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ינון פלח

על כל צער וצער
הקשות.  התמונות  שוב 
המוכרים.  הקולות  שוב 
שוב אסון. שוב הרגעים 
את  שלופתים  הללו 
הראש ואת הלב ומונעים 
בשגרה  להמשיך  ממך 

הרגילה.
שבוע,  תחילת  יום.  עוד  היה  ראשון  יום 
שעת ערב. ההודעה הראשונה הייתה דיווח, 
תאונה  הדיווחים:  ברצף  שגרתי  כמעט 

בכביש 1. 
הודעות מן הסוג הזה, למרבה הצער, הפכו 
הן מהמכות הקשות  דרכים  תאונות  לשגרה. 
של ישראל. מספרם של ההרוגים במלחמות 
אם  על  שניספו  אלו  משל  משמעותית  קטן 

הדרך.
חלפו דקות אחדות, עד שהתמונה הקודרת 

החלה לקבל צבעים, שמות, קולות ומראות.
חולה  רעה  על  להתריע  המקום  כאן 
שפשתה בקרב המחנה: לצד אינספור מעשי 
מהמתנדבים  שרבים  העובדה  לצד  החסד, 
לשאת  מנת  על  שלהם  היום  סדר  את  עזבו 
הפצועים,  פינוי   – מכל  הקשה  במלאכה 
כל  לצד  הממצאים;  ואיסוף  ההרוגים  פינוי 
זאת, אנשים מקרבנו מרשים לעצמם לשלוח 
תמונות וסרטוני וידאו קשים לצפיה שצולמו 
נרמס  המתים  וכבוד  החיים  כבוד  בזירה. 
במחי לחיצת כפתור. איך עולה על דעתו של 
מאן דהוא לשגר למרחב התקשורתי תמונות 

המעוררות קבס ובחילה?
להיחשף  אמור  בזירה  שאינו  מי  מדוע 
זה  מי  את  תורם?  זה  מה  הללו?  למראות 
להפיץ  ניתן  עולם,  של  ריבונו  איך,  משרת? 
בין  המפרפרים  אנשים  רואים  שבו  סרטון 
כבודם  בחילול  העניין  מה  למוות?  חיים 
יש מישהו  והחיים כאחד? האם  של המתים 
תמונות  להפיץ  שראוי  שחושב  מביננו  אחד 

וסרטונים מהסוג הזה?
היצר הלא ברור של בני האדם להוכיח מי 
את  יש  למי  הראשון,  היה  מי  יותר,  מעודכן 
יותר מכולם – הוא  יודע  ומי  מכלול המידע 
אחד מאבות היסוד של הרס המרקם החברתי.
צורך  אין  לא,  בגרות.  לגלות  הזמן  הגיע 
להפיץ את שמות ההרוגים עוד לפני פרסומם 
הרשמי. אין חובה להפיץ מידע לא אמין ולא 
על  האמונים  הגופים  דרך  הגיע  שלא  בדוק 

הדיווחים הללו.
מתעדכנות  המשפחות  רבים,  במקרים 
את  להן  לבשר  הגיע  רשמי  שנציג  לפני  עוד 
בני  שבה  הדרך  זו  האם  האיומה.  הבשורה 
בן  של  אובדנו  על  להתעדכן  צריכים  אדם 

משפחה?
לזירה,  שמגיע  מי  מכל  מצפה,  הייתי 
בעיקר אם תפקידו ליטול חלק בהצלת חיים, 
לעסוק במלאכתו הראויה לכל שבח. די לכם 
נחשפים.  אתם  אליהם  המזוויעים  במראות 

אין צורך לשתף את יתר החברים. אין צורך 
הזו.  הזוועה  את  הווירטואלי  למרחב  לשגר 
לא מספק  אפילו  זה  דבר.  לנו  מוסיף  לא  זה 
את יצר הסקרנות והמציצנות. לכל היותר, זה 
הופך את כולנו לקהי חושים במקרים אחרים.
פרסום  עם  מנשוא  הקשה  בצער  לנו  די 
שכמעט  העובדה  הנספים.  של  שמותיהם 
אחרת  או  כזו  בדרך  הכיר  מאיתנו  אחד  כל 
את אחת המשפחות, היא כשלעצמה תוספת 
צערן  את  חשנו  כולנו  הזה  ובשבוע  צער, 
לאבלן  שותפים  היינו  כולנו  המשפחות.  של 

הכבד.
עולות  שותת,  הלב  כאשר  אלו,  ובימים 
בלחן  רבה,  באליהו  המדרש  מילות  מאליהן 
המוכר והמרגש של מוטי אילוביץ: "על כל 

צער וצער שיש לישראל, אני עימהם..." 

איבדו את ההגה

זקוקה  היא  ליחצן.  זקוקה  לא  אגד  חברת 
למישהו שמתמחה בניהול משברים.

העובדה שנהג החברה היה מעורב בתאונה 
קטלנית בה קיפדו את חייהם שישה אנשים, 
דומה,  בתאונה  מעורב  לאחר שהיה  שנתיים 

היא אות קלון לחברה.
ביומנים  החברה  שפירסמה  המודעה 
היה  אפשר  טעם.  סרת  הייתה  החרדים, 
של  דבריו  עליי  נאמנים  אחרת.  אותה  לנסח 
ניסוחה,  על  אחראי  שהיה  פרנקל,  אריה 
נבחרה  ולבסוף  ולכאן  לכאן  שיקולים  שהיו 
המודעה  נוסח  לא  אך  המדוברת.  המודעה 
הוא שהכעיס רבים מהציבור החרדי. דווקא 

בראיון  רטנר  רון  אגד  דובר  של  תגובתו 
פצעי  על  מלח  שהוסיפה  היא  לתקשורת, 

התאונה שטרם הגלידו.
במגזר,  אבל  מודעות  לפרסם  נהוג  כך 
הצטדק רטנר בראיון לתקשורת. ובכן, ממש 
מהיומונים  באחד  מעלעל  היה  רק  לו  לא. 
אבל  במודעות  רטנר  מבחין  היה  החרדים 
כוסות התנחומים הפזורות  ובאינספור  רבות 
כך  לא  ביומו.  יום  מידי  העיתון  עמודי  בין 

מנסחים מודעת אבל בציבור החרדי.
את  לנחם  שצריך  בופלו  עדר  לא  אנחנו 
הרועה על כך שאיבד כמה ראשי בקר. הציבור 
מסטטיסטיקה  חלק  ולא  מספר  אינו  החרדי 
בשש  השבוע  היכו  והשכול  היגון  כלשהיא. 
משפחות שביכו את אובדן יקיריהן. לכל איש 
יש שם, משפחה, אבות, ילדים. הצער היה כה 

גדול, באמת שלא היה צורך להוסיף על כך.
העובדה שבאופן מסורתי, הציבור החרדי 
אינו נוהג להטיל אחריות על מבצעי התאונה, 
כי אם לערוך חשבון נפש על מה ולמה עשה 
שמבין  לציבור,  כבוד  תעודת  היא  ככה,  ה' 
שהכל גזירת שמים. אבל מכאן ועד להתעלם 

מרגשותיו של הציבור, הדרך ארוכה.
תמיד  לא   - שההגה  אגד  הוכיחה  השבוע 
טוב שיהיה בידיים שלה. זה לא רק התאונה. 
האסון  לאחר  החברה  התייחסות  בעיקר  זה 
שיחק  החשד,  ע"פ  שהנהג,  העובדה  הכבד. 
ההרוגים  שגופות  בזמן  הטכוגרף,  עם 
אמורה  בזירה,  מדממות  עודן  והפצועים 
יותר  אגד  ראשי  של  מנוחתם  את  להטריד 

מכל.
אנחנו  טעינו,  ולומר:  לקום  במקום 

להתפלפל  בחרו  אגד  דוברי  מתנצלים, 
על  מעידה  לא  אחריות  לקיחת  ולהסביר. 
חולשה. להיפך, הציבור יודע להעריך אנשים 
התוצאה  אם  גם  אחריות,  לקחת  שיודעים 

כואבת וקשה.
הסברים  אינספור  אחרי  חמישי,  ביום 
נוספת  אבל  מודעת  אגד  פירסמה  וגרסאות 
שמות  בה  היו  הפעם,  החרדים.  ביומונים 
הנספים. עובדה זו מוכיחה שטענות המוחים 
שבוזבזו.  הימים  כל  על  חבל  מוצדקות.  היו 
נוטל  היה  מישהו  השבוע  בתחילת  אם 
הציבורי  הדיון  טעינו,  אכן,  ואומר:  אחריות 

בנושא לא היה עולה לסדר היום.

דרך צלחה

הקווים  אחד  הוא   402 קו  עניין:  ובאותו 
העמוסים והרווחיים של אגד. כן, הגיע הזמן 
בלא  לידיו.  המושכות  את  יקח  שמישהו 
שבתות  במוצאי  בעיקר  הזדמנויות,  מעט 
הנוסעים  ממתינים  בהן  התחנות  וחגים, 
עמוסות  ברק,  בבני  והן  בירושלים  הן   –
מזוודותיהן  על  שלמות  במשפחות  לעייפה 

ומטלטליהן.
אל  מגיע  כשהאוטובוס   – רבים  במקרים 
שלהן  שהסיכוי  המשפחות,  מגלות  התחנה, 
המשפחה,  ילדי  לכל  מקום  ולמצוא  לעלות 
אינו גבוה. גם תא המטען מוגבל ביכולת שלו 

להכיל כבודה של משפחה שלמה.
שהביקוש  רווחי  כה  שקו  סיבה  שום  אין 
הזה.  מהסוג  מחריקות  יסבול  עצום,  אליו 
נוסעים לא אמורים לעמוד כל הדרך. זה גם 
הבא  לאסון  להמתין  צריך  לא  בטיחותי.  לא 
כדי להתחיל להפיק לקחים. אין צורך לשם כך 
בשינויי חקיקה או באינספור דיונים בוועדות 
הבשורה.  תצא  משם  לא  השונות.  הכנסת 
את  להגביל  יכול  המחוקק  הפתרון.  הם  לא 
אם  לדרוש.  יכול  המחוקק  הנוסעים.  כמות 
עשרה  גם  בשטח,  מיושמות  לא  ההוראות 

חוקים חדשים לא ישנו את המציאות.
נמצא בידיים  ההגה, כך אומרת הסיסמא, 
יתר  כלפי  גם  אמורים  הדברים  אך  אגד.  של 
האחרונות.  בשנים  לשוק  שנכנסו  החברות 
כל חברה וקוויה, כל קו ומסלולו. זה לא רק 
הקו בין בני ברק לירושלים. גם קווים אחרים, 
עירוניים ובינעירוניים. מישהו – אולי משרד 
ההגה.  את  לידיו  לקחת  חייב   – התחבורה 
בטיחותם של הנוסעים איננה בגדר המלצה. 

דרכים  תאונות  אחרי  מתוקנות,  במדינות 
קשות, יש שרים שלוקחים אחריות ומניחים 
מלחמות  אחרי  גם  בישראל,  המפתחות.  את 
בודדים  השלטון.  מזבח  בקרנות  נאחזים   -
המיניסטר.  כורסת  את  ופינו  אחריות  נטלו 
לרוב, אלו שבחרו לנטוש, עשו זאת מהסיבה 
מתוך  הזרקורים  מאור  להתרחק  הפשוטה: 

תקווה שכך יוטב מצבו המשפטי.

אין צורך בהפצת תמונות זוועה. זירת התאונה                                 )צילום: חדשות 24(



הלוואה 
שתחזק את 
ירושלים
הלוואה במסלול מהיר עד 100,000 ₪ 
בריבית נמוכה במיוחד!

הסוכנות היהודית אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה. קבלת ההלוואה מותנית 
בעמידה בקריטריונים שנקבעו ע”י קרן ההלוואות | ט.ל.ח.

בעלי עסקים בירושלים,

המרכז לעידוד עסקים של 

הסוכנות היהודית

מזמין אתכם לבחון מסלול מהיר, 

פשוט ונוח, שיסייע לכם בקבלת 

הלוואה עד 100,000 ₪

בתנאים מעולים ותוך סבסוד מלא

של התכנית העסקית, ללא סחבת 

ובתהליך בירוקרטי מקוצר!

*6026
לבדיקת זכאותכם
ולמידע נוסף התקשרו עכשיו!
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ה'מוקד'  על  והעלאתם  האובססיבית  התחקירנּות  רוח 
בהתלהבות-יתרה של ה'אשמים' באסון האוטובוס בטרם 
ביתר-שאת  למחננו  השבוע  חדרה  לאור,  משפטם  יצא 

ומעלה תהייה נוקבת: לאן נעלמה האמונה שלנו?
כל  לעשות  החוק  אכיפת  גורמי  על  ברורות:  ייאמר 
פעולה שתביא למיצוי הדין עם רוצחים ועברייני-תנועה, 
כמו גם עם מנהלי חברת 'אגד', אילו יתברר כי אכן ידעו 
על נהג סורר ולא פעלו כנדרש. שליחותה של התקשורת 
להעלות את הנושא לסדר היום הציבורי, כדי למנוע טיוח. 

אך האובססיה וההתלהבות הנלווית לכך, חצו כל גבול.
קשה היה להישאר אדיש מול תגובתו העוצמתית של 
רפואה  לו  ישלח  ה'  פרנקל,  מרדכי  רבי  הצעיר  האברך 
שלמה לגוף ולנפש, ברגע בו התבשר כי אשת נעוריו חנה-
נציג דור- יחד עם  נהרגה בתאונה הטראגית  פעשא ע"ה 

ההמשך המשותף להם. "אני מקבל עלי את הדין באהבה", 
ר' מרדכי בעודו שוכב על מיטת בית-החולים. "ה'  אמר 
נתן וה' לקח, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם". הוא 
רעייתי  בעולם.  תפקיד  אדם  לכל  נותן  "הקב"ה  הוסיף: 
ע"ה סיימה את תפקידה ב-20 שנה". נוכחים ששהו בחדר 
מספרים כי הוא לא שכח אף בשעה קשה זו להודות לבני 
המשפחה, שבאו לעזור בבית החולים. "היה זה בית-ספר 
לאמונה", סיפר בהשתאות אחד הנוכחים. "אין דרך אחרת 
להסביר את זה. אתה רואה מול העיניים מה לימוד התורה 

עושה לבן-אדם".
הבחור-החשוב  של  אמו  היחיד.  היה  לא  מרדכי  ר' 
לוי-יצחק אמדדי ז"ל מיבניאל, קידשה שם שמים כאשר 
יודעת  אני  שלי.  הבן  בשביל  רגועה  "אני  ברדיו:  סיפרה 

שהוא עלה למקום מאוד גבוה בשמיים".
בני  הבשורה  את  קיבלו  דומות  במילים  כי  בטוחני 
המשפחות של ארבעת ההרוגים הנוספים )וכדי לא לחטוא 
חלילה בחטא 'אגד' במודעת-האבל שפרסמו, נכתוב את 
שמותיהם: המחנכת הדגולה לאה מלמוד ע"ה והבחורים 
ז"ל,  חשין  יעקב-מאיר  ז"ל,  ויינברג  ישראל  החשובים 
מגיל  גדלו  כולם  בני-המשפחות  ז"ל(.  כהן  אהרן-מרדכי 
אפס על אמונה זכה וטהורה. לא בכדי, בחר בהם הקב"ה 

לעלות אליו. 'בקרובי אקדש'. 
שבמקום  איכותיים,  בעלי-ייסורים  עוד  ישנם  איפה 
דין  עליהם  מקבלים  אשמים-אנושיים,  ולחפש  לצעוק 

שמים באהבה ומחפשים במה ניתן להתחזק?
בבוקר  למחרת  חרדי  רדיו  שפתח  מי  הצער,  למרבה 
לשיעורי  לחלוטין.  אחרים  קולות  שמע  ולמחרתיים, 
האמונה לא היה כל זכר. הנושא היה אחד: כיצד ניתן היה 
שוטרים  מומחי-תנועה,  הטראגית?  התאונה  את  למנוע 
ומתנדבי הצלה, עלו לשידור וניתחו מכל זווית אפשרית 
את מסלול הנסיעה, מבנה האוטובוס ואופי נהגי התחבורה 

הציבורית בישראל.
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כי  יודעים  זה, בוודאי כבר  קוראיו הנאמנים של מדור 
כותב השורות מעולם לא זכה לפגוש את סבו וסבתו מצד 
שני  עם  יחד  פריחתם,  בשיא  נהרגו  הם  שליט"א.  אביו 
ילדיהם הצעירים, בתאונת דרכים בהצטלבות עם רכבת, 

בדרך הביתה.
שנים אחדות לאחר מכן, פנה פרופ' יחיאל )סיריל( דומב 
ז"ל לבני משפחת קוק וסיפר להם על השלמת פיתוח של 
גלאי חדש לחשיפת נהגים עבריינים, פרי מחקר בן שנים 
לזכר  להנציח את הגלאי  הוא הציע בהתרגשות  ארוכות. 
מורו ורבו, סבא הגאון רבי שלמה הכהן קוק זצ"ל, הרב 
הראשי ואב"ד רחובות. פרופ' דומב הופתע לגלות כי אחד 

מבני-המשפחה מתנגד נחרצות ליוזמת-ההנצחה.
ערוך",  לעין  חשובה  הדרכים  בתאונות  "המלחמה 
האמונה  את  סותרת  כזו  הנצחה  "אבל  המתנגד,  הסביר 
שבניתי לעצמי מאז האסון. לאורך כל התקופה החדרתי 
ושני  ואמא  שאבא  נגזר  תשל"ב  השנה  בראש  כי  לליבי 
האחים שלי ייפטרו מן העולם בלילה הרביעי של חנוכה, 
גם אם יישבו בבית וידליקו נרות, בלי קשר לתאונת-דרכים 
זו או אחרת. ועכשיו, מה? אם נקשור בין הטרגדיה שלנו 
לתוכנו  לחלחל  עלולה  הדרכים,  בתאונת  המלחמה  לבין 
התאונה  את  למנוע  לכאורה  אפשר  היה  שמא  המחשבה 

והכל קרה בגלל חוסר זהירות?".
האמונה,  ביסודות  בשיעור  פעם  אי  שהשתתף  מי  כל 
לנהוג  חובתנו  אבל  עליון,  גזירת  "הכל  הכלל:  את  מכיר 

כאילו לא נגזרה הגזירה ולנסות למנוע אותה".
אף  זכות.  לכף  לדון  ננסה  טובים,  יהודים  של  כדרכם 
כינס  לא  מאנ"ש  והמהדורות  העיתונים  מעורכי  אחד 
והעלה את שיקולי האמונה מחד  ישיבת מערכת  השבוע 
להתפרנס.  לעבוד,  עסוקים  אנשים  מאידך.  והזהירות 

למוקדי-נייעס,  המחוברים  נערים  כמה  נמצאו  בשוליים 
מצוא.  לעת  בכיר  ל'תחקירן'  הופך  מהם  אחד  שכל 
בהתלהבות-נעורים הם ניסו למצוא עוד בדל מידע אודות 
של  מודעת-האבל  את  ניסח  מי  כמו:  הרת-גורל,  שאלות 
חברת 'אגד'? האם מדובר בכותב אחד או בשני כותבים 

שפעלו בצוותא? השאר היסטוריה.
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בצער.  שרוי  החומות,  שבין  שבירושלים  התורה  ספר 
דירושלים  דאתרא  מרא  נבנצל,  אביגדור  רבי  הגאון 
בתי מחסה,  בביתו ברחוב  נמוך  כסא  על  יושב  העתיקה, 
בירידה האחרונה לפני המקום שבו עולות התפילות ולא 
הפתאומית  פטירתה  על  ומבכה  יושב  שכינה;  ממנו  זזה 
של רעייתו, הרבנית שפרה ע"ה, 'אישה גדולה'. המנחמים 
מאפיינים היטב את המגוון הסובב תדיר את הרב נבנצל: 
מכל החוגים והעדות. לצידו יושב גיסו, אחיה של הרבנית, 
במודיעין  'מיר'  ישיבת  ראש  פינקל,  אריה  רבי  הגאון 

עילית. משפחה של נסיכים, נסיכי ממלכת התורה.
ר' אביגדור יושב כפוף. אבלו ניכר על פניו. הוא מרבה 
לשתוק. מפעם לפעם, ניתן להבחין בדמעה רותחת הזולגת 

על לחיו, אך כדרכו בקודש, כל מילה שלו - פנינה.
המנהג:  סביב שאלת  נסובה  הרבנים  אחד  עם  השיחה 
כלום כהנים נושאים כפיים בבית האבל? נחלקו הפוסקים 
היושבים  ואבלים  ירושלמים  ואשכנזים.  ספרדים  בנדון. 
שבעה מחוץ לעיר-הקודש. הדעות חלוקות - לכאן ולכאן. 
בתום הדיון ההלכתי, מפטיר ר' אביגדור במעשה אופייני 
בית  לבניין  התמידית  לכמיהתו  נוספת  עדות  המהווה 

המקדש.
'צעיר  באגרותיו  עצמו  את  שמכנה  מי  מספר  "פעם", 
הלוויים', "נהג כהן הסיע אותי לבית הקברות והמתין לי 
בחוץ ברכבו. אמרתי לו: 'עכשיו באנו למקום שלי מותר 
נבוא  לך שבקרוב  אני מאחל  להיכנס.  ולך אסור  להיכנס 

למקום שלך )ככהן( מותר להיכנס ולי אסור להיכנס..."

.4
המקום ינחם אותם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא 

יוסיפו לדאבה עוד.

שלמה קוק

איפה ישנם עוד בעלי-ייסורים איכותיים, שבמקום לצעוק ולחפש אשמים-אנושיים, מקבלים עליהם דין שמים באהבה? הרב מרדכי פרנקל בהלווית רעייתו, התאונה הטראגית, הגר"א נבנצל יושב 'שבעה'
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טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

מצוין.  רווחים  צפי  לך  מניב  ובחו"ל,  נדל"ן מובילים בארץ  גורמי  עם  בסדנו  מומחי  של  פעולה  שיתוף 
משלבת 70% השקעה בנדל"ן ו-30% השקעה במיזמים עסקיים רבי פוטנציאל -  קרן 'נדל"ן פלוס' 
מודל הממקסם את בטחון ההשקעה ואת סיכויי הרווח, לצד גמישות במכירת השקעתך לפי צרכיך.

סכום ההשקעה: החל מ- 150,000 ₪  |  יחידות השקעה: 50  33

בוא להשקיע בנדל"ן 
עם קבוצת בסדנו

לפרטים:

03-7560-666

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

w w w . b e s a d n o . c o . i l

 

 < 25  
99.8%  < 1,000

 

03-7560-666

בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.

מחפש השקעה
 עם קרקע מוצקה?

בשל עומס הפניות, אנא האזינו למידע על ההשקעה טרם פנייתכם אלינו: 0722-162-162 
)ניתן להשאיר הודעה בסיום ההקלטה(
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שירת הבקשות של כולנו

שעבר  בשבוע  ההצגה?'  את  'לגנוב  המושג  את  מכירים 
נסעתי  זה.  בתחום  טובות  היותר  מהגניבות  לאחת  ֵעד  הייתי 
לעיר הדרומית לצורך מספר ימי השתלמות. היו אלו ימים של 
לימוד בצוותא עם עמיתים למקצוע, שאת חלקם הכרתי יותר 
וחלקם פחות. זו הזדמנות מצוינת לקבל פרספקטיבה רחבה 
ואנשי  פוליטיקאים  חינוך,  ואנשי  מנהלים  של  לעבודתם 
ציבור. איש איש בתחומו, איש איש בתפקידו. ימי דיון פוריים 

שמקדמים וממנפים את הפעילות היומיומית. 
במהלך ימי ההשתלמות עלו והופיעו על הבמה מכובדים 
נאום  שנאם  ליצמן  יעקב  הרב  הבריאות  משר  החל  לרוב. 
גדוש בגילויים מרעישים, שר האנרגיה והתשתיות ד"ר יובל 
שטייניץ שהוציא קיטור על המתנגדים למתווה הגז, המשיך 
עם שר האוצר משה כחלון האיש שמנהל ביד רמה את כלכלת 
ובצנעה שאינם מוכרים במחזותינו. עלו שם  ישראל, בשקט 
גם אישי זמר כאלו ואחרים, וכבר היה נדמה שראינו ושמענו 

הכול.
ואז הגיעה ההופעה האחרונה. כשכבר סברנו שאין עוד מה 
להוסיף, עלו להופיע להקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים של 

ארגון 'שלוה' ופשוט 'גנבו את ההצגה'.
ארגון  הוא  המוגבל(  ולילד  למשפחה  )שחרור  'שלוה' 
לבני  ומסייע  מוגבלויות  בעלי  בילדים  שנים   25 כבר  הפועל 
משפחותיהם בהתמודדות עם המורכבויות הכרוכות בגידולם, 
תוך כדי שילובם בחברה. הארגון שנוסד בשנת תש"ן על ידי 
עלינו  לא   - הפך  שבנם  לאחר  ואשתו,  סמואלס  קלמן  הרב 
החודשים  במהלך  שקיבל  פגום  מחיסון  וחירש  לעיוור   -
ארגון  להקים  החליטה  סמואלס  משפחת  לחייו.  הראשונים 

שיעזור למשפחות המתמודדות עם אתגרים דומים.
'מקהלת שלוה' הייתה מורכבת מחניכים של הארגון, ילדים 
הלוקים בפיגור שכלי כזה או אחר, ילדים בעלי לקויות שונות, 
ללא  באולם,  הנוכחים  כל  דאון.  ותסמונת  התפתחות  בעיות 
יוצא מן הכלל, ישבו המומים ודומעים מהביצועים שהפגינו 
הילדים, שאיש לא האמין בהם. לולי 'שלוה', ילדים אלו לא 

היו מגיעים לשום מקום.
הרב  הארגון  במייסד  בהערצה  התבוננתי  רגעים  באותם 
קלמן סמואלס. הצורך בהקמת ארגון לילדים המיוחדים, ידוע 
לכול. אין ספק ואין חולק כי החברה זקוקה למקומות כאלו. 
מספיק  לא  סמואלס.  הרב  הוא  מעשה,  ועשה  שקם  מי  אך 
לדעת, לא מספיק לחשוב, צריך לקום ולעשות. מי שקם ועשה 
וגם את החכמה  גם את הלב, הרגש  בו  יש  לב".  "חכם  הוא 

לעשות את המעשה. הרגש והשכל חברו יחדיו.
 



ה  "ְוַאָתּ למשה:  הקב"ה  אומר  תצוה,  פרשת  בפרשתנו, 
ֶאת  ְוָעׂשּו  ָחְכָמה,  רּוַח  אִתיו  ִמֵלּ ֲאֶשׁר  ֵלב  ַחְכֵמי  ל  ָכּ ֶאל  ר  ַדֵבּ ְתּ
ׁשוֹ ְלַכֲהנוֹ ִלי". המפרשים תמהים מהו פירוש  ְגֵדי ַאֲהרֹן ְלַקְדּ ִבּ

הביטוי "חכם לב", ומסבירים: כי הכוונה למי שלומד ומפנים. 
בגדר  עבורם  נשאר  לומדים  שהם  שהדברים  אנשים  ישנם 
הדברים  את  שמפנימים  אנשים  יש  אך  בלבד.  תיאורטי  ידע 
והלימוד הופך לחלק מאישיותם. אנשים אלו נקראים בלשון 
אלו  אותם  לכל  מתייחסת  זו  הגדרה  לב".  "חכמי  המקרא 
שנטלו יוזמה ועשו מעשה. מייסדי 'שלוה' ומנהלי פרויקטים 

אחרים, נכללים בהחלט בהגדרה זו. 
רעיונות,  בהם  שמפכה  מעטים  לא  באנשים  בחיי  נתקלתי 
מאומה  עושים  לא  אך  ואפשרויות,  כישרונות  יכולות, 
יכולות,  הרבה  ללא  אנשים  לעומתם,  הזה.  המטען  כל  עם 
ביניהם גם כאלו שבמבט ראשון לא מסוגלים לחולל דברים 
והכול בעשר  יזמו, הקימו,  בנו, הרימו,  ודווקא אלו  גדולים, 

אצבעותיהם.
 



ב'שבת  השתתפתי  האחרון  השבוע  בסוף  לצפון.  ומדרום 
פיוט ושירה' בנוסח מרוקו שנערך אי שם בצפון הארץ. אם 

תשאלו מה לי ול'נוסח מרוקו', את התשובה גיליתי רק במוצאי 
שבת. נסעתי לשם יחד עם ידידי היקר עו"ד אליהו בוסקילה, 
יו"ר 'הבית היהודי' בחדרה, שארגן את השבת הנפלאה הזו. 
יחד עמנו היו חברי היקר מר איציק יצחקי יו"ר ועד העובדים 
וידידי  תורנית"  "תרבות  מחלקת  ומנהל  חדרה  עיריית  של 

אהובי איש רב פעלים ר' ציון בסה.
ושיתוף  מעולה  עבודה  פרי  היא  והשירה'  הפיוט  'שבת 
וההצעה  תורנית,  לתרבות  המחלקה  של  דופן  יוצא  פעולה 
להצטרף לשבת הייתה קורצת מאוד. ככלל, אני מחבב דברים 
חדשים, כך אני זוכה להכיר את ה"יחד שבטי ישראל" מקרוב, 

ללמוד נוסחאות, מנהגים ועדות. 
בעיניי, זה היופי של עם ישראל. ה'ביחד'. העדות השונות, 
המנהגים השונים, השירה שאינה דומה מעדה אחת לרעותה. 
והכול מול אבא אחד בשמיים ובארץ. כל אחד כפי המסורת 

שקיבל, ושעברה מאב לבן בשרשרת הדורות.
השיר  מילות  את  מזמזם  עצמי  את  מצאתי  הביתה  בדרכי 
נדוד". למרות הכול, יש תקווה:  "אעופה אשכונה וארחיקה 

עם ישראל חי.
שבת שלום ומבורך.

מי "גנב את ההצגה" בימי ההשתלמות המרתקים שהשתתפתי בהם השבוע? 
ומה לאשכנזי כמוני בשבת פיוט ושירה ב'נוסח מרוקו'?

הרב בן ציון נורדמן

גנבו את ההצגה. המתופף בלהקת בקצב השלווה 

הצורך בהקמת ארגון לילדים המיוחדים, ידוע לכול. אין ספק ואין חולק כי החברה זקוקה 
למקומות כאלו. אך מי שקם ועשה מעשה, הוא הרב סמואלס. לא מספיק לדעת, לא מספיק 
לחשוב, צריך לקום ולעשות. מי שקם ועשה הוא "חכם לב". יש בו גם את הלב, הרגש וגם את 

החכמה לעשות את המעשה. הרגש והשכל חברו יחדיו



הרב משולם נהרי 
סגן שר הפנים הפריפריה 

הנגב והגליל
02-6700888

sgansar@moin.gov.il

050-7662266ראש המטהעו"ד אהוד מזרחי

052-2203041יועץ תקשורת ופניות ציבור יקותיאל משי

050-3741988יועצת כנסת וקשרי ממשלעו"ד ליטל הילמן

שר לשירותי דתהרב דוד אזולאי 
02-5311101

davida@dat.gov.il

 050-866-6118מנהלת לשכהעליזה אוזן

054-4555555ראש לשכהאבי אמסלם 

דוד עמר 
יועץ השר לענייני רבנים 

ורבנות 
050-7965614

054-2040502יועץ פוליטי ומבני דתמיכאל מלכיאלי 

052-4404443 דובר השר ופניות ציבורמאיר פנחס 

050-8877600ועדת שרים לענייני חקיקהעו"ד ארז מלול

יו"ר סיעת ש"סהרב יואב בן צור
02-6408338/9

ybentzur@knesset.gov.il

054-6903333יועץ חקיקהעו"ד אביעד אושרי

052-8133781עוזר פרלמנטרישלום קבסה

052-5666486עוזר פרלמנטרי פניות ציבוררוני בן חמו

02-6408412סגן יו"ר הכנסתהרב יצחק וקנין
yvaknin@knesset.gov.il

050-6233639מנהל לשכהניסים כהן

אברהם אוחיון
פניות ציבור התיישבות 

וחקלאות
050-3323271

054-4247766פניות ציבור ועדת הכספיםדוד כהן 

הרב אברהם מיכאלי
יו"ר סיעת שס ואגף הרווחה 

בהסתדרות

  03-6921283
avrahamm@ histadrut.org.il

    אישי - 050-3331526

052-8085902מזכיר הסיעה בכנסתאשר מדינה

055-6681700מנהל הסיעה בכנסתצבי יעקובזון

מנכ"ל אל המעייןהרב משה אילוז
 02-6536706

elh6533301@gmail.com 

054-4442266עוזר מנכ"לניסים כהן

סגן שר הפנים הפריפריה הנגב והגליל

המשרד לשירותי דת

סגן שר האוצרהרב יצחק כהן
02-5317727

sgansar@mof.gov.il

050-6207224יועץ ואחראי פניות ציבוראיציק לוי

אתי אברג
ראש לשכה ואחראית פניות 

ציבור
050-6205345

סגן שר האוצר
יו"ר סיעת ש"ס

סגן יו"ר הכנסת

סיעת ש"ס בהסתדרות

תנועת אל המעיין

סיעת ש"ס בכנסת

052-2454070ח"כהרב יגאל גואטה
goetta@knesset.gov.il

054-2388480עוזר פרלמנטריאבי שפיר

054-2064530חקיקה ופניות ציבורעו"ד שמעון גיגי 

050-2222942עוזר פרלמנטרי פניות ציבורנתנאל מור יוסף

ח"כ

הרב דוד בן שמעון
מזכיר נשיא מועצת חכמי 

התורה
050-412-5281

מועצת חכמי התורה

יו"ר ועדת החינוךהרב יעקב מרגי
02-6408028

ymargi@knesset.gov.il

אבי רוזן
דובר ואחראי תחום פניות 
ציבור בענייני צבא וחינוך

054-5676094

050-6240840מנהלת לשכהפנינה איפרגן

054-8485990 עוזר פרלמנטרי פניות ציבורנתנאל חיאק

יו"ר ועדת החינוך

בס"ד

מעיין החינוך התורני "בני יוסף"

מנכ"להרב חיים ביטון
  02-6587720/50
lishka@m-m.org.il

050-5642095ראש לשכהאיציק כהן

054-3030354עוזר אישייוסף סלטון

משרד הפנים, הפריפריה הנגב והגליל

שר הפנים , הפריפריה הנגב והגלילהרב אריה מכלוף דרעי
02-6701400

sar@moin.gov.il

050-6496621ראש מטהעו"ד משה ארבל

050-3121821מנהלת לשכהשפרה אסרף

072-3994555מנהלת לשכת הפריפריהטליה אברג'ל

054-8410105פניות ציבור פריפריה נגב גליל ורשויותינון אזולאי

050-4598442כנסת וקשרי ממשלנילי ברוש

054-6781664פניות ציבור רשות האוכלוסין וההגירהרובי שמש

052-3093093 פניות ציבור מגזר ערבי ודרוזימופיד עתמאן

050-6272013תקשורתברק סרי

054-6797626עוזר אישי לשריוני משריקי

תנועת ש"ס

מנכ"ל התנועההרב חיים ביטון
  02-3733200

mancal@shas.org.il

גזבר התנועהיהודה אוחנה
054-4961616

yehuda@shas.org.il

מנהל תשלומיםנתי אמסלם
054-5699078

nati@shas.org.il

1800-888-444

ם
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י' באדר א' תשע"ו 19/2/16 8

מיוחד



9 י' באדר א' תשע"ו 19/2/16

אולי זה כואב 
אבל משמים 

דורשים
מאיתנו משהו

כ"ק האדמו"ר מבוטושאן שליט"א, שכלתו מרת חנה פרנקל ע"ה, בתו 
של כ"ק האדמו"ר מביאלה אוסטרובצה נספתה בתאונה המחרידה, 

מצדיק עליו את הדין בשיחה רוויית חיזוק ואמונה "אנחנו הרי 'כחומר 
ביד היוצר', אם הקב"ה מחליט להשתמש בנו כדי ליישם את רצונו, הרי 

ברור שזהו רצונו, ואם הבן שלי חי כדי לעשות לו נחת רוח ורצונו, הרי אין 
כאן שאלה" "כל אחד יודע מה יש לו ובמה הוא צריך להתחזק. אבל 

ה'קליפה' העיקרית זה פגעי הטכנולוגיה"  שיחת חיזוק

"

"

אלי שניידר
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האדמו"ר  כ"ק 
שליט"א,  מבוטושאן 
חנה  מרת  שכלתו 
של  בתו  ע"ה,  פרנקל 
כ"ק האדמו"ר מביאלה 
נספתה  אוסטרובצה 
הדין.  את  עליו  מצדיק  המחרידה,  בתאונה 
אמונה  ורוויית  מיוחדת  חיזוק  בשיחת 
ראש  גרינשפן  שייקה  הרב  מפיו  ששמע 
את  מביאים  אנו  יאיר',  'נרו  הכוללים  רשת 
באמונה  חיזוק  שיעור  המהווים  הדברים, 
הכאב  רגעי  אף  על  בהקב"ה,  וביטחון 
הקשים, בהם נמצא כ"ק האדמו"ר שליט"א.
שמענו את הבן בהלוויה מקבל ע"ע את 

הדין. איך מקבלים כאלה כוחות?
ולעשות  לעבוד  רק  רצונו  שכל  "אברך 
בכלל,  שאלה  לא  זה  להקב"ה  רוח  נחת 
היא  מהותו  שכל  באברך  פה  מדובר  הרי 
לעשות את רצון הקב"ה, נחת רוח לקב"ה, 
מי שאמר והיה העולם, זה בכלל לא שאלה. 
אנחנו הרי 'כחומר ביד היוצר', אם הקב"ה 
מחליט להשתמש בנו כדי ליישם את רצונו, 
הרי ברור שזהו רצונו, ואם הבן שלי חי כדי 
כאן  אין  הרי  ורצונו,  רוח  נחת  לו  לעשות 

שאלה".
התחושה היא של "עלה המוות בחלוננו", 
שאסון כזה יכול לקרות לכל אחד. האם כך 
את  לראות  צריכים  אנו  מאמינים  כיהודים 

הדברים?
מאיתנו  שרוצים  זה  את  לראות  "צריכים 
משהו, אולי זה כואב אבל משמים דורשים 

להגיד  המוסמך  לא  אני  משהו.  מאיתנו 
זה  שבטוח  מה  אבל  אסור,  ומה  מותר  מה 
שצריכים להתרחק כמה שיותר מכל הכלים 
וודאי  הטמאים  הכלים  האלקטרוניים, 
שאסור לנגוע בהם ואפילו לברוח מקרבתם.
אבל  כשרים,  אפילו  שהם  טלפונים  "יש 
'היסח  של  הנוראה  המחלה  את  בזה  יש 
הדעת', גם אם זה מסונן, זה עדיין לא פותר 
שזה  הדעת,  והיסח  ההתמכרות  בעיית  את 
לתופעות  ולהביא  היצר  על  להשפיע  יכול 

קשות.
וזה  הדור,  של  הנוראה  המחלה  הרי  "זה 
שפשוט  הזה  הנהג  של  הבעיה  היה  בעצם 
המכשיר הסיח את דעתו. לפי מה שאומרים, 
שעמד  במשאית  הבחין  לא  שהנהג 
היסח  לו  שהיה  אומרת  זאת  הדרך,  בצד 
זה  ידי  שעל  אומרת,  זאת  בנהיגה.  הדעת 
מסונן,  זה  אם  אפילו  למכשיר,  שמתמכרים 
ה'קליפה' של היסח הדעת במקומה עומדת.

משתלטת  הדעת  היסח  של  "הקליפה 
מכשיר  להם  שאין  אפילו  אחרים,  על  גם 

מתקדם. 
יתר מכן, ברגע שלכולם יש מכשיר כשר 
אז  הדעת,  היסח  של  אחת  קליפה  רק  ויש 
לקרות  יכול  ואז  להשתולל  מתחיל  הוא 
היסח הדעת ואפילו יותר גרוע מכך, כמו מה 

שקרה השבוע.
שירות  מוקדי  בעיקר  עבודות,  "יש 
מגיעים  שהעובדים  שממתי  לקוחות 
לשים  צריכים  הם  בבוקר  לעבודה בשמונה 
עד  בצד,  האלקטרוניים  הכלים  כל  את 

יכול  מהעבודה.  כשחוזרים  בצהריים,  ארבע 
על  שאמונים  אלה  שגם  מקום  שהיה  להיות 
שבכלל  אגד  נהגי  למשל  כמו  הציבור,  שלום 
יחייבו אותם שאחת מהדרישות בעבודה היא 
את  למנוע  בכדי  בצד,  הטלפון  את  להשאיר 

הפגיעה בשלום הציבור.
"אנשים שהם בקשר איתי, אמרו לי שהורו 
להם שאם הם מוציאים את המכשיר בעבודה 
וזה בשירות לקוחות, שלא  - מפטרים אותם, 
נדבר על אנשים שאמונים על שלום הציבור. 
ולא  בהגה  מחזיק  עכשיו  'אני  יגידו  שלא 

במכשיר', כי כל זמן שזה לידך - זה מסוכן.
"אולי באמת הגיע הזמן לעשות שהפקחים 
של  הזה,  הנושא  את  גם  יאכפו  באוטובוסים 
הטלפון בזמן נהיגה. אני לא יודע מה להחליט 
מה  אבל  בזה,  ידע  המון  צריכים  בנושא, 

שבטוח זה שזה גורם רק לאסונות".
אלו קבלות מעשיות כדאי לקבל?

ו'ברוך  'אמן'  לענות  באמונה,  "להתחזק 
הוא ברוך שמו' בברכות השחר. בזמן שעונים 
מזה  וחוץ  אחדות  נותן  זה  השני  לברכות של 
שאנחנו גם מחזקים את השם יתברך והאמונה 
של עצמנו. הוא הרי מזכיר לנו את הדבר שהכי 
יקר לנו בכל בוקר, את הזמן, עיניים, אוזניים 

וכו'.
לנו  יקר  כזה  דבר  מקבלים  אנחנו  "אם 
שינצלו  לפחות  הזמן,  מחדש,  בוקר  בכל 
ועניית אמן במקום כל  עבור ברכות, הודאות 

המכשירים הטכנולוגים".
רוב ההרוגים נהרגו ללא דור המשך. איך 

אפשר לנחם משפחות כאלה?
בהתחלה  שדיברנו  למה  חוזרים  "אנחנו 

"כל אחד יודע מה 
יש לו ובמה הוא 
צריך להתחזק. 
אבל ה'קליפה 

העיקרית זה פגעי 
הטכנולוגיה. 

שהשם יתברך 
יעזור שיהיה לכל 
החולים רפואה 

שלימה בקרוב, ועל 
ידי זה שיקבלו על 
עצמם להתחזק 

יקרבו את הגאולה 
השלימה"

הלווית מרת חנה פרנקל ע"ה )צילום: יונתן זינדל פלאש 90(
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כ"ק האדמו"ר 

שהקב"ה הטוב והמטיב. אנחנו לא יודעים מה זה 
ברכה, אפילו אם אנחנו כן יודעים אזי אין בידינו 
מהטוב,  בהיפך  מבחינים  ורק  טוב  מה  להבחין 
עצם הדבר שאנחנו מאמינים שכל מה שהקב"ה 

עושה לטובה, זה הנחמה הגדולה ביותר.
בשם  אומר  ישראל  שהישמח  מה  גם  "ידוע 
תלמידי הבעש"ט על הפסוק 'אמת צדקו יחדיו', 
שכאשר יש למישהו צער, אז כל חבריו וסובביו 
והסובבים  מהקרובים  אחד  לאף  ואם  בצער  גם 
אותו לא מגיע הצער הזה, אז הקב"ה לא עושה 
זה. מזה אנחנו מבינים את כמה חזק כוחם  את 
אם  כזה  מקרה  שאחרי  וודאי  הסובבים,  של 
אנשים יקבלו על עצמם להשליך את כל הכלים 
הדור,  והמחלה של  הקושי  שזה  האלקטרוניים, 
אז ה'קורבן' לא יהיה 'קרבן חינם' וכמובן שיהא 

זה לעילוי נשמתה הטהורה".
מה חטאנו שרואים כזה אסון?

"כל הצרות מגיעות בגלל שרוב האנשים לא 
התעוררו וחזרו בתשובה, אז הקב"ה שולח לנו 
בגלל  אולי  הבעיה,  מה  לבדוק  צריך  תזכורת. 
אחרת,  סיבה  בגלל  אולי  האלקטרוניים,  הכלים 
שכל אחד יחשוב לעצמו איפה הוא חלש. "ולא 
החברים  אם  גם  עליו",  המלעיגים  מן  יתבייש 
יגידו לו, "אה, אין לך מכשיר?!" וכי הוא הולך 
"אני  להם  שיענה  הרבנים,  דברי  אחרי  'שולל' 
מכל  שיתנדה  בחיים  שחפץ  מי  בחיים",  חפץ 
המכשירים  אפילו  העלו.  הטמאים  המכשירים 
 - 'מאן דבעי בחיי'  גם  'למהדרין' אז  המסוננים 
שיעזוב אותם. שיחזרו לימי הביניים, מה היה רע 
בימי הביניים? כולם חיו טוב, לאף אחד לא היה 

חסר כלום, וגם טלפון לא היה".
ברמה האישית, איך קיבלו את זה במשפחה 

של הרב'ה?
כל  חיל',  'אשת  הייתה  היא  כי  קשה,  "מאוד 
הלכתית,  וגם  בבית  גם  לעשות  לה  שאמרו  מה 

הייתה עושה הלכה למעשה".
גם  החרדי  בציבור  האסונות  רבו  לאחרונה 
מוות  של  רבים  במקרים  גם  טרור,  בפיגועי 
בעריסה ל"ע וכעת בתאונת דרכים כ"כ קשה. 

במה צריך להתעורר?
"להתנזר מהמכשירים המסוננים ולא שיתירו 

לעצמם בגלל שמסונן".
גדולי ישראל עוררו לאחרונה בעניין סכנות 
הסכנה  שזו  לומר  ניתן  האם  הטכנולוגיה. 

הגדולה ביותר של הדור?
על  שמדברים  מה  כל  אפילו  כן,  "בהחלט 
סדר  על  העומדים  הדברים  ושאר  הרפורמים 
נמצא  העיקרי  הנגע  גרורות,  הכל  זה  היום, 
כל  את  אחרי  שגוררים  הטמאים  במכשירים 

התאוות ואת היצר הרע".
איזה מסר להעביר לקוראים אחרי אסון כזה 

גדול שפקד את הציבור החרדי?
צריך  הוא  ובמה  לו  יש  מה  יודע  אחד  "כל 
פגעי  זה  העיקרית  ה'קליפה  אבל  להתחזק. 
לכל  שיהיה  יעזור  יתברך  שהשם  הטכנולוגיה. 
זה  ידי  ועל  בקרוב,  שלימה  רפואה  החולים 
הגאולה  את  יקרבו  להתחזק  עצמם  על  שיקבלו 

השלימה".


שיעור באמונה

ההספד המרטיט שנשא הר"ר 
מרדכי פרנקל בהלוויית רעייתו 

מרת חנה פעשא פרנקל ע"ה

"אולי בגלל 
זה הגיע 

זמנך, כי היית 
מושלמת"

הצור תמים פעלו.האדמו"ר מבוטושאן ובנו הר"ר מרדכי פרנקל בתפילה בכותל המערבי
אנחנו מודים לה' יתברך על השבר שהושברנו. תודה לך ה'.

בשמחה,  אותי  קיבלת  זמן,  בכל  או  בערב  שנפגשנו  ויום  יום  כל  חני, 
היית  בעולם.  גדול  הכי  אדם  הבן  הייתי  כאילו  ואהבה,  חדווה  באושר, 
מאירת פנים ושמחה. כל פעם אחרי לימוד התורה, את זרחת וקרנת מאושר. 
הסתובבת סביבי באושר עד אין סוף. היית מאושרת מאד מלימוד התורה, 
בלי  בכל מאודך  בעלך. התמסרת  לימוד התורה של  סביב  וקיפצת  שמחת 

סוף לכל צרכיי.
חני, תמיד בכל מצב של מצוקה וצרה אצלי, היית נותנת לי עצות חכמות 
ונפלאות ביותר, בחוכמה עצומה ובפקחות עד אינסוף, בין בלימוד התורה, 

בגשמיות וברוחניות.
רבה'  כמו  שלך  בעצות  שהיו  והפקחות  החכמה  לגודל  שיעור  היה  לא 

גדול.
מצוקתם.  את  ולשמוע  לאנשים  לעזור  גדולה  פקחות  לך  הייתה  חני, 
ובמקרים שפגעו בך, התנהגת באצילות ומעולם לא פגעת באף אדם. היו לך 

מידות נאצלות.
חני, אין שיעור לגודל כיבוד אם שהיה לך. מסרת את נפשך וחייך בעודך 

נערה צעירה, למען אמא שלך.
היית  הרע.  בלשון  וזהירותך  דבר  לשם  הייתה  הגדולה  צניעותך  חני, 
מושלמת בכל התחומים בהתנהגות אליי, בתמיכה שלך בי ובכיבוד אב ואם.
מה  לו  אין  שמושלם  מי  כי  מושלם,  להיות  שאסור  לומר  נוהגת  היית 

לעשות בעולם כי הוא תיקן את עצמו.
אדם  בין  מידה  ובכל  תחום  בכל  בהכל,  מושלמת  שהיית  בגלל  כנראה 

למקום ובין אדם לחברו, אולי בגלל זה הגיע זמנך, כי היית מושלמת.
חני, אין תמורתך. ודאי אמא שלך מקבלת את פנייך למעלה ואת נכנסת 

ישר לגן עדן.
כל התורה והמעשים טובים שזכיתי לעשות, הכל רק בזכותך. הכל שלך!!
ה' יעזור, תעלי למעלה ותהיי מליצת יושר עבור אביך הרב'ה שליט"א 
שיאריך ימים, ועבור אחים שלך ואחותך, ועבורי ועבור כל משפחתי מצד 
אמא שלך ובפרט דודתך רבקה שתיבדל לחיים טובים שאת הרגשת אותה 

כמו אמא.
ה' יעזור שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולותינו ונזכה לבניין בית המקדש 

ותחיית המתים במהרה בימינו אמן.
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את הנסיעה הזאת, הם לא ישכחו כל כך מהר.
ביום ראשון בערב, נדמה היה כי השעון עצר 
מברר  אחד  כל  עצבים.  מורטות  שעות  מלכת. 
לעצמם,  ממלמלים  חלקם  קרה?",  "מה  בדאגה 
"שהוא רק לא יהיה על האוטובוס הזה", תוך שהם דואגים 
ובציר  האוטובוס  בקו  דרכם  את  שעושים  משפחתם  לבני 

התנועה המדובר.
הכואבת  התמונה  התגלתה  בבוקר  רק  אך  ירד,  הערב 
שלפי  נהג,  אותו  של  ההגה  ליד  הצבתו  הנוראי.  האסון  של 
הגדרת הנוסעים הוא "שור מועד", מכיוון שזאת לא הפעם 
ממשי  סיכון  תוך  קשה,  בתאונה  מעורב  שהוא  הראשונה 
לציבור הנוסעים, קיבלה בחלק מכלי התקשורת את הכותרת 
נדבר על  'מחדל', אך כל מי שקרא את המצב בשטח, שלא 
קרובי המשפחה וחברי הפצועים וההרוגים, הבין מיד - זהו 
אחד  כל  מכולנו,  שדורשת  נוראית  טרגדיה  אלא  מחדל,  לא 

במעמדו, לעשות לעצמו חשבון נפש.
ובאמת, קשה להאמין שמישהו לא לקח ללבו את האירוע 
האוויר  חלל  את  מלאו  עת  שאחרי,  ביום  כבר  טראגי.  הכה 
המרטיטות  הקדיש  אמירות  הקטנים,  היתומים  דמעות 
וההספדים הכואבים, ניתן היה להבחין ברגשות כולם. והרי 

כבר נאמר, "כל ישראל ערבים זה לזה".

שיעור חשוב לחיים
הציבורית  התחבורה  נוסעי  האוטובוסים,  שנהגי  נראה 
את  עליהם  קיבלו  בפרט,   402 בקו  הנוסעים  וכמובן  בכלל 

 דאגה מהולה בעצב, אי-נוחות, ומחשבות על ליל אמש - זה מה שעבר 
על נוסעי קו 402 יממה בדיוק לאחר התאונה הטראגית  כתב 'כל 

ישראל' הצטרף לנסיעת 402 מירושלים לבני ברק ביום שני, רבע שעה 
לפני 6 בערב, אותה נסיעה בדיוק שיום לפני כן שישה אנשים קיפדו את 
חייהם בתאונה המחרידה  הוא שוחח עם הנוסעים, חשש קצת בעצמו, 
ובירר האם יש נוסעים שיוותרו מעתה על הנסיעה בקו הוותיק והמוכר?

פישל רוזנפלד

הטרגדיה גם בתור סוג של שיעור לחיים על 'זהירות 
בדרכים'. 

יום למחרת התאונה הטראגית, הצטרפתי לנסיעה 
של קו 402 באותו קו בדיוק בו אירעה אמש התאונה, 
ובאותה שעה. קצת אחרי השעה 5 יצאנו מירושלים 
בנסיעה  פשוטות.  לא   - והתחושות  ברק,  בני  לכיוון 
חלק  אצל  לפחות  מסוימת,  דממה  לחוש  היה  ניתן 
מפעם  להציץ  שכחו  לא  אחרים,  נוסעים  מהנוסעים. 
האוטובוס  וגם  הנהג.  יד  שעל  המהירות  למד  לפעם 

עצמו, היה ריק מתמיד.
יום שני השבוע,  לא היה פשוט לנסוע ביום הזה, 
בקו 402, בדיוק אותו קו בו אתמול קרה דבר כל כך 
מצליח  ולא  הדרך,  תוואי  באותו  נוסע  אתה  נורא. 
לכן,  קודם  שעות   24 שממש  לתודעה  לך  להכניס 
אותה  את  לעשות  שביקשו  כמוך  תמימים  נוסעים 
שקטה  נסיעה  של  דקות  ב-60  ברק,  לבני  הדרך 
כל  ומזוויע  קשה  באירוע  חייהם  את  סיימו  ורגועה, 
כך. הנה אנחנו ליד לטרון. רק אתמול זה קרה, ובדיוק 

כאן.
יהודה, נוסע שהגיע כמה שעות לפני כן מבני ברק 
סיפר  'אפיקים',  חברת  של   422 קו  עם  לירושלים 
מכיוון  מנוסעים,  יותר  ריק   422 קו  כלל  לי  שבדרך 
שהפיזור והאיסוף של הקו עובר בפחות אזורים בעיר. 
המחרידה  התאונה  דבר  היוודע  שעם  מסתבר  אך 
חלק  כאן.  גם  תפנית  חלה  הדמים',  ב'אוטובוס 
מנוסעיו הקבועים של קו 402, המופעל על ידי 'אגד', 
העדיפו ללכת קצת יותר ברגל, על מנת להסיר דאגה. 

"ללא ספק, אף אחד לא בטוח. לא באוטובוס, 
לא ברכב הפרטי וגם לא הולכי הרגל. אבל 
כשיום אחרי אתה באותו הקו, זה מפחיד"

לה
הצ

ד 
חו

אי
קי 

לצ
 ק

סי
ויו

ס 
ווי

די
רי 

או
 :

ום
יל

צ
נהג, 
סע לאט!



13 י' באדר א' תשע"ו 19/2/16

גם יהודה, איש שיחי, סיפר לי שהוא ביקש לנסוע 
עם קו 422, אם רק היו לו עוד כמה דקות להגיע לתחנה 
האחרת. הוא מיהר מאד ובלית ברירה עלה לבסוף על 
402, למרות התחושות הלא ממש נעימות. בשיחה עם 
'כל ישראל' הוא ניסה לנמק לי מדוע בכוונתו בימים 
'מעבר' מקו ה-402 הרגיל עליו הוא  הקרובים לבצע 
של  המתחרה  לקו  בשבוע,  פעמים  כמה  לנסוע  רגיל 
אפיקים. "זה די מפחיד אחרי מה שקרה לנסוע שוב עם 
אגד בקו 402", הוא אומר. "כשיהיה לי קצת יותר זמן, 
אני בטוח שאעדיף ללכת קצת ברגל עד לאוטובוס, רק 

בשביל הנסיעה ברוגע". 
רגע, אבל הנהג נעצר? כל שאר האוטובוסים של 
גם  כמו  אחרים,  נהגים  ידי  על  מופעלים   402 קו 

אוטובוסים אחרים. מה החשש?
להכליל  "אסור  המעבר.  את  ונימק  המשיך  יהודה 
את אגד בנושא, זה נכון שהנהג הוא הבעיה, אבל בכל 
לי  שאומרת  צמרמורת  בי  מעביר   402 המספר  זאת, 

לעבור, לפחות בינתיים, לקו אוטובוס אחר".
ואיך התחושות לנסוע כעת בקו הזה?

"ללא ספק, אף אחד לא בטוח. לא באוטובוס, לא 
ברכב הפרטי וגם לא הולכי הרגל. אבל כשיום אחרי 
אתה באותו הקו, זה מפחיד", הוא מספר ל'כל ישראל'.

יש לנקוט באמצעי זהירות
מפעם  חלקית,  דממה  כעת  קיימת  אכן   ,402 בקו 

אותך",  עוקף  ההוא  "תיזהר,  לנהג,  הנוסעים  מעירים  לפעם 
מעוניינים  שכולם  נדמה  זאת,  עם  הם.  גם  שיימחצו  מפחדים 

לשכוח מ'אוטובוס הדמים' ולחזור לשגרה.
שדה  לכיוון  כבר  מתקדמים  שאנחנו  תוך  הנסיעה,  בהמשך 
תמונה  וגיליתי  נוספים  נוסעים  מספר  עם  שוחחתי  התעופה, 
המכנה  לכולם  אבל  רבים,  חשיבה  וכיווני  דעות  מורכבת, 

המשותף - דאגה מהולה בעצב.
הנהג  של  לעברו  התייחס  מרדר  בצלאל  הנוסעים,  אחד 
שנסע בקו הזה רק אמש, תוך שמפנה את שאלתו: "למה אחרי 
התאונה הקשה שכבר עשה בעבר, לפני כשנתיים, עדיין המשיך 
והפעיל הנהג את הקו?", ספק מאשים את החברה, ספק מודאג. 
לדבריו, "לא ייתכן שנהג 'ישלם את חובו' בקצת עבודות שירות 
ויחזור למקום בו מעד. הוא משרת ציבור ובאותה המידה עליו 

לדאוג בכל רגע נתון לשלום הנוסעים", הוא מנמק.
נוסע אחר, שהעדיף שלא לפרסם את שמו, העדיף להתייחס 
רישיון  לעשות  רוצה  כשאני  "למה  והחוק.  האכיפה  לרשויות 
כך,  כל  ומסורבלת  בירוקרטית  המערכת  הפרטי,  לרכב  נהיגה 
הנהגים  את  מעבירים  הציבורית  לתחבורה  מגיע  כשזה  אבל 
בהכשרה מהירה? לחץ ודרישה לנהגים נוספים חשובים יותר 

מחיינו?!", האשים בתמיהה.
עם זאת, את ההבדל העיקרי בתחושות ניתן היה לראות אצל 
הנוסעים המבוגרים יותר שהעדיפו לחדול מהאשמות ולהפנות 
זהירות  באמצעי  לנקוט  שצריך  ספק  "אין  העתיד.  אל  מבט 
בדרכים, אבל להאשים את הנהגים וחברות התחבורה הציבורית 
- זה לא פיתרון", אמר לי נוסע שזקנו הלבנבן הצביע על מעט 

יותר ניסיון בחיים, שלמד להפיק לקחים ולחדול מהאשמות.



בנסיעה ניתן היה לחוש דממה מסוימת. 
נוסעים אחרים, לא שכחו להציץ מפעם 

לפעם למד המהירות שעל יד הנהג

"א
מד

ת 
רו

וב
 ד

ם:
לו

צי

צילום אילוסטרציה. למצולם אין קשר לכתבה
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כבר  שראתה  ישראל,  מדינת  כזה  דבר 
יום  בבוקר  ראתה:  לא  עוד  הכל,  ממש 
לשעבר  ממשלה  ראש  צעד  השבוע,  שני 

בישראל, לעבר הכניסה לכלא מעשיהו.
זקוף,  בגב  אמנם  צעד  אולמרט  אהוד 

ת  ו ע ש
ת  ו ד ד ו ב
את  להכחיש  שהמשיך  לאחר 
מן  הראשון  הלילה  אבל  השוחד, 
מאיגרא  ביותר.  הקשה  היה  הסתם 
במשמעות  עמיקתא,  לבירא  רמא, 
מכס  הביטוי.  של  פשוטה  הכי 
קטן  לתא  ישראל,  ממשלת  ראש 
בכלא  עבורו  שנבנה  המיוחד  באגף 

מעשיהו.
ניר,  יצחק  בדימוס  כשגונדר 
'מעשיהו'  כלא  מפקד  לשעבר 
ההרגשה  את  לנו  לתאר  מתבקש 
של  ובכלל  אולמרט  של  הראשונית 
הראשונים,  בימים  במעמדו  אסירים 
נכנס  אמנם  "אולמרט  אומר:  הוא 
כי  רק  זה  אבל  לכלא,  חיוך  בחצי 
לחלוטין.  זאת  עיכל  לא  עדיין  הוא 
כשאתה  והשני,  הראשון  הלילה  רק 
ושאתה  בכלא,  באמת  שאתה  מבין 
את  לבקר  לצאת  יכול  לא  פשוט 
משפחתך או בכלל לעיסוקיך היומ-

יומיים, אז קורה השוק הכי גדול".
מצוות  שומר  ניר,  יצחק  כיום 
חברת  בראש  עומד  רעננה,  תושב 
תיבות  ראשי  שהם  "ש.י.א.", 
כמי  אסירים".  יעוץ  "שירות 
נציב  בסגן  וגם  כלא  כמפקד  שכיהן 
לייעץ  ממנו  מתאים  אין  השב"ס, 
עליהם  ונגזר  שהורשעו  לכאלה 
להיכנס לכלא, ולהכין אותם לקראת 
פשוטות  הלא  השנים  או  החודשים 

שעומדות כרגע לעבור עליהם. במשך למעלה מ-20 שנות פעילות 
החברה, אין ספור אסירים עברו דרכו, ביניהם המפורסמים ביותר, 

שרים לשעבר, בכירים במשק ועוד.
אם אולמרט היה מתייעץ איתך. מה היית אומר לו?

בכלא  לאגף  מגיע  כשאתה  מסוגו.  אסיר  לכל  אומר  שאני  "מה 

ואתה אדם חשוב, אנשים, לעתים גם סוהרים וצוות הכלא, מקשיבים 
שיש  יחשדו  לא  האסירים  ששאר  שכדי  חשוב  מאד  לכן,  לך. 
מפקד  בנוכחות  אותם  לכנס  צריך  הוא  אליו,  דווקא  'פרוטקציות' 
אינני  הייתי בכלא,  לא  אני אף פעם  'אדוני המפקד,  ולומר:  הכלא 
יודע מה מותר ומה אסור. אני מניח שבודאי יהיו לי כל מיני בקשות, 
אבל אני מבקש ממך: אל תסכים לי 
מקבלים'.  לא  שאחרים  בקשה  לאף 
יותר  הרבה  יש  ככה,  נכנס  כשהוא 
גם  כי  בכלא,  אותו  שיאהבו  סיכוי 
שאר האסירים יראו שהוא לא מבקש 

פרוטקציה בשל מעמדו".
הראשונים  הימים  ייראו  איך 

שלו?
'לשחק'  חייב  הוא  "בהתחלה 
אותה עסקים כרגיל, אבל האמת היא 
לבד  שהוא  הראשון  הערב  שכבר 
בלי המשפחה, הוא קשה מאד, שלא 
דברים  או  ועשן  ריחות  על  לדבר 
מניח  אני  אליהם.  רגיל  היה  שלא 
יתחשב  השב"ס  התקופה  שבמשך 
מתורבתים  אנשים  לתאו  ויכניס  בו 
ולשחק  איתם  לשוחח  יכול  שהוא 
איתם משחקי חברה, כי אחרת כמה 
הצפיה  במכשיר  לצפות  אפשר  זמן 

שבתאו?
בטוח  אני  לכלא,  כניסתו  "לאחר 
כל  שעובר  מה  כל  את  עבר  שהוא 
מקבל  האגף  מפקד  במעמדו.  אסיר 
החיים  על  אותו  ומתדרך  אותו 
בכלא: מה סדר היום, מתי השכמה 
באגף  עובר  הוא  מכן  לאחר  וכו'. 
זה  כל  בחדרו.  אותו  שמשבץ  מיון 
הייתי  כשאני  פריווילגיות.  כמובן 
כמה  שאחרי  היה  הנוהג  המנהל, 
אוספים  חדשים,  אסירים  של  ימים 
אותם לקבוצה ואז מסבירים להם על 
החיים בכלא. אבל אני משער שאותו 
קיבלו בצורה יפה, ושהוא קיבל באופן פרטני את כל ההנחיות. אמרו 

לו היכן המגורים ואת שאר הדרישות. 
"אחר כך מסבירים לו מה החובות והזכויות שלו, ומה הנהלים, 
כדי שלא יעשה דברים מתוך אי ידיעה. באגף בבית הכלא, יש לכל 
האגף,  מנהל  הוא  הראשון  מרכזיות.  הורים'  'דמויות  שתי  אסיר 

ישראל  ממשלת  ראש  בישראל:  דבר  קרה  שני  ביום 
הכלא  חומות  תוך  אל  נכנס  אולמרט,  אהוד  לשעבר 
שהיה  אדם  מרגיש  כיצד    חודשים  ושבעה  לשנה 
במעמדו, שנופל עד כדי ישיבה בכלא? איך נראים ימיו 
הראשונים? יצחק ניר, לשעבר מפקד כלא 'מעשיהו', 
יודע את כל התשובות לשאלות האלה   כבר עשרים 
שנה שהוא מעניק שירותי ייעוץ לאסירים לפני הכניסה 
ומזהיר  וזכויותיהם  חובותיהם  את  להם  מסביר  לכלא, 
מפני בקשת "פרוטקציות" מהסוהרים  הוא ליווה את 
האסירים המפורסמים ביותר לפני הרגע השפל בחייהם, 
בתקופתו  מדוע  מסביר  הוא  ישראל"  ל"כל  ובראיון 
אסירי "מעשיהו" היו פטורים מלבישת בגדי האסירים

חנני בלייך

היום הראשון היא הקשה ביותר. יצחק ניר בשלכתו
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חיים כהן

הרהורים
אני יושב בבית, ומנסה להתרכז בכתיבה. אני מעיין בפירוש 
בעלי התוספות על התורה לפרשת תצווה, בשביל כתיבה עבור 
עלון תורני. מדי פעם אני מביט בחלון, כדי להבין ולעכל את מה 
שאני כותב, והנה אני רואה קבוצת אנשים גדולה מתרכזת לא 
בית המדרש של חסידות סלאנים, להלוויית  ליד  רחוק מביתי, 
הבחור ישראל וינברג שנהרג רק אתמול בתאונת הדרכים. בעוד 
לבוא  בקריאה  האוויר  את  מפלח   רמקול   מביט מהחלון,  אני 
רחמסטריווקא   המדרש  מבית  כהן  מרדכי  הבחור  להלוויית 
שנמצא מהצד השני של הבית בו אני מתגורר. אני לא מספיק 
של  ההלוויה  על  אחרת  הכרזה  נשמעת  וברקע  להתאושש, 
המחנכת הדגולה הרבנית לאה מלמוד שתצא ממרחק שלושה 
מיקירי  מלמוד,  שלמה  נפתלי  לרב  חבר  אשת  ממני,  בתים 
השכונה. גאון בתורה ובמוסר, נעים הליכות. וכמוהו, הייתה גם 

רעייתו ע"ה.
חשבונות  עפים  ומיד  לנו",  היה  מה  "אוי  ההכרזה,  וברקע 

הנפש. מה עשה ה' לנו. למה, ומדוע. 
נכון, אסור לנו לעשות חשבונות שמים. אבל אי אפשר בלי 

להתעורר ולעורר. 
היהודית  הקשת  מכל  רבנים.  וביזוי  מחלוקת  של  ימים 
כתבים,  שדרנים,  ידי  על  מילים  ונכתבות  נאמרות  והחרדית 
אורחי ראיונות, כותבי טורים. מדברים סרה ברבנים מתחום זה 

או אחר בלי נקיפות מצפון.
או אולי  כי הפקרנו את הכותל,  אולי האסון התרחש עלינו, 
מתקבלים  שלא  ילדיהם  חינוך  עם  ש"נחנקים"  ההורים  בגלל 
של  התופעה  בשל  אולי  או  בלילות,  ישנים  ולא  למוסדות 
דרך  כל  פורקות  או  בשאלה  שחוזרות  שלמות  משפחות 

מהמסורת היהודית. 
אנחנו  ומתי  טובה,  חלקה  כל  בנו  מכלה  המחלוקת  אש 
מזדעזעים ועורכים חשבון נפש? כשנוחתת עלינו מכה שמקיפה 
את כל חלקי הציבור. באסון הגדול של התאונה נמצאים חסידים, 

ליטאים, ספרדים. אנשים שכל החיים היו לפניהם.
שלום  רבי  את  לנו  אין  הרבנים-המגידים.  את  היום  לנו  אין 
שבדרון, רבי שבתי יודלביץ, רבי יעקב גלינסקי , הצדיק רבי בן 
ציון ידלר ועוד - שיזעקו "יהודים, די. הפסיקו עם המחלוקת!".
כן, לא צריך 4 עיתוני בוקר חרדים! כן, לא צריך כל כך הרבה 
כך  כל  צריך  לא  תמימות!   בנות  להכניס  שמסרבים  סמינרים 

הרבה הכשרים!
כמה  כל  ישיבות.  וראשי  רבנים  נגד  מדברים  וילדים  נערים 
ימים מופיעות מודעות בסגנון כזה או אחר נגד רבנים! מי נתן 

לכם רשות לטמא את עינינו ולסמר את אוזננו? 
כולם אשמים, אף אחד לא יוצא נקי!  

הלוויה  "בין  פרידמן:  משה  הרב  ידידי,  שכתב  מה  והנה 
להלוויה, בין טרגדיה לטרגדיה ולפני שיתחילו להאשים אותנו 
ולהטיף לנו מוסר בשל מה הרעה הזו, בואו נביט רגע על האסון 
הנורא שפקד אותנו, את כל החברה החרדית בין ירושלים לבני 
ברק. באמצע הדרך האוטובוס נחצה לשניים. ההרוגים הם בני 

כל העדות והחוגים, נשים וגברים.
באביו,  בן  בבנו,  אב  באחיו,  איש  הדליקה  המחלוקת  "אש 
ואדמו"רים.  ישיבות  ראשי  ומנהלות,  מנהלים  וגיסים,  אחים 
בכולם אחזה האש. בחצי הדרך, בחצי אוטובוס. לאמור, אתם 
ריבנו  גורם!  זה  למה  ותראו  קחו   - בנינו  את  לחצות  ביקשתם 
של עולם שלנו, אב הרחמים והסליחות, אנחנו לא אשמים! הם 
האשמים! הם, שגוררים את כולנו למחול השדים הזה!  די, די, 

תפסיקו לשלוח לנו את מלאך המוות, את המחלוקת. 
"ובזמן שהסתובבנו עם עיניים דומעות ונפש מרוסקת  בבית 
הסתובבו  עושים,  מה  בייאוש  הלילה  של  הקטנות  בשעות 
אחרי  למשפחות  לעזור  כדי  ההצלה  ארגוני  של  המלאכים 
בשורות האיוב שהם קיבלו. המלאכים האלו שלא נשמע קולם 
לבתיהם  יוצאים  באמבולנסים,  קירור,  בחדרי  מסתובבים   -
בין  של רופאי שיניים באמצע הלילה, מחפשים בין ההריסות, 
חלקי הפח שעלה באש, על האספלט שראה דם. הוראות קצרות 
וענייניות. בערל'ה, ישראל, קובי, יהודה, אלי, מי מטפל בנושא 
בבית  ישראל,  למכון?  האבא  את  מוריד  מי  השיניים?  רופא 
את  מקבל  כשהוא  הבעל  עם  נשאר  ברחובות,   קפלן  החולים  
לחתונה,  שנתיים  לכבוד  מסיבה  של  נסיעה  האיומה.  הבשורה 

נגמרת באסון נוראי. 
בידך  הנני  כי  ידעתי  העולמים,  'ריבון  לומר?  לנו  נשאר  מה 

לבד כחומר ביד היוצר'".
שלא נדע עוד שוד ושבר במחננו.  

הרב ישראל גליס

האמא.  תקן  על  הסוציאלית,  העובדת  היא  והשניה  האבא, 
היא יכולה לעזור לאסירים. ובכל מקרה אני מסביר לאסירים 
שמגיעים אליי, לא לשבור את השוויון ולא לבקש פרוטקציה, 
כי אחר כך זה יפגע רק בהם. היה למשל מנהל עיתון ידוע שישב 
בכלא. ובעוד כל אסיר מקבל ביקורים פעם בשבועיים ולעתים 
ביקורים נוספים יוצאי דופן, אסירים התלוננו לתקשורת שהוא 
לרוץ  צריך  שבמנוחה  והסוהר  ביקורים,   5-6 יום  בכל  מקבל 
לקחת אותו לביקורים שוב ושוב. ב-3 חודשים הוא קיבל 143 
ביקורים. באו אליו נדבנים ומאכערים שונים. המנהל הועמד 

למשפט אזרחי בשל חריגה מתפקיד, ושילם בתפקידו".

"כל הכבוד לשב"ס"
מיוחד  אגף  הוכשר  אולמרט  של  כניסתו  לצורך  כידוע, 
שני",  "מצד  לכלא.  ממשלה  ראש  נכנס  כיום  לא  במעשיהו. 
אומר ניר, "אני אמרתי שכמו שיש דרישות מהאסירים יש להם 
גם זכויות ואסור להפלות אסיר. אז אם היום מקובל שבכל בית 
סוהר יש חדר כושר, חדר אוכל, מועדון, טלפון ציבורי ומקום 
לפגישה עם עורך הדין, היה צריך לתת את כל זה גם לכאלה 
שבאו לאגף החדש והמאובטח שלכאורה לא היה אמור להכיל 
את כל זה. ולכן, על כך מגיע כל הכבוד לשב"ס שבתוך זמן 
קצר בנו באגף את כל האלמנטים שיש בכל בית סוהר בקטן. 
מכמה  ייהנו  הם  אבל  אסירים,   18 מקסימום  אמנם  שם  יהיו 
מכשירי כושר, חדר אוכל משלהם וכו', במהלך שעלה למדינה 
את  העמידו  שבראש  כמובן  ש"ח.  מיליון   4 הפרסומים  לפי 
ברור לכל שאם תישקף  נושאי הביטחון של ראש הממשלה. 
אחרי הכל סכנה לחייו בכלא, נציב שירות בתי הסוהר פשוט 

יילך הביתה". 
אפשר יהיה בכלא באמת לשמור כראוי על ראש הממשלה 

לשעבר, שנוצר בלבו סודות מדינה?
"תראה, במיוחד בגללו עשו כעת גדר חיצונית חדשה, וגם 
נבחרות,  מיחידות  מיוחדים,  חבר'ה  הם  שנבחרו  הסוהרים 
שקיבלו הדרכה מיוחדת. כך גם בשמירה הפיזית בתוך האגף, 
צריכים לבחור אסירים שיהיו בחברתו, שבוודאי לא  היו  הם 
יפגעו בו. אבל אחרי הכל, באגף המיוחד הזה לא פשוט. הם 
מניין וקצת יותר של אנשים, שחיים כל הזמן בחברת עצמם, 
באגף המבודד. הם סגורים, אין יוצא ואין בא, מתבשלים במיץ 
שני  אותו  ייקחו  אזכרה  לו  שכשתהיה  מניח  אני  עצמם.  של 
סוהרים לאגף שומרי המצוות, אבל בזה פחות או יותר יסתכם 

הקשר שלו מעבר ליושבי האגף הקטן שלו עצמו".
מה יכל אולמרט להביא אתו לכלא?

"יש ציוד וביגוד מינימלי שאפשר להביא. יש כלל שכל אסיר 
בבקשות  הביטחון,  לקצין  שפונה  האגף,  למנהל  לפנות  יכול 
כובע  מהבית,  להביא  רוצה  שהוא  נוספים  לדברים  מיוחדות 
ואם לאשר,  ומחליט מה  לדוגמא. הקצין מקבל את הרשימה 
שיעבירו  המשפחה  לבני  ואומר  הביתה  מטלפן  האסיר  ואז 
לו, לאחר  ואז אכן מעבירים  לו את הפריטים בביקורם הבא, 
בדיקה. כאן צריך להדגיש: בתוך האגף אין אף חובה ללכת עם 

בגדי אסיר, אתה יכול ללכת עם איזה בגדים שאתה רוצה, אבל 
- כשיוצאים מחוץ לאגף לביקורים או לחדר האוכל, זה רק עם 
בגדי בית הסוהר. הנשיא קצב, שדווקא לא היה אצלי, פשוט 
לא הבין את זה, ותקופה ארוכה סירב ללכת עם בגדי האסיר. 

הוא לא הבין שבגדי אסיר הם כמו מדים בצבא".
אבל דווקא בתקופתו של ניר עצמו, בראשות כלא מעשיהו, 
בזמנו  אליי  הגיע  לב  בר  חיים  "כשהשר  אחרת.  הנהיג  הוא 
האסירים  את  שכשמובילים  רואה  'אני  לו:  אמרתי  לביקור, 
רצים  וכולם  בולט מאד  זה  בבגדי האסיר הכתומים,  למשפט 
מציע שבמעשיהו  אני  לכן,  והאסיר מתבזה.  עליהם  להסתכל 
כסף  יחסוך  גם  זה  האסיר.  בגדי  עם  ללכת  חובה  תהיה  לא 

למדינה, וגם יתן להם הרגשה יותר טובה.
"קצין המודיעין שלי התערב. הוא חלק עליי, ואמר שהוא 
חושש מבעיה אחרת: כשאסיר בורח, אם הוא עם בגדי כלא 
בולטים, כולם רואים אותו וקל לתפוס אותו, אבל עם בגדים 
אזרחיים זה כבר יהיה קשה מאד. בתגובה, אמרתי לו שמעולם 
לא נתפס אסיר שברח עם בגדי אסיר. מיד אחרי הבריחה הם 
דואגים להוריד את בגדי האסיר ולרוץ עם בגדים אחרים. כך 
שזה לא רלוונטי. השר הסכים איתי, ואישר, ואכן מאז, במשך 

20 ומשהו שנים, הלכו במעשיהו רק עם בגדים אזרחיים".

ה'סוכריה' שלפני המאסר
אחרי  שנים.   28 בצבא  ושירת  משנה,  אלוף  היה  ניר  יצחק 
שירותו בצבא התגייס לשירות בתי הסוהר, שם מילא את כל 
התפקידים, ממנהל כלא מעשיהו ועד סגן נציב השב"ס, במשך 

17 שנה.
גן  ברמת  משרדו  את  פתח  הרב,  ניסיונו  ולאור  מכן  לאחר 
לייעוץ לאסירים. "זה הקורס היחיד במדינה של הכנה למאסר. 
כאשר מגיע אליי אדם שעורך דינו שלח אותו אליי או חברים, 
הוא עושה אצלי קורס של שלושה מפגשים הסברים מפורטים 
מגיעים  המשפחה  בני  גם  והחובות.  הזכויות  הכלא,  חיי  על 
במפגש האחרון, כדי ללמוד כיצד מתנהלים ביקורי המשפחה 
בכלא. צריך להבין, אדם שצועד לכלא מגיע לעולם אחר. הוא 
פשוט לא יודע מה לקחת אתו, חוץ משומרי מצוות שמבינים 
שצריך לקחת תפילין. מה מותר? מה אסור? איך להתארגן? כל 

זה הוא לומד בקורס הזה". 
הלבן.  הצווארון  עברייני  הם  אליו,  שמגיעים  מאלה  רבים 
שהם  "אחרי  אצלו.  עברו  למשל,  הולילנד,  ממורשעי  שניים 
יצאו חייבים בדין, הם הרבה פעמים מגיעים אליי. אני צריך 
לתת להם 'סוכריה' לפני הכלא, כך שהם יהיו מוכנים להיכנס 
לפי  הכללים,  כל  על  עוברים  אנחנו  מושלמת.  בצורה  לכלא 

שלבים".
מה אתה זוכר במיוחד מהתקופה שלך במעשיהו?

פעם  לא  לאסירים.  האנושי  היחס  את  הכל  לפני  "העמדתי 
קיבלתי מהם עצות ורעיונות, והשתמשתי בהם. אחד האסירים 
שאת  לי  סיפר  והוא  פרחים,  שמשווקת  בגראסקו,  פעם  עבד 
שלחתי  לזבל.  זורקים  פשוט  הם  מוצלחים  הפחות  הפרחים 

אגף 10 - לראה"מ. האגף המיוחד בכלא מעשיהו בו שוהה אהוד אולמרט )צילומים: דוברות שירות בתי הסוהר(
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בפרחים,  שלמה  משאית  מילאו  והם  אסירים,  עם  משאית  לשם 
הכנת  על  שעות  עבדו  הם  החג  לפני  יום  הפסח.  חג  לפני  יומיים 
זרי  למשפחות  הביאו  הם  הביתה,  לחג  השתחררו  וכשהם  זרים, 
פרחים. אני הייתי חריג, כי התנהגתי אליהם בניגוד לאחרים בצורה 
אנושית, והאסירים מצדם החזירו לי פי כמה וכמה. בזמני במעשיהו 
וגם  רקוב,  היה  הכל  למעשיהו  כשהגעתי  בניה'.  'קומנדו  הקמתי 
ואתם  אני  להם:  ואמרתי  האסירים  את  אספתי  בחוץ.  היה  הביוב 
נהיה כאן יחד שנתיים וחצי. אז למה לסבול? בואו נהפוך לפנינת 
הדגל של השב"ס, ונבנה לעצמנו מה שצריך. וכך הקמנו צוות גדול 
בראשות 15 אנשי מקצוע מבין האסירים, ויחד הם בנו אגף שלם, 
שהוא זה ששיפצו לאחרונה והפכו אותו ל'אגף 10' שבו שוכן כעת 
אולם  משפחות,  לביקורי  יפה  חצר  וכן  האסירים,  ושאר  אולמרט 

בית משפט קטן לוועדת שחרורים ועוד. 
במעשיהו,  תדיראן  באגף  עבדו  מהאסירים  איש   240 גם  "כך 
ואפילו קיבלנו 3 פרסים מתדיראן על המקצוענות. בכלא", מסביר 
חולה,  מישהו  אם  חילופי.  אדם  כח  היה  "תמיד  עגום,  בחיוך  ניר 

מחליפים אותו באסיר אחר". 

האסיר פרץ בדמעות
היו גם ניסיונות לבריחה בזמנך?

היתה  לא  גם  אז  של  במעשיהו  יש.  תמיד  "היו. 
מטר  שלושה  בגובה  היתה  הגדר  רצינית.  חומה 

עם חוטי תיל, אבל מישהו זריז יכל היה לצאת 
החוצה ולהסתלק. והיו מבין האסירים לפני 
וחוזרים  מהכלא  יוצאים  שהיו  שם  זמני 
מבריחים  כשהם  פנימה  קצר  זמן  אחר 
הגיע  אבל  אסורים.  חפצים  מיני  כל  לשם 
מנהל כמוני, איש צבא, אז אספתי את כל 

שיש  שמעתי  להם:  ואמרתי  האסירים 
'גיחות', שמביאים כל מיני דברים  פה 
חדש:  דבר  מנהיג  אני  אז  מבחוץ. 
במעשיהו  פתע  ביקורות  יהיו  מעתה 
וגם  במיטה  גם  ונבדוק  בלילה, 
בשירותים כדי שלא יהיה לאף אחד 
תירוץ 'הייתי בשירותים'. ומי שלא 
יהיה - למחרת יעזוב את מעשיהו 

לכלא גרוע באמת. ותוך שבוע, 
נגמרו הגיחות". 

סבלת פעם מאלימות מצד 
האסירים?

"להפך. היה כבוד. פעם 
ופתאום  נסעתי בפרדס כץ 
בגלגל.  פנצ'ר  לי  נהיה 
אחרי דקה עצר לידי עציר 
בזמני,  שהיה  מפורסם 
המנהל,  אדוני  לי:  ואמר 
להחליך  לך  נעזור  אולי 

גלגל? ויצא ועזר. אני גם משתדל לכבד אותם עד היום. כשמישהו 
פונה אליי ברחוב ואומר לי שלום, אני שואל אותו, כדי לא להביך 

אותו: איפה שירתנו יחד בצבא?...
"יותר מכל ראיתי שליחות בתפקיד שלי. בסופו של דבר אתה 
לא  טוב.  יחס  להם  כשנותנים  קורה  מה  וראיתי  באנשים,  מטפל 
שעבר  התחתון',  העולם  'מלך  בזמנו  שכונה  האסיר  את  אשכח 
מהכלא בבאר שבע אליי לאחר שנתן הוראה לכל האסירים לחתוך 
את הידיים שלהם עם סכין גילוח, וכולם, שרעדו ממנו, חתכו. לא 
עם  ממש  הגיע  הוא  אליי,  בא  וכשהוא  עליו.  להשתלט  הצליחו 
מכולה שלמה של דברים שאסף במשך השנים. הוא סיפר שבבאר 
שבע היה לו חדר נפרד עם הרבה ציוד. אמרתי לו: אצלי אין דבר 
שמונה  עם  א',  אגף  כולם,  כמו  הרגיל  באגף  תתחיל  אתה  כזה. 
בבקשה,  לו:  אמרתי  יכול.  לא  אני  לי:  אמר  הוא  בחדר.  אסירים 
תחזור לבאר שבע. הוא נכנע, ואז הגיע עם רעיון: עברתי בעבר, 
לאסירים.  הספר  כאן  להיות  מוכן  ואני  ספרות,  קורס  לי,  סיפר 
אמרתי: זה רעיון. ואז נתנו לו כוך קטן, והבאנו לו כיסא ספר וכל 
הציוד, והוא ישן במספרה הזו, ופשוט סיפר כמו ילד טוב את כל 

האסירים )אף  אסיר לא העז להגיד לו לא...(. 
"פעם, כשהגיע זמר להופיע בכלא, הוא הביא אתו שלוש שקיות 
מלאות סוכריות לחלק לאסירים בזמן המופע. לאחר המופע, נשארה 
לי שקית אחת מלאה. אחרי כמה ימים בא אליי אותו אסיר, 
'אתה',  מיוחדת:  בקשה  ובפיו  התחתון,  העולם  מלך 
אמר לי, 'מתנהג כל כך יפה למשפחות. ואני 
לא  הקטן  שלי  שהבן  לך  לספר  רוצה 
ביקר אותי חודשים, מאז היותי בבאר 
שבע, לאחר שהוא פשוט קיבל שוק 
ביקש  הוא  ואז  הראשונה',  בפעם 
הסכמתי,  בנו.  את  להביא  רשות 
הוראה  נתתי  הגיע  וכשהבן 
אמרתי  אליי.  יכנסו  ששניהם 
פה  אותי?  רואה  אתה  לילד: 
אצלי.  לומד  ואביך  המורה,  אני 
מלאה  שקית  כאן  לי  יש  כעת, 
בסוכריות. אני עכשיו אסתובב 
אסתכל,  ולא  השני  לצד 
ובינתיים תמלא את הכיסים 
לא  אני  בסוכריות.  שלך 
רואה. הסתובבתי, ראיתי 
בידיו  מגונן  הילד  את 
המלאים,  הכיסים  על 
אבל יותר מזה, ראיתי 
דמעות  לראשונה 
האב  של  בעיניו 
שפנה  הקשוח, 
ואמר  אליי 
בדמעות:  לי 
אתה  המפקד, 

האבא שלנו!".
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חיים כהן

מחאה 
מזויפת

הגרי"ש  מרן  ורבי  מורי  את  ליוויתי  בה  בתקופה 
רב  אליו  נכנס  הימים  שבאחד  זוכר  אני  זצ"ל,  אלישיב 
מסוים הנושא בתפקיד. וכשהוא נכנס למעונו של הרב, 

קרה משהו קצת מפתיע: הרב קם מעט ממקומו.
יוצא דופן, ואנחנו היינו מאד מופתעים  זה היה מאד 
היה  לא  לכאורה  שלרב  העובדה  לאור  במיוחד  מכך, 
שאנחנו  קשר  לא  לפחות  אדם,  אותו  עם  מיוחד  קשר 
כמה  באו  ממנו,  יצא  רב  כשאותו  כך,  אחר  עליו.  ידענו 
ממקורביו ושאלו את הגרי"ש מה פשר העניין. ותשובתו 
הייתה כזאת: אני לא קמתי לכבודו, אלא לכבוד התפקיד 

אותו הוא מייצג. 
סיפור נוסף שאני זוכר, אירע בתקופה של לפני קרוב 
של  לשולחנו  מגיעה  שהייתה  פעם  בכל  שנים.  ל-15 
הישיבות,  עולם  בנושא  סוגיה  זצ"ל  הגרי"ש  ורבי  מורי 
או  פלונית,  בישיבה  הבא  בזמן  ללמוד  כמו למשל: מה 
נושא של השקפה של בני תורה בעולם הישיבות, הייתה 
להגיד  תמיד  שדאגה  ומסודרת  מתוזמנת  מקהלה  קמה 
שאמנם נכון שבוודאי ובוודאי מרן הגרי"ש אלישיב הוא 
אבל  לגדולתו,  להתקרב  שיכול  מישהו  ואין  הדור  גדול 
עדיין, הוא בעיקר גדול בהלכה ולא כל כך מבין בעולם 

הישיבות.
ולמה אני מספר את שני הסיפורים האלה? כי בשבוע 
שעבר קרה דבר איום ונורא. פשוט אין לי מילים אחרות 
ברדיו  לשידור  עלה  מסוים,  אדם  שקרה.  מה  את  לתאר 
חרדי ופער את פיו כנגד רב חשוב, נושא תפקיד בישראל, 

כשהוא מכנה אותו, בין היתר, גם "רפורמי". 
מבלי להיכנס לאותו עניין עצמו, מה הרב אמר או לא 
אמר שגרם לאותו אחר לפעור את פיו )גם אם אותו רב 
אמר את מה שכביכול יוחס אליו, הוא דאג להבהיר את 
עצמו לאחר כמה דקות(, מה שהכי הרגיז ופגע זה שאותו 
שדאגה  להקה  אותה  בין  בזמנו  היה  הוא  ידוע,  אדם 
להכריע מי גדול בישראל שמבין בעולם התורה ומי לא.

אני רוצה רק להזכיר לאותו אחד, שבבחירות לרבנות 
שהיה  מבשרם,  בשר  שהיה  בישראל  רב  היה  ירושלים 
בטוח שהוא מועמד טבעי לרבנות העיר. וכשמשום מה 
במישהו  תמיכתם  את  להעביר  חברים  אותם  החליטו 
אחר ולא בו, הוא התראיין לתחנת רדיו )אני לא זוכר אם 
לאותה תחנה או לתחנה המתחרה( ופער את פיו נגד מרן 
ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א. אבל אז, משום 
מה לא ראיתי ולא שמעתי את אותו אדם ידוע פותח את 
פיו ומוחה נגד אותו רב, לא אז ולא אחרי. למעשה, עד 
היום. הם פשוט דאגו לשלוח משלחת לאותו רב ולהגיע 

אתו לאיזושהי הבנה כדי להרגיע את העניין. 
הוא  הללו  הרבנים  שני  בין  שההבדל  הוא  המעניין 
אחד: אותו רב שלא זכה למחאה רבתי, היה שייך לעדה 

האשכנזית ולא לעדה הספרדית.

ואני בחסדך בטחתי
האחרונים,  בשבועות  שקרו  הרבים  האסונות  לאחר 

יצאו כל מיני קולות במה עלינו להתחזק.
למרן  מגיעים  היו  כאשר  שתמיד  נזכר,  אני  אבל 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל אחרי אסונות ושואלים איזו קבלה 
לקבל על עצמם או במה להתחזק, הרב תמיד בעקביות 
נהג להגיד משפט אחד: כל אחד יודע לעצמו במה הוא 

צריך להתחזק.
זה שהרב היה מקפיד  גם, שוב, את  רוצה לשתף  אני 
לומר בכל פעם שיוצא מביתו את הפסוק "ואני בחסדך 

בטחתי... אשירה לה' כי גמל עלי".
מי שמתבונן בפסוק הזה,  רואה שיש בו בעצם הכל.
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בחתונה  אותי  שפגש  חבר,  אותי  שאל  התאונה?  על  השבוע  תכתוב  מה  אז  נו, 
באמצע השבוע.

שתבינו את הסיטואציה: אנחנו באחת החתונות השמחות בתבל, רוקדים, שרים, 
"יהא  )או  הרבית"  "כי  יחד  שרים  דביר  ועמירן  כהן  ששלמה  כדי  תוך  ואז,  משהו.  אוכלים 
זה  )ואתם מכירים איך  ושואל  זוכר בדיוק(, הוא עוצר אותי בצד  רעווא". סליחה שאני לא 
שאלות בחתונה. צעקות שכאלה, שמנסות להתגבר על שתי החצוצרות(: נו, אז מה תכתוב 

השבוע על התאונה?
כלום, הפתעתי אותו. שום דבר.

תכתוב  לא  ואתה  אסון,  וכזה  תאונה,  כזאת  האחרונה.  במנה  אותי  שאל  הוא  השתגעת? 
כלום?

מה יש לכתוב בשבוע כזה על התאונה? שאלתי אותו. שאני מזועזע כמו כולם? שזה אסון 
נוראי? מה, כולם לא יודעים את זה?

אז תכתוב שצריך להתחזק, הוא פסק. אני? מי אני בכלל? אמרתי לו. יש לנו את מרנן ורבנן 
גדולי ישראל. הם שפסקו ויפסקו לנו אם להתחזק, במה להתחזק, ואיך להתחזק. מה פתאום 

שיבוא איזה אחד שמקשקש כמה שורות בעיתון ויגיד למישהו אם ובמה להתחזק?
טוב, הוא נכנע, אתה צודק.

ובכל זאת, השבוע החלטתי להתחזק. להתחזק בזהירות בדרכים. 
ונראה לי שזה עניין שדווקא כולל כמה מצוות ביחד: גם "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" 
)כל אחד מבין למה(, גם "ואהבת לרעך כמוך" )כשאתה נותן למישהו שמאותת לעקוף בכיף(, 
"לא תשנא אחיך בלבבך" )כשאתה מתגבר על התחושה הראשונית כשמישהו חותך אותך בלי 

לבקש(, ועוד כמה.
בהחלפת  או  ברדיו  בטלפון,   - הנסיעה  בעת  במשהו  להתעסק  שחייבים  התחושה  אמנם 
הדיסק - מוכרת ומוחשית, אבל נדמה לי שאני אשרוד מעתה כמה דקות נוספות של נסיעה עם 
איזה שיר מעצבן מבלי ניסיון להחליף אותו, או בלי לענות לשיחה כלשהי שאני יכול לקבל 

אותה עוד כמה דקות ברגיעה. ובינתיים להתרכז בנסיעה ואך ורק בה.
ניסיתי להסביר לידיד לא  ובזה, יש מצב שלא רק אני צריך להתחזק. לפני כמה שבועות 
לו רחובות  חרדי שעובד סמוך לבני ברק איך להגיע לכתובת מסוימת בתוך העיר. הזכרתי 
מוכרים בעיר, אבל הוא לא הכיר כלום. שאלתי אותו: מה קורה לך? אתה עובד כל-כך קרוב 
לבני-ברק, ואף פעם לא נסעת בה? אתה לא מכיר אף רחוב בשמו? ואז הוא אמר לי: "אני 
אגיד לך את האמת, נסעתי פעם או פעמיים עם הרכב בבני ברק, ומאז אני פשוט לא חוזר על 
זה. ילדים קפצו לכביש או רצו בכביש ביותר מרחוב אחד או שניים, וכמעט שעשיתי 3 או 4 
תאונות בכל פעם כזאת. מאז, כשאני בכל זאת צריך לנסוע בתוך בני ברק, אני פשוט לוקח 

מונית. זה לא ללב שלי".
לא נעים, אבל נראה לי שזה קורה לא רק לו. כמעט כל נהג חרדי או - בצד השני - הולך רגל 
חרדי, מרגיש שהוא יכול לומר בכל יום כמה פעמים "הגומל" מחדש. כמות הכמעט-תאונות 
בשנים האחרונות,  גברה  המודעות שדווקא  למרות  החרדיים,  בריכוזים  דווקא  שמתרחשות 

עדיין גדולה. וזה ממש עניין של חיי אדם.
"אגד"  של  סורר  נהג  של  נוראית  טעות  שבגלל  ובוודאי  להכליל,  שאי-אפשר  בוודאי  אז 

השבוע, לא ניתן לומר שכולנו אשמים וכולנו נוראים בזהירות בדרכים. 
אבל אני, על כל פנים, החלטתי להתחזק בזה.

חוץ מהמשפחות האבלות עד אין קץ, החברים, הידידים וגם כלל עם ישראל, יש 
עוד כמה אנשים שהתאונה כאבה להם השבוע במיוחד, ומסיבות אחרות לגמרי: 

עורכי העיתונים הגדולים.
יום שני בבוקר היה, כידוע, היום בו בפעם הראשונה בישראל )ומן הסתם לא האחרונה(, 
נכנס אל תוככי חומות הכלא ראש ממשלה לשעבר. נושא התפקיד הכי בכיר בישראל, יושב 

מאחורי סורג ובריח על עבירות שוחד ושלל עבירות נוספות על הדרך.
אז למה גם הם, עורכי העיתונים, היו אבלים? כי הם הכינו לבוקר יוצא הדופן הזה עמודי 
ושערים צבעוניים שדמותו של אולמרט  מיוחדים, טורים רעשניים  פרויקטים  בולטים,  ענק 
הייתה אמורה לככב בכולם. אבל באה התאונה הטראגית ובאחת שינתה להם את התוכניות 
ואת עמוד השער. אולמרט קיבל לבסוף אזכור קטן בתחתית השערים ונדחק לכמה עמודים 
ולכותרות  הראשונים  לעמודים  עבר  הנוראה  התאונה  סיקור  כשכמובן  העיתונים,  באמצע 

הראשיות.
בכלא,  אולמרט  אהוד  לשעבר  ישראל  ראש ממשלת  שם.  הוא  סיקור,  לא  או  סיקור  אבל 

לשנה ושבעה חודשים הבאים עלינו לטובה.
איזושהי  עובר  אתה  לשכוח:  קצת  חלילה  אפשר  שלעתים  מה  את  לנו,  מזכיר  שוב  וזה 
לב  ישים  לא  אחד  שאף  חושב  בשושו,  בהסתר,  בשקט,  החוק  על  גדולה  או  קטנה  עבירה 
והכל יהיה בסדר. אבל בסוף הכל מתפוצץ. ויש משפט ארוך, ועדים, ועדי מדינה, ועורכי דין 
לפה וקטגורים לשם, ושופטים, ויש בושות, השפלות, ואתה בכותרות הראשיות, והשערות 
מלבינות, והזקנה קופצת, ולבסוף יש גם גזר דין, ואם אתה יוצא חייב - לא יעזור כלום. אתה 

תשב בכלא.
נראה לי שהאדם המאמין יכול ללמוד מזה איזשהו לקח, הלא כן?

שלום אדוני מזג האוויר, בוקר טוב. מה שלומך? קצת מקורר? גם אנחנו, אבל לנו 
לפחות יש את מי להאשים. אותך. לא חשוב.

תגיד, מה נסגר איתך? אולי שכחת, מזג אוויר יקר, אבל יש ארבע עונות בשנה. 
עכשיו זה חורף. אז מה זה השטויות האלה, שמש וחום באמצע החורף? מה קורה לך? החום 
עלה לך לראש? יהיו לנו עוד מספיק חודשים שתגרום לנו להזיע עד שנבקש את נפשנו למות. 

אז דווקא עכשיו, בחורף, לתת לנו את הנגלה הראשונה בדמות החמסין הפתאומי הזה? 
עשה לי טובה, באמת שלא נשאר עוד הרבה זמן )הרי באדר ב' תבוא עם התירוץ, "בשנה 
רגילה היה עכשיו ניסן, אז תשתקו"(. תתעשת על עצמך, תארגן כמה עננים וקצת מים, ותתחיל 

להמטיר עלינו גשם וקצת קור. באמת, זה לא לעניין.

"ואתה תצווה את בני ישראל", פותחת פרשת השבוע, פרשת תצווה, "ויקחו... שמן 
זית זך כתית למאור". ורש"י על המקום מסביר שהכוונה היא שצריך לקחת למנורה 
דווקא את הכתית, את השמן הראשון היוצא מהזית, אבל השמן השני פסול למנורה 

וכשר רק למנחות, "שנאמר כתית למאור ולא כתית למנחות".
למאור, צריך לקחת את השמן המזוקק, הראשון. אבל לאכילה, למנחות - שם אפשר לקחת 

גם את השמן השני.
למד מכך החת"ם סופר: ברוחניות, צריך ללכת לזך ביותר, להכי טהור. אבל בגשמיות, בכל 
מה שנוגע לאוכל - גם סוג ב' הוא טוב. בענייני העולם הזה לא צריך "הכי טוב". לא צריך בכל 

דבר "ביזנס", אפשר להסתפק גם ב"מחלקת תיירים".
- למאור". למאור, אדם צריך "לכתוש" את עצמו.  ועוד הוא למד מהפסוק הזה: "כתית 
בנוגע לרוחניות, לתורה, אדם צריך לעמול, כי אחרת הוא לא יצליח להגיע לשום מקום. אבל 
בנוגע למנחות, כלומר ל"עולם הזה", כאן זה רק עניין של סיעתא דשמיא בלי קשר למאמץ. 

כאן לא צריך דווקא "כתית".

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שחשבתם פעמיים אם לעלות על האוטובוס הבינ-עירוני, ואמרתם לעצמכם: ֶאה, 

שטויות, זה לא 402.

תמרור אדום מדם
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גם במצבו אפשר ללמוד ממנו משהו. אולמרט בשערי הכלא, השבוע
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קיי.אל.טי.שלוש מאות שמונים, היה רובוט 
מיוחד במינו.

הוא נבנה על ידי טובי המוחות שבאוניברסיטת 
מישיגן, נושא המחקר )שממומן בידי טובי הכיסים 

שבמדינת ניו יורק(, היה יוצא דופן גם הוא. 
החוקרים, סוציולוגים ברובם, רצו לבדוק מהם הפגמים 
המהותיים בחברה האנושית מתוך עין אובייקטיבית לחלוטין, 

כלומר ללא שום דיעה קדומה או דפוסי חשיבה קודמים. 
הדבר כמובן התאפשר רק באמצעות עין מלאכותית ולא-
אנושית, עין של רובוט. נכון, הרעיון היה מוזר, אבל הכסף 

כידוע יענה את הכל. 
המחקר הוזמן מראש על ידי איזה מליונר שלא היה לו מה 
לעשות עם הכסף, אז הוא החליט שהדבר הזה יכול קצת לתת 

לו כיוון במה אפשר להשקיע כדי שהעולם יראה טוב יותר.
החוקרים נתקלו בקשיים בשלב שבו תכננו את המוח של 
הרובוט. הרי אם נזין לתוכו נתונים אמיתיים משלנו, כך הם 
תהו, אז בתוך הראש שלו יהיו נתונים המבוססים על הדעות 
הקדומות שלנו, ולרובוט הזה לא צריך להיות שום מידע על 
המין האנושי בכלל, ומצד שני, הוא צריך להיות בעל תובנה 

מלאכותית ברמה גבוהה, כדי שיוכל לבצע את משימתו.
לאחר התלבטויות רבות, הוחלט בסופו של דבר להזין למוחו 
של הרובוט נתונים מזוייפים שיגרמו לו לחשוב שהוא אינו אלא 
חייזר מכוכב אחר שנשלח למשימת מחקר בכוכב הלכת הנקרא 
"ארץ". הרובוט יהיה בטוח שהוא אינו מגיע מתוך כדור הארץ 
אלא מחוצה לו, וכך ינסה לחקור באמצעות התובנה המלאכותית 
שלו, שתהיה כמעט ברמה של מוח אנושי, את אורחות חייהם 
של בני האדם. לצורך זה, הם שתלו במוחו זכרונות מזוייפים 
מכוכב לכת דמיוני ויצרו מערכת שלא דרשה יותר ממה שרובוט 
צריך, כלומר דברים כמו ערכת טעינה עצמית וענייני תחזוקה 
אחרים, וכך יצרו החוקרים חייזר שבא לחקור את הארץ ללא 

שום מידע קודם על בני האדם.
לצורך "פעולת הריגול" הזו, הם ציידו אותו באמצעי הריגול 
הכי מתקדמים. גופו המתכתי היה מכוסה בחומר עדין שיצר 
מסך ששידר את מה שהיה מאחוריו כך שהוא עצמו לא היה 

נראה כלל, רובוט מרגל אמיתי.
המחשבות שלו, שהיו מסודרות כדיווחי התקדמות שכביכול 
שודרו אל בני עמו, היו משודרות היישר אל תוך המערכת של 
החוקרים, שם תומללו ונערכו לכדי מסקנות ברורות של הרובוט 

על התנהגותם של בני האדם.

הרובוט הונחת במרכז אוכלוסייה כלשהו באמריקה, ותוכנת 
"להתעורר" כמה שעות לאחר מכן בלב ליבו של כדור הארץ.

16:33, יום ראשון, נחתתי על כדור הארץ, דיווח הרובוט 
לאחר כמה שעות האוויר מזוהם בצורה בלתי רגילה, אני מזהה 
כמות אדירה של ריחות שאינם ממקורות טבעיים. לאחר כמה 
דקות" הוא הוסיף, 16:39, נראה כי חלק מן הריחות מגיעים 
מתוך עמדה מחופה שבה עומד אדם יליד הכוכב הזה ומזיז 
מעין רצועות חומות ודקות על גבי משטח לוהט. הרבה ילידים 
אחרים מביטים בו בשעה שהוא מזיז את הרצועות. אני מבין 
מהדיבורים שלהם שהרצועות הללו נקראות "נקניקיות", 
ושמשום מה הן חשובות ביותר לילידים בני האדם, אם לשפוט 

את ההתעניינות הגדולה שלהם בהן.
16:45, נראה כי בני האדם ניזונים מאותם רצועות הנקראות 
נקניקיות, זה מסביר גם את ההתעניינות הרבה שלהם בהן, לאחר 
שבדקתי שאריות שלהן, מצאתי כי התרכובת שלהן עשויה 
מחלבונים ברמה ירודה ביותר. אעדכן ממצאים נוספים בהמשך.

הרובוט המשיך לסייר באיזור כאשר הוא מנסה ללמוד על 
בני האדם כמה שיותר, חלק ממסקנותיו נתגלו לבסוף כשגויות 
והוא תיקן אותן אחת לכמה דקות על פי תובנות חדשות שעלו 

במוחו החשמלי.
לאחר כמה חודשים בהם שוטט הרובוט בתוך "שבט בני 
האדם" באין מפריע הוא שלח דו"ח מסכם של הנתונים שאסף 

עד כה.
10:52, דו"ח מעקב, שבט בני האדם הינו שבט מרתק שכל 
חוקר חוצני היה שמח לחקור אותו. בני האדם הינם יצורים 
בעלי אינטליגנציה מפותחת למדי, הם בונים בניינים ומפתחים 
טכנולוגיות חדשניות ביותר. מעניין שלמרות זאת הם אינם 

מצליחים לשמור על איזון עולמי ללא מלחמות ביניהם.
כפרטים, ניתן לומר שבני האדם נמצאים בקונפליקט מתמיד 
בין האינטליגנציה שלהם לבין מה שהם מכנים "רגש". ה"רגש" 
הוא הכח שמניע אותם לעשות דברים שלפעמים אינם הגיוניים 
כלל וכלל כמו לכווץ את הפנים ולהתחיל להשמיע קולות 
גבוהים שהם מכנים צעקות. לפעמים פרט אחד יכול אפילו 

להרוג פרט אחר בגלל ה"רגש".
זאת ועוד, גיליתי ששבט בני האדם מונהג על ידי גוף חיצוני 
שנקרא "סמארטפון", לכל פרט יש מעין רצועה מלבנית שטוחה 
בכיס דרכה הוא מקבל הוראות אחת לכמה דקות ולעיתים גם 
אחת לכמה שניות, ישנו גוף ממוסד בקרב בני האדם שנקרא 
"תקשורת", ולמיטב הבנתי רוב בני האדם חושבים ומרגישים 

לפי מה שאותו גוף משדר להם, לעיתים הגוף פועל דרך מלל 
כתוב שמחולק באוגדן שנקרא עיתון, לעיתים באמצעות גלי 
רדיו. ולאחרונה הרבה באמצעות הסמארטפון. מעניינת מאד 
העובדה שלמרות שבני האדם משדרים בכל העת שליטה 
במצבם, למעשה הם אינם אלא מובלים על ידי גופים שונים 

שמחליטים מה כולם ידברו ויחשבו באופן לא מודע. 
לא אגזים אם אומר ששבט בני האדם לא חושב מספיק 
על התוצאות של ההתפתחות הטכנולוגית שלו, הוא מעדיף 
לשכלל את הטכנולוגיה בד בבד עם השימוש בה כשהוא 

מוותר על הנזקים שהיא עלולה להסב.
קחו לדוגמא את העניין הבא כנקודה למחשבה, בני האדם 
יצרו לעצמם מערכת מרשימה של מה שנקרא בלשונם "כלי 
תחבורה", שזה בעצם האפשרות שלהם לנוע ממקום למקום 
במהירות גבוהה בתוך קופסאות מתכת שיכולות להכיל כמות 
של אנשים בהתאם לקיבולת של כל קופסה, הסיכון הכרוך 
בהמצאה גאונית זו, הוא תאונות דרכים שיכולות לגרום לפציעה 
ולמוות. ולמרות כל כללי הבטיחות וחוקי האכיפה שננקטו, 
עדיין מתים אלפי פרטים בשנה כתוצאה מתאונות הדרכים, 
אבל למרות זאת נראה שלשבט בני האדם אין שום כוונה 

לעצור את כלי התחבורה מלנוע.
אני ממשיך לתור את עולמם של בני האדם, הם יצורים 
מדהימים שמסוגלים לעשות דברים נפלאים. יש כל כך הרבה 
סגנונות צורות והופעות שונות של בני האדם, ונדרשות שנים 
רבות כדי לחקור את כולן, אני משתדל לעבור ממקום למקום 

כדי לאגור כמה שיותר חומר.
פגשתי לא מזמן קבוצה סגורה של בני אדם שמשתמשים 
פחות בטכנולוגיה ומוכתבים על ידי מערכת חוקים פרטית 
משלהם, למיטב הבנתי זו מערכת עתיקה מאד, על פי המערכת 
שלהם למשל, כל יום שביעי, אסור להם להשתמש בטכנולוגיה 
כלל.כמו גם כל דבר שדורש מאמץ או פעולה מסובכת, על 
האדם להיות רק עם עצמו ועם משפחתו. יש לציין כי ביום 
הזה ניכר על האדם שהוא יותר ער לנעשה בסביבתו והוא 
לא מוכתב על ידי שום אמצעי חיצוני, מעניין לציין שגם 
כלי התחבורה שלהם אינם פעילים ביום זה. אני סבור שזהו 
מוצא מעניין לבני האדם מן ההשתעבדות לטכנולוגיות שלהם.
אם כי ישנם דברים שאני עדיין צריך לברר בקבוצה זו, 
כמו המילים הערטילאיות  "שטריימל", ו-"שטיבלאך", 
מעניין מאד, קיי.אל.טי.שלוש מאות שמונים מסיים דיווח.
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השגחה צמודה
גלאט - חלק

מייפל, סיפור הצלחה על קצה המזלג !

ההרשמה
לאירועי האביב

והקיץ בעיצומה!
מחירי הכרות 

מיוחדים!

הסיפור: הגשמת חלום של שף ותיק ומוערך. 
המוטו: הפקת אירועים עם כל הנשמה.

הרעיון: הבעלים הוא השף!
השיטה: עבודת צוות וותיק ומגובש.

המקום: גן אירועים טרופי.
המיקום: בקצה העיר פתח תקווה.

היתרון:  בשביל גן אירועים לא נוסעים רחוק.

הכשרות: מהדרין – חלק בהשגחה 
צמודה כל השנה. 

הוכחות: תשאלו את מי שכבר היה...
הסיגנון, הטעם: תלוי בכם...                         

לפני שתקבלו החלטה
על האירוע שלכם -

אני מזמין אתכם להכירות.
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