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שגריר ישראל במצרים לשעבר, צבי מזאל בראיון: “מצרים יכולה להיות גשר בין ישראל למדינות ערב” 
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המחדל 
הגדול

במלאות עשור למלחמת לבנון השניה שגבתה את 
חייהם של עשרות אזרחים ולמעלה ממאה חיילים, 

נחשפים הליקויים. החוקר ד”ר אורי מילשטיין 
שחשף לאחרונה פרטים מהתנהלות צה”ל 

טרום המלחמה, מגולל בראיון ל’כל ישראל’ את 
השתלשלות האירועים שהובילו למחדל הגדול: 
חטיפת  גלעד שליט ששיבשה את הקב”רים, 
המידע החסוי שלא הועבר לצמרת הפיקוד, 
המחסור באימונים צבאיים ושינוי המדיניות 

המפתיע של רה”מ דאז אהוד אולמרט  מסמך

עשור למלחמת לבנון השניה

18

ושם אישה גדולה: במלאות 22 שנים להסתלקותה, נכדיה של הרבנית שינא חיה אלישיב ע”ה מספרים על דמותה הגדולה
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העסקן ר’ משה חיים 

שיינפלד חולם על שלום 

בית ביהדות החרדית
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בחירות במשרד האנרגיה 
.1

בכירי  עולם,  גאוני  מתמנים  בו  עצוב  עולם  לכם  תתארו 
הגדול  הרבני  הדין  בבית  לדיינים  שבדור,  החכמים  תלמידי 
מכוערת  מערכה  באמצעות  והמקדש,  הקודש  בעיר  היושב 
הכוללת 'דילים' שעיקרם שיוך מגזרי ורצון למצוא חן בעיני 
גופים ואישים, שכל קשר בינם לבין היהדות האותנטית מקרי 

בהחלט.
אלישיב  יוסף-שלום  הרב  של  מועמדותו  את  פוסלת  ש"ס 
עובדיה  הרב  של  שמו  ישראל'.  ל'אגודת  השתייכותו  בגלל 
יוסף נפלט מרשימת המומלצים של 'אגודה' בגלל השתייכותו 
לש"ס. שלא לדבר על הרב מרדכי אליהו, ששמו יורד משולחן 

הדיונים בגלל קרבתו לראשי המפד"ל. 
השופטים  דייניו,  גדולי  את  מאבד  היה  היהודי  העולם 
משפט אמת בבקיאות מופלאה על-פי ההלכה המסורה מדור 
דור, ללא משוא פנים. ארון הספרים היהודי ומערכת המשפט 
גם  היו מאבדים כמה מספרי השו"ת החשובים, כמו  העברי 
הספרים המאגדים את פסקי הדין של דיינים מובהקים אלו, 
שהפכו זה מכבר לנכסי צאן ברזל עבור כל דיין בעולם היהודי.

התכנסה  הגדולים,  מינויי  אחרי  שנים  עשרות  השבוע, 
רשימת  מתוך  ובחרה  דיינים  למינוי  הממלכתית  הוועדה 
הגדול,  הדין  לבית  יקודם   – לחסד  מי  המכהנים,  הדיינים 
ומי לשבט – ימשיך לשפוט את העם מבתי הדין האזוריים. 
התחושה היתה ש'סוחרים בסוסים' ולא דנים לגופו של דיין. 
רוב חברי הוועדה לא עסקו בשאלות מהותיות של התאמה. 
צבע העור וסוג הכיפה היוו משקל גבוה מדי בקבלת ההחלטה.

תוצאות  ופורסמו  הקדחתניים  הדיונים  שתמו  לאחר  גם 
'ניצחון'  בכותרות  יצאה  מהמפלגות  אחת  כל  הבחירות, 
וביקשה לנכס לעצמה כמה שיותר מתוך הדיינים הנבחרים. 
היטיב לתאר זאת עמיתי אריה ארליך: "בין הדיינים התגלה 
ֶגן פולני, סרוג עם  אשכנזי שהוא רבע תוניסאי, מרוקאי עם 

כיפה שחורה וחרדי עם סריגּות בכיפה".
את  לקיים  הראוי  מן  אין  שמא  תהיתי  לכן,  קודם  עוד 
הדיונים בלשכתו של שר האנרגיה גלוי-הראש יובל שטייניץ, 
המכהן גם כיו"ר הוועדה למינוי דיינים. וכי לא היה מכובד 
יותר לבחור את הדיינים בבית הרבנות הראשית או במשרד 
ה'דילים'  מזה:  מתאים  אין  שניה,  במחשבה  הדתות? 

וה'שטיקים' בהחלט הצריכו עודף אנרגיות. 
עסוקים  שהיו  מדיינים  מודאג  להיות  שלא  אי-אפשר 
את  לקבל  פוסקים  בלתי  בניסיונות  האחרונים  בחודשים 
הבטחות  עבר  לכל  זרקו  גם  הדרך  ועל   – המחייב  התפקיד 
חברי  בעיני  חן  למצוא  בניסיון  סותרות(  הבטחות  )לעתים 
את  חסרים  אלה  דיינים  המגוון.  שולחיהם  וציבור  הוועדה 
לכם,  נותן  אני  שררה  לא  לתפקיד:  הנדרש  הבסיסי  הידע 
שאינו  זה  הוא  ביותר  המתאים  לכם. הדיין  נותן  אני  עבדות 
מעוניין בתפקיד, שכל יום מחדש מתעוררת בו יראת הוראה 
וחרדת דין. כי זהו תפקיד שאין בו שררה, אלא עבדות. עבדּות 

אפס  אבסולוטית,  אמת  עצומה,  אחריות  וגשמית,  רוחנית 
שיקולים זרים )מלבד שיקוליו של בעל ה'שולחן ערוך'(.

כן, נדרשת גם רגישות יתרה, אך אין משמעותה פתרונות 
מפוקפקים במסווה של היתרים הלכתיים. נגעה לליבי גישתו 
הדין  לבית  הנוכחי  בסבב  להיבחר  זכה  שלא  ותיק  דיין  של 
נישואין של אחד ממכריי,  חיי  הגדול, כאשר הציל כפשוטו 
בדקה  זה  היה  מזבח.  של  דמעותיו  מנע   ובכך  נכבד,  יהודי 
ה-90, כאשר בני-הזוג ניצבו בכתיבת הגט. הסופר כבר החל 
במלאכתו, אך רגישותו של הדיין הוותיק והמנוסה, לא נמוגה. 
הוא זיהה רגע של שבירה אצל אחד מבני-הזוג והחליט לעצור 
את הדיון. הוא זימן אותם לחדר צדדי, שם גרם להם להודות 
כי הם מעוניינים בניסיון אחרון של 'שלום בית'. עשור חלף: 
רגישות טהורה של  זוהי  ילדיהם באושר.  בני-הזוג חיים עם 

דיין. 
כשוך הקרבות, נוכל רק לייחל כי תשעת הנבחרים הם אכן 
המתאימים ביותר, אוצרות של תורה ויראה, וכי ייכנסו לאולם 
ודיני  גורלות  החורץ  לאדם  כראוי  וברעדה,  בחיל  הדין  בית 

נפשות של ציבורים ויחידים, לטוב ולמוטב. 
מכיר  שבוודאי  ידין'  'ידין  בתעודת  שמחזיק  מי  על  חזקה 
"צריכים  משפט:  בחושן  ב(  )ח,  דיינים  בהלכות  הנכתב  את 
ואסור  ראש  ובכובד  וביראה בעטיפה  לישב באימה  הדיינים 
להקל ראש... ויראה הדיין כאילו חרב מונחת לו על צווארו 
וכאילו גיהינום פתוח לו מתחתיו, ויידע את מי הוא דן ולפני 
מי הוא דן ומי הוא עתיד להיפרע ממנו אם נוטה מקו הדין. 
וכל דיין שאינו דן דין אמת, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. 
וכל דיין שדן דין אמת לאמיתו, אפילו שעה אחת, כאילו תיקן 

כל העולם כולו וגורם לשכינה שתשרה בישראל".
משפט  נשמע  דיינים,  למינוי  בחירות  ערב  כעשור,  לפני 
מרן  מו"ר  הגדול,  הדין  בית  דייני  גדול  של  מפיו  מבהיל 
הגרי"ש אלישיב זצ"ל. היה זה כאשר ביקש לחדד בפני חברי 
של  לדמותו  ביותר  הקריטי  הקריטריון  את  המינויים  ועדת 
הכל.  ורואים  "שומעים  זצ"ל,  מרן  אמר  הדין",  "בבית  דיין. 
סיפורי זוועה עולים על השולחן. אוי לו לדיין שאין בו יראת 
שמים ויראת חטא, שכן עבורו – להיות בבית הדין ולשמוע 
את הסיפורים – גרוע יותר מאשר ללכת לראות סרט תועבה 

בבית הקולנוע".
בהצלחה. 

.2
נשיא המדינה התשיעי, שמעון פרס, התראיין בסוף השבוע 
לעיתונות הכללית. ממרומי העשור התשיעי לחייו, הוא כבר 
לא נושא את עיניו למשרה הבאה בזה העולם )אולי בעולם 
הבא(, והוא מרשה לעצמו לומר באמת את מה שהוא חושב. 

שווה להקשיב לו. 
סיכון",  מלקחת  נמנעים  שפוליטיקאים  מזה  מודאג  "אני 
אמר. "היום שמים יותר לב למה שיהיה כתוב בכותרות. אבל 
ההחלטה צריכה להיות נטו, עם עיקרון אחד שמהותו טובת 

העניין והשיקול המוסרי".

אתה חושב שזה קשור לשינוי ההנהגה? נשאל פרס. בתגובה 
נשמעו מפיו 'פנינים' של מוסר, שזורים בדאגה כנה ל'ירידת 
יותר  שמעו  המקומות  בכל  "פעם,  מבטו:  מנקודת  הדורות' 
גדלתי  'אני'.  היום כמעט בכל המקומות, שומעים:  'אנחנו'. 
על בן-גוריון והבחנתי מתי הוא היה אומר 'אני' ומתי 'אנחנו'. 
הוא  לסגת,  צריך  כשהיה  'אנחנו'.  אמר  הוא  ניצחון,  כשהיה 
אמר 'אני'. היום ברוב המקרים זה ההיפך. הפוליטיקה קלקלה 
את שמה, מפני שפוליטיקאים מנסים לתאר את עצמם באור 

נגוהות, כאשר הם צריכים לתאר את עצמם כפנסים בדרך".
וכשנשאל היהודי שזכה לברכת אריכות ימים מפיו הקדוש 
ואז  לרגע,  היסס  הרוחנית,  צוואתו  מהי  חיים',  ה'חפץ  של 
השיב: "המחשבה שבלי מדע אי-אפשר להתקדם, אבל מדע 
שאין בו מוסר – זו סכנת נפשות! לדעתי, זה יהיה הדבר הבא 

שהאנושות תצטרך להתמודד איתו".
אם חכמה אין כאן, זקנה יש כאן, אך פרס כנראה לא מעודכן 
שלא מדובר כאן רק בבעיה עתידית. האנושות החופשית כבר 
מלבד  הצלחה,  בחוסר  המוסר  ערכי  ירידת  עם  מתמודדת 
ציבור יחידי סגולה אשר חי לאורם של מנהיגים רוחניים בעלי 
אוויר  את  נושמים  ישרים,  במסילות  הצועדים  קומה,  שיעור 
על  אישי  נפש  ומנהלים חשבון  הקדושה  התורה  המוסר של 

בסיס יומיומי.  

 .3
המערבי  העולם  אזרחי  רוב  לרווחה.  לנשום  אפשר 
עיסוק  לאחר  ראשון  יום  של  הלילה  בחצות  לשגרה  חזרו 
גם  הארץ,  כדור  לא  בכדור.  ארוכים  שבועות  בן  אינטנסיבי 
אלא  הגדול,  הכדור  עומד  עליהם  הדברים  בשלושת  לא 
בכדור זעיר, עשוי טלאי עור, שעשרות שחקנים רצים אחריו 
היריב,  שער  את  לכבוש  מנסים  בו,  בועטים  בהתלהבות, 
וחוזר חלילה. דאע"ש הפסיק לטבוח באזרחים חפים, אובמה 
בה  חוזרת  בריטניה  הלבן,  בבית  שלישית  לקדנציה  ממשיך 
מה'ברקזיט' ובישראל נחתם הסכם שלום. כך, באחת, נזנחו 
והפוליטיות. אפילו ראשי המדינות עסקו  הבעיות המדיניות 

בכיבוש השערים.
ראשי  בין  ומגוונות  שונות  דעות  נשמעו  ומתמיד,  מאז 
בכלל,  בספורט  העיסוק  אודות  המוסר  ובעלי  הישיבות 

ובמשחקי כדורגל בפרט.
חיים  רבי  הגאון  גאולה',  'חברון  ישיבת  ראש  זכה  כידוע, 
סרנא זצ"ל, לחשיבה מקורית בכל נושא. ומעשה שהיה, כך 
לצאת  נוהג  היה  בישיבה,  המצטיינים  התלמידים  אחד  היה: 
למגרש   – בידו  וכדורגל   – שלישי  סדר  לאחר  ערב  מדי 
אין הדבר  כי  משחקים סמוך. החברים שהבחינו בכך, סברו 

מתאים לישיבה, 'ס'איז פאסט נישט'. 
וזה  עיניהם,  שראו  את  לו  וסיפרו  הישיבה  לראש  פנו  הם 
שצורכים  כאלה  יש  לבחור...  לו,  "הניחו  בכֹֹה:  אותם  פטר 

כדורים קטנים, ויש כאלה שצריכים כדורים גדולים"...

שלמה קוק

הדיין המתאים ביותר הוא זה שאינו מעוניין בתפקיד, שכל יום מחדש מתעוררת בו יראת הוראה וחרדת דין. נשיא ביה"ד הגדול הראשל"צ הגר"י יוסף והדיינים הנבחרים, פרס, כדורגל
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דאודורנט רקסונה
משאיר אותך רענן בכל תנועה



לפעמים האדם צריך רק להתבונן. נתניהו בסיורו בספארי בביקורו באפריקה
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אפריקה כמשל

בפרשת השבוע 'בלק' אנו מוצאים את אחד הסיפורים היותר 
חריגים בתולדות עם ישראל, ולולי חז"ל שפירשו לנו את משמעות 
הדברים, לא היינו עומדים על סוד העניין. המשנה במסכת 'אבות' 
מונה עשרה דברים שנבראו בזמן בריאת העולם, בערב שבת בין 
השמשות. אחד מהם הוא "פי האתון". התורה מספרת שבלעם 
יצא לדרך, רכוב על אתונו, לאחר שנענה להפצרות שליחי בלק 
אירועים  מספר  מתרחשים  בדרך  ישראל.  עם  את  ולקלל  לבוא 
שלא  מה  להתבונן,  לרגע  עוצר  היה  נורמלי  אדם  שכל  חריגים, 

עשה בלעם.
נתאר לעצמנו נסיעה בכביש 6,  כשלפתע סוטה המכונית ללא 
הודעה מוקדמת לשולי הכביש. אנחנו מנסים לסובב את ההגה 
בחזרה לכיוון הכביש, אך המכונית עושה כרצונה. בייאוש מר אנו 
מגדפים את המכונית, אך היא בשלה. בהמשך, נעצרת המכונית 
ואז  גידופים,  שוב  צעקות,  שוב  המנוע.  את  מעצמה  ומדוממת 
מתוך הגה המכונית נשמע קול האומר: 'מדוע אתה מכה אותי? 

וכי אי פעם לא לקחתי אותך למחוז חפצך?'
מה הסיכוי שבמקום לקבל התקף לב, אנו פותחים בדו-שיח 
עם המכונית? סיכוי קלוש. רובנו היינו פותחים את דלת המכונית 

ונסים על נפשנו בבהלה.
ולתמיד.  מאז  רוכב  הוא  עליה  אתונו,  עם  בדרך  בלעם  הולך 
האתון שהייתה נאמנת לו בכל מסעותיו, ושהובילה אותו תדיר 
אל מחוז חפצו. ולפתע, במעבר צר כלשהו, היא לוחצת את רגלו 
מכה  וכשהוא  לנוע.  ממשיכה  ולא  נעצרת  היא  בהמשך  לקיר. 
במקום  פיה.  את  ופותחת  ראשו  את  אליו  מסובבת  היא  אותה, 
להשמיע נעירות, היא משמיעה דיבורים הגיוניים: "מדוע היכית 

אותי זה שלוש רגלים?".
ובלעם, במקום לרדת מהאתון ולנוס על נפשו, פוצח בדו שיח 

מלבב עם האתון.
זה לא התעורר בלעם להבין שמשהו  מה קורה כאן? הכיצד 
לא שגרתי מתרחש כאן, שאמור לגרום לו לקבל החלטות אחרות 

בנוגע למסעו המפוקפק?
חכמינו זיכרונם לברכה מדברים רבות על כך ואומרים שהכבוד 
שהבטיח בלק לבלעם סימא את עיניו. כל מה שראה מול עיניו לא 

הפריע לו להמשיך במסעו, והעיקר לזכות לעוד כבוד ותהילה.



סיפורו של בלעם מזכיר במעט את הסיפור הידוע אודות צייד 
אחז  הוא  ברשתו.  ויפה  גדולה  ציפור  ללכוד  שהצליח  מקצועי 
ועל  הנהדר  מקורה  על  היפים,  צבעיה  על  והתענג  בידיו  אותה 
נוצותיה המבריקות. הוא כבר חשב על הכסף שיקבל תמורתה. 
לפתע פתחה הציפור את מקורה ודיברה אליו כאחד האדם: "אם 

תשחרר אותי אתן לך שלוש עצות חכמות ומועילות".
לא  ציפורים,  לצוד  תפקידי  אותך,  אשחרר  "לא  הצייד:  אמר 

לשחרר אותם". 
לא  שכאלה  עצות  "שלוש  הציפור,  בו  הפצירה  לך",  "כדאי 

תשמע מפי אף אחד אחר".
הצייד היסס רגע ושאל: "איך אדע אם להאמין לך, אולי תרמי 
אותי? תני לי סימן כלשהוא!". ענתה הציפור: "וזה שאני מדברת 

איתך זה לא מספיק בשביל שתבין שיש פה משהו מיוחד?!"
"את צודקת, אסכים לשחרר אותך בתנאי אחד... אשחרר אותך 
רק אחרי שתיתני לי את שלוש העצות, לא אשחרר אותך לפני כן".

הציפור הסכימה, לא היה לה מה להפסיד ואמרה: "דבר ראשון, 
אם החלטת לעשות מעשה מסוים, אף פעם אל תתחרט! דבר שני, 
אם מישהו יספר לך דברים לא הגיוניים אל תתפתה להאמין. דבר 

שלישי, אף פעם אל תנסה להשיג משהו שהוא בלתי אפשרי".
הצייד היה מרוצה, הציפור עמדה בהסכם שלה, הוא פתח את 

ידיו ושחרר אותה לחופשי.

הציפור קפצה אל הענף שמעל ראשו של הצייד ואמרה: "איזה 
מין צייד אתה?! פתי שכמותך! איך שחררת אותי בקלות שכזו?! 
אתה יודע שיש לי בבטן אוצר של ממש, חבילת יהלומים ואבנים 

יקרות שבלעתי שלשום, אתה ממש טיפש!"
"איזה טיפש אני!" שאג הצייד ומיהר לקפוץ על העץ בניסיון 

לתפוס את הציפור.
"חסר שכל" לעגה לו הציפור, "אפילו דקה אחת לא הצלחת 
אותי  רק שחררת  אף אחת מהעצות הטובות שלי...  על  לשמור 
והספקת לשכוח את כל מה שלמדת. דבר ראשון אמרתי לך, לא 
להתחרט על מעשה שהחלטת לעשות, והנה אתה כבר מתחרט 

וכועס על ששחררת אותי.
"דבר שני, אמרתי לך שלא תתפתה להאמין למשהו שהוא לא 
הגיוני, אבל אתה היית חייב להאמין לסיפור שהמצאתי לך על 

האבנים הטובות בבטני, ממתי ציפורים בולעות יהלומים?!
חשבת  בדיוק  איך  אותי.  לתפוס  ניסית  שעוד  זה  גרוע  "והכי 
לעוף?!  ומסוגלת  כנפיים  לה  שיש  ציפור  שלך  בידיים  לתפוס 

אמרתי לך שלא תנסה להשיג משהו שאתה לא מסוגל...".
הצייד נשאר למטה בידיים ריקות ועם הרבה זמן לחשוב על 

מה שקרה לו.
מוסר השכל: כשמשהו לא טבעי מתרחש מול עיניך, זה הזמן 
לא קרה,  זה  ולנסות להתבונן בדברים. אם  רגע מחשבה  לקחת 
אות הוא כי גורם חיצוני מעוור את עיניך, וכדאי להתעורר שעה 

אחת קודם.



למואב,  הגיע  כאשר   - במסעו  התבונן  לא  שבלעם  למרות 
ממלכתו של בלק, הוא ביקש לעמוד על גבעה רמה, ולהתבונן 

על עם ישראל.
יש מקום רב מאוד ביהדות. מצוות רבות  לנושא ההתבוננות 
על  הן  מברכים,  שאנו  רבות  ברכות  התבוננות.  ידי  על  נעשות 

התבוננות.
הגמרא במסכת ברכות אומרת ש"כל המקדש את החודש, הרי 
מכל  מדוע  להבין  מנסים  המפרשים  שכינה".  פני  כמקבל  הוא 
המצוות, דווקא ברכת החודש, ברכה הנאמרת אחת לחודש, יש 

לה סגולות מיוחדות הדומות לקבלת פני השכינה.

הסבא מקלם, בספר 'חכמה ומוסר' כותב, שכאשר האדם רואה 
גשם, שמש, עננים, עצים, פרחים, הוא אינו מתפעל, היות והוא 
מסייעת  בה,  שהתבוננות  הלבנה,  מהן  שונה  הזה.  בטבע  רגיל 
לראות את בורא העולם ולקבל את פני השכינה. המסלול המיוחד 
הדרה  במלא  הופעתה  החודש,  בראשית  התכסותה  הלבנה,  של 
באמצע החודש, ושוב היעלמותה לקראת סוף החודש – מעוררים 
ומברך אותה,  והתבוננות. כאשר אדם עומד מול הלבנה  פליאה 
הוא מגיע להכיר את בורא העולם, על ידי שמתבונן בפלא הבריאה.

במהלך השבוע האחרון פורסמו תמונותיו של ראש הממשלה, 
ממסעו המרתק במדינות אפריקה. הפגישות, האתרים, האנשים, 
כל אלו שיוו לביקור אופי מיוחד. בין היתר, פורסמו תמונות של 
נתניהו בפינת חי, בה הצטלם עם מלך החיות. התמונה הזו גרמה 

לרבים לגחך, מה לראש ממשלה ולאריות בספארי האפריקני? 
בעיניי, התמונות הללו חיוביות ביותר, המקנות תכונה אנושית 
לראש הממשלה, המצטייר בעיני רבים כמישהו מנותק מעט. גם 
שנה   40 לציון  הטקס  במהלך  נרדם  כאשר  שפורסמו  התמונות 
למבצע אנטבה, היו בהן מידה רבה של אנושיות. כן, כן. גם לראש 

הממשלה מותר להירדם לאחר טיסה ארוכה.
מה שראיתי בתמונות הללו, זה ראש ממשלה שממרומי מעמדו, 
יוצא לטבע להתבונן בבעלי החיים. ההתבוננות, היא מידה אנושית. 

אדם מטבעו סקרן ורוצה להתבונן, להכיר, לראות ולגלות.
ברכת  בהתבוננות.  מתחילות  ביהדות  רבות  מצוות  ולהבדיל, 
ידי  על  רק  נעשות  האילנות"  "ברכת  או  הגדול"  הים  "עושה 
התבוננות, וכדברי הרמב"ם הנודעים )הלכות יסודי התורה, ב(: 
הגדולים  הנפלאים  וברואיו  במעשיו  האדם  שיתבונן  "בשעה 
ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח 
ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד 
'צמאה נפשי לאלוקים לא-ל חי' וכשמחשב בדברים האלו עצמן 
בריה קטנה שפלה  ויודע שהוא  ויפחד  נרתע לאחוריו  הוא  מיד 
אפילה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר 

דוד 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו'".
בימים אלו כשהחופש הגדול בעיצומו, אני קורא לכולם לצאת 
החוצה: צאו לראות, להכיר, לגלות, ובעיקר להתבונן. אני פחות 
אוהב את הנסיעות לחו"ל, כי בארצנו הקטנה והנחמדה יש הכול. 

צאו לטבע. צאו להתבונן!
חופשה נעימה!

מדוע בלעם לא עצר לרגע וחשב כיצד האתון פותחת את פיה ומדברת איתו כאחד האדם? 
כלום זהו מאורע שיגרתי שבלעם ממשיך לנהל איתה דו שיח? התשובה טמונה בכבוד שבלק 

הבטיח לו וסימא את עיניו  ויש גם לקח מביקורו של נתניהו באוגנדה 

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות
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לכביסה צבעונית או לבנה.



ט' בתמוז תשע"ו 615/7/16

מה גורם לילדים להיות "לא מרוצים" כל הזמן, להתלונן על האטרקציה העכשווית 
עוד בעיצומה, ולא לנסות רגע ליהנות ממה שיש? ומה אנחנו יכולים לעשות בנידון?

 מרוצים בחופשה 
)או: העיקר שתהיו מרוצים(

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

חופשת קיץ תשע"ו. שירה קמה באחת בצהריים, ומאז 
הוא לא מפסיקה לריב עם האחים. מדליקה מוזיקה בווליום 
עלומה.  לתוכנית  בנגן  מקשיבה  גם  שהיא  כדי  תוך  גבוה, 
על החומר במתמטיקה שהיא צריכה להשלים - היא בכלל 

לא מסתכלת...
ואמא  שירה  כמאמן',  'הורה  קורס  אחרי  תשע"ז.  קיץ 
יושבות ביחד ופותרות בכיף תרגילים למתקדמות בחומר, 
ואפילו נהנות. גם שירה וגם אמא מלאות סיפוק ותחושת 

הצלחה. מהו סוד ההצלחה?
וגם  להתקדם  מועיל  להיות  לילד  לגרום  מצליחים  איך 

להרגיש מרוצה?

שלושים ושמונה שיחות שלא נענו. וכולן מאותו מקום. 
אסון  ששום  יודעת  היא  נבהלת,  לא  כבר  שושנה  מהבית. 
יודעת  שלא  עשרה,  השלוש  בת  שלה,  חיה  זו  קרה.  לא 
מטרידה  תעסוקה  ובתור  בחופש,  עצמה  עם  לעשות  מה 
את אמה במשך כל שעות העבודה בטלפונים חסרי שחר. 
שהיא  מה  מקבלת  לכאורה  היא  בקיטנה.  משתתפת  חיה 
צריכה. מה בכל אופן גורם לה להטריד את אמה עד אובדן 

העשתונות?

נהוראי יושב ליד שולחן המטבח, מול צלחת קורנפלקס. 
על פניו הבעה ממורמרת מאוד. כל דבר לא מרשים לו כאן 
בבית. הוא כבר הוסיף חלב, כי היו מדי הרבה דגנים, אחר 
כך הוסיף דגנים, כי ריכוז החלב עלה. אחר כך שוב הוסיף 
דגנים, וחוזר חלילה. בגדול הוא ממש מ ש ו ע מ ם. אוווף.

מחדש.  שנה  כל  באתגר  אותנו  מעמידים  החופשה  ימי 
חופשה  מתכונת  על  והחלטנו  השטח,  נתוני  את  בדקנו 
המתאימה לנו.  העברנו את מסגרת הבית למצב נינוח יותר, 
אפשרנו חריגות למיניהן. קרענו את הכיס כדי לתת לילדים 
לכייף. אז למה למען השם הם עדיין לא מרוצים? מה חסר 

להם?
"מרוצים". עכשיו אמרתם את זה.

כשאמא מנסה להתארגן לצאת והיא משאירה את הילדים 
עם בייבסיטר, היא יודעת שמתוך כל העשיריה שלה, כ"י, 
יש את דניאל שמאוד אוהב לקפוץ ממקומות גבוהים, ויש 
כולם  האלו,  מהשניים  חוץ  ב"קונצים".  שאלופה  חני  את 
כדי  לכן,  בשקט.  יפה  ומתארגנים  זורמים  יותר  או  פחות 
להרגיע את הרוחות, היא תחשוב איך  לגרום לשניים האלו 

לציית ולא לעורר בעיות.
ומחכים  העשתונות  את  שמאבדים  לפני  בחופש.  גם 
ריאלית  בצורה  להתבונן  כדאי  הזה,  התענוג  ייגמר  שרק 
ולראות שבדרך-כלל רוב הילדים מסתדרים כך או אחרת. 

אבל המאתגר התורן הוא זה שדורש יותר הערכות מאיתנו. 
ופה ועכשיו הזמן לעשות עבודת הכנה, לעקוב אחרי הילד, 
לבדוק ממה הוא לא מרוצה ומה יגרום לו להיות כן מרוצה. 
במילים אחרות: איך אני מעצים אצל הילד תחושה חיובית 
חיוביות  חוויות  מייצר אצלו  אני  ואיך  לעצמו,  ביחס שלו 

של הצלחה. 
 בדרך כלל, ילד שחווה חוסר הצלחה הופך למתוסכל, 
וממילא הוא לא מצליח להיות מרוצה משום דבר, כך שגם 
חמוצות  פנים  לשדר  ממשיך  הוא   - בחופשה  נשקיע  אם 
ולעורר בעיות. זה לא בכוונה. זה גם לא בגלל שהוא אוהב 
להתלונן. תחושת הכישלון הפנימית שלו היא שגורמת לו 
אף  הוא  וממילא  ליהנות,  לו  מאפשרת  ולא  בנפש,  כיווץ 

פעם לא מרוצה.
לא פעם רואים את ההורים המסורים עומדים נוטפי זיעה 
בתור בלונה פארק עם הילדים, נוסעים איתם לים כדי לקנות 
שם ארטיק טאווי חצי נמס עם קראנצ' חול ים, או מסכנים 
את המאה קילו שלהם באומגה בין שמים לארץ. וגם שם 
ומבטיחים  הלא-מרוצים,  הילדים  עם  לריב  ממשיכים  הם 

להם שפעם אחרת הם נשארים בבית...
הכישלון  בתחושת  הבעיה,  בשורש  טיפלנו  לא  אם 

הפנימית שהילד חווה, לא יועילו כל שאר התוכניות. אולי 
נשיג שקט זמני. אבל מה הלאה?

בנושא.  ספר  בית  לי  עשה  בבית  שלי  האישי  המאתגר 
השתדלתי להיות תלמיד מצטיין, והרי ההמלצות. שימו לב 

כל הנאמר כאן הוא בגדר דוגמאות. 
שלו.  הקושי  את  להבין  הילד,  על  לחשוב  הוא:  הכלל 
לנסות להבין איך ה ו א חווה את הדברים, ומתוך כך אתם 
עצמכם תגיעו לרעיונות הנכונים. למשל: שימו לב לדברים 
קטנים שמוצאים חן בעיניכם אצל הילד והחמיאו לו על כך. 
זו יכולה להיות אפילו החולצה שהוא לבש היום שבדיוק 
ומכל  באמת  תחמיאו  אבל  העיניים.  לגוון  לו  מתאימה 
ממתק  או  טעימה  שתיה  כוס  מיוזמתכם  לו  הציעו  הלב. 
שלי".  הכי  אתה  כי  בשבילך,  במיוחד  "זה  והוסיפו  קטן 
קטנים  לפרטם  רדו  שלו,  התוכניות  על  איתו  דברו  שבו, 
איפה  "אז  לדבר.  לשבת  רק  הבטחות.  שום  להבטיח  בלי 
החלון?  ליד  מה,  לדיסני?...  כשנטוס  במטוס  תשב  אתה 
ומה איתי? איפה אני אשב?..." הכלל הוא - עשיות קטנות 
ואישיות, כשההתכווננות הפנימית היא: "יש בך הרבה יופי 
יהיה". אנחנו כל כך מרוצים  ועוד תראה כמה טוב  וטוב, 

ממך - אז אל תשכח להיות מרוצה בעצמך!

"מרכז ארי" - מרכז לייעוץ והכוונה חינוכית, בהנהלת הרב יוסל'ה אייזנבך. ייעוץ והדרכת הורים, סדנאות "הורה כמאמן", חוגי אינטליגנציה רגשית לנוער וילדים/ות. לפרטים: 050-4143112

...גם בתור בלונה פארק, הילדים ממשיכים לריב עם ההורים
(צילום: פייר תרג'מן, פלאש 90)

גם  בתור בלונה םארק, הילדים ממשיכים לריב עם ההורים (צילום: פייר תרג'מן, פלאש 90)



*התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. תוקף המבצע עד 31.7.16 או עד גמר המלאי.
 מינימום 4 חבילות בכול סניף מכול סוג. המחיר אינו כולל הובלה. 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

מכונת כביסה לנקו מק"ט: 125620, 5 ק"ג, 600 סל" ד, 
דירוג אנרגטי: A | תנור משולב לנקו מק"ט: 160505, 4 

להבות גז, דירוג אנרגטי: B | מקרר לזוגות צעירים לנקו 
מק"ט: 102260, 186 ליטר, מערכת הפשרה חצי אוטומטית 

C שקטה וחסכונית במיוחד, דירוג אנרגטי DEFROST

2,890₪2,990₪

4,690₪

מכונת כביסה הובר מק"ט: 126810, 1000 סל”ד, 16 תוכניות 
שטיפה שונות, פתח ענק, דירוג אנרגטי A | מייבש כביסה הובר 

מק"ט: 130580, 8 ק”ג + חיישנים, הספק 2300W, כולל חיישני 
C לחות, דירוג אנרגטי

3,390₪

 | B :תנור משולב עם גז לנקו מק"ט: 160505, 4 להבות גז, דירוג אנרגטי
מכונת כביסה לנקו מק"ט: 127820, 7 ק"ג,  800 סל”ד, מנגנון הגנה מפני 
הצפה, דירוג אנרגטי A  | מקרר לזוגות צעירים לנקו מק"ט: 100455, נפח 
כללי 414 ליטר, נפח תא קירור: 327 ליטר, נפח תא הקפאה: 87 ליטר | דירוג 

B :אנרגטי

מכונת כביסה משולבת מייבש 11+7 ק"ג הובר מק"ט:  135117 
B מהירות סחיטה 1500 סל"ד | דירוג אנרגטי |

3,990₪

 רוזייר הובר ולנקו 
לוקחים אתכם לחופה!

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

2 תנורים בנויים 'יוקרתיים רוזייר מק"ט: 
154164, גימור נירוסטה, ללא טביעות אצבעות, 
דירוג אנרגטי: A, נפח תא אפייה 69 ליטר | סיר 

בישול מק"ט: 890683, 30 ס"מ

מתנה  בישול סיר 

מכונת כביסה+ תנור משולב גז+ מקרר, לנקו

 מכונת כביסה משולבת מייבש 11+7 ק"ג, הובר תנור משולב גז + מכונת כביסה + מקרר, לנקומכונת כביסה+ מייבש כביסה, הובר

2 תנורים בנויים יוקרתיים, רוזייר



ט' בתמוז תשע"ו 815/7/16
ב' בתמוז תשע"ו 108/7/16

אנו  מספר,  שנים  אלא  קצרה  תקופה  לא  וזו  לאחרונה, 
את  או  היהדות  את  לדברר  מנסים  עצמינו  את  מוצאים 
או  אובססיבי  תקשורת  לצרכן  ברחוב,  כך,  סתם  הדתיים 
במסגרת העבודה או המשפחה. "תשמע", אנו פונים לבן 
שיחנו, "זה עניין של אמונה ומוסר. זה כתוב בתורה. היא 
ניתנה לפני הרבה שנים" וכו' וכו' וכו'. לעיתים -  ואנחנו 
כמובן לא נודה על כך ברבים - ההרגשה היא שההסברה 
שלנו לא משהו, לא מועילה ו..."צריך להקים גוף מקצועי 
שירכז את נושא ההסברה"!... ברבות השנים קם גוף שכזה, 
יקר ומיוחד מבית תנועת התשובה "ערכים", "מנוף" שמו, 

שעושה הרבה בנושא.
וכאן באה נקודה חשובה, שאותה יש להבהיר בעיקר לנו 
בתוך הבית פנימה, אבל גם לאנשים מבחוץ היא חשובה 

מאד.
ראשית, הנה לכם שתי עובדות על גדולי ישראל:

לגנזי  להסתלקותו  שנים  חמש  מלאו  בסיוון  בכ"ו 
זצ"ל.  ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי  מרן  מרומים של 
מסופר כי בשנת תשכ"ג התארח ראש ישיבת חברון, 
הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, במלון ווגשל הסמוך לישיבת 
פוניבז' לצעירים בבני ברק, והתפלל בהיכל הישיבה. לאחר 
בפני  קצרה  שיחה  למסור  יחזקאל  רבי  התבקש  התפילה 
התלמידים, והוא פתח ואמר: "שמעו ואומר לכם מי הוא 
הרבי שלכם! בימים שלמד בישיבה, נתתי לו את התפקיד 
שרק הבחורים החשובים ביותר זוכים בו - לדפוק על הבמה 

בסיום סדר הלימוד, לאות כי הגיע הזמן ללמוד מוסר. 
בו  התבוננתי  הראשונה,  בפעם  זאת  לעשות  "כשבא 
וראיתי כי ניגש לבימה, מרים את ידו כדי לדפוק, אך ידו 
וירדה בנחת אל הבימה והפיקה בקושי קול דממה  רעדה 
דקה שנבלע בשאון קול התורה המהדהד באולם הישיבה... 
היה  נפשו לא  - אך שוב, בעדינות  ניסה שוב לדפוק  הוא 
כלל מסוגל להפסיק את קול התורה המתרונן בעוז בהיכלה 

של הישיבה.
'הנני  לו:  ואמרתי  הצדה  לו  קראתי  בכך,  "משראיתיו 
אחר  בחור  אמנה  כך  אם  עליך...  קשה  התפקיד  כי  רואה 
את  יחזקאל  רבי  סיים  רבכם!",  הוא  כזה  זאת'.  שיעשה 
נאמן,  יתד  עיתון  של  קודש  שבת  במוסף  )פורסם  דבריו 

בשבת פ' קרח שנה זו(.
האם מישהו מסוגל להסביר את הסיפור הזה לאמנון לוי? 
יש סיכוי שנמצא אדם שיהיה מוכן להתאזר במלוא  האם 
הסבלנות על מנת שנסביר לו מהי גדולת תפקיד ה"דופק"? 

)דוייפעק בלע"ז...( - #זר לא יבין#.

ומוסרים  לקחים   - הנני"  "ויאמר  הנפלא  בספר 
זצ"ל,  גניחובסקי  אברהם  רבי  האדיר  הגאון  מחיי 
מראשי ישיבת טשעבין, מסופר )עמ' 357(: לילה אחד, 
בין  פוסע  הרב  כי  הבחורים  אחד  הבחין  לחצות,  קרוב 
)הגר"א  חיפוש  של  מבט  מתוח  פניו  ועל  הפנימיה  חדרי 
בפנימית  רגיל  בחדר  השבוע  במהלך  ישן  היה  גניחובסקי 
אחד  את  מחפש  שמא  בחור,  אחרי  עוקב  אולי  הישיבה(. 

הבחורים - מקרה לא מצוי. השעה מאוחרת.
מישהו"?  מחפש  "הרב  בהססנות.  אליו  נגש  הבחור 
כי  לא סעד את סעודת הלילה  עדיין  כי  ר' אברהם השיב, 
אין  אם  ידיים  ייטול  וכיצד  לו מלח לטבילת המוציא,  אין 
נעמד  הבחור  מלח.  אחר  בחיפושים  הוא  וכעת  מלח?! 
לעזרתו לגייס את המלח הנכסף... ר' אברהם ניסה את מזלו 
בחדר של מגיד השיעור רבי יוסף וייס זצ"ל, אולי שם יש 
מלח, ואכן הנה, הם מצאו בארון בצידי החדר מלחיה עם 
מלח שהביאו ממטבח הישיבה לחדרו של הרב וייס, אלא, 
שבשעה מאוחרת כזו הרב וייס לא היה בחדרו, ואיך ייטול 
את המלח ללא רשות מפורשת, שמא המלח שייך לו, ולא 
לו מהמטבח  זכה במלח כאשר הביאו  כי  לראש הישיבה, 
ייטול קמצוץ מלח ללא רשות?!...  את שקית המלח. איך 

פניו היו  נבוכות.
תוך כדי, הבחין כי ליד המלחיה שלא עמדה יציב, מפוזר 
באומרו,  כפו  לתוך  חפן  זה  פיזור  את  שנפל.  מלח  מעט 
כיוון  ליטול,  מותר  וודאי  זו  בצורה  מפוזר  מלח  שמעט 

שבכל מקרה ייזרק לאשפה והרי הוא כהפקר!...
חשבו כמה נושאים הקשורים לעולם ההלכה ומשולבים 
בסיפור  כלולים  מדהים  באופן  לחבירו  אדם  בין  בהליכות 
הנ"ל )אחד מיני רבים, אגב(. כיצד אפשר בכלל להסביר את 

מה שסופר שם? אכן: זר לא יבין!!!



וזוהי מסקנה חשובה: היהדות היא עולם שלם, שכאשר 

חוץ- תובנה  וכל  להבין,  אי-אפשר  מבחוץ  בו  מביטים 
תלמיד  כאותו  ממש  בחסר,  ולוקה  שגויה  היא  ממסדית 
הלומד לשחות מחוץ לבריכה. הוא לעולם לא יידע לשחות, 
ובנוסף  הפיזית  במשמעותן  בתנועות,  בקיא  הוא  אם  גם 
חקר אותן לעומק ופרסם מאמר מנומק ומרשים. ואפילו - 
כן, אפילו - אם הוא איש תקשורת ש"ראיין" את הנוגעים 
בדבר או "היה פעם משלנו"... כשאתה בחוץ אתה לא יודע 

לשחות!
הסיפור  את  מספרת  ע"א(,  )ל"א  שבת  במסכת  הגמרא 
בפיו:  ובקשתו  שמאי  לפני  שבא  נכרי  אותו  על  הידוע 
על  עומד  כולה כשאני  כל התורה  "גייריני ע"מ שתלמדני 
ואז בא  "דחפו באמת הבניין שבידו"!  רגל אחת". שמאי 
לא  לחברך   - סני  דעלך  לו  ואמר  "גיירו,  והוא  הלל,  לפני 

תעביד..."
הלל לימד אותו כלל בסיסי שעליו עומדת התורה כולה, 

אולם הוא עשה זאת רק ל א ח ר שגייר אותו!
העניין פשוט וברור. אי אפשר להבין מסרים של תורה, 
לנושאים "הומניים"/"בין אדם לחבירו"  נוגעים  אף שהם 
 - גיירו  שהלל  לאחר  רק  המים".  לתוך  "קפיצה  ללא   -

התאפשר לאותו גר להבין!
וזוהי תובנה חשובה לעצמנו כנגד הטענות וההשמצות, 
והיא: אשר בוודאי בצד המשגים והפעולות אותם יש לתקן 
ועליהם יש לכפר, זר לא יבין מהם חייו של האדם המאמין!
לי  "אמור  רבו:  את  ששאל  תלמיד  אותו  את  מזכיר  זה 
רבו:  לו  ענה  שלם?".  יום  תורה  ללמוד  אפשר  כיצד  רבי, 

"כשתלמד יום שלם - תבין איך לומדים יום שלם"!...

בתקופה בה אנחנו מותקפים מכל העברים שוב ושוב, שומה עלינו להזכיר לעצמנו: אלה 
המביטים מבחוץ, אינם יכולים בכלל להבין את חיינו  הרהורים בעקבות הפרשיות 

האחרונות שנקשרו בציבור החרדי

זר לא יבין...

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
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"מי שלא למד יום שלם, לא יבין מה זה ללמוד יום שלם". בני ישיבה



www.leumi.co.il/dor-ledor לאומי ולאומי קארד רשאים לשנות או להפסיק את התנאים ו/או המוצרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת    פרטים מלאים בסניפי לאומי ובאתר

לאומי מזמין אתכם
לפגישה אישית

לאומי מזמין אתכם להצטרף לחוג לקוחותינו,
להזמין כרטיס                וליהנות מהנחות במאות בתי עסק

והטבות אטרקטיביות בחגים ומועדים
בנוסף, הטבות לבני ישיבות, בנות סמינר, מתחתנים, יולדות ומחתנים

התקשרו אלינו וקבעו פגישה אישית בסניף בית וגן
בכל זמן שנוח לכם: 076-8676630
שעות פעילות: יום א׳ - סגור | ימי ג׳, ד׳ 8:30-14:30

ימי ב׳, ה׳ 8:30-13:00 אחה"צ: 16:00-18:15 | יום ו׳ 8:30-12:30
לאומי בית וגן, רחוב הפסגה 17, ירושלים

מר שי אוליאל - מנהל סניף בית וגן

חייגו 5522*
www.leumi.co.il/dor-ledor
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

ֶׂשֶכל משלים רגש

הרב אבנר קוואס

יותר  קר  בריאתו,  מעצם  שהאיש  שעברו,  במדורים  למדנו 
שכלית.  יותר  בצורה  דברים  ומנתח  רגשן  פחות  מהאשה, 
שלא  לצידה,  שיעמוד  לגבר  מאד  זקוקה  האשה  לעומתו, 

יתרגש מכל דבר ושישקול דברים בשכלו.
אני נוהג לומר שהאשה היא 'המנוע' והאיש הוא 'הרדיאטור'. 
ויקרר אותה מגלי הרגשות  זקוקה לאיש שירגיע אותה  אשה 
הפוקדים אותה. כשהיא בוכה, היא רוצה שבעלה יאמר לה: 
נכון שקצת קשה אבל לא נורא, נעבור את זה. כדאי שתירגעי 

ותנגבי את הדמעות, לא שמעת שנגמרו המים בכנרת?...  
כשהיא  הדמעות  את  לה  שינגב  רגיש  לבעל  זקוקה  אשה 
בוכה, יעודד אותה וישפר את מצב רוחה כשהיא עצובה. אוי 

ואבוי אם האיש היה רגשן כמו האשה. 
לפני מספר שנים התקשרה אלי גברת אחת שהיתה נשואה 
כ-5 שנים. היא התלוננה על בעיה קשה בזוגיות שגורמת לה 
לחשוב על פירוק הנישואין, וכך היא אמרה: אני אשה! ואשה 
לפעמים בוכה... וכשאני בוכה ובאה לפני בעלי שירגיע אותי 
ויעודד אותי, הוא שואל: מה קרה, על מה את בוכה? וכשאני 
מספרת לו גם הוא פורץ בבכי... ואז אני בוכה, והוא בוכה, אני 
זה  נורא,  לא  זה  לו:  אומרת  עד שאני  והוא ממשיך...  נרגעת 

יעבור, תפסיק לבכות... 
ואני שואל, איזו אשה רוצה בעל כזה שבוכה יחד איתה על 
כל דבר, ולבסוף היא זו שצריכה לעודד ולהרגיע אותו??? אם 

כן, זה לא טוב שהאיש יהיה רגשן כמו האשה. 
קוראים יקרים, הקרירות של הבעל לא נובעת מרוע לב או 
לכן,  כ'מרגיע הלאומי'.  רגישות, אלא מעצם תפקידו  מחוסר 
אין זה חסרון אלא יתרון. לפנינו מספר דוגמאות שבהם הבעל 

מרגיע את אשתו.
בני זוג הלכו ביחד ברחוב ועברו ליד חלון ראווה של חנות. 
היא נתקעה מול החלון, והוא... המשיך לצעוד לבד עוד 100 
וראה  הסתובב  הוא  לידו.  לא  הבחין שהיא  הוא  לפתע  מטר. 

שהיא עושה לו מרחוק תנועות ֶשַיְחזֹור. 
הוא חזר, והיא שאלה אותו: נכון שיש לי מחר יומולדת? 
נכון, הוא ענה. אז תקנה לי את זה... והצביעה על חפץ שמונח 
בחלון הראווה. הוא, כמו גבר, מיד אמר לה: אין בעיה! הוא 
נכנס לחנות ושאל: כמה זה עולה? כשהוא שמע את המחיר, 
השתנו פניו. ואז היא שאלה אותו: נו? מה אתה אומר? והוא 

ענה: נחשוב על זה...
זה'  על  'נחשוב  לך  אומר  כשבעלך  כלל:  לפניך  גברת, 
המשמעות היא - תשכחי מזה, ותהיי בטוחה שהוא שכח מזה 

באותו רגע.
היא שמחה ומאושרת ואומרת לעצמה: הוא חושב על זה... 
למחרת היא שאלה אותו: חשבת על זה ??? והוא ענה לה: על 

מה? על מה הייתי צריך לחשוב?...
פונה  שלהן  המכריע  שהרוב  נראה  בפרסומות  נתבונן  אם 
לנשים. הסיבה לכך היא שנשים אוהבות לקנות והן נחשבות 
רק לגברים, כל  היו מופנות  קניה עצום. אם הפרסומות  לכח 

המותגים היו פושטים את הרגל, ולבסוף... גם את היד! 
של  החוברת  את  וקוראים  יחד  יושבים  ארצישראלי  זוג 
פרסומת מרהיבה של מפל  רואים  הם  בדף האמצעי  העיתון, 
ובה  ירקרק,  רקע  על  כחלחל  בצבע  נהר  לתוך  שנופלים  מים 
תמונה של מטהר מים עם אוסמוזה הפוכה, שישה פילטרים 
ב-300  ש"ח   100  - יחזור  שלא  במבצע  שסתומים  וארבעה 

תשלומים.   
מיד היא אומרת: בעלי, זה ְגרּוִשים, אגורה ליום... חייבים 
כולם  ואומר:  באדישות  הדף  את  הופך  ובעלה,  לקנות... 
עם  מהעיתון  המים  את  שותה  כבר  היא  רמאים...  שקרנים... 

קש... והוא קר כקרח! גברת, גם לאיזון הזה את זקוקה! 
אשה  שכל  למדנו  אחרות,  ורבות  אלו  מדוגמאות 

עוזרת   COOL שהוא  והעובדה  וחזק.  תומך  לבעל  זקוקה 
לאשה לצאת ממצבי לחץ ומהתפרצויות של רגשות. התברר 
לנו שהעובדה שהוא שכלי וקר יחסית אינה דפקט או חסרון, 

אלא אדרבה, היא יתרון. 
בכך  תשמחי  אלא  זאת,  בעובדה  תילחמי  אל  גברת,  לכן 

שהיא קיימת אצלו.

קירוב לבבות
אמר רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה". 
מפני מה אמר רבי עקיבא "כלל גדול בתורה"? מספיק לומר – 

זה כלל גדול! ותו לא. 
לא  אחדות  ובלי  חברים  אהבת  שבלי  היא,  הכוונה  אלא 
ניתן לקבל את התורה. קבוצת תלמידים שלומדים תורה ואין 
עלינו  לכן  ולחוץ.  מן השפה  תורתם   – דיבוק חברים  ביניהם 
המבוגרים  עלינו  ישראל.  עם  אחדות  בעניין  ולהתחזק  לחזק 

הסובבים  עם  ולהשלים  לבבות  קירוב  של  פעולות  לעשות 
אותנו, אם זה במשפחה ואם זה עם החברים. 

וכן יש להשים דגש בימים אלה על הילדים ולהפעיל אותם 
עלינו  ראשית,  זאת?  עושים  כיצד  והשלום.  האחדות  בעניין 
נכין  כאשר  לחברו,  אדם  בין  בנושא  מבצעים  להם  לעשות 
עזרתי   / לאחי  וויתרתי  כגון:  נושאים  מספר  שתכלול  טבלה 
לאחותי / פייסתי את מי שנעלב / וכד'. ומתחת כל טור לרשום 
שם של ילד או ילדה מהמשפחה. ולעשות להם כוכביות אם 

הצליחו במשימות ולתגמל אותם כראוי. 
אין  כלומר  מריבות!  אין  שבחופש  מבצע  לעשות  שנית, 
להיכשל  "מותר"  יפות.  לא  מילים  אמירת  ואין  ידיים  הרמת 
רק פעמיים ומי שמעד יבקש מיד סליחה מאחיו ורק אם אחיו 

יסלח לו נמחלה לו הפסילה ונמחקה. 
כמו כן יש לספר לילדים על תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו 
בסוף.  קרה  ומה  ביותר,  הדקות  ברמות  אפילו  בזה  זה  כבוד 
בשני  אחד  כבוד של החכמים שנהגו  על  לספר בשבתות  וכן 

וסיפורים על כבוד ועזרה לזולת.

אשה זקוקה לבעל רגיש, אבל אבוי אם הוא יהיה רגיש כמו אשתו  הקרירות של הבעל לא 
נובעת מרוע לב או מחוסר רגישות, אלא מעצם תפקידו כ'מרגיע הלאומי'

"האישה עצרה ליד חלון הראווה, בעוד בעלה המשיך מאה מטר קדימה"...

(9
0 

ש
לא

 פ
ט,

וח
ש

תי 
 נ
ה:

צי
טר

וס
יל

 א
ום

יל
(צ



'

www.toyota-zamir.co.il :להזמנת טיפול: 02-6580900 או באתר

טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה
כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900 ו www.toyota-zamir.co.il ו תרבות שירות אחרת

ללא תוספת תשלום!

EXPRESS SERVICE

60



12

בעיה בתקשורת

חמש יחידות // חנני בלייך

 .1

ט' בתמוז תשע"ו 15/7/16 

chananibl@walla.com :לתגובות

אני לא סובל אתיופים, פולנים, מרוקאים, תוניסאים והונגרים. מדובר בעדות של 
רפי-שכל. חד וחלק. 

מה  בדיוק  זה  כי  הבא?  בשבוע  ציבורית  בסערה  יעמוד  הנ"ל  שהקטע  סיכוי  יש 
שקרה כאן בתחילת השבוע. אני יודע, שכחתם בכלל על מה אני מדבר. מי בכלל יכול לזכור 
פרשיה מיום ראשון, במדינה כמו שלנו, שבה הפרשיה מתחילת השבוע כבר ישנה, נוסטלגית, 

וכמעט לא ראויה לאיזכור.
אבל זה מה שקרה כאן: גידי אורשר, אדם, שמעולם לא שמעתי עליו עד השבוע, שמשמש 
כמבקר הסרטים, ל"ע, של 'גלי צה"ל', כתב ברשת חברתית, בבמה פרטית שלו, טקסט מגעיל. 
נגד מי בדיוק? גם נגד הדתיים וגם נגד המזרחיים. הוא כתב כך: "לכל הזווידות והכחלילים, 
הבאה  בפעם  המזרח:  מן  המקצועיים  והיללנים  מאידך  המזרחית  והקשת  מחד  הש"סניקים 
שיהיה לכם התקף לב, וותרו על הצנתור ושימו רגל של תרנגולת על הראש - תרופת הסבתא 
התעלמו  הראש,  על  טילים  לכם  כשנופלים  בממ"ד  מצטנפים  שאתם  הבאה  בפעם  שלכם. 
מ'כיפת ברזל' ותגידו תהילים או חכו לרחל אמנו שתגן עליכם. בפעם הבאה שאתם רוצים 
לפרסם את הגיגיכם, עזבו את המחשב, את התוכנות והאפליקציות שפותחו בסטארטאפים 
זה  )את  בצעקות  ולתקשורת  מדורות  עם  לאיתות  קלף,  על  לכתיבה  וחזרו  בארץ  מתקדמים 

בעצם אתם עושים ממילא(".
וכאן אתה מגיע ושואל את עצמך: למה בעצם לעשות מהומה? מיהו בכלל? והלא הוא גם 
לא אמר את הדברים בבמה הציבורית שלו, אלא בבמה פרטית. מי קרא את זה? למה צריך 

לתת לזה פרסום ולעשות מהומה?
'שלומי  ועידת  שבמסגרת  השבוע  קראתי  דעתי.  את  שיניתי  קצת  שנייה,  במחשבה  אבל 
אמונים' שהתקיימה באוקראינה, נשא דברים עו"ד יצחק מירון בענייני משפט ותקשורת, ומה 
שהוא אמר, במילים ארוכות ונאום ארוך, הוא שאלו בדיוק המקומות שאנחנו החרדים יוצאים 

בהם גרועים, משפט ותקשורת. 
הוא אמר שם כך: "אני רוצה להתחיל בסוג של מה שנראה לי אמת, שרבים מבינים אותה 
בהרבה  וגם  המשטרה,  לא  הכוח,  הוא  הצבא  לא  המודרנית,  במדינה  לה.  מודעים  לא  אבל 
מקרים לא הפרלמנט. מוקד הכוח עבר למקומות אחרים, ושני מוקדי הכוח החשובים ביותר 
הם התקשורת והמשפט. לכן יכול להיות שהרוב יחליט דבר אחד ומה שיקרה בפועל זה דבר 
אחר, ומי שלא מתמודד עם האתגרים של התקופה - סופו שעלול למצוא את עצמו מפסיד. 
לכן העובדה שלמרות שהמפלגות הדתיות הגדילו את כוחן ומספר חברי הכנסת הדתיים גדל, 
כי בשני  רבות,  הן הפסידו פעמים   - אותן  היו בקואליציות בתחומים שעניינו  ולמרות שהן 
המישורים הם הפסידו עוד לפני שהקרב התחיל - הם פשוט לא התחילו להתמודד בקרבות 

האלו".
אחרי שקראתי את דבריו, התחלתי לחשוב קצת אחרת על הסיפור של אורשר. נכון, מיהו 
בכלל ומי שמע עליו. אבל מה זה משנה. אם כעת הזירה ה-חשובה היא התקשורת, המקום בו 
אנחנו יוצאים מופסדים, זה הזמן וזה המקום לתת מלחמה שערה. להתחיל בקטן, בהוא הלא 
מוכר שהתבטא נגדנו בצורה מזעזעת, ולסיים בגדול. להיות שם, לדאוג שיחששו מעתה לומר 
משפטים מגעילים שכאלה, לוודא שאנחנו פוקחים עיניים גם בזירה החדשה. וככל שאני הולך 
אחורה, נראה לי בהחלט שיש שיפור. בתקופה האחרונה פוצצנו פרשיות כמו אורשר, רמי סדן 

ולפני זה אישים נוספים. 
אז הנה, אנחנו מתחילים להיות גם על המפה הכה-משפיעה הזאת. לעתים להזיז אנשים 
מתפקידם, ולעתים לזעזע את המערכת ולעשות מהומה גם מבלי פיטורין. כי זה לא משנה. 

בשורה התחתונה, המסר צריך להיות ברור: הפסקנו להיות השק שכולם נהנים לחבוט בו.

טוב, את מה שעשה השבוע "ידיעות אחרונות" בקול רעש גדול ובכותרת ראשית 
כנגד הרב הראשי החדש של צה"ל, הרב אייל קרים, אפשר לכנות ככל דבר אחר, רק 
לא כעיתונות במיטבה. הרי מה הם עשו? הביאו ציטוטים של הרב קרים, בעייתיים 
לדעתם, שכל אחד מאיתנו יכול למצוא בחיפוש פשוט ב'גוגל', ביקשו קצת תגובות מכמה 
חברי-כנסת, והנה כתבה משמיצה לתפארת. זה הכל. לא תחקיר אמיתי, לא שיחות מוקלטות, 
לא ראיונות עם אנשים שעבדו אתו. כלום. כולה ציטוט מתוך כמה תשובות הלכתיות שהרב 

נתן לאתר כלשהו לפני כך וכך שנים, והנה כבר "חשיפה בלעדית" שעושה רעש.
והאמת היא שלא רק שזו לא עיתונות במיטבה, זו אפילו לא עיתונות בכלל. אחד הדברים 
את  לשמוע  הוא  שונים,  פוליטיקאים  עם  ראיונות  שומע  אני  כאשר  ביותר  אותי  המעצבנים 
המגיש שואל: רגע, אבל איך אתה עכשיו בעד זה וזה, הרי לפני שלוש שנים וחצי התבטאת 

בראיון ל'מקור ראשון'/'הארץ'/'המודיע' הפוך לגמרי!
מה קרה? אני לפעמים רוצה לענות בתשובה, במקומו של הפוליטיקאי. הרי עברו 3 שנים 
וחצי מאז. שיניתי את דעתי. מה, אסור? רק חמור, חזר לאחרונה אחד מהח"כים על הפתגם 

הידוע, לא משנה את דעתו. ולמרות שאני לא מסכים עם הח"כ הזה בשום דבר אחר, בזה הוא 
דווקא מאד צודק.

יבוא כלי  זה קורה כל פעם מחדש. בכל פעם שנבחר אדם כלשהו למשרה רמה כלשהי, 
איך  רציני.  לא  זה  די,  מ-98'.  מביכים  בציטוטים  אותו  ויצטט  השני,  מהמחנה  התקשורת 

אומרים ביידיש? אז הוא אמר.

לטלפון הסלולרי שלי חיים משלו. זה קרה לי השבוע כבר יותר מפעם אחת. הטלפון 
שכן לו לבטח בכיס, וכשהוצאתי אותו, גיליתי שאני באמצע שיחה של 25 דקות 
עם ידיד שלא דיבר איתי שלושה חודשים. אבל איך? לא צלצלתי אליו? לא יודע. 
אמרתי לכם, לטלפון חיים משלו. הוא דפדף איכשהו בין רשימת אנשי הקשר, והחליט לצלצל 
דווקא אליו. וזה קרה לי למחרת שוב, עם רב שאני מפנה אליו שאלות הלכתיות. אז עם הרב, 
מילא, הוא שמע רעש לא מזוהה )הרשרושים מהכיס שלי(, ניתק וסיימנו עם השיחה. אבל עם 

הידיד ההוא? נורא מוזר. 25 דקות הוא הקשיב לי. 
ה' ישמור! מה הוא הספיק לשמוע בזמן הזה? לך תדע מה אמרתי. האם דיברתי עליו משהו, 
בלי לדעת שהוא מאזין לי? האם אמרתי איזה סוד כמוס? חשפתי מידע רגיש? פחד. פשוט 

פחד.

בין  אומר  הוא  השבוע,  בפרשת  בלק  לפני  ה',  דבר  משלו,  את  נושא  כשבלעם 
ברכותיו: "כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל ק-ל". מה הכוונה?

הרבי )הראשון( מסלונים היה אומר: יגיע זמן שבו כאשר שני יהודים ייפגשו ואחד 
ישאל את חברו "מה חדש?", חברו יענה מיד: "מה חדש? הנה תשמע. היום שמעתי חידוש 
יהיו  ייפגשו שני יהודים החדשות לא  גדול על הגמרא במנחות"... כלומר, שבעתיד, כאשר 

"מה היה בסוף עם נתניהו ומתווה הגז", אלא "מה פעל ק-ל", וזו כוונת הפסוק.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהחלטתם שלא ייתכן שאתם עייפים כל יום מחדש, ואין זאת אלא שאתה פשוט 
ביום  אבל  קודם,  שעה  ישנתם  למחרת  אז  לילה.  כל  מידי  מאוחר  לישון  הולכים 

שלאחר מכן - הייתם עייפים כפול.

נ.ב. אין לי באמת משהו נגד אתיופים, פולנים, מרוקאים, תוניסאים והונגרים. זה היה רק 
לצורך חידוד הקטע הפותח. מקווה שאשוב אליכם בשבוע הבא.

 .2

 .3

 .4

 .5

למרות האלמוניות, צריך לדאוג שלא ייכתבו משפטים שכאלה, ולהיות נוכחים בזירה 
התקשורתית החדשה. גידי אורשר
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שנה ניסיון

לך את איכות החופשה ואת קיומה
ם 

חי
טי

מב
   

ם! 
 מבטיחים ומקיימי מקומות אחרונים ב- 

₪1000 הנחה

ברטיסלבה שנה שנייה בעיר הקסומה על נהר 
הדנובה במלון מפואר צמוד לקניון סנטראל

למי שרוצה את הטוב ביותר. שינפלד!
המלונות הכי מפוארים. המיקומים הכי מוצלחים לטיולים. האוכל ברמה הגבוהה ביותר.

סופיה עיר הבירה הגבוהה באירופה במלון יוקרתי 
בתוך פארק ענק צמוד למדרחוב ויטושה המפורסם 

הילטון ברטיסלבה
 DOUBLE TREE

BRATISLAVA

4 מדינות בחופשה אחת
sofiaהילטון סופיה

הבלקן עם שינפלד

ברטיסלבה
סלובקיה

 הונגריה:
בודפשט וברך הדנובה

ציון
 החת"ם סופר 

 אוסטריה:
וינה )רק שעה נסיעה(

 צ'כיה:
מערת הנטיפים

 סלובקיה:
טירת דווין ופישטני

סופיה
בולגריה

ספרבה בניה 
ושירוקה לקה

שבעת 
האגמים

יומיים מלאים 
מקדוניה וסלוניקי

הגשרים 
המופלאים פלובדיב

הוספנו טיסות ישירות לברטיסלבה 
רק רבע שעה מהמלון 

  21/7  מקומות אחרונים 

 25/7  מקומות אחרונים

 28/7  מקומות אחרונים

 תאריכים נוספים אחרי ט׳ באב:
 15/8, 16/8 - מלא, 22/8, 25/8

טיסות ישירות לסופיה 
רק רבע שעה מהמלון

15/8 - מלא, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 29/8, 30/8
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אלי שניידר

אצבעות
שתי

מקהיר
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 9
שנים חלפו 

מהפגישה הקודמת בין שר 
חוץ מצרי לראש ממשלה ישראלי, 

והשבוע במפתיע הגיע שוב שר חוץ מצרי 
לפגישות בישראל  בהצהרה משותפת של 

נתניהו ושר החוץ המצרי בלשכת ראש הממשלה, 
אמר נתניהו כי הסכם השלום בין המדינות הוא 

"אבן יסוד ליציבות אזורית", וביקש סיוע בהשבת 
מנגיסטו, שאול וגולדין  האם שוב מתחממים 
היחסים עם שכנינו המצרים? לאן כל זה יילך? 
והאם ייתכן שמצרים תהיה דוגמא לגשר עם 
ישראל, לכל העולם הערבי? שגריר ישראל 

במצרים לשעבר, צבי מזאל, סבור 
בהחלט שכן מקהיר
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9 שנים אחרי הפגישה הקודמת בין ראש 
ממשלה ישראל לשר חוץ מצרי, זה קרה 
מצרים,  של  החוץ  שר  שוב:  השבוע 
סאמח שוכרי, הגיע ביום ראשון לישראל 
בנימין  הממשלה  ראש  עם  לפגישה 

נתניהו. 
השניים  שנתנו  משותפת  בהצהרה 
כי  נתניהו  אמר  בירושלים,  נתניהו  בלשכת 
כאמור,  מדובר,  משותף".  לדיון  רוח  בקוצר  "מצפה  הוא 
חוץ  לשר  ישראלי  ממשלה  ראש  בין  הראשונה  בפגישה 
נפגשו  הרשמית,  הפגישה  סיום  עם  שנים.  לאחר תשע  מצרי 
השניים שוב כמה שעות לאחר מכן לארוחה מצומצמת במעון 
ראש הממשלה בירושלים. הפגישה והארוחה, אמרו גורמים 

מדיניים, היו ב"אווירה טובה מאד".
לדברי הגורמים, "הדיון בין נתניהו לשר החוץ המצרי הקיף 
קידום  אזוריות,  סוגיות  נדונו  נרחב  ובאופן  נושאים,  הרבה 
השלום והביטחון אל מול הרשות הפלסטינית ומדינות האזור. 
ישנו גם שינוי לטובה מצד מצרים שבא לידי ביטוי בנכונות 
כן,  כמו  ישראל".  עם  הטובים  היחסים  את  להחצין  שלהם 
נתניהו ביקש משר החוץ סיוע בהשבתם של אברה מנגיסטו, 

אורון שאול והדר גולדין לישראל.
בהצהרה משותפת של השניים, אמר נתניהו כי הוא מעריך 
את  מברך  "אני  מצרים.  של  הדיפלומטיים  מאמציה  את 
ההצעה של א-סיסי ליוזמה בהובלה מצרית להשיג שלום עם 
הפלסטינים ושלום אזורי", אמר. "אני קורא שוב לפלסטינים 
הדרך  זו  ומתן.  למשא  ולשבת  וירדן  מצרים  בעקבות  ללכת 
חזון  ולהשיג  ליישב את המחלוקות  יכולים  היחידה שאנחנו 

שלום על בסיס פתרון שתי מדינות לשני עמים".
להסכם  והתייחס  המצרי  החוץ  לשר  נתניהו  פנה  בדבריו, 
השלום בין ישראל למצרים. "שתי המדינות היו בשלום מאז 
ההסכם ההיסטורי. השלום בין מצרים וירדן הוא אבן היסוד 
של  ההצעה  את  מקבל  אני  אזורית.  וליציבות  אזורי  לשלום 
ושלום  הפלסטינים  עם  שלום  לקדם  א-סיסי  המצרי  הנשיא 

נרחב באזור", אמר.

צומת קריטי למזה"ת
משמעותי  ביקורו  מועד  כי  אמר  שוכרי  המצרי  החוץ  שר 
לעתיד היחסים האזוריים. "הביקור שלי בישראל מגיע בצומת 
גבה  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  התיכון.  למזרח  קריטי 
פלסטינים  מיליוני  של  תקוותיהם  את  ומחץ  קורבנות  אלפי 

ומשאלתם למדינה על בסיס גבולות 67', כמו גם שאיפותיהם 
של מיליוני ישראלים לחיות בשלום ובביטחון, כאשר הטרור 
ממשיך ומהווה איום קיומי על אנשי האזור והעולם. איש לא 
חסין ממנו. הקונפליקטים באזור יצרו משבר הומניטרי חריף 

ומאיימים על המזרח התיכון".
לדבריו, "הביקור שלי כעת הוא המשך האחריות המצרית 
שסובל  כולו,  ובאזור  לפלסטינים  הישראלים  בין  לשלום 
מהקונפליקט. זה מגיע בהמשך לחזונו של סיסי שהוא פירט 
הסכסוך,  ולסיום  העמים  שני  בין  שלום  למען  במאי,  ב-17 

לשיפור  י שיביא  ת ו ע מ ש מ
ב  צ מ ח ב ר ז מ ה

 . ן ו כ י ת ם ה י ר צ מ
מוכנה  למען נותרה  לעזור 

הצדדים  שני  של  האמון  את  מעריכים  אנחנו  זה,  יעד  השגת 
ושל הקהילה הבינלאומית".

השלום  גם  כך  מתארך,  שהסכסוך  ככל  כי  הוסיף  שוכרי 
מתרחק. "מאז שהדגיש ראש הממשלה את מחויבותו לנושא 
נמשכת.  באזור  ההידרדרות  ב-2014,  השיחות  הפסקת  מאז 
מבחינה הומניטרית, ביטחונית. השלום הולך ומתרחק, כאשר 
הסכסוך נמשך. לא ניתן עוד לומר שהסטטוס קוו הוא הדבר 
הטוב ביותר שניתן להשיג. המצב הנוכחי אינו יציב ואינו בר 

קיימא. הוא לא תואם את התקוות של האנשים באזור ובעולם. 
רעיונות  ריבוי  יש  מופרך.  אינו  המדינות  שתי  של  החזון 
שהציעו להפוך אותו למציאות, במיוחד היוזמה הערבית. עם 

זאת השגתו דורשת צעדים משמעותיים לבניית אמון", אמר.
אפילו ח"כ ציפי לבני )המחנה הציוני(, בירכה על ביקורו 
של שוכרי בישראל. "ביקורו של שר החוץ של מצרים בישראל 
ככלל  המתונות  ערב  מדינות  עם  יחסינו  וחשוב.  רצוי  הוא 
הדגישה,  וביטחוני",  אסטרטגי  נכס  הם  בפרט  מצרים  ועם 
היחסים  מצב  אבל  לא,  או  זה  את  לאהוב  "אפשר  והוסיפה: 
של  להתנהלות  ישיר  באופן  קשור  המתון  הערבי  העולם  עם 
ישראל ביחס לסכסוך עם הפלסטינים. הפעם האחרונה ששר 
חוץ,  כשרת  איתו  כשנפגשתי  הייתה  לארץ  הגיע  מצרי  חוץ 

ופגישות מסוג זה היו עניין שבשגרה".
בכוונותיה  כנה  שישראל  ברור  שיהיה  "ככל  לטענתה, 
משא  לקדם  כדי  פוליטיים  מחירים  לשלם  מוכנה  והנהגתה 
עם  היחסים  ונהדק  נשפר  כך   - המציאות  את  ולשנות  ומתן 

מדינות האזור. זאת חובתה של מנהיגות אחראית".

שינוי ביחסים
התייחס  השבוע,  ראשון  ביום  הממשלה  ישיבת  בפתח 
השינוי  על  מצביע  הוא  כי  ואמר  הנדיר  לביקור  נתניהו 
שחל ביחסים עם קהיר. "אני שמח לבשר שהיום )ראשון( 
שאותו  שוכרי,  סאמח  מצרים  של  החוץ  שר  לישראל  יגיע 
נתניהו טרום הפגישה.  ובערב", אמר  אפגוש אחר הצהריים 
ב-2007,  היה  בישראל  מצרי  חוץ  שר  של  הקודם  "הביקור 
כמעט לפני עשור. הביקור היום חשוב מהרבה בחינות, הוא 
מלמד על השינוי שחל ביחסי ישראל ומצרים, לרבות קריאתו 
החשובה של הנשיא א-סיסי לקדם את תהליך השלום, גם עם 

הפלסטינים וגם עם מדינות ערב".
נשיא  של  בשליחותו  בא  מצרים  של  החוץ  "שר  לדבריו, 
להודות  גם  מבקש  אני  בברכה.  אותו  מקדמים  אנו  מצרים. 
לעורך הדין יצחק מולכו שתרם רבות למימוש הביקור הזה". 
שהסתמך  מען,  הפלסטינית  הידיעות  בסוכנות  דיווח  לפי 
ידי  על  הונחה  שוכרי  המצרי  החוץ  שר  מצריים,  גורמים  על 
הנשיא "לדון בסוגייה הפלסטינית, ולקדם את המשא ומתן בין 

הישראלים לפלסטינים".
להוות  עשוי  זה  ביקור  כי  למען  מסרו  המצריים  המקורות 
לשיפור  להביא  במטרה  במצרים  נתניהו  של  לביקור  הכנה 
שוכרי  ביקר  שעבר  בחודש  כי  יודגש  הצדדים.  בין  התיאום 
ברמאללה, שם נפגש עם יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני גבה אלפי קורבנות ומחץ את תקוותיהם של מיליוני פלסטינים 
ומשאלתם למדינה על בסיס גבולות 67', כמו גם שאיפותיהם של מיליוני ישראלים לחיות 

בשלום ובביטחון, כאשר הטרור ממשיך ומהווה איום קיומי על אנשי האזור והעולם "
נשיא מצרים 

א-סיסי

רה"מ נתניהו בפגישה עם שר החוץ של מצרים, סאמח שוכרי 
"העם חי עם השלטון". צבי מזאל
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והשניים הסכימו לקדם את היוזמה הצרפתית לכינוס ועידת 
שלום בינלאומית.

לחשוב על העתיד
בין  היום  היחסים  טיב  על  עוד  אותנו  ללמד  שיכול  מי 
ישראל  שגריר  לשעבר  מזאל,  צבי  הוא  למצרים,  ישראל 
הירושלמי  ב"מרכז  האיסלאם  של  חוקר  והיום  במצרים, 

לענייני ציבור ומדינה".
 אתה עוקב אחר היחסים בין ישראל למצרים. איך אתה 

מגדיר אותם היום?
לשיפור  שיש  להבין  צריך  ומתחממים.  "כמשתפרים 
האחרונות  שבשנתיים  כיון  טוב,  רקע  בינינו  היחסים 

ישראל ומצריים שתיפו פעולה ברמה הביטחונית. בייחוד 
רבות  מסייעים  כנראה  אנחנו  המודיעיניים,  בנושאים 
למלחמה של מצרים נגד הטרור האיסלאמי בצפון סיני, 
והיחסים איתנו כעת מאד חשובים לה. על רקע זה, יש 
בהחלט חמימות ביחסים, שמורגשת בקשרים שנוצרוץ 
העז  לא  א-סיסי,  מצרים  נשיא  עתה  שעד  היא  הבעיה 
להרחיב את הקשרים לתחומים נוספים של הומניזיציה, 
וקשרי מדע וכלכלה, כי הוא חושש מהאליטות הישנות, 
מהקיצונים במצרים, וגם מהזרם הלאומני שם שהוא מאד 

חזק. יש שם עדיין אליטות ישנות ולא חדשות, המיוצגות 
או בממסד האיסלאמי או באסכולה הימנית, והוא לא רוצה 

לריב איתם, כי הוא זקוק להם בחינה פוליטית-פנימית. 
"כרגע הוא מרגיש שהוא חזק. הוא כבר הציל את הכלכלה 
 1,000 להרוג  הצליח  הוא  צורה,  שהיא  באיזו  המצרית 
עם  היחסים  את  לקדם  רוצה  הוא  שכעת  וייתכן  מחבלים, 
ישראל. ואיך הוא מתחיל? בלטפל מחדש בנושא הפלסטיני, 
במזרח  ומקומה  לתפקידה  כביכול  חוזרת  מצרים  כאילו 
את  ומקדמת  הפלסטיני  בנושא  שמטפלת  זו  היא  התיכון, 
מאמינים  והפלסטינים  שהוא  חושב  לא  אני  אמנם  השלום. 
וגם  פערים,  יש  כי  השלום,  בנושא  משהו  לקדם  שאפשר 
סעודיה - למרות שהיא עובדת איתנו מתחת השולחן - לא 
תשנה את עמדתה. אנחנו גם לא נקבל את תנאי הפלסטינים, 
שמצדם עוד לא החליטו שלנו מגיע להיות באזור. אז א-סיסי 

הפלסטיני,  בנושא  ישראל  עם  לטפל  מחדש  כעת  מתחיל 
עם  טובים  ליחסים  להוביל  דבר  של  בסופו  רוצה  כשהוא 

ישראל, להם הוא זקוק מאד".
המצרי  החוץ  שר  בין  השבוע  הפגישה  אומרת  מה 

לנתניהו?
"צריך להבין ששר החוץ המצרי לא בא עם יוזמת שלום 

יוזמת חדשה. הוא הזכיר  את  בדבריו 
ם  ו ל ש , ה ת י ת פ ר צ ה

על  ודיבר 
עליה  בהמשך לחשוב  ביחד. 

מתכננים במצרים גם להזמין את ביבי לקהיר. זה צעד חשוב 
בוודאי, אבל האם הוא ישנה את העולם הערבי? ספק רב. כל 

צד אומר: אולי משהו ישתנה? מי יודע?
לומר  הייתה  השבוע,  הפגישה  בעצם  המטרה  "אבל 
וישראל חזרו לשתף פעולה,  ולפלסטינים: מצרים  לערבים 

לפחות בנושא הפלסטיני. מצרים רוצה לשדר שהיא התגברה 
על המשברים, על אי-היציבות מאז סילוק מובארק. א-סיסי 
נמצא כבר שנתיים בשלטון, הוא מרגיש בטוח, והוא אמנם 
להתפנות  קצת  יכול  אבל  המצרים  בכלכלה  לטפל  חייב 
היא  לשדר,  באה  שהיא  ומה  הפגישה  הפלסטיני.  לנושא 
יותר מיועדת אליהם, לעם שבמצרים ולתנועות השונות שם, 
עושה  וזה  יחסים  חימום  משדר  זה  לנו  כמובן,  לנו.  מאשר 
טוב על הלב. מצרים באה לומר: למרות מה שעברנו, אנחנו 
המוסלמים'  'האחים  עם  הלך,  מובארק  גדולים.  זאת  בכל 

סיימנו, וכעת אנחנו חזקים".
לאן אתה רואה שמצרים צועדת? לעתיד קיצוני יותר או 

להיפך? מי השולט שם כיום?
אחרי  היא האליטות שם.  עם השלטון. הבעיה  חי  "העם 
ואנטי  יהודי  אנטי  איסלאמי,  ערבי  בעולם  מדובר  הכל, 
זו  נגדנו.  האיסלאם  בין  עוינות  של  היסטוריה  עם  ישראל, 
מצרים  נשיא  בזמנו,  משתנה.  לא  עדיין  וזה  גדולה,  בעיה 
סאדאת החליט שלמרות הכל הוא עושה שלום עם מצרים, 
שנים   37 נחגגו  לאחרונה  נגדנו.  השתנו  האליטות  אבל 
לשלום עם מצרים, ועדיין הם נגדנו. וכעת בא ראש ממשלה 
מצרי כמו א-סיסי, אדם רציונאלי ומעניין, שחשוב לו קידום 
עם  לעבוד  מוכן  והוא  מצרים,  של  וההתפתחות  הכלכלה 
לכולם.  שחשוב  הפלסטיני,  הנושא  עם  ומתחיל   - ישראל 
כעת כדאי לחכות כמה חודשים לראות מה יעלה בגורלם של 

היוזמות והיחסים שהתחממו כעת". 
 עד כמה גדול האינטרס של ישראל לשמר את היחסים 
עם מצרים, מה אנחנו מרוויחים מזה בפועל, כשהישראלים, 
יחסים  כמעט  ואין  למצרים  נוסעים  לא  למעשה,  הלכה 

כלכליים איתה?
היא  מצרים  שלנו.  השכנים  עם  שלום  רוצים  "אנחנו 
הגדולה והחשובה. אמנם יש שלום עם מצרים, אבל זה עדיין 
א-סיסי  שאם  מקווים  אנחנו  הערבי.  לעולם  לגשר  הפך  לא 
ימשיך ככה, בצורה הזו, אולי מצרים תוכל להפוך לדוגמא 
של קשר לעולם הערבי. לנו חשוב לשמור על השלום, ובטח 
ותמיד  מצרים,  עם  למלחמה  בחזרה  להידרדר  לא  לדאוג 

לחשוב על העתיד". 

בשנתיים האחרונות ישראל ומצריים שתיפו פעולה ברמה הביטחונית. בייחוד 
בנושאים המודיעיניים, אנחנו כנראה מסייעים רבות למלחמה של מצרים נגד הטרור 

האיסלאמי בצפון סיני, והיחסים איתנו כעת מאד חשובים לה "

נשיא מצרים 
לשעבר חוסני 

מובארק

ניצח את הקיצוניים. האחים המוסלמים "העם חי עם השלטון". צבי מזאל



ט' בתמוז תשע"ו 15/7/16 18

עשור למלחמה שגבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולמעלה ממאה חיילים, נחשפים הליקויים במלחמת לבנון השניה 
שהתאפיינה בשורת שגיאות שגבו את חייהם של חיילים רבים  החוקר אורי מילשטיין שחשף לאחרונה פרטים מהתנהלות 

צה"ל טרום המלחמה, מגולל בראיון ל'כל ישראל' את השתלשלות האירועים  החטיפה של גלעד שליט ששיבשה את 
הקב"רים, המידע החסוי שלא הועבר לצמרת הפיקוד, חוסר האימונים שתפס את צה"ל 'לא מוכן' בשדה הקרב ושינוי המדיניות 

המפתיע של ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט  וגם: יש לו גם טיפ קטן למפלגות החרדיות  מסמך

עשור למלחמת לבנון השניה: שורת המחדלים נחשפת

המחדל
יעקב אמסלם | צילומים: דו"צ

  מלחמת
 לבנון

המחדל
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עשור למלחמת לבנון השניה: שורת המחדלים נחשפת
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הפצע  היא  השנייה  לבנון  מלחמת 
הצבא.  עמו  שנושא  ביותר  הטרי 
הדי המלחמה שככו בקרב הציבור 
הישראלי, אך לקחיה טרם הופקו, 
במידה  שלא  הרי  הופקו,  ואם 
הראויה, בוודאי שלא ביחס למחיר 
 44 הלחימה:  גבתה  אותו  הכבד 
שנהרגו  צה"ל  חיילי  ו-121  אזרחים 

ב-34 ימים.
הופנתה  המלחמה,  לאחר  האש  עיקר 
הביקורת  המדיני.  הדרג  התנהלות  כלפי  בעיקרה 
עמיר  הביטחון  שר  של  להתפטרותם  הביאה  הקשה 
הממשלתית,  הבדיקה  ועדת  חלוץ.  דני  והרמטכ"ל  פרץ 
בראשותו של השופט בדימוס אליהו וינוגרד, הטילה על 
שנה   25 "אחרי  למלחמה.  גדולה  אחריות  המדיני  הדרג 
ללא מלחמה הייתה כאן מלחמה, והיא החזירה אל מרכז 
הישראלית  שהחברה  נוקבות,  שאלות  והמחשבה  הדיון 
העדיפה, בחלקה, להתעלם מהן", נכתב בדו"ח הוועדה. 
"הפעולה הצבאית לא השיגה את יעדיה המוצהרים והצבא 
לא עמד במידה מתחייבת, לאורך תקופה ממושכת, באחת 
מפני  המדינה  אזרחי  על  להגן  העיקריות-  ממשימותיו 

פגיעה על ידי אויב חיצוני".
למרות הביקורת הקשה, ראש הממשלה אהוד אולמרט 
לא  המלחמה,  מכשלי  ורבים  מתפקידו,  התפטר  לא 
אט  נחשפת  הלחימה,  לאחר  עשור  כיום,  לדיון.  הועלו 
כאשר  ולמבוכה  הגדול  לכשל  שהביאה  ההתנהלות  אט 
ערוך  היה  לא  כאשר  במלחמה  התחיל  הצבא  כי  התברר 

לה ולהשלכותיה. 

המחדל: מודיעין כושל
"איך לא היה לרוב מפקדי צה"ל שלחמו בלבנון מידע על 
)בונקרים ומנהרות תת-קרקעיים(  כ–40 “שמורות טבע" 
ושחיזבאללה  רבים,  ישראלים  חיי  במלחמה  שגבו   -
כספית  בהשקעה  ישראל  של  לגבולה  סמוך  אותן  בנה 
עצומה ובמשך שנים?", שאל באחרונה החוקר ד"ר אורי 

מילשטיין במחקר שפורסם בכלי תקשורת. 
צבאי  ותאורטיקן  היסטוריון  הוא   ,)76( מילשטיין 
ועוסק  השרידות  של  הפילוסופיה  את  שפיתח  ישראלי 
מחקרים  לאחר  ישראל.  מלחמות  בהיסטוריה של  בעיקר 
מילשטיין  פרסם  ישראל,  מלחמות  על  שפרסם  רבים 
בשבועות האחרונים את מחקרו על מלחמת לבנון השנייה, 
מחקר ממנו עולה כי התרחש מחדל משמעותי במודיעין, 
עסק  "המחקר  המלחמה.  מכשלי  לרבים  שהביא  מחדל 
בראיון  מילשטיין  אורי  פותח  השנייה",  לבנון  במלחמת 
מהמחקר  שעלו  העיקריים  "הממצאים  ישראל'.  ל'כל 

שביצעתי, הם שהיו כשלי מודיעין חמורים". 
הלחימה  מזרועות  לאחד  נחשב  המודיעין  חיל 
המשימה  צבאי.  מבצע  או  מלחמה  בכל  המשמעותיות 
לדרג  לספק  היא  המודיעין  חיל  של  והעיקרית  הראשונה 

אמת  בזמן  מודיעינית  התרעה  הצבאי  ולדרג  המדיני 
למלחמה ולפעולות איבה נגד ישראל, כמו גם הזדמנויות 
מקבלי  בפני  ומציג  מספק  המודיעין  מדיניות.  לתפניות 
הצבאי  במישור  לאומית  מודיעין  הערכת  גם  ההחלטות 

והמדיני.
מילשטיין מצטט את יצחק רבין שאמר פעם שהמודיעין, 
ובצבאות  הטרור  בארגוני  שונים  מקורות  על  המסתמך 
נגד הסכם אוסלו שהוא  אויב, טועה. "כשהמודיעין טען 
טועה",  שהוא  אמר  "רבין  מילשטיין.  מסביר  יעיל",  לא 
רבין טעה, המודיעין צדק בקשר  דווקא  אך במקרה הזה 
יעילות ההסכמים. "בסך הכל רבין  להערכותיו על מידת 
צדק ולא צדק. בהסכם אוסלו הוא לא צדק, כי הפלסטינים 
המלחמות  בכל  כמעט  כי  צדק  והוא  רציניים.  היו  לא 

המודיעין טעה". 
לפיה  למסקנה  הגיע  צה"ל  גם  המלחמה,  לאחר 
המודיעין שגה, ולפיכך הוחלט להכפיף את אגף המודיעין 
והוא החל לתפקד כ"קמ"ן" )- קצין מודיעין(, "התפקיד 
של קצין מודיעין בגדוד או בחטיבה, הוא לספק את כל 
המידע המודיעיני שחשוב לקרב. מה שהתברר במלחמת 
)אגף המודיעין( לא סיפק  זה שראש אמ"ן  לבנון השניה 
לצה"ל את המידע המתאים שיסייע להילחם. מה שהוא כן 

הביא, זה הערכות מה יתרחש באופנים מסוימים".
בין המידעים המשמעותיים שלא הועברו לצה"ל, היה 
שאם  חטיפה,  חיילים.  לחטוף  חיזבאללה  מצד  הכוונה 
ידיעות  "היו  נמנעת.  הייתה  המלחמה  נמנעת,  הייתה 
מילשטיין.  חושף  חיילים",  לחטוף  הולך  שהחיזבאללה 
"לא סתם ידיעות, היו 30 ידיעות שלפחות אם היו מנתחים 
להיות  אמורה  שהייתה  מוצאים  היו  כהלכה,  מהם  כמה 
חטיפה היכן שלבסוף אכן התרחשה ובה נחטפו החיילים". 
הייתה  צה"ל,  לידי  המידע  העברת  לאי  הסיבות  אחת 
העובדה ש-3 שבועות קודם לאירוע בהר דב, נחטף גלעד 
שליט בגבול רצועת עזה. מומחי ההאזנה של יחידת 8200 
בניסיון  לגבול הרצועה  עברו  גבול הצפון,  על  שהופקדו 
וכוונותיהם  בנוגע למקום הימצאותו  לגלות מידע קריטי 
של חוטפיו. "בגלל שהמומחים עברו לדרום, מונו בצפון 
מחליפים שלא הכירו את הָמֶטְרָיה )החומר העיוני והמחקרי 
– י"א(. כשהגיעו ידיעות שעלולה להתרחש חטיפה מצד 
מאחר  משמעותם  את  הבינו  לא  המחליפים  חיזבאללה, 
ולא הכירו את השטח קודם לכן, וממילא לא העבירו את 
שהחטיפה  ברגע  עליהם.  הממונים  לידי  הקריטי  החומר 
אירעה, כל הבכירים הופתעו, זה היה מחדל גדול מאוד".

קב"רים  משרתים   ,8200 "ביחידה  מסביר:  ומילשטיין 
כל  מגיעות  אליו  אדם  הוא  הקב"ר  רשתית(.  בינה  )קצין 
מה  לסנן  צריך  והוא  טלפון  לקווי  מהאזנה  ידיעות  מיני 
החילופיים,  הקב"רים  דחיפות".  ובאיזו  הלאה  מעבירים 
כאמור, לא הבינו את משמעות הדיווחים שזרמו אליהם 

וממילא לא הדליקו נורה אדומה בצמרת הפיקוד. 
בחודש  אז,   .2000 בשנת  גם  הייתה  דומה  "התנהלות 

בין הבריחה מדרום 
לבנון לחטיפה בשנת 

2006 עברו 6 שנים 
במהלכן בוצעה, 
כאמור, חטיפה 

אחת לצד ניסיונות 
רבים שנמנעו. "רק 
לאחר שמנעו כמה 
חטיפות נוספות, 
הגיעו למסקנה 

שהחיזבאללה נערך 
בצורה מסוימת 

כשהוא רוצה לחטוף

"

"

חייל מתפלל במהלך אחת ההפוגותד"ר אורי מילשטיין בהרצאה
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מאי, צה"ל ברח מלבנון. למה אני אומר ברח ולא נסוג? 
כי פינו את צה"ל בחיפזון והפקירו שם ציוד רב. כעבור 
שנה הייתה חטיפה באזור הר דב, וכשחקרו את המקרה, 
נטשו  מזמן  שלא  הקב"רים,  לפיה,  המסקנה  עלתה 
התאוששות  את  מספיק  העריכו  לא  לבנון,  דרום  את 
החיזבאללה ולכן הופתעו. במהלך התחקיר, גילו דפוס 
פעולה קבוע. אותו דפוס פעולה אפיין את חיזבאללה גם 

בחטיפה ב-2006". 
 2006 בשנת  לחטיפה  לבנון  מדרום  הבריחה  בין 
אחת  חטיפה  כאמור  בוצעה  במהלכם  שנים   6 עברו 
כמה  שמנעו  לאחר  "רק  שנמנעו,  רבים  ניסיונות  לצד 
נערך  שהחיזבאללה  למסקנה  הגיעו  נוספות,  חטיפות 
בצורה מסוימת כשהוא רוצה לחטוף. מי ידע את זה? רק 
הקב"רים המומחים, מאחר ומדובר במידע סודי ביותר. 
ואת זה לא ידעו הקב"רים הזמניים שהיו ממודרים מכל 
על  הידיעות  שהגיע  ברגע  לכן,  הזה.  הקריטי  המידע 
חטיפה אפשרית, המידע לא עבר לידי הגורמים הבכירים 

בצה"ל". 

"צה"ל לא התאמן"
המידע  העברת  באי  הסתכם  לא  המודיעיני  הכשל 
הצבאית  בהתנהלות  גם  אלא  לחטיפה,  ההסתברות  על 
שישראל  לאחר  החטיפה,  לאחר  ימים  מספר  בשטח. 
האוגדות  מפקדי  קרקעיים,  כוחות  עם  פנימה  נכנסה 
נדהמו נוכח האש העזה שהופנתה לעברם וגבתה מחיר 
מילשטיין  קובע  גרוע",  תיפקדו  היבשה  "כוחות  כבד. 
בנחרצות. "הסיבה לכך הייתה בין היתר בשל העובדה כי 

צה"ל לא היה מודע ל"שמורות הטבע" )כינוי שדבק 
אותם  חיזבאללה לביצורים  ארגון  הקים 

ח  ט ש עם ב לגבול  הקרוב 
בעזרת  ישראל 

ת  ו ר ה נ מ
ובונקרים 

 – . ) א " י

ה  ל ל א ב ז י ח
במשך  בנה 

בונקרים   40 שנים 
שבהם  ומנהרות 

גדולה  כמות  הייתה 
לחימה  אמצעי  של 
שמורות  אחת  ומתוך 

ביצעו  האלה  הטבע 

את החטיפה. 
את  העבירו  לא  מדוע  המודיעין  אנשי  "כשנשאלו 
המידע על שמורות הטבע, התשובה שלהם הייתה:  'לא 
רצינו לחשוף מקורות. אם היו יודעים, החיזבאללה היה 
אין  ונשאלת השאלה, אם במלחמה  מחפש מי הדליף'. 
שואל  אותם",  צריך  מדוע  אז  האלו,  במקורות  שימוש 

מילשטיין את השאלה המתבקשת.
כשהוכנסו הכוחות לדרום לבנון, הכוחות המבצעיים 
לא ידעו כאמור פרט על "שמורות הטבע", "הם נכנסו 
בגלל  המחבלים.  יצאו  האדמה  מתוך  ופתאום  ללבנון 
לפגוע  הצליחו  המחבלים  לכך,  ערוך  היה  לא  שצה"ל 
בקלות בחיילים". מאוחר יותר גילו כי הנשק בהם עשו 
"הוא  ישראלי,  בחלקו  היה  שימוש,  חיזבאללה  מחבלי 
רבים  נשקים  הותירה  שישראל  לאחר  לידיהם  הגיע 
באדמת לבנון עם הנסיגה בשנת 2000. גם את החטיפה 

נשק  עם  עשו  ישראלי". הם 
אותו  ערך ד"ר אורי במחקר 

 , ן י י ט ש ל י מציג מ הוא 
בעיית  האימונים את 
ד  ח א הגורמים כ
המרכזיים 
בכישלון 
הלחימה. 

מילשטיין 
ה  ב ר מ

לצטט את סגן 

משה  בדימוס  האלוף  המלחמה  בתקופת  הרמטכ"ל 
לבנון  למלחמת  עשור  לציון  עיון  ביום  אשר  קפלינסקי 
לא  "צה"ל  כי  ואמר  הרצה  הוא  באחרונה,  שהתקיים 
עשה טוב במלחמה. לא עמדנו במשימה, ומה שעשינו, 
שלא   - חלוץ  שכתב  כפי  רק  לא  וטוב,  נכון  עשינו  לא 
 34 נלחמנו  אלא  הטווח,  קצרות  הרקטות  את  השתקנו 
להרבה  גרם  זה  מבולבלת.  בדרך  קטן,  ארגון  מול  יום 
תחושת  על  וערער  צה"ל  של  היכולת  על  שאלה  סימני 

המסוגלות". 
זו  שהיא  משמעותית  נקודה  מוסיף  קפלינסקי 
ימי  במהלך  ששרר  הגדול  לבלבול  לדבריו,  שהביאה, 
הלחימה, "בשש השנים שלפני המלחמה הצבא הסדיר 
התאמן רק חודש וחצי בשנה, ברוטו, שהם ארבעה ימי 
אימונים נטו. היה מג"ד שריון שלפני זה לא הוביל כלל 
הסבה  עשה  שלא  משוריינת  אוגדה  מפקד  היה  גדוד, 
התוצאה  חלופיות,  תכניות  בלי  אימונים,  בלי  לשריון. 

הייתה לא טובה".
"ארבעה ימי אימונים בשנה זה כלום טוטאלי", אומר 
מילשטיין בלהט. "היה מפקד גדוד שאף פעם לא הוביל 
גדוד ולא רק במלחמה אלא גם באימונים, והוא נשלח 
לקרב. אם הוא לא התאמן 6 שנים, אז איך אפשר לצפות 
יתפקד  הוא  הפתעות,  מעט  לא  יש  בו  הקרב  שבשדה 
כשורה. אם הוא בעל מקצוע והוא הופתע, אז הוא היה 
מתפקד על פי הכשרה, אבל כאן הוא בכלל לא הוכשר, 

אז אין מה לצפות שהוא יתפקד כראוי". 
הוא  מילשטיין,  לדברי  האימונים  למיעוט  הנימוק 
העיסוק באינתיפאדה שפרצה בימים לאחר יציאת צה"ל 
וברצועת  ושומרון  ביהודה  עסוק  היה  "צה"ל  מלבנון. 
לא  מדוע  אז  שיטור".  זה  מלחמה,  לא  זה  שם  עזה. 
הביאו חיילי מילואים לשטחים והותירו את חיילי הקבע 

המתבקשת. באימונים,  השאלה  עולה 
לא  לפיה  גישה  "הייתה 
מילואים  חיילי  יופעלו 
הסיבה  בשטחים. 
מחשש  הייתה  לכך 
אלו  מצדם.  לביקורת 
מבוגרים  יותר  אנשים 
הם  הדברים,  ומטבע 
צה"ל  מהלכי  את  יבקרו 
חיילי  בקרב  בשטחים. 
ביקורת.  אין  החובה 
חיילי  את  אחד  מצד  אז 
כי  אימנו  לא  החובה 
ומצד  היו בשטחים,  הם 
המילואים  את  גם  שני 
הגענו  ואז  אימנו.  לא 
ערוך  צבא  כשאין  למלחמה 

המחדל

טנקיסטים של צה"ל בלבנוןפעילות מבצעית של צה"ל במהלך מלחמת לבנון השניה
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כראוי". 

"חיזבאללה הוא ארגון גרילה"
אחת הטעויות היסודיות בהתנהלות צה"ל, ואשר מוצגת 
בכל  צה"ל  תפיסת  היא  מילשטיין,  ד"ר  של  בתחקירו 
טרור.  כארגוני  וחמאס  חיזבאללה  של  להגדרתם  הנוגע 
להתעסק  בעיה  שום  שנים שאין  הייתה במשך  "התפיסה 
עם הארגונים האלו ולהילחם בהם מאחר ואין להם שום 
זה  הבינו,  לא  שאנשים  מה  צה"ל.  עם  להתמודד  יכולת 
זה  מאורגן,  באופן  גרילה שלוחם  ארגון  זה  שחיזבאללה 
יריב קשה. המעבר בין ארגון גרילה לצבא רגיל, הוא לא 
להטיס  שמסוגל  טרור  ארגון  זה  לדוגמה  קעידא  אל  חד. 
נחשב  עדיין  אבל  התאומים  בנייני  את  ולהפיל  מטוסים 

לארגון טרור.
טרור,  ארגון  הוא  חיזבאללה  לפיה  הזו,  ההסתכלות 
השתלשלות  בכל  יסוד  אבן  מילשטיין  לדברי  מהווה 
העניינים שהביאה לפתיחת המלחמה. "צה"ל לא חיסל את 
הארגון לפני שנת 2000 כי לא היה לו אינטרס, הם חשבו 
שהתברר  מה  בעיה.  שום  אין  נגדם  ממשית  שבמלחמה 

שנים מאוחר יותר זה פשוט שיש מולם בעיה. 
"גם כשהיו אימונים בצה"ל אחרי שנת 2000, הם עסקו 
בצבא  כשנלחמים  סוריה.  נגד  מלחמה  של  באפשרות 
הסורי, המלחמה מתרחשת בשדה הקרב ולא בערים כמו 
בדרג  והן  הטקטי  בדרג  הן  התכניות,  כל  החיזבאללה. 
האופרטיבי והאסטרטגי, היו נוגעות ללחימה מול הסורים. 
הכניסה ללבנון תפסה את צה"ל לא מאומן, לא מוכן, בלי 
שאפשר  נמוך  הכי  במצב  הגענו  הקרב  לשדה  תכניות. 
הקודמות  המלחמות  את  רואים  כשאנחנו  ממנו.  להגיע 
שבהם צה"ל לא תיפקד טוב, מגיעים למסקנה שיש פער 
גם אחרי  ללחימה בשטח.  צה"ל  האימונים של  בין  גדול 

ששילמנו מחיר כבד, לא הופקו לקחים כמו שצריך". 
בכלל  צה"ל  התנהלות  את  לתקוף  מרבה  מילשטיין 
מלבד השגיאות  לדבריו,  בפרט.  השניה  לבנון  ובמלחמת 
שגיאה  נעשתה  להיווצרותה,  והביאו  למלחמה  שקדמו 
נוספת דווקא מצד הדרג המדיני שהחליט להשיב אש על 
אירוע החטיפה. "ב-10 במאי, חמישה ימים לאחר שאהוד 
אולמרט נעשה ראש ממשלה בעקבות האירוע המוחי בו 
ישנה  אם  לפיה  מדיניות  קבע  אולמרט  שרון,  אריק  לקה 
חטיפה, זו עילה למלחמה. קוראים לזה מדיניות הכרעה. 
והם  שיכריע,  צבא  צריך  להכרעה,  הולכים  אם  אבל 
החליטו שהולכים להכרעה למרות שצה"ל לא התאמן ולא 

היו תכניות להילחם, לא בעזה ולא בלבנון". 

להיות  צריכה  הייתה  ההתנהלות  כי  טוען  מילשטיין 
כבמלחמת ששת הימים. אז, צבא מצרים הציב את כוחותיו 
נשיא  ישראליות.  ספינות  לתנועת  טיראן  מיצרי  את  וסגר 
מצרים נאצר אף הגדיל לעשות בהציבו תותח שיחסום את 
שלכאורה  התותח,  הצבת  לאחר  גם  הישראלית.  התנועה 
הגיב  צה"ל  למלחמה(,  )-עילה  בלי'  'קאזוס  הייתה 
במתינות וערך את כוחותיו ורק לאחר מכן יצא למלחמה. 
"במקום להמתין, להתארגן ולראות מה קורה, כפי שהיה 
בתקופת ההמתנה לפני ששת הימים, הדרג המדיני הורה 
לתקוף ישירות ובאש כבדה, והתוצאות ידועות. ההמתנה 
בששת הימים הביאה במידה רבה את הניצחון במלחמה".

הבעיות בהחלטה זו, לא מעטות. "למה שעשו קוראים 
דבר  בזה?  טוב  לא  "מה  מילשטיין.  מסביר  'חניבעל'", 
לפגוע  בעצם  זה  בחוטפים,  לפגוע  כשמנסים  ראשון, 
אנשים  ויש  טוב,  שזה  שאומרים  אנשים  יש  בחטוף.  גם 

נופלת  ישראל  שני,  דבר  שאומרים שעדיף שיהיה בשבי. 
שעשינו  יודעים  הרי  הם  כי  החיזבאללה.  של  למלכודת 
שישראל  ויודעים  לזה  מתכוננים  הם  אז  חניבעל,  בעבר 
נכנס  שצה"ל  אחרי  החטיפה.  בעקבות  במלחמה  תפתח 
מרכבה  טנק  לזה.  התכוננו  שהם  בבירור  ראו  לשטח, 
שנכנס, נתקל בבור מלא חומר נפץ, הטנק כמעט התאדה, 

התפרק לחתיכות. חצי טון חומר נפץ היה במטען. זה לא 
היה שם קודם לכן, הם הכינו את זה כי ידעו שישראל תגיב 

בחריפות".
הפיקו לקחים מכל זה? 

"בני אדם כמעט לא מפיקים לקחים. רוב הלקחים הם 
דברים שלא רואים אותם. לדוגמה, כולם ראו שהחיזבאללה 
המשיך לירות טילים קצרי טווח עד סוף המלחמה. הלקח 
מזה היה שבמלחמה הבאה אי אפשר למנוע את זה. אז מה 
באו ואמרו? שבמלחמה הבאה ישמידו את כל דרום לבנון, 
אבל בשביל זה ישראל צריכה את ארה"ב בכדי לאשר את 
זה, והם הרי לא יאשרו. היום כבר אומרים במפורש: אם 

תהיה מלחמה נוספת, האזרחים יסבלו". 
אחרי פירוט כל הכשלים, מדוע לא נעשתה חקירה?

שהיו  האנשים  כי  חקירה.  עושים  לא  פעמים  "הרבה 
נבחרו  במלחמה,  ונכשלו  בצה"ל  מפתח  בתפקידי 
אליטות  אותם  המדינה.  בהנהגת  בכירים  לתפקידים 
צבאיות מנסות להגן על עצמן למרות שאם יחקרו, זה יכול 

לסייע לצה"ל במלחמות עתידיות".
תהיה הישנות מקרים למרות הפקת הלקחים?

"אי אפשר אף פעם למנוע את זה לגמרי. אפשר למנוע 
לא  לגמרי  למנוע  אבל  טוב,  יותר  לתפקד  הליקויים,  את 

שייך".
בכל זאת, מכמה בחינות, המלחמה הוגדרה כהצלחה.

"כמעט בכל המלחמות שלנו, התפקוד היה גרוע, אבל 
יצאנו מורווחים. ששת הימים נס מוחלט, כך גם במלחמת 

לבנון. אבל אין סומכין על הנס".
למפלגות  אולי  הביטחוני.  בנושא  לסיום  מילה 

החרדיות.
ה-90  לי חבר בשנות  היה  סיפור:  לך  "בהחלט. אספר 
מתוקף  לו,  הצעתי  אחד  יום  ש"ס.  למפלגת  קשור  שהיה 
ביטחון.  בנושאי  ש"ס  עבור  לייעץ  צבאי,  מומחה  היותי 
ביטחונית  עדה  תהיה  לש"ס  שגם  הייתה  שלי  המטרה 
סדורה אותה יוכל להציג דובר המפלגה או אחד מהח"כים 
באולפני הטלוויזיה. מה שהוא ענה לי הפתיע אותי, הוא 
טען שזה בכלל לא מעניין אותם. שאלתי את עצמי: הרי 
אלו אנשים שיושבים בממשלה וצריכים לקבל החלטות, 
אפקט  לזה  יש  מכך:  יותר  אותם.  מעניין  לא  זה  איך  אז 
עמדות  יציגו  התורה  ויהדות  ש"ס  אם  אלקטוראלי. 
המיינסטרים  בלב  אותם  יציב  זה  עצמאיות,  ביטחוניות 

הישראלי. תעביר את המסר הזה הלאה". העברתי.


בני אדם כמעט לא מפיקים 
לקחים. רוב הלקחים 

הם דברים שלא רואים 
אותם. לדוגמה, כולם ראו 

שהחיזבאללה המשיך לירות 
טילים קצרי טווח עד סוף 
המלחמה. הלקח מזה היה 

שבמלחמה הבאה אי אפשר 
למנוע את זה

"
"

המחדל
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תספורת בבין המצרים

מבני  שאלה  עולה  המצרים  בין  ימי  לקראת  שאלה: 
שבהיות  אשכנזיות,  בישיבות  הלומדים  ספרדים  תורה 
בימי  ולהתגלח  להסתפר  המזרח  ועדות  הספרדים  ומנהג 
ומנהג  באב,  תשעה  בו  שחל  בשבוע  מלבד  המצרים  בין 
האשכנזים להחמיר בזה החל מיום שבעה עשר בתמוז ועד 
יום עשירי באב בצהרים, האם מותר לבני התורה הספרדים 
אשכנזים,  והרמי"ם  הבחורים  שרוב  בישיבות  הלומדים 
להתגלח בימי בין המצרים, או שמא יש לחוש בזה למה 
שאמרו חז"ל )יבמות יג ע"ב(: "לא תתגודדו   לא תעשו 

אגודות אגודות".
המזרח  עדות  ובני  ספרדים  ישיבות  תלמידי  תשובה: 
הלומדים בישיבות שרוב תלמידיהם אשכנזים אינם צריכים 
בין  ימי  בכל  ולהתגלח  להסתפר  שלא  הדין  מן  להחמיר 
המצרים, ורק בשבוע שחל בו תשעה באב אסורים להסתפר 
מותרים  בשבת,  חל  באב  שתשעה  זו  )ובשנה  ולהתגלח 
להסתפר ולהתגלח עד ערב שבת שלפני תשעה באב( ואין 
בזה חשש איסור משום "לא תתגודדו   לא תעשו אגודות 
להסתפר  שלא  להחמיר  רוצים  אם  מקום  ומכל  אגודות". 
ולהתגלח בימי בין המצרים, יאמרו בפירוש שנוהגים כן בלי 
נדר, כדי שלא יצטרכו "התרת נדרים" אם ירצו לבטל מנהג 
זה מאיזו סיבה שהיא, או אם יפסיקו את לימודם בישיבה 

שרוב תלמידיה אשכנזים.
להבדלי  המקור  את  לבאר  יש  וראש  תחילה  נימוקים: 
המנהגים בזה בין הספרדים לאשכנזים. הנה במשנה )תענית 
בתוכה  להיות  באב  תשעה  שחל  "שבת  אמרו:  ע"ב(  כו 
ולכבס  להסתפר  איסור  אין  כלומר,  ולכבס".  לספר  אסור 
ורק בשבוע שחל בו תשעה  בין המצרים אלא אך  ימי  בכל 
באב. וכן פסק הרמב"ם )פרק ה' מהלכות תעניות הלכה ו'(. 
וכתב הרמב"ן בתורת האדם )ענין אבלות ישנה עמוד רמו( 
שאר  ובין  הראש  שיער  בתספורת  בין  שאסור  כאֵבל  שדינו 
תקנא  )סימן  ערוך  והשלחן  הטור  פסקו  וכן  שבגוף.  שיער 
סעיף ג' וסעיף יב(. אולם הרמ"א בהגה )שם סעיף ד'( כתב 
עשר  שבעה  מיום  החל  תספורת  לענין  להחמיר  שמנהגם 
בתמוז, וכן מנהג האשכנזים. אולם מנהג רוב עדות הספרדים 
כעיקר הדין המבואר במשנה, וכמו שפסקו הרמב"ם והטור 
תשעה  בו  שחל  בשבוע  רק  להסתפר  שלא  ערוך  והשלחן 
באב. )ויש מהמקובלים שנהגו כמו שכתב המהר"ש ויטאל 
בשער הכוונות, שרבנו האר"י לא היה מסתפר משבעה עשר 
אלא  ואינו  להקל  יש  הדין  שמן  כתב  מקום  ומכל  בתמוז, 
פסק  בשבת,  באב  תשעה  שחל  זו  ובשנה  בעלמא(.  חומרא 
להסתפר  להקל  בסתם  ד'(  סעיף  תקנא  )סימן  ערוך  בשלחן 
מי  יש  בשם  הביא  מכן  ולאחר  באב,  בשבוע שלפני תשעה 
שאומר שנהגו לאסור בכל השבוע שלפניו, וכלל גדול בידינו 
וכן  כסתם.  הלכה  אומרים  ויש  ערוך, שסתם  בדעת השלחן 
פסק הבן איש חי )פרשת דברים אות יב( להקל בזה מעיקר 
כתב  מקום  ומכל  חזון,  ערב שבת  עד  השנה  להסתפר  הדין 
שקודם  שבת  לפני  להסתפר  שלא  להחמיר  להורות  שראוי 

תשעה באב.
חז"ל  שאמרו  מה  זה  בדין  שייך  אם  לבאר  נבוא  עתה 
)יבמות יג ע"ב(: "לא תתגודדו – לא תעשו אגודות אגודות". 
ורבא אם איסור לא  נחלקו אביי  )יד ע"א(  הנה בגמרא שם 
תתגודדו נוהג כשיש שני בתי דין בעיר אחת, ובית דין אחד 
אוסר והשני מתירים. ופסקו הרי"ף והרא"ש והמאירי )שם( 

דין  בבית  אלא  נוהג  תתגודדו  לא  איסור  רבא שאין  כסברת 
אחד שחלק ממנו מתיר וחלק אוסר, אבל שני בתי דין בעיר 
אחת מותר. וכן כתבו הרי"ד בפסקיו )יבמות שם(, והחינוך 
מהלכות  יב  )פרק  הרמב"ם  אבל  רבו.  בשם  תסז(  )מצוה 
עבודה זרה הלכה יד( כתב: "לא יהיו שני בתי דין בעיר אחת, 
זה נוהג כמנהג זה וזה כמנהג אחר, שדבר זה גורם למחלוקות 
אגודות".  אגודות  תעשו  לא  תתגודדו,  לא  שנאמר  גדולות, 
וכתב הכסף משנה שם לבאר  )לאוין סב(.  וכן כתב הסמ"ג 
מה שפסק הרמב"ם הלכה כאביי נגד רבא, שלא נאמר הכלל 
שאביי ורבא הלכה כרבא אלא כשנחלקו אליבא דנפשייהו, 
ולא כשנחלקו בדעת אחרים. ]ועיין עוד במה שכתבו לבאר 
טעמו של הרמב"ם, בספר מקראי קודש למהר"ח אבולעפייא 
)דף קיח ע"ב(, והגאון מהר"ם בן חביב בספר כפות תמרים 
)סוכה מד ע"א(, ובספר יד מלאכי )כלל קנט(, ובספר ברכות 
המים )סימן קלא דף א ע"ד(, ובשו"ת מהר"ם בריסק חלק ב' 
)סימן כח(, ובשו"ת יחוה דעת חלק ד' )סימן לו בהערה עמוד 

קצא(. ודו"ק.[
ומעתה נראה שבנידוננו שיש חילוקי מנהגים בין ספרדים 
אחת,  בעיר  דין  בתי  לשני  כן  גם  נחשב  זה  הרי  לאשכנזים, 
וכמו שכתבו כיוצא בזה בשו"ת מהרשד"ם )חלק יורה דעה 
סימן קנג(, ובשו"ת גנת ורדים )חלק יורה דעה כלל ג' סוף 
והחינוך  והרי"ד  והרא"ש  הרי"ף  לדעת  כן  ואם  ה'(.  סימן 
ואין  במנהגו,  להמשיך  אחד  כל  רשאים  שפיר  והמאירי, 
והסמ"ג  הרמב"ם  לדעת  ואפילו  תתגודדו.  לא  משום  בזה 
לומר שיודו  יש  דין בעיר אחת,  שכתבו להחמיר בשני בתי 
שבכיוצא בזה יש להקל, וכמו שכתב בשו"ת הרדב"ז חלק 
ה' )ללשונות הרמב"ם סימן יא( לבאר לפי דעת הרמב"ם מה 
שנהגו בית שמאי ובית הלל להורות כל אחד כדעתו, דהיינו 
משום שהיתה מחלוקתם מפורסמת לכל ישראל, והכל ידעו 
ע"ב(  )יד  ביבמות  שאמרו  וכמו  שמים,  לשם  שמחלוקתם 
שלכן לא נמנעו מלהנשא אלו לאלו מפני שחסידים גמורים 
נוהגים  היו  וריעות  שחיבה  חבריהם,  מודיעים  והיו  היו, 
ולפי  אהבו.  והשלום  והאמת  שנאמר  מה  לקיים  בזה,  זה 
הספרדים  מנהגי  לענין  הדין  שהוא  לומר  יש  הרדב"ז  דברי 
שיש  ישראל  תפוצות  בכל  מפורסם  שהדבר  והאשכנזים, 
יודעת  עדה  וכל  והאשכנזים,  הספרדים  בין  שונים  מנהגים 
שמנהגי העדה האחרת יסודתם בהררי קודש, ואלו ואלו דברי 
אלוקים חיים, ולכן אין בזה איסור משום לא תתגודדו. וכן 
כתב בשו"ת פרשת מרדכי )חלק אורח חיים סימן ד'( לענין 
וכן כתבו בשו"ת שערי דעה חלק ב'  תפילין בחול המועד. 
ד'  סימן  חיים  אורח  )חלק  יששכר  דברי  ובשו"ת  ז'(,  )סימן 

בד"ה ומעתה(.
במחלוקת  שדוקא  להקל,  סברא  עוד  לזה  להוסיף  ויש 
במנהגים  כן  שאין  מה  תתגודדו,  לא  איסור  שייך  בהלכה 
חלוקים שיש נוהגים אותם ויש שאינם נוהגים אותם, שבזה 
שייך לומר נהרא נהרא ופשטיה )חולין יח ע"ב(. וכן מוכח 
ואת  איסורא  אנא  לך  "אמינא  ע"ב(:  )יג  ביבמות  בסוגיא 
בהלכה  מחלוקת  שדוקא  רש"י  ופירש  מנהגא".  לי  אמרת 
תורות,  כשני  תורה  דדמיא  לומר  שייך  והיתר  איסור  בדיני 
מה שאין כן בדבר התלוי במנהג. וכן כתבו בהדיא הרשב"א 
)יבמות יד ע"א ד"ה אמר אביי(, והריטב"א )שם יג ע"ב ד"ה 
התם הרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה(, והמאירי )שם יד 
ע"א עמוד סח(, ובקיצור פסקי הרא"ש )יבמות פרק א' אות 
ט'(. וכן פסק בשו"ת מהרשד"ם )חלק יורה דעה סימן קנג(. 

הרמב"ם  מלשון  כי  מחלוקת,  מכלל  הדבר  יצא  לא  ואמנם 
הנ"ל שכתב: "זה נוהג כמנהג זה וזה כמנהג אחר", משמע 
דאף במנהגים חלוקים שייך איסור לא תתגודדו. וכן מוכח 
קיא(.  וסימן  לג  סימן  תרצ"ד  )ירושלים  הרמב"ם  בשו"ת 
וכן מוכח מדברי הרמ"א בהגה )סימן תצג סעיף ג'( שאחר 
שהביא חילוקי המנהגים לענין תספורת בימי הספירה, כתב: 
"ולא ינהגו בעיר אחת מקצת מנהג זה ומקצת מנהג זה משום 
לזה  ראיה  שהביא  שם  אברהם  במגן  ועיין  תתגודדו".  לא 
מדברי התוספות )פסחים יד ע"א( בשם הירושלמי. ]ועיין מה 
שכתבו על דברי המגן אברהם בשו"ת מעיל צדקה )סימן מט 
דף סא ע"ד( בדברי הרב השואל, ובשו"ת משיב דבר )סימן 
יז אות ג'. ודו"ק[. וכן כתבו להוכיח מדברי הרמב"ם הנ"ל 
להחמיר בשו"ת מעיל צדקה )סימן נ' דף סה ע"ב(, ובשו"ת 
דברי יוסף אירגאס )סוף סימן מה(, ובספרי דבי רב )דף ריז 
ע"א(, ובשו"ת חתם סופר )בליקוטים סימן פו בד"ה ולשון 
הרמב"ם(, ובספר משנת חכמים )דף קכו סוף ע"ד(, ובשו"ת 
משיב  בשו"ת  עוד  ועיין  ע"א(.  טו  דף  ט'  )סימן  אריה  חיי 
עט(.  כלל  ל'  )מערכת  חמד  ובשדי  ד'(,  אות  יז  )סימן  דבר 
הרמב"ם  לדעת  שאדרבה,  שכתבו  הנ"ל  מהאחרונים  ויש 
ולא  תתגודדו,  לא  איסור  שייך  חלוקים  במנהגים  דוקא 
במחלוקת של איסור והיתר. ומכל מקום, במנהגי הספרדים 
והאשכנזים שהם ידועים ומפורסמים ביותר, יש לצרף לסניף 
שכתבו  הנ"ל,  והמאירי  והריטב"א  והרשב"א  רש"י  סברת 
וכן  כלל.  תתגודדו  לא  איסור  שייך  אין  חלוקים  שבמנהגים 
)סימן  בחיים  ובחרת  בשו"ת  קלוגר  רבי שלמה  הגאון  כתב 
כד(, ובשו"ת האלף לך שלמה )חלק אורח חיים סימן מה(. 
ועיין עוד בשו"ת מהרש"ם חלק ג' )סימן שנט(, ובשו"ת קרן 
לדוד )סימן כ'(, ובשו"ת מהר"ם בריסק חלק ב' )סימן כח(, 

ובשו"ת אפרקסתא דעניא )סימן יג(.
בדעת  מהרש"ם  הגאון  שכתב  מה  לזה  לצרף  יש  ועוד 
תורה )אורח חיים סימן תצג, עמוד רטו בד"ה וע"ש( בשם 
המהרשד"ם )חלק יורה דעה סימן קנג(, שאיסור לא תתגודדו 
אינו שייך אלא במי שמורה לאחרים לנהוג כסברתו, ומורה 
אנשים  אבל  להתיר,  פוסק  אחד  ומורה  לאסור  פוסק  אחד 
בזה  אין  לאחרים,  מורים  ואים  כמנהגם,  לעצמם  שעושים 
בשו"ת  זו  סברא  כתבו  וכן  תתגודדו.  לא  איסור  משום 
סימן  )סוף  אריה  חיי  ובשו"ת  יב(,  )סימן  ב'  חלק  מהרש"ג 
ט'(. ותנא דמסייע להו הוא רבנו ירוחם )נתיב ב', סוף חלק 
"דוקא כשמורין  לשונו:  וזו  ע"א( בשם הרמ"ה,  כג  דף  ה', 
מקצתן להיתר ומקצתם לאיסור, אבל אם אינם מורים, מותר 
לנהוג אלו כדברי בית שמאי ואלו כדברי בית הלל, ואפילו 
אלו בפני אלו". והובא להלכה בבית יוסף בבדק הבית )יורה 
תצג(  )סימן  בהגה  הרמ"א  מדברי  ואמנם  רמב(.  סימן  דעה 
הנ"ל נראה דלא שמיע ליה, כלומר לא סבירא ליה חילוק זה. 
ועיין  בנידוננו.  להקל  זו  סברא  לאיצטרופי  חזי  ומכל מקום 
בשו"ת המבי"ט חלק א' )סימן כא(. ומכיון שבלאו הכי דעת 
והרא"ש,  הרי"ף  שהם  הוראה  עמודי  שלושה  מתוך  שנים 
להקל בכל ענין בשני בתי דין בעיר אחת, שפיר יש לסמוך על 
זה לענין מנהגי הספרדים והאשכנזים, בצירוף כל הסברות 
הנ"ל. וכבר לפני שנים רבות )בשנת תשל"ד( נשאל בנידוננו 
מרן זצוק"ל על ידי כמה תלמידים מישיבת פוניבז' ומישיבת 
חברון, והשיב להם להקל, וכתב בזה תשובה ארוכה בשו"ת 

יחוה דעת חלק ד' )סימן לו(.

בעניין תספורת בבין המצרים לבני ישיבות ספרדים הלומדים בישיבות בהן רוב התלמידים 
אשכנזים  נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 





 "מסתבר שהקיץ יותר ויותר ישראלים דתיים 
ושומרי כשרות בוחרים לא להתפשר על איכות 
החופשה שלהם." כך מסבירים לנו בחברת 
שינפלד תיירות את כמות הפניות הגדולה 
ואחוזי ההרשמה האסטרונומיים שהם זוכים 
להם הקיץ. "אין ישראלי היום שלא חולם לטוס 
לחו"ל בקיץ. ואם כבר לטוס, אז לטוס ברמה, 
למקום יפה ופסטורלי, להתארח בבית מלון 
הכי יוקרתי שיש, ולאכול כמו שצריך, אוכל 
כשר, טעים, וכמה שיותר." בחברת שינפלד 
תיירות בהחלט יודעים לספק את הסחורה. 
דיוק, שהם מארגנים  29 שנים ליתר  כבר 
חופשות כשרות ברמה הגבוהה ביותר, ואלפי 
נופשים ישראלים מצביעים ברגליים ושבים 
לנפוש איתם שנה אחר שנה. עם שתי חופשות 
מדהימות ומושקעות שהכינו בשינפלד לקראת 
הקיץ - בהחלט יש סיבה מוצדקת לבחור רק 

בהם.

ישראלים מעדיפים בתי מלון איכותיים
"אנחנו עם שאוהב להתפנק כשזה מגיע לבית 
המלון שלנו. מעדיפים את המיטה הגדולה 
והנוחה, שהחדר יהיה מרווח ומאובזר בכל טוב, 
שבית המלון יהיה מסביר פנים ומעוצב בשיא 
הפאר." בשינפלד לא חוסכים מהנאת האורחים 
שלהם ומארחים אותם הקיץ ברשת הילטון 
העולמית, במלון הילטון ברטיסלבה ובהילטון 
סופיה. "בחרנו בשניים מבתי המלון היוקרתיים 
ביותר באירופה, בממוקמים באופן מושלם 
ליציאה לטיולי כוכב - מהילטון ברטיסלבה 
ניתן לטייל לארבע מדינות שונות – אוסטריה, 
צ'כיה, הונגריה וסלובקיה. מהילטון סופיה 
אפשר לצאת לטיולים בבולגריה, מקדוניה 
שינפלד  של  בחופשות  ביוון."  וסלוניקי 
זוכים האורחים לחוויה קולינרית עילאית, 

ארוחות בוקר וערב כשרות למהדרין ובשבת 
פנסיון מלא, מאכלים ביתיים כשרים בסגנון 
כל העדות, עם מגוון עשיר מאד של מנות 
אירי  וטרקלין  ענקיים  בבארים  המוגשות 

המגיש אוכל ושתייה חופשי במהלך היום. 

הטיסות מתמלאות והמקומות אוזלים
שינפלד תיירות כבר רגילים לעומס ההזמנות 
הנוצר לפני הקיץ "ידענו שיהיה ביקוש גדול 
לשתי חופשות כל כך מוצלחות, אבל לא 
ציפינו שהמקומות ייגמרו בכזאת מהירות. 
אנחנו עושים את המקסימום כדי להוסיף 
טיסות חדשות כדי שאף אחד לא יישאר ללא 
מקום." בחופשה להילטון ברטיסלבה ב-21/7 
נותרו מקומות אחרונים בלבד, נוספה טיסה 
חדשה ב-25/7, ול-28/7 ההרשמה בעיצומה. 
כמו כן הוסיפו תאריכים אחרי ט' באב: 15/8, 
16/8, 22/8 ו-25/8. בחופשה להילטון סופיה 
יש טיסות ישירות רק רבע שעה מהמלון 
בתאריכים: 15/8, 18/8, 21/8, 22/8, 25/8, 
29/8 ו-30/8. מומלץ לא להתמהמה ולהתקשר 
עוד היום כדי להבטיח מקום באחת משתי 
החופשות הטובות ביותר הקיץ, למי שרוצה 

את הטוב ביותר!  

הקיץ כולם בוחרים 
בחופשה הטובה ביותר

את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:

1-800-42-32-32
* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

ברכות אותו   לעטוף 
מהרגע הראשון...

 במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם   ,Huggies Little Babies
 Gentle Protection שכבת  
וייחודיות  רכות  כריות  בעלת 
ולהגנה  אופטימלית  לספיגה 

מקסימלית על עור תינוקך. 

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

עלון מידע 
להתחלה חדשה

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

פריטים לאירוח
חברותייך
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ה'מופת' בקברו של מרן זצ"ל והבית שינציח את מורשתו. ואיך זה קשור לאדמו"ר 
מליובאוויטש זצ"ל?

לא עזב הרועה את צאן מרעיתו

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

"היא הרכינה את ראשו על קברו של מרן בבכיות נוראות". ציונו של מרן הגר"ע יוסף בבית העלמין סנהדריה 

נפגשנו  ומחצה.  עשור  כמעט  מכירה  אני  הדסה  את 
אמה  עם  יחד  כשהגיעה  זצ"ל,  מרן  של  בביתו  לראשונה 
נחשבה  היא  שלה.  הראשונה  השידוכים  פגישת  לפני 
לבחורה מוצלחת ביותר בסמינר הירושלמי שבו התחנכה. 
אצילה, מלאת יראת שמים ומוכשרת. כל מכיריה העריכו 
אין  בקלות.  די  יבוא  הדסה  בבירור ששידוכה של  כמעט 
אז   - אפשר  ואם  ומיוחד,  מוצלח  לבחור  ממנה  ראויה 

שיהיה ה'שפיץ' של עולם הישיבות.
בושש  המיוחל  השידוך  ההפתעה,  שלמרבה  אלא 
הטוב  הבחורה ששמה  עם  נפגשו  הבחורים  טובי  מלהגיע. 
בין  נעו  הדסה  וחייה של  וירדו,  עלו  הצעות  למרחוק.  יצא 
ציפיות לאכזבות. בעיקר אכזבות. אמנם קשה זיווגו של אדם 

כקריעת ים סוף, אבל הים של הדסה כלל לא נראה באופק.
הדסה,  של  בשלומה  להתעניין  התקשרתי  לפעם  מפעם 
השנים  מזדמנות.  בהצעות  מזלי  את  לנסות  גם  ולפעמים 
כבר  חברותיה  כל  כבה.   - הדסה  בעיניה של  ומשהו  חלפו 
הקימו בתים נאמנים, ומילאו אותם בצחוק של ילדים, ואילו 
ומיוסרת.  שבורה  מזהירה,  בבדידות  ימיה  את  בילתה  היא 
כמה שנים עוד תסבול את מבטי הרחמים של הסביבה? עד 

מתי תשמע איחולים דביקים נוסח "בקרוב אצלך"? 
תקופה  לאחר  הדסה  את  פגשתי  חודשים  ארבעה  לפני 
לרסיסים.  בחורה שבורה  ומצאתי  ארוכה שלא התראינו, 
היא הזכירה לי את הפעם הראשונה שנפגשנו בבית מרן, 
כשהייתה צעירה מאושרת בת 19. "עוד מעט אני חוגגת 

34", אמרה בקול חנוק ופרצה בבכי מר. 
"בואי נלך יחד לקבר של מרן", הצעתי לה בספונטניות 
לאחר שניסיתי לעודד את רוחה. "קיבלת ממנו את הברכה 
יפעל  בוודאי  הוא  השידוכים,  עולם  לשערי  בכניסתך 

להוציא אותך משם!"
הלכנו יחד. הדסה הרכינה את ראשה על קברו של מרן 
בתוכה  השתחרר  משהו  לבה.  מקירות  נוראות  בבכיות 
ושנים של כאב עצור התפרצו באחת. למעלה מחצי שעה 
היא התחננה שיעתיר בעדה לפני כסא הכבוד. ואז, הרימה 
את ראשה והכריזה: "אם איוושע - אני מקבלת עלי לכסות 
את הראש כראוי, למרות הקושי העצום שיש לי בכך, כפי 

הפסיקה ההלכתית שלך!"
זו  הייתה  רוח.  בהתרוממות  הקברות  מבית  יצאנו 
בשבוע  פעם.  אי  שראיתי  ביותר  העוצמתית  התפילה 
שלאחר מכן הגיעה עוד הצעה 'סתמית' לכאורה, שבתוך 

שלושה שבועות הבשילה לכדי אירוסין. 
ביום חופתה של  השבוע, הלכנו שוב לקברו של מרן, 
הדסה. דמעות האושר זרמו כנחל, ושטפו שנים של צער 
זצ"ל,  זכרו של מרן  הועלה  נפש. מתחת החופה  ועוגמת 
שבוודאי השתתף בשמחה 'שלו'. למחרת, במסיבת שבע 
צנועה  ראש  מטפחת  עם  הדסה  הופיעה  כבר  הברכות, 

ואצילית, ממש כמוה. המעגל נסגר. 
מזל טוב, הדסה.  

אבא יש רק אחד

הקברות  בבית  זצ"ל  מרן  של  בקברו  שמבקר  מי  כל 
סנהדריה, נחשף לתופעה יוצאת דופן. בכל שעה משעות 
היממה, מוקף הקבר במתפללים. לילה ויום, קיץ וחורף, 
לשפוך  אנשים  מגיעים  העולם  קצוות  מכל  ושלג.  שרב 

צקון לחשם ולבקש ישועות על הכלל ועל הפרט.
פעם שמעתי את מרן זצ"ל מסביר את דבריו של אלישע 
הנביא בראותו את אליהו הנביא עולה בסערה השמימה: 
"אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו". כאשר רב הולך לעולמו, 
הסביר מרן, יכול התלמיד לחפש ולמצוא לו רב אחר. אך 
כאשר אב הולך לעולמו, אין לו תחליף. אבא יש רק אחד.

שלוש  כמעט  מרגישים  ובעולם,  בארץ  יהודים  רבבות 
שנים שנלקח מהם 'אבא'. זה שמסר נפשו עבור כל יהודי 
באשר הוא, בדאגה ואהבה אין סופית. זה שזקף את קומתם 
והכניס אותם תחת כנפי השכינה. כולם בניו, והוא אביהם, 
שנשא אותם על כתפיו בנאמנות יובל שנים. בזמנים של 
כאב וקושי או בזמנים של שמחה והארת פנים, הרגליים 

מוליכות כמעט מאליהם - לאבא.
ואבא מסתכל מלמעלה, תמיד. ממרום מושבו בגן עדן, 
ההולכים  כל  על  ולהתפלל  ללוות  ממשיך  הוא  ספק  בלי 
בדרכו. וגדולים צדיקים במיתתם, יותר מבחייהם. אנחנו 

זוכים לראות זאת בחוש מידי יום, על כל צעד ושעל. 
כ"ק  של  לפטירתו  שנים   22 מלאו  שעברה  בשבת 
החתונה  במהלך  השבוע,  זצ"ל.  מליובאוויטש  האדמו"ר 
 – חותנו  על  המפורסמת  באמרתו  נזכרתי  הדסה,  של 
ילדה  זצ"ל, אותה שמעתי עוד בהיותי  האדמו"ר הריי"צ 

במוסדות חב"ד בעיר לוד: 
"לא עזב ולא יעזוב הרועה, את צאן מרעיתו".

הבית של מרן

אי אפשר שלא להתקנא בהנצחת מפעליו הכבירים של 
שנים  מספר  לפני  זצ"ל  מרן  כינה  אותו  זצ"ל,  האדמו"ר 

"יחיד בדורו בהרבצת התורה".
גם כל המצקצקים והמבקרים למיניהם, ייאלצו להודות 
בפה מלא כי מדובר בתופעה שאין לה אח ורע. 22 שנים 
אחרי, ושמו של האדמו"ר זצ"ל נישא בפיהם של אלפים 
מידי יום. רוחו הכבירה מוסיפה לחיות ולהחיות עם רב. 
שליחיו הנאמנים פועלים במלוא המרץ להפצת מורשתו 
וחידושיו  מאמריו  שבשמים.  לאביהם  יהודים  בקירוב 
של הרבי ממשיכים לפרנס ספרים שלימים, וקטעי וידאו 
ונצפים  יום  בכל  מופצים  תורתו,  מדברי  נושא  הוא  בהם 

בשקיקה. 
חסידים צעירים שנולדו שנים אחר פטירתו, כבר חשים 
תבל.  קצוות  בכל  ושגריריו  הרבי  של  'שלוחים'  עצמם 
מופלגת  ידענות  ומגלים  חייו,  משנות  פרט  כל  מכירים 
האחרונה  בשבת  שהו  רבים  אלפים  ובהנהגתו.  בתורתו 
וקיבלו על עצמם להמשיך  יחדיו  לציונו, התוועדו  סמוך 

את הפצת המעיינות.
אין ספק שיצירותיו התורניות של מרן זצ"ל - למעלה 
מחמישים ספרים, ועוד אלפי כתבי יד שטרם ראו אור, הם 
עוצמות  לעולם. אלו הם  מורשתו האמתית שלא תישכח 
עם   - היהודי  העם  של  חיותו  ממקור  הנשאבות  נצחיות 
גם  בישראל,  ילד  שכל  ראוי  זאת,  עם  יחד  אולם  הנצח. 
אחר  יתחקה  'מרן',  את  מקרוב  יכיר  שנים,  עשרות  בעוד 
אמתית  לגדלות  וישאף  ירגיש,  יחוש,  המופלאה,  דמותו 

בתורה.  
אנו משקיעים  אלו  לכך, שבימים  היחידה  הסיבה  זוהי 
את כל כוחותינו כדי שהבית הקדוש ברחוב הקבלן, ימשיך 
תורתו  אור  לזרוח  ימשיך  מכאן,  מרן'.  של  'הבית  להיות 
והנהגתו לכל קצוות תבל, ביתר שאת. מתוך חדר לימודו 
וכתבי  ספריו  אלפי  עשרות  בין  הדור,  גדול  של  המיותם 
ידו, לצד מקום תפילתו ותחנות חייו, יצמח הדור הבא של 

ילדי ישראל השואפים "להיות כמו מרן הרב עובדיה".
מדובר במשימה מורכבת, הכרוכה בגיוס משאבים רבים 
ומלאה במניעות. אולם הסירו דאגה מליבכם: לעולם לא 

יעזוב הרועה את צאן מרעיתו.
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ב"ה

מופע מרגש
מעל פסגת הר הזיתים
לכבוד הילולת
אור החיים הקדוש

זיע"א 
 

ל א ר ש י ת  ש ר ו מ ל ה  ק ל ח מ ה

ם י ת י ז ה ר  ה ל ם  י ל ו ע

בליווי הרכב נגנים מורחב

חיים ישראל

אמן אורח ליאור אלמליח

יניב בן משיח
במעמד: 

הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א
שר הפנים הרב אריה דרעי הי"ו ⋅ השר לשירותי דת הרב 
דוד אזולאי הי"ו ⋅ חבר הכנסת מיקי זוהר מנכ״ל המשרד 
לשרותי דת עו״ד עודד פלוס ⋅ סגן ראש העיר ירושלים 

הרב צביקה כהן ⋅ חבר מועצת העיר מר משה ליאון ⋅ 
מ"מ ראש העיר מר דב קלמנוביץ ⋅ מנהל מועצת בתי 

העלמין בירושלים הרב הלל הורוביץ

רביעי | י"ד תמוז 20/7/16 
בשעה 20:00 )פתיחת שערים 19:00(

 כרטיסים במכירה מוקדמת: 45 ש״ח 
bimot.co.il *6226 בחנויות גל-פז | בימות | ticket-line.co.il 0722-657-872 

למידע נוסף חייגו 052-5802156  ישיבה נפרדת

18:00  | נא להצטייד בלבוש חם 79 תחנת האבן ליד סדיגורה החל מהשעה  הסעות חינם יצאו מרח׳ שמואל הנביא 

כרטיסים
אחרונים 

ברחבת מלון שבע הקשתות 
מול מקום המקדש )מעל הר הזיתים(
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"כשאתה איש ציבור ואתה לא יכול לעזור 
לאחות את הקרעים ביהדות החרדית, זה כואב"

יך בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם משה חיים שינפלד

ר' משה חיים שינפלד, מהעסקנים המיתולוגיים של 'אגודת ישראל'. כיום קבלן מוכר הבונה בכל רחבי הארץ

מה זיכרון הילדות הכי עוצמתי שלך?
מהמדריכים  ואחד  ישראל,  אגודת  של  האגודתי'  'הנוער  בתנועת  חניך  הייתי  "כילד, 
שלנו בירושלים  היה בחור בשם אברהם הויזמן הי"ד. אני זוכר איך שבאנו אז לפעולה 
בשבת אחר הצהרים, ופתאום נתקלנו במודעה על הדלת בה נכתב שהמדריך אברהם נפל 
בקרב על הקסטל, ולכן מבקשים מאיתנו שנסתדר השבת לבד. זה היה טראומתי עבורי".

מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?
"מרן ה'בית ישראל' זצ"ל. הוא היה המנהיג הרוחני של הציבור החסידי, ולפי דעתי של 
העולם היהודי כולו. הוא התייחס לכל נושא, על כל פנים בשיחות איתי. הייתי אז פעיל 
מאד בהנהלת 'אגודת ישראל' ו'צעירי אגודת ישראל', ואת כל הנושאים שעמדו על הפרק 
הבאנו לשולחנו. הוא היה מעורב בכל ורצה לדעת הכל על כל פעולותינו. הוא היה דמות 

שעיצבה את חיי".
 איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?

'על  'על התורה ועל העבודה', שני חלקים. הראשון הוא  "הספר שאני עצמי כתבתי, 
התורה', חידושים משיעורי תורה שאני מוסר לקבוצת אברכים חסידיים עשרות בשנים 
בכל סוף שבוע, והחלק השני 'על העבודה' מתייחס לעבודה הציבורית שלי. המהדורה 

הראשונה שיצאה לפני כעשור כבר נחטפה, וכעת אני עובד על מהדורה שנייה".
אם הייתה מכונת זמן זמינה, לאיזו תקופה היית רוצה לחזור?

מקרוב,  זוכר  אני  אותן  המדינה,  קום  שאחרי  הראשונות  "לשנים 
לקליטתם של ניצולי השואה, עולי תימן ועולי צפון אפריקה. הייתי 

קצת מעורב בזה, כמנהל מוסדות חינוך. זו הייתה תקופה מרהיבה, 
בה היהדות החרדית הייתה מאד פעילה ונשאה בעול. לחמנו על כל 
ילד שיקבל חינוך דתי. הציבור לא יודע שעיקר הפעילות של אנשי 
'הפעילים', היה בזמן הרישום  ואח"כ חבר  ישראל'  'צעירי אגודת 
לקחת  לחמו  ההיסטוריים  הצעיר'  ו'השומר  מפא"י  הספר.  לבתי 
ילדים דתיים, להוריד להם את הכיפה והפאות, ואנחנו לחמנו לרשום 

אותם בבתי ספר דתיים. הפעם היחידה שקיבלתי מכות,  הייתה אז, 
והרביצו  אלות  עם  קיבוצניקים  באו  ראשל"צ.  ליד  במעברה 

מלחמה  הייתה  מעניינות.  מאד  תקופות  אלו  היו  לנו. 
אז  כבר  השמאל  דתי,  לחינוך  ילד  כל  לרישום 

היה פעיל מאד למנוע חינוך דתי מילדים אלו, 
ותנועות 'צעירי אגודת ישראל' הקדישו אז את 
רוב מאמציהן לתקופת הרישום, להצלת ילדי 

העולים".
 מה נותן לך סיפוק?

"היום-יום שלי מורכב. אני מגיע למשרד 
ב-11 בבוקר, כשעד 11 אני עוסק בעניינים 
שלי  העבודה  וגם  תורה.  שיעורי  רוחניים, 
בונים  אנחנו  ב"ה  ומאתגרת.  מעניינת  מאד 
ומבני  דיור  יחידות  מאות  הארץ,  רחבי  בכל 

תעשיה. זו עבודה מאתגרת וגם קשה, אנחנו 
מיותרת  ביורוקרטיה  המון  עם  מתמודדים 

קשה.  עדיין  כחלון,  ובלי  כחלון  עם  לחלוטין. 
חלק  בעבר,  סיפוק.  נותן  שעבר,  מוצלח  ויום 

הציבורית,  העבודה  לי  נתנה  מהסיפוק  גדול 
והיו  פעילות,  היו  אגו"י  ופועלי  אגו"י  כשצעירי 
'שדה   - ניהלתי  חלקם  שאת  חינוך  מוסדות  להן 
נוער  קלטנו  לציון.  בראשון  יהודה'  ו'בית  חמד' 
בית  לך  ונתנו  אקטואלי,  היה  שזה  בשנים  עולה, 
מעניינת:  הייתה  הפוליטית  העבודה  וגם  חם. 
בהיסטוריה  ביותר  הצעיר  ההנהלה  חבר  הייתי 
אגו"י  מנהיג  את  הכרתי  בלבד.   22 בן  באגו"י, 
הראשון ר' יעקב רוזנהיים, נשיא אגו"י ר' איצה 

מאיר לוין ואת שאר הדור הקודם. היום, לצערי, הפרק הזה משום מה נגדע בחיי. בזמנו, 
מיוחד,  אתגר  לי  היה  הציבורית.  הפעילות  בנושאי  העולם  רחבי  בכל  קשרים  החזקתי 
כמו  דאז,  מסוכנים  במקומות  גם  וביקרתי  העולם,  בכל  יהודיים-דתיים  בריכוזים  לבקר 
צפון אפריקה כולל מרוקו ותוניס כשעוד לא היו פתוחות ליהודים, מקסיקו, וארצות מסך 

הברזל, בזמן שהמסך עוד היה סגור".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

מרגש  שמאד  שיר  בידך',  'הנני  שרים,  שנכדיי  השיר  את  מחבב  מאד  אני  "לאחרונה 
אותי".

מקום אהוב עליך במיוחד?
בשוויץ.  האלפים  הרי  שנה,  ל-50  קרוב  כבר  מקום  לאותו  שנה  מידי  חוזר  "אני 
ההתבודדות, והטיולים ביערות כשהמים זורמים מימינך ומשמאלך ואתה רואה את השלג 
על פסגות ההרים, נותנים לך השראה. אני מקדיש לזה זמן ומשתדל להיות שם בכל שנה, 

ולהקדיש חלק גדול מהזמן לכתיבה".
 מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"הולדת בני הבכור".
 הרגע הכי עצוב?

שישה  נהרגו  במהלכו  שבת,  בערב   12 בקו  הידוע  בפיגוע  שלי,  השני  הבן  "כשנהרג 
בחורי ישיבה".

על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?
"שהתחלתי לעסוק בעבודה הציבורית גם במסגרת הפוליטית וגם במסגרות האחרות, 
למרות, כמובן, שהעבודה הזו צריכה להיעשות. כי אתה רואה מה שקורה, אתה רואה את 
הפירוד ביהדות החרדית כולה שלצערי הוא עצום, ואם אתה איש ציבור ולא יכול לתרום 
לאחות את הקרעים, זה כואב. כואב לי שאני לא יכול לעשות היום שום דבר בנושא, 
ולכן הלוואי שלא הייתי מתחיל עם העיסוק הציבורי, כי השסע כיום כ"כ גדול ואני 

לא יכול לעשות כלום לאחות אותו, וזה כואב".
 מה משמח אותך? 

הביתה,  וחוזרים  לעבודה  הולכים  לומדים,  מתפללים,  שקמים,  יום  "כל 
משמח".

 מה מרגש אותך?
לעזרה  בקשות  של  ביום  פניות  עשרות  מקבלים  ואני  "רעייתי 
שאין  יתומים,  וכלה  לחתן  לעזור  פניה  כשמגיעה  אבל  שונות. 
להם אבא או אמא, זה נוגע בנו מאד, ובשנים האחרונות אנחנו 

משתדלים לעזור בכיוון הזה".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק  

כיום?
"תמיד הקפדתי לא להתפרנס מהציבור וגם לא מכתיבה. 
הייתי בתחילה פרקליט רבני, ובתקופה מסוימת עסקתי גם 
אתה  בבניה.  עוסק  אני  האחרונות  שנה  ב-50  ביהלומים. 
רואה מגרש ריק ובית ישן, ותקופה לאחר מכן אתה רואה 
שם בניין חדש שהקמת. זה נותן המון סיפוק, ולכן אני 

עוסק בזה, וילדיי ב"ה גם ממשיכים לעסוק בבנייה".
מה הסוד המקצועי שלך?

"יושר ואמונה".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"בספרי יש כמה סיפורים מעניינים. למשל, נסעתי 
לאחר   - לנצרת  הסדר  ליל  של  בעיצומו  פעם 
מהמיסיון,  בנות  שתי  לחלץ  לי -  הורו  שרבותיי 

והחזרתי אותן במוצאי חג הראשון". 
הצלחת  לא  הכמוס שלך שעוד  החלום  מה   

להגשים?
"לראות את עם ישראל חוזר בתשובה".

 איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים 
שנה?

באותם  עוסק  מקום,  שבאותו  "מקווה 
הדברים שעסקתי בהם קודם".



מרכז רימונים, 
 אהרונוביץ 12 

)השומר לשעבר, צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(

 פתוח רצוף בימים:
  א'-ה': 9:00-21:00 
ביום ו': 9:00-13:30 

 חניה חינם
 בחניון רימונים 

לקונים מעל ₪50!

 ירושלים:
 תחנה מרכזית, קומה 

ג' )מול הרציפים(

ילקוט אורטופדי 
)כיתות א' וב'(

 גלגל ים שחור 
)60/70/80 ס"מ טייר(

4 מפות אלבד )בגדלים 
ובצבעים שונים(

 3 חב' מפיונים 
בגוון צבעים

מבחר נעלי בית קיציות

שק איגרוף 
גדול + כפפות

תיק זרוק איכותי 
לכיתות גבוהות

מצופים )שרווליות(
צבעוניים לילדים

משקפי ים איכותיות

סט מצעים 
קיץ אל קמט 
)סאטן(

כדור גומי צבעוני גדול

 תיק גן 
)מבחר דגמים 
וצבעים(

כובע ים לנשים

ציידנית צבעונית 
גדולה )שומרת קור 
וחום(

10 כוסות שקופות לשתיה 
קרה )באריזת מתנה(

6-9 כדורי ספוג באריזת מתנה

תיק גן איכותי ביותר

מריצה גדולה + כלים לחול

בגד ים לגברים )יפה 
ואיכותי במגוון צבעים(

מבחר ענק של מסגרות 
לתמונה )5-10 תמונות, 
עץ/ זכוכית(

סוס נדנדה 
פרוותי מעץ 
)עושה קולות(

מגבת פנים איכותית 
גודל: 80/50 ס"מ

תיק גב גדול ואיכותי 
תוצרת קל גב

דלי + כלים לחול

מטקות לים איכותיות

מסגרת תמונה 
יפהפיה 20/25 ס"מ

 שעון יד איכותי 
)בנים/בנות(  

 מגבת גוף ענקית ואיכותית
גודל: 0.65/1.20

פותחים את הקיץ ב-

ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי, או עד תאריך 31/7/16, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

₪35 רק-
₪20 רק-

₪10 רק-
₪30 רק-

₪80

רק-
רק-₪5

₪10

₪5רק- ₪10רק-

רק-
₪10 רק-

₪5 רק-
₪4 רק-

₪10

רק-
₪5 רק-

₪20 רק-
₪10 רק-

₪20 רק-
₪5

רק-
₪10 רק-

₪5 רק-
₪15

רק-
₪6 רק-

₪15 רק-
₪10 רק-

₪2

סט כלי 
הגשה )3 
חלקים, 
פלסטיק 
קשיח(

₪5

 0.5
ליטר

 1.5
ליטר

מיידנית לבקבוקים

₪5 ₪8

כסא חוף איכותי 
)מתקפל(

רק-
₪30

רק-
₪10

רק-
₪100

3 חב' ב-

רק-
₪3



ט' בתמוז תשע"ו 15/7/16 32

יעקב אמסלם

כנגדו
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שנים חלפו מהסתלקותה של הרבנית שינא חיה אלישיב ע"ה – רעייתו 
של מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א – והזיכרונות אינם מרפים  לרגל יום 

הסתלקותה, מספרים נכדיה של הרבנית ע"ה על מסירות הנפש עבוד לימוד 
התורה של בעלה הגדול, על פעילות החסד האינסופית שהייתה תחת ידיה 

והסיפורים שגם בני המשפחה לא ידעו עד לאחר פטירתה  קווים לדמותה 
של הרבנית, שבעצמה גדלה בבית אביה הגדול מרן רבי אריה לוין זצוק"ל, 

והעמידה דורות של תלמידי חכמים, ראשי ישיבות ומרביצי תורה, כאשר את 
כל חייה חיה בפשטות מתוך אמונה טהורה  ושם אישה גדולה
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תש"ח,  שנת  הייתה  השנה 
ואין  יוצא  אין  במצור,  ירושלים 
והפגזים  קשה  האווירה  בא, 
המדממת  העיר  על  ניתכים 
ללא הרף. קורבנות רבים גבתה 
היהודי  מהיישוב  המלחמה 

שהיה אז בחיתוליו. 
אישה  לה  התהלכה  הדרך  בצדי 
ודילגה  בדרכה  שנחפזה  העמידה  בגיל 
במהירות על אבני הדרך בסמטאותיה של ירושלים. פניה 
היו מועדות לעבר בית החולים 'ביקור חולים', שם הייתה 
נפצעה  אשר  חודשים  ה-8  בת  הפעוטה  בתה  מאושפזת 
האם  כשהגיעה  לחדרה.  סמוך  שנחת  מפגז  קשה  באורח 
לבית החולים, אורו עיניה של הפעוטה בראותה את אמה 
אשר הגיעה לסעוד עמה בחוליה. בערבו של היום, חזרה 
האם למקלט השכונתי, ועדכנה את בעלה, גדול הדור מרן 

הרב יוסף שלום אלישיב על מצבה הרפואי של בתם.
כך הייתה עושה הרבנית שינא חיה אלישיב ע"ה מידי 
שהיו  הסכנות  ולמרות  הקשות  ההפגזות  אף  על  יום, 
כרוכות בכך. עד שהגיע היום המר והנמהר, יום בו שבה 
הרבנית לביתה מתייפחת בבכי מר על פטירתה של בתה 

מפצעיה. 
 22 ימלאו  ע"ה שהשבוע  חיה  שינא  הרבנית  זו  הייתה 
שנה לפטירתה. לרגל ציון יום פטירתה, כינס 'כל ישראל' 
הייחודית  מאישיותה  זיכרונות  שהעלו  מנכדיה  כמה 

ומידותיה התרומיות. 

שבת של חסד
לאביה  תר"ע  בשנת  בירושלים  נולדה  ע"ה  הרבנית 
שם  על  האסירים'  'אבי  שכונה  לוין  אריה  הרב  הגדול 
מנהגו לבקר את האסירים בבתי הכלא הבריטים ששלטו 
באותם ימים בארץ ישראל. שמה "חיה" ניתן לה על שם 
סבה הגאון רבי חיים יעקב שפירא ששימש כראש בית דין 

בבית דינו של הגאון רבי שמואל סלנט בירושלים. 
אמה הצדקנית, הרבנית צפורה חיה ע"ה, ידועה הייתה 
בצדקותה הרבה. סיפורים רבים מתהלכים אודות הבית בו 
גדלה הרבנית שינא חיה אלישיב ובו ספגה את מידותיה 
בהגיעה  התאפיינה.  שבה  השמים  יראת  ואת  התרומיות 
יוסף  הרב  הגאון  מרן  לבעלה  הרבנית  נישאה  לפרקה, 
שלום אלישיב. שמחת הנישואין התקיימה ביום שישי כח' 

באדר בשנת תר"צ.
מספר  דבר",  לשם  הייתה  הרבנית,  של  החסד  "מידת 
אחד הנכדים, שכמו שאר בני המשפחה, ביקש להישאר 

דלת  כי  יודע  היה  ירושלים,  מעניי  עני  "כל  בעילום שם. 
ביתה של הרבנית תמיד תהיה פתוחה לרווחה וכי אם יתור 
אחר מקום בו יוכל להניח את הראש ולטעום דבר מה, הרי 

שימצא זאת בביתה של הרבנית שינא חיה". 
 - יום שישי  כי מנהג היה לה בכל  לימים סיפרו בניה, 
לאורחים  סעודות השבת  בהכנת  הרבות  הטרדות  אף  על 
הרבים שהיו תדיר בביתה – לארח מידי שבוע איש בודד, 
מכל  מתפנה  הרבנית  הייתה  שבהגיעו  וערירי  גלמוד 
עיסוקיה ומגישה לו צלחת מהבילה. בסיום סעודתו, היה 
האיש מפזם ניגון עליז מעיירת הולדתו כהכרת תודה על 
הארוחה. מלבד זאת, מדי יום ששי, הייתה הרבנית שולחת 

מגדנות ממעשי ידיה לגלמודים. 
בכניסת  גם  פסק  לא  הרבנית,  של  העמוס  היום  סדר 
עורכת  הרבנית  הייתה  השבת,  כניסת  "בעת  השבת, 
יום  קשות  נשים  בהשתתפות  נרות  והדלקת  שבת  קבלת 
מהן  כמה  היו  התפילה  לאחר  התגוררה,  בה  השכונה  מן 
הודעה  כל  ללא  אף  לעיתים  השבת,  לסעודת  נשארות 

מוקדמת". 
מעשי  שכלל  קבוע  סדר  לרבנית  היה  שבת  ביום  גם 
חסד רבים. "מנהג קבוע היה לה בימי שבת", מספר אחד 
מנכדיה, "הרבנית הייתה מבקרת אישה גלמודה שהייתה 
והנעימה  מזון  עמה  הביאה  בביקוריה  למיטתה.  רתוקה 
יום השבת כאשר ישבה לצדה ושוחחה עמה על  לה את 
דא ועל הא. ועם כל מטלותיה ביום שבת, הייתה מקפידה 
מפריע".  באין  בביתם  שיעורים  למסור  לבעלה  לאפשר 
נכדיה מספרים כי כאשר היה נמסר שיעור בבית, הייתה 
משתררת דממה גם במקרים בהם נכחו נכדים רבים אשר 

עוררו רעש במשחקיהם. 

הסתפקה במועט
שכנותיה.  בין  מפורסמת  הייתה  במעט  הסתפקותה 
מקררים  היו  לא  עברו,  בימים  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
חשמליים אלא רק כאלו שתופעלו על ידי בלוק קרח שהיה 
בימות  מן השוק. מטבע הדברים,  ימים  כמה  מידי  מובא 
עגמת  נגרמת  והייתה  מיד  נמס  היה  הקרח  בלוק  החום, 
נפש רבה לבעלי אמצעים מעוטים שלא היה באפשרותם 

לרכוש מקרר חשמלי שהיה נחשב נדיר בימים אלו. 
ביום מן הימים, נפל בחלקה של הרבנית מקרר חשמלי 
בני  ימים.  באותם  ערך  יקר  מצרך  כאמור  שהיה  חדש 
המשפחה צהלו, מאחר והדבר היה חוסך את סחיבת בלוק 
הקרח מידי שבוע. אלא שהופתעו לגלות כי אמם מתנגדת 
אעשה  אני  "מה  לביתה.  המקרר  של  להכנסתו  בתוקף 
והציעה  בפשטות  הרבנית  שאלה  שכאלה",  מותרות  עם 

הרבנית הרגישה בריח של 
שריפה עולה מן המטבח. 
כשקמה ממקומה, נדהמה 
לראות כי הפתיליה עולה 
בלהבות יחד עם כיסויי 

הבד אותם תפרה לכבוד 
החג. בדרך הטבע הייתה 
אמורה הרבנית להזעיק 

את הרב שיסייע לה 
בכיבוי השריפה, אך מכיוון 

שחסה על שעות השינה 
המועטות שלו, החליטה 

שלא להעירו ומבלי לאבד 
עשתונות, העירה הרבנית 

את בתה הגדולה ויחד עמה 
השתלטה על האש

"

"
הסמינר שהוקם לזכרה של הרבנית בירושליםאת אהבתה לתורה קיבלה בבית הוריה. קברם של הורי הרבנית מרן רבי אריה לוין ורעייתו ע"ה
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נעתרה  שזו  עד  דעתה  נחה  ולא  המקרר  את  לשכנתה 
לי  יקל  אולי  ראשונה,  במקרר  את  "השתמשי  לקחתו, 

ואתרגל אליו". 
כמו  ביותר,  הבסיסיים  הביתיים  הדברים  את  "אפילו 
לעצמה.  פרגנה  לא  היא  כביסה,  מכונת  או  אפיה  תנור 
זכות  בשבילה  הייתה  ידיה,  במו  הרב  בגדי  את  לכבס 
בחייה:  הפשטות  את  ומדגים  הנכד  מספר  גדולה", 
"ארונות המטבח היו רוב השנים חסרי-דלתות, הרבנית 
תפרה להם וילון, שכיסה במעט את תכולת הארון הדלה. 
עד סוף ימיה שימש אותה המקרר הפשוט והמיושן, בן 
עשרות שנים, למרות אי-הנוחות הרבה שנכרכה בשימוש 
בו, בפרט בשבתות. קירות הבית היו חשופים לחלוטין, 
ורק ארונות הספרים היו  יופי,  וכיור של  בלי שום סיוד 

עמוסים בספרי קודש.

"לא הפריע לרב גם בפיקוח נפש"
אף  הרב  של  מלימודו  להפריע  הרבנית  של  סירובה 
חייה,  כל  במשך  השתאות.  מעורר  דחופים,  במקרים 
הקפידה הרבנית שלא להסיח כלל את דעתו של הרב. כך 
גם ביקשה ממרן הגראמ"מ שך שביקר בביתם שיתפלל 

"שהרב יוכל להמשיך ללמוד ללא טרדות".
כאשר אחד מילדיהם אושפז בבית החולים והיה אמור 
לעדכן  הוא  הראוי  שמן  הרבנית  חשבה  ניתוח,  לעבור 
את הגרי"ש. לשם כך פנתה לבית המדרש "אהל שרה", 
קולו  את  ושמעה  וכשהתקרבה  הקבוע,  משכנו  מקום 
מכן,  לאחר  רגעים  עקבותיה.  על  התורה, שבה  בלימוד 
נמלכה בדעתה וחזרה לבית המדרש אך כששוב שמעה 
רק  מלימודו.  להפריעו  שלא  החליטה  לימודו,  קול  את 
בשעת לילה מאוחרת ספרה הרבנית לבעלה כי ילדם עבר 

ניתוח בהצלחה. 
סיפור נוסף הממחיש את מסירות נפשה עבור לימוד 
הרבנית  פסח.  של  שביעי  בליל  היה  בעלה  של  התורה 
כשקמה  המטבח.  מן  עולה  שריפה  של  בריח  הרגישה 
בלהבות  עולה  הפתיליה  כי  לראות  נדהמה  ממקומה, 
בדרך  החג.  לכבוד  תפרה  אותם  הבד  כיסויי  עם  יחד 
שיסייע  הרב  את  להזעיק  הרבנית  אמורה  הייתה  הטבע 
לה בכיבוי השריפה, אך מכיוון שחסה על שעות השינה 
לאבד  ומבלי  להעירו  שלא  החליטה  שלו,  המועטות 
עמה  ויחד  הגדולה  בתה  את  הרבנית  העירה  עשתונות, 
השתלטה על האש ואת הפתיליה השליכה לחצר הבית. 
כאשר קם הרב משנתו, תמה למראה הקירות השחורים 

שבמטבח מאחר ולא שמע רעש ממאמצי הכיבוי. 
זמן רב אחר כך עוד צרבו ידיה של הרבנית מן הכוויות 

שווה  היה  הכל  אולם  אש,  מאותה  כתוצאה  שנגרמו 
זה,  מקרה  לימים,  לתלמודו.  ההפרעה  במניעת  בעיניה 
נאלצה  כאשר  שונות,  בהזדמנויות  הרבנית  את  שימש 
להשיב פני אישים חשובים הרב נם את שנתו, "והלא אף 

לפיקוח נפש לא העזתי להעיר את הרב", הסבירה להם.
כי  באחרונה  סיפר  ישראלזון,  דב  רבי  מנכדיה,  אחד 
באחד הלילות, כאשר השכימה הרבנית בשעה מוקדמת 
ופנתה לעבר המטבח, היא החליקה לפתע והשתטחה על 
הרצפה. כתוצאה מהמכה, נפתח ראשה ודם רב החל נוזל 
מהמקום הפתוח. כוחותיה לא עמדו לה אפילו להתרומם 
עמדה  לא  בפניה  המקום.  את  ולחבוש  מטלית  ולקחת 
שום אפשרות אחרת, מלבד בקשת עזרה מהרב שבאותה 
כי  הרבנית  ראתה  בשעון,  בהביטה  שנתו.  את  נם  עת 
בעוד ארבעים דקות אמור הרב לקום, והחליטה להמתין 
שכבה  כך  הרב.  של  השינה  משעות  להחסיר  לא  בכדי 
סביב,  דם שנקוותה  על הרצפה, בתוך שלולית  הרבנית 

עד שבעלה, הרב, הקיץ משנתו וסייע לה.
ילדיה.  לידות  לסיוע לאחר  נזקקה  גם כאשר  היה  כך 
אחיה סיפר בשבעה לאחר פטירתה, כי באחד מן הימים, 
אחד  לידת  לאחר  למנוחה  הוריה  בבית  שהתה  כאשר 
לקראתו.  קמה  מיד  וכשנכנס  לבקרה  הרב  בא  מילדיה, 
קטעה  רגעים  כמה  לאחר  אך  בשלומה  התעניין  הוא 
הרבנית את השיחה ובקשה ממנו סליחתו על שביטלה 
בידיים  נמצאת  שאני  יודע  אתה  "הרי  מלימודו.  אותו 

נאמנות ואין לך מה לדאוג", אמרה. 

 "מה יהיה עכשיו?"
מחייה,  רבות  הנהגות  נחשפו  פטירתה  לאחר  רק 
בתום  קיומם.  על  ידעו  לא  משפחתה  שבני  הנהגות 
הלוויה עמדה אישה זרה על קברה של הרבנית ומיררה 
בבכי. "הייתי רגילה לפקוד את ביתה של הרבנית ולתנות 
להמשיך  בדלק  מלאה  ממנה  יצאתי  צרותי,  את  בפניה 
האישה  סיפרה  עכשיו",  יהיה  מה  הלאה,  ולהתמודד 

לשאלת בני המשפחה על פשר בכייה.
מחנכת אחת הבנות סיפרה בשבעה, כי באסיפת הורים 
של בת זקוניה, נכנסה הרבנית בתורה וכשסיימה, נשארה 
את  פינו  התלמידות  שאמהות  לאחר  ההמתנה.  בחדר 
יושבת  הרבנית  את  לראות  המחנכת  הופתעה  המקום, 
למרות  המתינה  מדוע  לכשנשאלה  ההמתנה.  בחדר 
שכל  חשבתי  בפשטות:  הרבנית  ענתה  חלף,  שתורה 
כיצד תעזוב את  והמורה תישאר לבד,  האמהות תלכנה 

כך היה גם כאשר נזקקה 
לסיוע לאחר לידות ילדיה. 

אחיה סיפר בשבעה 
לאחר פטירתה, כי באחד 
מן הימים, כאשר שהתה 

בבית הוריה למנוחה לאחר 
לידת אחד מילדיה, בא 
הרב לבקרה וכשנכנס 

מיד קמה לקראתו. הוא 
התעניין בשלומה אך 

לאחר כמה רגעים קטעה 
הרבנית את השיחה ובקשה 
ממנו סליחתו על שביטלה 
אותו מלימודו. "הרי אתה 
יודע שאני נמצאת בידיים 

נאמנות ואין לך מה לדאוג", 
אמרה

"

"
קברה של הרבנית שיינא חיה אלישיב ע"ה
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המקום השומם בשעה כל כך מאוחרת?".
אחד מנכדיה הוסיף: "תקופה קצרה לאחר שנכנסתי ללמוד 
בכולל מסוים, הופתעה רעייתי לקבל שיחת טלפון מהסבתא, 
אחד  מפי  אודותיי  ששמעה  שבח  דברי  באוזניה  הרעיפה  בה 
מראשי הכולל. לאחר מעשה התברר, כי באותו יום הגיע הר"מ 
מצא  בחוץ  שהמתין  ובעת  הרב,  אצל  שאלה  לשאול  ההוא 
לנכון להפטיר באוזני הרבנית, כי נכד פלוני הצטרף אל הכולל 
זה לא מכבר, והזכירני לשבח. סבתא כבר הייתה בערוב ימיה, 
עסוקה למעלה ראש, אבל ליבה הטוב לא נתן לה להסיח דעת 

מהעונג הגדול, להתקשר לאשתי ולשמחה בדברים". 
יכלה  ולא  חלתה  כאשר  לחייה,  האחרונים  בחודשים  גם 
לתפקד, מצבו של הרב היה בראש מעייניה. "כל מחשבותיה 
אחרי  לו  ידאג  מי  השאלה  מן  טרודה  כשהיא  הרב,  על  היו 
פטירתה. לפעמים הייתה שואלת את בני הבית בהלצה: "מה 

יהיה עם הרב אחרי השבע ברכות שלי...".
בהם  קשים  ימים  באותם  שאת  ביתר  התגלו  מידותיה 
כבר  אם  שואלת  לפעמים  שהייתה  עד  במחלתה  התייסרה 
הזמינו את פלונית, כשהיא נוקבת בשם אחת מנשות החברה-

קדישא. למרות כל זאת, לא זנחה את דאגתה לסובבים אותה 
החולים  מבית  אחות  עבורה  הזמינו  "פעם  משפחתה.  ובני 
בכדי שתסייע לה, הרבנית התעניינה כמה פעמים אם היא כבר 
אכלה, שאולי יכינו עבורה כוס קפה ואפילו אם יש לה מספיק 
נכנסה  פטירתה,  לפני  אחדים  ימים  הביתה.  חזור  לדרך  כסף 
אליה קרובת משפחה לבקרה ונדהמה כאשר הרבנית, במצבה 
הקשה, דאגה לה לכוס תה, תוך שהיא נותנת הוראות מדויקות 

איך להכין לאורחת את התה האהוב עליה".
הנכדות.  אחת  לביתה  נכנסה  לחייה,  האחרון  שני  ביום 
לגמרי,  חיוורות  היו  פניה  בהול,  המיטה  על  שכבה  הרבנית 
ונראתה כישנה. אחת מבנות הרב שהתה שם, וצלצלה לאחותה 
של  לדעתה,  החמור,  המצב  על  לה  לספר  ישראלזון  הרבנית 
אמם. לפתע הופיעה בפתח דמותו של הרב, ששב אז מ"אוהל 

שרה" הביתה. 
בנכדתה  הבחינה  עיניה,  את  הרבנית  פתחה  רגע  באותו 
חבילת  לך  שתתן  אמך  היכן  אליה:  ופנתה  שם,  היושבת 
אחותה.  עם  כעת  משוחחת  שהיא  השיבה  הנכדה  שוקולד. 
למרות חולשתה הגדולה, מיד נזדעקה הרבנית ואמרה: אני לא 
העובדה  למרות  זאת  בטלפון?!  ומדברים  נכנס  סבא  מבינה, 
ונכנס ישר לחדר לימודו. הבת שמעה  נזקק לדבר,  שהרב לא 

את הזעקה, ומיד טרקה את הטלפון.

פנה זיווה פנה הדרה
בערב שבת האחרון לחייה, ישנה הרבנית שינה עמוקה, וכל 
נכנס  המשפה  בני   בקרב  צלחו.  לא  אותה  להעיר  הניסיונות 
בצהרים,  עשרה  שתים  בשעה  נושמת.  היא  בכלל  אם  הספק 
הגיע הרב מ"אוהל שרה", והבחין בבהלה הגדולה המרחשת 
סביב מיטתה. הרב לא אמר דבר, נכנס לחדר השינה, והתיישב 
בעודו מהרהר בדבר מה. בינתיים הוחלט לקרוא לרופא. זמן 
והרבנית פקחה  מה עבר עד שהגיע הרופא, עשה מה שעשה 

את עיניה לרווחתם של בני המשפחה. 
כשפניו  נראה  שהה,  בו  החדר  מן  יצא  שבינתיים  הרב,  אך 
כי  הסיקו  המשפחה  בני  לחייו.  על  זולגות  ודמעות  אדומות 

ככל הנראה הפגת המתח הנורא שהיה שרוי בו בשעת החשש 
לחיי הרבנית, גרמה לו להתרגשות עזה מאד. ביציאת השבת 
התבשר הרב כי באותה השבת, פרשת חוקת, נסתלק ידידו כ"ק 
אדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל. ביום ראשון בבוקר, נכנס רבי יוסף 
מסוק  עבורו  להעמיד  המבקש  תורם  שיש  לרב  ואמר  אפרתי 
מיוחד, שיקח אותו הלוך ושוב עד נתניה למסע הלויית הרבי, 
אולם הרב סירב והגיב: "היום אני פטור". מאוחר יותר תתברר 

הסיבה לדבריו.

 – הרבנית  דאגה  עוד  גדולים,  ייסורים  מתוך  היום,  בצהרי 
בפעם האחרונה בחייה – לארוחת הצהרים של הרב, שיחממו 
את המאכלים כראוי, ושיהיו מוכנים ומוגשים לו תיכף כשיגיע. 
שרה",  "אוהל  המדרש  לבית  כדרכו  הרב  יצא  הצהרים  אחר 
כמה שעות לאחר מכן, לפנות ערב, השיבה הרבנית הצדקת את 

נשמתה המזוככת השמימה.
בני המשפחה, לצד הצער הכבד עם היוודע דבר פטירתה, 
היה עליהם להודיע לבעלה, מרן הגר"י אלישיב. באותה שעה 
לבית  הלכו  מנכדיו  שניים  שרה".  ב"אוהל  ולמד  הרב  ישב 
המדרש יחד עם רבי יוסף אפרתי, להודיעו על הבשורה המרה, 
על אשת נעוריו שהלכה לעולמה. כאשר הגיעו ל"אוהל שרה", 
עלה ונכנס הרב אפרתי, ואמר לרבנו: "הדופק של הרבנית ירד, 

הגיע אמבולנס...".
בלא אומר ודברים, חבש רבנו את הכובע וירד למטה. נכנס 
לתפילת מנחה, וכאשר סיימו חזרת הש"ץ לא נשאר לאמירת 
ונכנס לרכבו של הרב אפרתי.  תחנון, אלא יצא מבית הכנסת 
עוד בטרם הבינו הנוכחים אם יודע רבנו שהרבנית נפטרה, פתח 
בהר המנוחות,  תיכף שתי חלקות-קבר  לקנות  וביקש  מעצמו 
לא  וכן  הרבנים",  ב"חלקת  אלו  יהיו  שלא  וביקש  ציין  אולם 
בחלקה אחרת שצריך להתחנן לחברה קדישא לקבל בה מקום, 

כי אם בחלקה פשוטה שבה נותנים מקום לכל מאן דבעי. 
לאחר מכן הביט הרב בשעונו ואמר: "עכשיו השעה שבע... 
עד שיסיימו הכל יקח עוד זמן, ואמורים גם להגיע בני משפחה 
בלילה".  לעשר  הלוויה  את  לקבוע  נראה שאפשר  ברק.  מבני 
מכוסה,  הרבנית  של  גופה  היה  כבר  לביתו,  הרב  שב  כאשר 
בחוץ  עמדו  המשפחה  מבנות  כמה  ב'הול'.  הבית  קרקע  על 
וביכו את לכתה, ובטרם נכנס הרב נתבקשו להתאפק ולהפסיק 

מבכייתן.
לחדר השינה,  הרב  פנה   – לפניו  מוטל  בעוד מתו   – תיכף 
ניגש והרים את כיסוי השידה, הוציא סכום כסף והגיש לנהג 
משהו:  לומר  ביקש  הנהג  חובו...  את  לו  לשלם  האמבולנס, 
ואמר:  אותו  הרגיע  הרב  שיכולנו..."  מה  עשינו  הרב,  "כבוד 

"הלא זוהי גמרא מפורשת: סוף האדם למות".
הרב יצא מחדרו ונכנס לסלון, נטל 2 כריות מהמיטה והניחם 
על הרצפה, לאחר מכן הוציא מהארון "שלחן ערוך" יורה דעה 
ה"טהרה"  לסיום  עד  הרצפה  על  ישב  וככה  אבלות,  הלכות 
שנעשתה בבית. תוך כדי כך, זירז כמה פעמים את רבי אריה 
להתקשר ולשאול את הרב אפרתי אם כבר רכש את החלקה, 
ולהזהירו שלא יקנה בחלקת הרבנים, ולא במקום אחר שצריך 

להתחנן עבורו. 
לאחר שסיימו את הטהרה, יצא רבנו לעבר הסלון. הבית כבר 
המה מרוב אדם, מיטת הרבנית מכוסה סדין לבן על השולחן 
בהול, ואשת-אחיה רבי רפאל לוין פתחה פיה בדברי קינה ונהי 

על הרבנית, כאשר כל העם גועה בבכי רב.
בטרם צאת מסע הלוויה, הורה הרב שלא לשאת הספדים. 
נתאסף  "הרי  ושאל:  ניגש  רימר  בנימין  רבי  הרב  של  חתנו 
השיב:  הרב  ולהתחזק".  להאזין  שצמא  עצום  ציבור  לכבודה 

"הרי יספידו אותי".


ביום שני האחרון לחייה, 
נכנסה לביתה אחת 

הנכדות. הרבנית שכבה 
על המיטה בהול, פניה 

היו חיוורות לגמרי, 
ונראתה כישנה. אחת 
מבנות הרב שהתה 

שם, וצלצלה לאחותה 
הרבנית ישראלזון לספר 

לה על המצב החמור, 
לדעתה, של אמם. 

לפתע הופיעה בפתח 
דמותו של הרב, ששב אז 

מ"אוהל שרה" הביתה

"

"
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לוהט ומהביל, דביק ולח, אם הקשבתם לדני 
הקיץ  כי  הפנמתם  וודאי  זוהר  ולאלעד  רופ 
השנה נחת בישראל מוקדם מהרגיל והוא 
כבר פה איתנו במלוא כוחו. עתה נשאלת 
מראש  נערכתם  האם  השאלות:  שאלת 
בפרט?  והיתושים  החרקים  למתקפת 
שיסייעו  תובנות  ריכזנו  בשבילכם  במיוחד 

לכם לשרוד את מלחמתכם בהם.
"היתושים הם ממשפחת החרקים בעלי כנפיים. 
יתושים  סוגי  מספר  בארץ  זנים.  כ-3,500  מכילה  היתושים  משפחת 
נפוצים כמו יתוש קולקס, יתוש אנופלס, יתוש הנמר האסייתי, זבוב 
החול ויתוש העש. רוב מיני היתושים הם ליליים. יתושים ניתן למצוא 

ועם צמחייה סבוכה",  ירוקים  גבוהה, אזורים צחיחים,  בטמפרטורה 
"היתושים  בישראל.  המדבירים  התאחדות  יו"ר  כהן,  אלי  מציין, 
ביוב  מי  ו/או  מזוהמים  מים  יש  בהם  באזורים  בעיקר  מתפתחים 
עומדים ולמעט העובדה שהם גורמים לעקיצות ושטפי דם בכל חלקי 
הגוף הם גם מעבירים מחלות כמו קדחת הנילוס ומלריה, הוא מוסיף.

מדוע רק אתה נעקץ?

ערימת  גופכם  על  ומגלים  בבוקר  מתעוררים  שאתם  זה  את  מכירים 
ובלי  מחוייך  מקיץ  לחדר  ששותפכם  בעוד  ומגרדות,  כואבות  עקיצות 
עקיצה אחת?! ובכן, מסתבר שמדענים גילו כי קיימות סיבות להעדפה 

ויש  אחר  או  כזה  לגוף  יתושות(  נכון  יותר  )או  יתושים  של  מסוימת 
מבחינתן אנשים הנחשבים ל"טעימים" יותר ואלה כמובן זוכים בכבוד 
המפוקפק של עקיצות חוזרות ונשנות. אגב, בעניין זה יצויין כי הילדים, 

נחשבים ל"טעימים" ביותר.
"אספתם את הילד מהגן, ובמקום הילד החמוד ש"הפקדתם" בשעות 
הבוקר, אתם "מקבלים" ילד נפוח, אדום ודואב. הסיבה לכך היא עקיצות, 
עקיצות ועקיצות", אומר ד"ר שמואל גור, מומחה ברפואת ילדים ויועץ 
ולמעשה כל סביבתנו, עשירה בחרקים,  וסביבתו,  למותג בפנטן. "הגן 
ומעופפים אחרים, הגורמים  זוחלים  יצורים  מיני  וכל  נמלים  פשפשים, 
אך  וילדים,  מבוגרים  עוקצים  אלו  יצורים  נלווית.  ולתגובה  לעקיצות 
המקרים  במרבית  הן  ופשוטות",  "קטנות  לעקיצות  הילדים  תגובת 
החיסונית  במערכת  טמונה  לכך  הסיבה  יותר.  ומשמעותיות  קיצוניות 

הילה פלאח

איך קורה שאתם היחידים שנעקצים מיתושים? ● האם יש אמת במיתוס כי נשים, 
ילדים ואנשים גבוהים נעקצים יותר? ● ומהם הפתרונות הביתיים והמוצרים שבכוחם 
להפוך את הקיץ שלכם לנטול גירודים ועצבים? ● ואיך קליפת בננה קשורה לכל זה?

 זהירות: 
יתושים לפניך!
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שלהם, שמעצם היותה "חזקה" יותר 
ולכן  השונים,  לגורמים  בתגובתה 
התגובה תגרום למצב שבו עקיצה 
פשפש  של  יתוש,  של  פשוטה, 
לתגובה  תגרום  אחר,  חרק  כל  או 
נרחבת, כזו המלווה באודם, נפיחות, 
כאב וגרד. למעשה, אין הבדל משמעותי 
בין סוגי העקיצות השונות למעט מקרים נדירים שבהם 
תופיע תגובה אלרגית לעקיצה, ואז מדובר במקרה מסכן 
נוסף המשפיע  חיים שבו הטיפול שונה לחלוטין. גורם 
על מהות הפגיעה הוא מספר העקיצות, שעשויות ליצור 
יחד שטח נרחב וכואב במיוחד, עם זאת מרבית העקיצות 
מספר  לאחר  וחולפת  מקומית,  והשפעתן  בודדות,  הן 

שעות או ימים".

הכל בגלל הפחמן

אז למעט ילדים, מי הם הפגיעים במיוחד לעקיצות 
הדו-חמצני  בפחמן  מתחיל  זה  ובכן,  היתושות? 
דם  להריח  יכולות  מסתבר,  יתושות  פולטים.  שאנחנו 
ידי  על  שלהן  הטרף  את  מאתרות  הן  אבל  ממרחק, 
בנשימתם.  פולטים  אדם  שבני  הפחמן  אחר  מעקב 
היתושה   – יותר  פולטים  שאתם  ככל  שהרי  מכאן, 
במשקל  אנשים  אגב,  יותר.  טוב  אתכם  לזהות  תוכל 
יותר פחמן,  גבוה או אנשים גבוהים במיוחד פולטים 
הם  הסתברותי  באופן  הם  ולכן  הרות,  נשים  גם  וכך 
בקהילת  מועדפים  פוטנציאלים"  ל"לקוחות  נחשבים 
המזמזמים. כמו כן, המיתוס שיתושות מעדיפות נשים 
כנראה נכון – מכיוון שלנשים יש עור דק וחלק יותר, 

המאפשר ליתושה מציאת לוקיישן נוח לעקיצה. 
הביצים  להבשלת  לחלבונים  זקוקה  "היתושה 
כך  ולשם  ביצים בכל הטלה(,  )כ-200  שעליה להטיל 
הוא  האדם  ודם  חיצוני  ממקור  חלבון  להשיג  עליה 
הריכוז  בזכות  בחלבון  כיוון שהוא עשיר  נפלא  מקור 
הגבוה של ההמוגלובין שבו", אומרת ליאת גרינוולד - 
דלויה הומאופתית קלאסית, חברהבאגודה הישראלית 
להומאופתיה קלאסית. "העקיצה גורמת לגירוי הנובע 
הרוק  בהפרשת  המצויים  לחומרים  אלרגית  מתגובה 
שחודרים לעור בזמן היניקה - אנזימים מעכלים ונוגדי 
קרישה )המסייעים ליתושה למצוץ את דמנו במהירות 
מחלה  מחוללי  או  חיידקים  לארס,  וכן  וביעילות( 
אחרים. ליתושות, ממש כמו לבני האדם, יש העדפות, 
כ-15 אחוז מהאוכלוסייה  דם.  גם כשמדובר במציצת 
הבדלים  בגלל  מאחרים  יותר  קרובות  לעתים  נעקצת 
בסוג הדם, כמות הפחמן הדו חמצני שאנחנו נושפים 
וחום גופנו. כל אדם מגיב באופן שונה לעקיצה ולכן 

שונה  באופן  יגיבו  הבית  באותו  הגרים  אנשים 
לעקיצות. יש שירגישו אי נוחות קלה בלבד 

ואילו אחרים יעקצו מספר פעמים ויסבלו 
מכך ימים או שבועות".

מוסיפים  די!  סנו  המותג  מומחי 
במים  מתפתחים  היתושים  זחלי  כי 
עשירות  וביצות  שלוליות,  עומדים, 
שעוקצות  הנקבות  אורגני.  בחומר 
בעיקר  ביציהן,  שמטילות  אותנו 
הנמר  יתוש  החמות.  בתקופות 

ונקבת  ובלילה  ביום  עוקץ  האסייתי 
את  להטיל  נוהגת  הזן  מאותו  היתוש 

עציצים  כמו  קטנים,  במכלים  הביצים 
עם  ובוקעות  יובש  בתקופות  שורדות  והביצים 

הרטבת הכלי ולכן חשוב ביותר: לחסל ולייבש מקווי 
בביובים  העציצים,  בתחתיות  בעיקר  עומדים  מים 
מהעור  היתושים  את  ולדחות  למיניהם  ובפתחים 

החשוף באמצעות תכשירים ייעודיים.
שונים  חומרים  מפרישה  היתושה  העקיצה  "בזמן 
לנפיחות  וגורמים  החיסונית  המערכת  את  שמעוררים 
שהין,  סמי  מסביר  וגירוד",  עקצוץ  של  ולתחושות 
רוקח ברשת בתי המרקחת ש.ר.מ פארם. "ניתן להקל 
על הגירוד ולהרגיע את העור על ידי קירור במים קרים, 
או קוביית קרח. כמו כן, ניתן למרוח משחות ייעודיות 
המבוססות על אנטי-היסטמינים, או למרוח תכשירים 
כמו  מרגיעים  אתריים  שמנים  על  המבוססים  טבעיים 
שמן עץ התה או שמן לבנדר. תכשירים נוספים טבעיים 
המסייעים להרגעת העור מבוססים על שילוב של צמחי 
לעקוב  חשוב  ואלוורה.  קלנדולה  אכינצאה,   - מרפא 
גם  במצב,  החמרה  ויש  במידה  העקיצות.  מצב  אחר 
אחרי שימוש בתכשירים מרגיעים, כדאי לפנות לרופא 
טיפול  הדורשת  אלרגית  בתגובה  מדובר  אם  ולבדוק 
נוסף. לפני כל שימוש בתכשירים נגד עקיצות יתושים, 
לטיפול או למניעה, חשוב להתייעץ עם הרוקח ולקרוא 

היטב את הוראות השימוש ולפעול לפיהן".

אז מה בכל זאת תעשו?

לכם  שיסייעו  ויעילים  פשוטים  פתרונות  קיימים 

במלחמתכם מול היתושות. אפשר כמובן לישון בחדר 
סגור עם מזגן, תחת כילה ומול מאוורר, ואפשר לרכוש 
באמבטיה,  אותם  ולגדל  יתושים  זוללי  גמבוזיה  דגי 
אבל שווה לנסות ולהיות פרקטיים יותר במלחמה נגד 
לקטול  ביותר  היעילה  הדרך  הנשכניות.  המעופפות 
אותם, אם הן מתקרבות מספיק כדי להעיר אתכם, היא 
כמובן חבטה הגונה שתעשה את העבודה. רצוי שתדעו 
כי להרחיק יתושות קשה הרבה יותר למשל מהרחקת 
נמלים, ג'וקים או זבובים. שקיות מים עובדות רק על 
הזבובים, הנורות האולטרה־סגולות כושלות כי יתושים 
הם  מואר  פי שבחדר  על  )אף  לאור  נמשכים  לא  כלל 
שכן  יעילות  פחות  הרשתות  וגם  מרחוק(  אתכם  יראו 

אין מצב בו כל הבית מוגן הרמטית ברשתות.
במקווי  ביציה  את  להטיל  נוהגת  כאמור  היתושה 
מים גדולים כקטנים: ביצות, שלוליות, דליים, אפילו 
תחתיות עציצים. וכאן הפתרון האמיתי לבעיה: אם יש 
לכם הרבה יתושים בבית, סביר שיש לכם מדגרה באזור, 
והדרך הכי יעילה להיפטר מהם היא לייבש את מקווי 
המים. "על מנת לצמצם ולמנוע את תופעת היתושים 
יש כאמור לייבש ולחסל מקורות מים עומדים, להתקין 
רשתות בחלונות, מאווררים, לפזר מלכודות אשר יש 
לעקוב אחר תקינותן ותפעולן ולמרוח דוחי יתושים", 
אומר כהן. "כמו כן חשוב לרסס באופן קבוע ולהזמין 
כי  לציין  לי  חשוב  מקצועי.  מדביר  הצורך  במידת 
לאחרונה פיתחתי חרקן בשם "אולטרה פליי" שנועד 
המצויים  החרקנים  מרבית  יתושים.  מול  להתמודד 
כיום בשוק אינם מסוגלים לתפוס זבובים אלא יתושים 
ההדברה החדש  חומר  בכוחו של  זאת  לעומת  בלבד, 
ממליץ  אני  כן,  כמו  המעופפים.  מיני  כל  את  ללכוד 
על  טווח  קצר  או  נקודתי  בטיפול  להסתפק  די  שלא 
הגורמים  אל  לפנות  אלא  היתושים,  את  להרחיק  מנת 
בשטחים  שיטפלו  וברשויות  בעיריות  במועצות, 
הציבוריים ובכל סביבה ציבורית המהווה מטרד ולבער 

את מוקד הריכוז שלהם".
יתושים כימיים שתוקפים  כמובן שלשימוש בדוחי 
את חוש הריח היתושי יש חשיבות רבה, בעיקר משום 
שאפילו ליתושות יש ריחות שהן לא אוהבות. מוצרי 
חובה בהיבט זה הם: המדבקות המצוירות פירסט און 
צינטרולה  שמן  ומכילות  טבעיים  מחומרים  העשויות 
ושמנים אתריים נוספים שריחם דוחה יתושים, הצמיד 
שהופקו  שמנים  תמציות   7 המכיל   ParaKito של 
מצמחים קוטלי יתושים. הצמיד מתאים לכל המשפחה 
מאושר  ואף  במים  עמיד  והוא  פעילויות  ולמגוון 
לנשיאה בתא הנוסעים. אם כבר נעקצתם תוכלו כמובן 
להקל על הגרד בשימוש תכשירים ייעודים. כך למשל 
את  מקרוב  הכרנה  ישראל,  'יתושות  הסלוגן  תחת 
בגרד,  להקלה  ג'ל  ויטאמד  חברת  מציעה  הטיו-ג'ל" 
עקיצות, וגירויים. מדובר כמובן בתכשיר ללא 
אנטיהיסטמין  על  המבוסס  רופא  מרשם 
להקל  שתכליתו   )0.75% )איזוטיפנדיל 
ואתם  במידה  הגרד.  תופעת  על 
יותר,  טבעיים  פתרונות  אחר  תרים 
הצעות  מספר  דלויה   – לגרינוולד 
מפתיעות: בננה למשל. "הצמידו את 
לעקיצה.  הבננה  של  הפנימי  חלקה 
החומרים  בהרכב  הסוכרים  כי  מתברר 
את  ולספוח  להרגיע  יכול  קליפתה  של 
הנוזלים מהעקיצה. כך גם החומץ! במקרה 
של כל עקיצה בגוף, החל מעקיצת מדוזה ועד 
יתוש או דבורה, תוכלו למרוח חומץ באזור העקיצה 
מעט  שהוא  כיוון  תפוחים  בחומץ  להשתמש  ומומלץ 
פחות חומצי ולא יפגע בחומציות הטבעית של העור. 
סודה לשתייה יכולה אף היא לעזור ולנטרל את מאזן 
החומציות של העור וכך גם הפפאיה המכילה אנזימים 
המכילים  הבזיליקום  ועלי  חרקים  ארס  המנטרלים 
קמפור ותימול שיקלו את הגרד בשפשופם על העור".

מכשירים  כמובן  קיימים  הפתרונות  מלבד 
רשתות,  וגם  החרקים  לדחיית  לחשמל  המתחברים 
מזמזומים  לשקט  הקיץ  את  להפוך  המבקשות 
והתגרדויות. בקיץ, מומלץ גם לתלות כילה שתגן מפני 
החלונות  את  למגן  וגם  מעוצב  מראה  ותוסיף  חרקים 
ברשתות שיבטיחו שמרבית החרקים לא יוכלו לעבור 
של  ראשון  דגם  הוצג  שנים,   105 לפני  "כבר  דרכה. 
מלכודת חרקים חשמלית, הכוללת את המאפיינים של 
קוטל היתושים המודרני. הדגם אומנם היה אפקטיבי 
לייצור סדרתי. קוטל  נכנס  ולכן לא  לייצור  יקר  אולם 
היתושים הראשון שנכנס לייצור סדרתי הומצא בשנת 
ומאז  צ'אפין  והריסון  פולמר  ויליאם  ידי  על   1934
שכיח מאד השימוש בקטלנים החשמליים המבוססים 
את  המושך  אור  מקור  בעלת  פנימית  מתכת  רשת  על 
כיום  למוות.  אותם  ומחשמלת  המעופפים  החרקים 
ואלה  בגודלם  שונים  חשמליים  קטלנים  מוצעים 
חובה  במוצר  מדובר  שונות.  לסביבות  מותאמים 
גבי  אומר  השונים",  הבית  ולחדרי  לגינה  למרפסת, 

אוהב ציון - מבעלי רשת הסטוק.

טיוג'ל - נגד 
עקיצות גירויים 

 וכוויות 
)ויטאמד תעשיות 

פרמצבטיות(

ParaKito צמיד מגן 
מיתושים )טלפארמה(

אנתוש- ספריי 
דוחה יתושים 

)ספירה(

ארומה תוש ספריי 
להגנה על העור, 

מכיל שמנים 
ארומטיים )וולדה(

 בפנטן - 
קרם להקלת גרד 

xתוש - 
ג'ל טבעי 
להרחקת 
יתושים 
)מורז(

פנגד-תוש מגבונים להגנה 
מפני עקיצות יתושים 

דוחה יתושים נוזלי במכשיר חשמלי 
- סנומט סמארט עם מפסק בטיחות 

לכיבוי אוטומטי

קטלן יתושים 
)הסטוק(

 מחבט 
 יתושים 

)רשת הום סנטר(

סנו די דוחה 
יתושים לתינוקות

ג'ל אלוורה 
מרגיע 

עקיצות 
)שיק(

 קוון ג'ל 
)הום סנטר(

לפיד במבוק טבעי 
להרחקת יתושים 

)הום סנטר(

אילו מוצרים יעזרו לנו מול עקיצות היתוש?
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ָהא ָהא ָהא!אֹוי ַוֲאבֹוי, ֵאַחְרנּו!

ַּכָּמה ֲחָבל.... ַהַּפַעם 
ֻנַּצְחָּת, ָּדׁש! ֲאָבל ַאל ְּדָאָגה, 
ֲאִני ָּבטּוַח ֶׁשַהְיֻרָּׁשה ֶׁשל ֶאִדי 

ַּתֲעבֹר ְלָיַדִים טֹובֹות... 

ַלָּיַדִים ֶׁשל 
ִמיְסֶטר ַּדְנֶּג‘ר...  

הּוא מֹוֵסר ָּד“ׁש, ַאַּגב. 
ָחה ָחה ָחה....

 ְמֻאְכָזִבים, ַמְלִּכיֵאל ּוָברּו
ְצִבי חֹוְזִרים ַלְיִׁשיָבה...

ֲאִני ֶאת ֶׁשִּלי ָעִׂשיִתי. 
ַעְכָׁשו ֲאִני ָצִרי ֶהָאָרה 
ִמָּׁשַמִים ְּכֵדי ִלְפּתֹר 
ֶאת ַהְּפלֹוְנֶטר ַהֶּזה...

ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

פרק ו'
מסתורית

צוואה 
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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"

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
דבורה 
בנדיקט

טיפ
באו נלמד- כאשר אנו מציירים 

דמות נשית, נקפיד על ציור תוווי הפנים 
עדינים ולא מוגזמים מדי. 

את השער נצייר 
עם נפח,  נוכל להוסיף פרטים מאפיינים 

לדמות נשית כמו שרשרת עגילים 
צמיד ועוד

גברת
 משולש

6789
נתחיל בציור 

משולש נוסיף קווי עזר

234 15

נצייר עניים אף 
פה ואוזן

נוסיף את יתר 
תווי הפנים

בעיניים נוסיף
אישונים גבות וצוואר

נצייר את 
השער

נסיים עם הכובע כעת לכובע
ונוסיף את הצווארון

נוסיף את הפרטים 
האחרונים וסיימנו

מחקו את קווי העזר 
בכתום אלו הקווים 

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

"אמא, מה אכפת לך?"
"אכפת ואכפת!"

"אמא, אבל למה?"
אינך  מדוע  חמש  בת  לילדה  תסבירי  לכי 

כל  הם  הבית.  בתוך  באפרוחים  מעוניינת 
ופרוותיים,  וצהובים  וטהורים  יפים  כך 
ובכל זאת, משום מה, את מסרבת. לכי 

תסבירי לה.
יש  לדבוריץ  גם  באמת,  אמא,  "אבא, 
מגדלות  המשפחות  כל  לפרגר.  וגם 

אפרוחים, רק אתם לא."
רגילה  אני  הזה  מהסוג  השידולים  את 

יותר. אין ספק, היא  לשמוע מהגדולים 
עוברת "בית ספר" טוב פה בבית.

העיניים   – אימא?"  מסכימה,  את  "אז 
שנתלות בי מעוררות רחמנות.

היא   – מסכימה?"  שאת  נכון  מסכימה?  "את 
משאירה  שלא  עד  ולנשיקות  ללטיפות  עוברת 

מקום לנשימה, בוודאי שלא למחשבה.
יודעת שאפרוחים עושים  "אבל אביטל שלי, את 

המון  המון המון  לכלוך ומי ינקה אחריהם?.."
נקיים.  כאלו  הם  אמא,  פתאום,  מה  "לכלוך? 
שלהם  הפרווה  שלי.  החברה  רחלי,  אצל  ראיתי 
הם  נקיים.  הם  וזרחנית,  צהובה  מבריקה,  ממש 
לפני  רוצים,  דווקא  אם  ואפשר,  מצוחצחים, 
אמבטיה  להם  לעשות  לישון  אותם  שמשכיבים 
כדי  מרכך  ואפילו  ושמפו  סבון  המון  עם  ריחנית 

לרכך את הפרווה הפרוותית שלהם.."
"אמבטיה? איפה?"

"מה פירוש איפה? – באמבטיה שלנו! פעם ראיתי 
בעיניים שלי את קובי וציקי של בונדהיימר עושים 
אמבטיה לאפרוחים שלהם, כי אפרוחים משחקים 

על הרצפה לפעמים, אז הם גם מתלכלכים".
מים?  מליאה  לאמבטיה  אותם  הכניסו  הם  "אז 

באמת? והם לא טבעו?"
"לא! הם הצילו אותם בשנייה האחרונה".

מפסיקים  לא  הם  רעש,  המון  זה  אפרוחים  "אבל 
פה  לנו  יעשו  הם  הפסקה,  בלי  ולקרקר  לקרקר 
חושבת,  לא  את  אותנו,  ישגעו  הם  בראש.  חור 

אביטלי?"
רעש?  פתאום  "מה  משמעי.  חד   – "לא!" 
רק  הפה.  את  פותחים  לא  רחלי  של  האפרוחים 
כשהם רוצים לאכול הם פותחים מקור קטן כזה."

"באמת? אז אולי הם חולים?"
"לא!" חד משמעי. "הם משתוללים כמו בריאים, 

הם  מיוחדים.  מיוחדים  אפרוחים  שהם  רק 
אפרוחים מחונכים".

"ואולי שלנו לא יהיו כאלו?" -  אני נבהלת.
"אני יכולה לבקש מהמוכר שייתן גם לנו  בדיוק 

כאלו" -  היא מציעה בחדווה.
"ואם יחלו וימותו?"

כמו  חזקים  הזה  המוכר  של  האפרוחים  "לא! 

פלדה, הם בריאים כמו שור, הם מחזיקים מעמד 
עד אלף שנה, אפילו, לאף אחד הם עוד לא מתו".
חמישה  והביאי  שקלים  חמישה  קחי  טוב,  "נו, 

אפרוחים".
"רק חמישה?"

"אז כמה רצית?"
"הרבה, אולי עשרה!"

תעזי  שלא  אבל  עשרה,  קחי  טוב,  "נו, 
שומעת?  את  מהארגז,  אותם  להוציא 
יזוזו מהארגז,   בבית שלנו האפרוחים לא 
ייגעו  ולא  בפנים,  שם,  רק  יגורו  הם 
ברצפה, ואת תטפלי בהם ותתני להם לאכול 
ישתעממו  שלא  אתם,  תשחקי  ואת  ולשתות, 
תנקי  ואת  צורך,  יהיה  אם  בהם  תגעי  את  ורק 

אחריהם, הבנת?" 
"הבנת?"

אין קול ואין עונה.
אביטל לקחה את הכסף ופרחה מהבית במהירות 

שיא.
מרוח  ענק  חיוך  אביטל,  שבה  דקות  עשר  תוך 
שהשאירה  מהדלת  נכנסה  היא  היפות.  פניה  על 
המדובר  המוכר  פסע  מאחוריה  פתוחה,  קודם 
עשרה  ובתוכו...  ארגז,  בידו  מחויך,  כולו  ההוא, 

אפרוחים.
אפרוחים? למה הם כל כך ענקיים?  רגע, אם אינני 

טועה אלו אינם אפרוחים – אלו תרנגולים! 
 הוא נכנס בדממה.  הניח את הארגז בפינת החדר 

וכמעט ברח.
המוכר  מדי,  )מאוחר  התגמגמתי   – זה?"  "מה 
תזמורת  כמו  נשמעו  תרנגולות  קרקורי  הלך(. 

רעשנית, נטולת כל קצב.
היו  לא  פשוט  תדאגי,  אל  אמא,  בסדר,  "זה 
אוציא  לא  אני  "אבל  ענתה.   היא  אפרוחים", 
אותם מהארגז", כך הבטיחה במתק שפתיים ואני 

שתקתי.
בפינת החדר קיפץ לו האפרוח, סליחה, התרנגול 

הראשון שללא קושי , יצא מן הארגז.
שתוציא  לה  שיחכה  חשבה  שכמותה,  תמימה 

אותו. 
הו, תמימה שכמוני...

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!

יש הורים החושבים, שככל שיתנו לילד יותר ויותר 
אומרים:  הם  לבסוף  יותר.  ומאושר  שמח  יהיה  כך 
מה לא עשיתי לילד הזה, מה לא נתתי לו והוא כזה כפוי 

טובה, רגזן וזעפן.
תלויות  אינן  לו  שיש  ממה  הילד  של  וההנאה  השמחה 

בכמות – אלא באופן הקבלה של הדברים.
ישנם ילדים שאין להם הרבה, והם אסירי תודה כל הימים. 

ישנם כאלו שיש להם הכול ולא טוב להם.
ועוד  עוד  מלתת  יחדלו  ילדיהם  בטובת  שרוצים  הורים 
ויתחילו לחנכם להסתכל בעין טובה על מה שיש. ליהנות 

מהקיים ולברך עליו.
"איזהו מאושר – השמח בחלקו". דברים אלו נכונים גם 
כל  את  עמו  יחד  ועוברים  אותו  מלווים  והם  הילד.  לגבי 

חייו, עד שנהפך לאיש.
יש ילדים שטיול שנתי לגינה הסמוכה לבית ייהנה אותם 

יותר מאשר ייהנו אחרים מטיול לאפריקה.
יש אנשים מבוגרים שדירה בת שני חדרים תהנה אותם, 

יותר מאשר נהנים אחרים מווילה מהודרת.

הכול תלוי בחינוך.

פינת הייעוץ 
האישי

"לכלוך? מה פתאום, אמא, 
 הם כאלו נקיים. 

הפרווה שלהם ממש 
מבריקה, צהובה וזרחנית, 
הם נקיים. הם מצוחצחים, 
ואפשר, אם דווקא רוצים, 

לפני שמשכיבים אותם 
 לישון לעשות להם 

אמבטיה ריחנית"

האפרוחים 



סלטים טריים, בשרים עסיסיים ואיכות של טעמים 

ושבעת וברכת

15%הנחה 
+

שתייה חמה וקינוח 
על חשבון הבית 

בהצגת קופון זה בלבד

ושבעת וברכת
מזמין אותך 

לחווית טעמים




23

.7
.1

6 
יך

אר
ת

 ל
עד

ף 
ק

תו
ב

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291

שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

חדש! 
מבחר 

מנות דגים 
במגוון 
טעמים
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והילדים  חלקית,  לפחות  כאן,  כבר  הקיץ  חופשת 
לגרום  שיכול  מה  וכל  טיולים  בריכה,  לים,  צמאים 
לי לדאוג אם לא אהיה שם עם שבע עיניים פקוחות. 
בדיוק לעונה הזו קיבלתי מבית החולים שערי צדק כמה 
כללי בטיחות מאד חשובים, לשמירה על הילדים, אני 

משתפת אותם אתכם, כי לדעתי כדאי שניישם אותם:

בקיץ רבים הסיכונים והסכנות לילדים. כדי לעבור 
את הקיץ בשלום, כך תשמרו עליהם:

כובע  חבישת  על  מרובה;  שתייה  על  הקפידו   
שימוש  ועל  לשמש  חשיפה  בעת  אחר  מגן  וביגוד 

בתכשירים למניעת נזקי שמש  
והישמעו  מוסדרים  בחופים  רק  בים  בלו   

להוראות המציל. 

 אל תסירו עין אפילו לרגע קט, מילדים על שפת 
הבריכה והים ובוודאי בתוכם. 

 דאגו להבטיח שילדים לא ישחקו בכביש, שננו 
להם את כללי זהירות בדרכים. 

 הרחיקו חומרים רעילים, גפרורים, מים רותחים, 
ילדים  מקרבת  אחרים,  סיכון  וגורמי  חשמל  מוצרי 

והישג ידם
וילדים צעירים במכונית  תינוקות  אל תשאירו   

לבדם, אפילו לרגע קט. 
 אל תסמכו אחד על השני, דאגו לוודא ששום 

ילד לא נשאר ברכב. 
 שננו באוזני הילדים שוב ושוב: לא הולכים עם 

זרים ולא מוסרים להם פרטים

המלצה אחת ודי:

שלי  הבנות  ביחד",  עוגיות  נכין  בואי  "אמא, 
מבקשות ממני וגם הבנים מצטרפים לבקשה.

הלב שלי נופל, כן כן, אני מאותן אמהות שמאד 
רוצות, מאד מאד רוצות להכין עם הילדים שלהם 

שפשוט  הדברים  מסוג  וזה  לעשות,  מה  אך  עוגיות, 
לא מצליח לי, הרבה יותר קל לי לגשת לחנות ולקנות 

אותן מוכנות.
לסרב  יכולה  לא  ואני  בורקות  הילדים  של  העיניים  אבל 
תענו  )אל  עוגיות???!!!  בהכנת  מסובך  כבר  מה  נו,  להם, 

לי, אני כבר יודעת את התשובה.....(.
"אוף אמא, הבצק לא נראה טוב", ציפי מתחילה להתלונן, 

הילדה בקושי בת שש ולצערי משחירה את המציאות.
"מה פתאום, איזה בצק לבן וחמוד, ועוד מעט הוא יהיה 
תופח , נכון אמא?" ולעומתה אביבה בת הארבע, צובעת את 

המציאות בצבעיים אופטימיים.
 אני שולחת מבט מעמיק ובוחנת את שתי הבנות שלי. 
התרנגולת  שאלת  את  מעלה  אני  נרגנים  אנשים  מול  תמיד 
מדובר  או שמא  לכאלה,  אותם  הפכו  החיים  האם  והביצה: 
בתכונה מולדת. מדובר בהתמודדות עליה אני יכולה לכתוב 
שוב ושוב, כי מדובר בתיקון המידות מידי יום, מידי שבוע, 

מידי חודש.
הפרצוף העצוב של אביבה ששוב  לא מותיר מקום לספק. 
שתינו יודעות שיש בחוץ אין-סוף אפשרויות לאושר, פריחה 
ממתקים  שמש,  של  חמות  קרניים  פרחים,  של  צבעונית 
יודעות  גם  שתינו  אבל  ופעילויות,  משחקים  נפש,  משובבי 
המשקפיים  הם  הזה  השפע  אל  בדרך  היחידי  שהמחסום 

השחורים שהיא בוחרת להרכיב על העיניים.

תלת  או  בשקל  טבעת   - לה  תקנו  מה  משנה  לא  ומימי, 
אופן בשלוש מאות שקלים, היא תמיד מאושרת. לראות פרח 

בטבע ישמח אותה לא פחות מלונה פארק ענק.
לעומתה אביבה, מעולם לא מסתפקת באוכל שאני קונה, 
ותרצה  תבקש  היא  תמיד  לה,  שבחרתי  הכתיבה  במכשירי 
לפעמים  נוראה  בעייפות  שנלחם  שלי  והמצפון  ההפך, 
שחשבתי  למרות  בפח  נופלת  אני  להתעלם,  לי  מרשה  לא 
שלמדתי כבר. יש בה משהו שמעורר בי תמיד איזה מצפון 
רדום. בכל פעם שהתוגה נשקפת מעיניה אני נתקפת אימה רק 
מהמחשבה שאני הגורם לכך. תערובת משונה של פחד ממנה 
מוגברת.  לב  תשומת  לה  להעניק  לי  אמרו  עצמי.  על  וכעס 
הענקתי. אמרו לי להתעלם מהקיטורים. התעלמתי. אך בעוד 
אביבה מקפצת באושר, שואבת בקרני האופטימיות את הצוף 

מדבש החיים, ציפי מחפשת את העוקץ.
"אל תדאגי, יהיו לנו את הסופגניות הכי טעימות בעולם", 

גם אני הייתי ספקנית ומול מבטה הקודר של ציפי 
הבנתי כי העסק אבוד מראש.

כפות  ובעזרת  וצחקנו,  דביק,  היה  והבצק   
"הגלשנו" אותן לשמן הרותח, ושלפנו משם דמויי 
צורות  שקבלו  מטוגנים  מאפים  מעין  סופגניות, 

מצורות שונות.
"אמרתי לך אמא שלא יצאו לנו עוגיות טובות?" שוב 

הפסימיות המטרידה של הבת שלי.
ברוב  אביבה  צהלה  ליצן",  בצורת  עוגיה  חמוד,  "איזה 

אושר.
"מה זה משנה הצורה, העיקר הטעם", חיזק רפי את דבריה 

של אביבה.
טובה  חברה  של  באוזניה  בלבי  אשר  את  פירקתי  בערב 

הלומדת יעוץ חינוכי.
"אז מה היא רוצה?" שאלתי  בייאוש. "היא היחידה שאני 
לא מצליחה לקרוא את המפה האישית שלה. בכל דבר היא 

מוצאת את הצד השלילי".
לרצות  תפסיקי  המעגל,  את  תשברי  גבולות!  רוצה  "היא 
אותה, ואז גם לא תכעסי עליה. אם לא תכעסי עליה, היא לא 
תדגדג לך את המצפון וממילא היא תהיה אומללה פחות", 

הסבירה לי חברתי שמעבר לקו.
על  לעבוד  חייבת  את  תמיד,  איתה  יישאר  שלה  "הטבע 
על  ההיגיון  את  הלבישו  שלה  המלים  שלך",   "הטבע" 

החרדות שלי.
חוטי  את  לנקות  שעלי  והחלטתי  התעוררתי  בבוקר   
הפסימיות שלי, בתקווה כי השדרים האופטימיים יפילו את 

המחיצות של הבת שלי.

וירא כי טוב 

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com

המלצת השבוע
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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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פסח שמאלטר נכנס אל הפסיכולוג שלו בצעד 
בטוח, הוא לא ידע בשלב זה מה הולך לקרות. 
סביר להניח שאילו היה יודע, הוא כלל לא היה 

נכנס מלכתחילה, אבל הוא לא ידע.
"מה שלומך פסח", שאל אותו הפסיכולוג בעדינות של 

מטפלים.
"הכל בסדר", אמר פסח, "שמעת מה קורה בבריטניה? 

ממש שישו ושימחו שמה אה?",
"אכן, אכן", אמר הפסיכולוג, "תרצה לשבת פסח?",

"כן, בטח", אמר פסח, "מה אתה כבד היום אה? אכלת 
משהו היום? תשתחרר קצת אה? שמעת מה אמרו ברדיו 
היום, לגבי המחבל ההוא מארמון הנציב, הולך להירקב 

כמו שכתוב אה? כמה מאסרי עולם הוא קיבל?".
"כן...", אמר הפסיכולוג ונאנח, אולי תשתה משהו פסח, 
אנחנו צריכים לדבר על משהו, וחשוב לי מאד שתהיה 

רגוע ונינוח".
"הופה!", אמר פסח, "יצא המרצע מן השק, התחיל 
לזוז משהו כתוצאה מכל המפגשים האלה, חשבתי שאתה 

מתחיל להתייאש ממני כבר...".
"אגב", הוא הוסיף, שמעת על ה"בדיקה" )הוא עשה 

מרכאות באוויר( שעושים לביבי?".
"אז זהו פסח", אמר הפסיכולוג, "שלא שמעתי, ואני רוצה 

לשתף אותך במשהו מאד חשוב, אתה מוכן?".
"מה, כמו סוד?", התרגש פסח, "שהפסיכולוג שלי יגלה 

לי סוד, חה, על זה עוד לא שמעתי, תזכיר לי להפיץ...",
"פסח", אמר הפסיכולוג, "אני חושב שאתה מכור 

לחדשות".
"מה?", התבלבל פסח, "אני? חדשות? מכור?".

"אכן אכן", אמר הפסיכולוג ברכות, "אתה מכור לחדשות, 
מהרגע שהגעת לפה אתה רק מספר לי על כל מיני חדשות 
ששמעת, דברים שלא מעניינים אף אחד, ואתה בכל אופן 

ממשיך לרדוף אחריהם כאילו שחייך תלויים בכך".
"זה לא נכון!", פסק פסח, "אתה מדבר שטויות, אני 

כמעט ולא שומע חדשות".
"אה, כן?", אמר הפסיכולוג בשלווה, "מה עשית בדרך 

אלי?".
"זה לא נחשב...", אמר פסח, אני אומר לך אני בכלל 
לא מחובר לכלום, אין לי כמעט מקורות מידע, בכלל קווי 
הנייעס הם לא אמינים בכלל, לפעמים הם מדווחים על 
דברים שלא קרו, אני לפעמים בודק אותם, בכל ערוצי 

התקשורת ו...", הוא השתתק לפתע.
הפסיכולוג הנהן בפרצוף מלא צער, "אתה מבין על מה 

אני מדבר?".
"אתה ממש טועה כאן...", שמאלטר גיחך, "אני מכור? 
תשמע בהרבה דברים הייתי מודה ועוזב אבל, פה אני ממש 

חולק עליך, מכור? חה".
תוך כדי דיבור הוא עלעל בדף של פאשקעוויל )מנשר 

בלע"ז( וקרא בו בהיסח הדעת אחת לכמה שניות, הפסיכולוג 
גלגל את עיניו ונאנח שוב.

"אתה כרגע בשלב שנקרא שלב ההדחקה", הוא הסביר, 
"אתה לא מעוניין להתמודד עם הבעיה, ולכן אתה מעמיד 

פנים שהיא לא קיימת".
"גבי", אמר פסח, "תקשיב לי, תסתכל עלי, אני לא מכור".

"אהה", אמר הפסיכולוג, "תאמר לי פסח, מכשירים יש 
עליך כרגע אה?".

"אחד או שניים", אמר פסח והשתדל שלא להביט בפני 
הפסיכולוג.

הפסיכולוג הנהן, ולחץ על כפתו בצד שולחנו, שיצר 
אפקט של רטט מדומה בחדר.

פסח קפץ והחל להוציא את כל המכשירים מכיסיו תוך 
כדי מלמול "רגע אני איתך, מיד אני איתך... הנה אני איתך...

רגע...פשוט מישהו שלח לי...",
לאחר שהוציא את המכשיר הרביעי הוא פרק גם את שני 
הביפרים מחגורתו, ורק כשנוכח שהרטט לא הגיע ממנו הוא 

התיישב ואמר "כן, אני איתך, איפה היינו?".
"פסח", אמר הפסיכולוג, "לא יעזור לך להדחיק את זה, 
החיים שלך הופכים לסיוט, אתה תלוי בחדשות כאילו הם 
אויר לנשימה, תן לי לנחש שכאשר אין לך חדשות יותר 
מכמה שעות אתה מתחיל להרגיש בחוסר מנוחה, לחץ 
הדם שלך עולה, ואתה הופך להיות עצבני מאד, בשלב 
הזה תחושת רטט מדומה יכולה להרגיע אותך אבל לא 

להרבה זמן, אני צודק?".
"טוב", נכנע פסח, "אז אני קצת אוהב חדשות! מה רע 
בחדשות? אני לא מבין מה אתה רוצה ממני, אני רוצה 

להיות מעודכן, לא להישאר מאחור אתה מבין אותי?".
"אכן אכן", אמר הפסיכולוג, "על התופעה הזו יש הרבה 
מאמרים ומחקרים, זה נקרא בתרגום חופשי "פחד להישאר 
מאחור", זה סוג של הפרעה פסיכולוגית של העידן המודרני, 

ופסח, אני חושב שאתה לוקה בה ביתר שאת".
"זה לא מפריע לי בכלל", אמר פסח וזז במקומו באי 
נוחות, "בכלל אני לא אוהב את הפטרונות הזו שלך כאילו 
יש לך מונופול על המוח שלי, אגב מונופול, שמעת על 

ההתבטאות האחרונה של דונלד טראמפ?".
"טוב", אמר הפסיכולוג, "הנה מה שאני הולך לעשות, אני 
הולך לנתק אותך פסח, תצטרך להביא לי את כל המכשירים 
שברשותך, פלאפונים, ביפרים, כל דבר שבאמצעותו תוכל 

להתעדכן".
פסח נענע בראשו לשלילה, "לא רוצה!", הוא אמר.

"אתה חייב פסח", אמר הפסיכולוג בשקט, "אחרת 
תישאר מכור".

"אה אה", אמר פסח, והחזיק את כיסיו בכח.
"את הפלאפון פסח!", ציווה הפסיכולוג, "אל תעשה 

מזה יותר ממה שזה, תתמודד".
"די רד ממני, אני לא רוצה", אמר פסח.

הפסיכולוג הביט מעבר לכתיפו של פסח והנהן, פסח 
בלע את הפתיון וסובב את ראשו כדי לראות על מה הוא 

מסתכל, בשלב זה הפסיכולוג חטף ממנו שני מכשירים.
לי  נראה  "בבקשה,  פסח,  אמר  אותם",  לי  "תחזיר 
שמתקשרים אלי, נו תחזיר לי, יש עכשיו את המשדר של 
שמונה שלושים וחמש בקווי הנייעס, אני חייב להקשיב 

לזה בבקשה!".
פסח נפל על ברכיו והחל להתחנן.

"אני אשלם לך כסף", הוא גנח, "רק תביא לי את זה".
"עכשיו נתחיל בתקופת הסתגלות בת שלושה שבועות", 
אמר הפסיכולוג בקשיחות, "ללא חדשות, ללא הודעות 

וללא עידכונים".
"לא לא לא", מלמל פסח, " אני אמות אני אומר לך, 

אני חייב את זה".
"אל תהיה ילד פסח", סנט בו הפסיכולוג, "לא יקרה לך 

שום דבר", אתה סתם דרמטי.
פסח השתטח על הרצפה כמתעלף.

"טוב עכשיו אתה סתם ילדותי", אמר הפסיכולוג, "אתה 
מביך אותי".

"אני לא נושם", אמר פסח בקול חנוק,
"לא מאמין לך", אמר הפסיכולוג.

"אני... לא מצליח.. לנשום", אמר פסח שוב.
"לא קונה את זה", אמר הפסיכולוג והביט על ציפורניו.

בשלב זה פסח התחיל להשתעל בצורה מפחידה.
"טוב תפסיק עם זה תינוק אחד", הפסיכולוג נלחץ פתאום, 
"טוב, אני אראה לך חדשה אחת, הנה אתה רואה כתוב 
פה אהם, שאמריקה  הציבה סוללת טילים ב... אהם משהו 

שקשור לקוריאה".
פסח נרגע לפתע, רטט כזה מרגיע עבר בכל גופו והוא 

התיישב, "עבדתי עליך!", הוא אמר.
"מאד בוגר!", אמר הפסיכולוג ברוגז, "הפחדת אותי 

עד מוות".
"שטויות!", גיחך פסח "היית צריך לראות איך נלחצת 

אהה".
"טוב עכשיו לפחות אתה מודה בזה שאתה מכור!", 
אמר הפסיכולוג, "ואנחנו ניידע כמובן את בני משפחתך, 

זה נקרא בשפה המקצועית שלב ההתערבות".
***

לאחר כמה ימים פגשתי את פסח אני, והוא סיפר לי 
את סיפורו.

"נו?", שאלתי אותו לבסוף, "והפסקת עם החדשות?",
"נראה לך?", שאל פסח בשמץ פראות כשהוא שולף את 
אחד ממכשיריו הרבים מכיסו, "הפסקתי ללכת אל הפסיכולוג 
המשוגע הזה, חושב שאני חייב לו משהו, הוא יספר לי 
שאני מכור.... חה חה, אגב שמעת במקרה את החדשות 
של אחת עשרים ושמונה בקווי הנייעס, בדיוק פספסתי...".  
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