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ינון פלח

מילה זו מילה
צועדים  שנה  עשרים  כבר 
בשבילי  וליברמן  נתניהו 
הישראלית.  הפוליטיקה 
פעמים  זה,  לצד  זה  פעמים 
נתניהו  פעמים  זה.  נגד  זה 
כאיש  וליברמן  כפוליטיקאי 
משותפת,  ברשימה  יחד  שניהם  לעיתים  מקצוע, 
ולעיתים, זה מול זה, כשהאחד מבקש לרשת את 

השני.
כמנכ"ל  הפוליטית  דרכו  את  החל  ליברמן 
נתניהו,  של  נפשו  את  היטב  יודע  הוא  הליכוד. 
יותר מכל אחד אחר בליכוד. הוא מכיר בעיקר את 

חולשותיו של ראש הממשלה.
נתניהו,  של  לממשלתו  לחבור  שבחר  לאחר 
בעבר,  כנגדו  שהשמיע  הגידופים  אינספור  חרף 
ביצע ליברמן פניית פרסה. הוא התנצל על דבריו, 
הסביר שהם לא היו במקומם, וביקש לפתוח דף 

חלק.
המפותלת  בעלילה  נוסף  פרק  נפתח  השבוע 
שהוצמד  בכינוי  או  נתניהו-ליברמן,  ששמה 
"ליבריהו"  לחילופין  או  "ביברמן",  לשניים: 
ימשיכו  השניים  שלכם.  הפייבוריט  מי  תלוי   –
בעתיד.  גם  הפוליטיים  הפרשנים  את  להעסיק 
חלקם יאכלו את הכובע פעמים נוספות. איש מהם 
וממשלת  הרצוג  על  חשבו  בא.  זה  את  ראה  לא 
השישים  וממשלת  ליברמן  את  וקיבלו  אחדות 

ושישה.
הפוליטי  לתרגיל  למי שחשב שהקרדיט  ואגב, 
שליברמן  השבוע,  הבין  לנתניהו,  מגיע  האחרון 
הוא שעשה תרגיל לנתניהו. שר הביטחון המיועד 
מתח את עצביו של נתניהו כהוגן, העמיד דרישות 
מפליגות, יזם משבר מדומה במהלך המשא ומתן 
והתערבות  עצבים  מורטי  ימים  לאחר  והצטרף 

אישית של נתניהו. הוא את שלו קיבל.
כזה הוא ליברמן. כך היה במשא ומתן שהתקיים 
לפני שנה בעת הקמת הממשלה. רק ברגע האחרון 
הבין נתניהו שליברמן מותיר אותו עם קואליציה 

צרה על חודו של קול.
ליברמן ידע כבר בעת הקמת הממשלה: מפלגה 
בת שישה מנדטים לא תקבל את משרד הביטחון. 
בייחוד  ביתנו,  ישראל  נח.  לעיתוי  חיכה  הוא 
לאחר פרישתה של ח"כ לוי-אבקסיס, היא הסיעה 
על  אם  הזה,  המפתח  פי  על  בקואליציה.  הקטנה 
הביטחון  משרד  את  מקבלים  ח"כים  חמישה 
ומשרד הקליטה, כחלון עם עשרה מנדטים, בנט 
וליצמן  שבעה  עם  דרעי  מנדטים,  שמונה  עם 
ראשות  את  לדרוש  יכולים  שהם  הרי  שישה,  עם 
ברוטציה, מחצית מהבית של משפחת  הממשלה 
נתניהו בקיסריה, תפקיד הרמטכ"ל לאחד מאנשי 

שלומם ומיליארד שקל במזומן.
זו הסיבה להתעקשותו של בנט בדבר שינויים 
בנט,  כלות.  ועיניו  בליברמן  מביט  הוא  בקבינט. 
לראשות  עד  ארוכים  למרחקים  רץ  עצמו  שרואה 
בת  מפלגה  כיצד  להבין  מתקשה  הממשלה, 
הימני  הנתיב  דרך  אותו  עקפה  מנדטים,  חמישה 

הכיבודים  בעוגת  יותר  גדול  נתח  וקיבלה  קיצוני 
של נתניהו.

אלא שליברמן הוא סוחר טוב. הוא יודע שאת 
מה שאי אפשר להשיג בתחילת העונה בשל יוקר 

המחיה, ניתן להשיג בסוף עונה ברבע מחיר.
המהלך  את  ניתח  ליברמן  של  מאנשיו  אחד 
רצה  משליברמן  יותר  כך:  האחרון  הפוליטי 
חשוב  לו  היה  מילה,  זו  מילה  שאצלו  להוכיח 
להוכיח שאצל נתניהו המילה שלו היא לא מילה 

שניתן לסמוך עליה.

האופורטוניסט

לכבוד
שר הביטחון הפורש

משה בוגי יעלון
אני מבין שהחלטת להניח את המפתחות. ביום 
הודעת  במהלכה  עיתונאים  מסיבת  כינסת  שישי 
הודעת  הביטחון.  שר  מתפקיד  התפטרותך  על 
לא  הפוליטיים,  מהחיים  זמן  פסק  לקיחת  על  גם 
לפני שהצהרת שבבא העת, בכוונתך להתמודד על 

הנהגת המדינה.
הממשלה  בראש  הטחת  הדברים  במהלך 
מפלגה.  אותה  איננה  שהיא  הליכוד,  ובמפלגתך, 
קראת תיגר על מפלגת הליכוד הנוכחית שגורמים 
באלו  פירטת  לא  נכון,  עליה.  השתלטו  קיצוניים 
וציפי  חזן  שאורן  להניח  סביר  מדובר.  קיצוניים 
חוטובלי אינם כוס התה שלך. אבל היי, בפרישתך 
מישהו  עוד  הליכוד  לרשימת  הכנסת  מהכנסת, 
הטרי  הח"כ  קיצוני:  ימני  מגדיר  הייתי  שלבטח 

יהודה גליק.
אמת  שאמרת,  הדברים  וכל  ייתכן  יעלון,  מר 
כן  אני  הדברים.  באמיתות  ספק  מטיל  אינני  הם. 
מטיל סימן שאלה גדול, באשר לעיתוי שבו בחרת 

להניח את המפתחות ולומר את אשר על ליבך.
בראש  אמון  לך  שאין  הבנת  בדיוק  מתי 
הממשלה? אחרי צוק איתן? בפרשת החייל היורה 
סגן  דברי  סביב  הסערה  של  בעיצומה  בחברון? 
שאתה  בדיוק  הבנת  מתי  גולן?  יאיר  הרמטכ"ל 
ונתניהו לא משדרים על אותו גל? הרי מחודש מרץ 
שנים  שלוש  הביטחון.  כשר  משמש  אתה   2013
תמימות אתה עומד בראש הפירמידה הביטחונית, 

תחת נתניהו כראש ממשלה. מה נשתנה?
שהאופורטוניזם  מהמחשבה  להימלט  קשה 
השבת,  כניסת  לפני  עוד  להתפטר  אותך  הניע 
במקום להיות מפוטר כמה ימים לאחר מכן. ברגע 
שנתניהו ביקש ממך, לטובת הרחבת הקואליציה, 
לוותר על תיק הביטחון לטובת תיק החוץ, בחרת 

לשבור את הכלים.
שר  נולדת  שלא  בעבר  אמרת  עצמך  אתה  הרי 
בתפקיד.  בעודך  אבותיך  אל  תיאסף  ולא  ביטחון 
הרי זו הפוליטיקה. האם אתה מעדיף להיות חבר 
חברים   61 בת  קואליציה  על  הנשענת  בממשלה 
שנסחטת ע"י חברי כנסת מירכתי רשימת הליכוד, 

או שגם אתה, כבכיר בהנהגת הליכוד, היה עליך 
לחתור להרחבתה של הממשלה?

זהו בדיוק אחד מתפקידיו של ראש הממשלה: 
לדאוג למשילות. לדאוג לכך שמדינת ישראל לא 
תלך לבחירות בכל שנה וחצי. זה האינטרס שלך 
כפי שהוא אינטרס של כל אחד מנבחרי הציבור. 
בחירות מוקדמות גורמות נזק לכלכלה וממאיסות 

את השלטון הציבורי על אזרחי המדינה.
אדוני השר המתפטר, טענת שגורמים קיצוניים 
הליכוד  תנועת  לא  "זו  הליכוד.  על  השתלטו 
ז'בוטינסקי  זאב  שהצטרפתי אליה – הליכוד של 
שלך.  ההתפטרות  בנאום  אמרת  בגין",  ומנחם 
הזה.  בביטוי  שמשתמש  הראשון  לא  אתה  אגב, 
האחרונים,  העשורים  בשני  הליכוד  פורשי  כל 
של  הליכוד  תנועת  לא  שזו  לנו  מסבירים 
ז'בוטינסקי ובגין. לטובת כולנו, אולי תרענן מעט 
מנחם  של  לליכוד  הצטרפת  מתי  זיכרוננו:  את 
בנובמבר  הייתה  הליכוד  לרשימת  כניסתך  בגין? 
2008 כשיו"ר הליכוד היה לא אחר מאשר היו"ר 
הנוכחי - בנימין נתניהו. להזכיר לך מי היה איתך 
לרשימת  נכנסו   2009 בבחירות  רשימה?  באותה 
הליכוד מירי רגב, דני דנון וציפי חוטובולי. מדוע 

לא בחרת לפרוש כבר אז?
הלאה. בבחירות 2013 נותרת ברשימת הליכוד 
ליברמן  אביגדור  עם  אף הרשימה המשותפת  על 
ו'ישראל ביתנו' ועל אף כניסתו של משה פייגלין 
חשבת  אז  האם  הליכוד.  מטעם  כנסת  כחבר 
אז  האם  ובגין?  ז'בוטינסקי  של  בליכוד  שמדובר 
כן יכולת לשבת בקבינט המדיני ביטחוני יחד עם 

ליברמן כשר החוץ?
של  בכנס  ביקרת  שב-2009  לך,  אזכיר  רק  אני 
פייגלין,  משה  של  בראשותו  יהודית"  "מנהיגות 
קיצוניים  "גורמים  כיום  מכנה  אתה  יורשיו  שאת 
ומסוכנים". האם לטובת קידום אפשרי בפריימריז, 
הם היו פחות קיצונים ומסוכנים, או שדווקא כעת, 
כאשר התבקשת לוותר על משרד הביטחון לטובת 
כובד  את  אתה חש  ביתנו",  "ישראל  צירופה של 
של  ולגורלה  ישראל  עם  של  לגורלו  האחריות 

מפלגת הליכוד?
על  ולהתמודד  לשוב  שבכוונתך  יודע  אני  כן, 
ההנהגה. קודמים לך ניסו לעשות זאת. חלקם עשו 
זאת מתוך רשימת הליכוד, חלקם ניסו לעשות זאת 
מבחוץ. אינני מזלזל בכוחך הציבורי והפוליטי גם 
הנדרשים  הכישורים  כל  את  לך  שיש  ייתכן  יחד. 
לעשות זאת. ייתכן שהנהגתך תהיה טובה לישראל 

יותר מההנהגה הנוכחית. לא זה הסיפור.
אתה  אם  לך,  שנאמין  רוצה  אתה  אם 
תזלזל  אל  לך,  יאמינו  ישראל  שאזרחי  רוצה 
מדוע  היטב  יודעים  הם  שלהם.  באינטליגנציה 
התפטרת רק כעת. הרי היית מעורב בכל המגעים 
של  צירופה  על  דובר  כאשר  הממשלה  להרחבת 
היה  הרצוג  עוד  כל  לממשלה.  הציוני"  "המחנה 
בעיה.  כל  לך  הייתה  לא  החוץ  כשר  לכהן  אמור 
שבו  ברגע  בדיוק  החל  נתניהו  עם  האמון  משבר 
הבנת שנתניהו הבטיח לליברמן את תיק הביטחון.  

הדרישות של 
ליברמן היו 
מאד ספציפיות 
לציבור מאד 
ספציפי. 
בעבר כינו 
זאת "כספים 
ייחודיים", 
"הסחטנות 
החרדית" ושלל 
ביטויי גנאי.
כשליברמן 
דורש פנסיה 
לעולים מברית 
המועצות, זו 
כנראה דרישה 
לגיטימית. 
עובדה שראש 
הממשלה ושר 
האוצר התכנסו 
באישון ליל יחד 
עם ליברמן כדי 
למצוא פתרון 
למשבר.
לפחות מבחינה 
תקשורתית 
המסר ברור: 
חילונים לא 
סוחטים, הם 
דורשים את 
המגיע להם
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אין לכך שום קשר לפרשת החייל היורה מחברון או 
לפרשת סגן הרמטכ"ל.

ותחליט  במידה  אליך:  קטנה  בקשה  רק  לי  יש 
מפלגה  בראשות  הממשלה  ראשות  על  להתמודד 
חדשה, תשתדל שהקמפיין שלך יהיה חף מביטויים 
דוגמת "נתניהו סכנה לישראל". די נמאס לנו מכל 
זה. ניסו את זה לפניך, כולל אלו שישבו עם נתניהו 
בממשלתו: גם לפיד, גם כחלון, גם הרצוג, גם לבני, 
גם ליברמן, גם תנועות חוץ פרלמנטריות השקיעו 
בכך הון רב. כולם נכשלו. לא בגלל שנתניהו הוא 
ישראל  לאזרחי  הסבירו  שכולם  בגלל  טוב.  הכי 
הדבר  את  לומר  במקום  גרוע,  הכי  נתניהו  מדוע 

הפשוט: אנחנו יותר טובים. 
חכמים מאיתנו כבר אמרו: אל תנסה למזער את 
יותר ממנו; ממילא הוא  האחר, תנסה להיות גדול 

יהיה קטן יותר לעומתך.

פרשנות בגרוש

ביטחון,  כשר  שנותיו  במשך  נושא:  ובאותו 
הוצג יעלון באופן שלילי על ידי מרבית הפרשנים 
נתניהו  של  כליו  נושא  בו  ראו  הם  הפוליטיים. 
של  ההרסנית  מדיניות  את  לפועל  שמוציא  והאיש 

ראש הממשלה.
השבוע  חלקה  אחרונות'  מ'ידיעות  קדמון  סימה 
שבחים ליעלון. עיון במאמריה הישנים מגלים עד 
כמה סלדה מהאיש כאשר הגדיר את 'שלום עכשיו' 
תחת  שנים,  מספר  לפני  שכתבה  במאמר  כווירוס. 
יעלון:  על  קדמון  כתבה  הראש"  "איפה  הכותרת 
נורא לחשוב שהוא היה המפקד העליון  זה  "נכון, 
של הצבא שלנו. וזה לא פחות טרגי לחשוב שהוא 
משמש היום המשנה לראש הממשלה. מישהו אמר 

פעם: כשאתה נולד טיפש, זה כבר לכל החיים".

שר  לתפקיד  יעלון  של  מינויו  דבר  כשעלה 
של  הפוליטי  הפרשן  כתב  ב-2009,  הביטחון 
'הארץ' יוסי ורטר: "יעלון החליט שהוא מבין יותר 
טוב מכאלה שכבר הספיקו לשכוח את מה שהוא 
הלמידה  בעקומת  בהתחשב  רב,  וספק   - למד  לא 
יוצא  כשהוא  פעם.  אי  ילמד  אם  הלום,  עד  שלו 
בחוץ קורה לו משהו. משתלט עליו משהו שהופך 
אותו לתמהוני, שממוקם במרחב העכור שבין ח"כ 
מיכאל בן ארי הכהניסט לדניאלה וייס המטורללת".

כתב  אלדר  עקיבא  לשעבר  "הארץ"  פרשן  גם 
באותם ימים: "אפילו סילבן שלום עדיף בביטחון 
בדימוס  שרב-אלוף  שוב  רצוי  האומנם  מיעלון. 
הממשלה  ראש  ליד  האחראי  המבוגר  יהיה  יעלון 
בתקופת המבחן הקריטית? האם זה האדם שיתרום 
שיקול דעת וראייה רחבה? אם לשפוט לפי דברים 
ייתכן  לאיראן,  באשר  באחרונה  אמר  שיעלון 

שדווקא אביגדור ליברמן יהיה הצלע המתונה".
והנה השבוע, אותם פרשנים ביצעו פניית פרסה 
היה  שיעלון  לקוראיהם,  מסבירים  כשהם  חדה, 
קול  מוסרי,  קול  המדינה.  בהנהגת  השפוי  האיש 

צלול, איש אחד ראוי בתוך הסחנה הפוליטית.
את הסיבה למהפך המחשבתי אתם יכולים לנחש 
נגד נתניהו. כשאתה  בלבד: הוא העז לצאת בגלוי 
נרתם למשימה הלאומית החשובה הזו, עברך כבר 
הופך  אתה  נתניהו,  את  שתקפת  ברגע  חשוב.  לא 

לחביב התקשורת וליקיר האומה. 

הנמושות

כאן",  יחיו  שילדיי  שארצה  בטוח  לא  "אני 
במילים אלו פחות אותו יותר סיכם רוני דניאל את 
המונולוג שבחר להעביר בשידור חי לצופי ערוץ 2. 
איחרה  לא  דבריו  בעקבות  שהתעוררה  הסערה 

לבוא. דניאל, הפרשן הצבאי הבכיר, החליט שנמאס 
לו. לא יכול להיות שהעם חושב אחרת ממנו. 

הוא אמנם טען שאין לכך שום קשר למינויו של 
אבל  יעלון,  של  והתפטרותו  ביטחון  כשר  ליברמן 
מעניין שהוא בחר לומר את הדברים דווקא באותו 
יום. אם פרשת החיל היורה הכריעה את גוו השחוח, 

היה עליו לקום ולומר את אשר על ליבו כבר אז.
את  לקבל  מתקשים  אחרים,  רבים  כמו  דניאל, 
הדמוקרטיה כשהיא לא מסתדרת להם עם האג'נדה. 

ליברמן שר ביטחון? לא מתאים להם.
יעלון עצמו, כל עוד הכל  רוני דניאל, כמו בוגי 
נתניהו.  עם  בעיה  שום  אין  התכנית,  לפי  מסתדר 

הבעיה מתחילה, כשהוא לא ממלא אחר רצונם.
ביום ראשון השבוע יחלפו עשרים שנה לבחירתו 
נזרעה  מאז  כבר   .96 בבחירות  נתניהו  בנימין  של 
נתניהו  מכהן  שלם  עשור  מתוכן,  כנגדו.  האיבה 
ממשלה  ראש  היה  לא  עוד  קדנציות.  בארבע 
שהצליח לעורר עליו את חמתה של התקשורת כמו 

נתניהו.
עד כדי כך, שאחד מבכירי פרשניה, מעז לקרוא 
קורא  היה  רבין  מהארץ.  לרדת  לילדיו  חי  בשידור 

להם נפולת של נמושות.
העיתונים  בשני  בתקשורת.  קצר  שיעור  ואגב, 
רוני דניאל.  המובילים בחרו להתייחס לדבריו של 
הדיווח החדשותי די דומה. שימו לב לשינוי הטון 
בכותרת שכל עיתון בחר להציג בפני קוראיו. בעוד 
'ידיעות אחרונות' חש הזדהות עם דבריו של הפרשן 
הצבאי, כותרת העיתון זעקה: "גילוי הלב של רוני 
של  הבית  עיתון  היום',  ב'ישראל  מאידך,  דניאל". 
נתניהו, הכותרת כבר אמרה הכל: "מופע האימים 

של רוני דניאל".
דומה ששתי הכותרות מספרות את הסיפור כולו. 
תלוי באיזה צד של המפה הפוליטית אתם נמצאים. 

אלא שליברמן 
הוא סוחר טוב. 
הוא יודע שאת 
מה שאי אפשר 

להשיג בתחילת 
העונה בשל יוקר 

המחיה, ניתן 
להשיג בסוף 

עונה ברבע 
מחיר.

יותר משליברמן 
רצה להוכיח 

שאצלו מילה זו 
מילה, היה לו 
חשוב להוכיח 
שאצל נתניהו 

המילה שלו היא 
לא מילה שניתן 

לסמוך עליה

עשרים שנה צועדים יחד; פעם אחד עם השני, פעם אחד נגד השני. נתניהו וליברמן במסיבת עיתונאים השבוע                                                             )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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ליתר דיוק, תלוי באיזה צד ממוקם העורך של כל 
מסתירים  לא  היום'  ב'ישראל  מהעיתונים.  אחד 
את זהותם הימנית. ב'ידיעות אחרונות' מתעקשים 
הכל,  לומר  אפשר  כזו  כותרת  על  ניטרליות.  על 

ניטרלית היא לא.

דברים שרואים משם

כנסת  כחבר  ליברמן  של  עמדותיו  בין  הפער 
עוד  הביטחון,  כשר  התנהגותו  לבין  באופוזיציה, 
יתברר בהמשך הדרך. כך היה כשנכנס לכהן כשר 
במעשיו.  מתון  בדבריו,  מיליטנטי  ליברמן  חוץ. 
הוא לא הראשון, מן הסתם גם לא האחרון שיחווה 

את השינוי הקוטבי הזה.
על  תיגר  קראו  לו,  ומחוצה  בליכוד  בכירים 
הזוי",  "מינוי  ביטחון.  כשר  ליברמן  של  מינויו 
הגדיר זאת בני בגין בשבוע שעבר. האם עמדותיו 
שעומדות  הן  החדש  הביטחון  שר  של  המדיניות 
הצבאי,  ניסיונו  חוסר  שאולי  או  החשש,  בבסיס 

הוא שגורם לרבים לחשוש מכניסתו לתפקיד.
חיים  של  הכרעות  מקבל  הביטחון  שר  נכון, 
ומוות. חשוב לזכור: הוא אינו בר הסמכא היחידי. 
שמיעת  לאחר  מתקבלת  ביטחונית  החלטה  כל 
ראש  השב"כ,  ראש  הרמטכ"ל,  של  דעותיהם 
גם  נוספים.  ביטחון  וגורמי  המוסד  ראש  אמ"ן, 
ראש הממשלה אינו מקבל הכרעות על דעת עצמו. 

בהיבט הזה, ליברמן לא יהיה שונה מיעלון.
של  מינויים  הברית,  בארצות  גם  מכך,  יתרה 
מזכירי ההגנה, האחראים על כל נושאי הביטחון 
הרקורד  לפי  נמדד  לא  הגדולה,  אמריקה  של 

הצבאי שלהם.
מזכיר ההגנה ונשיא ארצות הברית מהווים יחד 

את רשות הפיקוד הלאומי - הפורום היחיד היכול 
להורות על שימוש בנשק גרעיני.

היו מזכירי ההגנה האחרונים של  שימו לב מי 
ארה"ב:

האמריקני  בצי  טייס  היה  ראמספלד  דונאלד 
ולא  מפקד  היה  לא  הוא  החמישים.  בשנות 
השתחרר בדרגה בכירה במיוחד מהשירות הצבאי. 
הצעיר  ההגנה  כמזכיר  לכהן  לו  הפריע  לא  זה 
ביותר, שכיהן בגיל 43 תחת הנשיא ג'ראלד פורד 
המבוגר  ההגנה  ולמזכיר   1975-1977 השנים  בין 
תחת  לתפקיד  שוב  מונה   74 בגיל  כאשר  ביותר 

הנשיא ג'ורג' בוש האב בין השנים 2001-2006.
ההגנה  כמזכיר  שכיהן  מי  גייטס,  רוברט 
ושל  הבן  בוש  ג'ורג'  של  האמריקאי בממשליהם 
ההגנה  מזכירי  מבין  היחיד  הוא  קלינטון,  ביל 
האמריקאים האחרונים ששירת ב-CIA  ובמועצה 
לביטחון לאומי במשך 26 שנים, עד שמונה לראש 

 .CIA-ה
ליאון פאנטה, ששימש כמזכיר ההגנה הראשון 
מתהדר  לא  אובמה,  ברק  של  ממשלו  תחת 
בקריירה צבאית ארוכה. ב-1964 התגייס פאנטה 
מבצעים  כקצין  ושירת  הברית  ארצות  לצבא 
שלאחר  השנים  את  ב-1966.  שחרורו  עד  ותכנון 
מכן העביר פאנטה בעיקר בשדה הקרב הפוליטי. 
זה לא הפריע לנשיא לשעבר ביל קלינטון למנות 
אותו לראש הסגל בבית הלבן. זה לא הפריע לברק 
אובמה למנות אותו לתפקיד ראש ה-CIA ב-2009 

ולמזכיר ההגנה ב-2013.
בקדנציה  ההגנה  כמזכיר  שכיהן  הייגל,  צ'אק 
כיתה  זכור בעיקר כמפקד  הראשונה של אובמה, 
נפצע  במהלכה  וייטנאם,  במלחמת  סמל  בדרגת 
החיים  את  מרשים.  צבאי  רקורד  לו  אין  פעמיים. 
שלאחר שנות השירות הצבאי הוא בחר להשקיע 

בזירה העסקית, כאשר עם השנים הפך למיליונר. 
לחבר  נבחר  כאשר  החלה  הפוליטית  פעילותו 

בסנאט מטעם מדינת נברסקה. 
אשטון קרטר, מזכיר ההגנה הנוכחי של ארה"ב, 
המטות  בראש  עמד  לא  הוא  צבא.  איש  איננו 
מסתכמת  שלו  הצבאית  והקריירה  המשולבים 
כל  את  האמריקאי.  הים  בחיל  רופא  בהיותו 
בלימודיו  ספג  הוא  שלו  הבטחונית  הדוקטרינה 

האקדמאיים.
ללמדך, שהרקורד הצבאי לא בהכרח מעיד על 
כשירות לתפקיד. אף אחד מאלו שכיהן בתפקיד 
נבחר  לא  אמריקה,  של  המשולבים  המטות  ראש 
לא  טוב  רמטכ"ל  אומר:  הוי  ההגנה.  למזכיר 

בהכרח יהיה שר ביטחון טוב.

הערה לסדר

מו"מ  מנהל  היה  חרדית  מפלגה  יו"ר  אם 
פוליטי כפי שליברמן ניהל השבוע, אמות הסיפים 
התקשורתיים היו רועדות בעוצמה שסולם ריכטר 

היה קורס תחת עצמו.
ספציפיות  מאד  היו  ליברמן  של  הדרישות 
"כספים  זאת  כינו  בעבר  ספציפי.  מאד  לציבור 
ביטויי  ושלל  החרדית"  "הסחטנות  ייחודיים", 

גנאי.
מברית  לעולים  פנסיה  דורש  כשליברמן 
עובדה  לגיטימית.  דרישה  כנראה  זו  המועצות, 
שראש הממשלה ושר האוצר התכנסו באישון ליל 

יחד עם ליברמן כדי למצוא פתרון למשבר.
ברור:  המסר  תקשורתית  מבחינה  לפחות 
חילונים לא סוחטים, הם דורשים את המגיע להם.


פתאום הוא הפך ליקיר האומה. שר הביטחון הפורש משה )בוגי( יעלון במסדר הפרידה ממשרד הביטחון                                                              )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90(

את הסיבה 
למהפך 
המחשבתי 
אתם יכולים 
לנחש בלבד: 
הוא העז 
לצאת בגלוי 
נגד נתניהו. 
כשאתה נרתם 
למשימה 
הלאומית 
החשובה הזו, 
עברך כבר לא 
חשוב. ברגע 
שתקפת את 
נתניהו, אתה 
הופך לחביב 
התקשורת 
וליקיר האומה



הגזמנֿו
עם החלבה

אבל בקטנה
פחות גדול, פחות קלוריות, פחות יסורי מצפון

יותר טעמים, יותר שדרוגים, יותר פינוקים

מחירים 

משתלמים
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מדורה בשחקים
.1

ישראל  אלפי  שרבבות  שעה  בעומר,  ל״ג  בליל 
מתפללים ורוקדים במירון, אני הייתי בין הגויים, במטוס 
נוסעים, בדרך ממקסיקו לניו יורק בואכה ארץ הקודש. 
מבויאן  הרבי  של  המאירות  פניו  בזיו  לחזות  במקום 
ראיתי  השלהבת,  את  ומעלה  ההדלקה  באבוקת  אוחז 
דייל מקסיקני שואל באנגלית רצוצה: אדוני, רוצה קפה 
או תה? במקום הריקוד העוצמתי המרים את ההמונים 
קדוש  ירושלמי  בקלרינט  מלווה  הקרקע,  מעל  טפחיים 
של ׳לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי׳, שמעתי 
המוקרן  הבטיחות  סרטון  את  המלווים  הצלילים  את 

בתחילת כל טיסה. 
אין מדורה. אין ח״י רוטל. אין חלאק'ה. אין חץ וקשת. 
כמנהג  האש,  על  כסף  בנייר  קארטופאלע׳ך  אפילו  אין 
ילדותנו. יש מטוס. יש גויים, הרבה גויים. קצת מדכא, 
אך פרנסה זו פרנסה. רציתי, לפחות, להשתתף מרחוק, 
מהגובה, בחגיגות. חשבתי לרגע להצית בשחקים מדורה 
סמלית לכבוד התנא האלוקי, אך נזכרתי כי הצתת אש 
במטוס עלולה להשאיר אותי במקסיקו – כלומר, בכלא 
נאלצתי  בכלל.  ועד  הבא,  בעומר  ל"ג  עד   – המקסיקני 
להסתפק בהדלקת פנס המושב. מעט אור דוחה הרבה 

מן החושך. 
יש לנו מסורת במשפחה בנושא זה.

היה זה זקני רבי ברוך מנדלבוים זצ"ל, הרב מטורוב, 
שבערוב ימיו עלה לירושלים ונודע בה כאחד הגאונים 
את  טיפח  קרלין,  חסידי  מחשובי  כאחד  והצדיקים. 
עוד  אותו  והכשיר  מסטולין  ישראל  רבי  ה'ינוקא' 
בילדותו לאדמורו"ת. ר' ברוך מעולם לא פספס את מנהג 
ההדלקה בליל ל"ג בעומר. באחת השנים, ביקש פגישה 
בירושלים.  הכוללים  בשליחות  רוטשילד  הברון  עם 
י"ח אייר, הלא הוא ל"ג בעומר,  הפגישה נקבעה ליום 

במעונו של הברון בפאריז. 
ל"ג  בליל  בהתמדה  למד  בקודש,  כדרכו  ברוך,  רבי 
בירושלים,  בביתו  גם  נהג  כך  במלון.  בחדרו  בעומר 
להתכונן  כדי  הלילה,  של  הקטנות  השעות  עד  ללמוד 
לילה  בשעת  הדלקה'.  ל'עבודת  ובטהרה  בקדושה 
לגג  לבדו  עלה  קודש,  אש  להבת  בו  בערה  מאוחרת 
שקנה  היקרה  העניבה  את  נטל  צרפת,  בבירת  המלון 
במיוחד לקראת הפגישה עם הברון, הצית בה אש ויצא 

בריקוד נלהב. 
ר יֹוַחאי ִנְמשְַׁחתָּ ַאשְֶׁריָך, שֶֶׁמן ָשׂשֹון ֵמֲחֵבֶריָך. בַּ

משתאים  הביטו  הפריזאי  ברחוב  ושבים  עוברים 
באדם הרוקד על הגג ובידו עניבה בוערת אש. הם  היו 
בטוחים שמדובר באדם מעורער בנפשו, המנסה להצית 
את עצמו – או לפחות את הבניין עליו הוא עומד, ומיהרו 
להזעיק את כוחות המשטרה. שני שוטרים חמורי-סבר 
חש  לא  בשלו.  ברוך  ר'  אך  הגג,  עליית  בפתח  ניצבו 
לעצמו  מפזם  עילאית,  בדביקות  לרקוד  ממשיך  בהם, 
הביטו  ההמומים  השוטרים  רשב"י.  הילולת  שירי  את 
בו ממושכות ופסקו: "לא מדובר במטורף, מדובר ברבי 

קדוש". הם נטשו את הגג כלעומת שבאו.

.2
את  מעסיקות  ארה"ב  לנשיאות  משהבחירות  יותר 
של  הססגונית  דמותו  אותם  מעסיקה  ארה"ב,  יהודי 
כשהגעתי  טראמפ.  דונאלד  הרפובליקני  המועמד 
בעיירה  הצעיר'  'ישראל  הכנסת  בבית  לתפילה  השבוע 
שלט  לי  להראות  טרח  מקומי  ידיד  שבניו-יורק,  לורנס 
שמורה  זו  "חניה  בית-הכנסת:  של  החנייה  במגרש 
אבל  כמובן,  לדונאלד,  הכוונה  אין  טראמפ".  לרבאיי 
יהדות  בקרב  מעורר  שהוא  לעניין  קלאסית  דוגמה  זו 
ארה"ב. אפשר לאהוב אותו. אפשר לשנוא אותו. בלתי 

אפשרי להתעלם ממנו.
טיימס",  יורק  "ניו  בעיתון  טור  בעל  רוזנר,  שמואל 
פרסם מאמר פרשנות בנושא. לדבריו, לא מעט יהודים 
משפיעים בארה"ב המתחילים להביע תמיכה במועמד 
אם  כי  דונאלד,  מאהבת  זאת  עושים  לא  הרפובליקני 
עדיין, ההצבעה הטבעית  קלינטון, אבל  הילרי  משנאת 
של יהודי ארה"ב שמורה למועמד הדמוקרטי, בלי קשר 

לטיעון רציונלי זה או אחר.
לטראמפ  מרכזיים  חסרונות  כמה  להלן  ובכל-זאת, 
המרתיעים בוחרים יהודים מתמיכה בטראמפ. ראשית, 
הבוטות המתלהמת שלו. הוא מתייחס באדנות ובגסות 

למיעוטים אתניים, למהגרים וליריבים פוליטיים. 
טראמפ  נגדו,  מתבטא  מוכר  שיהודי  עת  בכל  שנית, 
של   כתבת  למשל,  כך,  לאנטישמים'.  כ'מגנט  מתגלה 
נאלצה  טראמפ  של  אשתו  על  פרופיל  שכתבה   GQ
לפנות למשטרה לאחר שספגה מבול של איומים, כולל 
קללות  היטלר,  של  נאומים  הכוללים  בטלפון  מסרים 
גזעניות, ותמונה מזויפת שלה עונדת טלאי צהוב. עורך 
בעיתון "ניו יורק טיימס", שכתב נגד אנטישמים במחנה 
סוג.  מאותו  מסרים  של  במבול  הוא  גם  הוצף  טראמפ, 
״אחרי המוסלמים והמקסיקנים אתה הבא בתור״, כתב 
פרסם   – במיוחד  יצירתי   – אחר  אחד.  טראמפ  תומך 
הכתובת  עם  לאושוויץ  הכניסה  של  פוטומונטאז׳ 
אמרו  וכבר  השביל.  על  מרוחה  לנשיאות״  ״טראמפ 

רבותינו: אמור  לי מי חבריך, אומר לך מי עתה.
לישראל  ביחס  המועמדים  שעמדת  שמרנים  גם 
הוא  טראמפ  כי  משוכנעים  אינם  עבורם,  מרכזית 
הבחירה הנכונה. הוא אמנם אמר דברים חשובים בנאומו 
בוועידת איפא"ק, לפני כחודשיים, ואמנם מקפיד לדבר 
על תמיכתו הבלתי מסויגת בישראל, ואמנם מתכנן )לפי 
איל-ההון  של  בעידודו  האחרונים  מהימים  פרסומים 
שלדון אדלסון( ביקור בישראל, לאחר ועידת המפלגה 
בקיץ – אבל כל אלה אינם יכולים למחוק או להשכיח 
ליחסי  בהקשר  שלו  תמוהות  התבטאויות  של  סדרה 

ארצות הברית-ישראל.
טראמפ הבטיח לעשות מאמץ ניכר להשכין שלום בין 
ישראל לבין הפלסטינים. הוא רמז שיחתור למעורבות 
תצטרך  שישראל  אמר  הוא  כזה.  במהלך  האו״ם  של 
מי  מקבלת.  שהיא  הביטחוני  הסיוע  כספי  את  להחזיר 
יודע: הוא מועמד בלתי צפוי,  שעוקב אחריו בקפידה, 
עם עמדות לא לגמרי מגובשות, ועם מזג חם. אין לדעת 

מה ידרוש מישראל ביום שייבחר, אך אפשר לנחש שלא 
מתכון  בדיוק  לא  בתוקפנות.  עליו  ויגיב  סירוב,  יסבול 
עם  הבא  הממשל  יחסי  בשיפור  שרוצה  למי  מרגיע 

ממשלת נתניהו.
תמיד  אוהבים  שהיהודים  לזכור  גם  צריך  כאמור, 
להצביע למועמד הדמוקרטי. בשנת 2004, כאשר הנשיא 
 - באינתיפאדה  ובמלחמתו  שרון  באריאל  תמך  בוש 
תמכו  ב־2008  גדול.  ברוב  קרי  בג׳ון  בחרו  היהודים 
על  רמזו  מהתבטאויותיו  שכמה   – באובמה  היהודים 
מדיניותו המסתמנת כדוגמת הבטחתו לנהל שיחות עם 
איראן – ברוב גדול עוד יותר: 78%.  בשנת 2012, לאחר 
ארבע שנים של אובמה, לאחר שכבר הוכח שיחסיו עם 
ממשלת ישראל רעועים, ובעת שהרפובליקנים העמידו 
מולו מועמד שעמדותיו מתונות ומרכזיות, מיט רומני, 
היהודים שוב בחרו במועמד הדמוקרטי – הפעם ברוב 

קצת פחות מכריע של כ־70%. 
באחוזים  לטראמפ  יצביעו  אכן  שהיהודים  בהנחה 
טראמפ  האם  השאלה  על  יהיה  הוויכוח  למדי,  נמוכים 
לא  הרפובליקנים  ליהודים  האם  תירוץ.  או  סיבה  הוא 
תומכים  הרבה  לשורותיהם  לגייס  סיכוי  בכלל  היה 
נוח  תירוץ  להם  מספק  פשוט  וטראמפ   – חדשים 
לשינוי  סיכוי  היה  אכן  או שמא  כישלונם.  את  להסביר 
שמונה  בעקבות  היהודים,  של  ההצבעה  בדפוס  מהותי 
השנים הקשות של יחסי אובמה-ישראל, שהוחמץ בגלל 
שהמפלגה הרפובליקנית בחרה להעמיד בראשה מועמד 
שיש לו אמנם בת יהודייה, ושיש לו נכד יהודי, ושיש לו 
לו – אבל שרק מעט  ומייעץ  יהודי המקורב אליו  חתן 
בו מועמד שייטיב עם מימושם  לראות  יהודים מוכנים 
יהודים מוכנים לראות  יהודיים, ושרק מעט  של ערכים 
בו מועמד שייטיב להגן על אינטרסים יהודיים, ובעיקר, 

שרק מעט יהודים חושבים שיהיה טוב לאמריקה. 
ימים יגידו, ובינתיים, אין רגע דל בארה"ב.

.3
לניו- מהארץ  טסתי  כפול.  מג'ט-לג  סבלתי  השבוע 

לאחר  ישראל.  שעון  אחרי  שעות  בשש  המפגרת  יורק, 
המפגרת  למקסיקו,  המשכתי  בארה"ב,  קצרה  נחיתה 
בשעתיים נוספות אחרי ניו-יורק. כלומר, שמונה שעות 
אחרי שעון ישראל. בשעת ערב מוקדמת לא יכולתי מול 
העייפות, נרדמתי כמעט בעמידה. קמתי באמצע הלילה 
והרהרתי: ג'ט-לג הוא עניין מיושן. מדוע מנהיגי העולם 
לא יכולים לשבת כמו גדולים ולסכם על זמן בינלאומי 

אחיד וקבוע לכל המדינות? 
כשם שהעולם פועל בהבנה שלא מזיזים את הדקות 
– כלומר, כאשר במקסיקו השעה 12:18, בישראל מורה 
על השעון על 20:18 ולא 20:52 – מדוע ייגרע חלקה 
למדינה,  ממדינה  ומוחלפת   המיטלטלת  השעה  של 
בניגוד למניין הדקות הקבוע? אם החברות הסלולריות 
הצליחו לקבוע הסכמי שיתוף בכל העולם, מדוע לקפח 

את השעון?
לטיפולך, שר הפנים אריה דרעי.  

שלמה קוק

דרוש פיתרון לג׳ט-לג. החנייה של ׳רבאיי טראמפ׳ בניו-יורק, מדורת ל״ג בעומר, מטוס 
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בוקר טוב, אמונה

ההכנות  מירון  בהר  נשלמות  נכתב,  זה  שמאמר  בשעה 
הארצי  'המרכז  ובראשם  השונים  הארגונים  של  האחרונות 
למקומות הקדושים' לל"ג בעומר. הוא היום בו פסקו תלמידי 
רבי עקיבא למות, וממילא מסתיימת האבלות. בנוסף, זהו יום 
יוחאי  בר  שמעון  רבי  האלוקי  התנא  של  והסתלקותו  לידתו 

שמקום קבורתו במירון.
במירון,  בציון הקדוש  אינספור פעמים  בחיי  להיות  זכיתי 
את  האופפת  הקדושה,  באווירת  לחוש  מחדש  פעם  ובכל 

המקום.
אך הרשו לי לצנן במעט את החגיגות ואני מבקש לעשות 
אבחנה ברורה בין קדושת המקום וסגולותיו, לבין 'תעשיית 

הכסף' שנוצרה סביב מקום קברו של הרשב"י )ולא רק!(.
כל אדם ששכל בקדקודו, יודע שביהדות אין קיצורי דרך. 
היהדות ככלל, לא מאמינה במושג של קיצור דרך. אמנם עם 
ישראל הוא "עם סגולה", אך תעשיית הקמעות אינה משרתת 
יכול  לא  אדם  ממנה.  ההיפך  את  לצערנו  אלא  המטרה,  את 
לעשות בחייו ככל העולה על רוחו ואז לעלות לרשב"י, לקנות 
נר או לקבל קמיע, ואז הכול בסדר. זבנג וגמרנו. בלא לזלזל 
באף סגולה שמקורותיה בספרי הקדמונים, התעשייה שנבנתה 
ועל  הסגולות,  מושג  את  מחדש  הגדירה  האחרונות,  בשנים 
כך יש להצר. אני מכבד מאוד כל אחד שעושה מאמץ ועולה 
למירון לשפוך שיח ולבקש בקשה, אך הנרות הקדושים לא 

יפתרו לאף אחד את בעיותיו.
הוזמנתי בתחילת השבוע להילולת רבי מאיר בעל הנס בבית 
מסורתי   אירוע  אולגה.  בגבעת  הנס'  בעל  מאיר  'רבי  הכנסת 
חבר  בוסקילה,  אליהו  עו"ד  ידידי  רבות  שנים  כבר  שעורך 
הילולא  הייתה  זו  בחדרה.  היהודי  הבית  ויו"ר  העיר  מועצת 
מסורתית עם הפייטנים האותנטיים, נטילת ידיים וסיום מסכת. 
בהילולות שכאלו, כל המשתתפים זוכים להידבק ברוחניות, 
ההילולא  בעל  של  מתורותיו  ללמוד  בכוונה,  ברכה  לברך 

ולהתחזק בקירבה לאלוקים.
אם סגולות - אז רק כאלו!

 


הדרך  את  בפרשתנו  התורה  מגלה  סגולה,  שמחפש  ולמי 
הנכונה. "אם בחוקותי תלכו". רק הליכה בחוקות התורה, היא 
הערבות לשקט ושלווה. לא משנה מי הוא שר הביטחון או שר 
החוץ, מי הוא ראש הממשלה ומי הוא הנשיא. כאשר הולכים 
אזי  לאורה,  ופוסעים  בחוקות התורה, שומרים את מצוותיה 

ישנה הבטחה מפורשת שיבוא עלינו כל השפע והברכה.
מיני  בכל  להיתלות  מנסים  קמיעות.  לחפש  רצים  אנשים 
רם  בקול  אומרת  השבוע  שפרשת  בזמן  קדושים,  אילנות 
וצלול, מפי הגבורה, שאם נשמע בקול הקב"ה, יהיה לנו טוב. 

ואם חלילה לא - יהיה לנו פחות טוב.
ורבי  מורי  של  במחיצתו  למדתי  האחרון,  שישי  ביום 
העניין  את  העמק,  מגדל  של  רבה  שליט"א,  גרוסמן  הגרי"ד 
'תא  להיות  רבות  פעמים  יכולה  האדם,  של  שהאמונה  הזה 
שהאדם  התניא,  בעל  בשם  הביא  הוא  האדם.  אצל  רדום' 
לבין  שלו,  האמונה  בין  קשר  אין  שבו  למצב,  להגיע  מסוגל 
מה שהוא עושה. המשל לכך הוא חלום שחולם אדם. החלום 
נמצא מחוץ לגבולות המוח שלו, פיל יכול להיכנס בחור של 
שלו  שהאמונה  אדם  כך  באוויר.  לעוף  יכולה  וספינה  מחט 
בד  אבל  בהש"י,  מאודו  ובכל  לבו  בכל  להאמין  יכול  ישנה, 
בבד להתנהג אחרת מהאמונה שלו. והדוגמא לכך הוא מאמר 
קריא".  רחמנא  מחתרתא  אפום  "גנבא  א(  סג,  )ברכות  חז"ל 

גנב, בפתח המחתרת, קורא לאלוקיו שיעזור לו.
מעירים  איך  האמונה.  את  להעיר  הוא  האדם  של  תפקידו 
אותה? על ידי שאדם מתרגל שלא לעשות את המצוות וחובתו 
בעולמו כמצוות אנשים מלומדה, אלא עם טיפה מחשבה למי 
האמונה  את  מעיר  הוא  כך  ידי  על  המצווה,  את  עושה  אני 
בקרבו. לא רק לחיות את האמונה בדמיון, אלא לחיות אותה 

באופן מוחשי  ולפעול על פיה.



נשמע  עד כמה שזה  'מריבת האחדות'?  על  שמעתם פעם 
כך  שהיה  ומעשה  לכך.  עדים  היינו  האחרון  בשבוע  אירוני, 
היה: סיעת 'יהדות התורה' בכנסת, זכתה בבחירות האחרונות 
בשישה מנדטים. בשל החוק הנורבגי, התבקש סגן שר החינוך 
הרב מאיר פרוש להתפטר מהכנסת, ושהבא אחריו ברשימה, 
אמנם  החוק  במקומו.  ייכנס  אשר,  יעקב  הרב  הכנסת  חבר 
נחקק לפני כחצי שנה, אך עד עתה לא יושם. אינני נכנס כלל 
עד  יושם  לא  הוא  ככל שיהיו, אך  לסיבות, המוצדקות  וכלל 

עתה. עובדה.
על  ישראל  עם  התבשר  האחרונה,  השבת  במוצאי  רק 
חבר  של  וכניסתו  פרוש,  השר  סגן  של  הצפויה  התפטרותו 
את  עשה  בעצם  מי  הקרבות:  החלו  ומאז  אשר.  הכנסת 

האחדות?
לעומד מן הצד זה היה מחזה מרנין, לראות את המריבות 
מי הביא את השלום ליהדות התורה. אני מאחל מריבות כאלו 
עד ביאת המשיח ועד בכלל. אלו 'מריבות' טובות. מריבות על 

הקרדיט של שלום.



אם דיברנו על פוליטיקה, הרשו לי לברך את חבר הכנסת 
אביגדור ליברמן על נכונתו להצטרף לקואליציה. את ליברמן 
של  שבע'  'חג  פרויקט  במסגרת  לאחרונה,  רק  לפגוש  זכיתי 
עמותת מגדל אור. הזדמן לי לשוחח עמו שעה קלה ולעמוד 

על טיבו של האיש.
לעיתים  שנעשה  העוול  על  רבות  פעמים  כתבתי  אם 
לפוליטיקאים ע"י התקשורת, הרי שליברמן הוא אחד מהם. 
כאשר שוחחתי עמו, ראיתי את הדברים בחוש. מדובר באיש 
שקול, מכבד, שמדבר איתך בגובה העיניים ואיש של מילה, 
ג'נטלמן. אני חושב שיש בו הרבה  או כפי שאומרים אצלנו 
מן התכונות הנחוצות למנהיג ולשר ביטחון בממשלת ישראל. 
אני יכול רק לברך על הצטרפותו לצמרת העשייה של מדינת 

ישראל.
שבת שלום ומבורך.

בלא לזלזל באף סגולה שמקורותיה בספרי הקדמונים, התעשייה שנבנתה בשנים 
האחרונות, הגדירה מחדש את מושג הסגולות, ועל כך יש להצר

הרב בן ציון נורדמן

"עם סגולה", אך תעשיית הקמעות אינה משרתת את המטרה. אלפים חוגגים במירון )צילום אילוסטרציה: יעקב נחומי, פלאש 90( 

nordman@jss.org.il :לתגובות



*כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד 
למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 7.6.16 או עד 

גמר המלאי. כמות מינמלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט . אין כפל מבצעים או הנחות

חדש!!
דגמי
2016

Tadiran swift 14 A 1.25 כ"ס
Cop 3.80 | Btu/h 11500 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1990 ₪

Tadiran swift 10 A 1 כ"ס
Cop 3.82 | Btu/h 10200 | דירוג אנרגטי A | מחיר 1790 ₪

3 שנות אחריות מלאות!

משקפי שמש מכל קולקציית 2016
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

קונים מזגן תדיראן
בטרקלין חשמל כהלכה

לדוגמא ממגוון המזגנים:

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

חדש!
36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

הטבה מיוחדת לחברי 
הסתדרות מורי אגודת ישראל 

ולמחזיקי מפתח דיסקונט

ומקבלים
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 לכבוד הרב אהרן פרידמן:

אני מאד נהנית מהמדור שלכם. קראתי בעניין רב את 
המדור האחרון על היחס לחולים. זה באמת נושא 

רגיש. 
יודעת אם היא קשורה  יש לי שאלה אחרת, אני לא 
דווקא אליך, אבל אני חושבת שכאדם המתעסק גם בסוג 

של חינוך והדרכה תוכל לענות לנו:
בשכונה  גרים  ומשפחתי  כ"י(  ילדים  ל5  )אמא  אני 
פעמים  הרבה  חילונית.  ובחציה  חרדית  בחציה  שהיא 
בן ה-4,  וגם הבן מעליו  ה-3  בן  אותי הבן שלי  שואל 
"מה, הם גויים? איך הם נוסעים בשבת?" וכפי שאתה 
שהם  לו  עונה  תמיד  ואני  אותנו  מביך  זה  מבין  בטח 
יהודים שלא זכו להכיר את הדרך. אני לא יודעת כמה 

הוא מבין את זה.
יותר  הרבה פעמים שקלנו אולי לגור בשכונה שהיא 
חרדית )כמובן שזה כרוך בעלות הרבה יותר גבוהה של 
הדירה, כמו שכל אחד יודע(, ולגדל אותם בסביבה נטו 
חרדית. השאלה שאנחנו עסוקים בה בימים אלה היא: 
אנשים  גם  יכיר  שהילד  כדאי  אולי  עדיף?  באמת  מה 
שונים, שיידע שלא כולם כמוהו? אולי דווקא להיפך? 

אשמח לשמוע את דעתך בנידון.

תשובה:
אינני מתיימר להכריע ולענות על שאלות כאלו, והייתי 
מציע לכם להתייעץ עם הרב שלכם מה לעשות למעשה, 
כי זו אכן שאלה עקרונית שצריכים לבדוק לגופו של עניין, 
כאשר לוקחים בחשבון את המקום, הרקע המשפחתי של 
העומדות  השונות  והאפשרויות  הכלכלי  המצב  השואל, 
בפניהם. ובכל זאת, זו אולי הזדמנות להעלות כמה נקודות 
למחשבה, בנושא שרבים מתחבטים בו, בשאלה מה נכון 
יותר,  עוד  גבוהות  חומות  ולבנות  לחסום,  לסגור,  יותר, 
שהילדים  כדי  לפתיחות  מקום  להשאיר  עדיף  שמא  או 
ידעו שיש אנשים נוספים השונים מאתנו. זה כולל גם את 
השאלה איך באמת נכון להתייחס לאנשים חילונים, ומה 

נכון ללמד את הילדים בנוגע אליהם.
לפני שנמשיך, חשוב להבהיר שהדברים הנידונים אינם 
רלוונטיים למישהו שגר בסביבה לא חרדית ומרגיש יותר 
כך, אלא למי שנאלץ לחיות בשכונה מעורבת,  נעים עם 

שכל  יהודי  על  מסופר  ואחרים.  כאלה  אילוצים  בגלל 
פעם שהגיע לרבו היה מתלונן שהוא גר בכפר ללא מנין 
לחינוך  לו  שמפריעים  גויים  ועם  בו  שמתעלל  פריץ  עם 
הילדים, ורבו היה מעודד אותו שימשיך ויהיה טוב וכו'. 
פעם אחד הוא הגיע וכאשר רבו שאל אותו: איך הולך? 
בידו  הרב  אותו  תפס  בסדר...  הכל  ה'  ברוך  השיב:  הוא 
ואמר לו: תברח מהר מהמקום, זה לא מקום ליהודי לגור 

שם...!
בנוסף לכך, לכתחילה, למי שיש לו האפשרות לגור בין 
יהודים חרדים שומרי תורה ומצוות ובידו היכולת לבחור, 
ניקח בחשבון שבכל  אם  ובפרט  כן,  לעשות  ודאי שנכון 
על  מקפיד  שאינו  הציבורי  למרחב  לחשיפה  שקשור  מה 
אי  ז"ל שאמרו:  אזהרת חכמינו  לנו  יש  וכדומה,  צניעות 
הכיעור  מן  "הרחק  לקיים  צריך   - אחריתא  דרכא  איכא 
שם(.  וברש"י  ב,  נז,  בתרא  בבא  )עיין  לו"  הדומה  ומן 

לו  למי שיש  או  ברירה,  לו  למי שאין  היא  אבל השאלה 
קרובים שהם ברמות יהדות שונות )בציבור בעלי התשובה 
למשל(, מה נכון לעשות? איזה מסר נכון לתת לילדים כדי 
שיגדלו מחוסנים ועמידים יותר מפגעי הסביבה? בעצם, 
השאלה נוגעת לכולנו, מצד זה שבסופו של דבר קשה עד 
בלתי אפשרי ליצור נתק טוטאלי, וכולנו חשופים במידה 

זו או אחרת, בין אם נרצה בין אם לא נרצה.

)אף  הרבה  חושבים  לא  קטנים  שילדים  היא,  האמת 
ששואלים הרבה(, ולא מסוגלים להבין רעיונות מורכבים, 
כך שלפעמים כל הסבר עלול להיות בבחינת "כל המוסיף 
גורע". פגשתי פעם ילד של הורה שעסק בחזרה בתשובה, 
עם  ניהל  שהוא  בוויכוחים  ילדיו  את  משתף  היה  והוא 

איך מתמודדים עם מגורים באזור מעורב, חרדים וחילונים? כיצד 
ניתן לענות על שאלות רגישות של הילדים הקטנים במצב זה? 

והאם הפיתרון היחיד הוא לגור בשכונות שהן נטו חרדיות?

"ילדים קטנים לא חושבים הרבה )אף ששואלים הרבה(, ולא מסוגלים להבין רעיונות 
מורכבים, כך שלפעמים כל הסבר עלול להיות בבחינת "כל המוסיף גורע". פגשתי פעם 
ילד של הורה שעסק בחזרה בתשובה, והוא היה משתף את ילדיו בוויכוחים שהוא ניהל 
עם אנשים חילונים, מה שעורר באחד הילדים את השאלה )בגיל אחת עשרה!(, "מדוע 

אני צריך ללכת עם כיפה?", וההורים הסתבכו קשות בחינוכו"

החינוך בשכונה מעורבת

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

מגורים בשכונה חרדית הם הפיתרון האולטימטיבי? שכונה חרדית בירושלים
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"אנו כהורים, בין אם זכינו לגור בשכונות נפרדות ואנו מוקפים באנשי שלומנו שומרי תורה 
ומצוות, ובין אם נאלצנו לגור בשכונות מעורבות, צריכים לקחת בחשבון שביום מן הימים 
הילדים שלנו עלולים להיחשף ליותר ממה שהיינו רוצים שייחשפו אליהם, וכדי שהם יהיו 
מחוסנים ולא יכנסו להלם, עלינו להימנע מלבנות אותם על פסילת הזולת מכל וכל, אלא 

לשים את הדגש על כך שיהיו גאים בדרכם, בבחינת 'אתה בחרתנו מכל העמים'"

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

השאלה  את  הילדים  באחד  שעורר  מה  חילונים,  אנשים 
כיפה?",  עם  ללכת  צריך  אני  "מדוע  עשרה!(,  אחת  )בגיל 
שלא  מומלץ  זו,  מסיבה  בחינוכו.  קשות  הסתבכו  וההורים 
פשוט  אלא  מעמיקים,  ולדיונים  להסברים  עמהם  להיכנס 
לשמור  זכו  ולא  שנשבו  בתינוקות  שמדובר  להם  להסביר 
תורה ומצוות, ולנו אין שום קשר עמהם עד שיחזרו בתשובה 
שלא  להיזהר  צריך  יותר,  גדולים  עם  אפילו  אבל  שלימה. 

לעורר דיון מעבר למה שהם מעלים כשאלה.
השנים  ובמהלך  הרחוקה,  בברזיל  גרתי  צעיר  כאברך 
מעורב,  ציבור  היה  שבהם  במקומות  שגדלו  רבים  פגשתי 
כשלעצמה  שהמעורבות  אומר  אם  אטעה  שלא  לי  נדמה 

ילדים  לגדל  קושי  שום  אין  מיוחדות.  לבעיות  גרמה  לא 
בדרך  דוגלים  שאנו  בשלהם,  והם  בשלנו  הגישה שאנו  עם 
חיים המסורה לנו מדור דור ושלא מקובלת עלינו הדרך של 
האחרים. ילדים יכולים להבין את זה ולחיות עם זה, במידה 

רבה יותר, כאשר מדובר במגורים ליד גויים )כגון באירופה 
ובארה"ב(, ובמידה קטנה יותר, כאשר מדובר במגורים ליד 

יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות.
בגישה  גישות הקיצוניות:  היא בשתי  חוששני, שהבעיה 
מאתנו,  השונים  את  ולהשפיל  לבזות  לבטל,  דגש  השמה 
ובגישה המעניקה לגיטימציה ומרשה את הילדים להיחשף 
לאורח חייהם של השונים מאתנו )ואני לא מתכוון לשונים 
מאתנו - לאלה שנוסעים לרבי אחר או דוגלים בשיטת לימוד 

שונה!(.
את  וכל  מכל  שפסלו  ובאווירה  בסביבה  שגדלו  רבים 
השונים, בטענה שאין בהם שום תוכן, לא מוסרי ולא אנושי, 
הופתעו לגלות ביום מן הימים כאשר באו במגע עם השונים, 
שגדלו  כאלה  על  מדבר  אינני  המציאות.  בדיוק  לא  שזה 
בסביבה שפסלה חוגים אחרים בטענות כאלו )כמו חסידים, 
בציבור  היה  מדובר  כאשר  אפילו  אלא  וכדומה(,  ליטאים 
החילוני. רק בשבוע האחרון שמעתי מאברך שגדל בסביבה 
נמשל  ומצוות  תורה  שומרי  שאינם  שאלה  אותו  שחינכו 
כבהמות נדמו, ואין בהם שום ערכים וכולם גנבים וגזלנים, 
לציבור  נחשף  הוא  הימים  מן  וביום  וכו',  תוכן  ריקים מכל 
כזה בצאתו לעבוד בחוץ, והיה לו ממש משבר אימון כאשר 
מוסרית  רמה  על  אנשים ששומרים  יש  גילה שגם שם  הוא 

ממש לא רעה.
מסיבה זו בדיוק, יש כאלה שטוענים נגד כל יציאה לעבוד 
בחוץ, ונגד כל מגע וחפיפה עם הציבור השונה. יתכן שיש 
מן הצדק בטענה זו, ואינני מתיימר להכריע או להביע דעה 
יכול  אחד  כל  ולא  פשוטים  אינם  הדברים  אבל  בזה,  גם 
שיכול  הנכון,  המסר  מה  שוב:  היא  והשאלה  בזה,  לעמוד 
וכוח עמידה מול המפגש  להעניק, עד כמה שאפשר, חוסן 

עם הרחוב?
וכאן אני רוצה להגיע לעיקר: לדעתי, לאו דווקא הגישה 
להעניק  הדאגה  אלא  האחרים,  את  והשוללת  המשפילה 
מרגישים  הם  שבה  סביבה  ואוהבת,  חמה  סביבה  לילדים 
שיגדלו  להבטיח  שיכולה  מה  היא  ומוצלחים,  מקובלים 
ולא  ייבהלו  לא  ואז  ה'",  בדרכי  לבו  "ויגבה  של  בתחושה 
יפלו ברוחם כאשר הם יגלו שיש גם בציבור הרחב אנשים 

טובים ובעלי מדות.
ומצא  להתלונן  שהרבה  יהודי  על  סיפור  פעם  ראיתי 
חסרונות בכול, אמר לו רבו במתק לשונו, על משקל הכתוב: 
"הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאם רובץ" 
)בראשית ד, ז(. "הלוא אם תיטיב" – אם יהיה לך טוב על 
הלב, "שאת" – תוכל לסבול את כולם ואת הכל, "ואם לא 
תיטיב" – אם ילך לך 'רע' – אז "לפתח חטאת רובץ", תראה 

את החטא ואת החסרון בכל דבר!
והם  עצמם  עם  טוב  שמרגישים  שילדים  מוכיח,  הניסיון 
אוהבים את הבית ואת מוסדות החינוך, לא יעלו בהם הרהורי 
בדרך  גאים  יהיו  והם  דרכנו,  על  קשות  ושאלות  כפירה 
טענות  בלי  והמצוות  התורה  שמירת  על  ויקפידו  אבותיהם 
ומענות, ומתוך הזדהות מלאה עם האידאולוגיה שעליה הם 
הלא  האישי  היחס  על  כאובים  אלה שהם  לעומתם,  חונכו. 
טוב שקיבלו והם במצוקה רגשית ולא מוצאים את מקומם 
ומלאים  שאלות  לשאול  מרבים  גדלים,  הם  שבה  בסביבה 
בטענות כרימון "על המערכת", ורבים מאלה מגיעים למצב 
שהם מסתובבים בהרגשה של ביש מזל על ש'נעבעך' נולדו 

אצל הורים שומרי תורה ומצוות, ה' ירחם.
נפרדות  בשכונות  לגור  זכינו  אם  בין  כהורים,  אנו  ולכן 
ואנו מוקפים באנשי שלומנו שומרי תורה ומצוות, ובין אם 
בחשבון  לקחת  צריכים  מעורבות,  בשכונות  לגור  נאלצנו 
שביום מן הימים הילדים שלנו עלולים להיחשף ליותר ממה 
שהיינו רוצים שייחשפו אליהם, וכדי שהם יהיו מחוסנים ולא 
יכנסו להלם, עלינו להימנע מלבנות אותם על פסילת הזולת 
מכל וכל, אלא לשים את הדגש על כך שיהיו גאים בדרכם, 
בנים  להיות  שזכינו  העמים",  מכל  בחרתנו  "אתה  בבחינת 
למקום ולעשות רצונו בלבב שלם, ואז לא יקרה להם כלום 
ומקפיד  ברכות  עושים  הציבור הפחות חרדי  בראותם שגם 
על תפלה בציבור, ולא יהיה להם משבר אימון בראותם שגם 

חילוני למהדרין יכול להקפיד על כספי הזולת.
נוספים, אבל בגלל מגבלות  יש היבטים  כמובן שלנושא 
המקום נסתפק במה שהעלינו עד כה. אשמח לקבל תגובת 

הקוראים, ובלי"נ אתייחס לדברים מעל במה זו.

כתובת גרפיטי נגד חרדים במרכז ירושלים

ילדים בשכונה חילונית                                                                 )צילומים: גילי יערי, נתי שוחט ואביר סולטן, פלאש 90(
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אכיפה  עם  באזור  מופרזת  במהירות  נהג  אחד  אדם 
קנס  לו  ונתן  חם  על  אותו  תפס  כמובן,  שוטר,  מוגברת. 
גדול. שאל אותו השוטר: "מה, לא ראית שיש כאן תמרור 
התמרור  "את  האיש:  לו  ענה  המהירות?".  את  המגביל 

בטח שראיתי, אבל אותך לא!"...
גבולות.  בהצבת  נעסוק  הקוראים,  לבקשת  השבוע, 
אפשר  ממתי  הילדים?  את  לחנך  ודאי  אפשר  גיל  מאיזה 

באמת להציב לילד גבול? 
אבא  אותו  על  הידוע  הסיפור  את  מכירים  ודאי  כולנו 
ומתי  אותו  מחנכים  איך  לו,  שנולד  התינוק  על  ששאל 
הייתה שעכשיו  והתשובה שקיבל  צריכים להתחיל בכך, 
כבר מאוחר מידי, כיון שהחינוך של הילד צריך להתחיל 

לפני עשרים שנה, כשההורה בעצמו עדיין ילד. 
אותו  קידמה  שלא  למדי  מייאשת  תשובה  זו  הייתה 
כיון שלא נשאה בכנפיה המלצות מעשיות  לשום מקום, 
מידי. כמובן שהכוונה בתשובה זו היא להראות עד כמה 
חשוב החינוך העצמי של ההורים, וזו אכן נקודה חשובה 
מאוד. אולם אני רוצה לתת כאן עוד כמה נקודות יסודיות 

שיתנו לנו כהורים כלים משמעותיים בהצבת גבולות.

בבית!"  כאן  הילדים  של  החינוכי  מהמצב  לי  "נמאס 
זעקה זהבה לבעלה נחום. "יהיה טוב", ענה לה נחום שנח 

על הכורסא. "הם עוד יגדלו לאילנא רברבא". 
- "כן, אתה והאדישות שלך", לא הייתה מוכנה זהבה 
בבית  גבולות  כאן  להציב  שנתחיל  הזמן  "הגיע  להירגע. 

הזה". 
מה זה נקרא להציב גבולות? מברר נחום בזהירות. 

-"זה מתחיל מהבוקר! אני רוצה שלילדים יהיה סדר, 
לא שיקומו ויסתובבו כמו ברווזים ויחפשו גרביים ונעליים 
וברגע האחרון יזכרו שעוד לא הכינו שעורי בית, ואז יש 
כאן לחץ עצבים וצרחות. כל בוקר אני על סף התקפת לב. 
עובר  מהם  שמבקשים  מה  כל  חוזרים,  כשהם  אחר-כך, 
להם ליד האוזניים כאילו מלאך החירשות נכנס לבית. הם 
פשוט לא שומעים מה שאומרים להם. רק כשאני צועקת 
עם  גם  זמן.  לאורך  לא  זה  וגם  להתעורר,  מתחילים  הם 
את  יודעים  כבר  הם  גמורה:  הפקרות  שוררת  הממתקים 
כל המחבואים. אתמול לא מצאתי את הממתק שהחבאתי 
בתוך המייבש כביסה. אפילו את זה הם גילו. שלא לדבר 
על ההשכבה, שהיא פשוט סיוט", מסיימת זהבה את כל 

המונולוג הארוך. 
במקרה הטוב נחום נאנח אנחה כבדה, במקרה הפחות 
טוב היא מגלה אותו שקוע בעיתון או עסוק עם הפלאפון...
לפני שנתחיל להציב את אותם גבולות חינוכיים כיאה 
נברר מהם באמת גבולות?  לבית שאנחנו שואפים אליו, 
להציג  נוהג  אני  מעביר,  שאני  כמאמן"  "הורה  בסדנאות 
"גבול  מגוונות.  תשובות  ומקבל  גבול  מהו  השאלה  את 
זה סוג של קו אדום", אמרה אמא אחת. "גבול זה סדר", 
שלישית.  הוסיפה  מסגרת",  זה  "גבול  אחרת.  אמרה 

תשובות מגוונות וכולן נכונות.
אותו  טבעי,  גבול  גבולות:  סוגי  שני  ישנם  למעשה, 
בעצם יוצרים התנאים הטופוגרפיים של השטח, או גבול 
שבני אדם קבעו - שהוא בדרך כלל גבול מדיני שהמדינה 

של  שמירה  באמצעי  הגבול  את  מגבה  והיא  השליטה, 
חיילים, מגדלי שמירה או גדרות כאלו ואחרות. 

כך גם הם פני הדברים לעניינינו: ישנם גבולות שאנחנו 

מאוד  בדרך-כלל  שהם  הזולת,  וכלפי  כלפינו  מציבים 
או  לנו  הציבה  שהתורה  גבולות  וישנם  אינדיבדואליים, 
הטבע הציב עבורנו. כשאנחנו רוצים להציב גבול בבית, 
אנחנו  גבול  סוג  ואיזה  גבול  זה  מה  היטב  לדעת  עלינו 

איתי  מתייעצים  כשהורים  המקרים  ברוב  להציב.  רוצים 
ואני שואל אותם מהם הגבולות והכללים, התשובות שאני 

מקבל הן הצהרות וסיסמאות ולא הגדרות ברורות. 
רוצה  שהיא  ואמרה  אליי  פנתה  אחת  אמא  לדוגמא, 
שאלתי  איך.  יודעת  לא  רק  היא  גבולות,  בבית  להציב 
אותה: מה למשל נקרא אצלך גבול? והיא ענתה, שישמעו 
למשל  זה  מבקשת.  שהיא  הראשונה  בפעם  כבר  אליה 
לא  הילדים  למה  לבדוק  צריכים  כאן  גבול.  של  ענין  לא 
רוצה  אני  "אז  האמא,  התפשרה  "טוב",  לה.   שומעים 
גיל  לאיזה  שאלתי.  זמן?  זה  מה  בזמן".  לישון  שילכו 
מתאים הזמן הזה? ומתי אתם ההורים הולכים לישון? ומי 
לימד את ילדיכם שהם שונים מההורים, ולכן לכם מותר 
לישון מאוחר? הלוא כשאתם מדברים על בריאות השינה, 
הילד שואל ומה עם אבא ואמא? למה להם מותר לעבור 

על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"?
וזו רק דוגמא לבירור נוקב בנושא אחד מתוך גבולות 

בסיסיים הנצרכים לניהול בית בריא.
אז הנה, קיבלתם מטלה לשבוע הקרוב: להתבונן היטב 
אלו גבולות אתם שואפים להציב בבית. האם הם מוגדרים 
וברורים לכם? האם הם תואמים את הגילאים של הילדים 
הכוח  את  באמת  לכם  יש  האם  בבית?  המציאות  ואת 

והעקביות לעמוד בהם?
הנושא  את  לבאר  להמשיך  נשתדל  הבאים  בפרקים 

ולתת כלים פרקטיים לשנות את הבית.
הרבה הצלחה, שמחה ונחת. 

האם כשאנחנו מנסים להציב גבולות לילדינו, אנחנו יודעים בעצמנו בדיוק 
מהם? האם אנחנו שומרים עליהם בעצמנו? ומה הדרך הטובה ביותר להציב 

לפניהם גבולות? טור ראשון בסדרה

גבול לפניך?!

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

 הורים יקרים, היכונו היכונו! קורס ייחודי, "הורה כמאמן", יפתח אי"ה
בבני ברק, בביתר עילית ובירושלים. לפרטים 02-9999425 / 050-4158804 / 050-4158805 

לפני שאנחנו דורשים מהילדים גבולות, אנחנו צריכים קודם כל להבהיר אותם לעצמנו

אני רוצה שלילדים 
יהיה סדר, לא שיקומו 
ויסתובבו כמו ברווזים 

ויחפשו גרביים ונעליים 
וברגע האחרון יזכרו 

שעוד לא הכינו שעורי 
בית, ואז יש כאן לחץ 

עצבים וצרחות. כל בוקר 
אני על סף התקפת לב
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מודה, הרבה פעמים פוליטיקה וגרורותיה די משעממות אותי. בכל ימות השנה, 
בסתם שבועות רגילים, אתה שם לב איך שפרשנים וכתבים פוליטיים מנסים למלא 
עמודים על שטויות, על פיצ'יפקעס. רק בגלל שיש מדור או טור קבוע וחייבים 

למלא אותו, אז פתאום רבע אמירה מגומגמת של פוליטיקאי כבר הופכת לכותרת ראשית.
אבל לא בשבועיים האחרונים. בשבועיים האלה גם אני הצטרפתי לאלה עם היד על דופק 
החדשות. מה לעשות, זה מה שהיה הכי מעניין בימים האחרונים. מפלגה כמעט נכנסה, הייתה 
נכנסת.  היא  והנה  ושוב משבר,  להיכנס,  עמדה  נכנסה, מפלגה אחרת  לא  ובסוף   - הסף  על 

ובדרך שרים זזים, נכנסים, ח"כים מתפטרים, חוזרים בהם, ושמח במדינה הקטנה שלנו.
מהצד השני, זה פשוט היה שיעור חשוב מאין כמותו בפוליטיקה וערכים. נתחיל מבחוץ: 
ראש  על  פה  פתח  ליברמן  שאביגדור  מבלי  שעבר  אחד  שבוע  היה  לא  האחרונה,  בשנה 
הממשלה. "שקרן, רמאי, נוכל", "ראש ממשלת השרלטנים" היו רק חלק מהמחמאות שהרעיף 
על נתניהו. גם נתניהו מצדו לא חסך במחמאות על ראשו של ליברמן. "פרשן פוליטי כושל 
שאינו ראוי לשמש פרשן צבאי", אמר נתניהו רק לאחרונה, בתגובה לעוד אחת מהתקפותיו 

של ליברמן עליו ועל הקואליציה שבראשותו.
והנה עכשיו, מי שעד לפני שבועיים ימים לא היה ראוי אפילו לשמש כפרשן צבאי, יושב 
השקרן"  "נתניהו  נעלם  לאיפה  זה?  את  להבין  יכולים  אתם  הביטחון...  שר  בכס  לבטח  לו 
לדברי ליברמן? פתאום זה בסדר לכהן כשר בממשלה שלו? אז בא השבוע ליברמן והתנצל 
לא  מיותרים.  דברים  נאמרו  הפוליטי  הויכוח  "בלהט  שקרן.  לנתניהו  שקרא  כך  על  בנאומו 
הייתי צריך להגיד את זה ואני מתנצל על מה שאמרתי. אני מודה ומתוודה שבינתיים עברתי 

ניתוח להארכת הפתיל הקצר", אפילו הוסיף ואמר.
ייזרק  נו, באמת, מישהו קונה את זה? מישהו חושב שאם מחר, בשל סיבה כלשהי, הוא 
לנתניהו "שקרן"? פתאום, כשהוא עם  יקרא שוב  נתניהו שוב לאופוזיציה, הוא לא  ידי  על 
רגל אחת בקואליציה, האמירות שאמר היו מיותרות? ואיך כל האמירות העקרוניות שלך נגד 

הממשלה הזו, נזרקו לפח האשפה של הערכים וכעת הדרך פתוחה להיכנס?
ונמשיך מבפנים: מה שעוד לימד אותי השבוע הזה, הוא על ערך הפרשנים הפוליטיים. הם 

לא באמת יודעים הרבה יותר מאיתנו.
הפרשנים  כל  את  החרדיים  התקשורת  כלי  בכל  האחרונים  בשבועות  שמעתי  כן,  כי  הנה 
מדברים באריכות על הציר החדש שבין פרוש וליצמן, ושניהם יחד נגד גפני. באחת התחנות 
מנה הפרשן הפוליטי את תולדות המאבקים ביניהם, והסביר למאזינים איך בדיוק התחברו 
שוב פרוש וליצמן - שעד לפני זמן קצר היו צ'ילבות - ומה קרה שגפני ו'דגל התורה' נפרדו 
מהחיבור הצמוד שהיה להם עד לפני שנים ספורות עם 'שלומי אמונים', וכעת הם ממש לבדם.

והנה הגיע מוצאי שבת האחרון, ונחתה פצצה במונחים הפוליטיים החרדיים: פרוש יתפטר 
של  החדש  הצמוד"  ה"שותף  לליצמן,  נודע  זה  ומתי  אשר.  יעקב  הכנסת  לטובת  מהכנסת, 
והוא תמך בפיטורים? לא, הוא חשב שזו  פרוש? 5 דקות לפני שיצאה ההודעה לעיתונות. 

טעות.
אז איפה כל החיבור החזק בין פרוש וליצמן שדיברתם עליו? ואיך פתאום אנחנו כן רואים 

ציר מחודש של 'דגל התורה-שלומי אמונים' נגד כל מה שאמרתם, כתבתם ופרשנתם?
אין, נפלאות דרכי הפוליטיקה.

מערכות  מכיל  שכולו  בספר  מרגש  מה  השבוע.  לידיי  התגלגל  מרגש  תורני  ספר 
ובכן,  ותירוצים?  קושיות  ותשובות,  שאלות  מהגמרא,  שונות  בסוגיות  לימודיות 

התוכן.
הנה קטע מתוכן העניינים: "בדינא דקים ליה בדרבה מיניה - אביחי בובליל, תיכון 'מקיף ה' 
עמית' באר שבע - ישיבת קרית מלאכי", או "ביאור דברי הפוסקים בשכח והזכיר גשם בימות 

החמה - אלירן בן ברק, תיכון 'גימנסיה גן נחום' ראשל"צ - ישיבת 'נווה ארץ' באר יעקב".
אם עדיין לא הבנתם, מדובר בקובץ תורני מעמיק, אותו כתבו בחורים ואברכים שהגיעו 
מרחוק, בחורים שהתחזקו בזכות פעילים תורניים והגיעו לישיבות, והנה הם כבר מוציאים 

מאמרים תורניים מפרי ידם.
שם הקובץ הוא "מתחזקים בתורה", והוא יו"ל זו השנה החמישית או השישית על ידי 'לב 
לאחים'. אבל מה שבאמת הפתיע אותי, היה הקטע הקטן בכל מאמר בספר, בו לא נכתב רק 
איפה לומד אותו בחור או אברך כיום )"ישיבת קרית מלאכי", ישיבת "אהבת אהרן" ב"ב, 
כולל "יששכר באוהליך" מודיעין עלית וכו'(, אלא גם מאיפה הוא הגיע )תיכון מקיף "רבין" 

באר שבע, "אורט רמות" ירושלים וכו'(.
לכאורה, אפשר היה לומר: מה פתאום שנזכיר לבחור את עברו? מה העניין לכתוב מאיפה 
הוא הגיע? אבל כשאתה חושב על זה, דווקא כאן טמון הכל, והכותרת הקטנה בעצם מדברת: 
השנים  כל  כמוכם  שגדל  מישהו  ידי  על  נכתבה  לא  עכשיו,  שתלמדו  התורנית  ה'חבורה' 
בתלמוד תורה, ישיבה וכולל. אלא ע"י מישהו שעד לפני שנים ספורות לא ידע אפילו כיצד 
נראה דף גמרא. וזה מחייב כפול: גם כלפינו עצמנו, כמובן. הספר אומר: תראו לאן אפשר 
להגיע בשנים בודדות. אז איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? וגם החוצה: גם אתה, שלא ראית דף 

גמרא מימיך, יכול בתוך שנים בודדות להגות בעצמך 'חבורה' עמקנית.

החלק של ספירת העומר בו אנחנו דורשים מעצמנו יותר בנושאי בין אדם לחבירו, 
כבר מאחורינו, אבל לא אכפת לי. אני בכל זאת רוצה לכתוב על משהו שהרשים 

אותי.
יש בניין אחד לידי, שחלק מדייריו החליטו לשפץ ולהרחיב את דירתם בשבועות האחרונים. 
עכשיו, אני עובר שם כל יום, בדרכי לבית הכנסת, ואני רואה במה זה כרוך: כל הבניין הזה, 
אחד  פנוי  סנטימטר  שם  אין  בנייה.  אתר  כמו  נראה  בסה"כ,  דירות   30 בו  ויש  גדול  שהוא 
בחצר בלי פיגומים או פסולת בנייה. ומילא החצר, אבל גם הכניסה הקדמית והאחורית לבניין, 
עמוסות בפיגומים ומריצות וכמעט שאי אפשר לעבור בהן, שלא לדבר על הקושי לעבור שם 

מהבניין והחוצה עם עגלת ילדים פעמיים-שלוש ביום.
ולמרות זאת, אפילו לא נשמעת מילה אחת משאר השכנים, כולם שומרי מצוות. אף אחד 
לא מתלונן, להיפך. כמי שחווה על בשרו לפני כשנה תקופה ארוכה של בנייה ושיפוצים ויודע 
בתוכו  שמגלם  הזה,  המיוחד  מהבניין  יום  מידי  להתפעל  שלא  יכול  לא  אני  כרוך,  זה  במה 
את ה"אהבת לרעך כמוך" - למרות הקושי והסבל הבאמת גדולים. אני יודע, גם מעצמי וגם 
מאחרים, מה זה לבנות או לשפץ כשיש לך שכנים צרי עין או סתם לא מפרגנים, וכשאני רואה 
בכל בוקר וערב את הבניין הזה, ואת מה שמסכימים השכנים לעבור כדי שלשני יהיה טוב 

יותר, זה עושה לי טוב בלב.

בחוקותי.  אומר הפסוק בפרשת השבוע,  גשמיכם",  ונתתי  תלכו...  בחוקותי  "אם 
וה'משך חכמה' הסביר, שצריך לדעת שהנהגת העולם בדרך הטבע - גם היא עצמה 
עולם  בורא  הוא  הטבע  שגם  שוכחים  אדם  ובני  התרגלנו,  שלכך  מה?  אלא  נס. 
בכבודו ולא משהו שקורה כי ככה, ואז נדרשת הנהגה ניסית גלויה - כדי להחזיר את האדם 

לידיעה שגם הטבע עצמו הוא הקב"ה.
בפני עצמה, אלא בסה"כ אמצעי להחזיר את האדם  לא מטרה  הוא  נס,  כלומר, כשמגיע 

לחיות בהנהגה טבעית על פי ה', להבין שגם הטבע הוא הקב"ה. 
זו א"כ הכוונה בפסוק. "אם בחוקותי תלכו", כלומר אם תשמרו את התורה, דהיינו הנהגה 
 - ניתנה על פי הטבע, אז "ונתתי גשמיכם בעתם", כלומר כל ה"גשם"  - כי התורה  טבעית 
הצרכים הגשמיים - יהיו בזמנם על פי הטבע, ולא נצטרך לניסים שהם כאמור לא התכלית 

אלא סה"כ אמצעי להחזיר את האדם לעבוד את הקב"ה ע"פ הטבע.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהתענגתם על צלילי הכינור בשיר החסידי הכי מדכא ועצוב, שטוב פי מאה מכל 

השירים הווקאליים למיניהם?

נפלאות דרכי הפוליטיקה

חמש יחידות // חנני בלייך
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צביעות אחת גדולה, ומסמוס ערכים. ליברמן ונתניהו מחויכים השבוע
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הרב ישראל גליס הצטרף 
למסע מיוחד בעיירותיה 

היהודיות של פולין, והסתובב בין 
כל המקומות שרק שמותיהם מעלים 

געגועים לעולם שהיה ואיננו עוד  בבית 
העלמין של ורשה פגש במצבותיהם הדוממות של 

גדולי האדמו"רים שחיו בפולין, בגטו וורשה נוכח לדעת 
שמלבד אנדרטאות לא נשאר אף זכר לעבר היהודי המקומי  אבל 

את הדמעות לא יכל לכבוש כאשר הגיע למחנות ההשמדה והריכוז 
"מיידאנק" ו"בירקנאו", כשהוא שומע בראשו את צעקות היהודים 
העולות מהאדמה  וגם: סיפורו של "הכומר היהודי" שנמסר בימי 

השואה למשפחה גויית, והיום משמש ככומר בתל אביב

פוליןבדרכי          האבלות

צילומים: יוסי זליגר, פלאש 90, נועם זיגמן - אתר לדעת  הרב ישראל גליס
מחנה בירקנאו
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בילדותי, גדלתי בשכונת מאה שערים, לשם 
פגועי  או  שואה  ניצולי  הובאו  או  הגיעו 
הבנו  ולא  ידענו  לא  אבל  רבים.  שואה 
זו השואה. איפה הם היו?  כילדים מה 
מאיפה הם באו? רק הבנו בינינו שצריכים 
- לצחוק  כילדים  - לצערי,  או  לרחם עליהם 
מלאה  עגלה  עם  אדם  הסתובב  בשכונה  מהם. 
לחם יבש וצעק "די רבונים ווילן מי ארגנן" )הרבנים 
רוצים להרוג אותי(. לא הבנו, רק זרקנו לו לחם יבש 
לעגלה, וגם אז קבלנו גערה. וכמוהו היו עוד דמויות 

שהשנים הנוראות הותירו בנפשן את חותמן.
הניצולים התפזרו בין בתי הכנסת השונים בשכונה, 
תולדות  טשרטקוב,  ברוך,  בית  של  בחצרות  וישנו 
חסידי  של  בחצר  ובעיקר  ועוד,  בשטיבלא'ך  אהרון, 
וואלף  זנוויל  שמואל  השאר  בין  שהו  שם  ספינקא, 
מלוה  של  והגבאי  המכולת  בעל  שורץ  חיים  החייט, 
מלכה, יוסף מאיר מרקביץ - סופר סת"ם ומנגן בכינור 

ועוד.
מחוץ  שחיו  רבים  ניצולים  גם  פגשתי  בבגרותי 
ר' אברום עהרליך מחלק עיתוני  למאה שערים, כמו 
המודיע ושערים, שבא מהעיירה שידלובצא שבפולין, 
שהיה תלמיד חכם שלמד חברותא עם הרב מנדל כשר, 
או אהרון דב ברקוביץ מהונגריה, שבכל ימי השואה 
עבודה,  לאף  אותו  לקחו  שלא  ניצל  וכך  צולע  הלך 
ועבד כאן בארץ במאפית הויזמן. היה גם את אהרון 
קאביור שברח והגיע לארץ וחויל לצבא ההגנה. ביום 
מילואים אחד הביאו את החיילים לביקור בירושלים 
הוא  וכאן  ישראל,  שבטי  ברחוב  חנה  והאוטובוס 
חצה  הוא  חרדי.  לבוש  עם  יהודים  לראשונה  גילה 
אחיו  את  וגילה  אהרון,  לתולדות  ונכנס  הכביש  את 
שם. כל ימיו הוא אסף כסף בתקוה להציל את אשתו 

ושלושת ילדיו. 
חלק  שהיו  שואה  ניצולי  של  דמויות  עוד  היו 
הקוגל  מוביל   - קוגלען  די  פון  אשר  ילדותי:  מנוף 
המנדט  מזמן  בעגלה  זלצמן  וזליג  מרים  של  מהבית 
במוצאי  שלו  המעורר  השיר  לי  זכור  עוד  הבריטי. 
שבת "אל תירא עבדי יעקב" עם תוספות של מילים 
באידיש. בזמנו, בהפגנות השבת פרצו פעם שוטרים 
שמונה  באמצע  היה  הוא  ברחו.  וכולם  לשטיבלא'ך 

עשרה וקיבל מכות בשביל כולם. 
לשרת  ונשבע  מהתופת,  הגיע  פרנקמן  שרגא  זאב 
שחרור  אחרי  מיד  שלו  ההבטחה  את  ויישם  בכותל 
הכותל. הוא גר ברחוב בהר"ן והתפלל בלעלוב, למד 
הש"ס  את  כך  פעמים  וסיים  בעמידה  הש"ס  כל  את 
כשומר בכותל, ובסיום הש"ס בפעם השניה - נפטר. 

בתולדות  שהסתובב  אחר  יהודי  דליטצקי,  יהושע 
הגיע  גרמני  כלב  השואה.  בימי  במסתור  חי  אהרון, 
חתולה  מצא  אבל  לנבוח,  והתחיל  הסתתר  בו  לבית 
כשהגיע  חייו.  ניצלו  וכך  אותו,  שגירשה  שהמליטה 
לארץ גויס, וכשהגיע לירושלים במקרה )ואין מקרה - 
רק מה'(, נתקל באנשי תולדות אהרון והצטרף אליהם 

והפך למנהל משק במקום.
החולה  ובנו  מוזס  אביגדור  את  גם  אשכח  לא 
לייבל'ה, שגרו ליד התנור ברחוב חיי אדם. בכל יום 
את  מביאים  שהיו  באנשים  מטפל  היה  הוא  שישי 
לא  יהודי  גם  מגיע  היה  האנשים  בין  לתנור.  החמין 
ולוקח  בבוקר  ברכב בשבת  בא  מרחביה, שהיה  דתי 
את הטשולנט. הוא היה עולה במעלה הרחוב, חוזר 
"שאבעס",  לו  צועקים  היו  הביתה.  ונוסע  למכונית 
יום שישי ושבת.  אבל הוא לא חשש. וכך עשה מדי 
עד  אותו  ללוות  מוזס  אביגדור  החליט  אחת  פעם 
לרכב, ותוך כדי ההליכה התברר לו שהוא בן דוד שלו 

ששרד את השואה. 
נוף  שהיו  הניצולים  על  רבות  לכתוב  אפשר  וכך 

ילדותי. על המראות האלו גדלתי.
ופגשתי  התופעה  את  לחקור  התחלתי  כשבגרתי, 
אחד  היה  ז"ל  שאבי  'המודיע'  עיתון  במערכת 
מעורכיו, כל מיני אנשים שכתבו או סיפרו על הזועות,  
ביניהם הרב משה פראגר, שהיה ספר עדות מהלך על 

רדיו  תוכניות  לערוך  התחלתי  מכן  לאחר  הזוועות. 
בנושא  ספרים  עשרות  בבית  לי  ויש  השואה,  בנושא 
השואה, ספרים עם עדויות מצמררות שאף בן אנוש 
לא יכול להאמין שזה באמת קרה, וזו לא כתיבה של 

יוצרים ספרותיים.

השמים בכו איתנו
לאדמה  הזה,  שלמקום  השנים,  כל  אמרתי  בלבי 
המקוללת הזאת,  לא אגיע. אבל הנה, בשבוע שעבר 
הגענו  שעות  ארבע  ואחרי  על',  'אל  למטוס  עליתי 

לעיר הבירה של פולין, וורשה.
יצאתי משדה התעופה וחיפשתי לראות את אותה 
שפרחה  עיר  עליה,  ולמדתי  קראתי  כך  שכל  וורשה 
וגידלה גדולי עולם, ומצד שני עיר שרצחה את גדולי 

עולם החסידות. 
בית  צלמוות,  לגיא  ישר  נסענו  התעופה  משדה 
העלמין  מבתי  אחד  שהוא  וורשה,  של  העלמין 
היקר,  והמדריך  בשער,  נכנסנו  באירופה.  הגדולים 
התחיל  עתניאל,  ישיבת  ראש  קלמנזון  בנימין  הרב 
את  מספר  הוא  עומדים.  אנחנו  איפה  לנו  להסביר 
הוא  פעמים,  מאות  כבר  לקבוצות  פולין  סיפור 
וכך גם הסיפורים  היסטוריון שהזיכרון שלו מדהים, 

והדיוק בפרטים.
צעדנו בשבילי בית העלמין, מקפצים מקבר לקבר, 
בית עלמין של אדמו"רים  זהו  מאהל אחד למשנהו. 
שרק בסיפורי החסידות קראתי עליהם, וכעת אני ניצב 
מאוסטרוב,  האדמו"רים  הדוממות:  מצבותיהם  מול 
נובומינסק,  מודז'יץ,   ווארקע,  ביאלה,  אמשינוב, 
ראדזמין,  ראדומסק,  סטריקוב,  סלונים,  סוקלוב, 
אחיו  שני  הרי"ם,  החידושי  של  בנו  קוצק,  רדושיץ, 
וחותנו  חתנו  אמת,  בנו של השפת  אמת,  של השפת 
חיים  רבי  הגאון  מוולוז'ין,  הנציב  אמת,  האמרי  של 
טורים- וורשה.  של  ואב"דים  דיינים  סולוביצ'יק, 

יום שלם  טורים ושבילים אין סוף. אפשר להסתובב 
נמחקו  בחלק מהמצבות  העלמין השמור.  בית  בתוך 
כי  ציון,  לכל  להגיע  מאד  מהר  אפשר  אבל  השמות, 

השבילים מסומנים כרחובות, עם מספרים. 
יצאנו מבית העלמין אחרי הליכה מייגעת והדברים 
שהיה  למה  ונסענו  קלמנזון,  הרב  מפי  ההיסטוריים 
אז  של  למגורים  סימנים  אין  המפורסם.  וורשה  גטו 
שנותר  מה  הכל.  את  מסתירים  ענק  בנייני  למרד.  או 
זיכרון. אנחנו  וכל מיני עמודי  זו רק אנדרטה גדולה 
עד  אוטובוס  תחנת  של   לסככה  מתחת  מצטופפים 
לרדת  התחיל  מהשמיים  כי  שלנו,  האוטובוס  שיבוא 

גשם, ונראה כי מהשמים  בוכים יחד איתנו.
הרב  פולין,  של  הרב  את  לפגוש  ממהרים  אנו 
כוחו  בכל  שמנסה  מעניין  איש  שודריך,  מיכאל 
להסביר לנו שכיום אין אנטישמיות בפולין. הוא סובל 
רב  שהוא  לו  להדביק  שמנסים  כאלו  הצדדים.  מכל 
חרדי.  מידי  שהוא  שאומרים  כאלו  או  קונסרבטיבי, 
שמנסים  הקהילה  באנשי  בעדינות  נאבק  גם  והוא 
למחוק או לצמצם את הנוכחות היהודית המסורתית. 
ההפתעה היתה ארוחת הצהרים של הקייטרינג היהודי, 
שם  שמנהל  ציוני,  פנחס  חברון  מישיבת  חברי  של 
בהשגחת  המהדרין,  מן  למהדרין  ומסעדה  קייטרינג 
הרב דב לנדאו מירושלים, שגם שלח משגיח מטעמו 
עם מצלמות,  כל המסעדה מרושתת  שיושב במקום. 
לפקח  ויכול  בירושלים  יושב  לנדאו  דב  שהרב  כך 
בכל עת על הנעשה במסעדה. הרב פנחס ציוני מפעיל 
- בוורשה,  קייטרינג כשר למהדרין בכל רחבי פולין 

לודז', לובלין וקראקוב.

בבניין ישיבת יח"ל
וההשמדה  הריכוז  למחנה  יצאנו  בהמשך 
ניצבים  וחבריי  שאני  ראשונה  פעם  זו  "מיידאנק". 
ולא  סיפורים  לא  והחורבן.  ההרס  השריפה,  מול 

זה הזמן 
להתכנס 
ולחשוב, 
והרבה 

הרהורים 
צפים מעל 

פני האדמה. 
אני נרדם, 

כמו האחרים, 
ומתעורר 
אחרי זמן 

לקול זעקתם 
של הקולות: 

מאמע, טאטע, 
מוישל'ה, 

חצק'ל, הצילו!

אנדרטה לקרבנות גטו ורשהשער הכניסה למיידאנקהמצבה בה חתום "הכומר היהודי"מצבות בבית העלמין בורשה

בשבילי בית העלמין בוורשה
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מוזיאון ולא קריאה בספרים. אנו עומדים מול המציאות.
לרגע אני סוגר את העיניים ואני שומע את הזעקות: מאמא, 
טאטא, מוישה, חצק'ל, ברל'ה. או הקולות האיומים: שנאל 
קורא:  המדריך  בנימין  הרב  העיניים.  את  פותח  אני  שנאל. 
מהר מהר, צריך להספיק. אני עוברים מצריף לצריף, וממבנה 
אנו  אחים.  קבר  שהוא  ענק  למבנה  ומגיעים  למשנהו,  אחד 
בגויים  ו'יוודע  מאמין'  'אני  ולשיר  מנחה  להתפלל  ממהרים 

לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך'.
הרבה מחשבות מתרוצצות בראש, מי, מה ולמה. אבל רק 

אבינו שבשמים יודע למה. 
אנו  ורצוצים  עייפים  ושוקעת.  מערבה  נוטה  השמש 
למה  קודם  אותי  הכינו  לא  לובלין.  חכמי  לישיבת  ממהרים 
כמה  לבי,  את  ממלאות  מחשבות  רק  לפגוש.  הולך  שאני 
תלמידיו,  ועל  זצ"ל  שפירא  מאיר  רבי  הגאון  על  ששמעתי 
מהגאון רבי יצחק פלקסר, הרב חיים קרייזיוטה, הגאון רבי 
דור  לאותו  שריד  לאחרונה,  מאיתנו  שנלקח  וואזנר  שמואל 
מיוחד, הרב יהודה מאיר אברמוביץ ועוד. כולם דיברו באותו 

הפאתוס. כנראה שכך דיבר מורם ורבם. 
הגענו למקום. זהו בנין גדול ומפואר שהקהילה השכירה 
לבית מלון "אילן". אחרי שהתמקמנו בחדרים, מיהרנו לתפלת 
בו  לאולם  נכנסתי  הישיבה.  באולם  העומר  וספירת  ערבית 
היה כתוב מעל הדלת "ספריה". דמיינתי שאני נכנס לספריה 
גדולה:  הייתה  האכזבה  אבל  יח"ל,  ישיבת  של  המפורסמת 
ארונות ריקים, ופה ושם סידורים או חומשים נשכחים. אחרי 
ארוחת הערב )של הקייטרינג של פנחס ציוני(, הלכנו לישון 
עם הרבה הרהורים, חוויות ומחשבות, למה שמצפה לנו מחר. 
אדמו"ר  של  ציונו  אל  לליז'ענסק,  יצאנו  למחרת 
האדמו"רים רבי אלימלך מליז'ענסק בעל ה"נועם אלימלך". 
טבילה במקווה של הכנסת האורחים, פגישה חטופה עם הרב 
הכנסת  את  ומנהלים  בסמוך  הגרים  ורעייתו  הרשקופ  אהרון 
מנחה  תפילת  הציון.  על  בתפילה  אנחנו  והנה  האורחים, 
בבית המדרש, וכבר אנו ממהרים לקרקוב, לבית מדרשו של 
הרמ"א, שם הייתה לנו פגישה מלבבת עם הרב אושי פילציק,  
חסיד קרלין סטולין שפתח לנו את שער הכניסה לבית הכנסת 

הרמ"א, ומשם לבית העלמין.
קרוקא,  הציורית  בלשונה  או  בקרקוב,  היהודית  הקהילה 
ובאיכות:  בכמות  אירופה,  שבקהילות  מהחשובות  היתה 
רבי משה איסרליש - הרמ"א, רבי יוסף כץ, רבי פנחס הלוי 
ה'מגלה  נטע שפירא  נתן  רבי  אשכנזי,  אליעזר  רבי  הורביץ, 

עמוקות'. כולם חיו שם.
הייתה זו הרגשה מיוחדת לעמוד ליד ציונם של אלה שרק 
חריף,  יהושע  רבי  הב"ח,  גם  ובהם  בספרים,  עליהם  קראתי 
סופר,  רבי שמעון  מקרקוב,  העשיל  רבי  טוב,  יום  התוספות 
את  לעצמי  זמזמתי  קדוש.  קמצן  ויוסל'ה  קורניצר  יוסף  רבי 
קמצן  יוסל'ה  של  סיפורו  עם  קרליבך  שלמה  רבי  של  שירו 

קדוש.
החושך הגיע לבית העלמין, ואנו יוצאים אל רחובות קרקוב 
ועוברים ליד מסעדה בה יש שלט בחוץ, "גפילטע פיש" - וזו 
מרשימים,  כנסת  בתי  מספר  עוברים  אנו  טריפה...  מסעדת 
ומשם לבית הכנסת המרכזי בו אנו פוגשים את רבה הבלתי 
רשמי של קרקוב, הרב גור אריה. תפלת ערבית, ספירת העומר 
שרה  של  הסמינר  היה  שבו  למבנה  ומשם  בקרקוב,  והפעם 
המלון  בית  לעבר  יוצאים  לאחמ"כ,  ערב.  לארוחת  שנירר,  

הנמצא בפאתי העיר ללינה.

בירקנאו: הלב מתפוצץ
יוצאים  לאחר תפילת שחרית במלון, למחרת בבוקר, אנו 
לנסיעה של שעה וחצי אל אימת הנסיעה, מחנות המוות או 
שהוא  בירקנאו  מחנה  בעולם:  ביותר  הגדול  העלמין  בית 

"אושוויץ 2".
הרכבת.  פסי  על  וצועדים  המחנה,  בשערי  נכנסים  אנחנו 
נוער  בני  כעת  מסתובבים  ובו  הזה,  הגדול  המחנה  בפנינו 
מכל מיני ערים בפולין, כולם גויים. יעקב אייכלר, מהחברים 
והוא   חילונים,  ישראלים  של  קבוצה  מזהה  שלנו,  בקבוצה 

אתם  כאשר  מרגישים  אתם  מה  ושואל:  הקבוצה  אל   פונה 
ניצלו  שמשפחותינו  וחרדים,  דתיים  יהודים  אותנו,  רואים 
שהוא  עונה  מהם  אחד  עצמם?  את  מחדש  לשקם  והצליחו 
התופת,  את  שרדו  משפחותינו  ובני  שאנחנו  כך  על  שמח 
ועלינו על השביל. אחרי פרק תהילים אחד מהחברים פורק 
את ליבו באמירת קדיש על בני משפחתו, ועל אח שלא זכה 

להכיר שנשרף כאן.
או  החדרים  בין  צועד  אני  למוזיאון.  עברנו  יותר  מאוחר 
האולמות שהיו חדרי כפיה, מחנות עבודה ומוות. מה שנותר 
בפנים, בתוך ארונות זכוכית, הם עשרות אלפי נעלים, אלפי 
אסור  מהאולמות  בחלק  משקפיים.  זוגות  ואלפי  מזוודות, 

לצלם, אבל מי יכול בכלל לצלם? הידיים רועדות. 
אנחנו צועדים בתוך הדממה ומגיעים לשלט "ארבט מאכט 
פריי". אמרו לנו שפה אסור לשיר, אבל הפרנו את ההוראות, 

כי הלב מתפרץ ומתפוצץ. 

סנדוויצ'ים  לנו  מחכים  שם  לאוטובוס,  חוזרים  אנחנו 
אל  אחורה  ומביט  הסנדוויץ',  את  ביד  מחזיק  אני  טריים. 
המשרפות והקרמטוריום ושואל את עצמי: איך אפשר לאכול 

פה? לפני שבעים שנה אנשים התחננו לפרוסת לחם.
הזמן  זה  שעות.   4 לוקחת  התעופה  לשדה  חזרה  הדרך 
האדמה.  פני  מעל  צפים  הרהורים  והרבה  ולחשוב,  להתכנס 
אני נרדם, כמו האחרים, ומתעורר אחרי זמן לקול זעקתם של 

הקולות: מאמע, טאטע, מוישל'ה, חצק'ל, הצילו! 



תודה לאריה פרנקל על הארגון והיוזמה, ליוני מרטין 
שדאג לכל פרט, לקרן לביא מנהלת שיווק יעדי אירופה 
באל על, למדריך הרב בנימין קלמנזון, וליעקב חגואל סגן 
ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, שתמך במסע 

איזביצה הייתה בירת היהדות הפולנית. כאן הקים הרב מרדכי 
יוסף ליינר את חסידות איזביצה-ראדזין. אנחנו עוצרים ברחוב, 

יורדים מהאוטובוס, ורואים כפרי מטאטא את הרחוב.
  95% כי  היהדות  בירת  נקראה  שאיזביצה  לציין  למותר 
מהיהודים היו חרדים, וחמשה אחוז נוספים היו גויים מקומיים 

שעבדו אצל היהודים. 
היה  שם  ההר,  מעלה  אל  בשביל  אותנו  מעלה  המדריך 
שנים,   5 לפני  תלמידיו  עם  כאן  שהיה  מספר  הוא  קברות.  בית 
ומצא גולגלות בשטח. הוא ותלמידיו הקימו כאן גלעד. אנחנו 
מתקדמים בשביל, ובצד שמאל למעלה מבנה גדול, מקום ציונו 

של מייסד חסידות איזבצא ראדזין. 
,עליה  בשטח  כאן  שנמצאת  בודדת  לאנדרטה  מתקדמין  אנו 
)איוב(.  יקום  עפר  אל  ואחרון  חי  גאלי  ידעתי  "ואני  כתוב 
יצחק  רבי  בת  ומרים  זאב  בן  מנדל  היקרים  להורינו  נצח  זכרון 
וכן כל היהודים שנרצחו  ולאחיותינו  שינדל ושרה  ז"ל,  גרינר 
ידי  על  תש"ג  כסלו  בחודש  זה  העלמין  בבית  כאן  והטמונים 
הרוצחים הנאצים מחללי מצוות ה'". ופה באו המילים שזעזעו 
את כולנו, על החתום: הכומר ג'ורג' פאולבסקי, שהוא יעקב צבי 

גרינר, בן יעקב צבי ומרים וחיים גרינר. 
גדולה  אבן  מצבת  מטר  שני  של  ובמרחק  ממשיכים,  אנו 

נוספת, ובו חרוט שמו של האיש, שעדין חי. 
אחים  שני  תומה,  עד  נכחדה  העיירה  ובכן,  הסיפור?  ומה 
רעש  באמצעות  הנאצים  מציפורני  להיחלץ  מצליחים  צעירים 

ומהומה שמחולל הנער הבוגר יותר.
דרכם של השניים. האחד הקים משפחה  נפרדו  הזה  במקום 
יהודית לתפארת, ואולם השני חי כגוי לכל דבר. מתברר כי גויה 
לחבר  הצליחו  כאשר  לכומר.  הפך  שלימים  הנער,  את  הצילה 
בינו לבין אחיו, הגיעה המשפחה כולה לבושה חג להקביל את 
פניו בשדה התעופה. אך מה נורא היה כאשר האח שבא לבוש 

ספודיק, גילה מול עיניו את אחיו עם בגדי כמורה נוצרית.
האח ביקש מבני המשפחה לא להתקרב. הוא הסתגר איתו 4 
לדרכו:  הלך  אחד  כל  וכשיצאו,  התעופה,  בשדה  בחדר  שעות 
האח חסיד גור שגר בחיפה נפטר אחרי שעות מספר מדום לב, 
מתוך צער עמוק. הכומר, שמצפונו הציק לו, פנה אל האפיפיור 
שהציע לו לכהן ככומר ביפו שליד תל אביב, שם הוא יושב גם 
כיום. ושם, באיזביצה, ממתינה לו החלקה עם המצבה הגדולה. 
כדי  משפחתי  בני  את  "עזבתי  הכיתוב,  לצד  בעברית  אותיות 

להציל את נפשי מידי הנאצים". 
איך הגיע הרב בנימין קלמנזון לסיפור? ובכן, באחד הימים, 
רואה  הוא  שנחרב,  איזביצה  של  העלמין  לבית  מגיע  כשהוא 

קבוצת פועלים כורים קבר. בתחילה הוא חשב שיש עוד יהודים 
במקום והם מכינים לו קבר, אבל מהר מאד גילה שטעה. הוא 
הם  לכומר,  קבר?  מכינים  אתם  למי  הפולנית:  בשפה  שואל 
עונים. למה דווקא בבית העלמין היהודי? שאל, והוא לא קיבל 
תשובה ברורה. הוא מת? לא, עונה אחד מהם. הוא חי! התמיהה 
שלו היתה גדולה שבעתיים. אפשר לדבר איתו? לא, ענה אחד 
מהם, הוא בחופש. ואת הטלפון שלו אפשר לקבל? כן, בבקשה. 
התדהמה היתה עוד יותר גדולה כשמספר הטלפון היה ישראלי. 
הרב קלמנזון חוזר לארץ ויוצר קשר עם הכומר. לאחר יצירת 
לא  הוא  כי  אביב  בתל  קלור  צ'רלס  בגן  נפגשים  כשהם  קשר, 
רצה לפגוש אותו בכנסיה, הוא יצא נרעש. וזה הסיפור: ר' מנדל 
גרינר ואשתו מרים הבינו שעומד להתרחש אסון על ידי הנאצים 
כך  גויים.  של  משפחה  בידי  הילדים  את  הפקידו  והם  בעיירה, 
התגלגל הילד יעקב צבי אל משפחה גויית שלא סיפרה כלום על 
ואילו האח  יהדותו. הוא גדל והפך להיות הכומר של העיירה. 

ברח בגיל צעיר והגיע לארץ. 
את הכומר תוכלו לפגוש בתל אביב בשם ג'ורג' פאוולובסקי, 

שהוא בשמו היהודי - יעקב צבי גרינר.  

האח והאחות
שמעתי  הסיפור  את  במחנה:  לנו  סיפר  קלמנזון  בנימין  הרב 
מאדם שהיה עד לזוועה, וביקש לא לספר את הסיפור, אלא רק 
אחרי מותו. היהודי הזה נפטר לפני זמן מה. הוא סיפר לי על שני 
ילדים יהודים, אח ואחות, שהיו גם הם שם באותו מקום שאנחנו 

נמצאים עכשיו. 
הילדה דאגה לא מעט ליהודי המחנה, וגנבה לחם מדי ערב. 
והן  לחם  פרוסות  שחסרות  לב  שם  הגרמנים  השוטרים  אחד 
נעלמות מדי לילה. הוא החליט לעקוב אחרי הילדה, והוא הגיע 
הפה,  את  פתחה  לא  הילדה  הגנב.  מי  לומר  ממנה  ודרש  אליה 
גם לא כאשר עם צבת הוא ריסק את עצמות אצבעותיה. אחיה, 
ואמר  להפסיק  ממנו  וביקש  הגרמני  לשוטר  רץ  בכך,  שהבחין 

שהוא גנב את הלחם.
העונש היה רע ומר. היא נתלתה לעיניו ונהרגה, והוא החזיק 
השוטר  הגיע  בבוקר  חיים.  רוח  ללא  כבר  שהיתה  היד  את  לה 

הגרמני וירה גם בו והרג אותו במקום.
דרכנו  כאשר  יותר,  הרבה  מוחשית  נשמעה  הזאת  הזוועה 

באדמת המחנה ספוגת הדם. 


הכומר היהודי

הנעליים של קרבנות מחנה בירקנאובציון בליז'ענסקהדרגשים עליהם ישנו 60 איש בכל קומהלוח בית הקברות וורשה



שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:00 ו’ 8:30-13:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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הדיןיום 
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הגמ"חים
אין כמעט בית חרדי שאינו נעזר בהם, ישיבות מחזיקות מעמד 

בזכותם וזוגות רבים נישאים מתוך רווחה כלכלית בסיועם  כעת, 
לאחר מאבק שנדחה שנים ארוכות, נראה כי הגמ"חים החרדיים 

עומדים בפני שעת מבחן אמיתית  תזכיר חוק שיעלה לדוכן הכנסת 
בשבועות הקרובים ימסד את פעילותם העניפה, צעד שעשוי להביא 

למיטוטם של מרבית הגמ"חים  ממי חוששים ברשות המיסים 
  ?ומדוע מנהלי הגמ"חים נבעתים מהמחשבה לחשוף את ספריהם

רואה החשבון יואל טולדנו, המייצג גמ"חים מובילים: "אם המחוקקים 
רוצים להרוס את המפעל הזה, הם יכולים לעשות את זה בקלות. 

הרבה גמ"חים לא יוכלו לעמוד בכללים נוקשים. אם הם רוצים לעזור 
ויגלו הבנה, ישתפו פעולה עמם"

שלהדיןיום 

יעקב אמסלם
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המשפט  את  מהגמ"ח".  הלוואה  ניקח  בעיה,  "אין 
פעמיים  או  פעם  ששמעתם  להניח  סביר  הזה 
נקלעים  שכאשר  יודע  חרדי  דרדק  כל  בחייכם. 
מצלצלים  החרדית,  במשפחה  כלכלית  למצוקה 
בתנאים  ריבית  ללא  הלוואה  ונוטלים  הקרוב  לגמ"ח 

נוחים. זר לא יבין זאת, אבל כך פועל עולם החסד החרדי. 
שקל  ממיליארד  למעלה  אף  שיגידו  ויש  מיליונים  מאות 
אלפי  שנה.  מידי  החרדי  בציבור  הגמ"חים  מערך  מגלגל 
לרכישת  בעיקר  שונים,  לצרכים  הלוואות  נוטלים  אברכים 
הוא  אותם במשך שנים. מקורו של הכסף  ומחזירים  דירה, 

מתרומות של אילי הון ומהפקדות של אנשים פרטיים. 
חוק  הגמ"חים.  של  העניפה  פעילותם  על  מעיב  כבד  צל 
הבנקאות קובע כי פיקדון כסף והעברתו לידי לווים, נחשב 
וממילא  ישראל  בנק  מטעם  פיקוח  המחייב  אשראי,  למתן 
אברכים  לאלפי  הלוואה  לקבלת  התנאים  להקשחת  גורם 
"מי  סבוכה.  בירוקרטיה  ידי  על  כולה  המערכת  ולשיתוק 
כספיים  פיקדונות  בקבלת  יעסוק  לא  בנקאי  תאגיד  שאינו 

ובמתן אשראי כאחת", לשון החוק.
על  גם  לכאורה  לפקח  שאמור  הבנקים,  על  הפיקוח 
הגמ"חים, הוא חטיבה בבנק ישראל שתפקידה לפעול כרשות 
תפקידיו של  בישראל.  הבנקים  פעילות  על  פיקוח הממונה 
הפיקוח על הבנקים הם להבטיח את ניהולם התקין, להגן על 
עניינם של לקוחות הבנקים ולשמור על יציבותם הפיננסית 
של הבנקים )מניעת הגעה למצב של פשיטת רגל(. הפיקוח 
על הבנקים קובע הוראות שונות לכל הבנקים כיצד עליהם 
הפיננסיים  בהיבטים  השוטפת  פעילותם  את  בודק  לפעול, 
פונה  כן  וכמו  שוטפים,  דיווחים  מהם  מבקש  והצרכניים, 
אליהם בבקשות שונות מעת לעת לתת הסברים על נושאים 

שונים הקשורים בפעילותם.
התפנית בסוגיה התרחשה בשנת 2009, עת ערכה הרשות 
המעניקים  אלו  גופים  של  פעילותן  על  ביקורת  לתאגידים 
בפעילות  כי  טענו  התאגידים  ברשות  לאברכים.  הלוואות 
על  עבירה  בשל  חוקיים,  שאינם  היבטים  ישנם  אלו,  גופים 
חוק הבנקאות. "במספר מקרים מצאה הביקורת כי עמותות 
פעילות  'בנק'.  של  לכאורה  פעילות  מנהלות  מסוימות 
במשרד  אמרו  הבנקאות",  דיני  פי  על  רישוי  טעונה  כזו 
בשיתוף  דיון  התקיים  הנושא,  מורכבות  "נוכח  המשפטים. 
האוצר  משרד  המשפטים,  במשרד  הרלוונטיים  הגורמים 
ובנק ישראל והוחלט כי יש לבחון את ההסדרה החקיקתית 
לדין,  לכאורה  המנוגדת  הפעילות  לאור  אולם,  הנושא.  של 
ככל שעולה שעמותה מסוימת פועלת כאמור, לא יינתן לה 

אישור ניהול תקין".
חבר הכנסת משה גפני ששימש באותה תקופה יו"ר וועדת 
הכספים, ניסה להסדיר את פעילותם של הגמ"חים באמצעות 
הכרה במעמדן כגמילות חסדים, מה שהיה מונע מהם פיקוח 
דרקוני כבנק. מהצעת חוק שהגיש גפני בנושא, הסתייג נגיד 
בנק ישראל דאז, סטנלי פישר, שאמר בדיון בוועדת הכספים 
בשנת 2010 כי "חלק מהכספים שהגמ"חים מטפלים בהם, 

הם מתרומות ובזה אין בעיה. לפיקדונות יש בעיה".
גפני, הוצע להכניס  ידי  פי הצעת החוק שהוגשה על  על 
סעיף בחוק הבנקאות )האוסר את פעילותם של הגמ"חים(. 
בסעיף יובהר כי "פיקדון גמילות חסדים לא ייחשב כקבלת 
פיקדונות כספיים, והלוואת גמילות חסדים לא תיחשב כמתן 
פרטי  גמ"ח  כל  היא:  חופשי, המשמעות  בתרגום  אשראי". 
יוטל  לא  אולם  אנפין,  בזעיר  כבנק  למעשה  הלכה  יוכשר 
עליו הפיקוח המחמיר המוטל על בנקים מן המניין מתוקף 
חוק הבנקאות. הצעת החוק אושרה בוועדת השרים לענייני 

חקיקה אולם לא קודמה במליאת הכנסת. 
הגמ"חים  בעלי  של  התנגדותם  היה  קידומה  לאי  הסיבה 
אור  תחת  הפעילות  המשך  את  ביכרו  הפליאה  שלמרבה 
הזרקורים, אף אם הדבר כרוך בוויתור על ההכרה מצד בנק 
צריך פתאום  למה  אז  בסדר,  היה  הכל  עכשיו  "עד  ישראל. 
לכלי  הגמ"חים  מבעלי  אחד  אמר  הדברים?",  את  לשנות 
התקשורת בזמן הדיון בנושא. התנגדותם של בעלי הגמ"חים 
נבעה בין היתר מחמת טענתם כי יוזמי החוק – ובניהם חבר 
הכנסת משה גפני – אינם מכירים דיו את התחום, וממילא 
אינם יכולים להמליץ עבורם כיצד להתנהל. חששם התבסס 
יהיה  רשמית,  תוסדר  ופעילותם  במידה  כי  ההערכה  על 
עליהם לדווח על שמות מפקידי הכספים, אשר אינם חפצים 
מפקידים  של  לבריחתם  יגרום  הדבר  וממילא  זו,  בחשיפה 

ולקריסתם של הגמ"חים. 
מעל  להחזיק  מוכר  גוף שאינו  על  האוסר  הבנקאות  חוק 
ההסדרה  הליך  את  מחדש  שהניע  זה  הוא  פיקדונות,   30
יצויין כי למרות שהחוק לא קודם,  מצד משרד המשפטים. 
רשויות  חוקית,  לבלתי  נחשבה  הגמ"חים  פעילות  וממילא 
על אף שבמשרד האוצר  לא פתחו בפעולות אכיפה,  החוק 

חששו כי גופים אלו משמשים צינור לעבירות הון שונות. 
באה  הגמ"חים  של  מעמדם  להסדרת  הבאה  היוזמה 
ויינשטיין,  יהודה  לממשלה  המשפטי  היועץ  של  מכיוונו 
שביקש יחד עם משרד המשפטים להסדיר אחת ולתמיד את 
חוקיות פעילות גופים אלו. בזמן כהונתו, בשנת 2013, שיגר 
פלוג  קרנית  ישראל  בנק  לנגידת  מכתב  וינשטיין  היועה"מ 

)שהחלה בדיוק את כהונתה( ולשר האוצר דאז יאיר לפיד בו 
כתב כי הוא מקדם יחד עם משרד המשפטים חקיקה שתסדיר 

את פעילותם של הגמ"חים. 
של  הפעילות  היקף  על  מדויקים  נתונים  בידינו  "אין 
פעילות  בהיקף  מדובר  ההערכה  פי  על  אולם  הגמ"חים, 
בשנה",  שקלים  מיליוני  מאות  של  מצטברים  בסכומים 
וינשטיין. לטענתו, למרות שמדובר בתופעה  ציין היועה"מ 
והגידול  החרדית  החברה  גידול  ובשל  הזמן  עם  ותיקה, 
למעין  והפכו  מהגמ"חים  חלק  התפתחו  בצרכיה,  הנלווה 
וינשטיין  הוסיף  חוקי",  קושי  מעוררת  זו  "פעילות  בנקים, 
ישראל  בנק  ובכללם  הגורמים הממשלתיים,  כל  כי  והדגיש 
והאוצר, תמימי דעים בדבר הצורך לפעול להסדרת הנושא. 
יצירת  הוא  המתאים  שהפתרון  לכך  רחבה  הסכמה  "קיימת 
פיננסיים  מוסדות  לגבי  הקיים  למודל  הדומה  רישוי  מודל 
יותאם למאפיינים המיוחדים של הגמ"חים  אחרים. המודל 
הגמ"חים  ביכולת  לפגוע  מבלי  אפקטיבי  פיקוח  שיאפשר 

לפעול".
באמצעים  לנקוט  שלא  ביקש  במכתבו  כי  ייאמר  לשבחו 
"בחשיבותם  הכרה  מתוך  הגמ"חים  נגד  ומנהליים  פליליים 
כאלה  הליכים  כי  החשש  ובשל  והתרבותית",  החברתית 
במפקידים.  ופגיעה  גמ"חים  של  לקריסה  להביא  יכולים 
המשפטים  במשרד  כי  בזמנו,  עלה,  היועץ  של  ממכתבו 
הולכת ונשלמת טיוטת תזכיר חוק שהוכנה בנושא, הקובעת 
מודל פיקוח גמיש יחסית, המתמקד בדרישות של הון עצמי, 

רזרבות ונזילות, כללי ניהול תקין, שקיפות וחובת דיווח.
היועץ המשפטי הוסיף עוד ואמר כי דרושה הכרעה בדבר 
זהות הגורם הממשלתי שיפקח על הפעילות, וטרם נמצא גוף 
שיסכים. לדעת משרד המשפטים, הגורם הרצוי ביותר הוא 
בנק ישראל, המצויד בידע המקצועי הדרוש לביצוע החוק. 
לאחר שתתקבל החלטה על זהות הגוף שיופקד על הנושא, 
כי  לציין  "חשוב  המשפטים.  במשרד  שהוכן  החוק  יקודם 
המתווה המוצע הוצג לנציגי הציבור החרדי בשלוש פגישות 
שנערכו בהשתתפות נציגי ונציגיהם. בכל הישיבות הובהר כי 
מדובר בחוק שנועד לסייע לציבור החרדי ולא לפגוע בו ואף 
בישיבות  המתגבש.  למתווה  הערות  לקבלת  נכונות  הובעה 

הללו הועברו הערות והן נבחנות על ידי הדרג המקצועי".

דרישות מחמירות
על רקע מכתבו של היועץ המשפטי לממשלה והפעילות 
למשרד  המשפטי  ליועץ  המשנה  פנתה  בנושא,  שהחלה 

"
"

צל כבד מעיב על פעילותם העניפה 
של הגמ"חים. חוק הבנקאות קובע 

כי פיקדון כסף והעברתו לידי לווים, 
נחשב למתן אשראי, המחייב פיקוח 

מטעם בנק ישראל וממילא גורם 
להקשחת התנאים לקבלת הלוואה 
לאלפי אברכים ולשיתוק המערכת 
כולה על ידי בירוקרטיה סבוכה. "מי 

שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק בקבלת 
פיקדונות כספיים ובמתן אשראי 

המחוקק החליט להתערב בנושא הגמ"חים. מליאת הכנסתכאחת", לשון החוק
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האוצר אל המשנה ליועץ המשפטי אותו שאלה אם קיימת 
בסמכותו  שימוש  לעשות  האוצר  לשר  משפטית  מניעה 
רשות  מנהל  את  מטבע  שירותי  נותני  של  כרשם  ולמנות 
המסים. היועץ המשפטי התיר את ההסכמה לתקופה זמנית 
של שנתיים, בהתנייה על שמירת פרטיות האזרחים. מיותר 
לציין כי נותני שירותי מטבע כוללים גם את הגמ"חים כמו 

גם את הציינג'ים למיניהם. 
זה,  למהלך  במקביל  כי  קבע  לממשלה  המשפטי  היועץ 
יוקם צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי אשר ימליץ בפני 
שר האוצר והיועץ המשפטי לממשלה על הסדרת הרגולציה 
בענף שירותי המטבע לטווח הארוך. וכך היה, הוקם צוות 
כלל  הצוות  המטבע.  שירותי  נותני  על  הרגולציה  לבחינת 
נציגים של רשות המסים, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון 
במשרד האוצר, המשטרה, המשרד לביטחון פנים, הרשות 
המדינה  פרקליטות  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  לאיסור 

ומחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים.
בחודש פברואר 2015, הגישו חברי הצוות את תוצאות 
התייחסות  ניתנה  במסקנות  כרס.  עבת  בחוברת  הדיונים 

רחבה למעמדם של הגמ"חים. 
הצוות  אנשי  ציינו  הגמ"חים,  תופעת  היקף  בסקירת 
ההלוואות  "מתן  הגמ"חים.  בפעילות  הבעייתי  הפרט  את 
נעשה במקביל לקבלת פיקדונות וניהולם", נכתב. "פעילות 
גמילות חסדים מצויה בבסיס התרבותי והדתי של החברה 
גמ"חים  בלבד.  זו  לחברה  ייחודית  אינה  אך  החרדית, 
בעולם  יהודיות  בקהילות  פועלים  שונים  פעילות  בהיקפי 
מענה  לתת  שנועדה  מבורכת  בפעילות  מדובר  ובישראל. 
בעיקר לצרכים הכלכליים של החברה החרדית. לצד מענה 
על צורך כלכלי, הגמ"חים מהווים פתרון לאיסור ההלכתי 

על הלוואה בריבית". 
של  פעילותם  היקף  ההערכה,  פי  על  כי  נכתב  עוד 
שאף  וייתכן  בשנה   ₪ מיליוני  למאות  מגיע  הגמ"חים 
כזו,  מפעילות  החששות  מפורטים  בהמשך  לכך.  מעבר 
"פעילותם של חלק מהגמ"חים מהווה הפרה לכאורה של 
חוק הבנקאות. המייחד פעילות של קבלת פיקדונות מ-30 
בעל  למי שהוא  הלוואות  מתן  ומעלה כשלצידה  מפקידים 
רישיון של תאגיד בנקאי. מיחזור הכספים הקיים בגמ"חים 

עלול להביא להלבנת הון".
חברי  לפי  הגמ"חים,  של  פעילותם  בהסדרת  הצורך 
על  להגן  מנת  על  ובראשונה  בראש  חשובה  הצוות, 
של  יציבותם  את  ולהבטיח  המפקידים  של  האינטרסים 
הגמ"חים מקבלי הפיקדונות. "הקושי המשפטי בפעילותם 
נועד  הבנקאות,  חוק  מהותי.  קושי  משקף  הגמ"חים  של 

הרישוי  משטר  המפקידים.  של  האינטרסים  את  להבטיח 
כפופים  שאינם  גופים  בידי  כאמור  עיסוק  למנוע  מאפשר 
לפיקוח על יציבותם ועל יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם 
להגנה  זוכה  אינו  בגמ"ח  כספו  המפקיד  הלקוחות.  כלפי 

דומה, והוא חשוף לסיכון של קריסת הגמ"ח".
חששות  כאמור  קיימים  המפקידים,  על  ההגנה  לצד 
נוספים בהם הלבנת הון והעלמות מס. על פי נתוני הרשות 
המעלה  החריגה,  הפעילות  היקף  הון,  הלבנת  לאיסור 
פעילות  לצורך  אלו  מוסדות  של  לרעה  לניצול  חשדות 
האחרונות.  בשנים  משמעותית  בצורה  עלה  הון,  הלבנת 
"המשך פעילותם של הגמ"חים במתווה הנוכחי ואי הסדרת 
מחויבת  להם  הבינלאומיים  לסטנדרטים  מנוגדת  פעילותם 
מדינת ישראל, כמו כן אי הסדרת התחום התעוררה בביקורת 
העשויה  שלילית  השלכה  בעלת  והינה   MONEYVAL

בהתאם  פועלת  אינה  ישראל  כי  הארגון  לקביעת  להוביל 
לסטנדרטים הבינלאומיים בנושא זה".

את  הצוות  חברי  הציגו  בנושא,  הסקירה  לאחר 
עליו  הפתרון  מתווה  כי  ציינו  הצוות  חברי  המלצותיהם. 
דומה  רישוי  מודל  הוא  בהמלצות,  הוצג  ואשר  הוסכם, 
"מדובר  אחרים.  פיננסיים  מוסדות  לגבי  הקיים  למודל 
בהסדרה רכה יותר שתאפשר ליצור פיקוח יעיל מבלי לפגוע 

ביכולתם של גמ"חים להמשיך ולהתקיים".
על פי ההמלצות, בנק ישראל יהיה הרגולטור האחראי על 
גמ"חים עם היקף פעילות גדול, בדומה לבנק רגיל. במקביל, 
הצוות המליץ כי הרגולטור על גמ"חים שלא יפוקחו על ידי 
בנק ישראל יהיה הממונה. פעילותם של גמ"חים אלה, תהיה 
הפועלים  קטנים  גמ"חים  זאת,  עם  רישיון.  לקבלת  כפופה 
בבתי כנסיות או משפחות, לא תהיה עליהם חובה להסדיר 
את מעמדם. את רף הפעילות המינימלי לפיו תיקבע הגדרת 
גמ"ח, יקבע שר האוצר. מי שפעילותו לא תעמוד ברף, לא 

יהיה כפוף לפיקוח של הממונה. 
חברי הצוות קבעו בנוסף רשימת דרישות לקבלת רישיון 
מנהלי  על  להכביד  עשויות  ספק  שללא  דרישות  גמ"ח. 
הגמ"חים שכאמור עושים את עבודתם בהתנדבות. התנאי 
רק  ינתן  "רישיון  התאגדות.  הוא  רישיון  לקבלת  הראשון 
כמו  הציבור".  לתועלת  כחברה  או  כעמותה  לגוף המאוגד 
כן, פעילותו של בעל רישיון תותנה במספר סעיפים. בניהם, 
שקיבלו  אחרים  לגמ"חים  או  ליחידים  רק  הלוואה  הענקת 
עמלה  או  ריבית  יישאו  לא  ההלוואות  החוק.  לפי  רישיון 

כלשהן. 
הגמ"חים  מנהלי  יידרשו  הפעילות,  הסדרת  במסגרת 
עבור  אפשרית  בלתי  הנראית  תנאים  רשימת  אחר  למלא 

מנהלי גמ"חים רבים. 
התנאים לקבלת רישיון הם: הגבלת סכום ההלוואה אותו 
לסכום  תתייחס  "המגבלה  ללווה.  להעניק  רשאי  הגמ"ח 
ולשיעור מההון העצמי של הגמ"ח". הגבלת סכום הפיקדון 
אותו רשאי הגמ"ח לקבל. הגמ"ח ידרש להעמיד הון עצמי 
מינימאלי בסכום שייקבע. היחס בין ההון העצמי של קופת 
משיעור  עת,  בכל  יפחת,  לא  ההלוואות  ליתרת  הגמ"ח 
בשיעור  נזילים  נכסים  להחזיק  ידרש  הגמ"ח  שייקבע. 
יגדיר  הממונה  בידיו.  המופקדים  הפיקדונות  מסך  שיקבע 

מהם נכסים נזילים העונים על דרישת הנזילות.
שיעורים  על  יעלו  לא  הגמ"ח  של  ההנהלה  הוצאות 
שייקבעו ביחס להיקפי פעילות שנתיים של הגמ"ח. בנוסף, 
יועצים,  שכר  ועל  גמ"ח  עובדי  שכר  על  מגבלות  ייקבעו 
להגיש  חייב  יהיה  והגמ"ח  משרה  ונושאי  שירותים  נותני 

דו"חות כספיים ומילוליים, שיעמדו, ככלל, לעיון הציבור.
הגמ"חים  על  לממונה  רחבות  סמכויות  יינתנו  במקביל, 
שיקבע הוראות להגנת הלקוחות, כגון חובה לערוך הסכם 
סמכות  תהיה  בנוסף,  וכיו"ב.  ללקוח,  גילוי  כללי  בכתב, 
בעניינים  גמ"ח  של  פעולה  בדבר  הציבור  תלונות  לבירור 
הקשורים ללקוחותיו. לממונה יהיו סמכויות גישה למידעים 
ההסדר  על  הפרות  של  קיומן  בירור  לצורך  הגמ"ח  של 
המוצע. אם לא די בכל אלו, לממונה תהיה סמכות לקנוס 

גמ"ח אשר יפעל בניגוד להוראות.

החשש של בעלי הגמ"חים
בימים אלו הולכת ונשלמת העבודה להכנת תזכיר החוק 
החוק  תזכיר  הגמ"חים.  של  פעילותם  את  שימסד  הנ"ל 
יפורסם בקרוב, ולו צפויים להתנגד חברי הכנסת החרדים. 
הרפורמות,  בוועדת  כבר  נמצא  החוק  של  הראשון  חלקו 
של  מעמדם  בהסדרת  אלא  בגמ"חים  עוסק  אינו  הוא  אך 
גופים המעניקים אשראי. החלק השני בחוק עוסק בגמ"חים 
להתקדם  צפוי  והוא  החרדי,  בציבור  בעיקר  הנפוצים 

בשבועות הקרובים.
בשלב זה, לא ניתנה התייחסות מצד גורם חרדי כלשהו 
איסוף  עבודת  לאחר  מזאת,  יתירה  הרגישה.  בסוגיה 
הנתונים, פנינו לכמה וכמה מנהלי גמ"חים בציבור החרדי, 
בתוקף  וסירבו  הכתבה,  דבר  היוודע  עם  נבעתו  הללו  אך 

לשוחח בנושא. 
ארוכות,  שנים  בנושא  המעורה  בכיר  גורם  זאת,  בכל 
נעתר לשוחח עם 'כל ישראל' והבהיר את חששם של בעלי 

הגמ"חים מהעברת החוק שיטיל רגולציה דרקונית עליהם.

"
"

המשמעות הגדולה היא עבור 
הגמ"חים, המתבססים על פיקדונות. 
הם יצטרכו לעמוד בכללים נוקשים 

שייתכן שלא יוכלו לעמוד בהם, 
למרות שכללים אלו הם רק גדרים 

בחוק בכדי למנוע קריסה, ולאו דווקא 
גדרים שבלעדיהם הגמ"ח יקרוס. 
אם החוק יעבור והרגולציה תוקם, 

הגמ"חים הללו יצטרכו להירשם כבנק 
זעיר. הרישום הזה אומר שהם יצטרכו 

לעמוד בדרישות של הון עצמי
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ישראל'.  ל'כל  בשיחה  הגורם  פותח  "ראשית", 
הנוגע  בכל  הגמ"חים  בעלי  של  המרכזית  "התפיסה 
מהיכן  מבררים  לא  שהם  היא  האנשים,  להפקדות 
הגיע הכסף. לטענתם, אדם שמגיע לעשות מצווה, לא 
עשוי  המיועד  הפיקוח  כאלו.  שאלות  אותו  שואלים 
למנוע את ההפקדות. יש אנשים שלא מעוניינים לדווח 
ענייננו,  לא  זה  שלהם,  מסיבותיהם  הזה  הכסף  על 

אנחנו משתמשים בכסף לפעילות גמילות חסדים".
מה המשמעות של החוק?

"מבחינת מקבל ההלוואה כמעט לא תהיה משמעות, 
אלא אם ימנו ועדה שתצטרך לאשר כל הלוואה גדולה 
הענקת  את  שמונע  הבנקים  על  מפקח  את  שיש  כמו 
קונקרטיות.  מחששות  שונים  לגורמים  הלוואות 
מבחינת מפקידי הכספים, תהיינה השלכות מרחיקות 

לכת בכך שהם יאלצו לספק הסברים מהיכן הכסף". 
הגמ"חים,  עבור  היא  הגדולה  "המשמעות 
המתבססים על פיקדונות. הם יצטרכו לעמוד בכללים 
למרות  בהם,  לעמוד  יוכלו  שלא  שייתכן  נוקשים 
שכללים אלו הם רק גדרים בחוק בכדי למנוע קריסה, 
אם  יקרוס.  הגמ"ח  שבלעדיהם  גדרים  דווקא  ולאו 
הללו  הגמ"חים  תוקם,  והרגולציה  יעבור  החוק 
יצטרכו להירשם כבנק זעיר. הרישום הזה אומר שהם 
יצטרכו לעמוד בדרישות של הון עצמי, הבנק יצטרך 
רישיון.  לקבל  בכדי  מסויים  סכום  לו  שיש  להוכיח 
בסך  עצמי  הון  יש  הגדולים  לבנקים  השוואה,  לשם 
חצי מיליארד שקל. לכן קשה לפתוח בנקים בישראל". 
"החשש הנוסף מהתערבות שתהיה מצד הרגולטור, 
היא ברגע שגמ"ח מסויים לא יעמוד באחד התנאים, 

ויאלץ להיסגר ומחמת זאת יקרוס".
קריסה  למנוע  בכדי  תקנות,  נועדו  כך  לשם  אבל 

בגלל חוסר אחריות.
"נכון. אבל במצב הנוכחי זה יביא את ההפך. כרגע 
הגמ"חים בנויים על אמון. ברגע שכולם נותנים אמון 
בגוף, אז יש החזרים ויש הפקדות. ברגע שהגמ"חים 
יפתחו את הספרים שלהם, והרגולטור יקבע שהגמ"ח 
ייוצר  בירוקרטיות,  סיבות  בגלל  בתקנות,  עומד  לא 
והמפקידים  בבעיות  נתון  הגמ"ח  כאילו  שווא  מצג 
מה  יקרוס,  מיד  והגמ"ח  שלהם  הכסף  את  ימשכו 
שהם  יודעים  עצמם  המנהלים  לקטסטרופה.  שיגרום 
זה  כי  רוצים שיתעסקו ביציבות שלהם,  ולא  יציבים, 

מה שיגרום למפקידים לחשוש".
"זו הסיבה שהם גם לא מעוניינים להתראיין על כך. 

הם חוששים שזה יטיל ספק באמינות שלהם".
 רשות המיסים חוששת מהלבנת הון דרך המוסדות 

הללו.
איתן  בשם  חוקר  היה  מבוססת.  לא  האשמה  "זו 
כך  ידי  על  הון  בהלבנת  הגמ"חים  את  רגב שהאשים 
ידי  ועל  כתרומה  מסויים  כסף  על  מדווחים  שאנשים 
ממס.  פטורים  הם  במס,  מוכרת  חשבונית  הוצאת 
לתורם  חוזר  ומשם  לגמ"ח  מועבר  הכסף  לטענתו, 
ככסף של הלוואה וככסף לבן. זו אופציה לא ריאלית. 
ואינם  מאחר   46 סעיף  בכלל  אין  הגמ"חים  לרוב 
מוכרים כעמותה הזכאית לתרומות, וכך אינם יכולים 
לדווח על תרומה ולהעניק קבלה שתפטור את התורם 

ממס". 
יש דרכים להיאבק ביוזמה?

"להערכתי, מנהלי הגמ"חים ינסו לדחות את היוזמה 
כמה שיותר. אני באופן אישי חושב שאם יעשו את זה 
בצורה חכמה, אז לא תהיה בעיה. הגמ"חים הקטנים 

יוכלו לשמור את הפעילות מתחת לראדר". 
מה הנציגים החרדים אומרים?

עמוק  מעורבים  התורה'  'יהדות  של  "הנציגים 
וגם כעת  זה בעבר  ניהל מאבק על  גפני  בנושא הזה. 
הוא מנסה לסייע. ליצמן מתעניין לאחרונה בזה מאחר 
ולחסידות גור יש גמ"ח אדיר לחתנים שעשוי להיפגע 

מכך". 

"לא יצליחו לחנך את הגמ"חים"
רואי  פירמת  מבכירי  טולדנו,  יואל  החשבון  רואה 
לאוטוריטה  נחשב  האפט,  זיו   –  BDO החשבון 
אלו  בימים  בהם.  הכספים  וניהול  העמותות  בתחום 
בציבור  מהמובילים  גמ"חים,  מספר  מייצג  הוא 

החרדי, בתהליך ההתמודדות עם החוק העתידי. 
המאמצים  על  מספר  הוא  ישראל'  ל'כל  בראיון 
הגמ"חים  עבור  שיטיב  למתווה  להגיע  הנעשים 
מבלי לפגוע בפעילותם. "שוחחנו השבוע עם מנהלי 
גמ"חים והארנו את עיניהם בסוגיה הזו ואנחנו מקווים 
שנסייע לגופים הללו להגיע לחקיקה סבירה", פותח 

טולדנו בשיחה. 
מה הבעיה בעצם בקיומם של גמ"חים שהם ללא 

מטרות רווח?
"החשש של הרגולציה הוא ב-2 היבטים עיקריים: 
מפקידים  אנשים  שבו  מצב  כאן  יש  ראשון,  דבר 
מקצועית.  לא  בצורה  מנוהל  להיות  עלול  והוא  כסף 
רוצה  גם  הוא  בגמ"ח,  כספו  את  מניח  כשהמפקיד 
את  שיקיימו  רוצים  הם  בחזרה,  הכסף  את  לקבל 
ההבטחות שלהם. זה בעצם רגולציה. אם יהיה גמ"ח 
לכן  הייתה,  המדינה  איפה  ישאלו  הרי  כולם  שיפול, 
הוא  השני  הנושא  התחום.  על  לפקח  רוצה  המדינה 
שהגמ"ח  חוששים  ברשויות  הון.  מהלבנת  החשש 

יהיה מחבוא לכסף שהגיע בדרכים לא חוקיות".
שאין  בלבד  השערה  היא  הון  מהלבנת  "החשש 
מוגדרים  יהיו  הגמ"חים  כל  אם  אבל  תימוכין,  לה 

כעמותות, אז ניתן יהיה לשלול את החשד הזה". 
# מה הן ההשלכות המעשיות על הגמ"חים במידה 

והחוק יעבור?
של  הכוונה  מה  לראות  תמיד  צריך  "למעשה 
המחוקקים. אם הם רוצים להרוס את המפעל הזה, הם 
לא  גמ"חים  הרבה  כי  בקלות,  זה  את  לעשות  יכולים 
לעזור  רוצים  הם  אם  נוקשים.  בכללים  לעמוד  יוכלו 
זו פעולה חיובית. אני חושב  ויבינו את ההנהלות אז 
שכל גמ"ח צריך עמותה מסודרת שתבטיח את כספי 
ללא  מוסד  שזה  הכרה  צריך  כך,  לצורך  המפקידים, 

ריבית, מה שאנחנו מקווים שיהיה בחוק המסתמן".
ניהול עמותה דורש כסף רב.

הם  אבל  עלויות,  אין  הללו  למוסדות  כיום  "נכון. 
מה  כל  להוצאות.  מהסכומים  חלק  להפריש  יצטרכו 
שהעמותות  להיות  יכול  מחייב.  העמותות  שחוק 
יצטרכו לגבות כספים מהלווים ויכול להיות שיגייסו 

כספים יעודיים עבור הפעילות הזו".
לסיום, בעבר חוקים דומים נפלו, כיצד להערכתך 

יתפתח החוק הנוכחי?
"אחזור שוב: הכל תלוי במניעים של המחוקק. אם 
במיסודו,  והצורך  הזה  במוסד  הכרה  מתוך  יבוא  זה 
אז יהיה שיתוף פעולה, אבל אם זה יבוא מתוך כוונה 

'לחנך' את מנהלי הגמ"חים, זה לא ילך".
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אחרית 
הימים

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

בימים  הימים.  אחרית  בתקופת  נמצאים  שאנו  סוד  לא  זה 
טרופים אלו עלינו להתבונן במספר דברים ולהתחזק בהשקפה 
פ' בלק) מובא שבסוף האלף הששי  (זהר חדש  בזוהר  נכונה. 
יהיו קרבות גדולים בעולם. היום אנו נמצאים בשנת ה'תשע"ו 
סוף האלף הששי.  לקראת  לבריאת העולם,   5776 שהיא שנת 
נוכחנו לראות שבתוך פחות ממאה שנה התרחשו שתי מלחמות 
עולם, והשלישית בפתח. המלחמה הזאת נקראת 'מלחמת גוג 

ומגוג'. 
בספר יחזקאל (פ' לב' ופ' לח') מתאר הנביא את המלחמה 
'וגוג  אומר:  בפירושו  המלבי"ם  עולמית.  כלל  שהיא  הזאת 
היום  לנו  אין  מי הם'. כלומר,  ידענו עתה  לא  וכן ארץ המגוג 
המלבי"ם  ממשיך  זה.  בשם  מדינות  או  ארצות  בגלובוס 
ותובל שהם  נשיא משך  הוא  כפי המבואר שגוג  'רק  ומפרש: 
ופרס  אדום.  ארצות  אלה  כלומר,  ִנמולים',  ואינם  יפת  מבני 
ביניהם  תתעורר  הימים  ובאחרית  הנימולים.  הישמעאלים  הם 
היום  נוכחים  אנו  ובאמת  מפורדת.  שאמונתם  מפני  מלחמה 
שהמלחמות בעולם הם לא על טריטוריות וכבישת ארצות, אלא 
סובבות סביב הדת והאמונה. מכאן למדנו שמלחמת גוג ומגוג 
לא תהיה איתנו אלא בין אדום (אמריקה ואירופה) לישמעאל 

(ארצות ערב). 
יזיק לנו? הדבר תלוי מאד במעשינו  זה  ומה לגבינו? האם 
ניתן  ובאחדותנו. מהתבוננות בהסטוריה שלנו לאורך הדורות 
ומתנקם  אויב  אף  מאוחד,  היה  ישראל  עם  שכאשר  ללמוד 
הבית  (תקופת  אחאב  של  דורו  חז"ל:  אומרים  לנו.  יכול  לא 
הראשון) עובדי עבודה זרה היו, ומפני מה היו יורדים למלחמה 
ומנצחים? כלומר, כשצבאו של אחאב היה יורד למלחמה, לא 
רק שהיו מנצחים את אויביהם, אלא גם לא היו להם הרוגים, 
ולא פצועים או נחבלים, והיו חוזרים לבסיסם בריאים ושלמים. 
זרה  עבודה  ועובדים  חוטאים  שהיו  הדבר  יתכן  כיצד  כן  אם 
ובכל זאת מנצחים במלחמות? מסבירים חז"ל: מפני שלא היו 

ביניהם מלשינים, והיתה ביניהם אחדות! 
גם בזמן שהמן אמר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים 
אמרה אסתר המלכה למרדכי לך כנוס את כל היהודים וצומו 
ליהודים  אמור  לך  כלומר  ויום".  לילה  ימים  שלושת  עלי 
ונהפוך  ידועה  והתוצאה  היה.  וכן  ובתפילה  בצום  שיתאחדו 
הוא שאף יהודי לא נפגע ואדרבה שלטו היהודים בשונאיהם. 

זהו כח האחדות. 
 לכן, דווקא בימים מתוחים אלו אנו צריכים להרבות בשלום 
ובאחדות בין החברים ובין בני המשפחה. להסיר מליבנו את כל 
הכעסים המחלוקות והמריבות, ולהרבות שלום בין אדם לחברו 
ובין איש לאשתו, ובזכות זה יפרוס ה' עלינו את "כיפת הברזל" 
ויגן עלינו, כמו שאומרים בתפילה: "ובצל כנפיך תסתירנו" ... 

"ופרוש עלינו סוכת שלומך", אמן. 

חינוך ילדים
וחרדה  מפחד  ילדים  להרגיע  ניתן  כיצד  שואלים  הורים 
למעשה,  ביום?  גם  ולפעמים  הלילה  באמצע  אותם  שתוקפת 
השאלה הזאת נוגעת גם למבוגרים. התשובה היא אחת - לחזק 
אפשר  לישון,  הילד  את  שמשכיבים  לפני  הבטחון!  מדת  את 
כשאנחנו  ואפילו  ישראל,  עם  של  חוזקו  על  סיפור  לו  לספר 
יישן שומר  ולא  ינום  - "הנה לא  יש מי ששומר עלינו  ישנים, 
של  פסוק  שמע",  "קריאת  כן  גם  איתם  לומר  כדאי  ישראל". 
אותם  נגיש  הדבר,  את  לילדים  להמחיש  וכדי  ישראל.  שמע 
אל המזוזה שבפתח חדר השינה שינשקו אותה ולהסביר להם 
שכתוב בה שה' שומר על ישראל. ובכל פעם שהילד מתעורר 
לפני  לו  ויפנים את מה שאמרנו  במזוזה  יביט  הלילה  באמצע 

השינה וכך יוכל לחזור לישון בשלווה. 





מחפש רהיט איכותי? הגעת ליעד!
בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום
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לכל המרהטים באיכות, שימו לב
ימים אלו שאחרי פסח, הינם ימים עמוסים פחות 

 בהם כל לקוח מקבל
מקסימום תשומת לב

עכשיו 
זה הזמן

בדיוק בטעם שלךלרהט את הבית 
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בשמים
אסון
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עשרות הנוסעים שעלו אל המטוס לקהיר בשדה התעופה 
  בפריז לא דמיינו שתהיה זאת הטיסה האחרונה בחייהם
אבל במה שהפך בהמשך השבוע לתעלומה של ממש, שעות 
בודדות לאחר ההמראה התרסק המטוס על כל נוסעיו  מה 
קרה שם? האם זו עוד מזימה זדונית של ארגון הטרור דאע"ש 

שכבר הפיל לאחרונה מטוס על כל נוסעיו, או תקלה טכנית 
חמורה? זו השאלה עליה שוקדים בימים אלה מומחי תעופה 

מכל העולם, כאשר התשובה עדיין לא נראית באופק  בכיר 
מצרי סיפר על פיצוץ שהתרחש כמעט בוודאות באוויר, אבל 

עדיין לא הניח את האצבע על כך שמדובר באירוע טרור 
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זה קרה ביום חמישי שעבר: 
חברת  של  נוסעים  מטוס 
של  הלאומית  התעופה 
מצרים, "איג'פט אייר", 
מפריז  בדרכו  שהיה 
בשעות  התרסק  לקהיר, 
סמוך  התיכון  בים  הבוקר 

לאי היווני קרפאתוס. 
כי  מסר  יוון  של  התעופה  ברשות  בכיר 
האווירי  המרחב  בתוך  התרחשה  ההתרסקות 
קיימת  כי  אמר  המצרי  התעופה  שר  מצרים.  של 
סבירות גבוהה שמדובר בפיגוע טרור וכי הסיכוי 
יותר  גבוה  התקפה  בגלל  התרסק  שהמטוס 
מהאפשרות לכשל טכני. שעות לאחר התרסקות 
המטוס דיווחה רשת החדשות אן-בי-סי כי בידי 
המודיעין בארה"ב נתונים המצביעים בחוזקה על 

כך שבמטוס התרחש פיצוץ.
אסונות  לשורת  הנוכחי,  האסון  התווסף  בכך, 
תעופה שאירעו במפתיע דווקא בשנתיים-שלוש 
נראות  ולא  האחרונות, בשנים שבהן כבר כמעט 
חטיפות מטוסים שהיו נפוצות לפני עשרות שנים, 
מתפשרות  הבלתי  האבטחה  דרישות  בשל  וזאת 
בימינו, ובכלל, בימים שבהם הנוסע הממוצע לא 
חושב שיסיים את חייו במטוס - לא בגלל חטיפה 
לרכס  פתאומית  התרסקות  בגלל  ולא  פצצה,  או 

הר כלשהו בדרך. והנה זה כן קורה.
המצרית,  אייר"  "איג'פט  חברת  של  במטוס 
מסוג איירבוס A-320, היו 56 נוסעים, בהם ילד 
ושני תינוקות, ועשרה אנשי צוות. רשות התעופה 
כשתי  מהמכ"מ  נעלם  המטוס  כי  מסרה  יוון  של 
דקות אחרי שיצא מהמרחב האווירי של המדינה 
אחרי  שעות  מצרים.  של  הפיקוח  לאזור  ונכנס 
כי  סי-אן-אן  החדשות  רשת  דיווחה  ההתרסקות 
האי  בקרבת  המטוס  שברי  את  איתרו  הרשויות 
קרפאתוס. כ-80 ק"מ מדרום-מזרח לאי - אותרו 
שרידי  ושני  פלסטיק  חתיכות  הצלה,  חליפות 

מתכת גדולים.
שר ההגנה היווני מסר כי לפני שהמטוס נעלם 
מצגי המכ"מ הוא ביצע סטיות פתאומיות בגובה 
לדבריו,  הים.  אל  לצלול  החל  ואז  רגל  אלף   37
האווירי  המרחב  בתוך  ק"מ   24-16 היה  המטוס 
מכן  לאחר  שמאלה,  מעלות   90 כשסטה  המצרי 
עשה סיבוב של 360 מעלות לצד ימין, צלל לגובה 
היו  המטוס  על  נעלם.  מכן  ולאחר  רגל  אלף   15
מסעודיה,  נוסעים  וכן  צרפתים   15 מצרים,   30
צ'אד,  סודאן,  כווית,  עיראק,  בלגיה,  בריטניה, 
אף  וצרפת  מצרים  וקנדה.  אלג'יריה  פורטוגל, 
הודיעו על הקמת ועדת חקירה משותפת בהובלת 

מצרים.

לפתע הקשר אבד 
באיג'פט אייר, חברת התעופה, אמרו כי טיסה 
גול  דה  שארל  התעופה  מנמל  יצאה   MS804

מקומי(  )שעון   23:09 בשעה  רביעי  ביום  בפריז 
שהקשר  אלא  ב-03:10.  לנחות  אמורה  והייתה 
רשות   .02:27 השעה  בסביבות  נותק  המטוס  עם 
התעופה בקהיר מסרה כי צבא מצרים קיבל אות 
דובר  שנעלם.  אחרי  כשעתיים  מהמטוס  מצוקה 
הצבא הכחיש את הדברים. ראש ממשלת מצרים, 
לא  אך  אות  התקבל  כי  הבהיר  שריף,  איסמעיל 
את  בתחילה  כבר  שלל  לא  שריף  מצוקה.  אות 
של  התעופה  שר  גם  בטרור.  האפשרות שמדובר 
שמדובר  הסיכוי  כי  אמר  פתחי,  שריף  מצרים, 

בפעולת טרור הוא הגבוה ביותר. 
כי  סיפר  ואלס,  מנואל  צרפת,  ממשלת  ראש 
הנשיא פרנסואה הולנד שוחח בטלפון עם עמיתו 
המצרי, עבד אל-פתאח א-סיסי, והשניים הסכימו 
על שיתוף פעולה מלא בחקירת נסיבות התרסקות 
ידועה  לא  לאסון  הסיבה  כי  הוסיף  הוא  המטוס. 
וכי בשלב זה לא נשללת שום אפשרות. גם נשיא 
ארה"ב, ברק אובמה, קיבל דיווח על ההתרסקות 

מהיועצת שלו לביטחון לאומי.
רוסיה  של  הפדראלי  הביטחון  שירות  ראש 
כי  הוא  אף  אמר  בורטניקוב,  אלכסנדר   ,)FSB(
פעולת טרור היא ככל הנראה הסיבה להתרסקות 
המטוס. "לצערנו, היום אירעה תקרית נוספת עם 
חברת התעופה המצרית. ככל הנראה זוהי התקפת 
בורטניקוב  אמר  אדם",  בני   66 שהרגה  טרור 
 RIA הרוסית  הידיעות  בסוכנות  צוטטו  שדבריו 
נובוסטי. הוא קרא לכל המעורבים לנקוט צעדים 

משותפים כדי לאתר את האחראים למעשה.
מומחים  ציטטה  הצרפתית  הידיעות  סוכנות 
להוביל  יכלו  גורמים  מספר  כי  המעריכים 
להתרסקות המטוס, כשהסבירה ביותר היא פיגוע. 
הים  של  המזרחי  באגן  האוויר  מזג  כי  יצויין 
התיכון, וספציפית באזור ההתרסקות, היה מצוין. 
ספינה  קברניט  וכן  יוון  מאיי  באחד  ראייה  עדי 
שמפליגה באזור העידו כי ראו כדור אש בשמיים 

בזמן התרסקות המטוס.
במהלך  כי  הודיעה  יוון  של  התעופה  רשות 
התקבלו  לא  שלה  האווירי  במרחב  הטיסה 
קריאות חירום מהטייס. סמנכ"ל הרשות הודיע כי 
הקברניט צבר יותר מ-6,000 שעות טיסה והקשר 
היעלמות  לפני  דקות   10 התקיים  עמו  האחרון 
המטוס. איירבוס מסרה כי המטוס נמסר לאיג'פט 
אייר בשנת 2003 והיו לו בסך הכל 48 אלף שעות 

טיסה.

פיגוע או תאונה?
לאחר  יומיים  ובכן,  שם?  קרה  באמת  מה  אז 
התרסקות המטוס המצרי בין יוון למצרים בדרום 
הים התיכון, אותרו בתחילת השבוע שרידי גופות 
המטוס,  ושברי  הנוסעים  של  האישי  הציוד  לצד 
במצרים  אישרו  אז  רק  ההתרסקות.  באזור  צפים 
על  שהיו  הצוות  ואנשי  הנוסעים   66 כי  רשמית 
תוך  אל  התרסק  שהמטוס  לאחר  נהרגו,  המטוס 

הים מגובה רב.  

"חיל הים המצרי הצליח לחלץ מן המים שרידים 
מהמטוס בהם ציוד אישי של נוסעים, חלקי גופות 
ומושבים מהמטוס", מסר שר התעופה האזרחית 
תנחומים  מסר  א-סיסי  מצריים  נשיא  המצרי. 
למשפחות ההרוגים ובכך אישר כי מצרים מכירה 
בעובדה שכל הנוסעים נהרגו, למרות שעוד טרם 
הזה,  בשלב  המטוס.  להתרסקות  הסבר  נמצא 
במצרים עדיין לא שללו את האפשרות כי מדובר 
שהובילה  בתאונה  בהכרח  ולא   - טרור  בפיגוע 

לאסון הכבד.
כ-290  נערכו  המצרי  הים  חיל  של  החיפושים 
אלכסנדריה,  המצרית  לעיר  צפונית  קילומטרים 
האותות  התקבלו  בו  מהמקום  דרומית  מעט 

האחרונים מן המטוס. 
בתחילה  הופנתה  מאשימה  שאצבע  למרות 
לארגון דאע"ש שפוצץ מטוס נוסעים מעל לשטח 
ארגון  אף  כה  עד  כחצי שנה,  לפני  סיני  האי  חצי 
ארגונים  המטוס.  הפלת  על  אחריות  לקח  לא 
ג'יהאדיסטיים נאבקים בממשל המצרי מאז הדיח 
א-סיסי את מורסי ב-2013, וייתכן כי הם עלולים 
לשלול  ניתן  "לא  שכזו.  פעולה  מאחורי  לעמוד 
כרגע אף הסבר להתרסקות", מסר ראש הממשלה 

המצרי.
אף  נסיבות המקרה,  ראשוני של  לאחר תחקור 
מערכות  כי  צרפת  של  התעופה  ברשות  אישרו 
ואזורים  הטייס  בתא  עשן  על  התריעו  המטוס 

נוספים במטוס.
במים,  שנמצאו  הגופות  בדיקת  בהמשך,  רק 
בכיר  למה שהתרחש.  באשר  רמזים  לגלות  החלו 
בצוות החקירה שבחן את חלקי הגופות של נוסעי 
מרמז  מצבם  כי  אמר  שנמצאו,  המצרי  המטוס 
שאירע פיצוץ על סיפון המטוס לפני ההתרסקות. 
צוות  ראש  הכחיש  יותר  מאוחר  שעות  כמה  אך 

החקירה את הדברים.
ההערכה  כי  אמר  שם,  בעילום  שדיבר  הבכיר, 
הזאת מתבססת על גודלם הקטן של חלקי הגופות 
נפץ.  שנמצאו, אולם טרם אותרו סימנים לחומרי 
לדבריו, כל חלקי הגופות שהובאו לקהיר עד כה 
שלם  אחד  גוף  חלק  אין  "שאפילו  כך  כל  קטנים 
אחד  חלק  לפחות  על  ובנוסף  ראש",  או  יד  כמו 
ההסבר  כי  הוסיף  הוא  כוויות.  נמצאו  שנבדק 

ההגיוני לכך הוא שהיה פיצוץ.
הידיעות  סוכנות  ציטטה  יותר  מאוחר  אולם 
המצרית את דבריו של ראש צוות החקירה המצרי, 
הטענה.  את  שהכחיש  אל-חמיד,  עבד  הישאם 
הוא  הזה  בנושא  שפורסם  מה  "כל  לדבריו, 
שלא  בלבד  בהשערות  מדובר  נכון.  לא  לחלוטין 

הגיעו מצוות החקירה המוסמך".
נמצאו  כי  הודיע  מצרים  צבא  לגופות,  בנוסף 
אישיים  חפצים  נמצאו  ובנוסף  המטוס,  שברי 
מיוחדים  צוותים  הצוות.  ואנשי  הנוסעים   66 של 

למרות שאצבע 
מאשימה הופנתה 
בתחילה לארגון 
דאע"ש שפוצץ 

מטוס נוסעים מעל 
לשטח חצי האי 
סיני לפני כחצי 
שנה, עד כה אף 
ארגון לא לקח 

אחריות על הפלת 
המטוס. "לא ניתן 
לשלול כרגע אף 

הסבר להתרסקות", 
מסר ראש 

הממשלה המצרי
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חיים כהן

קללת תמ"א 38
 - הזאת  המתנה  את  לנו  נתן  הקב"ה  ה',  בחסדי  האחרונות,  בשנים 
לכאורה - שנקראת תכנית "תמ"א 38". מהי "תמ"א 38"? לדיירים שחיו 
בבניין ישן מסוים, נותנים את האפשרות להביא יזמים וקבלנים שיוסיפו 
כמה קומות לבניין, ובתמורה ישפצו את הבניין וירחיבו לכל דייר את 
שטח דירתו בכמה חדרים. למשפחות ברוכות ילדים אין ברכה גדולה 
מזו. הם יכולים ליהנות מדירה גדולה בהרבה, או לחילופין למכור את 

דירתם הגדולה כעת, ולעבור למקום אחר.
להיות  נהפכה  הזאת  איך שהברכה  נוכחתי השבוע  אבל משום מה, 
את  ולראות  ועדות,  בכמה  האחרונים  בימים  להיות  לי  יצא  קללה. 
מסודרת  בצורה  דיירים  שיבואו  במקום  והגדול:  הנורא  ה'  החילול 
דירות,  ולהסכים להרחבת  לקדש שם שמים בפני הפקידים החילונים, 
היה נורא ואיום לראות איך שכל אחד מגיע כדי לתקוע לשכן השני את 
הבניה וההרחבה עם טענות משונות. עד כדי כך שגם כשיו"ר הועדה או 
הנציגים שאלו חלק מהם מה סיבת ההתנגדות שלהם, אותם אנשים פנו 
לעורך דינם שהוא יסביר את סיבת ההתנגדות - כי הם עצמם לא יודעים 

מה הסיבה לכך... 
נוראה,  בצורה  הזאת התפשטה בחברה שלנו  הרעה  המידה  לצערי, 
כמה  לפני  שנרכש  מסוים  פרויקט  על  למשל,  לי,  שידוע  כך  כדי  עד 
שנים והיה אמור להיבנות בשלבים, כמה בניינים בשלב זה ועוד כמה 
בשלב הבא. אכן נבנו 2-3 בניינים בשלב הראשון, ובאמצע הפרויקט, 
הראשון  בשלב  נכנסו  שכבר  אלה  בניינים,  שני  עוד  לבנות  כשעמדו 
הגישו התנגדויות נגד השאר... זה פשוט בלתי נתפס: הרי קניתם כאשר 
בניינים לידכם שעדיין לא קיבלו  ידעתם שהולכים להיבנות עוד כמה 
את האישורים, אז מאיפה מגיעה המידה הזאת לעכב לאחר? בצד השני 
הלוא נמצאים אנשים שהשקיעו הון אדיר מכספם וכבר כמה שנים חיים 

בשכירויות ונכנסים לחובות, אבל הללו לא אכפת להם מהם.
רק השבוע פורסם ע"י ועדת הכלכלה נתון מקומם: מעל 5,000 דירות 
נורא  של הציבור החרדי שנקנו בקבוצות רכישה - תקועות. זה פשוט 
רוצה  לא  ואני  האנשים.  של  העצום  הכספי  ההפסד  על  לחשוב  ואיום 
לחשוב שגם זה נובע ח"ו מהתפשטות המגפה הנוראה והחולנית הזאת, 
של איך לתקוע לשני או איך לסחוט את השני כדי לנסות אולי להרוויח, 

או סתם להתנגד בלי סיבה רק כי אפשר.
ישראל.  לעם  הברכה  שיא  היה  זה  במדבר,  המן  את  נתן  כשהקב"ה 
אבל הדגש היה לא לקחת מעבר למה שצווינו, ומי שלקח - כתוב שבמן 
הנותר שלו עלו תולעים. ולמה? כי הברכה היא בדיוק לחלק שמגיע לך.

כשאחד חושב שע"י שהוא יעשה תרגיל כזה או אחר לחבר, תהיה לו 
תוספת של בניה או שיקבל כעת כך סכום כסף, הוא פשוט טועה. תהיה 

לו רק קללה, ממש כמו שראינו בנושא המן.

הזחילה של פרוש
מאיר  בין  שנחתם  שבהסכם  לי  התברר  לעומק,  שעשיתי  מבדיקה 
פרוש ל'דגל התורה' או לר' דוד שפירא, מה שהציעו לו בעבר - זה מה 
שהוא קיבל עכשיו, ומי שביקש שלא לפרסם את ההסכם - היה פרוש.

מי שמכיר את פרוש טוב, יכול לראות שפרוש נבנה בעיקר ממוקדי 
כח. והוא שם לב שב'חינוך העצמאי' לא מתכננים לוותר להם ולצרף 
מה  שונות,  משרות  ממנים  הם  ובינתיים  הפעילה,  להנהלה  אותם 
מהחינוך  שנהנה  שמי  כשידוע  חשוב,  כח  מוקד  להפסיד  לו  שיגרום 

העצמאי בעיקר הן החסידויות הקטנות שמהן מגיע כוחו של פרוש.
ולכן, כשפרוש הבין ש'דגל' לא הולכת להתקפל, הוא הבין שכדאי 
ההסכם  את  ולקבל  הרוטציה  את  לתת  הראש,  את  להוריד  לזחול,  לו 

ככתבו וכלשונו.
וזה הרי ידוע שהמומחיות של פרוש היא להפוך את הכישלון להישג, 
ראה את ההפסד שלו בהתמודדות לראשות עיריית ירושלים - במקום 
להודות שהמהלך שהוא עשה היה כישלון מלכתחילה, הוא דאג להפוך 
את זה להישג, כשהוא האשים בריש גלי עדה קדושה מאד בתוך אגודת 

ישראל שבגללה הוא כביכול לא נבחר.
וגם כעת, כדי להציל את מעט הכבוד שנשאר לו, הוא פרסם את מה 
ר' דוד שפירא, נכד מרן הגראי"ל  שפרסם שהוא הגיע לסיכומים עם 
שטיינמן, כדי לפגוע בנציגים של 'דגל' ולהראות שהוא לכאורה הצליח 

לעקוף אותם וכך הגיע ההסכם.

השמירה האמיתית
אם  שרק  אומרת  התורה  בה  בחוקותי,  פרשת  את  נקרא  השבת 
את  לדעת  שכדי  מסביר  ורש"י  שמירה.  לנו  תהיה  תלכו"  "בחוקותי 
החוקים - צריך לשבת וללמוד אותם, כי רק ע"י הלימוד אפשר לדעת 

את החוקים ורק אז יש שמירה. 
לכן אני אומר לכל מנהיגי המדינה: אם אנחנו רוצים באמת לשמור 
על ארץ ישראל השלימה, וזה לא משנה איזו ממשלה זאת, המפתח הוא 
לשמור על לומדי התורה, כי רק בזכות לומדי התורה אנחנו יודעים מהם 

הם חוקות התורה, ורק בזכותם יש לנו שמירה.

מבני  דנ"א  דגימות  ואספו  הממצאים  את  בחנו  בקהיר 
משפחות הנוסעים במצרים כדי לחפש התאמות גנטיות.

המטוס שהתרסק - בנחיתת חירום
שהיה  המטוס  מהתרסקות  משבוע  למעלה  כבר  עבר 
ידועה.  לא  עדיין  לאסון  והסיבה  לקהיר,  מפריז  בדרכו 
הסבירה  האפשרות  אומנם  כי  אמרו  במצרים  הרשויות 
מ-2013  דו"ח  נחשף  השבוע  אולם  טרור,  היא  ביותר 
של משרד התעופה האזרחית במצרים, לפיו אותו מטוס 
בקהיר  חירום  נחיתת  ביצע  שהתרסק,   320 איירבוס 

באותה שנה לאחר שהמריא בדרכו לאיסטנבול.
על פי הדו"ח, נחיתת החירום בוצעה מגובה 24 אלף 
רגל לאחר שאחד ממנועיו של המטוס התחמם יתר על 
של  יתר  התחממות  כי  אמרו  לתעופה  מומחים  המידה. 
זאת מאוד  אינה דבר שכיח במטוסים, עם  היא  מנועים 
להתרסקות  דבר  של  בסופו  שגרם  מה  שזה  אפשרי  לא 
יצא  שהמטוס  אחרי  ספורות  דקות  שעבר,  בשבוע 

מהמרחב האווירי של יוון.
תקרית  באותה  נפגעים  היו  לא  המצרי,  הדו"ח  לפי 
מתוך  אחד  הוא  זה  דו"ח  למטוס.  נזק  שום  אירע  ולא 
תקריות,   – קטגוריות  פי שלוש  על  דו"חות שמוינו   60
בין השנים -2014 ותאונות – שאירעו  תקריות רציניות 

מבין  ב-20  מעורבים  היו   320 האיירבוס  מטוסי   .2011
התקריות האלה – המספר הגבוה ביותר מבין כל שאר 

כלי הטיס שהיו מעורבים אף הם.
לניווט  הממשלתית  הסוכנות  ראש  אמר  במקביל 
אי-פי  הידיעות  לסוכנות  עזמי,  איהאב  במצרים,  אווירי 
כי בניגוד לדיווח של שר ההגנה היווני, המטוס לא ביצע 
סטיות פתאומיות או צלל לקרקע לפני שנעלם מהמכ"מ.
לדבריו, בדקות שלפני ההיעלמות, טס המטוס בגובה 
או  ימינה  סטיות  היו  "לא  רגל.  אלף   37 של  נורמלי 
שמאלה והוא היה בסדר גמור כאשר הוא נכנס למרחב 
אמר  שנעלם",  לפני  דקה-שתיים  מצרים,  של  האווירי 
את  קלטו  הם  כי  מצרים  בכירים  הבהירו  בנוסף,  עזמי. 
המטוס דקה לפני שהתרסק, אולם לא יכלו ליצור קשר 

עם הצוות.
יוון  צרפת,  קפריסין,  מבריטניה,  ומטוסים  ספינות 
בחיפושים  חלק  לוקחים  ממצרים  צוללת  וכן  וארה"ב 
וגופות  השחורות  הקופסאות  המטוס,  שרידי  אחר 
שהקופסאות  לאחר  רק  כי  הודיעה  מצרים  ההרוגים. 
בהתאם  ייבדקו,  הן  היכן  יוחלט  יימצאו  השחורות 
הן  ואם  במצרים,  ייבדקו  הם  ניזוקו  לא  הן  אם  למצבן. 

ניזוקו באופן משמעותי הן יישלחו למדינה אחרת.
כי   דיווחה רשת CBS האמריקנית  בהמשך השבוע, 
צוותי חיפוש איתרו את הקופסאות השחורות מהמטוס. 
נמצאו  הקופסאות  רשמיים,  מצריים  גורמים  פי  על 
במצרים  כן.  גם  שנמצאו  וגופות  מטוס  לחלקי  בסמוך 
שהוביל  את  להסביר  יעזרו  הממצאים  כי  כעת  מקווים 

להתרסקות המטוס, אל תוך מימי הים התיכון. 


או  למצרים  בדרך  שאירעו  תעופה  אסונות  של  שורה 
ממצרים, אירעו בחודשים האחרונים.

מזויפת,  נפץ  חגורת  עם  אדם  חטף  כחודשיים  לפני 
בדרכו  שהיה  המצרית  התעופה  חברת  של  דומה  מטוס 
מאלכסנדריה לקהיר. הוא הכריח את צוות הטיסה להנחית 
את המטוס בדרום קפריסין, והסגיר עצמו לידי הרשויות 
לאחר כמה שעות בהן החזיק בבני ערובה במטוס. בתום 
 72 כל  שוחררו  החוטף  עם  ומתן  משא  של  שעות  חמש 

הנוסעים ואנשי הצוות.
כמה חודשים לפני כן, התרסק מטוס רוסי שהיה בדרכו 
משארם א-שייח' בסיני לסנט פטרבורג במרכז חצי האי. 
נהרגו.  ואנשי הצוות שהיו על המטוס  כל 224 הנוסעים 
מדובר  כי  המצרית  התעופה  רשות  הכחשת  למרות 
בפעולת טרור, מומחים במערב טענו כי המטוס התרסק 
בשעה  והופעלה  למטוס  שהוחדרה  מפצצה  כתוצאה 
שהיה באוויר. ארגון המדינה האיסלאמית )דאע"ש( קיבל 
הפצצה,  של  תמונה  פרסם  ואף  להתרסקות  אחריות  אז 

לכאורה, שהוסתרה לטענתם בתוך פחית שתיה.

חברה,  אותה  של  נוסעים  מטוס  התרסק  ב-1999 
חברת איג'יפט אייר, שעליו היו 217 בני אדם באוקיינוס 
טייס  החוקרים,  לדברי  למסצ'וסטס.  סמוך  האטלנטי 
המטוס  את  וריסק  האוטומטי  הטייס  את  כיבה  המשנה 
ההאשמות  את  דחו  מצרים  בכירים  זאת,  עם  בכוונה. 
בין  להתרסקות.  שהוביל  טכני  בכשל  מדובר  כי  וטענו 
נוסעי המטוס, שהמריא מלוס אנג'לס לקהיר, היו אז 129 

אמריקאים.
תעופה  אסונות  של  לשורה  מצטרפים  אלו  אסונות 
לפני  שהתרחש  המפורסם  האסון  למשל  כמו  נוספים, 
כשנה, אז החליט טייס גרמני להתרסק על הרי האלפים, 
 149 שאר  של  חייהם  ואת  חייו  את  אתו  לוקח  כשהוא 

הנוסעים ואנשי הצוות.
בקיצור, טיסה רגועה ושלווה הפכה למצרך קצת יותר 
כזאת,  אחת  מתכננים  אתם  ואם  האחרון,  בזמן  מבוקש 
כדאי שהיא תהיה בידי חברה שאפשר לסמוך עליה, ועם 

כוונה מיוחדת בתפילת הדרך. 

שורה של אסונות תעופה

אז מה באמת קרה שם? ובכן, יומיים לאחר 
התרסקות המטוס המצרי בין יוון למצרים בדרום 
הים התיכון, אותרו בתחילת השבוע שרידי גופות 
לצד הציוד האישי של הנוסעים ושברי המטוס, 

צפים באזור ההתרסקות
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מה קורה כאשר מבקשים מרובוט לצייר 
תמונה? האם הבינה המלאכותית עושה 
עוד צעד אחד קדימה בדרך לעידן שבו 

רובוטים יחליפו את בני האדם?

בילדותנו, תמיד סיפרו לנו שכאשר נהיה מבוגרים, העולם יתנהל באמצעות רובוטים. רובוט שיכין לנו את 
הקפה, שיעשה עבורנו את מטלות הבית ושכל מה שנדרוש ממנו הוא ימהר לעשות, מבלי להתלונן ומבלי 

להתעייף.
העידן הזה טרם הגיע, לפחות לא לבית של כל אחד מאיתנו, אבל בשבוע שעבר נערכה תחרות מרתקת 

שהציתה את דמיונם של אלו החולמים על עידן שבו הרובוטים יחליפו את בני האדם.
והרכיבו  תכננו  מדינות  צוותים משבע   15 הרובוטי.  האמנות  אתגר  נקראה:  בארה"ב  התחרות שנערכה 

רובוטים שכל מטרתם היא לצייר, באופן אמנותי ומרשים ככל האפשר.
ורובוטים  אנושי  מפעיל  עם  פעולה  בשיתוף  הפועלים  רובוטים  קטגוריות:  לשתי  חולקו  הרובוטים 
הפועלים באופן אוטומטי לחלוטין, המסוגלים לשאוב השראה מציור או צילום קיימים, ואז לצייר באופן 

עצמאי לחלוטין גרסה משלהם.
אם לשפוט לפי התוצאות, הרי שמדובר בהחלט בהתקדמות מרשימה בכל הקשור לבינה המלאכותית. 

התוצאות שפורסמו לאחר התחרות הפתיעו את שופטי התחרות ואת המשתתפים.
של  הלאומית  באוניברסיטה  צוות  ידי  על  שפותח  הרובוט   ,TAIDA כי  הוכרז  התחרות  של  בסיומה 
טאיוואן הוא הזוכה הגדול של התחרות. הרובוט צייר פורטרט ייחודי ומסקרן של המדען אלברט איינשטיין, 
רובוט בשם  הגיע  למקום השני  לטכניקה שנבחרה.  יחסית  דופן  יוצא  עומק  בעל  פירות  ציור של  גם  כמו 
מופשט  אופי  בעלות  ויצירותיו  בארה"ב,  וושינגטון  ג'ורג'  אוניברסיטת  ידי  על  CloudPainter, שפותח 

ודרמטי. לעתים קל להתבלבל בין ציוריו לבין יצירותיו של אמן אנושי.
היצירות הרובוטיות מרשימות במיוחד בהתחשב בכך שמדובר בתחרות שתוכננה לחמש שנים, והשנה 
הראשונה יועדה להיות רק הדגמת טכנולוגיה בסיסית. לכל המשתתפים והמארגנים אין ספק כי בשנה הבאה 
מלאכותית  לאינטליגנציה  הנוגע  בכל  המהירה  ההתפתחות  עם  יותר,  אף  מרשימים  ציורים  לראות  נזכה 

ויכולותיהן לחקות את סגנונם של אמנים מפורסמים.
אין ספק שזוהי רק סנונית ראשונה של הענף, ועם השנים, רובוטים יוכלו לספק ציורים מורכבים ומושלמים 

הרבה יותר.

כתבה 
מצולמת

אלי שניידר
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"מאה אחוז מהיצירה שלי, זה הקב"ה. 
זו הכרה אמיתית בזה שהקב"ה רוצה 
להעניק לכלל, והוא בוחר בי כצינור"

יך בלי י  נ חנ

מה יש לך

ן גרי וסי  י עם 

יוסי גרין, המלחין הגדול ביותר בימינו במוזיקה היהודית. הלחין מעל 700 לחנים שונים, לכמעט לכל 
הזמרים השונים במוזיקה החסידית והיהודית

מה הזיכרון הכי מוקדם שלך?
"הוריי היו שניהם אנשים עובדים, ולעולם לא אשכח את הפעם הראשונה בה לקחו אותי לגן-

הילדים. הייתי אז בן שנתיים, ואני זוכר את הגננת ששמרה עליי שאהיה עסוק, כדי שאמי תוכל 
ללכת לעבודה. אחרי כמה דקות, הבחנתי פתאום שאמא שלי לא שם! אני זוכר את הרגע הזה. זה 

היה עבורי, כילד, רגע טראומתי מאד". 
מי הדמות שהשפיעה עליך הכי הרבה?

"בכל שלב של החיים הייתה דמות אחרת כזאת. אבל אם אני צריך למנות דמות אחת כזאת 
שהשפיעה עליי רוב חיי, ועדיין, זו אשתי שתחי'". 

איזה ספר השפיע עליך הכי הרבה?
"'דרך ה'' של הרמח"ל, בגלל שהספר הזה הראה לי שליהדות יש מבנה מסודר והכל נמצא 
במקום שבו הוא צריך להיות, וזה כמו פאזל המורכב מהרבה חלקים. יש חלקים שחסרים לנו, 

ואנחנו עובדים כל החיים כדי להשלים אותם, עובדים לבנות ולהבין את הפאזל המושלם". 
אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?

"הדמות שהכי מהותית בחיי, אדם שאני מתפעל ממנו כל יום בחיי מחדש, הוא מאור הדורות 
רש"י, והייתי רוצה לראות אותו ולחיות בקרבתו, להציץ בחלונו ולראות אותו שוקד על פירושו 

הבלתי נתפס. מאידך, העידן שבו הוא היה חי היה מאד מפחיד, בין שני מסעי הצלב". 
מה נותן לך סיפוק?

ושעונה  להעמיק  לי  שגורמת  מחשבה  ביידישקייט,  דבר  איזה  מחדש  אני  "אם 
לי על איזושהי בעיה או שאלה שהייתה לי, והנה פתאום אני מצליח להבין. יש 

לי חבר טוב בשם יעקב לדרר. הוא היה קשור מאד לאמו שנפטרה לאחרונה, 
ואני החלטתי לבוא לנחם אותו, מבלי שהודעתי לו על כך קודם. ביום השישי 
של השבעה נחתתי בישראל, שם ישב שבעה, והגעתי לחיפה והפתעתי אותו. 

כשנכנסתי, ראיתי מיד שהוא מאד סובל, מאחר וכאמור היה קשור מאד לאמו. 
ישבנו יחד וניחמתי אותו, אבל ראיתי שקשה לו מאד. ב'שלושים', לפני ימים 
ספורים, צלצלתי אליו ושאלתי לשלומו, והוא אמר שעדיין קשה לו מאד. גם 
אני הייתי מאד קשור לאמי ע"ה, והבנתי אותו. הוא שאל אם במשך הזמן זה 

נהיה יותר קל, וניסה להבין: מדוע המסתורין סביב המיתה של אדם שנפטר כה 
קשה? למרות שיש מושג של נפטרים שמופיעים בחלומות או זיכרונות, 

בפועל אין חיבור ממשי אליהם, ומאד קשה להבין את עניין הפטירה 
לו  והסברתי  הבנתי  פתאום  ואז  אליך.  קרוב  לאדם  קורה  כשזה 

למשל,  נקודה,  וזו  מעניין.  מאד  משהו  שחידדתי,  נקודה 
שכשהבנתי אותה נתנה לי סיפוק רב:
כותב  הרמח"ל  ה''  "ב'דרך 

הזה  העולם  את  לנו  נתן  שהקב"ה 
לתקן, כדי שלא נקבל את העולם 
)-לחם  דכסופא'  כ'נהמא  הבא 
ורוצה  טוב  הוא  הקב"ה  בושה(. 
שרצה  היא  והאמת  להיטיב, 
מיד,  לעוה"ב  אותנו  להכניס 
טוב  שהכי  חכמתו  גזרה  אבל 
אחרי  העוה"ב  את  שנקבל  יהיה 
שנעבוד על זה, וכביכול הוא יהיה 
'מגיע' לנו. אבל, שאלתי את הרב 
שבן  ייתכן  זה  איך  כך,  אם  שלי, 
אדם חי ועובד את ה' רק 120 שנה 

יכול  אני  נצחיות?  ובתמורה מקבל 
להבין אם הוא מקבל בעוה"ב 2,000 

אבל  שנים,  מיליוני  אפילו  או  שנה 
לתיקון  בעייתי  לא  זה  נצחיות?  למה 

ה'נהמא דכסופא'? סוף-סוף בעוה"ז בן 
איך  אז  שנה,   120 רק  ומתקן  נמצא  אדם 

הרב  לי  הסביר  המידתיות?  מה  ייתכן?  זה 
 120 לך  יש  לבן-אדם:  אומר  הקב"ה  שלי: 

ולעבוד על התיקון שלך בעולם  שנה לחיות, 
והמצוות  התורה  בדרך  מתנהג  וכשאתה  הזה. 

120 שנה, אתה בעצם אומר לקב"ה: אני נותן לך 

את כל המציאות שלי, והקב"ה מגיב ואומר, כביכול: אתה נותן לי את המציאות שלך, ואני אתן 
נפרד  ואז הבנתי, שח"ו כשמישהו  ה'דיל'.  זה  - המציאות שלי.  - כביכול  לך את העוה"ב, את 
מאיתנו, אם הייתה אפשרות להמשיך בדרך כלשהי איזה קשר אתו, אז היה יוצא שבן-אדם מבין 
ומרגיש משהו שמעל לשנות החיים שנקבעו לו, ופתאום ה-120 בעולם הזה אינם 'כל' המציאות 
שלו!  ואם כך זה כבר לא 'דיל'! לכן הקב"ה שומר את המסתורין הזה, ואין לנו חיבור וקשר 
ממשי לאלה שנפרדים מאיתנו. וזה, אולי, הטעם למסתורין הפתאומי שסביב הנפטרים מאיתנו. 

החבר שלי שמע את ההסבר הזה, ואמר לי: ניחמתני".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אם זה שיר שלא שלי, אז 'ניגון הנענועים' שכתב ר' בעריש ווישעווער לרבי יואליש מסאטמר, 
'יוודע בגויים' של הרב'ה מסקולען, ו'נשמהל'ה' של אייבי רוטנברג. והשיר שלי שאני אוהב מאד, 

הוא 'טיהר רבי ישמעאל'".
מקום אהוב עליך במיוחד?

"הבית, המטבח ושולחן השבת שלי. כשכל בני המשפחה והאורחים כולם הלכו הביתה, ואשתי 
יושבת בצד אחד של שולחן-המטבח ואני בצד השני, ואנחנו לומדים או קוראים משהו. במילים 

אחרות, המקום הכי אהוב עליי הוא הבית שלי כשהוא רגוע ושלו".
מהו הרגע הכי השמח בחייך?

"אין רגע ספציפי כזה".
והרגע הכי עצוב?

מאכזב:  הכי  הרגע  על  לספר  יכול  אני  אבל  יהיה.  שלא  ובעז"ה  ב"ה,  היה  לא  "עוד 
משך  בביה"ח,  זמן  הרבה  הייתי  רח"ל.  קשה  מאד  לב  התקף  קיבלתי   43 בן  כשהייתי 
כמה שבועות, בהם עוד ועוד מבקרים הגיעו וכל הזמן הייתי עסוק )אחת מהסיבות 
לכך שמגיעים הרבה מבקרים, היא כדי שלא תהיה בדיכאון(. אבל אני זוכר שפתאום, 
בפעם הראשונה בחיי, הרגשתי במוחשיות משהו מעניין: הרגשתי שהגוף הוא שעבר 
את האירוע, ואילו הנשמה לא מקבלת התקף לב. אתה פתאום מבין שה'אני' שלך 
בסך הכל חי בתוך 'קופסה', והייתה בעיה בקופסה. אבל אתה עצמך, ה'אני' שלך, 
בה  שהקופסה  חושב  אתה  בו  זמן  הרבה  לעבור  יכול  הנשמה.  זו  הקופסה,  לא  זה 
אתה חי היא אתה, עד שקורה חלילה משהו שמראה שזו בסה"כ קופסה. וכשנוכחתי 
בחוש לראות איך כל ה'אני' שלי מונח בקופסה שהיה בה משהו לא בסדר, הייתי מאד 

מאוכזב".
מה משמח אותך? 

"שבת קודש! לא רק בגלל הדברים הטכניים, שאין טלפונים וטרדות, אלא 
או  בירושלים  שבת  יותר,  ספציפי  להיות  ואם  כשלעצמה.  השבת  בגלל 

בסיגייט. אלו מקומות שאני כל-כך אוהב".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?

"מורה".
מה הסוד המקצועי שלך?

"שאני מאד ער כל הזמן לעובדה שמאה אחוז מהיצירה שלי, 
להצטנע  כדי  או  לשאלה  כתשובה  סתם  לא  וזה  הקב"ה.  זה 
להעניק  רוצה  שהקב"ה  בזה  אמיתית  הכרה  אלא  לחבר'ה, 
פעם  בכל  שמח  אני  הצינורות.  כאחד  בי  בוחר  והוא  לכלל, 
שזה  פעם  בכל  מתפלא  מכן  ולאחר  נוצרת,  שיצירה  מחדש 
אכן קרה, שיצא שיר או מחשבה טובה. בכל פעם אני חושב 
זה היה סוף היצירה. וכשב"ה משהו   - זהו  שאולי, חלילה, 
חדש נוצר לאחר מכן, אני אומר לעצמי: 'וואו, הקב"ה עדיין 

אוהב אותי'. זהוההרגשה שאני מרגיש כל הזמן".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"אתגר גדול שנתנו לי: מחזמר שכתבתי בישראל. התפקיד 
שלי היה לכתוב 28 שירים למחזמר, לאחר שיוצר שנבחר 
לפניי עזב את  התפקיד, למילים שכתב ידידי התמלילן אורן 
ב"ה באתגר.  ועמדנו  שנה,  במשך  יחד  אתו  עבדתי  נאמן. 
שהיא  העברית,  שפת  את  להעריך  למדתי  גם  הזו  בתקופה 

מאד חשובה עבורי היום".
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?

שהתחלתי  הכתיבה  את  להשלים  למעשה,  ספר.  "להוציא 
ממש כאן, במוסף 'כל ישראל', בטור שהתפרסם כאן במשך 
אותו  ולהוציא  עליו,  ולהוסיף  אותו  לערוך  וחצי,  כשנה 

כספר".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

וכותב  בכמויות  שירים  מלחין  נכדים,  הרבה  עם  "אי"ה 
חידושים, בישיבה הקדושה והטהורה של משיח צדקנו".
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר
יהודה פרקוביץ, יהושע 
פרוכטר, רעבישע נייעס, 
משה גולדשטיין, ברוך 
אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 
דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 
לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי



י"ט באייר תשע"ו 3827/5/16

מראות ל"ג בעומר 
בחצרות הקודש

בחצר הקודש סלונים

בחצר הקודש 
דושינסקיא

בחצר הקודש נדבורנה

בחצר הקודש פינסק קרלין

בחצר הקודש ספינקא

אצל גאב"ד ירושלים
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בחצר הקודש תולדות אהרן 
בבית מדרשו בירושלים

צילום:
אברימי ברגר 

,JDN -

ההדלקה המרכזית בחצר ציון הרשב"י 
באתרא קדישא מירון ע"י האדמו"ר מבאיאן
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ֶזה ַרק ִעְנָין ֶׁשל ְזַמן ַעד 
ֶׁשַהַּגָּנִבים יֹודּו ְוַאָּתה ֻּתְרַׁשע 
ִמֵּמיָלא. ִאם ּתֹוֶדה ַעְכָׁשו 

.נּוַכל ְלָהֵקל ְּבָעְנְׁש

ְלעֹוָלם א!

עֹוד ְמַעט 
הּוא ִיְתָחֵרט. ֵּביְנַתִים 

ַאְסִּביר ָלֶכם ְּבִדּיּוק ָמה 
ִהְסִּגיר ֶאת ַהְמַפֵּקד 

ּג'וִֹני.

ֵמָהֶרַגע ָהִראׁשֹון ָיַדְעִּתי ֶׁשֵאין ׁשּום 
ִסּכּוי ֶׁשַהֲחׁשּוִדים – ְּכמֹו ֶׁשִהִּציג אֹוָתם 

ַהְמַפֵּקד ּג'וִֹני – ֵהם ָהֲאֵׁשִמים.

ֵלְייָּבֶל'ה, ְיהּוִדי ָּתם ְוָיָׁשר – 
ְלעֹוָלם א ָהָיה עֹוֶׂשה ַמֶּׁשהּו 

ֶׁשּפֹוֵגַע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת!

ְּכֶׁשָרִאיִתי ֶאת רֹוֶּבְרט ְּבַתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה ִמָּיד ָרִאיִתי 
ֶׁשא ְמֻדָּבר ְּבִעּתֹוַנאי ָרִגיל. הּוא סֹוֵכן ֲחַׁשאי ֶׁשל 
ַאַחת ַהַּמֲעָצמֹות ַהְּגדֹולֹות! ַמה ֶּׁשִהְסִּגיר אֹותֹו ָהָיה 

ַהַּנֲעַלִים ֶׁשּלֹו – ַנֲעַלִים ֶׁשִּנְתְּפרּו ִּבְמֻיָחד ְלַאְנֵׁשי 
ָצָבא ּוְמַחְּממֹות ְמאֹד ָּכל ִמי ֶׁשא ָרִגיל ֲאֵליֶהן.

ָאז ַמה ְּבֶעֶצם הּוא ָעָׂשה ָּכאן, ָהִעּתֹוַנאי? ָּברּור ֶׁשהּוא 
ָעַקב ַאֲחֵרי ֵג'ָמאל ֵמֲחָׁשׁש ְלִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה ִעם ּגֹוְרֵמי ֵטרֹור. 
ֵג'ָמאל א ִיְסַּתֵּכן ִּבְגֵנָבה ְּפׁשּוָטה ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְתְּפסּו אֹותֹו 

ְוַיֲעלּו ַעל ָּכל ַהָּתְכִנּיֹות ַהְּׁשֵפלֹות ֶׁשּלֹו. ָאז ִמי ִנְׁשַאר???

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

ר העתיק
מת הכת

בתעלו

פרק ה'

החדשים של
>>>  

פרק ז'
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לומדים
לצייר

1

67910

לכל דמות או חיה  ניתן להוסיף מיוחדות יופי 
ומתיקות גם לחילזון עכביש נמלה וכו
צריך רק לדעת לעשות את זה נכון

שמו לב כך הפכנו אותה לדמות יותר מעניינת 
- הגזמנו קצת עם גודל האף ציירנו עיניים 

גדולות ריסים ארוכות הוספנו גבות וחיוך מתוק 
מתוק......נסו גם אתם 

בהצלחה

טיפ

שלב ראשוון נצייר 
את הגולגולת קו 
אמצע וקו העיניים

על קו העיניים נצייר 
את העיניים והגבות

נצייר את האף –חצי 
עגול שיוצא החוצה

נעבור לפה וללסת שמו לב שזה 
כעת למיחושיםיוצא מבסיס הגולגולת שציירנו

הפעם נצייר 
חילזון חמוד

 וקליל

נעבור לגוף –נצייר 
את הצוואר ארוך וצר

נצייר את 
פתח ביתו 
של החילזון

כעת נצייר חצי עגול 
גדול-שמו לב זה מגיע 

בגובה ראש החילזון
הוסיפו את הפרטים 

הקטנים וסיימנו

מחקו את הקווים המיותרים 
בציור המסומנים בכחול

וקדימה לצבוע....

2345

8

 "סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
 בשיטת שלבים קלה ומהנה  בנוי ברמות קושי שונות 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
שכבות  ליצור  כיצד  ודוממים,  חיים  בעלי  דמויות, 

צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

"לומדים לצייר עם:
" מה עושים עכשיו" 
הספר שילמד כל 

ילד מה בדיוק צריך 
לעשות ויקנה לו 

כישורי חיים
חדש!

עם: 
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אש, אש, מדורה

c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

1

2

3

המדורה  סביב  ועלתה,  עלתה  האש  בערה,   מדורה 
התקבצו ילדי כל הכיתה. 

קבוצה  הייתה  באמת  שנראו  מי  אבל  סביב,  היו  כולם 
רצו,  ישבו לרגע, הם  ילדים. אלו לא  קטנה של ארבעה 
ומיהרו, הגישו מקל לאש ובחשו, צעקו על אלו שסביב 
וצהלו.  והתרגזו, מחאו כפיים בשמחה  ורטנו, התווכחו 

ארבעה ילדים מתוך שלושים.
הילדים שמסביב הסתפקו בפטפוטים, באכילה של מה 
שהגישו להם הארבעה, בהגשה של עוד גזיר עץ לאחד 
מאלו שהתעסקו בהבערה ובמבט חולמני שנשלח לעבר 

האש.
הארבעה דאגו לכך שלא יחסר ליושבים דבר. מדי פעם 
זרקו כך באלגנטיות עצם נוספת לאחד היושבים. תפוח 
חמה  פיתה  שיצא,  ראשון  בצל  במיוחד,  חרוך  אדמה 
מהפינה שליד האש, או הזמינו מישהו מהיושבים שיבוא 
להזיז את הצמיג  שכמעט נכנס, אבל לא הצליח להידחף 

עד הסוף.
הקבוצה  חינם.  מארוחה  נהנו  סביב  שישבו  הילדים 
הקטנה שנראתה במרכז נהנתה כפליים, מארגון המדורה, 
מה  לכולם  ומלומר  רצינית  מנוכחות  במצב,  משליטה 

לעשות ומה לא.

בקבוצת  נמצאים  שתמיד  הילדים  הם  מי 
גם  ובעתיד  הילדים,  הם  מי  השתלטנים? 
המבוגרים, שחמים כמו אש ומבעירים את השטח 

לטוב ולרע? למה העיניים שלנו תמיד יוצאות למראם?
ולו  להם  דומים  להיות   ילדינו  את  להביא  נוכל  איך 

במקצת?

או  'מנהל'  'שליט',  'מארגן',  שלהיות  קבע  מי 
'מחליט' זה הדבר הטוב ביותר? – ילדינו יודעים 
ומרגישים מה טוב עבורם, הם מנסים להיות בדיוק 
ונראה  להם  מתאים  אותם,  מעניין  אותם,  שמושך  מה 
ההורים,   אנחנו  אלו  לפעמים,  להם,  שמפריע  מי  להם. 
את  ושואלים  השליטים  הילדים  לעבר  פוזלים  אנחנו 
ילדינו, אלו שאינם כאלו: למה  גם את  ולעיתים  עצמנו 
פעם  תנסה  שלא  למה  כזה?  אתה  גם  תהיה  לא  בעצם 
להגביה את הקול? למה שלא תנסה פעם לצעוק? לומר 

לאחר מה לעשות? לארגן את העניינים? 
 בואו וניתן לילד להביע את עצמו בדרכו הוא, הראו לו 

שאתם מרוצים ממנו כפי שהוא.

אש  כאילו  מנהיגים,  להיות  שנולדו  ילדים  יש 
העוצמה.  במלוא  בה  בוערים  והם  בהם  אוחזת 
כאלו,  להיות  כדי  דבר  עושים  אינם  אלו  ילדים 
מטבעם  עצמם  הם  דבר.  לעשות  מנסים  לא  הוריהם  גם 
הם כאלו, אם ינסו הוריהם לרסן אותם, להשתיק אותם, 

להקטין את רמתם, הם לא יצליחו. כי כך הם מטבעם.

מדי,  צדדי  או   מדי(,  על  בדגש  מדי)  ביישן  ילד 
כדאי  כאן  אחר.  להיות  יכול  ובררן,  חברותי  לא 
פשוט  לא  זה  זאת?  לעשות  איך  יתערבו.  שההורים 
כמו  אינך  למה  לילד:  תאמרו  אל  אפשרי.  אבל  בכלל, 
לא?  ואתה  לבקש  מעז  שלך  החבר  למה  הגדול?  אחיך 
למה אתה לא מסוגל לדרוש את שלך? למה אתה תמיד 

שותק ולא דורש מה שמגיע לך? 
מה  עושים  אחרים  כי  נחות  עצמו   את  שירגיש  ילד 
הוא  הנכונה.  בדרך  דבר  לעשות  ינסה  לא  לא,  שהוא 

יתייאש ויברח מהמערכה.

בעצמו  הילד  שבהן   מיוחדות  הזדמנויות  צרו 
יום.  בכל  לעשות  רגיל  שלא  מה  לעשות  ינסה 
שלחו אותו לשליחות עם אחיו הצעיר ממנו, הוא 
וחשוב  גדול  וירגיש את עצמו פתאום  עליו  ייקח חסות 

וגם שולט ומכריע.

שלא  דברים  לעשות  במתינות  הילד  את  דחפו 
"אתה  לך!"  מתאים  "דווקא  לו:  אמרו  מעז. 
בוודאי תצליח"  "אני בטוח שזה יעשה לך טוב"  

"אני אתפלל עליך". הילד יתעודד ויעשה. 

שרצה  במה  הצליח  לא  הילד  אם  מעשה  לאחר 
לעשות, אל תפילו את רוחו, חבקו אותו ואמרו: 
בפעם  עושה.  דבר שאני  כל  טוב  יוצא  לא  לי  גם 
לא  מנסה  שלא  "מי  טוב".  יותר  יהיה  ה'  בעזרת  הבאה 

טועה".

מזנק  הוא  פתאום  שלפתע  קורה  שקט  ילד  גם 
גבוה ועושה דבר שלא העז לעשות מעולם. תפסו 
את הרגע הזה. אמרו לילדכם: איך העזת לעשות 

את הדבר הזה? אני הייתי פוחד...
הוא יראה שאתם מעריכים את מאמציו וזה העיקר.

פתאום  לפתע  ורואים  ברחוב  עוברים  כשאתם 
ילד או מבוגר שעושה דבר שלא הייתם מאמינים 
שיעשה אי מי, הראו אותו לילד ואמרו לו: " לא 
תמיד טוב לעשות כאלו דברים, אבל הפעם הוא צודק" 
או "חבל שהוא מעז לעשות דברים שלא ייעשו, זה לא 

יפה, לא נעים, לא מכובד, לא במקום".

הקשיבו מה הילד עונה על דבריכם, יותר חשוב 
מה הוא אומר ולא מה אמרתם לו. מתוך דבריו 
תוכלו לדעת עד כמה הוא היה רוצה להיות אחר 
רק לא מצליח, עד כמה המראה נראה לו, עד כמה הוא 
מתעניין בדברים.  אתם יכולים לגלות, שהוא בכלל לא 
מתגרה להיות שליט על, יורק אש או אומר לאחרים מה 
כל ההסתכלות שלכם על  לעשות. פתאם תגלו שבעצם 
מנהיגות ועל שליטים היא בראשכם בלבד, תגלו שאתם 
נסתר  להיות  לו  משנה  לא  בכלל  כי  במערכה,  לבדכם 
על  שעומד  הראשי  השחקן  להיות  אחר  למישהו  ולתת 
הבימה הראשית. איננו יכולים לדעת מה בן אדם רוצה 
ולמה הוא שואף עד שיספר לנו זאת. והוא לא יספר אם 
לומר  לו  ונאפשר  פתוחות  שיחות  עמו  ננהל  לא  אנחנו 

אשר על ליבו. 

הקשיבו מה הילד עונה 
על דבריכם, יותר חשוב 
מה הוא אומר ולא מה 

אמרתם לו. מתוך דבריו 
תוכלו לדעת עד כמה 
הוא היה רוצה להיות 

אחר רק לא מצליח, עד 
כמה המראה נראה לו, 
עד כמה הוא מתעניין 
בדברים.  אתם יכולים 
לגלות, שהוא בכלל לא 

מתגרה להיות שליט 
על, יורק אש או אומר 

לאחרים מה לעשות
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"מי הם הילדים שתמיד נמצאים בקבוצת השתלטנים? מי הם הילדים, ובעתיד גם 
המבוגרים, שחמים כמו אש ומבעירים את השטח לטוב ולרע? למה העיניים שלנו תמיד 

יוצאות למראם? איך נוכל להביא את ילדינו להיות  דומים להם ולו במקצת?"
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קיץ טוב ונסיעה בטוחה!
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כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

בבאדג'ט+
תמיד יותר
משתלם

מבצע באדג'ט בדרך למירון: 
שוכרים רכב ל-3 ימים ומקבלים

את היום הרביעי + נהג נוסף במתנה!

המבצע להשכרות שמתחילות עד יום כ"ג אייר תשע"ו (31.5.2016). 
יום רביעי במתנה – עד 2 ימים במתנה לכל חוזה שכירות. מוגבל 
להשכרות רכב מקבוצות X, F, J, E, H, I. החברה רשאית להפסיק את 

המבצע בכל עת. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.
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איכות חונקת

saratikshoret@gmail.com :שרה פכטר                                  לתגובות אמא מחליפה

כאישה עובדת לא תמיד התנור שלי ביום שישי 
להספיק  רוצה  הייתי  שבת.  של  ריחות  מפיק 
פעם  שהיו  המוצלחות  החלות  את  לאפות 
אך  השבת.  בשולחן  כבוד  של  מקום  תופסות 
הילדים  נאמן  של  המקצועיים  לאופים  תודות 
נשאר  לא  פירור  אף  נהנה.  והבעל  מרוצים 

כשהחלה טריה ועסיסית כל כך. 
הקפה  את  תמצאו  תמיד  נאמן  מאפה  ברשת 

הגדול עם המאפה החם שיצא הרגע מהתנור, 
למאכלי  נוגעת  דווקא  שלי  ההמלצה  אבל 
חמישי  בימי  להביא  התחילו  שהם  השבת 
ושישי, תמיד חלמתי לטעום מהלחם התימני, 
חילבה  עם  לאפות  גם  אפשר  ואם  מהג'חנון, 
מהבילות  שבת  חלות  לצד  אילו  כל  את  טרי. 
הרשת  נאמן,  במאפה  תמצאו  הבית  ועוגות 

שנאמנה לנו כל ימות השנה. 

המלצת 
השבוע

בואי חלה

"לא יכול להיות!"
"למה לא?"

"נו, באמת, על מי את עובדת?"
לא  לפינה,  אותי  דחקה  היא  לגמגם.  התחלתי   

אפשרה לי לענות לה. התעקשה שהצדק עימה.
מלל  של  בים  אותי  הציפה  איתה  שלי  השיחה   
משפטים  המסך,  על  העיניים  מול  לי  שמרצד 
מיילים  מאות  לא  אם  עשרות  מתוך  שקפצו 
שהצטברו אצלי במהלך השנים, כשאותה שאלה 
חוזרת על עצמה, בכל פעם בווריאציה אחרת: 

במשפחה  איכות  זמן  לתת  אפשר  "איך 
ברוכת ילדים?" שאלה תמימה וכנה.

"אין מצב שאת מצליחה לחלק את עצמך 
בין כולם", קביעה של ידענית, כאילו היא 

בעלת ניסיון.
נוכיח  ונחלק את היום לשעות,  "אם נשב 

לב  תשומת  להעניק  יכולה  לא  שאת  לך 
אמיתית. מישהו נופל בין הכיסאות".

תמיד ניסיתי להשיב, לפעמים הצלחתי להסביר, לפעמים לא, 
כי לפעמים קשה לתאר איך זה פועל, איך ההרמוניה זורמת, 
ויש דברים שלא עושים אלא מרגישים. צריך לראות כדי להבין.

להקצות  רוצים  אם  הבית,  ועול  לעבודה  בנוסף 
בעניין  תלוי  הכול  ילד-מצליחים.  לכל  זמן 
מפגינה  שאת  האמיתית  בנכונות  בילד,  מגלה  שאת 
דקות  אפילו  איתו,  לשוחח  באמת,  אותו  לשמוע 
מרוצה. לעיסוקיו,  פורש  מעצמו  והוא   ספורות, 

ותמיד  למרפאה,  ואפילו  לסידורים  או  לקניות  יוצאת  אני 
כיף, עם  רק אחד מהילדים לשעה קלה של  מקפידה לקחת 
לאיכות  פתוח  הלב  אם  כי  בשבילו.  רק  קטן  צ'ופר  קניית 
והראש מודע, אפשר למלא את זמן האיכות, לא רק בשעות 
ארוכות. תשומת לב אינה פונקציה של זמן אלא של מודעות 
וזה משפט המפתח מבחינתי )כן וגם אצלי מבקר אדון מצפון 

בזמנים בהם אני 'מפשלת'(.

להם  ומספרת  ילדים  שלושה  עם  יושבת  כשאת  גם 
סיפור, את יכולה בו זמנית להרגיש איך שאת נמצאת 
את  יצחיק  הפותח  המשפט  כי  בנפרד,  ילד  כל  עם 
ואילו  הצד.  מן  עליו  ומביטה  אותו  מטעימה  ואת  הראשון 
המשפט השני מדבר דווקא אל הילד השלישי, ואת יודעת את 
זה וגם יודעת למי לחייך כשאת מזכירה את הבלון האדום, כי 
רק אתמול הגננת הביאה לו בלון אדום וזה התפוצץ לו, והוא 
סיפר לך, ועכשיו כשאת מקריאה לו על הבלון האדום הוא 

צוחק ואת צוחקת, כמו בדיחה פרטית בין שניכם.
וכן, הורים יכולים להתחלק בין הילדים שלהם, כי אין סוף 
ליכולת ההורית. זה כמו שתאמרי 'איך אפשר לאהוב מספר 
ילדים בו זמנית?', 'אני מצליחה לאהוב רק שניים-שלושה'. 

שריר הלב הוא גמיש וגם עוד כמה רגשות.
ובכל זאת הרגשתי שטרם מצאתי את התשובה הנכונה, עד 
לפני שבוע. נפגשתי עם חברה קרובה מאוד בצפון תל אביב 
באזור יוקרתי לצורך כתבה, מצאנו מקום שקט והתיישבנו, 

על כוס קולה קרה ומוגזת.

מולנו:  שהתרחשה  הסצנה  את  להחמיץ  יכולנו  לא 
היא פסעה לצד הבת שלה, אישה מן המגזר החילוני, 
להן  הגישה  מלצרית  אלינו.  הסמוך  בשולחן  התיישבה 
יצאה  כאילו  מטופחת  הייתה  האישה  ויקרה.  מלאה  ארוחה 
לבושה  ביותר,  העדכנית  בתספורת  מהמספרה  עתה  זה 
של  הבגדים  ארון  כל  שווי  כמו  יוקרתיים, ששווים  בבגדים 
אדם ממוצע מן השורה וילדיו ביחד, לעיניה הרכיבה משקפי 

שמש, ואני אפילו לא מנסה לאמוד את שוויים.
 "וואו, זה אמיתי מה שאני רואה כאן", אמרתי לחברה שלי, 
כשעיני קלטו נשים נוספות מעומלנות שאינן נלחמות בזמן 

שצעדו לכיוון בית הקפה.
 שפתיה של האישה היו קפוצות בזעם, היא דחתה את מנת 
האוכל המעוצבת שלה לכיוון בתה, והחלה לגעור בה בקול 
לא  אני  לי,  תגידי  זה?  את  לי  עשית  "איך  תקיף:  אך  עייף 
מבינה אותך. כמה השקעתי בך, כמה אני נותנת לך. את כל 
העולם שלי, כל היום שלי! איך עשית לי את זה? אני שבורה 

לרסיסים..."
 שלחתי מבט אל הנערה שהזכירה לי את הבת שלי. עיניה 
של הנערה התמימה למראה הסתובבו בחוריהן כעכבר נרדף. 
היא שיחקה באצבעותיה ומלמלה במבוכה: "אמא, סליחה, 

לא ידעתי!"
להתכווץ  המשיכה  והבת  עיניה,  רשפו  ידעת?"  לא  "מה 

בכיסאה.

יודעת מה? אמנם אנחנו אוכלים פה כל   "את 
יום צהריים, אבל היום אני לא מסוגלת לאכול 

איתך. איך עשית לי דבר כזה?"
 היא קמה ממקומה, תפסה את התיק )ששוויו 
בשוק(  ממוצעת  חודשית  למשכורת  מתקרב 
כבר  היא  מה  לדמיין  ניסיתי  ללכת.  ופנתה 
עשתה, לא עלינו? לא יכולתי להתאפק. רציתי 
תמימה  נראתה  היא  עוללה.  היא  מה  לדעת 
כזו. לא נערה ששלחה ידיה בגניבה. ילדה 

טובה ירושלים.
 בתה סימנה לה לדבר בקול שקט יותר, 
שנשלחו  התמהים  למבטים  מודעת 
הנמיכה  "אמא",  מהסביבה.  לעברה 
את קולה, "אני יודעת שאת משקיעה בי 
ונותנת 'זמן איכות' בדיוק כמו שאומרים 
טוענים  הספרים  שכל  וכמו  התוכניות  בכל 
שצריך, אבל שכחת דבר אחד: אני מספיק גדולה 
להחליט שלא בא לי עכשיו זמן איכות איתך, ובמקום זה אני 

הולכת להסתפר לבד בלי לבקש ממך לבוא איתי"...
היא קמה ממקומה  הנייד של האם השמיע מנגינה מתוקה. 
והתרחקה הצידה. הבת שלחה מבטים לסביבה, עיניה נתקלו 
בנו והיא שלחה לעברינו חיוך מתנצל. "יש לי אמא מדהימה, 

יותר מדי מדהימה", אמרה פתאום.

"תראי", אמרתי לנערה שאני לא מכירה. "את חייבת 
לכבד אותה כי היא אמא שלך, אבל אם משהו מפריע 
לך, פשוט תדברי איתה בכבוד. הצגנה כל אחת את עמדותיה, 
תאמנה ציפיות וכך תגענה לעמק השווה". הקפדתי לעמוד 

על כבודה של האם ועם זאת להביע הזדהות.
 פתאום האם חזרה. מיד השתתקתי. "טוב, אשב לאכול איתך, 
אבל איך הבת היחידה שלי עשתה לי דבר שכזה, אחרי שאני 
כל כך משקיעה בה? בועטת לי את זמן האיכות בפרצוף". 

חשתי רחמים, לצד שעשוע. לא האמנתי למשמע אוזני.
"זה חסר פרופורציה לחלוטין", לחשה לעברי חברתי.

עדיין  האפיזודה  הביתה  בדרך  איתה.  להסכים  נאלצתי 
היום.  עד  ממני  שנעלם  מה  את  הבנתי  ואז  אותי,  הטרידה 
הנה בת יחידה שאמא שלה נותנת לה זמן איכות בלי סוף, או 

במילים עדינות יותר, חונקת אותה באיכות.

הבנתי  פתאום  אבל  מייצג,  לא  שזה  תגידו  נכון,  אז 
עד כמה חשוב לתת לילד זמן איכות משלו, עד גבול 
שנגיע  לפני  החופשי,  מרצונו  והולך  קם  שהוא  עד  מסוים, 

לאיכות חונקת.
גם אמא לילד אחד יכולה 'לפשל' בתחום זמן האיכות ולא 
לא  איכות  זמן  שתגידו,  מה  תגידו  אז  כיוון.  לאיזה  משנה 

בהכרח קשור למספר ילדים.

פתאום הבנתי עד כמה חשוב לתת לילד זמן איכות משלו, עד גבול מסוים, עד שהוא קם 
גם אמא לילד אחד יכולה 'לפשל' בתחום זמן האיכות ולא משנה   והולך מרצונו החופשי

זמן איכות לא בהכרח קשור למספר ילדים  לאיזה כיוון
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מוקד הציבור
הכל במספר אחד

בעלות שיחה רגילה

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 

03-619-4444
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shninat@gmail.com :לתגובות

היה קר בחוץ.
הרחוב הקטן היה ריק מאדם ובמחשבה שניה 
מכל נפש חיה. ערפילים אפפו את הבניינים 
האפורים, יש להניח שבמידה שאדם היה נמצא 
 שם, הוא היה מצטמרר ובמהרה לוקה ביגון קודר.

שתי דמויות עטופות הופיעו לפתע בקצה הרחוב, צעדיהן 
נשמעו היטב על רקע שריקת הרוחות המדכאת.

הנה, אנחנו כבר שם... זה ממש פה, אמר המתווך שבין 
השניים, תיזהר פה יש בור, כן... הופה! פשוט... כן... תקפוץ 

מעל, יוווופי! הנה אנחנו כבר כמעט שם... 
אתה כבר רבע שעה אומר לי שאנחנו כמעט שם, רטן 
השני, אתה אמרת שזה במרכז העיר לא? אני אפילו לא 

יודע איפה אנחנו!
סבלנות סבלנות, אמר המתווך בחיוך מפייס, אני אומר 
לך אתה לא תתחרט, הנה זה הבניין, עכשיו אני אסביר 
לך משהו, אתה רואה את העץ ההוא שם? לא לא זה, 
מאתיים מטר ממנו, כן? לידו, אי אפשר לראות את זה 
מכאן, לידו יש  מ ד ר י ג ו ת  כן? אתה יורד במדריגות 
אתה מגיע לרחוב  ש ט י י נ ו ב י ץ, כן? אתה יורד ברחוב 
שטיינוביץ מאה מטר, איך שמתחיל הסיבוב יש לך תחנת 
אוטובוס, אתה מגיע בחמש דקות לאן שאתה רוצה בעיר, 

כן? הכי מרכז שיש... 
טוב נניח, רטן האיש, בוא נראה מה אתה מוכר לי פה.

תבין, עצר המתווך, אם תציע מספיק כסף אני אמכור לך 
דירה גם באמצע בניין העירייה, אבל לך יש תקרה נמוכה 
של מחיר אז... הוא הניף את ידיו לעבר הרחוב האפל כמו 

מנחה בקרקס.
כן כן כן שמענו... אמר האיש והתקדם.

הם נכנסו לאחד מהבניינים הדוממים, האיש הזעוף 
משהו התכונן לעלות במדרגות, אהההם, כחכך המתווך, 

לא, לא לשם. 
מה, אמרת קומה אחת לעלות לא? זעף לעברו הראשון.

אה, קומה אחת, אבל אה, לרדת, אמר המתווך בחיוך 
מפייס והצביע לכיוון גרם מדרגות מרתפי למדי וחסר חן 

שפנה לכיוון מטה באיום.
מה לרדת? אמר הזעוף אין אוויר אין כלום, אני לא הולך 

לגור במרתף... אתה...
תרשה לי, תרשה לי, קטע אותו המתווך בחיוך מפייס 
עם מעידה קלה בחלק השמאלי של השפתיים, תבין, תבין, 
אם תציע לי מספיק כסף, אני אמכור לך דירה גם בקומה 
השלושים ושתיים עם נוף לאיים הקריביים, אבל... הוא 

נעצר, התקרה שלך קצת... נמוכה.

אוחח, אמר הזעוף ופנה לרדת בגרם המדרגות המאיים.
טוב, כאן צריך קצת לפנות... אמר המתווך, תעזור לי 
לפנות פה את האופניים הישנות, הנה הוווופ! וגם את 

הסירים האלה, הופה! הנה הדלת! 
הזעוף היה נראה כאילו הוא עומד להתפוצץ מרוב זעף. 
הוא פתח את פיו כדי לומר דבר מה, מן הסתם על חוסר 
דיוק הנוראי בפרטי המודעה שפרסם המתווך, אך זה הקדים 
אותו בחיוך מפייס ומיוזע, תבין, הייתי יכול למכור לך 
גם דירה עם לובי בגודל של מגרש כדורגל, אבל תקרת 

המחיר... היא קצת... נמוכה.
טוב בוא נסיים עם זה, אמר הזעוף כשהוא בולע את רוקו.

המתווך פתח את הדלת וזו נפלה אל תוך הדירה ברעש 
גדול, אופס! הוא צהל מייד, צריך לתקן את זה, קצת, 

מיושן אהההה. 
הם נכנסו לדירה והמתווך החל לחפש את מתג החשמל, 
לאחר כמה גישושים כושלים הוא סוף כל סוף מצא את 

המתג ולחץ עליו באחת.
אור צהבהב קטנטן נדלק באיזור התקרה והאיר עד כמה 
שיכול את החדר, אכן, עדיף היה אילולי עשה זאת, מכיון 

שהמראה שחשף לא היה מלבב כלל ועיקר.
אה... טדאם! אמר המתווך בחוסר התלהבות, הנה הדירה.

זה דירה, התעצבן הזעוף, זה חתיכת מחסן!
מחסן אתה אומר הצטחקק המתווך, בוא אני אעשה לך 
סיור, הנה תראה, כ א ן , זה המטבח , כ א ן , זה הסלון, 
כ א ן  שירותים ומקלחת, ועוד חדרון שאפשר לשים בו 

מכונת כביסה, זה החדרון שדיברנו עליו,
כן... אמרת שלושה חדרים, מלמל הזעוף, ויש פה חדר 
אחד בקושי, סלון ומטבח ביחד עם חדר שינה איזה יופי, 

ממש דירת פאר,
אה, תרשה לי, אמר המתווך ויישר את משקפיו, תבין 

תבין, אם...
כן, כן אני יודע, קטע אותו הזעוף, אם הייתי יכול לתת 
יותר, אז היית מוכר לי בית עם מספר חדרים כמו בוולדורף 

אסטוריה, שמענו עליך, גם כן!
אבל התקרה שלך קצת... השלים המתווך בחיוך מפייס 

עם שפה תחתונה רועדת.
נמוכה, אמר הזעוף ועיסה את מצחו, ואגב זה התקרה 

פה לא נמוכה מדי?
המתווך שתק למשך כמה רגעים, ואז לראשונה סר החיוך 
משפתותיו, תקשיב לי אדוני, הוא אמר במהירות, הדירה הזו 
תיחטף, ואתה יודע את זה, זו דירה טובה קרובה למרכז עם 
פוטנציאל עצום, במחיר מציאה, אתה יודע כמה משלמים 

היום על כזה דבר? אחריך רואים את הדירה עוד שלושה 
אנשים, יש לי כבר הצעת מחיר יפה מאד, אבל הבעלים 
עדיין מתעקשים ואני כבר אומר לך שהם יצליחו להוציא 
יותר, אני עשרים שנה במקצוע ואני יודע על מה אני מדבר...

כמה תכל'ס הוא רוצה על זה? שאל הזעוף בשקט,
חמישה מליון שקלים, אמר המתווך בלי להניד עפעף,

מה... איך... מה, למה? השתנק הזעוף, על מה חמישה 
מליון? על שני חדרים?

שלושה, תיקן אותו המתווך, יש גם את ה...
חדרון! שאג הזעוף, כן אני זוכר, אהה , איך אנשים 

מעיזים לדרוש כאלו סכומים? 
אלו המחירים, אמר המתווך וסגר את תיקו, אתה לא 

מכאן נכון?
תקשיב מה שאני אומר לך, אמר המתווך, עד סוף השנה 
המחיר של הדירה יעלה בעשרה אחוזים נוספים, זו מציאה.

הזעוף התיישב על כורסה ישנה שחרקה במחאה.
תתעורר ידידי, אמר המתווך, זה ישראל אלפיים עשרים 
ושמונה, לא אלפיים ושש עשרה, אם היית קונה דירה כזו 

לפני שתים עשרה שנים, היית משלם רק שני מליון.
ואתה יכול לחלק אותה, הוא המשיך, ולקבל על כל 
חדר ששת אלפים שקל בחודש, ואם תשכיר את הבוידם 
יצא לך, אהה... באיזור כזה, עוד נגיד אלף חמש מאות 

שקל, מה רע? 
ולמשכן את דירת ששת החדרים שלי באשקלון בשביל 

לקנות את זה? שאל הזעוף.
כן, בוודאי, זה שווה ענה המתווך במהירות, זה האיזור 

הכי מבוקש פה בירושלים.
קולות של יריות נשמעו מאי שם, והמתווך ניסה להעביר 

נושא במהירות, הזעוף הרים ידיים ביאוש.
טוב, תחשוב על זה, אני עוד יש לי עבודה היום, אמר 

לבסוף המתווך, ופנה לצאת מהדירה.
כשיצאו מהבניין, נתקלו עיניו המיוסרות של הזעוף 
במודעה שהיתה תלויה על חזית הבניין, המודעה הכריזה 

על כך שהבניין מיועד להריסה בשל בנייה לא חוקית.
אני לא מאמין, הוא אמר למתווך, הבניין הזה מיועד 

להריסה!
נו בטח, אמר המתווך שחזר בינתיים לחיוכו הנצחי, למה 

חשבת שהמחיר כזה נמוך? תבין תבין, אם...
כן, ברור, תקרה נמוכה וזה, אמר הזעוף, והלך משם 

בכתפיים שפופות בחזרה לקראוון שלו. 



מחיר למתמשכן

משל ושנינה // משה ולדר



ממשיכים לגדול!
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

מהדורת סוף השבוע של ”קו עיתונות“
www.kolhazman.co . i l

אתר החדשות החרדי מבית ”קו עיתונות“

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 

אנשי מכירות שטח  
 לעיתון בני ברק  לעיתון אלעד לעיתון פ“ת  לעיתון בית שמש
 לעיתון ירושלים  ניסיון במכירות חובה!  יכולת עמידה ביעדים

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

מנהל/ת מכירות ושת“פים למכירת שטחי פרסום 
באינטרנט וניהול תיקי לקוחות למגזר העסקי

 ניסיון במכירת פרסום באינטרנט - חובה!  הכרת עולם 
הדיגיטל - יתרון משמעותי!  ראיה עסקית ומסחרית גבוהה

 נכונות לעבודה מאומצת ועמידה ביעדים
 סביבת עבודה נעימה ומתחשבת  משרה מלאה  תנאים מעולים

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה“צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

אם חלמת לנהל עיתון
אם אתה יודע שאתה יכול יותר מכולם ולא העזת לבד...

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

זאת ההזדמנות שלך!!!
 רשת קו עיתונות מרחיבה את סניפיה 

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

yakov@kav-itonut.co.il :לפרטים: 03-5796643  |  קו“ח למייל

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו“ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!



יותר בריא, יותר טעים.

לילדים שלי

חדש גבינה לבנה בטעם נפלא
היחידה מ-100% רכיבים טבעיים
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