסו  הכוחות  כל  השונים. 
הפעולה, והיו כאלו שראו אותנו נערכים, אז עשו עוצר 

וניתקו טלפונים והשאירו אותם לבסיס בשבת. 
באותם ימים בדיוק הגיעו שני מסוקי יסעור ראשונים 
לישראל, הם היו חדשים עם הניילונים, וזה עוד היה סודי 
להרים  יסעור  מסוק  ניסה  מוקדמת  ערב  בשעת  בארץ. 
התרומם  אמנם  הקרון  "זיל".  ממשאית  שנותק  קרון 
לבסיס.  מסביב  הקפות  שתי  ביצע  והיסעור  בקלות, 
המסוק היה צריך לרדת עד גובה הקרקע, כי המשאיות 
היו במחפורות. ידענו שקרון אחד קל יותר והשני כבד. 
הקרון הכבד אמור לשקול כ-3 טון. אל הכוח המתרגל 
שהתמחה  מחיל-האוויר,  אלקטרוניקה  טכנאי  הצטרף 
הוטלה  עליו  רוסיים,   SA-2 ובטילי  מכ"ם  במכשירי 
הפרדת  עבודת  על  לפקח  המכ"ם,  את  לזהות  המשימה 
רק בלקיחת חלקי  - להסתפק  ובמקרה תקלה  הקרונות, 

המכ"ם החשובים למודיעין הישראלי.

ביצוע הפעולה
הכוחות  יציאת  לקראת  בדצמבר,   26 שישי  יום 
למשימתם, תקפו מטוסי סקייהוק של חיל-האוויר יעדים 
כ-60 ק"מ מצפון למקום ביצוע הפשיטה, כפעולת הסחה. 
 ,21:15 בשעה  בשארם.  לכוננות  נכנסו  חיה"א  ספינות 
פיקסלר  ליעד.  בדרכם  מאבו-רודס  הכוחות  המריאו 
נזכר "ביום שישי בצהריים עלינו ליסעורים בדרך לאבו 
רודס. היסעורים היו שקטים כמו נסיעה במונית. לאחר 
מכן נכנסה שבת, עשינו קידוש אכלנו משהו. הרמטכ"ל 
בתדריך  ורפול.  נדל  חיים  עם  יחד  לחפ"ק.  ירד  בר-לב 
תמצאו  שאתם  מעריכים  "אנחנו  לנו  אמר  הוא  האחרון 
שזה תחנת מכ"מ אמיתית, אנחנו לא בטוחים, אולי זה 
משהו אחר בהסוואה. כי זה היה בלי גדרות ושמירה ובלי 
כלום ולכן עלה חשש שזה לא באמת משהו חשוב כמו 

תחנת מכ"מ".
היה זה ליל ירח מלא - האויב מספר 1 של הלוחמים 
מאז ומעולם. שלושה מסוקי "צרעה" מטייסת 114 של 
הצנחנים  מחטיבת  עילית  בכוחות  עמוסים  האוויר  חיל 
חצו את מפרץ סואץ. היעד: סביבת מוצב ראס ע'ארב על 
חופו המערבי של המפרץ. שם על גבעה מבותרת בערוצי 
חדיש  סובייטי  מכ"ם  תחנת  הייתה   - ומבודדת  נחלים 
המונוטוני  הפרופלורים  רעש  כולו.  האזור  על  שחלש 
להאפיל  שבאה  נעימה  כמו  הלוחמים  לאוזני  נשמע 
גם על הטייסים עברו  על המתח האצור בליבם פנימה. 
היה  הגדול  החשש  וחרדה.  מתח  של  קלים  לא  רגעים 
ידי המכ"ם הסובייטי החדיש אותו עמדו  התגלותם על 
להרים. לשם כך הם ביצעו איגוף ארוך וטסו מאחוריו, 
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למה לא ברחתי 
מהפרסום

בראשית השבוע נערך בחדרה מבצע מיוחד של חלוקת נעליים לתושבי העיר. 
בשיתוף עם אגודת 'משמחי לב' יצאנו למבצע שטרם נראה כדוגמתו בעיר. אלפי 
זוגות נעליים חולקו במחיר סמלי בלבד, ואלפי ילדים וילדות זכו לקבל זוג נעליים 
לי הזכות  הייתה  כנציג הציבור של קהילת חדרה,  חדשות מהמותגים הנבחרים. 
ילדים, ולא פחות  זכינו לשמח אלפי  ללוות את המיזם הזה מראשיתו, וברוך ה' 

מכך את הוריהם.
העיתון  מעורכי  מאחד  טלפון  שיחת  מקבל  ואני  החלוקה  ממתחם  יצאתי  אך 
והוא מבקש פרטים  בעיר, שתמונה שצולמה ממתחם החלוקה כבר הגיע לידיו, 
נוספים על החלוקה. שוחחתי אתו דקות ארוכות, סיפרתי לו על המיזם והרעיון 
העומד מאחוריו, נתתי קרדיט לאנשים שעסקו במלאכה, וסיפרתי לו בהתרגשות 
שרק לפני דקות אחדות ראיתי אימא יוצאת עם חמישה זוגות נעליים עבור ילדיה, 

באיכות הטובה ביותר, כשהיא נפרדת מסך 50 שקלים בלבד עבור הקניה.
ואז הוא שאל אותי את שאלת המחץ: "איך זה שלא שלחתם הודעת דוברות 

מסודרת בעניין?".
כן, כך זה מתנהל היום. "עשית ולא פירסמת - כאילו ולא עשית". כל ארגון, 
ששם  לדאוג  שתפקידו  תקשורת,  ואיש  יח"צן  מחזיק/ה   - ציבור  איש  עמותה, 
הארגון יתנוסס מעל גבי העיתונים. כל עיתון המכבד את עצמו מחובר למערכות 

הדוברות השונות, ומהם מקבל מידע על הנעשה בארגונים השונים.
אז איך זה שבאמת לא שלחתי דוברות בעניין?

 


ביהדות, כל נושא הפרסום על היבטיו השונים, מקבל היבט שלילי מאוד. אדם 
צריך לעשות את מעשיו בהסתר. "והצנע לכת", "מתן בסתר" ועוד. היהדות רואה 

בחומרה מי שעושה את מעשיו, רק כדי לפרסם ברבים את גדולתו.
עושים  כשאנו  מצווה.  עושי  לפרסם  עניין  יש  זאת  שלמרות  נגלה  נתבונן,  לו 
פעולה מסוימת, בין אם זה אירוע לאלפי איש, ובין מעשה קטן, המטרה היא למלא 
את רצונו של בורא עולם ואין ספק שפרסום הדברים והפעולות הוא גורם מדרבן 
היה   - הכתוב"  עליו  שהכתיב  ידע  "אילו  ראובן  על  חז"ל  דברי  ידועים  לזולת. 
פסיקתו של הרשב"א:  וכן מפורסמת  הבור.  מן  יוסף  יותר בהצלתו של  מתאמץ 

"מפרסמין עושי מצוה".
גורם  הדבר  הטובים,  המעשים  דבר  את  מפרסמים  כאשר  הטכנית,  ברמה  גם 
על  אם  החסד.  עשיית  את  ממשיך  דבר  של  שבסופו  גלגל  להנעת  ישיר  באופן 
ידי אנשים שמרימים את תרומתם בעקבות אותו פרסום, אם במובן של בחירות 
כוח  לו  נותנים  למעשה  ובכך  טובים  דברם  העושה  במועמד  תומכים  שאנשים 

להמשיך ולפעול.
אז האם טוב לפרסם, או שלא?

 


טרם  אבינו,  יעקב  אמת".  של  "חסד  על  קוראים  אנו  ויחי,  פרשת  בפרשתנו, 
בארץ  רק  אלא  במצרים,  לקברו  שלא  אותו  ומשביע  יוסף  לבנו  קורא  פטירתו, 
ֶוֱאֶמת ַאל ָנא  ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד  ְיֵרִכי  ָיְד� ַּתַחת  ישראל. וכך הוא אומר: "ִׂשים ָנא 

ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים".
מהו חסד של אמת? וכי ישנו חסד שאינו אמיתי? רש"י מפרש: "חסד שעושים 
עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול". כלומר, ההבדל בין 
מצפה  לא  למתים  שהנותן  בכך  הוא  המתים,  עם  לחסד  חיים  אדם  בני  עם  חסד 
לגמול ולכן החסד הוא אמיתי, ללא נגיעות או כוונות רווח. בעוד שלעומת זאת, 
הגומל חסד עם החיים, ייתכן ויש לו כוונה לקבל גמול ותמורה בבֹא העת. (אגב, זה 
מזכיר לי את הבדיחה על אותה זקנה שסיפרה לחברתה כי לא השתתפה בהלוויה 
של חברתן המשותפת. שאלה אותה החברה: מדוע? ענתה לה הזקנה "למה, היא 

תשתתף בהלוויה שלי?).
לדאוג  כדי  רח"ל  ברחוב  מתים  לחפש  נתחיל  שכולנו  ציפייה  כאן  אין  ובכן, 
להביאם לקבורה. ב"ה יש את ארגון זק"א שעושה לילות כימים למען כבודם של 
זק"א  זהב ומפקדי  יהודה משי  ידידיי היו"ר  נאמנה על  יכול להעיד  המתים. אני 
האזוריים, אנשל פרידמן, חזקי פרקש, דוד בירנבוים מפקד חדרה, ורפי מנת מפקד 
זכרון יעקב. אנשי חסד ברוחם ובנפשם, העושים את המלאכה במסירות של ממש 

ושלא על מנת לקבל פרס.
ידידי  לי  יסלח  יח"צ?  למעצמת  הפך  הוא  גם  שזק"א  לב  שמתם  רגע...  אבל 
לארגון  נחשב  זק"א  כיום  ושיווק.  ציבור  ביחסי  הוא אמן  זהב, אבל  יהודה משי 
בין האהודים ביותר בחברה הישראלית. אז האם גם ב"חסד של אמת" יש פרסום? 
ברור לי שלו לא היה צורך באותם יחסי ציבור לצורך הגדלת הפעילות, הן לא היו 
נעשים, אך במציאות התקשורתית של ימינו אין מנוס מלתחזק מערכת פרסומית, 

שתניע את הגלגל.
אני נוהג לומר לתלמידים, שהחסד הגדול ביותר הוא לעשות מעשה חסד בלי 
לכתה  נכנס  תלמיד  זאת.  ביקש  שמישהו  בלי  מזו,  ויתרה  מכך,  יודע  אחד  שאף 
ורואה נייר שהושלך על הרצפה, הוא לא זרק אותו, וגם עד כמה שזכור לו יש שרת 
בבית הספר שמקבל משכורת, ובכל זאת, על אף שהכיתה ריקה ואף אחד לא רואה, 

הוא מתכופף לרצפה, נוטל את הנייר ומשליכו לפח. עזבו הכול. זהו חסד אמיתי.
לעשות מעשה חסד בלא שיודעים ובלא שיקבלו על זה תמורה כל שהיא - זהו 

חסד של אמת. כל אחד יכול, בפעולה פשוטה של היום יום, לעשות חסד אמיתי.
 



בפרסום,  עניין  שיש  ברור  הנעליים?  חלוקת  על  דוברות  שלחתי  לא  למה  אז 
מעשי  על  הציבור  לידיעת  להביא  ובכך  לפרסם  ההזדמנות  ניתנת  שאם  ובוודאי 
החסד - יש מחויבות לפרסם ולדרבן. אך להיות היוזם? זו אינה מחובתי. להילחם 

כנגד עורך עיתון המעוניין לפרסם? גם זאת אינני חייב.

הרב בן ציון נורדמן

המכ''ם המצרי שהועבר לישראל

החיילים שהשתתפו במבצע

החיילים במהלך המבצע

מפרקים את קרון המכ''ם
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דרך ההרים היכן שהיה לו שטח מת. עם זאת, הקשיים המשיכו 
להיערם. "ראס ע'ארב", מספר סא"ל עידו אמבר, נווט המסוק 
קשה  היה  והניווט  לגמרי,  חלק  מדברי  אזור  "הוא  המוביל, 
של  הגוונים  לפי  רק  לנווט  התחלתי  מסוים  בשלב  מאוד. 
הדיונות. בלי תצלומי האוויר שהיו לי לא הייתי מסתדר כלל. 
כשהגענו לשטח הנחיתה וביקשנו לנחות, לא ראינו את שטח 
עשרים  במשך  להחריד.  ומאובק  חד-גוני  נראה  הכל  הקרקע. 
שהצלחנו  עד  פעמים  ארבע  המקום  את  להקיף  נאלצנו  דקות 
נתגלה.  הגדול שמא  מלווה הפחד  הנחיתה  כל  לנחות, כשאת 

בדיעבד הסתבר לנו שהמכ"ם כלל לא פעל באותה שעה".
עם נחיתת המסוקים התפצל כוח הצנחנים לשלושה כוחות 
משנה. כוח ישראל מאיר - ובו 12 אנשים, ישתלט על האוהל 
חיילים   10 ובו  החי"ר  מ"פ   - רוזנברג  מוטי  כוח  וסביבתו. 
ישתלט על הבונקר. כוח נחמיה תמרי - ובו 15 אנשים ישתלט 

על הקרונות ויכינם לפינוי.
חבויה  במטרה  הבחנו  מהיעד  מטרים  כ-200  של  "במרחק 
"הירח  הכוח.  מפקד  צימל,  אריה  מספר  קטן",  מכתש  בתוך 
ביניהם  ושוחחו  טיילו  והשומרים  הסביבה,  כל  את  האיר 

בשלווה, כאילו דבר לא עומד להתרחש בקרוב.
ונשארתי  על המכ"ם,  לקראת הסתערות  הכוחות  את  הזזתי 
עם כוח החיפוי, כדי לראות מה קורה ולקבל החלטות כשצריך. 
אלה  ממש.  המחפורת  עד  ומגיעים  זוחלים  בלוחמים  הבחנתי 

היו רגעים מתוחים מאוד.
במצבים כאלה אני מרוכז אך ורק במשימה: האם החבר'ה 
זוחלים בסדר? איך ייתכן שהשומר אינו שומע רעש? האם הוא 
מוריד את הקלצ'ניקוב מהכתף ונכנס לכוננות? לפתע, הבחנתי 
בסמל אחד מהכוח הפושט שהצליח להגיע ממש עד למכ"ם. 
השומר המצרי הבחין בו, התחיל לרוץ ופתח בצעקות. הבנתי 

שהשמחה מתחילה".
יואל פיקסלר מספר: "היה לילה בהיר מאוד ולכן כבר ממרחק 
לא  כדי  בהירים  בגדים  עם  יצאנו  לזחול,  התחלנו  גדול  מאוד 
לבלוט למרחוק על רקע צבע הקרקע.ב-01:05 החלה התקיפה. 
הכוחות התפרסו בעיגול סביב היעד, כל כח זחל למקום שלו, 
כי לא היו גדרות ולא היה צריך לעבור דרך מקום מסוים. נכנסנו 
עם משתיקי קול על רובי העוזי. מסתבר שהשומרים גילו את 
לכח  התקרב  אחד  מצרי  שומר  למטה.  שהיה  הכוח  של  הזנב 
שלנו עוד לפני שהחל הירי, והחל לצעוק לחבריו. המצרי נורה 
ונהרג עם משתיק-קול. המג"ד נתן פקודת "אש", הכוח המצרי 
הופתע הפתעה מוחלטת. תוך ניצול רעש הגנרטורים של תחנת 
המכ"ם, הצליח הכוח שלנו להתקרב עד למרחק מטרים ספורים 
הכוח  הרג  גדול,  אש  ובכוח  מספרית  בעדיפות  מהשומרים. 
ביניהם  חיילים,  ושלושה  ארבעה,  שבה  חיילים,  שני  הפושט 

מפקד התחנה, הצליחו להימלט".

המצרים חששו שזו מלחמה

בה  האש  עוצמת  לגבי  שאלות  מופיעים  האירוע  בתחקיר 
ההשתלטות  במהלך  הפשיטה.  במהלך  שימוש  החיילים  עשו 
נורו מספר פצצות ררנ"ט, ובכח הרתק היה מא"גיסט אשר ירה 
כ-600 כדור. על כך אמר רפול בתחקיר: "אני אומר כי קצת ירו 
יותר מדי. לא צריך ררנ"ט וגם לא צריך כל כך הרבה רימונים 

בתוך הבונקר. צרור פה ושם וצעקות אחדות מספיקים".
השבויים,  חוקר  צבי,  פתח  הרתק  ע"י  באש  הפתיחה  עם 
בכריזה בערבית באמצעות מגפון ופנה אל החיילים המצרים. 
סיפורים  מיני  כל  עם  אותם  "ריתקתי  בתחקיר:  מספר  צבי 
מעניינים למי שרוצה להציל את עצמו, כשעיקר המטרה הייתה 
רק  ולא  צה"ל  כל  של  כללית  מתקפה  שזוהי  פסיכוזה  ליצור 
עצמם:  הסגירו  מצריים  חיילים   3 ואכן  שלהם..."  המוצב  על 
השומר, בקר המסך ומפקד המשמרת. בקר המסך נראה מבוהל 
ומפוחד ובעזרתו ניסה חוקר השבויים לשכנע את הכוח המצרי 
מקום  בכל  עצמו.  בכוחות  קודם,  זאת  שעשה  כפי  להיכנע, 
כשומר  עצמו  שהגדיר  המצרי  החייל  איש.  נמצא  לא  שעברו 
התגלה אחר כך כמפעיל ובעקבות חקירתו נמצאו תיקים ובהם 
קטלוגים ומפרטים טכניים על המכ"ם, חוברות במשקל כולל 
של 65 ק"ג. בעת הסיור נתגלה טלפון שדה, שקישר את הכוח 

המצרי ליחידת המבצעים ב"ערדקאה". מייד נותק הכבל.
על  המכ"ם  קרונות  ניצבו  בהן  למחפורות  הכניסה  "לפני 
גבי משאיות זיל רוסיות, ביצעו החיילים ירי מתחת למשאיות 
לוודא שחיילים מצריים לא מסתתרים שם. הירי בוצע ולאחר 
מכן נמצא במקום חייל מצרי אחד הרוג ואחד נוסף צמוד אליו 
שהשים עצמו כמת. חייל זה צורף אחר כבוד אל שלושת חבריו 
שנישבו קודם לכן בבונקר. עם שוך היריות החלו שתי החוליות 
וכלי  המפתחות  כי  התברר  מאוד  מהר  הקרונות.  את  לפרק 
העבודה יצאו מכלל שימוש. או אז הופעל מכשיר הריתוך אותו 

נשא יואל פיקסלר על גבו.
במקביל, בעקבות אי-הצלחתו של איש חיל האוויר בפירוק 
והחלו  האנטנה  על  לוחמים  מספר  טיפסו  האנטנה,  של  "קל" 

שהפריעה  כיוון  בבסיסה  אותה  לשבור  מנת  על  אותה  לנדנד 
למסוקים לנחות. ניסיון זה עבר בהצלחה ללא נפגעים.

אך  שעה,  כחצי  להימשך  תוכננה  המכ"ם  פירוק  מלאכת 
בפועל נמשכה כשעה. פיקסלר מציין כי כלי העבודה שהביאו 
הקרונות  את  לחתוך  עזרו  ולא  נשברו  הקרונות  לפירוק 
מהמשאיות ולכן נאלצו להשתמש ברתכות מה שלקח יותר זמן 
מהתכנון המקורי. בשעה 2:43 לפנות בוקר דיווח צימל על גמר 
פירוק שני קרונות המכ"ם: קרון המבצעים, במשקל 4.1 טון, 

וקרון הקשר והאנטנה, במשקל 2.5 טון.

ההטסה לישראל
שני מסוקי היסעור, מתוך שלושת מסוקים שנכנסו לשירות 
לפנות  הוזנקו  לכן,  קודם  ספורים  שבועות  רק  בחיל-האוויר 
תא"ל  של  בפיקודו  הראשון,  היסעור  לישראל.  הקרונות  את 
)מיל'( נחמיה דגן, הרים לאיטו את קרון המבצעים ללא בעיות 
באחת  תקלה  התגלתה  אופקית  לטיסה  כשעבר  אך  מיוחדות, 
משתי המערכות ההידראוליות של המסוק. לפי הוראות היצרן, 
מקרה שכזה מחייב נחיתה מיידית, אך דגן, שהבין את חשיבות 
ונחת  בלבד  אחת  מערכת  עם  לטוס  להמשיך  בחר  המשימה, 

נחיתת חירום בנקודת החוף הישראלית הקרובה ביותר.
היסעור השני, בפיקודו של רס"ן )מיל'( זאב )זאביק( מטס, 
העמיס את קרון הקשר והאנטנה, נחת עימו בשלום באבו-רודס 

שבסיני ונשלח מיד לפנות את קרון המבצעים של דגן.
כה  בצורה  מיטלטל  שהוא  חשתי  הקרון  את  "כשהרמתי 
חזקה, עד שהטיסה נהפכה למסוכנת וכמעט לבלתי אפשרית", 
הוא משחזר. "ניסיתי לאזן את המסוק, אבל לא הצלחתי. באותו 
יום חליתי, וחשבתי שאני הוזה בגלל החום. ביקשתי מעופר, 
טייס המשנה, להחליף אותי, אבל הטלטולים לא פסקו. הורדנו 
מהירות למהירות זחילה, ורק באופן הזה הצלחנו להנחית את 
הקרון בשדה התעופה. זמן רב לאחר מכן, כשהעלינו זיכרונות 
נחיתת  שלאחר  הסתבר,  במבצע,  שהשתתפו  הצנחנים  עם 
החירום חלק מהחיילים הסקרנים נכנסו לקרון ושכחו את דלת 
שחדרה  שהרוח,  כנראה  לרווחה.  פתוחים  והחלונות  הכניסה 
דרך הפתחים בעת הטיסה, היא שטלטלה את הקרון וסיכנה את 

שלומנו".
הכוחות נחתו בישראל והתקבלו בתשואות על ידי הרמטכ"ל 
ומפקדי החטיבה. המכ"ם הגיע לישראל ללא פגע ובמצב תקין, 
מצרים  צבא  בחיל-האוויר.  הטכני  המודיעין  לאנשי  והועבר 
בבעיה  נתקלה  מצרים  וממשלת  קשה,  מוראלית  מכה  קיבל 
ומתקדם מבריה"מ.  צבאי חדיש  ציוד  יותר בהשגת  עוד  קשה 
חיל  של  הגדולים  המבצעים  לאחד  היום  עד  נחשב  המבצע 
לישראל  נתן  לארה"ב,  גם  שהושאל  החדיש,  המכ"ם  האוויר. 
מידע על הקונספציה הסובייטית באמצעי לחימה, ואיפשר לה 

לפתח אמצעי נל"א )נגד לוחמה-אלקטרונית(.

סיכום המבצע

אחרי מספר שבועות חשפו עיתונים זרים את פרשת חטיפת 
והגדירו אותה כ"מבצע מהסרטים." בעיתוני אירופה  המתקן, 
את  מרימים  ישראלים  מסוקים  המראות  קריקטורות  הוצגו 
ארמון הנשיאות בקהיר וכן את אחת הפירמידות, סמל מובהק 
בכלי  זו  לפעולה  ההדים  העתיקה.  המצרית  התרבות  של 
התקשורת הבינלאומיים היו נרחבים ביותר, וכולם תיארו את 
בפעולה  הודתה  ישראל  עליהם.  הטובה  הדמיון  כיד  הפעולה 
במצרים אך לא נאמר דבר על המכ"ם. במצרים הייתה מגמה 
להצניע את העניין כולו, אך האחראים למחדל הוצאו להורג. 
בישראל - הובעה הערכה מיוחדת למתכנני המבצע וזאת בשל 
כרוכים  שהיו  והקושי  התעוזה  ובשל  המכ"ם,  של  חשיבותו 

בביצוע הפעולה. 
איתן  רפאל  תא"ל  ימים  באותם  ראשי  וחי"ר  צנחנים  קצין 
)רפול(: "זו הפעם השנייה בהיסטוריה שגונבים מכ"ם. הפעם 
עשו  כשהאנגלים  השנייה,  העולם  במלחמת  הייתה  הראשונה 
כדי  לתעלה  מעבר  ועברו  ומסובכת  מיוחדת  בשיטה  זה  את 
להביא איזה חלק של מכ"ם. מבחינת פעולת קומנדו, זו פעולה 
לצה"ל, בשום מקום  ולא מחוץ  לא בצה"ל  תקדים,  לה  שאין 

בעולם".
היה  "הביצוע  סיכם:  בר-לב  חיים  רב-אלוף  הרמטכ"ל, 
מעולה, הכח פעל בצורה מושלמת. זו אחת הפעולות המיוחדות 
רבה  ומידה  מחשבה  שחייבה  צה"ל  של  במעלה  והראשונות 
כל  היה  רגיל  הבלתי  מבצעכם  במטרה.  ודביקות  סבלנות  של 
כך מסובך, כל כך מורכב, וביצעתם אותו בדייקנות כה גדולה, 
למרות המוקשים הרבים שהיו בדרככם, עד שדומה שאין הוא 
לקוח מעולם המציאות. ביצעתם את אחת הפעולות המסובכות, 

הנועזות והיפות ביותר שצה"ל ביצע אי-פעם".
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חיים כהן

תאכלו מה 
שבישלתם

לאורך השנים התברר, שכשהשלטון ששלט במדינה היה לא-ימני, 
והרבה פחות  והחרדי  ולציבור הדתי  נזק להתיישבות  היה הכי פחות 
ממה שהיה כשהשלטון היה בידיים ימניות. מטבע הדברים, תמיד יש 
מרכז- או ממשלת  ימנית  עדיף, ממשלה  מה  הדעות  חילוקי  את  כאן 

שמאל. אם תשאלו מישהו מהציבור הימני או הדתי/חרדי, הם בדרך 
כלל יענו לכם שעדיפה ממשלה ימנית. אבל כאמור, אם נבדוק - נראה 
שדווקא הממשלות הימניות הן אלה שעשו את כל החזרי השטחים, 
וכו'. אבל כשתציגו  למיניהם, החזרת חברון לערבים  הסכמי השלום 
ימני,  היה  לא  השלטון  תקופה  באותה  שאם  לכם  יענו  הנתונים,  את 
אז שלטון השמאל או המרכז-שמאל היה מחזיר הרבה יותר שטחים. 
ויכוח היסטורי שאף פעם אי-אפשר להוכיח  היה מחזיר הכל. כל זה 
אותו. אבל הנתונים בשטח לא משקרים, והמסקנה היא שדווקא כאשר 
הימנים היו בשלטון הם אלה שעשו הקפאות, החזרי שטחים והסכמי 

שלום, ואת והצרות הכי גדולות לציבור הימני, הדתי והחרדי.
במה דברים אמורים? ובכן, רק לפני כשלושה שבועות כל העיתונות 
הצמרת  את  כבשה  הדתית  שהציונות  כך  על  דיברה  הישראלית 
השלטונית. בציונות הדתית באו והתפארו: ראש השב"כ חובש כיפה 
הדתית  הציונות  מוסדות  בוגר  המוסד  ראש  הדתית;  לציונות  ושייך 
ומשוייך אליהם; מפכ"ל המשטרה שייך לציונות הדתית וחובש כיפה 
ונמנית על המפלגה  סרוגה; שרת המשפטים מקורבת לחוגים שלהם 
שלהם; סגן ראש הפרקליטות גם הוא מ"שלהם" ולפי הפרסומים כעת 
גם ראש הפרקליטות עצמו יהיה משלהם, וכך הלאה והלאה. בקיצור, 
כל המערכת השלטונית וכל הקודקודים במערכת הביטחונית, מהקטן 
ועד הגדול, שייכים לציונות הדתית. והשאלה היא: הרי רק לפני שלושה 
שבועות התגאיתם ביכולת שלהם ובאינטליגנציה שלכם, בני הציונות 
הדתית, שהובילה את מיטב האנשים מהחוג שלכם לשלוט במדינה. 
אז מה קרה פתאום שאתם יוצאים לרחובות בגלל פרשת עצורי דומא 
ומשמיצים ופוגעים בשב"כ? הרי ראש השב"כ הוא בשר מבשרכם!? 
בכל  הראשונה:  המסקנה  כמו  ממש  היא  המסקנה  באמת  אולי  אז 
פעם שאתם אלה שנמצאים בשלטון, אתם אלה שגורמים לעצמכם את 

הנזק הכי גדול. אז כמו שאומרים, פשוט תאכלו מה שבישלתם.

רץ כצבי
השבוע, כידוע, הודיע ראש עיריית ירושלים ניר ברקת שהוא התפקד 
לליכוד, אך הוא מתכוון להישאר עד סוף הקדנציה. אבל כבר עוד לפני 
פוטנציאליים  יורשים  שני  האחרון  בשבוע  הכתירו  הזאת,  ההודעה 
לתפקיד ראש העיר: האחד הוא ידידי ר' יוסי דייטש, והשני הוא משה 
ליאון. רבים הסבירו השבוע עד כמה שדייטש הוא היחיד שיכול לאחד 
קבוצת  נמצאת  מולם  עשייה.  איש  שהוא  כמה  ועד  הפלגים  כל  את 
כרגע  החרדית  שהיהדות  שמכיוון  שטוענים  ליאון,  במשה  התומכים 
את  ולקחת  כולם  את  לאחד  יוכל  לא  הוא  ופילוגים,  בפלגנות  מלאה 

התפקיד, ולכן המתאים ביותר לתפקיד הוא דווקא משה ליאון.
נכנס  לעירייה  האחרונות  בבחירות  לכם:  לחדש  לי  תרשו  אבל 
יום את  ורודף שלום, שמוכיח בכל  נציג עממי, אוהב שלום  לעירייה 
חיסרון אחד: שהוא משוייך  רק  לו  יש  מה  ומשום  המרובה,  עשייתו 

לש"ס. 
קוראים לו צביקה כהן.

להיות  אמור  שהוא  מאליו  מובן  לא  זה  איך  לי,  מובן  שלא  באמת 
לא  ש"ס  ל'אגודה'?  'דגל'  בין  רק  מתחלקת  המועמדות  וכי  מועמד. 
כהן  צביקה  הצליח  הזאת,  שבקדנציה  ספק  אין  לפחות  לי  בתמונה? 
ליצור חיבורים ולעזור להרבה יותר מאלפיים אנשים שזה, אגב, כבר 

יותר ממספר המצביעים למשה ליאון בבחירות לראשות העיר.

קידוש לבנה
במוצאי שבת האחרונה הייתי בכותל המערבי, ולאחר תפילת ערבית 
נעמדתי ביחד עם קבוצת אנשים כדי לומר קידוש לבנה. בקבוצה הזאת 
נמנו כל גווני היהדות הדתית והחרדית: חסידים, ליטאים, ספרדים וגם 

קבוצת אנשים מבוגרים מהציונות הדתית. 
לשמים  הסתכלו  וכולם  מעונן,  מעט  היה  האחרון  במוצ"ש  כזכור, 
לראות אם כבר הירח יצא מהעננים ואפשר לברך, או שלא. והיה רגע 
אחד שבו יצא הירח מהענן אך עדיין לא נראה כולו. שאלתי בקול: נו, 
אפשר כבר לברך? ושקט. אף אחד לא ענה. כולם הסתכלו עליי ועל 

הירח, ופשוט לא ידעו מה ההלכה.
היו שם 20 איש שהסתכלו על הירח ועליי, ואף אחד מהם לא ידע 
מה לענות. באותו רגע חשבתי לעצמי: מעניין מה היה קורה אם הייתי 
חוק  על  חושבים  אתם  מה  אחרת:  שאלה  הזאת  הקבוצה  את  שואל 
ולא מוציאים מילה  ועליי  גם אז הם היו מסתכלים על הירח  הגיוס? 
דעה  הייתה  אחד  לכל  הגיוס,  חוק  על  שואל  הייתי  אם  הרי  מהפה? 
ברורה שהוא אף היה מתווכח עליה עם השאר. אבל כששאלתי שאלה 

די פשוטה בהלכה, כולם שתקו.
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בחפירות ארכיאולוגיות שערכנו שם, מצאנו את הפריט החשוב ביותר המהווה פריצת דרך 
בחקר התקופה הזו, והוא הוכיח כי על ידי רמה מסויימת של תובנה כמעט אנושית, הצליחו 

קופי האדם הללו ליצור כלים פרמיטיביים שכנראה שימשו אותם לציד.

שנת 2015 לפנה"ס
עודו כיוון את המקל שלו כלפי אחיו הצעיר, 

הניצחון עימי, הוא אמר בחיוך. 
שיבה, כרגיל לא הסכים להשלים עם ההפסד 
אמר  הוא  כלל,  עמך  הניצחון  אין  תירוצים,  לתרץ  והתחיל 

במהירות, יען כי השתמשת בגזע העץ, 
לא! אמר עודו, כי לא השתמשתי...

כשהם  ביתם  היה  שבו  השטח  אל  ונכנסו  התקדמו  הם 
מתקוטטים כל הדרך, אימם כבר ציפתה להם בפתח הבית עם 
היד על המותן, תנוחה שתמיד הביעה חוסר שביעות רצון עד 

כדי כעס של ממש.
פנייך  זה  מדוע  בחשש,  עודו  שאל  אמא?,  לך  זה  מה 
זעופות, כלום דבר רע עשינו? שיבה ניסה להסתתר מאחוריו.
והנה  הצפון  הרי  מעל  החמה  בוא  עם  נבוא  אמרת  אתה 
בוששתם, אמרה האם בטון כעוס, גם החמור כמעט ומת, כי 
לא בא אוכל לפיו מזה יומיים, ועתה חושו הכנסו הביתה, לא 

תצאו מחדריכם עד כי יבוא אביכם.
ברם אמא... ניסה עודו לומר, 

והורתה  בחדות  האם  אותו  קטעה  דברי,  את  אמרתי  אני 
באצבעה על דלת הבית, וידוע תדעו כי טיקה אחותכם חזור 
ותצייר שם   , חזרה מן מערות הציורים של הטף מזה שעה 
שלושה ציורי-קיר-מערה, ותשאר לבדה, ותבוא משם לבדה, 

יען כי בוששתם .
שהריח  הקטן  הבית  אל  רצון  בחוסר  נכנסו  הילדים 
בבושת  לחדרו  אחד  כל  הלכו  הם  הערב,  ארוחת  מניחוחות 

פנים.
קצתי בזה, רטן שיבה לעבר אחיו דרך חור שהיה בין חדרו 

שלו לבין חדרו של עודו, רב לנו שבת כאן, מה זאת עשינו?
כי  אבינו,  יבוא  אשר  עד  ונחכה  נשב  כי  עודו,  אמר  לא, 
אחותינו  טיקה  גם  והנה  בוששנו,  כי  באמרה  אימנו  צדקה 

היתה לה לעול, לא טוב עשינו שיבה, ועתה ענוש ניענש.
ומה אתה עושה? שאל שיבה,

אנוכי מגלף על העץ אשר בידי, ענה עודו, הנה לך מקל, 
עשה זאת גם אתה אחי, 

לו מקל קטן דרך החור, קח הסכין אשר לך  עודו העביר 
וחתוך בו כרצונך.

בחזרה  שלו  המקל  את  העביר  שיבה  דקות  כחמש  לאחר 
לעודו, המקל היה מגולף כולו בצורה גסה לחלוטין, וקצת 

דם היה מרוח עליו, 
המקל, על  ראיתי  דם  הרי  עודו,  נבהל  אחי?  לך   השלום 

ועוד  בסרקסטיות,  שיבה  הגיב  בידי,  אשר  הסכין  חדה  אכן 
ארכה לי הדרך מהיות חרש עץ...

כשהוא  מתגלגל  בצחוק  עודו  פרץ  הדרך,  לך  ארכה  אכן 
הדרך  לך  ארכה  אחיו,  של  הלא-מוצלחת  ביצירה  מתבונן 

ביותר... 
באותו רגע נפתחה דלת הבית וצעדים כבדים נשמעו.

והזדקף  שיבה  אמר  אבא,  של  צעדיו  קול  אם  כי  זה  אין 
כשהוא מותח את איבריו.

לאחר כמה דקות קרא להם אביהם לצאת אליו ולברכו.
השלום לך אבינו? פתח עודו ביראת כבוד.

שלום לי, השלום לכם? ענה האב קצרות כדרכו,
שלום, ענו שניהם יחדיו,

ועתה אמרו נא לי, המשיך האב בשקט, השלום לאימכם?
הילדים שתקו.

האב שתק קצת ואז אמר, הלא ידעתם כי אשה טובה היא 
אמכם ואת מלאכתה עושה כל עוד רוחה בה, עד אשר תיפול 
שדודה על מיטתה בעבור כי תדיר שינה מעיניה, ותעש זאת 
למען יגדלו ילדיה בטוב ובנעימים, ומדוע זה לא תחזקו את 

ידה?
ידה,  את  תחזקו  חזוק  כי  בזאת  לי  נשבעתם  אם  ועתה, 
מושבכם  בית  זה  אין  הרי  נשבעתם,  לא  אם  והיה  מוטב, 

מעתה, ויצאתם מביתי כהיום הזה.
שהם  ומלמלו  נכלמים  ראשיהם  את  הרכינו  הילדים 
ידי  נחזק  כי מעתה  אמרו,  הם  אבינו,  לנו  נא  סלח  נשבעים, 

אימנו.
האב נתרכך, מה זה בידך? הוא שאל את שיבה שהחזיק את 

המקל המגולף בחוסר מקצועיות.
זהו מקלי אשר גילפתי לי בחדרי, אמר שיבה מבוייש.

לא  ואז  אחד,  רגע  בו  הביט  המקל  את  אליו  לקח  האב 
התאפק ופרץ בצחוק אדיר, הילדים נשברו גם הם והצטרפו 

לצחוקו כאחד.
אכן שיבה, אמר האב מנגב את דמעות הצחוק בידו האחת 
ומחבק את ילדיו בידו האחרת, היטב ארכה לך הדרך מהיות 

חרש עץ.
באוניברסיטת   ,2015 שנת  שנה,  אלפים  ארבעת  לאחר 

קולומביה.
ג'ונסון  החוקר  אמר  אומר?  זה  מה  מבינים  אתם  אז 

בהתרגשות, היו להם כלים!
לפי הממצאים שבידינו, אמר חוקר אחר שענה לשם ברטי, 
קופי האדם הללו שחיו פה לפני, בין חמש מאות אלף שנים 

פי  על  פעלו  הם  לדבר,  ידעו  לא  כלל  שנים,  וחצי  למליון 
אינסטינקטים בדומה לשימפנזים וחיות אחרות, לא היו להם 

רגשות בכלל, יש להניח שהם אכלו אלו את אלו.
על פי מחקר שערכנו באיזור שבו מצאנו את גולת הכותרת 
תהומית,  ברצינות  ג'ונסון  המשיך  בפניכם,  נחשוף  שתיכף 
גילינו שיתכן מאד שהם חיו בקבוצות קטנות של חמשה עד 
חמישה עשר פריטים, יש שהיו מכנים את זה משפחה, אבל 

ברור שזה היה רחוק מאד ממה שאנחנו מכירים. 
מציורי המערות ניתן להוכיח חד משמעית כי לא היה להם 
הרבה יותר שכל ממה שיש לילדי בן השלוש, ויתכן שלילד 
שלי יש אפילו יותר שכל, ברור איפה מעל לכל ספק שהם לא 

יכלו לחיות ממש כבני תרבות.
הפריט  את  מצאנו  שם,  שערכנו  ארכיאולוגיות  בחפירות 
החשוב ביותר המהווה פריצת דרך בחקר התקופה הזו, והוא 
אנושית,  כמעט  תובנה  של  מסויימת  רמה  ידי  על  כי  הוכיח 
הצליחו קופי האדם הללו ליצור כלים פרמיטיביים שכנראה 

שימשו אותם לציד.
את  בפניכם  להציג  הרינו  החוקר,  נתרגש  כן,  כי  הנה 
"הבבון", הכלי המתועד הראשון, גילו המשוער הוא שמונה 
מאות אלף שנים, כפי שאתם רואים הוא גולף ביד גסה ביותר, 
כנראה על ידי ציפורניים בלבד, הקווים ממש לא סימטריים, 
ככלי  שימש  הוא  כי  הסקנו  שמהם  דם,  טיפות  עליו  נמצאו 
נשק, למטרות ציד וכדומה, תארו לכם שקוף האדם שיצר את 
הכלי הזה הצליח מן הסתם להתעלות על כל הלהקה שבה 
לשימושו  כלי  ליצור  שלו  הייחודית  היכולת  בזכות  חי  הוא 
האישי, כלי שלאף אחד אחר לא היה, אתם מתארים לעצמכם 
איזו תמורה זו בשחר ההיסטוריה, קופי אדם, נטולי השכלה 
ונטולי רגש או דמיון, יוצרים כלים, מדענים אדירים! ממש 
בהיסטוריה  אחת  נקודה  לכאורה  העולם  בריאת  עצם  כמו 

שאיכשהו דברים מתרחשים ללא כל גורם מכוון, מדהים!
מישראל,  מוצאו  אשר  הצוות  מתוך  החוקרים  אחד  אגב 
"הבבון" חרוטה  וטען שבחלק התחתון של  לרגע  התבלבל 
ימינו,  לעיברית של  "שיבה" בכתב אשורית הדומה  המילה 
כמובן שהוכחנו אותו על טעותו, שהרי הכתב הופיע בשלב 
חריטות  סתם  שאלו  וברור  בהיסטוריה,  מאוחר  יותר  הרבה 

חסרות משמעות.
העבר  חוקרי  מטריאליסטים  מדענים  אותם  לכל  מוקדש 
צבע  ברסיס  מעמיקה  להתבוננות  משולה  עבודתם  אשר 
ויפהפה, ואכן  היטב ארכה  שניתז בתחתיתו של ציור ענקי 

להם הדרך מהיות יודעי-כל.



עת לחפור
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הבייגל'ס  לייצור  השיטה  על  עלה  מישהו  חודשים  כמה  לאחר  בעסקים,  כמו  בעסקים 
למכור  מישהו התחיל  עוד  בחצי מחיר, לאחר תקופה,  אותם  למכור  והתחיל  המשוכללים, 

אותם, אבל ברבע מהמחיר של יענק'ל, יענק'ל כמובן נאלץ להוריד את המחירים

מעשה בעיירה קטנה ושמה קסטלרוק.
עיירה  תושבי  כל  כמו  קסטלרוק,  תושבי 
הם  מיוחד,  דבר  בשום  התייחדו  לא  שכוחה, 
אנשים  מהם  היו  ופשוטים,  רגילים  אנשים  היו 

טובים, והיו מהם שקצת פחות, כמו בכל מקום אחר.
רובם היו אנשי עבודה, כל אחד ומלאכתו הוא אותה ירש 

מאבותיו.
של  צעקות  מנוחות,  מי  על  התנהלו  בקסטלרוק  החיים 
שתפסו  ילדים  של  שמחה  צהלות  המסחר,  מאיזור  סוחרים 
גלגלי העגלות השועטות בדרך  כזו או אחרת, שקשוק  חיה 
היו  אלו  העיירה,  מקצה  עמומה  פרות  וגעיית  הראשית, 
בסך  היה  ולאנשים  העיירה,  ברחבי  תדיר  שנשמעו  הקולות 
הכל נחמד, טוב, כמובן שלכל אחד יש תקופות, אבל העיקר 

הבריאות, זה מה שתמיד אומרים.
יותר  מעט  חלם  העיירה  של  האופה  יענק'ל  אחד,  יום 
מהרגיל, ונזכר כמה דקות מאוחר מדי שהוא שכח להוציא את 
הורגש בחלל המאפייה,  כבר  ריח שרוף  הבייגל'ס מהתנור, 
יענק'ל זינק לעבר התנור כאשר הוא מחרף ומגדף את עצמו 
בכל העת על לא יוצלחיותו השלימזלית, שהוכיחה את עצמה 

שוב.
הוא הוציא את הבייגל'ס השרופים וגילה שהנזק לא היה 
היו  השאר  אבל  שרופים  ממש  היו  מהם  כמה  גדול,  כך  כל 
ייקח אותם בלי למצמץ הוא  בסדר גמור, קרוייסבויגן בטח 

חשב לעצמו מסחרית.
למשהו  לב  שם  הוא  מבטו,  את  הסיר  שהוא  לפני  שנייה 
היה  שלהם..  החורים  הבייגל'ס,  של  הגדולה  בתבנית  מוזר 

להם צבע מוזר כזה.
הוא לקח בייגל אחד בחשדנות והרים אותו אל מול עיניו 
כשהוא מביט דרך החור, ומה שהוא ראה שם, לא היה כלל 

מה שהוא תכנן לראות.
יענק'ל ציפה שדרך החור של הבייגל, כמו כל חור רגיל, 
יראה את מה שנמצא מעבר לבייגל, כלומר את התנור  הוא 
הרבה  רק  הבייגל  של  החור  דרך  ראה  יענק'ל  אבל  החרוך, 
צבעים זוהרים ונוצצים כאילו באו מעולם אחר, יענק'ל עצם 
ניבט  ועדיין אותו עולם מופלא  את עיניו ופקח אותם שוב, 

אליו מתוך החור של הבייגל.
יענק'ל בדק את שאר הבייגל'ס וגילה שגם החורים שלהם 

מראים צבעים יפים.
הוא  לפעול,  החל  יענק'ל  של  המסחרי  מוחו  רגע  באותו 
עדיין לא ידע כל כך מה יש בביגל'ס האלה אבל זה דבר נחמד 

שאנשים בודאי יתעניינו בו, 
הבין  הוא  הבייגל'ס  בתוך  קורה  מה  שוב  שבדק  לאחר 
הבייגל'ס  של  החור  דרך  ממש,  אוצר  בידיים  מחזיק  שהוא 

כל כך  והכל היה  עליו,  כל דבר שרק תדמיין  יכולת לראות 
צבעוני ומוחשי, כאילו היה אמיתי ממש. 

יענק'ל סגר את המאפייה והכניס עוד בייגל'ס לתנור למשך 
לגלות  שמח  הוא  אותם  שהוציא  לאחר  מהרגיל,  ארוך  זמן 

שגם דרך החורים שלהם לא רואים את התנור השרוף.
תושבים  וחמישים  ממאה  יותר  כבר  רכשו  שבוע  לאחר 
חדשים  דברים  לראות  רוצה  לא  מי  המעניין,  הבייגל  את 
ומעניינים? השגרה האפורה אינה מספקת לכם את מה שיש 
כאן, בתוך החור של הבייגל, הסביר יענק'ל בנימה של סוחר 

פרוות שועל, 
כולם החלו להנות משירותי הבייגל'ס של  נכון,  היה  וזה 
ממחיר  פחות  לא  עליהם  גבה  שהוא  לציין  למותר  יענק'ל 

מופקע לחלוטין.
עלה  מישהו  חודשים  כמה  לאחר  בעסקים,  כמו  בעסקים 
למכור  והתחיל  המשוכללים,  הבייגל'ס  לייצור  השיטה  על 
אותם בחצי מחיר, לאחר תקופה, עוד מישהו התחיל למכור 
אותם, אבל ברבע מהמחיר של יענק'ל, יענק'ל כמובן נאלץ 
להוריד את המחירים )לא לפני שקבל על איכות החורים של 
הבייגל'ס שהאחרים מכרו(, וכך יצא שהבייגל'ס המשוכללים 
לכך  שגרם  מה  רגילים,  בייגל'ס  של  במחיר  כמעט  נמכרו 

שלכל אדם מהעיירה היה בייגל משוכלל משלו. 
עד מהרה יכולת לראות אנשים הולכים ברחוב ומסתכלים 
בדמיונות  צופים  שלהם,  הבייגל  של  החור  דרך  העת   כל 
מוגשמים באלפי צורות שונות, בצבעים בהירים, עם קולות 

)המשך התפתחות הבייגל'ס(, ולפעמים אפילו עם ריחות.
יותר  בייגל  שעות  לצבור  העדיפו  אנשים  שבו  מצב  נוצר 
איכותיים,  כאלה  לא  החלומות  בשינה  שינה,  שעות  מאשר 

הסביר פעם מישהו מעם חור הבייגל שלו.
גם הילדים כבר היו בעלי בייגל'ס, גם להם היו דמיונות, 
אותם  עניינו  לא  כבר  המבוגרים,  משל  יותר  אפילו  אולי 
החיות מסביב לעיירה, היו יותר חיות שמה, בתוך החור של 
הבייגל, וגם עוד הרבה דברים מעניינים, אז מי צריך לצאת 

מהבית בכלל?
לא  בהדרגה,  לגווע  החלו  העיירה  של  הרגילים  הקולות 
הסוחרים ולא הילדים, בעלי העגלות קיבלו איסור להשתמש 
בבייגל'ס בשעת הנהיגה, אז הם פשוט העדיפו ללכת ברגל, 
צמודים אל הבייגל כמו זבובים אל האור, רק הפרות עדיין 

געו מקצה העיירה.
הראשון שנכנס אל תוך הבייגל היה ילד אחד בשם שרוליק, 
הוא כנראה היה ילד מדומיין ברמה כזו עד שהצליח לחשוב 

על הרעיון המטורף הזה, להכנס אל תוך הבייגל.
ואז כשהוא נופף אל חבריו מתוך הבייגל, מראה להם כמה 
טוב לחיות ממש בתוך הדמיונות הצבעוניים, כולם לא חשבו 

כל  הבייגל'ס,  של  החורים  תוך  אל  אחריו  וקפצו  פעמיים 
העיירה כולה החלה לשוטט בתוך העולם שבתוך הבייגל'ס 

הם היו מאושרים עד הגג.
רק ילד עני אחד הסתכל בקנאה על כל הבייגל'ס ששכבו 
כסף  מספיק  היה  לא  שלו  להורים  בעיירה,  פינה  בכל  להם 
בייגל  על  לדבר  שלא  נוספת,  לחם  פרוסת  אפילו  לו  לקנות 
שקט  הקטנה,  בעיירה  השתרר  מוזר  שקט  כזה,  משוכלל 

ששנים לא היה.
הילד העני הסתובב בעיירה הריקה, ולאחר זמן מה הבין 
חוזרים?  אינם  הם  מדוע  לבדו,  מסתובב  שעות  כבר  שהוא 
הוא חשב לעצמו, הפרות לא אכלו כבר כל היום מן הסתם, 
וגם האווזים, מישהו צריך להפעיל את טחנת הקמח שיהיה 
קמח למחר כדי שהאופה יוכל לאפות לחמים, והיי, מי יחזיר 

את עדר הכבשים מן האחו? איפה הם כולם.
הוא בחר לו בייגל אחד והציץ לתוכו, זה היה  הבייגל של 
בחורשה  מסייר  שם  אותו  ראה  הוא  הירקות,  מוכר  אפרים 
לעברו,  קרא  הוא  אפרים!  היי   ,)?( מרשמלו  מעצי  עשויה 

מישהו צריך להאכיל את הפרות!
אני  וואו,  השעה?  מה  אפרים,  אמר  צודק!  לגמרי  אתה 

חייב לצאת, אבל... רק עוד רגע אחד... 
אפרים לא היה מסוגל להזיז את העיניים מעצי המרשמלו 
הענקיים, לאחר זמן מה הילד העני החליט לחפש בייגל אחר.

הוא הציץ לתוך בייגל אחר וגילה שם את יענק'ל ממציא 
בעיירה,  ביותר  העשיר  האיש  ובעצמו,  בכבודו  הבייגל'ס 

יושב על חוף זהוב ומסתכל על הים.
יענק'ל, אמר הילד העני, אני לא רוצה להפריע אבל מישהו 

צריך להאכיל את הפרות.
כולם כבר נכנסו? שאל יענק'ל מבלי להסב את ראשו,

מה, אל תוך הבייגל'ס? בטח! אמר הילד העני, אבל עכשיו 
אין מי שיאכיל את הפרות, אולי אתה תבוא רגע או שתקרא 

למישהו שיעשה את זה? 
אני מצטער, אמר יענק'ל, אני לא יכול.

העני  הילד  אמר  חלב,  לנו  יהיה  ולא  ימותו,  הפרות  אבל 
בחשש,

הילד  מבטו,  את  בכח  והסב  יענק'ל  אמר  יכול,  לא  אני... 
ראה שפניו מליאות דמעות.

מדוע אתה בוכה? שאל הילד את יענק'ל,
כי לא התכוונתי לעשות לכם את זה, אמר יענק'ל והחזיר 

את מבטו לכיוון הים הדמיוני.  
''לא צריך לחפש בשום מקום את הבייגל'ס פשוט תחשבו 

שנייה מחדש על הסמארטפון''



בייגל'ס



שעשועון שמירת הלשון של בזק
בחברותא

מגוון פרסים 
יקרי ערך

בכל שבוע!

הפרס השבועי
הגדול בשווי:

4000₪

שעשועון 'ביד הלשון' - 
הידע שלכם שווה המון!

רוצים לזכות בפרס השבועי הגדול?

*בכפוף לתקנון המשחק

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

 ובתאריך י"ב טבת בשעה 17:00
 מהדורה מיוחדת
עם מתמודדות

< קיראו את הסוגייה וענו על השאלות
< השאירו את הפרטים בטלפון 1800-800-293 בתיבה מס' 1

< ואולי אתם אלו שתגיעו לאולפן להשתתף בשעשועון ולזכות בפרס הגדול!

איך מוגדר מעשהו של אלעד?
רכילות א

לשון הרע ב

אבק לשון הרע ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

האם שתיקתו של יוסי מוכיחה על אמיתת הדבר כי אכן קרה?
בודאי, כי אחרת מדוע לא הכחיש א

אין זה ראיה ב

מחלוקת הפוסקים האחרונים ג

אלעד: נוו יוסי נרגעת מהמסיבה אמש זה היה נורא..
יהודה: מה, מה קרה?

יוסי: ]משפיל עיניים שותק.[
אלעד: אתמול במסיבה יוסי ממש הגזים, השתולל יתר על המידה,

אני מבין שזה אירוע משמח אבל ככה להשתולל?

יוסי: ]עדיין משפיל עיניו ושותק [
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