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ינון פלח

זזים למרכז המפה
המפלגות  ראשי  מה,  משום 
עמדות  שהבעת  סבורים 
במרכז  אותם  הממצבות 
תסייע  הפוליטית,  המפה 
מקהלים  קולות  לקבל  להם 

חדשים.
שימו לב כיצד היטשטשו הגבולות הפוליטיים. 
במחנה הציוני, רבים מבכירי המפלגה כולל היו"ר 
השמאלנית.  המפלגה  מתדמית  לברוח  מנסים 
בוזי' הרצוג בהחלט קורץ למצביעי המרכז. הוא 
עם  האחרונות  בבחירות  גם  להם  לקרוץ  ניסה 
צירופה של ציפי לבני. זה הספיק כדי להתרומם 

עד 24 מנדטים. לא יותר.
נשמע  הציוני  המחנה  הנוכחית,  בקדנציה 
שתיקה.  משוברים  מתנערים  הם  ב'.  ליכוד  כמו 
המשותפת,  הרשימה  חברי  על  ביקורת  מותחים 
איציק  כמו  כנסת  חבר  כששומעים   – ובכלל 
לחשוב  ניתן  לרגע  הטרור,  נגד  מדבר  שמולי 
בוקע  ארדן  גלעד  או  הנגבי  צחי  של  שקולו 

מגרונו.
יש  חדשות.  זמירות  משמיע  מזמן  ליברמן 
כאשר  דווקא  אבל  מובהקת.  ימנית  אג'נדה  לו 
להישאר  בחר  הוא  צרה  ימין  ממשלת  הוקמה 
הוותיק  ידידו  דרעי,  אריה  אפילו  באופוזיציה. 
בראיון  ביקורת  עליו  למתוח  לעצמו  הרשה 
שהעניק לרזי ברקאי בגלי צה"ל. "אני לא מבין 
והרשימה  מרץ  עם  באופוזיציה  עושה  הוא  מה 

המשותפת", שאל דרעי.
ההתרסקות  עבודה.  תכנית  יש  לליברמן  אבל 
לשישה מנדטים גרמה לו לחשב מסלול מחדש. 
לבנות  יצליח  מאמין,  הוא  האופוזיציה,  דרך 
מחדש את כוחו. אי אפשר לזלזל ביכולת החיזוי 
על  מצביעים  הסקרים  ליברמן.  של  הפוליטית 
זינוק במספר המנדטים לישראל ביתנו. בסקרים 
האחרונים הוא חוזר שוב למספר דו ספרתי של 

מנדטים.
בכנס  שעבר  בשבוע  השתתף  הוא  לחינם  לא 
הזה  הכנס  החוץ".  משרד  את  "להציל  שנועד 
יחסי ציבור לשתי מפלגות  יותר מאשר  הוא לא 
לפיד  עתיד.  ויש  ביתנו  ישראל   – אופוזיציה 
הם  בחוץ.  הרצוג  את  במתכוון  הותירו  וליברמן 
בונים לעצמם תדמית של מי שמנסים להציל את 
בפועל  שמכהן  מי  מידי  ישראל  של  החוץ  יחסי 

כשר החוץ – בנימין נתניהו.
גם הם יודעים שאין בכוחם להציל את משרד 
יותר  טוב  היה  לא  חוץ  כשר  ליברמן  החוץ. 
מקודמיו. הוא גם לא יהיה טוב יותר אם יטול על 
עצמו את התפקיד שוב. משרד החוץ הוא תפקיד 
כפוי טובה. בתקופה של בידוד מדיני, קשה מאד 
תהילה.  לזרי  ולזכות  הזו  המשבצת  את  למלא 
ישראל מותקפת על כל צעד ושעל. מדינות רבות, 
לישראל,  ידידותיות  עצמן  המגדירות  אלו  כולל 
על  בעיקר  ישראל.  על  ביקורת  למתוח  בוחרות 
כיבוש השטחים שמעבר לקווי 67. אף שר חוץ - 
לא ליברמן וגם לא נתניהו, לא יחלצו את ישראל 

מהתדמית הבעייתית אליה נקלעה. 
כי  מזכירים  הישראלית  הדיפלומטיה  ותיקי 

רק בעידן שלאחר הסכמי אוסלו, חוותה ישראל 
מלקיים  נמנעו  אז  והכרה ממדינות שעד  פריחה 
כל  עם  חלף  הזה  העידן  עימה.  רשמיים  יחסים 
אזרחי  של  ביטחונם  את  שערער  טרור  פיגוע 
ישראל. על כל סדרת פיגועים, או שיגורי רקטות 
למגר  בכדי  צבאי,  למבצע  יצאה  ישראל  מעזה, 
את קיני הטרור. המשמעות הייתה ברורה: ירידה 

בתמיכת העולם במעשיה של ישראל.
להציל  רוצה  לא  ליברמן  מובן:  העיקרון 
את  להציל  רוצה  בעיקר  הוא  החוץ.  משרד  את 
מפלגתו. הסקרים מוכיחים שהוא בדרך הנכונה. 
הפוליטי  המרכז  לכיוון  תזוזה  האם   – השאלה 
מובהקים  ימין  מצביעי  ממפלגתו  תבריח  לא 
שתמכו במדיניות "אין נאמנות – אין אזרחות". 
או שאולי, כך מאמין ליברמן, המרכז החדש הוא 
הימין הישן. גם אנשי המרכז סבורים שמעשיהם 
וסיסמת  הסאה  את  הגדישו  בל"ד  חברי  של 
אזרחות",  אין   – נאמנות  "אין  כדוגמת  בחירות 
בהכרח  ולא  ולאומית  פטריוטית  סיסמא  היא 
לתקוף  בשביל  בקיצור:  קיצוני.  לימין  משויכת 
בצלאל  להיות  חייב  לא  אתה  זועבי  חנין  את 
סמוטריץ'. גם ח"כים במחנה הציוני עושים זאת 

ברהיטות ובריש גלי.
בשורה התחתונה: כולם רוצים להיות במרכז. 
כעת  כחלון.  גם  מלכתחילה.  שם  היה  לפיד 
הפוליטיים  הקצוות  והרצוג.  ליברמן  מצטרפים 

מעולם לא היו כ"כ קרובים.

במחשבה שניה

הכיבוש  את  מעדיפים  שהפלסטינים  מסתבר 
של  עצמאי  שלטון  פני  על  כלשונם  הישראלי 

הרשות הפלסטינית, או למצער שלטון החמאס.
תחת השלטון הישראלי, חייהם של הפלסטינים 
נוחים הרבה יותר. הם מקבלים את כל מה שהם 
זקוקים לו, ודאי הרבה יותר מכפי שהיו מקבלים 

תחת שלטון עצמאי.
גדי טאוב, פרשן עיתון 'הארץ' פרסם בשבוע 
הפלסטינית,  הגישה  את  המשקף  מאמר  שעבר 
ביטוי משיחות שקיים עם  לידי  כפי שהיא באה 

עמיתים פלסטינים.
פלסטיני  "עיתונאי  טאוב:  מספר  במאמרו 
פינת  באיזו  באחרונה  אתו  לשוחח  לי  שהזדמן 
לכם  שניתן  חושבים  אתם  "למה  אמר:  עישון 
לצאת מהשטחים? מי ישמור עלינו?" אני מניח, 
כתרגיל  אבל  בדיחה.  חצי  לפחות  היתה  שזאת 
מחשבתי, אולי כדאי לנסות ללכת רגע עם החצי 

השני?
לו,  למה  כך:  השאלה  את  לשאול  "אפשר 
שלום  הסכם  על  אתנו  לחתום  עבאס,  למחמוד 
היא,  התשובה   ?1967 בקווי  מדינה  תמורת 
מהשלטון  עמו  את  לשחרר  יוכל  שהוא  כמובן, 
חייו  לתקומת  ולהתפנות  ישראל  של  הצבאי 

הלאומיים.
דרוש  ראשית,  כך.  כל  פשוט  לא  שזה  "אלא 
יעלה לכל  וזה  זכות השיבה,  ויתור על  לשם כך 

פוליטיקאי פלסטיני במחיר כבד. אחרי שנשבעו 
לה אמונים פעמים רבות כל כך, אחרי שהנציחו 
כשלושה  במשך  הפליטים  בעיית  את  כך  לשם 
דורות בעזרת סוכנות אונר"א, הוויתור על זכות 
ככניעה  רבים  בעיני  ספק  בלי  ייתפש  השיבה 

וכפשיטת רגל ערכית.
האדם?  זכויות  בתחום  הקלה  על  "ומה 
השמאל  של  בטענות  יסוד  אבן  הן  אלה  זכויות 
שהן  ודאות  אין  אבל  הכיבוש,  נגד  הישראלי 
הישראלי  הכיבוש  אמנם  הרשות.  מעייני  בראש 
פוגע קשה בזכויות האדם של הפלסטינים, אבל 
מנגנון הביטחון המסכל הוא לא בדיוק אמנסטי 

אינטרנשיונל, ואין כל ודאות שיפגע בהן פחות.
חוששים  ואנשיו  עבאס  אם  לזה,  "בנוסף 
קשה  עזה  אחרי  הרי  החמאס,  של  מהשתלטות 
על  לבנות  יכול  הוא  זה  בעניין  אותם.  להאשים 
שם.  אנחנו  עוד  כל  ישראל,  של  העדיף  הכוח 
וזה בוודאי נוח יותר מלנהל את המלחמה לבדו. 

מדובר בבני עמו, אחרי הכל.
תלות  על  לחפות  יכולה  הפלסטינית  "הרשות 
זו בישראל בהכרזות על כך שלעולם לא תחדל 
הציוני.  הקולוניאליזם  מן  לשחרור  ממאבקה 
הציוני  הקולוניאליזם  מן  תשתחרר  אם  אבל 
שני  את  להפוך  תצטרך  היא  חלוקה,  בהסכם 
אגפי המשוואה: גם לאבד את תמיכת הכידונים 

הישראליים וגם להיתפש כמי שנכנעה לפניהם.
זה עבאס בוודאי הביט במה  "אבל מעל לכל 
הלאום  שמדינות  לב,  ושם  כולו  באזור  שקורה 
האלה,  בתנאים  קורסות.  מסביבנו  הערביות 
ההנחה שמדינה לאומית פלסטינית תהיה אי של 
יציבות בלב הכאוס היא לכל הפחות לא מובנת 
מאליה. צעירה, זעירה, ולה מוסדות שלא כיוונו 
באחרים,  התלויה  רעועה  וכלכלה  אומה  לבניין 
היא בוודאי איננה הימור בטוח במיוחד. בעיקר, 
של  החליפות  לבין  בינה  שיפריד  מה  כל  אם 
דאעש היא המלוכה ההאשמית, שזה עתה קלטה 
פליטים סורים בשיעור של כרבע מאוכלוסייתה.

"זאת ועוד, הסכם שלום ייתן לישראל מתנה, 
יחלץ  הוא  לה:  לתת  ששה  הרשות  אם  שספק 
את  יבלום  הכיבוש,  בצרותיה,  מהגדולה  אותה 
לוויכוח  קץ  וישים  הבינלאומי  בידודה  סחף 

הפנימי המכרסם ביסודות הקונצנזוס שלה.
לוותר  לעבאס  לו  למה  האלה,  "בתנאים 
ברור,  לא  עתיד  תמורת  הקורבן  מעמד  על 

שקורבנותיו עלולים להיות גדולים פי כמה?
"האם ייתכן שכל זה עלה בדעתו? כי אם כן - 
אולי כדאי לנו לחשוב איך לחתור לסיום הכיבוש 
גם בלי עזרתו. או שזאת סתם היתה בדיחה של 
את  כיבינו  העישון.  בפינת  פלסטיני  עיתונאי 
ויכוח  לאותו  להקשיב  פנימה  וחזרנו  הסיגריות 
ומי  בנה  מי  הפר,  מי  אשם,  מי  צדק,  מי  ישן: 

שיקר".
אמנם  הוא משקף  טאוב.  כאן מאמרו של  עד 
שיחה עם עיתונאי פלסטיני, אך בהחלט הדברים 
גורמים למחשבה שניה – אולי, רק אולי, באמת 
הסכסוך.  את  לסיים  עניין  כל  אין  לפלסטינים 
ככל  אותו.  לתחזק  עניין  להם  יש  להיפך, 



כשהדברים נאמרים 
מפי אנשים שאינם 
נמנים על מצביעי 
המפלגות החרדיות, 
דומה שמדובר 
בשינוי מרענן. 
זו אולי הוכחה 
לכך שבסופו 
של דבר, גם 
יהודים מסורתיים 
מעדיפים את 
המסורת מבית סבא 
על פני חידושים 
של תנועות 
המבקשות להחדיר 
רוחות זרים למחנה

כשהאסימון יפול 
למדינות העולם, 
אולי יבינו שישראל 
מעוניינת בשקט 
ובביטחון לאזרחיה. 
אף חייל לא קם 
ומחליט לרסס 
ילדה בת 13 כלשון 
הרמטכ"ל, אם היא 
לא מהווה איום 
על חייהם של 
ישראלים. 
דבר אחד ברור: 
כשהפלסטינים 
ינצרו את הנשק, 
ישרור כאן שקט. 
אם רק ישראל 
תנצור את הנשק, 
ישרור כאן כאוס 
מוחלט
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דיבידנדים  לקטוף  יוכלו  כך  יימשך,  שהסכסוך 
בעולם. ככל שהם הופכים עצמם לקורבן, האו"ם 

נזעק כדי לעמוד לצידם. 
יבינו  אולי  העולם,  למדינות  יפול  כשהאסימון 
שישראל מעוניינת בשקט ובביטחון לאזרחיה. אף 
כלשון   13 בת  ילדה  לרסס  ומחליט  קם  לא  חייל 
הרמטכ"ל, אם היא לא מהווה איום על חייהם של 

ישראלים. 
דבר אחד ברור: כשהפלסטינים ינצרו את הנשק, 
ישרור כאן שקט. אם רק ישראל תנצור את הנשק, 

ישרור כאן כאוס מוחלט.
וזה, על רגל אחת, ההבדל בין שתי הגישות.

הקהו את שיניו

הערוץ   ,20 ערוץ  פירסם  הבאות  השורות  את 
ערוצי  של  ההגמוניה  את  לקעקע  המנסה  החדש 
שהתנועות  העובדה  נוכח  הוותיקים,  התקשורת 
הרפורמיות התעקשו לקבל במה במסגרת תכניות 

הערוץ.
וזו לשון התגובה:

גלעד  בישראל,  הרפורמית  התנועה  "מנכ"ל 
של  רישיונו  את  לשלול  מהמדינה  דורש  קריב, 
נותן  לא  והוא  מאחר  המורשת,  ערוץ   ,20 ערוץ 
במה מספקת לתנועה הרפורמית בישראל שהינה, 

לטענתו, זרם מהותי ביהדות ובמורשת.
"מר קריב, אתם אולי זרם, אבל אתם לא באמת 
זרם ביהדות. לבנות לעצמכם מתחם נפרד בכותל - 
זו לא יהדות. לפעול להטמעת מנהגי נוצרים בבתי 

הכנסת - זו לא יהדות. 
אלפים  משלושת  יותר  מורשת.  לא  גם  "ואתם 
היא  לבן.  מאב  לדור,  מדור  עוברת  היהדות  שנה 
עם  את  כעת  לפצל  אחד.  כעם  עלינו  ששמרה  זו 
ישראל במקום הכל כך קדוש לו, בכותל המערבי, 

זו לא מורשת.
לא  אנחנו  מלא:  בפה  כאן  אומרים  אנחנו  "אז 
לפלג  ניסיונות  לייצג  צריך   20 שערוץ  חושבים 

ולשסע את עם ישראל. 
נעלי  מזייפים  רולקס,  שעוני  בעולם  "מזייפים 

היהדות,  את  אנחנו  נזייף  לא  בואו  אבל  אדידס, 
בואו לא נחלק את הכותל לשניים. אם אסור לחלק 
את  לחלק  שאסור  בטח  אז  ואסור,  ירושלים,  את 

רחבת הכותל. זו תחילת הסוף.
הרישיון,  את  לנו  יקחו  קריב  מר  בגלל  "ואם 
שיקחו. שלמות העם היהודי ואחדות רחבת הכותל 

חשובה וגדולה מכל דבר אחר. גם מאיתנו".
עם  סערה  וחוללה  שפורסמה  התגובה  כאן  עד 
נאמרים מפי אנשים שאינם  פרסומה. כשהדברים 
דומה  החרדיות,  המפלגות  מצביעי  על  נמנים 
לכך  הוכחה  אולי  זו  מרענן.  בשינוי  שמדובר 
שבסופו של דבר, גם יהודים מסורתיים מעדיפים 
של  חידושים  פני  על  סבא  מבית  המסורת  את 

תנועות המבקשות להחדיר רוחות זרים למחנה.

הצ'ק של הרב מפוניבז'

הגה"צ  החסידי  המשפיע  לגמרי:  אחר  ובעניין 
סיפורו  את  מביא  שליט"א  בידרמן  אלימלך  רבי 
בציבור  תפילה  על  מפוניבז'  הרב  של  המופלא 

ושכרה בעולם הזה.
מספרים על הרב מפוניבז' שחזר מגיוס כספים 
המדרש  בית  במרכז  הבימה  על  נעמד  בחו"ל, 
גדול  סכום  על  כספית  המחאה  מכיסו  והוציא 
מאוד והראה אותה לכל הבחורים. אמר להם הרב 
מפוניבז': "בואו ואספר לכם את הסיפור המופלא 

המסתתר מאחורי השיק הזה: 
כספים  ואספתי  בפרנקפורט  עכשיו  הייתי 
רוזנהיים,  יעקב  רבי  אלי  שהגיע  עד  לבית,  מבית 
ואמר לי, אסור לעשות ככה, זה לא כבוד התורה 
תכנס  בוא  לבית.  מבית  שנורר  כמו  להסתובב 
תעשה  וכך  העשירים,  אצל  תורים  ונזמין  לחדר, 
הבעלי  וכמנהג  ורבנים,  אדמו"רים  כמנהג  כסף 
ממשיך  בקולו",  "שמעתי  דפה.  חשובים  בתים 
אצל  תורים  לי  הזמין  "הוא  לספר.  מפוניבז'  הרב 
עשיר  אצל  תור  לי  קבע  הוא  היתר  בין  עשירים. 
מארץ  גדול  רב  שיש  לו  ואמר  בפרנקפורט,  גדול 

ישראל, ויש לו מאות בחורים בישיבה.
הוא  שמונה  בשעה  שלמחרת  העשיר  לו  אמר 

ברבע  לו  שאחכה  קבע  הוא  ברכבת.  לנסוע  צריך 
איתי".  ידבר  הוא  ושם  הרכבת  בתחנת  לשמונה 
השעה  והנה  מפוניבז',  הרב  קם  בבוקר  למחרת 
בשעה  קם  שהוא  הראשונה  הפעם  זאת  שבע. 
שבע. ברציף הרכבת הוא היה צריך להיות ברבע 
הולך  הוא  שאם  חשבון  עשה  הוא  לשמונה, 
לרציף  להגיע  יספיק  לא  הוא  בציבור  להתפלל 
חשבתי  הראשון  "ברגע  היעודה.  בשעה  הרכבת 
מדובר  הרי  בציבור.  תפילה  על  אחת  פעם  לוותר 
לא.  לא,  החלטתי,  דקה  אחרי  אבל  רבים.  בצרכי 
המדרש אומר בפרשת ראה, שהקב"ה אומר "אין 
האדם  נולד  לא  עוד  ומפסיד".  לי  שומע  אדם 
עדיין  נולד  לא  בציבור.  תפילה  בגלל  שהפסיד 
האדם שהפסיד מדיבור של תפילה, לא נולד אדם 

ששומע להלכה ומפסיד.
אין כזה דבר. מתאר הרב מפוניבז': "החלטתי 
שאני מתפלל בציבור ויהי מה. סיימתי את התפילה 
בשמונה וחצי. לכאורה אין לי סיבה ללכת לרכבת. 
אבל סוף סוף צריך לעשות השתדלות, אז יצאתי 
שלוש  לתשע.  בעשרים  הגעתי  הרכבת.  לכיוון 
שהוא  והתנצל  במרוצה,  העשיר  בא  אחרי  דקות 
בתשע.  יוצא  והוא  שמונה  של  הרכבת  את  איחר 
בו במקום הוא רשם את הצ'ק הגדול הזה שאתם 

רואים עכשיו", סיים הרב מפוניבז' את סיפורו.
יסודות  הרב  עליהם  הרעיף  יקרים",  "בחורים 
שלא  לכם  להראות  באתי  "לא  יהודיים,  לחיים 
הפסדתי מתפילה בציבור. זה פשוט. באתי להראות 
לכם משהו אחר. באתי להראות לכם שאם הייתי 
ביחידות,  להתפלל  הולך  והייתי  חכם',  'אויבער 
והייתי רץ ברבע לשמונה לרכבת, הייתי מחכה עד 
עוד  אין  נמצא,  לא  ורואה שהעשיר  ורבע  שמונה 
טעם לחכות. הייתי הולך הביתה בלי השיק הזה. 
בתפילה,  במקום  בהשתדלות  משקיע  הייתי  אם 

הייתי חוזר הביתה בלי הצ'ק הזה.
שעה  ובאים,  הקרבים  הפורים  ימי  לפני  רגע 
על  כספים  לאסוף  יוצאים  הישיבות  מבני  שרבים 
מוסדות  של  הריקות  קופותיהם  את  למלא  מנת 
התורה, חשוב לזכור את הסיפור הזה ואת הלקח 

שבו. דין ימי הפורים כדין שאר ימות השנה.

לא להציל את משרד החוץ כוונתם, אלא להציל את מפלגותיהם. לפיד וליברמן בכנס שאורגן על ידם                                                          )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(

"לא באתי להראות 
לכם שלא הפסדתי 

מתפילה בציבור. 
זה פשוט. באתי 

להראות לכם 
משהו אחר. באתי 

להראות לכם שאם 
הייתי 'אויבער 

חכם', והייתי הולך 
להתפלל ביחידות, 

והייתי רץ ברבע 
לשמונה לרכבת, 
הייתי מחכה עד 

שמונה ורבע ורואה 
שהעשיר לא נמצא, 

אין עוד טעם 
לחכות. הייתי הולך 

הביתה בלי השיק 
הזה. אם הייתי 

משקיע בהשתדלות 
במקום בתפילה, 

הייתי חוזר הביתה 
בלי הצ'ק הזה



כ"ד באדר א' תשע"ו 4/3/16 4

התורם הראשון

מי  ציבורי.  בעניין  לכנסת  הזדמנתי  האחרון  שני  ביום 
שמסתובב במסדרונות הכנסת, אינו יכול שלא לחוש באווירת 
למקום,  ממקום  רצים  אנשים  במקום.  השוררת  הרצינות 
מוועדה לוועדה, כשארשת רצינית נסוכה על פניהם. השבוע, 
משום מה, האווירה הייתה עליזה. אולי זה חבר הכנסת אורן 
חזן שמצליח פעם אחר פעם לנסוך חיוך על פני כולם. או אולי 
בגלל שמקיימים שם בהידור את מצוות "משנכנס אדר מרבים 

בשמחה", למרות שאנו עדיין באדר ראשון.
שלי...(  בעיניים  )לפחות  באזור  מחויך  הכי  האיש  אבל 
שבו  מקום  בכל  מתבטא  וזה  כחלון,  משה  האוצר  שר  הוא 
הוא נמצא. גם בפגישות מסדרון אוף דה רקורד, האיש עליז 
ומחויך. בפורומים השונים שבהם הוא מופיע כאורח כבוד או 
כנואם מרכזי וכן בפגישות עבודה, גם אם הן אינן פורמליות.

נושבת  חדשה  רוח  עושה?  זו  מה  לשמחה  תשאלו:  ואם 
גדול,  רעש  בקול  מ'הליכוד'  שפרש  האיש  האוצר.  במשרד 
האחרונות  בבחירות  חזר  האוצר,  לשר  מינויו  אי  רקע  על 
במשרד  והתברג  נציגים,  מניין  שקיבלה  משלו,  מפלגה  עם 

הממונה על הכסף של כולנו. לא תרתי משמע.
מה אנו רגילים לשמוע משרי אוצר לאורך השנים? די אם 
ניזכר בקיצוצים הכואבים שהטיל על הציבור בנימין נתניהו 
יובל  שהנהיג  הסגורה  הקופה  מדיניות  האוצר,  כשר  בשבתו 
חוצות  בראש  שזעק  לפיד,  יאיר  בלי  אפשר  ואיך  שטייניץ, 
"איפה הכסף?" אך לא ממש תרם למעוטי היכולת במדיניות 

שהנהיג.
ואז הגיע כחלון. עם כריזמה אישית וחיוך מנצח, מסתובב 
האיש מבמה לבמה, מאירוע לאירוע וממפגש למפגש, ומכריז 

בריש גלי: יש כסף!
טוב, ידענו שיש כסף למדינה, אבל מה עושים עם הכסף? 
בפגישות שהיה לי לאחרונה עם שר האוצר, אני שומע ממנו 
כסף,  צריכים  אתם  למה  אותי  "תשכנעו  המשפט:  אותו  את 

ואני כבר אמצא את הדרך להעביר לכם אותו".
ישראל,  מדינת  היום  מתנהלת  שבה  המורכבת  במציאות 
משום  בכך  יש  כסף,  שיש  רבים  בת  בשער  ולהכריז  לעמוד 
שהורדת  אומרת  כחלון  של  המדיניות  אבל  רבה.  אחריות 
המע"מ, לא רק שלא תפסיד כסף לקופת המדינה, אלא להיפך, 

אנשים ירכשו יותר וממילא יצטברו יותר עודפים בקופה.
המקום  כאן  האוצר.  במשרד  נושבת  חדשה  רוח  אכן, 
את  הממלא  מש"ס,  כהן  יצחק  ר'  השר  סגן  את  להזכיר  גם 
שמעניק  הרוח-גבית  את  מכך  פחות  ולא  נאמנה,  שליחותו 
השר לסגנו לפעול למען הציבור. במדמנה הפוליטית, זה לא 

ממש מובן מאליו!
"יש כסף לכל משימה ולכל מטרה" אומר האיש הממונה 

על קופת המדינה. בתקווה שהכסף ילך למקומות הנכונים.



'ויקהל', ממשיכה לעסוק בנושא התרומות  פרשת השבוע 
להשראת  משכן  לבנות  מצווה  ישראל  עם  המשכן.  לבניית 

השכינה ונרתם כולו למשימה.
באופן  משמעותיים  שינויים  נגלה  היטיב,  נתבונן  אם 
ישראל  בני  מצטווים  פעמיים  התרומה.  על  מצווה  שהתורה 
ליתן מחצית השקל, שהוא מס שכל יהודי, בתקופת המשכן 

והמקדש, היה צריך לשלם פעם בשנה.
הפעם הראשונה זה בפרשת השבוע הקודמת, כי תשא: "ִּכי 

ִיְּתנּו ָּכל ָהעֵֹבר ַעל  ֶזה  ִלְפֻקֵדיֶהם...  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש 
ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש". ומבאר רש"י שהכסף 
יסודות   - האדנים  לבניית  יועד  השקל,  ממחצית  שנאסף 
נוספת  פעם  ישראל  בני  מצטווים  'במדבר'  בפרשת  המשכן. 
ליתן מחצית השקל, והמפרשים מבארים שהכסף שנאסף יועד 

לקניית קרבנות. 
אם נתבונן, נגלה שבפרשת תרומה, התורה כלל לא מחייבת 
לתת תרומה, אלא פונה אך ורק לאלו שמעוניינים לנדב: "ַּדֵּבר 
ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבוֹ 
מחצית  על  מצווה  התורה  כאשר  ואילו  ְּתרּוָמִתי".  ֶאת  ִּתְקחּו 
השקל, או אז התורה מחייבת כל איש. מדוע השוני בתרומות?

הן  שהתרומות  וחסד,  חינוך  מרכזי  מספר  שמנהל  כמי 
עוגן עיקרי בפעילות השוטפת, )ודי אם אזכיר את מבצע 'חג 
שבע' שע"י מפעלות הרב גרוסמן, שבימים אלו אנו עומדים 
בעיצומה של היערכות לקראת חג הפסח הקרב ובא( אני יכול 
לומר מהניסיון שפעמים קל יותר להשיג תורם לבניית בניין 
השוטפות  להוצאות  תורם  להשיג  מאשר  קומות,  חמש  בן 
למצוא  קל  הבניה,  החלה  כבר  אם  בנוסף,  הבניין.  להחזקת 
תורם שיתן את הכסף לצורך השלמת הבניין, אך למצוא את 
התורם שיתן את הסכום הראשוני לצורך המקדמה של הקבלן, 

זה הרבה יותר קשה.
להבדיל אלפי הבדלות: האדנים היו היסודות של המשכן. 
עבור האדנים הכי קשה לתרום. איך אמר לי מישהו שבאתי 
"אני  במצוקה':  לנערים  בוגרים  'בית  לבניית  אותו  להתרים 
לא רוצה להיות התורם הראשון. תפנה אליי אחרי שיהיו עוד 
נתינת  על  מצווה  התורה  האדנים,  בבניית  לכן  כמוני...".   10
מחצית השקל שהיא חובה על כל איש ישראל. אבל למנורה, 

הארון ושאר כלי המשכן, אין כלל צורך לצוות. התורם כבר 
יימצא.

והכסף  בנוי  כבר  המשכן  שם  'במדבר',  בפרשת  גם  ולכן 
נצרך לאחזקה השוטפת ולקרבנות - יש צורך לצוות את בני 
בעוז  הניצבים  ומנורה  בארון  מדובר  לא  שוב  שכן  ישראל, 
והיה  בא,  וקרבן  הולך  קרבן  ה'.  בית  את  ומפארים  במשכן, 
חשש שעם ישראל יעדיף לתרום לכלי המשכן שיחזיקו לעד, 

מאשר לקרבנות. על כן היה צורך לצוות אותם.



נקודה נוספת ואחרונה: אחד העוגנים המרכזיים להחזקת 
הוא  ישראל  מדינת  של  הרוחנית  בפריפריה  תורני  ספר  בית 
אלפי  של  הרוחניים  חייהם  תלויים  שבזה  ההיסעים,  מערך 
ילדי ישראל, בבחירה בין ללמוד במוסד קרוב לבית שאין בו 
סממנים יהודים ורוחניים לבין נסיעה למוסד מרוחק יותר, בו 
יוכל לקבל קורטוב של 'אידישקייט' שיאיר עליו ועל כל בני 

הבית.
האדנים,  אלו  במבחן:   היום  עומדת  זו  קצרה  נסיעה  גם 
היסודות לאומה שלנו. בלי אדנים - אין משכן. בלי הסעות - 
אין חינוך יהודי לילדים שכולנו ערבים להם. בס"ד בשבעות 
הבאים אנצל במה מכובדת זו להרחיב בנושא חשוב וקריטי 

זה ....
השבת,  נאמר  אותו  הפיוט  לדברי  במהרה  ונזכה  ולוואי 
לרגל שבת שקלים: "אור פניך עלינו אדון נשא, ושקל אשא 

בבית נכון ונשא", במהרה בימינו, אמן

בניגוד לקודמיו שהשיתו קיצוצים וגזירות על אזרחי ישראל, שר האוצר 
הנוכחי אומר בריש גלי: יש כסף  בפגישות שהיה לי לאחרונה עם שר 
האוצר, אני שומע ממנו את אותו המשפט: "תשכנעו אותי למה אתם 

צריכים כסף, ואני כבר אמצא את הדרך להעביר לכם אותו"

הרב בן ציון נורדמן

"אם צריך כסף, אני כבר אמצא את הדרך להעביר לכם אותו". שר האוצר משה כחלון                )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(
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מהפכה של ממש ב"מיר"

התחילו  מהפך:  חל  מיר  ישיבת  שבהיכל  התפרסם  השבוע 
השנים  שכל  בעוד  בעברית,  כלליים  שיעורים  ב'מיר'  לומר 
וזאת על רקע ציון  נאמרו שם כל השיעורים-כלליים באידיש, 
שמצוין  שבבלרוסיה,  מיר  בעיירה  הישיבה  ליסוד  שנה   200

בימים אלו. 
לפני  הראשונה  בפעם  מיר,  בעירה  פעמים  מספר  ביקרתי 
עשרים וחמש שנה. בנין הישיבה הפך להיות סניף דואר, שבו 
גרה  שגם  וורנוביץ,  ליבא  בשם  מבוגרת,  יהודיה  אישה  עבדה 
היא  בזמנו,  איתה  שקיימתי  בשיחה  הישיבה.  לבניין  בסמוך 
שהוא  מתי  תחזור  שאולי  הישיבה,  על  שומרת  שהיא  אמרה 
תמסור   - לארץ  "כשתגיע  ממני,  ביקשה  היא  שם.  לשכון 
מרים  חנה  לרבנית  )הכוונה  מרים  חנה  לרבנית  דרישת  שלום 
שמואלביץ(, בתו של ראש הישיבה, שאני חושבת שהיא נשואה 

לראש הישיבה החדש".
מכן  שלאחר  הימים  באחד  והזדמנתי  לארץ,  ממיר  חזרתי 
שליט"א  פרצוביץ  צבי  הרב  נכדה,  של  בזכותו  הרבנית,  לבית 
וזו  ממיר,  תמונות  איתי  הבאתי  ברכפלד.  מיר  ישיבת  מראשי 

הייתה חוויה מיוחדת.
בני הבית התכנסו מסביבה וחכו לשמוע תגובות. היא הביטה 
ובפליאה,  בקול  ושאלה  למיר.  בכניסה  המבצר  של  בתמונות 
"נכנסת ל'שלאס' ולא ירו בך"?...  היא סיפרה את קורות חייה, 
ב"שלאס"  שנרצחו  וטף  נשים  אנשים,  היהודים,  על  וסיפרה 

במיר.
מאז ביקרתי בעירה עוד מספר פעמים, ואף השתטחתי ליד 

ציונו של המשגיח ממיר, רבי ירוחם זצ"ל.

סיור בממלכת התורה
זה היה בגולה של מיר, ומאז מיר התחדשה בארץ ישראל, 
ישראל  לארץ  הגיעה  ועד  ולארה"ב  למזרח  הגלות  אחרי 

וירושלים.       
אז בואו יחד איתי, נעשה סיור בממלכת התורה ונלמד קצת 
על קצה המזלג על המתחולל שם בישיבה, שהיא בעצם שכונה 

לכל דבר.
בשנת  מיר,  בישיבת  ללמוד  שהגיעה  הראשונה  החבורה 
תש"ד, הייתה מורכבת מתלמידי החזון איש, הרב משה יהושוע 
לנדאו והרב חיים ברים ועוד ירושלמים. הם למדו בישיבה והיו 

לתלמידיו של הרב אליעזר יהודה פינקל זצ"ל.
השנים  בעשרות  בהתמדה  גדל  בישיבה  הלומדים  מספר 
פינקל  צבי  נתן  הרב  של  כהונתו  בתקופת  ובפרט  האחרונות, 
הגאונים  הישיבה  כראשי  משמשים  כשלפניו  הישיבה,  כראש 
פינקל  אליהו  רבי   פרצוביץ,  נחום  רבי  שמואלביץ,  חיים  רבי 

ועוד. 

ואילו  תלמידים,  כ-500  בישיבה  למדו  שנה  כעשרים  לפני 
היום, נכון לשנה הזאת, לומדים בה 7,500 תלמידים, כשלמעלה 

ממחציתם נשואים.
ובערך  הברית,  הם מארצות  הישיבה  כמעט 50% מתלמידי 
800 תלמידים מגיעים מאנגליה. כמו כן לומדים בה קבוצות של 

דוברי רוסית, צרפתית ועוד. 
אידיש,  עברית,  שפות:  בחמש  נמסרים  בישיבה  השיעורים 

אנגלית, רוסית וצרפתית. 
נתחיל בסיור המדהים:

"הבנין המרכזי" הוא המקום שבו מתקיימות כל התפילות. 
השיעורים  נמסרים  ובו  מדרשות  בתי  כמה  מכיל  זה  בניין 
ראשי  בעבר  התגוררו  בבניין  הישיבה.  ראשי  של  הכלליים 
בניו  פינקל,  יהודה  אליעזר  הרב  מהמייסד  בישראל,  הישיבה 
וכן  שמואלביץ,  חיים  הרב  וחתנו  משה,  והרב  זאב  חיים  הרב 
נכדיו הרב נחום פרצוביץ והרב אליהו ברוך פינקל. בבניין הזה 

ישנם גם חדרי פנימיה וחדר אוכל.
 "חבורת קסטנר" נמצאת בעזרת הנשים הגדולה של הבניין 
וכמאה  ישראלים,  בחורים  כמאה  זה  מדרש  בבית  המרכזי. 
וחמישים אמריקאים במסגרת שונה. חבורה זו מקבילה לחבורת 

"פרידמן" ובראשה עומד הרב נחום קסטנר. 
"הדף  לימוד  של  המדרש  בית  נמצא  שלום"  "בית  בבניין 
יום דף גמרא. ראש התוכנית  היומי" שבמסגרתו לומדים בכל 
הוא הרב יוסף גוטפרב. כמו כן לומדים בבניין משתתפי השיעור 
המפורסם של הרב אשר אריאלי, תוכנית שבמסגרתה לומדים 
בעיון בקצב מהיר יותר מהמקובל בישיבות הליטאיות האחרות. 
השיעור של הרב אריאלי מתקיים מדי יום בפני כ-500 לומדים. 
"חבורת שפיגל" נמצאת בעזרת נשים של בניין "בית שלום". 
העיון  במסגרת  הלומדים  ואברכים  בחורים  עשרות  בחבורה 
של הישיבה, ושומעים בכל יום שיעור של הרב שלמה שפיגל. 
עד לפטירת ראש הישיבה הרב נתן צבי פינקל התקיים שיעור 

מיוחד מפיו מעת לעת בביתו. 
מאות  כחמש  לומדים  שבו  מדרש  בית  הוא  פרידמן"  "בנין 
אברכים ובחורים ישראלים, ויש בו הקפדה על נוכחות בסדרים. 
לאברכים  המדרש  בבית  המקומות  מחולקים  הזמן  בתחילת 
ולבחורים אשר התמידו בנוכחותם בזמן הקודם. מקים החבורה 
יפה(,  דב  רבי  הגה"צ  )בנו של המשגיח  יפה  הרב מרדכי  הוא 
רבי  הגאון  של  בנו  שמואלביץ,  יעקב  הרב  הם  הישיבה  ורבני 
פינקל  ישעיהו  זצ"ל שנפטר לאחרונה, הרב  רפאל שמואלביץ 

בנו של הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל והרב שלמה שפיצר. 
לפני כעשור נחנך בישיבת מיר בנין "בית ישעיה", אשר מכיל 
הזה  בבנין  ופנימייה.  אוכל  וכן חדרי  לימוד  כ-1,500 מקומות 
"וולמארק", המשמש בעיקר בחורים  קיימים שני בתי מדרש, 
אמריקאים ובראשו עומדים הרב ניסן קפלן והרב משה פרידמן, 
ו"בית ישעיה" בו לומדים גם  בחורים מאנגליה, צרפת ובלגיה. 
אליעזר  הרב  עמד  שבראשה  חסידית  מסגרת  קיימת  גם  שם 
יהודה פינקל עד להתמנותו לראש הישיבה, וכיום עומד בראשה 

אחיו, הרב חיים.
בניין "בית מנחם", שימש בהתחלה בחורים ישראלים, וכיום 

לומדים בו אברכים. 

הרב ישראל גליס

אחרי 200 שנה הוחלט בישיבת מיר לשנות הנהגה ולמסור שיעורים כלליים גם 
בעברית. מה הביא להחלטה הזאת?  הרב ישראל גליס חוזר במנהרת הזמן 200 

שנה אחורה, לייסוד ישיבת מיר, ונזכר בברכה שבירך אחד מראשי הנטורי קרתא על 
שיעורי גמרא בעברית

העיירה מיר בביקורי שם לפני מספר שנים 
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בבית  אנגלית.  דוברי  ובחורים  אברכים  מדרש שמשמש  בית  הוא  "שלמי שמחה" 
המדרש הזה מתקיימים שיעורים גם באנגלית.

אברכים  חבורת  שמשמש  "קדשים"(  גם  )המכונה  מדרש  בית  הוא  גבריאל"  "נר 
הלומדים את המסכתות בסדר קדשים.

"דרך  כמו  שונות,  חבורות  לומדים  בהם  באזור  מדרשות  בתי  כמה  עוד  לישיבה 
צדיקים". 

כ-600  לומדים  שם  עלית-ברכפלד,  במודיעין  נוסף  ידוע  "סניף"  יש  לישיבה 
תלמידים. בנוסף לומדים שם כ-300 אברכים. יש שם גם ספריה מפוארת עם למעלה 

מ-16,000 ספרים תורניים. 
ידי  על  שהונהג  בירושלים,  ישראל  בבית  מיר  בישיבת  שינוי  חל  השבוע  וכאמור, 

ראשי הישיבה, שמעתה גם בהיכל הישיבה ייאמרו השיעורים בעברית.

התשובה המפתיעה של החזו"א
בנים  שני  לו  שיש  לו  ואמר  איש,  החזון  מרן  אל  שהגיע  חשוב  יהודי  על  מסופר 
תאומים והוא רוצה להכניס אותם לישיבה. החזון איש יעץ לו לקחת אותם לישיבת 
"תפארת ציון". וכשהגיע היהודי עם בניו לישיבה, אמר לו ראש הישיבה שיש בעיה: 
שפה בישיבה לומדים באידיש, ויהיה קשה לבנים שלך, שהם ממוצא של עדות המזרח, 

להשתלב בישיבה. 
בצר לו חזר היהודי לחזון איש. החזון איש אמר לו שימתין, ואז הגיע ראש הישיבה 
להתייעצות. בשיחה הורה לו החזון איש, שראה שבני עדות המזרח מתקשים להשתלב 

בישיבה כזאת, שמהיום ילמדו בעברית בישיבה - וכך אכן נוהגים שם, עד היום.
סיפר לי חתנו של הרב שרגא גרוסברד, הרב  קונצלר, שהרב שרגא גרוסברד, שהיה 
קצנלבוגן, שהיה  אהרון  הרב  הגיע  ומולו  ברחוב  פעם  הלך  אביב,  בתל  ישיבה  ראש 

מראשי נטורי קרתא.
אמר לו הרב גרוסברד: אתה בטח רוצה לגעור בי שאני מלמד גמרא בעברית. ענה לו 

הרב קצנלבוגן: חלילה. כשצריך ואין ברירה - זו הצלת נפשות. 
לומדים  כיום בישיבת מיר כבר חלה "מהפכה עברית", כאשר ברוב האולמות  אז 
בעברית. וגם זה קורה רק כיום, בדור שלנו, אחרי מאתיים שנה מהקמת הישיבה, כי 

אכן כבר אין ברירה. 
להגדיל תורה ולהאדירה.
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חודשים  וארבעה  עשרים  צינית:  אמרה  פעם  שמעתי 
הורים עובדים קשה כדי ללמד את הילדים שלהם לדבר, 
ולאחר מכן - במשך עשרים וארבע שנים הם עושים כל מה 
שביכולתם כדי להשתיק אותם!... לצערנו, בהרבה מקרים 
ההורים מתפעלים כאשר הילד מצליח לבטא מילה, אבל 
סבלנות  להם  אין  בדיבורו,  לזרום  מתחיל  הילד  כאשר 
להאזין לו )האבסורד העוד יותר גדול הוא - שלאחר מכן 
לדבר  שוב  ללמדו  כדי  למטפלים  הון  לשלם  מוכנים  הם 

ולהביע את עצמו(.
לא  מעצורים,  שום  להם  אין  נולדים,  הילדים  כאשר 
פיזיים ולא רגשיים ונפשיים. הם צועקים ומבקשים אוכל 
צורך,  מרגישים  כשהם  ופולטים  יורקים  רעבים,  כשהם 
בוכים כשהם עצובים וצוחקים כשהם שמחים, מנדנדנים 
מתחשק  כשלא  התוקף  בכל  ומסרבים  משהו,  כשרוצים 
להם. הם לא טרודים בשיקולים על איך שיסתכלו עליהם 
להם.  שבא  מה  עושים  והם  להרשים,  יצליחו  הם  ובמה 
לאט לאט אנו מנסים לחנך אותם שאי אפשר לעשות מה 
ולא  יפה  שלא  רבים  דברים  ויש  שרוצים,  ומתי  שרוצים 
מקובל לעשות בין אנשים, או כאלה שצריכים לעשות גם 

כשלא מתחשק.
הולכים  שהילדים  ככל  התוכן.  מבחינת  גם  כך 
ומתפתחים, הם מתחילים להביע את עצמם ולומר בקול 
גם  אותם,  שמסקרן  מה  שואלים  הם  חושבים.  שהם  מה 
צעיר  ילד  לשומעיהם.  נעימות  אי  מסבים  הדברים  אם 
יכול לשאול בסקרנות את הסבתא החביבה מתי היא כבר 
'שונה',  שנראה  אדם  על  ולהצביע  ברבים  להעיר  תמות, 
ובלא מעט מקרים הם מביכים את ההורים בחוסר הטקט 
לחנך  את שלהם,  לעשות  מנסים  ההורים  כמובן,  שלהם. 
לשאול  ולא  הזולת  ברגשות  להתחשב  הילד  את  וללמד 

שאלות מביכות ולהעיר הערות פוגעניות וכו'.
עלולים  שההורים  סיכון  יש  זה,  חינוך  במהלך  אבל 
'לשפוך את התינוק עם המים', כאשר הדרך אצה להם והם 
לחוצים לראות תוצאות מהירות. לפעמים הם גורמים במו 
ידיהם שילדיהם האהובים יאבדו את הביטחון להביע את 
מה שהם רוצים, ועם הזמן אף יאבדו את היכולת להבין 

מה בדיוק הם מרגישים.
משתמשים  הורים  כאשר  קורים,  הדברים  במיוחד 
בביזיונות ובהשפלות כדי להשתיק את הילדים ו"לחנכם". 
למשל, כאשר ילד מביע את עצמו בצורה שלא מקובלת, 
למה  הבנה,  לגלות  לפחות  או  לגיטימציה  לתת  ובמקום 
שהוא מרגיש ורוצה, ובו בזמן להדריכו איך כן להביע את 
עצמו ולבקש את מה שהוא רוצה, "יורדים" עליו ופוגעים 
בו כדי שלא יעז שוב להעלות על דעתו לעשות כן. הורה 
הבעיה  אבל  בילדיו,  לפגוע  רוצה  אינו  אמנם  השורה  מן 
שהילד  ומצפים  ופעמיים  פעם  אומרים  הם  כאשר  היא 
כבר יבין מעצמו )כי הרי אמרנו לו!(, וזה לא כל כך עוזר 
עם  ולדבר  ולהסביר  לחזור  במקום  אז  שוב,  נכשל  והוא 
הילד, שוב ושוב, אפילו מאה פעמים, מתחילים להשתמש 
העבודה  את  לעשות  שבכוחם  יותר  חריפים  באמצעים 

במהירות - אך לצערנו, לא בצורה יעילה.
עצוב לראות את התוצאה כאשר ילד מאבד את האומץ 
על  אפילו  להתלונן  מפסיק  והוא  בלבבו,  אשר  לומר 
דברים שחיוני)!( היה שכן יתלונן באוזננו )כגון פגיעות 
והשתיקה  מההתכנסות  הנפשיים  הנזקים  למיניהן(. 
ומדיכוי הרגשות, עלולים להיות אדירים, ולא ניתן לתאר 

עד היכן הדברים יכולים להגיע.

במקום  לעניין,  שלא  דבר  אומר  או  מעיר  ילד  כאשר 
לו הרגשה רעה, עלינו לשים לב  ולתת  להעמידו במקום 
שזו דווקא הזדמנות פז להחכימו וללמדו איך לחשוב נכון. 
מטבע הדברים, לילדים חוש דמיון מפותח, והם רואים צל 
מרתק  אבל  מפרופורציה,  דברים  ומוציאים  כהרים  הרים 
להאזין לרעיונות שלהם ולמצוא את הנקודה איפה אפשר 
להראות ולהסביר להם איך לראות את הדברים באור יותר 
מציאותי ובצורה יותר מאוזנת. בכך גם נוכל ללמדם איך 

להתמודד עם רגשותיהם ואף לשנות אותם.
ולהסביר  להורים לשוחח  מייעץ  הרבה פעמים כשאני 
לילדיהם דבר זה או אחר, הם מגיבים בתמיהה: גם בגיל 
גיל  אין  להם,  עונה  אני  ודאי,  יבין?!  בכלל  הוא  כזה?! 
נכון  איזון  על  הסברים  לשמוע  כדי  מדי  קטן  הילד  שבו 
וחשיבה עניינית. מובן שבתחילה לא יבינו על מה שאנו 
כולנו  הרי  ויבינו.  יקלטו  הם  הזמן  עם  אבל  מדברים, 
מפטפטים ומדברים אל הילדים מיום היוולדם, ורק כך הם 
קולטים את השפה ואת מה שאנו מבקשים ללמד אותם. 
שנתחיל  כדי  הכל  שיבינו  עד  שנמתין  דעתנו  על  היעלה 

לדבר אליהם?!
אין ספק שגם אם לא נשקיע בילדים, הם ילמדו המון 
במקום  אבל  והחברה.  הסביבה  מתגובת  החיים  במהלך 
להמתין עד שילמדו בחוץ, עלינו לנקוט יוזמה ולתכנן איך 
ללמדם בעצמנו, מאחר שיש לנו כוח ועוצמה בלתי נדלים 
להשפיע על הילדים ולהדריכם על כל צעד ושעל. החיים 
מזמנים לכולם הזדמנויות שונות, ואין ילד שאינו מתמודד 
יום יום, בבית ובחוץ, עם כל מיני קשיים. עם קצת מוכנות 

והשקעה מחשבתית מצדנו, נוכל לתרום להם לאין שיעור 
וערך, ללמדם ולחנכם איך להסתדר יותר טוב בכל תחומי 

החיים.
משוחררים  ומרגישים  מאוימים  מרגישים  שלא  ילדים 
פתוחים  יותר  להיות  יגדלו  בלבבם,  אשר  את  לבטא 
מעצורים  פחות  הרבה  עם  ורגועים,  נוחים  וזורמים, 
יותר  באווירה  יהיו  בבית  המשותפים  החיים  וחרדות. 
טובה, ועם הרבה יותר אהבה, ויהיה שיתוף פעולה מלא 
להם,  שמציקים  נושאים  בהעלאת  להוריהם  הילדים  בין 
והם ישמעו בשמחה מה שיש לנו לומר ולהציע כדי לעזור 

להם.
שערו בנפשכם ילד שמרגיש נרדף על ידי שאר הילדים 
בכיתה - או אפילו על ידי המורה עצמו - שאינו מעז לספר 
על כך בבית מחשש שעוד יחטוף על כך מהוריו, בבחינת 
מחכה  שכבר  ילד  לעומת  שונאינו",  על  הוא  גם  "ונוסף 
להגיע הביתה ולשתף את ההורים במצוקתו, והוא סמוך 
וההבנה,  הרצינות  במלוא  לדבריו  יתייחסו  שהם  ובטוח 
כזו  באווירה  הבעיה.  פתרון  על  לחשוב  יחדיו  וינסו 
מחנכים ומטפחים את הילדים, מצמיחים ומצעידים אותם 

קדימה, באהבה באחווה בשלום וברעות!
מזמנם  ולהקדיש  בסבלנות  להתאזר  שישכילו  הורים 
כשהם  בבית,  לילדיהם  שומע  ולב  קשבת  אוזן  להיות 
עם  להתמודד  איך  בסבלנות  אותם  ומדריכים  מסבירים 
יגדלו  שילדיהם  רק  לא  ירוויחו  בדרכם,  שנקרה  מה  כל 
חכמים ונבונים יותר, יציבים ובריאים בנפשם יותר, אלא 
זה אף יתרום תרומה אדירה לכך שיהיה כיף להעביר יחד 
בבית זמן איכותי, כאשר הילדים שותים בצמא את דברי 
הוריהם, והם, ההורים, מרותקים בחינוכם וזוכים לשאוב 

מהם מלוא חופניים נחת יהודי.
בידינו הדבר, עם קצת מאמץ והשקעה, וכמובן, בעזרת 

ה' ובסייעתא דיליה!

כיצד נגרום לילדינו לשוחח איתנו ולשתף אותנו בכל מה שהם עוברים וחווים?

כך נקשיב לילדינו

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

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

על הילדים להרגיש איתנו פתוחים, ולמצוא אצלנו תדיר אוזן קשבת   )צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90(
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חיים כהן

הרפורמים - אינם יהודים

לפני קרוב ל-80 שנה, הגיעו למדינות דרום אמריקה, 
כמו ארגנטינה, אורגוואי, צ'ילה, פנמה, מקסיקו ועוד 
)שאני, אגב, מגיע משם(, קבוצות גדולות של יהודים 

מסוריה, עם החכמים שלהם.
היהודים  מהן של  אחת  עיקריות,  קבוצות  היו שתי 
הידועים כיום, של ה'חלאבים', והקבוצה השנייה של 
והיו  מדמשק  שהגיעו  אלה  הם  השאמים  ה'שאמים'. 
אלו שנחשבו לבעלי ממון, והחלאבים הם אלו שבאו 
מההגדרה  הפוך  )בדיוק  בסוריה  הפיתוח  מעיירות 

שלהם כיום, כאנשי ממון(. 
שהם  חשו  שהם  אחרי  הגיעו,  הם  אמריקה  לדרום 
הסכימו  אמריקה  בדרום  המדינות  בסוריה.  נרדפים 
חדשות,  קהילות  והקימו  עברו  הם  ולשם  לקבלם, 
'פרווה  ממש  יהדות,  מבחינת  אמנם  מאד  בסיסיות 

שבפרווה'.
לאחר מכן, לאחר מלחמת העולם השניה, התחילו 
יהודים  מאד  הרבה  מדינות  לאותן  מאירופה  להגיע 
מאירופה, ואז נוצר מצב שפתאום התחילה בעיה קשה 
מאד: היהודים שזה עתה באו התחילו להתערבב עם 
לגייר  האם  הגיור,  בנושא  פולמוס  והתחיל  הגויים, 

גויים או לא.
חכמים החלאבים והשאמים, קלטו את הסכנה כבר 
יקום  שלא  חרם  לעשות  והחליטו  שנה,   60 לפני  אז, 
בקהילות  יקבלו  ושלא  אלה,  במדינות  גיור  יהיה  ולא 
התגייר  מישהו  אם  כלומר,  גרים.  הללו  המדינות 
והתחתן עם מישהו מהקהילה, בני הזוג פשוט מחוץ 
קוברים  ולא  למוסדות  אותם  מכניסים  לא  לקהילה. 
אותם בבית הקברות של הקהילה. מבחינתם, אדם כזה 
כאילו נהיה גוי. וזו תקנה שתקפה במדינות הללו עד 
היום. וגם בזמנו היתה הרבה ביקורת, איך יתכן שהם 
עוקרים מצוה מהתורה של 'וקירבת את הגר'? זה היה 
הטיעון המרכזי של המתנגדים, לעומת הטיעון הנגדי 
של התומכים, שמבחינתם זה היה עניין של פיקוח נפש 

רוחני, תקנה חשובה שנועדה להציל נפשות.
שבתוך  רואה  ההיסטוריה,  את  מעט  שמכיר  מי 
האירופאים  היהודים  מכל  שנה,  ארבעים-חמישים 
- לא נשאר אפילו שני אחוז  שהגיעו לדרום אמריקה 
לחלוטין.  והתבוללו  התפרקו  מהם  אחוז   98 יהודים. 
לשם,  שהגיע  החלאבי  הציבור  את  שיבדוק  מי  ואילו 
ואולי  יהודים,  נשארו  מהם   99% מדהים:  נתון  יגלה 

אחוז אחד בלבד יצא מהקהילה בגלל התקנה.
לפני כ-15 שנה קמו כל מיני ארגונים למיניהם - זה 
במדינות  לובי  להפעיל  והתחילו   - בארה"ב  התחיל 
בטיעון  הזאת,  התקנה  את  לבטל  כדי  אמריקה  דרום 
שכיום יש מוסדות תורה ובתי דין בכל מקום והתקופה 
היא אחרת. הם באו ועשו לובי אצל כל הרבנים, כדי 

לבטל את התקנה הזאת. 
שהקהילות  מכיוון  כידוע,  ובמקסיקו,  בארגנטינה 
מי  גיור.  של  מושג  אין   - התקנה  על  חתומות  שם 
וכשהוא  אחר,  למקום  לצאת  צריך  להתגייר  שרוצה 
- עד היום לא מקבלים אותו בקהילה. אז  חוזר לשם 
לומר  כדי  רבנים  מאד  הרבה  כינסו  לוביסטים  אותם 
שהיום כבר כן ניתן לעשות שם גיור כהלכה ולא צריך 

לשלול זאת.

באה אז משלחת רבנים מדרום אמריקה למורי ורבי 
זצ"ל כדי לטעון לפניו את שני  מרן הגרי"ש אלישיב 
שגדולי  תקנה  לבטל  חוששים  אחד  מצד  הצדדים: 

ישראל דאז תיקנו, ומצד שני אולי באמת הגיע הזמן.
את  מחדש  לחדש  עליהם  וציווה  שמע,  הגרי"ש 
התקנה הזאת עם חתימות של גדו"י דהיום, כי זו תקנה 
של הצלת נפשות של ממש, והוא היה הראשון שחתם, 
ולאחר מכן גם מרן הגר"ע יוסף זצ"ל חתם. וכך חידשו 
את התקנה מחדש, ואכן עד היום קיים שם המושג הזה 
של מי שמתגייר לא מתקבל בקהילות האלה. וכאמור, 
הספרדיות  שבקהילות  עצמם,  את  מוכיחים  הנתונים 

בדרום אמריקה כמעט ואין מושג של התבוללות. 
פעולותיו  מאחורי  עומד  מה  התגלה  בסוף  )אגב, 
באותן  הגיור  למען  ארגון  אותו  בראש  מי שעמד  של 

מדינות, שכביכול פעל לשם שמים, ואכמ"ל(.



מה  התפרסם  השבוע  כי  זה?  בכל  נזכר  אני  למה 
שליט"א  יוסף  הגר"ד  החכמים  מועצת  חבר  שאמר 
לא  "הרפורמים  מצטט:  ואני  השבועי,  בשיעורו 
יכול  הוא  ודווקא  זרה".  עבודה  עובדי  הם  יהודים. 
להגיד משפט כזה, כאחד שמסתובב בשנים האחרונות 
בקהילות בדרום אמריקה, )ועושה שם פעילות נהדרת 
לחיזוק היהדות המקומית(, הוא זה שיכול לראות את 
ההצלה שנבעה מהתקנה הזאת ואת הסכנה של אותם 

רפורמים שמנסים בדרך לא דרך להיכנס במחננו. 
לכן גם כאב לי מאד לשמוע השבוע את ידידי אריה 
דרעי מתראיין ואומר על הרפורמים ש"הם יהודים כמו 

שה'נטורי קרתא' יהודים". 

הראשון  הוא  מדינות,  מאותן  הספרדי  הציבור 
שהיתי  שעבר  בשבוע  רק  הזה.  מהבלבול  שמאוים 
בבלבול  ונוכחתי  אמריקה,  בדרום  המדינות  באחת 
ששורר שם כעת. ניגש אליי יהודי ואמר שהוא שמח, כי 
מעתה יוכל להתפלל עם אשתו לידו בעזרה המיוחדת 
זה של הרפורמים.  לו: אתה משוגע?  בכותל. אמרתי 
והוא אמר לי בתגובה: אבל אתם עצמכם אומרים שזה 
לא של ה"רפורמים", אז למה אני, שאני לא כזה דתי 
בלי  להתפלל  אפשר  מבחינתי  שם?  אתפלל  לא  חזק, 

מחיצות.
יהודי חו"ל מסתכלים על מה שקורה  צריך להבין, 
ישראל  שממשלת  מזה  המסקנה  את  ומסיקים  כאן 
חלקי  עבור  הרפורמי'.  'הכותל  את  להקצות  החליטה 
ממשלת  אם  האמורות,  הספרדיות  הקהילות  מבני 
מותר,  זה  בסדר,  זה  אז  ברפורמים  הכירה  ישראל 
ולנסות ללכת להסביר להם שיש ממשלה ויש רבנים, 
בלתי  פשוט  זה  שנקבע,  למה  מסכימים  לא  והרבנים 

אפשרי.
היא  יהודים,  שהם  השבוע  שנשמע  הזאת  האמירה 
כותל  של  לנושא  להיכנס  רוצה  לא  אני  הרס.  ממש 
רפורמי, כן או לא, כי זה גדולי ישראל מחליטים מה כן 
ומה לא, אבל ברור שאמירות מיותרות בעת הזאת רק 
גורמות לבלבול וממילא לסכנה בקרב יהודים תמימים 

בחו"ל.
ולסיום, שמעתי השבוע גם את סגן שר הביטחון אלי 
הפשרה  של  בהחלטה  היתה  לא  שידם  אומר  דהן  בן 
של הכותל עם הרפורמים. אז אני רק רוצה להזכיר לו 
שחבר בממשלה שהוא גם יו"ר התנועה שלו, הצביע 
בעד, ויו"ר התנועה שלו הוא הראשון שהלך לארה"ב 
את  לאחרונה  שקיבל  זה  גם  והוא  איתם,  להיפגש 

המשלחת הזאת אצלו בלשכתו.

מה חושבים יהודי העולם? הכותל הרפורמי                                                 )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(

האמירות הסותרות שמגיעות מישראל בקשר לרפורמים - רק יוצרות בלבול בקרב 
הקהילות היהודיות בחו"ל ועלולות להביא לסכנה קיומית ליהדות העולם
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בוקר יום שני השבוע, ישב יוסף סטויינוב 
והגה  בטבריה,  ביתו  דירת  במרפסת 
בשנים  עושה  שהוא  מה  זה  בתורה. 
בן  אחר  חרדי  צעיר  כל  כמו  האחרונות, 
גילו, 19. הוא ישב במרפסת רווית השמש 
בשעת  עוזה  במלוא  שיצאה  הטבריינית 
בוקר, ועיין בספרי ההלכה בהם קבע לעצמו ללמוד אותו בוקר.
קשה לראות על פניו את המתח שעבר בשבוע שעבר, יחד 
 - לו מנגד  היו תלויים  בזמן שחייו  וידידיו,  בני משפחתו  עם 
עת אשר עשה צעד אמיץ במיוחד כדי להצטרף לעם היהודי. 
רפואי  בתהליך  מילה  ברית  עבר  לפני שבוע,  עד  סטפן  יוסף, 
עלול  הוא  כי  לפניו  אותו  הזהירו  רבים  שרופאים  פשוט,  לא 

בוודאות ליטול את חייו.
אבל סטפן-יוסף לא ויתר. רצונו העז להיכנס תחת כנפי העם 
היהודי ולשמור תורה ומצוות, גבר על כל החששות והספקות, 
והוא ביצע את ההליך הרפואי, עבר את ברית המילה, והנה הוא 
היום יושב שוב והוגה בתורה, ואפילו כמה ציציות לגופו - כפי 
כל השיטות - אבל הפעם תחת תואר "יהודי כשר" שנוסף לו 

בימים האחרונים.
לעם  להצטרף  שביקשו  כשרים  גרים  מעט  לא  ישנם  נכון, 
שכמעט  דומה  אבל  מבוגר,  בגיל  מילה  ברית  ועברו  היהודי 
לה  הסיכון  ברמת  לבטח  שלו,  כמו  סיפור  היום  עד  היה  ולא 
סובל מאז  יוסף סטויינוב,  נתון בביצוע ההליך הרפואי:  היה 
היא  המופיליה  נדירה.  )דממת(  המופיליה  ממחלת  לידתו 
מחלה תורשתית המתבטאת בתפקוד לקוי של מנגנון הקרישה 
של הדם. עקב תפקוד לקוי של הקרישה, כל פגיעה בכלי דם 
עלולה לגרום לדימום רב, חיצוני או פנימי. בנוסף לעצם איבוד 

הדם, דימום פנימי יכול לגרום לפגיעה ברקמות פנימיות. 
נקל להבין כמה הליך ברית המילה היה מסוכן עבור אדם 
הנתון  במצב הזה, אבל סטפן החליט כי הוא לא מוותר. הוא 
בארץ,  הדם  קרישת  לענייני  המומחים  הרופאים  כל  בין  עבר 
עד שמצב את המומחה לעניינו שאישר לו לעבור את הברית, 
ובניתוח מיוחד בשבוע שעבר בבית החולים 'מעייני הישועה' 
למרבה  סטפן  עבר  מומחה,  רופאים  צוות  בפיקוח  ברק  בבני 
ובכך  היהודי,  לעם  הצטרף  ובאחת  המילה  ברית  את  אושרו 

התגשם חלומו הגדול.

מחפשים מזור לתינוק
פאזארדז'יק  בעיר  שנים   19 לפני  נולד  סטוינוב  סטפן 

שבדרום בולגריה, למשפחה אמידה.
בבעלות הוריו הייתה רשת מאפיות מצליחה בעיר, שאפתה 
חסר  היה  לא  כלכלית  ומבחינה  המחוז,  תושבי  לכל  לחם 

למשפחתו דבר.
ואז נולד סטפן, והרופאים בישרו להוריו שהוא סובל מבעיה 
רפואית נדירה בקרישת הדם, וחייהם כבר לא היו אלו שהיו. 
ההורים המודאגים החלו לדרוש ברופאים, ועברו בתי חולים 
רבים כדי למצוא מזור ומרפא לבעיה הרפואית הנדירה ממנה 

סובל בנם הפעוט.
באיזו דת הייתם אז?

"לא האמנו בנצרות, לא אני, מאוחר יותר כילד מתבגר, ולא 
הוריי. לא היינו דתיים".

אחרי כמה שנים, שאמו נדדה בין מקומות רבים לחפש רופא 
חיפשה  "היא  לישראל.  לבסוף  הגיעה  לבנה,  לסייע  שיוכל 
משהו שיתן לה סיפוק, מישהו שיוכל לרפא אותי, והיא הבינה 

שבישראל היא תוכל למצוא לי אולי פתרון".
פצע  קרישה. מה שאומר שבכל  אין  בעצם  יוסף,  של  לדם 
וזרימת  נפיחות  יש  יותר רצינית משריטה קלה,  או מכה קצת 
מציין  הוא  בתשובה",  שחזרתי  מאז  "אבל  קורש.  שאינו  דם 
מיד, "לא היו לי מקרים כאלה כמעט. וגם היום, אני יכול לספר 
שקרישת הדם חזרה לי, למרות שהרופאים אמרו משהו אחר. 
השתפר  שלי  הרפואי  המצב  מצוות,  לשמור  שהתחלתי  מאז 

מעל הטבע".
שהתה  שאמו  שנים  כמה  אחרי  האלפיים,  שנות  בתחילת 

בארץ, היא החליטה להתגייר.
מה הביא אותה להחלטה הזאת?

"היא ממש ראתה ניסים גלויים, איך ה' עונה לתפילות שלה. 
באזור  הכנסת  בית  את  לנקות  הלכה  שהיא  בזה  התחיל  הכל 
לא  ועדיין  לארץ  כשהגיעה  להתפרנס  רצתה  כשהיא  מגוריה, 
בית  וכשהזמינה אותה מכרה שהתפללה באותו  מצאה ממה. 
כנסת לברית מילה שנערכה שם, היא ראתה לראשונה בחייה 
ספר תורה והיא התרגשה מאד. כולם הרימו את האצבע שלהם 
לומר 'וזאת התורה', והיא הרגישה צמרמורת. היא עצמה גם 
לא הבינה למה היא מרגישה ככה. היא חשבה שאולי יש לה 
בעיה נפשית. למה שהיא תתרגש ככה מספר תורה? היא הרי 
לא האמינה בשום דת, ורק באה לנקות את בית הכנסת ועוד 

פעם אחת לאירוע.
שהיא  חברה  של  בת  קטנה,  ילדה  נוסף:  סיפור  קרה  "ואז 

סטפן סטוויינוב נולד במשפחה בולגרית, 
ואף לא שמע כל חייו על יהודים  אבל 
בשל בעיה רפואית נדירה בדמו, הגיע יחד 
עם אמו לישראל  אמו התקרבה ליהדות, 
ואחריה גם הוא, והשניים התקרבו למקובל 
אבל אז התגלתה  הרב דב קוק מטבריה 
הבעיה: בכדי לסיים את תהליך הגיור עליו 
לעבור ברית מילה, אבל בשל מחלת הדם 

הנדירה ממנה הוא סובל אף רופא לא הסכים 
לאשר לו לעבור תהליך שכזה  אז הוא 

המתין והמתין, והשבוע, שנתיים לאחר שהחל 
בתהליך, הלך ועבר באומץ רב ברית מילה 
בבני ברק, כשחייו תלויים לו מנגד  כשהוא 
יצא ממנה בשלום - הוא נפנה לספר לאלי 
שניידר את סיפורו המרתק ומדוע היה לו 

חשוב כל כך לעבור ברית מילה

גויעשנישלא

אלי שניידר
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הכירה כאן בארץ, הייתה חולה מאד כבר  תקופה ארוכה. בשלב 
מסוים צלצלה אליה החברה וסיפרה לה שהבת שלה עכשיו עם 
43 מעלות חום, והיא בלי הכרה. אמי, שרצתה לדעת אם ריבונו 
הכנסת.  בבית  שם  אתו  לדבר  פשוט  התחילה  קיים,  עולם  של 
ילדה. במשך  לאותה  ויעזור  לה  ביקשה מאלוקים שיענה  היא 
שעתיים היא נשברה, בכתה והתפללה שם בבית הכנסת, ולאחר 
מכן חזרה הביתה. מאוחר יותר היא צלצלה לחברה, שסיפרה 
לה בשמחה שבמשך שעתיים ירד חומה של בתה ל-38, והיא גם 
חזרה להכרה. לאחר תקופה נוספת, הילדה גם התרפאה כליל. 
אמי האמינה שלתפילה שלה שם בבית הכנסת היה חלק בריפוי 
הפלאי של אותה ילדה, ואז היא התחילה להאמין יותר ויותר, 

והתקרבה ליהדות ולרבנית לאה קוק ובעלה, הרב דב קוק".
של  לביתו  ויותר  יותר  תכופות  לעתים  להגיע  החלה  היא 
"באחת  בטבריה.  שליט"א  קוק  דב  רבי  המקובל  הגה"צ 
שהיא  עליה  דברים  לאמי  גילה  "הרב  יוסף,  מספר  הפעמים", 
ידעה שאף אחד בעולם לא יודע ולא ידע עליה, ואז נכנסה בה 
כיסוי  לשים  ואף  יותר  להתקרב  והחליטה  בצדיקים,  האמונה 
תקופה,  באותה  שהתגיירה.  לפני  בכלל  עוד  וחצאית,  ראש 
קוק,  הרב  אצל  גרה  הייתה  ממש  היא  התגיירה,  שבהמשכה 

שהוא ורעייתו הרבנית ליוו את תהליך הגיור שלה, בהמשך".
פתאום, באמצע שיחתנו, נעמד יוסף, מסתכל לעבר השמים 
ומברך "ברוך אתה ה'... שככה לו בעולמו". מה קרה? אנחנו 

מתפלאים. "ראיתי למעלה ציפור יפה", הוא משיב.

מכיתת המצטיינים לישיבה
והתגיירה,  ליהדות  בישראל  כאן  התקרבה  אמו  בהן  בשנים 
ואז, לפני כ-6 שנים, הגיע  הוא עוד גר אצל אביו, בבולגריה. 
שהכיר  אמו  נדהם:  כשבנה  בבולגריה,  ממושך  לביקור  אמו 
הייתה  אמנם  היא  ראש.  כיסוי  עם  לגמרי,  אחרת  אליו  חזרה 
אמו  לו:  התברר  ואז  שהכיר.  מזו  אחרת  אבל  שמחה,  נראית 
משהו  שזה  חשבתי  לא  אבל  התפלאתי,  אמנם  "אני  התגיירה. 
נגד מה שראו שאמי  נגד דת,  היו  רע. הגויים שם בעיר אמנם 

נוהגת, אבל לי לא הייתה בעיה עם זה".
הכרת יהודים בבולגריה? פגשת ביהודים?

סלומון,  יוסף  לרב  אותי  לקחה  אמי  ביקור  באותו  רק  "לא. 
שליח חב"ד לבולגריה, אדם צדיק שפועל בבולגריה במסירות 
בכל  נפש  במסירות  יהודיים  תינוקות  מל  הוא  עצומה.  נפש 

בולגריה. הוא היהודי הראשון שראיתי והכרתי".
יחד עם אמו, עלה לאחר ביקורה לישראל. אמו כבר חיה אז 
חיים דתיים וחרדיים, אך הוא עדיין לא. הוא למד בינתיים בבית 

ספר "עמל" בטבריה, שם התקבל לכיתת מצטיינים.
אבל לפני שנתיים וחצי, החל המפנה גם אצלו. "בעקבות אמי, 
החלטתי גם אני לקיים כמה מצוות. היה זה אחרי שהתייאשתי 
רק  הזה  שבמקום  והבנתי  שלי,  הרפואי  ומהמצב  מהרופאים 
האמונה תעזור לי. האמת היא שאני בלבי תמיד האמנתי שיש 
מצוות,  כמה  לקיים  שהתחלתי  אחרי  פתאום,  אבל  אלוקים, 
נכאבים הבלתי  איך המצב הרפואי שלי השתפר.  ראיתי  ממש 
הרב  אצל  שהייתי  ואחרי  הפסיקו.  ברגליים,  לי  שהיו  פוסקים 
מדהימים  סיפורים  בבית  אצלו  ראיתי  עוד.  התחזקתי  קוק, 
אמיתי.  צדיק  מולי  ראיתי  חכמים.  האמונת  את  אצלי  שחיזקו 
הרב קוק אוהב את כולם ומקרב את כולם, ואף פעם לא דוחה 

אף אדם, אפילו גוי, ומקרב את כולם לה'". 
ואז נכנסת ללמוד בישיבה של הרב? 

"קודם כל החלטתי לעזוב את בית הספר 'עמל' בטבריה בו 
למדתי. אני רציתי להיות רופא והשקעתי בלימודים, אבל אחרי 
שראיתי שאלוקים קיים והוא עושה את כל הניסים האלה ושיש 
עולם האמת ושיש חיים אחרי המוות, החלטתי שאני לא רוצה 
וללכת  הספר  בית  את  לעזוב  החלטתי  אז  בשקר.  יותר  לחיות 
ללמוד בישיבה, אפילו עדיין בתור גוי, והעיקר שאעשה את מה 

שבורא עולם רוצה".
מה למדת בישיבה?

"הייתי ממש רוב הזמן בישיבה, וכמי שרצה להכין את עצמו 
לגיור, למדתי בעיקר הלכות, ומאד מאד נהניתי. היה לי ספוק 
ושמחה, וכל העצבות והדיכאון שהיו מנת חלקי לפני כן עקב 
מצבי, פשוט נעלמו ממני. הייתה לי שמחה עצומה מהלימוד, 

והתפעלות מהתורה ומהצדיקים. 
"אני זוכר משהו מעניין: כשקיבלתי על עצמי לחזור בתשובה, 
היו לי חלומות מאד רעים בלילה, חלומות מאד מפחידים שלא 
לו  יש  אולי  קוק,  הרב  אל  הלכתי  אז  בגללם.  לישון  יכולתי 
פתרון. הוא שאל אותי קודם כל אם יש לי קופת צדקה בבית. 
אמרתי, כן. והוא אמר: אז לפני שאתה הולך לישון, שים שם 
משהו. האמת שלא הבנתי מה הקשר לקופת הצדקה. איך היא 
תפתור לי את החלומות הרעים, מחמתם יכולתי לישון בקושי 
שעתיים בלילה. כשהגיע הלילה הקרוב,  אמרתי לעצמי שאין 
כמה  אמר. שמתי  מה שהרב  את  לעשות  ועליי  לעשות  מה  לי 
מטבעות בקופה, ובאותו לילה, ראו זה פלא, ישנתי כמו תינוק 
בלי אף חלומות רעים. זה היה דבר פלא, אחרי חודש וחצי של 

חלומות ביעותים מידי לילה".

הפחד: האם אצא מזה חי?
שבגלל  הבין  אז  אך  בוריין,  על  ידע  כבר  הוא  ההלכות  את 
מצבו הרפואי יש לו בעיה גדולה, שכן הוא לא יכול לקיים את 
ברית המילה. "הפרופסור שטיפל בי באותה תקופה, לא חלם 
לאפשר לי לעבור דבר כזה. הוא לא האמין שאני אשרוד הליך 
כזה בכלל. אחרי שהתקרבתי עוד ועוד ליהדות, וכמו שסיפרתי 
הבין  לא  פשוט  הוא  והבעיות,  התסמינים   לי  להיעלם  החלו 
חולה  שהייתי  תקופות  לי  היו  השתפר.  המצב  איך  קורה,  מה 
רק  אלא  ללמוד,  יכולתי  לא  ומהכאבים  סיבוכים,  מיני  כל  עם 
לקרוא תהלים ולענות אמן בישיבה של הרב קוק, והיו לי מהם 
כמה מקרים שהלכתי לישיבה עם נפיחות וכאבים  עד כדי כך 
שכבר הפסקתי להאמין לרופאים, ואחרי התפילה או התהלים 
בישיבה, חזרתי פשוט בלי כאבים. היה זה ממש מעל הטבע. 
וגם הנפיחות שממנה סבלתי במקומות שונים בגוף באותו זמן, 

ירדה מעצמה בלי שום צורך לתרופה".
אבל מה עושים עם הברית עצמה? כיצד יהפוך ליהודי כשר 
אותו  הפנה  קוק  הרב  מספר,  הוא  ובכן,  מילה?  ברית  מבלי 
למומחים הגדולים בתחום, לבדוק מה בכל זאת ניתן לעשות. 

רופאים  ולהרבה  מקומות  להרבה  והלכנו  שחיכינו  "אחרי 
הגענו  מילה,  ברית  שאעבור  לכך  הסכימו  לא  מקום  ובשום 
לפרופ' אוריאל מרטינוביץ, שהקים את המרכז הארצי לקרישה 
בדיקות  אותו  העביר  מרטינוביץ  השומר.  תל  החולים  בבית 
הוא אישר   - רפואית  כראוי מבחינה  אותו  ואחר שבדק  רבות, 
שזה אפשרי ושניתן לערוך את הברית. הוא ידע שצריך לעשות 
את זה, והוא לקח על עצמו את האחריות. וב"ה", אומר יוסף 
ועיניו בורקות, "הצלחנו לעשות בשבוע שעבר את ברית המילה 
ב'מעייני הישועה' שהסכימו מצדם לערוך את זה אצלם, והכל 
עבר ב"ה טוב מאד, ממש מעל  הטבע. לפני הברית כן היו לי 
קצת חששות, כי כל הרופאים כמעט אמרו לי שאני אמות אם 
אני אעבור את הברית, הם אמרו את זה במאה אחוז. אבל ב"ה 

לבסוף הכל הצליח במאה אחוז".
מדוע כל כך התעקשת על הברית, למרות הסיכונים? 

של  אחת  שנייה  כמו  שווים  לא  גוי,  כמו  שלמים  חיים  "כי 
לא  שהם  האלה  החיים  כל  ומבחינתי  הצליח,  הניתוח  יהודי. 
הברית  ולפני  'שם',  הייתי  אני  שקר.  הם   - תורה  ולא  יהדות 
אמרתי לעצמי שאם יש בורא לעולם ויש עולם אמת והכל נכון 
ויש צדיקים שאנחנו רואים שהם אמת, אז שווה להיות יהודי 
ולהיפטר  גם לשנייה אחת אחרי הברית, להגיד' קריאת שמע' 
מהעולם. לפני הברית, הזהירו אותי רופאים רבים מבעיות דם 
רבות ודימומים, אבל לא היה שום דבר ממה שהם אמרו, ב"ה. 
הכל עבר בהצלחה מרובה וללא כאבים, וכבר בימים הראשונים 

ישבתי והלכתי ולמדתי תורה".
בבית  לחדרו  ולאחריו  הניתוח  ביום  הגיעו  מבקרים  עשרות 
על מעשהו האמיץ.  אותו  חיזקו  הישועה, שם  מעייני  החולים 
בין השאר ביקרו אותו מורו ורבו הגר"ד קוק, הגרש"א שטרן 
גם   - ולהבדיל  ועוד,  ועוד  בידרמן  הגר"א  ברק,  בני  רב מערב 
אמנים, כדוגמת מונה רוזנבלום, שאף הלחין לו על המקום שיר 

בשם "שלא עשני גוי".
היו רופאים, הוא מספר, שייאשו את סטפן ואמרו לו "עדיף 
גוי חי מאשר יהודי מת", אך סטפן השיב בעזות דקדושה "אני 

מעדיף למות כיהודי אך לא לחיות כגוי".
ושמח  התרגש  שליט"א  קוק  דב  רבי  הגה"צ  הברית,  לאחר 
והתרגש  גדולה,  בהצלחה  עברה  שהברית  לשמוע  מאוד 
שמו  נקרא  כבר  כאמור  שהיום  סטפן  של  דקדושה'  ומה'עזות 

בישראל "יוסף".
הרב הוסיף ואמר, שזה מחזק לשמוע משפט שכזה מגר צדק, 
וזה מאוד מחייב אותנו כיהודים." אם גר צדק לפני גירותו שלא 
אנו שחייבים  נאמר  כזה, מה  חייב בשום מצווה אומר משפט 

בקיום התורה המצוות"...
ריגשו אותך, כל המבקרים שהגיעו לחדרך בבית החולים?

ובאים  צדיקים,  כך  כל  ישראל  עם  שמחתי.  מאד  "מאד. 
לבקר חולים. זו מצווה לבקר את החולים ולשמח אותם. מאד 

התרגשתי מזה".
מה התכניות שלך כעת?

"אני מתכנן לעשות את מה שהרב יגיד לי". 
מה המסר שלך לקוראים?

שכדי  ישראל,  עם  את  אוהב  כך  כל  שה'  הוא  שלי  "המסר 
- הוא מוכן לעשות את כאלה  יקיים מצוה אחת  שיהודי אחד 
אותו  ולהוציא  עולם,  לבורא  אותו  ולקרב  אותו,  ולרפא  ניסים 

מכל הבעיות הרפואיות - כל זה רק כדי שיקיים מצוה אחת".
 קשה לראות על פניו את המתח שעבר בשבוע שעבר, "

יחד עם בני משפחתו וידידיו, בזמן שחייו היו תלויים לו 
מנגד - עת אשר עשה צעד אמיץ במיוחד כדי להצטרף 

לעם היהודי. יוסף, סטפן עד לפני שבוע, עבר ברית 
מילה בתהליך רפואי לא פשוט, שרופאים רבים הזהירו 

אותו לפניו כי הוא עלול בוודאות ליטול את חייו.

הגרש"א שטרן והגר"ד קוק מבקרים את יוסף בביה"ח
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בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.
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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.
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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
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בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 
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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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הטורקית
החזית

יחס אוהד מצד השלטונות. גשר 
הבוספרוס המחבר בין אסיה לאירופה



15 כ"ד באדר א' תשע"ו 4/3/16



הפיגוע הקטלני שהיה בסוף השבוע שעבר 
בטורקיה, הוכיח שגורמי הטרור הקיצוני 

  רואים במדינה זו את מי שנאבקת בהם
זו גם הסיבה לנרמול היחסים המסתמן 
עם ישראל, ולהידוק הקשר עם קבוצות 
האורחים היהודים המגיעות לטורקיה 
 את הראיה לכך אפשר היה לראות 
באלה הימים כאשר קבוצת-ענק של 

יהודים חרדיים, מכל רחבי תבל, בראשה 
עמדו הגאון הרב פנחס זביחי והרב שלמה 
זביחי, הגיעה לטורקיה על מנת להשתטח 
על קברו של רבי חיים פלאג'י, והתקבלה 

בכבוד מלכים, תוך שכוחות הבטחון 
הטורקיים עושים כל מאמץ אפשרי על 

מנת לאבטח את חברי הקבוצה  במהלך 
שהותם בטורקיה התברר להם שהשינוי 
המשמעותי לא קרה רק בשל התחממות 
היחסים בין ישראל לארדואן, אלא בעיקר 

מפני היעדרם של התיירים הרוסיים 
שמילאו את עריה של טורקיה בהמוניהם, 

ולאחר התדרדרות היחסים בין פוטין 
לארדואן, בעקבות הפלת המטוס הרוסי 
בשמי סוריה, פסקו להגיע לכאן באופן 
מוחלט  הכרזת בית העלמין היהודי 
באיזמיר, בו טמון הגר"ח פלאג'י, כאתר 
תיירותי, היא רק אחת הראיות לשיפור 

המצב  ומה הקשר בין אותו גאון וצדיק 
לימי הפורים הממשמשים ובאים?

אלי שניידר

וגועשת בעקבות הפיגוע הקטלני שהיה לפני מספר שבועות  טורקיה רועשת 
ליד בנייני הפרלמנט. לא כל יום מצליחים גופי הטרור לגרום להרג המוני של 
העם  של  ה'סמל'  הממשל,  בנייני  ליד  ועוד  פצועים,  וכ-100  הרוגים  עשרות 

הטורקי.
שהפיגועים  כיום  יאמר  שלא  עצמו  את  המכבד  אחד  מומחה  כמעט  אין 
התכופים בשטחה של טורקיה מתבצעים כתגובת-נגד מול הממשלה הטורקית, והנשיא ארדואן, 

המנסים להיאבק בטרור, ובמיוחד במדינה האסלאמית, הלא הוא ארגון דאע"ש.
טורקיה הבטיחה השבוע לחדור בפלישה קרקעית גם אל תוככי סוריה שכנתה, וזאת על מנת 
כל  את  שומעים  בדאע"ש  עליה.  גם  המאיימים  זו,  בארץ  הקיצוניים  הטרור  גורמי  נגד  להילחם 
בסוף  באנקרה,  בפיגוע הקשה  ביטוי  לידי  באה  מהן  בפעולות, שאחת  ונוקטים  הללו,  ההכרזות 

השבוע שעבר. 
מי שעוקב אחר מהלך העניינים, מבחין שאכן נוצר כאן 'מזרח תיכון חדש', כשהשחקן הראשי 
הגדול ביותר באזור זה היא טורקיה, המנסה לעשות מה שלא מוכנות לעשות המדינות הערביות 

האחרות, ובהנהגת ארדואן יוצאת בשצף-קצף נגד גורמי הטרור הקיצוניים.
כמוהו,  מאין  חיובי  נוסף,  למהלך  גורם  האחרונים,  בחודשים  שנוצר  הזה,  החדש  המהלך 
שאודותיו מספר לנו השבוע הרב שלמה זביחי, יו"ר מוסדות 'תפארת רפאל'. הרב זביחי, שחזר 
בימים אלה מביקור בטורקיה, ועמד בראש קבוצה חרדית גדולה שהשתטחה על קברו של הגאון 
רבי חיים פלאג'י זצ"ל, מספר על היחס האוהד של השלטונות הטורקיים כלפי האורחים היהודיים, 
ועל ה'פתיחות' הגדולה של גורמי הממשל, שהוכיחו שאם הם רוצים - הם יכולים לפתוח את כל 

השערים.
"ואמנם  זביחי,  הרב  מספר  הדרך",  כל  לאורך  מאבטחים  לנו  הצמידו  טורקיה  "שלטונות 
המאבטחים שליוו אותנו היו בלבוש אזרחי, וזאת על מנת לא לעורר תשומת-לב מיותרת, אבל 
אחרי הכל הרגשנו הפעם הרבה יותר בטוחים מאשר בביקור שערכנו אשתקד, שבו כמעט והתעלמו 
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מאתנו לגמרי".
כפי  רבים,  בתחומים  ביטוי  לידי  בא  הזה,  השינוי-לטובה 
שמספר לנו הרב זביחי, תלמידו החביב של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
אשר שאב ממורו ורבו את אהבתו וחיבתו לגר"ח פלאג'י ומנהל 
ומארגן במסירות נפש מזה שנים רבות את ההשתטחות על ציונו 
של הגר"ח פלאג'י בבית העלמין היהודי בעיר איזמיר. "הצוותים 
יותר מאשר  הרבה  לקראתנו  באו  וההנהלה שלהם  המלון,  בבתי 

בשנים קודמות", הוא מספר.
הביטחון  ואנשי  המלווים  אותם  הזהירו  שבעבר,  בעוד 
הרי שהפעם  המידה,  על  יתר  זה  במקום  להיחשף  לא  הטורקים, 
לא די שֵאירחו את קבוצת היהודים הגדולה, אלא אפילו המנהל 
הכללי של מלונות 'הילטון' באיסטנבול, האחראי על 5 בתי המלון 
למלון  במיוחד  הגיע  הטורקית,  המטרופולין  בעיר  'הילטון'  של 
בבוספורוס על מנת להיות איתם, לשמוע על צרכיהם הייחודיים 

של בני הקבוצה היהודית, ולספק להם את כל מבוקשם.
כשהודיע  הבטחות-סרק.  הפריח  ולא  סתם,  דיבר  לא  המנכ"ל 
כל  את  למלא  אשתדל  אישית  ש'אני  המקדימה  הטלפון  בשיחת 
ניגשו  והראיה, שכאשר  ְלמה שאמר.  משאלותיכם', הוא התכוון 
אליו ואמרו שזקוקים לאולם תפילה ל-5 הימים הבאים, היה מוכן 
ה...מסגד המקומי שאינו  בידיהם את מפתחות  המנכ"ל להפקיד 

פעיל בימי החול.
כשהסבירו לו שאין מצב שיהודים יתפללו במסגד, ָּפַעל תיכף-
לידי  והעבירו  במלון,  הגדולים  האולמות  אחד  של  לפינויו  ומיד 
גם  קרה  כך  בישוב-הדעת.  שם  להתפלל  שתוכל  כדי  הקבוצה, 
בשדה התעופה באיסטנבול כשהקציבו להם בשעת בוקר מוקדמת 

מקום לתפילת שחרית.
אלו הן חלק זעיר מהחוויות שעברו על חברי הקבוצה שהגיעה, 
בראשות הרב שלמה זביחי, לפקוד את קברו של הגאון רבי חיים 
פלאג'י זצ"ל, מגאוני-גאוניה של יהדות טורקיה. אמנם רבי חיים 
 – הקבוצה  אבל  באיזמיר,  היהודי  העלמין  בבית  קבור  עצמו 
ששמעה מראש, עוד בשלבי ההתארגנות בארץ, על ההתחממות 
המחודשת ביחסי ישראל-טורקיה – החליטה להאריך את שהותה 
לארצותיהם,  יום  באותו  עוד  חזרו  קודמות  שבשנים  ובעוד  שם, 

הפעם המשיכו לפקוד בתי כנסת ואתרים יהודיים נוספים.

אתר היסטורי
ההוגן  ביחס  "נוכחנו  זביחי,  הרב  מספר  הגענו",  כאשר  "מיד 
של כל המי-ומי שהשתנה מן הקצה אל הקצה". במהלך שהותם 
בטורקיה יתברר שהשינוי המשמעותי לא קרה רק בשל התחממות 
של  היעדרם  מפני  בעיקר  אלא  לארדואן,  ישראל  בין  היחסים 
בהמוניהם,  טורקיה  של  עריה  את  שמילאו  הרוסיים  התיירים 
הפלת  בעקבות  לארדואן,  פוטין  בין  היחסים  התדרדרות  ולאחר 
מוחלט.  באופן  לכאן  להגיע  פסקו  סוריה,  בשמי  הרוסי  המטוס 

היעדרות זו ניכרת גם בתיירים שהגיעו עד היום מגרמניה.

מה  הרבה  יש  שליהודים  יודעים  הטורקיים  השלטונות  גם 
עלמין  בתי   3 בעלמא.  לתיירות  כוונתנו  ואין  בארצם,  לעשות 
העולם  גדולי  את  שנזכיר  ולפני  המדינה,  ברחבי  פזורים  גדולים 
התהפוכות  שלאור  נציין  שם,  הקבורים  המאוד-מפורסמים 
המתרחשות בטורקיה בשנים האחרונות, מצאו הרב זביחי ואנשיו 

חידוש מפליג בבית הקברות באיזמיר.
בבית עלמין זה טמון ראש גולת טורקיה, הלא הוא רבי חיים 
את  ביודעה  הטורקית,  הממשלה  נוספים.  תורה  וגדולי  פלאג'י, 
העולם,  יהודי  לכל  המקום  של  העצומה  ההיסטורית  החשיבות 
ממדרגה  תיירותי  כאתר  זה  עלמין  בית  על  לאחרונה  הכריזה 

ראשונה.
גדר  הקמת  כמו  מעשיים,  דברים  לביצוע  הביאה  ההכרזה 
מחיות  המקום  על  שישמור  מה  העלמין,  בית  סביב  ממש  של 
עדיין  המעוניינות  מ'חיות-אדם'  גם  כמו  באזור,  המסתובבות 
לכלות ולהרוס כל מה ששייך ליהודים. ואכן, מספר הרב זביחי, 
כאשר הגענו בימים אלה לאיזמיר, שמחנו לגלות שהגדר חסמה 
ואף  בעבר,  לנו  שהציקו  פוחזים  נערים  של  למקום  כניסתם  את 

רדפו אחרינו.
על  להשתטח  והתכוַננו  העלמין,  לבית  כשהגענו  אשתקד, 
הציון, הגיחו לפתע צעירים ערביים שהחלו להשליך אבנים. אנשי 
הקבוצה היהודית ידעו שאסור לפחד מהם, ויש להחזיר מלחמה 
שערה. ואכן, ניהלו מאבק עם הפורעים הערביים, שמיהרו לנוס 
על נפשם. לפני התקנת הגדר, פגעו הערבים גם בפריטים הקשורים 

לבית העלמין. 
ואם כל זה נגרם בעקבות התדרדרות היחסים עם רוסיה, ומצב 
הפליטים בגבול עם סוריה, שהביאו לנרמול היחסים עם ישראל, 
גדולי  של  קבריהם  את  לפקוד  נוחה  לאפשרות  גם  שהביא  מה 
ב'תפארת  אומרים  כך,  על  לברך  אלא  לנו  אין  בטורקיה,  ישראל 

רפאל', הגוף המארגן מדי שנה את העליה לציון באיזמיר.

מקומם של גאוני עולם
כדי להבין את נדירותם וחשיבותם של בתי העלמין היהודיים 
בטורקיה, כדאי להקדים ולסקור בקצרה את שלושת בתי העלמין 
העלמין  בית  ו'אנרתקאי'.  'חאסקאי'  'קושקונז'וק',  זו,  בארץ 
קושקונז'וק, בו קבורים בין היתר בעל ה'משנה למלך', ה'מחנה 
גדול  הררי  על שטח  אחרים, מתפרס  רבים  תורה  וגדולי  אפרים' 

מאוד, כשמסביבו שני הרים גבוהים, וגיא עמוק בינותם. 
ה'מחנה אפרים', הלא הוא רבי אפרים נבון, נולד לאביו בקושטא 
בשנת תל"ז, ובשנת תס"א לאחר נישואיו עלה לירושלים יחד עם 
חמיו הגביר, וישב בה בשלווה ובהתבודדות במשך כ-10 שנים, 
וסייע רבות ביד אחיו העניים בעיר הקודש. בשלב מסוים החליט 
בו  לשוב לקושטא, ושם מצא את בעל ה'משנה למלך' שהפציר 

לקבל עליו את עול הרבנות, וכך היה. 
רבות,  שנים  לאורו  ליהנות  אפרים'  ה'מחנה  של  דורו  זכה  לא 

ביקש  פטירתו  לפני  תצ"ה.  ניסן  כ"ו  ביום   ,58 בגיל  נפטר  והוא 
מבנו, רבי יאודה נבון, בעל ה'קרית מלך', שייאות להביא לדפוס 
נפקד  לאתר  השנים  ברבות  הפך  שבטורקיה  קברו  כתביו.  את 
ידי תושבי העיר איסטנבול, וטורקיה בכלל,  במיוחד, לא רק על 
אלא גם יהודים מכל העולם הגיעו לבית העלמין בקושקונז'וק, על 
מנת להעתיר תפילה ובקשה על קברו של הגאון המופלא ההוא.  

גם ה'משנה למלך',  נטמן  ה'מחנה אפרים'  בבית הקברות של 
זה  נוספים. בית-עלמין  וגדולי ישראל רבים  רוזאניס,  יהודה  רבי 
הגיא  עם  הרים  שני  על  וממוקם  מאוד,  גדול  שטח  על  מתפרס 
אל  גדולה  מגורים  שכונת  נבנתה  השנים  במשך  שבאמצעם. 
הדבר  אירע  שבהן  הארצות  בכל  וכמו  העלמין,  בית  שטח  תוך 
חומות האבן של  על  לראות את המצבות  באיסטנבול אפשר  גם 

הבתים, על המדרגות, ואיפה לא. 
בית הקברות השני קרוי 'חאסקאי', וגם הוא אתר קבורה רחב-

ממדים. לפני כ-20 שנה נספרו כאן למעלה מ-22,000 מצבות, ועל 
פי הערכות מקצועיות שנאמדו באתר, היו במקום קרוב ל-80,000 
 1540 משנת  היא  שנמצאה  ביותר  הקדומה  המצבה  מצבות. 
למניינם, ועל פי עדויות נראתה בבית קברות זה גם מצבת-קברו 
של רבי אליהו מזרחי, הרא"ם, אחד ממפרשיו הידועים של רש"י. 
כמו כן קבורים כאן רבים מגדולי האחרונים, כמו מהר"י בסאן, 

ואחרים מבני דורו.
בית הקברות השלישי הוא 'אנרתקאי', ובו נמצא קברו של בעל 
ה'סמיכת חכמים'. בית העלמין נבנה במורד הר, ובצמוד לו הוקם 
בית  שטח  על  הגדול  בחלקו  הממוקם  טורקיה,  צבא  של  בסיס 
שהושחלו  מצבות  בחלקי  בקלות  לצפות  ניתן  כאן,  גם  העלמין. 

בבנייתן של חומות הבסיס הצבאי. 
הגאון בעל ה'סמיכת חכמים', רבי נפתלי כץ, לא נולד בטורקיה. 
שימש  נוראיים,  ויסורים  מרדיפות  ימיו  כל  שסבל  זה,  גאון 
ברבנות בכמה מהריכוזים היהודיים הגדולים, כמו אוסטרובצא, 
פרנקפורט, פוזנא, פראג, ועוד. הוא היה בדרכו לארץ ישראל, אלא 
שבמהלך המתנתו לאניה בנמל איסטנבול, שמעו בני הקהילה על 
הגאון שנמצא בקרבם, ביקשו ממנו להישאר בעירם לתקופת-מה, 

ולבצר את היהדות במקום. 
גאון זה התפרסם גם כמי שחיבר תפילות ופיוטים רבים, שנבעו 
אולי כתוצאה מהרדיפות שנרדף ומהיסורים המרובים שפקדוהו 
בביתו,  אש  פרצה  בפרנקפורט  רבנותו  בתקופת  חייו.  בימי 
שכילתה בתוך זמן קצר את כל בתי הקהילה היהודית, שניצלו את 
ההזדמנות וטפלו בו את האשמה. בעקבות השריפה ביקש מושל 
העיר להכניסו לבית האסורים, ורבי נפתלי הוכרח לעזוב את העיר 

ולהימלט על נפשו. 
בית הכנסת בו התפלל ה'סמיכת חכמים' נמצא עד היום במרכז 
איסטנבול, וגם הוא משך אליו במשך העשורים האחרונים רבים 
נפטר  כץ  נפתלי  רבי  זו.  לארץ  המגיעים  היהודיים  התיירים  מן 
בחברון,  שיקברוהו  כתב  שבצוואתו  והגם  באיסטנבול,  לבסוף 

נקבר לבסוף בגולת טורקיה.



הטורקית
החזית

בית כנסת בשישלי טורקיה רבה של טורקיה הרב חלווה עם הרב זביחי ורבה של מלון הילטון אילן אלכסי הרב אילן והרב זביחי בשיחה עם מנהל מלונות הילטון האיסטנבול
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משוועים לתיירים
כשהם  זביחי  הרבנים  מגיעים  פלאג'י  חיים  רבי  של  קברו  אל 
עמוסים וגדושים בבקשות לתפילה, לישועות ונחמות, שהופקדו 
ובהם  איש,  מאות  ידי  על  ישראל  מארץ  צאתם  טרם  בידיהם 
תלמידים חכמים מפורסמים ביותר. סגולת ההשתטחות על קברו 
מוסדות  של  והתפילות  רבות,  שנים  מזה  נודעה  זה,  צדיק  של 
'תפארת רפאל' על הציון מסייעות לאנשים רבים להיחלץ מצרות 

ומצוקות.
זו הסיבה שמדי שנה, עם התקרב יום הזכרון של אותו צדיק, 
או  למסע,  להצטרף  רבות  בקשות  זביחי  הרב  אצל  מתקבלות 
לחלופין מפקידים היהודים בקשות לישועה, המוזכרות על הקבר 

בסילודין. 
להם  והתירו  מיוחד,  חדר-קירור  עבורם  הקצו  המלון  בבית 
ולהכשיר את כל מה שצריך. מי שסייע  להביא משגיחי כשרות, 
בעניינים אלה לכל אורך מהלך המסע הוא הרב אילן אלקסי, רבו 
כאחד  רבות  שנים  במשך  שמכהן  ומי  אביב,  בתל  'הילטון'  של 

מפעיליה המרכזיים של אגודת ישראל בתל אביב. 
הקבוצה  חברי  חששו  לא  לטורקיה,  הנוכחית  הנסיעה  מעצם 
כלל. אחרי ההודעות והדיווחים על נרמולם מחדש של היחסים, 
'כיון שאני מכיר את  גם אם בפועל לא נחתם עדיין שום הסכם, 
מהלכי המדינה הזו ומנהגיה, בפרוטרוט, לא חששתי הפעם לנסוע 
לשם, בניגוד מוחלט לאזרחים ישראלים שעדיין לא מכניסים את 
אפם למדינה זו', אומר הרב זביחי. זו היתה הסיבה שהפעם נמנו 

מאות איש על חברי הקבוצה שהגיעו לטורקיה. 
כנראה  זקוקים  אינם  התיירים הישראלים המבקרים בטורקיה, 
לבתי כנסת... הם פוקדים את ההרים הגבוהים שבדרום המדינה, 
חלה  שם  וגם  ההרים,  שבשיפולי  היערות  במעבה  מטיילים 
נסיגה של ממש במצב הביטחון של התיירים המגיעים מישראל. 
באסיה   97% מהם  קמ"ר,   779,452 פני  על  משתרעת  טורקיה 
יעד מועדף עבור כ-300,000  ו-3% באירופה, והיא היתה בעבר 
ישראלים - ויש הטוענים שהמספר הגיע קרוב ל-400,000 - שהיו 

מגיעים אליה מדי שנה. 
גשר  איסטנבול,  ובמיוחד  טורקיה,  משמשת  מיקומה  בשל 
יבשתי, תרבותי, פוליטי ומדיני בין אסיה לאירופה. לטורקיה גבול 
עם לא פחות מ-7 מדינות: גרוזיה, ארמניה, איראן, עיראק, סוריה, 
פני  על  פרוסים  היהודים המתגוררים באיסטנבול  ובולגריה.  יוון 
האירופאי,  בצד  וכ-55%  האסייתי  בצד  כ-45%   - כולה  העיר 
כשהגשר המפורסם ביותר בעולם, החוצה את הבוספורוס, מחלק 

בין שני הצדדים. 
חשוב לזכור בהקשר זה, כי טורקיה היתה המדינה המוסלמית 
הראשונה, אשר הכירה בישראל מהיום שלאחר הקמתה. במשך 
תקופה ארוכה, כמעט עד לתחילת שנות ה-90, היחסים התקיימו 
בצורה מינימליסטית. בתחילת העשור האחרון של המאה ה-20, 
תנופה  ולתת  רדיקאלי  לשינוי  לפעול  החליט  הטורקי  הממשל 

ליחסי שתי המדינות. 
צבאי  פעולה  לשיתוף  הסכמים  נחתמו  שבו  הזמן  גם  היה  זה 
דולר  מיליון  כמאה  היתה  הסחר  עלות  זו,  בתקופה  וביטחוני. 
וזאת  זו מגיעה לשני מיליארד וחצי דולרים,  בשנה. היום, עלות 

מבלי לקחת בחשבון את התחום הצבאי ואת תחום התיירות. 

גזרת הגר"ח פלאג'י
אי  לפורים,  הסמוכים  בימים  פלאג'י,  הגר"ח  על  מדברים  אם 

אפשר שלא להזכיר את אשר קרה עימו בימים אלה. 
לפעמים אתה מעיין בספר תורני והלב מפסיק מפעום. זה קורה 
בדרך כלל כאשר מחבר הספר, ענק בתורה ובהלכה, ואינו חשוד 
שהיה  מעשה  בספרו  מתעד  וכיו"ב,  סרק  גוזמאות  הפרחת  על 

וכולך נחרד למשמע הדברים.
זה קרה לנו השבוע כשעיינו בספרו של הגר"ח פלאג'י זצ"ל, 
עשרות  חיבר  בטורקיה  ימיו  כל  שחי  זה  גאון  חי".  לכל  "מועד 
ספרים בכל פרד"ס התורה ועשה מהפך של ממש ביהדות טורקיה. 
העיר  של  בתיה  כל  נשרפו  שבו  מקרה  מתעד  הוא  זה  בספרו 
איזמיר, ולא נשאר בהם עד אחד. וכל זה קרה בגלל... "דינמיט" 
יש  הפורים  חג  עלינו  התקדש  לפני  אבל  יאומן,  לא  ויחיד.  אחד 

לשמוע את הסיפור מתחילתו עד סופו.
למעלה  מזה  בדינמיט  היהודים  משתמשים  לא  כבר  באיזמיר 
וותיקי  שבין  הוותיקים  גם  אם  גדול  ספק  אבל  שנה.  מ-150 
הגר"ח  כותב  וכך  לכך.  המקור  ואת  הסיבה  את  יודעים  הקהילה 

פלאג'י זצ"ל:
וצערא  דאגה  ומביאים  מוות  כלי  הם  השריפה  קנה  כי   …"
דגופא, ולפעמים באים לידי קטטה על ידי קנה שריפה, אפילו לא 
יהיה בתוכו דבר הממית, שהוא נקרא בלע"ז שאשימה וקרוש'ס, 
]דינמיט בלשוננו[. ולמרות שאין הוא ממית עם כל זה בקול הברה 
לבד כשהוא שולחו בפתע פתאום מביא רעדה וחלחלה על האדם 
שנה…[,  כ-100  לפני  ניכתבו  שהדברים  להאמין  ]לא  ומתפחד 
ואין צריך  ויריבו עליה,  זה רבו כמו רבו קטטות ומריבות  ומפני 
כי  מינן,  בר  חובל  הוא  ונפש  תקלה  ייצא  וחלילה  חס  אם  לומר 
זמן  ובשום  מקום  בשום  הישראלית  לאומה  נכון  אינו  בוודאי 
ואפילו - שימו לב - בפורים ובחתונות שלא להשתמש בכלי מוות 
תעשה  לא  משום  ואיכא  מקצתיה  ולא  מיניה  לא  וכדומה,  כאלו 

כמעשיהם".
נעצור לרגע בקטע זה ונצטט פעם נוספת את המילים האחרונות: 
אלו  אחרות:  ובמילים  כמעשיהם".  תעשה  לא  משום  "ואיכא 
איסור  אשתקד  שפירסמו  הגאונים  הרבנים  דברי  על  ש'היקשו' 
מנהג  ביטול  משום  בכך  שיש  ואמרו  בדינמיט  שימוש  על  חמור 
ישראל, יש להשיב להם שאמנם אנו מבטלים בכך מנהג, אבל לא 
פלאג'י  הגר"ח  שכותב  וכפי  גויים  של  מנהג  אלא  ישראל  מנהג 

'משום לא תעשה כמעשיהם'.
בקנה  לדלק  מיבעיא  "ולא  וכותב:  פלאג'י  הגר"ח  ממשיך 

שריפה, כרוכות וקשורות מעפר שריפה הנקרא פולבורה, שקורין 
טאקארק'ס או פיגיאסינו, נכון לאומה הישראלית לעשות אפילו 
אלוקים,  עליה  יגן  איזמיר  בעירנו  יש  וכבר  ובחתונה,  בפורים 
טאקטקה  לא  בפורים  להטיל  שאין  הקדושים  מרבותינו  הסכמה 

ולא מיגיקס, וכדומה, ולא שום דבר הבא מחמת עפר שריפה. 
וגם המנהג להכריז בשבת זכור להזהירם על זה, וזהו בפורים 
דאיכא שמחה רבה, והוא הדין בחול המועד, דלא הותר בדברים 
אלו שהגם שניראה לכאורה כי בדברים קטנים וקלים כאלו לית 

בהו סכנת מוות מכל מקום לא ייבצר מצער ונזק.
אירע  "וכן  הנורא:  המעשה  לתיאור  זצ"ל  הגאון  מגיע  וכאן 
שהיה  שנה,  למאה  קרוב  זה  אלוקים,  עליה  יגן  איזמיר  בעירנו 
שריפה גדולה ונישרפו - שימו לב, כבר אמרנו שאין מחברים אלה 
אחד,  בית  אם  כי  נישאר  ולא  העיר  בתי  כל   - בהגזמות  חשודים 
וזה היה מחמת שבחתונתו של גוי אחד מאילי הארץ הטילו מאלו 
הניירות כרוכות וקשורות מאבק שריפה עולים ויורדים הניקראים 
זה היה השריפה  ידי  ועל  ונפל אחד מהם על בית אחד,  פיגיקס, 
מסוכנים  לא  שלכאורה  האחרים  החומרים  מאלו  וגם  העיר  בכל 
הווה עובדא שזרקו בארץ וחזר ועלה לעיני בני אדם היושבים שם 
וכמעט שהיו ניסמים עיניהם. ועוד אירע שנידלק המצנפת והכובע 

של אשה אחת וכפשע היה בינה ובין המוות.
"לכן, מסיים הגר"ח פלאגי, חוקה חקקתי גזירה גזרתי שבשום 
בעלי  לכל  גזרתי  וגם  הדברים,  מאלו  להטיל  יוכלו  לא  וזמן  עת 

החנויות שלא יוכלו למכור מאלו הדברים".
2 סיבות הניאונו לצטט את כל דבריו של הגר"ח פלאגי בעניין 
היו  שכבר  יודע  לא  שעדיין  מי  לכל  להוכיח  כדי  ראשית,  זה. 
אחרים  אסורים  ובחומרים  בדינמיט  והשימוש  מעולם,  דברים 
וגם לא בדורנו.  ימות השנה לא החל בתקופתנו  ובשאר  בפורים 
הרבה-הרבה שנים לפני שהתפוצצו החומרים הללו ברחובותינו 
יוכלו  כבר אסרו רבני העיר איזמיר את השימוש בדינמיט 'שלא 
להשתמש בהם בשום עת וזמן', וגם על בעלי החנויות הוטל איסור 

חמור בעניין.
אבל החשיבות העיקרית בדברים הנ"ל היא להוכיח לאיזו רמה 
של אסונות עלולים חלילה להגיע כתוצאה משימוש בחומר הנפץ 
של הילדים בפורים. אם באיזמיר נדלקו כל בתיה של העיר, הרי 
שהיום כאשר סמוך לבתים יש בלוני גז ופריטים נוספים העלולים 
להידלק ולבעור תוך חלקיקי שניות, הדבר חמור שבעתיים ושבע 

שבעתיים. וכדי בזיון וקצף.
כך או כך, הגאון והצדיק הזה, רבי חיים פלאג'י, עסק בתקנת 
גם  זו  הסתם  ומן  העיקרית,  גדולתו  נשאבת  ומכאן  ישראל,  כלל 
שמביאות  כמי  נודעו  ציונו,  על  המתקיימות  שהתפילות  הסיבה 
חברי  של  הגדול  מספרם  ישראל.  בית  לעמך  מידיות  ישועות 
שיפור  על  מלמד  לטורקיה,  השנה  שהגיעו  החרדית  הקבוצה 
שבשנה  מקווה  'אני  המדינות.  שתי  בין  היחסים  במצב  מגמתי 

הבאה, נגיע לכאן עם אלפי יהודים', אומר הרב זביחי.


הרב אילן אלכסי והרב זביחי בהכשרת מטבח במלון הילטון באיסטנבול
הרב שלמה זביחי בתפילה על 
קברו של הגאון הגר"ח פלאג'י זצ"לקברו של הגר"ח פלאג'י זצ"ל

תפילת שחרית בשעה מוקדמת בשדה התעופה באיסטנבול בדרך לאיזמיר
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לפני כמה ימים הגעתי לקנות גמרא ב'אור החיים'. 
נכנס לחנות אני מעיף  וכאדם שקרא לא מעט ספרים בילדות, בכל פעם שאני 

מבט שמאלה, לכיוון ספרי הקריאה, לראות מה חדש שם.
אז דבר ראשון, נדמה לי שזו תעודת כבוד עבורנו העובדה שאם תיכנסו לכל חנות ספרים 
חרדית, תיווכחו שמשהו כמו 70-80 אחוז מהספרים המוצגים והנמכרים בה הם ספרי קודש 

)חומשים, גמרות וכו'(, ורק בעמודון אחד או קצת יותר נמכרים גם ספרי הקריאה.
זה לא מתבטא בשטח  )מוגזמת מעט( בספרי הקריאה, אבל כל  נכון שיש פריחה חרדית 
המדף בכל חנות ספרים חרדית. אחרי הכל, עדיין 80 אחוז בערך תופסים ספרי הקודש, ורק 
השאר הם ספרי הקריאה, הבישול וכו'. לא מעט מהמו"לים החרדיים אמרו לי את זה במפורש 
בשנים האחרונות, למרות שזה גם די ברור לעין: רוב רובם של הספרים הנמכרים הם ספרי 
הקודש )מי לא צריך פעמיים בשבוע ספר-קודש מתנה לבר מצווה?(, ושוק ספרי הקריאה על 

מאות או אלפי הכותרים החרדיים שיוצאים בשנה, הוא דווקא כמעט זניח.
ובכל מקרה, אני עדיין מביט בכל פעם שמאלה, לכיוון ספרי הקריאה. נכון, אני לא מחפש 
לקנות ספר - כי גם לא ממש אקרא - אבל מעניין לדעת מה קוראים הילדים או אפילו המבוגרים 
של ימינו. ואז, בהצצה למדף ההוא, השבוע, ראיתי שסופר מאד מוכר שאהבתי בילדותי, אחד 
הסופרים החרדיים הכי מפורסמים ומוכרים, הוציא לא מזמן ספר חדש. כיוון שקראתי כמעט 
את כל ספרי העלילה שלו בעבר, 12 או 13 במספר, החלטתי לחזור קצת לילדות ולקנות גם את 

הספר החדש. וזה מה שמילא את לילותיי האחרונים, דקות לפני ששקעתי בשינה.
ומה אני אגיד לכם? פשוט התאכזבתי. הסופר הכל-כך מוכר, שהוציא את הספרים אולי הכי 
נקראים בציבור החרדי, הוציא ספר גרוע. העלילה הייתה טרחנית, לא מהודקת, לא מותחת, 

לא כתובה טוב, ופשוט גרועה, מתחילתה ועד סופה.
וזה עוד חצי צרה. השם שלו אולי נהיה כל-כך מוכר בשנים מאז שהפסקתי לקרוא אותו, 
שהוא פשוט הרשה לעצמו לזלזל בספר הזה בקוראיו; אין כמעט עמוד בספר שלא היו בו 
טעויות ושגיאות: אותיות יתירות, מילים כפולות, שגיאות קשות בעברית, ומה לא. אני יכול 
להתערב על כך שלמרות שמופיע קרדיט למגיהה בראש הספר, הספר הזה מעולם לא עבר 

הגהה.
ככל שחשבתי על זה, נדמה לי שיש שתי סיבות לכך שספרי הביכורים או הבאים אחריהם 
תמיד יהיו טובים הרבה יותר מאלו שיבואו אחרי 12-13 ספרים. ראשית, עייפות החומר. כמה 
כבר עלילות מפותלות יכול בן אדם אחד לכתוב? אז בספר הראשון והשני ואולי גם השלישי 
וקצת הרביעי, העלילה באמת מושקעת. יש כמה וכמה זירות, יש כמה וכמה תעלומות, וככל 
שמתקדמים בעלילה תעלומה אחת נפתרת ושנייה נפתחת. קורה כאן משהו. אבל בספר ה-10, 
מה כבר תוכל לכתוב שלא כתבת עדיין? על עוד חפרפרת בשב"כ? על עוד פצצה שתרעיד 
את העולם? הרעיונות כבר נגמרים, וזה ניכר היטב בכל ספר חדש של אותו סופר, ואתו גם 
רוב הסופרים האחרים שאני מכיר. הספר השלישי והרביעי לרוב יהיו גרועים יותר מהראשון 

והשני המושקעים.
רק  לא  הם  מכיר,  שאני  החרדיים  הסופרים  כל  כמעט  הזמן.  חוסר  היא  השנייה  והסיבה 
בשעות  בישיבה  ר"מ  השלישי  חינוכי,  מרכז  מנהל  ההוא  בשוטף,  עיתון  עורך  זה  סופרים: 
בשעות  שנכתב  בספר  להשקיע  אפשר  כבר  כמה  סמינר.  י"א  בכיתה  מחנכת  וההיא  הערב, 

הלילה המאוחרות אחרי יום שלם של עבודה כשאתה נלחם מול השינה?
אז ברור שישנם יוצאי דופן.אני מניח שיש כאלה שהכתיבה שלהם רק משתבחת עם השנים. 
אבל אני, לפחות, קצת התאכזבתי השבוע לראות את דמותו של הסופר האגדי שעשה לי את 

כל שנות הילדות והנערות, מתנפצת לי מול הפנים.

ואם אנחנו כבר בענייני כותבים, הנה זן של כותבים שונים בעיתונים שקצת משעשע 
אותי: אלה שמנכסים לעצמם יותר מידי חשיבות, ומצטטים את עצמם. 

כזה,  משהו  יהיה  זה  כאלה.  כותבים  של  ומדורים  כתבות  קורא  אני  מדי  יותר 
בערך: "לקראת סיום הישיבה הארוכה השבוע של גפני עם נתניהו, הציג בפניו גפני דרישה 

מפתיעה, אותה אמר לי כאן כבר לפני חודשיים בראיון )ד' טבת תשע"ו, גיליון 534(".
או כזה: "כבר נכתב כאן בעבר לפני 7 שנים על הכביש העילי החדש שייבנה בין אילת 
לקרית שמונה )"הכביש המקפיץ", גיליון 2,054(, והשבוע הגיע הכביש החדש לויכוח בין 

ראשי המועצות המקומיות"...
וואו. אתה באמת חושב, כותב יקר, שאי מי מאיתנו שמר את כל הגיליונות שכתבת בהם אי 
פעם, שאתה מפנה אותנו לאותו גיליון ישן-נושן? ואולי אתה מתכוון שנלך לספריה הלאומית 
שאתה  באמת  שנוודא  כדי  ישן  עיתון  אותו  עם  המיקרו-פילם  את  ונבקש  העיתונים,  לאגף 

חשפת כבר את הנושא לפני חודשיים, שנה או יובל?
והאמת היא שאני לא באמת לא מבין למה הכותבים השונים עדיין עושים את זה. הרי כבר 
וכמו   ,)65 גיליון  יחידות",  )"חמש  פעם  לא  כאן  נושא הציטוט העצמי המגוחך  על  כתבתי 
כן גם הזכרתי את הנושא של החשיבות העצמית המופרזת שנותנים הכותבים לאיזה עמוד 
בעיתון, שאתה כקורא לא זוכר כבר דקה לאחר הקריאה מה היה כתוב בו )"חמש יחידות", ג' 

תמוז תשע"ה(. אז נו, די עם זה.

ושחרור קיטור אחרון. טוב, עם הדבר הבא חייבים כבר לעשות סדר. ממש חייבים.
ימים. הגעתי לפגישה בעיר אלעד, ולאחר שהיא הסתיימה  זה קרה לפני כמה 
חיפשתי מעריב באזור. איפה יש כאן תפילת מעריב כעת? שאלתי אחד ושניים, 

ושניהם הפנו אותי לשטיבלא'ך הקרובים, "סלבודקא".
הלכתי לאזור שכיוונו אותי, חיפשתי וחיפשתי ולא מצאתי שטיבלא'ך בשם "סלבודקא". 
רק אחרי חיפוש ממושך למדי, כשאני הולך הלוך חזור, מצאתי בית כנסת בשם כלשהו, שאני 
כבר לא זוכר, שכולם מכנים "סלבודקא". מאיפה אני אמור לדעת את זה? וכך עברתי לידו 

פעם ופעמיים מבלי להיכנס אליו. כי יש לו שם אחר, לא סלבודקא.
לתורה  "העליה  אופרוף,  לשבת  בהזמנה  לך  כותבים  כנסת.  בית  כל  עם  כמעט  ככה  וזה 
תתקיים בבית הכנסת 'חברון'", וכשאתה מחפש ברחוב עמוס בתי הכנסת שלט בשם "חברון", 
מתברר כי אין אף בית כנסת שכזה. לבית הכנסת קוראים "חניכי יוצאי בוגרי הישיבות", אלא 
רק שעל שום שהגבאי המיתולוגי שנפטר לפני 6 שנים למד שנה ורבע בחברון, קוראים לבית 

הכנסת הזה, "חברון".
אז במטותא, נא לעשות סדר בדברים. אם החלטתם לכנות את בית הכנסת "פורת יוסף", 
"פוניבז'" או "לייקווד", אל תשאירו את זה בכינוי של החבר'ה ותעבדו עלינו בשלט למעלה. 

מה שכתוב למעלה, זה מהיום השם שלכם, גם כששואלים אתכם ברחוב. אוקיי?

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", פותחת פרשת השבוע, פרשת ויקהל. 
הרבה פעמים הקהיל משה את עם ישראל. מדוע זה מצוין במילה "ויקהל" דווקא 

בפתיחת הפרשה שלנו?
אמר ה'ילקוט שמעוני': "אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפניהם 
ושבת  שבת  בכל  קהילות  להקהיל  הבאים    - צורות  ממך  שילמדו  כדי  שבת  הלכות  ברבים 
ולהיכנס בבתי מדרשות,  ללמד להורות לבני ישראל את דיני התורה, איסור והיתר, כדי שיהא 

שמו של הקב"ה נמצא בין בני ישראל".

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שדפקו אצלכם בדלת ראשוני הת"תניקים מהישיבות שלמדתם בהן אי-פעם, וקיוו 

לעקוף את כל הת"תניקים הפראיירים שייצאו לאסוף רק באדר ב'?

ספר אחד יותר מידי

חמש יחידות // חנני בלייך
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וירא השמאל והנה המון העם הנבער לא יודע 
את אשר מימינו ומשמאלו, ויאמר, הנה דעת 
הקהל איננה מעוצבת דיה, הבה נתחכמה לו 
ונתערבה במחשבותיו ובשיחו הציבורי למען 
יקבע המיעוט הקולני את סדר היום הציבורי. ויבן הרי חדשות 
בירושלים וגופי תקשורת לרוב, וישלוט בהם ללא מיצרים, 
וידברר את אג'נדת השמאל ויצנזר את שאר הדיעות הלוך וצנזור.
ויבן השמאל בחכמה היררכיה ברורה אשר לא יבוא שמה 
מסבירן ימני מוצלח או איש דת אמיתי, בעבור אשר לא יסיטו 
את סדר היום הציבורי למחוזות לא רצויים כמו אמת או יושר 
תקשורתי, ויצג את מדינת ישראל ככובשת ויהלל את השמאל 
אשר יביא שלום יום אחד, ויסקר את אוסלו ויתרגש עד למאד, 

ויאמר אל העם, נו, ראיתם? הנה שלום ועכשיו.
ויהי היום, והנה לא שלום ולא בטיח, רק אש ותמרות עשן. 
ויקם העם ויעשה חשבון נפש, יען כי ראה את אשר עשה לו 
השמאל בקסמיו וירא את השלום כי חלום הוא. ויתבונן וימצא 
כי ישמעאל שונא לישראל באשר הוא שם. וימשל העם עליו 
ראש ממשלה ימני מתון ויאמר העם את דברו ברגליו אשר בחרו. 
אז יבוא המתבונן מן הצד ויצחק למו לאמור, הנה העם חושב 

דבר אחד והתקשורת מדברת דבר אחר.
ותקצוף התקשורת על העם, ותסקר לאמור מה לכם שבת 
בממשלת ימין קיצונית אשר תביא את כולכם לאבדון, אתם לא 
מבינים מה אתם עושים, רק אנחנו מבינים, רק השמאל לשלטון.

ויתחוב העם את אצבעותיו באוזניו ולא הקשיב לתקשורת 
כי איבד בה אמון ויאמר אליה לאמור, לא עוד כי קלטנו אתכם, 
כולכם שמאלנים בעלי אג'נדות שקופות, ונהיה אנחנו לשקופים 
בעיניכם ולא כן הייתם בעינינו, כי לכם גופי התקשורת הקולניים 
אשר זועקים מתחת כל עץ רענן, ועתה קבלו זאת באהבה כי 

אנחנו הרוב ואתם המיעוט.

אמות  נזדעזעו  אשר  עד  שיניה  את  התקשורת  ותחרוק 
האולפנים ושדרן אחד כמעט מת, ויגרה השמאל בממשלת 
הימין המצומצמת את הסופרים ואת האומנים בעלי האג'נדה 
הדומה אשר הכריזה על עצמה תמיד בראש חוצות כי השמאל הוא 
תרבותי וידידותי לסביבה ואילו הימין הוא פראי, חסר מעצורים 
וצריך למגרו מן העולם. ויכנו את העם מנשקי קמעות ומזוזות 
ועדר של בהמות אוכלי קש וגבב, ויצליפו בשבט לשונם בגב 
העם, וינסו לשמור על קור רוח אל מול ניצחון הימין, וישדרו 

עליונות ומוסריות, ויבאש ריחם בעיני העם.
והעם משך בכתפיו והמשיך לשלוט וישחק קצת עם הברזים 
של הממשלה, והנה לפתע מה קרה? הזיזו לסופרים ולאומנים 

את התקציבים.
ויצאו הסופרים והאומנים מכליהם ויעמדו על רגליהם 
האחוריות ויזעקו חמאס, וירדו לרמות נמוכות עד מאד ויצעקו 
ויקללו ויצאו ממזגם השלו בעל הניחוח האינטלקטואלי, ויסירו 
מעליהם את המסיכות והאיפור, ויתגלה פרצופם האמיתי, והנה 

הם ככל האדם, לא מוסריות ולא בטיח.
וישטמו העם את השמאל אשר הונה אותם שנים, בתקשורתו 

באומנותו ובהבליו, ויקטן השמאל בעיני העם עד למאד.
ותמשך התקשורת להציק לממשלה בתוקעה מקלות בכל 
גלגל אפשרי, ותזמן עתירות משפטיות ותקדם וועדות חקירה 
נגד גופי שלטון, ותגש קובלנות לרוב, ותסקר את כשלונות 
הממשלה הנוכחית, ותזעק ותשרוט ותנשוך ותיפול על הרצפה 
ותבכה מרה, יען כי סר חינה בעיני העם ויעשה לו גופי תקשורת 

אחרים על פניה.
וילך השמאל במשרדי התקשורת הנטושים הלוך ובכה, 
ויזכור את הדגה ואת האבטיחים אשר היו מנת חלקו בעבר, 
ויקונן ויאמר, איכה היתה לכל כך לא מקובלת בעיני ההמונים 
הנבערים אותה קריה נאמנה אשר בעבר היללוה בשערים ובראש 

כל חוצות, איפה טעינו, האם לא היינו ערמומיים מספיק, האם 

לא היינו מספיק כוחניים, איך הגולם קם על יוצרו בכזו קלות, 

הלו המה ההמונים הנבערים והמועילים?!

וילך ויבוא אצל מקדש אהרון ברק הלו הוא כהן ומורה דרך 

לאג'נדת השמאל והוא אשר חולל את המהפכה המשפטית אשר 

קבעה כי אין הרוב יכול לשלוט ללא עזרה משפטית כובלת 

וחונקת, ויבך ויתחנן לו ויאמר ברק ברק למה עזבתני, הלו כל 

צרי היו לראש ממשלה, והעם אשר איתי נעמדו מרחוק ואהא 

בעיניהם כמטרה לחיצי לעג שנונים, ועתה מה תאמר אלי?

ויאמר אליו אהרון ברק, יען אשר לא הערכת את כח העם 

וזילזלת בו, עתה תישא חטאתך, כי הרגיש העם את תעלוליך 

ואת משחקיך אשר שיחקת בו, היית שקוף מדי, והעם אשר 

איתך בחל בך ובאמצעיך התקשורתיים והמגוונים ויטוש אותך 

כאשר נטש הרוכב את הסוס הסורר אשר מרד באדוניו. הרי 

סוף כל דבר התקשורת נועדה לשרת את העם ולא ולהטיף לו.

ועתה ידוע תדע כי המעוז האחרון אשר נותר לך הוא בית 

המשפט העליון אשר בכיסי הקטן, ואם יפול בו דבר וישתנו 

בו הסדרים, נבול תיבול אתה ושמאלניך איתך, הגן עליו מעתה 

בחירוף נפש וזכור כי העם מרגיש בעלבונו אשר עלבת בו, 

ויחשוד בך על כל צעד ושעל, חבק את העם כי זהו הסיכוי 

היחיד שלך למלוך על ישראל, עזוב לך עמותות שמאל קיצון 

אשר מכפישים שם עמם בחוצות, זה שקוף מדי. נסה פחות 

 לתקוף את הממשלה, ועוד ישובו אליך העם ודעותיו עימו.

ויודה השמאל לאהרון ברק וישב ויתכנן את צעדיו.



השמאל - ההתפרקות

משל ושנינה // משה ולדר



"החלטנו לחסוך לרכב 
משפחתי, אבל מה כבר 
אפשר לעשות עם הכסף 

כשהריבית אפסית?"

הסקפטי
כדי לחתן ילדים בכבוד 
חייבים להתחיל לחסוך 
חשבתי להיצמד למדד 

אבל תמיד הבחירה שלי 
מסתברת כרווחית פחות

המתוסכל

הלחוץ
החלטנו לחסוך לרכב 
משפחתי. אז חשבתי 

להשקיע בשקלים ואני לא 
רגוע אם זו ההחלטה הנכונה

8860*חייגו עכשיו
סכום מינימאלי להפקדה: 50,000 ₪. סכום מקסימאלי להפקדה: 5,000,000 ₪. במועד הפירעון, הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה 
לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית. במקרה של משיכת כספים לפני תום תקופת הפיקדון ישולם סכום קרן ההפקדה כשהוא צמוד למדד, ללא תוספת ריבית, וההצמדה תהיה לעלייה ולירידה במדד, ללא הבטחת 

קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם.

עם פיקדון קרמבולה אתם יכולים להיות רגועים

פיקדון קרמבולה
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, מציעים לכם את הפקדון היחיד
שבו לא משנה באיזה מסלול תבחרו, התוצאה תמיד תהיה הרווחית ביותר!

ובנוסף – מאפשר לכם למשוך את הכסף בכל יום שתרצו.

ללקוחות כל הבנקים

פיקדון קרמבולה
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, מציעים לכם את הפקדון היחיד
התוצאה תמיד תהיה הרווחית ביותר!

הפקדון היחיד שמאפשר להשקיע בשני מסלולים שונים,
ובוחר עבורכם בסוף התקופה את הרווחי מבין השניים.
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