
אני מאשים
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הרה”ג חיים דוד קובלסקי, הרב חנניה צ’ולק ועו”ד חנוך וינדרבוים נפרדים מאיש החסד מוטי זיסר ז”ל איש חסד היה:

20

14

כ”ה בסיון תשע”ו, פרשת קרח

26

28

מנחם טוקר מסכם 
20 שנות שידור

אב”ד לונדון, הגר”מ 
געליי על מצבם של 

יהודי בריטניה

נגן הקלרינט הידוע אליעזר 
רוזנפלד איבד את אחיו ואת בנו 
בעת שירותם הצבאי. לפני שנה 
היכה בו השכול פעם נוספת 
כשאיבד את בנו השני מלאכי 
הי”ד שנהרג ע”י מחבלים. בראיון 
רווי אמונה ל”כל ישראל” מספר 
רוזנפלד על הנחמה שבהמשך 
העשייה המוסיקלית ומתהדר 
באלבום חדש “הניגון שבלב 8”, 
המשך לסדרה המרטיטה של 
מנגינת הלב היהודי

שירת 
האמונה

ח”כ לשעבר הרב אריה גמליאל מאשים: “ועדת החקירה שהוקמה לחקירת 
העלמות ילדי תימן, הייתה שותפה לטיוח של הממסד”

תולדות הסכסוך הישראלי-טורקי: האם זהו הסיבוב האחרון בקרב בין המדינות?
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 36 תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית הזולים ביותר. נקודה.

 משלוחים בבני ברק מהיום להיום  משלוחים לכל הארץ

 ר' עקיבא 142 בני ברק. טל' להזמנות:  03-6194438 הרב קוק 3 בני ברק. טל' להזמנות: 03-6163828

ע:
וב

סקר ביזנס ק

'הקניה הישירה' 

החנות הזולה ביותר

סקר ביזנס קובע:

www.tuki.co.il

2690 61002490 1790

מתקן מים מותר לשבת
חמים וקרים 

)נוגה(

  LG-849 מקרר
681 ליטר 

מהדרין

מכונת כביסה בוש 8 
 BOSH ק”ג
פתח תחתון

תנור דו תאי סאוטר

1100 1590890 3890

מקפיא תנור דו תאי דלונגי
6 מגירת 

ללא קרח

מכונת כביסה 5 ק”ג 
פתח תחתון 

NEON

מכונת כביסה 7 ק”ג 
פתח תחתון 

NEON

1490 4390990 1390

מכונת כביסה 8 ק”ג 
פתח תחתון 

NEON

  Sharp מקרר
523 ליטר

מהדרין

מקרר
 275 ליטר

מקרר 
385 ליטר

מחלקה למזגנים משווק 
TCL-מורשה תדיראן ו

על כל קניה מהמוצרים הנ”ל מיקסר קנווד 
KM636 ב-₪999 בלבד



  לוקחת אתכם לחופה

*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע מה 8.6.16 עד 8.7.16 או עד גמר המלאי.
מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. פינוי מוצר ישן דומה הינו ללא חיוב.

המחיר הקודם לפני המבצע ,משתנה מסניף לסניף ומוצג בסניף עצמו.

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

כל הבית 
הטכנולוגיה הכי מתקדמת

בכשרות הכי מהודרת.

סדרת מקררי 
היחידה עם מנגנון שבת מקורי מפס היצור, הכוללת 
מערכת אלקטרונית סגורה ועצמאית בחיווט נפרד, 

המאפשרת פתיחה וסגירה של המקרר ללא כל חשש, 
לפי כל הדעות.

סדרת תנורי  מהדרין דו תאי, 
משולב או בנוי.

בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית המאפשרת לעבוד
בו זמנית בשני התאים ללא כל חשש למעבר אדים 

מתא אחד לתא שני.

,22100X :תנור בנוי דו תאי    מהדרין, דגם
,64120X :כיריים גז בקו, דגם | A :דירוג אנרגיה

4 להבות נירוסטה

3,290₪
מכונת כביסה דגם: 71031, 7 ק"ג, 1000 סל" ד,

,DV7110 :מייבש כביסה בקו דגם | A :דירוג אנרגיה
C :7 ק"ג, דירוג אנרגיה

2,590₪

מקרר   דגם: 162220W נפח כללי: 575 ליטר, תא קירור:  
417 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 136 ליטר נפח אחסון,
דירוג אנרגיה: B | תנור משולב דו תאי  מהדרין

דגם: 62110W, דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 71031,
A :7 ק"ג, 1000 סל"ד, דירוג אנרגיה

7,990₪
מקרר בקו מקפיא עליון דגם: 146101W, נפח כללי: 425 ליטר,

תא קירור: 333 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 90 ליטר נפח אחסון, 
 A :62121, דירוג אנרגיהW :תנור בקו משולב דגם | B :דירוג אנרגיה

A :מכונת כביסה דגם: 5600, 5 ק"ג, דירוג אנרגיה |

4,990₪
מקרר  מהדרין דגם: 156821W, נפח כללי: 520 ליטר

תא קירור: 383 ליטר נפח אחסון, תא הקפאה: 122 ליטר נפח אחסון,
 ,62110W :תנור משולב דו תאי  מהדרין, דגם | B :דירוג אנרגיה

דירוג אנרגיה: A | מכונת כביסה דגם: 6800, 6 ק"ג, 800 סל" ד,
A :דירוג אנרגיה

6,990₪

עכשיו בטרקלין חשמל כהלכה:
חבילות חתנים מיוחדות במחיר שישמח כל חתן וכל כלה!



 )צילום: דוברות ח"כ יואב קיש(אחד מהשולחנות בהשתתפות הח"כים יואב קיש ואלי כהן

כ"ה בסיון תשע"ו 1/7/16 4

)כ(קורח המציאות

כל  בפי  שכונה  זצ"ל,  שבדרון  שלום  רבי  הצדיק  הגאון 
'המגיד הירושלמי', סיפר פעם באחת מדרשותיו, כי נכנס אל 
שעולה  לעיתים  לו  יוצא  בפיו:  ושאלתו  הדור  מגדולי  אחד 
במוחו סיפור, המסוגל לעורר את העם לטוב ולגרום לחיזוק 
גדול, רק שיש בעיה אחת עם הסיפור הזה, שהוא אינו נכון... 
שהסיפור  העיקר  נכון,  שאינו  הגם  אותו  לספר  מותר  האם 
יחזק את האחרים, או שלא. סיפר הרב שבדרון, שאותו גדול 
בישראל אמר לו שאמנם עם שקר קשה לחזק אנשים, אבל אם 
זה סיפור ממש טוב, אזי בדוחק מותר. והוסיף הרב שבדרון 

בצחות לשונו: "וזהו השקר הראשון...".
יפה  זו  "פרשה  הקדוש   רש"י  אומר  קורח  פרשת  על 
את  אוהבים  מאוד  ישראל  בקהילות  הדרשנים  נדרשת". 
כיון שיש בה מוטיבים רבים המשמשים אותם  הפרשה הזו, 
בדרשותיהם. ויתרה מכך, סיפורו של קורח ועדתו הופך משנה 
לשנה יותר ויותר אקטואלי, מה שגורם לדרשנים לעיין שוב 
ולנסות להבין האם ההיסטוריה חוזרת על  זו,  ושוב בפרשה 

עצמה, או ש"מעשה אבות סימן לבנים".



יחד עם זאת, די להתבונן בסיפורים של קורח, המופיעים 
במדרשים הרבים, כדי להבין שקורח היה אף הוא דרשן לא 
קטן. קחו למשל את הסיפור המפורסם המופיע במדרש, אותו 
מספר  בשכנותי",  הייתה  אחת  "אלמנה  לעדתו.  קורח  סיפר 
יתומות והיה לה שדה אחת. באה  קורח, "ועמה שתי נערות 
לחרוש, אמר לה משה 'לא תחרוש בשור ובחמור יחדו'. באה 
לזרוע, אמר לה 'שדך לא תזרע כלאים'. באה לקצור ולעשות 
ערימה, אמר הניחו לקט שכחה ופאה. באה לעשות גורן, אמר 
לה תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני, הצדיקה עליה את 
ולקחה  השדה  את  ומכרה  עמדה  עשתה  מה  לו,  ונתנה  הדין 

שתי כבשות כדי ללבוש גיזותיהן וליהנות מפירותיהן.
אהרן  "בא  ולהתריס,  לספר  קורח  המשיך  שילדו",  "כיון 
ואמר לה תני לי את הבכורות, שכך אמר לי הקב"ה 'כל הבכור 
אשר יולד וגו'' הצדיקה עליה את הדין ונתנה לו את הוולדות. 
הגיע זמן גזיזה וגזזה אותן, אמר לה תני לי ראשית הגז שכן 
כוח  בי  אין  אמרה  לו'.  תתן  צאנך  גז  'וראשית  הקב"ה  אמר 
ששחטה,  כיון  ואוכלתן,  שוחטתן  הריני  הזה  באיש  לעמוד 
אחר  אפילו  והקיבה. אמרה  והלחיים  הזרוע  לי  תני  לה  אמר 
ששחטתי אותן לא ניצלתי מידו, ואמרה הרי הן עלי חרם, אמר 
לך  בישראל  'כל חרם  הוא, שכך אמר הקב"ה  כולו שלי  לה 

יהיה', נטל והלך לו והניחה בוכה היא עם שתי בנותיה".
אכן סיפור עצוב ונוגע ללב. אבל יש בו כמה פרטים שאינם 
מדויקים. כבר בראשית הסיפור, כאשר קורח מספר על אלמנה 
עם שדה, עולה השאלה, על איזו שדה הוא מדבר? עם ישראל 
נמצא במדבר עתה ולמי יש שדה משלו בכלל? ובכלל, מרבית 
ועם  בארץ  התלויות  מצוות  הן  קורח,  דיבר  עליהן  המצוות 

ישראל שכן באותה עת במדבר.
יודעים  הדרשנים  נדרשת".  יפה  זו  "פרשה  נאמר  כך  על 
להמציא סיפורים שלא היו ולא נבראו, ולשלהב את העם כולו 

בדבריהם, גם אם הסיפור לא היה.



בפרשת קורח אנו קוראים על המחלוקת. בספרים הקדושים 
מובא, שפרשת השבוע משקפת את אירועי השבוע, "הקריאה 
אחדות  להרבות  יש  בו  זה  בשבוע  דווקא  הזמן".  מעוררת 

שנערך  האחדות  כנס  ובשיאו  אחדות  באירועי  השתתפתי 
ח"כ  העם  לאחדות  השדולה  יו"ר  בהובלת  ישראל,  בכנסת 

יואב קיש.
האחדות  את  לגלות  נדהמתי  בשדולה,  פעיל  כשותף 
באו  הבית  סיעות  מכל  נציגים  באירוע.  ששררה  המופלאה 
להשתתף וליטול חלק בדיונים הרבים. הטיב לבטא זאת יו"ר 
השדולה והמארח של הכינוס, ח"כ יואב קיש שאמר ש"השיח 
לפתע  חיובי.  ויותר  יותר  נהיה  האחרונות  בשנים  בכנסת 
שומעים פחות אמירות מעליבות איש כלפי רעהו, ואירועים 
גזעניים ופרובוקטיביים נעלמו מהשיח הפוליטי. לא לגמרי, 

אבל אנחנו בכיוון הנכון". 
'שלטון  שכותרתו:  מרתק  פאנל  הובלתי  האירוע  במסגרת 
הרב או הרוב'. המעניין הוא, שכל יושבי השולחן הסכימו עם 
כך שחייב להיות בינינו מכנה משותף רחב ככל האפשר, גם 
הגשר  את  למצוא  ויש  ומדינה,  דת  בענייני  סבוכות  בסוגיות 

וההסכמה בין כל חלקי העם.
גם בקרב חלקים בציבוריות הישראלית, הדוגלים בהפרדת 
הדת מן המדינה, ישנה תפיסה המקבל משנה תוקף בכל יום 
ישראל  שמדינת  לכך  לשאוף  מחייבת  המציאות  כי  שעובר, 
תהיה מדינה יהודית, ובשל כך, האופציה היחידה כרגע היא 
במדינה  הדת  מוסדות  על  ושמירה  ההלכה  במסגרת  נישואין 
המפריד  על  המאחד  רב  כי  לשמחתנו,  ייפגעו. גילינו  שלא 

בינינו, וזו בהחלט בשורה מרשימה ובפרט בימים אלו.
השולחנות   12 מחוזק.  יצאתי  האחדות  יום  מאירועי 
ב'טרקלין שאגל' כנגד 12 השבטים, היה מחזה מרנין. כל כך 
הרבה נושאים שיש לדון עליהם. כל כך הרבה דעות, השקפות, 
תפיסות עולם, אך לבסוף כולם יכולים לשבת סביב השולחן, 

להכיר, לשמוע, להידבר ולנוע קדימה.



אירוע נוסף של אחדות נערך בראשית השבוע. תלמידי מרכז 
החינוך 'מדעים ויהדות' החוגג בימים אלו 15 שנים להווסדו, 
יצאו יחד עם הצוות החינוכי, לחגיגה בסימן 'אנרגיה חיובית', 
אל מול גדות הנחל בחדרה הזוכה בימים אלו לעדנה, ועובר 
שיפוץ מאסיבי לקראת הפיכתו לאחד המקומות היפים ביותר 

בארץ.
שילוב  ליצור  לנסות  כדי  החשמל,  ארובות  מול  התאספנו 
ואחדות בין האנרגיות שהטבע צורך, לבין עמותות 'הירוקים' 
חמור  אקולוגי  נזק  ובארובות,  המתפתחת  בקדמה  שרואים 

מאין כמותו.
יכול  שלילי,  שנראה  דבר  שכל  להבין  כדי  שם  עמדנו 
עמדנו,  בו  מהמקום  המבט.  מנקודת  תלוי  חיובי.  להיראות 
בארץ.  ביותר  הגדולה  ההתפלה  מתקן  את  לראות  יכולנו 
הגז  קידוחי  גם לדמיין את  יכולנו  נקודה בה עמדנו,  מאותה 
במאגרים בלב ים. גם מעשים שליליים ביותר, הגורמים לנזק 

סביבתי חמור, עשויים להביא תועלת רבה.
שעמד  מה  גם  זה  דבר,  בכל  הטוב  וראיית  הזו  האחדות 
בבסיס הקמת מרכז הקירוב 'מדעים ויהדות'. שילוב של יהדות 
בלא  ביותר,  הגבוהה  ברמה  לימודים  של  שילוב  מדע,  עם 
שמלווה  המוטו  ומסורות. וכפי  יהדות  לימודי  על  להתפשר 

אותנו כבר חמש עשרה שנה: יהדות ומדע - אין זו אגדה.
בתפילה לאחדות העם, ובברכת שבת שלום.

קורח ידע לספר לעם סיפורים, גם אם לא התרחשו במציאות. לכן נאמר 
ש"פרשה זו יפה נדרשת". הדרשנים יודעים להמציא סיפורים שלא היו ולא 

נבראו, ולשלהב את העם כולו בדבריהם, גם אם הסיפור לא היה

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות



יבוא חליפות יוקרה
loft55
חליפות · חולצות · נעליים

הירקון 55, ב"ב
)צמוד לאולמי הדודאים(
03-514-14-40
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אבל  לא.  אותי  טוב,  מעניין?  זה  מי  את  האירופי.  מהאיחוד  נפרדה  בריטניה  אז 
זאת הזדמנות טובה להיזכר בסיפור בריטי קלאסי שקרה לי לפני שנתיים בלונדון 

הבירה.
יחד עם חבר הגעתי לכלבו הענק שמרושת היטב בכל לונדון, "פריימרק". אלו 
שהיו בלונדון עכשיו מהנהנים בראשם. הם מכירים היטב את רשת הכלבו הזאת. לאלה שלא, 
נסביר שמדובר ברשת הכלבו הידועה ביותר באנגליה, המוכרת בגדים, נעליים ושאר אביזרי 
לבוש וביגוד במחירים טובים. ממש כמו "המשביר לצרכן" אצלנו בעבר, "סנצ'ורי 21" ושאר 

רשתות הכלבו. 
יחד אתו נכנסתי, איך לא, לערוך שופינג. אמנם לא הגענו למטרה הזאת ללונדון, אבל מי 
לחנות,  נכנסנו  חווית השופינג.  על  ויוותר  ללונדון  יגיע  מי  יוצא.  ואינו  יוצאים  אותם  רואה 
ביקרנו בכל המחלקות, ומילאנו מכל הבא ליד. חולצות, נעליים, חגורות, חליפות, מכנסיים, 
בשלל  ענק  עגלות  שתי  מילאנו  שנינו  הכל.  לתינוקות.  בגדים  מתנות,  ילדים,  בגדי  גרביים, 
הולכת  הזאת  הערימה  איך  עצמנו  את  ושואלים  הקופה  אל  מתקרבים  כשאנחנו  הבגדים, 

להיכנס למזוודה?
הגיע תורנו, והקופאית החלה להעביר את הבגדים בסך. כאמור, מדובר היה בעשרות רבות 
של פריטים, וזה לקח זמן. כל פריט היא הייתה צריכה להעביר בקורא הקודים, להוריד את 
הפלסטיק שמחובר לכל הבגדים במכשיר המיוחד, לקפל מחדש ולהכניס בעדינות לשקית. 
הטקס הזה לקח חצי שעה בערך. התורים לימיננו ולשמאלנו התקצרו והתארכו, ואנחנו עוד 

עמדנו מול הקופאית, מעבירים פריטים. מה לעשות, לא כל יום מגיעים ללונדון.
ראיתי  המחיר.  זה  לאמור:  המסך,  את  אליי  סובבה  והקופאית  נגמר,  זה  שעה  חצי  אחרי 
את המחיר והייתי קצת בהלם. אמנם הבאתי איתי, כמובן, כמה מאות פאונדים, אבל המחיר 
כרטיס  את  לה  הגשתי  הבעיה.  מה  נו,  אבל  שהבאתי.  למה  מעבר  פאונד  ב-250  גבוה  היה 
ה"מאסטרקארד", שתעביר בו את שאר הסכום, ונגמור עניין. טוב, היא אמרה לי, העברתי, 

עכשיו תקיש את הקוד במכשיר שלידך.
קוד? איזה קוד? שאלתי. הקוד שאתה מכניס לכספומט עם הכרטיס, היא הסבירה. 

אוי ואבוי. מי זוכר את הקוד הזה. זה הרי המאסטרקארד, כרטיס שאני כמעט לא משתמש 
בו. אז שאני אזכור את הקוד שלו? לשמחתי זכרתי ששמרתי את הקוד בטלפון תחת איזשהו 
והתחלתי  בדיוק,  איזה שם  זכרתי תחת  לא  לא חכם במיוחד(, אבל  יודע שזה  אני  )כן,  שם 
לדפדף בטלפון. אלה שעמדו בתור מאחוריי כבר התחילו להתרגז, והיא, בפרץ נימוס בריטי 
אמרה לי: אולי תלך לצד, תמצא את הקוד ותחזור, ואז נמשיך. וכך עשיתי. אחרי כמה דקות 
וניגשתי אליה. הנה הכרטיס, הנה  נזכרתי בשם שתחתיו מסתתר הקוד,  זה הגיע. אאוריקה. 

הקוד, תעבירי ונוכל כבר ללכת.
מה זאת אומרת? היא אמרה. לא שמרתי את הקניה, אנחנו צריכים להעביר הכל מחדש. לבי 
נפל בקרבי, אבל לא כל יום מגיעים ללונדון. נו, טוב. תעבירי. היא התחילה שוב. מעבירה, 
מקפלת. מכניס לשקית. עוד חולצה ועוד חולצה. עוד חצי שעה. היו שם גם הרבה פריטים 
קטנים כמו גרביים וכו', שקל מאד להפיל בטעות על הרצפה, ובשלב מסוים אמרתי לחבר: 

תראה שהפעם הסכום לא ייצא כמו בפעם הקודמת. 
גבוה  היה  ושוב הפנתה אליי את המסך, הנה המחיר. צדקתי. המחיר הפעם  סיימה,  היא 
ב-4 פאונד מהפעם הקודמת בה העבירה את הפריטים. הערתי לה על כך. אמרתי לה: מוזר, 
מקודם היה רשום 4 פאונד פחות. נכון, היא אמרה. אז מה נעשה? אמרתי לה: טוב, נו. אין 
מה לעשות. קחי עוד 4 פאונד ותשחררי אותנו כבר. לא, היא אמרה. אין דבר כזה. אני צריכה 
ניגשה אליו, וחזרה יחד אתו. הוא בחן את שני המחירים  לשאול את מנהל המשמרת. היא 
והחליט: מעבירים הכל מחדש. "לא", אמרתי לו בקול עצבני, "קחו 4 פאונד יותר ותשחררו 

אותנו. אנחנו כבר עייפים". 
אבל הנימוס הבריטי העדין לא נתן להונות את הלקוח העייף, העצבני והמת-כבר-ללכת 
שממול. ישבתי כבר על הרצפה ליד הקופה כשהקופאית שוב העבירה - עוד פריט ועוד פריט, 
עוד חולצה ועוד גרביים, עוד חצי שעה, בפעם השלישית, וחשבתי לעצמי מחשבות נוגות על 

מנהגי הנימוס הבריטיים.

משפט שאמר בתחילת השבוע השר לשעבר גדעון סער, היה בעיניי מאד מוזר. סער 
סיפק השבוע, כמו כמעט כל שבוע, שלל ראיונות לכלי התקשורת. בדרך כלל תקף 
את נתניהו, לעתים תקף גם אחרים. ובראיון שנתן ביום ראשון השבוע, הוא נשאל 
את  שעזבתי  "מאז  ואמר:  טורקיה,  עם  נתניהו  השבוע  שסגר  הפיצויים  הסכם  על  דעתו  על 
החיים הפוליטיים לא דיברתי עם נתניהו. אם יתקשר אליי, אגיד לו שהוא טועה טעות קשה. 

מקווה שיבטל את ההסכם עם טורקיה".
מה שמוזר במשפט הזה, הוא לא החלק השני. נתניהו אולי טועה טעות קשה בהסכם עם 
הוא תחילת המשפט של סער: "מאז שעזבתי את  יודע. מה שמוזר  לא  לא.  ואולי  טורקיה, 

החיים הפוליטיים".
אני לא יודע על מה הוא מדבר. האיש מעולם לא עזב את החיים הפוליטיים. מאז שהתפטר 
מתפקיד השר, הוא כל הזמן רק מדבר פוליטיקה. הוא מייעץ עצות לנתניהו, יושב עם כל פליט 
חצי-חשוב מכלל המפלגות, לא מסרב לאף בקשת ראיון, יוצא לנאומים בחו"ל, יוצא לנאומים 

בארץ, אומר כל 2 דקות את דעתו על המתרחש. זה נקרא שהוא עזב את החיים הפוליטיים?

לפני שבועיים ראיינתי במוסף זה את הסופר שמואל ארגמן, לקראת שבוע הספר, 
בעלטה".  "הנועזים  הריאיון,  אחרי  לי  שלח  שהוא  ספר  בדואר,  הגיע,  והשבוע 
התחלתי לקרוא בו קצת, בלילות, להרגיש קצת נוסטלגיה, והספר הזה אכן החזיר 

אותי לגיל 9-10, הזמן בו לא היה ספר אחד מספריו של ארגמן שפספסתי כקורא. הספר החזיר 
אותי לשפה העשירה, לכתיבה, לכל הסגנון הייחודי של ארגמן, המלא באמונה ויראת שמים 
בכל משפט ובכל פרק, לא ככיסוי לעלילה אלא כעלילה עצמה, וזאת - בו זמנית - מבלי לפגוע 

בעלילה עצמה ובמתח.
היום, כמבוגר, אני לא יכול שלא להתפעל מהמפעל הספרותי האדיר של ארגמן. עשרות 
האינקוויזיציה  ימי  ביהדות.  ולא-פשוטה  מרתקת  בתקופה  נוגע  מהם  אחד  שכל  ספרים, 
ברוסיה  היהדות  חיי  בעלטה"(,  )"הנועזים  השואה  תקופת  מספריו(,  מעט  לא  )שפרנסו 
הסובייטית )"הצוללת הפליגה בחצות"(, בסוריה )"מבצע חידקל"(, ועוד הרבה מאד ספרים, 

כולם מלאים בידע היסטורי מעשיר ומרתק כאחד. איפה יש היום ספרים כאלה.
לפני כמה שנים, יצאנו לחופשה משפחתית עם קבוצה גדולה בהולנד. יום למחרת הגיענו 
)נדבקתי קצת בשפה הארגמנית(, יצאנו לטיול באוטובוס עם שאר הקבוצה, וכשעשינו היכרות 
עם כל השאר, הופתעתי והתרגשתי לראות שבספסל לפניי יושב שמואל רוט, הלא הוא-הוא 
שמואל ארגמן האגדי )בהמשך התברר שגם הסופר חיים ולדר איתנו, וזו כבר נהייתה חגיגה 

שלמה. אבל זה כבר לפעם אחרת(.
וניצלתי את זמן הנסיעה לשאול עוד ועוד שאלות על  אך בקושי כלאתי את ההתרגשות, 
ספריו הנוסטלגיים, על הכתיבה, ובכלל - לנסות לשאוב ממנו כמה שיותר. הוא היה )ועדיין( 
חביב בצורה בלתי רגילה. עד היום הוא דואג לאחל לי בכל ראש השנה כתיבה וחתימה טובה, 

לשאול תדיר לשלום המשפחה ולשמור על קשר. 
אח, אשרינו שאלו הסופרים שלנו.

"מדוע  רבינו  למשה  לומר  השבוע,  בפרשת  קורח,  בחר  בעולם,  הטענות  מכל 
תתנשאו על קהל ה'", ובעצם האשים אותו בהתנשאות ובגאווה. 

קורח  מאשים  האדם",  מכל  "ענו  עליו  מעידה  עצמה  שהתורה  רבינו,  משה  את 
דווקא בגאווה? אלא, אמר רבי שמחה בונים מפשיסחא, זו דרכה של מחלוקת. כח הטומאה 
שבמחלוקת, נוטל מהאדם את דעתו הישרה לגמרי. כעת הוא לא יבחל בשום טענה, ותהיה זו 

אף המופרכת ביותר שניתן להעלות על הדעת.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהלכתם לטיפול "חירום" מחוץ לתור אצל רופא השיניים, נכנסתם ואמרתם למזכירה 
"אני לטיפול חירום", והיא השיבה: "אין בעיה, מיד אחרי שני הילדים שהגיעו, האיש 

שמחכה על הכיסא האדום ועוד שניים שצריכים להגיע ונקבע להם לתור לעוד שעה".
תודה רבה באמת, יכולתי להזמין תור רגיל וזה היה מהר יותר.

נימוסים בריטיים
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התלמידים  אחד  היה  אמיתי(,  לסיפור  בדוי  )שם  רובי 
הבלתי נשכחים שהיו לי. לאו דווקא בגלל אופיו המיוחד, 
אלא יותר בגלל תכולת תיק האוכל שלו. הוריו של רובי היו 
בעלי חנות טבע אורגנית ודגלו בתזונה טבעונית לחלוטין, 
צבעי  ללא  משמרים,  חומרים  ללא  הבית.  את  הנהיגו  וכך 
מאכל, ללא מזון מתועש, ללא סוכרים, וללא שומנים. מה 

כן? הכל, רק מאה אחוז טבעי. 
רובי.  על  רחמנות  במבטי  מתבונן  היית  הפסקה  בכל 
הוא היה מוציא את הכריך לאט-לאט, כמו אחד שמוציא 
לשחור  נוטה  חום,  בצבע  היה  שלו  הסנדוויץ'  קיבר.  פת 
עגמומי, ממנו בצבצו נבטים שמנמנים, חסה וגבינת לאבנה 
נוגס בלחם כמי שכפאו שד, ומלכסן  חמצמצה. רובי היה 
מציג  היה  לספסל  שכנו  חבריו.  של  הכריכים  אל  מבט 
מלא  בפה  מספר  כשהוא  מראה,  טובת  לחמנייה  בראווה 
על ארבעת הנקניקים שממלאים אותה. ורובי מסתכל, ופיו 

גורס עשב...
הוריו של רובי שאלו אותי לא פעם מה אפשר לעשות כדי 
שהילד יפסיק לאכול גם את הממתקים שהוא מביא מחוץ 
לבית... את התשובה שלי הם לא ממש אהבו, תכף גם תבינו 

מדוע.
סיום  נערך  בתלמוד-תורה  המבחן.  רגע  הגיע  אחד  יום 
יהיו  הספר  בית  ילדי  שכל  רצה  המנהל  ה'.  לכיתה  גדול 
התכנית  כיתה.  לכל  טופי  חבילות  שתי  וחילק  שותפים, 
יזרקו  כששם  הבנין,  בפרוזדור  הסיום  את  להתחיל  הייתה 
על החתנים החוגגים את הסוכריות. כל הילדים חיכו במרץ 
לתחילת החגיגה, ואני מיקדתי את מבטי על רובי, לראות 

מה יעשה הילד. 
לבן,  כחול  לבושים  הנרגשים,  ה'  כיתה  ילדי  והנה, 
קוראים ביחד את הפסוקים האחרונים. המנהל נותן את 
האות, ומטר של סוכריות טופי ניתך ארצה. אני מסתכל 
הוא  הכל  את  אחד,  טופי  אפילו  זרק  לא  הוא  רובי.  על 
שמר בכיסים. כשכל הילדים זרקו את שלהם, הוא מתח 
סוכריות.  עוד  לקלוט  להצליח  כדי  חולצתו  את  קדימה 
בהפסקה אני ממשיך לעקוב אחריו ורואה דבר מדהים: 
אותן  הדביק  הסוכריות,  עטיפות  כל  את  קילף  הילד 
לא  אני  בינוני.  כדור  בגודל  "תפוח"  ויצר  לשניה  אחת 
מספיק למצמץ, ומול עיניי הנדהמות הוא מתחיל לנגוס 
ב"תפוח". כל ביס, חפירה. באותו רגע נדמה היה שאין 
ומתוקה.  דביקה  עיסה  אותה  את  רק  אלא  בעולמו  לו 
"אומגה  בטופי,  ונוגס  רובי  חושב  אמא",  "יאללה 
שלוש... סוכר זה לא בריא... כן אבא", הוא בולע ברעב 
עוד מהמתוק. "וויטמינים... מינרלים... שיגעתם אותי! 

אני רק ילד ואני אוהב ממתקים.

איך מציבים גבולות בנושא ממתקים בבית? 
בן  בנו  את  תפס  הוא  אחד  שיום  לי,  סיפר  אחד  אבא 
הארבע עומד  עם נעלי העקב של האמא על שרפרף שמונח 
על כיסא שמונח על ספר טלפונים. כל זאת כדי להגיע אל 

הארון למעלה, לקחת לו משם ממתקים. 
אז מה בעצם הפתרון? איך אפשר ליצור מצב שיש בבית 

לעבוד  צריכים  שאנחנו  בלי  מעצמם  שנשמרים  גבולות 
קשה?

טוב מרדות אחת בלב הילד, ממאה מלקות. כשילד ישים 
לעצמו את הגבול, הוא יתחייב לעמוד בו מעצמו. זה המצב 

האידיאלי. אבל איך גורמים לזה לקרות? 
הכלל הוא כזה: לפעמים אני צריך לוותר על כסף קטן 
בצורה  משקיע  אני  אם  הגדול.  הכסף  את  להרוויח  כדי 
אני הופך אותם  גבולות כשהילדים קטנים,  נכונה בהצבת 
מאבקים  חוסך  אני  אליהם,  הצטרפות  ידי  על  לשותפים 
רציניים כשהם יגדלו. זאת כיון שהכלל הוטמע בהם בדרך 

של חינוך אמיתי )לא אילוף חיצוני(.
ניקח למשל את בן הארבע שחירף נפשו בעד הממתקים. 
לילד כזה אני אומר כך: תשמע, בוא אני אוריד לך. הנה, 
קח. עכשיו, תוך כדי שהוא אוכל ומסופק, מבחינתי זה זמן 
טיפול. כעת אני יכול להעביר לו מסר שהוא יפנים ויישם. 
אני מתחיל לתשאל אותו: מה אתה אומר, בכל פעם כדאי 
הרבה  לאכול  טוב  דבר  שזה  לך  נראה  ממתקים?  לקחת 
ממתקים? בפעם הבאה שתרצה משהו, אתה חושב שתוכל 

להתגבר? תוכל להיות חזק?

הייתה  העשר  בת  בתם  יעוץ.  לפגישת  זוג  אליי  הגיע 
היה  המצב  ממתקים.  לעצמה  לקנות  כדי  כספים  גונבת 
כלאחר ייאוש, כל שבוע היו נעלמים בבית מאות שקלים. 
לפני  עוד   - לה  ולתת  הילדה  את  להקדים  לאמא  המלצתי 

שהיא מבקשת. למשל, לתת לה על הבוקר טילון. 
הייתה  הילדה  של  וההפתעה  זאת,  עשתה  אכן  היא 
מושלמת. אמא נותנת לי בלי שאני אבקש. בהזדמנות אחרת 
האמא אמרה לה, "קחי, אני נותנת לך עשרה שקלים. לכי 

לקנות לך ממתקים". 
אותה  לדרוש.  כך  כדי  תוך  אבל  לוותר,  היא  החוכמה 
אמא נתנה לילדה כסף לקנות ממתקים, ואז, כשהיא שמחה 
והיא  לקחה#,  ולא  #קיבלה  שהיא  הכסף  את  ומימשה 
לה:  ולומר  איתה  לדבר  יכלה  האמא   - נפשית  מסופקת 
נותנת לך. תחשבי מה באמת היית רוצה  את רואה? אמא 

לעשות עם הכסף. 
בפגישה הבאה סיפרה האמא שהיא קנתה לשבת חבילות 
הילדה.  שאלה  לקחת?  מרשה  את  כמה  "חמצוצים".  של 
ברצינות.  האמא  ענתה  לכולם,  והשנייה  לך,  אחת  חבילה 
ותשאול"  וויתור  "תרגילי  כמה   עברה  שכבר  הילדה 
כאלו אמרה מיד. "לא, מה פתאום. אני לא צריכה חבילה 
חבילה  לחסל  מסוגלת  שהייתה  בילדה  ומדובר  שלימה". 

שלימה ולומר "לא נגעתי". 
לו, הפכו אותו לשותף. הוא  מה השתנה? ברגע שנתנו 
עצמו הגיע למסקנה והציב לעצמו את הגבול. כמובן שלכל 
ילד יש את קצב ההפנמה שלו, ואת מערכת היחסים שלנו 

איתו. יש ילדים שצריכים יותר השקעה.
בגדול, כמו שאמרנו, תשקיעו כסף קטן. הפכו את הילד 

לשותף. הרווחים הגדולים יגיעו. 
הצלחה, שמחה ונחת.

הילד הניח שרפרף על כסא, ואת הכסא על ספר טלפונים, כדי להגיע למדף הממתקים 
למעלה בארון  אחרי כמה שבועות בנושא הגבולות, הגיע הזמן לטפל באחד ההיבטים 

היותר קשים בנושא: איך שמים לילדים גבולות בנושא הממתקים והמתוקים?

גבולות מתוקים

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

שאלות למדור לרב אייזנבך בנושאי חינוך ניתן להשאיר בתא קולי 050-4143112

כדאי לוותר על "כסף קטן", כדי להרוויח כסף גדול. דוכן ממתקים )צילום: אסתר רוביין, פלאש 90(



נועם 1 - מיני בר יחודי בעל פטנט רשום, המותר לשימוש בשבת במים החמים והקרים. 
המכשיר בעל טכנולוגיה חדשנית בלעדית הנוחה לשימוש וכשרה למהדרין מן המהדרין 
בכשרות המהודרת של הבד"ץ יורה דעה ומכון מדעי טכנולוגי להלכה של הרב הלפרין.

צלצלו עכשיו: 8510*
מים קרים וחמים בשבת

פטנט רשוםבכשרות מהודרת

משווק מורשה 

פתרון טכנולוגי הלכתי למים חמים וקרים בשבת

'נועם 1'
מים חמים וקרים בשפע לעונג שבת אמיתי

טכנולוגיה חדשנית 
לחיסכון בחשמל

מיכל אגירת מים
גדול במיוחד

מנגנון בטיחות
מפני מים חמים

מים צלולים
בזמינות מלאה

היחיד המותר
לשימוש למהדרין

גם בשבת
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שורש  את  תופס  האחרונה,  התקופה  אירועי  ממכלול 
הרפורמים  ארגוני  של  להחריד  הנוראי  הרצון  נשמותינו 

למיניהם לקחת חלק בשריד בית מקדשינו.
זאת  עושים  והם  הרכה,  בבטן  בנו  לפגוע  יודעים  הם 
שמצליחה  היטב  משומנת  תקשורתית  מערכת  במסגרת 

להוציא רבים וטובים משלוותם.
מה  שם.  מחפשים  הם  תפילה  לא  כי  לכולנו  ברור  הרי 
לא  עתיק,  קיר  ליד  לחפש  מתקדמת  ליהדות  יש  בכלל 
מתקדם, ישן נושן, מלבד הצורך בלגיטימציה לומר אנחנו 

כאן?!
השאלה היא מה עלינו לעשות? ואין כוונתי לעיני העדה 
ולשליחים הנאמנים, אשר לבטח יודעים את תפקידם בעת 
אובד  ולעיתים  ששומע  הדומם",  ל"רוב  לנו,  כוונתי  הזו. 

עצות?
אינני מטיף בשער, אולם אני מציע  2 תשובות: 

 
הגר"ח  מרן  של  תשובותיו   - שיחה"  "דרך  בספר 
קנייבסקי שליט"א - הוא נשאל על הפסוק "ומשרתו 
יהושע בן נון... לא ימיש מתוך האוהל" )שמות ל"ג 
י"א(: מהי השייכות של הפסוק לפרשת חטא העגל שבה 
הוא נכתב? וענה מרן הגר"ח ששמע מהרב רי"ף זצ"ל כי 
לכאורה לאחר מעשה כה חמור של חטא, היה לו ליהושע 
לצאת להפגין ולהרים קול זעקה על החטא הנורא, ובמקום 
זה מסור לגדולי  ידע שדבר  כי  ולמד תורה  ישב  זאת הוא 

הדור. עד כאן תשובתו.
חכמה  כי  נמצא  התשובה,  את  לעומק  להבין  ננסה  אם 
גדולה כתובה כאן הנובעת מתוך הבנה גדולה לנפש האדם.
ניעזר בדבריו הנפלאים של רבי מנחם מנדל מוויטעבסק 
מאליהו"  ב"מכתב  המובאים  הארץ",  "פרי  בספרו  זצ"ל 
נזיר  במסכת  הגמרא  דברי  את  שהסביר   ,)128 עמ'  )ח"ג 
מן  עצמו  יזיר  בקלקולה  סוטה  הרואה  "כל  ע"א(  ב'  )דף 
היין". לכאורה, מדוע עליו לפרוש מן היין באופן דחוף? 
הגדול  הביזיון  את  עיניו,  מול  העונש  את  רואה  הוא  הלא 
של אישה בקלקולה. מחזה מחריד שכזה אמור ליצור אצלו 
החוויה  את  שישכח  עד  ועוון  חטא  כל  בפני  מגן  חומת 
הזו? אלא שדווקא הוא "שידיעתו נתרבתה על ידי ראיית 
קלקול!  באותו  שיכשל  גדולה  בסכנה  בקלקולה",  סוטה 
#"כי מאחר ולבו עדיין אינו מתוקן עלול  הוא להיפגם ע"י 
ציורי הרע... כי בו בזמן ששכלו יגנהו, בתת ההכרה ייהנה 

ממנו"!#
העניין אפוא ברור, לא תמיד הנפש שלנו תגיב לחוויות 

קשות באופן המצופה ממנה. 
הרגעים  כולל  הרפורמי,  בנושא  השיח  עצם  ולענייננו, 
בהם אנחנו כועסים ורוטנים על המצב, יכול חלילה לפעול 
שבנו,  השמים  יראת  שלהבת  את  לקרר  מהמצופה,  הפוך 
להנמיך חלילה את הלהבות העוסקות באהבת ה' השוכנות 
קבע בנשמתנו. והפטנט העמלקי הידוע שעוסק ב"לקרר את 
האמבטיה" ועובד גם היום, יעשה את תפקידו, כך שנצא 

מוחלשים לחלוטין.
ים  בתוך  וצלל  האוהל  תוך  אל  יהושע   לו  רץ  כן  על 

חטא  של  הסיפור  מעצם  להתקרר  שלא  זאת  כל  התלמוד 
העגל, אף אם יראה את העונש מול עיניו.

נשאיר  באוהל,  שם,  רק  בדרכו.  ללכת  לעשות?  מה  אז 
את גובה הלהבות בשיאו, וכשאש התורה בוערת - אין מי 

שיעמוד בדרכה.  

דגל  הוא  הרפורמית  התנועה  של  הדגלים  אחד 
ה"רלוונטיות"! היינו, רצונם הנלוז "לעדכן )עפ"ל( 
את עולם ההלכה הנובע מהתורה, להופכו לאקטואלי, 

לעידן מתקדם" וכו' וכו'.
תשנ"ט(,  )ירושלים  החרדי"  לאורחות  "צוהר  בספר 
נשיא  של  דבריו  את  שליט"א  כהן  זמיר  הרה"ג  מצטט 
המדינה ראובן ריבלין, אז ביקר כח"כ בקהילה הרפורמית 
בארה"ב על פי הזמנתם, וכך אמר: "...זו עבודה זרה ולא 
ביהדות,  זרם  הם  שהרפורמים  חשבתי  עתה  עד  יהדות. 
אחרי ביקורים בשני בתי הכנסת שלהם אני משוכנע שזו דת 

חדשה לגמרי בלי כל קשר ליהדות..."
אולם, 

לצערי למתבונן התמים, זה שאינו שומר תורה ומצוות 
נראה מאד קורץ, מאד  יהדות, הדבר  ריח של  ורחוק מכל 

"מכיל" ולא "חשוך"!
קשה לו לקבל הסברים ארוכים מדוע נשים אינן עולות 
לתורה ועוד צרור הלכות ומנהגים אותם הרפורמים רומסים 

אותם ברגל גסה.
באופן  זאת  לעשות  שיודעים  יש  תשובות,  מספק  אינני 

גם  שהיא  ביותר  הטובה  התשובה  כי  דומני  אולם  מזהיר, 
על  התורה  את  להפוך   - כתפינו  על  המוטלת  המשימה 
הלכותיה, פרטיה ודקדוקיה ל"תורת חיים" בה ניכר על כל 
צעד ושעל כי החיים הם חיי התורה ואין בלתם, וזו התנועה 

הנגדית והטובה ביותר כנגד הרפורמיסטים.
- דברי מוסר שנשמעו  בספר הנפלא "מזקנים אתבונן" 
 ,)87 עמ'  ג'  )חלק  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  מפי 
רב בהרבה מקומות,  היה  איגר  רבי עקיבא  מובא שהגאון 
ולבסוף כיהן כרבה של פוזנא. לימים קיבל תרומה גדולה 
לבנות בית חולים. כך עשה, וגם ניהל אותו על הצד הטוב 
של  היהודים  ורוב  ההשכלה  פשטה  ימים  באותם  ביותר. 
המלך  בפני  טענו  משכילים  אותם  משכילים.  היו  פוזנא 
שהגרעק"א לא מתנהל כשורה בענייני בית החולים. המלך 

מינה וועדה שבדקה ומצאה שהכל מתנהל כשורה.
חלה  פטירתו,  לפני  כחודש  הגרעק"א,  של  ימיו  בערוב 
תינתן  ולהם  בקרוב  שימות  שמחו  והמשכילים  בשיתוק 

האפשרות לעשות כטוב בעיניהם.
מדוע שימש הגרעק"א כ"סדין אדום" בפני המשכילים? 
שפעם  מסופר,  כך  שהרי  כפשוטם.  תורה  חיי  וחי  מאחר 
אחת חידש חידוש בשיעורו ותלמיד שאל אותו על החידוש 
והגרעק"א ענה לו. שוב שאל ושוב ענה, עד שנפל הגרקע"א 
החידוש  "בזכות  להתרפא  עולם  מבורא  וביקש  למשכב 
ביקש  לא  כי  הגראי"ל  מרן  והדגיש  והבריא!  שחידש"... 
בזכות "הסבלנות", אלא בזכות ה"חידוש"! אלו חיי תורה!

מדברים הרבה על המאבק בבעית הרפורמים, אבל כדאי שנפנה מבט גם כלפי עצמנו, 
ונשאל: כיצד אנחנו צריכים לנהוג בעת הזו

חוזר בתשובה

הרב צבי אזרחי
במבט שני

1

2

מה אנחנו צריכים לעשות כלפי פנים? מפגינים חרדים נגד הרפורמים בכותל המערבי )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(

 הרב צבי אזרחי, רב קהילה בפ"ת וראש מדרשיית 'נועם' בכפר סבא



 

סניף בית שמש רח‘ נחל שורק 21 ב‘ (ליד מרכז מסחרי רמה א‘)
פתוח: 10:30-14:30, 19:30-22:30, יום ו‘ 10:00-12:00 | 02-9921941

סניף ירושלים רח‘ תובל 1 מול גני גאולה פתוח רצוף: 10:30-22:30, יום ו‘ 10:30-12:30| 02-6500426
בני ברק רח‘ כהנמן 100 בבנין האחים חדד (מול קוקה קולה)

 

 | | | |  |  |  | |

איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2 מיטות + ארגזים מסנדוויץ + שידה

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה
שידה איכותית + ציפוי פורמיקה פנים וחוץ. 2 מיטות + 2 ארגזים מסנדוויץ + 

מבחר צבעים.

ברוכים הבאים
למועדון 
הלקוחות 
המרוצים!

רק  1,950 & בקניית מזרונים.

עד תאריך: 8.7.16

מהאיכות | מהשירות | מהמחיר

קופון השבוע

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח’  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:  סגור,  ו’  יום  רצוף,   11:00-22:30 א’-ה’  פתיחה:  שעות 
ב’  21 שורק  נחל  רח’  שמש  בית  סניף   | גאולה  גני   1 תובל  רח’  ירושלים  סניף 



כ"ה בסיון תשע"ו 1/7/16 12

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

"ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו" - הניגוד הוא העזרה

הרב אבנר קוואס

האישה מסוגלת לרקום גובלן במשך חורף שלם. והגבר? את המחט יקח לו רבע שעה להרים. גובלן

של  הפנים  מתווי  שונים  האישה  של  הפנים  שתווי  למדנו 
על  מעיד  וזה  וכו',  יותר  רכות  יותר,  עדינות  פניה  האיש. 
פועל  אצלה  הרגש  יסוד  יותר.  רגשנית  היותה  ועל  עדינותה 
שלה  ההחלטות  וקבלת  האיש,  אצל  מאשר  חזק  יותר  הרבה 

עוברת בעיקר דרך קו הרגש. 
וזה  וכו',  מחוספסות  יותר,  מוצקות  פנים  לאיש  לעומתה, 
מעיד על אופיו הקר והשכלי. וכן קבלת ההחלטות של האיש 
עוברת בעיקר דרך קו השכל. הבה ונלמד במה הרגש משלים 

את השכל.
אני מבקש להדגיש, שהאמור להלן בתכונות האישה והאיש, 
שאצלם  הכלל  מן  יוצאים  וישנם  מהציבור.  כ-95%  משקף 

דברים מסוימים מתחלפים.
אשה לא מתייאשת מפרטים קטנים - מכח שליטת הרגש 
בפרטים  לעסוק  סופית  אין  בסבלנות  ניחנה  היא  האשה  אצל 
מסוגלת  היא  ועדינות.  זעירות  מוטוריות  ובפעולות  קטנים, 
לחזור על אותם פרטים אלפי פעמים מבלי להתייאש. ואדרבה, 
יש לה בזה ענין וסיפוק. לעומת זאת לאיש קשה מאד לבצע את 
אותם פעולות ולחזור על אותם פרטים קטנים עוד ועוד... זה 
למעלה מסבלנותו. זו הסיבה שמקצוע המזכירות מתאים יותר 

לנשים מאשר לגברים.
נביא מספר דוגמאות לכך:

)ציור רקום ענק( במשך חורף  ֶלן  ּגֹובְּ אשה מסוגלת לרקום 
שלם תוך כדי שיחות טלפון והתעסקויות נוספות. מאידך, תנו 
ֶלן... כל אצבע שלו כמו נקניקיה... רק להרים  לגבר לרקום ּגֹובְּ
את המחט לקח לו רבע שעה... הוא דקר את עצמו פעמיים וזרק 

את הכל והלך... זה לא מתאים לו. 
היא מסוגלת לסרוג אפודת צמר עם שבעה חוטים ו-2000 
ועין אחת... אחרי  לו מסרגה אחת  והוא, תנסו לתת  עיניים... 

כמה דקות הוא יעקם את המסרגה וילך.  
את  פועלים,  ושני  סלולארי  טלפון  ג'יפ,  לו  תתנו  אם  אבל 
הבנין הוא יהרוס ויבנה מחדש. יותר קל לו להזיז בנינים מאשר 

להרים סיכה. 
אם נסכם נוכל לומר שהאיש עסוק יותר במאקרו - בגדול, 

והאשה עסוקה יותר במיקרו. 
לאחר שטיפת הבית, אשה לעולם לא תשאיר את הכסאות 
על השולחן. היא תחכה 10 דקות עד שהרצפה תתייבש. ראיתם 
פעם גבר שמחכה שהרצפה תתייבש? הוא עובר בתוך המים 

על קצות האצבעות ואומר: אני לא דורך, אני עובר בפינות... 
הכסאות  לסידור  ניגשת  היא  התייבשה,  שהרצפה  לאחר 
סביב השולחן בסבלנות אין קץ. היא מורידה את הכסאות אחד 
מפה,  פורסת  לשולחן,  שלהם  המשענות  את  מצמידה  אחד, 
ומעליה שעוונית ומעל הכל ניילונית. מעל זה היא שמה מפיון 
ואגרטלון ותוקעת בו שלושה פרחים... אח"כ היא הולכת לשני 

כוונים מנוגדים בחדר, לראות שהכל מכוון למקום. 
כשנשאל את הבעל: בעל יקר, למה אתה לא עושה כך? 

הוא בוודאי יאמר: מִצדי?! כל השולחן הזה מיותר לגמרי... 
הוא מפריע למעבר...

על  בישיבה  נרדם  הוא   9 בשעה  בלילה.  ארצישראלי  זוג 
היא  גם  נרדמה  אשתו  פעמים.   5 השולחן  את  ונגח  הספה 
וראשה נשמט הצידה כבר 7 פעמים. בשעה 11 היא התעוררה, 
מעוות,  כולך  קום,  קום,  לו:  ואמרה  הקשה,  מצבו  את  ראתה 
קם...  לא  אני  קמה,  לא  את  אם  ענה:  והוא  מיטה...  יש  קום, 

בסוף קמו שניהם וצעדו לעבר חדר השינה. 
הבחינה  במסדרון,  בעוברם  השינה,  לחדר  בדרך 

אשתו שהתמונה על הקיר עקומה... אני שואל אתכם קוראים 
יקרים, היא תיישר את התמונה או לא תיישר אותה? היא עזבה 
יישר  לא  הבעל  למה  אותה.  ויישרה  לתמונה  ופנתה  אותו, 
זה  הפוך  גם  ליישר,  מה  לה: בשביל  הוא אמר  את התמונה? 

דוגמא...  ואם לא היה קיר, אז היה עוד יותר טוב...
בצהרים   2 בשעה  שישי  ביום  החולים  מבית  חזרה  יולדת 
ונכנסה לחדר השינה כדי לנוח ולהתאושש. בעלה נכנס לחדר 
ושאל אותה: מי ישטוף את הבית לכבוד שבת? היא ענתה לו: 

נו... מי באמת?
בחמש  הדירה  כל  את  אשטוף  אני  בעיה,  אין  הציע:  והוא 
דקות. מה, את כל הבית בחמש דקות?  היא שאלה, כן, הוא 
הוא  בנקיון.  תתערבי  אל  אז  נכון?  יולדת,  את  והוסיף:  אמר 
חומר  הוסיף  בכנרת.  מים  אין  כי  לחצי,  עד  הדלי  את  מילא 
רצפה עם טפטפת של טיפות אזניים, כי חבל על החומר. טבל 
את הסחבה פעם אחת, הניח אותה על המגב והלך במעברים... 
סיים לעבור על כל הבית. הוא  ובאמת, תוך חמש דקות הוא 
אמר: את רואה, מכל נמלה את עושה פיל. זהו, הבית שטוף. 
היא שאלה: רגע, שטפת גם מתחת לספה? והוא ענה: תפסיקי, 
ראית מישהו שמסתכל לנו מתחת לספה?... ההבדל ביניהם - 
האיש רוצה שייראה נקי, לעומת זאת האשה רוצה שיהיה נקי.

שתי גישות, שני עולמות.
לעומת האשה, האיש מתייאש מהר מפרטים קטנים. 

מגיע  לא  הוא  אם  בעלך  על  תכעסי  אל  יקרה,  גברת  לכן 
אליהם. 

למשל: כשהוא נתקל בבית בנייר או במרגרינה על הרצפה 
הוא מדלג מעל זה ואומר: לא זרקתי, כשאני אזרוק אני ארים... 
תביני אותו, קשה לו להגיע לנייר או למרגרינה שעל הרצפה. 

זה לא נובע מרוע לב, או מעצלות, פשוט אין לו סבלנות.
שינוי  כגון  קטנים  בפרטים  להבחין  קשה  לאיש  ועוד,  זאת 

אודם, סיכה חדשה בדש הבגד או החלפת עגילים. 
אשה עמדה בחנות תכשיטים, והתלבטה כשעתיים בין שני 

עגילים... כמעט סגרו עליה את החנות...  בסוף היא בחרה. 
רבע שעה לפני שבעלה הגיע הביתה, היא ענדה אותם על 

אזניה וחיכתה בקוצר רוח לבואו. 
כשהוא הגיע, הוא נכנס ואמר: ערב טוב! 

אשתו הניעה את ראשה לצדדים ואמרה לו: ערב טוב! 
הוא הבחין שהיא מזיזה את הראש ושאל: למה את מנענעת 

את הראש ימינה ושמאלה, יש לך בעיה מוטורית?
אתה לא רואה? היא שאלה. 

- כן, אני רואה שהראש שלך זז מהר... 
- אתה לא רואה את העגילים? 

הוא הביט שוב ואמר: ַאה נכון. לא היה לך את העגילים 
האלה? 

היא התאכזבה קשות ואמרה לו: לא, זה חדש...
שעברה  בשנה  אותם  לך  קניתי  לא  מה,  שאל:  והוא 

ליומולדת?
מרמור ועצבות הציפו אותה והיא אמרה לעצמה: הוא לא 

אוהב אותי, הוא לא שם לב אלי, אני לא חשובה לו...
ואת  אותך  אוהב  הוא  כך.  זאת  תפרשי  אל  יקרה,  גברת 

חשובה לו מאד, רק שקשה לו להבחין בפרטים כאלה. 
איש ואשה מביטים על אותה תמונה, וכל אחד רואה אותה 
והיא  סכמתי,  באופן  הכל  על  מביט  האיש  לחלוטין.  אחרת 
באופן יותר פרטני. הוא אשר אמרנו, הוא עסוק יותר במעטפות, 

ָגדֹול, והיא עסוקה יותר בדברים הקטנים. בַּ

לפעמים אפשר לחשוב שהשני מתנהג בצורה לא-נאותה, בעוד שהוא אפילו לא הבין 
שהוא אמור להתנהג בצורה אחרת  האיש מתעסק יותר במעטפת, במאקרו, והאישה - 

בפרטים הקטנים  כשכל צד יבין את זה, יהיה הרבה יותר רגוע וקל



קינוח זוגי למביא קופון זה
חינם!
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מאבקה של העדה 

התימנית לחשיפת פרשת היעלמות 
ילדיה, נתקל בהתנגדות מצד לא מעט 

חברי כנסת במהלך השנים, אך הח"כים החרדים 
הבולטים שהובילו את המאבק היו ח"כ הרב מנחם 

   פרוש ז"ל ויבלח"א ח"כ לשעבר הרב אריה גמליאל
הרב פרוש העיד בוועדת החקירה הממלכתית והצהיר כי 

הוא יודע את זהות מובילי החטיפות: "הלוואי ולא הייתי מפחד 
לגלות את השמות"  הרב אריה גמליאל משחזר בראיון ל'כל 

ישראל' את השנים הסוערות: הלחצים שהופעלו על ראש 
הממשלה שמיר להקמת ועדת חקירה ממלכתית )"הוא 

פחד כי היה מהשב"כ"(, מסקנות ועדת שלגי )"הם 
טייחו את העובדות"( והצעת החוק להקמת מאגר 

דנ"א לחשיפת הקשר המשפחתי בין ילדים 
  )"להוריהם )"רצינו הוכחה ברורה

 כתבה שניה בסדרה
'ילדי תימן' פרשת

יעקב אמסלם   צילומים: לע"מ

"ועדת החקירה הייתה 
שותפה לטיוח של הממסד"
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ילדים  חטפו  מאורגן,  פשע  כאן  "היה 
מההורים שלהם והעבירו אותם לאנשים 
הרב  חתום  הזה  הציטוט  על  זרים". 
כחבר  בעבר  שכיהן  מי  גמליאל,  אריה 
מאבק  וממובילי  ש"ס  מטעם  כנסת 

העדה התימנית בשנים עברו. 
את פעילותו בנושא, החל הרב גמליאל 
מספר שנים לאחר כהונתו, בשנת 1994. שנים 
בנושא  הציבורי  והעניין  לכותרות,  עלתה  הפרשה  יותר  מוקדם 
הביא להקמת וועדה בראשה עמד השופט ד"ר משה שלגי ובה 
נדונה הפרשה על שלל היבטיה. בשנת 1994, מספר שנים לאחר 
הקמתה, טען הרב אריה גמליאל בדיון בכנסת, כי במשך שנים 
הוועדה לא תפקדה. את הטענה הציג גמליאל בשאילתא שהגיש 
לשר המשטרה משה שחל בחודש מאי 94'. הרקע לשאילתה היה 
סעד  תנעמיה  בשם  נערה  כאשר  עת,  באותה  שפורסמה  פרשה 
יצאה מן הארץ, אך בירור קצר העלה כי הונפקה לה תעודת פטירה 
למשטרה,  תלונה  אחיה  הגיש  המקרה,  בעקבות   .1950 בשנת 
המשטרה  שר  את  גמליאל  הרב  שאל  זה",  מקרה  נחקר  "האם 
והוסיף: "כמה תלונות הוגשו בשלוש השנים האחרונות בעניין 

היעלמות ילדים, ומה העלתה החקירה לגביהן". 
שר המשטרה משה שחל טען בתגובה כי הנושא מטופל וכל 
וועדת  הפרשה,  את  שבדקה  לוועדה  הועברו  בנושא  התלונות 
שלגי. גם לאחר הדברים, הרב גמליאל לא הרפה, "ועדת-שלגי 

כבר עובדת יותר מחמש שנים", טען. "ועדת-שלגי במשך ארבע 
בוועדה, שאין  כלל. השופט שלגי עצמו אמר  שנים לא תפקדה 
לו תקציבים, הוא לא יכול לשכור חוקרים, אין לו גם סמכויות, 
בשנה  הכול,  בסך  הזאת.  בוועדה  אמון  לתת  יכול  לא  והציבור 
אי- לכן  קצת.  לעבוד  התחילה  שהיא  יודעים  אנחנו  האחרונה 

אפשר לסמוך על הוועדה הזאת".
מבחינה  אמנם  כי  ואמר  המשטרה  שר  נכנע  הדברים  לאחר 
מקצועית, ועדת-שלגי היא הגורם המסוגל לבדוק את הנושא טוב 
חבר  אם  "אבל  וחקירה,  תלונה  אליה  שתוגש  מהמשטרה  יותר 
הכנסת גמליאל עומד על כך, אני בהחלט מוכן לבקש שמשטרת 
תשובה  לתת  מנת  על  ספציפית  הזה  לנושא  תזדקק  ישראל 
מבחינת  ביותר  הטובה  הדרך  תהיה  וזאת  במישרין.  למשפחה 

העניין", כך סיכם. 
נעדרים,  בשנים בהם פעלה, קיבלה הוועדה 505 הודעות על 
ועדת  ידי  על  נבדק  ילדים שגורלם כבר  על  הודעות   204 מתוכן 
שטרם  מקרים  ו-301  יותר(  מוקדם  שנה  כ-20  )שפעלה  בהלול 
ובתי  חולים  מבתי  נעלמו  הנעדרים  הילדים  מרבית  נחקרו. 
יוצאי  גם  תימן  יוצאי  מלבד  היו  שנעדרו  הילדים  בין  תינוקות. 

בולגריה, איראן וצפון אפריקה. 
ממצאי   .1994 שנת  בסוף  תוצאותיה  את  פרסמה  שלגי  ועדת 
הוועדה העלו כי מתוך 204 הודעות שנחקרו על ידי ועדת בהלול 
מקרים   34 נתגלו   ,)1967 בשנת  שהוקמה  הראשונה  )הוועדה 
ההודעות  שאר  מתוך  הוועדה.  בממצאי  טעויות  התגלו  שבהם 
עדן  בעיר  הנעדרים  נעלמו  מקרים  ב-14  בוועדה:  שהתקבלו 

ריבוי  למרות  פטירתם.  על  מידע  התגלה  מהם  ב-3  ורק  בתימן, 
שהילדים  למסקנה  הוועדה  הגיעה  מקרים  ב-222  רק  התלונות, 
לקבורה  על הבאתם  תיעוד  נמצא  לכולם  לא  וגם מתוכם  נפטרו 
נעדרים  ישנם עשרות  כי  כאשר במקביל, כאמור, מודה הוועדה 

אשר אין כל ממצאים לגביהם.
גמליאל  אריה  הרב  מאשים  הפרשה",  את  מרחה  "הוועדה 
בראיון ל'כל ישראל'. "לא הביאו אפילו מקרה אחד של אימוץ, 
לאחר  שנמצאו  ילדים  של  מקרים  כמה  בידינו  שהיה  למרות 
שנים, אותם ילדים שאמרו להורים שהם מתו". לדברי הרב אריה 
העולים  שהשתכנו  בזמן  עוד  החלה  הילדים  חטיפת  גמליאל, 
לקחת  התחילו  שחטפו,  הילדים  "את  בתימן,  'חאשד'  במחנה 
עוד בזמן שבני העדה התימנית היו בחלקם במחנה 'חאשד' בעיר 

'עדן'', אומר הרב גמליאל. 
ארצה,  לעלות  שביקשו  תימן  מיהודי  המונים  שהו  במחנה 
"מתוך המחנה שלחו לארץ רק ילדים בגיל קטן מאוד ללא ליווי 
אברהם  דוקטור  ב'חאשד',  הרפואה  על  האחראי  גם  הוריהם. 
שטרנברג, טען ששלחו מאות ילדים למכירה ב'ויצו' בירושלים, 
בתל אביב ובצפת". שנים מאוחר יותר, העידה אהובה גולדפרב 
הסוכנות  של  הסוציאליים  השירותים  על  הארצית  המפקחת   -
השיטתית  הצורה  על  הממלכתית  החקירה  בוועדת   - היהודית 
שבה הילדים נשלחו לאימוץ, ועל כך ש"לא אלפים נעלמו, אבל 

על מאות לא אתווכח".

"ראש הממשלה שמיר פחד"
הרב אריה גמליאל שימש כחבר כנסת בין השנים 1988 – 2003 
ובמהלכם כיהן כסגן שר השיכון וכסגן שר הדתות. כיום הוא לא 
עוסק בפעילות ציבורית זאת עקב מצבו הבריאותי הרופף, ועיקר 
שעות  מרבית  ספון  הוא  שם  בביתו,  התורה  לימוד  הוא  עיסוקו 

היממה.
ילדי  למען  מאבקיו  על  גמליאל  הרב  מספר  הראיון  במהלך 
תקוותם של  גמליאל  הרב  היה  כנסת,  כחבר  כהונתו  בעת  תימן. 
רבים מבני העדה מאחר והיה בן העדה התימנית. "השלב הראשון 
וועדת  בהקמת  "היה  גמליאל.  הרב  מספר  האירועים",  בחקירת 
הבדיקות  לאחר  המשטרה.  ושר  המשפטים  שר  בה  היו  בהלול. 

שלהם, הם הגיעו לכ-350 ילדים שנעלמו וקבעו שהם נפטרו". 
שנים מאוחר יותר, עם מינויו לחבר כנסת, דרש הרב גמליאל 
ו-וועדת בדיקה  את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית, מאחר 
לא מחייבת את הנוגעים בדבר. "לחצתי על ראש הממשלה יצחק 
שמיר שיקים וועדת חקירה ממלכתית, אבל הוא הקים רק וועדת 
בדיקה שלימים כונתה 'וועדת שלגי' ולא ועדת חקירה. הוא לא 
הסכים בשום אופן להקים ועדת חקירה, הוא פחד שידעו כולם על 
הפשעים שחטפו ילדים במדינת ישראל. באותן שנים שהתרחשו 
בנושא  מחקירה  חשש  הוא  לכן  במוסד  שירת  שמיר  החטיפות, 

הזה".

חטיפת ילדי תימן זה הכתם המחפיר ביותר של מדינת ישראל. 
אני לא יכול להגיד עוד דברים חמורים יותר, אבל הכוונה שם 

הייתה ברורה: 'מגיעים עכשיו ילדים מתימן, למשפחות ברוכות 
ילדים, ניקח מהם את הילדים'. מי שעסק בחטיפת הילדים, היו 

העובדות הסוציאליות. השמאלנים ועליות הנוער

 ידע את זהות מובילי העלמת הילדים. הרב מנחם פרוש ז"ל

ילד בן העדה בקום המדינה
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חקירה  וועדת  להקמת  התעקשותו  את  מסביר  גמליאל  הרב 
ממלכתית, "מסקנות ועדת בהלול וועדת שלגי שבאה אחריה, היו 
וביקש  גדול  רעש  באותו שלב  עשה  עוזי משולם  הרב  סותרות. 
שנים  היה,  וכך  ממלכתית,  חקירה  ועדת  הקמת  לדרוש  ממני 

מאוחר יותר". 
לבינתיים, התקיימו הבחירות ומפלגת העבודה עלתה לשלטון. 
"רבין לא היה קשור לשירותים החשאיים בקום המדינה", מסביר 
ממלכתית  חקירה  ועדת  הקמת  אישר  הוא  "לכן  גמליאל.  הרב 
שקמה ב-1995". בראשה עמד שופט בית המשפט העליון יהודה 
כהן. אחד מחברי הוועדה היה האלוף דוד מיימון שהיה בן העדה 
התימנית. למרות שמונה כנציג העדה בוועדה, מסקנות הוועדה 
לא השביעו את רצונם של בני העדה. "ידענו שיש אמהות שלא 
היו מוכנות לבוא ולהעיד כי כאב להן לפתוח את הנושא אחרי 
30 ו-40 שנה. הרי במשך שנים התכחשו לכל העניין, לא הראו 
גופות, קברים, נתונים. ההתעוררות לשינוי אמיתי בנושא, הייתה 
מיני  בכל  חלה  הוא  אז  אבל  בנושא,  פתח  משולם  הרב  כאשר 

מחלות שלאף אחד לא היה הסבר לגביהן".
לאחר פרסום מסקנות ועדת החקירה הממלכתית בשנת 2002, 
נכתב במסקנותיה כי "הממסד במדינת ישראל לא ביצע חטיפות 
של ילדי תימן לצורך אימוץ". כנגד מסקנותיה פורסמה ביקורת 
סנג'רו  בועז  פרופ'  טען  לדוגמה  כך  רבים.  גורמים  מצד  רחבה 
היסודי  בליקוי  הוועדה לקתה  כי עבודת  במחקר אקדמי שערך, 
ביותר שוועדת חקירה עלולה ללקות בו, "העדר אפיסטמולוגיה 

של חשד". 
חשד  שיש  הנחה  נקודת  מתוך  פעלה  לא  הוועדה  לטענתו, 
לחטיפה, והתייחסה בסלחנות קיצונית למחדלים שבוצעו "מתחת 
לאפה" בשנות פעילותה. דוגמה בולטת היא שהוועדה לא מצאה 
של  הוועדה,  פעילות  לזמן  בסמוך  השמדתם,  את  לחקור  לנכון 
כי  בהסבר  והסתפקה  לפרשה,  הנוגעים  חשובים  ארכיונים  שני 

הארכיונים הושמדו בטעות".
של  הטענה  בבדיקת  התמקדה  שהוועדה  היא  נוספת  ביקורת 
אחרת,  אפשרות  ברצינות  בדקה  לא  אולם  ממסדית",  "חטיפה 
שהיעלמות הילדים התבצעה על ידי מספר גורמים שונים, וזאת 

מתוך  דווקא  ולאו  הממסד,  מצד  ואדישות  עין  העלמת  בחסות 
הוראה או כוונה ממסדית מפורשת. הוועדה לא ניצלה את כוחה 
כוועדה שיכולה לבקש לחפש עדויות חדשות אלא תפקדה כבית 
חשד  העדר  בפניו.  המופיעות  העדויות  את  בוחן  שרק  משפט 
מתבטא גם במבנה דוח הוועדה - במקום להציג את העובדות ואז 
לגבש מהן את ההסבר, הדוח פותח מיד בהסבר התזה של הוועדה 

בלי לתת עובדות.
לטעון  האפשרות  אז  הייתה  לא  הילדים  משפחות  בידי 
מתועדים  בהם  שהפרוטוקולים  מאחר  הוועדה  ממסקנות  אחרת 

עדויותיהם של בכירים בשירות המדינה, נגנזו ל-70 שנה.
הרב  היה  הוועדה,  מסקנות  את  שתקף  הראשון  הכנסת  חבר 
אריה גמליאל. "הוועדה מעלה בתפקידה בצורה החמורה ביותר 
מסקנות  את  גמליאל  תקף  הממסד",  של  לטיוח  שותפה  והיא 
הוועדה, וזכה לציטוטים בכל כלי התקשורת. לדבריו, "מה שהיה 
אז ומה שקורה עכשיו עם הוועדה זה פשע מאורגן של הממסד. 
ברור שחטפו ילדים תימנים. אני לא שולל את זה שחלק מהילדים 

מתו, אבל רוב הילדים נחטפו ונמסרו לאימוץ". 
גמליאל הוסיף: "לו היה לוועדה יושר מינימלי, לפחות הייתה 
הילדים  של  הגופות  את  מסרו  שלא  בכך  אשמים  שהם  אומרת 
הייתה  שהמטרה  כיוון  אמרו,  לא  הם  זה  את  גם  אבל   - להורים 
זה  נקי. יש הוכחות בדוקות גם על  ולהוציא את הממסד  לטייח 
אותן  וביתרו  ניתוחים  אותם  והעבירו  ילדים  של  גופות  שלקחו 
יושר  לוועדה  היה  אם  התייחסה.  לא  הוועדה  לזה  גם  לגזרים. 
מינימלי היו חוקרים את ההורים המאמצים ומבררים מה הייתה 
כל  את  מגלים  היו  וכך  הילדים  את  קיבלו  שדרכה  הפרוצדורה 

שורש הרע".
יוזמה  ועלתה  השתנו  לא  הוועדה  מסקנות  חלפה,  שנה 
חדשה: הרב גמליאל ניסה יחד עם מספר חברי כנסת )צבי הנדל 
מ"האיחוד הלאומי" ואליעזר זנדברג מ"שינוי"( לקדם הצעת חוק 
הביולוגיות  המשפחות  בזיהוי  שיסייע  דנ"א  מאגר  הקמת  למען 
של ילדים שיש חשד שהועברו לאימוץ באופן לא חוקי. "רצינו 
אנשים  מיני  כל  בין  משפחתי  קשר  שיש  גלויה  הוכחה  שתהיה 
שלא רשומים כבני משפחה", מספר הרב גמליאל. "מאגר דנ"א 

יכל להוכיח את האמת מאחורי הערפל סביב הפרשה". הממשלה 
בראשות אריאל שרון התנגדה ליוזמה זו ונימקה את התנגדותה 

בסיבות שונות. 

 "האמא איימה והילד חזר"
שלהן  שהילד  ויודעים  מכירים  שאנחנו  משפחות  הרבה  "יש 
ידיעתן", מספר הרב גמליאל. "כשהן שאלו  נמסר לאימוץ ללא 
איפה הילד שלהם, אמרו להם שהוא מת וקברו אותו. חבר שלמד 
איתי בישיבה והיום הוא פרופסור, נתן פעם הרצאה ואמר שבגלל 
דוד של  גנבו את הבן  אותו מההורים שלו.  גנבו  לא  נכה  שהוא 
אבא שלי, יש הרבה חברים שאני פוגש, וכל אחד מספר על הילד 

שלו שנעלם במעברות והם בטוחים שהוא נגנב.
את  מצילים  היו  וכך  נלחמים  היו  חזקים,  היו  "כשההורים 
הילד", מוסיף הרב גמליאל ומביא סיפור מדהים שטרם פורסם. 
"הייתה אישה אחת, מעולי תימן, שאמרו לה שהילד שלה מת. 
ואיימה על אחות בית החולים, שאם היא  ויתרה  האמא הזו לא 
לא מקבלת את הילד שלה בחזרה, היא תהרוג אותה. כמה דקות 
הוא  היום  ועד  בחזרה,  שלה  הילד  את  קיבלה  היא  מכן  לאחר 

מתגורר בשדרות".
בסיום הראיון מביע הרב גמליאל תקווה כי הפתיחה המחודשת 
של הפרשה, תביא לגילוי האמת. "כשאני ביקרתי בגנזך המדינה 
הפרשה  על  חומר  שאין  לי  אמרו  חומרים,  לי  שיביאו  וביקשתי 
וכל הילדים היו חולים ומתו, אבל שמעתי שמינו את צחי הנגבי 
ואני מקווה שיהיה מספיק חזק ולא ינסה למצוא חן בעיני כל מיני 

אנשים".

הח"כ החרדי: "השמאלנים אשמים"
הרב גמליאל לא היה חבר הכנסת החרדי היחיד שיצא חוצץ 
כנגד מסקנות הוועדות השונות. הרב מנחם פרוש ששימש במשך 
שנים כחבר כנסת, השמיע את קולו לא מעט בנושא, בעיקר עקב 

שליח הסוכנות במחנה 'חאשד' בעיר עדן בתימן
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תפקידו כמזכיר 'אגודת ישראל' באותה תקופה בה נעלמו הילדים. 
בדיוני ועדת החקירה הממלכתית, בשנת 1997, העיד חבר הכנסת 
אגודת  כי  העובדה  רקע  על  היה  זימונו  מהדיונים.  באחד  פרוש 
ישראל דאז הייתה אחראית על תיק הרווחה בממשלת בן גוריון. 
הרב פורוש העיד בדיון וסיפר כי נועד עם בן גוריון בנוגע לילדים 
שנעלמו אך בן גוריון טען שאינו יודע על כך דבר וביקש הוכחות.
הנוכחים  שאחד  לאחר  מביך  אירוע  התרחש  עדותו  במהלך 
"אחד  יודע.  שהוא  מה  כל  את  לחשוף  ממנו  ודרש  התפרץ 
בדיווח  נכתב  האולם",  את  לעזוב  האיש  מן  ביקש  המאבטחים 
יותר  עוד  האיש  התרגז  זאת,  "בעקבות  התקופה.  מן  עיתונאי 
וצעק על המאבטח באומרו כי בעברו עבד כקצין במשטרה ושלא 
עבר  למאבטח  האיש  בין  העימות  להתנהג.  עליו  איך  לו  יאמרו 
לפסים אלימים, עת שהמאבטח ניסה בכח להוציא את האיש מן 
נוספים נחלצו לעזרתו של עמיתם המאבטח  האולם. מאבטחים 
התקשורת  שאמצעי  בזמן  האולם,  מן  האיש  את  להוציא  כדי 

מסקרים את האירוע באולם".
הרב פורוש המשיך בעדותו בפני הועדה. ראש הועדה, שופט 
יהודה כהן, מתח בקורת על הרב  בית המשפט העליון בדימוס, 
בקווים  מידע  שסיפק  משום  ממנו  התאכזב  כי  באומרו  פורוש 
כללים ולא ירד לפרטי העובדות, כפי שציפה ממנו. לאחר כמה 
דקות, החל אחד המשתתפים לצעוק לעבר חברי הועדה באומרו 
כי הם מכסים על הסיפור האמיתי. גיספן עזב את האולם בזעם 
וקרא לכל הנוכחים אשר מסכימים עימו לעזוב את האולם כאות 
מחאה. מחצית מן הנוכחים קמו ועזבו את האולם בשעה שכלי 

התקשורת מלווים אותם החוצה.
כתב  כי  שמועה  פשטה  בעדותו,  המשיך  פורוש  שהרב  בעת 
לציטוט,  שלא  לו,  מסר  פרוש  הרב  כי  טען  כהן,  מתי   ,2 ערוץ 
את שמותיהם של אנשים שהיו מעורבים בפרשה, אך הוא פחד 
להצהיר באופן פומבי על זהותם. במהלך עדותו של פרוש קמה 
יש  איתנו. מדוע  כאן  נמצא  כהן  "מתי  ואמרה:  מן הקהל  אישה 
לתהות לגבי שמותיהם של המעורבים בפרשה כשאפשר לשאול 
ע"י  האולם  מן  האישה  הוצאה  זאת  בעקבות  כהן…".  מתי  את 

אחד המאבטחים.
לא עברה דקה והוועדה החוקרת קראה למתי כהן להעיד. מתי 
כי דבריו של פרוש "הוצאו מהקשרם..." כתב  כהן השיב ואמר 
ערוץ 2 טען כי הרב פרוש רק אמר בפניו בראיון כי ישנם אנשים 
שהיו אז בעמדות בכירות ועדיין בחיים, ועל הוועדה לקרוא להם 

להעיד כדי לבדוק אם בידיהם מידע שעדיין לא נחשף.
הרב  נשמע  בערוץ,  מכן  לאחר  ימים  שפורסם  המלא  בראיון 
הכתם  שזה  חושב  "אני  לפרשה.  בהתייחסו  יותר  תקיף  פרוש 
ילדי  הזה של חטיפת  ישראל, הכתם  ביותר של מדינת  המחפיר 
תימן", אמר הרב פרוש בראיון. "אני לא יכול להגיד עוד דברים 
חמורים ביותר, אבל הייתה הכוונה ברורה: 'מגיעים עכשיו ילדים 

מתימן, למשפחות ברוכות ילדים, וניקח מהם את הילדים', וככה 
הם נהגו".

הרב פרוש טען כי מי שעסק בחטיפת הילדים, היו "העובדות 
הסוציאליות, השמאלנים ועליות הנוער שפעלו בכוחות סמויים 
של  החיים  תנאי  על  ריחמו  "הם  לדבריו,  מטרתם".  הייתה  וזו 
המשפחות ברוכות הילדים, ולמען הילדים כדי שלא ירעבו, ראו 
אותם כרעבים, לקחו אותם, גידלו אותם והעלימו אותם מההורים. 

זו הייתה האווירה אז".
במהלך הראיון נשאל הרב פרוש אם הפרשה הגיעה ללשכתו 
של ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון. לשאלת הכתב, ענה פרוש 
אחת  שיחה  זוכר  אני  גוריון.  בן  של  גבו  מאחורי  נעשה  "זה  כי 
שהיתה לי איתו בנושא הזה, והוא לא האמין, לא העלה על הדעת. 
'תסלח לי', ככה אמר לי אז, 'אתה ביררת את זה לפני שאתה מביא 
העובדות  את  תברר  ידוע,  זה  לו:  השבתי  כזאת?  האשמה  אלי 

ותיווכח בזה".
 – לאמת  להגיע  וברצון  מדוקדקת  אינטנסיבית,  "בעבודה 
אפשר למצוא את הילדים", הוסיף הרב פרוש בזמן הראיון. "וזה 
ודורשים: אלה שיודעים, שיגלו". בהמשך  מה שאנחנו צועקים 
הצהיר הרב פרוש כי חלק מהאנשים שהיו אחראים על כך, חיים, 
אך סירב לחשוף את שמותיהם, "הלוואי ולא הייתי מפחד לגלות 

את השמות".


"מסקנות וועדת בהלול 
וועדת שלגי שבאה 

אחריה, היו סותרות. הרב 
עוזי משולם עשה באותו 
שלב רעש גדול וביקש 

ממני לדרוש הקמת 
וועדת חקירה ממלכתית. 
ראש הממשלה שנבחר, 
יצחק רבין, לא היה קשור 

לשירותים החשאיים בקום 
המדינה, לכן הוא אישר 
הקמת וועדת החקירה 

הממלכתית שקמה 
ב-1995"

דרעי: "לבקש 
סליחה מעוזי 

משולם"
ש"ס  סיעת  אירחה  הפרשה,  סביב  הפולמוס  רקע  על 
השבוע )שני( את חברי פורום "אחים וקיימים" הפועלים 
לחקירת העלמות הילדים. במהלך הישיבה הציגו חברי 
הפורום בפני חברי הכנסת של ש"ס עדויות על העלמות 

ילדים עולים מתימן בשנותיה הראשונות של המדינה. 
סיעת ש"ס בראשות השר אריה דרעי פרסמה הודעה 
שבו נאמר: "כולנו צריכים לבקש היום סליחה ומחילה 
מהרב עוזי משולם. לעלות לקברו ולבקש סליחה. כשהרב 
משולם העלה את פרשת ילדי תימן, רבים לעגו לו. היום 
כמעט כולם דורשים את מה שהרב משולם דרש, בצדק 
רב, לפני עשרות שנים. מדובר בפרשה חמורה מאד וכעת 
כולם מבינים שנעשו דברים נוראיים וצריכים לחקור את 
הם  ולאן  לילדים  קרה  מה  הזאת,  המזעזעת  כל הפרשה 

נעלמו".
עוד הוסיף השר, כי הוא "מברך על החלטת הממשלה 
להסיר את החיסיון מעל הפרוטוקולים ההם ומקווה כי זו 
תהיה תחילת הדרך לבירור האמת ותיקון העוול הגדול".

"שמיר פחד, רבין לא פחד". הרב אריה גמליאל קבוצת עולים באחת ממסעותיהם
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ניגון
אמונה
של

שנה לאחר פיגוע הירי ליד היישוב שילה בו נרצח מלאכי רוזנפלד הי"ד, חוזר אביו, נגן הקלרינט 
הידוע אליעזר רוזנפלד, ליצור ולהפיק, והוא מוציא בימים אלה את האלבום "הניגון שבלב 8", אח 

נוסף לסדרה המרטיטה של מנגינת הלב היהודי  איך מצליח אב שכול להתגבר על הכל ולנגן 
בחתונות השמחות ביותר? מה הוא עושה כאשר הוא נזכר בבניו שהסתלקו, באמצע הנגינה? ומה 
הוא אומר בהרצאות הרבות אותן הוא מוזמן למסור בחודשים האחרונים? בראיון ל"כל ישראל" 
חוזר רוזנפלד שנה אחורה, לרגע בו בישרו לו על פציעתו הקשה של בנו ממנה כבר לא החלים, 

ולשירת האמונה שלא תישכח, "ואפילו בהסתרה" בהלוויה של בנו

אלי שניידר
צילומים: יונתן זינדל, גדעון אלינסון 

ומארק ניימן, פלאש 90
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נגן  רבות:  שנים  עוד  לשכוח  ישכחו  רבים  הזה,  הרגע  את 
בנו  את  קודם  לילה  רוזנפלד, שאיבד  אליעזר  הידוע  החתונות 
להלויה  התייצב  שילה,  היישוב  ליד  ירי  בפיגוע  הי"ד  מלאכי 
למחרת בעיניים בוכות. ואז הוא ניגש למיקרופון, ואחרי הספד 
כואב על בנו החל לשיר, בתחילה בקול מהסס ורועד, שהתחזק 
עוד ועוד, "ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא ה' 
יתברך. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד".

אין מי שלא הצטמרר כאשר שמע את האב השכול בשירת 
האמונה הזו, כשגופת בנו מוטלת לפניו ואלפי אנשים משתתפים 
את  שמסמל  לנצח,  בלב  שנשאר  רגע  זה  ההמונית.  בהלויה 
האמונה היהודית מול כל הצרות ומול כל מה שעובר היהודי. 

גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא ה' יתברך.
בימים אלו, שנה לאחר האסון הנורא שעבר על משפחתם, 
מלאכי  על  האבל  שנת  את  רוזנפלד  משפחת  בני  מסיימים 
רוזנפלד הי"ד. אבל, כך מתברר, אליעזר רוזנפלד, אביו, מצא 
כוחות אדירים בעצמו והמשיך לשמח את עם ישראל גם בשנת 
אבלו. הוא הופיע בחתונות ואירועים רבים עם התזמורת שלו, 
בסדרת  החדש  אלבומו  את  הוציא  והשבוע  שבלב',  'הניגון 
המורכב  אלבום  בסדרה.  השמיני  שבלב",  "הניגון  אלבומי 

מנגינת החלילית לאורך כל האלבום המיוחד.
השנים  שלוש  במשך  הוקלט  מספר,  הוא  הזה,  האלבום 
להוסיף  החליט  הי"ד,  מלאכי  בנו  רצח  לאחר  אך  האחרונות, 
השיר  את  מלכתחילה,  אותו  לנגן  תכנן  שלא  שיר  לאלבום 

"ואפילו בהסתרה".
הסתובבת בעשרות חתונות ואירועים בשנה האחרונה. איך 
אתה מסכם את השנה הזו, את החיבוק שקיבלת מעם ישראל.

מכירים  שאנשים  רואה  אני  מאד.  גדול  חיבוק  "קיבלנו 
אותי, מזהים אותי, ולפעמים מסתודדים. הרבה מאד מחבקים, 
אומרים מילות הערכה, והרבה אפילו מבקשים ברכות, כאילו 
זו  אחר.  אדם  בן  לכל  מעבר  יותר  לאיזה משהו שהוא  הפכתי 
היא  האמת  אבל  שלי.  לאופי  מתאים  לא  וזה  מביכה,  הרגשה 
הוא  החיבוק  שהתקיימו.  שבירכנו,  ברכות  שהרבה  ששמעתי 
מאד  מתרגשים  ההורים  אליהן,  מגיע  שאני  בחתונות  עצום. 
ומחבקים אותי בהתרגשות. כולם אומרים, איזו זכות זה שאני 
מנגן אצלם, שאני נמצא בשמחה שלהם, ואני אומר: זו הזכות 
שלי שאני מנגן, זו הזכות שלי להיות איתם ברגעים המרגשים. 
הרבה  הרבה  עם  שנה  ומיוחדת,  קשה  מאד  שנה  הייתה  זו 
תעצומות והתעלויות. ובסוף כל ערב, בהחלט הניגון והמוזיקה 
באירועים השונים מאד מחזקים. גם הזוגות שאצלם ניגנתי מאד 
היא  היחידה  הנחמה  שבשבילי  להם  אומר  אני  כי  מעריכים, 
הרציחות  כל  מול  ישראל,  בעם  בית  עוד  ובונים  כשמתחתנים 
החתונות  במסגרת  שלנו.  האכזרי  האויב  של  האלה  השפלות 
בהן ניגנו בשנה האחרונה, נוצר קשר עמוק עם כל המשפחות 

מעבר למה שרגילים בלהקות".
נזכרת  שניגנת  כדי  שתוך  הזו,  התקופה  במהלך  לך  וקרה 

במלאכי הי"ד, והיה לך קשה לנגן ולעבוד?
ודמותם  מנגן,  לעתים  אני  שתיארת.  כמו  בדיוק  "בהחלט, 
של מלאכי הי"ד ובן נוסף שלי שנהרג במהלך שירותו הצבאי, 
עולות בראשי, ואז אני מרגיש שאני שר איתם או שר לכבודם. 
ולהמשיך  אותם  לדחוק  מעט  מנסה  אני  עצובים.  רגעים  אלו 
הלאה, לחשוב על הזוג שמתחתן, על החברים, על אלה שחיים 
איתי. כמובן, מצער אותי מאד שלא אזכה לרקוד בחתונתם. אלו 

בנים שלי שאני כבר לא אזכה לחתן אותם לעולם".

"הרבה עבודה שבנפש"
אחרי  וחתונות  באירועים  ולנגן  לחזור  עבורך  היה  איך 

הפיגוע?
"יש ימים לא קלים. זה הרבה עבודה שבנפש, בנשמה. הרבה 
שלי  העבודה  אם  כוחות.  הרבה  לאסוף  על השליחות,  עבודה 
היתה לנגן בבוקר, זה היה יותר קשה, אבל אחרי שאתה אוסף 
כוחות במשך היום, לקראת הלילה יותר קל לך. אני גם אומר 
של  מותו  מאז  לנגן  התחלתי  אני  כי  התרגלתי,  כבר  שלצערי 
ולאחר מכן התנסיתי במותו של  אחי במהלך שירותו הצבאי, 
הבן הראשון, ועכשיו מות הבן השני. וככל שעובר הזמן אתה 
מתרגל. כמו שאתה מתרגל לאכול מחדש ולישון מחדש, אתה 
מתרגל גם לנגן, לשמוח ולרקוד מחדש. אני יודע שמבחוץ זה 
נראה הזוי, אבל כל דבר שנעשה שוב ושוב, אתה מתרגל אליו 

מחדש".
התחלת לנגן באמת לאחר שאחיך נהרג? 

לא  אז  21. עד  בגיל  נהרג  לנגן אחרי שאחי  "אכן. התחלתי 
לנגן  חלמתי  ותמיד  שרתי,  אני  אבא  מבית  שרתי.  רק  ניגנתי, 
אבל זה היה רק בגדר חלום. וכשאחי נהרג, אחרי שהייתי שרוי 

בעצב וחוסר ריכוז, החלטתי לקנות כלי נגינה ולהתחיל לנגן על 
קלרינט. חלמתי בתור ילד לנגן על קלרינט. ראיתי בקלרינט כלי 
חם, יהודי, ואת הכלי הבוכה, הצוחק והמרגש. מכל הכלים זה 
עליהן  הירושלמיות,  הכליזמריות  בתזמורות  אותי  ששבה  מה 

גדלתי". 
שנה לרצח בנך מלאכי הי"ד על ידי המחבל הארור. איפה 

היית כששמעת מה שקרה?
"הייתי בבית, וישבתי עם אשתי. חזרנו בדיוק ממסיבת סיום 
הביתה  נכנסנו   11 בשעה  רוח.  בהתרוממות  בני  של  ו'  כיתה 
מהמסיבה, והייתה לנו הרגשה מאד שמחה של סיום פרק לבננו, 
שעוד חודשיים יחגוג בר מצווה. ובדיוק ברגעי השיא של הנחת 
והשמחה, נכנסו לבשר לנו שמלאכי נפצע קשה ולא יודעים מה 
קורה איתו. אלה היו רגעים קשים ביותר. נסענו לבית החולים, 
ושלא  באמולנס,  והוא  מטופל  שהוא  הזמן  כל  ודווחנו  ורצנו 
כולם  על  כי  טוב.  לא  שזה  הבנתי  אז  כבר  מצבו.  מה  יודעים 
דבר,  שום  דיווחו  לא  ועליו  שלהם,  הפציעה  מצב  מה  אמרו 

שאין  הבנתי  ההרגשה ומזה  לדווח.  מה 
נוראית,  של הנורא מכל".היתה 

חיזק  בשעות מה  אותך 
הקשות?

ה  ב ר ה זה " על  דברים. 
מדבר  ת אני  ו ח י ש ב
מוסר  ם שאני  י ש ד ו ח ב
על מה שחיזק האחרונים, 
 : י ת ו האמונה א גודל 
 , ה " ב ק ם ב י נ ב ר ה

של  שלי החינוך  ההורים 
שהלכו  , ז"ל  ם מ ל ו ע ל

ת  ר ו ס מ

והמשפחה  הקהילה  גם  מחזקות  מאד  וכמובן  הניגון,  ישראל, 
הגדולה שסובבת אותנו. אני יכול לציין במיוחד את רב היישוב 
ואמר  אותנו  שחיזק  קרקובר,  אוהד  הרב  השחר,  כוכב  שלנו, 
להפוך  צריך  והכל  מלמעלה,  בהשגחה  הכל  ה',  מאת  שהכל 
איתו  לומד  שאני  מה  מלבד  אותנו,  חיזק  מאד  הוא  לטובה. 

בחברותא פעם בשבוע".
מתי אתם מרגישים שמלאכי הי"ד הכי חסר לכם?

ומאד  נוכח  מאד  מעורב,  מאד  היה  הוא  שבת.  "בסעודת 
משפחה,  מזמינים  אנחנו  היום  השבת.  בסעודות  משמעותי 
ליד  לשבת  ועדיין  השבת,  לסעודות  ואחים  חברים  ילדים, 

השולחן בלעדיו זה מאד קשה".
אתה עומד בקשר עם שאר המשפחות השכולות בגל הטרור 

של השנה האחרונה?
"אנחנו, המשפחות השכולות, מאד מחוברים בינינו. אנחנו 
לנו קבוצה מגובשת בה אנחנו  יש  יחד,  נפגשים  יחד,  פועלים 
בג"צים,  משפטים,  במחבלים,  טיפול  כמו  סוגיות,  מלבנים 
הריסות בתים, גירוש מחבלים וכו', ואנחנו נפגשים עם אח"מים 
'ניגון  בתכניות  מרצים  להיות  הפכנו  בעיקר  ואשתי  אני  ועוד. 
לפני  ניגון,  עם  אנחנו מעבירים שיחות  של אמונה', במסגרתן 
מורים, מפקחים, רבנים, אולפנות, בחורי ישיבות, מכינות ועוד. 

זה הפך למשהו מאד נדרש וחזק".

לבחור בחיים
מה אתה אומר בשיחות האלו?

"אנחנו משלבים דברי חיזוק, דברי אמונה. איך לבחור בחיים, 
ממשיכים  איך  מספרים  האלטרנטיבות.  מה  האפשרויות,  מה 
הלאה אחרי דבר כזה. במהלך ההרצאה אנחנו מעלים נקודות 
רבות. הרעיון המרכזי שאני מנסה להעביר כבר שנים, מאז מות 
אחי ובוודאי מאז מות בני, שעד היום אלה שנפלו לאבל בשל 
אסונות, לקחו את האבל למקום של עצירת החיים, לא לצאת 
לבלות  שחורים,  ללבוש  וכו',  מהבית  לצאת  לא  לאירועים, 
הרבה בבתי הקברות, הרבה הנצחות, להפוך את הבית לגל עד, 
להיות שקועים באובדן ובנפטר עצמו. אבל אנחנו משתדלים, 
נורמליים,  להיות  לחיים,  ההנצחה  את  להפוך  שלי,  בהרגשה 
לטפל בילדים שנשארו, לבנות, ליצור, להוציא דיסקים, לכתוב 
את  להחזיר  ככה אפשר  רק  כי  ליצור,  להקים, לחדש,  ספרים, 
גדולה  הכי  ההנצחה  שזו  חושב  ואני  והחיים,  השמחה  עולם 

לאלה שנפרדו מאיתנו לגנזי מרומים".
לפני חודשים ספורים, אף המשפחות השכולות מגל הטרור 

ואפילו בהסתרה. בהלוויית בנו

היצירה מנחמת. 
עם אלבומו החדש
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האחרון לתפילה משותפת בכותל המערבי בערב תענית אסתר.
אליעזר רוזנפלד, מסביר כי "לצערנו הפכנו להיות משפחה 
- ואנחנו מתכתבים זה עם זה ופועלים  אחת בכורח הנסיבות 
יחד, נפגשים עם פוליטיקאים כדי להביא להענשת המחבלים 

ובני משפחותיהם.
רציני  גם לראש הממשלה שחייבים לעשות משהו  "כתבנו 
התנאים  החמרת  המסיתים,  התקשורת  כלי  השמדת  כמו 
המשפחות  גם  "כי  רוזנפלד,  מוסיף  המשפט",  ובבתי  בכלא 

של המחבלים יודעות היטב על חלק מהדברים והן לא חפות 
 - מלמעלה  משהו  לעשות  גם  שצריך  חשבנו  אבל  מפשע. 
ולקראת פורים, עלה הרעיון שנתאחד בתפילה רבתי של כל עם 
יפחית ממידת  ושהקב"ה  תפילת אסתר המלכה,  כמו  ישראל, 

הדין למידת הרחמים".
בימי  קושי  יש  השכולות  שלמשפחות  ספק  אין  לדבריו 
השמחה כמו בחג הפורים ושאר החגים. "זה קשה. אבל הרי 
לכל עם ישראל יש הלוחות השבורים לצד הלוחות השלמים, 
זה  וצריכים לעשות את  ועין שנייה שוחקת.  עין אחד דומעת 
את  מחדש  ולעלות  לחיים  לחזור  מתרגל  שאדם  וככל  ביחד 

הקבצים, ככה יותר קל.
"אצלי באופן אישי זה לא רק פורים, זה כל שבת ובעצם כל 
יום, כל היום", מספר רוזנפלד בגילוי לב. "אני רוצה לשמוח 
ואני עובד על זה יום יום. כשאני מדבר עם אנשים, אני מדבר 
על המשמעות של החזרה לחיים, להישאר שפויים ונורמליים, 
כי החיים הם ההנצחה הכי חזקה ליקירינו וזו התשובה לטרור. 
אנחנו נשארנו בחיים וכל עוד נשמה באפנו חייבים להמשיך".

באותם  הוזמנו  נוספות,  שכולות  ומשפחות  עצמו  רוזנפלד 
ימים להיות אורחי הקהילה באיטליה - והם הצטרפו לתפילה 

הזאת, בערב תענית אסתר, הרחק מעבר לים, "כנראה זה כוון 
ונזעק  אירופה  מאדמת  התפילה  את  נקיים  שאנחנו  מלמעלה, 

את הזעקה יחד עם יהודי הגולה".

להילחם באויב הרע
עשו  הי"ד,  מלאכי  בנו  מות  מאז  שעברה  השנה  במהלך 
הם  שמו.  להנצחת  פעולות  כמה  ומשפחתו  רוזנפלד  אליעזר 
שמו,  על  שונות  פעילויות  הקימו  לזכרו,  תורה  ספר  הכניסו 
באופן  שנלמד  גרים  הם  בו  ביישוב  תנ"ך  שיעורי  הקימו  וגם 
קבוע על ידי קבוצת נשים. "היו הרבה מפגשים של חיבורים 
ועוד", מספר  לימין  בין השמאל  הידברויות  בשנה האחרונה, 
רוזנפלד. "אשתי אפילו נאמה השנה בעצרת בכיכר רבין לרגל 
ולהסביר מתוך אהבה  רבין. אנחנו מנסים לחבר  עשור לרצח 

הימין,  של  הארץ-ישראליות  וגם  הדתיות  גם  עמדותינו,  את 
מתוך כבוד והבנה ואהבה, ואני מקווה שיש יותר הבנה".

אתה  טרור השנה. מה  נפגעי  בתים של  בלא מעט  היית   
אומר להם?

לדאוג  ולהמשיך  בחיים  לבחור  אותם  לשכנע  מנסה  "אני 
שנשארו,  לילדים  לדאוג  לעשות,  ליצור,  להמשיך  לילדים, 
לראות  רוצים  היו  הם  ככה  כי  החיים,  אל  לצאת  ולהשתדל 
אותנו. אלה שהסתלקו מאיתנו, היו רוצים שנמשיך כמו שהיינו 
בזמן שהם היו. אני מקווה שזה מחזק. מצד שני אני גם אומר 

להם שמותר לבכות, מותר להתאבל. צריך להתאבל ולקחת את 
הזמן".

מה המסר שלך לעם ישראל?
ומצד  הזה,  הרע  באויב  הזה,  הצר  באויב  להילחם  "שצריך 
לתת  ולא  לעשיה  לבניה,  לצמיחה,  לצאת  האבל  מתוך  שני 
לאבל יותר מידי לשקוע .להשתדל לחשוב שיש תקוה, למרות 
מי  כל  ינחם  ושהקב"ה  היום.  גם  בו,  נמצא  אני  שגם  הקושי 
שרוצה להתנחם, שהקב"ה ינחם אותו כמו שהוא ניחם אותנו 

בפעמיים הקודמות.
תחושה  לנו  נותן  שעברנו,  מה  מאז  עושים  שאנחנו  "מה 
של  שיעור  שאנחנו  לנו  אומרים  כולם  שליחות.  של  גדולה 
אמונה, ומחזקים אותם. אני לא יודע איך זה נפל עלינו, אנחנו 

בסך הכל בורג קטן בעולם הזה".






אלה שנפלו לאבל בשל 
אסונות, לקחו את האבל 

למקום של עצירת החיים, 
לא לצאת לאירועים, לא 

לצאת מהבית וכו', ללבוש 
שחורים, לבלות הרבה בבתי 

הקברות, הרבה הנצחות, 
להפוך את הבית לגל עד, 
להיות שקועים באובדן 

ובנפטר עצמו. אבל אנחנו 
משתדלים, בהרגשה שלי, 
להפוך את ההנצחה לחיים, 

להיות נורמליים, לטפל 
בילדים שנשארו, לבנות, 
ליצור, להוציא דיסקים, 
לכתוב ספרים, להקים, 

לחדש, ליצור

מלאכי רוזנפלד הי"ד

מחזקים אחרים. הנשיא ריבלין מנחם



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 סניף בני ברק
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"יש לי חלום שבעז"ה אגשים בקרוב: 
אני הולך לפתוח 'קרן חלומות' שתגשים 
חלומות ומשאלות לכל מי שיפנה אלינו"

בלייך י  נ חנ

מה יש לך

עם מנחם טוקר

מה זיכרון הילדות הכי עוצמתי שלך?
"נולדתי בהולנד. המשפחה של אמי מגיעה משם, ואני מרגיש חלק הולנדי בתוכי. לי ולילדיי 
יש אפילו אזרחות הולנדית. הסבא שלי, יהודי בן 97, וגם דודים שלי, גרים באמסטרדם עד היום, 
ולמען האמת הם אלה שמחזיקים את הקהילה היהודית שם. חלק גדול מהחיים שלי, הן הנסיעות 
לשם ולילות סדר של פסח שעשינו שם. סבי גם היה בזמנו החזן הראשי שם, ואני חושב שמשם גם 
הגיעה האהבה שלי למוזיקה. הוא דור 15 באמסטרדם, ועבר שם את השואה. הוא דמות מדהימה 

שהערצתי בילדותי ואני מאד מעריץ עד היום. גם בגילו היום הוא רוכב על אופניים, וצם את 
כל הצומות".

מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?
ולא  לא אמרתי בשידור  דבר שמעולם  זה  "כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א. 
ברדיו. בכל שאלה  עליו  יכול לדבר  לא  פנימי שאני  זה משהו  בשום מקום אחר, 
מקצועית ואישית שהייתה לי בקריירה, הלכתי ועשיתי כעצתו. החל משאלות האם 
שידוכים  בנושאי  אישיות  ועד לשאלות  להנחות,  והאם   2 בערוץ  תכנית  להגיש 
בעיניים  עשיתי   - לי  ענה  שהוא  מה  בחיי,  דבר  כל  בית.  קניית  יותר  ומאוחר 

עצומות. 
"זה התחיל מההיכרות שלי עם מרדכי בן דוד. גרתי בילדותי בשכונת בית 
וגן, ברחוב שערי תורה, וברחוב מעלינו היה ביתו של חיים ארנטל, אבא של 
בכיתה  היה  ז"ל  מנחם  מנחם'.  'זכרון  ארגון  הוקם  שלזכרו  ארנטל  מנחם 
שלי, והייתי החבר הכי טוב שלו וגם קצת קרוב משפחה. ביום בהיר אחד 
הוא חלה בסרטן. כילד, הייתי הולך ברגל להדסה בכל שבת לבקר אותו, 

עם עוד כמה ידידים מבית וגן, ושם הכרתי את מרדכי בן דוד, שהייתי 
המעריץ הכי גדול שלו מאז ומעולם. ראיתי איך למרות שהוא היה אדם 
נערץ עליי ועל הרבה אחרים, הוא מכופף את הראש שלו לפני הרב'ה 
עם  גם  במעונו  הייתי  בהמשך  מאמשינוב.  הרב'ה  אז  שהיה  שלו, 
חיים ארנטל שהפנה אליו שאלות, וכך הכרתי את הרב'ה שליט"א. 
במאמר מוסגר: אני חושב שכל ההצלחה שלי ב"ה בתקשורת, היא 
שלמדתי לתת, מהשבתות ההן עם מנחם ואחר כך עם זיכרון מנחם 

וההורים המקסימים של מנחם. 
זה  רבות.  עליי  ומשפיע  השפיע  עצמו  דוד  בן  מרדכי  "וגם 
שלי.  הרגש  על  לחלוטין  שולט  הוא  ממוזיקה,  כמובן  מתחיל 
אני אמנם בדרך כלל מנתק את הרגש מהמישור המקצועי ויודע 
שולט  באמת  הוא  אבל  בעז"ה,  ולהשיג  לעשות  רוצה  אני  מה 
שעה  אותו.  שומע  אני  לרגש,  להיכנס  לי  כשבא  הרגש.  על  לי 
לפני כניסת יום כיפור, אני שומע אותו. הוא מעורר אותי מאד, 
אבל  מוזיקלי,  כמעריץ  התחיל  זה  אותי.  משמח  גם  ומאידך 
הרבה  אתו  הייתי  כי  שלו,  רוחני  למעריץ  נהייתי  גם  בהמשך 
בשבתות וראיתי הנהגות שלו ביראת שמים ולימוד תורה. הוא 
יהודי שמקבל על עצמו לא מעט סיגופים ותעניות. ראיתי גם 
את ההיצמדות שלו לרבנים, ונוכחתי איך הוא הפסיד מיליוני 
דולרים בגלל שהחליט שאינו שר בלי הפרדה. ואחרי כל זה, 
הוא גם צעיר בראש, ולכן הוא באמת הצליח להשפיע עליי".

איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?
"כבחור צעיר, הספר 'חיי עולם' של הסטייפלר בהחלט 
רווק,  כשהייתי  הזה  הספר  את  לי  הכירו  עליי.  השפיע 
בגיל  נכנסתי לתקשורת  חיזק אותי מאד. בסך הכל  והוא 
מאד צעיר, וזו הייתה תקופה לא פשוטה, שכביכול אתה 
וכו',  טובים  הכי  השידוכים  את  מציעים  ולא  מוקצה, 
התחברתי  מאד  ושליטה.  עומק  המון  יש  הזה  ובספר 

לספר הזה וקראתי בו רבות בזמנו".
תקופה  באיזו  זמינה,  זמן  מכונת  הייתה  אם 

בהיסטוריה היית רוצה לחיות?
"אני חושב שדמותו של הרמב"ם מאד מסקרנת. הוא אדם שהיה גדול הדור והאיש הכי משמעותי 

ליהדות דאז, ומצד שני הוא גם היה רופא. הוא היה שילוב של קודש וקודש, דמות מרתקת".
מה נותן לך סיפוק?

"הילדים שלי. אני אבא מאד מעורב בחיי הילדים ומאד ביתי. כמעט ולא רואים אותי באירועים 
וחתונות, כי אני לא יכול לעמוד בכל האירועים, ואני גם אוהב להיות בבית, ולכן אני מראש מוותר. 

"במישור המקצועי, חד משמעית: אחרי תכנית רדיו טובה שלי, אני בהחלט מרגיש סיפוק".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"'רחם' של מרדכי בן דוד, בלחן של הרב ברוך צ'ייט, שאני גם מעריץ שלו. יהודי צדיק 
ומדהים".

מקום אהוב עליך במיוחד?
"הבית בהר שמואל, מקום סגור ושקט עם אולפן רדיו בבית, והבית בהולנד".

מהו הרגע הכי שמח בחייך?
"הברית של הבן שלי, וכל הלידות של ילדיי".

הרגע הכי קשה?
"כשפיטרו אותי מרדיו 'קול חי', בסבב הקודם".

איזו מידה היית משנה בעצמך?
"אני קצת רחפן. את זה אולי הייתי שמח לשנות". 

על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?
"'מתיחות' שעשיתי בתכניות בעבר. היו כמה מתיחות שעשינו, 
שאנשים נפגעו מהן מאד. זה אמנם עשה שיא רייטינג בזמנו, לפני 

עשור, אבל גם הצטערתי לא מעט פעמים בגללן". 
מה משמח אותך? 

"יין".
מה מרגש אותך?

"הילדים".
מה מביך אותך?

"אני אף פעם לא נבוך. קשה מאד להביך אותי".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק 

כיום?
"אין משהו בעולם שאני יכול לחשוב עליו מלבד רדיו, בו אני עוסק 
היום. אין שניה בעולם שאני לא מודה לקב"ה על החלום הזה שהגשים 
או  שדרנים  פוליטיקאים,  להיות  שחולמים  ילדים  הרבה  יש  היום  לי. 
אנשי חסד. אבל כשאני הייתי ילד, בכלל לא היה רדיו חרדי. ואני מגיל 
5 הייתי מסתובב בביתי בבית וגן עם פותחן בקבוקים ומשדר לעצמי 
שטויות. למדתי בת"ת 'הכרם' בבית וגן, ואני זוכר שפעם איחרתי ביום 
שישי ללימודים לאחר שלילה לפני כן הקשבתי למצעד החסידי ב'קול 
ישראל', וכשהרב'ה הסתכל ושאל: למה אתה מאחר? אמרתי לו: מה 
זאת אומרת? היה מצעד!... מהילדות שלי החלום שלי היה רק רדיו".

מה הסוד המקצועי שלך?
"קודם כל, שאני מצליח, ב"ה, להקיף את עצמי עם אנשים באמת 
טובים. אחרי ניסיון של שנים, אני גם יודע מתי לעצור אייטם, מתי 
המאזין  מתי  בדיוק  מרגיש  אני  שיר.  לשים  ומתי  פרסומות  לשים 
השבוע  לי  היה  רגע.  באותו  לשמוע  רוצה  הוא  מה  או  משתעמם 
עד 2  ראיון  על  אתו  סיכמתי  פריד.  עם אברהם  חי  ראיון בשידור 
בלילה, אבל ב-1:30 הבנתי שאני אמנם יכול להמשיך עד 2 בלילה, 
אבל כבר כולנו עייפים ואם אני רוצה שהריאיון יסתיים יפה ובטעם 

טוב, כדאי לעצור בשיא, וכך אכן עשיתי. 
וקצת  וכריזמה  חן  בשידור  לי  שיש  לי  אומרים  אנשים  לכך,  "מעבר 
הומור, וכנראה כיף להם לשמוע את זה. אנשים גם אומרים לי כל הזמן 

צילום: דוד קליגר
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ששומעים שיש לי אנרגיות בשידור, ושואלים מה אני שותה לפני. אבל האמת היא שאני 
מגיע טבעי. אני יכול לקבל טלפון מהבנק 10 דקות לפני שידור על חריגה מהמסגרת, ועדיין 

אשדר באותה אנרגיה".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"התכנית שקיבלתי בערוץ 2. אני אדם חרדי, ואין היסטוריה של אדם חרדי שהגיש תכנית 
אירוח בערוץ כזה מרכזי עם השפעה על העריכה".

וברדיו?
"הסיעתא דישמיא היא שכל הזמן קורים שיאים. הדבר האחרון שאני מאד גאה בו, הוא 
גמר תחרות הזמר שעשינו, 'הקול הבא'. הייתי שם באויר, פשוט ריחפתי. זה היה משהו. 
אני נזכר בעוד משהו: כשמ.ב.ד. היה בשיא הקריירה שלו, נפתחה יום אחד מסעדת קורוס-
נאמן בקניון עזריאלי בתל אביב, וביקשתי ממ.ב.ד. שיבוא לשדר ולשיר איתי שם במוצ"ש. 
הוא הפתיע והסכים ועשינו שם מלווה מלכה. שבן דוד יופיע במסעדה בתוך קניון? זה היה 
שיא מבחינתי אז... אגב, דוד עזריאלי, בעלי הקניון, בדיוק הודיע כמה ימים לפני כן שהוא 
הולך לפתוח את הקניון בשבת. אז כשהוא נכנס למסעדה, באותו שידור, אמרתי לו: תראה 
כמה קהל שומר מצוות יש כאן, האם תתחייב לסגור את הקניון בשבת? בתגובה, הוא יצא 

מהמקום עם כל היועצים שליוו אותו".
איך אתה מצליח לשלב בין כל מה שאתה עושה היום, תכנית יומית ברדיו, תכנית 

ויזואלית שבועית, ודברים נוספים?
"זה באמת משמים. אני חושב שירשתי את זה מאמי, שהיא מאבחנת מאד גדולה בארץ, 
שגם היא יכולה לעשות אלף דברים במקביל. ואגב, למרות מה שאולי נראה, אני הכי הרבה 

נמצא דווקא בבית, ומאד מעורב בחיי הילדים". 
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?

בשנתיים  חלומות'.  'קרן  לפתוח  הולך  אני  בקרוב:  אגשים  שבעז"ה  חלום  לי  "יש 
ברייטינג  משולב  חסד  שהיא  בתכנית,  חלומות  הגשמת  של  כזו  פינה  לי  יש  האחרונות 
והומור, במסגרתה אנחנו מגשימים חלומות למאזינים: לשלם חשבון חשמל, לתת להם 
איזה דיסק או תמונה, לסדר חתונה ליתום ועוד. במסגרת הפינה הזו אנחנו עושים המון 
חסד, ואני מקבל המון פניות מהסוג האמור, דברים שאף עמותה לא מטפלת בהם. כמובן, 
לא כל דבר אפשר להגשים, אבל בגלל שאני נמצא בצומת מרכזי וגם יש לי קשר עם בעלי 
מי  לכל  נגשים משאלות  ודרכה  שלי,  בתכניות  חלומות' שתשולב  'קרן  פותח  אני  ממון, 

שצריך.
"לפני 10 שנים הייתי הראשון שפתח אתר ברשת שמשדר מוזיקה 24 שעות, ויש לי חלום 
שזה יגיע לכל בית. זה לא דבר רחוק, כי בהתפתחות הטכנולוגית, גם אצלנו זה דבר שיכול 
לקרות בקרוב. כל הזמן יש רעיונות. יש לי גם רעיון לקיים 'שבוע הזמר היהודי', כמו שיש 
שבוע הספר העברי. אבל זה עדיין בגדר רעיון בלבד. יש כל הזמן רעיונות, ואני הכי שמח 

להביא דברים משלי בלי צורך לחקות אחרים". 
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

"ברדיו. אולי לא בצהרים, אלא תכנית בוקר קלילה, אבל ברדיו".
מבין התכניות שעשית עד היום, את איזו אתה הכי אוהב?

"את 'מוצ"ש'. הייתה לי סיעתא דישמיא לבחור את היום הזה בזמנו בערוץ 7, כשביקשו 
ממני לבחור לילה בשבוע. אם לא הייתי בוחר את מוצ"ש, לא היית מכיר את מנחם טוקר. 

זו הס"ד הכי גדולה שהייתה לי בחיים".
מה אנשים לא יודעים עליך?

"אני מאד אוהב מידי פעם לשמוע שיעורים של הרב משה שפירא, וכמעט לא מפספס את 
שיעור 'הדף היומי' של הרב אשר דרוק ברמת שלמה. ולהבדיל, שאני מאד אוהב ספורט, 

לשחק כדורגל או כדורסל. זה מאד מנקה אותי".
תגדיר את עצמך במשפט אחד. מנחם טוקר...

"חי רדיו".

אין משהו בעולם שאני יכול לחשוב עליו מלבד רדיו, 
בו אני עוסק היום. אין שניה בעולם שאני לא מודה 
לקב"ה על החלום הזה שהגשים לי. היום יש הרבה 

ילדים שחולמים להיות פוליטיקאים, שדרנים או אנשי 
חסד. אבל כשאני הייתי ילד, בכלל לא היה רדיו חרדי. 
ואני מגיל 5 הייתי מסתובב בביתי בבית וגן עם פותחן 

בקבוקים ומשדר לעצמי שטויות

"
"




ישראלים רבים, שומרי כשרות ודתיים, 
חולמים לטוס מדי קיץ לחו"ל למקום יפה, 
לנוח  יוקרתי,  במלון  להתארח  פסטורלי, 
כשר  מאוכל  ולשבוע  לסעוד  ולהתפנק, 
וטעים, ולהנות מטיולים מעניינים למקומות 
מרתקים. נשמע פשוט? ובכן כפי שמטיילים 
רבים גילו במהלך השנים, יש חופשה, ויש 
חופשה מושלמת. לחופשה מושלמת נוסעים 
רק עם המקצוענים ביותר – לכן מומלץ לטוס 
רק עם חברת תיירות ותיקה, מוכרת, ובעלת 
ניסיון רב. לחברת שינפלד תיירות ניסיון של 29 
שנים בתחום החופשות הכשרות לחו"ל, ולכן 
שנה אחר שנה הם נבחרים שוב ושוב על ידי 
אלפי לקוחות בתור חברת הנופש המוצלחת 
ביותר. שינפלד קשובים מאד ללקוחותיהם, 
וכל הזמן ממשיכים לשפר, לחדש ולהתחדש. 

המלונות והמיקומים הטובים ביותר
שינפלד זה יותר משם. שינפלד זו חותמת של 
מצויינות. בתי המלון שהם בוחרים בכל שנה 
מבין עשרות ומאות אפשרויות ברחבי אירופה – 
הם בתי המלון הנחשבים ביותר, ברמת היוקרה 
הגבוהה ביותר. לשם כך מזה מספר שנים 
בורחים בשינפלד לשתף פעולה בהצלחה 
גדולה ב"ה עם רשת הילטון העולמית. רשימת 
היעדים הולכת וצומחת משנה לשנה, והיום 
נמנים עליה הילטון דרזדן, הילטון ברטיסלבה 
סופיה.  הילטון  הקיץ  של  החדש  והמלון 
בתי המלון נמצאים במיקומים המוצלחים 
ביותר מבחינת יציאה לטיולים. למשל, בשתי 
בהילטון  הקיץ,  של  החדשות  החופשות 
מתאפשר  סופיה,  ובהילטון  ברטיסלבה 
מדהימים  כוכב  לטיולי  לצאת  לנופשים 
במספר מדינות ובעשרות יעדים פופולריים 
ומעניינים. מהילטון ברטיסלבה ניתן לטייל 
– אוסטריה, צ'כיה,  לארבע מדינות שונות 
הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה אפשר 
לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה וסלוניקי 
ביוון. בעצם, כל חופשה מכילה בתוכה מגוון 
גדול של אפשרויות ומקומות שונים לבקר בהם, 
ובערב לחזור לאכול ולישון בנוחות המפנקת 

של הילטון. 

האוכל עושה את החופשה
המטבח הטעים, הביתי, עם הכשרות המוקפדת, 
העושר הבלתי נגמר של סוגי מאכלים יהודיים 
מעדות המזרח ואשכנז, הניחוחות המעלים 
זכרונות מתוקים מבית ההורים - זו החווייה 
שזוכים לה אורחי שינפלד בחופשת הקיץ. 
הקיץ בברטיסלבה ובסופיה יהנו הנופשים 
מארוחות בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת 
פנסיון מלא. בחדרי האוכל המפוארים של 
הילטון יהיו ברים ענקיים של בשרים, דגים, 
מרקים, סלטים וקינוחים מדהימים הכוללים 
עוגות, קונפיטורות ומעדנים. בין הארוחות 
במהלך היום יעמוד במלון הטרקלין האירי 
שיגיש מבחר עוגות טעימות, קינוחים, פירות 
משקאות  וגם  וחמה,  קרה  ושתייה  טריים 
אלכוהוליים וקוקטיילים מפתיעים. הכשרות 

בהשגחת הרה"ג משה נחשוני שליט"א. 

שינפלד - חותמת של מצויינות
שינפלד תיירות, בעלת 29 שנות ניסיון בתחום, 
עושים את המקסימום כדי שאתם, הנופשים, 
תרוויחו ותהנו בגדול. זה קורה בזכות רמת 
המקצועיות והמיומנות הגבוהה, הניסיון העצום 
ודרך הניהול הקפדנית.  בהפקת חופשות, 
חופשה מושלמת דורשת יכולות ניהול, ארגון 
ולוגיסטיקה מורכבים, זהו תהליך שמחייב 
שנים של ניסיון, ידע מקיף והמון אנשי צוות 
מיומנים. רק לשינפלד יש את היכולות לדקדק 
בפרטים הקטנים של הפקת החופשה, ואת 
כוח האדם המתאים למשימה. לכן, מאות 
לקוחות בוחרים בהם ומגיעים תמיד לאותה 
המסקנה: חופשה עם שינפלד היא החופשה 
ביותר.   הטוב  את  שרוצה  המושלמת  למי 

החופשה המושלמת
למי שרוצה 

את הטוב ביותר
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והממלכה  הסאגה  תמה  שעבר  ובשבוע  מעולם,  סערה  שלא  כפי  בריטניה  סערה  ארוכים  חודשים 
דיוויד  הממשלה  ראש    האירופי'  ה'איחוד  עזיבת  על  הוחלט  עם  במשאל  בהלם:  הוכתה  המאוחדת 
קמרון התפטר וכנגד יו"ר 'הלייבור' ג'רמי קורבין מתנהל מאבק מפלגתי להדחתו  ההשלכות: המטבע 
שרויה  היהודית  הקהילה  בתווך,    דרסטיות  ירידות  רושמות  והבורסות  היסטורית  בצלילה  המקומי 
בחוסר וודאות וחלוקת בהשלכות המהלך  החשש: מאבק הממלכה נגד המהגרים ישפיע על הקהילה 
היהודית הנמנית על המיעוטים במדינה  אב"ד בד"ץ לונדון, הגאון רבי מנחם געליי בראיון ל'כל ישראל': 

"יש לנו אמון מלא בממשל, מקווים שלא תהיינה השלכות שליליות על הקהילה היהודית"

יעקב אמסלם

התפטר בסערה. ראש ממשלת בריטניה דייויד קמרון                                                                                                                                                              )צילום: פלאש 90(
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יציאת
בריטניה

מעולם לא זכתה פרישה אחת לכותרות 
כה דרמטיות, ואולי בצדק. ה'ברקזיט' – 
מ'האיחוד  בריטניה  של  פרישתה  מהלך 
האירופי' שאושר לאחר משאל העם בליל 
את  בהלם  הכה  שעבר,  בשבוע  חמישי 
הממלכה המאוחדת שרבים מתושביה לא 
פיללו כי מחנה העזיבה ינצח בקרב הסוער 

שהתחולל במשך שבועות ארוכים במדינה. 
לא עברה יממה ופרשנים בכירים השוו את ההחלטה להשתלטות 
של הצורר היטלר ימ"ש על גרמניה ב–1933 ולמשבר הכלכלי הגדול 
כי  אין ספק  של 2008. אולי הכותרות מעט חרגו מפרופורציות, אך 

המהלך ישפיע רבות על בריטניה בפרט, ועל אירופה בכלל. 
בכדי להבין את התמונה המלאה, יש לחזור שנים לאחור: היו אלו 
ימי פוסט מלחמת העולם השניה. אירופה זרועת הקרבות, החלה אט 
אט להשתקם מהמלחמה הקשה שגבתה חייהם של מיליונים. החשש 
ממלחמה עתידית נוספת, הביא לחשיבה מחודשת על חלוקת היבשת 
גורמים  מצד  חיובית  לתמיכה  זכתה  שלב  באותו  שעלתה  ויוזמה 

ממשלתיים. 
הייתה זו הצעתו של שר החוץ הצרפתי רובר שומאן שהציע ליישם 

את תכניתו הכלכלית של הכלכלן הצרפתי ז'אן מונה והורה להקים את 
"קהילת הפחם והפלדה" אליה הצטרפו גרמניה המערבית, איטליה, 
הפעילות  את  תחתיה  איגדה  הקהילה  והולנד.  לוקסמבורג,  בלגיה, 
הכלכלית במדינות החברות ולמעשה שימשה כעין מדינה אחת בהיבט 

הכלכלי, מה שיצר יציבות ביחסים בין המדינות. 
רומא' שהרחיבה  'אמנת  נחתמה   ,1957 יותר, בשנת  שנים מאוחר 
אז  שנקרא  הכלכלי  הפעולה  בשיתוף  החברות  המדינות  מעגל  את 
'השוק האירופי המשותף'. עשרות שנים לאחר הקמתה של הקהילה, 
ולאחר כמה תהפוכות בזהות המדינות שהתאגדו יחד, הפכה עובדה 
זו למוגמרת עם חתימת אמנת 'מאסטריכט' )אמנה שהביאה להקמת 
גוש היורו ושיתוף הפעולה הפוליטי בין המדינות( ב-1992, שאז נקרא 

שמה של הקהילה "האיחוד האירופי".
בריטניה לא מיהרה להצטרף לאיחוד האירופי בשלביו המוקדמים, 
האיחוד  כי  העובדה  למרות  ריבונותה,  מאיבוד  החשש  בשל  זאת 
ה-60  שנות  בשלהי  בלבד.  כלכליים  בעניינים  בעיקר  עסק  בתחילה 
ביקשה בריטניה להצטרף לקהילה האירופית אך נדחתה פעמיים על 
ידי נשיא צרפת דאז שארל דה גול. פרישתו בתחילת שנות ה-70 סללה 
המשא  נוספות.  מדינות  עם  יחד  להצטרפות  בריטניה  של  דרכה  את 
ומתן התנהל עם ארבעה מדינות: בריטניה, אירלנד, דנמרק ונורווגיה. 

לבסוף רק נורווגיה לא הצטרפה לאחר שמהלך זה נתקל בהתנגדות 
מצד תושבי המדינה שהביעו את התנגדותם במשאל עם. 

באופן  לא  אך  לקהילה,  רשמית  בריטניה  הצטרפה   ,1973 בשנת 
מלא, מה שהתבטא בהתנגדותה לתכניות שונות שהוחלו על מרבית 
כינון  בריטניה,  של  הסתייגויותיה  למרות  שנים.  באותם  המדינות 
לפיהם  לסיכומים  הביא  המחודשת,  במתכונתו  האירופי'  'האיחוד 
נקבע מטבע משותף, והוטבע המושג "אזרחות אירופית" על פיו כל 
אזרח אירופי יכול לבחור ולהיבחר לעירייה במקום מגוריו; מדיניות 
בינלאומית וביטחונית משותפת לכל חברות האיחוד ושיתוף פעולה 
האירופי  האיחוד  התרחב  השנים  עם  פנים.  וביטחון  שיטור  בנושא 

וצירף מדינות נוספות, כיום הוא מונה 28 מדינות ביבשת אירופה. 

הפולמוס: מתנגדים להגירה
בבריטניה  במחלוקת  ביותר  השנוי  היה  המונח,   - "ּבֶרקזיט" 
בחודשים האחרונים. כמחצית מתושבי המדינה התחלחלו מהמחשבה 

להוצאתו לפועל וכמחצית נוספת ראתה בהוצאתו לפועל ניסיון 
'ברקזיט'  לטענתם.  הירוד  הכלכלי  ממצבה  המדינה  חילוץ 
הוא שם כולל לתפיסות שרווחו בבריטניה בשנים האחרונות 
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ושהחלו לפעול עוד מזמן הצטרפותה של בריטניה לאיחוד האירופי. 
בשנים שחלפו פעלו לא מעט תנועות לשינוי דעת הקהל ולהיפרדות 

בריטניה, אך ללא הצלחה. עד לשבוע שעבר. 
הנושאים עליהם חלקו התומכים והמתנגדים מגוונים ועוסקים בין 
היתר בהגירה, כלכלה, ביטחון וריבונות. הדיון בסוגיית ההגירה היה 
רווי אמוציות שליליות. בריטניה, מתוקף חברותה באיחוד האירופי, 
כי על המדינות החברות לקלוט  מחויבת להחלטות האיחוד שקבעו 
פליטים. אלא שנהרות הפליטים שזרמו לממלכה המאוחדת, הביאו 
לשינוי דעת הקהל בעניין. התומכים בעזיבה טענו לאורך כך הקמפיין 
כי בריטניה אינה שולטת בהגירה החיובית אליה וכי ההגירה מכבידה 
בכוח  ההיצע  מעליית  שכר  ירידת  וגוררת  הציבוריים  השירותים  על 

האדם במדינה. 
ממילא  כי  ואמרו  הטענות  את  דחו  בהישארות  התומכים  מנגד, 
תישאר המדינה מחויבת לחופש התנועה בין המדינות באירופה ולא 
ניתן יהיה לסגור את הגבולות בפני אירופאים מרחבי היבשת, וממילא 
תומכי  טענו  בנוסף  סמוכות.  במדינות  השוהים  מהגרים  מפני  גם 
ההישארות, כי ההגירה מתוך מדינות האיחוד תועיל לכלכלה. לצורך 
ביסוס עמדתם הציגו אלו מיצג כלכלי שכצפוי לא התקבל על תומכי 

המחנה הנגדי. 
העזיבה  תומכי  מעניין:  פחות  לא  הדיון  היה  כלכליות  בסוגיות 
בשנה  ליש"ט  מיליארדי  עשרות  למדינה  יחסוך  כזה  מהלך  כי  טענו 
המדינה  לטענתם,  באיחוד.  מפעילותה  כחלק  המדינה  שמוציאה 
מממנת את האיחוד ולא מקבלת על כך תמורה כלשהי, מה גם שמוטב 
היה לטענתם להשקיע את הכסף בתוככי המדינה. המתנגדים לעזיבה 
שוב דחו את הדברים וטענו כי להיפך, עזיבת האיחוד תביא להפסדים 
הכלכלה.  ובזעזוע  הצמיחה  בהאטת  ביטוי  לידי  שיבואו  עצומים 
המדינות  זוכות  להן  וההטבות  באיחוד,  החברות  רווחי  לדבריהם, 
של  הוצאותיה  על  בהרבה  עולים   – מוזל  בתעריף  וסלולר  טיסות   –

בריטניה. 
משאל  על  הפולמוס  במסגרת  שנדונה  ביותר  האקוטית  הסוגיה 
העם, הייתה ביטחון תושבי המדינה. לטענת תומכי העזיבה, החברות 
באיחוד מקלה על כניסת טרוריסטים למדינה ואם לא די בכך, מגביל 
האיחוד את פעילות הצבא הבריטי בכך שמבקש להקים צבא משלו. 
מתנגדי העזיבה טענו מנגד, כי בריטניה מעולם לא חתמה על הסכם 
גבולות פתוחים, מה שמאפשר בידיה למנוע את כניסתם של מי שהיא 
אינה חפצה בכניסתו. על סוגיית הצבא השיבו המתנגדים כי שיתוף 

הפעולה הביטחוני המסייע למאבק בטרור חשוב יותר. 
הנושא הרביעי עליו התקיים פולמוס ער היה ריבונותה של המדינה, 
העזיבה,  תומכי  לדברי  שנים.  לפני עשרות  כניסתה  את  היבט שמנע 
האיחוד מתערב בפעילותה של בריטניה וקובע תקנות בניגוד לרצונה, 
כהוכחה נפנפו התומכים בהחלטות בית הדין האירופי לצדק שהכריע 
לא פעם נגד בריטניה בהחלטות שונות. במחנה המתנגדים לא דוחים 
את טענות אלו, אך מסבירים אותן בצורך שגשוג הסחר בין המדינות. 
ריבונותה של המדינה, מניב בתמורה  לדבריהם, הוויתור החלקי על 
 רווחים באמצעות הסחר החופשי הנגזר מפעילות האיחוד האירופי.

 

לשאול את העם
השנויים  נושאים  על  עם  משאל  לערוך  נהוג  רבות  במדינות 
במחלוקת. בבריטניה עצמה, נערך משאל עם על היפרדות מהאיחוד 
האירופי שנתיים בלבד לאחר שהצטרפה אליו, בשנת 1975. המפלגות 

במפלגת  אך  ההישארות,  לצד  כאחת  התייצבו  במדינה  הגדולות 
השמאל – הלייבור - היו רבים שהסתייגו מהאיחוד, ובמיוחד בסיעה 

שהשתייכה לצד השמאלי של המפה במפלגה. 
גם לאחר חופש ההצבעה שנתן בזמנו ראש הממשלה הרולד ווילסון 
לחברי הקבינט להצביע כרצונם, רק שבעה מתוך 23 חברי הקבינט 
תמכו בהיפרדות. במשאל העם שנערך שבועות מאוחר יותר, הצביע 
 17,378,581 באיחוד:  הישארות  לטובת  מוחץ  ברוב  הבריטי  העם 

מצביעים תמכו ו-8,470,073 התנגדו. 
משאל העם הנוכחי, שהביא להיפרדות מהאיחוד האירופי, הובטח 
המועמד  קמרון.  דיוויד  ניצח  בה  האחרונה  הבחירות  במערכת  עוד 
לפולמוס  שלו  הבחירות  קמפיין  במהלך  התייחס  קמרון,  השמרני 
העזיבה שהתעורר שוב באותם ימים, והבטיח כי יתקיים משאל עם עד 
שנת 2017 וכך היה. קמרון שחשש מהיפרדותה של המדינה מהאיחוד, 
רפורמות  על  הסכמות  הושגו  שבמסגרתו  הסכם  על  השנה  חתם 
בנושאי הגירה, כלכלה וחוקי עבודה, אשר יעניקו לבריטניה עצמאות 
להישאר.  תבחר  אם  האירופי,  באיחוד  מיוחד"  ו"מעמד  יותר  רבה 
ההסכם היה אמור לסתום את פיותיהם של רבים מהמתנגדים, אך ראש 

הממשלה התבדה.

אנדרלמוסיה בממלכה
לילות  לרבים  הזכיר  שעבר  בשבוע  לשישי  חמישי  שבין  הלילה 
הסתמנה  הלילה  בתחילת  ובהם  פעם,  לא  בארץ  שהתרחשו  בחירות 
כך  אחרת.  למציאות  המדינה  אזרחי  התעוררו  ובבוקר  אחת,  תוצאה 
היה גם במשאל העם בבריטניה. הסקרים הצביעו לאורך כל הדרך על 
פער קטן לטובת מחנה ההישארות באיחוד, במהלך ספירת הקולות גם 
היה נראה כי מחנה ההישארות ינצח, אך לקראת סוף ספירת הקולות 

התברר המהפך הדרסטי ובריטניה הוכתה בתדהמה. 
יציאת  בעד  הצביעו  בריטים  אזרחים  מ-17,410,742  פחות  לא 
מחנה  לעומתו,  מהמצביעים.   52% מהווה  הקולות  סך  בריטניה, 
זכה ב-48% שהם 16,141,241 קולות. שיעור  ההישארות בבריטניה 
ההצבעה הסופי עומד על 72.16% - הגבוה ביותר במערכת בחירות 

בבריטניה בשלושת העשורים האחרונים.
מכאן הכל החל להתגלגל במהירות. ראש הממשלה דיוויד קמרון 
כינס מסיבת עיתונאים והודיע על התפטרותו. "הייתי ברור לחלוטין 
לגבי האמונה שלי שבריטניה תהיה חזקה יותר, בטוחה יותר וטובה 
יותר בתוך האיחוד האירופי. המשאל היה על זה בלבד, לא על עתידו 
גם לא העתיד הפוליטי שלי. אבל העם הבריטי  פוליטיקאי,  של אף 
בחר החלטה ברורה לנקוט דרך אחרת ולכן אני סבור שהמדינה צריכה 

הנהגה חדשה שתלך בדרך הזאת".
יישאר  קמרון  לפיהם  העם,  למשאל  שקדמו  לדיווחים  בניגוד 
הממשלה  ראש  הודיע  מהאיחוד,  המעשית  להיפרדות  עד  בתפקידו 
ויותיר את מלאכת  הבריטי כי יעזוב את תפקידו בחודשים הקרובים 
לייצב  כל מה שאפשר כראש ממשלה  העזיבה לבא אחריו, "אעשה 
את המדינה בשבועות ובחודשים הקרובים". העזיבה תארך כשנתיים 
סבוכים  להסכמים  להגיע  יהיה  הבא  הממשלה  ראש  ועל  מאחר 

שיאפשרו את יציאת בריטניה מהאיחוד.
המקומי,  המטבע  מלבוא:  איחרו  לא  הכלכליות  ההשלכות  גם 
רבות.  שנים  איבד  שלא  כמו  מערכו  ואיבד  במהירות  צלל  הפאונד, 
מלבד המטבע המקומי, גם בורסות אירופה רשמו נפילות חדות שלא 
כמעט  של  לשיא  זינק  הזהב  מחיר  במקביל,  שנים.  עשרות  נרשמו 

שנתיים לאחר שהמפולת בשווקים בעקבות החלטת בריטניה לצאת 
הנחשבת  היקרה  למתכת  הביקוש  את  הגבירה  האירופי,  מהאיחוד 

למקלט עבור המשקיעים בעתות משבר.

מרד בלייבור
המחנה השמרני בהנהגתו של ראש הממשלה דיוויד קמרון, מצוי 
בריטניה מהאיחוד, אבל  יציאת  על  רבתי בעקבות ההחלטה  בסערה 
לא רק הוא, גם במפלגת הלייבור הרוחות לא שקטות: יו"ר המפלגה 
ג'רמי קורבין שהתפרסם לא פעם בעקבות התבטאויותיו האנטישמיות 

סירב להתפטר ועורר כנגדו את בכירי מפלגתו. 
לכל  כי  ההערכות  בעקבות  היא  המפלגה  מנהיג  כלפיו  הטענה 
הפחות, שליש מחברי המפלגה, הצביעו בעד פרישה, מה שלטענתם 
על  גם  התבססו  טענותיהם  קורבין.  מצד  מנהיגות  חוסר  על  מצביע 
עובדות: קורבין ביטל אירועים שנועדו לגייס תמיכה באיחוד וצנזר 

חלקים מנאומיו שבהם היה אמור לשבח את האיחוד האירופי.
שזה  מאמינה  ואני  ימניים,  לטיעונים  נפלו  מתומכינו  מדי  "יותר   
להישארות  הטיעונים  מנהיגותך,  שתחת  בגלל  חלקי,  באופן  קרה, 
בבהירות  במקום  שלם,  בלב  ולא  בעמימות  נעשו  האירופי  באיחוד 

אזרחים מצביעים בעמדות מיוחדות למשאל העם
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איגל,  אנג'לה  הבכירה  הכלכלית  היועצת  כתבה  גרון",  במלוא 
שהטילה על מנהיגותו של קורבין חלק מהאשמה על ההפסד, איגל 

התפטרה מתפקידה לאחר הדברים.
על רקע הסערה, פיטר קורבין את הילארי בן, שר החוץ בממשלת 
הצללים שלו, בטענה שהוא מי שפעל להדיחו. בעקבות החלטה זו 11 
וקראו  על התפטרותם  הכריזו  הלייבור  שרים בממשלת הצללים של 
לקורבין לפרוש מהנהגת המפלגה. בן עצמו אמר במסיבת עיתונאים 
זקוקים  אנו  המשאל,  תוצאות  בעקבות  זאת,  קריטית  "בתקופה  כי 
להנהגה חזקה ואפקטיבית למפלגת הלייבור. אמרתי לקורבין שאין לי 

עוד אמון במנהיגותו, והוא פיטר אותי".
 172 כאשר  שלב  עלה  קורבין  נגד  המאבק  השבוע  שלישי  ביום 
ממחוקקי המפלגה הצביעו נגדו בהצבעת אי אמון, לעומת 40 בלבד 
שהביעו תמיכה בו. עם זאת, להצבעה אין כל תוקף חוקתי, כך שלא 

תהיה להתנגדות חבריו כל משמעות מעשית. 
רקע  על  להתפטר  בכוונתו  אין  כי  והבהיר  שב  מצדו  קורבין 
סוג  למען  מפלגתנו  למנהיג  דמוקרטי  באופן  "נבחרתי  האשמות, 
חדשה של פוליטיקה על ידי 60 אחוז מחברי הלייבור ותומכיה, ואני 
לא אבגוד בהם ואתפטר", הוא כתב בהודעת דואר אלקטרוני שהפיץ. 

מסדרון'.  ה'הפיכת  במפלגה  גורמים  והאשים  הוסיף  דוברו 
הם  הלייבור  הנהגת  את  שבחרו  "האנשים 
בבירור",  זאת  אמר  וג'רמי  המפלגה,  חברי 
אמר דובר המפלגה. "הוא לא הולך להיכנע 
להפיכת מסדרון או לדילים צדדיים שמנסים 

להדיח אותו".

הקהילה היהודית 
מודאגת

גם  המאוחדת,  הממלכה  מתושבי  רבים  כמו 
דעות בני הקהילה היהודית היו חלוקות בנושא 
הקהילות  ראשי  העם.  משאל  על  ההצבעה 
עדיין מנסים להבין את משמעות ההיפרדות על 
ליהודים. חששם הגדול של  יחסה של הממלכה 
היהודים הוא דווקא מצד אלו שתמכו בהישארות 
לאחד  זעמם  את  יפנו  הללו  האירופי.  באיחוד 
הגורמים לשכנוע דעת הקהל להיפרדות מהאיחוד 
– בעיית ההגירה המוסלמית. ברגע שתופנה שנאה 
כלפי המיעוטים, היא תכליל בתוכה גם יהודים, כך 

חוששים. 
"צמיחתן של תנועות ניאו נאציות, כמו גם התחזקותן של מפלגות 
הוא  הגדול  הפחד  באירופה.  נפוץ  למחזה  הפכו  קיצוניות  ימין 
שהקיצוניים ינווטו את אנשי המרכז המתבדלים למקומות של שנאת 
בקהילה  גורם  השבוע  אמר  המחיר",  את  ישלמו  והיהודים   – זרים 

היהודית בבריסל לתקשורת המקומית.
'ועידת  נשיא  גם התגובות מצד הארגונים היהודים היו מעורבות. 
רבני אירופה' ורבה של מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט אמר 
כי יציאת בריטניה מהאיחוד האירופאי משנה משמעותית את המפה 
באירופה. "היציאה נתנה רוח גבית להרבה מפלגות ימניות קיצוניות 

צרפת  דוגמת  האירופאי  מהאיחוד  ארצותיהם  ביציאת  הדוגלות 
והולנד". 

לדבריו, "ההתחזקות הפוליטית של הימין הקיצוני תביא בעקבותיה 
 – אירופה  במדינות  הדתות  חופש  את  להגביל  חוזרות  ניסיונות  גם 
ובמה שנוגע לנו היהודים גם בנושא ברית המילה והשחיטה. ימים לא 
קלים עומדים לפני הקהילייה האירופאית אשר תוכל להתפורר לפני 
זה אשר  ועידת רבני אירופה תעמוד בגאון מול נחשול חדש  עינינו. 

מסכן את עתיד היהדות ביבשת זו".
מנחם  הרב  אירופה',  רבני  'מרכז  מנכ"ל  השמיע  דומים  דברים 
התוצאה  על  בירכו  קיצוני  ימין  שמנהיגי  העובדה  לדבריו,  מרגולין. 
מעידה כי מדובר בהחלטה בעייתית מאוד בעבור יהודי אירופה, "אם 
עד כה הייתה בריטניה שותפה למאבק באנטישמיות באיחוד האירופי, 
הרי שכעת אנו מאבדים שותפה חשובה שבוודאי גם תוכל להשפיע 
האירופאי,  האיחוד  את  תחליש  התוצאה  אחרות.  מדינות  על  פחות 
באירופה.  הדת  חופש  למען  המאבק  בנושא  משמעותי  קול  שהיווה 
ייתכן אף שבתקופה הקרובה נראה עלייה באנטישמיות באנגליה בשל 

העובדה שהממשלה תהיה עסוקה עם בעיותיה".

"החינוך היהודי בסכנה"
רבני  'ועידת  נשיא  סגן  הוא  נגדית  עמדה  שהביע  היחידים  בין 
לונדון,  בד"ץ  כאב"ד  גם  המשמש  המתמדת  הועדה  ויו"ר  אירופה' 
הגאון רבי מנחם געליי. הרב געליי היה אופטימי לגבי השלכותיו של 
אמון מלא בשלטונות  יש  "לנו  העצום שהתחולל בממלכה.  המהפך 
והדתיים  היהודיים  שהאינטרסים  ובטוחים  סמוכים  ואנו  בריטניה 
יישמרו", אמר הרב געליי לאחר תוצאות משאל העם. "אנו סומכים על 
ייפגעו ולהדוף כל מתקפה בתחומי השחיטה  הבטחתם לשמור לבל 

הכשרה, המילה והחינוך בתחומי הממלכה המאוחדת".
בראיון ל'כל ישראל', מסביר הרב מנחם געליי את עמדתו הייחודית 
בניגוד לקולות הנשמעים בקהילה היהודית. "במהלך כל הקמפיין, לא 
הייתה לקהילה היהודית דעה ברורה בעניין משאל העם אם זה טוב 
או לא טוב. הרבנים לא אמרו מה לעשות. ייתכן שהיה רב שאמר מהי 
דעתו האישית מבחינה פוליטית, אבל מבחינה תורנית לא הייתה דעת 
מה  יודע  לא  אחד  אף  כי  דעתו,  את  יגיד  לא  חכם  רב  בעניין.  תורה 

תהיינה ההשלכות. זה מצב מסובך".
העובדה  עקב  בעיקר  בהיפרדות,  תמכו  היהודים  מרבית  זאת,  עם 
כי הממשל מצר את צעדיהם של המיעוטים עקב גל ההגירה הגדול 
מאירופה ובכלל זה גם את המיעוטים היהודים. "כיום יש מצב בעייתי 
כמה  מתוך  מיעוט  "אנחנו  געליי.  הרב  אומר  באירופה",  ליהודים 
מיעוטים באירופה. המיעוט שמעורר חשש גדול ביבשת הם ללא ספק 
המוסלמים ובכל עניין שרוצים לכפות על המוסלמים בכדי שיתיישרו 

עם האירופאים, מכלילים גם את היהודים". 
מוסלמים  דין  )בתי  השרעיים  הדין  בתי  היא  בולטת  הכי  הדוגמה 
הפוסקים על פי הקוראן(, "בתי דין אלו לא פועלים על פי החוק ולכן 
רוצים לסגור אותם", מסביר הרב געליי. "כמדברים על זה, שואלים 
את  להסביר  צריכים  אנחנו  אז  פועלים,  כן  היהודים  הדין  בתי  למה 
החוק  תחת  והכל  וכדו'  בגירושין  דנים  היהודים  הדין  ההבדל שבתי 
הבריטי. כשיש גירושין לדוגמה, אנחנו מורים לבני הזוג לעבור גם את 
ההליך האזרחי במקביל להליך הדתי, אנחנו לא פועלים כנגד החוק. 

בתי הדין השרעיים פועלים נגד החוק".
והמוסלמים  היהודית  הקהילה  שחיי  מסתבר  אחת.  דוגמה  רק  וזו 
חופפים לא מעט בנושאים אלו. כך גם בחינוך היהודי מתערבת המדינה 
לימודי ה'ליבה'.  ניתן להפלות רק את המוסלמים בעניין  ולא  מאחר 
"הבריטים רוצים שיהיה חינוך אחד לכולם, בכדי שהמוסלמים ייטמעו 
בעם הבריטי. אבל אי אפשר לומר שרק המיעוט המוסלמי יהיה תחת 
ההימצאות  לכן  מכך,  פטור  יהיה  היהודי  והמיעוט  הבריטי  החינוך 
שלהם במדינה מזיקה רבות לקהילה היהודית. לפני חודש ערכנו יום 
תפילה המוני ברחובה של עיר עם הילדים על הכוונה להתערב בתכני 

הלימוד. החינוך היהודי בסכנה".

על השחיטה ועל המילה
אחת הסוגיות האקוטיות בהם תהיינה השלכות על הקהילה 
היהודית  מתוצאות משאל העם היא השחיטה היהודית וברית 
אלו,  יהודים  לסממנים  בהתנגדותה  ידועה  אירופה  המילה. 
אך עד עתה רק מספר מדינות בודדות אוסרות את השחיטה 
האירופי,  האיחוד  מכיוון  בעיקר  נשבו  אלו  רוחות  והמילה. 
וכעת, לאחר היפרדות הממלכה מהאיחוד, מקווים בקהילה 

היהודית כי המהלך יביא לדעיכת ההתנגדות למצוות אלו. 
לדברי הרב מנחם גלעיי, למשאל העם ישנם השלכות לא 
השחיטה  בין  להבדיל  יש  אך  הללו,  הנושאים  על  מעטות 
במצב  אנחנו  היהודית,  השחיטה  שמבחינת  "יתכן  למילה. 
הרב  אומר  האירופי",  לאיחוד  מחוץ  כשאנחנו  טוב  יותר 
גלעיי ומסביר: "יש מדינות באירופה שמתנגדות לשחיטה 
והייתה  באיחוד,  נשארת  הייתה  בריטניה  ואם  היהודית 
מתקבלת החלטה בין מדינות האיחוד לאסור את השחיטה, 
הייתה  אם  גם  בריטניה  על  נכפית  הייתה  ההחלטה 
מתנגדת". בריטניה עצמה, לדבריו, לא מתנגדת לשחיטה 

היהודית.
כי  גלעיי  הרב  טוען  המילה,  ברית  איסור  מבחינת 
ההיפרדות מזיקה לקהילה היהודית. "בכל רחבי אירופה 
יש את האווירה הליברלית שמקבלת את האחר, ובכלל זה 
גם את מנהגי המוסלמים לכן באיחוד האירופי לא יאסרו את המילה. 
הקולות  יתגברו  בלבד,  בריטניה  בידי  רק  היא  כשההחלטה  כעת, 

שיקראו לאסור את ברית המילה".
המשמעות המידית שצפויה להיות מורגשת בהיכלי הישיבות היא 
בארץ  למוסדות  שתורמים  גבירים  הרבה  "יש  הפאונד.  ערך  ירידת 
ישראל מהכסף שהם מרוויחים בבריטניה, אבל אותם מוסדות יקבלו 
כעת פחות כסף כי הפאונד ירד באחוזים גבוהים". לדבריו, רק בימים 
מיליונים  עשרות  היהודית  הקהילה  מגבירי  כמה  הפסידו  האחרונים 

בעקבות ירידת ערך המטבע המקומי. 
כך או כך, מהלך היציאה מהאיחוד יארך זמן רב ובקהילה היהודית 

מקווים לצמצם נזקים ככל האפשר, במידה ואלו יתרחשו.
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מארס 
שבתאי פוגל

אירועי המרמרה, 
דם רע זרם בין 

ישראל לטורקיה. 
לשיא הגיעו הדברים 

כאשר ארדואן 
האשים את ישראל 
ברצח עם. במקביל, 
ליברמן האשים את 

ארדואן כממשיך דרכו 
של גבלס ● מסיבות 
העיתונאים שקיימו 

השבוע ראש ממשלת 
ישראל וראש ממשלת 
טורקיה בהן הכריזו על 
פיוס בין המדינות, היא 

סיבוב נוסף בדרך המפותלת 
שביחסים בין ישראל וטורקיה 

שידעו עליות ומורדות מאז כינונה 
של מדינת ישראל ● האם זהו 

הסיבוב האחרון או שהמבצע הצבאי 
הבאה בעזה יגרום שוב להידרדרות 

ביחסים שבין שתי המדינות?

מאז     

טורקי

כ"ה בסיון תשע"ו 1/7/16
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טורקי
סכסוך הישראלי טורקי, הזין ופירנס ה

עיתונאים,  מעט  לא  השנים  במשך 
חוקרים, דיפלומטים ושאר מומחים.

רוב  תיכוני,  המזרח  במרחב 
למעט  ערביות  מדינות  הן  המדינות 
וטורקיה.  איראן  ישראל,  שלוש: 
מתוך  לשתיים  לפחות  ומתמיד,  מאז 
אירועי  מאז  מלאים.  דיפלומטיים  קשרים  היו  השלוש 
המרמרה, לראשונה, שלוש המדינות חיו בניתוק האחת מן 
ישראל לטורקיה,  בין  השניה, כאשר ברקע מתנהל סכסוך 

בין ישראל לאיראן ובין איראן לטורקיה.
לשני  כמותו  מאין  חשוב  המדינות,  בין  היחסים  שימור 
מעוצבת  התיכון  המזרח  של  שדמותו  בתקופה  הצדדים. 
מחדש ועלייתם של כוחות איסלאמיים קיצוניים המערערים 
עם  ישראל  של  ליחסים  התיכון,  במזרח  היציבות  את 

טורקיה, יש משקל סגולי חשוב ביותר.
בי  הקלעים  מאחורי  בעיקרם  שהתנהלו  דיונים  בתום 
 – המדינות  שתי  ראשי  השבוע  הודיעו  לטורקיה,  ישראל 
ראש ממשלת ישראל נתניהו וראש ממשלת טורקיה בינאלי 
כאשר  המדינות,  בין  פיוס  הסכם  שהושג  כך  על  יילדרים, 
עיקרי ההסכם בין המדינות כוללים: פיצויים בסך 21 מיליון 
דולרים למשפחות הרוגי משט המרמרה, החזרת השגרירים 
דרך  לעזה  טורקיות  סחורות  העברת  ולאנקרה,  אביב  לתל 
נמל אשדוד, הקמת תחנת כוח ומתקן התפלה בעזה ופתיחת 

משא ומתן לרכישת גז טבעי מישראל.
המדיני  הקבינט  אישר  רביעי  יום  של  הצהרים  בשעות 
ביטחוני את ההסכם עם טורקיה ברוב של שבעה תומכים 
מול שלושה מתנגדים. שר הביטחון אביגדור ליברמן, שר 
התנגדו  שקד  איילת  המשפטים  ושרת  בנט  נפתלי  החינוך 
הממשלה,  ראש  כולל  הקבינט,  חברי  יתר  בעוד  להסכם, 

הצביעו בעד.
של  הפומבית  והביקורת  הציבורית  הביקורת  בשל 
חתימת  את  להתנות  שביקשו  ושאול,  גולדין  משפחות 
הוחלט  החמאס,  מידי  בניהם  גופות  בהחזרת  ההסכם 
בישיבת הקבינט על הקמת צוות שרים שמתפקידו למצוא 

"מנופי לחץ" שיביאו לשחרור השבויים והגופות.

תולדות הקשרים 
הדיפלומטיים

מאז  ומורדות  עליות  ידעו  וטורקיה  ישראל  בין  היחסים 
נמנתה  טורקיה   1947 בנובמבר  ישראל.  מדינת  כינונה של 
מדינת  ולהקמת  החלוקה  לתוכנית  שהתנגדו  המדינות  עם 
ישראל בעצרת האו"ם. יחד עם זאת, לאחר שמצרים ולבנון 
 ,1949 במרץ  ישראל  עם  נשק  שביתת  הסכם  על  חתמו 
 1950 ובתחילת  ישראל,  במדינת  רשמית  טורקיה  הכירה 
אף כוננו שתי המדינות יחסים דיפלומטיים והחליפו ביניהן 
נציגים בדרגת ציר. בכך הייתה טורקיה למדינה המוסלמית 

הראשונה המכירה במדינת ישראל.
בתגובה לזעם בעולם הערבי על המהלך הטורקי, השיבו 
דובריה של טורקיה כי ארצם הייתה בין המדינות המערביות 
האחרונות שהכירו במדינת ישראל וכי אנקרה המתינה עד 
שהתברר מעל לכל ספק כי ישראל היא עובדה מוגמרת טרם 

הכירה בקיומה.
עם  דיפלומטיים  קשרים  בכינון  רב  עניין  היה  לישראל 
טורקיה, אשר כמדינה מוסלמית, הקרובה גאוגרפית וגובלת 
במספר מדינות ערביות שנמצאו בעימות עם ישראל, יכלה 
לסייע לישראל רבות בתחום המדיני, הכלכלי ואף הצבאי. 
מארבע  אחת  הייתה  אנקרה  החמישים,  שנות  בתחילת 
לצד  ישראלי  צבאי  נספח  הוצב  בהן  היחידות  הבירות 

הנספחים בוושינגטון, פאריס ולונדון.
טורקיה  בין  רשמי  תרבות  הסכם  נוסח  אף  ב-1953 
בתל  הנציגויות  דרג  להעלאת  ומתן  משא  והחל  וישראל 
אביב ובאנקרה – מצירות לשגרירות, אך תחילת כינונה של 
רבה  במידה  הגבילה   ,1955 בפברואר  ב-24  בגדאד  ברית 
את חופש התמרון של אנקרה - והשיפור המתוכנן ביחסים 

התרבותיים והמדיניים לא יצא אל הפועל.
התרחש  ישראל   - טורקיה  ביחסי  ראשון  ממשי  משבר 
בעקבות  קדש".  "מבצע  לאחר  מיד   ,1956 בנובמבר 
בת"א  הטורקי  לציר  באנקרה  החוץ  משרד  קרא  המלחמה 
לשוב לטורקיה כאשר דובר המשרד מודיע שהציר לא ישוב 
לתפקידו עד אשר "הבעיה הפלסטינית תמצא את פתרונה 

בצורה צודקת ובת קיימא בהתאם להחלטות האו"ם".
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במחצית השנייה של שנות החמישים ובראשית שנות השישים 
נמשכו מגעים בדרג בכיר בין טורקיה וישראל. המגעים התקיימו 
ליצור "חגורה פריפריאלית" של מדינות  בעיקר במסגרת הניסיון 
הפעולה  שיתוף  הידוק  באמצעות  התיכון,  במזרח  ערביות  שאינן 

המדיני והצבאי בין טורקיה, איראן, אתיופיה וישראל.
ב"חגורה  שנכללו  המדינות  ארבע  בין  הפעולה  שיתוף 
לחלוטין  ופסק  השישים  שנות  ודעך משלהי  הלך  הפריפריאלית" 
לאחר הדחת המלך היילה סילאסי באתיופיה והמהפכה האיראנית 

ב-1979.
"מדיניות  החלה  השישים  שנות  באמצע 
"מוצמדים"  שבה  למדיניות  )כינוי  ההצמדה" 
ישראל  ליחסי  טורקיה  ישראל  יחסי 
ששת  מלחמת  בעקבות   – והפלסטינים( 
1967. במהלך המלחמה  ביוני  הימים שפרצה 
ולאחריה הפגינה טורקיה סולידריות איתנה עם 
העולם הערבי: אנקרה הבטיחה שלא תאפשר 
שבשטחה  הצבאיים  בבסיסים  כלשהו  שימוש 
כנגד מדינות ערביות ומיד לאחר המלחמה היא 
מיהרה לתמוך בעמדות הערביות בדבר הצורך 

בנסיגה ישראל מכל השטחים הכבושים.
הייתה  כיפור באוקטובר 1973  יום  מלחמת 
היחסים שבין  בהתדרדרות  נוספת  ציון  נקודת 
טורקיה  תמכה  במהלכה  וגם  וישראל  טורקיה 
התמיכה  הערבי.  בעולם  רבה  בתקיפות 
ב-20  האו"ם  עצרת  בהחלטות  הטורקית 
משקיף  מעמד  הענקת  )בדבר   1974 בנובמבר 
 3379 והחלטה  פלסטין(  לשחרור  לארגון 
הציונות  הגדרת  )בדבר   1975 בנובמבר  מ-10 
ביותר  חדה  בצורה  הבהירו  גזענית(,  כתנועה 
את העדפותיה של טורקיה בסכסוך הישראלי 

כינונם  מאז  כמוהו  היה  שלא  לשפל  היחסים  את  ודרדרו  ערבי, 
ב-1950.

על  כבד  לחץ  הופעל  השבעים  שנות  של  השני  החצי  במהלך 
טורקיה לנתק את קשריה עם ישראל, לחץ אשר נבע מתלותה של 
על  טורקיה  של  התקיפה  העמידה  זאת,  עם  ערבי.  בנפט  טורקיה 
זכותה לקיים את הקשר הדיפלומטי עם ישראל הבהירה למדינות 
קלוש  הוא  ות"א  אנקרה  בין  לניתוק הקשר  להביא  ערב שהסיכוי 
ביותר – והלחצים בנושא אכן פחתו במידה רבה בין 1975-1979.

בשבוע האחרון של יולי 1980 פרץ משבר חמור ביחסי טורקיה – 
ישראל על רקע הדיון בכנסת על חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל. 
כבר ב-25 ביולי 1980, עוד בטרם אושר החוק רשמית, פרסם ראש 
החוק  את  להחיל  לניסיון  חריפה  גינוי  הודעת  דמירל  הממשלה 
מיד לאחר אישורו הרשמי של  ירושלים.  הישראלי על שני חלקי 
החוק, ב-30 ביולי 1980, החזירה טורקיה את מיופה הכוח בת"א 
ממשלת  הודיעה   1980 באוגוסט  וב-28  באנקרה  להתייעצויות 
טורקיה כי החליטה לסגור את הקונסוליה הכללית שלה בירושלים 
בתגובה למהלך הישראלי. אולם שר החוץ הטורקי ארקמן הודיע 
במקביל כי לסגירת הקונסוליה לא תהייה השלכה על דרג היחסים 

שבין טורקיה וישראל. למרות זאת, ב-26 בנובמבר 1980 הודיעה 
ממשלת טורקיה לממשלת ישראל, דרך צינורות דיפלומטיים, על 
כוונתה להוריד את דרג היחסים בין המדינות. מיד לאחר מסירת 
ישראל קראה טורקיה לסגל הדיפלומטי שלה  ההודעה לממשלת 
בישראל  להשאיר  מחליטה  היא  כאשר  לאנקרה  לשוב  בת"א 
דיפלומט בדרג של מזכיר שני. במקביל נתבקש הסגל הדיפלומטי 
של ישראל באנקרה, למעט המזכיר השני, לעזוב את טורקיה תוך 
שלושה חודשים. מאז, במשך מספר שנים, טורקיה נקטה במדיניות 

אנטי-ישראלית.
ישראל  בין  בקשרים  מחודשת  התחממות  החלה  מ-1986  החל 
לתחזוק  בכיר  בדרג  דיפלומטים  במינוי  שהתבטאה  לטורקיה 
טורקיה  ממשלת  התנגדה  עדיין  אולם  המדינות,  בין  הקשרים 
לקשרים קרובים מידי. למשל, הממשלה ביקשה מחברי פרלמנט 
של  החוץ  שרי  נפגשו   1987 בספטמבר  בישראל.  לבקר  שלא 
היחסים  הידוק  על  סוכם  בפגישה  האו"ם.  בעצרת  המדינות 
הכלכליים בין המדינות ושר החוץ של טורקיה נענה להזמנה לבקר 
המדינות  בין  הפעולה  שיתוף  הורחב  הפגישה  בעקבות  בישראל. 

באקדמיה, במסחר ובחקלאות.
הסכסוך  בצלו של  היחסים  הועמדו שוב  ו-1989   1988 בשנים 
הישראלי-ערבי. השנה הראשונה של האינתיפאדה הייתה רצופת 
גינויים פומביים מצד אנקרה כלפי ישראל, לצד הודעות תמיכה חד 
משמעיות בזכות הפלסטינים להגדרה עצמית, "על כל המשתמע 
מכך". בנובמבר 1988 מיהרה טורקיה להכריז על הכרה במדינה 
הלאומית  המועצה  הכריזה  כינונה  שעל  החדשה,  הפלסטינית 
הפלסטינית – והדבר עורר בישראל תגובה נזעמת. טורקיה הייתה 
המדינות  מבין  והראשונה  זו,  במדינה  הרביעית שהכירה  המדינה 

הטורקי  הכוח  מיופה  ישראל.  עם  דיפלומטיים  יחסים  המקיימות 
זומן למשרד החוץ בירושלים, שם הובעה מורת רוחה של ישראל 
על שטורקיה לא מצאה לנכון לשמוע את עמדתו של נציג ישראל 

רשמי בטרם החליטה על המהלך.
בינואר 1992 הועלה דרג היחסים בין ישראל לטורקיה. היחסים 
עם ישראל החלו להתמלא בתוכן, תחילה כלכלי ותיירותי ובהמשך 
במידה  לא  אך  הערבי,  העולם  רוחו של  למורת  וצבאי,  מדיני  גם 
 1992 יוני  בין  אנקרה.  של  המדיניות  על  להשפיע  עוד  שיכלה 
רמי  ביקורים  סידרה של  נערכה   1994 ונובמבר 
המדינות  שתי  בין  ביחסים  תקדים  חסרי  דרג, 
ושר  ויצמן  עזר  הנשיא  ביקרו  שבמסגרתם 
ממשלת  וראש  בטורקיה,  פרס  שמעון  החוץ 
ניצבה  טורקיה  בישראל.  צ'ילר  טאנסו  טורקיה 
איתן מאחורי מסכת היחסים הענפה עם ישראל 

והתנערה מההתקפות הערביות בנושא.
טורקיה  ביחסי  להסתמן  החלה   1996 בשנת 
הברית  את  לרבים  שהזכירה  תמונה  ישראל 
אמנם  ב-1958.  המדינות  שתי  בין  האסטרטגית 
את  להציג  ניכר  מאמץ  עשו  הבירות  בשתי 
כבעלי  הצבאיים,  כולל  המתהווים,  היחסים 
אופי בילטראלי וכבלתי מכוונים נגד צד שלישי 
כלשהו, אך הפילוסופיה הפרו-מערבית והפרו-

דמוקרטית של שתי המדינות יצרה תחושה אצל 
כאן  נרקמת  כי  התיכון,  המזרח  מדינות  שאר 
הקשר  מהידוק  יותר  רחוקות  שמטרותיה  ברית 
הבילטראלי. במהלך ביקור בישראל של סגן שר 
1996, הוא  בינואר  אויימן  אונור  החוץ הטורקי 
הגדיר את היחסים בין שתי המדינות כ"מצוינים 

בכל היבט שהוא".
לביקור  דמירל  הנשיא  הגיע   1996 במרס 
רשמי בישראל – ביקור ראשון מסוגו של נשיא 
הכלכליים  היחסים  את  לשיא  העלה  דמירל  של  ביקורו  טורקיה. 
את  המסיר  סחר  הסכם  נחתם  הביקור  במהלך  המדינות.  שתי  בין 
על  והוחלט   ,2000 שנת  עד  המדינות  שתי  בין  המכסים  מגבלות 
עיבוי הקשרים בתחומי החקלאות, התעשייה, התקשורת והרפואה 
כאשר הדגש הוא על תחומי ההיי טק, שהכלכלה הישראלית כה 
מצטיינת בהם. בין ישראל וטורקיה נוצרו יחסים קרובים במיוחד, 
וישראל הפכה לאחת  שניתן אפילו להגדירם כ"יחסים מיוחדים" 

המדינות הקרובות ביותר לטורקיה, אם לא הקרובה ביותר.

הידרדרות מחודשת
התדרדרות  ארדואן חלה שוב  טאיפ  רג'פ  כהונתו של  בתקופת 
האנטי-ישראלי  הקו  עקב  המדינות  שתי  בין  ביחסים  משמעותית 

והרטוריקה האנטי-ישראלית החריפה שנקט ארדואן.
מבצע  על  ישראל  את  בחריפות  ארדואן  תקף   2008 בדצמבר 
עופרת יצוקה. בתחילת המבצע כינה אותו "פשע נגד האנושות", 
וכעבור ימים אחדים הוסיף: "ישראל עושה מעשים לא אנושיים 

חיילי צה"ל מוכים ע"י פעילי המרמרה כפי שתועד ע"י דובר צה"ל

נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן            
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לאחר  אחדים  ימים  עצמה".  להשמיד  לה  שיגרמו  עזה,  ברצועת 
החלטת מועצת הביטחון על הפסקת אש קרא להרחיק את ישראל 

מהאו"ם, כל עוד אינה נשמעת להחלטה.
לאחר  בדאבוס,  העולמי  הכלכלי  הפורום  בכנס  מכך,  יתרה 
נטש  ישראל,  עמדת  על  בנאומו  הגן  פרס  שהנשיא לשעבר שמעון 
ארדואן בזעם את הבמה. במהלך מבצע עופרת יצוקה גם התקיימו 

בטורקיה הפגנות רבות כנגד ישראל.
אנטי  לשידורים  כתגובה  כאשר  הדברים,  הגיעו  השפל  לשיא 
ישראליים בתקשורת הטורקית, זימן סגן שר החוץ דאז דני איילון 
את השגריר הטורקי לשיחת נזיפה, כאשר הוא מקפיד להשפיל את 
כסא  על  להושיבו  שאג  כאשר  המצלמות  לעיני  הטורקי  השגריר 
גם  ביקורת  עליו  שנמתחה  לאחר  התנצל,  איילון  בהמשך  נמוך. 

בישראל וגם בטורקיה.
שתי  בין  ביחסים  נוספת  הידרדרות  חלה   2010 בשנת 
המדינות, בעקבות אירועי המשט לעזה, אותו הוביל ארגון 
IHH הטורקי בתמיכת ממשלת טורקיה - אירועים המכונים 
כוחות הצבא  ע"י  "אירועי המרמרה". המשט שנעצר  כיום 
הישראלי חולל את המשבר הדיפלומטי החמור ביותר מאז 
את  להחזיר  מיהרה  וטורקיה  המדינות  בין  היחסים  כינון 
שגרירה מתל אביב לאנקרה. ארדואן אף איים ואמר: "אם 
אויב  היא תהיה  כאויב,  רוצים את טורקיה   - -ישראל  אתם 

חזק וקשה".
את  ארדואן  תקף  האחרונות,  השנים  שש  במשך  מאז, 
ישראל בכל הזדמנות. תחילה ביקש שישראל תתנצל בפני 
את  לכרוך  החליט  בהמשך,  המשט.  אירועי  על  טורקיה 

נירמול היחסים בהסרת הסגר הימי מעל עזה.
פאלמר  דו"ח  מסקנות  פורסמו   2011 בספטמבר  ב-1 
והחריף  לעזה  המשט  אירועי  לבדיקת  האו"ם  ועדת  של 
הורדת  על  הודיעה  טורקיה  לישראל.  טורקיה  בין  המשבר 
גירוש  ועל  בלבד,  שני  למזכיר  הדיפלומטיים  היחסים  דרג 
שגריר ישראל בטורקיה. ב-6 בספטמבר 2011, הודיע ראש 
והקשרים  המסחר  קשרי  כל  ניתוק  על  ארדואן  הממשלה 
הצבאיים עם ישראל אולם בהמשך היום, התפרסמה הודעה 
קשרי  בהפסקת  ורק  אך  מדובר  כי  הטורקי  הממשל  מטעם 
המסחר הצבאיים והביטחוניים בין שתי הממשלות. מאוחר 
יותר הודיע ארדואן כי צוטט שלא כהלכה גם לגבי אמירותיו 
שספינות מלחמה של טורקיה ילוו ספינות סיוע לעזה לצורך 

הגנה עליהן מפני ישראל, ואמר כי אם ישראל לא תתערב בחופש 
כי  דרש  בטורקיה  הכללי  התובע  קרב.  ספינות  ישלחו  לא  התנועה 
המשט,  לעצירת  שפעלו  הישראליים  החיילים  שמות  אליו  יועברו 

לנקיטת הליכים משפטיים נגדם. 
לפני כשלוש שנים, במרץ 2013, בסיום ביקורו של נשיא ארצות 
הממשלה  ראש  התקשר  ובתיווכו,  בישראל  אובמה  ברק  הברית 
תקרית  על  והתנצל  ארדואן  הטורקי,  למקבילו  נתניהו  בנימין 
שנועד  חשאי  ומתן  משא  של  תחילתו  הייתה  זו  שיחה  המרמרה. 
להחזיר את נירמול היחסים בין המדינות והחזרת השגרירים לשתי 

המדינות.
כיצד  לבדוק  יהיה  מעניין  מחודש,  פיוס  על  ההחלטה  עם  כעת 
יתסדרו שרי הממשלה הנוכחיים עם דבריו של ארדואן בעבר שתקף 
את שרת המשפטים איילת שקד ואמר כי היא מזכירה לו את היטלר 
שאז  ליברמן,  במקביל,  עם.  ברצח  ישראל  את  האשים  בבד  ובד 
והביטחון של הכנסת, טען שארדואן הוא  ועדת החוץ  כיו"ר  כיהן 
בעודו  היום,  כיצד  לראות  יהיה  מעניין  גבלס".  של  דרכו  "ממשיך 

יצליח לבלוע את הגלולה המרה ששמה פיוס  מכהן כשר ביטחון, 
בין ישראל לטורקיה.

 "טורקיה כבר לא איתנו"
כבר ב-2009, לאחר אירועי המרמרה, פירסם האלוף במיל' יעקב 

עמידרור את דעתו בדבר כוונותיה של טורקיה.
לענייני  הירושלמי  "המרכז  בביטאון  בשעתו  שפורסם  במאמר 
הקוראים  בישראל  "יש  גלויות:  עמידרור  כתב  המדינה"  ציבור 
להנמיך את הטון ולהימנע מחיכוך וסכסוך מיותרים עם טורקיה – 
והם צודקים. אך אין לחיות באשליות, טורקיה כבר לא לצד ישראל.

"אסור לחיות באשליה כאילו טונים נמוכים בירושלים ישנו את 
המציאות באנקרה. אסור לחיות באשליה כאילו אם תתעלם ישראל 
שישוב  ערך  בעל  מישהו  שם  יהיה  טורקיה,  ממשלת  מהשמצות 
באשליה  לחיות  אסור  הפעולה.  שיתוף  לחידוש  דרכים  ויחפש 

שמדובר באירוע חולף.
לא  גם  הם  זמניים.  ואינם  מקריים  אינם  בטורקיה  "השינויים 
תוצאה של מעשה או מחדל של מדינת ישראל, אף אם עופרת יצוקה 
האיצה את המהלך הטורקי. שום פעולה של ישראל לא תביא את 
ואת תפיסת  ממשלתה המוסלמית של טורקיה להמיר את אמונתה 

עולמה, שבבסיסן אהדה לכל עניין מוסלמי.
"השינוי בטורקיה הוא פרי זרמים אידיאולוגיים עמוקים ויציבים. 
השינוי הזה הוא חלק ממהלך היסטורי המתרחש מול עינינו. עיקרו: 
העולם המוסלמי בכלל, וחלקו המזרח-תיכוני בפרט, הופכים דתיים 
המדינית  עולמם  לתפיסת  הקשור  בכל  יותר  הרבה  וקיצוניים  יותר 

והתרבותית.

לחלוטין  מנוגד  הוא  כי  יותר  חריף  הזה  התהליך  "בטורקיה 
למהפכה החילונית, ששינתה לכאורה את פניה של טורקיה לאחר 
השלטון  מפלגת  שמובילה  במהלך  יש  הראשונה.  העולם  מלחמת 
שלא  דבר  טורקיה,  של  המוסלמיים  לשורשים  חזרה  האיסלאמית 
נראה אפשרי שנים קודם לכן עקב מה שנתפס כהצלחה של המהפכה 
גם  מתלווה  לכך  אטאטורק.  כמאל  שהוביל  החילונית-מערבית 
מאמץ שהביא לגימודו של הצבא הטורקי שאיבד, בעידוד האיחוד 
האירופי, את תפקידו כמגן החילוניות הטורקית. עתה הצבא כמעט 
כפייה  בבחינת  אינם  הללו  השינויים  הפוליטי.  למשחק  מחוץ 
מהבחירות  ישירה  כתוצאה  נובעים  הם  איסלאמיים.  גורמים  של 
הדמוקרטיות, שבהן הצביע העם הטורקי עבור ממשלה בעלת גוון 

איסלאמי ברור".
חדשים.  אינם  גם  הללו  "השינויים  כי  מציין  עמידרור 
זה שנים רבות יותר ויותר צריחי מסגדים חדשים צומחים 
בכל מקום בטורקיה, וכבר שנים יותר ויותר נשים טורקיות 
המצביעה  תופעה  זו  יותר.  מסורתי  באופן  מתלבשות 
ואחרות מעידות  תופעות אלה  עולמן.  תפיסת  על  בפומבי 
על כך שמדובר בתהליך עמוק ומתמשך שלא יימוג במהרה.

"מדינה שהופכת מוסלמית יותר בעוד צבאה, בעל הברית 
העיקרי של ישראל, יוצא מתמונת קבלת ההחלטות – נוטה 
ונגד ישראל. זאת  באופן טבעי לטובת מדינות מוסלמיות, 
אינה  בה  השלטת  המפלגה  של  שהאידיאולוגיה  מדינה 
שונה מזאת של חמאס, ללא מרכיב הטרור הפלסטיני. כדאי 

להכיר בכך שאין ישראל יכולה לשנות זאת.
"איני יודע עד כמה האכזבה מכך שאירופה לא פתחה את 
זרועותיה כדי להכניס את טורקיה לאיחוד האירופי שיחקה 
תפקיד בהמרת התפיסה הטורקית, אך עתה ברור כי טורקיה 

האיסלאמית הקיצונית היא סכנה לאירופה הליברלית.
"לא אתפלא אם תגדל ההתנגדות להצטרפותה לאיחוד. 
יקבל  יביא לכך שהכיוון המוסלמי של טורקיה  זה  תהליך 

משנה תוקף".
להיזהר  הראוי  "מן  עמידרור,  מדגיש  זאת",  כל  "ועם 
במדינות  מהחשובות  עדיין  היא  טורקיה.  כלפי  בתגובות 
המזרח התיכון ובגלל גבולה הארוך עם איראן היא חשובה 
שבעתיים. מעבר לכך, עדיין יש לישראל וטורקיה אינטרסים 
משותפים, כמו לחימה בטרור הקיצוני שפגע בהן לא פעם. לשתיהן 
מול  הפעילות  את  אבל  הכלכליים,  הקשרים  את  לחזק  רצון  גם 
טורקיה יש לעשות בידיעה שבניגוד לעבר לא מדובר עוד בשותפה 

אסטרטגית של מדינת ישראל.
מדובר  הנוכחית,  המתיחות  להפגת  הנוסחה  תימצא  אם  "גם 
במדינה שהנהגתה הנוכחית מעדיפה את תפיסת העולם המוסלמית 

ואת הידידות עם מדינות ערב על פני ברית עם ישראל.
"איני יודע אם יש בטורקיה שאיפות נסתרות לחידוש הח’ליפות 
ספק  אין  אבל  הראשונה.  העולם  מלחמת  אחרי  מיד  שבוטלה 
שממשלת טורקיה, עם רוח גבית ציבורית חזקה, רוצה להחזיר את 
חשבון  על  רק  לבוא  יכול  זה  האיסלאמי.  הקונצנזוס  ללב  טורקיה 

ישראל ולא בשותפות איתה.
"צריך 'לשנות דיסקט' באשר למערכת היחסים עם טורקיה: היא 
כבר לא איתנו. צריך לחשוב כיצד להביא לכך שלא בכל מחלוקת עם 
גורם ערבי או מוסלמי היא תהיה נגדנו – וכיצד להסתדר בלעדיה".


ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו                   צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 
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בכל שנה, בשבוע בו אנו קוראים את פרשת קורח, היה 
מקדיש מרן זצ"ל את דרשותיו ושיעוריו לתוצאות ההרסניות 

של המחלוקת, ובפרט לחומר עוון ביזוי תלמידי חכמים. 
פעם סיפר לנו מרן בשלחן שבת, על חכם אחד בארה"ב, 
עשיר גדול ומחזיק ביד תלמידי חכמים, ששמו - ר' יהודה 
פיו  פסק  לא  ממש,  זקנותו  עד  שנותיו,  בכל  ז"ל.  צפדייה 
עשירים  כמה  התקוממו  אחת  פעם  והנה,  התורה.  מלימוד 
רבות  מתריע  שהיה  כך  על  המקום,  רב  נגד  מהקהילה 
היה  המקום,  לאנשי  מעורבים'.  'ריקודים  כנגד  בשיעוריו 
'מצוה',  זו  מעורבים  שריקודים  הם חשבו  סוג של מחלה: 
כדי להציל את בחורי ישראל מהתבוללות. לכן ועד הקהילה 
היו מארגנים פעם בשבוע מסיבה בליווי כלי נגינה, באולם 
חברתיים  מפגשים  שם  ומקיימים  הכנסת,  לבית  הסמוך 
וריקודים מעורבים. הרב עמד בפרץ ואסר זאת בתכלית, ואף 
נתן הוראה לגבאי בית הכנסת שלא לפתוח את האולם בפני 

הבאים.
של  חמתם  בערה  פעמים,  כמה  הרב  זאת  שעשה  אחר 
ראשי הקהילה והם גמרו אומר לצאת נגדו בחרב וחנית. הם 
כתבו מכתב חריף, עם שלל ביטויים קשים ופוגעניים כנגד 
הרב, והחתימו את אנשי המקום. באו אצל ר' יהודה צפדייה 
וביקשו ממנו לחתום גם הוא, כאחד מנכבדי הקהילה, אך 
הוא סירב בתוקף: "וכי יש לרב איזה אינטרס בזה? הלא הוא 

אומר בקול צלול את דעת תורתינו הקדושה!" אמר להם.
חברותך  את  נפסיק  אנחנו  תחתום,  לא  "אם  לו:  אמרו 
בקהילה". משמעות הדבר הייתה ברורה: סוחרי המקום היו 
מסתחרים איש עם רעהו, וצעד שכזה עלול לפגוע בפרנסתו 
צריך  לא  "אני  נכנע:  לא  מיודענו  אך  משמעותי.  באופן 
אתכם", אמר. "לא אעשה את הנבלה הזאת לפגוע בכבודו 

של הרב".
צער  מרוב  דמעות  זלגו  ועיניו  המכתב  את  קיבל  הרב 
נשאר  לא  ימים,  חודש  בתוך  יהודה:  ר'  סיפר  ועלבון. 
היו  הם  אחד.  אפילו  המכתב  את  שכתבו  אנשים  מאותם 
ובכולם פגעה מידת הדין. הם חלו  ימיהם,  אנשים במבחר 
בפתאומיות ומתו. "כמה אני מודה לה' שלא התפתיתי ללכת 
בעצת רשעים", אמר. הוא חי למעלה מתשעים שנה, בזכות 

השמירה על כבוד התורה.
גם  נגע המחלוקת פשה  הרב, בשנים האחרונות  לצערנו 

השנים,  כל  במשך  זצ"ל.  מרן  פטירת  מאז  בפרט  במחננו, 
נלחם מרן למנוע מחלוקת, גם כשהיה צריך למחול על כבודו 
לשם כך. בסוף ימיו, ניכר היה שהנושא מטריד את מנוחתו. 

מה שאנחנו רואים כיום, בלי ספק מסב לו צער גדול.

תרבות רעה בביתו של אדם

מרן  בפני  דיבר  מהמקורבים  שאחד  מקרה  זוכרת  אני 
זצ"ל בחוסר כבוד כלפי הגרא"מ שך זצ"ל. הדברים נאמרו 
בלהט, מתוך מחאה על כבודו של מרן, וסערת רגשות עקב 
מאורעות התקופה, אולם הסטירה המצלצלת שקיבל באותו 
עשורים  שלושה  כמעט  היום,  עד  באוזניו  מהדהדת  הרגע, 
לאחר מכן. "ככה לא מדברים על גדולי תורה", אמר לו מרן. 
אחרי שנים, סיפר אותו אדם למרן את אשר אירע באותו 
היום. "קיבלתי מהרב הרבה צ'פחות של חיבה", הוא אמר 

לו, "אבל הצ'פחה הזו שינתה את חיי". 
כיצד  האחרונים,  בשבועות  גם  נתקלים,  אנחנו  אחת  לא 
מנצלים כמה בודדים בעיתונות החרדית את הבמה שניתנה 
בארסיות,  בציניות,  תורה.  גדולי  ולהשמיץ  לתקוף  להם, 

כמעט בשנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים. 
זו אינה תופעה חדשה. עיתונאים המעבירים ביקורת על 
או  לעצב את השקפתם,  מנסים  תוך שהם  תלמידי חכמים, 
לקבוע מהי רמתם התורנית, הפכה לשכיחה מאוד לצערנו. 
ה'נוער  לתופעת  הסיבות  את  מחפשים  כולנו  שבו  בעידן 
וצוברת תאוצה, כדאי גם לשים לב איזה  הנושר' שהולכת 
תכנים נכנסים אלינו הביתה במסווה של 'חרדיות', רומסים 
החינוך  יסודות  את  והורסים  ילדינו  של  נפשם  עדינות  את 

הטהור. עמלנו – אלו הבנים. לא חבל שילך העמל לריק? 
מרן הקפיד במשך כל השנים שלא להכניס לביתו עיתון 
גדולי  כלפי  בזלזולו  נודע  הקודם  בגלגולו  אשר  מסוים, 
ישראל שלא מצאו חן בעיני עורכיו. "זו תרבות רעה בתוך 
בו  ספר אחד שנדפס  פעם  וכשראה  אמר.  אדם",  ביתו של 
מכתב העוסק בשבחו של אותו עיתון, כתב בגליון הספר: 
ואסור  חכמים,  בתלמידי  וזלזול  הרע  בלשון  מלא  "עיתון 

לקרוא בו".
עם כל הכאב, גם בחלוף אלפי שנים מאז שנקברו קורח 

כבירה  היסטורית  הוכחה  לנו  לספק  הדואגים  יש  ועדתו, 
בכל  מסתתרים  חלקם,  לפחות  מתו.  לא  עדיין  קורח  שבני 

שבוע בדוכני העיתונים.

ה' לא לוקח שוחד

הוא היה אומר: יש אנשים שהם 'נטורי קרתא', צדיקים 
להם  תופסים  התורה,  מצוות  כל  את  המקיימים  וחסידים 
אותו.  ומחרפים  מבזים  'ציוני',  שהוא  שחושדים  רב  איזה 
וכי ה' יסלח להם שהם עושים דבר כזה? אפילו הם עושים 
הרבה מצוות, זה לא יעזור כלום. ה' לא יקח שוחד! הוא לא 
אומר 'יש לאדם הזה הרבה מצוות, ננכה מצוה על עבירה'...

אפילו  חברו,  את  לצער  שלא  להיזהר  אדם  צריך  כמה 
שמוריד  עד  חברו  את  שמצער  אדם  שמים.  לשם  שכוונתו 
דמעות, הדמעות הללו שורפות אותו. גם אם יגיד 'התכוונתי 
וכוונתו  ידו לאש  לשם שמים', הוא כמו אדם שמכניס את 
עד  מהיום  שיתכוון  הכוונה?  לו  תעזור  האם  שמים.  לשם 

מחר...
לפעמים אדם חושב שאיזה תלמיד חכם לא עשה כהוגן, 
בנפשו  כי  יודע  לא  הוא  פיו...  רסן  שולח  הוא  כעס  ומרוב 
הוא! מאבד את כל העולם הבא שלו. בשביל מה? מה הוא 
מרוויח באותה שעה? אשרי אדם שנותן מחסום בפה שלו. 
מוות וחיים ביד הלשון. אמנם אם היה מוות של העולם הזה 

בלבד, החרשתי. אבל מאבד גם את העולם הבא שלו! 
אדם כזה נקרא שמו 'אפיקורס'. מה זה אפיקורוס? אפיק 
רסן - מוציא את הרסן מפיו. למה לך לדבר על חכמים? מה 
אכפת לך? הרבה פעמים הוא לא יורד לסוף דעתו של החכם. 
וגם לא תהרהר אחריו. כל  מה הרווח שלך שאתה מדבר? 
מהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה. כמה טוב שאדם 
תמיד ימצא את הדרך להעסיק מחשבותיו רק בענייני תורה 
ומצוות. לא לחשוב, למה פלוני אמר כך ולמה עשה כך. זו 

סכנה גדולה לעולם הבא שלו!
כמה אדם טורח על קיום המצוות, ולפעמים מוציא עליהם 
ממון רב. והנה במחי יד, אמר מילה אחת על תלמיד חכם, 
נעשה אפיקורוס והפסיד את כל העולם הבא שלו. כל יגיעתו 
לריק ולבהלה. לא חבל על המצוות והמעשים טובים שלו?   

היכן מסתתרים בני קורח בעידן המודרני? 
הסטירה המצלצלת ששינתה את חיי ה'מקורב'

בני קורח לא מתו

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

בתוך חודש, לא נשאר מכותבי המכתב אפילו אחד. מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90
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בפיקוח צמוד 

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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מעצמה 
של 

חסד
שמעון דדון

סיפור חייו של מוטי זיסר ז"ל, שנפטר בשבוע שעבר יכול למלא כמה ספרים עבים במיוחד  מבחור רגיל, בן 
לניצולי שואה, הפך לטייקון כלכלי רב זרועות בארץ ובעולם, שהיה מעורב בעסקי ענק ובהקמת מרכזי קניות 
ענקיים  בד בבד, תרם מהונו כל העת לתורה ולצדקה, ויחד עם רעייתו הקימו את המאגר הלאומי של מח העצם 
בישראל, ב'עזר מציון', שהציל עד היום 2,000 איש  היה בין מקימי 'מאורות הדף היומי' וסייע למפעל האדיר 
הזה כל שנותיו, וגם אנשים פרטיים ידעו למצוא את אוזנו הקשבת  אבל סיפור חייו הסתיים בצורה טראגית: 
אחרי חודשים ארוכים של מחלה קשה, ואחרי השנים הקשות בחייו מבחינה כלכלית, החזיר את נשמתו ליוצרה 

 ידידיו: הגרח"ד קובלסקי, הרב חנניה צ'ולק ועו"ד חנוך וינדרבוים, מספרים על האישיות המיוחדת

"נוהגים לומר על אנשים שהם גדולים מהחיים. מוטי לא 
היה גדול מהחיים, הוא היה החיים עצמם" – כך פתח הרב 
ישראל מאיר לאו, רבה של תל אביב יפו, את הספדו על 

איש העסקים מוטי זיסר שהלך לעולמו בשבוע שעבר.
יותר את האיש  דומה שאין מילים שיוכלו לתאר טוב 
ופועלו. איש עסקים רחב לב ובעל מעוף, שלזכותו נזקפות 
בזכות  גם הצלת לא מעט אנשים ממוות  כמו  רבות  זכויות 
ארגון  של  העצם'  'מח  מאגר  הקמת  למען  ועשייתו  תרומותיו 

'עזר מציון', ועוד פעולות רבות.
בשבוע שעבר נפטר זיסר נפטר ממחלת הסרטן בגיל 60. זיסר, נחשב בתקופות 

רבות לאחד היזמים הישראלים הבולטים בתחום הנדל"ן.
זיסר נולד בשכונת התקווה להורים ניצולי שואה מחסידות סוכטשוב. הוא גדל 

בבני ברק, למד בישיבת "נתיב מאיר" ושירת כקצין בחיל השיריון במסגרת ישיבת 
ההסדר הראשונה, "כרם ביבנה". לאחר השחרור, למד תואר ראשון בכלכלה.

ואשתו,  הוא  החלו  הזה  מהמקום  הסרטן.  במחלת  זיסר  חלה  שנה  כ-20  לפני 
 - "אורנית"  את  הקימה  זיסר  ומוטי  ברכה  קרן  בתחום.  לפעול  זיסר,  ברכה  ד"ר 
בית החלמה לילדים ולבני נוער חולי סרטן בפתח תקווה; וכן את בנק מח העצם 

בישראל, בעלות של עשרות מיליוני דולרים, שניהם במסגרת "עזר מציון". 
ניצלו  זה,  מאגר  בזכות  תורמים.  בבנק  לצורך  הבנה  מתוך  נבנה  הזה  המאגר 
כאמור, עד היום, כאלפיים חולים. זיסר, הבריא בינתיים, אך לדאבון הלב המחלה 

תקפה אותו שנית.
בשוק ההון ייזכר זיסר בעיקר בזכות הרכישה של חברת אלביט הדמיה )חברה 
שעסקה אז בתחום הטכנולוגיה הרפואית, ש.ד.(, שלתוכה יצק את פעילות הנדל"ן 

שלו במזרח אירופה, ושאותה הוביל לגבהים חדשים.
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ב-1999 רכש זיסר, אז יזם מוכר בתחום הנדל"ן המקומי, את מניות 
תקופה  לאותה  עד  אי.די.בי.  קבוצת  מידי  הדמיה  באלביט  השליטה 
הרפואיות,  הטכנולוגיות  בתחום  בהשקעות  הדמיה  אלביט  עסקה 
שרובן נמכרו קודם להעברת השליטה לידי זיסר. בשוק ההון חששו 
שהשנים  אלא  הנדל"ן.  בתחומי  להשקעות  הסבתה  מהשלכות  רבים 

הבאות דווקא עשו חסד עם החברה וכלל בעלי מניותיה.
מזרח  במדינות  מסחר  במרכזי  המחסור  את  זיהו  ואנשיו  זיסר 
אירופה, והחלו להקים בהן עשרות קניונים, שמרביתם נמכרו ברווח 
גדול בשנים 2005-2007, והזניקו את שוויה של אלביט הדמיה לשיא 
של יותר מ-5 מיליארד שקל, כאשר זיסר עצמו מחזיק ביותר ממחצית 

ממניותיה.
 ,2008 של  העולמי  הכלכלי  המשבר  בעקבות  האחרונות,  בשנים 
בחברת  אחזקותיו  כל  את  למכור  נאלץ  והוא  לקשיים  עסקיו  נקלעו 

אלביט הדמיה.

ההתחלה: הקמת עמנואל
עזרה  זיסר היתה אף היא ממניעים של  תחילת דרכו העסקית של 
לציבור החרדי. יחד עם בן דודו, פנחס ארנרייך, ואיש העסקים היהודי 
בריטי, זלמן מרגוליס, הוא ייסד ב-1980 את חברת "כוכב השומרון", 
שיזמה את הקמת היישוב החרדי עמנואל שבשומרון. עמנואל גדלה, 

אבל החברה קרסה ב-1985, שנתיים לאחר שזיסר עזב. 
"מרכזי  חברת  את  הקים  זיסר  השומרון",  מ"כוכב  שפרש  בזמן 
הוא  ב-1985  שלו.  והנדל"ן  היזמות  עסקי  לבסיס  שהיתה  שליטה", 
נסע לדרום אפריקה ועבד שם במשך חמש שנים כשותף ובעל מניות 

בחברת "טליה", שבנתה שם ערים שלמות.
בהרצליה.  המרינה  להקמת  במכרז  שליטה  מרכזי  זכתה  ב-1988 
כשבינתיים זיסר בנה גם את המרינה באשקלון והקים את פרויקט סי 

אנד סאן על חוף תל אביב.
זיסר  רכישת השליטה באלביט הדמיה, בשנת 1999, הקפיצה את 
זיסר,  שלח  הנדל"ן  עסקי  על  נוסף  עסקיו.  במסגרת  נוספת  מדרגה 
ידיים גם לפעילויות בתחומי הטכנולוגיה  באמצעות אלביט הדמיה, 

והאופנה. 
לפני מספר שנים, ולאחר שנים ארוכות, חזרה מחלת הסרטן ותקפה 
אותו. או אז הסתייע בתרומת מח עצם מהמאגר שהוא היה ממקימיו. 
נדרש לתורם מבנק מח העצם אותו הקים אמר אז:  על כך שהוא 
"כמו שאחד הקים בנק, בסוף הקב"ה שלח אותו להיות הקליינט של 
הבנקאית  אבל  עצמי,  של  הבנק  של  הקליינט  נהייתי  אז  הזה.  הבנק 
את המאגר  ברכה שמתפעלת  כלפי אשתו  והחווה  סיים  בי",  טיפלה 

עד לימים אילו.
עמותת עזר מציון, שפעילותה נתמכה רבות על-ידי זיסר, הגדירה 
אותו לאחר פטירתו כ"שותף אמיתי ויקר לדרך, האיש עם הלב הרחב 

והאוהב והאיש שכולו חסד ונתינה למען הכלל והפרט". 
שתיבדל  רעייתו,  וברכה  "הוא  כי  נכתב  העמותה  הודעת  בהמשך 
לתורמי  הלאומי  להקמת המאגר  חייהם  את  הקדישו  ארוכים,  לחיים 
חיי למעלה מ-2,150  ניצלו עד כה  ובזכותו  עזר מציון  מח עצם של 
חולים בארץ ובעולם. עזר מציון איבדה אדם יקר ואהוב ומחבקת את 

משפחתו".

הפרויקט הרוחני של חייו
הרבים  מידידיו  לאחדים  פנינו  לזכרו,  השבעה  ימי  תום  לקראת 
ל-60  לדחוס  שהצליח  האיש  אודות  ראשון  מכלי  לשמוע  וביקשנו 

שנותיו עשייה של חיים שלמים.
אחד הפרויקטים הגדולים של חייו היה מפעל 'מאורות הדף היומי', 

אותו הקים בצוותא עם הגאון הרב חיים דוד קובלסקי שליט"א.
בשיחה מיוחדת עם 'כל ישראל' מספר הרב קובלסקי אודות הימים 
שקדמו להקמת המפעל העצום, שמביא מידי יום את התלמוד הבבלי, 

בין שאר הלומדים, אל אלפי אנשים שלא הכירו צורת אות יהודית.
הסיבה  היה  הרעיון,  לפני  חודשים  כמה  שנפטר  מוטי,  של  "אביו 
גם  יומי,  דף  יום  מידי  ילמדו  שבמסגרתו  ארגון  הקמת  על  להחלטה 

אנשים שלא קשורים לעולם החרדי", מספר הגרח"ד.
לדבריו, "מוטי רצה שכל אחד ילמד, גם במיטת חוליו תמיד לכך. 
לו  נתן  הזה  הלימוד  בזכותו.  תורה  לומדים  יהודים  זכה שאלפי  הוא 

כוחות מיוחדים שעזרו לו להתמודד עם המחלה בשעותיו הקשות".
"ותן  גם דחף להוצאת ספרי  "הוא  ומספר,  קובלסקי ממשיך  הרב 
ומאמרי  הבבלי  התלמוד  גמרות  את  קלה  בלשון  המבארים  חלקנו", 
חז"ל, בצורה נגישה גם לאנשים שלא מורגלים בלימוד גמרא וקריאת 

השפה הארמית.  
"הוא היה הגרעין המייסד של השיעור הראשון, לזכר אביו, ומשם 
והתפתח. בזכותו הקמנו בהמשך את בית המדרש למגידי  הכל הלך 
היומי  הדף  שיעורי  למסירת  אוריין  ברי  אברכים  שמכשיר  שיעורים, 

ברחבי הארץ", אומר הגרח"ד.
"משם זה המשיך לאלפי סיומי מסכת ועד למפעל של תורה בסדר 
גודל עצום". לשאלתנו אודות מספר הלומדים, מספר מגידי השיעורים, 
ומספר דפי הגמרא הנלמדים בחסות הארגון, אומר הרב קובלסקי כי 
"מוטי תמיד היה שואל אותי; "בכמה אנו אוחזים?", והייתי אומר לו 

שאחרי השיעור ה-1,000 הפסקתי לספור... 

"מוטי אהב לתת", ממשיך הגרח"ד, מתי שרק אפשר ועדיף בסתר. 
יש לו כל כך הרבה זכויות. אך מפעליו הרבים לא הסתיימו, אישתו 
במפעליו  שלו  החסד  בעשיית  ממשיכה  ימים,  שתאריך  ברכה,  ד"ר 

הרבים גם בימים אלו".

הקמת מאגר לאומי
הפכה  מזמן  שכבר  מציון'  'עזר  עמותת  מייסד  צ'ולק,  חנניה  הרב 
השתלשלות  את  ישראל'  'כל  בפני  גולל  וחסד,  עשייה  לאימפריית 
המאורעות שקדמו להקמת מאגר 'מח העצם' הראשון מסוגו בארץ – 

שכבר הציל כ-200 בני אדם.
של  העצם  מח  ומאגר  'אורנית'  מרכז  של  מהמקימים  היה  "מוטי 
'עזר מציון'. הוא סייע בגיוס תרומות בארץ ובחו"ל והיה מעורב בכל 
הלוגיסטיקה שכרוכה בהקמה של ארגון בסדר גודל כזה", אומר הרב 

צ'ולק.
היום למעשה, ברכה אישתו  "גם  ומפרט,  עזר מציון ממשיך  יו"ר 
ממשיכה את העשייה, גם בבית ההחלמה 'אורנית' וגם בהגדלת מאגר 

מח העצם של הארגון".
"מוטי זכה להציל בחייו כ-2,000 בני אדם", מספר הרב צ'ולק, "יש 
לו כל כך הרבה זכויות. מוטי ידע שכשאדם עולה לבית דין של מעלה 

לא מלווין לו לא כסף ולא זהב אלא מצוות ומעשים טובים.
של  הסדרים  את  שייסד  זה  היה  והוא  גדול  מעוף  בעל  היה  "הוא 

"יששכר וזבולון" עם כמה גופים", מזכיר הרב צ'ולק לסיום.

סמל לניצול הזמן
ספד  וידרבוים,  חנוך  עו"ד  ארוכות,  שנים  במשך  וידידו  חברו 
באוזנינו אודות האישיות המיוחדת שאפיינה את איש העסקים הרב-

גוני.
"מוטי היה אישיות מיוחדת", פותח וידרבוים, ומזכיר את דברי הרב 

לאו מתחילת הכתבה לפיהם 'מוטי היה החיים עצמם'. לדבריו, "אין 
דרך טובה מזו לתאר את מוטי".

"מעבר להיותו איש עסקים מצליח", ממשיך וידרבוים, "היה מוטי 
אנשים שחיים  יש  מנוצלת.  היתה  בחייו  דקה  כל  הזמן,  לניצול  סמל 
90 שנה ולא מספיקים לעשות ולפעול מה שמוטי הספיק ב-60 שנים 

בלבד".
עו"ד וידרבוים: "מוטי היה איש חסד בכל מהותו. כתוב; "ואברהם 
ימיו,  כל  עם  שבא  פירושו  בימים"  ש"בא  ומבואר,  בימים"  בא  זקן 
ימים  היו  אז  עד  ימיו  שכל  היינו,  יום.  אף  חסר  ולא  שלמים  שכולם 
שלמים ומלאים בעבודת ה', במצוות ומעשים טובים – כך בדיוק היה 

מוטי, תמיד בעשייה, תמיד בנתינה.
"מוטי היה "מיטיב", כמו שמבאר הרמח"ל על הקב"ה, שברא את 
'גוטער',  היה  ויותר מזה; מוטי  העולם על מנת להיטיב עם ברואיו. 
הסובבים  לכל  וגוטער  לחבריו  גוטער  למשפחתו,  גוטער  טוב.  איש 

אותו", מספר וידרבוים.
וינדרבוים ממשיך, "מוטי זכה להציל 30 איש מידי חודש בחודשו. 
כתוב 'כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא', מוטי 
הציל בכל חודש 30 בני אדם ממוות בזכות מאגר מח העצם שלו סייע 

בהקמתו והיה ממייסדיו".
מפעל  בהקמת  וסיועו  עשייתו  על  אור  ושופך  ממשיך  וידרבוים 
'מאורות הדף היומי'. "יחד עם הרב חיים דוד קובסלקי שיבלחט"א, 
הקימו את ארגון הדף היומי והביאו את לימוד הגמרא לקהלים שלא 

ידעו מה זו אות יהודית".
בשקט  רבות,  פעמים  הולך  היה  ”מוטי  אנקדוטה:  מוסיף  הוא 
ובסתר, ומחפש כלות וחתנים חסרי אמצעים וממלא את כל מחסורם. 
כמה פעמים היה מוטי בין חיים ומוות ולא מן הנמנע שאותם כלות 
וחתנים שהציל על ידי עזרה וסיוע, עמדו לו להינצל פעם אחר פעם".

"מוטי היה אדם מזן נדיר, לא רואים הרבה כאלה בימינו, היה בעל 
מעוף עצום שלרגע לא נח, ומעגלי החברים שהקיפו אותו תמיד יעידו 
על טוב ליבו, מעשיו הנאצלים, ועל זכויות הרבות. יהי זכרו ברוך", 

סיכם בכאב.

הרב חנניה צ'ולק

עו"ד חנוך וינדרבויםהרה"ג חיים דוד קובלסקי
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בעולם האסוציאציות, שוקולד מתקשר לרגעים של אושר 
טוב  שוקולד  של  שקוביה  מסכימים  כולם  טוב.  רוח  ולמצב 
שלשוקולד  שיאמרו  ויש  יותר,  לנעים  רגע  כל  להפוך  יכולה 
שוקולד  השקת   לרגל  הבריאות...  עם  מיטיבות  סגולות  אף 
'ספלנדיד' של עלית בכשרות הבד"צ העדה החרדית, החלטנו 

ללמוד על 'ספלנדיד' בפרט ועל שוקולד ככלל.

מה בעצם סוד קסמו של שוקולד הספלנדיד? 
מרכיב מוצקי הקקאו בספלנדיד הוא שעושה את ההבדל - 
דבר ידוע בעולם הוא שככל שאחוזי מוצקי הקקאו בשוקולד 

גבוהים, כך גם איכותו של השוקולד גבוהה.
את הספלנדיד מרכיבים 5 סוגים של פולי קקאו שמגיעים 
ממרכז אמריקה, מערב אפריקה ודרום מזרח אסיה – שילוב 
הטעם  ואת  שלו  הייחודית  הארומה  את  לספלנדיד  שמעניק 

המשובח.
הקקאו  ממרכיבי  פותח   - ספלנדיד  מריר  שוקולד  מתכון 

האיכותיים ביותר שיש בעולם:
1. בחרנו בקפידה פולי קקאו איכותיים מהזן הטוב

ביותר- זן הקריולו.
2. ערבבנו קקאו ממקורות שונים בעולם על מנת להגיע

לתערובת מוקפדת אשר תעניק לשוקולד טעם מריר
איכותי עם ארומות נהדרות ומרקם נעים.

3. הקפדנו לשלב כמויות קקאו ממקורות שונים
ולהגיע לאחוז מוצקי קקאו אשר יאפשר לצרכן

ליהנות מהסגולות של קקאו איכותי מבלי להתפשר
על הטעם.

4. תהליך הייצור במפעל הותאם במדויק לאחוזי הקקאו
לטעם  להגיע  מטרה  מתוך  מכיל,  שהמוצר  הגבוהים 

והמרקם האיכותי של ספלנדיד.

איך טועמים שוקולד איכותי?
יש לוודא שהחך שלנו ניטרלי, לא כדאי לעשן לפני טעימת 

שוקולד, לשתות קפה וכו'.
לבן/קרקר  לחם  אכילת  ע"י  בפה  הטעמים  את  לנטרל  יש 

ללא מלח או מים מינרלים.
נטעם את השוקולד בטמפרטורת החדר ולא ישר מהמקרר 

או ממקום חם.
שלנו  לחושים  ומודעים  קשובים  שיותר  כמה  להיות  ננסה 

בזמן הטעימה:
צבע  בעל  מבריק,  שוקולד  הוא  איכותי  שוקולד   - מראה 

אחיד, עם פני שטח חלקים וללא סימני הלבנה.
קול - שבירת שוקולד איכותי צריכה להיות מלווה בקול חד 

וברור ולא צליל עמום או מתפורר.
ריח - ריח השוקולד צריך להיות בהתאם לסוג השוקולד: 
הריח  גבוה  מוצקים  אחוז  עם  שוקולד  טועמים  אנחנו  כאשר 
צריך להיות ריח חזק של קקאו עם נגיעות של וניל ולעיתים 
לפני  השוקולד  את  להריח  ניתן  פירותית.  קפה/ארומה 
הטעימה , ובזמן שהשוקולד נמס בפה יש לשים לב לארומות 

שעוברות מהפה אל האף.
להתמוסס  לשוקולד  לתת  יש  ביותר.  החשוב   - טעם 
מנת  על  מעט  השיניים  עם  אותו  לשבור  ניתן  בפה,  באיטיות 
כדאי  לא  אך  והארומות,  הטעמים  ומעבר  ההמסה  את  לזרז 
ללעוס ולבלוע במהירות. יש לשים לב איך השוקולד מתפזר 
בפה, האם הוא נעלם מהר מן הפה ואיזו תחושה וטעמים הוא 

משאיר אחריו.

שוקולד לבוגרים שביננו...
מי שיודע להעריך שוקולד, יודע להעריך את איכויותיו של 
'ספלנדיד'. בגלל טעמו המריר מעט הילדים הקטנים שלנו לא 
שוקולד  בהחלט  הוא  ספלנדיד  לטעם,  מיד  יתחברו  בהכרח 
ששמורה  הנאה  המבוגרים  לנו  שמשאיר  מה  עניין...  למביני 

רק לנו. 
מסתבר שלשוקולד יש השפעה חיובית על מצב רוחנו, לא 
רק בזכות טעמו המעולה. התירמין והפנילאתלאמין - רכיבים 
ויש בידם את  המצויים  בקקאו  נמצאו קשורים למצב הרוח 

מרכיבים  ומיוחדת.  נפלאה  הרגשה  לנו   להעניק  האפשרות 
אלו, בנוסף כמובן לטעם הנהדר של הקקאו, ידועים כתורמים 
למצב הרוח הטוב ולעיתים אף לירידה ברמת המתח והעייפות 

ולכן רבים מאתנו כל כך אוהבים את השוקולד.
איך אומרים שוקולד באצטקית?

ופינוק,  מותרות  המסמל  כמוצר  בתרבותנו  נתפס  שוקולד 
אך נראה כי תפיסה זו החלה עוד הרבה לפני המאה הקודמת. 
האינדיאנים  היו  הקקאו  משקה  את  צרכו  אשר  הראשונים 
באמריקה, משקה הקקאו נחשב היה למשקה מחזק המשיב 
בתקופת  ומבוקש.  יוקרתי  מאוד  היה  ולכן  הנעורים  כח  את 
השוקולד  הפך  האצטקים,  שליט  מונטסומה,  של  שלטונו 
ליוקרתי אף יותר כאשר מונטסומה התיר את שתיית הקקאו 
רק לגברים בעלי מעמד גבוה במיוחד. האמונה הרווחת בקרב 
האצטקים הייתה כי "כוס מהמשקה מאפשרת ללכת יום שלם 

ללא אוכל ושתייה".

הזהב החום...
לתוך  גם  המשיכו  בשוקולד  והעיסוק  היוקרה  אווירת 
בידי  ורק  אך  בקקאו  שימוש  נעשה  במהלכה  ה-17,  המאה 
האריסטוקרטיה הספרדית, שכן מחירו באותה התקופה היה 
מאוד גבוה והמתכון להכנת השוקולד נשמר כסוד למורמים 

מעם, במשך שנים רבות.
במאות מאוחרות יותר הופץ הסוד להכנת המאכל והמשקה, 
אך השוקולד עדיין נשאר כמותרות וכדבר אותו נהוג לצרוך 

בכמויות קטנות יחסית.
גם  ממשיך  הגוף  על  השוקולד  השפעות  סביב  המחקר 
מדעיים  מאמרים  ויותר  יותר  האחרונות   ובשנים  אלו  בימים 
מחזקים  את הטענה כי שוקולד העשיר במוצקי קקאו טומן 
בחובו יתרונות רבים לגופנו כל עוד צורכים ממנו במידה ולא 
בהגזמה. מחקרים נוספים אף מראים שבני המאיה אכן צדקו, 
"פירות   SMARTFRUIT כ-  היום   מוגדרים  הקקאו  ופולי 
וחומרים מיטיבים רבים  על" העשירים במיוחד בנוגדי חמצון 

אחרים.
כך שלא משנה אם בשל הטעם הנפלא או בשל הסגולות 
ליהנות  הסיבות  כל  את  לכם  יש  לשוקולד,  המיוחסות 
העדה  בד"צ  בכשרות  עכשיו  לכם  המוגש  מ'ספלנדיד', 

החרדית.

 ספלנדיד, שוקולד 
 משובח למבינים!
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ְס-ְס-ְסִלי-ָח-ָחהה 
ַעְכָׁשו ַאָּתה יֹוֵדַע. ִׂשים ֲאדֹוִני ַהּסֹוֵכן... א ָיַדְעִּתי! 

ֵלב, ָּברּור ֶׁשִּמיֶׁשהּו צֹוֵתת 
ַלִּׂשיָחה ֶׁשָּלנּו. ִּתְכּתֹב ָׁשם – 

ָראְלף ְּפִקיד ְיֻרּׁשֹות.

ִמיֶׁשהּו ִמַּטַעם ָראְלף צֹוֵתת 
ָלנּו ְּבִדיָרְת ְוָקַלט ֶאת ַהֶּמֶסר 

ֶׁשַּבּקֹוד ֶׁשל ֶאִדי. ָּכֵעת ָראְלף רֹוֶצה 
ְלַעֵּכב אֹוָתנּו ְּכֵדי ֶלֱאסֹף ֶאת ַהְיֻרָּׁשה 

ְּבַעְצמֹו. ֻמְכָרִחים ְלַמֵהר!

ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

פרק ה'
מסתורית

צוואה 

 תעלומה
 מספר

2

החדשים של
>>>  
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 "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"

טיפ

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!

לומדים
עם: לצייר

משפחת הפירות 
העליזה

ַהֲאָנָשׁה ִהיא ִיחּוס ְּתכּונֹות ֱאנֹוִשּׁיֹות
ים, ְלִמי ֶשֵׁאינֹו ָאָדם, ְּכגֹון ַּבֲעֵלי ַחִיּ

ֲחָפִצים ּדֹוְמִמים, ְוֵכן ָהְלָאה.
ִשׁים ְּבִצּיּוֵרי ַהֲאָנָשׁה ְּבֶדֶרְך ְּכָלל ִמְשַּׁתְמּ

ְּבָקִריָקטּורֹות ּוְבִאּיּוֵרי ְיָלִדים.
בציור זה עשינו שימוש בהאנשה

דבורה 
בנדיקט

נתחיל בציור 
הבננה והתפוח

נצייר את 
האישונים, האף 

וקוי החיוך

נוסיף לתות 
את העלה ואת 

הענבים

נעבור לציור 
הקערה

נוסיף פרצוף 
חמוד לקערה 

וסיימנו

מחקו את הקווים 
הכתומים אלו הקווים 

המיותרים בציור

נצייר את החלק 
התחתון של הקערה 

ויתר הענבים

 נצייר את הפה 
ולתפוח נוסיף 

גבעול

נצייר את הלשון 
לבננה ולתפוח את 

השיניים והעלה

נעבור לציור התות 
והדובדבנים

נוסיף עיניים וגבות  
לתות ולדובדבנים

נסיים עם תווי הפנים 
ונעבור לציור הידיים 

של התות

נוסיף להם 
עיניים וגבות
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14 נוסיף את כפות 
הידיים לתות, 

הרגליים והגבעול
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אני לא יודעת איך זה שכל האימהות, כמעט כולן, 
התברכו בזיכרון כל כך כל כך קצר.

אבל זו עובדה.
אצל  גם  השמועה,  ולפי  אצלי,  שקורה  מה  זה 

אחרות קורה אותו דבר.
בן החמש פיזר את הקוביות הצבעוניות בכל שטח 

החדר הגדול. אין מרצפת שאין עליה קובייה.
עם  מה  אבל  מהפיזור,  נהנה  שהוא  מבינה  אני 

הסדר והאיסוף?
"נחומי, לאסוף מיד, שמעת?"

הוא שומע מצוין, ברוך ה' אין לו בעיות שמיעה, 
אבל הוא לגמרי לא אוהב לסדר.

כזה  עושה  ייתכן שכל פעם אתה  לא  זה  "נחומי, 
ומיד,  לסדר  חייב  שמפזר,  מי  מסדר.  ולא  בלגן 

חייב."
"טוב, אימא, אני אסדר עוד מעט".

"לא עוד מעט, עכשיו! אתה תמיד אומר עוד מעט 
ושוכח לסדר, זו הסיבה שהבית שלנו תמיד תמיד 

תמיד מבולגן".
פתאום  אבל  עונה,  הוא   - אאסוף"  אני  "טוב, 

מתחיל לבכות:
"למה? למה? למה?" - שאל בין דמעה לדמעה.

"מה פירוש למה? -התרגזתי. "אתה הפכת, תמיד 
אתה הופך ומי שהופך צריך לסדר, הבנת?"

"אבל למה?" - הוא שאל בבכי חזק עוד יותר ואני 
הרגשתי שהוא ממש מוציא אותי מכלי.

מה  "תעשה  בהתנצחות,  קראתי  למה!"  "אין 
שצריך לעשות וזהו!"

"אני אעשה" -  הוא כמעט צרח, "אבל למה?"
הלמה הזה גרם לי לשתוק. מה אפשר עוד לומר?

אני שתקתי אז הוא דיבר:
"אבל למה, למה את אומרת את המילה:  תמיד ?

"תמיד תמיד לא אוסף? למה?"
"כי אתה אף פעם לא אוסף. תמיד רק מבלגן, לכן 

אני אומרת: תמיד!"
מיד  הבנתי  ואני  עמוקה  נשימה  נשם  הוא  עכשיו 

שהוא הולך לפרט פירוט מלא.
ואכן כך בדיוק היה. הוא פירט מילה במילה:

היום בבוקר שיחקתי ואספתי, זוכרת?
וגם אתמול שיחקתי ביחד עם מירי ומיד אספתי, 

זוכרת?
אני לא כל פעם זורק ולא אוסף, את פשוט שוכחת 
לא  אני  שתמיד  אומרת  את  לכן  מחדש,  פעם  כל 

אוסף.
בלעתי את רוקי, ניסיתי להיזכר.

כן, האמת, שהוא די צודק. הבוקר הוא אסף בלי 
שביקשתי ואתמול? כן, כן, אתמול אחרי ששיחק 

עם מירי הוא  אסף באמת.
הוא  הלא  אסף.  גם  בשבת  צודק,  הוא  ובשבת? 
וכשסיימו  שלו  החברים  שלשת  את  לפה  הביא 
עד  אספו  והם  שיאספו  לשמור  עליהם  עמד  הוא 

החלקיק האחרון.
איזה זיכרון קצר יש לי איך שכחתי מכול זה?

איך זכרתי רק את הבלגן?
זה פלא שהוא כל כך צעק, התרתח וצרח,

איך אפשר לשכוח???

"אימא, מה זה הפנקס הזה?"
"זה? זה פנקס זיכרונות"

"אימא, מה זה פנקס זיכרונות?"
לזכור,  רושמת דברים שעליי  אני  לך, פה  "אגלה 

מבין?"
"דברים שעלייך לזכור? מה למשל, אימא?"

המיטה  את  סידרה  שמירי  איך  למשל  "למשל? 
שלה לפני שיצאה לבית הספר, ולמשל את זאביק, 
אתמול  של  המכנסיים  את  לשים  שכח  שלא 
במרפסת   על החבל  תלתה  ואיך שרבקי  בכביסה, 
ועשתה  לתלות,  צריכה  שהייתה  הכבסים  כל  את 
מיני  כל  ועוד  ממנה,   שביקשתי  בלי  אפילו  זאת 
לא  גם  רושמים  לא  שאם  כאלה  מעניינים  דברים 

זוכרים, מבין?".
מבין? מה פירוש מבין?

במטבח  השולחן  היה  בלבד  דקות  חמש  תוך 
מסודר )איך הוא הגיע אליו בכלל?(

דקות ספורות לאחר מכן לא נשאר צעצוע אחד על 
הרצפה )תמיד חשבתי שאין לו כוח להתכופף כל 
כך נמוך(, מיד לאחר מכן הורדה האשפה במלוא 
הפח  את  לסחוב  הצליח  )איך  החצר  אל  הכבוד 

הכבד? לפתוח את המיכל הענק? מוזר!(
מתנשם  הריק,  הפח  עם  הביתה  חזרה  הגיע  הוא 

ומתנשף:
כל  הזיכרונות  בפנקס  לכתוב  זוכרת  את  "אימא, 

דבר?"
"כן, חמודי, רק שאני לא מספיקה לכתוב כל כך 

מהר."
"רגע, את יודעת מה , אימא, אני גם יכול לכתוב 

במקומך, רק תלמדי אותי וזהו".

פנקס הזיכרונות

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם 

מחבליםמסתובבים ברחובות 

בלי כל פחד.

הספר כתוב בצורה שנונה 

ומצחיקה, שתגרום לכל ילד 

להשאר במתח, אבל גם לצחוק 

בדרך לפתרון התעלומה.

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.

ראו הוזהרתם!!!

בסדרת הספרים: זרח המאבטח

יצא הספר: זרח המאבטח 

והכתב הערבי

בקרוב יצא ספר מספר 2:

            זרח המאבטח והתעלומה 

            בבית האבות!

פנקס זיכרונות כדאי שיימצא בכל בית 
דווקא  ולאו  המשפחה,  מבני  ילד  ולכל 

כל  או  ילד,  של  ציוץ  כל  בו  לרשום  כדי 
לדעת  חייב  ילד  כי  פוסע.  הוא  אשר  פסיעה 

וגם  תמורה  מקבל  כשלא  גם  לביתו  לעשות 
כשאין מבחינים במעשיו הטובים.

אבל הפנקס הזה, שיכול להיות בכל צורה ובכל מקום: 

במגירת  בארון,  בזיכרון,  בראש, 
 – הצד  בתיק  היד,  בתיק  השולחן, 
להיות  יודע  שהילד  תמיד  לכן  יזכיר 
לבית  לתרום  טובים,  דברים  לעשות  טוב. 

ולכלל ולעשות למען האחר.
אלא  הטוב,  הילד  לכינוי  מתאים  שאינו  ילד  אין 
שלפעמים, איננו זוכרים את מעשיו הטובים ולכן אנחנו 

טועים לחשוב ששכל מעשיו הם שליליים.

פינת הייעוץ 
האישי

"אימא, את זוכרת 
לכתוב בפנקס 

הזיכרונות כל דבר?"
"כן, חמודי, רק שאני לא 

מספיקה לכתוב 
כל כך מהר."

"רגע, את יודעת מה , 
אימא, אני גם יכול 
לכתוב במקומך, 

רק תלמדי אותי וזהו".
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השבועהמלצת 
זה סרום לעור הפנים.  אף פעם לא ממש הבנתי מה 
ואם הוא בכלל מועיל  ידעתי מה ההשפעה שלו  לא 
לעשות  יכולה  אני  בו  לזמן  שהגעתי  עד  במשהו. 
של  לתמונות  היום  של  שלי  תמונות  בין  השוואה 
לפני 20 שנה. מה לעשות, העור שלנו לא נשאר אותו 
דבר אבל אם נדע לטפח אותו כמו שצריך נקבל את 
למנוע  דרך  מחפשת  לא  מי  והרענן.  הזוהר  המראה 
וגם  חיפשתי  המחפשות...  בין  אני  גם  אז  קמטים? 

מצאתי את הסרום החדש מבית קליניק.
 Sculptwear Lift and Contour for סרום 
Face and Neck- המיועד לפנים ולצוואר, מבוסס 
עם  ביחד  עוצמה  רבי  מרכיבים  המכילה  נוסחה  על 

המטפלת  דרך,  ופורצת  ביותר  חדשה  טכנולוגיה 

בשלושה היבטים של עור הפנים:

 מיצוק ופיסול הלחיים למראה מוגדר וברור יותר   

 תוך הידוק ניכר

 מתיחת קו הלסת

בצוואר והקמטוטים  הקמטים  מראה    הפחתת 

קלילה במרקם  לחות  לעור  זה מעניק  טיפולי  סרום   

משיי ומותיר את העור בתחושה מיידית של הידוק, 

הצוואר  באזור  הדקים  הקווים  מראה  צמצום  תוך 

אחרי ארבעה שבועות בלבד.

מותר לך להתפנק

ואנחנו  בפתח  הקיץ  חופשת  שרה,  "היי   
של  הנמרץ  קולה  אותך..."  לראיין  רוצים  

שומעת  אני  ולרגע  ממני,  מתרחק  המפיקה 
הדים רחוקים של הברות חסרות פשר. זה קורה 

את  שורדים  אנחנו  איכשהו  מחדש.  שנה  בכל  לי 
"החופש  בישראל  נקרא  ששמם  האלה  החודשיים 

הגדול" )לעובדי הוראה בלבד.(
ואנחנו מבטיחים לעצמנו לטפל  עד שחוזרים לשגרה 

כי  טוב  רב.  זמן  חולף  'חופש',  לו  שקוראים  בדבר  בשגרה 
החופש  לבין  בינם  שההבדל  רק  החגים,  ממוקמים  באמצע 
בחופש  ההורים  אנחנו  גם  עצמם  בחגים  אחד:  הוא  הגדול 
ואנחנו מנסים ליהנות את הילדים )וקצת את עצמנו( בימים 
האלה. לאחר מכן  אנחנו נכנסים לסחרחורת השגרה שדוחקת 
את החודשיים הללו של הקיץ הארוך והמשעמם, עמוק עמוק 

בתחתית הזיכרון.

 כמה פעמים כבר ניתחנו את המצב ודנו בו? נכון, 
שמחים  מאוד  אבל  מאוד  מאוד  היינו  ההורים  כולנו 
ומאושרים לתזז עם הפעוטות שלנו במשך חודשיים תמימים 
מהבריכה לים, מהים לבריכה, מהפיצות לארוחות המנגל... 
רק  אחוז  במאה  איתי  להסכים  חייבים  לא  )אתם  נכון? 
בתשעים וזה בסדר( אלא שהתיאור הזה הוא בגדר אוטופיה.

 מה לעשות שרוב ההורים במדינת ישראל אינם עובדים 
אנחנו ממש  אם  גם  לנו,  ואין  והגננות,  ההוראה  במקצועות 
במשך  הזאטוטים  עם  לבלות  היכולת  את  רוצים,  ממש 

חודשיים!! תמימים!!
לכולנו  גורם  הכלכלי  שהמצב  בפרט  למדי  קשה  בעיה   

בספטמבר.  לראשון  בסמוך  רגל  פשיטת  על  להכריז 
אבל  החריגות,  מההוצאות  מאושרים  אולי  הבנקים 

אנחנו,  ותתפלאו גם הילדים - לא!

אחרי כל ההקדמה, שכבר מקלדות שלמות נשברו 
בנושא שלה,  אנחנו מגיעים למטרה לשמה התכנסנו 

בטור הזה.

 מה כן עושים בחופשה?
"אימא השנה אני לא הולכת לקייטנה". מודיעה לי 
בת האחת עשרה, ובת התשע מיד אחריה. "גם אני לא רוצה 
לקום  כוח  לי  ואין  המשעממות  מהקייטנות  לאחת  להירשם 
לישון!"  רוצות  אנחנו  לקייטנה.  ללכת  כדי  בבוקר  מוקדם 
)בתרגום לעברית מדוברת: לקום בחצות היום ולישון בחצות 

ליל(.

 "ואימא אל תדאגי, יהיה לנו מה לעשות", 
חותמת הידענית עם חיוך רחב על הפנים.

ונזכרת בימים לא רחוקים, בהן  נאנחת  אני   
הוא  לשמחתנו  המעון  יום.  במעון  שהו  ילדיי 
חופשות  לפי  עדיין המקום השפוי בארץ שעובד 
חופשה  לשבועיים  הילדים  את  ומשחרר  ההורים, 
בשנה! מה שמאפשר לנו לעבוד, ולדעת שהילדים עד 
גיל שלוש במסגרת הגיונית ובריאה ובימים שנותרו להם 
חופש  כמו  ולא  ההנאה,  את  איתם  ממצים  אנחנו  לחופשה, 

שדומה למסטיק שנגמר לו הטעם.
 הקייטנות של בתי הספר הן די עממיות, ומזכירות לילדים 
סוג של המשך הלימודים. הן גם מסתיימות בשעה מוקדמת 
יחסית, כמו אחת בצהריים, ומה יעשו הורים עובדים? יזרקו 
את העבודה באמצע היום ויבואו לגאול את הילדים ולמלא 

את זמן חופשתם?

 בינתיים אין לי פתרון. הדבר היחיד שלצערי ילדיי 
ואת  ללילה  היום  את  להפוך  הוא  בחופשה,  עושים 
את  והופכים  באוויר  שינוי  רוצים  הם  ליום.  הלילה 
שלא  רק  מיטה,  יש   - קייטנה  לא  אם  שלהם.  השינה  שעות 
בשעות קונבנציונליות בכלל. אני בעבודה ויודעת שהילדים 
ובלילות,  בערבים  נזכרת  מיד  אבל  לרווחה,  נושמת  ישנים, 

בהם משלמים את המחיר.
 הבית הפוך, הילדים הפוכים, רק שבמדינה הפוכה זו, אני 

תוהה מהי הדרך הנכונה בה עוברים את הקיץ בשלום.

 למישהו יש פתרון?

חופשת הקיץ כאן
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זה היה בערך כשטוביה הוא היה בן חמש 
עשרה, בישיבה קטנה.

הוא הלך לישון מאד מאוחר בגלל שהחבר'ה 
דיברו והיה מעניין, ולא פלא שהוא לא הצליח 

לקום לתפילה בישיבה למחרת.
הוא ישן במיטה כשלפתע הוא הרגיש בנוכחות זרה 
בחדר, מישהו זז שם בתנועות מסורבלות מהסוג הזה שלא 
מאפשר לך לישון, הוא פקח את עיניו ולאחר כמה רגעים 
הבחין באיש קטן שניסה לטפס על הכסא שליד המיטה שלו.

בהתחלה הוא נורא נבהל, אבל האיש הקטן הרגיע אותו 
ואמר לו שהכל בסדר, ושהוא רק בדמיון שלו, ואם הוא  

מתכוון לעזור לו או סתם לשבת ככה.
הוא התיישב על המיטה ושפשף את עיניו, האיש הקטן 
עדיין עמד שם רוטן כולו, "נו כבר, מה אתה עומד כמו 
גוילם", הוא אמר, "בוא תעזור לי לעלות על הכיסא הגבוה 

הזה".
טוביה הביט על הכסא הנמוך וניסה להבין מה קורה, 
"תראה טוביה", אמר האיש הקטן "תעלה אותי על הכסא 

ונקיים שיחה על כל העניין חבל על הזמן, נו".
טוביה עזר לו בהיסוס לעלות על הכסא, כשהוא מנסה 
להבין מאיפה האיש הקטנצ'יק הזה יודע את השם שלו, 
ואז לאחר שעלה על הכסא, האיש הקטן החל לצווח בקול 
אדיר שטוביה לא האמין שיצא ממנו, "זמן קרישמע!" הוא 
צעק בקול, טוביה חשב שהוא מתעלף, תיכף המשגיח שומע 

אותו ואז הוא עף מהישיבה על טיל.
"תהיה בשקט", הוא לחש, עוד יעיפו אותי בגללך, האיש 
הקטן עצר לרגע, סמוק כולו מהמאמץ שהשקיע בצעקות, 
"אתה לא גאון גדול אה?", הוא שאל, "מה לא ברור במה 
שהסברתי לך קודם? הכל בדמיון שלך, אף אחד לא שומע 

אותי חוץ ממך",
"אז בשביל מה אתה מתאמץ כל כך", שאל טוביה בקול 

רדום, "אני ממש פה".
האיש הקטן חשב לרגע, מסתבר שגם הוא לא היה גאון 
גדול. "האמת שאתה צודק", אמר האיש הקטן לבסוף בקול 
מהורהר, "מה עם זמן קרישמע?" הוא שאל בקול, "אתה 

יודע שזה דאורייתא?".
"כן אבל...", אמר טוביה ופיהק, "אני נורא עייף ו...", 

"תירוצים!", קטע אותו האיש הקטן, "הכל תירוצים".
"רגע, מה זה עניינך בכלל?", טוביה התעורר לפתע, " 

מי אתה? ומאיפה אתה יודע את השם שלי".
"אחחח", נאנח האיש הקטן, "אני רואה שצריך להתחיל 

איתך מהתחלה". 
"ברוכים הבאים לימי הנעורים!", הוא אמר וזייף תרועת 
חצוצרה, "בימי הנעורים אתה מתחיל לעצב את האישיות 
שלך, מה שאומר שאתה מפתח את חוש הביקורת שלך 
כלפי האמיתות שמלוות את החיים שלך,  כאן ) הוא החווה 
תנועת הצדעה מגוחכת( אני נכנס לתמונה. אני האיש הקטן 
שלך, והתפקיד שלי הוא לשבת לך על הוריד ולהראות לך 
את החסרונות שלך,  להעמיד בפניך את הנושאים שבהם 
אתה מעגל פינות. הדברים שלגביהם אתה משקר לעצמך 
וכאילו מעלים עין. ובכן לא עוד טוביה! אני כאן לצידך 
מעכשיו, לא תוכל להתעלם מהחסרונות שלך, דברים כמו... 

זמן קרישמעעעעע!", הוא שוב צווח בקול.
טוביה נרעד, הוא לא היה משוכנע לגמרי שאף אחד לא 
שומע את האיש הקטן, הוא מיהר להתלבש, ויצא להתפלל, 
לפני שסגר את הדלת הוא הביט שוב לעבר האיש הקטן, 
הלה נשאר על הכסא ועטה על פניו מבט של מנצחים, טוביה 

הוציא לו לשון וטרק את הדלת.
מאז האיש הקטן החל לבקר אותו בקביעות, בכל פעם 
שעבר על הכללים, אם זה כשדיבר יותר מדי דברי חולין 
באמצע הסדר, )"היי היי באת ללמוד או באת לדבר"( אם 
זה כשנרדם בתפילה, )"תתעורר כבר שמנדריק אתה באמצע 
לדבר עם המלך"(, אפילו כשלא נטל מים אחרונים בסוף 
הסעודה, האיש הקטן היה משתעל בכוונה כדי להראות לו 
שהוא עדיין שם, טוביה לבסוף התרגל לעובדה שהוא נתון 
תחת פיקוח, טוב זה לא באמת עצר אותו מלעשות את כל 
הדברים הללו, אבל זה היה כרוך באי נעימות כזה, כי הוא 
ידע שמסתכלים עליו כל הזמן, גם אם זה רק איש קטן עם 

זקן ועיניים שחורות.
לעיתים טוביה היה מנהל איתו ויכוחים, הוא טען שהאיש 
הקטן קיצוני מדי, האיש הקטן כמובן הודה בזה וטען בחזרה 
שטוביה הוא קאלטער גדול ושככה לא גדלים להיות תלמיד 
חכם, וטוביה היה מתעצבן וממשיך להתווכח על אותה 
הדרך, אבל תמיד לבסוף הם היו נופלים מותשים, והאיש 
הקטן היה מבקש ממנו שיביא לו משהו לשתות כי הוא 
כבר לא צעיר כמו פעם, וטוביה היה מביא, כי תכל'ס היה 

לו כבוד למבוגרים.
לפעמים טוביה גם היה מוכן להודות שהאיש הקטן צודק, 
כמו אז שהוא קיים שיחה שלימה של לשון הרע על בחור 
אחד, כאשר כמה שעות קודם נבחן על הלכות חפץ חיים 
ועבר בהצטיינות. טוביה הוריד את הכובע והודה שטעה, 
הוא גם סיכם עם האיש הקטן שבפעם הבאה שקורה כזה 

דבר מותר לו לצבוט אותו הכי חזק שהוא יכול, טוביה 
הימר על העניין הפעוט הזה שהאיש הקטן לא באמת היה 
קיים, אבל בסופו של דבר הצביטה כאבה בצורה דמיונית 

לא פחות מאשר במציאות עצמה.
וכך עבר הזמן טוביה סיים ישיבה קטנה, ועבר לישיבה 
גדולה, הוא כמעט והתיידד עם האיש הקטן, הוא הפך 
לסוג של חבר שלו, חבר מעצבן, אבל עדיין חבר. הם עדיין 
התווכחו אבל הטון הפך ליותר רגוע ונינוח."עם תום גיל 
ההתבגרות", הסביר לו האיש הקטן את התופעה, "אתה 
מתחיל להיות יותר מתון ויותר יציב, עדיין הדם שלך חם 
ואתה מסוגל לעשות שטויות כמו שעשית אתמול בפנימייה... 

אבל בכל זאת משהו מתחיל להתייצב".
יום אחד האיש הקטן השתעל, טוביה כבר קפץ להגן 

על עמדתו כשהבין שהפעם האיש הקטן באמת השתעל.
לפתע טוביה שם לב שהאיש הקטן נראה חולה, בעצם 

הוא בכלל היה נראה זקן מאד.
"מה אתה מסתכל?", רטן האיש הקטן, "לך לא קורה 

שאתה חולה?", טוביה משך בכתפיו והמשיך הלאה.
לאחר כמה ימים, טוביה שמע חבטה, הוא הרים את ראשו 

וראה את האיש הקטן מוטל על הרצפה.
הוא ישר רץ אליו, "מה קרה לך?", הוא שאל בדאגה.

"אה, זה שום דבר", אמר האיש הקטן, "אני כבר לא צעיר 
כמו מקודם, תראה איך הזמן עף...".

ואז לפתע הוא נהיה רציני, "תקשיב לי טוב טוביה", 
הוא אמר, "יום אחד אני לא אהיה פה כדי להרחיק אותך 
מהשטויות שלך, ותאמין לי שכמו שאני מכיר אותך אתה 
תמשיך לעשות שטויות כמו ילד קטן, אתה אמנם התבגרת, 
ואני חייב לומר שאני אפילו הייתי מרוצה מההתקדמות 
שלך, אבל אתה יודע מה קורה כשאני לא בסביבה, אתה 
צריך להיות אחראי על עצמך ועליך אני הרי לא סומך, אתה 
תצטרך להיות האיש הקטן שלך זה שתמיד צועק עליך וזורק 

לך את האמת בפנים".
טוביה לא הבין מה קורה, הוא גם הרגיש סוג של מועקה, 
אפילו שהיה מדובר ביציר דמיונו, "למה... למה זה קורה?", 

שאל טוביה, "איך אתה יכול למות בכלל?".
"אני לא מת", אמר האיש הקטן, "אבל אתה כנראה 
מתבגר ומסיים את ימי הנעורים שלך, אמר האיש הקטן 

ועצם את עיניו". 
טוביה הרגיש שעיניו מתמלאות בדמעות.

האיש הקטן פקח עין אחת, "תראה מה זה", הוא אמר, 
"שניה אחת בלעדי וכבר פספסת מנחה". 
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