
90
ש 

לא
 פ

ם: 
לו

צי

כ’ בטבת תשע”ו, פרשת שמות
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ינון פלח

בכל חומרת הדין
שופטי  החלטת  את  נהפוך  שלא  איך 
בית המשפט העליון מיום שלישי השבוע, 

אהוד אולמרט, חטף סטירה מצלצלת.
הוא  תמיד  אשף.  הוא  בבהירות  להתנסח 
ידע לבחור את המילים הנכונות כשביקש להבהיר 

את עצמו.
את  מעט  השופטים  המתיקו  שבו  הדיון  בתום 
הולילנד  פרשת  למצלמות.  אולמרט  דיבר  עונשו, 
מוחלט, אמר. השופטים הרשיעו  בזיכוי  הסתיימה 
הספציפית  לפרשה  קשורה  שאינה  בעבירה  אותי 

הזו.
מכל  אבל  צודק.  אולמרט  משפטית,  מבחינה 
למי  דומה  מצבו  שוגה.  הוא  האחרות,  הבחינות 
שרגע  בכך  מתגאה  והוא  ים  בלב  טבעה  שספינתו 
הוא  האוקיינוס,  מעמקי  אל  צולל  שהוא  לפני 
נאחז בבול עץ יקר ואיכותי יותר משל יתר חבריו. 
משמעות  אין  המצולות,  אל  שוקעים  כשכולם 

למחירו של בול העץ שבו אתה נאחז.
אולמרט  את  שלח  ביהמ"ש  התחתונה:  בשורה 
שמונת  את  מוסיפים  אם  וחצי.  לשנה  למאסר 
חודשי המאסר שנגזרו עליו בפרשת טלנסקי, ראש 
לשנתיים  לכלא  להישלח  עשוי  לשעבר  הממשלה 
הגבוה  במעמד  שהיה  למי  קשה  מכה  וחודשיים. 
ביותר בסולם התפקידים הציבוריים. מי שהסודות 
שולחנו  על  הונחו  המדינה  של  ביותר  המוכמנים 
לחסדם  נתון  כחודש,  בעוד  עצמו  ימצא  להכרעה, 
של סוהרים שיקבעו עבורו מתי לקום, מתי לישון, 
הציבורי  בטלפון  לשוחח  יוכל  מתי  לאכול,  מתי 
לא  כבר  שלו  הלו"ז  בחצר.  לטייל  יוכל  ומתי 
רלוונטי. האיש שמאבטחיו הלכו אחריו כצל, ימצא 
עצמו תחת עיניהם הפקוחות של אנשי שירות בתי 

הסוהר.
מדינות  מאד  מעט 
במערב שלחו את ראשיהם 
לכלא. גם חקירות פליליות 
הסתיימו  יותר  חמורות 
מחד,  שירות.  בעבודות 
כניסת ראש ממשלה לכלא 
יש בה נזק תדמיתי וציבורי. 
חסר  בכך מסר  יש  מאידך, 
יותר  שווים  אין  פשרות: 
ושווים פחות. כולם שווים 

בפני החוק.
לעטוף  שמנסה  מי  כל 
המשפט  בית  החלטת  את 
של  יפות  במילים  העליון 
סעיף  מחיקת  חלקי,  זיכוי 
ושאר  המרכזי  האשמה 
לאמת.  חוטא  מליצות, 
ביותר  הורשע  אולמרט 
הגיע  הוא  אחת.  מערכאה 
הגבוהה  לאינסטנציה  עד 
הצליחו  פרקליטיו  ביותר. 
להמתיק עבורו את הגלולה 
לכך.  מעבר  לא  המרה. 
היום הוא משלם מחיר על 

הממשלה  ראש  עגום:  שיא  וקובע  העבר  נהנתנות 
הראשון שיישלח אל מאחורי סורג ובריח.

עדיין  ניתן  כי  מאמינים  אולמרט  של  פרקליטיו 
המפורסם  מהלקוח  שימנע  מהכובע  שפן  לשלוף 
ביותר במדינה את הכניסה בשערי הכלא. מדברים 
על חנינה שתוגש לנשיא המדינה, אך כפי הנראה, 
והבעת  במעשה  הודאה  נדרשת  חנינה,  לקבל  כדי 
רחוק  שאולמרט  דברים  שני  פומבית.  חרטה 
בזירה  לנהל מאבק  הוא ממשיך  להיפך,  מלעשות. 
לא  "מעולם  המשפטית.  בזירה  במקום  הציבורית 
קיבלתי ומעולם לא הוצע לי שוחד", חזר אולמרט 
העליון  המשפט  מבית  ביציאתו  גם  המנטרה,  על 
שבכוונתו  מי  נשמע  לא  כך  השבוע.  שלישי  ביום 

להודות באשמה ולהביע חרטה על מעשיו.

קומי אורי

המשפט  בית  שופטי  שחמשת  לאחר  קלה  שעה 
לא  לופוליאנסקי  אורי  הנאשם  כי  הכריזו  העליון 
יד שרה בדרכו  יו"ר  יישלח לבית הכלא, כבר היה 
הגרי"ש  מרן  של  לקברו  עלה  הוא  העלמין.  לבית 
סיבה  לו  הייתה  ולהודות.  להתפלל  כדי  אלישיב 

טובה לכך.
לאחר  ואף  הולילנד  פרשת  חקירת  אורך  לכל 
פסק הדין של השופט דוד רוזן שגזר על הרב אורי 
לופוליאנסקי שש שנות מאסר, התעורר דיון ציבורי, 
שמרבית משתתפיו כלל לא נמנו על הציבור החרדי.
ואנשי תקשורת שאינם חשודים  גם אישי ציבור 
באהדה יתרה לציבור החרדי הצהירו מעל כל במה: 
לשלוח את לופוליאנסקי לכלא זהו חטא בפני עצמו.
לאחר גזר הדין בביהמ"ש המחוזי, התנהל קמפיין 

תקשורתי נרחב שקרא לביהמ"ש העליון לזכות את 
לופוליאנסקי.

היום, לאחר שביהמ"ש העליון הפך את גזר הדין 
עבודות  חודשי  שישה  נותרו  מאסר  שנות  ומשש 
שירות, ניתן לומר כי התהודה הציבורית עשתה את 

שלה.
אף  על  בוואקום.  חיים  לא  העליון  שופטי  גם 
התנהל  הולילנד  שמשפט  כך  על  ביקורת  שמתחו 
העיתונים,  דפי  ומעל  התקשורת  באולפני  בחלקו 
הרוח  להלך  תקשורת.  כלי  מאותם  ניזונים  הם  גם 
אך  הראיות,  בדיני  משמעות  אולי  אין  הציבורי 
הדין  לגזר  באשר  סגולי  משקל  לו  יש  בהחלט 

ולחומרת הענישה.
האישיות  הנסיבות  ללא  גם  בבירור:  לומר  צריך 
והרפואיות של הרב לופוליאנסקי, לא הייתה עילה 
לשלוח אותו לכלא. עובדה אחת הייתה מוסכמת על 
ומעורבים  מאולמרט  בשונה  לופוליאנסקי,  הכל: 
אחרים בפרשה, לא לקח כסף לכיסו. עד המדינה, 
שמהימנותו הייתה מוטלת בספק לכל אורך הדרך, 
הפרקליטות,  לטענת  ובכך,  שרה  ליד  כספים  תרם 

ביקש לקצור דיווידנדים מלופוליאנסקי.
אך גם השופטים מודים: לופוליאנסקי לא נהנה 
לביתו.  עשה  לא  הוא  מאחרים,  בשונה  מהכסף. 
נגועים  השלטון  מבכירי  שרבים  זו  השחיתות, 
לא  הוא  בצע.  לרודף  אותו  הפכה  לא  בצרעתה, 
יוקרה.  התגורר בדירת פאר. לא הסתובב עם רכבי 
לא הפך לנהנתן ולא סיגל לעצמו חיים ראוותניים. 
נראה  לא  כך  דבר.  לשם  הייתה  סגפנותו  להיפך. 
להשחתת  לו  גרם  כשוחד  שקיבל  שהכסף  מושחת 
העובדה  השוחד;  עבירת  מהות  זו  הרי  המידות. 

שניתן לקנות איש ציבור בשלמונים.
על  הזו.  האבחנה  את  עשה  לא  רוזן  השופט 
שלטענת  אולמרט, 
ביהמ"ש קיבל שוחד, הוא 
על  מאסר.  שנות  שש  גזר 
השופט  שגם  לופוליאנסקי 
לכיסו,  לקח  שלא  הודה 
חוסר  זהה.  עונש  גזר 

הסימטריה זעק לשמים.
תיקנו  העליון  שופטי 
עונשו  הזה.  העיוות  את 
לשנה  קוצר  אולמרט  של 
לופוליאנסקי  על  וחצי. 
חודשי  שישה  נגזרו 
עבודות שירות בלבד. כמי 
מחייו  שנים  שארבעים 
לציבור,  כשירות  הוקדשו 
השיתו  לא  העליון  שופטי 
הוא  ממש.  של  עונש  עליו 
עבודות  לעשות  ימשיך 
בישראל  שהציבור  שירות, 
עבודת  לה  לקרוא  מעדיף 

קודש.
טובה  הזדמנות  זו 
שפקפק  למי  להזכיר 
באמונת החכמים התמימה 

שוו בנפשכם: אם 
מישהו מאנשי תג 
מחיר, או סתם איש 
ימין היה מפרסם 
טקסט שחומרתו 
פחותה עשרות 
מונים מדבריהם 
של השניים הללו, 
מפלגות וארגוני 
השמאל, היו 
מרימים קול זעקה, 
מגישים בג"צ 
ומחוללים את אם 
כל הסערות.
כן, זהו אותו 
השמאל שהרשה 
לעצמו לקרוא 
לבגין ושרון בוגדים 
ורוצחים במלחמת 
לבנון הראשונה. 
משמרות של 
ארגוני שמאל עמדו 
מחוץ לביתו של 
בגין, ספרו את מתי 
המלחמה והצביעו 
על בגין כמי 
שאחראי למותם

אמונת  חכמים. החגיגות בבית 'יד שרה' לאחר המתקת עונשו של לופוליאנסקי 
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של לופוליאנסקי. כמי שדבק בכל מאודו במורו ורבו 
לכל  וסרב  לעצתו  שמע  הוא  אלישיב,  הגרי"ש  מרן 
עונש מאסר. אפילו פרקליטיו  טיעון שכללה  עסקת 
תמהו על ההחלטה הזו. אך נאמן לדעת התורה של 

רבו, הוא הלך עם האמת הזו עד הסוף.
שלישי  ביום  לופוליאנסקי,  של  מבחינתו  לפחות 
בבוקר נרשם הפרק המשמח בסאגה הקרויה פרשת 
יצא  גזר הדין,  הולילנד. לא בכדי, עם סיום הקראת 
לופוליאנסקי בצעדים מהירים מבית המשפט ומיהר 

לעלות לקברו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
חכם, כבר אמרו החכמים האמיתיים, עדיף מנביא.

פורע את השטרות

הצליח  לא  דרעי,  אריה  המיועד  הפנים  שר  נכון, 
שנכנסו  החדשים  הכסף  שטרות  על  חותם  להטביע 
למחזור החדש של בנק ישראל. ארבעת המשוררים 
מקורם  החדשים,  השטרות  גבי  על  יוטבע  שדיוקנם 
קזבלנקה  יליד  לא  מהם  אחד  אף  אשכנז.  בקהילות 
משפחתיים  שורשים  אין  מהם  אחד  ולאף  צנעא  או 

באלג'יר או בדמשק.
גם אריה דרעי ידע שהבקשה שלו להציב משורר 
בן עדות המזרח היא לא יותר מהצהרה דקלרטיבית. 
המועמדים,  של  זהותם  את  קבעה  שהוועדה  ברגע 
את  עשו  הכסף  ושטרות  לנוע  החלו  הדפוס  גלגלי 

דרכם לארכיב של בנק ישראל.
שאריה  היחידים  השטרות  הנראה  ככל  אלו  אבל 
להבטחות  הקשור  בכל  לפרוע.  הצליח  לא  דרעי 
אחרות שניתנו לבוחר ערב הליכתו לקלפי, יו"ר ש"ס 

יכול להיות מרוצה.
לשמחתו הפרטית של השר דרעי בשל נישואי בתו, 
פוליטיות.  שמחות  שתי  האחרון  בשבוע  הצטרפו 
ותשלום  הילדים  קצבאות  הגדלת  בדמות  הראשונה 
רטרואקטיבי, שהחל השבוע. מאות אלפי משפחות 
לבדוק  אצו   – כאחד  וחילונים  חרדים   – בישראל 
את חשבון הבנק שלהם כדי לגלות שהחשבון זוכה 
בכמה מאות שקלים. את השטר הזה, אריה דרעי, יחד 

עם גפני, ליצמן ושות', פרע עד הסוף.
ערב  השבוע.  שנפרע  היחיד  השטר  היה  לא  וזה 
החלה  השקופים  לבוחריו  הבטיח  דרעי  הבחירות 
של מע"מ אפס על מוצרי צריכה בסיסיים. הוא הציג 
את זה כתנאי בל יעבור. גם ערב ההצבעה על תקציב 

המדינה, הכריז כי ללא מע"מ אפס על חשמל, מים 
תגיע  הרביעית  נתניהו  ממשלת  ציבורית,  ותחבורה 

לקיצה.
הבטיח  כחלון  גם  פתרון.  למצוא  הבטיח  נתניהו 
בשורה  המתווה.  פרטי  סוכמו  השבוע  רק  להירתם. 
יש  הראשונה:  בשורה  אפס.  מע"מ  אין  התחתונה 
בגובה  הציבורית  התחבורה  ועל  מים  על  הנחה 

המע"מ.
מדובר  מדוע  להבין  כדי  לאחור  לחזור  צריך 
השנים  של  החשובים  החברתיים  מההישגים  באחד 

האחרונות.
דרעי וכחלון מתגוששים על אותה משבצת סביב 
יותר חברתי. כחלון נחשב במשך שנים  השאלה מי 
לשר חברתי. רפורמת הסלולאר רשומה על שמו. הוא 
יזכה לקצור  מתכנן רפורמה בדיור, אך ספק רב אם 
את פירותיה בקדנציה הנוכחית. כעת, הוא רוצה גם 
הציבורית.  והתחבורה  החשמל  המים,  רפורמת  את 
העובדה שדרעי הטיל את כובד משקלו על הנושא, 

עושה לו סיכול ממוקד תדמיתי.
לא  וכחלון,  דרעי   – השניים  הממשלה,  בישיבת 
הגיעו לעמק השווה בנושא ההוזלות. דרעי התעקש 
באוצר,  התקציבים  אגף  אנשי  אפס.  מע"מ  על 
פלוג,  קרנית  ד"ר  ישראל  בנק  נגידת  של  בגיבויה 
מים,  על  מע"מ  הורדת  נחרצת.  התנגדות  הביעו 
עשויה  באוצר,  טענו  כך  ציבורית,  ותחבורה  חשמל 

להרוס את כל שיטת המיסוי בישראל.
נתניהו ידע שדרעי מתכוון ללכת עד הסוף בנושא. 
הגעה  כולל  שניתן,  ככל  אותו  לכבד  השתדל  הוא 
משותפת עם הרעייה, לשמחת השבע ברכות שאירגן 

דרעי בשבוע שעבר לבכירי המערכת הפוליטית.
בנק  נגידת  את  למערכה  נתניהו  שיגר  במקביל, 
המיסים  רשות  מנהל  ואת  פלוג  קרנית  ד"ר  ישראל 
יחדיו  צברו  בנפרד,  אחד  כל  השניים,  אשר.  משה 
טענו  הם  האחרונים.  בשבועות  דרעי  שעות  הרבה 
שהורדת המע"מ תהרוס את שיטת המיסוי בישראל.

דרעי שאל מה האלטרנטיבה. חכמי האוצר העלו 
בגובה  הנחה  לנזקקים  להעניק  הצעה  השולחן  על 
לפני  לא  להתפשר  הסכים  דרעי  המע"מ.  שיעור 
שהתנה זאת בחקיקה. כלומר, כדי לשנות את ההנחה 

הקבועה, תידרש חקיקה חלופית.
שאוותר  כדי  אדירים  לחצים  עליי  להפעיל  "ניסו 
הסאגה.  בתום  דרעי  סיפר  המע"מ",  ביטול  על 

ויתרתי  לא  הנגידה  מצד  הכבדים  הלחצים  "למרות 
על ההנחה, אבל כן הלכתי לקראתה ולקראת משרד 

האוצר שתינתן הנחה אך המע"מ לא יבוטל".
"ויתרתי כי הבנתי שזה יכול להרוס את כל שיטת 
המיסוי בישראל", הסביר שר הפריפריה מדוע הסכים 
שברצוני  מאחר  "אבל  הראשונית.  מעמדתו  לסגת 
עמדתי  רבות,  שנים  בעוד  גם  ההוזלה  את  להבטיח 
בשלוש  בכנסת  בחקיקה  תיעשה  שההוזלה  כך  על 
והמחיר  הציבורית  התחבורה  מחירי  תמיד  קריאות. 
לשיעור  מקבילה  בהנחה  יהיו  המים  של  ההתחלתי 

המע"מ באותו זמן".
ואיך הסבירו במשרד האוצר את השינוי בעמדתם, 
בתעריפי  להוזלה  התנגדו  לאחר שבאגף התקציבים 
שבתמורה  "הסכמנו  מאד.  פשוט  והחשמל?  המים 
משהו",  על  נוותר  אנחנו  גם  דרעי,  של  לוויתור 

הסבירו באוצר.
יכול  ש"ס  יו"ר  גם  מרוצים,  הצדדים  שכל  אחרי 
ההבטחות  אחת  המיניסטר.  בכורסת  להתרווח 
מוצרי  על  )הנחות   2015 בחירות  של  המרכזיות 
גם  בוחריו.  רצון  לשביעות  מולאו  בסיסיים(  צריכה 
צריכה  מוצר  הם  )שגם  שלו  הקריאה  משקפי  בלי 
בסיסי(, נתניהו רואה ומבין שבשורה התחתונה, ידו 

של דרעי על העליונה.
שהרי  נחסוך,  באמת  כמה  היא  הגדולה  השאלה 
של  כהנחה  המע"מ  הורדת  ראי  לא  יום,  של  בסופו 
אנשים  יושבים  האוצר  במשרד  הכל,  אחרי   .17%
לדוגמא  קחו  פשוטה.  מתמטיקה  לעשות  שיודעים 
היא  עלותו  אם  חודשי.  חופשי  כרטיס  של  עלות 
עלות הכרטיס  לייקר את  היא  והמטרה  100 שקלים 
מחיר   ,17% של  העלאה  כלומר  המע"מ,  בשיעור 
הכרטיס יעמוד על 117 שקלים. אולם כדי להוריד את 
מחיר הכרטיס מ-117 שקלים ל-100 שקלים, נדרשת 

הנחה של 14.5% בלבד.
את  נחבר  ואם  למספרים,  זה  את  נהפוך  אם 
השר  של  התחבורה  לרפורמת  דרעי  של  הרפורמה 
ישראל  אזרחי  השבוע,  לדרכה  שיצאה  כץ  ישראל 
הנמוך  מחיר  ציבורית,  בתחבורה  נסיעה  על  ישלמו 

ב-35% עד 50% מהמחיר הנוכחי.
וכלשונם,  ככתבם  הדברים  את  קיים  לא  אם  גם 
דור,  שנות  מזה  לראשונה  נהנים,  ישראל  אזרחי 
צריכה  מוצרי  בשלושה  משמעותיות  מהנחות 

>>>בסיסיים – תחבורה ציבורית, מים וחשמל.

ספינים, כבר 
אמרו ספינולוגים 

ותיקים, 
משוגרים לאוויר 

העולם בעיתוי 
הפחות מתאים. 
למישהו בהחלט 
היה עניין ששר 

האוצר יעסוק 
בשמועות על 

עתידו הפוליטי 
ולא ינסה לקטוף 

את פירות 
התהילה שצמחו 

בערוגתן של 
מפלגות אחרות

החל מעוד כחודש, אולמרט יהיה נתון לחסדם של סוהרים שיקבעו עבורו מתי לקום, מתי לישון, מתי לאכול, מתי יוכל לשוחח בטלפון הציבורי ומתי יוכל לעשות טיול בחצר. אולמרט ומאבטחיו בבית המשפט )צילום: אמיר שבי, פלאש 90(
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כץ  וישראל  דרעי  אריה  השרים  שבו  בשבוע 
השר  לבוחר,  שהעניקו  שטרות  שני  עוד  פורעים 
בדבר  שמועות  בלהדוף  עסוק  היה  כחלון  משה 

איחוד אפשרי עם הליכוד.
ספינים, כבר אמרו ספינולוגים ותיקים, משוגרים 
למישהו  מתאים.  הפחות  בעיתוי  העולם  לאוויר 
בשמועות  יעסוק  האוצר  ששר  עניין  היה  בהחלט 
פירות  את  לקטוף  ינסה  ולא  הפוליטי  עתידו  על 

התהילה שצמחו בערוגתן של מפלגות אחרות. 
כלפי  מרומזת  עקיצה  שיגרו  אף  בליכוד 
הכרזות  עם  לדרך  שיצא  מי  לשעבר:  הליכודניק 
שמשרדי  שעה  דיור,  רפורמת  על  לכת  מרחיקות 
שלא  מפלגתו,  בשליטת  נמצאים  והשיכון  האוצר 

ינסה להיתלות באילנות גבוהים של אחרים.

החיסכון שלו

יהודה, איש עסקים חרדי, מתגורר באשדוד. יש 
ומיזמים  הנדל"ן  בתחום  שעוסק  בת"א  משרד  לו 
עסקיים נוספים. בעבר, היה נוהג בכל בוקר מהבית 
למשרד ומנצל את הזמן לשיחות טלפוניות בענייני 

עבודה.
אמר,  לכתוב,  חייב  אתה  השבוע.  אותו  פגשתי 
וישראל  דרעי  אריה   – השרים  לשני  מצדיע  אני 
כץ. הרפורמות שלהם בתחבורה הציבורית ראויות 

לשבח.
ביודעי  תהיתי,  ציבורית,  ולתחבורה  לך  מה 
היטב שהאיש מצויד ברכב מפואר שהשנתון שלו 
אחרי  הרבה  הכביש  על  לראשונה  שעלה  מעיד 

שהקואליציה הנוכחית יצאה לדרכה.
אבל  חדש.  רכב  "אפילו  הבהיר.  רכב",  לי  "יש 
בגלל  אביב,  בתל  חניה  למצוא  הקושי  בגלל 
הקלה,  הרכבת  להקמת  העבודות  ובגלל  הפקקים 
אביב  לתל  מאשדוד  ואחה"צ  בבוקר  נסיעה 
ובחזרה, הפכה לסיוט. אני מעדיף לנסוע בכל יום 
כבר  נוהג  אני  כך  שעה.  כמעט  ולנוח  באוטובוס 

חודשים ארוכים".
לאן אתה חותר, תהיתי.

לי עד הסוף", הרצה את משנתו. "עד  "תקשיב 
חופשי  כרטיס  קניתי  חודש  תחילת  בכל  היום, 
חודשי מאשדוד לת"א ושילמתי עליו 574 שקלים. 
הכרטיס  את  מוזילה  התחבורה  שר  של  הרפורמה 
את  שמוזילה  דרעי  השר  של  הרפורמה  ל-350. 
שיעור המע"מ, תעמיד את מחיר הכרטיס על 299 
 275 חוסך  אני  חודש  בכל  כלומר,  בלבד.  שקלים 
שקלים. בשנה, מדובר בחיסכון של 3300 שקלים. 
כרטיסי  שלושה  לה  שיש  משפחה  על  תחשוב 
חופשי חודשי בטווח המחירים הזה ותבין שמדובר 
בחיסכון של 10,000 שקלים בשנה. בהחלט מגיע 
לומר  שאפשר  ראשונה  פעם  זו  אולי  שאפו.  להם 
ההתחייבויות  מאחורי  עומדת  נבחרת  שממשלה 

שלה".
אמר  בעיתון,  הדברים  את  שתרשום  לי  תבטיח 

כשסיים את דבריו.
"ארשום ארשום", אמרתי לו.

לשמאל מותר

חוק  הצעת  על  לחלוק  ואפשר  להסכים  אפשר 
שקד.  איילת  המשפטים  שרת  שהציעה  השקיפות 
היא באה להגדיר בחוק שעמותות שיותר ממחצית 
לדווח  מחוייבות  זרות,  ממדינות  מגיע  תקציביהן 

על כך.
עמותות  נציגי  כי  קובע  החדש  החוק  מהות 
שונים,  חוקים  לקדם  מנת  על  לכנסת  המגיעים 
זיהוי  תג  ללוביסטים,  בדומה  לענוד,  ייאלצו 
שיבהיר לח"כ העומד מולם את מי הם מייצגים ומי 

מממן את פעילותם.
שהתקשורת  מכפי  בשונה  הזה,  החוק  אגב, 
מיהרה לצייר, אינו חל רק על עמותות שמאל. הוא 
דתית  כימין,  שמאל  בישראל.  עמותה  כל  על  חל 
כחילונית. מן הראוי שכל אג'נדה שאנשים מנסים 

לקדם תיעשה בשקיפות הנדרשת.
זעקה,  קול  הרימו  השמאל  שארגוני  העובדה 
שנים,  במשך  הנגזל.  הקוזק  מזעקת  יותר  לא  היא 
ופעילותן  חוקיות  אינן  הימין  שעמותות  טענו  הם 
את  עליהן  להשית  מבקשים  כאשר  כעת,  אסורה. 
מה שבמדינות מערביות אחרות הוא מובן מאליו, 

הם זועקים מרה.
אם ארגונים כדוגמת "שלום עכשיו", "שוברים 
הם  ודומיהם,  דין"  "יש  "בצלם",  שתיקה", 
על  מרוחה  שהחמאה  כנראה  לקפוץ,  הראשונים 

ראשם. אם הם אינם רואים כל בעיה בכך שהכסף 
מגיע  עומדים,  הם  שבראשן  לעמותות  שנתרם 
דה  עושים  שחלקם  גופים,  של  מימון  ממקורות 
זאת  שיאמרו  מוטב  בעולם,  לישראל  לגיטימציה 
אות  זאת,  להסתיר  מבקשים  הם  אם  מלא.  בפה 
הוא שיש להם מה להסתיר. הכלל הוא פשוט: אם 
אין לך מה להסתיר אל תילחם במי שמבקש ממך 
להיות גלוי. מי שמשתף פעולה עם גופים כדוגמת 
ה-BDS שלא יבוא בטענות מדוע המחוקק מבקש 

לדעת מהיכן מקורות המימון שלו.
החוק  כלפי  השמאל  ארגוני  של  העליהום  את 
הציבורי  השיח  במסגרת  להכיל  ניתן  עוד  החדש 
הימין  בין  שמתנהל  המר  הפוליטי  והוויכוח 

לשמאל.
אלו  ולקבל,  להבין  אפשר  שאי  מה  את 
התבטאויות שלוחות רסן שהגיעו מהצד השמאלי 
של המפה הפוליטית. ד"ר עופר כסיף, מרצה בחוג 
בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  המדינה  למדע 
שיגר את חיצי לשונו בשרת המשפטים בשל חוק 
בושתי  "בארץ  בממשלה.  שהעבירה  העמותות 
שפרסם  בפוסט  כסיף  ד"ר  כתב  צורח",  השקד 
לא  הזו  הניאו-נאצית  "החלאה  השבוע.  בתחילת 
אלא  ישראל,  של  לפשיזציה  שותפה  אחראית  רק 
ולפשעים  באפריקה  עם  לרצח  עקיפה  שותפה  גם 
נגד האנושות. כבר כלו המילים במילון באמצעותן 

ניתן להגדיר את הטינופת הזו".
ד"ר כסיף לא לבד. הראשון שפרסם את הפוסט 
גולדבלום, המשמש  המסית הוא פרופסור עמירם 
לרוקחות  הספר  בבית  תרופתית  לכימיה  כמרצה 
העברית.  האוניברסיטה  של  לרפואה  שבפקולטה 
בתמונה אותה שיתף גולדבלום נראית שקד כשעל 
ומידיה  בנשקים  האוחזת  גולגולת  סימן  גופה 
נוטפות טיפות דם. מתחת התמונה הופיע הכיתוב: 

"איילת שקד – ידייך דמים מלאו".
לא משנה כמה פעמים תקראו את הטקסט הזה, 
תתקשו להאמין שמדובר באנשים שנמצאים בחזית 
האקדמיה של ישראל. עם מרצים כאלו, ניתן להבין 
חרם  להטיל  מבקשות  באירופה  מדינות  מדוע 

אקדמי בישראל. 
נמנה  גולדבלום  פרופסור  שתדעו:  חשוב  רק 
חבר  והוא  עכשיו",  "שלום  תנועת  מייסדי  עם 
במועצה הבינלאומית של הקרן החדשה לישראל. 
את  מוציאים  מאנשיהם  שחלק  ארגונים,  שני 
אם  אל תתפלאו  העולם.  בעיני  רעה  ישראל  דיבת 
חרם  המעודדים  אלו  עם  נמנים  ודומיו  גולדבלום 
בחזית  עומדים  שהם  בזמן  ישראל  על  אקדמי 

האקדמיה הישראלית. 
מהרסייך ומחריבייך מעולם לא הגיעו גבוה כל 
כך. הם גם מעולם לא הלכו רחוק כל כך. ד"ר כסיף 
ופרופסור גולדבלום הלכו רחוק מאד בהתבטאויות 

הקיצוניות שלהם.
מחיר,  תג  מאנשי  מישהו  אם  בנפשכם:  שוו 
שחומרתו  טקסט  מפרסם  היה  ימין  איש  סתם  או 
פחותה עשרות מונים מדבריהם של השניים הללו, 
מפלגות וארגוני השמאל, היו מרימים קול זעקה, 

מגישים בג"צ ומחוללים את אם כל הסערות.

אבל לשמאל מותר לומר הכל. כשהשמאל מגיב 
בזעם זהו חופש הביטוי, כשהימין זועם זו הסתה. 
כן, זהו אותו השמאל שהרשה לעצמו לקרוא לבגין 
ושרון בוגדים ורוצחים במלחמת לבנון הראשונה. 
משמרות של ארגוני שמאל עמדו מחוץ לביתו של 
בגין, ספרו את מתי המלחמה והצביעו על בגין כמי 

שאחראי למותם.
שלהם  המילים  מותר.  הכל  נראה,  כך  לשמאל, 
לא יכולות להרוג. רק מילות נאצה שמגיעות מהצד 
שזה  כנראה  הסתה?  ולהרוג.  לפגוע  בכוחן  הימני 
בשמאל,  לעשות.  יודעים  ימין  אנשי  שרק  משהו 
עובדה,  מעודנים.  אנשים  כולם  סבורים,  הם  כך 
תראו כמה עדינות ושפה גבוהה מכילים הטקסטים 

המבישים שפרסמו שני אנשי האקדמיה.
ממשיכים  הללו  השניים  מדוע  תהיתם  אם 
בעבודתם, תיאלצו להישאר עם התהייה. יו"ר הבית 
היהודי השר נפתלי בנט פנה לנשיא האוניברסיטה 
העברית פרופ' מנחם בן ששון וביקש ממנו לבדוק 
כמרצים  השניים  של  כהונתם  להפסקת  אפשרות 

באוניברסיטה.
הסתפקה  העברית  האוניברסיטה  הנהלת 
אחראית  איננה  "האוניברסיטה  הבאה:  בתגובה 
מתפקידה  זה  ואין  מרציה  של  להתבטאויות 
לטפל בהן, כל עוד אין מדובר בניצול של הבמה 
שיש  סבור  שמישהו  ככל  להפצתן.  האקדמית 
בהתבטאות זו או אחרת הסתה או עבירה על חוקי 

המדינה עליו לפנות לרשויות אכיפת החוק".
מתבטאים  שהיו  והמורים  הגננות  על  תחשבו 
בצורה דומה כלפי ציבורים שונים בישראל. האם 
אינו  שהוא  לומר  יכול  היה  החינוך  משרד  אז  גם 
אחראי להתבטאויות של המורים ואין זה מתפקידו 

לטפל בהן?
השר  בין  השיחה  לאחר  שעות  כמה  אגב, 
מצידה  מפתיעה  הצהרה  יצאה  ששון,  לבן  בנט 
נשיא  לפיה  שמועה  "יש  האוניברסיטה.  של 
יעניש  שהוא  החינוך  לשר  הבטיח  האוניברסיטה 
לא  את המרצים בעקבות ההתבטאויות. השמועה 

נכונה".
כמי  בנט.  של  מפנייתו  התרשם  לא  ששון  בן 
שהיה ח"כ מטעם קדימה וכמי שאביו, פרופ' יונה 
בן ששון, יליד וולוז'ין ומי שעמד כמנהל המחלקה 
לתרבות תורנית במשרד החינוך, היה מצופה ממנו 
המקצוע  הן  שהמילים  מי  דווקא  אחרת.  לנהוג 
שהושמעו  אלו  כגון  שמילים  להבין  בכוחו  שלו, 
שהוא  באוניברסיטה  המרצים  מבכירי  שניים  ע"י 

משמש כנשיאה, מסוגלות גם לפגוע.

הערה לסדר

במאה  נפצעו  מאות  ועוד  נרצחו  יהודים   25
מתעקשת  המדינה  מה,  משום  טרור.  של  ימים 
לכנות זאת כ"טרור היחידים". לעומת זאת, אירועי 
הערכית  חומרתם  על  חולק  ואין  שכמעט  דומא, 
והמוסרית, מוגדרים תחת הכותרת "טרור יהודי". 
אין ספק, הטרמינולוגיה הישראלית עברה תאונת 

דרכים מדינית.

<<<

פרע את השטר. השרים כחלון ודרעי וסגן השר יצחק כהן                          )צילום: פלאש 90( 

פרקליטיו של 
אולמרט מאמינים 
כי ניתן עדיין 
לשלוף שפן 
מהכובע שימנע 
מהלקוח המפורסם 
ביותר במדינה 
את הכניסה אל 
הכלא. מדברים 
על חנינה שתוגש 
לנשיא המדינה, 
אך כפי הנראה, 
כדי לקבל חנינה, 
נדרשת הודאה 
במעשה והבעת 
חרטה פומבית. שני 
דברים שאולמרט 
רחוק מלעשות. 
להיפך, הוא ממשיך 
לנהל מאבק בזירה 
הציבורית במקום 
בזירה המשפטית. 
"מעולם לא 
קיבלתי ומעולם לא 
הוצע לי שוחד", 
חזר אולמרט 
על המנטרה, גם 
ביציאתו מבית 
המשפט העליון 
ביום שלישי 
השבוע. כך לא 
נשמע מי שבכוונתו 
להודות באשמה 
ולהביע חרטה על 
מעשיו
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שמחנו לארח את נישואי ביתו של יו״ר תנועת ש״ס, 
שר הפריפריה ופיתוח הנגב והגליל הרב אריה דרעי שליט״א 

שהתקיימה באולמי ארטמיסיה
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להציל את
הילדים

דאג לילדים העולים. הרב לייבל גולדקנופף ז"ל
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וחמש  שרים 
מאז  חלפו  שנים 
לעולם  לכתו 
של  טוב  שכולו 
הרב אריה לייב'ל 
ז"ל,  גולדקנופף 
עשיה  של  איש 
שירה,  של  ואיש 
שצורכי  איש 
ציבור היו מונחים 
במשך  כתפיו  על 

שנים רבות. 
הרב לייב'ל גולדקנופף, גדל אצל זקנו, מאחר ואביו, 
הרב אברהם שכונה "דער גלע אברהם", הלך לעולמו 

אחרי שנהרג על קידוש ה' בשנות הזעם. 
כבר מגיל צעיר ראה הרב גולדקנופף את עצמו מוסר 
נפש עבור חינוך ילדים, ובתווך ממלא את לבו ואת לב 

אוהביו וחבריו בשירה ושמחה. 
עד היום אני זוכר את השירה שלו בבית המדרש גור 
ברחוב רלב"ח בכל ליל שבת, בקבלת שבת או בטיש. 
מצד אחד, האיש היה מורם מעם בשבת קודש, כשהיה 
גור,  מקהלת  של  ה"קאפלה"  את  מיוחד  בחן  מוביל 
יום ראשון של חולין, כבר היה סובב  ולמחרת, בסתם 
בין גני הילדים לראות האם יש לכל ילד את כל צורכו. 
ויום לאחר מכן כבר יכולת לראות אותו מטפל באנשים 

הנזקקים לטובת העיריה, במסגרת תפקידו בעירייה. 
מאלה  עסקנים  של  אחר  מזן  נמנה  גולדקנופף  הרב 
שאנחנו מכירים היום, שלכל אחד מהם יש שני עוזרים 
ושלוש מזכירות. הרב גולדקנופף עשה את הכל בעשר 

אצבעותיו, ולכן המורשת שלו מבוססת ופורחת. 
לחם  בהן  מיסיון,  פעולות  היום  ואין  כמעט  אמנם 
בעוז, וכמעט ואין עולים, להם עזר, אבל הוא השאיר 
הממלכה,  את  הי"ו  גולדקנופף  יצחק  הרב  בנו,  בידי 

לאחר שעלה לגנזי מרומים.
אחרי 66 שנה להקמת רשת גני בית יעקב ובמלאות 
25 שנים מפטירתו של מייסד ומחולל גני הילדים בית 
יעקב הרב אריה לייב'ל גולדקנופף, הלכתי לבדוק מה 
עלה בגורלו של הרעיון שקרם עור וגידים מהמשרדים 

ברחוב דה נואס בכיכר ציון בירושלים, ועד ימינו. 
ובכן: תחת הרשת נמנים כיום 268 גני ילדים, רובם 
בני  וחלקם בביתר עלית, בית שמש,  בירושלים רבתי, 

ברק, נוף אילון, גבעת זאב, טלז סטון, אשדוד ועוד.
סייעת,  משלימה,  גננת  גננת-אם,  פועלת  גן  בכל 
גם  פועלות  הגנים  מכיתות  ובחלק  משלימה,  סייעת 
שי"ח  גננות  ו-38  נכות,  לתלמידות  אישיות  סייעות 

המלוות תלמידות לקויות-למידה. 
תוכניות הלימודים בגני הילדים מועברות באמצעות 
הדרכה  צוות  ע"י  אריה",  "שתילי  הרך  לגיל  המרפ"ד 
ארצית  מפקחת  אחראית  עליהם  הילדים,  גני  של 
של  הפיקוח  עם  בתיאום  הפועלות  חינוכית,  ומנהלת 

משרד החינוך.
 42 יעקב"  "בית  יום  ומעונות  הילדים  גני  לרשת 
נותנים  המעונות  הארץ.  ברחבי  הפרוסים  יום  מעונות 
מענה ל-4,980 ילדי אימהות עובדות ולילדים המופנים 

של  היום  שמעונות  לציין  יש  הרווחה.  לשכת  מטעם 
מנוסות  מנהלות  ידי  על  מקצועית  מפוקחים  הרשת 
מודרני  תכנון  בהם  יש  וכן  שונים,  קורסים  שעברו 
ארוחות  מקבלים  הילדים  החניכים.  צרכי  על  העונה 
חמות ומשביעות לצד פעילות ואתגרים המקדמים את 
בשכונת  חדש  יום  מעון  נפתח  לאחרונה  התפתחותם. 
משה  בגבעת  בקרוב  יפתחו  נוספים  ומעונות  רמות, 

ובבית וגן. 
מהשעה  הפועלים  תכליתיים  רב  מעונות  גם  ישנם 
חם  בית  מהווים  היום  מעונות  בערב.   7 ועד  בבוקר   7
ל-160 ילדים המוגדרים כילדים בסיכון. שהייתם במעון 
הינו שלב מקדים לאומנה ובמרבית המקרים מצליחים 
למנוע אותה. החידוש במעונות האלו הוא שיש פעילות 
משפחתית - פעילות לאבות וסדנאות לאמהות, וערבי 

גיבוש של ילדים עם הוריהם.
במקביל פועל גם "פתחיה" לחינוך המיוחד, כאשר 
הצוות המקצועי מעניק שירותים בריפוי בדיבור, ריפוי 
מוזיקה  באומנות,  רגשי  וריפוי  פיזיותרפיה  בעיסוק, 
בו  משולבים  שהילדים  הוא  בפתחיה  החידוש  וחיות. 

לצד גן ילדים רגיל. 
במסגרת פעילות של מרכז שתילי אריה, שהוא האב 
הארגוני של רשת גני הילדים בית יעקב, משולבים גני 
מרכזים  שיקומיים,  יום  מעונות  גנים משולבים,  שפה, 

לגיל הרך, מרפאות להתפתחות הילד ועוד.
סגלי  פיתוח  מרכז  היא  הפעילות  הכותרת של  גולת 
הוראה )פסג"ה(. "שתילי אריה" הוקם לפני כחצי יובל 
להיעזר  ומורה  גננת  לכל  לאפשר  מטרה  מתוך  שנים, 
לצורכי  מתקדמים  וטכנולוגיים  דידקטיים  בכלים 

המחשה ולימוד.
של  שפע  הפדגוגי  במרכז  פותחו  השנים  במרוצת 
ובמסגרת  ועוד,  קלטות  ספרים,  דידקטיים,  משחקים 
המרכז מתקיימות סדנאות והשתלמויות לעובדי הוראה 

וגננות. 
חזרתי ל"בית יהודה אריה" שברחוב בליליוס, מרכז 
רגוע  המקום  הרשת.  של  הפעילות  כל  של  העצבים 
הקפית  פעילות  ישנה  דלת  כל  מאחורי  אבל  ושקט, 
חסותו  שתחת  הרשת,  של  המערך  כל  על  ושליטה 
חינוך,  מבני   500 עובדים,   2,500 ילדים,  כ-15,000 
יום, 75 כיתות פתחיה,  גן, 180 מעונות  כ-300 כיתות 

והכל בפריסה של 25 ערים ועיירות ברחבי הארץ. 
שיפרה,  חנה  בת  אסתר  אחותי,  אישית,  ובנימה 
אך  החיים,  באמצע  חלתה  נודעת,  חינוכית  מפקחת 
עדיין היא ממשיכה את הפעילות העניפה מתוך ביתה, 
יום  לגננות. בכל  והעזרה  וממשיכה לנהל את הפיקוח 
על  וזאת  לגננות,  והדרכות  מפגשים  אצלה  מתקיימים 
אף מחלת השרירים הקשה שבה היא נתונה. היא שמחה 
על כל גן שנפתח ומשתתפת בכל ליבה בכל פעילות של 
שתזכה  נתפלל  שלה,  הפעילות  בזכות  בעז"ה,  הרשת. 

לרפואה שלמה, אמן.

כך זה התחיל 

חלום העשייה של הרב אריה לייב'ל גולדקנופף ז"ל, 

התחיל עם הקמת המדינה. עם העליות לארץ ישראל של 
עיתונות  בקטעי  קצת  לעיין  הלכתי  המזרח.  בני  אחינו 
הרב  של  חלומו  את  וראיתי  המדינה,  הקמת  מתקופת 
גולדקנופף מתגשם: בכל יום ובכל בוקר קמים לעוד גן 
ולעוד מעון ולעוד פעולת הצלה שנראית היום מובנת 

בהחלט, מה שלא היה בתחילת הדרך.
גנים  רשת  בפיתוח  והוותיק  החלוץ  היה  יעקב  בית 
אשר  במעברות,  עולים  בשיכוני  הארץ,  רחבי  בכל 
שבשעתו  מסועפת  חינוכית  רשת  פותחה  לכך  הודות 
ולאחר  אגו"י  של  החינוך  זרם  של  היסוד  את  היוותה 
קום  עם  בא"י.  העצמאי  החינוך  של  היסוד  את  מכן 
המדינה, כשזרם אדיר של עולים פרץ ארצה מכל קצוות 
תבל ואיתם יחד באו אלפי ילדים הזקוקים לחינוך יהודי 
ובעוז  במרץ  יעקב  בית  הגנים  רשת  נחלצה   - מקורי 
למלא את המשימה והדאגה לדור העתיד לחנכם ברוח 
התורה והיראה, ותוך תקופה קצרה - ובמאמצים קשים 
- הקימו רשת מסועפת של גני ילדים ומעונות יום בכל 

פינות הארץ. 
יעקב", מקיץ תשי"ט:  "בית  גיליון  הנה קטע מתוך 
מגן  כמקום  יעקב  בית  גני  משמשים  האחרון  "בזמן 
ומחסה מהמיסיון רח"ל. זה זמן רב שהמיסיון פורש את 
ומנסה  העוני  ובשכונות  במעברות  מפריע  באין  רגליו 
לימין  התייצבו  הגנים  ברשתו.  תמימים  ילדים  לצוד 
הכספי  המצב  אף  על  המיסיון,  פעילות  נגד  המערכה 
שיש  הרי   - נפשות  בהצלת  המדובר  אם  כי  החמור. 
לעשות כל מאמץ להצלת נפש אחת מישראל מציפורני 

המיסיונרים.
נהנים  יעקב  בית  גני  במוסדות  המתחנכים  "הילדים 
הגנים אשר  ילדי  עבור  יום מארוחת צהרים חמה.  יום 
עולים  וילדי  עניות  ממשפחות  הם  הגדול  בחלקם 
חדשים, היא אולי אצלם הארוחה החמה היחידה שהם 
מקבלים במשך היום. בכל שנה מתחנכים במוסדותינו 
פעולותינו,  שנות  עשר  במשך  כ"י.  ילדים  כ-1,500 
התחנכו בגני הילדים ומעונות יום בית יעקב קרוב ל-15 

אלף ילדים.  
תורה  לתלמודי  שנה  מדי  עוברים  ילדים  "כאלף 
המוסדות  מהווים  ובזאת  יעקב,  בית  של  הספר  ולבתי 
 - העתיד  לדור  תלמידים  להבטחת  היסודי  המקור  את 
)תשי"ט,  כיום  העצמאי.  החינוך  של  ספר  ובתי  לת"ת 
להזכירכם(, מסתכמת עבודתנו ב-36 גני ילדים ומעונות 
יום בית יעקב בארץ, בהם 81 גננות, 42 עוזרות לגננות, 

12 עובדות מטבח ו-10 עובדות אחרות".
הכתבה בביטאון בית יעקב מרחיבה על גני הילדים 
ברחוב מלאכי בשכונת מוסררה, ששם גם קנו לילדים 
נתונה  הייתה  מוסררה  ששכונת  להבין  צריך  ביגוד. 
בזמנו לציפורני המיסיון, שאנשיו שכנו במבנים בקרבת 
אביב,  לתל  גם  הילדים  גני  התפרסו  ומשם  השכונה. 

רמלה, חיפה ופתח תקוה. 

במעונו של ה"אמרי אמת"

לייב'ל  אריה  רבי  החסיד  הרב  על  נכתב  רבות 
גולדקנופף ז"ל. אך מתוך מגוון הדברים, שבו את עיניי 

הוא היה אחד מראשי הנלחמים במיסיון בשנות הקמת המדינה - דרך הקמת מוסדות חרדיים לילדי העולים 
 הוא איבד את אביו ורבים ממשפחתו בשואה, אבל לא נפל למשבר - ועמד בראש מקהלת החסידים של 
גור  הוא היה מקורב לאדמו"רי בית גור, היה מסייע לכל נזקק בתפקידיו בעיריית ירושלים - והיה דמות 
של "עסקן של פעם"  במלואת 25 שנה לפטירתו של הרב לייבל גולדקנופף, חוזר הרב ישראל גליס 
לימים ההם, בהם הוקמה רשת הגנים הענפה "בית יעקב" ומביא מונולוג מרגש מבנו, הרב יצחק גולדקנופף 

על דמותו הייחודית של אביו, ששילב עסקנות יחד עם תורה, יראת שמים, ושירה חסידית טהורה

הרב ישראל גליס
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לספר  הי"ו,  יצחק  הרב  בנו,  לאחרונה  שכתב  דברים 
"היכל הנגינה". קטעים שמאירים אור היסטורי על עסקן 

של פעם. 
הנה קטעים מתוך התיאור האותנטי שכתב בנו:

ילד יתום ואפשר לומר פליט, היה אבא מארי, הרה"ח 
להכיר  זכה  לא  הוא  ז"ל.  גולדקנופף  אריה  יהודה  רבי 
על  ונתגדל  תרפ"ה,  בשנת  בלידתו,  שנפטרה  אמו,  את 
ברכי זקנו, אבי אמו, הרה"ח רבי אביגדור הלוי רוזנפלד 
ז"ל, איש אמונם של רבותינו כ"ק מרן אדמו"ר ה"אמרי 
אמת" זי"ע וכ"ק מרן אדמו"ר ה"לב שמחה" זי"ע. אביו, 
הרה"ח ר' אברהם הי"ד, נישא בשנית והוא עם כל ביתו 

וילדיו עלו על המוקד בשנות הזעם בפולין, הי"ד.
על  הכורת  עלה  טרם  האחרון  ברגע  תרצ"ט,  בשנת 
יהדות  אירופה, עלה הסבא ר' אביגדור, שזה עתה מלאו 
לו שבעים שנה, יחד עם זוגתו ועם הנכד, הבן-יקיר לו, 
עשרה  ארבע  בן  יונגעל",  "בר-מצוה  אז  שהיה  לייב'ל, 
אמת"  "שפת  בישיבת  ללמוד  נכנס  הרך  העלם  שנה. 
והחסידות,  התורה  בהיכל  עולמו  את  ומצא  בירושלים, 
למשוש לבו של זקנו. בפי החסידים הוא הוכר כ"לייב'ל 
סבו-מגדלו  שם  על  אביגדור,  של  לייבל   - אביגדור'ס" 

שהעלהו לארץ ישראל. 
האיוב  בשורות  הגיעוהו  נעוריו,  שנות  במיטב  ואז, 
מפולין. לא ארכו הימים והוא התוודע לגדול באסונות 
ולאסון הפרטי שלו, שאביו וכל משפחתו, עלו בלהבות 

אש ועשן, השמימה. הוא נותר אפוא יתום ואומלל.
לסחוף  היגון  למצולות  יניח  אשר  זה  הוא  כלום  אך 
אותו? לא תהא כזאת בישראל! הוא היה איש שצהלתו 
שער  הלבבות,  )חובות  בלבו  אבלו  אם  גם  בפניו, 
הפרישות, ד'(. ולא זו אף זו, שהיה מהיושבים ראשונה 
למען  בגור.  הקודש  בהיכל  החסידית  השירה  בעולם 

יזמרך כבוד - ולא ידום!---
בעודו בחור, בישיבת שפת אמת, זכה להיכנס במוצאי 
שבתות אל היכל קדשו של מרן ה"אמרי אמת", לשורר 

בקולו הערב את "המבדיל".
עוד המלחמה בעיצומה, החלו הפליטים, ניצולי האש 
והחרב, להגיע לארץ ישראל. הוא היה מהיחידים שהיו 
"מסודרים" ומבוססים, בקרב תלמידי ישיבת שפת אמת 
בירושלים, שכן סבו, ר' אביגדור, היה גביר ובעל רכוש 

בבית משותף בשכונת "בית ישראל" בירושלים.
בטוב לבו ובחמלתו הרבה על אחיו המיוסרים, נשא 
והיה  הפליטים  את  קרב  בצרתם.  מיצר  להיות  נפשו 
מהדואגים להם ביותר. כך למשל, היה מהמייסדים את 
לעזר  ובעיקר  היום-יום  בחיי  לפליטים,  העזרה  קופת 

נישואין: "מפעל פנחס יעקב". 
ומשב"ק  גבאי   , שיף  חנינא  רבי  החסיד  הרב  ידידו  
רבותינו מגור, זכר  לאבא חסד נעורים, כאשר הוא הגיע 
כפליט מן המשרפות, והתגורר לפי-שעה בבית העולים, 
עודד  לשם,  בא  ואבא  אמת,  שפת  לישיבת  נכנס  טרם 

וחיזק את הפליטים הרצוצים.

בהיכלו של מלך

בימים ההם ולאורך כל השנים אחרי כן, זכה לקירבה 
זי"ע.  ישראל"  ה"בית  אדמו"ר  מרן  כ"ק  מצד  יתרה 
אישיותו  את  לעצב  ופועל  ומכוונו,  מדריכו  היה  רבינו 
התרועע  ישראל",  ה"בית  של  בהשראתו  כך,  הרוחנית. 
עם חבורת החסידים המופלגים: רבי שמואל בורנשטיין 
)ליקכעווער, עמו היה לאבא גם שיעור קבוע במדרש(, 
רבי נחמיה ברגמן ורבי נטע סלר ואחרים. רובם ככולם 
מרעים,  בסעודות  יושב  אבא  היה  עמהם  פליטים,  היו 
לא   ונתעלו.  עלו  נשגבים,  בדברים  והגו  ישבו  שבהם 
אחת היה ה"בית ישראל" משגר אליהם לסעודתם, דגים 

ובשר וכל טוב. בכלל, היתה החבורה זוכה לעינא פקיחא 
שלו, ובכל שבת, לפני השולחן הטהור של סעודת רעווא 

דרעווין, היה משגר אליהם מנה הראויה להתכבד.
בהדרכתו אותו, תבע ממנו שיהיו לו שאיפות של בני 
עליה. פעם, בליל חורף סגרירי, שיגר אליו את המשמש 
בקודש הרה"ח ר' נחום קורנפלד ז"ל )לימים מנהל ובונה 
הכולל דגור בבני ברק(. הוא קיבלו בשמחה והזמינו מיד 
לארוחת ערב. אבא היטיב לבשל, כי בילדותו ובנעוריו 
ודיברו  ישבו  כך  אביגדור.  ר'  לזקנו,  לעזור  צריך  היה 

בתורה ובחסידות עד קרוב לשעה אחת אחר חצות. 
להתייצב  נחום  ר'  על  היה  כבר  בוקר  לפנות  בארבע 
סיפר  לשאלתו,  ישראל".  ה"בית  לפני  ילין,  דוד  ברח' 
ר' נחום על מהלך ביקורו אצל אבא בליל אמש. ציווה 
עליו רבינו ללכת  להעירו. בארבע לפנות בוקר. שאל ר' 
נחום: איך אוכל להעירו, הרי רק זה עתה הלך לישון... 
מילא אני, בחור בישיבה, אוכל לנוח קצת במהלך היום. 
אולם הוא צריך ללכת לעבודתו... אולם רבינו פסק שיש 
לו  אומר  "ומה  ללמוד.  המדרש  לבית  שיבוא  להעירו, 
עתה?" שאל ר' נחום.  ורבינו השיבו: "אמור לו שזעליג 
)הרב החסיד רבי זעליג שטיצברג זצ"ל, המתמיד העצום, 
מגדולי החסידים החריפים והלומדים המובהקים( כבר 
בעוד  להעירו,  הלך  נחום  שר'  כמובן  ולומד"...   יושב 
ה"בית ישראל" ממתין לשובם של שניהם. או-אז הבהיר 
רבינו, כי הוא בעצם תובע מר' לייבל, שישאף להשתוות 

לר' זעליג.
הוא  גם  שחרב  בגור,  הנגינה  בעולם  זאת  ראה  אבא 
אירופה. באותם  יהדות  יחד עם חורבן  על "משורריו", 
ומתוך  נגן,  ויודעי  ב"משוררים"  לחסר  לבו  נתן  ימים, 
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חיים כהן

מה שבן-
ישמעאל מבין

יצא לי כבר יותר מפעם אחת לכתוב כאן על כך שאין טף הבדל בין 
מפלגת הליכוד לשאר המפלגות החילוניות, למרות שמידי פעם מנסים 

למכור לנו כמה ש'הליכוד' היא מסורתית וקרובה לדת. 
על  דיבור  כשעלה  שנים,  כעשור  בערך  לפני  לי  שקרה  סיפור  הנה 
דווקא  הראשונה  בפעם  יתקיים  הבינלאומי,  התועבה  שמצעד  כך 
זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  ורבי  למורי  אז  פנו  הקודש.  עיר  בירושלים, 
ואמרו לו שכעת כבר לא מדובר במשהו קטן, ובכל העולם יסתכלו על 
זה ויהיה חילול ה' גדול מאד. אמרו לו אז שעדיף יהיה שציבורית לא 
רק החרדים יתנגדו לזה, בגלל שאז זה יתפרש כמלחמה בין החרדים 
ללא-חרדים. ולכן כדאי לגייס גם את שאר הדתות, שגם הן יעשו מחאה 
נמרצת כנגד הדבר הטמא הזה. לקחתי אז על עצמי את התפקיד לדבר 
עם ח"כ ערבי משפיע, כדי לשכנעו שידבר עם אנשי הדת שלו וידאג 
שתהיה גם מצדם איזושהי מחאה. הרי כולם בסופו של דבר מבינים 
שירושלים היא עיר הקודש ושהמצעד הטמא והמתועב הזה אינו יכול 

להתקיים בירושלים, ובמיוחד לא מצעד ברמה בינלאומית.
עד היום כשאני נזכר מה אותו ח"כ ערבי ענה לי, צמרמורת עוברת 
בגופי. הוא השיב כך: בשום פנים ואופן אני לא הולך לעזור לך בזה. 
שאלתי אותו: אבל למה? הרי גם אתם מאמינים שירושלים היא עיר 
קדושה? ואז הוא ענה לי כך: "בתורה שלכם כתוב שאם תלכו בדרך 
הזאת, האדמה תוקיע אתכם. מבחינתי, אני רוצה שהמצעד הזה אכן 
ערבי  ח"כ  אותו  על  אגב,  אתכם".  תוקיע  שהאדמה  בכדי  יתקיים, 
מסופר ששאלו אותו פעם: אם אתה מכיר כל-כך טוב את היהדות ואת 
התורה, למה אינך מתגייר? והוא השיב שהוא אינו רוצה להתגייר, כי 

אם הוא יתגייר - הוא יהיה "פרענק"...
אז אני שואל אתכם: מה שבן ישמעאל יודע ומבין, מפלגה שנמצאת 
מבינה?  לא  ו"מסורתית"  לדת"  "קרובה  לעצמה  שקוראת  בשלטון, 
השבוע, הושבע ח"כ מאותה מפלגה לכנסת, כשהוא מצהיר בגאווה 
ראש  טמאים.  אנשים  לאותם  משתייך  שהוא  הכנסת  בימת  מעל 
הממשלה נכנס במיוחד למליאה כדי לברכו ולחזקו, ואותו יו"ר מפלגה 
שמרן הגר"ע יוסף זצ"ל קרא לה "בית של גויים", הוסיף לברכו "האח 

החדש שלי". 
לא נותר לי לסיים את העניין הזה, אלא בסיפור שמופיע בספרו של 
פעם  שאל  שהוא  מספר  הוא  שליט"א.  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון 
התורה  כל  את  שמקיימת  תשובה  בעלת  על  שאלה  אלישיב  הגרי"ש 
כולה אלא שיש לה רק בעיה אחת: שבשבת היא לא יכולה להתאפק, 
וחייבת לעשן סיגריה. מה לעשות? מה לומר לה? והגרי"ש ענה לו: 
יהודיה  וגילו שהיא לא  ואז בדקו  כדאי לבדוק אחר השורשים שלה. 
בתשובה,  חוזרת  ואולי  גיורת  אולי  אמנם  היא  כלומר,  ההלכה.  ע"פ 
אבל היא כלל וכלל לא יהודייה ע"פ ההלכה. אז אני חושב שאולי כדאי 
לבדוק את השורשים של אותו שר, שאחרי שגמר להתחבר לרפורמים 

ולקונסרבטיבים, בחר השבוע לברך את הח"כ החדש הזה.

תודות לרבנית לופוליאנסקי
כולם מברכים היום את שר החסד ר' אורי לופוליאנסקי, אך מבחוץ 
לעשות  והגדיל  חוגגים?  אתם  מה  על  שאלה:  כלפינו  מפנים  רבים 
במיוחד כתב ערוץ 2 אשר כיפה גדולה על ראשו ופאות מסתלסלות 
ר'  ואיך  אנחנו מעזים לשמוח  איך  ושאל  פומבי  ראשו, שיצא  משער 
במצבו  שהתחשב  אלא  בשוחד,  אותו  הרשיע  כשהשופט  חוגג,  אורי 

הרפואי ולא הכניס אותו לכלא?
כאן  הייתה  כי  חוגגים  אנחנו  ראשית,  בדבר:  תשובות  שתי  אז 
מלחמה של הס"מ נגד הסנגור והפנים היפות של הציבור החרדי בארץ 
ובעולם. היו כאלה שאינם מהציבור שלנו שרצו לראות אותו מושפל 
ונכנס לבית הכלא, וזה פשוט לא קרה. ושנית, למה איני שומע את אותו 
כתב מתבטא בנושא הפגנות עצורי כפר דומא )שהשמועה אומרת, לפי 
מקורות זרים, שהוא מזדהה איתם(? למה הוא אינו צועק איך מעזים 
העצורים  של  העינויים  נגד  שצועקים  מפגינים  אותם  להפגין  בכלל 

הללו? הרי ידוע שכל הארכת מעצר שלהם לוותה ע"י שופט.
לופוליאנסקי  הרבנית  את  דווקא  ולחזק  להודות  רוצה  אני  ולסיום, 
)וכאחד שמכיר אותה, ואת מידותיה וצניעותה, אני בכוונה קורא לה 
הרבנית(. אין לי ספק שבעיקר בזכות זה שהיא עמדה לצדו לאורך כל 
השלבים, גם היפים וגם הפחות יפים, שעברו על איש החסד הזה היו 

לר' אורי את הכוחות לעמוד בניסיון הקשה הזה. 

להציל את
הילדים
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שהיה בעל כשרון בתחום זה ובעל רגש עז, פנה ללמוד 
תווי-נגינה. 

אז לא היו נפוצים מכשירי הקלטה, ומי שחפץ ללמוד 
כמובן  תווים.  גבי  מעל  אותו  לקרוא  צריך  היה  ניגון, 
ללמוד  זרים,  בשדות  לרעות  חלילה  הלך  לא  שהוא 
לו, הרה"ח  רזי הנגינה. מורה היה  בקונסרבטוריון את 
רבי יצחק מאיר לב ז"ל, מגדולי יודעי הנגן בקרב חסידי 
בנו,  היה  לימים  תווים.  וכתוב  קרוא  לימדו  והוא  גור, 
הרה"ח ר' מנדל, שגם הוא היה  מומחה גדול בנגינה, 

כתב עבורו ניגונים על גבי תווים.
לאחר  בעיקר  להיות,  הפך  בנגינה,  מובהק  כידען 
נישואיו בשנת תש"ח,  יד ימינו של המלחין המופלא, 
תפקידו  ז"ל.  תלמוד  יענק'ל  רבי  הרה"ח  לטוב,  הזכור 
חבורת  ה"קאפעלאע",  את  ללמד  היה  המרכזי 
של  הגדול  המדרש  בבית  המקהלה   - ה"משוררים" 

רבותינו הקדושים מגור זי"ע - את הניגונים החדשים.

ה"טייפרקורדר" ניתן בתרומה

כדי להיטיב  ללמוד את הניגונים, היו שואלים מאי-
מי מכשיר "טייפרקורדר" )רשמקול(. למי שאינו יודע, 
היה זה כלי גדול, כבד  ומסורבל, בו הקליטו באמצעות 
של  השמרנות  ברוח  גדולים.  מגנטיים  סלילים  גלגלים 
גבי  מעל  בתחילה  ללמוד  בכלל  ניסו  לא  ההם,  הימים 
הטייפ. ראשית-דבר למדו את הניגונים הדק-היטב בעל 
פה, מעל גבי התווים. רק אחרי כן, הרשו לעצמם לשפר 

את הליטושים באמצעות המכשיר...

מאוחר יותר בא הרה"ח ר' יצחק אייזנר ז"ל, והביא 
לאבא מתנה בבואו ארצה, טייפ סלילים חדש, באמרו: 
- אני מקדיש אותו עבור ה"משוררים", שיוכלו להיטיב 

ללמוד לשיר". 
ברבות הימים, גם התגלה כשרונו הנדיר של אבא, גם 
בהלחנה של נעימות וניגונים. אולם כל עוד ר' יענק'ל 
תלמוד חי, לא התבלט כלל בתחום ההלחנה. רק אחרי 
פטירתו, בחול המועד סוכות, י"ט בתשרי תשכ"ד, עת 
התמנה למלא מקומו כראש ה"קאפעלע", החל לנסות 

כוחו בהלחנה.
בעבודת  השקיע  עמל  כמה  יסופר,  כי  יאומן  לא 
עמו",  "בעליו  שיהיה  הקפיד  הקפד  והחזרות.  השירה 
ולא בבחינת ישכור פועלים ואל ישב עמהם... )אגב, גם 
במשרדו הקפיד להיות נוכח, ומוקדם, באמרו כי אז כל 

העובדים מקפידים ולא נוצרת אווירת רפיון וזלזול(. 
אבא היה מטבעו אדם נינוח ושליו. אבל מראש חודש 
ועד אחרי שמחת תורה, היה שרוי במתח פנימי  אלול 
יתנהל  ואימתא ציבורא, מכוח העול והאחריות שהכל 
כדבעי, שכולם יזכרו את השירים, ושלא תהיינה חריגות 
את  ללמוד  לשיר,  ה"משוררים"  באו  כאשר  וחריקות. 
הניגונים, הוא היה בכזה מתח, שקשה היה לדבר אתו 
על כל ענין אחר, זולת השירה, שתפסה עכשיו את מרכז 

עולמו. 
עפ"י  מתחלף  היה  הניגונים,  של  החזרות  מקום 
זכורני באחת משנות המ' קבענו שכל  העניין והצורך. 
יום אעשה מסלול של נסיעה לקחת את אבא ז"ל ואח"כ 
התקיימו  החזרות  ז"ל.  הערש  אברהם  ר'  את  לקחת 
בתלמוד תורה דחסידי גור ברחוב ירמיהו. אבא התגורר 
ברחוב יונה ור' אברהם הערש ברחוב רבי שלום שרעבי, 

פינת מלכי ישראל.
הערש  אברהם  ר'  המתין   ,8:30 בשעה  יום,  בכל 
שאבוא לקחתו. הימים ימי אלול ואז בכניסתו למכונית, 
עם  להתרכז  מצליח  לא  עדיין  "אני  לאבי:  הוא  אומר 
המילים  את  לשלב  עדיין  יכול  שאיני  כך  הניגונים, 

לתוכן".
להיות  יש  מה  "וכי  לשאלו,  ניסיתי  השיחה  בתוך 
מתוח מדבר כזה - הלוא 60 שנים של בעל תפילה עושו  

את שלהן, ואתם הלא נגשים לעמוד כזקן ורגיל"...
ר' אברהם הערש קטע אותי באמצע דבריי ואמר לי: 
"יש לי היום את אותה אימתא דציבורא שהיתה לי לפני 

60 שנה! זה לא עובר!"--- 
וראוי לציין כי ר' אברהם הערש כבר היה אז כנראה 

בגיל 85.
הציבור  ולמען  עם  בפעילות  חייו  פרקי  היו  רבים 
כנציג אגודת ישראל בעיריית ירושלים ובבית המדרש 

דגור.
קובעת ברכה לעצמה, הפעילות הרחבה, כסגן ראש 
עיריית ירושלים. הוא נתן לבו למען קדושתה של עיר 

הקודש והמקדש, והטביע חותמו על ירושלים.
את  שמחה"  ה"לב  מרן  אל  הביא  זה,  בתפקידו 
האישור הראשון של המגרש רחב הידיים, עליו עומד 
ירמיהו  ברח'  דגור  הגדול  החדש  המדרש  בית  כיום 
ביהמ"ד,  תוכנית  את  ללוות  זכה  גם  אבא  בירושלים. 

כחבר וועד ההקמה. 
גני  רשת  הקמת  היה  החשובים,  חייו  ממפעלי  אחד 
בהיקף  היסודות,  את  הניח  כאן  יעקב.  בית  הילדים 
שהיה קטן, אך בסיס איתן ויציב להתפתחות העתידית 

הגדולה. 
מעניין לציין, כי הוא ייסד ס"ד גני ילדים ומעונות-
השיב  וארבעה,  הששים  הגן  נחנך  בו  וביום  יסד,  יום 

נשמתו לבוראה, והוא בן ששים וארבע שנים. 


באחת מישיבות ההנהלה של הגנים

הדמיית גן הילדים החדש ברחוב ברוט בב"בבסיור עם הרי"מ לוין ז"ל ורב משה פרוש ז"ל )מאחור מימין(

ממשיך את המסורת. ר' יצחק גולדקנופף
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חיים כהן

הטיש יביא לאחדות 
המושג "טיש", מוכר לנו מטישים חסידיים שמתקיימים בחצרות 
החסידים ברחבי הארץ והעולם. בירושלים מוכרים לנו היום טישים 
בחצרות תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, בעלזא, גור, קרלין, 

אמשינוב, באיאן ועוד. 
או  "בוטא"  שנקרא  בליל שבת  התכנסות  מושג של  עוד  יש  אבל 
"זיץ", וכמו ההתכנסויות בלילות שבת ושבת אחה"צ בבתי המדרש 

החרדיים, יש גם התכנסויות חילוניות או דתיות לאומיות.
בעשור האחרון, לקחו מארגנים שונים לארגן מפגשי ליל שבת עם 

תוכן יהודי מסורתי, עבור ציבורים שאינם חרדים.
בעיקר  בירושלים  השבת  חילולי  כשרבו  שנה,  כחמישים  לפני 
האגף  מנהל  שהיה  ז"ל  גליס  יעקב  הרב  אבי,  הגה  שבת,  בלילות 
אז  שבת",  "עונג  המושג  את  ירושלים,  בעיריית  תורנית  לתרבות 
היום  שנקרא  העם"  ב"בית  ירושלים  תושבי  שבת  בלילות  התכנסו 
מרכז ז'ראר בכר, להרצאות ולמפגשי שבת, והכל בלי חילולי שבת, 
ללא מיקרופונים וללא גביית תשלום כניסה. הציבור התבקש לבוא 
באותה  ומגוונים.  שונים  בנושאים  מרתקות  מהרצאות  ונהנה  ברגל, 
תקופה נסגרו שלושה בתי קולנוע שהיו אז בירושלים, והכל בדברי 

נועם. כך זה התנהל כמה שנים. 
במשך השנים, התפתח המושג של מפגשים מהסוג הזה גם בלילות 

שבועות, הושענא רבה, ליל תשעה באב ועוד. 
בירושלים, יש ארבעה אגפים בעירייה העוסקים בתרבות: תרבות 
ותרבות  המזרח  מורשת  תרבות  ישראל,  מורשת  תרבות  תורנית, 
כללית. אך אף אחד מהם לא נתן את דעתו מאז ועד לפני כמה שנים 

על פעילות תורנית בלילות השבת הארוכים של החורף. 
אך בשנים האחרונות הוחלט על ידי אגף התיירות בעיריית ירושלים, 
דתיים,  לא  גופים  ועוד  ירושלים  לפיתוח  הרשות  התיירות,  משרד 
לארגן מה שנקרא "חמשושלים", במסגרתו כל מי שמגיע לירושלים 
בימי חמישי ועד למוצ"ש יקבלו הנחה מיוחדת בבתי המלון ובכניסה 
לאתרים וערבי מופעים שנערכים תוך חילול שבת. ובין השאר הוחלט 
לארגן מעין טיש חסידי בבית הכנסת ישורון, בארבעה לילות שבת. 
אני התבקשתי לערוך טיש באחד מלילות השבת האלה, שיהיה כמובן 
בלי צל של חילול שבת. התוכן של הטיש הוא אמירת דברי תורה, 
סיפורים חסידיים וירושלמיים, ושירה על ידי זמר או חזן, הכל ליד 
שולחנות ערוכים בהתכנסות מסביב לשולחנות. כשהייתי שם, בשבת 
שעתיים  במשך  איש.  ל-500   400 בין  נע  הנוכחים  מספר  שעברה, 
אחרת  באווירה  מירושלים,  ותושבים  המלון  מבתי  אורחים  יושבים 
של שבת, אווירה אמתית, שבמהלכן גם מועברים להם מסרים שונים 
על קדושת וחביבות השבת, וגם השירה המשותפת תורמת לאווירה 

הטובה. 
והנה, שבוע אחרי זה אני מתבשר שעסקנים החליטו לערוך תפילת 
מחאה בקרית יובל בירושלים, על רקע פתיחת מועדון או בית תרבות 

להקרנת סרטים בליל שבת. 
הדבר לא מובן במיוחד. לקריית יובל הגיעו כמה מאות משפחות 
אמנם  שכונה  של  רקע  בשכונה  שיש  בואן  מיום  שידעו  חרדיות, 
עולים  הם  מתושביה  גדול  חלק  כיום  כאשר  חילונית,  אך  מסורתית 

מרוסיה או מאתיופיה, והשאר וותיקים או בני הוותיקים. 
האם התושבים החרדים יחד עם רבותיהם חשבו פעם אולי צריך 
לארגן עונג שבת במקום בו מוקרנים סרטים? האם מישהו מהחרדים 

חשב לארח את שכנו המסורתי לארוחת שבת? 
איפה  אבל  לכולם,  שידועות  שונות  סיבות  בגלל  לשכונה  באתם 

הנימוס המתחייב? למה לפעול בלי דורסנות קנאית מקובלת? 
בארגון מפגשים  כוחם  את  ארגונים שמנסים  יש כמה  זאת,  ובכל 
שם בין כלל הציבור השכונתי. לדוגמא, הארגון החרדי "קשר יהודי", 
חילוניות  נשים  בין  "חברותות",  מעין  מפגשים,  בשכונה  שמארגן 
השכנה  עם  לדבר  איך  הדרכה  עוברות  החרדיות  הנשים  וחרדיות. 

החילונית, וכיום יש למעלה ממאה חברותות שכאלה. 
המהפך מתחיל מהשטח. אם מישהו חושב שתפילת קבלת שבת 
ברחובה של עיר תעזור במשהו, גם אם הנציגים העירונים ילכו ברגל 
שעה או שעתיים מהבית עד לשם כדי להביע סולידריות עם התושבים 

החרדים, הוא אינו אלא טועה.
חלם וחכמיה. נציג עירוני חרדי, מצביע בדיון בעירייה נגד ארגון 
"קשר יהודי", הארגון אולי היחיד בשטח שעושה משהו חיובי, ואותו 
נציג הולך ברגל מרחק הליכה גדול כדי להפגין עם התפילה ברחובה 

של עיר.  
שבת  שירי  עם  בשכונה,  התרבות  במרכז  טיש  ותארגנו  בואו 
מסורתיים, או שירת בקשות בכל בתי הכנסת השכונתיים עם פייטנים 
ידועים. זה הרבה יותר יעזור. אחרת, מתפילת שבת ברחוב זה יעבור 
ישיבו  המוסתים  החילונים  והתושבים  אחר,  מסוג  למחאות  כבר 

מלחמה שערה, ולא בטוח שזה יסתיים בטוב. 

הרב ישראל גליס
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בת בבוקר.
שליח הציבור מסדר את 
ב"ברכו"  פותח  הטלית, 
כבר  ובראשו  השבתי, 
מסדר לעצמו את המנגינה 
שתלווה עוד רגע את "אין 
ישיר  וכהמשך  לך"  ערוך 
כל  על  אדון  "ק-ל  את 
המעשים", שתי המנגינות שגם חזן שמבקש שלא 

להאריך בתפילה, ישיר אותן בדרך כלל. 
על  מקורית,  מנגינה  על  לחשוב  ינסה  הוא 
חידוש מרענן, אבל בסופו של דבר יחזור למנגינה 
"אין  מנגינת  אהובה,  וכל-כך  מוכרת  הכל-כך 
ערוך". הנשמתית, הנוסטלגית, מלאת הלב היהודי 
מנגינה  באיזו  להזכיר  צורך  אפילו  אין  הנשפך. 
יהודי דתי  אין  יש רק אחד.  מדובר. "אין ערוך", 
בבית  ישבתם  אם  אותה.  מכיר  שלא  חרדי  או 
שנים  וחמש  בעשרים  שבת  של  בשחרית  כנסת 

האחרונות, שמעתם אותה אינספור פעמים.

הרשקוביץ  )בני(  בנימין  ר'  של  המנגינה  זוהי 
אם  ליוצרה.  נשמתו  את  השבוע  שהשיב  ז"ל, 
כאן  הייתה  הזאת  שהמנגינה  היום  עד  חשבתם 
תמיד, מאות בשנים, כחלק מנוסח התפילה, טעות 
בוצעה  היא  שנה  וחמש  כעשרים  לפני  בידכם. 
בלחנו  שטרייכר,  מיכאל  הזמר  ידי  על  לראשונה 
שנים  שתוך  הרשקוביץ,  בנימין  של  המרטיט 
בודדות התפשט כאש בשדה קוצים, עד שכאמור 
קשה למצוא היום בית כנסת שלא משתמש בלחן 
המדהים הזה, בכל שחרית של שבת, בכל קהילה 

וקהילה.

איש של חידושים
אל  נחבא  אדם  היה  ז"ל  הרשקוביץ  בנימין 
שהשבוע,  העובדה  גם  תלמד  כך  על  הכלים. 
כנראה, שמעתם לראשונה את שמו, כמי שהלחין 
עטיפת  על  חתום  אמנם  הוא  ערוך".  "אין  את 
צאן  נכס  את  שהלחין  כמי  ההוא  הישן  האלבום 
ולעוד  ההוא  לקרדיט  מעבר  אבל  ההוא,  הברזל 
במהלך  שונים  לזמרים  שהעניק  לחנים  כמה 
אדם  היה  הוא  מהבמה.  התרחק  די  הוא  השנים, 
ענו וצנוע, מספרים מכריו, וחלק גדול מאלה שגרו 
בסביבתו בשכונת בורו פארק בברוקלין והתפללו 
ידעו שהשכן החביב אחראי לשיר  לא  אתו, כלל 
של  שחרית  בכל  מחדש  אותם  שמרגש  המרטיט 

שבת.
שלו.  היחיד  הלחן  היה  לא  ערוך"  "אין  אבל 
דשבת"  "רזא  האלמותי,  הישיבתי  הלחן  גם 
המפורסם, שגם אותו ביצע ופרסם שטרייכר, הוא 
"יעלה  טוב",  לקח  "כי  גם  וכמוהם  יצירתו,  פרי 

ועוד  לך"  "ויתן  חטאינו",  "ומפני  תחנונינו", 
שורה ארוכה של שירים מרגשים.

מידידיו  ביקשנו  פטירתו,  לאחר  ספורים  ימים 
האדם  על  לשמוע  משפחתו,  ומבני  המוסיקאים 
הדור  של  הברזל  צאן  מנכסי  אחד  על  שאחראי 
אלבומים  על  תמצאו  שיריו  שאר  שאת  האחרון, 
עקיבא  פטמן,  מנשה  כמו  זמרים  של  נוסטלגיים 

בולג או שאר זמרי הדור ההוא.
לנו  "את השם שלו שמעתי לראשונה", מספר 
משיריו  גדול  חלק  שפרסם  שטרייכר,  מיכאל  ר' 
שמילו  הזמר  של  תקליט  גבי  "על  באלבומיו, 
רוזנברג )אותו תקליט בו היה גם השיר המפורסם 
היפה  ליצירה  נחשפתי  ושם  גדולה'(,  'מצווה 
הייתי חבר של  'יעלה תחנונינו'.  והמרגשת שלו, 
לוצרן  בישיבת  המשותפים  מהלימודים  שמילו, 
להוציא  וכשהחלטתי  זצ"ל,  קופלמן  הגרי"ד  של 
שואלים  כולם  בנימין.  ר'  אחרי  חיפשתי  אלבום, 
מהמלחינים  לחנים  לקחתי  לא  למה  תמיד,  אותי 
דווקא  שאהבתי  היא  והתשובה  המפורסמים, 
אותו, כי הסגנון שלו היה מיוחד. הרגשתי חיבור 
הוא  אם  שאפילו  לעצמי  ואמרתי  ללחניו,  מיוחד 
ירצה ממני סכום עתק, אני אקח ממנו שירים. כבר 
באלבום הראשון והשני שלי היו לחנים שלו, אבל 
ערוך'  'אין  היו  ביותר  שהתפרסם  שמה  ספק  אין 

ו'רזא דשבת' מהאלבום 'תודה'. 
טובים,  מלחינים  הרבה  יש  היום  וגם  אז  "גם 
חידוש.  היה  משיריו,  שיר  בכל  כמוהו.  לא  אבל 
אלו לא היו סתם מילים, אלא מילים שהוא הרגיש 
זה  את  ושמעו  שלו,  הנשמה  עם  חיבור  אליהן 
היו  הם  מוזיקלית  מבחינה  גם  ובשיר.  במנגינה 
של  בעלייה  השתמש  הוא  רבות  פעמים  חידוש. 

שירת
חייו

ש

בשבוע שעבר נפטר בארה"ב ר' בנימין הרשקוביץ ז"ל, מי שעומד מאחורי 
בתי  בכל  שמושר  ערוך",  "אין  כמו  מרטיטים  לחנים  של  ארוכה  שורה 
 האיש הצנוע, שעבד  הכנסיות בשחרית של שבת, "רזא דשבת" ועוד 
בייצור עצי חיים לספרי תורה, נחבא אל הכלים כל חייו ולא רבים משכניו 
לבתי הכנסת ידעו שהוא האחראי לאחד מנכסי צאן הברזל הגדולים של 
 בשיחה מיוחדת ל"כל ישראל", מספרים בני משפחתו  הדור האחרון 
בנט  רובי  לוין,  גדעון  שטרייכר,  מיכאל  גרין,  יוסי  המוזיקאים  וידידיו 
וגלעד פוטולסקי - על דמותו של אחד מגדולי המלחינים בדור האחרון

חנני בלייך

שטרייכר: לדעתי הוא היה המלחין הגדול ביותר 
בדורנו. הוא העניק לי שירים שסבבו את כל המנעד 

המוזיקלי, כמו 'כי לקח טוב', דברים שאף אחד אחר לא 
הצליח להלחין כך. אילולי הוא, בכלל לא הייתי בטוח 

שהייתי מוציא תקליטים. רק הלחנים שלו היו הדחיפה 
בשבילי לשיר אותם ולהוציא אותם לאור
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חצי טון בלחנים, וזה היה נשמע נהדר. עד היום 
הזה אני אוהב מאד את כל מה שהוא עושה. אני 
'המנגן'  האלבום  את  ושוב  שוב  לאחרונה  שומע 
שהוא הוציא משיריו, בביצוע שלמה שמחה, ואני 

פשוט מתפעל מכל שיר ושיר".
ר' בנימין היה לא מעט שנים אדם למוד ייסורים. 
הוא חלה במחלה כבר לפני כ-25 שנה, והבריא, 
כמה  לסירוגין,  הבריא,  ושוב  שוב,  חלה  ואז 
פעמים. ובתקופה ההיא, אולי מתוך הקרבה לה' 
"הוא  ערוך".  "אין  הגדול  לחנו  יצא  הצער,  בעת 
היה יושב על הפסנתר ומלחין", מספר שטרייכר, 
מה  כביכול,  אותו,  שאל  שהפסנתר  פעם  "וכל 
הפניה הבאה בשיר, מה ה'קנייטש' הבא, הוא כבר 
היה כמה צעדים קדימה. אף פעם לא ישבתי עם 
מישהו שכל תנועה שלו בשיר הייתה כה מדויקת. 
'תודה', היה חסר לי שיר  כשעבדתי על האלבום 
חזק, וכשקיבלתי ממנו את 'אין ערוך', לא יכולתי 

לישון באותה הלילה מרוב התרגשות". 
והלחן נבע ממעמקי לבו. "הוא היה יהודי דתי 
פרומע'ר, אוהב תורה", מספר שטרייכר. "זמן רב 
אמנם לא נפגשנו, אבל בשנים האחרונות יצא לנו 
להיפגש כמה פעמים ולשיר את שיריו בהזדמנויות 
שירי  של  בעיקר  מלחין  היה  אמנם  הוא  שונות. 
רגש ונשמה, אך לדעתי הוא היה המלחין הגדול 
את  שסבבו  שירים  לי  העניק  הוא  בדורנו.  ביותר 
'כי לקח טוב', דברים  כל המנעד המוזיקלי, כמו 
שאף אחד אחר לא הצליח להלחין כך. אני יכול 
לומר בפה מלא, כי אילולי הוא, בכלל לא הייתי 
בטוח שהייתי מוציא תקליטים. רק הלחנים שלו 
היו הדחיפה בשבילי לשיר אותם ולהוציא אותם 

לאור".

היה  לא  משפחתו,  בני  מספרים  ז"ל,  בנימין 
בהתחלה  אמנם  ניגן  הוא  מוזיקאי.  שנותיו  רוב 
של  בהקלטות  והשתתף  שונות  בתזמורות 
פרנסתו  הייתה  לא  זו  אבל  שונים,  אלבומים 
מישראל  שירד  לאחר  בתחילה,  העיקרית. 
לאחר  ובשנים  יהלומים,  בליטוש  עסק  לארה"ב, 
מכן הצטרף לעסק המשפחתי שהתחיל עוד מסבו 
ואביו - עצי חיים לספרי תורה, עסק בו ממשיכים 

גם חלק מילדיו.
מאות  על  חתום  לא  שהוא  הסיבה  זו  אולי 
להלחין  צורך  ראה  לא  שכאמור  מכיוון  לחנים, 
נחה  כאשר  רק  אלא  משיריו,  ועוד  עוד  ולהוציא 
הרוח יצא שיר חדש, שאם הייתה גם עת רצון, זכה 

והתפרסם.

תחרות המלחינים הפוריה
פלוגתא  בר  כמעט  היה  גרין,  יוסי  המלחין 

של הרשקוביץ, גם אם הוא לא יאהב את הביטוי. 
מצליח  מי  ביניהם,  הייתה  סמויה  תחרות  של  סוג 
להוציא את הלחנים הטובים ביותר באותה תקופה, 

של לפני 20 שנה. 
הכרנו  "לא  גרין,  לנו  מספר  ערוך'",  'אין  "לפני 
כל-כך, אבל אז, בזמן שהוא התחיל להלחין, לפני 
כאן  מעניין.  מאד  משהו  היה  בערך,  שנה  כ-25 
באמריקה היו כעין 'שתי דרכים' במוזיקה: הייתה 
תזמורת  הייתה  ולעומתה  'נגינה',  תזמורת  את 
'פריילעך', שהייתה מעין תחרות מקצועית ביניהן. 
אני ומוזיקאים נוספים היינו ב'נגינה' ובני ז"ל יחד 
עם שטרייכר ועוד - היו ב'פריילעך'. זה היה ממש 
ה'ישראלית',  המפלגה  היו  הם  מפלגות.   2 כמו 
ואנחנו  לשעבר,  ישראלים  היו  שרובם  מכיוון 
האמריקאים. והוא הלחין עבורם ואני הלחנתי עבור 
תחרות  אלא  עסקית,  תחרות  הייתה  לא  זו  'נגינה'. 
יותר  מי  ממש  אלא  טוב.  יותר  מי  חיובית,  ברוח 
טוב. אני גם לא ידעתי אז שהוא המלחין שלהם, עד 

שפתאום יצא השיר 'אין ערוך'. 
"עד אז", נזכר גרין בחיוך, "אנחנו ב'נגינה' פחות 
התפעלנו מהם, כי פריד ובן דוד הלכו איתנו ולהם 
היה בעיקר את שטרייכר, אבל פתאום הם התחילו 
להוציא אלבומים מצוינים עם שטרייכר, אחד אחר 
כמובן,  ז"ל.  בנימין  ר'  של  בלחנים  מלאים  השני, 
אבדל"ח,  אני,  וגם  הוא  מאז,  עברו  רבות  שנים 
שלו  ללחנים  שלי  הלב  את  פתחתי  ואני  התבגרנו, 
זה,  רק  ולא  שלי.  ללחנים  לבו  את  פתח  הוא  וגם 
לו  הייתה  תמיד  אותי,  פגש  שהוא  פעם  בכל  אלא 
מילה טובה להגיד על משהו שעשיתי או הוצאתי 
ופרגון  בהערכה  פרק  ממנו  ולמדתי  לאחרונה, 
לאחר. לפני כמה שנים שמעתי שהוא לא כ"כ בריא, 
וכשנפגשנו הוא פתח את לבו וסיפר מה עובר עליו. 
התחבקנו  שנפגשנו  פעם  וכל  יותר,  אז  התקרבנו 

ושוחחנו ממושכות.
למוסיקה",  מעבר  לו,  אשכח  לא  אחד  "דבר 

לאחר  גדול.  חסד  איש  היה  "שהוא  גרין.  מספר 
הוריקן ה'סנדי' הקשה שממנו סבלה נוראות שכונת 
גדול מאד מהבתים  חלק  הוריקן שמוטט  סי-גייט, 
ביתם,  ואת  עתק  הון  כאן  הפסידו  ורבים  כאן 
למען  ובגדים  כספים  אספו  שתחי'  ואשתו  הוא 
המשפחות שנפגעו כאן. לאחר שהתאוששנו קצת, 
זוכר שקיימנו סעודת הודאה בחצר של שכני,  אני 
מרדכי בן דוד, וגם בנימין בא. השבת סיפר לי שכן, 
שבאותה סעודת הודיה בא אליו ר' בנימין ודחף לו 
כמה מאות דולרים ליד. אותו שכן דווקא לא היה 
בנימין  ר'  אבל  צריך,  לא  אני  לו:  ואמר  לזה  נצרך 
התעקש ואמר לו: כולם צריכים! זו גם הייתה הפעם 
הרפואי  לי שמצבו  אמרו  אותו.  האחרונה שראיתי 
לא שפיר בכלל, אבל לא ידעתי שהוא ממש נלחם 
שהוא  שעבר  השבוע  בסוף  וכששמעתי  חייו.  על 
נפטר, זה היה עבורי מאד כואב. בשבת שרתי בבית 
הכנסת את 'אין ערוך', וכששאלו אותי המתפללים 
שלי,  שיר  לא  זה  הרי  זה,  את  דווקא  שר  אני  למה 
סיפרתי להם שבערב שבת נפטר המלחין של השיר 

הזה, שהיה אחד האנשים הכי מפרגנים שהכרתי".

"היה לו 'רגש ירושלמי'"
תקצוף",  )"אל  הידוע  המלחין  לוין,  גדעון 
ז"ל  בנימין  ר'  את  הכיר  דווקא  נשמה"(,  "אלוקי 
עוד כנער צעיר. "הכרתי אותו כבר כבחור בן 17", 
מספר לנו לוין. "הוא אמנם גר בנתניה אז, אבל היה 
ניגנו  ולימים,  מכובדת,  ירושלמית  למשפחה  בן 

שנינו יחד בתזמורות שונות, כשהוא היה מנגן על 
כלים שונים ומתופף לעתים. היינו חבורה של 
כמה חברים, שניגנו בהזדמנויות שונות, ושם 

גרין: הוא היה איש חסד גדול. לאחר הוריקן ה'סנדי' 
הקשה שממנו סבלה נוראות שכונת סי-גייט, 

הוריקן שמוטט חלק גדול מאד מהבתים כאן ורבים 
הפסידו כאן הון עתק ואת ביתם, הוא ואשתו שתחי' 
אספו כספים ובגדים למען המשפחות שנפגעו כאן

לוין: שנינו באנו במקור מירושלים והיה לנו 'רגש 
ירושלמי', ושנינו היינו מלחינים. אני זוכר איך שהוא 

הלחין את 'אין ערוך'. ישבתי אצלו לחפש שירים 
לשטרייכר, וכששמעתי את 'אין ערוך' אפילו לא חיכיתי 
לשמוע את הסוף. כבר מהתחלת השיר התרגשתי מאד 

ואמרתי לו שאני לוקח את זה מיידית

הלחנים יצאו אחרי שעות של לימוד. ר' בנימין הרשקוביץ ז"ל
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לאחר  שנים  הראשונית.  ההיכרות  בינינו  הייתה 
היה  כבר  הוא  בארה"ב,  לגור  הגעתי  כשאני  מכן, 
גר כאן, ונפגשנו פה מחדש. אז גם התחיל השיתוף 
פעולה שלנו ליצירת אלבומיו של שטרייכר, שגם 
במקביל,  משיריו.  רבים  והפקתי  לו  הלחנתי  אני 
לקחתי אותו לעשות מקהלה באלבומים ואירועים 
שונים, ויחד עם מרטין דיוידסון אף שרנו כלהקה 
או  מלונות  בקיץ,  שונות  בהופעות  "יחד"(  )בשם 
בקרוזים באניות. זה היה שילוב של שירה והומור 
חבורה  היינו  מזה.  חלק  היה  בנימין  ור'  יהודי, 
מגובשת, אבל אני הייתי קרוב אליו עוד יותר בגלל 
במקור  באנו  שנינו  הלחנים.  של  המשותף  הנושא 
היינו  ושנינו  ירושלמי',  'רגש  לנו  והיה  מירושלים 
מלחינים. אני זוכר איך שהוא הלחין את 'אין ערוך'. 
ישבתי אצלו לחפש שירים לשטרייכר, וכששמעתי 
את 'אין ערוך' אפילו לא חיכיתי לשמוע את הסוף. 
לו  ואמרתי  מאד  התרגשתי  השיר  מהתחלת  כבר 
שאני לוקח את זה מיידית. כבר אז ידעתי שהשיר 

הזה יהיה להיט, אבל לא חלמתי שעד כדי כך".
עם השנים לא תמיד זכרו את שמו של המלחין 
הראה  לא  הוא  לו,  כאב  זה  אם  גם  השיר.  כיוצר 
אומר  כאב",  בנימין  כשר'  "גם  חוץ.  כלפי  זה  את 
נעים  זה עליו. הוא היה  לוין, "לא היית רואה את 
קשה  בתקופה  כשהיה  גם  שנים,  ובמשך  הליכות, 
אופטימיות  היו  תמיד  בינינו  השיחות  בריאותית, 

ומלאות בהומור".
להיכן הוא נעלם ב-20 שנים האחרונות? חוץ 
מלחנים בודדים פה ושם והאלבום מלחניו שיצא 

לפני יותר מעשור, הוא לא ממש הוציא משהו.
"הוא לא נעלם. תמיד הוא אהב לשיר, וצריך גם 
לזכור שהלחנים היו רק תחביב שלו. לא מעבר. לא 
בער לו להוציא את שיריו, למרות ששידכתי אותו 
לספר,  יכול  כן  אני  זמרים.  לכמה  השנים  במשך 
אייזיק  של  השירה  את  אהב  מאד  שהוא  למשל, 
היה  כבר  זה  אבל  שלו,  שיר  לו  לתת  ורצה  האניג 
הזמר  עם  גם  כך  יצא.  לא  וזה  האחרונה  בתקופה 
חשוב  היה  מאד  אהב.  מאד  אותו  דאסקל,  שלומי 
לו שמי ששר את השיר, לא הכסף ידבר אצלו, אלא 
השירה עצמה, הלב. הוא מאד נהנה משירה טובה. 
אתו.  לעבוד  רצו  בארה"ב  כאן  רבים  זמרים  וגם 
לא  שיר  ממנו  לקחו  אף  יידל  ובנו  דוד  בן  מרדכי 
מזמן. עם מב"ד היה דיבור לשיר נוסף, אך זה לא 

יצא לבסוף".
דיברת אתו פעם על הזכות שזכה ששירו 'אין 

ערוך' פורסם בכל העולם היהודי? 
"בוודאי. אמרתי לו: זכית שהשיר שלך יהיה כמו 
שפשוט  עליכם',  'שלום  של  המסורתית  המנגינה 
כך  עניו.  מאד  היה  הוא  אבל  מקום.  בכל  שרים 
למשל, בכל פעם שהתפעלתי באוזניו מ'אין ערוך', 
היה אומר לי בתגובה: על מה אתה מדבר? 'אלוקי 
נשמה' או 'אל תקצוף' שלך, גדעון, לא פחות טובים 
יותר  מה  'מתווכחים'  הזמן  כל  היינו  יותר.  ואולי 
אמר  לא  פעם  אף  הוא  טוב,  לחן  לו  כשיצא  טוב. 
לי: שמע, יש לי שיר שאתה חייב לשמוע. רק 
כשאני הייתי שואל: יש משהו מעניין? 
לא  פעם  אף  אבל  לפעמים.  לי  השמיע 
חייב  ואני  משהו  לו  שיש  לומר  צלצל 
גם חלק מהסיבה  זה  אולי  לבוא לשמוע. 
שבשנים האחרונות יצאו פחות משיריו, 

אל  עצמו  את  'לדחוף'  חייב  מלחין  כל  בו  בדור 
הזמרים השונים. לעומת זאת, הוא כן היה מצלצל 
בשביל לפרגן. על אף שהוא התעניין מפעם לפעם 
על מה אני עובד כרגע, הוא לא היה מעורב בעולם 
המוזיקה בשנים האחרונות. אבל אם שמע זמר טוב 
היה מתקשר אליי ומספר שהוא כ"כ נהנה לשמוע 
אותו, ושואל אם אני מכיר את הזמר ואני יכול לתת 

לו את המספר כדי שהוא יגיד לו שהוא נהנה". 

סוד ההצלחה? האחדות
 

המעבד רובי בנט, עיבד כמה משיריו ואף לקח 
של  בקרוב  שייצא  העתידי  לאלבומו  חדש  אחד 
הוא  בחסד",  מלחין  היה  "הוא  שטיינמץ.  מוטי 
החדש  השיר  הנעימה.  לאישיותו  "מעבר  אומר, 
שייצא בקרוב, הנו אחד המוצלחים שיצאו במוזיקה 

החסידית לאחרונה".
היה  שלהבת',  מ'תזמורת  פוטולסקי  גלעד  גם 
הלחן  זה  היה  משיריו.  ששרו  האחרונים  אחד 
"היינו   ."6 לך  ב"הנשמה  שיצא  חטאינו"  "ומפני 
ובחדר  האלבום,  של  בהקלטה  קול'  'גל  באולפני 
ושר  החדש  אלבומו  את  בנימין  ר'  הקליט  השני 
השיר,  את  אהבנו  ומאד  שמענו  הזה.  השיר  את 
וכששאלנו אותו אם אפשר לקנות ממנו את השיר, 
הסכים בשמחה לוותר על השיר שכבר היה באמצע 

להקליט לאלבומו הוא. והשיר אכן מאד הצליח".
הלוויתו נערכה השבוע כאן בארץ, ובניו, שישבו 
השבוע שבעה בבני ברק, התפנו כמה דקות עבורנו. 
ממשפחה  כאמור,  הגיע,  מספרים,  הם  אביהם, 
ירושלמית. הוא אמנם לא היה חסיד, אבל התפלל 
שנים רבות בבית הכנסת של חסידי אלכסנדר שהיה 
קרוב למקום מגוריו, והיה לו קשר קרוב איתם. "אבי 
ז"ל היה הולך בכל ערב לשיעורים בבית הכנסת של 
אלכסנדר, וכך זכה לסיים פעמיים את כל הש"ס", 
מספר אחד מבניו. "כמעט כל לחניו הולחנו לאחר 
שחזר מהשיעור הביתה. אני זוכר אותו חוזר ב-11 
בלילה ומנגן במשך שעות. לא יכולנו להפריע לו. 
בתור בחור צעיר הייתי לצדו והייתי שותף ליצירת 
את ההקלטה שלו  היום  עד  לי  ויש  רבים משיריו, 
שהולחן  ערוך,  אין  את  לראשונה  מלחין  כשהוא 
בהשפעה של הלימוד, לאחר שחזר אחרי יום מפרך 
בעבודה. כשנוסף שיעור נוסף בבית הכנסת, אליו 

לא יכל לבוא, דאג שיקליטו לו בכל יום, וכך היה 
משתתף בשיעור אחד, ומאוחר יותר בבית מקשיב 

להקלטת השיעור השני".
דווקא  פורסם  ערוך'  'אין  שבארה"ב  מספר  בנו 
כאשר המפיק ר' יוסף משה כהנא הפיק ביצוע שלו 
ביידיש באחד מאלבומיו. "אבא, למרות שהתרחק 
גדולה  הכי  הזכות  שזו  הרגיש  מהכבוד,  תמיד 
בשבילו ששרים את שירו בבתי הכנסת. מדוע זכה 
בגלל  זה  אולי  והצלחה?  פרסום  לכזה  הזה  השיר 
על  דיבר  שתמיד  אבא,  של  המיוחדת  האישיות 
אחדות והסתדר עם כולם - חסידים, כיפות סרוגות, 
יישם את האחדות  הוא פשוט  וספרדים.  אשכנזים 

שהוא דיבר עליה".
אביו לשלוח  את  לדחוף  ניסה  בנו מספר שהוא 
את שיריו לזמרים הגדולים. "דרבנתי אותו שייתן 
משיריו לזמרים כמו מרדכי בן דו, אבל הוא לא רץ 
אחרי אף אחד. הוא אמר ששיריו יכולים להצליח 
גם אם ישיר אותם זמר שאינו בעל שם. אבל שנים 
את  לממש  שכדי  הודה  דווקא  הוא  מכן  לאחר 
השירים, צריך זמר שידע לבצע אותם כמו שצריך, 
ורצה להוציא פרויקט משלו. עבדנו לא מעט שנים 
שמחה  שלמה  את  גייסנו  אליו  הזה,  הפרויקט  על 
שאבי אהב את הביצוע שלו ל'אין ערוך', וכך יצא 
לפני כ-10 שנים האלבום הזה, שהיה מלא בשירי 

רגש, 'המנגן'".
ומה עם שאר השירים שהשאיר אחריו?

ובשנת  בשבעה  אנחנו  כרגע  תכננו.  לא  "עוד 
זה  ואחרי  במוזיקה,  לעסוק  יכולים  ולא  אבלות 
נחליט. יש שירים שעדיין לא יצאו, לא יותר מידיי, 
פרויקט  על  גם  לאחרונה  עבדנו  כאלה.  יש  אבל 
להוציא  רצה  הוא  עצמו.  בכוחות  להוציא  שרצה 
משהו 'קומזיצי', בסגנון של קרליבך ויהודה גרין, 
שהזמרים רק מנעימים את השיר אבל לא מבליטים 
ממנו  ביקשו  האחרונות  בשנים  קולם.  את  רק  בו 
כמה פעמים הרבנים הרב שלזינגר והרב אייזנברגר, 
על  שיר  שילחין  אליהם,  מקושר  שהיה  הרבנים 
בשל  מסוגל  היה  לא  הוא  אך  מסוימות,  מילים 
יצאו לו בשנים  מצב בריאותו. רק לחנים מועטים 
הנשמה  מתוך  לו  פרצו  שפשוט  אלו  האחרונות, 
בורא  עם  לו  שהיה  והתמידי  הפנימי  הקשר  מתוך 

עולם".


למרות שהתרחק תמיד מהכבוד, הרגיש שזו הזכות הכי 
גדולה בשבילו ששרים את שיריו בבתי הכנסת. 

האישיות המיוחדת של אבא, שתמיד דיבר על אחדות 
והסתדר עם כולם - חסידים, כיפות סרוגות, אשכנזים 

וספרדים. הוא פשוט יישם את האחדות שהוא דיבר עליה

היה מלא ברגש יהודי. כסנדק לאחד מנכדיו

בנט: הוא היה מלחין בחסד. מעבר לאישיותו הנעימה. השיר 
החדש שלקחתי ממנו לאלבומו של מוטי שטיינמץ שייצא 

בקרוב, הנו אחד המוצלחים שיצאו במוזיקה החסידית לאחרונה

"תמיד דיבר על אחדות". עם מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א
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קּוִמי אוִרי
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כולם אוהבים סקּוּפים, כולם אוהבים סיפורי 'מופתים'. הנה 
סיפור – הנחשף כאן לראשונה – שיש בו גם מזה וגם מזה.

לפני 13 שנים, בחורף תשס"ג, פרש ראש עיריית ירושלים 
אהוד אולמרט לטובת תפקיד שר התמ"ת בממשלת ישראל. 
לראש  לופוליאנסקי,  אורי  ממלא-מקומו,  הפך  פרישתו,  עם 
לקדנציה  בחירות  נערכו  חודשים,  ארבעה  כעבור  זמני.  עיר 
מלאה. הציבור החרדי – שידע באותם ימים להתאחד מאחורי 
מועמד אחד – התגייס במלא כוחו, והצליח להכתיר לראשונה 

ראש עיר חרדי לירושלים.
אבל הדרך לכסא הנכסף, כמו כל דרך דומה, רחוקה היתה 
מלהיות סוגה בשושנים. קמפיין הבחירות היה רצוף מאבקים. 
ירושלמי  שלום  הוותיק  העיתונאי  לסערה.  היתה  ירושלים 
התייצב עם דף ועט בבית המדרש 'תפארת בחורים' בשכונת 
הישיש  הרב  מיהו  'מעריב'  לקוראי  לספר  כדי  שערים  מאה 
שיקבע את זהות ראש העיר הבא של בירת ישראל. הוא ביקש 
כתבה  ידיו  תחת  והוציא  והמקורבים  התלמידים  את  לראיין 

מגזינית מרתקת תחת הכותרת "הגאון מסמטת חנן".
לכתבה.  להתראיין  שליט"א  מאבי-מורי  ביקש  ירושלמי 
"מה יום מיומיים? מה לעיתונאי בבית המדרש?", שאל אבא. 
"זו פעם ראשונה שהרב אלישיב מכריע מי  ירושלמי השיב: 

יהיה ראש עיריית ירושלים!".
על  ל'ֶרֶּבע'  אבא  סיפר  שחרית,  תפילת  לאחר  למחרת, 
שאירע ערב קודם, ועל הסברו של העיתונאי לעיתוי הפרסום. 
לשמע הדברים, הגיב מרן זצ"ל במילים ספורות אך נוקבות, 
המתפרסמות כאן לראשונה: "נכון שאם אורי יחליט להתמודד 
אני חושש  הוגנת.  זו עצה שאינה  בו, אך לדעתי  אני אתמוך 

שיסבול מזה!".
ובתקוותנו,  לשמחתנו  גרונו.  מתוך  דיברה  הקודש  רוח 

הסבל מאחוריו.
 

.2
לופוליאנסקי,  אורי  הרב  כי  השבוע  הכריעו  בג"צ  שופטי 
'עבודות  לבצע  ימשיך  שרה',  'יד  החסד  אימפריית  מייסד 
שירות' למען העם בישראל, לאורך ימים ושנים טובים אמן. 
עם הישמע הבשורה, נזכרתי בשירו של רבי שלמה אלקבץ: 
ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי 

ְּכבֹוד ה' ָעַלִיְך ִנְגָלה.
שמים.  שם  לקידוש  סמל  היה  לופוליאנסקי  ומתמיד,  מאז 
באמירותיו,  בחסדיו.  במקצועיותו,  בהליכותיו.  במעשיו, 
לפני  נאות:  גילוי  שרה'.  ב'יד  ירושלים,  בעיריית  בחיוכו. 

שרה'.  ל'יד  ויחסי-ציבור  דוברּות  שירותי  סיפקתי  כשנתיים 
כך גם ליוויתי את נשיא הארגון לאחד הדיונים בבית המשפט 
ומי  הנכון  בצד  מי  בחוש  שם  לראות  יכולתי  בתל-אביב. 
'עד  בצד הלא-נכון: האומללות והריקנות שהוביל את עצמו 
המדינה' המנוח מול האמונה היוקדת והחיוך הנצחי של אורי. 
"קשה", תיאר באוזניי, בימים ההם, אחד מבני-משפחתו של 
את  מקבל  הוא  כיצד  ורואים  לצדו  כשעומדים  "אבל  אורי, 

העניין, מקבלים פרופורציות".
גם השבוע, לאחר פרסום החלטת בג"צ, יכולנו לראות את 
הפערים העצומים, בבחינת "אנו רצים והם רצים". הּכנּות של 
האחרים  הנאשמים  של  והצביעות  השקרים  מסע  מול  אורי 
ב'פרשת הולילנד'. דקות לאחר שהורשע בלקיחת שוחד על 
ונשפט לשמונה-עשר חודשים מאחורי  סמך עדויות חותכות 
המצלמות  אל  לשעבר  הממשלה  ראש  יוצא  ובריח,  סורג 
ומכריז בגאווה, מבלי למצמץ: "מעולם לא לקחתי שוחד!". 
לעומתו, לופוליאנסקי מודה כי עשה מעשה לא ראוי מבחינת 
החוק, אך "כיון שהכספים מעולם לא הגיעו לידיי אלא נתרמו 
במלואם לטובת פעילות חסד – אי-אפשר לקרוא לזה 'עבירה 
פלילית'. כך גם התעקש ואמר לי מורי ורבי מרן הרב אלישיב 
ל'עסקת  להסכים  שלא  הוראתו  את  באוזניי  כשנימק  זצ"ל 
טיעון'". )ועדיין, רוב הציבור מאמין בשלטון החוק, והרשעת 
אינה  מאסר,  בעונש  ביטוי  לידי  באה  שלא  הגם  השופט, 
מצדיקה – לעניות-דעתי – חגיגות פומביות, שעלולות ליצור 
לאורך  אורי  ר'  ש'קידש'  העליון  מהערך  הגמור  ההיפך  את 

השנים. אך כנראה שלא היתה לו שליטה על-כך(.
בתל-אביב.  המשפט  בבית  ההוא,  האפור  לבוקר  בחזרה 
אפילו השופט חמור-הסבר דוד רוזן – שנרמס השבוע על-ידי 
בג"צ והעם – הודה כי "לופוליאנסקי הקדיש את חייו לעשיית 
מעשי צדקה וחסד. לופוליאנסקי לא ביקש ליהנות ממטעמי 

החיים או לחיות חיים ראוותניים".
צריך לראות את הבית של לופו, את הילדים שלו, את השיח 
שלהם, כדי להבין את זה. בעולמם של אישי ציבור ועסקנים, 
זה לא עניין של מה בכך. ניכר כי הוא מּונע מרצון עז להיטיב 

עם כל יהודי, ורחוק ממנעמי החיים. וזה נותן פרופורציות.
 

.3
זכה  לה  לקרבה  הדיונים  במהלך  התייחסו  השופטים  גם 
לופוליאנסקי אצל פוסק הדור זצ"ל. "לופוליאנסקי", כך רוזן, 
קרבה  אלישיב,  יוסף-שלום  הרב  הדור,  גאון  לקרבת  "זכה 
אלישיב  הרב  אצל  מעמדו  עבורו.  מאוד  רב  ערך  לה  שהיה 
בלתי  היה  אלישיב  לרב  קרבתו  ערך  רבה.  עוצמה  לו  הקנה 

נתפס".
כיצד זכה לקרבה זו?

הרב אלישיב העריך והוקיר את לופוליאנסקי דווקא בגלל 
ה'פרטים הקטנים'. כסא הגלגלים שמעניקה 'יד שרה' לאזרח 

הקטן דיבר לרב אלישיב, לא פחות מאשר פעילותו הענפה של 
במסגרת  הציבור  וענייני  התורה  מוסדות  למען  לופוליאנסקי 

תפקידיו בעיריית ירושלים. 
עבר  שהרב  לאחר  קצרה  תקופה  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
של  לשמחות  אף  מביתו,  מלצאת  כליל  נמנע  סבוך,  ניתוח 
צאצאיו ותלמידיו הקרובים. יום אחד, מגיע אורי לופוליאנסקי 

להזמין את מרן לשמחת בר-מצוה של בנו.
בדעתו  כי  הבית  לבני  מודיע  מרן  האורח,  צאת  לאחר 
להשתתף בשמחה. בני הבית שהתפלאו מאוד על כך, מביעים 
תדהמתם בקול ושואלים: "הרי הרב אינו בקו הבריאות ואף 
בשמחות הנכדים אינו משתתף, ומדוע יטרח להשתתף דווקא 

בשמחה זו?".
הרב זצ"ל מצביע על הציוד סביבו ואומר: "את המיטה – 
קיבלתי מ'יד שרה'. ההליכון של 'יד שרה'. הכוננית המיוחדת 
דברים  הרבה  כל-כך  שרה'.  מ'יד  היא  גם  לידי,  שנמצאת 

קיבלתי מהם, הרי שאני חייב בהכרת הטוב לאורי".
"אבל הרב'ה" – תוהים בני-הבית – "נתן לאורי הרבה יותר 
מאשר קיבל. שהרי רק בזכות תמיכת הרב, הוא התמנה לראש 

העיר".
משיב מרן: "אין קשר בין הדברים. הכרת הטוב זו מידה! 
בלי קשר אם החזרתי למיטיבי יותר או פחות. הכרת הטוב זו 

מידה בלי מידה!".
זהו שיעור חשוב בהלכות 'הכרת הטוב'.

 

.4
ממשלה,  ראשי  לראות  נמשיך  האם  הלאה?  יהיה  מה  אז 
עבירות  בשל  ובריח,  סורג  מאחורי  הנכלאים  ושרים  נשיאים 

כספים ופלילים? למישהו יש פיתרון?
זו לא השיטה.  אמר מי שאמר: השיטה מושחתת. האמת, 

אלה האנשים. המידות. 
ל-1000 עמודים(  קרוב  )מתוך  באחד העמודים האחרונים 
ניל הנדר  בהערכת הדין של שופטי העליון, התייחס השופט 
ל'מורכבות הסוגיה' תוך שהוא מצטט שיר נפלא פרי-עטו של 

הגאון הראי"ה קוק זצ"ל. 
"ּדֹוֵרנּו

הּוא דֹור ִנְפָלא,
ָּמהֹון. דֹור ֶשֻּכּלֹו תִּ

ָקֶׁשה ְמאֹד ִלְמצֹא לֹו ּדּוְגָמא
ָכל ִדְבֵרי ָיֵמינּו. בְּ

הּוא ֻמְרָּכב ֵמֲהָפִכים שֹוִנים,
חֶֹשְך ְואֹור

ִשים ּבֹו ְּבִעְרּבּוְבָיה… ְמַׁשמְּ
ב, הּוא ֻּכּלֹו ַחיָּ
אי" ם ֻּכּלֹו ַזכַּ גַּ

שלמה קוק

"אתמוך בהתמודדותו לראשות העירייה, אך לדעתי זו עצה שאינה הוגנת". ר' אורי לופוליאנסקי בשמחה בבית מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ובתפילה השבוע על קברו
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לא מבזבז אנרגיה

שעה  בבוקר,   11:30 השעה:  שלישי.  היום: 
קלה לאחר הכרעת בית המשפט העליון בערעורי 
היה  אולי  'הולילנד'. העיתוי  המורשעים בפרשת 
שבכירי  לאחר  רגע  להחריד:  אירוני  אך  מקרי, 
בנכסי  חוקי  לא  שימוש  על  הדין  את  נתנו  שלטון 
מדינה, מתכנס השר האחראי על האנרגיה למפגש עיתונאים 
חרדים בסוגיית המתווה על נכס המדינה הכי מדובר בתקופה 
האחרונה: מתווה הגז. נכס, שיש המעריכים כי ברבות הימים 
יהיו אישים אשר יתנו את הדין על המתווה עליו חתמו בעניינו. 

אולי כן, אולי לא. 
ולמעשה היה מדובר  אופייני  הכיבוד היה עשיר. האיחור, 
אך  לאחרונה.  ביותר  המועסק  בנושא  סטנדרטי  במפגש 
הדברים שהשמיע שר האנרגיה יובל שטייניץ, העניקו במידה 
מסוימת פרספקטיבה מעט שונה לסוגיה הסבוכה שכלל אזרחי 
המדינה מחזיקים בעמדה ברורה לגביה, ובאותה מידה גם אין 

להם בה שיג ושיח.
מיליוני מילים שורבטו, טורים נכתבו, וסדרות נבנו על גוו 
השחוח של מתווה הגז. בשורות הבאות לא נמנה את הטיעונים, 
את ההתנצחויות האין סופיות בין המתנגדים לתומכים, אלא 

את הטיעון המרכזי שידחה, אולי, את כל הטענות מנגד.
ראשית, יש להבין במה מדובר. מתווה הגז הוא החלטה של 
ממשלת ישראל מה-16 באוגוסט 2015 הכוללת תשעה פרקים 
של הנחיות והתחייבויות של הממשלה כלפי זכייני רישיונות 
המתווה  ו'דלק'.  'נובל'  החברות  כלפי  ובעיקר  הטבעי,  הגז 
בישראל  הטבעי  הגז  שדות  ניהול  אופן  את  להסדיר  מיועד 
ובפרט סוגיות הנוגעות למונופול וזכויות על המאגרים, ייצוא, 

מיסוי הגז ומחירו.
הפולמוס הציבורי לא אחר מלבוא: המצדדים בו טענו כי 
למדינה,  מסים  יזרים  המאגרים,  של  מהיר  פיתוח  יקדם  הוא 
יתרום לביטחון אנרגטי ויתרום לביטחון המדינה וליחסי החוץ 
שלה, ואילו המתנגדים לו טענו כי המתווה עצמו וכן הייצוא 
יפגעו  לו,  יזיקו  ואף  המדינה  לביטחון  יתרמו  לא  בו  שמוצע 
בביטחון האנרגטי, יגרמו לנזק כספי כבד למשק, לשמירה על 

מונופול ופגיעה בתחרות בענף הגז ובענפים אחרים.
"גילוי שדות הגז הוא כמו נס פח השמן", פצח השר שטייניץ 
בנאום ארוך כפי שרק הוא יודע לנאום. בחצי שעה הבאה הציג 
שטייניץ את עמדת המדינה. לא נלאה את הקוראים במלל, אך 
כותרת הדברים היא: "אילוצים". "ישנם אילוצים שבגללם אי 

אפשר להתיישר עם כל מתנגדי המתווה".
את  למנות  ניתן  שטייניץ  ידי  על  שנטענו  האילוצים  בין 
ההפסדים הכלכליים על סך 10 מיליארד שקלים על כל דחייה 
של שנה בהוצאת הגז. הצורך באסדה נוספת: חשש מקריסת 
יש לבנות  אסדה שתותיר את המדינה ללא אנרגיה, לשם כך 
אסדה נוספת. "אם תהיה שדה אחת. הפחם לא יכול להשלים 

את הפער".
בתנאי  החברות:  עם  ההסכמים  הוא  יותר,  בולט  אילוץ 
ההסכמים, טוענים המתנגדים ובצדק כי הם לטובת החברות, 
'ששינסקי'  בוועדת  אמנם  בעינם.  עדיין  עליו  החתימות  אך 
לישראל  רע  שם  יצר  "הדבר  אך  מהגז,  המדינה  רווח  עלה 
אחרות  חברות  בינלאומיות.  חברות  מול  התנהלותה  מבחינת 
שטייניץ.  אמר  וההפסדים",  העיכוב  מחמת  מהשקעה  ברחו 
"הפכנו לכבשה השחורה". לדבריו, התנאים שניתנו לחברות 
האנרגיה לא קלים: תקרת מחיר, הטלת חובה על החברה לדלל 
אחזקותיה. "אלו שאומרים שהענקנו תנאים קלים, זה פשוט 

עלבון לאינטלגנציה".

במהלך הפולמוס הסוער בסוגיית הגז, היו שהציעו להלאים 
את שדות הגז לטובת המדינה. דהיינו, לנכס את כל שדות הגז 
לרשות המדינה חרף ההסכמים עליה חתומה המדינה. "היינו 
על  הגז  לחברות  מיליארדים  עשרות  של  פיצויים  משלמים 
הפרת חוזה", מספר שטייניץ. "זה היה נמשך שנים במשפטים, 

בלי ביטחון אנרגטי, ועם הפסדים עצומים".
נחשף  לא  הציבור  כשלה,  ההסברה  ברורה:  היא  המסקנה 
במידה  לא  בוודאי  אזי  נחשף,  ואם  בנושא,  המדינה  לעמדת 
באינטרסים  מחזיקות  אשר  הגז  חברות  דרך  אלא  הדרושה 
אמינות  פחות  נתפסות  הדברים,  מטבע  והחברות,  ברורים, 
המציגים   - המתנגדים  לטענות  התשובה  הציבור.  בעיני 
טיעונים אשר ברובם נכונים – היא, כאמור, אילוצים. המתווה 
הוא לא מלכתחילה, הוא לא הרצוי ביותר, הוא לא המומלץ 

ובוודאי לא הרווחי ביותר.



במתווה  למעורבים  שטייניץ  השר  התייחס  מסויים  בשלב 
מכמה  לשונו  שבט  את  חסך  לא  שטייניץ  אישי.  באופן 
דרעי  הכלכלה  לשר  דווקא  כש'פרגן'  הפתיע  אך  מעורבים, 
טרם   .52 סעיף  על  ומחתימה  הגז  בנושא  מעיסוק  שנמלט 
לא  רה"מ  כי  ואמר  דרעי  כנגד  שטייניץ  התבטא  התפטרותו, 
יהסס להכריז על נבצרות – פיטוריו של דרעי – בכדי להביא 
לסיום הסאגה. לבסוף הדבר לא התרחש עקב העובדה כי צעד 
כזה היה מביא לסופה של הקואליציה. מקורבי דרעי לא טמנו 
של  המגוחכות  "האמירות  מלחמה:  והשיבו  בצלחת  ידיהם 
שטייניץ לא יעזרו, דרעי יאפשר לשטייניץ להמשיך לקיים עוד 
עשרות ראיונות ארוכים ומתישים שבהם ישמיע שוב ושוב את 

הגיגיו", כך נמסר מלשכתו.
לבסוף הרוחות נרגעו ודרעי פינה את מקומו לטובת רה"מ 
"היה  נשמע אחרת:  כבר  כיום, שטייניץ  על המתווה.  שחתם 
שטייניץ  פתח  מאחורינו",  שזה  שמח  בהתחלה,  ויכוח  לנו 

בהתייחסותו לדרעי. עם זאת הדגיש כי "אני לא חושב שדרעי 
מתווה  שאין  בממשלה  אמר  עצמו  הוא  להתפטר,  צריך  היה 
יותר טוב מזה. הוא תמך בממשלה ובכנסת במתווה. הוא היה 
אני מעריך שבסוף הוא התפטר בשביל למנוע  צריך לחתום. 

את חסימת המתווה".
בדרעי נהג שטייניץ בכפפות של משי, כנראה בשל מיצובו 
על  מהממונה  אך  בקואליציה,  משפיע  כגורם  הפוליטי 
ההגבלים דיויד גילה, לא חסך שטייניץ את שבט לשונו. "דיויד 
גילה עשה 'פליק פלאק' בגלל יחימוביץ' ודה מרקר'', האשים 
לו  "אמרתי  גילה במתווה.  לטענתו, בתחילה, תמך  שטייניץ. 
'אתה הורס את המדינה', אז הוא ענה לי 'בשביל זה יש לך את 

סעיף 52, יש לך פיתרון בחוק'. הוא גרם נזק גדול למדינה".
גם מהמתנגדת הראשית למתווה הגז לא חסך שטייניץ את 
שבט לשונו. "שלי יחימוביץ' שיבחה אותי בפרק שלם בספר 
ולגלג:  שטייניץ  סיפר  ישראל",   לאזרחי  דאגתי  שאני  שלה 
"בראיון טלוויזיוני לא היה לשלי מה לענות על מה שכתבה 
בספר ההוא". )מלשכתה לא נמסרה תגובה לדברים(. ובכלל, 
תומכים  מהח"כים  חלק  העבודה  במפלגת  שטייניץ,  לטענת 
במתווה הגז, "הם אמרו לי אישית שהם תומכים, הם מפחדים 

מדה מרקר".
וגם מילה טובה הייתה לשר שטייניץ על הח"כים החרדים: 
פוליטית.  אותי  לחסל  ניסו  'ששינסקי',  וועדת  דיוני  "בזמן 
הח"כים  בין  ומח"כים,  הממשלה  מראש  תמיכה  קיבלתי 
הבולטים שתמכו בי היו ח"כ איציק כהן ויו"ר ועדת הכספים 

משה גפני".
אגב, אם חשבתם שסיפור הגז מאחורינו, אז טעיתם: לפי 
שעה, בג"ץ צפוי לדון בארבע עתירות שהגישו כנגד המתווה 
על ידי המרכז האקדמי למשפט ועסקים והעמותה לכלכלה בת 
קיימא, התנועה לאיכות השלטון והפורום הישראלי לאנרגיה, 
חמישית  עתירה  מרצ.  וסיעת  החופים  על  לשמירה  העמותה 

צפויה להיות מוגשת על ידי מפלגת 'המחנה הציוני'.

יעקב אמסלם

mnoy1@neto.bezeqint.net :הכותב הוא יו"ר יהדות מזווית שונה. לשאלות ובירורים

השר יובל שטייניץ בלשכתו עם כמה מהעיתונאים החרדים

  אחרי שמתווה הגז אושר, התפנה שר האנרגיה יובל שטייניץ למפגש עם התקשורת החרדית
בעיקר היה חשוב לו להבהיר: "היו אילוצים שבגללם אי אפשר היה להתיישר עם כל מתנגדי המתווה"
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לדמותם של מנהיגי ציבור

חשוב  בכינוס  אז  נכחתי  הארץ.  רעדה  שנים  כחמש  לפני 
החשובות  העמותות  לאחת  התרמה  יום  בחיפה,  שהתקיים 
משרי  אחד  ינאם  באירוע  כי  כתוב  היה  בתכניה  בארץ. 
הממשלה דאז, שר בכיר שכבר הספיק מאז לפרוש מהחיים 

הפוליטיים.
וכבר  העמותה,  מראשי  אחד  של  כאורחו  לאירוע  הגעתי 
העיר  ראש  של  המתוקשר  מעצרו  על  התבשרתי  לשם  בדרך 
לופוליאנסקי.  אורי  הרב  הזכויות  רב  איש  לשעבר,  ירושלים 
הרב אורי לא היה רק ראש העיר ירושלים, הוא סמל ודוגמא 
ובעל לב רחב  'יד שרה'  לחסד אמיתי, מנהל מעצמת החסד 
ופתוח כאולם לעזרה וסיוע עבור כל יהודי. מעצרו בפרשייה 
שכונתה לימים 'פרשיית הולילנד' הרעידה את אמות הסיפים. 
כל נבחר ציבור קיבל דקירה בגופו: אם בארזים נפלה שלהבת, 

מה יאמרו אזובי הקיר?
בכיר  שר  אותו  כי  התבשרתי  מעצרו,  על  הידיעה  עם  יחד 
מדוע?  ההתרמה.  באירוע  נאומו  ואת  השתתפותו  את  ביטל 
השתמש  שכביכול  כך  על  עמותה  ראש  נעצר  שבו  ביום 
נבחר ציבור  בתפקידו כדי לשרת אינטרסים של עמותה, אף 

לא חפץ היה להיות חשוד כמשויך לעמותה כלשהי.
על  אז  חשתי  ציבור,  איש  כל  שחש  הקשה  התחושה  את 
לופוליאנסקי,  מעל  המאסר  עננת  הסרת  לאחר  וכעת,  בשרי, 

אני מרשה לעצמי להיות גלוי ופתוח בעניין.



אין כל ספק, שעל נבחר ציבור להיות ישר דרך, דבק במטרה, 
משרת את בוחריו ולעולם לא את טובתו האישית. אך יחד עם 
זאת ברור מעל לכל ספק, כי אין אדם חף מטעויות. סדר יומו 
של נבחר ציבור, בוודאי ראש עיר כמו ירושלים, עמוס באין 
ספור נושאים. פגישות, חתימות, החלטות ואישורים. בתווך, 
מסתובבים אנשים בעלי אינטרסים, שיעשו הכול כדי להטות 

את לבו של ראש העיר לכיוונם.
כדי  לפוליטיקה  שבאו  אנשים  בין  אבחנה  לעשות  חובה 
את  לשרת  שבאו  אנשים  לבין  הציבור,  למען  טוב  לעשות 

האינטרסים שלהם דרך הפוליטיקה.
כך,  על  צריך לשלם  ברורות: אדם שעשה טעויות,  ייאמר 
אבל זה בתנאי שהוא בא לעשות רע, או לעשות טוב לעצמו. 
אדם שבא לעשות טוב לזולת, ובדרך נפל ומעד, זה עדיין לא 

פותר אותו מאשמה, אבל עדיין לא מגיע לו כלא.
הרב לופוליאנסקי מואשם בכך שנטל שוחד. למי? לארגון 
'יד שרה' שבראשו הוא עומד. אין אחד שעומד ואומר, אף לא 
במחשבה, כי הוא נטל את הכסף לכיסו. גם מתנגדיו הגדולים 

אומרים זאת.
הייתי אמנם מצפה לזיכוי מוחלט של ראש העיר לשעבר, 
אך עצם ביטול עונש המאסר, זו אנחת רווחה ענקית לכל לב 

יהודי היודע ומרגיש מי באמת זכאי.



ידוע הכלל "מי שאינו עושה - אינו טועה". כך הם מנהיגי 
חפים  להיות  אפשרות  ואין  כמעט  עושים,  כאשר  הציבור. 

מטעויות. ומי שלא עושה, כמובן שאינו מנהיג ציבור.
משה רבינו, שעל מנהיגותו אנו מתחילים לקרוא בפרשיות 
הללו, היה למעשה המנהיג הראשון הנבחר של עם ישראל. 
יצחק  היו אבות האומה, אברהם,  ישראל  אז, מנהיגי עם  עד 

ישראל.  לעם  מנהיג  בוחר  הקב"ה  הראשונה  בפעם  ויעקב. 
משה רבינו.

בפרשתנו, פרשת שמות כתוב: "ויגדל משה ויצא אל אחיו 
וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן 
בחול".  ויטמנהו  המצרי  את  ויך  איש  אין  כי  וירא  וכה  כה 
מעשהו הראשון של משה רבנו היה הריגת המצרי, לכאורה 
מעשה קיצוני, מעשה שבימינו הפוליטיקל קורקט - היה פוסל 
אותו, ללא ספק, מלכהן כמנהיג העם.  אך חז"ל מספרים לנו 
שמשה הבין שאין אפשרות להביא את המצרי למשפט צדק 
בבית דינו של פרעה, ושאין אפשרות אחרת להציל את אחיו. 
לכן הוא וידא שאין עדים למעשהו "ויך את המצרי". מעשה 

ראשון זה של משה היה מעשה של קנאה לאמת ולצדק.
במידת הקנאות לצדק בתוספת ענווה גדולה - קיבל משה 
דרכו,  בראשית  ישראל  עם  של  המנהיגות  מטה  את  רבנו 
ארצה.  כניסתם  עד  במדבר  שנה  ארבעים  להובילם  והצליח 
באמצעותו זכה עם ישראל במנהיגות של יושר מוחלט, חסד 

ומסירות נפש.
בורא  ידי  על  נבחר  רבינו  משה  ויאמר:  אדם  יטען  ואם 
העולם להיות המנהיג, מה לנו להלין על נבחרי הציבור שלנו. 
התשובה היא אחת, ואמרתי אותה לראש העיר חדרה צביקה 
גנדלמן, ביום בו נבחר לתפקידו, שעליו לזכור כי גם מי שבחר 
בו הם לא התושבים אלא הקב"ה. הוא המסובב לכל הסיבות. 
לב מלכים ושרים ביד ה'. כל מנהיגי הציבור, הם בחירה ישירה 

ביושרה,  הציבור  את  להנהיג  לשאוף  ועליהם  הקב"ה,  של 
בענווה ובצדק, וכך יהיו ראויים להנהגה אותה קיבלו לידיהם.

 


 
נושא נוסף הנלמד בפרשת השבוע, הוא עניין מיוחד הנוגע 
לחינוך המעצב את אישיותו של האדם. על עם ישראל נאמר, 
זכו להיגאל  שעל אף ששקעו במ"ט שערי טומאה במצרים, 

בזכות שלא שינו שמם, לבושם ולשונם.
הכול מתחיל ונגמר בחינוך. כאשר הילד מקבל חינוך טוב 
הקשיים  אף  על  מכן,  לאחר  שנים  עשרות  גם  צעיר,  בעודו 

והניסיונות, הוא לא זונח את החינוך אותו קיבל בעודו נער.
השבת האחרונה הייתה עבורי שבת של התעלות, במחיצת 
בבית  ויהדות',  'מדעים  הספר  בית  ותלמידי  הורים  עשרות 
ההורים  התלמידים,  לשם,  יצאנו  בנהריה.  קיי'  'בית  הארחה 
'חינוך  בנושא  שבוע  לסוף  הספר,  בית  של  ההוראה  וצוות 
שמקבלים  והאוהב,  החם  האישי,  הקשר  כמו  אין  הילדים'. 
התלמידים, כאשר יש להם את ההזדמנות לשבת בצוותא עם 

מוריהם, בסעודות השבת ובאווירה מיוחדת.
במהלך השבת נהנו ההורים והתלמידים מהרצאות מרתקות 
בשלל נושאים, ובעיקר מתוך קשר חם ואוהב, בלתי אמצעי, 

עם אלו שתפקידם לעצב את אישיותם.
 שבת שלום ומבורך.

חובה לעשות אבחנה בין אנשים שבאו לפוליטיקה כדי לעשות טוב למען הציבור, לבין אנשים שבאו 
לשרת את האינטרסים שלהם דרך הפוליטיקה  הייתי מצפה לזיכוי מוחלט של ראש העיר לשעבר, 

אך עצם ביטול עונש המאסר, זו אנחת רווחה ענקית לכל לב יהודי המרגיש מי באמת זכאי

אדם שטעה, צריך לשלם על כך, אבל זה בתנאי שהוא בא לעשות רע, או לעשות טוב לעצמו. אדם שבא 
לעשות טוב לזולת, ובדרך נפל ומעד, זה עדיין לא פותר אותו מאשמה, אבל עדיין לא מגיע לו כלא

הרב בן ציון נורדמן

לופוליאנסקי בבית המשפט                                                                         )צילום: עמית שאבי, פלאש 90(
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מבט 
אל 

העבר
התמונות הללו צולמו בשחור 

לבן ע"י תייר אמריקאי בין 
השנים 1890 ל-1900. הן נצבעו 

בטכנולוגיה ייחודיות וכעת 
הקונגרס האמריקאי מפרסם 
גלריה של תמונות מרהיבות 

של ארץ ישראל לפני 120 שנה 
 כתבה מצולמת

שבתאי פוגל

לוד

מגדל

תל 
יזרעאל

תל דן
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עתיקות כפר נחום

פני למעלה ממאה שנים תיעד תייר אמריקני את נופיה של ארץ 
את  העותמאני.  השלטון  באזור  שלט  עוד  ההן,  בשנים  ישראל. 

הסיור תיעד התייר והתמונות נשכחו ברבות השנים.
רק כעת, לאחר שהתגלו התמונות הם נחשפו לעולם והן נמצאות 
בספריית הקונגרס האמריקאי ששיחרר לפרסום גלריה של תמונות 

מרהיבות ממספר מקומות חשובים בארץ ישראל של התקופה ההיא.
התמונות צולמו כמובן בשחור ולבן בטכנולוגיה מיושנת שהייתה היחידה 
באותם ימים. אולם, התמונות עובדו מחדש ונצבעו בצבעים חיים בטכנולוגיה 
לנו  ומאפשרת  עין  מרהיבת  התוצאה  פוטוכרום".  "שיטת  הנקראת  ייחודית 

להביט אל נופיה הקסומים של ארץ ישראל ממרחק הזמן.
התמונות הללו מלמדות שכל עוד עם ישראל לא התיישב בארץ ישראל, הייתה 
הארץ שממה. מי שקרא בספרי ההיסטוריה של מאות השנים האחרונות יודע 
שלא חשוב מי שלט בארץ ישראל, לא הצליחו ליישב אותה כדבעי והאדמה 
הייתה שוממה. לא היו גידולים של ממש ולא הצליחו אלו שהתגוררו באזור 

להפריח את השממה, עד שהחלו עליות היהודים בתחילת המאה שעברה.


הר 
תבור

עתיקות 

כפר נחום

סבסטיה 
הרי 

שומרון

נבי 
סמואל

בריכות 
שלמה
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פרשת
ההכרעה

בית דין
אישוםעונשמיוחדמשדר  ערעורקנס

שוחדמאבק חסר פשרות
מאסר

חדשות
ההכרעה

בית דין
עונשמיוחדמשדר 

ערעורקנס
שוחדמאבק חסר פשרות
מאסר

חדשות ההכרעה
בית דין

אישוםעונשמיוחדמשדר  ערעורקנס
שוחדמאבק חסר פשרות
מאסר

חדשות

לא הוכחה השופט

זיכויו

משל ושנינה // משה ולדר

shninat@gmail.com :לתגובות

יום שני 
פיהוק  ופיהק  באגביות  האולפן  אל  נכנס  השדרן 

ארוך.
מה יש לנו היום? הוא שאל את המפיק, וזה הגיש 

לו כמה דפים מסודרים לפי נושאים וזמני שידור.
אויש, הוא אמר, שוב אלה מהחברה לייצור עפרונות צבעוניים, 
אני שונא לדבר איתם וכבר אמרתי לך את זה, לאחד מהם גם יש 

ש"ין שורקת כזו שעפות לך האוזניות.
לא  גדול בשעה השניה,  חור  לנו  יש  מה לעשות, אמר המפיק 
מצאתי משהו אחר, אבל תתעודד, המשפט של אולמרט ממלא 

כמעט את כל השעה הראשונה.
השדרן פקק את אצבעותיו והרכיב את האוזניות, ברקע נשמע 
דבר  שום  על  דיווח  לא  הצער  שלמרבה  החדשות  קריין  עדיין 

חדש מלפני שעתיים, האלה מהעפרונות עדיין בשטח.
הפתיח נשמע והטכנאי נתן לו את האות.

והיום  בשבוע  שני  יום  זהו  המאזינים,  לכל  טוב  בוקר  שדרן: 
נדבר על כמה דברים שבוערים לנו על הפרק, בין השאר, משפט 
אולמרט, הערעור בעניינו של ראש הממשלה לשעבר, שהורשע 

בקבלת שוחד ונידון לשש שנות מאסר עתיד להיפסק מחר,
ההוא  את  כבר  לי  השגת  לשידור(:  מתחת  הטכנאי  אל  )פונה 

ממשרד המשפטים?
על  המשפטים  ממשרד  כורש  גדי  עם  נדבר  בשידור(  )ממשיך 
כן,  כמו  הכפיים,  נקיון  במבחן  ציבור  אישי  בהעמדת  הצורך 
נדבר גם עם תושב הולילנד על תחושותיהם של אנשים שגרים 

במקום שכולם מסביב יודעים שכולו קומבינה אחת גדולה,
)מתחת לשידור( יש שיר? יש שיר?

)ממשיך בשידור( אבל לפני הכל נשמע שיר ישן שכולנו אוהבים 
ואז נתקדם הלאה.

השדרן סוגר את המקרופון ומתמתח למשך כמה שניות, ברקע 
לעצמו,  מזמזם  הוא  והצדק,  היושר  ברוח המשפט  שיר  נשמע 

מזייף קלות בפזמון.
)לאחר כמה דקות( שלום לך גדי כורש, בכיר במשרד המשפטים 

.
כורש: שלום ובוקר טוב למאזינים.

השדרן: לך יש זיקה, איך לומר, אישית, לפרשת השוחד הזו.
כורש: כן, אפשר לומר, אני נגד שוחד.

השדרן: כן, ופה בבירור היה שוחד, עכשיו תגיד לי, גדי, איך 
קורה,

כורש: כן,
השדרן: שאיש ציבור,

כורש: כן,
השדרן: לוקח שוחד.

שלקיחת  ולומר  להקדים  רוצה  אני  ברשותך  כן,  אה,  כורש: 
שוחד  נטילת  משפטית  ומבחינה  החוק,  פי  על  אסורה  שוחד 
השוחד  נוטל  מבין  אתה  עיקריים,  מרכיבים  משלושה  בנויה 

צריך לדעת ש...
השדרן: אבל גדי, שוחד?

כורש )מתבלבל(: אה, כן, זה מה שהתחלתי...
בכוחו  ישתמש  ציבור,  נבחר  ציבור,  שאיש  יתכן  לא  השדרן: 
כדי לפעול למען אינטרסים אישיים וכלכליים, אתה שומע על 

מה אנחנו מדברים כאן? הוא לקח שוחד! על פי מה שמספרים 
מדובר במליונים. 

לקחת  אמור  לא  ציבור  שנבחר  ברור  זה,  לגבי  אה  כן,  כורש: 
מעמידה  היא  עושה,  כרגע  המשפט  שמערכת  מה  וזה  שוחד, 

נבחר ציבור במקומו, אני חושב ש...
ושמענו  נבזיות,  בכזאת  להתנהג  מסוגל  אדם  בן  איך  השדרן: 
אתה  כספים,  אותם  באמצעות  בחו"ל  טייל  גם  שהוא  עדויות 
חושב שזה נורמלי? השופט רוזן פסק בתבונה רבה, ונראה שכל 

שינוי בפסק הדין יהיה פשוט מיותר.
)מתחת לשידור( עוד כמה זמן יש לנו, שמישהו יביא לי קפה, 

השגתם את מוטי?
כורש: מיותר אני לא יודע...

השדרן: או קיי נגמר לנו הזמן, משפט אחרון שלך, לאן אתה 
רואה את זה הולך?

כורש: אני מאמין שבית המשפט בחן את התיק בחומרה רבה 
והוא יעשה את הכל כדי שהצדק יצא לאור.

השדרן: גדי כורש, תודה רבה לך, עכשיו פרסומת.
)לאחר הפרסומת( שלום לך מוטי קירשנר, תושב הולילנד.

קירשנר: שלום שלום.
שדרן: תגיד,
קירשנר:כן,

שדרן:איך זה,
קירשנר:כן,

שדרן:לגור בהולילנד?
קירשנר: זה מקום נחמד מאד, יש נוף וזה.

שדרן:כן, ואיך אתה מרגיש עם זה שכל המקום הזה הוא בעצם 
קומבינה אחת גדולה, הרי רואים מרחוק שזה משהו לא חוקי, 

תושבי בית וגן הסמוכה לא לועגים לכם?
קירשנר: יש קצת מתיחות, אבל בסך הכל מאד נחמד פה, יש 

הרבה נוף.
שדרן: והתחושה הכללית של התושבים, רמאות, שקר, הפרת 

אמונים?
קירשנר: לא, ממש לא, אנחנו מטאטאים הכל מתחת לשטיח, 

מרגישים פה ממש טוב, אה, ויש גם נוף.
שדרן: כשאתה יושב במרפסת שלך וצופה על הנוף הרב, יוצא 

לך לחשוב לפעמים על אהוד אולמרט?
)מתחת לשידור( אני רואה שלא הולך איתו, תעיפו אותו מהקו 

עוד דקה.
קירשנר: לא ממש.

ושתמיד  קירשנר,  מוטי  לך  רבה  תודה  טוב,  חבל,  אה,  שדרן: 
נגור במקומות טובים.

מבזק החצי משודר, השדרן בוהה בחלון וחושב על גלידה.
בכלא  לשעבר  סוהר  אוחנה  יוסי  לך  שלום  המבזק(  )לאחר 

מעשיהו.
אוחנה: שלום לך, שלום למאזינים.

שדרן: תגיד,
אוחנה:כן,

שדרן: איך זה בבית הכלא?
אוחנה: בית הכלא הוא מקום נחמד מאד, טוב חוץ מהקטע הזה 
שאתה מבודד מהחברה והעצמאות שלך נשללת ממך, אבל חוץ 

מזה הכל טוב.
שדרן: תתאר לי את תאי הכלא, במקומות שסביר להניח שראש 

הממשלה לשעבר יבקר בקרוב, וישב שם שש שנים.
אוחנה: אה, יש מיטה כזו, וכיור וארונית, ובלטה כזו שהאסירים 
חושבים שאנחנו לא יודעים שהיא רופפת והם מחביאים שם כל 

מיני דברים, נו, אתה יודע איך זה...
השדרן: לא, לא ממש.

אוחנה: וזהו בעצם, יש גם רדיו.
השדרן: ותגיד, יוסי, הם מקבלים סבון נוזלי?

אוחנה: רק בימי שלישי.
השדרן: ואיך האוכל?

אוחנה: סביר, כלומר בראשון יש בטטה ועוף בשני יש שניצלים 
בשלישי יש...

השדרן: כן הבנתי את הרעיון...
אוחנה: ואורז ואפונה, ויש גם גלידה בסוף ואז...

השדרן: תודה רבה לך יוסי אוחנה.
אוחנה:ולפעמים יש גם חטיפים ו...

התכנית ממשיכה כרגיל.
יום שלישי לאחר פרסום תוצאות הערעור

השדרן )באווירת נכאים(: אז זהו פסק הדין שנקבע היום, אהוד 
אולמרט הולך לשבת ארבע וחצי שנים פחות, שלום לך עורך 

הדין אבישי גולומב.
גולומב: בוקר טוב.

השדרן: איך,
גולומב:כן,

השדרן )כמעט בוכה(:קורה דבר כזה?
גולומב: קודם כל לא צריך להשבר מזה, לא קרה כלום, בסך 

הכל ארבע וחצי שנים פחות...
השדרן )מתפרץ בבכי(: בואההההההה,

יהיו עוד הרשעות של אישי ציבור  זה יעבור,  גולומב: די, די, 
אני מבטיח לך...

השדרן )מוחט את אפו בקול(: אתה יודע... כמה שעות שידור... 
אנשים  מיני  כל  עם  שיחות  כמה  הזה?  העניין  על  הוצאתי 
מעצבנים, כמה מונולוגים ארוכים ומושחזים, ומה נותנים לי? 

שנה וחצי בפנים? זה שוחד זה?
קצת  גם  חייבים  לעשות  מה  אין  התיק,  זה  תראה  גולומב: 

להתבונן בעובדות.
יד  במחי  להרוס  ככה  אפשר  אי  שמובדות!  עובדות  השדרן: 
עבודה של שנים, אני איש תקשורת מוערך, גורמים לי להרגיש 

פה כמו איזה איש רגיל וחסר השפעה על מה שקורה כאן...
גולומב: די, די, עזוב את זה אולמרט לא שווה את זה שתבכה 

בשבילו.
השדרן: אתה באמת חושב ככה?

גולומב: בטוח.
כבר  לי  נמאס  )צווח(  אחר,  לעניין  נעבור  עכשיו  השדרן: 
צריך  מי בכלל  נודניקים,  לייצור עפרונות צבעוניים,  מהחברה 

אותם.
)הטכנאי באוזניות( השתגעת? שכחת ללחוץ על הכפתור אתה 

בשידור!
)צליל ניתוק( הם ירדו מקו, אה, יש לנו חור ענק בשעה השניה.  
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