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ויהי בימי הצאר: מה באמת עבר על היהודים בצבא הרוסי בתקופת הצאר ובתקופת הבולשביקים?

ינון פלח | אלי שניידר

סגן הנשיא ג’ו ביידן שביקר כאן השבוע, נפגש עם נתניהו, ריבלין, פרס, 
אבו מאזן ואישים נוספים. האם בשנה האחרונה לכהונת ממשל אובמה, 

מנסה הנשיא האמריקאי להניע את התהליך המדיני בכל מחיר?

קפץ לביקור
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ינון פלח

זכות השתיקה
נתניהו שבע קרבות בקדנציות 
מול  בעיקר  שלו.  האחרונות 
והנשיא  האמריקאי  הממשל 
ברק אובמה. בינואר 2017, גם 
רווחה,  אנחת  ישחרר  נתניהו 
או  הנשיא  של  מינויו  עם 

הנשיאה שיחליפו את אובמה.
בפוליטיקה  להתערב  נתניהו  של  הניסיון 
הפנימית של ארה"ב לפני כשנה, עורר עליו ביקורת 

הן מהצד הדמוקרטי והן מהצד הרפובליקני. 
מדינה  של  שמנהיג  אוהבים  לא  האמריקאים 
אזרחי  בקרב  לאהדה  זוכה  הוא  אם  גם   – אחרת 
ניסה  נתניהו  ארה"ב – יתערב בהליכים פנימיים. 
המעצמות  של  הגרעין  הסכים  את  למנוע  אמנם 
נחתם  ההסכם  התחתונה:  בשורה  אך  איראן,  עם 
הקהל  בדעת  שליליות  נקודות  קיבל  ונתניהו 

האמריקאית.
זו הסיבה שנתניהו שומר על זכות השתיקה בכל 
הקשור לפריימריז הסוערים המתנהלים בשבועות 
האחרונים בארה"ב. הוא לא מצדד במועמדתו של 
קלינטון.  הילארי  של  בזו  לא  גם  טראמפ.  דונלד 
הוא לא מרבה לדבר בקול גם על יתר המועמדים. 
האהוב  הרפובליקני  בצד  בוחר  לא  אפילו  הוא 
סיכויים  העבר.  משגי  על  יחזור  לא  הוא  עליו. 
המפלגה  של  המועמדת  או  שהמועמד  רעים  לא 
הדמוקרטית ינצח בבחירות הכלליות. בשביל מה 
על  להשפיע  בכוחו  אין  כאשר  חזית  לפתוח  לו 

החלטת הבוחר האמריקאי.
יחד עם זאת, ביקורו של ג'ו ביידן בישראל הסב 
של  ביקורו  ראשית,  רוח.  קורת  של  סוג  לנתניהו 
אף  על  האמריקאי,  שהממשל  מוכיח  הנשיא  סגן 
המתיחות השוררת בין שני המנהיגים, לא מחרים 

את ישראל.
לא  טרור.  גל  של  בעיצומו  נחת  ביידן  שנית, 
רק זאת, הפיגוע ביפו תפס את ביידן במרחק של 
מאות מטרים מהזירה. בשעת הפיגוע ביידן נפגש 
עם הנשיא לשעבר שמעון פרס במרכז פרס לשלום 

הממוקם ביפו.
הביטחון.  כוחות  ע"י  מהמקום  הוברח  ביידן 
מאוחר יותר התברר שהנרצח הוא תייר אמריקאי. 
אזרח  היטב.  המומנטום  את  לנצל  ידע  נתניהו 
אמריקאי שנרצח ע"י פלסטינים כאשר סגן הנשיא 
האמריקאי חווה את הפיגוע מקרוב, מהווה שירות 

הסברתי חשוב.
ראש  עם  לפגישה  ביידן  הגיע  כאשר  למחרת, 
מסע  שכולו  נאום  בפניו  נתניהו  נשא  הממשלה, 
הסברה ישראלי: "אדוני סגן הנשיא, ג'ו, אני שמח 
ראש  לו  אמר  בירושלים",  שוב  פניך  את  לקבל 
משפחתך  ועם  רעייתך  עם  כאן  "אתה  הממשלה. 
כאן  בבית  מרגיש  שאתה  מקווה  אני  הנפלאה. 
בישראל, כיוון שעם ישראל רואה במשפחת ביידן 
חלק מהמשפחה שלנו, חלק "מהמשפוחה" שלנו. 
ידידותנו  על  אישי  באופן  לך  להודות  רוצה  ואני 
האישית במשך למעלה מ-30 שנה. אנחנו מכירים 
ויש  אחד את השני זמן רב. עברנו הרבה קשיים, 
בינינו קשר מתמשך המייצג את הקשר המתמשך 

בין שני עמינו.
"כפי שאתה יודע, 24 השעות האחרונות, כולל 
הבוקר, היו קשות מאוד לישראל. 12 אנשים נפצעו 
טיילור  אמריקני,  ואזרח  טרור,  פיגועי  בחמישה 
ווסט פוינט, חייל  נרצח. טיילור היה בוגר  פורס, 
שני  לתואר  וסטודנט  ואפגניסטן,  בעיראק  שלחם 
את  לשלוח  מבקש  אני  ונדרבילט.  באוניברסיטת 
לפצועים  ולאחל  למשפחתו  העמוקים  תנחומינו 

החלמה מהירה, ואני יודע שאני מדבר גם בשמך 
כי אמרת את המילים הללו בדיוק.

משמעי  החד  הגינוי  את  מעריך  אני  "ג'ו, 
שהשמעת לטרור. דבר אינו מצדיק את הפיגועים 
הללו. למרבה הצער, הנשיא עבאס לא רק שמסרב 
שתנועת  אלא  הללו,  הטרור  פיגועי  את  לגנות 
האזרח  של  רוצחו  את  היללה  שבהנהגתו  הפתח 

האמריקני כשאהיד וגיבור פלסטיני.
עבורנו  הזדמנות  כאן  בביקורך  רואה  "אני 
בינינו.  ולהעמיק את השותפות הגדולה  להמשיך 
דנו זה עתה בחלק מהאתגרים עמם אנו מתמודדים. 
בחברה  פוסקת  הבלתי  ההסתה  הוא  הראשון 
חפים  של  רוצחיהם  את  שמהללת  הפלסטינית, 
מפשע כגיבורים וקוראת למדינה הפלסטינית לא 
לחיות בשלום עם ישראל, אלא לבוא במקומה של 
של  לקריסתן  הצער,  למרבה  עדים,  אנו  ישראל. 
מדינות ברחבי המזרח התיכון, עלייתו של דאע"ש 
איראן  של  פוסקים  הבלתי  והטרור  ולתוקפנות 
עזה  הגולן,  רמת  תימן,  עיראק,  לבנון,  בסוריה, 

ומקומות אחרים באזור וברחבי העולם".
לא בטוח שביידן יצא משוכנע שצריך לוותר על 
המשך התהליך המדיני. נתניהו עשה את מה שהיה 
סבורים  אמריקאים  ספקולנטים  לעשות.  צריך 
על  ויחולט  במידה   – מסוימת  שבקונסטלציה 
חקירה פלילית כנגד הילארי קלינטון בגין פרשת 
מוקפץ  להיות  עשוי  ביידן   – החסויים  המיילים 
הנשיא  לתפקיד  ולמועמדה  המפלגה  לראשות 
קלינטון  בין  יהיה  שהמאבק  שחושב  מי  הבא. 

לטראמפ, עשוי למצוא את עצמו עם ג'ו ביידן.
את  כיבד  בחשבון,  הכל  את  שלוקח  נתניהו, 
האורח האמריקאי, כפי שמכבדים מועמד לתפקיד 
נשיא  לסגן  שמתייחסים  כפי  ולא  ארה"ב  נשיא 

בשנת כהונתו האחרונה.

עולה להתקפה

ישיבות סיעת הליכוד, שראש הממשלה מחויב 
משמימות.  לרוב  המפלגה,  כיו"ר  בהן  להשתתף 
נתניהו מדקלם כמה מילים, לרוב מתוף דף שהוכן 
חברי  את  מעדכן  נתניהו  לעיתים  מועד.  מבעוד 
סיעתו במידע שאינו חדש לאיש מהנוכחים בחדר.
נתניהו  משתדל  הזה,  מהלימון  גם  זאת,  ובכל 
נתניהו  ביקש  כחודש,  לפני  לימונדה.  להפיק 
את  המשרת  סרטון  הסיעה  חברי  בפני  להציג 

ההסברה הישראלית. 
"אני  נתניהו:  הקדים  הסרטון,  שהוקרן  לפני 
מראה  שאני  סרטון  לסיעה  היום  להציג  מבקש 
הזה  הסרטון  אחרים.  ולמדינאים  החוץ  לשרי 
בבתי  והילדות  הילדים  את  מלמדים  מה  מראה 
הספר הפלסטינים. כשאתם מסתכלים על זה אתם 
את  מלמדים  אנחנו  בישראל  ההבדל:  את  רואים 
הילדים שלנו טכנולוגיה, סובלנות וקבלת האחר, 
צאצאים  הם  שהיהודים  אותם  מלמדים  ושם 
"השטח  את  לשחרר  שצריך  וחזירים,  קופים  של 
הכבוש" שהוא עכו, יפו וחיפה, ושצריך להרוג את 
היהודים באשר הם. צריך לראות את זה כדי להבין 
מהו לב הסכסוך. לב הסכסוך הוא לא ההתנחלויות, 
יכול  לא  מאזן  אבו  יפו.  ועל  חיפה  עכו,  על  הוא 
הוא  בהן  לשיחות  לבוא  מפחד  הוא  כי  להתפשר 
יצטרך לוותר על חיפה, יפו ועכו. זהו לב הסכסוך 
ואני מציע לכל אלה שמדברים על 'מה מניע את 
הסכסוך הזה' לצפות בסרטון הזה, הוא יגיד להם 
הסכסוך  של  המהות  מהי  אחר  דבר  מכל  יותר 

המתמשך בין הפלסטינים לביננו".
חברי הכנסת צפו בהנאה מרובה בסרטון. הוא 
לא חידש להם דבר ובכל זאת, סיפק להם הצצה 
למערך ההסברה הישראלי. נתניהו לא עשה זאת 
כד לצייד את חברי הכנסת בחומר הסברתי. הוא 
תיגר  הקוראים  לזות שפתיים מאלו  למנוע  ביקש 
על משרד החוץ שהוזנח לטענתם. במילים אחרות, 
הסרטון הזה לא היה מיועד לעיניהם של אורן חזן, 
נאווה בוקר, חיים כץ ויריב לוין. הוא כוון בעיקר 

לאוזניהם של אביגדור ליברמן ויאיר לפיד.
ספק רב אם נתניהו הציג את הסרטון הזה בפניו 
לו  חשוב  יותר  השבוע.  בפגישתם  ביידן  ג'ו  של 
היטב,  עשוי  הסברה  סרטון  שיש  ידע  שליברמן 

מאשר שסגן נשיא ארה"ב יצפה בו.
הקרנת הסרטון היא חלק קטן ממאבק שמנהל 
נתניהו נגד שותפיו לשעבר – ליברמן, לפיד ולבני.

הקדיש  השבוע,  שני  שביום  הסיבה,  זו 
מליאת  דוכן  ולא שגרתי מעל  ארוך  נאום  נתניהו 
אנשי  טענותיהם של  את  לקעקע  בניסיון  הכנסת, 

האופוזיציה על קריסת מערך החוץ הישראלי.
וכה היו דבריו: "שמעתי את הדוברים שהלינו 
שהוא  אומרים  הם  החוץ.  משרד  של  מצבו  על 
לכמה  מחולק  שהוא  מרוסק,  שהוא  מפוצל, 
משרדים. מי אומר את זה? חברים בישראל ביתנו, 
ביש עתיד ובמחנה הציוני. ובכן, אותי זה מפליא 
שאתם  משום  מכם,  הללו  הטענות  את  לשמוע 
הקודמות  בממשלות  מרכזיים  שותפים  הייתם 
בראשותי. הרי אז לא פציתם פה על המצב שאתם 
מקוננים עליו עכשיו, כי המצב שהיה אז במשרד 

החוץ זהה לחלוטין, לחלוטין, למצב היום".
ח"כ   ,BDS-ה נושא  להלום:  המשיך  נתניהו 
אסטרטגיים  לעניינים  במשרד  טופל  שי,  נחמן 
המשרד  אסטרטגיים.  לעניינים  במשרד  ונשאר 
ונשאר  נפרד  משרד  היה  אזורי  פעולה  לשיתוף 
ואח"כ  מימי שמעון פרס  עוד  אגב,  נפרד.  משרד 
עם  המו"מ  זוכרים,  ודאי  אתם  לבני,  ציפי 
אצל  קודם  נפרד,  ונשאר  נפרד  היה  הפלסטינים 
ציפי לבני, שדרשה שכך יהיה ואח"כ אצל סילבן 
שלום. הדיאלוג האסטרטגי עם ארה"ב היה נפרד 
אצל  ואח"כ  מרידור  דן  אצל  קודם  נפרד,  ונשאר 
יובל שטייניץ. משרד התפוצות היה נפרד ונשאר 
אצל  ואח"כ  אדלשטיין  יולי  אצל  קודם  נפרד, 
ונשאר  נפרד  היה  ההסברה  משרד  בנט.  נפתלי 
נפרד. ובכן, שום דבר לא השתנה. שום דבר. בזמן 
לא שמעתי מכם  הללו,  הייתם בממשלות  שאתם 
אפילו הברה, לא מילה, הברה על הפירוט והפיצול 
הזה - להפך, תמכתם בזה, אפילו ביקשתם חלקים 

מזה.
"שום דבר לא השתנה זולת דבר אחד, העובדה 
שאתם היום באופוזיציה. מאז שאתם באופוזיציה, 
אתם מקוננים על ריסוקו כביכול של משרד החוץ 
שלא היה ולא נברא. אבל אתם אומרים, יש לכם 
עוד טענה, שמעתי גם אותה: "לפחות אז היה שר 
חוץ במשרה מלאה". אפשר להתווכח על זה, אבל 
קרוב  במשך  להתווכח:  אפשר  אי  אחד  דבר  על 
לשנה אני הייתי שר החוץ, ועשיתי זאת לבקשתו 
המפורשת של אביגדור ליברמן, שלא רצה שאמנה 
בתמיכה  הזה,  הסידור  נעשה,  וזה   - אחר  מישהו 
מלאה של יאיר לפיד וציפי לבני כשותפים בכירים 
בממשלה, שמסבירים לנו היום שאסור שמצב כזה 
אני  לשיפורים,  הצעות  לקבל  מוכן  אני  אז  יהיה. 
מוכן לקבל המלצות לתיקונים, אני גם מוכן לקבל 
ידידיי, אינני מוכן  ביקורת בונה. אבל דבר אחד, 
לקבל, וזה הצביעות שלכם שזועקת לשמיים. כל 

בתום הדיון, גפני 
שאל מתי הדיון 
הבא בהצעת 
החוק. סלומינסקי 
השיב כי הוא יקבע 
את הדיון לאחר 
שיידע מה תוצאות 
הישיבה שנקבעה 
למחר בין נציגי 
האוצר למספר 
חברי כנסת. 
גפני השיב בכעס 
לסלומינסקי: 
"ביטלתי את הדיון 
מחר אין יותר 
התדיינות. אם 
קיימת היום דיון, 
פניך לא להסכמות. 
הפכת להיות פקיד 
של האוצר. עושים 
פה מעשה זימרי 
ומבקשים שכר 
כפנחס".
כך הסתיים דיון, 
אחד מיני רבים 
בוועדת החוקה 
של הכנסת. כפי 
שהבנתם, הסכמות 
אין. גם אידיליה בין 
נציגי יהדות התורה 
לנציג הבית היהודי 
השותפים לאותה 
קואליציה, לא 
מצאנו שם
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אחד מבין את זה.
חייב  ואני  מצוינת,  עבודה  עושה  החוץ  משרד 
גדולה  באינטנסיביות  פועל  שהוא  לכם  להגיד 
שלא הייתה בעבר, כי יותר ויותר מדינות מהדקות 
קשרים,  מקיימים  אנחנו  ישראל.  עם  הקשרים  את 
קשרים דיפלומטיים, צריך לדייק, עם 161 מדינות 
מדינות  גם  יש  ישראל.  בתולדות  היה  שלא  דבר   -
בעולם,  מדינות  הרבה  כך  כל  אין  אחרות,  רבות 
יחסים  מקיימים  ואנחנו  מדינות,  כ-200  יש 
אומר  זה  אין  אבל  מדינות,   161 עם  דיפלומטיים 
שאיננו מקיימים יחסים אחרים עם עשרות רבות של 
לספור בעשר אצבעותיי  יכול  אני  נוספות.  מדינות 
עם  יחסים  מקיימות  שאינן  המדינות  מספר  את 
ישראל, ושאיננו מקיימים יחסים איתן: לא עם צפון 
דאעש,  מדינת  עם  לא  גם  איראן,  עם  לא  קוריאה, 
אנחנו  אבל  נכון.  זה  החות'ים,  מדינת  עם  ולא 
מקיימים יחסים דיפלומטיים מלאים ויחסים אחרים 
עם רוב רובן של מדינות העולם. מי שמבודד זה לא 
ישראל בקשריה עם הקהילייה הבינ"ל, אלא מדינות 
שאין להם קשרים עם ישראל, והמספר הזה הולך 

ומצטמצם כל הזמן".
עבר  בין  ששילב  לשיעור  נתניהו  המשיך  מכאן 
האיסלם  וגורמי  האנטישמיות  עליית  בין  להווה. 
עם  החדשים  הקשרים  לבין  כולו  בעולם  הקיצוני 

מדינות שעד כה נמנעו מלקיים קשרים עם ישראל.
המפרץ  שמדינות  העובדה  את  ניצל  אף  נתניהו 
טרור.  ארגון  הוא  שחיזבאללה  קבעו  הערביות 
נגד  חוצץ  יצאו  המשותפת  מהרשימה  כנסת  חברי 
הזו. אמירה שגרמה אפילו לחברי כנסת  ההחלטה 
בל"ד  מפלגת  חברי  כנגד  חוצץ  לצאת  ממר"צ 

שהביעו הזדהות עם חיזבאללה.
כאשר הקואליציה משייטת בבטחה אל עוד מושב 
לעצמו  להרשות  יכול  נתניהו  להסתיים,  שעומד 
האופוזיציה.  בחברי  ולהלום  הדוכן  מעל  לעמוד 

השבוע זו הייתה ההצגה הטובה בעיר.

מבקשים שכר כפנחס

דווקא  מתחוללות  האמיתיות  הדרמות  לעיתים, 
בוועדות הכנסת ולא במליאה. ביום רביעי השבוע, 
הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה,  בוועדת  התקיים 
אך  משמים.  נראה  פניו  שעל  בנושא,  שעסק  דיון 
כל  את  הכנסת  מחברי  להוציא  הצליח  הוא  גם 

האמוציות. 
המיסים  גביית  העמקת  חוק  בהצעת  עסק  הדיון 
להסמיך  מבקשת  החוק  הצעת  האכיפה.  והגברת 
פיננסיים  מגופים  מידע  לדרוש  המסים  רשות  את 
לגבי קבוצה של לקוחות בעלי מאפיינים משותפים, 
פי  שעל  תיאורטיים  סממנים  על  שתתבסס  דרישה 
להניח"  סביר  "יסוד  יוצרים  אלו  אנשים  הנטען 
לאובדן  שגורם  באופן  המס  חוקי  על  שעברו 
יכולה  המידע  דרישת  מס.  גביית  של  משמעותי 
או  פרטיים  חשבונות  כלפי  גם  מופנית  להיות 
בדיונים  רבה  לביקורת  זוכה  עסקיים. הצעת החוק 

שנערכו בוועדה. 
היועץ המשפטי של הוועדה טען כי הצעת החוק 
מעוררת קשיים. "המשמעויות מרחיקות הלכת של 
חששות  בסיס  על  אנשים  קבוצת  על  מידע  קבלת 
להפעיל  מאפשר  המוצע  ההסדר   – תיאורטיים 
כלפי  ופוגעניות,  פולשניות  שלטוניות  סמכויות 
זאת  וכל  פרטיים,  אנשים  של  נרחבות  קבוצות 
מחברי  מי  כלפי  קונקרטיים  חשדות  בסיס  על  לא 
חברי  שבכל  העובדה  יסוד  על  רק  אלא  הקבוצה, 
מסוימים,  כלכליים  מאפיינים  התקיימו  הקבוצה 
המסים  רשות  של  התיאורטיות  שהטיפולוגיות 
הגדירו אותם כ"חשודים". לקונספציה המוצעת יש 

השלכות מרחיקות לכת, במישורים שונים".
בפתח הדיון, חברי הכנסת בני בגין, אורי מקלב 
בסעיפי  לדון  או  הדיון  לקיום  התנגדו  גפני  ומשה 
החוק. גפני טען כי הסעיף שהוחל לדון בו, כהצעת 
הסעיף  כך,  ובשל  חדש  סעיף  הינו  המיסים  רשות 
ועל  "נושא חדש"  הכנסת  להגדרה שבתקנון  עונה 
כן חובה על יו"ר הוועדה לעצור את הדיון ולפנות 
חדש.  נושא  זה  האם  שתכריע  הכנסת  לוועדת 
סלומינסקי השיב לגפני, כי הוא יכול להמשיך את 
הדיון וכי הוא יפנה לוועדת הכנסת לפני ההצבעה. 
הקואליציה  הנהלת  של  הנחייה  יש  כי  טען  מקלב 

לבטל את הדיון. סלומינסקי אמר כי לא ידוע לו על 
הנחייה כזו.

ח"כ בני בגין ניהול ויכוח עקרוני נוקב עם יו"ר 
בפרטיות  הפגיעה  על  סלומיאנסקי  ניסן  הוועדה 
בגין  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד  בחוק  והפגיעה 
שאל את נציגי האוצר כמה אנשים עלולים לעלות 
גולדמן  גיא  האוצר  משרד  נציג  שאילתה?  בכל 

השיב כי הוא לא יודע. 
רק  יעלו  מדגם,  מכל  כי  לי  "נאמר  אמר:  בגין 
מידתית!  אינה  הפגיעה  בלבד.  חשודים  כ-2-3% 
יותר מידי אנשים תמימים יעלו ברשת ותפגע זכותם 
לפרטיות. מאוד מטריד אותי שהממשלה לא יודעת 
מה  לדעת  צריכים  אנו  במדגם.  יעלו  אנשים  כמה 
מידת הפגיעה. בגין הוסיף: "אנו מתחילים לעסוק 
הפגיעה  מידת  של  היסודי  הנושא  לפני  בפרטים, 
כל  וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד  חוק  עפ"י  באזרח. 
ובלתי  אנושה  הפגיעה  הפרט.  לצנעת  זכאי  אדם 
סבירה. שמעתי מנציגי הממשלה יותר מפעם אחת, 
שקלים  מיליארד   5 להניב  יכולה  החוק  שהצעת 

לשנה.
סלומיאנסיקי השיב: "אני שמעתי 300 מיליון".

נפגע  מיליון   300 "על  בתמיהה:  השיב  בגין 
בנזק  שווה  הצר  האם  האזרחים?  של  בפרטיות 

המלך?
נציג האוצר השיב לבגין: "אם החשש יעמוד על 

פחות מ-100 אלף ש"ח המידע לא יועבר. 
בגין ביקש מנציגי האוצר "אני מבקש לדעת מה 
תנובת המיסים השנתית המצופה מהמנגנון המוצע 
אני  סבירות.  ולא  מופרכות  שלכם  הערכות  בחוק. 
לחוקק  ניתן  לא  כך  מבוססים.  לא  מספרים  מקבל 
רבה  בפתיחות  עובדים  אנו  השב"כ  עם  חוקים. 

יותר".
בגין:  לח"כ  אמר  סלומיאנסקי  הוועדה  יו"ר 
דרסטי  לשינוי  הבאתי  בחוק.  רבות  "התלבטתי 
שהוא לצנינים בעיני האוצר. יש פה נושא כבד של 
המיסים  רשות  אלינו  ובאים  השחור  בהון  מאבק 
מסוימת,  פגיעה  יש  סוף.  לזה  לעשות  ומבקשים 
ואני  מידתית  תהיה  שהפגיעה  הוא  שלנו,  התפקיד 
חושב שמצאנו את המידתיות כיון שנשים חסמים 
להעלמות  גבוהה  הסתברות  תהיה  אם  שרק  כאלו 

מס, המידע יועבר". 
חשובה  "התכלית  סלומינסקי,  אמר  "לדעתי", 
השחור  בהון  מאבק  כל  המידתית.  מהפגיעה  יותר 
יש בו בהכרח פגיעה בפרטיות. המסר שעלול לצאת 

השחוק  בהון  למאבק  רגל  שמים  שאנו  הוא  מפה, 
להיכנס  תדרוש  הממשלה  אם  יחגוג.  והציבור 

לבתיהם של האזרחים, הייתי מתנגד". 
נציגת איגוד הבנקים ונציג לשכת רואי החשבון 
השיבו לסלומינסקי: "זה בדיוק מה שמבוקש פה". 
סלומינסקי הפטיר לעברם: "יום אחד עוד תצחקו 
על עצמכם. או שיתכן שאתם בעלי עניין, ולכן אתם 

טוענים את הטענה הזו". 
יו"ר  אישיים.  לפסים  עבר  הדיון  מסוים,  בשלב 
את  מקלקלת  "האהבה  גפני:  לח"כ  אמר  הוועדה 

השורה, כך גם השנאה מקלקלת את השורה". 
לא  שלי  "לשונאים  לסלומינסקי:  השיב  גפני 
הייתי עושה את מה שאתה עושה לי. אמרת שאתה 
לא רוצה את החוק, לקחת אותו ממני, ואתה מקדם 
אותו אחוז אמוק. למה הצעת חוק שלי תקועה פה 

חצי שנה?"
סלומינסקי השיב לגפני: "יום אחד תצטרך לנמק 

לאומה מדוע החוק הזה פוגע אישית בך". 
שתיסע  כדאי  אסביר,  שאני  "ביום  השיב:  גפני 

לאיי קיימן". 
גפני ביקש מסלומינסקי שוב ושוב:  בשלב הזה 
"תקיים כעת הצבעה. אתה יודע מה, תעשה הצבעה 
על שם החוק, אם יהיה לך רוב, אני לא אגיע לפה 

יותר. האוצר לא רצה שהחוק הזה ידון אצלי". 
ח"כ יואב בן-צור אמר לגפני: "אצלך, החוק הזה 

כבר היה עובר". 
לעולם  עובר  היה  "הוא  לבן-צור:  הפטיר  גפני 

הבא". 
גפני קרא לסלומינסקי: "למה אתה רוצה להעביר 

את החוק הזה, תסביר!"
ח"כ מקלב אמר: "כולם יודעים למה כלה נכנסת 

לחופה וכולם יודעים שהחתן משלם על זה". 
בתום הדיון, גפני שאל מתי הדיון הבא בהצעת 
הדיון  את  יקבע  הוא  כי  השיב  סלומינסקי  החוק. 
לאחר שיידע מה תוצאות הישיבה שנקבעה למחר 

בין נציגי האוצר למספר חברי כנסת. 
את  "ביטלתי  לסלומינסקי:  בכעס  השיב  גפני 
הדיון מחר אין יותר התדיינות. אם קיימת היום דיון, 
פניך לא להסכמות. הפכת להיות פקיד של האוצר. 

עושים פה מעשה זימרי ומבקשים שכר כפנחס".
כך הסתיים דיון, אחד מיני רבים בוועדת החוקה 
של הכנסת. כפי שהבנתם, הסכמות אין. גם אידיליה 
היהודי  הבית  לנציג  התורה  יהדות  נציגי  בין 

השותפים לאותה קואליציה, לא מצאנו שם. 

ידידות של עשרות שנים. נתניהו ובייידן השבוע בלשכת ראש הממשלה                               )צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ( 

לא בטוח שביידן 
יצא משוכנע שצריך 

לוותר על המשך 
התהליך המדיני. 

נתניהו עשה את מה 
שהיה צריך לעשות. 

ספקולנטים 
אמריקאים סבורים 

שבקונסטלציה 
מסוימת – במידה 

ויחולט על חקירה 
פלילית כנגד 

הילארי קלינטון 
בגין פרשת המיילים 

החסויים – ביידן 
עשוי להיות מוקפץ 

לראשות המפלגה 
ולמועמדה לתפקיד 

הנשיא הבא. מי 
שחושב שהמאבק 
יהיה בין קלינטון 

לטראמפ, עשוי 
למצוא את עצמו 

עם ג'ו ביידן
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ישראל,  של  עיירת-היוקרה  לסביון,  לה  היתה  עדנה 
המנומנמת רוחנית בימים כתיקונם. האדמו"ר מסאטמר הגיע 
השבוע מקרית יואל במונרו שבארצות-הברית, לרגל שמחה 
משפחתית בארץ-הקודש. בית האכסניה נבחר – ולא בפעם 
הווילה  היתה  ימים,  שלושה  למשך  בסביון.   – הראשונה 
המפוארת בית ועד לאדמו"ר, למשמשים-בקודש ולמשמשי-

המשמשים. בעל הבית, מאיר גורביץ, שוהה בניו-יורק. בנו 
יד  להם  ונתן  הגבאים,  בידי  הבית  מפתחות  את  הפקיד  יוסי 
חופשית. הכנסת אורחים זו הכנסת אורחים. האדמו"ר התפלל 
וערך 'טישים' בבית-הכנסת של היישוב, וחסידי סאטמר באו 

ויצאו בשערי היישוב.
יום רביעי כבר נשמע קולו של הרבי  בשעה 6:00 בבוקר 
בחלל הבית, מנגן בהוויות אביי ורבא. הקול הוביל את אחיינו 
של בעל-הבית לחדר הלימוד, שם גילה את הרבי מול הגמרא. 
ביקש להציע לו לצאת לטבול במקווה-הטהרה של היישוב, 
שמימיו חוממו לקראת בואו. הרבי השיב בשלילה. "כעת אני 
יבואו  "אחר-כך  השיב.  הפרעה",  ללא  בשקט,  ללמוד  יכול 
החסידים, ומי יודע מה יהיה?". כך, במשך שעתיים תמימות, 
ישב הרבי שקוע בסוגיה. בשמונה בבוקר יצא למקווה. בתשע 
נכנס לבית-הכנסת המרכזי של היישוב לתפילת שחרית. בית-

'רינת  סידורי  עשרות  סדּורים  בארונותיו  ומסודר.  יפה  כנסת 
ישראל', כרוכים בעור אמיתי וממתינים לגאולה, שהרי בימים 
כתיקונם יש כאן בקושי מניין. הבוקר מתפללים כאן למעלה 
ממאה חסידים, המקיפים את מקום הרבי בכותל המזרח. עם 
לצידו,  בית-הכנסת.  בחצר  'טיש'  הרבי  עורך  התפילה,  תום 
ברודמן,  דוד  רבי  המרא-דאתרא  יושבים  הכבוד,  בשולחן 
סאטמר  ורבני  ביסטריצקי  שמואל  רבי  בסביון  חב"ד  שליח 
שהקים  הכולל  אברכי  יושבים  שעה,  אותה  ובכל  בישראל. 
כמדי  בתלמודם,  וממשיכים  העליונה,  בקומה  ברודמן  הרב 

בוקר וערב. זהו היופי האמיתי של סביון.
יום חג הוא לחסידים המתגוררים בארץ הקודש, הנמצאים 
כל ימות השנה הרחק מעין הרבי. בני ישיבות סאטמר שרים 
לפניו שירי כיסופין ללימוד התורה ביודעם כי הם-הם השירים 
נא ה' אלוקינו את דברי  האהובים ביותר על הרבי. "והערב 
תורתך בפינו", הם שרים, מביטים בעיניים מעריצות ברוֶעה, 
קולטים אל קרבם כל הגה והנהגה. "אבינו אב הרחמן... ותן 
בליבנו בינה להבין ולהשכיל", הם ממשיכים. והרבי, מעודד 

בידיו ובמבטו את השירה המעוררת ללימוד התורה.
הרבי שותה, מברך 'מזונות', סוקר במבטו את כל הנוכחים 
ופותח  העגולה,  מהעוגה  שיריים  מחלק  'לחיים',  באמירת 
אומר  בגלות",  "אנחנו  כמובן.  ביידיש,  ה'תורה'.  באמירת 

'נועם  בעל  נפלא בשם  רעיון  מביא  הוא  פעמים.  כמה  הרבי 
'בטל  של  מושג  יש  "בהלכה,  זיע"א:  מליז'ענסק  אלימלך' 
ישראל  לגבי  המושג  את  'נשאיל'  לא  ומדוע  בשישים'. 
יכול  ישראל  עם  כן  ואם  אומות  שבעים  יש  הרי  והגויים? 
ה'נועם אלימלך': אם  מולם... מתרץ  'בטל בשישים'  להיות 
החלק של ה'טריפה' נמצא בתוך עיסה דביקה, אזי הספירה 
גדולה.  אחת  'טריפה'  להיות  הופכת  כולה  העיסה  משתנה: 
 – נבילה'  נעשית  חתיכה   - 'חנ"נ  ההלכתי  המושג  ]המקור: 
איסור הדבוק להיתר, הופך ההיתר עצמו להיות איסור וצריך 

שישים כנגד כולו – ש.ק.[
בקדוש- דבוק  ישראל  "כשעם  הרבי,  מסביר  "להבדיל", 

ברוך-הוא, אנחנו הופכים להיות חלק בלתי נפרד ממנו, והרי 
אף אחד בעולם לא יכול 'לבטל' את בורא העולם... אבל כל 
זה בתנאי שאנו אכן דבוקים בו, וכדברי רבי שמעון בר יוחאי 
בספר הזוהר, 'אורייתא, קודשא בריך הוא וישראל חד הם'. 
אם אנחנו דבוקים בקב"ה באמצעות התורה הקדושה – אף 

אחד לא יכול עלינו".
הרבי מישיר מבטו לתלמידים הצעירים של סאטמר. "גם 
פטור  אחד  לאף  אין  בארץ-ישראל,  בביקור  כאן,  כשאנחנו 
מלימוד התורה..." הוא מכין את צאן מרעיתו לקראת 'שבת 
מירון': "אדרבה ואדרבה. כשעושים שבת אצל רבי שמעון, 
לימוד,  שעות  עוד  לקבוע  צריך  הם',  'חד  המימרא  בעל 

להוסיף שיעורים".
כאמור, כשמדובר ברבי מסאטמר, הדברים אינם מן השפה 
ולחוץ. הרבי עצמו 'שקדן' מפורסם, עוד מימיו כאברך כולל 
'חזון איש' בבני-ברק. גם סביבתו הקרובה יונקת מהאווירה. 
ליד  יושב  הוותיק  המשב"ק  את  ראיתי  בסביון  הבית  בסלון 
השולחן, מתעלם לחלוטין משיחות העסקּונה, ומנצל כל רגע 

לעיון בספרים הקדושים.
שעות לאחר הביקור שלי בקודש פנימה, בבית האכסניה 
בגין  ב'אתר של המדינה'  'זכה' האדמו"ר למתקפה  בסביון, 
נאום שנשא נגד "המתנחלים". אני לא בטוח עד כמה מפרסם 
הידיעה שולט בשפה היידישאית, כדי להבין את הניואנסים 
בעיניי  מזאת:  יתרה  העברית.  לשפה  כהלכה  אותם  ולתרגם 
מקבל  משחרי-פניו,  של  בציציותיו  בודק  לא  הרבי  ראיתי. 
יפות.  יהודי – ואף אם שם משפחתו קוק – בסבר פנים  כל 
מבית  האנטי-ציונית  ה'השקפה'  למורשת  מחויב  הוא  נכון, 
מייסד השושלת רבי יואליש, אך מכאן ועד להפיכתו ל'אויב 

ישראל'? חלילה. מעט פרופורציה לא תזיק.

.2
ידיעה  קיבלתי  מוקדמת,  התראה  ללא  לכן,  קודם  יומיים 

למייסד  השלושה-עשר  הדור  על  נמנה  אני  מסעירה: 
כן, דווקא אני, שגדלתי  החסידות, הבעל-שם-טוב הקדוש! 
כל ימיי בצל חכמי ליטא, מבני המשפחה ומחוצה לה. אומנם, 
חלק  אימצנו  ואף  שלנו  החסידיים  בשורשים  תמיד  הכרנו 
מהמנהגים החסידיים מצד סבתא-רבתא, הרבנית בילא רחל 
קוק ע"ה )לבית מנדלבוים( מטבריה, אבל לא ידענו עד היכן 

הדברים מגיעים.
השבת  במהלך  נחשפה  המפוארת  היוחסין  שושלת 
האחרונה בפני הגה"צ רבי דב הכהן קוק )המקום ינחם אותו 
בפטירת אמו הצדקנית ע"ה(. חסיד לעלוב ששבת בטבריה, 
לבעל  ישיר  צאצא   – אני  גם  וממילא   – הוא  כי  לרב  סיפר 
זאת  ששמע  דב,  רבי  זיע"א.  מברסלב  נחמן  ולרבי  טוב  שם 
לראשונה, ביקש מהחסיד שיפרט בפניו את שושלת היוחסין 
שאכן נמצאה תואמת לשושלת המצויה בידי המשפחה, עד 

דוד המלך ע"ה.
לחובבי הז'אנר, להלן השושלת: הבעל שם טוב, בתו אדל, 
בתה פיגא, בנה רבי נחמן מברסלב, בתו שרה, בנה ר' שמחה 
)אשת  רחל  בילא  בתה  )אפלבוים(,  אסתר  חנה  בתו  ברוך, 
ליבא  אסתר  בתה  מקוברין(,  אפשטיין  נחום  רבי  האדמו"ר 
)אשת ר' שמחה מנדלבוים(, בתה בילא רחל )אשת הרב רפאל 
הכהן קוק(, בנה הרב שלמה הכהן קוק, בנו יבדלחט"א הרב 

בן ציון הכהן קוק, כותב השורות.
נוטים  יהודים  קדושה.  חובה  אם  כי  זכות  לא  זו  האמת, 
כל  כי  אחד,  רב  בשם  שמעתי  ה'יחוס'.  בחשיבות  להפריז 
דמות חשובה המפארת את השושלת, כמוה כספרה אפס. כל 
דמות של סבא או סבא-רבא גדול בתורה, במידות ובמעשים 
ַמְצִדיק  הצאצא  אם  אפס.  ועוד  אפס  עוד  מוסיפה  טובים, 
את ה'יחוס' מכוח מעשיו שלו – מה טוב. הספרה 1 נוספת 
מיליון,  רבבה,  לאלף,  הופכים  והאפסים  המספר,  לתחילת 
ביליון וכן הלאה. אך אם הצאצא מבקש רק להישען על זקניו, 
אך הוא בעצמו לא שווה דבר – רע מאד. הספרה אחת לא 
קיימת בתחילת המספר, וכל שנותר לו מזקניו הוא אפס, ועוד 
'לחייב'  מטרתו  מפואר  'יחוס'  אפס.  ועוד  אפס,  ועוד  אפס, 
המעמד  את  ולהצדיק  אבות  בדרכי  ללכת  הצעיר,  הדור  את 

המיוחד.
של  בן  שאתה  לך  נודע  החיים,  באמצע  ככה,  רגע.  אבל 
מלך. אז מה עושים עם זה? פותחים חצר חסידית? מצטרפים 

לחצר קיימת?
במחשבה שניה, אין צורך בשינוי, מעבר לשיפור המידות 
התמידי הנדרש מכל אדם, שכן בימינו, אין כמעט הבדל בין 
חסידים לליטאים. אם הרבי מסאטמר בוחר לדבר בפני חסידיו 
ליטא  ישיבות  וחניכי  תורה'  'ָנאר  מהות  על  נדיר  בביקור 
אדמור"ם,  מולם  כחסידים  ראשי-ישיבותיהם  בפני  נוהגים 

כולנו אחים: כולנו ליטאים, וגם חסידים. 

שלמה קוק

"כעת אני יכול ללמוד בשקט. אחר-כך יבואו החסידים, ומי יודע מה יהיה?". הרבי מסאטמר ב'טיש' בסביון, בשיחה עם כותב השורות. במרכז: ציון הסבא ה'חדש', הבעש"ט  
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להתחבר לחיים

שאתם  פנייה,  לידכם  שמתגלגלת  לכם  קורה  פעמים  כמה 
זו  מלהושיע?  ידכם  קצרה  אך  לה,  להיענות  רוצים  מאוד 
תחושה נוראה לכל מי שעוסק עם הציבור, ובכלל, צרכי עמך 
מרובים. אנשים תולים בך את יהבם ומקווים כי אתה תושיע 
אותם, אך טלפון אחד לפה וטלפון אחד לשם, מבהיר לכם את 
מה שכבר הבנתם ברגע הראשון: העזרה לא כל כך פשוטה 

כפי שהיא נראית ממבט ראשון.
בראשית השבוע התגלגל לידי מקרה שכזה. המדובר היה 
בחולה סופני, לא עליכם, שבית החולים החליט שהגיע הזמן 
שיבלה את שארית חייו בחיק משפחתו. לדבריהם, לא נותר 
לו זמן רב בחיים, ולמשפחה האומללה נותר זמן קצר לעכל 
את הבשורה. בתוך הטרדה הגדולה נחתה על המשפחה דאגה 
את  לא משחרר  הוא  חולה,  החולים משחרר  כשבית  נוספת. 
מיטת בית החולים יחד עמו, ועם כל הרצון הטוב, העול לדאוג 
המשפחה,  כתפי  על  נופל  החולה  עבור  חולים  בית  למיטת 

שגם כך לא נמצאת במצב רוח מרומם.
יכול  אני  אם  ושאל  בחשש  התקשר  המשפחה  מבני  אחד 
לקבל  כדי  שאלתי.  קשרים?  מה  בשביל  קשרים.  להפעיל 
מגמ"חים שונים או מאגודות לחולים למיניהם מיטה שכזו, 
המשפחה.  בן  לי  הסביר  חודשים,  של  המתנה  זמן  נצרכת 
הביקוש רב, והמלאי לא גדול. המקסימום שיכולתי לעשות, 

זה לקצר את הזמן למספר שבועות. גם משהו.
מכיר,  לא  שעוד  למי  לחיים'.  ב'מחוברים  נזכרתי  ואז 
ביוזמה  בדורנו. מדובר  הגדול  לעולם החסד  ברוכים הבאים 
של איש חסד ענק ממודיעין עילית, הרב מאיר קווין, שמנצל 
החל  זה  לחסד.  והטלקומוניקציה  הטכנולוגיה  כוח  את 
לארצית  המשיך  לאזורית,  שהפכה  מקומית  חסד  בקבוצת 
ותתי  קבוצות  מאות  מתנדבים,  אלפי  בעולמית.  אוחז  וכיום 
קבוצות העוסקים בעשיית חסד עם חולים ובני משפחותיהם, 
24 שעות ביממה. רק כדי לקבל מושגים: למצוא אדם שיעביר 
תרופה מצילת חיים מחולון ללונדון, אורך בקבוצה לא יותר 

מח"י רגעים, וגם זה הרבה.
כ-200  כיום  בה  שחברים  כזו  קבוצה  פועלת  בחדרה  גם 
ידידי  הוא  בעיר,  הקבוצה  את  רמה  ביד  שמנהל  מי  חברים. 
הרב חזקי מנת, שגם היה ממקימי ומפיצי הרעיון. העברתי את 
הפניה לחזקי, בלי לדעת שברגע זה, אני מסדר עבודה ל-24 

שעות הבאות לאיש, שגם כך לא נח כל היום.
דקות לאחר הפניה, כבר עברה בקשה בכל הארץ לאיתור 
שעות  ותוך  משאית  הושגה  מיטה,  אותרה  חשמלית.  מיטה 
בלבד,  זו  ולא  המשפחה.  בבית  המיטה  הייתה  כבר  ספורות 
כאשר באגודה בה הושאלה המיטה לא הסכימו לשחרר אותה 
ללא צ'ק פיקדון וחתימה אישית של המשאיל, העניק חזקי את 

מספר כרטיס האשראי האישי שלו. חסד ללא גבולות.
לחיים'.  'מחוברים  בקבוצת  ארוכה  תקופה  כבר  חבר  אני 
תדיר אני רואה את ההודעות 'דרוש תורם', 'האם מישהו נוסע 
ל...' וכדומה. השבוע ראיתי את כוחה של הקבוצה, ואת כוחו 
של עם ישראל - מהצד השני. ועד כמה שהוא נראה טוב בצד 

האחד, בצד השני הוא נראה טוב עוד יותר.



את  תסיים  הכנסת,  בבתי  השבת  שנקרא  'פקודי'  פרשת 
חומש שמות ובנוסף תסיים את הפרשיות העוסקות בתרומה, 

נתינה ונדבת הלב.
אנו.  חיינו  על  וההשלכות  הנתינה  בנושא  רבות  עסקנו 

דיברנו על כך שכאשר אדם נותן, הוא למעשה מקבל. ויותר 
ממה שבעל הבית עושה עם העני, לימדונו חז"ל )ויק"ר לד, 

ח(, עושה העני עם בעל הבית.
כשעוסקים בנתינה, ישנם סוגים רבים של נתינה. גם לשמח 
את הזולת זו נתינה. מילה טובה במקום, חיוך, עידוד ופרגון 
הן נתינות גדולה מאין כמותן. צריך רק לפקוח עיניים לסובב 

אותנו ולראות כיצד ניתן להעניק ולתת כמעט בכל עת.



שני.  אדר  חודש  שמחה,  של  לחודש  נכנסים  אנו  השבוע 
הגמרא במסכת תענית אומרת: "כשם שמשנכנס אב ממעטין 
ורבי  מורי  בשמחה".  מרבין  אדר  משנכנס  כך   - בשמחה 
הגרי"ד גרוסמן שליט"א, רבה של מגדל העמק וחבר מועצת 
הרבנות הראשית שואל מה הקשר בין חודש אדר לחודש אב, 

ומדוע הגמרא כורכת אותם אחת עם השניה.
שני  בין  מדהים  דמיון  קיים  שאכן  במתיקות,  ומתרץ 
מנגל  מבעיר  אדם  רואים  שאתם  לעצמכם,  תארו  החודשים. 
הלא  רעשנית,  מוזיקה  לצלילי  ורוקד  באב  יום תשעה  בעצם 
תרעימו עליו בקולכם ותצעקו: האינך מתבייש? בית המקדש 

חרב, עם ישראל בגלות, הכול מתאבלים ועצובים ואתה חוגג 
ועליז?.

ובאם  בשמחה",  ממעטין  אב  "כשם שמשנכנס  הכוונה  זו 
הציבור  עם  להשתתף  לו  לגרום  תנסה   - שמח  יהודי  תראה 
חלילה  עצוב  יהודי  רואה  אתה  אם  כך  ובעצבות,  באבלות 
עם  להשתתף  לו  לגרום  עליך  שמחה,  שכולו  אדר  בחודש 

הציבור בשמחה.
את  לנישואין  רושמים  אנו  אלו  בימים  מוסגר:  )במאמר 
הרבנות  העומר.  ספירת  בימי  להתחתן  המתעתדים  הזוגות 
משה  כדת  הנישאים  לזוגות  לתת  שלא  מקפידה  הראשית 
בתמוז  עשר  משבעה  המיצרים:  בין  בימי  להינשא  וישראל 
ספרדי. השנה,  לא  הוא  אם  את החתונה  לא מאשרים  ואילך 
אף נוספה תקנה בחלק מהמקומות, כי גם בערב ר"ח אב לא 
רושמים לנישואים, שמא תתאחר החופה ותמשיך גם לאחר 

השקיעה(.
התלמידים  אחד  על  פעם  הצביע  הישיבות  מראשי  אחד 
נחרדו  גזלן...".  הזה  "הבחור  ואמר:  בישיבה  המובחרים 
היה  הישיבה  שראש  גם  מה  הקשה,  מהאשמה  הישיבה  בני 
ניסו  תלמיד.  על  לעז  שיוציא  כמי  ולא  בדיבורו  כמתון  ידוע 
ראש  להם  ענה  תלמיד.  אותו  עשה  מה  לברר  התלמידים 
הישיבה: "תראו את ארשת פניו הזועפות... הוא גוזל מאתנו 

את שמחת החיים..."
יותר  לחבירו  שיניים  המלבין  "גדול  אומרים:  חז"ל 
מהמשקהו חלב". אדם המשמח את חבירו וגורם לו לאושר, 
ועל ידי כך מלבינים שיניו, טוב הוא יותר ממשקהו חלב. כי 

נתינה רוחנית עולה פעמים רבות על נתינה גשמית.



עם ישראל נתבע ונותן. כשמגלים מטרה טובה ונחוצה, הם 
נרתמים ונותנים. במאמרי הקודם הזכרתי את נושא ההסעות 
אשריכם  עזרתם.  את  הציעו  כבר  ורבים  הקירוב  לתלמידי 

ישראל.
הבעיה ידועה ומוכרת: בתי הספר העוסקים בקירוב  ברחבי 
מרוחקות  משכונות  גם  תלמידים  אליהם  שואבים  הארץ, 
שהתלמידים  לכך  לגרום  היחידה  הדרך  סמוכות.  ומערים 
יום,  בכל  התורניים  הלימוד  למוסדות  להגיע  ימשיכו  אכן 
יום  בכל  הסעות  אותם.  שתשנע  להסעה  עבורם  לדאוג  היא 
עולות כסף, והרבה. כשהעול הכספי מוטל על ההורים, מהר 
מאוד הם מגיעים למצב שלמרות השבחים הרבים על החינוך 
ועל הרמה הלימודית, הם מעדיפים לשלוח את הילד למוסד 
בחודש,  שקלים  מאות  בכך  ולחסוך  לבית,  הקרוב  הלימוד 

ואלפי שקלים בשנה.
הנשמות  הללו,  הילדים  את  להשאיר  כדי  עושים  אנו  מה 

הללו, בחיק היהדות?
מנהלי  של  בסיועם  הפסח,  חג  לאחר  מיד  ה',  בעזרת 
בקמפיין  יוצאים  אנו  לעניין,  שנרתמו  הארץ  ברחבי  מוסדות 
גדול ומקימים איגוד היסעים כדי לממן לתלמידים הללו את 
תלמידים  מאות  כי  נגרום  בכך  התורני.  הספר  לבית  הנסיעה 
ינשרו מהחינוך התורני, עקב מחסור כספי  ברחבי הארץ לא 

למימון הנסיעות.
מוסדות  מנהלי  מספר  יושבים  אלו  בימים  כי  לספר  ניתן 
לאחר  הארץ.  בכל  הכפפה  את  להרים  כיצד  עצה,  ומטכסים 

התייעצויות רבות, החלטנו להרים את הכפפה ולצאת לדרך.
בתקווה ובתפילה שתמיד נזכה להיות בצד של הנותנים.

פנייה אחת בכדי לסייע לחולה סופני שהרופאים החליטו שהגיע הזמן שיבלה 
את שארית חייו בחיק משפחתו, גילתה בפניי עולם של חסד מסביב לשעון

הרב בן ציון נורדמן

צילום מסך של הקבוצה "מחוברים לחיים"
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מוגבלותו  אף  על  שנולד,  תינוק  איך  לראות  מרתק 
וחוסר האונים שלו, נולד בצורה מושלמת מצד התכונות 
והדחפים הנדרשים לו כדי להתפתח בצורה הטובה ביותר. 
להכיר  לומד  הילד  שבזכותה  הבולטות  התכונות  אחת 
בזכותה  הסקרנות.  היא  סביבו,  אשר  העולם  את  ולהבין 
לחוש,  לנגוע,  מנסה  סביבו,  שקורה  במה  מתעניין  הוא 
לתפוס ולהגיע לכל מה שמושך את תשומת לבו. בזכותה 
קדימה,  וללכת  רגליו  על  לקום  לשבת,  מתאמץ  הוא 
ובעזרתה הוא לומד להבין מה שאומרים לו, ולומד לדבר 
חדשים,  דברים  ולומד  הולך  הוא  כך  עצמו.  את  ולבטא 

מתקדם ומתפתח בכל תחום שמרתק ומסקרן אותו.
הילד שואל  בנפשו,  בגלל הסקרנות הבריאה הטבועה 
המון שאלות על כל מה שהוא רואה. שכיח למדי שילד 
מנסה  כשהוא  מבשלת,  כשהיא  אמו  ליד  במטבח  יעמוד 
ייקח  אביו  כאשר  גם  כך  עושה.  מה שהיא  כל  את  לברר 
אותו למקום כלשהו שהוא לא רגיל להיות בו. הוא יהיה 
מוקסם ויתרשם מכל פרט, כאשר הוא ינסה לברר מה זה 

כאן? ולמה זה כאן? וכך הוא ילמד עוד ועוד.
אחת  מילה  היא   - ש"מדוע?"  נבון,  אדם  פעם  אמר 
שאי  המצאה  כל  בחיים,  שינוי  כל  לשוויה.  ערוך  שאין 
פעם הומצאה תחת השמש, התחילה בשאלת ה"מדוע?": 
מדוע עושים זאת כך ולא אחרת? למה? לשם מה? לאיזה 
צורך? לאיזו תכלית? מפני מה? וכו'. כאשר מישהו מוכן 
כשהוא  אלטרנטיבה,  על  לחשוב  ומעז  "מדוע?"  לבדוק 
זה  להיכשל,  גם  ומוכן  חדש  משהו  לנסות  חושש  אינו 

מרשם בטוח להצלחתו בחיים.
אם נתאזר בסבלנות ונסביר לילדים במאור פנים כל מה 
שמעניין ומסקרן אותם, כמובן, הכל לפי קט שכלם, הם 
גם אם נשבח  ולברר. מה  וילמדו שכדאי לשאול  יחכימו 
אותם על תשומת הלב וההבחנה המצוינת שלהם או על 
אותם  יעודד  זה  וכדומה,  חדש  לימודי  חומר  קליטתם 

לעשות כן ביתר שאת וביתר עוז.
אולם, זה רק טבעי שלא תמיד נהיה פנויים, פיזית או 
האינסופיות  שאלותיו  על  ולענות  לילד  להסביר  נפשית, 
זה  סבלנות(.  לנו  כשאין  לנו  שיש  הרושם  זה  )לפחות 
בהחלט לגיטימי. אבל, במקום לנסות ולהיפטר מהטרדן 
הקטן ולגרש אותו כמו זבוב טורדני, או חלילה להדביק 
אותנו,  מטריד  שהוא  על  ומשפילה  מבישה  סטיגמה  לו 
נכון יותר לומר: מותק, אני לא יכול להסביר זאת עכשיו, 
אבל אחרי שאגמור את מה שאני עושה )או בכל זמן אחר 
שנבחר לקבוע(, אסביר לך הכל בחפץ לב. וכמובן, עלינו 

גם לקיים את מה שהבטחנו.

ליזום במקום להגיב

ודאי שהסקרנות יכולה להיות גם מגונה, אבל כמו בכל 
התכונות האחרות, חלק מתפקידנו החינוכי הוא ללמד את 
הסקרנות  על  להתגבר  ומתי  בה  להשתמש  מתי  הילדים 
הזולת  בעסקי  לחטט  שלא  )לדוגמה,  אליה  להגיב  ולא 
ולשאול שאלות שאינן מענייננו, לזהות כשאין לשני זמן 
או סבלנות לענות לנו, לברר מתי כן נוכל לשאול, וכיוצא 

בזה(.
מצער לראות מתבגרים כבויים שלא מגלים שום עניין 

בעיני  לגיטימי  היה  לא  אותם  אחר שמה שעניין  בכלום, 
ההורים, ומה שההורים רצו שיעניין אותם, לא עניין אותם 

כלל.
לכן, כדי לטפח תכונה נפלאה זו, שכל כך חיוניות לכל 
שלא  הראוי  מן  החיים,  בהמשך  והתקדמות  התפתחות 
שאלות  שואלים  הם  כאשר  הילדים  עם  ונדבר  נגיב  רק 
ונחפש דרכים  ניזום  ומנסים להבין מה שקורה, אלא אף 
לעורר בהם את הסקרנות והרצון לשאול שאלות, ונעשה 
כל מאמץ כדי לפתח בהם תשוקה וצימאון שירצו להבין 
ולדעת איך דברים עובדים, איך תהליכים מתבצעים, מה 

כדאי לעשות ומתי, וכן הלאה.
הרעיון הוא, ליזום ולייצר הזדמנויות שבהן נקדיש זמן 
להסביר וללמד את הילדים על החיים. הנה כמה דוגמאות 

קטנות כדי לקלוט את הכיוון:
  להסביר להם בצורה מרתקת איך דברים עובדים. אמא 
יכולה להסביר המון דברים כאשר היא מבשלת או אופה, 
גדלים  איך הם  והשימוש בהם,  החל מהמוצרים השונים 
)ברמה שהילד יכול להבין( ואיפה קונים אותם )או כדאי 
איך  לבריאותנו,  המוצרים  של  תרומתם  אותם(.  לקנות 
מחזיקים אותם טריים, כללי הזהירות בעבודה עם סכינים 
ומכשירים אלקטרוניים במטבח ובבית, וכן הלאה. כמעט 
כל חדר שיש לנו בבית, מהווה מעבדה שלימה עם חפצים 

ודברים שאפשר לספר ולהסביר לילדים עליהם.
כאשר  או  לתקנו,  וצריך  נשבר  בבית  משהו  כאשר   
מתקינים איזה אביזר חדש, אפשר פשוט לקרוא לילדים, 

להראות ולהסביר להם מה עושים ומדוע.
 כשנמצאים בדרכים או אפילו כשיוצאים לרחוב, אפשר 
כל  על  ובעצם  מרתקים מהטבע,  דברים  לילדים  להסביר 
)שבונים(,  מבניינים  החל  ופוגשים.  שרואים  מעניין  דבר 
כלי תחבורה וחברות שמייצרות או מפעילות אותן )"אגד" 
למשל(, עסקים וכל מה שקשור במסחר, קניות ומכירות, 

אחד  שכל  כדאיות  ושיקולי  עדיפויות  סדרי  ומתן,  משא 
עושה בדרך משלו.

  כשקורה משהו מעניין בקהילה, בשכונה או במשפחה, 
לספר ולהסביר בהרחבה ובסבלנות: מה קרה ומדוע, מה 

עשו ומדוע, מה היה אפשר לעשות אחרת ומדוע וכו'.
  ההיגיון שמאחורי נהלים. איך עסק עובד / מכולת / 
איך מוסד מתנהל / ההיגיון והיושר של ועד בית וכדומה.

אותם  לשאול  פשוט  אפשר  לדמיין,  אוהבים  ילדים 
אילו  כך?  על  חושב  אתה  מה  כזאת:  שיחה  במהלך 
איך  אחרת?  עושה  היית  מה  פלוני,  במקום  אתה  היית 
שכל  כמובן  כזה?  סיפור  לך  קרה  אילו  מתמודד  היית 
שאלה לגופו של עניין ובהתאם לגיל הילד. וכך, בהתאם 
בצורה  הילד  של  החשיבה  את  לפתח  נוכל  לתשובתו, 

מדהימה, להחכימו ולהדריכו בכל תחומי החיים.
הנה עוד כמה דוגמאות חשובות:

  במועדים וזמנים ואפילו ביום יום, ללמד את הילדים 
ורעיונות  שאלות  מיני  כל  ולהעלות  דורשת,  ההלכה  מה 

מרתקות סביב ההלכה והמנהגים.
  כאשר אנו מכינים דברים של מצוה ומתעסקים בהם, 
להזמינם לקחת חלק, להראות ולספר להם איך עושים זאת 
ד'  כלים,  הכשרת  מצות,  אפיית  תהליך  לדוגמה:  ומדוע. 
מינים בסוכות וכדומה, יש המון הזדמנויות להסביר להם 
גם  בכך  הלב.  את  ומושכת  מרתקת  בצורה  דברים  המון 
לעשות  לשמור  ויאהבו  וישכילו,  יבינו  שהילדים  נרוויח 

ולקיים את מה שאנו מנחילים להם.
במה  הילדים  את  לשתף  זה  חיובי  הרגל  נאמץ  אם 
שקורה, נוכל בעזרת ה' להשפיע עליהם בלי שיעור וערך, 
בהליכות  ולהדריכם  להחכימם  וגם  כראוי,  לחנכם  גם 
עוד,  נרוויח  להשקיע.  נרצה  שבו  תחום  ובכל  החיים 
שהקשר בינינו לבין הילדים יהיה פורה ומהנה, גם לנו וגם 

לילדים שיפיקו מכך עונג רב ותועלת בכל המובנים.

איך לנצל את הסקרנות הטבעית של ילדינו להידוק הקשר ולבניית אישיותם

הסקרנות כאמצעי

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות

דוגמא למשהו חוויתי שיכול לעניין ולהעשיר את הילדים. ילדים באפיית מצות    )צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(
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הפיגוע  לאחר  שעות   12 רביעי,  יום  בבוקר 
ששהה,  להיכן  בסמוך  ממש  שאירע  ביפו 
עם  יחד  ארה"ב  נשיא  סגן  ביידן,  ג'ו  קיים 
מסיבת  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
שאירעו  הפיגועים  שורת  בצל  עיתונאים, 
בהם  העיתונאים,  למסיבת  שקדמה  ביממה 

נרצח תייר אמריקני ועוד 15 נפצעו. 
בדבריו, נתניהו הפנה שוב את האצבע המאשימה כלפי הרשות 
את  מגנה  לא  "הוא  מאזן.  אבו  בראשה,  והעומד  הפלסטינית 
הפיגועים האלה ומפלגת הפתח שלו משבחת פיגוע שבו נרצח 
אזרח אמריקני", אמר נתניהו. "כל החברות המודרניות צריכות 
להילחם יחד נגד הטרור. דיברנו על ההסתה נגד ישאל בחברה 

הפלסטינית שרוצה מדינה לא לצד ישראל אלא במקומה".
הוחלט  כן,  לפני  לילה  שנערכה  הביטחונית  בהתייעצות 
ובניית  ירושלים  בעוטף  בגדר  פרצות  בסגירת  מיידית  להתחיל 
נתניהו במסיבת העיתונאים:  גדר באזור תרקומיא. על כך אמר 
"יהיה זמן לדבר על זה, אבל יותר חשוב, יהיה זמן לעשות את 

זה".
נתניהו בירך בדבריו את ביידן על הגעתו. "טוב לקבל אותך 
כאן שוב בירושלים, ג'ו. אני מקווה שאתה מרגיש כאן בבית כי 

עם ישראל רואה במשפחת ביידן חלק מה'מישפוחה'".
החלטת  על  לירושלים  וושינגטון  בין  הנוסף  העימות  בצל 
נתניהו לבטל את נסיעתו לבית הלבן, חזר ראש הממשלה נתניהו 
על חשיבות הקשר החזק בין ישראל לארה"ב. "ישראל וארה"ב 
חזקות יותר כשהן עובדות יחדיו. אני רוצה להמשיך לעבוד איתך 

ועם הנשיא אובמה".
ואז הוזמן ביידן לדבר, וסיפר על היכרותו ארוכת השנים עם 
נתניהו: "אמרתי פעם לנתניהו שאני לא מסכים איתו כמעט על 
שום דבר, אבל אני אוהב אותו", אמר. הוא גם תיאר איך לקח 
לישראל את ילדיו בזמנו, בהם גם את בנו המנוח שנפטר מסרטן 
עם  "דיברתי  לישראל.  נכדיו  את  הביא  וכעת  שעברה,  בשנה 
נתניהו על האמריקני ההרוג והאמריקנית שנפצעה. רצינו לבקרם 

בבית החולים", הוסיף.
ביידן התריע ואמר: "אם לא נתפוס את הטרוריסטים, הם יגיעו 
את  בחריפות  מגנה  ארה"ב  העולם.  בכל  זה  את  רואים  אלינו. 
הפיגועים ואת העובדה שיש גורמים שלא מגנים אותם. לא יכול 
להיות שיש מנהיגים שרואים בכך התנהגות מקובלת. זו פגיעה 
הזו  הנפשעת  לאלימות  הצדקה  כל  אין  חפים מפשע.  באזרחים 

ואנו עומדים לצד ישראל".
הוא סיפר כי לפיכך, "יותר מכל ממשל אחר בעבר - חיזקנו את 
ודאגנו שתקבל את הנשק המתוחכם  לישראל  הסיוע הביטחוני 
ביותר. זה לא אומר שאין מחלוקות. אבל לא צריך לפקפק בכך 
שארה"ב מגבה את ישראל ושומרת על יתרונה האיכותי הצבאי 

באזור".
"הרשו  אמר:  ביקורו,  בזמן  שאירעו  לפיגועים  כשהתייחס 
ביידן.  הדגיש  פנים",  לשתי  משתמעת  שאינה  בצורה  לומר  לי 
לגנות  היכולת  חוסר  ואת  האלה  המעשים  את  מגנה  "ארה"ב 
אותם. זה לא יכול להפוך לדרך פעולה מקובלת. לא יכול להיות 
זה בלתי  יראו בכך דרך מקובלת להתנהג.  שאנשים מתורבתים 
ישראל  לצידה של  בעוצמה  עומדת  ה-21. ארה"ב  נסבל במאה 

ולצד זכותה להגן על עצמה". 
ביידן ונתניהו יצאו לכתבים אחרי פגישה בת שעה שאת חלקה 
קיימו יחד עם רעיותיהם ואת חלקה האחר בארבע עיניים. "אני 
מעריך את הגינוי החריף שפרסמת לטרור", אמר נתניהו לביידן 
הצדקה  מהווה  לא  דבר  "שום  המשותפות.  ההצהרות  במהלך 
להתקפות האלה. לצערי, לא רק שהנשיא עבאס מסרב לגנות את 
התקפות הטרור האלה, מפלגת הפתח שלו למעשה שיבחה את 
רוצחו של האזרח האמריקאי וכינתה אותו קדוש וגיבור. זה לא 
בסדר. חוסר היכולת לגנות טרור צריך לזכות לגינוי בפני עצמו 

מצד כל הקהילה הבינלאומית". 
יש  הטרור,  גל  למרות  כי  נתניהו  אמר  העיתונאים  במסיבת 
בין  הקשרים  העמקת  בדמות  גדולות  הזדמנויות  זו  בתקופה 
ישראל למדינות ערב המתונות. "זה יגביר את היציבות באזור", 
אמר נתניהו. ביידן חיזק את דבריו וציין כי הגיע לישראל מאיחוד 
האמירויות והוא עתיד לבקר בירדן והוא חש כי מדינות האזור 
לפני כמה שנים, בגלל  ישראל משהיו  יותר בשלות לשלום עם 

האויבים המשותפים.
"אם הייתם מדברים עם אנשים באזור לפני ארבע שנים לגבי 
מדינות ערביות שיעשו שלום עם ישראל, הם היו אומרים לכם 
יש הרבה דיבורים על כך. אני  ביידן. "היום  ציין  שאין סיכוי", 
חושב שיש כאן אפשרויות. לחבר'ה האלה ממדינות ערב היתה 
מאשר  בקרבתכם  להיות  מעדיפים  שהם  הבינו  הם  התגלות. 
בקרבת דאעש. אם אנחנו נהיה חכמים וברי מזל, בשנה הקרובה 
ניתן יהיה להשיג התקדמות אמיתית, אבל כדי להשיג זאת יהיה 

צורך לקחת סיכונים". 
לגבי המלחמה בדאעש אמר ביידן כי ארה"ב "תמחץ אותם. 

ייקח זמן אבל הם לא יחזיקו מעמד". 
ישראל  על  לשמור  היחידה  הדרך  כי  ואמר  הוסיף  ביידן 

במרחק
נגיעה

מהטרור
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מהטרור

סגן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, שהגיע השבוע 
לביקור ממלכתי מיוחד בישראל, לא חלם 
לפיגוע  כך  כל  סמוך  יהיה  הוא  שדווקא 
חבלה  אבל בהיותו בערבו של יום שלישי 
הנשיא  עם  פגישה  של  בעיצומה  ביפו, 
לשעבר שמעון פרס, זה קרה: כמה מאות 
מטרים ממנו נרצח תייר אמריקאי על ידי 
מחבל  למחרת נפגש ביידן עם נתניהו, 

גינה את הטרור - וכנראה שהחל להתייחס 
מה  לאחר  אחרת,  מעט  מהדברים  לחלק 
ובינתיים נתניהו מנסה    שחווה על בשרו 

לנצל את המומנטום, ולהגדיל את 
לישראל האמריקאי  הסיוע 

אלי שניידר

סגן נשיא ארה"ב ג'ו ביידן 
על רקע זירת הפיגוע ביפו 
)צילומים: מתניה טויסיג 
תומר נאונברג, פלאש 90(
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בכל  הסטטוס-קוו  את  לשבור  היא  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה 
הנוגע לפתרון שתי המדינות. הוא הדגיש כי ארה"ב קוראת לשני 
מדינות  שתי  של  החזון  את  לשמר  כדי  בצעדים  לנקוט  הצדדים 
לשני עמים. ביידן הדגיש כי קודם כל הטרור חייב להיפסק וקרא 
לכל הצדדים לפעול להשבת הרגיעה על כנה כדי שאנשים יוכלו 

לחיות ללא פחד.

להגדיל את הסיוע
  

הממשלה  ראש  בבית  לפגישה  הגיע  האמריקאי  הנשיא  סגן 
ורעייתו  נתניהו  ידי  על  בכניסה  התקבלו  והשניים  רעייתו,  עם 
ראש  בפני  והתנצל  בחצי שעה  לפגישה  איחר  הנשיא  סגן  שרה. 
הממשלה  ראש  אמר  הפגישה,  לפני  עוד  האיחור.  על  הממשלה 
בתשובה לשאלת כתבים על השלמת גדר ההפרדה סביב ירושלים 
 - יותר חשוב  זה, אבל  זמן לדבר על  כי "יהיה  ודרום הר חברון 

יהיה זמן לעשות את זה"  
סגן נשיא ארה"ב, שהגיע לארץ לביקור בן יומיים, נפגש לאחר 
הפלסטיני  הנשיא  ועם  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא  עם  גם  מכן 
מחמוד עבאס )אבו מאזן( ברמאללה. לאחר פגישותיו בירושלים 

וברמאללה המשיך לירדן.
גם בהסכם הסיוע הביטחוני  נתניהו  דן ככל הנראה עם  ביידן 
נותרו  עדיין  הצדדים  בין  הקרוב.  לעשור  לישראל  האמריקאי 
מחלוקות לגבי גובה המענק השנתי שארה"ב תתן לישראל. ראש 
הממשלה הוא זה שיזם את ביקורו של ביידן בישראל, והוא קיווה 
להיעזר בסגן הנשיא כדי לשכנע את הנשיא ברק אובמה להגדיל 
הביטחוני.  ההסכם  במסגרת  תקבל  שישראל  הסיוע  היקף  את 
במסגרת ההסכם הנוכחי מקבלת ישראל כשלושה מיליארד דולר 
לארבעה  הסכום  את  להגדיל  שואף  נתניהו  שנה.  מדי  בממוצע 

מיליארד דולר בממוצע בשנה במסגרת ההסכם החדש.
בארץ  כאן  כעת  נועדו  אמנם  הם  למעשה,  כי  לציין  יש  כאן 
בכנס  כחודש  לפני  נועדו  וביידן  נתניהו  אבל  שנים,  כמה  אחרי 
הכלכלי בדאבוס, שם קבעו להיפגש שוב גם בירושלים ולהמשיך 
את הדיאלוג בנושאים רבים, ובהם הסיוע הצבאי לעשור הקרוב 
שארה"ב מעניקה לישראל, הפשרה התקועה בין ישראל לטורקיה, 
הברית בין ישראל, יוון וקפריסין והפשרה להציב מצלמות על הר 

הבית.
נתניהו הזכיר השבוע בכנסת את ביקורו של ביידן, כשהדף את 
כי "הביקור מבטא  ואמר  טענות האופוזיציה על "בידוד מדיני" 
את איתנות היחסים בין ישראל לבעלת בריתה הגדולה והחשובה 
ביותר. שמעתי אתכם מספידים את היחסים בין ישראל לארה"ב 
אלמלא  איראן.  עם  המסוכן  ההסכם  מול  התייצבתי  כשאני 

המאמצים שעשינו, גם בסנקציות וגם בהתנגדות להסכם, 
אני בטוח שלאיראן היה היום נשק גרעיני. אבל אין לה, 
הזה,  מהמאמץ  כחלק  לה.  יהיה  שלא  כדי  הכל  ונעשה 
כן, אמרתי כי 'הדבר הזה מחייב שרה"מ ידבר בקונגרס 
האמריקני'. אתם אמרתם: 'קריסה של היחסים', אבל לא 

היתה קריסה כזאת, אין, וגם לא תהיה". 
סקר  התפרסם  שעבר  בשבוע  "רק  כי  הוסיף  נתניהו 
'גאלופ', הסוקר מדי שנה, כבר עשרות שנים, את  מכון 
הנתונים  לישראל.  האמריקני  הציבור  של  היחס  שאלת 
של  ברורה  מגמה  ומציינים  איתנה  תמיכה  על  מלמדים 
עלייה לאורך זמן. אני בוחר שנה שבוודאי תעניין אתכם, 
התמיכה  שיעור  שנייה.  ממשלה  הקמתי  שבה   ,2009
לא  זו  ל-71%.  הגיע  וב-2015   ,63% אז  היה  בישראל 
בשנה  מציינים,  הם  לרבות,  מתמדת.  עלייה  זו  קפיצה, 

האחרונה. התמיכה הזאת חוצה מחנות ומפלגות".

גם אובמה מתרכך
ביקורו של ביידן, השלישי במספר בישראל, מצטרף לביקורים 
ארה"ב  שגרירת  ובהם  השנה,  מתחילת  אמריקנים  בכירים  של 
המטות  יו"ר  האמריקני,  והרמטכ"ל  פאוור  סמנתה  לאו"ם 
ליחסים  נוסף  וכאות  בנוסף,  דאנפורד.  ג'וזף  הגנרל  המשולבים 
האיתנים בין המדינות, חתם השבוע נשיא ארה"ב ברק אובאמה 

  .BDS-על חוק הקונגרס, הכולל סעיפים נגד תנועות ה
מאחר  הנשיא,  של  מחתימתו  רצון  שביעות  הביעו  בישראל 
שהחוק כולל הצהרות מדיניות רשמיות של הקונגרס שלפיהן הוא 
לישראל,  ארה"ב  בין  הכלכליים  הפעולה  שיתופי  בחיזוק  תומך 
ולכאלה  פוליטיים  משיקולים  המונעות  לפעולות  ומתנגד 
המענישות או מגבילות את היחסים המסחריים עם ישראל, כולל 

חרמות, משיכת השקעות וסנקציות. 
אמר  החרם,  בארגוני  למלחמה  האחראי  ארדן,  גלעד  השר 
ועל  החוק  העברת  על  ולנשיא  הקונגרס  לחברי  מודה  "אני  כי 
על  והחרמות   BDS-ה כנגד  הנשיא  של  הנחרצת  התבטאותו 
ישראל. החוק יסייע מאוד לבלום החלטות חרם ויאפשר להמשיך 
ובמוסדות  בארה"ב  רבות  במדינות  חרם  חוסמי  חוקים  ולקדם 

ציבוריים בה".
ידי  על  מקודמת  כשהיא   ,BDS-ה פעילות  כי  ציין  הקונגרס 
בינלאומיים  ארגונים  למחצה,  ממשלתיות  ישויות  ממשלות, 
מעבר  האמריקני.  אי-האפליה  לעקרון  מנוגדת  דומות,  וישויות 
להצהרות המדיניות, החקיקה כוללת כמה סעיפים אופרטיביים, 
כגון חובת דיווח של הנשיא לקונגרס על בסיס שנתי על אודות 
פעילות ה-BDS נגד ישראל המונעת משיקולים פוליטיים, כולל 
או מגבילות את היחסים עם  זרים האוסרות  גופים  החלטות של 
ישראל או בשטחים שבשליטת ישראל. עוד בחוק, איסור על בתי 
משפט אמריקניים להכיר, או לאכוף, החלטה של בית משפט זר 
נגד ישויות אמריקניות העושות עסקים בישראל או בשטחים, אם 
החלטת ביהמ"ש הזר התבססה על קביעה כי עצם עשיית עסקים 

עם ישראל היא עבירה על החוק.

הפיגועים - בגלל הביקור?
ובחזרה לביידן. אחת השאלות שעלו ביום הפיגועים המשולש, 
יום שלישי, היתה שאלת הקשר בין ביקורו של סגן נשיא ארה"ב 
ג'ו ביידן בישראל לבין שלושת הפיגועים שהתרחשו דווקא ביום 

הגעתו. ואכן, במשטרה לא שללו את הקשר.
ביידן סיפר למחרת כי אשתו ונכדיו אכלו ארוחת ערב על חוף 
יפו בזמן הפיגוע. הוא הוסיף כי רצה ללכת ולבקר את  הים של 

האמריקאים שנפצעו בפיגוע ואת בני משפחותיהם בבית החולים 
אבל כשאנשיו בדקו את הנושא הם הבינו שזה לא יתאפשר.

בזמן הפעגטע ביפו, נפגש ביידן עם הנשיא לשעבר שמעון פרס 
במרכז פרס לשלום ביפו, בזמן שהתרחש לא רחוק משם הפיגוע 
נוספים.  אדם  בני   11 ונפצעו  אמריקאי  תייר  נרצח  בו  בטיילת 
על  ועדכן  לחדר  פרס  של  מעוזריו  אחד  נכנס  הפגישה  במהלך 
הפיגוע. ביידן, שלפי אחד מהנוכחים בפגישה היה מזועזע, ביקש 
לשמוע את כל הפרטים. באותה שעה לא ידע עוד ביידן כי זמן 

קצר לאחר מכן יתברר שההרוג בפיגוע הוא אזרח ארה"ב. 
כי הוא "מגנה באופן  נאמר  אחרי הפגישה פרסם הודעה, בה 
הצדקה  אין  ביפו.  האכזרית שאירעה  את המתקפה  ביותר  החזק 
התייר  של  מותו  על  צערו  את  הביע  ביידן  כזו".  טרור  לפעולת 
את  הדגיש  ביידן  לפצועים.  מהירה  החלמה  ואיחל  האמריקאי 
"פעילות הטרור  ואמר:  ישראל  לביטחון  המחויבות האמריקנית 

נגד ילדים, נשים וחפים מפשע היא בלתי נסבלת".
לאחר סידרת הפיגועים קיימו השר לביטחון הפנים גלעד ארדן, 
סגל  בהשתתפות  מצב  הערכת  אלשיך  רוני  המשטרה  ומפכ"ל 
ניתוח הפיגועים לא סיפק קשר בין המבצעים  המשטרה הבכיר. 
השונים - כולם שוהים בלתי-חוקיים - ונמצא כי מדובר במפגעים 
של  הביקור  כי  הנמנע  מן  "לא  כי  נמסר  מהמשטרה  בודדים. 
אלו  ספציפיים  לאירועים  כללי  טריגר  היווה  ביידן  הנשיא  סגן 

והמשטרה תתייחס לכך בהיערכות האופרטיבית שלה". 

הביקור שלא "התפוצץ"
זאת  בשלווה,  מדינית  מבחינה  עבר  הפעם,  בישראל  ביקורו 
לאחר ביקורו הקודם ש"התפוצץ". כזכור, בעת ביקורו הקודם של 
ביידן בישראל, לפני כ-6 שנים, הוועדה המחוזית אישרה תוכנית 
להקמת 1,600 יחידות דיור בשכונת רמת שלמה בירושלים, מעבר 

לקו הירוק. 
בזמן  לראשונה,  אז  אושרה  שלמה  רמת  להרחבת  התוכנית 
ביקורו בארץ של ביידן. האישור הביא למשבר חסר תקדים בין 
בעקבות  הביקור.  על  והעיב  האמריקאי  הממשל  לבין  ישראל 
ירושלים  במזרח  נוספות  ותוכניות  התוכנית  הוקפאה  המשבר 

הוסרו מסדר היום.
אמנם גם הפעם, כמעט והתחוללה סערה זוטא, לאחר שראש 
הבניה  הקפאת  בסיום  לתמוך  הגיע  ברקת  ניר  ירושלים,  העיר 
במטרופולין ירושלים, בעיר השכנה מעלה אדומים בשדולה למען 
כשמבקשים  השאלה:  "נשאלת  אמר:  שם  בכנסת,  ישראל  ארץ 
סביבה,  והמטרופולין  בירושלים  הבנייה'  את  'להקפיא  מאיתנו 
הם  בנייה  לאיזו   – בארץ  אחרת  פינה  בכל  או  אדומים  במעלה 

מבקשים להקפיא? בנייה רק של יהודים? רק של ערבים?
מעלה  היה  באנגליה  או  בארה"ב  מישהו  "האם 
ליהודים  או  בלבד?  לערבים  הקפאה  לדרוש  דעתו  על 
בלבד? בירושלים הוועדה המקומית והוועדה המחוזית 
לתכנון ובנייה מאשרות בנייה בכל רחבי העיר, ליהודים 
ולערבים כאחד ללא אפליה. כך צריך לאפשר גם אצל 

שכנתנו מעלה אדומים".
וציין כי "בנוסף להתחדשות העירונית  ברקת הוסיף 
בירושלים, בנייה בשטחי 1E היא מדיניות נחוצה כבר 
כלכלי-אזורי  פיתוח  לאפשר  מנת  על  הקרוב  בעתיד 
הנחוץ  ולחיבור  כולו  והמטרופולין  ירושלים  לתושבי 

בין מעלה אדומים לירושלים".
הנוכחי  וביקורו  בשקט,  עברו  הדברים  כאמור,  אבל 

של ביידן, הסתיים הפעם ברוח טובה.



פרס וביידן                                                        )צילום: תומר נאונברג פלאש 90(נתניהו וביידן                                                        )צילום: עמית שאבי פלאש 90(

זירת הפיגוע ביפו השבוע                            )צילום: תומר נאונברג פלאש 90(
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הצבא הרוסישל
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הצבא הרוסי

הצבא האימפריאלי הרוסי היה בשנת 1914, עוד בטרם גיוס מילואיו, לצבא הסדיר 

הגדול ביותר בעולם עם כשישה מיליון חיילים  רבבות יהודים נאלצו להתגייס 

בכפייה על אף שנחסמה בפניהם האפשרות לקבל דרגות קצונה והם נשלחו 

לחזית כדי להיות "בשר תותחים" בקרבות  רק כאשר קרס שלטונו של הצאר 

ניקולאי במהפכת פברואר 1917, הורה המנהיג החדש אלכסנדר קרנסקי על ביטול 

הגבלות זכויות היהודים במדינה, כולל ההגבלות הנוגעות לשירות צבאי  החל 

מקיץ 1917 הונהגו בצבא משרות של רבנים ששירתו בדרגות קצונה, והיו אחראים 

   למתן שירותי דת ושירותים סוציאליים לחיילים היהודיים ביחידותיהם

משרות הרבנים בוטלו כבר בפברואר 1918, עת הופסקו שירותי הדת עם הקמתו 

של הצבא האדום של הבולשביקים  פרק מרתק בהיסטוריה של יהודי רוסיה

גבריאל בלוך 

חיילים רוסים צועדים לחזית
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ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה הייתה 
כלכלי  חברתי,  במשבר  הרוסית  האימפריה 
פרט  אז,  כללה  האימפריה  ובינלאומי. 
פולין,  את  גם  ואוקראינה,  בלרוס  לרוסיה, 
קווקז.  טראנס  של  ניכרים  וחלקים  פינלנד 
כ-170  שמנתה  האוכלוסייה,  של  רובה 
מיליון נפש, היו עמים סלביים. זאת, בנוסף 
נפש(,  מיליון  )כ-6  יהודים  כגון  אחרים,  אתניים  למיעוטים 

טורקמניים, ועשרות עמים/עממים נוספים.
הצאר ניקולאי השני )1867 – 1918( שלט באימפריה כשליט 

אבסולוטי – שריד אחרון באירופה הישנה - האבסולוטיסטית.
פרק מרתק בהיסטוריה של יהודי רוסיה פורסם לאחרונה ע"י 
רוסיה  יהודי  של  במצבם  עוסק  הפרק  הביטחון.  משרד  ארכיון 
שלאחר  ובתקופה  הראשונה  העולם  במלחמת  רוסיה  בצבאות 

המלחמה.
גיוס  בטרם  עוד   ,1914 בשנת  היה  הרוסי  האימפריאלי  הצבא 
מילואיו, לצבא הגדול ביותר בעולם דאז. הוא מנה כ-5.97 מיליון 
גמישות  מנעה  הנחשלת,  התחבורתית  התשתית  זאת,  עם  חייל. 
רוסיה  צבא  של  האוויר  שירות  והצבתם.  הכוחות  בהעברת 
לאחר  שנתיים  בעולם.  ביותר  הגדול  הוא  אף  היה   )RAAS(
הצי  לרשות  מטוסים.   360 מנה  הוא   ,)1912 ב-  )הוקם  הקמתו 
 21 סער,  ספינות   10 מלחמה,  אוניות   4  1914 בשנת  היו  הרוסי 

משחתות, 11 צוללות ו-50 ספינות טורפדו.
ערב פרוץ המלחמה היה הצבא האימפריאלי ערוך לקונפליקט. 
לשלמותה  העיקרי  כאיום  נתפס  הגרמני  הרייך  לתפיסתו, 
רוסיה  הצטרפה   1907 בשנת  עוד  רוסיה.  של  הטריטוריאלית 
)גרמניה,  הציר  מדינות  ברית  נגד  וצרפת  בריטניה  עם  לברית 

אוסטרו-הונגריה ואיטליה(.
נלחם  הראשונה  העולם  מלחמת  של  הראשונים  בשלבים 
הצבא הרוסי - בעיקר החזית המזרחית - מול הכוחות האוסטרו-
הבלקן  בחזית  שולבו  אחדות  יחידות  אך  גרמניים,   / הונגריים 
פי  )על  חייל  מיליון  כ-12  מנה  הצבא  אירופית.  המערב  ובחזית 
מקורות אחרים כ-15 מיליון איש(. לקראת קיץ 1916 מנה הצבא 
הרוסי כ-3 מיליון נפגעים. התבוסות הראשונות בקרבות טננברג 
הגדולות  האבדות  מוראלית:  פגיעה  הרוסי  לצבא  הסבו  ולודז' 

הקשו על תהליכי הגיוס. היו אף מהומות בערים נגד הגיוס.
המלחמה הביאה לערעור יסודות האימפריה. במרץ 1917 נפלה 
הממשלה. "מהפכת פברואר" הביאה לשלטון ליברלים ובראשם 
בין  רפורמיסטיים,  שינוים  הנהיגה  ממשלתו  קרנסקי.  אלכסנדר 
אך  המזרחית,  בחזית  מפלה  למנוע  ניסה  הצבא  בצבא.  היתר 
רוח  על  מכה  הונחתה  ובעקבותיה  נכשלה   1917 יולי  מתקפת 

הלחימה של הצבא.
המפלגה  את  לשלטון  העלתה   "1917 אוקטובר  "מהפכת 
נכנסה  הבולשביקית  הממשלה  לנין.  ובראשה  הבולשביקית 
הופסקה  המזרחית  בחזית  הלחימה  אש.  הפסקת  על  למו"מ 

רשמית ב-16 בדצמבר 1917.
על  ה-ר.ס.פ.ס.ר."  של  העממיים  הקומיסרים  "מועצת  פקודת 
הקמת הצבא האדום פורסמה ב-28 בינואר 1918. בפברואר 1918 
החדש  הצבא  הסובייטית.  לרוסיה  הגרמני  הצבא  פלישת  החלה 
נלחם עד שנת 1921, הן נגד הגרמנים, הן נגד צבאות המורדים 

והן נגד הפולנים.
הגיוס  חובת  הנהגת  מאז  הרוסי  בצבא  שירתו  היהודים 
הראשון,  ניקולאי  הצאר  של  שלטונו  בעת  הרוסית,  באימפריה 
בשנת 1827. הגיוס לא היה צעד של שוויון זכויות בממלכה, אלא 
הופלו  היהודים  היהודים.  כולל  כולה,  האוכלוסייה  על  כגזירה 

לרעה וחויבו במכסות גיוס פי שלושה מהאוכלוסייה הנוצרית.
למעלה  האימפריאלי  בצבא  שירתו  ה-19  המאה  סוף  לקראת 
קפיטן  )שטאבס  בודד  יהודי  קצין  ביניהם  יהודים,  מ-55,000 
השתתפו   )1905  –  1904( יפן   – רוסיה  במלחמת  צאם(.  הרצל 
כ-30,000 יהודים, בין המצטיינים היה גם יוסף טרומפלדור, אשר 

ידו  נפצע בקרב, 

השמאלית נגדעה ועקב כך קיבל את אות הצלב הגיאורגי הגבוה. 
ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה היהודים לא זכו למעמד 
שווה ביחס לשאר המשרתים בצבא. הם הופלו לרעה, לא קודמו 
הושפלו,  הם  בנוסף,  בפניהם.  נחסמו  רבים  ותפקידים  לקצונה 

דוכאו, ולדעת רבים ממפקדיהם היוו נטל על הצבא.
דיונים רבים נערכו בצבא ובמערכות שלטוניות אחרות בשאלה 
האם להמשיך ולגייס יהודים וזאת, עקב התחושה, כי הם גורמים 
נזק לצבא. בסופו של דבר הגיוס נמשך מכורח הנסיבות, קרי פרוץ 

המלחמה והצורך המידי בכוח אדם רב ככל האפשר.

היהודים במלחמה"ע הראשונה
האימפריאלי  הצבא  החל  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
בכ-400  נאמד  המגויסים  היהודים  מספר  כללי.  בגיוס  הרוסי 
אלף, כאשר בשיא המלחמה, ב-1917, הגיע מספרם עד כדי חצי 
מיליון חייל )מקורות אחרים נוקבים במספרים גבוהים אף יותר 

–650,000 חייל(.
לגבי מידת ההתלהבות של היהודים להתגייס לצבאו של הצאר 
)שלא הצטיין באהדתו כלפי היהודים ומשטרו אף יזם פוגרומים 
נתפסה  גיסא,  מחד  הדעות:  חלוקות  היהודית(  האוכלוסייה  נגד 
המלחמה כמלחמה שנכפתה על רוסיה ולכן הצורך החיוני להגנת 
המולדת; מאידך גיסא, שנות דיכוי ושלילת זכויות יסוד ומכאן גם, 
בין השאר, אי נכונות מצד היהודים להתגייס ואכן, היהודים עשו 
מאמצים רבים על מנת לקבל פטור משירות צבאי )השתמטויות, 

עריקות, תשלום שוחד ואף פגיעות גופניות עצמיות(.
הממלכתית,  בדומה  יהודי  ציר  ביטא  ה"פטריוטיות"  רוח  את 
רשמו  "עיתונים   :)19/07/1916( בבית  בנאומו  פרידמן,  נ.מ. 
יהודים.  מתנדבים  של  משמעותית  כמות  המלחמה  בתחילת 
זכאים  היו  השכלתם  רמת  לפי  אשר  מתנדבים,  אלה  היו  רבותי, 
לדרגות קצונה. אולם הם ידעו כי דרגות אלו הם לא יקבלו ובכל 
זאת התגייסו. נוער יהודי, אשר עקב מגבלות של אחוזים גורשו 

ממולדתם ולמדו בחו"ל, חזרו לרוסיה, עת החלה המלחמה..."

שלבי המלחמה
מלחמת העולם הראשונה היוותה זרז להתפוררותה של ממלכת 
חברתי  אי-שקט  צבאיות,  מהלומות  הצארים. 
של  למפלתו  הובילו  כלכלה  וקשיי 
 ,)1917 )מרץ  השני  ניקולאי  הצאר, 
חלש  ליברלי  ממשל  על-ידי  החלפתו 
של  והבסתו  קרנסקי  אלכסנדר  של 
האחרון בהפיכה אלימה, אשר בוצעה 

על-ידי הבולשביקים בנובמבר 1917.
ברוסיה,  המלחמה  שלבי  שלושת 
מבחינת  גם  משמעותיים  היו  אשר 
היו  במלחמה  היהודית  ההשתתפות 
כדלהלן: א. מתחילת המלחמה )1914( 
רוסיה   -  1917 פברואר  מהפכת  עד 
)אוסטרו- הציר.  מעצמות  נגד  הצארית 
עד   1917 ממרץ  וגרמניה(.  הונגריה 
ג.  קרנסקי.  מתקפת   –  1917 נובמבר 
המלחמה  לסיום  ועד   1917 מנובמבר 
האדום;  הצבא  של  בנייתו  תקופת   –
מלחמת  המשך  העולם;  מלחמת  סיום 
והמלחמה  הסובייטית  ברוסיה  האזרחים 

נגד פולין.

היהודים בצבא הצאר
חלש  בוגדני,  אמין,  בלתי  כאלמנט  היהודים  נתפסו  כאמור 
בשיתוף  נחשדו  אף  היהודים  ועוד,  זאת  למולדת.  מסור  ובלתי 
עבור  מרגלים  שהם  שמועות  נפוצו  כן  כמו  האויב.  עם  הפעולה 
הצבא  שלטונות  מתים.  בארונות  זהב  להם  ומעבירים  הגרמנים, 
אותם  והציבו  היהודים  כלפי  כלל,  בדרך  בעוינות,  התייחסו 

לעיתים קרובות ביחידות חיל הרגלים בחזית, כ"בשר תותחים".
המפלות של הצבא הרוסי בחזית הביאו לנופלים רבים, ביניהם 
בדבר  ידיעות  הקדמיים.  בקווים  שירתו  אשר  רבים,  יהודים  גם 
תהליך  על  מאד  והקשו  הממלכה,  ברחבי  נפוצו  רבים  קורבנות 
גיוס החיילים החדשים. גל ההשתמטויות גבר בקרב האוכלוסייה 
בוועדות  התייצבו  רבים  יהודים  היהודים.  בקרב  וגם  הרוסית 

רפואיות במגמה לקבל את הפטור המיוחל.
באזורי  היהודית  האוכלוסייה  את  גם  פקדו  המלחמה  סבלות 
הפכו  היהודים  מזרחה,  או  מערבה  נעה  שהחזית  ככל  הקרבות. 
לשעיר-לעזאזל, והואשמו אוטומטית בבגידה. הצבא הרוסי נקט 
יהודים  ואף שבה  היהודים,  גירושים המוניים של  במדיניות של 

כבני ערובה.
של  וערים  עיירות  מכפרים,  גורשו   1915 של  השבועות  בחג 
קורלנד וליטא כ-200 אלף יהודים; פרעות דמים, מלווים בשוד 
זו  התנהגות   .1915 בקיץ  הרוסי  הצבא  של  נסיגתו  בעת  נערכו 

השפיעה, בלי ספק, על המורל של החייל היהודי בחזית.
למרות הקשיים וההתנכלויות, הצטיינו יהודים רבים בקרבות. 
רבים אף צוינו לשבח וקיבלו אותות הצטיינות. אחדים עוטרו בכל 
מעשי  עקב  בדרגה  קודמו  יהודים  מספר  הצל"ש..  דרגות  ארבע 
גבורה בחזית. לעומת זאת, רק כאשר למגינת הלב מספר יהודים, 

אשר המירו את דתם והתנצרו, התקבלו לקורס קצינים.
השבועון  הצטיינות.  באות  עוטרו  יהודים  מ-3,000  למעלה 
היהודי "ייברייסאיה נדליה" מנה שמות אחדים, כגון רפאל באום, 
מיכאל  חייקין,  פריטיק,  חיים  ליפשיץ,  איסל  רוזנגרטן,  שמואל 
איסאק  אייזן,  פנחס  זליצ'נוק,  יענקל  גלוטמן,  סולומון  גוטמן, 

ספרשטיין ואייזיק קנטר.
בעיניי  לצנימים  היה  בקרבות,  הצטיינו  אשר  היהודים,  מספר 
האנטישמים. הביטאון האנטי – יהודי "נובויה וורמיה" )"זמנים 
אותות  קיבלו  אשר  יהודיים,  שמות  לפרסם  לא  איים  חדשים"( 
בשוויון  לזכות  כדי  זאת  מנצלים  היהודים  כי  בטענה,  גבורה, 
מרשימות  יהודים  של  שמות  מחקו  אחדים  צנזורים  הזכויות. 

המצטיינים, ועשו שימוש בראשי תיבות בלבד.
בין טייסי שירות האוויר של צבא רוסיה בשנת 1914 ידוע לנו 
שמו של טייס יהודי, עמנואל מרגלית, מהעיר אורויל, אשר למד 
טיסה בגרמניה ובצרפת לפני המלחמה, השתתף כטייס במלחמת 
בלקן בשנת 1912 )בשורות הצבא הבולגרי(, ועם פרוץ המלחמה 

שירת בצבא הרוסי, בחזית גליציה ושם גם נפצע.

בצבא של קרנסקי
הצארי,  המשטר  של  למפלתו  הביאה   1917 פברואר  מהפכת 
זכויות  הגבלות  של  המהיר  לביטולן  היתר,  בין  עימו,  ויחד 
שר  צבאי.  לשירות  הנוגעות  ההגבלות  כולל  במדינה,  היהודים 
של  גילוי  כל  לביטול  צו  הוציא  גוצ'קוב  א.  החדש  המלחמה 
אפליה על רקע דתי, גזעי או מעמדי בכל הנוגע למסלול קידומם 
של חיילים לקצונה. בהתאם לפקודה זו שולבו כ-2,600 חיילים 
לקצינים.  ספר  בבתי  חודשים   3 בני  מזורזים  לקורסים  יהודיים 
יהודיים.  צוערים  ובהם  ראשונים  מחזורים  הוסמכו   1917 בקיץ 

המצביא העליון, הצאר ניקולאי השני, מבקר קצינים בחזית, 1916

אישור הפטור של גייטלר יחיאל

מברק על גירוש היהודים 
ורשימת בני הערובה היהודיים
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חיים כהן

האיסור התורני
כמעט בכל בוקר אנחנו שומעים על עוד איסור-תורני חדש. נדמה שנחיה 

כך מדי יום עד ביאת המשיח, כל יום והאיסור היומי החדש שבא אתו.
אסור פלאפונים; אסור אוטובוס מעורב; אסור לאכול את השחיטה של זה 
ושל זה וודאי אסור; אסור לתת לרפורמים דריסת רגל, ואסור לעשן, ואסור 

אינטרנט, ועכשיו אסור ללמוד באקדמיה. וכל אחד מהם, באמת שבצדק.
אבל מה נשאר?... מה מותר?

אנחנו כבר בתקופה של כמה עשורים שאנחנו קמים בכל בוקר ל"אסור", 
ואף פעם לא ל"מותר". 

אז בודאי, למשל, שיש נזק גדול בלהחזיק מכשיר טרף, וזה הבנו. יש כאלו 
המחזיקים כשר אבל מחזיקים בכיס השני את האסור מכל מיני תירוצים, וזה 
יושבים  ואין תירוצים. משפחות מתפרקות, חרדים  זה אסור  כי  לא בסדר, 

מאחורי סורג ובריח.   
יש  דברים שזועקים לשמים עם התוצאות  כי  זה,  אז אני לא מדבר על 

שלהם. אבל, ופה בא "אבל" גדול: 
קצת  ואולי  והוראה  גננות  לומדים  וברובם  לרוב,  סמינרים  ה'  ברוך  יש 
גם אחרי  לימודיהן,  את  בנות  מסיימות מאות  בכל שנה  וכאשר  מחשבים, 
שהן השלימו קורסים למיניהן, מי מהן תקבל עבודה? רק אלו שהן בנות של 
 - ובקיצור  הראשונה  מהשורה  עסקנים  וחכמים,  אדמו"רים  ישיבה,  ראשי 
הצאצאיות של אלה שחתמו השבוע על המודעה. וכך זה קורה כבר עשרות 
מורות שהן  אצל  נכדותיי,  לומדות  וכך  ובנותיי  אחיותיי  למדו  כך  בשנים. 

וחינוך מהן והלאה. רבות מידי מהן יושבות שם בזכות פרוטקציה. 
אז מה אמורה לעשות הבת הרגילה, בלי ה"קשרים"? היא בסה"כ רוצה 
שתהיה לה תעודה מוכרת, כי בלי זה אין עבודה, ואת התעודה שהיא מקבלת 
בסמינר אפשר לתלות כקישוט בחדר. היא נישאת, והבעל רץ לכולל בוקר 

צהרים וגם ערב. אז מי ישלם את המשכנתא שהזוג לקח על עצמו? 
כאן?  ומה  כשר.  טלפון  פתרון,  מצאו  לטלפון  ה"מותר"?  פה  איפה  אז 

אסרו עלינו הכל אבל תנו פתרונות, זועקות הבנות.
ואני חלילה לא מתכוון לפגוע באיש, אלא אני כותב מתוך כאב לב של 

הרבה הורים ובעלים. 
היוצאים  הבעלים-האברכים  אצל  גם  מחמיר  הדבר  האחרונות  בשנים 
להיות מלמדים או מרצים וכדומה: אם הם רוצים לקבל משכורת ראויה הם 
חייבים ללמוד ולהביא תואר. הלימודים במכללות והאקדמיה הם ברובם על 

טהרת הקודש, וכך לומדים כיום אלפים. 
אז אנא,הקריאה שלי היא רק על כך שתחפשו ותפרסמו מודעה על מותר. 
שהבנות  מה  כל  זה  והוא...  הולם  פתרון  לכך  ויש  באקדמיה,  ללמוד  אין 

רוצות.
על",  "לימודי  אלא  "אקדמיה",  יותר  לזה  לקרוא  לא  פשוט  גם  ואפשר 
הסרטים  שאת  כמו  בדיוק  וכדו',  תורנית"  "מכללה  על",  ללימודי  "מרכז 
נשות  של  הכשר  עם  קוליות"  אור  ל"מצגות  אותם  שהפכו  אחרי  הכשירו 

חינוך.
ולא  ללמוד,  מותר  מה  גם  ותחליט  רבנים  ועדת  שתקום  רק  הוא  הרצון 
רק מה אסור ללמוד; מה מותר ללבוש ולא רק מה אסור ללבוש; מה מותר 

לאכול ולא רק מה אסור לאכול. 
העולם  את  ומשגע  שלו,  הקנאות  את  שמשחרר  עסקן  קם  תקופה  בכל 

שעכשיו דחוף וחשוב להילחם בנושא איקס.
לפני שכתבתי את הדברים, פגשתי בהרבה יהודים תמימים אבל זועמים. 
אנחנו בתקופה מיוחדת. כמו שיש הרבה רוע וכאלה ש"מתפרקים" ביהדות, 
יש פריחה עצומה של עולם התורה. ישנן שכונות קטנות בהן היו בעבר שתי 
ישיבות, וכיום יש בהן 30 ישיבות, וברוך ה'  שומעים כל זמן קצר על פתיחת 
סמינר חדש, בתי מדרש ותלמודי תורה בכל מיני שיטות. צריך להראות את 
היופי שביהדות ואיך אפשר להשתמש בטכנולוגיה לטובת היהדות, לא רק 

את הסכנות והאסור. 
מול ביתי נמצא הר החוצבים, שם שוכנים מפעלי הייטק רבים. בכל יום 
מגיעים לשם אוטובוסים ממודיעין עלית ומביתר עם ציבור חרדי. ויש שם 
גם, כפועל יוצא, מסעדות כשרות למהדרין, מספר בתי כנסת בתוך המפעלים 
יכול  מישהו  בנפרד.  שם  נעשית  העבודה  כל  וגם  היומי,  בדף  ושיעורים 

לעצור את זה? האם מודעה שאוסרת את זה ושוב אוסרת, תעצור את זה? 
אז חשוב להחליף את הדיסק ומהר, כי אנחנו מאבדים ציבור גדול. צריכה 
להיות הסברה מה מותר ולא רק מה אסור. ואיומים כמו "לא יכניסו את הבן 
שלך לישיבה" או "לא יכניסו את הבת שלך לסמינר" כבר לא תמיד עובדים 
על חלק מהציבור בדורנו. יש מגוון של ישיבות מעולות שלא נופלות ברמת 
לימודיהן מהישיבות הגדולות והישנות ויקבלו את כולם, וכך גם סמינרים 

עם גוונים שונים. 
ראשי  עם  מלווה  הסברה  מערכת  לקום  צריכה  להציל,  כדי  לפחות  אז 
אלו  של  למצוקות  אוזן  ולהטות  המסגרות  את  לחזק  שמחפשים  ישיבות 

שרוצים להביא פת לחם הביתה ביושר. 
אני אומר: תבשלו את הטשולנט בסיר רגיל, ולא בסיר לחץ. הטעם יהיה 

אותו הדבר.
ולסיום אבהיר שוב, בוודאי שיש לידע ולהודיע שיש איסור על פלאפונים 
לא כשרים ועל אינטרנט וכו', אך כל העניין הוא איך מביאים את זה נכון 

לציבור.

הרב ישראל גליס
הושבעו  יהודיים  סטודנטים   131
לקצונה בקייב; באודסה כלל מחזור 

הקצינים החדשים 150 יהודים.
בצבא  הונהגו   1917 מקיץ  החל 
שירתו  הרבנים  רבנים.  של  משרות 
למתן  אחראים  והיו  קצונה,  בדרגות 
סוציאליים  ושירותים  דת  שירותי 
ביחידותיהם.  היהודיים  לחיילים 
החזית  של  הראשי  לרבה  לדוגמא, 
הדרום-מערבית מונה ביוני 1917 רבה 
הרב  ברמן.  יעקב  הרב  ברדיצ'ב,  של 
ברמן שירת בדרגת פולקובניק )אל"מ(, 
תחת פיקודו של סגן הרמטכ"ל ותחתיו 
בדרג  נוספים  רבנים  ארבעה  פעלו 

הארמיה.
הרב ברמן, נולד בחורף תרל"ח-1878 
שבליטא  קובנה  שבפלך  ָסַלנט  בעיירה 
)אז בתחום המושב היהודי של האימפריה 
הרוסית(, הוא בנם של שפרינצה ויחזקאל 
רבי  מרן  של  אחיינו  )שהיה  ברמן  מאיר 
המוסר(.  תנועת  ממייסדי  מסלנט,  ישראל 

אטלס,  מאיר  הרב  העיירה,  של  רבה  אצל  בסלנט  התחנך 
והמשיך את לימודיו בישיבות ֶטלז, והוסמך לרבנות. לאחר 
מכן נסע לגרמניה ללמוד בממל וברלין. בהמשך, כיהן כרב 

צבאי עם נפילת שלטון הצאר.
אלא שמהפכה זו חלפה מן העולם תוך חודשים אחדים 
וכבר בפברואר 1918 בוטלו משרות הרבנים, עת הופסקו 
עם  שהוקם  האדום  הצבא  החדש,  בצבא  הדת  שירותי 

המהפכה הבולשביקית.
בקהילות  הובילה  לאחר המהפכה  הביטחון  התרופפות 
יהודיות גדולות לנטייה להקים יחידות להגנה עצמית. יוסף 
לנהל  החל  לרוסיה,  המהפכה  עם  חזר  אשר  טרומפלדור, 
היהודיות.  היחידות  הקמת  בנושא  השלטונות  עם  מו"מ 
בתחילת 1918 מונה טרומפלדור לקומיסר לענייני היהודים 

על-ידי משרד המלחמה.
תהליך פיתוח יחידות יהודיות עצמאיות נעצר בעקבות 
המהפכה הבולשביקית בנובמבר 1917, עם תחילת בנייתו 

של הצבא האדום.

יהודים בצבא האדום עם הקמתו
"מהפכת אוקטובר" )נובמבר 1917( החליפה את שלטונו 
של  מהפכנית  בדיקטטורה  קרנסקי  של  והחלש  הליברלי 

הבולשביקים ובראשם ולדימיר איליץ' לנין.
את הגרעין הראשון לצבא האדום היוו יחידות הגוורדיה 
האדומה, והן הוקמו בערים הראשיות על ידי הבולשביקים 
היה  הגוורדיה  מארגני  בין   .1917 בספטמבר/אוקטובר 
נוספים,  יהודים  היו  עמו  סברדלוב,  יעקב  יהודי,  מהפכן 
תקווה  היתר,  בין  הבולשביקית,  באידיאולוגיה  ראו  אשר 
וגזע,  דת  יהיו הבדלי  לא  לעיצוב חברה על-מעמדית, בה 

ובכך תיפתר מאליו גם בעיית אפלייתם של היהודים.
בינואר  ב-28  פורסמה  האדום  הצבא  להקמת  הפקודה 
המהפכנית,  הצבאית  המועצה  הוקמה  במקביל,   .1918
בין   .1921  –  1918 השנים  בין  המלחמה  את  ניהלה  אשר 
חבריה היה גם יהודי יוסף אונשליכט, אשר נמנה בין מגניה 

מתקפת  בפני  פטרוגרד  של 
שירתו  במועצה  הגרמנים. 
יעקב  כגון  נוספים,  יהודים 
אוריצקי,  מ.ס.  סברדלוב, 

י.מ. פישמן, מ.ג. לוין.
האדום  הצבא  אדריכל 
של  הראשי  והאסטרטג 
המהפכה היה ללא ספק לב 
טרוצקי.  דוידוביץ'  )ליאון( 
הצבא  עבר  הצעתו  לפי 
 1918 במאי  כבר  האדום 
לגיוס  ההתנדבות  משיטת 
מנה   1918 בסתיו  חובה. 
 800,000 האדום  הצבא 
חייל במסגרת 40 עוצבות. 
בין מקימיו ומארגניו היה 

גם יונה יקיר.
 1918 בפברואר 
לרוסיה  הגרמנים  פלשו 
את  וכבשו  הסובייטית 
אוקראינה ואת בלרוס. בין מפקדי הצבא 
מ.  כגון  יהודים,  מספר  בלטו  המערבית  בחזית  האדום 
רוחימוביץ', א. שליכטר, עמנואל קוירינג וכן ז. דובינסקי.

עם  מרוסיה  נעלמו  לא  ביהודים  ופרעות  אנטישמיות 
הרשמית  המדיניות  אמנם  לשלטון.  הבולשביקים  עליית 
האנטישמיות,  של  מוחלטת  בשלילה  דגלה  הצבא  של 
ערכו   ,1918 בראשית  מאוקראינה  הנסיגה  בעת  זאת,  עם 
חייליו פרעות ביהודי נובגורוד-סברסק, נובוזיבקוב וערים 
נענשו  הפורעים  הפרעות,  בהתחדש  ב-1919,  אחרות. 
מפולין  האדום  הצבא  נסיגת  בעת  אך  השלטונות.  על-ידי 

ב-1920 שוב טבחו פרשי הצבא ביהודים. 
באביב 1919, כאשר מצבו של הצבא האדום היה חמור 
"פועלי  לבקשת  לנין  נענה  נחוץ,  היה  חייל  וכל  במיוחד, 
"יחידות בורוכוב  יהודיות  יחידות  ובבלרוס הוקמו  ציון", 
)באראכאווצער(". היחידות הראשונות השתתפו בבלימת 
הפולנים ליד מינסק. היחידות לא היו מאומנות דיין וברגע 
המכריע מפקדיהן הלא-יהודיים בגדו בהם והסגירום לידי 
הפולנים. רוב היחידות היהודיות הושמדו ולכך הייתה בלי 

ספק השפעה שלילית לנכונות היהודים להתגייס לצבא.

קורבנות המלחמה היהודים
לשדה  רוסיה  עבור  הייתה  הראשונה  העולם  מלחמת 
כ-1,700,000  ממגויסיה,  מ-14%  למעלה  נוראי.  קטל 
לא  נעדרים.  הוכרזו  או  בקרבות  נהרגו  וקצינים  חיילים 
פלא שהמלחמה, כולל השפעותיה החברתיים והכלכליים, 
מוטטו את האימפריה. שפיכות הדמים המלחמתית נעצרה 

רק בשנת 1921.
מספר החיילים היהודיים, אשר שילמו בחייהם היה מעל 
חיילים  כ-100,000  באוכלוסייה.  היחסי  לחלקם  ומעבר 
היהודיים(.  מהמגויסים   20%( במלחמה  נהרגו  יהודיים 
לנתון זה יש להוסיף אלפי יהודים נוספים, אשר נרצחו בידי 
פורעי צבא הצאר והצבא האדום וכן אלפי מגורשים, אשר 

ביתם נבזז ונהרס.


מסמכיו של הרב ברמן

תצלומים מפולין הרוסית לאחר ההרס הרוסי בעת הנסיגה תמונתו האחרונה של ניקולאי השני
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המועמדים עלו על הבמה לקול תשועות 
ההמון, הם נופפו בידיהם לכל עבר וחייכו 
חיוכים של מפורסמים שמשחקת להם השעה.
הקהל התרגש נורא והריע אחת לכמה 
שניות לטוב ולמוטב, העימות היום היה האירוע שכולם ציפו 
לו. המועמדים היו טובים ובעלי יכולות רטוריות מצויינות,  
היה להם בהחלט מה לומר על כל נושא שבעולם, וכמובן, 
הם לא הלכו לוותר על שום עקיצה או מכה מדוייקת בבטן 
הרכה של המועמד האחר, כי בסופו של דבר אחד הדברים 
שהציבור האמריקאי רצה באופן מודע או לא מודע היה לראות 

את המתמודדים חוטפים מכות.  
המנחה ניגש אליהם ולחץ את ידיהם, ולאחר מכן ניגש אל 
המיקרופון ופתח את העימות הגדול, זאת כמובן לאחר שאיחל 

לכולם בהצלחה מזוייפת לחלוטין.
המועמדים נשאלו בהתחלה מה דעתם על סוגיית המהגרים 
הרבים שמציפים את אמריקה וגורמים לתמורות סוציולוגיות 

כלכליות ואחרות. כל אחד קיבל שלוש דקות לענות. 
המועמד הדמוקרטי דיבר על הצורך במהגרים ככח עבודה 
זול, אך עם זאת טען שצריך לעגן כמה דברים בחקיקה כדי 
שלא לפגוע בזכויות האזרחים הקיימים, המועמד המועמד 
הרפובליקני טען בפרובוקטיביות שצריך להעיף את כולם לכל 

הרוחות וזכה למחיאות כפיים נלהבות מצד הקהל ,
לאחר מכן נשאלו המועמדים על יחסה של אמריקה לרוסיה 

והאם הם רואים שיתוף פעולה איתה בעתיד. 
הדמוקרטי ענה שהוא לא יכול להיות שותף של אדם שאחראי 
לחלק מהלחימה בסוריה חרף ההתנגדות הבינלאומית, פוטין 
צריך להתמתן, הוא אמר, ואז נוכל לדבר על שיתוף פעולה, 
הרפובליקני טען בפרובוקטיביות שפוטין הוא "חזיר אדום" 
ושהוא דווקא טיפוס כלבבו כך שיתכן שהוא ירצה להיפגש איתו 

בתור נשיא, הוא שוב זכה למחיאות כפיים נלהבות.
בשלב זה עלה אל הבמה אדם מבוגר שביקש את רשות הדיבור,

כל הנוכחים החליפו ביניהם מבטים משתאים - ככה להפריע 
באמצע עימות עקוב מדם?

המועמדים גם הם מיצמצו אחד אל השני בתמיהה, ואז 
המועמד הרפובליקני הפרובוקטיבי אמר: "נו, תנו לו לדבר!" 

ושוב זכה למחיאות כפיים נלהבות.
המנחה התייעץ עם ההפקה דרך האוזנייה, ולבסוף הגיש לו 

את המקרופון בחוסר רצון בולט.
המבוגר נטל את המקרופון ואמר: "שלום לכולם, קוראים 

לי ג'רמי ואני פרופסור למשפטים באוניברסיטת קרוליינה,

האמת," הוא המשיך, "ראיתי כבר הרבה עימותים מהסוג 
הזה ואני רוצה לומר לכם דבר אחד, זה כבר די משעמם!"

בקהל נשמעו לחשושים מופתעים.
"אני יודע כבר מה יקרה לבסוף, אמר ג'רמי, זה עם הבלורית 
הצהובה יוכרז כמנצח, רק בגלל שהוא יודע להוריד מופע, זה 

באמת כבר לא מעניין." 
הלחשושים בקהל גברו, ביניהם נשמעו גם המהומים של 

הסכמה.
ג'רמי. "אתם, הקהל  "ואני אומר לכם עוד דבר," אמר 
האמריקאי, צריכים לקחת את העימותים האלה קצת יותר 
ברצינות, זה לא מופע ולא זירת היאבקות, אלו החיים שלכם 
במדינה הזו, והאחד מביניהם )הוא הצביע על המועמדים 
הבוהקים והמחייכים( שלבסוף יבחר, יכול להשפיע עליהם 
בצורה משמעותית ביותר. אז למען השם קחו את זה ברצינות, 
כרגע אתם פשוט משחקים ב'מי מדבר ונראה הכי טוב מבין 

כולם', מה באמת תהיה התוצאה, אף אחד לא יודע!"
מחיאות כפיים נשמעו ברחבי האולם, הקהל אהב את זה.

"עכשיו יש לי הצעה," אמר ג'רמי, והקהל השתתק, "יש לי 
פה בכיס שני כדורים עם חומר חזק מאד ולא חוקי במיוחד," 
)הקהל הביט בחשש על השומר הענק בכניסה(, "החומר הזה 
יכול לגרום לכל בן אדם לומר רק את האמת ללא שום טיוחים או 
רטוריקה מזוייפת, פשוט מהתאים האפורים ישר אל השומעים.

אני מציע שניתן למועמדים את הכדורים הללו ונעשה בפעם 
הראשונה עימות ללא מסיכות, עימות שלא יהיה תלוי בשום 
גורם חיצוני חוץ מהאמת לאמיתה, וכך נוכל לבחור מי הכי 

טוב בשבילנו, מה אתם אומרים?"
הקהל יצא מגדרו, כולם נעמדו על רגליהם והחלו לקרוא אל 

המועמדים שיקחו את הכדורים.
היה ניתן לראות שמאחורי הארשות הרציניות, המועמדים 
קצת התחילו להזיע, זה לא היה התכנון מקורי בכלל, אבל 
ההפקה שראתה איך שאחוזי הצפייה זינקו, החליטה להשאיר 

את ג'רמי על המסך.
בסופו של דבר המועמד הרפובליקני הפרובוקטיבי ניגש 
לג'רמי ונטל ממנו את הגלולה בחיוך, הוא קרץ לקהל ובלע 

אותה ברגע, האחר נטל אותה גם הוא בחוסר רצון.     
"או קיי," אמר ג'רמי, "תתכוננו לעימות ללא מסיכות."

"ועכשיו," הוא פנה אל המועמדים, "אני רוצה לשמוע מכל 
אחד מכם למה הוא רץ לנשיאות."

המועמדים עטו ארשת מבולבלת, המועמד הדמוקרטי ענה 
בקול מונוטוני ורדום שכבר הרבה זמן מקורביו אומרים לו 

שלהיות נשיא ארה"ב זה להיחרט בין דפי ההיסטוריה ושיש 
לו סיכוי די טוב. 

"יש לי יועצי תקשורת מעולים," הוא אמר, "האמת שגם די 
יקרים" )הקהל גיחך( "הם עובדים קשה. למען האמת ישבנו 
הרבה לפני העימות כדי להכין את התשובות לכל השאלות 
שהיו עלולות להישאל. אבל זה כבר לא רלוונטי, אני בא מתוך 
עולם הפוליטיקה ואני יודע שהרבה מזה עניין של תקשורת.

יש אחד מהיועצים שאמר לי שזה רק תקשורת, לפי דבריו לי 
עצמי כמעט אין מה לעשות בתור נשיא, רק להיראות כאדם חזק 
ולעשות כאילו הכל באמת החלטה שלי ולא של היועצים שלי, 
חוץ מזה אני חושב שבסך הכל אני אדם טוב," סיים המועמד, 

"באמת," הוא הוסיף.
המועמד הרפובליקני, דיבר כמו צעצוע שהתקלקל עם אותה 
נימה רדומה אבל עם קצת אימפולסים שהעלו והורידו את הטון 

שלו כמו פלורוסנט מרצד.
"אני איש עשיר," הוא אמר, "את זה כולם יודעים אני מניח.
אין דבר שאני לא מצליח להשיג באמצעות כסף, ומה אתם 
יודעים? גם במירוץ לנשיאות זה עובד! אני מגיע מנקודת 
הנחה שרוב הבוחרים הם טיפשים גמורים, הם לא יודעים מה 
ההבדל בין יחסים בינלאומיים לתבנית ביצים אורגניות, לא 
באמת מעניין אותם מי ישב על הכסא הזה, או אם זה יהיה 
אתה או כיפה אדומה, אז מה נשאר? רק לתת "שואו" ולגרום 
להם לאהוב אותך, ובסך הכל כולם אוהבים אותי כי אני מזכיר 
להם את האמריקאי הקלאסי שהם היו רוצים להיות, כזה שלא 
דופק חשבון לאף אחד, אוהב את החיים הטובים ונהנה מהם 

כמו שצריך.
אני שמתי לי ליעד להיות נשיא ארצות הברית כדי שמשהו 
יזוז פה, עדיין לא החלטתי מה אבל שיזוז כבר! )הקהל צחק(, 
ואני לא מתייעץ עם אף אחד כמו ילד קטן שאיבד את הסנדוויץ' 
שלו )הוא הביט על המועמד האחר בזעף(. בנוסף לכך אני 
יכול לספר לכם ששילמתי להפקה כדי שיעמידו את המצלמה 
מהזווית שבה אני נראה יותר גבוה מהמועמד השני." )הקהל 

הגיב בבוז גדול(.
ג'רמי נטל שוב את המקרופון ואמר: "אני חושב שלא צריך 
להוסיף יותר, קיבלתם אינדיקציה, עכשיו רק נותר לכם לבחור."

  

דונלד טראמפ התעורר שטוף זיעה במיטתו, הוא בדיוק חלם 
חלום מטורף על עימות שהתפשל בגלל איזה זקן מוזר שגרם לו 
לדבר שטויות. מזל שהקהל האמריקאי לא מקשיב יותר לזקנים, 
הוא חשב לעצמו כשהוא מתהפך וחוזר לישון שינה מטורפת. 



עימות ללא מסיכות

משל ושנינה // משה ולדר



 

 < 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.

לפרטים:

03-7560-666
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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.
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 < 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.

קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול

UP

 

כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2

מספר המקומות מוגבל | כיבוד קל במקום | הרשמה חובה | שי סימלי למשתתפים | דמי הרשמה 5 ₪

Dovrut@mhmc.co.il | www.mymc co.il | 03-5771109 :לפרטים והרשמה

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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יש לנו 
חדשות
בשבילך 

מאושר  
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בנים ומחנכי

 ר
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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!



הקצפת
של המבצעים

'ניר עציון RESORT'סופ"ש זוגי במלון

פרס ראשון:
ערכת משחק

פליימוביל 'חופש'

פרס שני:

עונים
על 2 שאלות טריוויה

הכי מהר ויכולים לזכות

קונים
4 גביעי מילקי

או מארז מילקי*

מתקשרים
לטלפון  9079*

ומקישים מס' חשבונית

בקניית אחד ממארזי מילקי * המבצע יערך מיום שישי כ"ד אדר א' תשע"ו )4.3.2016( ועד יום חמישי כ"א אדר ב' תשע"ו )31.3.2016(
* המבצע בכפוף לתקנון * התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

ל יום
בכ

זוכים 

חדשים!
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