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ינון פלח

דיל ודברים
לרגע  דרעי  אריה  המתין  שנה   22
הייתה  הדרך  הפנים.  למשרד  שישוב 
פתלתלה. לא מעט מהמורות הונחו בדרך 

לכיבוש היעד הנכסף. 
כמעט  חלפו  ש"ס,  להנהגת  שחזר  מהיום 
את  ראה  הוא  הקודמת  בקדנציה  שנים.  שלוש 
בקדנציה  האופוזיציה.  מספסלי  הממשלה  שולחן 
שהסבירו  המשפטנים  מיטב  גויסו  הנוכחית, 
בחר  נתניהו  הפנים.  כשר  לכהן  יוכל  לא  שדרעי 
להשאיר את המשרד המדובר בידי הליכוד. דרעי 
לקח את משרד הכלכלה, וכפרס ניחומים, קיבל גם 

את משרד הנגב והגליל.
סעיף 52 הידוע עליו סירב לחתום, הוביל אותו 
לפרישה ממשרד הכלכלה. נתניהו עט על המציאה. 
משרדי  חמישה  בידיו  מחזיק  הוא  ממילא  הרי 
ממשלה, ליום פקודה, או ליום שבו ייאלץ לחלק 
תיקים לשותפה פוטנציאלית שתסכים להרחיב את 

שורות הקואליציה.
סוכם  ודברים.  דיל  התקיימו  לדרעי  נתניהו  בין 
משרד  יקבל  דרעי  הכלכלה,  למשרד  שבתמורה 
ממשלתי נוסף בסבב התיקים הראשון. על הדרך, 
משרד הנגב והגליל עבר שינוי השם והפך למשרד 

הפריפריה הנגב והגליל. 
סילבן שלום  הגיע מהר מהצפוי.  התיקים  סבב 
הבין  נתניהו  הפוליטיים.  מהחיים  לפרוש  נאלץ 
כבר  הליכוד.  בידי  ישאר  לא  הפנים  שמשרד 
שלום,  סילבן  של  פרישתו  עם  כשבועיים,  לפני 
לא  הפנים  משרד  סיעתו:  לחברי  נתניהו  הודיע 
בטרם  עוד  במשרד  שחשק  דרעי,  בידינו.  יישאר 
אחרי  הגיעה.  ששעתו  הבין  הקואליציה,  הורכבה 
המשוכות  את  צלח  בממשלה  לשר  מינויו  שעצם 
אמורה  לא  הפנים,  למשרד  כניסתו  המשפטיות, 

לחולל מהומות פוליטיות שיסכלו את המינוי.
סבב התיקים שנתניהו מתכנן עדיין לא יצא אל 
הפועל. חברי כנסת כצחי הנגבי, בני בגין ואחרים, 
ממתינים לטלפון המיוחל מלשכת ראש הממשלה. 
בגין כבר היה שם. הוא מונה לשר ונאלץ להתפטר 
כדי שנתניהו לא יעבור את מכסת השרים המותרת. 
אבל  הממשלה.  לשולחן  לשוב  עשוי  הוא  כעת, 

נתניהו טרם החליט.
לדרעי לא היה זמן להמתין לסבב התיקים. אצל 
עשויות  ההתלבטויות  יודע,  כמוהו  ומי  נתניהו, 
בעודו  הברזל  על  יכה  לא  אם  רב.  זמן  להימשך 
לתפקיד  לשוב  ההזדמנות  את  יחמיץ  הוא  חם, 
משנת  ממשלות  בשלוש  מילא  אותו  המיתולוגי 

1988 עד 1993 אז נאלץ לפרוש.

מינוי וגמור

לא  שנתניהו  וכדי  התפקיד,  לקראת  כהכנה 
שר  לתפקיד  למנותו  חושש  שהוא  ויאמר  יתפתל 
חוות  דרעי  ביקש  משפטיים,  קשיים  בשל  הפנים 
דעת מנומקת של היועץ המשפטי לממשלה יהודה 
ויינשטיין. בחוות הדעת ששלח היועץ לדרעי, כתב 
הפנים  שר  לתפקיד  דרעי  של  מינויו  כי  וינשטיין 
"אינו לוקה באי סבירות קיצונית". וינשטיין סייג 
דחו  כאשר  אוגוסט,  בחודש  כי  וציין  דבריו  את 
לשר  דרעי  של  מינויו  נגד  עתירה  בג"ץ  שופטי 

קשיים  'מעורר  המינוי  כי  קבעו  הם  הכלכלה 
הסבירות'.  מתחם  גבול  'על  ומצוי  משפטיים' 
למינוי  ביחס  גם  שריר  אלו  קביעות  של  "כוחן 

המוצע כעת", כתב וינשטיין בחוות הדעת.
האם זה מה שימנע מתנועות חוץ פרלמנטריות 
התנועה  מזה.  תשכחו  המינוי?  את  לנטרל  לנסות 
לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"צ נגד המינוי. 
להגיש  שבכוונתה  הודיעה  אומ"ץ  תנועת  גם 
עתירה בנושא. זה לא מנע משרי הממשלה לאשר 

את מינויו של דרעי פה אחד. 
את מבחן בג"צ דרעי יעבור. סביר להניח שלא 
מדרעי  שימנעו  חדשים  משפטיים  נימוקים  יצוצו 
למשרד  נכנס  כבר  הוא  בינתיים,  בתפקיד.  לכהן 
ביומו הראשון, הוכיח שליטה ברזי  וכבר  הפנים. 
המשרד, אותו הוא מכיר היטב. עשרים שנה חלפו, 
לפתחו  ראשי הרשויות שוב משחרים  והנה שוב, 

וממתינים למוצא פיו. 
מכאן ואילך, הדרך סלולה. דרעי לא יוכל לטעון 
שלא קיבל לידיו משרדים ביצועיים. כעת, כשבדיו 
לו את  יש  והגליל,  הנגב  הפנים, הפריפריה,  תיקי 
כל ארגז הכלים הדרוש לחולל מהפכות. המשרדים 
היעד  ולקהל  ש"ס  של  למידותיה  תפורים  הללו 
שאב  הפנים  ממשרד  להגיע.  דרעי  מבקש  אליו 
דרעי את כוחו. משם, בנה את הדימוי של מנכ"ל 
יצליח  האם  שנים.  במשך  אותו  שליווה  המדינה 
הפוליטי  שהרעב  או  העבר,  תהילת  את  לשחזר 
דעך  לחייו,  השלושים  בשנות  קטליזטור  שהיווה 

עם הזמן כשהוא עמוק בעשור השישי? 
בהצבעה  הבאה  בשנה  יהיה  האמיתי  המבחן 
בו  להחיל  יצליח  אם  השנתי.  המדינה  תקציב  על 
הוא  היכולת,  לכת לטובת מעוטי  שינויים מרחקי 
גזירות,  תקציב של  זה  יהיה  אם  עולמו.  את  יקנה 

יופנו אליו האצבעות המאשימות.

מה נשתנה?

קצר.  לביקור  השבוע  הגיע  ההיסטוריה  שר 
גם  ומוקלט,  מצולם  מתועד,  הכל  שבו  בעידן 

דברים שנשכחו, עשויים לצוץ.
הידיים  כיפופי  מלחמת  כאשר  שנה,  לפני  רק 
בין המפלגות התנהלה בעוצמה ערב הקמתה של 
הממשלה הנוכחית, הבין דרעי שמשרד הפנים לא 
יהיה בידיו, בוודאי לאחר שמינהל התכנון הועבר 

למשרד השיכון לבקשתו של השר משה כחלון.
דרעי החליט להפוך את הלימון ללימונדה. כלל 
לא רציתי את משרד הפנים, טען. בראיון שהעניק 
צה"ל  בגלי  סגל  ועמית  דקל  ירון  לעיתונאים 
שהחליט  זה  הוא  כי  דרעי  אמר   ,2015 באפריל 
לשרת  בא  כשאני  "היום,  הפנים.  תיק  על  לוותר 
רוצה  אני  בממשלה,  כשר  הציבור  את  בחזרה 
לביקורת  גם  קשוב  ואני  הציבור  כל  את  לשרת 
שמראש  למשרד  להיכנס  רוצה  לא  אני  ציבורית. 
בראיון.  דרעי  אמר  שמאל",  ברגל  אליו  נכנס  אני 
"לכן הכרעתי שאני לא נאבק על המשרד. למעשה, 
בשביל התיקון האמיתי החברתי הייתי צריך לחזור 
נגדי  נוראי שהגישו  עוול  לי  למשרד הפנים. עשו 
ממנו  הציבוריים,  בנושאים  אישום  כתב  בעבר 

זוכיתי על ידי הרכב של שלושה שופטים".
וכדי להוציא מליבם של הטועים הוסיף דרעי: 

"שלא יהיה ספק, אם הייתי נאבק על משרד הפנים, 
מכיוון  התכנון,  כולל  במלואו,  אותו  הייתי מקבל 

שבלעדינו אי אפשר להקים ממשלה".
ודרעי  ראיון  מאותו  חלפו  חודשים  תשעה 
הנסיבות.  בעיקר  השתנה?  מה  הפנים.  שר  שוב 
כשנאמרו הדברים, הבין יו"ר ש"ס שדרכו למשרד 
להיוולד  עשוי  מה  יודע  היה  אם  נחסמה.  הפנים 
תשעה חודשים לאחר מכן, היה דרעי בורר היטב 

את מילותיו.

שומרים על המסורת

אחד משרי העבר של הליכוד הגדיר את נתניהו 
במילים הבאות: בנימין נתניהו הוא סך כל פחדיו. 
על  סומך  אינו  שהוא  העובדה  אחרות:  במילים 
בטוח  הוא  אחד.  בכל  לחשוד  לו  גורמת  איש 
שכולם מנסים להפיל אותו. גם יריביו באופוזיציה, 
מפלגתו  בכירי  אפילו  בקואליציה,  חבריו  גם 

שמבקשים לרשת את מקומו.
אמיתות.  חצאי  על  מבוססים  מהפחדים  חלק 
בליכוד ומחוצה לו ממתינים פוליטיקאים בכירים 
ליום שבו נתניהו יפנה את הבמה. אחרי הבחירות 
לפיהן  השמועות  האוויר  לחלל  נזרקו  האחרונות, 
מהחיים  יפרוש  נתניהו  הנוכחית  הקדנציה  בתום 

הפוליטיים.
לפריימריז.  הולכים  לא  שמועות  שעם  אלא 
מלבד  מקום,  לשום  ללכת  מתכוון  לא  נתניהו 
וטענו  השבוע  התלוצצו  בליכוד  נוספת.  לכהונה 
קדנציה,  אחר  קדנציה  להתמודד  ימשיך  שנתניהו 
עד שיגיע היום שבנו יאיר יוכל להתמודד בעצמו. 
במפלגת  באירוניה  זאת  מכנים  נתניהו,  ממלכת 

השלטון.
שמכהן  נתניהו,  ברור,  היה  לא  שעוד  למי 
מתכוון  ממשלה,  כראש  במצטבר  שנים  כעשר 
לעקוף בהליכה את שיאו של בן גוריון. אם יצלח 
ישבר.  השיא  תומה,  עד  הנוכחית  הקדנציה  את 
שראשי  שיא  זה  יהא  נוספת,  לקדנציה  ייבחר  אם 

הממשלה הבאים יתקשו לשחזר.
הצליח  שמחד  הממשלה,  בראש  בו  יש  מה 
מעורר  ומאידך,  לתפקיד,  פעמים  ארבע  להיבחר 

כל כך הרבה אנטגוניזם?
כגודל ההצלחה כך גודל המתקפה. ככל שיריביו 
גודל התסכול של  הפוליטיים מתגמדים לידו, כך 
למתג  הצליחו  שלא  התקשורת,  מבכירי  רבים 
על המשך שלטונו  לאיים  חלופי שבכוחו  מועמד 

של נתניהו.
שנתניהו  העובדה  על  התקשורת  עטה  השבוע, 
התעקש לקיים פריימריז לתפקיד יו"ר הליכוד, על 
ההחלטה  מועמדות.  הגיש  לא  איש  שמלבדו  אף 
בינתיים בוטלה ונתניהו משייט כל הדרך לתפקיד 

יו"ר הליכוד מבלי להעמיד את עצמו לבחירה.
האם זה נכון? האם זה דמוקרטי? כנראה שכן. 
כל עוד החוקה מאפשרת זאת, אין הגיון בהוצאת 
הליכוד  מתפקדי  לשווא.  משאבים  ובזבוז  כספים 
הפרגוד  מאחורי  עצמם  את  למצוא  אמורים  לא 
של  בחירתו  הלבן.  לפתק  נתניהו  בין  ולהתלבט 
נתניהו לתפקיד והכרזתו כמנצח ידועה עוד בטרם 
לביטולן  המחודשת  ההחלטה  הפתיחה.  שריקת 
היא  היו"ר,  תפקיד  על  המקדימות  הבחירות  של 

"בארה"ב נשיא 
מכהן שזוכה 
בפריימריז הוא 
הנורמה, ונשיאים 
כגון לינדון ג'ונסון, 
שנאלצו לפרוש 
בתום כהונה אחת 
בגלל מרד פנים-
מפלגתי, הם 
היוצא מן הכלל. 
בהקשר הישראלי, 
זה מתהפך. אנחנו 
מתקשים להכיל 
מנהיג דומיננטי, 
מהסוג שמאפיין 
את תקופתו, כמו 
בן גוריון, לטוב 
ולרע. 
"גם אם יש דבר 
מה בטענות 
המופנות כלפי 
נתניהו והתעלולים 
הביורוקרטיים 
שבעזרתם הוא 
משמר את כוחו 
בתוך מפלגתו, 
חשוב לזכור שהוא 
כן מעמיד את 
עצמו להצבעה, 
בניגוד לחבריו 
היו"רים ב"כולנו" 
וב"יש עתיד". 
לנתניהו, כך אנחנו 
לומדים משנה 
לשנה, יש את זה. 
ומי מהליכודניקים 
שחושב אחרת 
צריך להפסיק 
ליילל ופשוט 
להתמודד"
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החלטה נבונה. שום תועלת לא תצמח לדמוקרטיה 
מבחירות כאלו. אותה חוקה שבגינה נטען כי חובה 
לקיים את הפריימריז, היא אותה חוקה שמאפשרת 
כעת שלא לקיים את הפריימריז. זה רק תלוי לאיזה 
צד של המפה הפוליטית משתייך המשפטן שקורא 

את החוקה.
ובכל זאת, היו שטענו כי בחירות הן בחירות וכי 

על הבוחרים לממש את זכותם הדמוקרטית. 
ראשית;  דברים.  שני  לומר  ראוי  לכך  בהקשר 
דמוקרטי.  הליך  מתקיים  לא  המפלגות  במרבית 
לא בישראל ביתנו, לא ביש עתיד, לא בכולנו, לא 
ויהדות  בש"ס  לא  ובוודאי  המשותפת,  ברשימה 
יו"ר  של  בידיו  לרוב  נתון  הרשימה  הרכב  התורה. 

המפלגה שמרכז בידיו כוח עצום.
הבית היהודי, הליכוד והעבודה, נותרו השרידים 
מפלגות  בעבר.  נהוגה  שהייתה  לשיטה  האחרונים 
ראויים  מועמדים  לייבא  שאפשר  הוכיחו,  המרכז 
פניהם  את  לחלות  מהם  לדרוש  מבלי  לפוליטיקה, 
הדרך  כל  את  ולעשות  המפלגה  מרכז  חברי  של 
שנטחן  בורקס  לנשנש  כדי  שמונה  ולקרית  לאילת 
מפלגה  פעיל  שעורך  מצווה  בבר  המימונה,  לאחר 
שהחליט לדחוק את בנו לעול המצוות כבר בגיל 12 
וחצי, כיוון שהתאריך האמיתי נופל אחרי הבחירות.
לברור  לבוחר  לאפשר  נועדו  בחירות  שנית; 
את  מגיש  לא  אחד  אף  כאשר  אופציות.  שתי  בין 
אם  הבוחר.  פי  את  לשאול  הטעם  מה  מועמדותו, 
רצו מתמודדים אחרים להציב את עצמם לבחירה, 
הנדרש  החתימות  מספר  את  לאסוף  נא  יואילו 
ולהציב עצמם כמתמודדים על תפקיד יו"ר הליכוד.

הצליחה  נתניהו  של  התכנית  התחתונה:  בשורה 
את  לתפוס  ביקש  הכל  בסך  הוא  המידה.  על  יתר 
ערוכים.  ולא  מוכנים  לא  כשהם  במפלגה  יריביו 
ממשלה,  כראש  מכהן  נתניהו  עוד  שכל  מסתבר 
לא  ולפיה  המסורת  על  לשמור  ממשיך  הליכוד 
מדיחים ראש ממשלה מכהן מתפקיד יו"ר הליכוד. 
כך היה עם בגין, כך היה עם שמיר. המורשת הזו לא 

תיעצר ככל הנראה אצל נתניהו.

תפסיקו ליילל

את הסאגה סביב הבחירות לתפקיד יו"ר הליכוד, 
עיתון  פרשן  שלומוביץ,  נתנאל  להגדיר  היטיב 
"הארץ". "לפעמים אין ברירה אלא להגן על בנימין 
מתקפה  תחת  נמצא  הליכוד  "יו"ר  כתב.  נתניהו", 
מכל כיוון על כך שדחף לקיום בחירות על ראשות 
מולו.  כך שאיש לא מתמודד  ועל  מפלגת השלטון 
את  לבטל  החליט  הליכוד  של  הדין  שבית  למרות 
לא  שהם  שהסיבה  לזכור  חשוב  הפריימריז,  קיום 
מתקיימים אינה בגללו, אלא בגלל שאיש לא טרח 

להתמודד נגדו.
"כמי שנוטים לשאת מבט לאח הגדול באמריקה 
לקח  ללמוד  נהדרת  הזדמנות  זו  לחיקוי,  כמודל 
חשוב. קחו למשל את מערכת הבחירות האחרונות 
לנשיאות ב-2012, ותראו אם זה נשמע לכם מוכר: 
לחזור  נדרש  דמוקרטית  בשיטה  מכהן  שליט 
נוספת  למפלגתו כדי לבקש מנדט מחודש לכהונה 
לקראת התמודדות בראשותה בבחירות כלליות. אף 
מועמד רציני לא מתמודד מולו, זולת כמה מועמדי 
מחאה אזוטריים. ההליך הפרוצדורלי של ההצבעה 
מתקיים כסדרו. ברק אובמה, כצפוי, נבחר פה אחד 

על ידי 50 מדינות והתמודד לכהונה שנייה.
את  לעכל  מצליחים  לא   2016 בישראל  "והנה 
מנדט  המבקש  שלטון  מפלגת  מנהיג  של  קיומו 
אפשר  מסחררת.  בצורה  ומצליח  נוספת,  לכהונה 
וראוי לסלוד ממדיניותו של נתניהו ברמה החברתית-
ואפשר  בכלל.  ולשמאל  לערבים  וביחסו  כלכלית 
לארה"ב,  בניגוד  שבישראל,  העובדה  את  לבקר 
הממשלה.  ראש  כהונות  מספר  על  הגבלה  אין 
אבל אי אפשר להתכחש לכך שלפי כללי המשחק 
בישראל, הפריימריז הבאים בליכוד הם תוצאה של 
פוליטיקאי מיומן ששמר את אחיזתו במפלגתו עד 

גדעון סער לא מוותר על  יריבים.  לו  כדי כך שאין 
המרוץ כי אין לו זמן לקמפיין. הוא מוותר כי הוא 

חכם ויודע שיפסיד.
הוא  בפריימריז  שזוכה  מכהן  נשיא  "בארה"ב 
שנאלצו  ג'ונסון,  לינדון  כגון  ונשיאים  הנורמה, 
לפרוש בתום כהונה אחת בגלל מרד פנים-מפלגתי, 
הם היוצא מן הכלל. בהקשר הישראלי, זה מתהפך. 
מהסוג  דומיננטי,  מנהיג  להכיל  מתקשים  אנחנו 

שמאפיין את תקופתו, כמו בן גוריון, לטוב ולרע. 
"גם אם יש דבר מה בטענות המופנות כלפי נתניהו 
משמר  הוא  שבעזרתם  הביורוקרטיים  והתעלולים 
כן  שהוא  לזכור  חשוב  מפלגתו,  בתוך  כוחו  את 
מעמיד את עצמו להצבעה, בניגוד לחבריו היו"רים 
ב"כולנו" וב"יש עתיד". לנתניהו, כך אנחנו לומדים 
משנה לשנה, יש את זה. ומי מהליכודניקים שחושב 

אחרת צריך להפסיק ליילל ופשוט להתמודד".

כחומר ביד החוקר

ישנה רק סיטואציה אחת שבה על אף ביטולן של 
הבחירות המקדימות, נתניהו לא יתמודד על ראשות 

הממשלה. 
נתניהו תלוי בחסדם של חוקרי המשטרה. חקירת 
הממשלה  ראש  מעונות  בפרשת  הראשונה  הגברת 
והסיכוי שגם נתניהו יוזמן לחקירה, עלולות לפתוח 
נתניהו  של  מועמדתו  את  ולהציב  פנדורה  תיבת 

כבעייתית.
קודמו  עם  להתייעץ  יכול  נתניהו  הזה  בעניין 
בתפקיד, אהוד אולמרט. חקירת המשטרה שנפתחה 
נוספות  חקירות  של  לפתיחתן  הובילה  כנגדו 
נאלץ  אולמרט  דבר,  של  בסופו  אחרות.  בפרשיות 
שצלח  משפטי  מאבק  לנהל  כדי  מתפקידו  לפרוש 

חלקית.
נתניהו, שהצליח לשלוט במפלגתו שליטה ללא 

עוררין, תלוי כעת בחסדם של חוקרי המשטרה.

המבחן האמיתי 
יהיה בשנה 

הבאה בהצבעה 
על תקציב 

המדינה השנתי. 
אם יצליח 
להחיל בו 

שינויים מרחקי 
לכת לטובת 

מעוטי היכולת, 
הוא יקנה את 

עולמו. אם יהיה 
זה תקציב של 
גזירות, יופנו 

אליו האצבעות 
המאשימות

דרעי ידע שהוא חייב להכות בברזל בעודו חום ולא להמתין לסבב המינויים שמתכנן נתניהו. דרעי ונתניהו השבוע במליאת הכנסת                         )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(
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כל קדנציה וה'צדיק בסדום' שלה. חבר-הכנסת )'הליכוד'(, 
מיקי )מכלוף( זוהר, מכריז מעל כל במה אפשרית: "המשימה 
במדינת  שיהיה  השבת':  'חוק  את  להעביר  היא  בכנסת  שלי 

ישראל יום מנוחה לאומי". 
המגויסת,  הישראלית  בתקשורת  והעיתונאים  השדרנים 
היה  'פופוליסט'.  אותו  מכנים  עליו,  מגחכים  בו,  מזלזלים 
אפילו מי שהשווה אותו לאורן חזן. אבל מיקי לא נשבר. הוא 

דֵבק במשימתו, ביתר-שאת. 
במפתיע,  לו  וערכו  'להדר'  החליטו  גלי-צה"ל  שדרני  שני 
גם שאלו  הם  נכשל.  זוהר  שבת.  בהלכות  מבחן  חי,  בשידור 
אותו אם הוא שומר שבת כהלכתה, והוא השיב: "אני משתדל, 

אך לא תמיד מצליח".
הם ניסו להוסיף בכך שמן למדורת הליצנות: מי שאינו יודע 

שבת כהלכתה מהי, כיצד יכול הוא להילחם על כבודה? 
הגמור.  הוא  "ההפך  אפיים:  אחת  מנה  להם  השיב  זוהר 
לא,  אז  וחברתיים.  סוציאליים  מניעיי  כמה  עד  מוכיח  רק  זה 
אני  זקוק לאישורים שלכם כדי לפעול למען השבת.  אני לא 
אדם שמאמין בערך השבת, גם אם אתם חושבים אחרת. אני 
שומר שבת ואוהב את השבת, אני חושב שהיא מתנה נפלאה 
לכל אדם, לכל משפחה בישראל, לחברה בישראל ולכלכלה 

הישראלית".
על היהדות החרדית להוקיר את השגריר האמיץ והמפתיע 
שצמח דווקא מתוך ערוגות 'הליכוד'. אשריו שנתפס על דברי 
'חוק  על  בתקשורת  מלגלגים  כך  אם  וחישבו:  צאו  תורה. 
ליוזם  אם  קורה  היה  גלוי-הראש, מה  זוהר  מיקי  השבת' של 

החוק היו קוראים מוישה גפני או יענק'ל פרוש? 
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אבל רגע, מדוע הם, הפוליטיקאים ואני התקשורת, מתנגדים 

כל-כך ל'חוק השבת'? מה כל-כך מפריע להם?
הראשי  הרב  סבי,  שכתב  נפלא  בדבר  להתרכז  מומלץ 
לרחובות רבי שלמה הכהן קוק זצ"ל )הרעיון מובא ב'מחשבת 
בפירושו  מאיר(,  ישראל  דודי,  בן  על-ידי  ועּוַּבד  שלמה' 
משה  של  יעול'  'הצעת  על  מסופר  במדרש  שמות:  לפרשת 
יום  להם  "תן  הישראלי:  האדם  כוח  ל'שדרוג'  לפרעה,  רבנו 
אחד לנוח, ותראה שהם יחזרו לעבודה למחרת רעננים הרבה 
יותר. כי מי שעובד רק שישה ימים ולא שבעה, בסופו של דבר 

עובד הרבה יותר". פרעה משתכנע. "איזה יום?" הוא שואל 
את משה. "שביעי!" – עונה לו משה כאילו באקראי. על מצות 
יותר, רק כאשר חנו  השבת בני ישראל אומנם נצטוו מאוחר 
במרה, אבל כבר הייתה מסורת מהאבות שביום השביעי לא 

עובדים.
את  מבטל  פרעה  שבתות,  כמה  לאחר  דבר,  של  בסופו 
הסכמתו ליום מנוחה ומחליט להעביד את בני ישראל שבעה 
ַעל  ָהֲעבָֹדה  "ִּתְכַּבד  טוב.  פחות  יעבדו  אם  גם  בשבוע  ימים 
ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר" )שמות ה, ט(. אומר 
המדרש: "מלמד שהיו בידם מגילות שהיו משתעשעים בהן 
משבת לשבת לומר שהקדוש ברוך הוא גואלם, לפי שהיו נחים 
בשבת. אמר להם פרעה: 'תכבד העבודה על האנשים ויעשו 
יהיו  יהיו משתעשעים ואל  בה ואל ישעו בדברי שקר' – אל 

נפישין ביום השבת".
שבו  אחד  יום  מנוחה.  האחד:  מרכיבים:  שני  יש  לשבת   
מחליפים כוחות ואז חוזרים לעבודה במרץ רב. מרכיב נוסף 
ועיקרי הוא לא רק מנוחה, אלא נופש. המילים מנוחה ונופש 
נראות לנו כמילים נרדפות, אבל ישנו הבדל משמעותי ביניהן. 
מנוחה היא בעיקר לגוף בעוד נופש הוא מלשון נפש, מנוחת 

הנפש. 
שני  את  כוללת  היא  השבת,  מעלת  את  מתארת  כשהתורה 
המרכיבים הללו, אך עם חלוקה ברורה ביניהם: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת, ְלַמַען ָינּוַח ׁשוְֹרָך ַוֲחמֶֹרָך 
החיים,  בעלי  לגבי  יב(.  כג,  )שמות  ְוַהֵּגר"  ֲאָמְתָך  ֶּבן  ְוִיָּנֵפׁש 
השור והחמור, בהחלט השבת ניתנה בשביל מנוחה – "ְלַמַען 
ָינּוַח" – ותו לא. אבל אצל בני האדם, השבת היא עניין לנפש 

– "ְוִיָּנֵפׁש".
פרעה הסכים בחפץ לב ליום מנוחה, אבל כשגילה שיום זה 
אינו רק הפסקה אלא מנוצל לענייני הנפש, ללימוד במגילות 
כתובים  היו  בראשית  ספר  שדברי  מפרשים  )יש  עתיקות 
יום  ועל  גאולה  על  למחשבה  ולהתבוננות,  הללו(  במגילות 

שכולו שבת ומנוחה – ביטל מיד את הסכמתו.
כמה עצוב, ככה נכון. זה כנראה מה שמפריע להם, במודע 
יתנתקו  שיהודים  השבת':  'חוק  למתנגדי  בתת-מודע,  או 
לחלוטין ליום אחד מעסקי החולין לטובת ענייני הרוח? בסוף 
פופוליסט  כאן  מי  אז  האמת...  את  לגלות  עלולים  עוד  הם 

בדיוק?
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סגולת  אודות  מופתים  בסיפורי  עשירים  ספרי-מעשיות 

תפילותיהם וברכותיהם של בעלי-ייסורים.

בדורנו אנו, במרכז עיר התורה והחסידות בני-ברק, פגשתי 
הקודמים:  הדורות  של  בעלי-היסורים  את  שמזכיר  צדיק 

האדמו"ר מזלאטשוב. צדיק, בנש"ק ואוהב ישראל מופלא.
הייתי בין האלפים שעלו השבוע לנחמו בביתו ברחוב הרב 
ומוזנחת.  צפופה  ביחידת-דיור  מדובר  אמרנו?  בית  קוטלר. 
הוא איבד את רעייתו הרבנית ע"ה, בפתע-פתאום, שנה בדיוק 
לאחר שאיבד את אביו, האדמו"ר מזלאטשוב מנתניה זצ"ל.  

הוא יושב לבדו, על כסא נמוך, ומקבל את המנחמים, מדבר 
בכאב על אובדן הרבנית, מציג את ספר התהילים שלה, שדפיו 
ישראל.  עם  צרות  על  ששפכה  הרבות  הדמעות  על  מעידים 
מהאמונה  מחוזק:  יוצא  הרבי,  את  לחזק  שבא  מי  כל  אך 
העוצמתית, מהארת-הפנים, מאהבתו לכל אשר בשם ישראל 

ייקרא. 
ואפילו למילה טובה   – זקוקים אתם לתפילה, לברכה  אם 
מזלאטשוב  בעל-הייסורים  אל  וסורו  לעצמכם  טובה  עשו   –
בביתו ברחוב הרב קוטלר או בבית-מדרשו ברחוב הרב שך. 

הוא לא ישיב את פניכם ריקם.
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דממה   .2015 האזרחית  השנה  על  יורד  ערב   .31.12.15
שמואל  הרב  של  הטלפון  סביון.  היוקרתי  היישוב  ברחובות 
שליח  ביסטריצקי,  לצפת(  הראשי  הרב   - זצ"ל  לוי  הרב  )בן 
מעבר  צעירה  שואלת  הרב",  "כבוד  מצלצל.  בסביון,  חב"ד 

לקו, "תוכל לכתוב לי באופן מיידי חמש מזוזות?".
"יש לי מזוזות מוכנות", משיב הרב.

"אני רוצה מזוזות בבית שלנו, לפני חצות הלילה".
"אוקי".

הוא  וכמנהגו,  המיועד,  בבית  במהירות  מתייצב  השליח 
כי  אותו  לימד  הניסיון  שהרי  המזוזות,  במספר  מקמץ  איננו 
אלה הרחוקים מתורה ומצוות חושבים לתומם כי דלת מחייבת 
במזוזה – ולא 'צורת הפתח'. ואכן, הרב ביסטריצקי סופר את 
הפתחים בבית רחב-ממדים זה: אחד-עשר פתחים, לא פחות. 

באף אחד מהם אין מזוזה.
הרב מברך בהתרגשות, ומתחיל לקבוע. מזוזה אחר מזוזה. 
תוך כדי, מספרת לו הגברת מדוע היתה המשימה כה דחופה 
אבל  שנים,  חמש  הזה  בבית  גרים  שלי  "ההורים  להיום: 
החלטתי  מיד  מזוזות.  שאין  לב  שמתי  היום  רק  מה,  משום 
לדאוג למזוזות. אני לא מסוגלת להיכנס לשנה החדשה בלי 

מזוזות"...
מי כעמך ישראל. ַספרּו זאת לסילבסטר.

שלמה קוק

מתנה לכל ישראלי. הרב שמואל ביסטריצקי, האדמו"ר מזלאטשוב וספר התהילים של הרבנית, ח"כ מיקי זוהר
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התקשרו בזמן השידור
למספר 1800-800-293

ענו גם אתם על השאלות
שיושמעו בשידור 

ותוכלו לזכות בפרסים

בזק וקול חי
בשעשועון שכולם

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

93/92.8 FM בקול חי
בהנחיית מנחם טוקר

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
להשתתף
מהבית?

רוצים
להשתתף
מהאולפן?

קיראו את הסוגייה וענו על השאלות,
השאירו את התשובות בטלפון מס':

 b@93fm.co.il :1800-800-293, או במייל
ותוכלו להשתתף בשעשועון 'בחברותא'

שיתקיים באולפן 'קול חי' ולזכות בפרסים...

*בכפוף לתקנון המשחק

יהודה: אתה לא מאמין זכיתי בהגרלה בהרבה כסף!
אלעד: וואו!

יהודה: אבל תעשה לי טובה אל תגלה לאף אחד! 

אלעד רוצה לפנות ליועץ השקעות כי לא רוצה 
שיהודה יאבד את כספו. האם מותר לו?

מצווה לספר כדי להציל את ממונו א

אסור מדאורייתא משום הולך רכיל ומגלה סוד ב

מידה טובה לא לגלות ג

הלשוןבשמירת סוגייה 

האם שייך פה העניין באפי תלתא
לגבי סיפור סוד?

לא שייך כלל אפי תלתא זה רק על דברי גנאי א

שייך גם בזה וגם בזה ב

מחלוקת ג



ה' בשבט תשע"ו 15/1/16 6

הלקוח הסמוי

מ'מפעלות  חלק  להיות  הזכות  לי  שניתנה  טרם  עוד  שנים 
ילד'.  'חבק  למבצע  חמה  פינה  בליבי  הייתה  גרוסמן',  הרב 
סיכוי שנכנסתם בשבוע האחרון  אין  מבלי לעשות פרסומת, 
נתקלתם  ולא  הארץ,  ברחבי  'שופרסל'  רשת  מסניפי  לאחד 
בבני הנוער עם החולצות הממותגות והקרטונים המרשרשים.

השבוע נכנסתי ל'שופרסל' המקומי ברחוב צה"ל והפעם - 
לא כדי לרכוש מוצרים. בכל יום מימי המבצע, אנו שותלים 
מבצע  את  לראות  בניסיון  הרשת,  חנויות  בין  סמוי'  'לקוח 
ההתרמה מעיניהם של הלקוחות. צורת הגישה של בני הנוער, 
או  למתנדב  פרס  להעניק  וכן  בעקבותיה,  שבאה  התחושה 

המתנדבת הספציפית שפנתה ללקוח ה'סמוי'.
ביומו הראשון של המבצע, נבחרתי להיות הלקוח הסמוי. 
והמתנתי  משוכללת  קריוקי'  ב'ערכת  מצויד  לסניף,  הגעתי 
הקלעים  אליי. מאחורי  שייגש  הראשון  למתנדב  רוח  בקוצר 
רובי  עו"ד  המטה  וראש  משאש  מני  המתנדבים  רכז  עמדו 
'סמוי'  נראה  אני  שאכן  ושוב  שוב  עמם  ווידאתי  שרעבי. 

ונכנסתי אל תוך החנות, נושא עמי עגלת קניות.
מכירים את המושג התרגשות? פשוט אין לי הגדרה אחרת 
לתאר את שחוויתי. כבר בעיקול הראשון, בואכה עמדת סבוני 
ה'שמפו' ו'מגבוני הנייר' ניגשה אלי נערה צעירה העונה לשם 
בראשות  ילד'  'חבק  במבצע  כמתנדבת  הזדהתה  היא  ליאור. 
זה  מה  יותר:  מעט  אותה  שאלתי  גרוסמן.  דוד  יצחק  הרב 
דיונים  של  שעות  משתומם.  יצאתי  תורמים?  ומה  המבצע? 
מרתוניים אל תוך הלילה עם גדולי הפרסומאים ואנשי היח"צ 
מהנערה  ששמעתי  והמשכנע  הקצר  ההסבר  את  שווים  לא 
מטרה  שאין  השתכנעתי  ספורות  בדקות  ובחן.  בתמימות 
אתה  "אם  שלי.  לתרומה  'רק'  מחכה  ושהמבצע  מזו  גדולה 
יכול בסוף הקניה תוסיף 10 שקלים בשביל הילדים - תהיה לך 

מצווה גדולה", סיימה.
זה היה הרגע שבו ניגשו ידידיי מ'אחורי הקלעים', עם ערכת 
הקריוקי הענקית כדי להעניק למתנדבת. היא כמובן התרגשה 
נכון שלא התעופפו קונפטי באוויר, אבל ההתרגשות  מאוד. 
ברשת הייתה גדולה מאוד. היא סיפרה שהיא "ממועצת הנוער 
ושזו כבר השנה השנייה שהיא מתנדבת  - חדרה"  העירונית 

בפעילות של 'חבק ילד'.
בשום  הסכימה  לא  היא  להפתעתנו,  תם.  לא  הסיפור  אבל 
אופן לקבל את ערכת הקריוקי. בלבי כבר גמרתי אומר 'לטפל' 
באחראים על המבצע שציידו אותי בפרס לא שווה, אך מיד 
התבררה לי הסיבה. "אני רוצה להעניק את הערכה לחניכות 
שלי, שמתנדבות אף הן במסירות בסניף". בפעם הבאה שאתם 

מדברים על 'נתינה יוצרת נתינה' - תזכרו את הסיפור הזה.
 



שלנו  המוסרית  המחויבות  ועל  נתינה  על  הרבה  מדברים 
כחברה, לדאוג לחלשים שבינינו. במדינת ישראל כיום חיים 
אלפי ילדים בסיכון ממשי. ילדים אשר גורלם לא שפר עליהם 
והוצאו ממגוון סיבות מביתם והורחקו ממשפחותיהם. ילדים 
אלימות  פשע,  שכולו  לעולם  פסיעה  במרחק  נמצאים  אלו 
וסכנת חיים. מבצע 'חבק ילד' הפציע לעולם במטרה להעלות 
את הילדים הללו על דרך חדשה, בה יצליחו לקבל הזדמנות 

שווה להשתלב בחברה הישראלית.
שהוצאו  ילדים  מאות  ישראל,  עם  של  החיבוק  בזכות 

מבתיהם זוכים לחיות חיים שמחים, ולקבל את הכלים לחיים 
הארץ  ברחבי  פרוסים  אור',  'מגדל  כמו  ומאושרים.  בריאים 
לעולם  באו  ככולן  שרובן  שיעור,  לאין  ועמותות  ארגונים 
עם מטרות קדושות ונעלות. הפעילות הזו, היא מה שהופכת 
מושגים  לגויים.  אור  המהווה  מיוחדת  כך  כל  לאומה  אותנו 
כמו 'דאגה לזולת', 'מתן בסתר' ו'נתינה', כמעט ואינם קיימים 
במדינות ובתרבויות אחרות. נדמה לי שבמקומות מסוימים זה 
אף לא חוקי... וכידוע, שניים משלושת סימניו המובהקים של 

עם ישראל, זו עובדת היותם 'רחמנים' ו'גומלי חסדים'.
בפרשיות אלו אנו קוראים על משה רבינו, הרועה הנאמן 
שקם לעם ישראל. המדרש מספר על מבחן המנהיגות הראשון 
שעבר: "כשהיה משה רבינו עליו השלום רועה צאנו של יתרו 
)שם  לחסות  שהגיע  עד  אחריו  ורץ  גדי  ממנו  ברח  במדבר, 
כיון  ונזדמנה לו שם בריכת מים ועמד הגדי לשתות.  מקום( 
שהגיע משה אצלו, אמר, אני לא הייתי יודע, שרץ היית מפני 
הצמא, עייף אתה. הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש 
ברוך הוא: יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם, כך חייך 

אתה תרעה צאני ישראל".
אגב, גם דוד המלך, טרם נבחר לקבל את המלכות משמים, 
עבר מבחן דומה על ידי ההשגחה, לבדוק האם מתאים הוא 
להנהיג את עם ישראל. המדרש מספר שבעודו רועה צאן, היה 
את  מוציא  היה  כלומר:  הגדולים מפני הקטנים".  את  "מונע 
הקטנים לרעות, כדי שירעו עשב הרך. ואחר כך מוציא הזקנים 
שיאכלו  הבחורים  את  מוציא  ואחר  בינוני.  עשב  שירעו  כדי 
יודע לרעות  עשב הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהוא 

הצאן איש לפי כוחו יבוא וירעה בעמי.

על  והמחשבה  ייצור  כל  כלפיי  שוב, שרחמים  מגלים  אנו 
אחר, זה התנאי המקדים למנהיגות.



נכנסתי ל'שופרסל'   , יום שלישי  בשעת ערב מאוחרת של 
'גלילות'. אם בחדרה חששתי שתפקיד ה'סמוי' לא כל  סניף 
לחשוש.  מה  לי  אין  בוודאי  שב'גלילות'  הרי  לי,  מתאים  כך 
על  הצביעה  הקופאית  מוצרים.  מספר  עם  לקופה  הגעתי 
עשרה  לתרום  באדיבות  לי  והציעה  ילד'  'חבק  של  העיגולד 
וניסיתי  כך  על  מאוד  אותה  שיבחתי  הילדים.  עבור  שקלים 
להבין אחת ולתמיד: "מה יוצא לך מזה"? יושבת לה קופאית 
בשעה 10:30 בלילה, ממתינה בקוצר רוח לסיום המשמרת, 
מציעה  היא  להסס  בלא  מוצרים.  מספר  עם  לקוח  מגיע  ואז 
לו לתרום לפרויקט שאולי אף אינה מכירה אותו די הצורך, 
ובוודאי שבאופן ישיר לא תקבל על כך תגמול. )בעולם הזה, 

כמובן(. אז מה עובר לה בראש?
והיא עונה לי בדמעות: "אם אני יכולה להחזיר 'משהו' קטן 
למישהו שעושה כל כך הרבה... אני בעצמי לא יכולה לתרום, 
שלושה  לי  ויש  עובד  לא  בעלי  החודש,  את  מסיימת  בקושי 
ילדים בבית. אבל אני כן יודעת מה שעושה הרב גרוסמן למען 
להתרים  זה  לעשות  יכולה  שאני  המינימום  אז  ישראל.  עם 

אנשים.
"אתה מבין כבוד הרב, אם אנשים תורמים עשרה שקלים, 

אני מרגישה שאני תרמתי. לא?!"  

"אתה מבין כבוד הרב, אם אנשים תורמים עשרה שקלים, אני מרגישה שאני תרמתי. לא?!" אמרה 
הקופאית  שעות של דיונים מרתוניים אל תוך הלילה עם גדולי הפרסומאים ואנשי היח"צ לא שווים 

את ההסבר הקצר והמשכנע ששמעתי מהנערה בתמימות ובחן

מכירים את המושג התרגשות? פשוט אין לי הגדרה אחרת לתאר את שחוויתי. כבר בעיקול הראשון, 
בואכה עמדת סבוני ה'שמפו' ו'מגבוני הנייר' ניגשה אלי נערה צעירה העונה לשם ליאור. היא הזדהתה 

כמתנדבת במבצע 'חבק ילד' בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן

הרב בן ציון נורדמן

"אני רוצה להעניק את הערכה לחניכות שלי, שמתנדבות אף הן במסירות בסניף". נתינה נותנת נתינה. סופרמרקט )צילום: אילוסטרציה(
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50%

הכירו את פטנט 
הוואקום האיכותי!

אין צורך בקדיחות!!

לדוגמא:
ארון 4 דלתות

&89990

&179990

50% הנחה!50% הנחה!
לדוגמא:

שולחן 1.2 מטר + 4 כסאות

&67490

&134990

50% הנחה!
על כל מחלקת 

הקריסטל

מגוון ענק
של 

עציצים 
ופרחים!

500 מ”ר 
של כלי בית ומתנות

 כנפי נשרים 64 ירושלים | 02-991-2221 
  שעות פתיחה: 

ימים א' -ה' 9:00-21:00  יום ו' 9:00-13:00

בשורה משמחת  לקהל לקוחותינו! 
מהיום יש חניה!! ועכשיו - שעת חניה חינם! 
בקניה מעל 100 ש"ח. קחו כרטיס חניה ובקשו 
מהקופאי/ת מדבקת חניה לכרטיס שברשותכם  

)החניה בחניון בית טויוטה הסמוך(

ועכשיו חדש! חנות דקורציה ומתנות 
עם המוצרים הבלעדים של סופר הום

קינג ג'ורג 16 ירושלים
02-6481449

מלאי מוגבל!

מלאי מוגבל!

על סדיני ורדינון
20% הנחה!

מגוון ענק של מוצרי 
חשמל במחירים 

מטורפים!!

מוט בלנדר 550 וואט

מעבד מזון מגוון רדיאטורים )דלונגי(

&14990

&41990

&47990-74990

&89990

מגוון 
קופסאות תכשיטים 

מגוון ענק 
של שעונים

מאסטר סלייסר 
המקורי

 כנפי נשרים 64 ירושלים
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שניים אוחזים בכיפה

יהודי צרפת סערו 
השבוע בעקבות 

הקריאות של חלק 
מבכירי יהדות 

צרפת שלא ללכת 
עם כיפה ברחובות 

ובמקומות 
  ציבוריים

הקריאה, 
שהגיע על רקע 

כמה תקיפות 
אנטישמיות 

שאירעו השבוע, 
גרמה לסערה 

גדולה - כאשר 
רוב רבני צרפת 

ומנהיגי הקהילות 
היהודיות קראו 
שלא לתת פרס 
לטרור ולהוריד 

את הכיפות 
 "לא אסכים 

לכך בשום פנים 
ואופן. אנחנו לא 

צריכים לשנות את 
מנהגינו, אסור לנו 
לוותר על הכיפה. 

הבטן מתהפכת 
למשמע הדברים", 

אומר רבה של 
צרפת, הרב חיים 

קורסייה, שאף 
קרא לעשרות 

אלפי צרפתיים 
גויים לחבוש 

כיפה לראשם - 
לאות הזדהות עם 
הקהילה היהודית

אלי שניידר
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גם אם חשבו תושבי צרפת שהגיעה קצת רגיעה 
למדינה, חודשים ספורים לאחר המתקפה הקטלנית 
פריז  הבירה  במרכז  דאעש  של  הטרוריסטים  של 
הם  כי  להם  מתברר  לאט  לאט  הרוגים,   130 שגבתה 

 . ם י ע ו היהודים שבהם, חוששים, כמובן, אף יותר.ט
והפעם לא רק הבירה פריז סבלה מהטרור. 

שבדרום  מרסיי  בעיר  הפעם  האחרון,  שני  יום  בבוקר  קרה  זה 
צרפת, שם ישנה כידוע קהילה יהודית גדולה מאוד ומכובדת, שמונה 
עשרות בתי כנסת, ולצדם עשרות בתי ספר יהודיים ומסעדות כשרות, 

ואלפי משפחות יהודיות. 
הרובע  ברחובות  הלך  אשר  חרדי,  יהודי  מורה  אמסלם,  בנימין 
התשיעי של מרסיי בדרכו ללמד בבית הספר היהודי "סורס", הותקף 
לפתע על ידי נער, בסך הכל בן 15, אשר ניסה לפגוע בו בגלל מוצאו 
היהודי. הסכין שנמצאה בזירת האירוע, היתה באורך של כמעט 50 
ס"מ, והיתה בקלות יכולה לגרום לנזק גדול יותר. רק בס"ד, הוא יצא 

ב"זול" מהתקרית - עם פציעה קלה בידו.
ברחוב,  הלך  אמסלם  כי  עלה  האירוע,  של  הראשונית  מחקירה 
צעק  הדקירה,  ניסיון  לפני  רגע  אשר  הנער,  עליו  התנפל  כשלפתע 
אמסלם  אמסלם.  על  הסתער  מכן  ולאחר  אכבר"  "א-ללה  קריאות 
בידו.  כאמור  נפגע  אך  הקריטי,  הדקירה  מניסיון  להתחמק  הצליח 
הנער עצמו ברח מהאזור, אבל נתפס על ידי שוטרים ששהו במקום, 

וביצעו את המעצר.
בשיחה לתקשורת, סיפרו מקורביו של אמסלם: "הוא היה בחרדה 
לאחר  ומבוהל.  חלש  מאוד  הרגיש  הוא  גדול.  מאוד  בשוק  גדולה, 
ששהה בשטח, החליטו לפנות אותו לבית החולים, כדי לוודא שהכל 
בסדר. יש לו כמה פציעות בגב, זכר לתקיפה. לאחר מכן גם בדקו אם 
חס ושלום לא מדובר משהו פנימי. באופן מוזר, השוטרים לא נתנו 

לפנות אותו עד שסיימו אתו את החקירה". 
עוד סיפרו ידיד שלו: "לפני שבועיים בערך הייתי שם, פגשתי את 
יהודי מרסיי, ותהיתי איך הם לא חוששים. ודוווקא בנימין טען שלא 
מרגישים אצלם שום דבר ושהמצב מאוד בטוח. ביקשנו ממנו שלא 
וראינו  מגבעות  עם  מסתובבים  אנשים  ראינו שם  אבל  סיכון.  ייקח 

אנשים מסתובבים שם כאילו זה בני ברק". 
וזה לא היה הטרור נגד יהודים היחיד השבוע בצרפת. יהודי חבר 
מועצת העיר קרטיי, פרבר של פריז, בשם אלן גוזלן, נמצא יום לאחר 
מכן, ביום שלישי השבוע, בביתו כאשר על גופו נמצאו דקירות של 
סכין - כך על פי דיווחים בתקשורת הצרפתית. על פי הדיווחים, הוא 

אותר בשעה 9:00 בבוקר ללא רוח חיים. 
משטרת צרפת דיווחה כי "גופת אדם נמצאה ביום שלישי בבוקר 
שני  ביום  הכנסת  בבית  אותו  ראה  שלא  מכך  שדאג  אחיו  ידי  על 
בערב". אמנם לא ברור אם גוזלן                , שהינו כאמור חבר 
מועצת העיר וחבר פעיל בקהילה היהודית, נרצח על רק פלילי או 
אנטישמי, אך בשל המצב - ההערכות הן כי אכן המניעים למעשה, 
לפחות לבחירת חבר המועצה היהודי המבוגר כיעד לפריצה ורצח, 

הם אנטישמיים.

הוראה שהופכת את הבטן
הוא  שבטוח  מה  אך  הגמל,  גב  את  ששבר  בקש  מדובר  אולי 
שהשבוע קמו חלק מיהודי צרפת שמבקשים להגן על עצמם, וקיבלו 

החלטות שהתבררו כבר כעת כשנויות במחלוקת.
היהודית  הקהילה  ראש  של  מהשבוע  בקריאתו  הוא  המדובר 
במרסיי, צבי עמר, שקרא לאחר ניסיון הדקירה ליהודי צרפת להימנע 
יוצאת  יותר". "מדובר בהחלטה  מחבישת כיפה "עד לימים טובים 
דבר".  מכל  יותר  קדושים  החיים  "אבל  והוסיף:  עמר  אמר  דופן", 
לדבריו, ההחלטה השנויה במחלוקת "אמנם גרמה לי לבחילה", אך 

מדובר בפיקוח נפש.
עמר ניסה להסביר כי "היום, נוכח חומרת האירועים, צריך לנקוט 
דבר  מכל  מקודשים  יותר  החיים  ועבורי,  דופן,  יוצאות  החלטות 
אחר". לדבריו, על צרפת "לעשות הכל על מנת להגן על היהודים, 

יותר ממה שקיים כעת. אנחנו לא  יכולים לדרוש  לא  אך אנחנו 

שניים אוחזים בכיפה

צריך ללכת בגאווה עם הכיפה. הרב מרגוליןכיפה אינה פרובוקציה. הרב קורסייה

טרור של אנטישמים. אנשי ביטחון 
צרפתיים שומרים על בתי הכנסת 
)צילום: סרגיי אטל, פלאש 90(
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הולכים להציב שוטר או חייל מאחורי כל יהודי".
הביטחוני  מצב  ברור.  דווקא  כאמור,  לקריאה,  הרקע 
וגורר אתו גם לא מעט אירועים  ברפובליקה האירופית מסלים, 

אנטישמיים - כשהאחרונים אירעו כאמור בימים האחרונים. 
את  להסביר  במרסיי  הקהילה  ראש  ניסה  לתקשורת  בראיון 
עצמו, ואמר כי "לאור המצב המתוח במרסיי אני חושב שעדיף 
ואני  שטח  איש  אני  קסקט.  שיחבוש  כיפה  לחבוש  שנוהג  שמי 
יודע שהיום המצב רגיש. חיי אדם זה הדבר הכי חשוב. אני לא 
רוצה שאף יהודי יינזק. השבוע רצו לרצוח יהודים, והתוקף הרי 
אמר לחוקריו: 'אני רוצה למות כשהיד עם ראש של יהודי ביד'. 
נגד משוגעים כאלה צריך להיות חכם ולא צודק. אנחנו קהילה 
ו-60  ספר  בתי   23 כנסת,  בתי   58 עם  מאורגנת  דינמית,  חזקה, 
מסעדות כשרות. נמשיך לחיות כיהודים, אין ספק בזה, אבל צריך 

להיות חכמים יותר".
סערה  עוררו  התקשורת,  כלי  בכל  שפורסמו  הדברים,  אבל 

גדולה בקרב יהודי צרפת.
חיים  הרב  צרפת,  של  ורבה  אירופה'  רבני  'ועידת  נשיא  סגן 
ישראל"  ל"כל  בשיחה  הגיב  הדברים,  את  ששמע  קורסייה, 
ליהודי  הקריאה  את  רבה  בחומרה  רואה  "אני  ואמר:  לדברים 
יכול  אינני  בהם.  לפגיעה  מחשש  כיפה  לחבוש  שלא  צרפת 
על  כיפה  וכאילו  כהודאה  לאמירה קשה שכזו שכמוה  להסכים 
הראש הינה פרובוקציה. לא אסכים לכך בשום פנים ואופן. אנחנו 
לא צריכים לשנות את מנהגינו, אסור לנו לוותר על הכיפה. הבטן 

מתהפכת למשמע הדברים". 
הרב קורסייה הסביר כי בקשה שכזו הינה פרס לאנטישמיים 
יצאה  שבגינה  הסיבה  את  מבין  "אני  לאנטישמיות.  וניצחון 
שבאה  בקשה  זו  במרסיי,  הקהילה  ממנהיגי  אחד  של  הקריאה 
מתוך רגשות של פחד, אך קריאה זו יוצרת תחושה כבדה באופן 
סימבולי ובאה מחיפזון. אנחנו נמשיך לעמוד זקופים עם כיפה 
פחד  כל  ללא  ובעוז  בגאון  צרפת  בחוצות  נתהלך  וכך  לראשינו 

ומורא".
הרב קורסייה אף יצא בקריאת יוצאת דופן לרבבות משתתפי 
)הגויים,  במרסיי  השבוע  שהתקיים  הגדול  הכדורגל  משחק 
כמובן(, לחבוש כיסוי ראש במהלך המשחק כאות סולידריות עם 
יהודי צרפת וכגינוי חד וברור לטרור הרצחני של יהודים שפתח 

את נתיב הדמים בצרפת ונמשך זו הפעם השלישית במרסיי..
ורב  אירופה'  רבני  'ועידת  מנכ"ל  קורסייה,  הרב  של  עוזרו 
הז'נדרמריה הצרפתית, הרב משה לוין, הסביר כי המשחק הזה 
תופס מקום נכבד בכלי התקשורת בצרפת ובאירופה ומסר שכזה 
יוזמת  היהודית  הקהילה  כי  והוסיף  חשוב,  הינו  שם  שיועבר 
קהילת  של  רבה  גם  שהוא  לוין,  הרב  בעניין.  נוספים  צעדים 
הגיעו  עמר,  הקריאה של  אחרי  גם  כי  סיפר  בפאריס,  'לוראנסי' 
כל המתפללים בקהילתו עם כיפה לראשם. כך הם נסעו במטרו 
וכך התהלכו בחוצות פאריס. "גם רבים שבאו עם כובע בימים 
גדולה לראשם",  כיפה  כתיקונם באו הבוקר בכוונה תחילה עם 

אמר.

"והחרדים? יגלחו את הזקנים?"
הקהילה  ראש  של  קריאתו  קורסייה.  והרב  לוין  הרב  רק  ולא 
היהודית במרסיי ליהודי צרפת להסיר את הכיפה מטעמי ביטחון, 
בקהילה  נוספות  בכירות  דמויות  מצד  גם  ביקורת  לחיצי  זכתה 

היהודית בצרפת וגם ברחבי אירופה.
מאיר חביב, חבר הפרלמנט הצרפתי ממוצא יהודי, הזהיר: "זה 
מתחיל ביהודים ויגיע גם לסימנים נוצרים וצרפתים. אם מורידים 
את  לענוד  להפסיק  גם  נוצרים  יצטרכו  מחר  היום,  הכיפה  את 

סימני הדת שלהם".
לדבריו, "הורדת הכיפה מעבירה מסר מסוכן של כניעה לטרור. 
לא נשלים עם מצב בו מפחדים להביע את הזהות היהודית שלנו. 
מה יעשו יהודים חרדים? יגלחו את הזקנים? מתחילים ביהודים, 
כמובן  כולה.  בצרפת  כללית  לפגיעה  מאד  מהר  הופך  זה  ואז 
שאנחנו צריכים להיות זהירים - אך להוריד סממנים דתיים אינה 

התשובה לטרור".
רוג'ר קוקירמן, נשיא ארגון הגג של יהודי צרפת )CRIF(, גם 
הוא תקף את דבריו של ראש הקהילה היהודית במרסיי ואמר כי 
"אמנם יש אזורים שבהם מסוכן ללכת עם כיפה, אפילו במטרו 
בפריז, אבל זה לא המקום של ראש קהילה להגיד דבר כזה, כי זה 

נותן הצלחה לשונאים שלנו ולטרוריסטים". 
'אל  שלו  לבן  שאומר  אבא  מבין  "אני  כי  הוסיף  קוקירמן 

את  כך  להסיר  אבל  קסקט',  תחבוש  כיפה,  עם  בחוץ  תסתובב 
הכיפות לגמרי ולצאת בקריאת שכזאת, זה להעניק ניצחון לטרור. 
יש סכנה בכל העולם, גם בישראל יש לנו שונאים. אלה החיים 
של היהודים בעולם - וזה לא חדש. על כל אחד להסתובב בחוץ 

באופן שהוא מרגיש שהוא צריך". 
מנחם  הרב  באירופה,  היהודיים  הארגונים  איגוד  מנכ"ל  גם 
הביטחון  למען  הכיפה  על  לוותר  הקריאה  את  תקף  מרגולין, 
ככיפה,  דתי  סממן  כל  בגאווה  לשאת  צריכים  "יהודים  האישי: 
ועל רשויות הביטחון בכל  וציצית בכל מקום באירופה  מגבעת 

עיר ומדינה לאבטח את אורחות חייהם ולשמור על ביטחונם". 
החזית  מנהיגת  שנים,  כמה  לפני  רק  כי  הזכיר  מרגולין  הרב 
הלאומית בצרפת, הציעה לחוקק חוק שיאסור על חבישת כיפה 
במדינה. בתגובה, הצהיר ראש ממשלת צרפת, מנואל ואלס, כי 

כל יהודי צרפתי יכול לחבוש את הכיפה שלו בגאון ובביטחון.
הציבור  גבולות  את  עבר  כבר  הכיפה,  על  בשאלה  הוויכוח 
התקשורת  כלי  בכל  מתוקשרת  לשאלה  והפך  והדתי  היהודי 

בצרפת. 
באומנותם  לדבוק  להמשיך  מסוגלים  להיות  יהודים  "על 
אמר  הצרפתית",  הרפובליקה  כאזרחי  חופשי  באופן  ולחיות 
לתקשורת הצרפתית מישל טבול, נשיא ארגון הגג של הקהילות 

היהודיות במרסיי.
יתמוך  לא  בראשו,  עומד  שהוא  שהארגון  הבהיר  אף  טובל 
צריכים  "אנשים  הזמן.  בציר  צרפת  יהודי  את  שישיבו  בצעדים 
אינו  הדבר  אבל  למצב,  בהתאם  הכיפה  את  לחבוש  להחליט 

מוצדק בשלב זה", אמר.

מרגיע את הסערה
לאחר הסערה שעוררו דבריו, חזר בו ראש הקהילה היהודית 
עמר  ביקש  התקשורת,  לכלי  בראיון  מדבריו.  בחלק  במרסיי 
ליהודי  כאמור  המליץ  בהם  דבריו  שעוררו  הסערה  את  להרגיע 
התקיפה  אירועי  בעקבות  כיפה,  מחבישת  להימנע  צרפת 

האנטישמיים השבוע.
מהקשרם  הוצאו  לעיתונאי  שנאמרו  דבריו  כי  אמר  בדבריו 
"מה  לכוונותיו.  מעבר  הרבה  מפליגה  פרשנות  להם  וניתנה 
שביקשתי לומר היה שצריך לנהוג בזהירות רבה ובערנות רבה. 
לילדים,  בפרט  לקהילה,  המלצתי  פשוט.  לא  הביטחוני  המצב 

שכשיוצאים לרחוב במקום כיפה לשים קסקט".
הוא הדגיש כי במציאות שבה מחבלים, רוצחים ואנשי דאע"ש 
מסתובבים ברחובות יש לנקוט בצעדי זהירות שכן מטרתם של 

אלה היא בראש ובראשונה לרצוח יהודים.
הבהיר.  יהודי",  לא  שאני  להגיד  ולא  להתחבא  אמרתי  "לא 
"להיפך, אנחנו קהילה גאה. ב-15 השנים שלי בקהילה אני יכול 
לומר שעברנו מ-22 ל-58 בתי כנסת, מ-9 בתי ספר ל-23, מ-7 
מסעדות כשרות ליותר מ-60. זה מראה כמה הקהילה והיהדות 
שלנו צומחת ופורחת, אבל מלפני כמה חודשים המצב השתנה. 
מה שקורה בארץ משפיע עלינו. מי שרוצה להקשיב לי אשמח, 

ומי שרוצה לחשוב, אחרת זה לגיטימי".
אבל בינתיים, כאמור, נראה שרוב יהודי צרפת מסרבים לוותר 
על הכיפה, גם בפרהסיה הצרפתית. הם מקווים לעתיד טוב יותר 

ממה שעובר עליהם בחודשים האחרונים.
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עבירות משונות 
- מחלות משונות
ימים קשים עוברים על הציבור החרדי בארץ ישראל. מכל 
עיר מגיעות בשורות איוב על פטירתם של אברכים צעירים 
ותינוקות  צעירות  נשים  רבים,  יתומים  אחריהם  שמשאירים 
ואולי מאות שוכבים  עת. עשרות  בטרם  לעולמם  שהולכים 
כעת בבתי חולים עם מחלות שונות ומשונות, בתווך אנחנו 
מתבשרים על מחלת שפעת משונה, ותוך כדי כתיבת השורות 
יעקב  מזיכרון  חרדית  אישה  על  קשה  בשורה  עוד  מגיעה 
שהלכה לעולמה בגלל השפעת והשאירה אחריה 5 יתומים. 

אמר אחד מגדולי הדור, "כשיש מיתות משונות - זה בגלל 
שיש עברות משונות". אז אנחנו עסוקים בבדיקת הסיבות: 
שאנחנו  העבירות  או  העבירה  היא  מה  לנו?  קורה  זה  למה 

נכשלים בהן?
בדקנו כבר הרבה דברים שאולי בגללם הגיעה לנו הרעה 
קברים,  חפירת  שונים,  מסוגים  סלולריים  מכשירים  הזאת: 

מכסות לצבא ועוד, כל אחד ודמיונו. 
את השורות הבאות אני לא כותב מתוך ידיעה, אלא מתוך 

הרגשה. וזה נכתב בזהירות, אבל שווה מחשבה:
בעלי  של  היתר  נהיה  תורה.  בגדולי  זלזול  לתוכנו  חדר 
אבות  הם  והמדברים  בגלוי,  לדבר  מצוות  ושומרי  זקנים 
בצורה  מדברים  ובבתיהם  ישיבה,  בני  הנקראים  לבנים 
מזלזלת וחריפה על גדולי הדור. הילדים שומעים וזה עובר 
הלאה. לשמוע בנות צעירות שמדברות סרה על גדולי תורה, 

זה יותר ממזעזע.
מקווי  באחד  נסעתי  מהם.  לאחד  נחשפתי  השבוע 
האוטובוס למרכז ירושלים, וראיתי יהודי תלמיד חכם מחבר 
לכבודו,  קמתי  ירושלים.  של  הצפון  משכונות  רב  ספרים, 
וניגשתי אליו וסיפרתי לו על אחד המעשים הנפלאים בבית 
מתעתד  שאני  והוספתי  שליט"א,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
להגיע מחר בבוקר לביתו לברית מילה של נכד של שכן שלי. 
התגובה שלו הייתה, עפ"ל: אין לך מה לנסוע, חבל על הזמן 
שלך, "הוא לא שומע ולא רואה". ושוב, עפ"ל. נבהלתי מאד 

מהתגובה, ואדרבה, החלטתי שללא ספק אגיע לברית.
הבית  הדור.  גדול  של  במעונו  לברית  הגעתי  למחרת 
תשובה  בעלי  ביניהם  לברית,  שנקראו  באורחים  מלא  היה 
תפסתי  אני  איתם.  קשר  יש  הבן  שלאבי  שונים  מיישובים 
עמדה טובה בחדר, כדי לראות מקרוב את מרן כסנדק. אחרי 
נכדים.  ידי שני  נכנס מרן ראש הישיבה, מלווה על  זמן מה 
בעל הברית ניגש אליו, ומרן התעניין בשלום הילד. גם הסבא 
ניגש, ואז התנהלה שיחה של כמה דקות בעניין מנהג מסוים. 
ענה "אמן"  ומרן  נאמרו הברכות  לאחר מכן החלה הברית, 

ועקב אחרי כל מהלך הברית.
אז הוא שומע ורואה, עירני ומבין, מתעניין וחד מחשבה. 

והוא מעל גיל מאה, לאוי"ט. 
מרן סיים את הברית ויצא מהדלת האחורית, בדרכו לשיחה 
בישיבה מסוימת. במקום נשארו מספר עסקנים, להתייעצות 
רענן  שלמה  הרב  את  זיהיתי  ביניהם  מסוימים,  בעניינים 
מארגון 'איילת השחר'. שאלתי אותו: על מה באת? בשביל 
מה באת לפגוש את מרן גדול הדור? והוא ענה לי בפשטות: 
הגראי"ל הוא שביקש שאכנס אליו. הוא רצה לשמוע האם 
עם  לכאן  באתי  ולכן  בוקר?  בשדה  הכנסת  בית  את  חנכנו 

אנשים משדה בוקר, ואני מחכה להיכנס אליו.
כאש  להיזהר  צריך  ברורה:  מסקנה  עם  מהבית  יצאתי 

בדיבור על גדולי תורה, ולא משנה מאיזה מחנה אתה.
ידבק  אחד  כל  הדור.  גדולי  בין  שיח  בדו  מבינים  איננו 
יעלה על הדעת  ורבותיו, אבל חס ושלום לא  בדרך אבותיו 
לדבר נגד אי מי מגדולי הדור, גם אם אנחנו הקטנים יכולים 

לעתים ללכת בדרכו של גדול אחר החושב אחרת.
אז אם שאלתם, כן, לדעתי זהו גם חלק מהעבירות שלנו 
כשר,  מכשיר  שמחזיק  לאדם  יש  ערך  איזה  כי  הזה.  בדור 
בקדמת  נוסע  מהדרין,  בד"צ  אוכל  חפירות,  נגד  מפגין 
האוטובוס ולא הולך לערבי שירה ועוד ועוד, כשבבית ובין 
חברים הוא מדבר על גדולי הדור שהוא לא חושב כמוהם, 

בצורה מזלזלת?
עברנו תקופות ארוכות בחיינו של ויכוחים בין רבנים, אבל 
אף פעם לא אמרנו על מאן דהוא "הוא עיור ולא שומע", או 

"סנילי" ח"ו, עפ"ל.
שמדבר  אחד  בכל  ולמחות  לעצור  עלינו  הדבר.  בידינו 
נגד גדולי הדור, וכך, בעז"ה, נעצור את המחלות המשונות 

שחדרו לתוכנו.

הרב ישראל גליס

זה רק מתחיל ביהודים. מאיר חביב



הכנסה נוספת מהבית! 
בסיום הלימודים תוכל לשבת בביתך  

ולייצר הכנסה חודשית ממסחר בבורסה! 

03-5117159

אפשרות לרווחים 
במהלך הקורס! 

צוות המרצים הוותיק והמקצועי ביותר ילווה אותך  
יד ביד כל הדרך להצלחה 
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החורף כבר כאן ומחלות החורף 
הגיעו אף הן בעוצמה רבה. אולם 
השנה, יותר מבשנים עברו, כמות 
החולים שנדבקו בשפעת מקסיקו 
שנדבקו  נשים  מספר  גדלה. 
נפטרו  האחרון  בחודש  במחלה 
גם  השפעת.  מסיבוכי  כתוצאה 
מספר ילדים נדבקו בנגיף ואושפזו 

במצב קשה בבתי החולים.
של  המחודשת  התפרצותה 
שפעת מקסיקו בישראל גרמה ללא מעט בהלה. המונים 

צבאו על המרפאות בקופות החולים כדי להתחסן. מלאי 
החיסונים אזל ובקופות החולים עושים מאמצים גדולים 

כדי לייבא לישראל כמות נוספת של חיסונים.
להיכנס  שלא  מהציבור  מבקשים  הבריאות  במשרד 
לבהלה. אך הציבור שנחשף לדיווחים ולסיפורים, ממלא 
את  שקיבלו  אלו  על  להימנות  כדי  החולים  קופות  את 
אלפים  מאות  אולם  חוסנו  כבר  אלפים  מאות  החיסון. 
שיגיע  חדש  חיסונים  למלאי  ממתינים  עדיין  אחרים 

לישראל.
צריך  כיצד  להבין  מנסים  אנו  המומחים  בעזרת 
להתמודד עם הנגיף, כיצד מטפלים בבן משפחה שנדבק 

בשפעת מקסיקו ומתי מומלץ לגשת ולהתחסן.
מנהל  הציבור,  לבריאות  מומחה  בליצר,  רן  פרופסור 
ויועץ משרד  המחלקה לתכנון מדיניות בריאות בכללית 
הבריאות, מסביר מהי שפעת מקסיקו וכיצד יש להתגונן 

מפניה.
מהי שפעת מקסיקו?

זן של שפעת, שכולל  נגרמת על-ידי  "שפעת מקסיקו 
נגיפי  וגם  עופות  נגיפי אדם,  גנטים של  בתוכו מקטעים 
שפעת של בעל החיים דבר אחר. הנגיף "קפץ" לבני-אדם 
והתפשט ממקסיקו במהירות לכל העולם.  בשנת 2009, 
כיום מדובר בזן 'שגרתי' של שפעת עונתית המופיע מדי 

מתי פרצה שפעת מקסיקו בישראל? 
כיצד מזהים מי נדבק בשפעת הזו?  איך 
מטפלים באנשים שחלו בשפעת מקסיקו? 

למי החיסון מומלץ במיוחד? למי אסור? 
מתי כדאי לקבל אותו? האם החיסון 

מסוכן? זה נכון שהוא עצמו עלול לגרום 
לשפעת קלה או לתופעות לוואי? ועד 

כמה הוא בכלל יעיל?  המדריך המלא

ה

בהלת 
השפעת
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חורף".
מהם התסמינים של שפעת מקסיקו?

"לא ניתן להבדיל בין תסמינים של שפעת מקסיקו לבין 
הם  מקסיקו  שפעת  של  התסמינים  רגילה.  שפעת  תסמיני 
בדיוק כמו התסמינים   - וכאבי שרירים  נזלת  חום, שיעול, 

של שפעת רגילה".
איך נדבקים בשפעת מקסיקו?

העונתית:  השפעת  זני  כל  כמו  מדבקת  מקסיקו  "שפעת 
הנגיפים מועברים מאדם לאדם בעיקר בשיעול, עיטוש, מגע 
ייתכן שגם מגע בחפץ  ואחר כך מגע בפה או באף.  ידיים 
שעליו הנגיפים שרדו עשוי להדביק, אך זו ככל הנראה לא 

דרך ההדבקה עיקרית. ככל הידוע, הטווח שבו עיקר הסיכון 
להידבק מחולה במחלה הוא מהופעת תסמיני השפעת ועד 

24 שעות לאחר שחלפו". 
האם יש חיסון נגד שפעת מקסיקו?

"חיסון נגד שפעת כולל הגנה מפני זן שפעת מקסיקו".
למי מומלץ להתחסן במיוחד נגד שפעת?

לידה,  לפני  לנשים  ובעיקר  לכולם,  מומלץ  "החיסון 
ילדים עד גיל 5, אנשים הסובלים ממחלות כרוניות )למשל 
מחלות לב, מחלות ריאה ודיכוי חיסוני(, בני 65 ומעלה, מי 
שחלה בשנה האחרונה בדלקת ריאות וכן צוותים רפואיים 

שמטפלים בחולים שעלולים להידבק במחלה".

איפה אפשר להתחסן?
כללית  של  לקוח  כל  לקבל  יכול  בזריקה  החיסון  "את 
גם  נגד השפעת  ניתן להתחסן  כך  על  נוסף  במרפאה שלו. 

במרכזי החיסונים".
מה צריך לעשות כדי להימנע מהדבקה?

על  לשמור  חשוב  אחרים,  שפעת  סוגי  במניעת  "כמו 
קרובות,  לעתים  ובסבון  במים  ידיים  לרחוץ  כללים:  כמה 
ובמיוחד לאחר שיעול או התעטשות. גם ג'ל לחיטוי ידיים 
על בסיס אלכוהול יעיל. כשמשתעלים או מתעטשים, חשוב 
ולהשליכן  חד־פעמיות  בממחטות  והאף  הפה  את  לכסות 

>>>
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שמני אלוקים
היה  חי",  אבי  "העוד  אותם  ושאל  לאחיו  התוודע  הצדיק  כשיוסף 
המשאות  כל  עם  יחד  אבינו  ליעקב  מסר  איתם  לשלוח  לו  חשוב 
והעגלות ששלח אליו. המסר הזה שהוא שלח עם אחיו, מופיע בפסוק 
בפרשת ויגש: "מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו כה אמר )...( יוסף, 
שמני אלו-קים לאדון לכל מצרים". אנחנו רואים כאן שהיה לו חשוב 

מאד להדגיש בפני יעקב באיזה מעמד רם הוא נמצא במצרים.
אבל נשאלת השאלה: בואו נחשוב לרגע מה הייתה באותה תקופה 
ארץ מצרים. ארץ מצרים של אז, כמו שכתוב בחז"ל, הייתה המקום עם 
הכי הרבה טומאה בעולם, והמקום עם הכי הרבה עבודה זרה. כלומר, 
מבחינה רוחנית מצרים הייתה המקום הכי נמוך שהיה קיים אז. ולכן, 
במצרים?  מושל  שהוא   - להעביר  יוסף  שרצה  המסר  זה  פתאום  מה 
הוא לא מצא מסר אחר למסור לאביו, רק זה שהוא שולט על כל ארץ 
לאביו,  למסור  ביקש?  שהוא  מה  זה  הזאת?  הטמאה  הארץ  מצרים, 

גדול הדור של אז, שהוא המושל על מצרים הטמאה?
לאביו  להעביר  ביקש  שיוסף  במה  כזאת:  תשובה  אומרים  יש  אז 
ש"שמני אלו-קים לאדון לכל מצרים", הוא בעצם רצה להעביר כמה 
מסרים: בדבריו הוא אמר: שום דבר לא קרה בזכותי, לא כך הגעתי 
כזאת.  בצורה  זה  את  שגלגל  הוא  הקב"ה  ורק  אך  אלא  לתפקיד, 
ובמילים האלה הוא העביר שני מסרים: ראשית, מסר אחד לאביו הוא 
שיוסף נשאר ירא שמים ובעצם הוא מאמין בקב"ה, שהוא זה שגלגל 
את מהלך הדברים. והמסר השני, כמעט אותו הדבר, הוא עליו עצמו: 
אני בעצם כלום. כל המהלך שהגעתי למה שהגעתי - הוא רק בזכות 

הסיעתא דשמיא של הקב"ה.
אני כותב את הדברים האלה, שוב, דווקא בשבוע הזה. כי השבוע 
התגלגל הגלגל, וידידי ר' אריה דרעי, שוב התגלגל למקום הטבעי שלו 
לי ספק שהוא  אין  בו החזיק בזמנו.  כשר הפנים, התפקיד ההיסטורי 
מאמין באמונה שלמה בכך ש"שמני אלו-קים" במקום הזה, כדי לקדש 
שם שמים. ולי נותר רק להתפלל שתהיה לו הרבה ס"ד ויזכה לקדש שם 
שמים )ומי יודע, אולי בסקר הבא על השרים הפופולאריים, יזכה הוא 

להיות במקום הראשון(.
ונ"ב, עצה של חבר: תרחיק את כל הפטפטת שמסתובבת מסביבך. 

זה רק יעזור לך.
)שרב הנסתר על הנגלה  נהרי  ר' משולם  לידידי  גם  ומכאן הברכה 
בפעולותיו למען הציבור(, שיצליח בעז"ה בתפקידו החדש כסגן שר 

הפנים.

הבהרת דברים
ביקורת  אליי  הופנתה  כאן בשבוע שעבר,  בעקבות הטור שפורסם 
רבה. ראשית, על כך שכביכול פגעתי בכל חובשי הכיפות הסרוגות, 
ושנית, שכביכול פגעתי בכבודו של הרב מצליח מאזוז הי"ד, שלזכרו 
כעת  חורג  אני  שעבר.  בשבוע  רחמים'  'כסא  של  ההילולא  נערכה 
אף  ובחלקה  שנאמרה  שהביקורת  מכיוון  לדברים,  ומגיב  ממנהגי 
שמות  תחת  ולא  מלאים  בשמות  נאמרה  שונים,  במקומות  פורסמה 

בדויים כאלה ואחרים או בצורה בזויה כלשהי. ובכן:
נושא הסרוגים, כבר סיפרתי כאן על כך שכשנכנסו פעם אל  לגבי 
מו"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בתקופת מינוי דיינים, אז היו חייבים 
שני  גם  דאז  המשפטים  שר  עם  הסיכומים  במסגרת  בזמנו  למנות 
דיינים מהציונות הדתית חובשי כיפה סרוגה, הרב התנה את זה שהם 
והסביר  אשכנזים,  ולא  הספרדי  מהציבור  סרוגות  כיפות  חובשי  יהיו 
שלספרדים יש "חזקת מסורת" שלא יסטו מידי מדרך ההלכה המסורה. 
לכן, אני מתנצל על כך שהשחרתי את כל הציבור הסרוג כולו, כי על 

הציבור הספרדי הסרוג, הגרי"ש עצמו מצא קצת סנגוריה.
ולגבי הביקורת השנייה שהופנתה אליי, שכביכול חס וחלילה פגעתי 
בכבודו של הרב מאזוז זצ"ל. אני רוצה להזכיר לאותם מבקרים, שמי 
שדאגו להביא לכינוס את אורח הכבוד, שר האוצר מר כחלון, ולהעביר 
בכך מסר לכל עם ישראל דרך התקשורת, היו אנשים פוליטיים. הרי 
הגיע  שהוא   ,)2 בערוץ  )ששודר  בנאומו  הדגיש  עצמו  האוצר  שר 
לאירוע אך ורק בגלל שאותו יו"ר מפלגת ההזויים התקשר אליו והזמין 
אותו, וכשהוא מתקשר אליו - הוא מגיע. ואתם אלה שבחרתם להזמין 
עיתונאים ולהוציא לתקשורת את הקטע הזה, והפכתם אותו כלפי חוץ 

לכינוס פוליטי.
אז עם כל הכבוד לטענותיכם, אם אורח הכבוד שלכם בחר להפוך 
את הכינוס לפוליטי, ובעצם לכבד אך ורק את מי שהזמין אותו ולא את 
מה שמייצג כביכול הכינוס, אז כדאי שתעשו אתם חשבון נפש, לפני 

שתעבירו ביקורת על אחרים.

לפח. אם אין לך ממחטות נייר חד-פעמיות בהישג יד, 
אפשר לכסות את הפה בעזרת הזרוע או השקע הפנימי 
ככל האפשר, ממגע עם  להימנע,  של המרפק. מומלץ 
כדי  בבית  להישאר  חשוב  חלית,  אם  שחלו.  אנשים 

למנוע את הפצת הנגיפים והדבקת אחרים".
איך מטפלים באנשים שחלו בשפעת מקסיקו?

עונתית  שפעת  לכל  כיום  זהה  במחלה  "הטיפול 
ולא  הסיכון  בקבוצת  מצויים  שלא  אנשים  אחרת. 
את  לעבור  יכולים  במיוחד,  קשה  ממחלה  סובלים 
מיוחד.  רפואי  בטיפול  צורך  ללא  בביתם,  המחלה 
מהרגיל,  קשה  אנשים שסובלים ממחלה  זאת,  לעומת 
לתחלואה  בסיכון  לקבוצות  משתייכים  הם  אם  בפרט 

קשה, צריכים לפנות לקבלת טיפול רפואי".
איך הכל התחיל בכלל?

"שפעת החזירים עלתה לכותרות במרץ 2009, לאחר 
שזוהתה לראשונה בצפון אמריקה ובמקסיקו. המחלה 
התפשטה במהירות למקומות נוספים, כמעט בכל רחבי 
העולם, וכעבור שלושה חודשים הכריז ארגון הבריאות 

העולמי כי מדובר במגפה.
והחורף,  הקיץ  בחודשי  מהירה  התפשטות  "לאחר 
פסקה התפרצות המחלה, והיא כעת שבה ומופיעה מדי 
השפעת  למחלת  הגורמים  השפעת  מזני  כאחד  חורף 
העונתית. לאור זאת, הוכנס זן שפעת החזירים לתרכיב 
הנכללים  לאנשים  סתיו  מדי  הניתן  העונתי  החיסון 

בקבוצות סיכון".
מתי הגיעה שפעת מקסיקו לראשונה לישראל?

"המקרה הוודאי הראשון של שפעת מקסיקו בישראל 
זוהה ב-24 באפריל 2009 אצל ישראלי שחזר מביקור 
במקסיקו. לאחריו זוהו מקרים רבים נוספים. בתחילה 
נרשמו מרבית המקרים בקרב ישראלים שחזרו מארצות 
החוזרים  אחרי  מעקב  נערך  ולכן  וממקסיקו,  הברית 
ממדינות אלו. בשל מיעוט המקרים בהתחלה והניסיון 
שאובחנו  החולים  אושפזו  המחלה,  נשאי  את  לבודד 
 – אנטי-נגיפית  בתרופה  וטופלו  בבידוד  זו  במחלה 

תמיפלו".

יעילות של 80%

ד"ר דנה פלורנטין, מומחית ברפואת משפחה המנחה 
את פורום בריאות המשפחה של 'כללית ', מבהירה כמה 

נקודות נוספות לפני שאתם רצים להתחסן.
מה יש בחיסון נגד שפעת?

מנגיפים  מורכב   )Influenza( שפעת  נגד  "החיסון 
הבריאות  ארגון  שמומחי  שפעת,  זני  של  מומתים 
שפעת  הנוכחית.  בעונה  שיתקפו  מניחים  העולמי 
האינפלואנזה  נגיף  הוא  לה  שהגורם  חום  מחלת  היא 
בעונת  שנה  כל  שמתפרץ   )Influenza Virus(
משנה  התוקפים משתנה  נגיפי השפעת  הרכב  החורף. 
החיסון  את  שנה  מדי  להתאים  צורך  יש  ולכן  לשנה, 
לנגיפים שלהם מצפים. עוד לפני שהסתיו הגיע, כללית 
מנות   1,100,000 ורכשה  לחיסון מפני המחלה  נערכה 
חיסון בזריקה ו־36,000 מנות חיסון בתרסיס המיועדות 

למבוגרים, לתינוקות ולילדים".
מתי אפשר להתחסן?

ועד  באוקטובר  מ־15  לכולם  ניתנים  "החיסונים 
גמר המלאי, אך מי שנמנה על קבוצות  או עד  מארס, 

חיסון  קבלת  לתאם  יכול  בשפעת  לחלות  הסיכון 
במרפאה שלו, או במרכזי החיסונים, כבר עכשיו.

איפה אפשר להתחסן?
"את החיסון בזריקה יכול לקבל כל לקוח של כללית 
במרפאה שלו. נוסף על כך ניתן להתחסן נגד שפעת גם 

במרכזי החיסונים".
האם החיסון בתרסיס מסוכן לי באיזשהו אופן?

"החיסון נחשב בטוח וניתן על־פי התוויות מסוימות, 
מגיל שנתיים ועד גיל 49".

זה עולה לי כסף?
כללית.  למבוטחי  בחינם  ניתן  בזריקה  "החיסון 
למבוטחי  רק  ונמכר  בתשלום  כרוך  בתרסיס  החיסון 

כללית מושלם".
יש לחיסון תופעות לוואי?

"תופעות הלוואי השכיחות ביותר של החיסון בזריקה 
כוללות כאב קל, נפיחות ואודם במקום ההזרקה. אלה 
לעיתים  מההזרקה.  יממה  בתוך  כלל  בדרך  חולפים 

ייתכן חום ביום החיסון או ביום שלאחר מכן".
מה עושה החיסון?

"החיסון מגן מפני מחלת השפעת בלבד, כלומר גורם 
למערכת החיסון שלך לזהות את נגיפי השפעת שנגדם 
חוסנת, ולהילחם בהם ביעילות. בכך מונע החיסון את 
התחלואה בשפעת. דרך אגב, החיסון נגד שפעת אינו 

מגן מפני נגיפים רבים אחרים הגורמים להצטננות".
שפעת  למחלת  גורם  שפעת  נגד  שהחיסון  שמעתי 

קלה כתוצאה מהחיסון".
חיסונים  המיתוס.  את  לנפץ  המקום  זה  "שטויות. 
אחרים המכילים נגיפים מוחלשים יכולים לגרום למעין 
בגלל  אבל  המוחלש,  מהנגיף  הנגרמת  קלה  מחלה 
שהחיסון נגד שפעת מכיל נגיף שפעת מומת - מחלת 
שפעת קלה אינה נכללת בתופעות הלוואי. נגיף מת אינו 
יכול לגרום למחלה. נקודה. אלא מה, מכיוון שבחורף 
רבים  נוטים  שונים,  בנגיפים  קרובות  לעיתים  נדבקים 

לייחס לחיסון נגד השפעת את ההצטננות שבה לקו".
מהי יעילות החיסון?

התאמתו  רבים:  בגורמים  תלויה  החיסון  "יעילות 
החורף,  במהלך  התוקפים  השפעת  לזני  החיסון  של 
המצב החיסוני של מקבל החיסון ומידת החשיפה של 
באופן  החיסון.  קבלת  לפני  השפעת  לנגיפי  המתחסן 
כללי, יעילות החיסון היא כ-80% למשך כשנה. החיסון 
גם מפחית את הסיכון ללקות בסיבוכי שפעת כמו דלקת 

ריאות ודלקת אוזניים".
מדוע מומלץ להתחסן אם מטופלים באספירין?

 Reye's( בגלל החשש מהתפתחות של תסמונת ריי"
Syndrome( לאחר השפעת".

מה זה תסמונת ריי?
"תסמונת ריי היא מחלה נדירה הפוגעת בכבד ובמוח 
ומופיעה בעיקר בילדים בני 6 עד 14. המחלה עלולה 
להתפתח במהלך מחלה נגיפית לא ספציפית של דרכי 
הנשימה העליונות או של מערכת העיכול. נמצא קשר 
ושפעת,  רוח  אבעבועות  לבין  המחלה  הופעת  בין 
באספירין.  שטופלו  חולים  של  במקרים  במיוחד 
היפראקטיביות  והקאות,  בחילות  כוללים  התסמינים 
מתלווים  שאליה  לישנוניות  במהירות  שהופכת 

פרכוסים ואפילו אובדן הכרה".


בהלת 
השפעת
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איזו גאווה חרדית-לאומית. השר ליצמן, שר משלנו, הוא שנבחר השבוע על-ידי 
הציבור בסקר הגדול של ערוץ 2, כשר הראשון במדד המנהיגות ושביעות הרצון.

השבוע  שהופיעה  הידיעה  הנה  כזה(,  סיכוי  שיש  לי  נראה  )ולא  שפספס  למי 
בחדשות הערוץ החילוני: "בעוד כחודשיים תציין הכנסת שנה לכינונה, ובינתיים עבר המשכן 
שינויים ותלאות. שרים התפטרו, חברי כנסת עזבו והממשלה ממשיכה להיאבק באופוזיציה 
עם רוב דוחק של 61 חברי כנסת. סקר מיוחד שערכו מינה צמח ומנו גבע למכון מדגם, בדק מה 
חושבים אזרחי ישראל על תפקודם של שרי הממשלה מאז נכנסו לתפקידם. מהסקר, שנערך 
בישראל כשטעות  המבוגרת  היהודית  האוכלוסייה  מייצג של  במדגם  מרואיינים   705 בקרב 
בראש  השרים.  של  מתפקודם  מרוצים  הם  כמה  עד  המרואיינים  נשאלו   ,5.4 היא  הדגימה 

הטבלה", חושפת הידיעה ועושה קצת נחת, "נמצא שר הבריאות יעקב ליצמן עם 56.1%".
יעלון,  בכך עקף ליצמן את בכירי הליכוד, שר התחבורה ישראל כץ ושר הביטחון משה 
שחולקים יחד את המקום השני, את שרת המשפטים איילת שקד שבמקום השלישי, את השר 
בנט שבמקום הרביעי ואת כל השאר השרים. אפילו ראש הממשלה נמצא בקצה השני של 

הטבלה, עם 32% בלבד של שביעות רצון הציבור.
נתונים מרשימים ומשמחים כאחד. מה רע לגלות שעל אחד מאיתנו, ממפלגה  אין ספק, 

לכאורה סקטוריאלית וקטנה, חושב העם בישראל דברים טובים.
בשנים  שפורסם  סקר  בכל  הרי  כאן?  קורה  מה  קטנה:  שאלה  עצמי  את  שאלתי  אז  אבל 
האחרונות בשאלה מיהו הציבור הכי שנוא בישראל )האחרון, אגב, נערך בתאריך הכי מתאים 
לעריכת סקר מסוג זה, ערב יום כיפור(, זכה בדרך כלל הציבור החרדי במקום הראשון, בקרב 
מתמיד ומותח עם הערבים. בפעם האחרונה ניצחנו הן את הערבים והן את המתנחלים וקטפנו 

בניצחון מזהיר את כתר הציבור השנוא בישראל. 
אז איך זה שקרוב ל-60% מהנשאלים בסקר על תפקוד השרים, בחרו דווקא בליצמן, החרדי 
הכי הארד-קור שיכול להיות, כשר המוביל? הוא הרי לא איזה חצי-חרדי עם כיפה קטנטנה 
החסידי  הכובע  ולמרות  הזקן,  למרות  בו  בחרו  בו.  בחרו  בפוקס,  ושבמקרה,  רואים  שלא 
שתמיד לו מונח שם על הראש, והעברית המתובלת ביידיש, והגארטל, והמקווה ב-5 בבוקר. 

איך זה קרה?
ככל שחשבתי השבוע על התשובה, המסקנה קצת העליבה אותי. כל אחד ואחד מכם, מכיר 
בוודאי את הסיטואציה שבה הוא נפגש עם אדם חילוני בנסיבות מסוימות, קושר איתו שיחה 
לכמה דקות, שבסופה החילוני מתפעם ואומר: תשמע, כל-כך נהניתי מהשיחה איתך. אתה 
באמת חרדי נחמד, אתה לא כמו כל שאר החרדים. ולך בא לצעוק לו בפנים: אני כן כמו כל 
החרדים! אנחנו לא רק שורפי פחים וזורקי טיטולים. כולם כמוני! כולם אנושיים ונחמדים, 

אם רק תנסה פעם לשוחח איתם ולעמוד על טיבם. אני לא יוצא דופן.
ליצמן.  הוא  הזה  יוצא-הדופן  החרדי  השבוע,  בסקר  החילוניים  מהנשאלים   56% בשביל 
כלומר, מלכתחילה הם בכלל לא האמינו בו. שהחרדי הזה, שכל מה שהיה לו בראש עד לפני 
ברפואת  רפורמה  שיעשה  הבריאות?  במשרד  משהו  יזיז  הילדים,  קצבאות  רק  היה  דקות   2
הנפש  רפואת  את  לטובה  שישנה   ?MRI-ה במכשירי  למחסור  מענה  שייתן  השיניים? 
בישראל? אין מצב שזה יקרה. וככל שזה אכן קרה, הם עצרו לרגע ואמרו: וואלה, טעינו. הוא 
חרדי מסוג אחר. הוא באמת יוצא דופן. כל הכבוד לו. לראות חרדי אמיתי כמוהו עושה משהו 

למען האחר? חייבים להצביע למענו בסקר השרים.
וכך הפך ליצמן לשר האהוד בישראל. ואנחנו? נישאר בינתיים מאחור כציבור הכי שנוא 

בארץ.

ביום שלישי הקרוב, תחגוג הכנסת יובל שנים למשכנה הנוכחי. איך מציינים יובל 
לכנסת? בדינר גדול בהדר דימול? בשיחת חיזוק של המשגיח מעל דוכן הכנסת? 
בקצת רוגלעך וברונפן? הייתם רוצים. חמישים שנה למשכן הכנסת חוגגים בגדול.

וכך, ידיעה גדולה בעיתונים בישרה השבוע את החגיגה המתוכננת למשכן הכנסת שתתקיים 
השבוע: "ביום שלישי, יום הולדתה ה-67 של הכנסת, תיערך בכנסת חגיגת יום הולדת גדולה, 
יהיו הח"כים עצמם. באירוע יחגגו כ-4,500 אורחים, כולל כמה  שהשחקנים המרכזיים בה 
בתוכנית  מה  אז  הרחב".  הציבור  את  שהזמינו  בעיתונים  למודעות  שנענו  אזרחים  מאות 
לא  כלל  פעילויות  שלל  הכנסת  במתחמי  ייערכו  החגיגה  "ביום  קבלו:  ובכן,  האמנותית? 
אופייניות לשגרה הפרלמנטרית: באחד מהמתחמים יערכו חברי כנסת שעת סיפור לילדים: 
ציפי לבני תקריא את 'אבא עושה בושות' )זה כנראה לא ספר של מנוחה פוקס, ח.ב.(, נחמן 
שי את 'אריה הספריה' ועמיר פרץ את 'הנסיך הקטן' )אם המשקפת הסגורה תאפשר, כמובן(. 
במתחם אחר", מגלה הידיעה, "יופיעו בפני הקהל חברי כנסת שיודעים לנגן: ח"כ יצחק וקנין 

יופיע עם גיטרה, ובצלאל סמוטריץ' ינגן על הפסנתר". התוכנית עוד ארוכה )ח"כ אבוקסיס 
תקיים שעת חברה לילדים; ח"כ שמולי יערוך סדנא עם בעלי חיים; בחוץ ייערך מופע של 

יחידת הכלבנים, ועוד ועוד(. אבל ברור לכם שלא באנו לספר כעת את מה שכבר פורסם.
שלישי  ביום  החרדיים  הח"כים  שיעשו  מה  הנה  יחידות",  ל"חמש  ראשון  בפרסום  ולכן, 
יחגוג את  יומה הגדול של הכנסת: השר ליצמן, שיכור מההצלחה בסקר המחמיא,  הקרוב, 
התוצאות ויגלה לראשונה את כישרונותיו המוחבאים בנגינה וירטואוזית על גיטרה חשמלית; 
ח"כ גפני, לראשונה בתולדותיו, ישתחרר פעם מעצמו, ייתן דרור לכישרונותיו ויעביר מופע 
והשר דרעי  ישראל את "כה עשו חכמינו";  לילדי  יקריא  סטנד-אפ באורך מלא; ח"כ מוזס 

ימסור שיעור תורני לבאי הכנסת בסוגיית "משלחה והיא חוזרת".
טוב, סליחה. לא בטוח שכל זה יקרה. זה נשמע קצת כמו הזיה. אבל למען האמת, גם זה 

שסמוטריץ' ווקנין ינגנו על הבמה, ועמיר פרץ יקריא סיפור לילדים, נשמע קצת הזיה.

בשבוע שעבר דיווחתי כאן בצער על היעדרותו בשבת לפני שבועיים של איש זק"א 
שיושב מאחוריי בבית הכנסת, שהשאירה אותנו במתח כל השבת באשר לגורלו 
תוך  אל  דקות  כמה  אחרי,  שבוע  בדיוק  שעבר,  בשבוע  אביב.  מתל  המחבל  של 
כניסת השבת, כשכל מקלטי הרדיו כבר כמובן נכבו מזמן בבתי שומרי המצוות, המחבל נתפס 
בערערה. אבל הפעם, בשבת האחרונה, אותו שכן, מתנדב זק"א יקר, הגיע גם הגיע לתפילה. 
אז מה נראה לכם? ידענו לפני כולם על התפיסה או לא? בטח שידענו. ועוד איך ידענו. אחרי 
ידענו כמה כוחות היו ואיפה הם נפרסו  התפילה שמענו הכל. ידענו שנתפס. ידענו שנהרג. 
בכפר. הכל ידענו. אמרתי לכם: הם פשוט יודעים הכל, אנשי זק"א האלו. פשוט צריך לדעת 

באיזה בית-כנסת להתפלל, ואיפה לשבת. זה הכל.

ונעלמת,  שוקעת  היא  ובערב  לכולנו.  זורחת,  השמש  בוקר,  בכל  קמים  כשאנחנו 
ונהיה חושך, גם-כן, לכולנו. אבל במצרים, במכת חושך עליה נקרא השבת, כתוב 
היה  למצִרים  ואילו  אור,  היה  אכן  שליהודים  אלא  במצרים,  בעוז  זרחה  שהשמש 
חושך )ועוד איזה חושך, חושך מצרים(. והסבא מקלם הסיק מכך: גם כשהשמש מאירה לנו, 
זה לא שהיא שם כי הטבע אומר שבכל בוקר היא זורחת ולכן יש אור. אלא שכשיש לנו אור, 
סימן שזהו רצון ה' שכרגע השמש תאיר לנו. ממש כמו שהיה במכת דם: יהודי ומצרי שתו 
לכם  יגיד  מים?  הם  מה  והרי  דם.  ממנה  שתה  והמצרי  מים  שתה  היהודי  מים,  כוס  מאותה 
המדע: תרכובת כימית. אבל במכת דם ראינו שמים הם לא תרכובת כימית. גם מים הם רצון 
ה'. אחד יכול לשתות מהם מים, והשני דם. אחד יכול לראות את האור, והשני לחיות בחושך. 

הכל תלוי ברצון ה', לא בטבע.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהדלקתם בוילר, ונזכרתם לכבות אותו רק אחרי יומיים?

כולנו ליצמן

חמש יחידות // חנני בלייך
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 .3

 .4  .2

 .5
chananibl@walla.com :לתגובות

הכובע, הזקן והחלאט'ל שם, ולמרות זאת. ליצמן
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444

חדש!

קו הנייעס הגדול ביותר 
במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר 
חשיפות! יותר שידורים 

חיים! יותר דיווחים 
מחצרות הרבנים!
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ויקם הבחור בבוקר, וירא והנה איננו מקושר כלל 
ועיקר עם אנשי הצוות של ישיבתו, וירגש שאין זה 
צריך להיות כך, מישהו מכובד צריך להכיר אותו, 

ולדעת היכן הוא עומד, או לפחות איפה הוא יושב.
ובכלל, הוסיף החבר הטוב של הבחור כששוחחו על העניין 
במסדרון הפנימייה, אתה יודע שבמציאות של ימינו אי אפשר 
להתקדם לשום מקום בלי "קשרים", אפילו כדי להיות מזכירה 
אצל איזה חבר כנסת אתה צריך קשרים אצל איזה מזכירה של 

חבר כנסת, שלא לדבר על שטעלע אמיתי.
הבחור, כצפוי, לא ירד לסוף דעתו של החבר הטוב, אבל החל 
להרהר בעובדה שבאמת אין לו שום קשר עם מישהו שנמצא 
כרגע בעמדת כח, או אפילו בעמדת מזכירה של מישהו בעמדת 

כח, או... בכל אופן העיקרון מובן.
הוא תמיד היה הטיפוס הציני הזה שלא הרשה לעצמו מעולם 
ליצור קשר עם כולם באופן אקראי וזורם, מה שלטענת אותו 
חבר טוב היה הכישלון הראשון שלו. אתה מבין, הוא אמר, 
האנשים שפחות מתעכבים על דברים, אלה שלא הופכים דברים 
בראש יותר מרגע אחד, אלה שלא מחשבנים איך הם יראו בעיני 
הציבור בכל סיטואציה, הם למעיישה, המקושרים הכי גדולים, 
כי הם מרשים לעצמם לדבר עם כל אחד, כך מכירים אותם, וזו 
לא בהכרח מחמאה, אבל הם בצד הנכון של המפה, כך לדברי 

החבר הטוב והמסובך.
הנה כי כן, המשיך הבחור את חוט המחשבות המפותל של 
החבר הטוב, אם אינני מסוגל ליצור קשר לשם "קשרים" בלבד. 
אני צריך לפחות לנסות ליצור קשר עם דמות חשובה מהישיבה, 
דרך לימוד כמובן, וכך אכנס לקטגוריה של "תלמיד של...", 

ואז אהיה קיים, וזו תהיה הדרך שלי להיות מקושר.

וילך הבחור הלוך וסהרור, ויגיע למסקנה כי ר' אברהם 
קלצקין - המשגיח בכבודו, הוא, הוא יהיה איש הקשר שלו 
עם העולם העליון. אמנם אין זה פשוט כלל ועיקר, אינך יכול 
לבוא ביום בהיר ולומר "שלום, שמי יענקל'ה צימרמן, האם 
המשגיח יכולים להיות איש הקשר שלי?" לא, לא, לא, זה לא 
עובד כך. צריך לגשת ולדבר איתו על משהו, לשאול אותו 
שאלה במוסר או באמונה, משם נתגלגל הלאה, אבל הא גופא 

קשיא, על מה לדבר איתו? 
ולא שחלילה אין לו ווארטים לומר למשגיח, להיפך, כל 
כולו מלא בווארטים טובים ונחמדים מפיקים מזן אל זן, אבל 
עדיין, אתה לא יכול לגשת ולומר משהו פשוט, כאילו אינך 
אלא דרדק ירוק ומתלמד. צריך להגיע עם משהו שאחרי כל 
הספרים )כביכול(, ובתחילת עולם המחשבה העצמאית, כך 
שלא תישאר למשגיח ברירה אלא לדבר איתו על זה, ושתישאר 
ארומה של הבנה גדולה בדברים שלכל האנשים הפשוטים אין 
חלק בה, צריך למצוא שאלה טובה על עניינים גבוהים, רצוי 

כמה שפחות מעשיים, מעשי זה קל.
אחחח, מה עושים? כל השאלות שצצות, נראות פתאום חסרות 
משמעות ופשוטות מדי, וודאי שיעידו על חיסרון בבקיאות 

באותו שטח. 
הבחור הולך ולומד ספרי הגות ומחשבה עד כלות. אין כלום, 
הכל ברור כשמש בצהריים ואין אפילו ענן אחד לרפואה, למה 
דוקא עכשיו הכל ברור? ב"סדר א'" הכל תמיד הופך לערימה 
של סימני שאלה מעורבבים זה בזה, וכאן אין לך אפילו הערה 

כחושה...
הוא מתהלך ברגזנות, ידיו שלובות לו מאחוריו, למה אני לא 
מעשן? עולה מחשבה טורדנית בדעתו, עכשיו זה יכול להתאים...

במוחו עוברת פנטזיה אוטופית, שבה הוא נכנס אל המשגיח, 
וזה מקבל אותו במאור פנים וקם בפניו מנפנף מעליו בחור 
טורדני ונמוך. מי אתם? הוא שואל. יענקל'ה צימרמן, הוא עונה, 
אווווו יענקל'ה, אומר אז המשגיח, שומעים עליך כאן הרבה, 
נו, מה בפיך? ובכן, הוא מעלה על פניו ארשת מסופקת, בעניין 
המרגלים... אוווו )טון נמוך(, קוטע אותו המשגיח, זה נושא 
קשה מאד, נתחבטתי בו רבות, אתה שואל על העונש... )הוא 
מהנהן בצדקנות מיוסרת ותנועת יד שאומרת, כן, פשוט( ולמה 
אחר כך... )מבט נוגה, תלוי בנקודה מרוחקת(.  פססס, קשה 
מאד, מסכם המשגיח, ונהנתי שחשבת על זה, זו ממש נקודה 
עמוקה של מחשבה. טוב, הוא אומר בתוך מוחו של הבחור 
החולם, וסוגר את הספר שלפניו, תגיד לי משהו, )מסתכל 
לצדדים אם מישהו שומע( אתה רוצה להיות אולי "גדול הדור" 
הבא? ב"מועצת" והכל, אני יכול לסדר את זה כשתגדל קצת... 
ט ר א ח! הבחור נקטע באמצע ההרהור המענג, כשהתנגש 
חזיתית במישהו, שהיה בדרכו הסהרורית. ברגע, העולם הפך 
שברי משקפיים ובגדים מאובקים. לאחר שענן האבק שקע, הוא 
הבחין לחרדתו שזה שבו התנגש היה לא אחר מאשר המשגיח 
עצמו, ושהוא כמעט הפריח את נשמתו בכך. אהה, אהה, הוא 
החל לגמגם, אני... אה... יענקלה צימרמן..., המשגיח הביט בו 

בפה פעור, הנהן, ואז הסתלק בחטף.
אכן המשגיח לעולם לא ישכח את השם שלו. מאז, בכל פעם 
שהמשגיח ראה אותו, קודם כל הוא עשה תנועה בלתי רצונית של 
רתיעה, ואחר כך הנהן לכיוונו, כאומר "אני זוכר אותך, דיברנו 
כבר, לא?". את הדברים הוא אמר אגב מישוש בהיסח הדעת 
של האיזור הנפוח שבו נחבל מחמת ההתנגשות חסרת המזל.

טוב, גם זה משהו, אמר החבר הטוב בספקנות גלויה.
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19 ה' בשבט תשע"ו 15/1/16

 מדור סאטירי שבועי

"אני יודע בדיוק מי הח"כים שהפילו את חוק השבת. רק כדאי 
שיזכרו: לכל שבת יש מוצאי שבת"  "החוק כרגע נקבר, אבל 

אגיש הצעת חוק שלפחות תהיה לחוק הזה קבורה יהודית"  "אני 
שמח שבגלל השביתה, לפחות עיריית ירושלים הסכימה לעבוד 

במתכונת שבת"  "מי שחושב שהחוק הזה פופוליסטי כדאי 
שימתין להצעת החוק החדשה שלי: חוק קביעת מזוזה בכל דלת 

בישראל"  הראיון המלא ב"מוסף שבת"

"מישהו עשה לי את זה בכוונה. 
גם הפיגוע וגם החיסול אירעו 

סמוך לכניסת השבת".
)המפכ"ל רוני אלשיך מתלונן(

"מראש ההערכה שלנו הייתה 

שהמחבל לא מסתתר בת"א. אין 

סיכוי למצוא דירה פנויה בעיר הזו".

 )ראש השב"כ מבהיר(

"עברנו שבוע שלם באי ודאות. לא 
ידענו לאיפה נצטרך להקפיץ כוחות".

 )כתבי החדשות מתלוננים(

"אני לא אתן ש-99% מערביי ישראל 

יוציאו שם רע לכל השאר".

)נתניהו מנסה לפייס את המגזר הערבי(

)בעל החנות מתנצל(לא חלמנו שיצמחו לנו כאלה פירות באושים"."הוא עבד אצלנו כמשלוחן בחנות הירקות אבל 

חיסול המחבל נישאת מלחם

יוזם "חוק השבת" ח"כ מיקי זוהר בראיון השבוע

"בתור אחד שדאגתי למנות אותו לתפקיד, קצת 
מוזר לי שאתה מקשה עליי בשאלות". 

)שרה נתניהו לחוקר(

"שאלו אותי כ"כ הרבה שאלות במשך שעות 
ארוכות. זה היה הראיון הכי מקיף שעברתי. תמיד 

ידעתי שהתקשורת עוינת את משפחת נתניהו".
)שרה נתניהו יוצאת מבולבלת מהחקירה(

"אנחנו שמחים שרעיית ראש הממשלה משתפת 
פעולה. גם ראש הממשלה מבטיח לשתף פעולה 

עם בנט וכחלון".
)הפרשן המשפטי והפרשן הפוליטי בדיווח משותף(

בגלל צו איסור פרסום: המפכ"ל ר' נועד בחשאי עם ראש השב"כ י' כדי לא לחשוף את שעת הש'

"חברי הכנסת עשו שבת לעצמם"

פריימריז בליכוד – נתניהו מועמד יחיד

חקירת שרה נתניהו

"מבחינה משפטית גרידא, בבואנו לדון את המציתים והמסיתים כאחד, שומה עלינו 
להעמיד לנגד עינינו את מבחן הסבירות במקרה של הצתה מכוונת ולבחון את היסוד 
הנפשי של אותם אלו שבחרו להביע שמחה מופגנת נוכח הלהבות המיתמרות ממשרדי 
"בצלם", וע"פ אמות מידה אלו עלינו לשפוט בחומרה רבתי את אלו שהביעו שמחה, 
כן החלטנו להרשיע את הנאשמים  ועל  כאן קצר חשמלי.  היה  כי  הוברר  גם כאשר 
פה אחד ולגזור עליהם שישה חודשי עבודות שירות אותם יבצעו במשרדי שוברים 

שתיקה".
)שופטי בג"צ מתפלפלים(

המשטרה: "היה לנו קצה חוט אבל מסתבר שהוא זה שגרם לקצר החשמלי"

חוקרי השב"כ 
עצרו את 

שקע ותקע 
בחשד 
להצתה

"אחרי שלוש שנים בכלא חזרת למשרד 
הפנים. אתה חושב שאחרי שנה וחצי יש 

לי סיכוי להיות ראש ממשלה?"

)אולמרט מתקשר לברך(

"שוב דרעי שר הפנים, למה שלא יתנו לי 
את משרד האוצר?"

)בייגה שוחט מתעורר(

"כשעזבתי את משרד הפנים חששתי 
שבעקבות הפרשה יצמחו לי שערות 

לבנות. היום אשמח שבכלל יצמחו לי 
שערות".

)דרעי לאחר מינויו(

"היית שר הכלכלה, עכשיו אתה שר 
הפנים, שר הפריפריה ושר הנגב והגליל. 
עוד מעט יהיו לך משרדי ממשלה יותר 

ממני".

)נתניהו מקנא(

"אמרתי מתחילת הדרך - אין שום מניעה 
משפטית שאריה דרעי יהיה שר הפנים 

לשעבר".

)יאיר לפיד עוקץ(

"יאיר לפיד הבטיח לשקם אותי. אני לא 
מבין למה הוא מתערב לליצמן בענייני 

משרדו".

)דרעי מחזיר ללפיד(

תגידו, לא מתכננים עוד איזו שריפה 
בכרמל?

)אלי ישי מברר(

"בסדר, בסדר, אני מבטיח שיותר לא 
נעבור עוד לשכה בקדנציה הזו".

)שר הפנים החדש מרגיע את עוזריו(

לשכת נתניהו מבהירה: זהו פריימריז לכל דבר 
- מול ראש הממשלה בנימין נתניהו יתמודדו 
שר החוץ, שר הכלכלה, השר לשיתוף פעולה 

אזורי ושר התקשורת

נתניהו: פעם ראשונה שאוכל להיבחר ברוב של 
מאה אחוז. אפילו אסאד לא הגיע להישג כזה

מאבו דיס אינפורמציהזה תלת פאזילא אנחנו גרמנו להצתה,

שר הפנים אריה דרעי

שריפה במשרדי "בצלם"
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בני ברק
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אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
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במכירה ענקית אחתשני מותגים גדולים 
רק ב

מייבש כביסה 
7 ק”ג

תוף נירוסטה | פתח רחב 
במיוחד | 2200 וואט | 

8 תוכניות לרבות כביסה עדינה 
ותוכניות לרענון הכביסה | דירוג 

C אנרגטי

כיריים 4 
להבות גז 

להבת טורבו

תנור בנוי
דגם: 5417

נפח תא אפייה 74 ליטר
A דירוג אנרגטי

תנור משולב 
דו תאי
כשר למהדרין

באישור המכון להלכה

מכונת כביסה 
7 ק”ג

Aׁ 1200 סל”ד | דירוג אנרגטי

רק ב-   1,390 ₪

רק ב-   549 ₪

רק ב-  1,990 ₪
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לדוגמא ממגוון המוצרים:
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מתנה לבית בשווי 200 ₪
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