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ינון פלח

סחף את אמריקה
.1

היה  לרביעי  הייתה דרמה של ממש. הלילה שבין שלישי  זו 
שייחרט  לילה  ארה"ב.  שידעה  העצבים  מורטי  מהלילות  אחד 

בדברי ימיה ההיסטוריים של אמריקה.
 – ולסקרים  לפרשנויות  להערכות,  בניגוד  לתחזיות,  בניגוד 

דונלד טראמפ הוא הנשיא ה-45 של ארה"ב.
בתחילת  אם  המפסידים.  תוגת  מול  אל  המנצחים  שמחת 
התחלפו  הם  אט  אט  קלינטון,  במטה  חיוכים  נראו  עוד  הלילה 
במבטי תדהמה. הפנים אמרו הכל ולפנות בוקר, מבלי שלקינטון 
האלפים  התפזרו  לתומכיה,  להודות  כדי  למטה  הגיעה  עצמה 
אל חשכת הלילה הניו-יורקי בידיעה שמנהיגת המפלגה שלהם 

נחלה הפסד בקלפי.
בחירות כה דרמטיות לא נראו כבר מזמן. טראמפ, שהודיע על 
מועמדותו לתפקיד נשיא ארה"ב בשלהי 2015, נתפס כקוריוז. 
התמודדו  מלבדו  שכן  ממועמדותו  חששו  לא  במפלגתו  אפילו 
15 מועמדים נוספים על התפקיד. בזה אחר זה הצליח טראמפ 
לנצח את כולם. הרפובליקאים היו בהלם. הם לא האמינו שזה 
קורה להם. שדווקא הוא יהיה מועמד המפלגה לכיבוש מחדש 
של הבית הלבן. בסתר ליבם, קיוו בכירי מפלגתו שיפסיד ויפנה 

את הבמה. הם כבר חשבו על היום שאחרי.
טראמפ  של  מבחירתו  מאושרים  היו  קלינטון  במחנה  מנגד, 
כמועמד המפלגה הרפובליקנית. הם חשבו שאת הבחירות הללו 

הם יקחו על מגש של כסף.
של  פניה  על  טפחה  והמציאות  הגדול  שלישי  יום  הגיע  ואז 
אמריקה. בבוקר יום רביעי התעוררה ארה"ב לעידן חדש. העידן 
הישן הלך לעולמו. לאמריקאים הממורמרים אין עוד צורך בו. 

הם כמהים למישהו שיחולל תקווה. 

.2
קלינטון מול טראמפ. זה היה קרב איתנים עד לרגע האחרון. 
בשלב מסוים, כשעל מסכי הענק התקרב טראמפ למספר הזהב 
– 270 אלקטורים, הבינו גם בוושינגטון שטראמפ הופך מהלילה 

למנהיג המעצמה הגדולה בעולם.
בשיטה,  מאסו  האמריקאים  הפוליטי-קליקורקט.  עידן  תם 
ובסגנון שאמריקה התנהלה עד כה. נמאס להם  בממסד, בדרך 
ממילים מעונבות ומכובסות. נמאס להם מהדיפלומטיה הישנה. 
פשוט נמאס להם ממה שהיה עד היום. הם רוצים משהו חדש, 
משהו שעוד לא היה. טראמפ נתן להם את מה שאף אחד אחר 

לא נתן.
טראמפ בסגנונו הבוטה הצליח להרגיז כל מגזר אפשרי. הוא 
לעג לכולם, בעט במוסכמות, הלך נגד השיטה, הסתבך בשורה 

של פרשיות וסקנדלים ובכל זאת הצליח להדהים 
יותר,  טוב  הוא  כי  לא  העולם.  ואת  אמריקה  את 
מוכשר או מנוסה יותר. אין לו ניסיון כלל. הילארי 
לעומתה מגיעה עם רקורד ציבורי מרשים. ואולי 

דווקא זה היה לה לרועץ.
ממשפחות  או  ממיוחסים  נמאס  לאמריקאים 
בידי  היום השלטון התנהל  ועד  מלוכה. מ-1989 
שנות  שמונה  וקלינטון.  בוש   – משפחות  שתי 
כהונה של בוש האב, שמונה שנות כהונה של בוש 
הבן, ובתווך שמונה שנות כהונה של ביל קלינטון 
קלינטון  הילארי  האחרונות,  השנים  ובשמונה 
כמזכירת המדינה של אובמה. האמריקאים לא היו 
מעוניינים בעוד שמונה שנות קלינטון. הם שבעו 

מזה. 
זו הסיבה שקלינטון על אף התמיכה המאסיבית 
שזכתה לה, לא הצליחה להגיע אל היעד הנכסף. 
קלינטון.  של  לצידה  התייצב  כולו  הממסד  הרי 
היא  במועמדותה.  צידדו  התקשורת  כלי  מרבית 
בקמפיין  דולר  ממיליארד  למעלה  השקיעה 
טראמפ  ארה"ב.  של  בהיסטוריה  היקר  הבחירות 

של  מתמיכה  נהנתה  קלינטון  הזה.  מהסכום  במחצית  הסתפק 
מרבית הידוענים האמריקאים. הוליווד התייצבה לצידה. מרבית 
אנשי התרבות בארה"ב קראו בקול להצביע עבורה. בעלה ביל 
התגייס  בעולם  הטובים  הקמפיינרים  לאחד  שנחשב  קלינטון 
עצומה,  מפופולאריות  שנהנה  אובמה,  ברק  הקמפיין.  לטובת 

הטיל את כל כובד משקלו לטובתה.
היו  שלה  הבחירות  במטה  נכשלו.  כולם  התוצאה,  במבחן 
המשבר  עומק  את  שיערו  לא  הם  מובטח.  שניצחונה  בטוחים 
מיליוני  שמאות  הבינו  לא  הם  האמריקאית.  החברה  שעוברת 
האמריקאים שמתגוררים במדינות מרוחקות לא חיים את מנהטן 
או את וושינגטון. הם בזים לשיטה ולדרך שהממסד הישן מסמל. 
לא מפריע להם שטראמפ שפשט רגל פעם אחר פעם, שהעלים 
ומוסר,  מיסים במשך שני עשורים, שחשוד בפרשיות שחיתות 
יהיה הנשיא הבא שלהם. לא הפריע להם שארגון הקו-קלוקס-
קלאן האנטישמי הביע בטראמפ תמיכה בגלוי. לבוחר האמריקאי 
היו שיקולים אחרים והם לא היו קשורים לדיפלומטיה וליחסים 

בין מדינות. 
דיבר  הוא  ארה"ב.  אזרחי  של  העיניים  בגובה  דיבר  טראמפ 
הבטיח  הוא  קרובה.  הייתה  לליבם  הדרך  ומשם  שלהם  לכיס 
להגדיל את מספר מקומות העבודה. הוא הבטיח כלכלה אחרת. 
מה  כל  את  להם  הבטיח  הוא  אמריקאית.  גאווה  הבטיח  הוא 

שהממסד האמריקאי המיושן לא יכול היה להבטיח לו.
לו. הם האמינו שרק מי שבא מבחוץ,  והאמריקאים האמינו 
יוכל  המקובלים,  הכללים  לפי  הולך  ולא  הסתאב  שלא  מישהו 
להביא שינוי של ממש. טראמפ ניצח את המשחק למרות שרמס 

ולעג לאותם כללי משחק.
טראמפ הוא לא רק האיש. זוהי תופעה חד פעמית שרק ארצות 
הברית של אמריקה יכולה לייצר. הטראמפיזם חי וקיים. אם זה 

קרה לאמריקאים זה יכול לקרות לכל מדינה.

.3
כמו ילד שמסיים לשחק בצעצוע, מעייניו וליבו נתונים לעבר 
בדיוק התהליך שעברה האומה האמריקאית  זה  הצעצוע הבא. 

בשנים האחרונות.
סמל  לשינוי,  התקווה  היה  אובמה  ברק  שנים  שמונה  לפני 
החדשנות. היום הוא כבר חלק מהממסד המסואב שהאמריקאים 

מאסו בו.
מאותו  לחלק  יהפוך  טראמפ  שנים,  שמונה  או  ארבע  בעוד 
גם  יבין  הלבן,  הבית  במסדרונות  ארוכות  שנים  אחרי  ממסד. 
מתחיל  שהמשחק  ברגע  משתנים  לא  המשחק  שכללי  טראמפ 

באמת.
בוחריו.  אמון  את  נוספת  פעם  יבקש  הוא  שנים  ארבע  בעוד 
טראמפ.  נוסף של  הפסד  על  יהמר  לא  כבר  אחד  בטוחני שאף 

נרשמו  ההלצה האמריקאית מספרת שברחבי אמריקה הגדולה 
בימים האחרונים תורים ארוכים בחנויות הכובעים. לא, הם לא 
את  לאכול  הזמן  שהגיע  מבינים  פשוט  הם  לקאובויים.  הפכו 

הכובע.

.4
במפלגה  מצדדת  שברובה  האמריקאית,  התקשורת 
הדמוקרטית, מתקשה לגלגל על הלשון את הביטוי נשיא ארצות 

הברית דונלד טראמפ.
חיה  בישראל, התקשורת  כמו  בדיוק  נתפס.  בלתי  זה  עבורם 
בפלנטה אחרת. היא משדרת את מה שהיא מאמינה בו. היא לא 
בהכרח משקפת את רחשי לב העם. בישראל קוראים לזה מדינת 
התקשורת  בין  הניתוק  מנהטן.  מדינת  זו  באמריקה  אביב.  תל 
כלי  של  סקר  אף  שכמעט  כך  כדי  עד  גדול,  כה  היה  לאזרחים 

שידור מרכזי לא העניק  לטראמפ יתרון כלשהו.
לתקשורת  חשוב  שיעור  העניקו  הבחירות  תוצאות 
האמריקאית. כוחה מוגבל והיכולת שלה לקבוע את סדר היום 

מוגבל אף הוא. 
בישראל כמו בארה"ב, אין חדש תחת השמש.

.5
המפסיד,  המחנה  על  שנמנים  אלו  בעיקר  האמריקאים, 

שואלים מה הלאה? לאיזה עידן אמריקה הולכת?
יום כניסת הנשיא לבית הלבן, טראמפ  החל מה-20 בינואר, 
הפחות  היא  אבל  אחת,  משימה  זו  בבחירות  שלנצח  יבין 
שורה  להכרעה  יונחו  שולחנו  על  שלו.  בקריירה  משמעותית 
גורל,  הרי  וכלכליות  ביטחוניות  מדיניות,  סוגיות  של  ארוכה 

שברובם אין לו מושג ומעולם לא עסק בהם.
הוא לבטח לא יהיה שם לבד. סוללה של אנשי מקצוע מקיפים 
אותו. האם יצליח להפתיע גם במהלך כהונתו, או שטראמפ הוא 

הגימיק הטוב ביותר שאמריקה הוציאה תחת ידה?
ימים לא רחוקים יגידו.

.6
מנדטים  ב-30  זכה  והליכוד  בישראל  הבחירות  כשהסתיימו 
הגיע  הסוקרים שהפעם  גם  הבינו  המוקדמות,  לתחזיות  בניגוד 

תורם לספוג את אש הביקורת.
להסביר  כדי  סטטיסטיים  וניתוחים  הסברים  כמובן  להם  היו 
לא  זה  כל  אבל  הבחירות.  תוצאות  בחיזוי  הגדול  כישלונם  את 
הפריע להם להמשיך ולערוך סקרים ולפרסם אותם כאילו שלא 

נכשלו פעם אחר פעם.
למבחן  עומדים  לא  הרי  הם  לא.  למה  בעצם, 
הבוחר. הם לא צריכים לתת דין וחשבון. מקסימום 
מספקים הסבר שמורכב מכמה מונחים מקצועיים 
שהקורא או המאזין הממוצע מתקשה לרדת לסוף 
הטעות  בטווח  שהכל  עצמם  את  מתרצים  דעתם, 

הסטטיסטית, ובא לציון גואל.
אותם  את  נראה  הבאות  הבחירות  ערב  הרי 
מכוני סקרים מספקים שוב ושוב סקרי דעת קהל. 
זו מלאכתם וזו פרנסתם. לא על כך אני מלין. אני 
תוהה על עצמנו. האם מישהו מאיתנו היה מסכים 
לקחת לביתו איש מקצוע שכשל פעם אחר פעם. 
נותנת שלא היינו שוכרים את שירותיו של  הדעת 

נגר שהארונות שהרכיב התפרקו בזה אחר זה.
הסקרים  מכוני  לגבי  גם  אמורים  הדברים 
בארה"ב. לכל אורך הדרך קלינטון הובילה. לפחות 
ע"פ הסקרים. בחלקם בשניים עד שלושה אחוזים 

ובחלקם בשישה ושבעה אחוזים.
"סקרים הם לא תחזית למה שיקרה", הסבירה - 
או לפחות ניסתה להסביר - הסוקרת ד"ר מינה צמח 
אם  האמריקאים.  הסקרים  מכוני  של  המפולת  את   מכנה משותף. נתניהו עם טראמפ



3    י' בחשון תשע"ז 11/11/16

במטה הבחירות שלה היו בטוחים 
שניצחונה מובטח. הם לא שיערו 

את עומק המשבר שעוברת החברה 
האמריקאית. הם לא הבינו שמאות 
מיליוני האמריקאים שמתגוררים 
במדינות מרוחקות לא חיים את 

מנהטן או את וושינגטון. הם בזים 
לשיטה ולדרך שהממסד הישן מסמל. 

לא מפריע להם שטראמפ שפשט 
רגל פעם אחר פעם, שהעלים מיסים 

במשך שני עשורים, שחשוד בפרשיות 
שחיתות ומוסר, יהיה הנשיא הבא 
שלהם. לא הפריע להם שארגון 

הקו-קלוקס-קלאן האנטישמי הביע 
בטראמפ תמיכה בגלוי. לבוחר 
האמריקאי היו שיקולים אחרים

כך, מדוע משקיעים בכך הון רב, אם ממילא מידת האפקטיביות 
שלהם נתונה בספק. 

בטוחים  תהיו  פניהם,  על  טפחה  כידוע  שהמציאות  אף  על 
שהסוקרים ימשיכו במלאכתם. הם לא זקוקים לתת דין וחשבון. 
איש לא בחר בהם לתפקיד והצלחתם או כישלונם תלויה אך ורק 
ביכולת שלהם להמשיך לשכנע את כולנו שסקרים הם עדיין כלי 

עבודה יעיל במערכות בחירות.
הזמן  הגיע  אולי  הזה,  בעניין  שגם  השבוע  הוכיח  טראמפ 

לחשב מסלול מחדש.

.7
כרגיל, גם הישראלים נחלקו בעמדותיהם. בישראל, קלינטון 

נהנתה מתמיכה גבוהה יותר מזו של טראמפ.
ובכל-זאת, אם לשפוט על פי ההצהרות, טראמפ נחשב לידיד 
לקמפיין  שקיבל  הגדולות  התרומות  שאחת  העובדה  ישראל. 
הגיעה משלדון אדלסון, מקורבו, ידידו ויש שיאמרו פטרונו של 

נתניהו, משחקת לטובתו של ראש הממשלה.
רצון  שבע  היה  לא  הנוכחי  אובמה  שממשל  סוד  זה  אין 
קלינטון,  ישראל.  ממשלת  כראש  מכהן  שנתניהו  מהעובדה 
לפחות בעניין הזה, הייתה ממשיכה את מורשתו. סביר להניח 
רווחה  אנחת  לה  השתחררה  בירושלים,  בלפור  ברחוב  שבבית 

משהתברר שטראמפ ניצח את הבחירות.
לנתניהו וטראמפ לא מעט מכנים משותפים. שניהם התמודדו 
מול תקשורת עוינת ויכלו לה. שניהם קמפיינרים של איש אחד 
ששיווקו בעיקר את עצמם. הם חזות הכל. הופעה של איש אחד. 
הם גם רואים עין בעין נושאים מדיניים רבים. אם טראמפ יעביר 
את שגירות ארה"ב לירושלים כפי שהבטיח, זו תהיה תחילתה 

של ידידות מופלאה. 
לפסגות  יגיעו  לישראל  ארה"ב  בין  שהיחסים  הנמנע  מן  לא 
חדשות בעידן החדש. טראמפ הוא בעיקר בלתי צפוי. העובדה 
איתו  נפגש  שטראמפ  היחיד  המדינה  מנהיג  הוא  שנתניהו 
ראש  עם  להיטיב  רק  יכולה  הבחירות,  מערכת  של  בעיצומה 

ממשלת ישראל.
אם להשתמש בשפת ההימורים שאדלסון – החבר המשותף 
של נתניהו וטראמפ – כה מכיר, נתניהו הימר על הז'יטון הנכון.

.8
טראמפ  אישיות.  השמצות  רווית  בחירות  מערכת  הייתה  זו 

הלם בקלינטון פעם אחר פעם. הוא טוען שצריך להעמיד אותה 
לדין. הוא בז לה אישית. לה, לאובמה, ולכל מה שהיא מייצגת.

בנאום  אובמה,  בצלחת.  ידיהם  את  טמנו  לא  השני  בצד  גם 
הצפויה  הסכנה  מפני  הזהיר  הבחירות,  שלפני  בלילה  האחרון 

מבחירתו של טראמפ.
צפירת  נשמעה  הבחירות,  תוצאות  היוודע  עם  זאת,  ובכל 
על  אותו  ולברך  לטראמפ  להתקשר  מיהרה  קלינטון  הרגעה. 
ניצחונו. טראמפ הודה לה בפומבי גם בנאומו בפני תומכיו. גם 

אובמה התקשר לברך והזמין אותו כבר למחרת לבית הלבן.
ללמדנו, שלפחות בנקודה הזו, המסורת הישנה נמשכת. רבים 
סיומה של  רגע לאחר  אולם  כל הדרך אל הקלפי,  ומתקוטטים 

מערכת הבחירות, מאחדים כוחות ומשלבים ידיים. 
ימחלו לקלינטון מהר כל כך.  זה לא אומר שבמטה טראמפ 
כבר למחרת הבחירות מיהרה מנהלת מטה הבחירות של טראמפ 
מיוחד  תובע  שימונה  אפשרות  שוללים  אינם  הם  כי  להבהיר 

שיחקור את התנהלותה של קלינטון.

מטראמפ עצמו לא תשמעו משפט כזה. הוא יודע שעל כתפיו 
רגע,  עוד  מונחת כעת משקולת כבדה. מנהיג העולם החופשי. 
כשיתיישב על הכסא שאובמה מפנה עבורו, הוא יבין את גודל 

השעה ואת גודל האחריות. 
יבין  הוא  ארה"ב,  של  ומכמניה  סודותיה  בפניו  יונחו  כאשר 
לא  משם,  שרואים  דברים  הקלישאה:  צודקת  כמה  עד  היטב 

רואים מכאן.

.9
הרוח  לאן  ולהבין  טראמפ  של  קנקנו  על  לתהות  שרוצה  מי 
נושבת, כדאי שיעקוב אחר ההצהרות של נשיא רוסיה ולדימיר 

פוטין.
הנשיא הרוסי, שבינו לבין אובמה לא היו יחסי חברות קרובה, 
ומתמיד  מאז  שנחשבה  רוסיה,  טראמפ.  של  לניצחונו  ייחל 
ליריב, גם בעיתות שלום, עשויה לחבור לארה"ב וביחד להוביל 

מהלכים משמעותיים בזירה הבינלאומית.
המתרחש  על  רבה  השפעה  לה  יש  רבות.  זרועות  לרוסיה 
במזרח התיכון ובייחוד בסוריה המדממת והשסועה. לא  בטוח 
שההתקרבות בין פוטין לטראמפ תסייע לישראל בעיצובו מחדש 

של המזרח התיכון. 
פוטין היה מהראשונים ששיגר מברק ברכה לטראמפ ולברך 
אותו על ניצחונו. הוא איחל לטראמפ הצלחה וציין שהדיאלוג 
שתי  של  האינטרסים  את  ישרת  למוסקבה,  וושינגטון  בין 

המדינות.
צופן  מה  להבין  מתקשים  הפרשנים  בכירי  שגם  ספק  אין 
העתיד. הסיבה פשוטה: טראמפ לא צפוי. החלטותיו לא תמיד 
מסודר.  החלטות  קבלת  תהליך  פי  ועל  רצוף  בהיגיון  נתמכות 
טראמפ פועל מהבטן, על פי אינסטינקטים. זה מה שהוביל אותו 
לתפקיד הנחשק. האם זה מה שישאיר אותו בחדר הסגלגל של 

הבית הלבן למשך ארבע שנים תמימות?
תהיה  הלבן  הבית  את  המסקרים  לכתבים  בטוח:  אחד  דבר 

עבודה רבה בשנים הקרובות. משעמם בטוח לא יהיה להם.

.10
הסוערת:  הבחירות  מערכת  את  שמסכם  האלמוני  הציטוט 
והתעוררנו  מוסלמי  סבא  עם  שחור  נשיא  עם  לישון  "הלכנו 

למחרת עם נשיא לבן עם נכד יהודי".

 בניגוד להערכות, לפרשנויות ולסקרים - דונלד טראמפ הוא הנשיא ה-45 של ארה"ב
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ביום שלישי בבוקר, כמעט שקמתי מוקדם מאד, לחפש את תעודת הזהות שלי 
)שמזמן לא השתמשתי בה. אני לא עובר בידוק בטחוני כל שעתיים( ואת ספח 

הבוחר, וללכת לבית הספר הקרוב למגוריי כדי להצביע. באמת.
לקח לי זמן להבין או בעצם להיזכר שאני לא מצביע. בוקר יום שלישי, הטררם הגדול 
בעיצומו, בשיא, מכל עבר אני שומע על הבחירות, על המועמדים, הסיכויים והסקרים - אבל 

כל זה בכלל במדינה אחרת. כאן אין בחירות.
של  הישראליים  בעיתונים  נתפס  הבלתי  הסיקור  אחרי  האחרונים  בחודשים  שעקב  מי 
הבחירות באמריקה, יכל בקלות להתבלבל ולחשוב שהבחירות הן פה. לא יודע איך סיקרו 
את הבחירות הללו בגרוזיה, ברוסיה, בסודן, באיראן או בהונגריה, אבל יש לי תחושה שלא 
ברמה הזו. בשבילנו אמריקה הגדולה היא עדיין כמו אמא מגינה, מלטפת, וחשוב לנו לשמוע 

על כל פיפס בדרך לבחירת הנשיא החדש של ארצות הברית של אמריקה.
)בקדנציה השנייה  נבחר אובמה  ביום הבחירות הקודמות בהן  לפני ארבע שנים בדיוק, 
שלו(, הייתי בארה"ב. הייתי אמור להגיע באותו שבוע לענייני, ומכיוון שבכל מקרה האירוע 
בשבילו נסעתי באותו שבוע יצא יום לאחר הבחירות, אמרתי לעצמי: נו, כבר יש הזדמנות, 

כדאי להגיע יום לפני ולראות קצת כיצד נראה יום הבחירות האמריקני.
ביום  אז  גם  שיצא  הבחירות,  יום  של  מוקדמת  בוקר  בשעת  נחתי  התאכזבתי.  והאמת? 
שלישי )ה-6 לנובמבר 2012. וסליחה שלא ביצעתי תחקיר מעמיק האם בכל פעם הבחירות 
נערכות דווקא בימי שלישי(, וציפיתי לראות את המראה המוכר מהארץ: שלטים, הפגנות, 
המוכר  הבחירות  הפנינג  בקיצור,  דוכנים.  סטיקרים,  רמקולים,  מפגני-ראווה,  תומכים, 

לעייפה מהארץ.
את כל זה דווקא לא ראיתי. מה ראיתי? כלום. חברים שלי היו ממש צריכים להסביר שהנה 
פה יש קלפי ושם יש עוד קלפי. לא הייתה תכונה, לא הייתה אווירה. ריח של שעמום באוויר 
)וזה לא שאובמה התמודד אז נגד עצמו, כן? גם אז היה מועמד נגדי די-רציני, מיט רומני(. 
ממש חיפשתי בכח להרגיש אווירה של בחירות, אבל חוץ מכמה מודעות בחירות שמצאתי 
באחד הרחובות וחוץ מכרוז שבכל זאת שמעתי ברחובות בורו פארק, אי-אפשר היה לחוש 

שיום בחירות היום.
אחר יום הבחירות הנוכחי, כבר עקבתי מרחוק, מכאן. אבל נדמה לי - תקנו אותי אם אני 
טועה - שהפעם דווקא לא היה משעמם ביום הבחירות ברחובות האמריקניים. לא ברור לי 
עדיין מספיק האם זו דמותו של טראמפ או גם זו של קלינטון שגרמו לכל הטררם הזה, אבל 
מה שברור הוא שלטראמפ מגיע מאיתנו פרחים, משתי סיבות עיקריות: ראשית, בבחירתו 
הוא מנע מהעיתונות החרדית את הבעיה הקשה של פרסום תמונת נשיאת ארה"ב במשך 4 
השנים הקרובות, ועל כך לבד יש לברך אותו. שנית, הוא עוד לא דרך רגע אחד בבית הלבן, 

וכבר לא משעמם. לכו תתארו לכם כיצד תיראנה 4 השנים הקרובות.

היה  לא  בארה"ב,  באמת  הדרמטיות  הבחירות  לפני  רגע  ממש  שעבר,  בשבוע 
ל'וושינגטון פוסט' שום דבר מיוחד להתמקד בו, יותר מסיקור נרחב של פרשת 
"החייל היורה". כאילו אין בחירות בארה"ב, אין מאבקים, אין אמירות, פרשיות 
וסנסציות מקומיות בשבוע כה גורלי. רק חדשה עבשה למחצה ממדינה רחוקה, של פרשייה 

מקומית מישראל. 
אבל ממש ימים ספורים לפני כן, נתקלתי בפרשיית "החייל היורה" במקום אחר לגמרי.

היה זה בשמחת תורה. רקדתי ורקדתי, ובשלב מסוים - כמו כל יהודי - נפניתי קצת לנוח, 
בצד, עם הסטנדר והשאריות של הפאקעל'ע שהילד שישב שם לפניי השאיר. על הסטנדר 
שמולי היה מונח לו הגיליון האחרון של הקובץ התורני "מוריה", שיוצא כבר עשרות שנים, 

אז ניצלתי את ההזדמנות ודפדפתי בו מעט. 
בכלל, קובץ "מוריה" הוא גיליון מרתק לדפדוף )וכמובן גם ללימוד(. כמה כללים קבועים 
לאוי"ט  איתנו  שחיים  הרבנים  כלל  למשל,  ארוכות.  שנים  כבר  אותו  מרכיבים  ונושנים, 
מקבלים שם רק את התואר "הרב". זה המקום היחיד בו אתה יכול לקרוא שו"ת של מרן 
ישראל  מגדולי  מאד  הרבה  עוד  וכך  קנייבסקי",  חיים  "הרב  השם  תחת  קנייבסקי  הגר"ח 
מגדולי  אלו  וזהו.  "הרב"  תארים.  של  אינפלציה  וללא  לבדה  "הרב"  תואר  את  שמקבלים 

ישראל שנפטרו, לעומת זאת, מקבלים שם כולם את התואר "הגאון הרב". 
זהו  לו.  הוצמד  לא  "הרב"  תואר  שאפילו  דופן,  יוצא  אחד  שם  זאת  בכל  שם  היה  אבל 
הגרמ"מ  של  הטובים  מידידיו  שהיה  אנג'לס  מלוס  החברונע'ר  רייזמן,  צבי  העסקים  איש 
חדש שנפטר השנה ואחראי גם לסדרת הספרים "רץ כצבי". התואר שמוצמד לו שם )ולפי 
מה ששמעתי, זה לדרישתו הוא, וזהו תואר שמופיע גם בספריו( הוא, "איש העסקים צבי 
רייזמן". במקום אחר בספר, בהקדשה שהקדיש לזכרו של ידידו הגרמ"מ, הוא חותם בתואר 

"איש העסקים והקובע עיתים לתורה, צבי רייזמן".

אותו רייזמן כתב שם מאמר תורני-הלכתי ארוך ומנומק בעניין החייל היורה אלאור אזריה. 
אחד  אף  אך  האחרונים,  בחודשים  כאן  התייחסו  הזו  הפרשיה  של  היבטים  לאינספור  הרי 
לא טרח לבדוק מה אומרת על כך ההלכה. האם מותר להרוג מחבל שכבר מנוטרל? ובכן, 
בשביל המסוקרנים שבכם, קראתי את המאמר הארוך והמנומק הזה עד תומו. המסקנה היא, 
לכל אורכו, שלכתחילה אין אף דעה הלכתית שמתירה הריגת המחבל במצב כזה. אם כבר 
הנידונים הם אחרים, האם הוא צריך לעשות על כך תשובה ובאיזה אופן, מה דין כהן שהרג 
הגורפת  המסקנה  אבל  ועוד.  המקדש,  בבית  מכן  לאחר  עבודה  לעניין   - כזו  בסיטואציה 

כאמור, היא שהמעשה לא היה לפי ההלכה. 
האם גם האמירה ההלכתית הזו תוכל להיות גם היא כותרת ראשית ב'ידיעות אחרונות'?

מכלי  באחד  האחרונים  בימים  במירכאות,  ש"הספיד",  מי  שהיה  שמעתי 
התקשורת את הזמר הוותיק מרדכי בן דוד. טען שהוא שחוק, עייף, ושהגיע זמנו 

לפנות את מקומו.
לא יודע מדוע הוא כתב זאת, אני רק יודע שביום ראשון שעבר ראיתי את בן דוד מול קהל 
ענק של בחורי ישיבה בפתח תקווה, בקומזיץ מרגש ויפה יחד עם "המנגנים", ואני דווקא 

חושב שראיתי אותו בתפארתו. 
זהו אחד הזמרים היחידים שכשהוא שר משהו, בעיקר שירי רגש, אתה מאמין לו. אתה 
גם כשהוא שר  לו  ומאמין  "ותערב",  לו כשהוא שר  "עננו", מאמין  לו כשהוא שר  מאמין 

"משיח, משיח, אחכה לו בכל יום שיבוא". ותאמינו לי, אין כמעט זמרים כאלה היום.
במשך שעתיים ארוכות הוא שר, כשכל הבחורים שרים יחד אתו, סחף אותם אל מחוזות 
של רגש ושמחה. מי צריך יותר מזה. לא צריך שואו, לא צריך אורות ועשן. צריך רגש, צריך 
אמת, ואת זה מ.ב.ד. סיפק מולי על הבמה עוד ועוד. הכניס אותנו לאווירה המיוחדת, ריגש 

אותנו, שר איתנו, בקולו המיוחד, המתוק והכובש באמת, לא רק כסופרלטיב של יח"צנים.
איפה עוד ישנם זמרים כאיש ההוא.

כשהפסוקים בפרשת השבוע, לך לך, מתארים את המחלוקת שהתגלעה בין רועי 
)"ויהי  "ריב"  במילה  בתחילה  הם משתמשים  לוט,  מקנה  לרועי  אברהם  מקנה 
אומר השינוי  מריבה"(. מה  תהי  נא  )"אל  "מריבה"  במילה  מכן  ולאחר  ריב"(, 
הזה בלשון? אומר הבן איש חי: זוהי דרך המחלוקת. בתחילה היא "ריב" קטן, אך אז היא 
מתפתחת ונהיית ל"מריבה" גדולה, למין ֵאם של מחלוקות ומריבות שמולידה אחריה עוד 
ועוד ריבים. אם רוצים לעצור את מפלצת המחלוקת לפני שכבר אי-אפשר יהיה להשתלט 

עליה, צריך לעצור אותה בעודה ריב קטן.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
מרטתם את השיער ואמרתם לעצמכם: למה. למה היה דחוף לי לומר בכל מקום 

שהילארי תיקח את הבחירות האלה ובגדול, ואין צל של ספק בכך. למה.

כבר לא משעמם שם

חמש יחידות // חנני בלייך

 .1

   י' בחשון תשע"ז 11/11/16 

chananibl@walla.com :לתגובות

 .2

 .4

 .3

 .5

ייתכן בהחלט שהשיא שלו עוד לפניו. מרדכי בן דוד בפתח תקווה בשבוע שעבר
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מיסודם של ג׳וינט ישראל-תבת וקרן משפחת רודרמן
תכנית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

מגבלה!
הצלחה

ללא

בניית תוכנית
אישית

סדנאות
ופעילויות

פיתוח
כישורים

שיפור
מיומנויות

השמה ופיתוח
קריירה

מגוון שירותי
קהילה

תכנית ׳רמפה׳ לשילוב וקידום
תעסוקת אנשים עם מוגבלות*

המתקשים להשתלב בשוק העבודה, 
מזמינה אותך להצטרף לתכנית
להשתלב. להתפרנס. להצליח!

משתלבים.
מתפרנסים.

מצליחים.

רמפה בני ברק:
מרכז להכוון תעסוקתי

הירדן 31 ב״ב.

לפרטים והצטרפות
www.rampa.org.il | 077-8994220 

*לבעלי 20% נכות ומעלה.
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משנה מקום משנה מזל

במסגרת 'מפעלות הרב גרוסמן' נפגשתי השבוע עם גונדר 
אשר וקנין - ראש אגף האסיר. במסגרת תפקידו הוא נותן מענה 
לכלל האסירים במדינת ישראל כולל חלופות הכליאה, כמו גם 
ושיקום  טיפול  תכניות  פיתוח  האסיר,  לצורכי  הומני  במענה 
חיצוניים  גופים  עם  ושיפור ממשקים  לאסירים בבתי הסוהר 
בטיפול באסירים משוחררים, פיתוח כלים טכנולוגים למערכי 
הטיפול, האבחון והמיון, ועוד ועוד. זו הייתה פגישה מרתקת 

ואם יורשה לי לומר גם מרגשת, והיו בה הרבה תובנות.
השבוע:  ששמענו  ומספרים  נתונים  המזלג  קצה  על 
בישראל יש כ-13 אלף אסירים פלילים )מלבד כמובן אסירים 
ביטחוניים ומסתננים וכדומה( וכ-20 בתי כלא. כ-70 אחוזים 
בהתחשב  נתפס.  בלתי  נתון  זהו  לכלא.  שוב   חוזרים   )!(
מהיכן הם מגיעים, עם מי הם שוהים בכלא ולאן הם חוזרים - 

הנתונים כבר לצערנו יותר מסתדרים.
ישבנו על פי בקשת השב"ס בראשותו על תכנית מהפכנית 
שמדובר  הרי  לפועל,  תצא  היא  ה'  בעזרת  שאם  לאסיר, 
במהפכה של ממש בנושא הענישה והשיקום במדינת ישראל, 
דבר שיכול לצאת לפועל רק בשיתוף פעולה של איש מדהים, 
מקצועי ורגיש כמוהו בשיתוף פעולה עם איש החזון והמעש, 
רב הפעלים לה', לעמו ולתורתו, מורי ורבי הגאון רבי יצחק 

דוד גרוסמן.



תחילת דרכו של הגרי"ד גרוסמן היתה בבתי הכלא. באחד 
הימים הראשונים אותו עשה הרב במגדל העמק, מגיע אליו 
שאטה.  בכלא  סוהר,  בבית  נמצא  שלו  אח  כי  ומספר  אדם 
"אמרתי לו" סיפר הרב גרוסמן לימים, "אח שלך הוא גם אח 
ופגש  לכלא  הלך  גרוסמן  הרב  אותו".  לבקר  נלך  בוא  שלי, 
"הלכתי  נורא.  פיזי  במצב  שהיו  אסירים  מאות  לראשונה 
'הלב שלי נשבר מכל מה שקורה  לו:  ואמרתי  למנהל הכלא 
פה, אני רוצה להיכנס פעמיים בשבוע לעשות תכנית שיקום 
אסירים וללמד אותם תורה'. חשבתי על פרקי אבות, שזה דבר 

קל. המנהל אמר 'בבקשה'...".
היום  כאשר  הכלא,  בבתי  פעילותו  מסכת  התחילה  כך 
מדובר בפעילות ענפה ביותר של רשת מדרשיות בבתי הכלא, 
כשלמעלה מאלף אסירים משתתפים בה. זוהי פעילות מעבר 
לנוער  רוחניות  תכניות  מעבירים  בהן  המועדוניות  לפעילות 

נושר.
יושב  "במשך הזמן קלטתי", מספר הרב גרוסמן, "כשאני 
להם  שיש  מגלה  אתה  איתם,  מדבר  כשאתה  אסירים,  עם 
הרקע  שזה  מבין  אתה  פתאום  אדם.  בן  הוא  רגש,  נשמה, 
עשיתי  פעם  בית.  לו  היה  שלא  אבא,  לו  היה  שלא  מהבית. 
באופן  עצרתי  המסיבה  אחרי  שאטה,  בכלא  חנוכה  מסיבת 
ספונטני ונתתי נשיקה לאחד האסירים. אחרי כמה ימים הוא 
כותב לי מכתב: 'אני האסיר שנתת לו נשיקה ואני יושב ובוכה, 
זו הפעם הראשונה בה קיבלתי נשיקה ממישהו שאוהב אותי'. 

זה לימד אותי את הבעיה".
הסיפור הזה הביא את הרב להחלטה להקים 'בית' לילדים, 
מקום שבו ישמחו, יקבלו אהבה וטיפול. היה זה בשנת תשל"ב 

)1972( כאשר הקים את 'מגדל אור' עם 18 ילדים.
ברוך ה' זה התפתח, יש לרב גרוסמן כיום למעלה מ-15,000 

בוגרים  רבנים,  דיינים,  משם  יצאו  תלמידים.  ואלפי  בוגרים 
שעוסקים בכל המקצועות – מורים, מנהלים.

לא בכדי, משטרת ישראל והשב"ס סומכים ידיהם על הרב 
גרוסמן ותיקים כבדים מתנהלים אצלו ותחת חסותו.



בפרשת השבוע מצווה אבי האומה לעזוב את המקום, את 
אֶמר ה'  ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך  המולדת, את בית אביו: "ַויֹּ

ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאְרֶאָּך". ָך ּוִמֵבּ ּוִמּמוַֹלְדְתּ
רק  איננו  "לך-לך",  אבינו,  אברהם  של  הראשון  ה'ניסיון' 
צריך  הוא  המגורים. המקומות שאותם  מקום  לשינוי  דרישה 
לעזוב מסודרים בסדר גיאוגרפי הפוך - ארצך, מולדתך ובית-

אביך,
הוא  הפרידה  שתהליך  מוואלוז'ין  הנצי"ב  אדוננו  וביאר 
מזהויות  והשתחררות  העצמית,  הזהות  בירור  של  תהליך 
הזהות  את  המגדירים  הקישורים  כל  מהסביבה.  הנגזרות 
הפנימי,  הגרעין  לעומת  כקליפות  הינם  סביבתו  אברהם  של 
הנקודה היסודית של מהות חייו, חיי עם ישראל. ההתנתקות 
 - - מהשייכות הלאומית, החברתית ואפילו המשפחתית  הזו 
היא ניסיון גדול של חתירה לעמידה על האמת הפנימית וחוסר 

שעבוד לכל מסגרת סביבתית.
 "מעשה אבות - סימן לבנים". אבינו הראשון חקק בנפש 
הלאומית שלנו את השאיפה לאמת, ויכולת השחרור מכל זהות 

ואנו, בני חורין,  זרים.  דמיונית, תרבות שאופפת או הרגלים 
ומגאולה  לגאולה  מגלות  חדשות,  ולובשים  צורות  פושטים 
לגאולה, עד לגילוי כל עוצמת החיים הקדשים שבנו. ה"לך-

לך" קורא לנו, שוב ושוב, פעמים בדרכים מאירות ונעימות, 
את  קוראות  כולן  אך  ומכאיבות.  קורעות  בדרכים  ופעמים 

אותה הקריאה: לך-לך, היה אתה, אתה בעצמך.
אראך",  אשר  הארץ  "אל  הוא:  הניסיון  של  השני  השלב 
בחירת מקום. אחרי היכולת להתנתק מהמקום באה הדרישה 
סביבה  מקום,  ע"י  הפועל  אל  יוצאים  החיים  מקום.  לבחור 
כי  תראה  "הלא  הלוי:  יהודה  רבי  זאת  תיאר  וכך  מתאמת. 
הועתק אברהם מארצו...אל המקום אשר בו תגמר השלמתו, 
כאשר ימצא עובד האדמה אילן שפריו טוב במדבר ומעתיקו 

אל אדמה נעבדת... שיצליח בה בשורש ההוא ומגדלו שם".
 ידועים דברי הרמב"ם בהלכות דעות )י, א(: "דרך ברייתו 
וחבריו  רעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך  להיות  אדם  של 
להתחבר  אדם  צריך  לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג  ונוהג 
לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם, 
הולך את חכמים  מן הרשעים... הוא ששלמה אומר  ויתרחק 
הלך  לא  ואומר אשרי האיש אשר  ירוע  כסילים  ורועה  יחכם 

בעצת רשעים".
פרטיה  ואת   - השבוע  ישבנו  עליה  המהפכנית  בתוכנית 
נחשוף בבוא העת - אנחנו ננסה בהדרכת האגף לשנות אסירים 
ותקוותנו  העונש,  ריצוי  בתקופת  עוד  והסביבה  המקום  את 

איתנה כי "משנה מקום משנה מזל".
 שבת שלום 

הרב גרוסמן הלך לכלא ופגש לראשונה מאות אסירים שהיו במצב פיזי נורא  "הלכתי למנהל הכלא 
ואמרתי לו: 'הלב שלי נשבר מכל מה שקורה פה, אני רוצה להיכנס פעמיים בשבוע לעשות תכנית שיקום 

אסירים וללמד אותם תורה'"

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

יש אור באפלה. הרב גרוסמן בהדלקת נרות חנוכה



אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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וגם: מה עשתה מערכת הבחירות בארה"ב לסיפור חסידי עתיק יומין?

.1
דמות משמעותית חדרה השבוע להיסטוריה. 

שלא  יכול  היה  לא  ההתפתחויות,  אחרי  שעקב  מי 
כשהיה  הגדול,  המנצח  שקרסו.  מהתחזיות  להתפעל 
להצהיר  שמוכן  מישהו  למצוא  היה  קשה  דרכו,  בתחילת 
שהוא "הדבר הבא". התייחסו אליו כאל משהו בר-חלוף. 
גם כשניסו לאחד את שורות המפלגה ולהציג חזית אחידה 
באמת  לא  ֲאָחִדים",  ּוְדָבִרים  ֶאָחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ  "ָכל  של 
התרגשו מכך שהוא מתעקש להישאר בעבר השני – בודד 
בקול  לו  לעגו  היא",  עקרה  זו  "פרידה  בעמדתו.  ועיקש 

והמשיכו כאילו איננו קיים. 
רק כשהחל "לעשות נפשות" והשפעתו הלכה והתעצמה, 
לא הצליח  אותו. כשזה  וניסו לחסל  ברצינות  אותו  לקחו 
ולמחנה תומכיו הצטרפו עוד ועוד חניכים, חשבו שעדיין, 
התוצאה  שבמבחן  במישהו  ולא  מקומי  במנהיג  מדובר 

יכול להשפיע על העולם כולו. 
התגלה  עצום  ופער  זרח"  ככוכב  "פתאום  ידוע.  הסוף 
בלבם  שפיעם  מה  לבין  בתקשורת  להציג  שניסו  מה  בין 
של האזרחים. מאברם הוא הפך ל"אב המון גויים" והוכתר 
כ"נשיא אלוקים הנאמן". הבריאה כולה, תולדות השמים 

והארץ, חבה לו את קיומה.
הלוואי ונזכה להמשיך את נצחונו.

.2
"ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם", אומרת התורה 
בפרשת בראשית, וחז"ל, כבר פה מוצאים רמז למי שעתיד 
ראם"  להיות "ָהָאָדם ַהָּגדֹול ָּבֲעָנִקים", אברהם אבינו: "בִהבָּ
הבריאה  כלומר:  רבה(.  )בראשית  "באברהם"  אותיות   –
קיימת  והארץ"(  השמים  "תלדות  מילים:  )בשלוש  כולה 

בזכות עמודו של עולם, אברהם אבינו. 
גילוי  זכויות רבות שייכות לאברהם.  מה הכוונה בזה? 
האמונה והפצתה, שבירת האלילים, עשרה ניסיונות, ייסוד 
עדיין,  אך  בו,  שהיו  טובות  מעלות  ועוד  שחרית  תפילת 
והארץ"  קיום "תולדות השמים  כל  כזה התולה את  שבח 

באברהם, נשמע מוגזם לכאורה.
כפי הנראה, השקפת עולמו של אברהם אבינו העניקה 

לעולם מימד חדש. 
חז"ל מסבירים שששת אלפים שנות קיומו של העולם 
הראשונה  התקופה  עיקריות:  תקופות  לשלוש  מתחלקים 
תקופה  מתחילה  כך  אחר  תוהו".  שנות  "אלפיים  נקראת 
שנות  "אלפיים  ולאחריה  תורה"  שנות  "אלפיים  של 
אירע  תורה,  לשנות  תוהו  המעבר משנות  ימות המשיח". 
את  אברהם  השלים  אז   .52 לגיל  הגיע  אבינו  כשאברהם 
הכרתו בבורא העולם והחל להפיץ זאת ברבים. כך למעשה 
 1948 בשנת  נולד  )אברהם  בעולם  התורה  תקופת  החלה 
לבריאה, ובהיותו בן 52 מלאו לעולם אלפיים שנה. תמה 

תקופת "תוהו" והחלה תקופת התורה(. לכן חז"ל מציינים 
זה ראשי תיבות "תוהו". כך  ש"תולדות-השמים-והארץ" 

היה עד "בהבראם" – באברהם.
דבר  הוא  והארץ",  השמים  "תולדות  הבריאה,  היקף 
את  שמתאימה  אחת  מילה  ישנה  הקודש  בלשון  עצום. 
עצמה לכל מה שנמצא ביקום: "דבר". כל עצם בבריאה, 
שאתם  מה  "דבר".  נקרא  דומם,  או  צומח  שחי,  מה  כל 
על  כעת  יושבים  אתם  "דבר".  נקרא  ביד,  עתה  מחזיקים 
"דבר" מסוים ויתכן ועוד כמה רגעים תכניסו "דבר" מאכל 

לפיכם. 
מדוע זה כך? מדוע כל דבר ודבר בבריאה נקרא על שם 
מדבר  בבריאה  דבר  שכל  מפני  היא,  התשובה  הדיבור? 

משהו. "ַהָּׁשַמִים, ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד ֵא-ל". 
הבעיה היא, שלדיבור אין שום משמעות כשאף אחד לא 
שומע אותו. תולדות השמים והארץ מנסים להשמיע קול, 
קיומם של הדברים חסר משמעות.  אין קשב. ממילא  אך 
בעולם,  הפציע  אבינו  אברהם  "תוהו".  אחת:  במילה 
אומר.  שהוא  מה  את  נכון  ושמע  ודבר  דבר  בכל  התבונן 
מהדיבורים של הבריאה אברהם הסיק שיש מנהיג לעולם. 

משמעותם  את  לו  חבים  והארץ"  השמים  "תולדות  לכן 
האמתית. בלעדיו, הם היו ממשיכים לדבר אך אף אחד לא 

היה שומע. 

.3
מסופר  שנים  לארבע  שאחת  ידוע  חסידי  סיפור  ישנו 

באדיקות ברחבי העולם היהודי: 
 .1916 

וילסון  וודרו  בין  התנהלה  צמודה  בחירות  מערכת 
בבוקר  הרפובליקני.  יוז  אוונס  צ'ארלס  לבין  הדמוקרט, 
שלמחרת הבחירות, יהודי חסידי שפרוש מהוויות העולם 
ועבודת  הלכה  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו  לו  ואין  הזה 
בו  ב'שטיבלך'  שחרית  לתפילת  להיכנס  ממהר  השם, 
כדרכו  להזדרז  במקום  והנה,  יום.  מידי  מתפלל  הוא 
מטריד  שמשהו  נראה  תפילין,  ולהניח  בטלית  להתעטף 
את שלוותו. הוא מביט אנה ואנה כמחפש מישהו שיוכל 
לתת לו את מבוקשו עד שלבסוף הוא יוצא החוצה וניגש 
ועסקה,  הכנסת  בית  ברחבת  שעמדה  חסידים  קבוצת  אל 
מי  יודעים  כבר  "נו,  אקטואלית.  חולין  בשיחת  לא,  איך 
היה  משל  בסקרנות  אותם  שואל  הוא  לנשיאות?",  נבחר 
כמי  אחרון הבטלנים בבית המדרש. החסידים שהכירוהו 
שלא מדבר דברים בטלים וחס על כל דקה מזמנו, נדהמו 
לגלות שיצר הסקרנות כבש גם אותו ומיהרו לספק לו את 
החסיד  קטן".  בפער  יוז  את  ניצח  וילסון  "כן.  מבוקשו: 
הודה להם בחום ורץ לבית הכנסת כדי להתחיל להתפלל. 

לאחר  ומיד  להתאפק  הצליח  לא  מהחסידים  אחד 
הוא  ההפרעה",  על  "סליחה  החסיד:  אל  ניגש  התפילה 
אומרים  חז"ל  נכון,  כבודו.  את  מבין  "אינני  אליו.  פונה 
'לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות', אבל עד 
מי  אותך?  שמעניין  מה  זה  ותפילין  טלית  לפני  כך?  כדי 

נבחר להיות נשיא?". 
כן.  "בהחלט  בורקות:  בעיניים  לו  והשיב  החסיד  חייך 
גוי', על  על מי נראה לך שאני מכוון בברכת 'שלא עשני 
העובד האריתראי שמנקה פה את השירותים? לא. בברכת 
אני  הברית.  ארצות  נשיא  על  מכוון  אני  גוי'  עשני  'שלא 
כמו  גוי חשוב  גם   – גוי  עשני  העולם שלא  לבורא  מודה 

וודרו וילסון".
 

הבחירות  מערכת  תום  שעם  נדמה  אחרי,  שנה  מאה 
לתרבותם  למועמדים,  מעט  שנחשפנו  לאחר   ,2016 של 
וליצריהם, הסיפור היפה הזה חדל מלהיות "סיפור חסידי" 
והפך להיות נחלת הכלל. קשה למצוא יהודי, יהודי פשוט 
)'בלעבת' בלע"ז(, שעם היוודע תוצאות הבחירות השבוע 
לא בירך בהתרגשות: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, 

שלא עשני גוי!". 
שבת שלום!

המנהיג ששינה את העולם

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

קשה למצוא יהודי שלא בירך עם היוודע תוצאות 
הבחירות השבוע, "שלא עשני גוי!". טראמפ

הבעיה היא, שלדיבור אין שום משמעות כשאף אחד לא שומע אותו. תולדות השמים והארץ מנסים להשמיע 
קול, אך אין קשב. ממילא קיומם של הדברים חסר משמעות. במילה אחת: "תוהו"

   י' בחשון תשע"ז 11/11/16



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

בכי? גזים? 
מטרנה מהדרין ספיישל

עם הרכב ייחודי
קל לעיכול

אלפי אימהות מרוצות
ותינוקות רגועים

כבר נהנים מההרכב הייחודי
של מטרנה מהדרין ספיישל

לקטנצ'יק יש גזים
והוא לא מפסיק לבכות...
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אריה שאג

שרי  עם  ותשובות  שאלות  שעת 
בכנס  בכנסת  שהונהגה  הממשלה, 
ויותר,  יותר  מתבררת  האחרון,  הקיץ 
בדיוני  מרעננים,  היותר  הדברים  כאחד 
אי  דיון  עוד  במקום  לרוב.  המשמימים  המליאה 
קלישאתיים  נאומים  כמה  עם  בממשלה,  אימון 
ולעוסים של חברי אופוזיציה מהשורות האחוריות, 

קיבלנו שעה דינמית, ורוויות כותרות. 
אל  צעד  שני,  יום  של  הצהרים  אחר  בשעות 
הדוכן יו"ר ש"ס השר אריה דרעי, לשעת השאלות 
הראשונה לכנס החורף. ביציע ישבו יועציו ועוזריו, 
שעבדו איתו על תשובות לשאלות אפשריות, אך 
גם הם לא ציפו לנאום שהתפרץ מדרעי, כשח"כ 
אלעזר שטרן מיש עתיד, שאל את השר למה הוא 

לא מגיע להסכמות עם הרפורמים ומקרב אותם. 
הרפורמים,  לנושא  במיוחד  התכונן  לא  דרעי 
נשאל  לא  אם  בנושא,  להתבטא  הרבה  לא  וגם 
על כך ישירות בראיונות. בניגוד לעמיתיו, בפרט 
במפלגה האשכנזית, הוא פחות איש של נאומים 
דרמטיים מעל דוכן הכנסת. חוסר ההכנה, שיחק 
ידי  על  שהוכתב  מהונדס  נאום  במקום  לטובתו. 
יועצי התקשורת, קיבלנו את דרעי במיטבו, כשהוא 

מדבר מהלב, את מה שהוא באמת חושב. 
שהרפורמים  חושב  "אני  רגוע:  התחיל  זה 
דרעי  פתח  שלנו",  אחים  הם  והקונסרבטיבים 
לי איתם חילוקי דעות קשים,  "יש  הילוך  והעלה 

הם גורמים נזק אדיר ליהדות".  
את  שהציג  חזק,  אישי,  סיפור  הציג  הוא 
השבת  "הייתי  מערומיהם:  במלא  הרפורמים 
מסורתיים,  יהודים  שלי,  והמארחים  בכרמיאל 
הראו לי מבנה שנבנה על פי החלטת בג״צ כבית 
כנסת רפורמי. אמרו לי שביום כיפור הביאו לשם 
וממתקים.  משקאות  ודוכני  לילדים  טרמפולינות 
כנסת  בית  הוא  גם  בעיר  נוסף  מבנה  לי  הראו 

רפורמי. 
אמרו  אנשים,  הרבה  כך  כל  יש  אם  "שאלתי 
אנשים  עשרה  אולי  שם  יש  ביחד  שבשניהם 
נוסח  אחד  שונים.  מנהגים  להם  יש  אבל  ונשים. 
ספרד ואחד אשכנז. באחד מנגנים בגיטרה ובשני 

באורגן", עקץ בציניות. 
בסערת  נהם  כשדרעי  הקליימקס,  הגיע  ואז 
מתוך  באמת  אלעזר,  אותך  שואל  "אני  רגשות: 
על  מוותר  אני  רוצים?  היהדות שאנחנו  זה  כאב, 

היהדות הזו". חד וחלק. 
את  רוצה  לא  ואני  המקור  את  מעדיף  "אני 

החיקויים הללו, זה לא דת יהודית. אני לא מוכן 
את  ולרחק  מישהו,  מקרב  שאני  כביכול  לראות 
היהדות שאני ואתה, ואבותינו אלפי שנים נלחמו 
ללכת  ערוך.  השולחן  לפי  הולכים  אנחנו  עליה, 

ולשנות את היהדות?". 
פשוטות  ברורות,  ובמילים  המשיך,  דרעי 
הרפורמים  של  השקרים  מסיכת  את  קרע  וחדות, 
חודש,  בראש  הבזויה  הפרובוקציה  אחרי 
זה  "מה  התורה:  ספרי  קדושת  חילול  בתהלוכת 
שאנחנו  המקדש,  בית  שריד  זה  הכותל  הכותל? 
ונקריב  המקדש  בית  שיבנה  ומייחלים,  מאמינים 
לשכת  ויהיה  גדול,  כהן  ויהיה שם  קורבנות,  שם 

הגזית. הם מאמינים בזה? הם לא מאמינים בזה. 
ולא מעוניינים בזה. אז מה  זה  הם לא רוצים את 
להם ולכותל, חוץ מאשר לעשות פרובוקציה ולריב 
איתי ולהראות שדווקא אנחנו. עם כל הכאב, אין 
פוליטי  ויכוח  אלא  וקירוב,  ריחוק  של  עניין  כאן 
שחיינו  הסדר  כל  לקחת  מנסים  שהם  אידאולוגי, 
מחלוקות  וליצור  זה  את  ולהרוס  שנה   70 בו 

ופרובוקציות בעם ישראל". 
דימויים  בלי  מיותרת,  התלהמות  בלי  כך 
פרובוקטיבים ורפרנסים לתקופות אפלות, שסתם 
ההופעות  אחת  את  דרעי  נתן  סערה,  מעוררים 
המדויקות ביותר נגד הרפורמים, שנראו לאחרונה. 

הלהט שלו היה כל כך חזק, שאפילו חברי הכנסת, 

שמורגלים בלשסע את דברי הנואם בקריאות בינים 

מלמל  בקושי  בעצמו,  שטרן  ח"כ  גם  השתתקו. 

כמה מילים. 

אחרי הנאום, נערכה בלשכת דרעי פגישה חצי 

חשאית, עם ראשי המפלגות החרדיות ליצמן וגפני 

ורב הכותל הגר"ש רבינוביץ', שעסקה בניסיונות 

מבחן  את  גם  שיעבור  למשבר,  פיתרון  למצא 

הבג"ץ, אותו בג"ץ שניצב תמיד לימין הרפורמים 

ואף דוחק בהם להגיש עתירות נוספות.

ויכוח אידיאולוגי. השר אריה דרעי על דוכן מליאת הכנסת

שמעון ליברטי 

בניגוד לעמיתיו, בפרט במפלגה האשכנזית, דרעי הוא פחות איש של נאומים דרמטיים מעל דוכן 
הכנסת. חוסר ההכנה, שיחק לטובתו. במקום נאום מהונדס שהוכתב על ידי יועצי התקשורת, קיבלנו 

את דרעי במיטבו, כשהוא מדבר מהלב, את מה שהוא באמת חושב

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

"אני מוותר על היהדות הזו". חד וחלק. אני מעדיף את המקור ואני לא רוצה את החיקויים הללו, זה לא דת יהודית. אני לא 

מוכן לראות כביכול שאני מקרב מישהו, ולרחק את היהדות שאני ואתה, ואבותינו אלפי שנים נלחמו עליה, אנחנו הולכים 

לפי השולחן ערוך. ללכת ולשנות את היהדות?"
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

טירונות של החיים

הרב אבנר קוואס

במשך חיי הנישואין עוברים בני הזוג טירונות של הטבה. 
עצמו.  עם  עסוק  היה  הוא  רווק  בחור  היה  שהוא  זמן  כל 
היה לו הרבה זמן לסדר את הופעתו, לקפל את השרוול עד 
לו,  רצה, אכל מה שהתחשק  הוא קם מתי שהוא  השריר... 

ישן כשבא לו... אין מי שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל.
של  למהלך  נכנס  הוא  החתונה,  אחרי  מיד  זאת,  לעומת 
לקנות  למכולת,  לרוץ  לפרנס,  חייב  הוא  לאחרים.  נתינה 
חייב  הוא  בוכה,  כשהתינוק  חלב.  אבקת  לספק  ַּבשּוק, 
להחליף לו. הוא חייב לשלם כל חודש משכנתא, גמ"ח )גז 
להיטיב  מפסיק  ולא  ונותן,  נותן  נותן,  הוא  חשמל(...  מים 
עם משפחתו. וגם אם הוא התגרש חלילה, הוא חייב לשלם 

מזונות!
בעל  טוב  לאדם  אותו  הופכות  עליו  המוטלים  החובות 

כורחו. ְוָהֶהְרֶגל הופך להיות טבע. 
גם הבחורה הרווקה הייתה עסוקה מאד עם עצמה. היה 
אני  עצמה:  את  ולשאול  המראה  מול  לעמוד  זמן  המון  לה 
יפה או לא יפה? היא הביטה שוב במראה ואמרה: זה לא זה. 

רק אחרי כשעתיים האיפור היה מושלם.
היא  אחת  ביד  לעצמה.  זמן  לה  אין  החתונה,  אחרי  מיד 
היא שוטפת  ביד השניה  התינוק,  מחזיקה את הבקבוק של 
פנאי  לה  אין  העריסה...  את  מנענעת  היא  הרגל  ועם  כלים, 
ואפילו  הייבוש,  למכונת  הכביסה  ממכונת  כביסה  להעביר 
להתאפר כמעט ואין לה זמן. וגם אחרי שהיא סיימה לגדל 
את ילדיה מגיע תור הנכדים... היא נמצאת בנתינה אין סופית 
של  טירונות  הוא  שהבית  למדים  אנו  מכאן  חייה.  ימי  כל 

'לתת'.

העסקה
מקים  בענקים"  הגדול  "האדם   – הנקרא  אבינו  אברהם 
האומה הישראלית הצטיין במידת החסד, אבל לא רק בחסד 
שהיתה  לאחר  היושר.  במידת  גם  אלא  אבינו  אברהם  פעל 
ארבעת  לקחו  לחמישה,  המלכים  ארבעת  בין  מלחמה 
המלכים בשבי את לוט בן אחי אברהם. כששמע זאת אברהם 
מיד הכין צבא קטן של 318 חיילים ויצא למחמה מול ארבעת 
המלכים כדי להציל את לוט. אברהם אבינו הצליח לשחרר 
אתת לוט וכל אנשי סדום. מלך סדום כל כך שמח והתרגש 
ובא בהצעה לאברהם אבינו : "תן לי הנפש והרכוש קח לך" 
כלומר תן לי את העם שלי ואת כל רכוש סדום תקח לך כשכר 
עבור הניצחון במלחמה. וצריכים לדעת שסדום היתה אומה 
עשירה מאד באותה תקופה תגובת אברהם אבינו היתה : "... 
אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר 
לא  שהוא  אבינו  אברהם  הודיע  אברהם"  את  העשרתי  אני 
מקבל שום שכר כדי שמחר לא יאמר מלך סדום – עם ישראל 
והחיילים  הנערים  אבל,  אותם.  העשרתי  ואני  בזכותי  חי 
אשר הלכו איתו הם יקבלו את חלקם, אפשר לעשות מצוות 

וויתורים אבל לא על חשבון אחרים!
וגם  גם את העם  והחזיר  אברהם אבינו דחה את העסקה 
את הרכוש. אבל דבר נוסף יש כאן דורנו דור אחרית הימים 
זוכה לראות הרבה בעלי תשובה שהכירו את בוראם, אם זה 
אנשים פשוטים, או חשובים ואפילו זמרים ושחקנים שהיו 
בשיא הקרירה, עזבו הכל ונכנסו לעול התורה והמצוות. אבל 
להרבה מהם קרה דבר מוזר מיום שהתחילו להתקדם בתורה 
ומצוות ירדו מנכסיהם. והם עומדים ושואלים : זו תורה וזו 
בניסיון  שנמצאים  תשובה  בעלי  לאותם  נענה  מה  שכרה? 

גדול כזה?
נתבונן בעסקה שהציע מלך סדום – "תן לי הנפש והרכוש 
קח לך". זוהי למעשה העסקה שמציע היצר הרע לאדם. הוא 

אומר לו – "תן לי הנפש" – כלומר, תן לי את החגים, 

השבתות, המצוות, הטהרה, הכשרות, תן לי הכל. "והרכוש 
יאכטה, בוחטה, מכוניות  בנינים,  קח לך" – אתן לך רכוש 
ומעשיר  הולך  הזה  האדם  והנה  שתרצה.  מה  וכל  וחו"ל, 
וקונה נכסים, מכוניות וכד' ועל פניו הכל טוב. והנה יום אחד 
התוודע האיש הזה ליהדות, שמע הרצאה, משדר או שיעור 
היצר  אל  ופונה  חוזר  הוא  דרכו.  את  משנה  שהוא  והחליט 
הרע שפינק אותו כל כך הרבה שנים ואומר לו = תחזיר לי 
הכל.  לי  תחזיר  הטהרה...  החגים,  השבתות  את  הנפש,  את 
ואז אומר לו היצר הרע : אז תחזיר לי את הרכוש! העסקה 

הסתיימה!
ופתאום לאט לאט אותו האיש יורד מנכסיו ומגלה שהכל 
הניסיון  מתחיל  ואז  ברכה.  בזה  היה  לא  פרחא  עורבא  היה 
בדרכו  ורוצה  אלוקים  דורש  באמת  הזה  האיש  אם  שבודק 

החדשה או לא.
קוראים יקרים, כדאי מאוד ללמד את בעלי התשובה את 
הכל  הסתיים  שהניסיון  שברגע  להם  ולומר  הזה,  המהלך 
יחזור לקדמותו גם העושר וגם הכבוד, כמו שאומר הכתוב 

:"אורל ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד".
בבחינת  ונהיה  והמצוות  התורה  בדרך  ה'  בעזרת  נמשיך 

–"אוכל מפרותיה בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא".

אמת ושקר בחינוך הילדים
למדנו במאמרים הקודמים שעולם הילדות הוא עולם של 
שאמרו  או  שראו,  אומרים  שהילדים  דברים  הרבה  דמיון. 

להם מקורם בדמיון.
מה  ולפענח  רגישים  להיות  צריכים  ההורים  אנו  לכן, 
את  אמר  ולא  "ששיקר"  ילד  הדמיון.  ומהו  מציאות  באמת 

האמת לא תמיד אפשר להאשימו בשקר. הרבה פעמים זהו 
חזר מבית הספר  הוא  ד'  בכיתה  ילד  יוסי,  לדוגמא:  דמיון. 
לנו  יש  מחר  כייף,  איזה  "אמא,   : ואמר  גדולה  בהתרגשות 
וכובע...  שתיה  ממתקים,  להביא  אמר  המורה  שנתי,  טיול 
אנחנו נוסעים לצפון..." האמא גם כן התרגשה והלכה איתו 
לקנות ממתקים וכל השאר. בלילה, לפני שהוא הלך לישון 
אמא שלו סידרה לו את התרמיל והוא נכנס לישון מוקדם. 
אבל, משהו הפריע לאמא. הילד לא הביא את הפתק לאישור 
טיול.  יש  שאכן  לוודא  כדי  למורה  התקשרה  היא  ההורים. 
אבל המורה בכלל לא  הבין את השאלה – "מה פתאום טיול 
שנתי " – הוא אמר, "זה לא הזמן..." האמא הרגישה כזאת 
בושה ומבוכה... ואז המורה אמר לה: "אני מבין מה קרה, 
ההפסקה  בזמן  היה  וזה  לטיול  באמת  יצאו  ח'  כתה  היום 
של כיתות ד' וכנראה הבן שלך עמד וצפה במתרחש והבין 

שמחר יהיה טיול גם לכיתות ד'..." 
ברור  שיקר???  שיוסי  לומר  נכון  האם  יקרים,  הורים 
לכולנו שהוא דימיין. לכן אסור גם להעניש אותו על דבר זה. 
הכל היה דמיון מהתחלה ועד סוף. כיון שהוא כל כך רצה 
לצאת גם לטיול, ועוד ההתרחשות שהוא ראה גרמו לו להבין 

שזה מחר. אם כן מתי צריך להעניש על שקר?
מניפולציה  עשה  שהילד  ההורים  לנו  ברור  כאשר  רק 
יכול  אני  "אמא,  לדוגמא:  חומרי.  דבר  להשיג  כדי  ותרגיל 
"אבל,   – הוסיף  והילד  אמא,  אמרה  "לא"  ממתק?"  לקבל 
אמר  לא  שהאבא  לאמא  ברור  מרשה..."  שהוא  אמר  אבא 
הערה,  שדורש  שקר  זהו  לקבל.  כדי  תרגיל  עושה  והוא 

הכוונה ולפעמים גם הענשה.
איך ההורים עצמם גורמים לילד לשקר, נלמד בשבוע הבא 

אי"ה.

חיי הנישואין מלמדים אותנו לתת. כל החיים הם נתינה אינסופית: לילדים, לבעל, לאישה, 
לנכדים. לתת שלא על מנת לקבל

מהרגע שנכנסים בברית הנישואין מגלים מסכת של נתינה בלתי פוסקת
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מהפכת מחירי המשקפיים!

כל המסגרות בחנות
50-100 ש”ח

בס”ד

זוג עדשות דקות 
 1.56 + ציפויים עד 

מספר 4/2 -

קופסת עדשות 
 מגע חודשיות

6 עדשות

זוג עדשות 
מולטיפוקל דור 

חדש גרמני ליטוש 
אחורי + ציפויים 35&

&45רק -

רק -

390&

רק -

 הגיעה קולקציה חדשה של מסגרות 
כולל מסגרות פלסטיק שקוף עם מוטות מתכת דקים
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"אני מודה לה' שבתקופה שלי לא היה ריטלין", זעק מקירות ליבו עם כל 
הטמפרמנט הגבוה המאפיין אותו. "כי אם כן היה - אז לא היה ר' מיילך 

בידרמן... היו מכבים לי את כל האש..."

טיפול אישי או עבודה מהבית?

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

מקבלים  התלמידים,  וארבעה  עשרים  מתוך  א'.  כיתה 
בסיום יום הלימודים חמישה עשר ילדים מעטפות סגורות. 
תשעת הנותרים מוצאים את עצמם בעמדת מיעוט ונועצים 
במעטפות  בהתרגשות  האוחזים  בחבריהם  מקנאות  עיניים 
הילדים.  מבקשים  רוצים",  אנחנו  גם  "המורה,  הנכספות. 
אבל  רוצים,  אתם  אולי  במרירות.  צוחקת  המורה  רוצים?! 
ההורים שלכם ודאי לא ישמחו לקבל הפניה דחופה לאבחון 

עבור התלמיד...
כזכור, אנו מדברים אודות כיתה הטרוגנית. חמישה עשר 

תלמידים מתוך עשרים וארבעה מקבלים הפניה לאבחון...
רבי אלימלך בידרמן שליט"א, אחד המשפיעים החסידיים 
"אני  האלו:  כדברים  משיחותיו  באחת  אמר-זעק  הידועים, 
מודה לה' שבתקופה שלי לא היה ריטלין", הוא זעק מקירות 
ליבו עם כל הטמפרמנט הגבוה המאפיין אותו. "כי אם כן 
היה - אז לא היה ר' מיילך בידרמן... היו מכבים לי את כל 

האש..."



ד"ר רות שלו, נוירולוגית בביה"ח שערי צדק, אומרת כי 
ובלב  רועדות,  בידיים  לתרופה  המרשמים  את  נותנת  היא 
ומלאי  עסיסיים  הכי  הם  הללו  המתוקים  "הילדים  כבד. 
תוכן", דברי ד"ר שלו. העניין הוא שלממסד אין כלים לקבל 

אותם, ולכן "מרגיעים" אותם עם "אמצעים" שונים. 
כמפקח חינוכי אני יכול לומר שלשמונים אחוז מהמורים 
ישנן  וחמש דקות של שיעור  ומתוך ארבעים  אין משמעת, 
וקריאות  הערות  בלי  נקיה  הקשבה  של  דקות  עשר  אולי 
של "שקט". בשאר הזמן המורה מנסה נואשות להביא את 
הכיתה למצב שקט של הקשבה ולשווא. הילדים המאתגרים 
אותם  מעביר  העמוס  המנהל  המנהל.  אל  לצאת  נקראים 
לסגן, הסגן המיואש מעביר אותם למפקח הלימודי, המפקח 
הלימודי מוסר אותם למפקח החינוכי, והוא - שכבר נמצא 
להורים.  פונה   - הממסדי  הביולוגי  המאזן  שרשרת  בסוף 
וההוא  למאבחן,  זה  לפסיכולוג,  פונים  בתורם  ההורים 

למטפל, וחוזר חלילה. 
בתווך של כל זה נמצא הילד, שלאורך כל הדרך הוא יודע 
בכל מיני צורות עד כמה הוא כישלון ולא יוצלח, וכמה רק 
מחכים לרגע שהוא יפנה את השטח. ילד כזה הוא כמו דג 
שני  אחרי  לעקוב  פעם  לי  יצא  עכורים.  במים  אבל  במים, 
דגים כאלו, שנשלחו אלינו בתור מזל אדר בתוך קופסא של 
סלטי מיקי עם שני חורי אוורור במכסה. בימים הראשונים 
בחלוף  אולם  המצומצם.  המרחב  בתוך  בעליזות  שחו  הם 
וירדה,  נעכר, החיוניות שלהם הלכה  שבוע, כשצבע המים 
והם שחו בתנועות חלשות ומעוררות חמלה. אחד הילדים 
הוסיף להם טיפת מים נקיים והם עטו עליה, מנסים לשאוב 

ממנה את החמצן שחסר להם.
חסרונות  עם  מתמודד  המאתגר.  הילד  הוא  לכך  בדומה 

כישלונות.  של  עכורים  במים  הזמן  כל  ושוחה  וקשיים, 
המים-חיים  טיפות  את  לו  לתת  יכולים  כהורים,  אנחנו, 
הללו שיתנו לו חיות ויניעו אותו, אם נעצים את הטוב שיש 
ילד יש חוזקות, רק שמתוך הרגל  וברור שלכל  בו. ופשוט 
ועצלות התרגלנו להתמקד בחסרונות ולהדגיש אותם. צריך 

לקחת יותר מרגע למחשבה ולהחליט שזו המשימה שלנו. 
את  נקבל  לא  נחת,  לנו  שעושים  המוצלחים  הילדים  על 
הגן עדן הגדול. את זה אנחנו מקבלים כבר כאן ודי בעונג. 
עבודת  יותר  שדורשים  אלו  הם  המאתגרים  הילדים  דווקא 
מידות והשקעה. כאן אנו נבחנים כהורים וכבני אדם. האם 
לא  כשהוא  גם  אותו  ולאהוב  הילד  את  לראות  יודעים  אנו 

משביע אותנו רק נחת?
יש לנו את שתי הדרכים, דרך קצרה שהיא ארוכה, והדרך 
הארוכה שהיא קצרה. בדרך הראשונה אני פוגש את ההורים 
אינטליגנציה  חוג  אולי  לך  "יש  דרך.  קיצורי  שמחפשים 

רגשית לילדים בני שש"? פונה אליי אמא. 
הורים  הנחיית  על  ממליץ  אני  לה,  עונה  אני  כזה,  בגיל 
רגשית. "אז אולי יש לך המלצה לאיזו תרפיה שתעצים את 
הילד?" היא ממשיכה לברר. רבותי. אבל אני עדיין לא ראיתי 
משקיעים  הורים  מאתגרים.  לילדים  באמת  שעזרה  תרפיה 
"כן,  אומרים:  הם  שיפור  יש  אם  אותם  וכששואלים  הון, 
הילד מאוד נהנה". אם כך, אני עונה לאותם הורים, שילחו 
את הילד לחנות ממתקים קרובה עם חמישה שקלים ותשיגו 
את אותן תוצאות. הילד ישמח מאוד ללכת וגם ייהנה, ואתם 

תשלמו רק חמישה שקלים. 
הורים מרגישים שאין להם כוח, ועל מזבח ה"אין לי כוח" 
מחוג  הילד  עם  לרוץ  יקרים,  הורים  הילד.  את  קוברים  הם 
עובדים  הורים  כוח?!  לכם  יש  הון,  ע"כ  ולשלם  לתרפיה 

קשה מאוד כדי לשלם את הטיפולים והשיעורים הללו. 
סיפר לי אדם מסוים, שהוא מוציא אלפיים שקלים בחודש 
על מורה פרטי לגמרא בשיטה מיוחדת לבנו, אבל הילד לא 
מתקדם. אחרי חצי שנה של השקעה אמר המורה שכנראה 
המלצתי  רגשי.  משהו  על  יושב  הילד  של  הקליטה  חוסר 
לבדוק  העניין,  לשורש  לרדת  ייעוץ,  לשיחת  להגיע  לאבא 

מה באמת טמון כאן. האבא ענה שהוא צריך לחשוב...
מחדש.  מסלול  מחשבים  קצרה,  שהיא  הארוכה  בדרך 
עושים חושבים בצורה אמיתית מבלי לטייח את העובדות 
וכמובן בלי האשמה. רואים איפה טעינו, ומתחילים לעבוד. 
ולהעצים  ילד  לקדם  יוכל  לא  ביותר  הטוב  הרגשי  המטפל 

אותו כמו אבא ואמא שעובדים נכון.
ישנם הורים האומרים: "תן לי הנפש, והרכוש קח לך". 
עזוב אותי לנפשי. אני משלם לך כדי שתעשה את העבודה 
במקומי. אז זהו, שאף אחד לא יעשה את העבודה במקומך, 

וטוב שכך.
למה זה טוב ואיך נראות התוצאות של כל אחת מהדרכים? 

על כך בפרק הבא בעזהי"ת.
הצלחה, שמחה ונחת. 

"היו מכבים לי את האש". המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

עדיין ישנה אפשרות להצטרף לקורס הנחיית הורים בבית שמש  הקורס מתחיל ביום ראשון 13.11.16 
הטבה מיוחדת לקוראי כל ישראל. לפרטים 050-4158805
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.
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מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!
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עידן
טראמפ
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טראמפ

לא מעט רגעים "יהודים" 
נרשמו במהלך מערכת 

הבחירות לנשיאות ארה"ב, 
זאת בכדי להשיג את תמיכת 

היהודים - תמיכה שלא 
בהכרח משפיעה באופן 

משמעותי מידי  למועמדת 
הדמוקרטית הילארי קלינטון 
הצביעו למעלה מ-70 אחוז 

מיהודי ארה"ב - היתר הצביעו 
לטראמפ  בקרב היהדות 

החרדית נרשמו חילוקי דעות: 
ראשי החסידויות הגדולות 

הורו להצביע לקלינטון 
כהכרת הטוב, אך יתר הרבנים 
הורו לתמוך בטראמפ  עם 
פתיחת הקלפיות התברר כי 
החלומות של קלינטון, שכבר 

ראתה את הבית הלבן מבפנים 
כגברת הראשונה וכמעט 

חזרה אליו כנשיאה הראשונה, 
התנפצו, כאשר בין רגע 

השתנו הנתונים שזרמו מן 
הקלפיות והצביעו על מפלה 
צורבת  סוף דבר: קלינטון 
לא הרימה את ידיה אך כעת 
מקווה כי רק לא יאזקו אותן 

בהוראת יריבה הנשיא הנבחר 
* וגם: זו הכוורת היהודית 

של טראמפ שהובילה אותו 
לניצחון
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הבחירות  מערכת 
בארה"ב  הסוערת 
בלא  התאפיינה 
רגעים  מעט 
 . " ם י ד ו ה י "
לדוגמה  כך 
ר  י כ ז ה
ד  מ ע ו מ ה
ז  י ר מ י י ר פ ב
ה  ג ל פ מ ב
הדמוקרטית 
סנדרס  ברני 
על  שהצהיר 
בעצרת  יהדותו 
מאוד  "אני  תומכים. 

להיות  משמעותי גאה  חלק  זה  יהודי, 
ממי שאני כבן אדם", אמר סנדרס. "משפחתו של אבי נרצחה 

בשואה", גילה.
הנשיא הנבחר גם לא טרח להסתיר את הקשר שלו ליהדות 
בשל העובדה כי חתנו יהודי ובתו עברה גיור. על פי הדיווחים 
הטוויטר  בחשבון  מסורתי.  חיים  אורח  על  שומרים  הזוג  בני 
שלו העלה טראמפ לפני מספר חודשים תמונה של בתו הגיורת 
מכינה תבשילי שבת יחד עם בתה. "השתיים טורחות על הכנת 
סעודת יום שישי כדי לקבל את השבת", כתב טרמאפ והוסיף: 
מאוד  אני  אולם  יהודייה,  בת  לי  שתהיה  תכננתי  לא  "מעולם 
שמח שזה קרה". בנאום פומבי גם הביע את שמחתו מכך שנולד 

לו השנה נכד יהודי נוסף, בן לבתו איוונקה.
יהודיות במהלך מערכת  לא חסכה מטאפורות  קלינטון  וגם 
בפני  נאום  נשאה  הדמוקרטית  המועמדת  הסוערת.  הבחירות 
אלפי יהודים בניו-יורק והשוותה את עצמה ללא פחות מאסתר 
המלכה שעמדה מול הקנאות האנטישמית של המן כדי להציל 
עם  ב"הסכם  במפורש  נקבה  לא  קלינטון  היהודי.  העם  את 
סיפור המגילה, הבין למה  יהודי שמכיר את  כל  איראן", אבל 

היה כוונתה.
כי "הרבה  קלינטון התייחסה לאנטישמיות בארה"ב ואמרה 
מהאנשים פה נאבקים ב-BDS. עלינו להיות מאוחדים במאבק 
אתכם.  ישתיק  לא  איש  ולדבר.  להיאבק  תמשיכו   .BDS נגד 
ניסיון  כל  לדחות  צריך  שלנו.  בעולם  מקום  אין  לאנטישמיות 
לבודד את ישראל או העם היהודי. אל תירתעו. אסור שזה יקרה 

בשום מקום".

היהדות החרדית נחלקה
ומהאנקדוטות היהודיות לקול היהודי: נהרות דיו נשפכו על 
נשכרו  אסטרטגים  בארה"ב.  בבחירות  היהודי  הקול  השפעת 
המציאות  אך  תמיכתם  את  לגייס  בניסיון  המחנות  שני  ידי  על 
כך  על 2% בלבד  עומד  היהודים בארה"ב  רחוקה מכך: אחוז 

שלא ברורים מאמצי הצדדים לגייסם לתמיכה עבורם. 
מערכת  כל  במהלך  נחלקו  ארה"ב  בקהילות  זאת,  עם 
הבחירות בסוגיית התמיכה במועמדים. מרבית הרבנים לא הורו 
פומבית למי להצביע, אך באופן פרטי ובמכתבים שיצאו על ידי 
באחד  תמיכה מפורשת  ניתנה  עסקני חלק מחצרות החסידיות 
הוא  בנושא  מפורסמים  היותר  מהמכתבים  אחד  מהמועמדים. 
במכתבו  תשמ"ה.  משנת  זצ"ל  פינשטיין  משה  רב  הגאון  של 
הורה הגר"מ "משום הכרת הטוב על כל אזרח יהודי להשתתף 
אחריות  מוטלת  אחד  כל  על  חירותנו.  על  שמגינה  במערכת 

בסיסית להירשם ולהצביע".
בחצר החסידות של מהר"א מסאטמר הורו לחסידים להצביע 
שנים  במשך  החרדית  היהדות  לצד  "ועמדה  מאחר  לקלינטון, 
בתפקיד  מכן  ולאחר  הראשונה,  כגברת  כשכיהנה  גם  רבות 
הסנאטור של ניו יורק וכשרת החוץ". במקביל, גם בחצרו של 
למזכירת  להצביע  הורו  מסאטמר,  מהרי"י  האדמו"ר  אחיו, 
המדינה לשעבר. בכרוז שפרסם הרב משה דוד נידרמן, מגדולי 
העסקנים בחצר נכתב: "קלינטון סייעה בכל תפקידיה ליהודים 
בנושאים  וכן  ותימן  איראן  יהודי  בחילוץ  בעיקר   – ולעסקנים 

רגישים ביותר".
גם בחצר חסידות סקווירא הורו להצביע לקלינטון. בחסידות 
אומנם לא נימקו את ההחלטה, אך אין ספק שזוכרים לקלינטון 
את עזרת בעלה בשחרור עצירי החסידות. כזכור, ביומו האחרון 
של ביל קלינטון בבית הלבן הוא חתם על צווי חנינה, בהם גם 
לכמה עסקני החצר החסידית השמרנית שהיו מעורבים בהונאת 
ענק. טרם החתימה נסע האדמו"ר לבית הלבן, נפגש עם הנשיא 
מהזמן  שניים  פי  דקות,  כ-45  עמם  ושוחח  הילרי,   – ורעייתו 
קלינטון  לביל  הרבי  העניק  הפגישה  בסיום  לפגישה.  שהוקצב 
דבר  החסידות,  עסקני  את  שיחנון  בו  והפציר  מכסף,  חנוכייה 

למשפחת  סקווירא  חסידות  בחצר  זוכרים  מאז  נעשה.  שאכן 
קלינטון  התמודדה  עת   ,2000 בשנת  נעורים.  חסד  קלינטון 
 1,400 מתוך  ואכן,  להילרי.  להצביע  האדמו"ר  הורה  לסנאט, 

תושבי סקווירא, 12 בלבד הצביעו בניגוד להוראה.

הליטאים בחרו בטראמפ
הישיבות  מראשי  חלק  הורו  וסקווירא,  לסאטמר  בניגוד 
כך  הורו  לא  הרבנים  אומנם,  לטראמפ.  להצביע  הליטאיות 
את  קיבלו  הם  לשאול  למי  נכנסו  כשאברכים  אך  בפומבי, 
ישיבת  אולשין, מראשי  ירוחם  רב  כך למשל, הגאון  ההוראה. 
ליקווד, הורה להצביע לטראמפ. הגר"י התייחס לאופיו הגס של 
להצביע  לא  סיבה  בכך  אין  כי  ואמר  הפרטיים,  בחייו  טראמפ 
לא  אולם  עבירות  שתי  עשה  המלך  שדוד  בגמרא  "כתוב  לו. 
איבד את המלוכה מה שאין כן בנו שלמה המלך עשה עבירה 
אחת ואיבד את המלוכה משום שיש הבדל בין העבירות בחיים 
האישיים והפרטיים לבין עבירות בנושא התפקיד והמעמד של 

המלוכה".
"להבדיל אלף אלפי הבדלות", הסביר הראש ישיבה, "ניתן 
השחיתות  של  הגדולה  הבעיה  של  הרעיון  את  מכאן  ללמוד 
אולם  האישיים  בחייו  בעייתי  הינו  טראמפ  הציבורי.  במישור 
בתקשורת  הטענות  פי  על  מושחתת  להיות  עשויה  הילרי 
בחיים הציבוריים". כמו כן, גם הגר"ש קמינצקי, ראש ישיבת 
לניו  בניגוד  כי  לציין  יש  לטראמפ.  להצביע  הורה  פילדלפיה, 
יורק, פילדלפיה נחשבת למדינה מתנדנדת, בה כל קול קובע. 
על סמך הוראה זו, ענה הגר"י אדלשטיין, ראש ישיבת פוניבז' 
וחבר מועצת גדולי התורה, לתלמידים אמריקנים שבאו לשאול 
הוא  קמינצקי  הגר"ש  לדבריו,  בטראמפ.  לתמוך  האם  אותו 

ה'מרא דאתרא' של ארה"ב ועליהם להישמע להוראותיו.
גם הגאון הצדיק רב שריה דבליצקי שליט"א הורה לאזרחי 
ארה"ב שבאו לשאול אותו במי לתמוך – להצביע לטראמפ. רב 
שריה נימק את הוראתו כי "כתוב בזוהר הקדוש, אם יש אישה 

שולטת זה דינים, מיתה ועוני".
המפלגה  עם  מזדהים  החרדים  הרבנים,  הוראת  מלבד 
מייצגת.  היא  אותן  השמרניות  העמדות  בגלל  הרפובליקנית 
מכלי  קורנבלי,  יעקב  החרדי-אמריקאי  העיתונאי  למשל,  כך 
התקשורת ג'ואיש אינסיידר אמר בראיון ל'כל הזמן' כי "הטרנד 
והלא  למועמד הרפובליקני  הוא שהיהודים החרדים מצביעים 
המצביעים  בקרב  ינצח  טראמפ  לדעתי,  לדמוקרטים.  חרדים 
על  ישפיע  זה  כמה  לדעץ  קשה  אך  מ-70%,  ביותר  החרדים 
התוצאה הסופית בפלורידה ובואהיו, שהם מדינות מתנדנדות".

בארה"ב  רבה.  משמעות  אין  החרדי  לקול  כי  לציין  חשוב 
נהוגה שיטת המנצח לוקח הכל, והיות ורוב החרדים מרוכזים 
במדינות ניו יורק וניו ג'רזי, מדינות שמצביעות באופן מסורתי 

מרבית הרבנים לא הורו 
פומבית למי להצביע, אך באופן 
פרטי ובמכתבים שיצאו על ידי 
עסקני חלק מחצרות החסידיות 
ניתנה תמיכה מפורשת באחד 
מהמועמדים. אחד מהמכתבים 
היותר מפורסמים בנושא הוא 
של הגאון רב משה פינשטיין 
זצ"ל משנת תשמ"ה. במכתבו 

הורה הגר"מ "משום הכרת הטוב 
על כל אזרח יהודי להשתתף 

במערכת שמגינה על חירותנו. 
על כל אחד מוטלת אחריות 
בסיסית להירשם ולהצביע

הרב וייסבורד מצביע במונסי

טראמפ בנאום הניצחון
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במרוץ  לקולותיהם  רבה  משמעות  אין  הדמוקרטי,  למועמד 
ואף  רבה  הצהרתית  משמעות  לכך  הייתה  זאת,  עם  לנשיאות. 

"הכרת הטוב" בחלק מהמקרים.
בחירתו של המועמד הרפובליקני לנשיאות ארה"ב, ותבוסתה 
רבנים  בקרב  גם  לתגובות  זכו  הדמוקרטית,  המועמדת  של 
ומקובלים. המקובל הגה"צ רבי דב קוק, הביע שמחה רבה על 
הברית.  ארצות  של  ה-45  לנשיא  טראמפ  דונלד  של  בחירתו 
חתנו הרב רפאל קוק, סיפר כי חמיו בירך שהחיינו כשנודע דבר 
ניצחונו של טראמפ. החתן הסביר בשם חמיו את הברכה, ראשית 

על שעברנו בשלום את תקופת שלטונו של אובמה.
והסיבה  קלינטון".  "שניצלנו מהעמלקית  היא  השניה  הסיבה 
השלישית לדברי הרב קוק, היא מכיוון ש"טראמפ הוא כמו כורש 

שנתן רישיון לבנות את בית המקדש השני". 

על הקרשים הפוליטיים
ונקל  שהפסידה,  לקלינטון,  הצביעו  לא  ברובם  החרדים  אז 
לנחש שבגילה המופלג לא היה פשוט למתמודדת הדמוקרטית 
שנה  השבוע  חתמה  קלינטון  הילארי  הכבד.  ההפסד  את  לספוג 
וטלטלות  דרמות  רווי  אכזרי,  קמפיין  של  אינטנסיביים  וחצי 
ליריבה  הצורב  ההפסד  לאחר  יממה  אך  בבריאותה.  גם  שפגעו 
דבריה  את  ונשאה  המצלמות  מול  אל  התייצבה  היא  טראמפ, 
לאומה, כשלאחר מכן ככל הנראה היא תיגנז בדפי ההיסטוריה 
לא  אך  הפסדים,  שספגו  מועמדים  של  מפוארת  רשימה  כמו 

צורבים כפי שהיא חוותה. 
לטובת  איתו  לעבוד  והצעתי  טראמפ  דונלד  את  "בירכתי 

שנישא  שלה  ההפסד  בנאום  קלינטון  פתחה  שלנו",  המדינה 
קיוותה  היא  בוטח  בקול  ישראל.  שעון  רביעי  יום  של  בערבו 

איננה  "זאת  האמריקאים.  לכל  מוצלח  נשיא  יהיה  שטראמפ 
ואני  רבים,  כך  כל  ושבעבורה עשינו מאמצים  התוצאה שרצינו 
ניצחנו בבחירות האלה למען הערכים שאנו  מצטערת על שלא 

שותפים להם והחזון שיש לנו למען ארצנו".
"אני יודעת עד כמה אתם מאוכזבים", פנתה קלינטון לעשרות 
בהם  עוררה  טראמפ  ניצחון  על  שהבשורה  מצביעיה  מיליוני 
חלחלה מן הלא נודע. "מאחר שגם אני חשה אכזבה. כמונו עוד 
עשרות מיליוני אמריקאים שהשקיעו את תקוותיהם וחלומותיהם 
במאמץ הזה. זה כואב, ויכאב עוד זמן רב. אבל אני רוצה שתזכרו 
את זה: מסע הבחירות שלנו לא נעשה בשביל אדם אחד או אפילו 
בשביל מערכת בחירות אחת. הוא נעשה למען המדינה שאנחנו 
כולם  את  המכילה  תקוות,  שמלאה  אמריקה   - ובונים  אוהבים 
ממה  יותר  הרבה  מפולגת  שמדינתנו  ראינו  הרחב.  הלב  ובעלת 
בה.  אאמין  ותמיד  באמריקה  עדיין מאמינה  אני  אבל  שחשבנו, 
ואם גם אתם מאמינים, עלינו לקבל את התוצאה הזאת ולצפות 

לעתיד".
ואמרה  הבחירות  בתוצאות  הכרתה  את  ביטאה  היא  בהמשך 
לקבל  חייבים  אנחנו  שלנו.  הנשיא  יהיה  טראמפ  "דונלד  כי 
הדמוקרטיה  להנהיג.  הזדמנות  לו  ולתת  פתוח  בראש  אותו 
בדרכי  השלטון  העברת  את  מקדשת  שלנו  הקונסטיטוציונית 
שלום. אנחנו לא רק מכבדים את העיקרון הזה. אנחנו מוקירים 
אותו. אנחנו גם מקדשים את שלטון החוק, את העיקרון שכולנו 
שווים בזכויותינו ובכבודנו, בחופש הדת והביטוי. אנחנו מכבדים 

גם את הערכים האלה ואנחנו חייבים להגן עליהם".
אולי כמטאפורה, אמרה קלינטון בסיום דבריה לקהל הנשים 
שהאזין לה. "אני יודעת שעדיין לא ניפצנו את תקרת הזכוכית, 
אבל יום אחד מישהי מכן תצליח", חתמה המועמדת שבתחילת 

מרבית הרבנים לא הורו 
פומבית למי להצביע, אך באופן 
פרטי ובמכתבים שיצאו על ידי 
עסקני חלק מחצרות החסידיות 
ניתנה תמיכה מפורשת באחד 
מהמועמדים. אחד מהמכתבים 
היותר מפורסמים בנושא הוא 
של הגאון רב משה פינשטיין 
זצ"ל משנת תשמ"ה. במכתבו 

הורה הגר"מ "משום הכרת הטוב 
על כל אזרח יהודי להשתתף 

במערכת שמגינה על חירותנו. 
על כל אחד מוטלת אחריות 
בסיסית להירשם ולהצביע

"החרדים של טראמפ" בתפילת ערבית בליל הניצחון

לכאן יכנס בקרוב. החדר הסגלגל

טראמפ וסגן הנשיא מייק פנס
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ליל הבחירות עוד חגגה את ניצחונה, אך בסיומם היא מציינת 
את מותה הפוליטי.

הכוורת של טראמפ
המהדהד,  ניצחונו  על  החגיגות  סיום  עם  הקרובים,  בימים 
יחל נשיא ארה"ב הנבחר בסבב מינויים של מי שיכונו 'הכוורת' 
חברי  להיות  המיועדים  קודמים,  לנשיאים  בניגוד  הקרובה. 

הכוורת, הם תומכי ישראל ברובם ויש אפילו חובש כיפה. 
בין היתר ניתן למנות את דיויד פרידמן המשמש כיועצו של 
ימין מובהק ומשמש  הנשיא לענייני ישראל. פרידמן הוא איש 
כיו"ר אגודת ידידי בית אל. בעבר הוא הביע לא פעם את תמיכתו 
במהלך  תומכים  מטה  בהם  הקים  ואף  בהתנחלויות  בבנייה 
הבחירות. פרידמן ככל הנראה ימונה לשגריר ארה"ב בישראל, 

מה שעשוי להביא לשיפור ביחסי המדינות. 
תומך ישראל נוסף הוא רודי ג'וליאני הנחשב לידידו של ראש 
הממשלה ומי שכיהן כראש עיריית ניו יורק. ג'וליאני, לו טראמפ 
חייב במידה רבה את הניצחון, אמר לאחרונה כי "ישראל צריכה 
לדחות את פתרון שתי המדינות". לדבריו, "זה נשמע טוב כאשר 
אומרים 'פתרון שתי המדינות', אבל זה לא המצב האמיתי. כי 
יש מדינה אחת שבה יש דמוקרטיה, ערכים, שלטון חוק ואכיפת 
חוק בעוד השנייה עשויה משותפות של שתי קבוצות. קבוצה 
אחת, חמאס, שהיא ממש ברברית וקבוצה שנייה אש"ף, שהיא 
מושחתת. משהו התפספס ביחס שלנו לישראל בתמיכה בשתי 
שתהיה  אינטרס  אין  לישראל  קרה.  זה  מתי  יודע  ואיני  מדינות 

לידה מדינת טרור ואם לא הייתה ישראל". ג'וליאני, ככל הנראה, 

ימונה לתפקיד שר המשפטים. 

ונחשב  אינדיאנה  מדינת  מושל  הוא  פנס,  מייק  הנשיא  סגן 

כאשר  שלב.  בכל  בישראל  התומכים  הפוליטיקאים  מן  לאחד 

אמורה  שהייתה  פגישה  פנס  דחה   ,2014 בשנת  בישראל  ביקר 

מייק  גם  מאזן.  אבו  הפלסטינית  הרשות  יו"ר  עם  להתקיים 

האקבי, מושל ארקנסו לשעבר, הנחשב לאחר ממקורבי טראמפ, 

הוא  ושומרון  ביהודה  האחרון  ובביקורו  בישראל  נלהב  תומך 

אמר: "אני רואה את יו"ש כחלק בלתי נפרד מישראל. אתמוך 

בחיזוק ההתיישבות היהודית ביו"ש ואמשיך לראות במקום הזה 

מולדתו וארצו של העם היהודי".

ניוט  "הפלסטינים הם עם מומצא", על המילים הללו חתום 

גינגריץ',  הבא.  המדינה  מזכיר  אולי  להיות  שעשוי  גינגריץ' 

הייתה  שלא  לזכור  "צריך  כי  פעם  אמר  לנתניהו  גם  המקורב 

מדינה פלסטינית, אלא רק חלק מהאימפריה העותמנית. באופן 

היסטורי, הפלסטינים חלק מהקהילה הערבית".

גרינבלט שהיה מבכירי  ג'ייסון  הוא  פחות משפיע  לא  ואיש 

הקמפיין של טראמפ. גרינבלט, חובש כיפה, נחשב לתומך נלהב 

לאחרונה  לדוגמה  כך  לטובתה.  פעם  לא  והתבטא  ישראל  של 

התייחס לנושא הסכסוך הפלסטיני ואמר הוא "נרגש מהאפשרות 

שיימלא תפקדי ביצירת שלום במזרח התיכון".

האם ההבטחות והתקוות יתממשו? ימים יגידו.



17.3.2015, יום הבחירות לכנסת ה-20, כמה דקות 
לפני שעת המדגם – 22:00. 

אולפני התקשורת מלאו בפרשנים שכבר שלושה 
חודשים פמפמו שהעם מאס בביבי, וזהו הפעם סוף סוף 
הוא הולך הביתה. גם בדקות ההן, הם המשיכו בלהג. תוצאות 
בלהג,  קצת  עוד  להמשיך  האפשרות  את  להם  סיפקו  המדגם 
אבל ככל שנקפו הדקות, החיוך נמחק, וההבנה חילחלה ששוב 
היה  לא  שזה  התברר  בוקר  לפנות  רק  זה.  את  עשה  "הקוסם" 
הפוליטיקה  ראתה  לא  שכמותו  מהדד,  אאוט  נוק  אלא  ניצחון, 

הישראלית שנים ארוכות. 
ומאמינים  פעם,  אף  מתייאשים  לא  האמיצים,  פרשנינו  אבל 
של  דקות  כמה  לקשקש".  עוד  אפשר  דולק  שהמסך  זמן  ב"כל 
והם  להם,  הספיקו  בחופזה,  שנאמרו  זה"  את  החמצנו  "איך 
האמריקנית  הבחירות  מערכת  טריים.  לוקשים  למכור  המשיכו 
את  השכיחה  כאילו  ובשערורייה,  בששון  עלינו  שהתרגשה 
לזרום.  המשיכו  המלומדות  והפרשנויות  המפואר,  הכישלון 
במקום שיתקשרו לעמיתיהם האמריקנים, ויספרו להם מה שווים 
התנפלו  הם  צניעות,  בהלכות  פרק  אותם  ילמדו  או  הסקרים, 

בהתלהבות על סקרים אחרים.
מערכת הבחירות התקדמה, המיליארדר הכי לא צפוי, הצליח 
התחזיות  למרות  הרפובליקנית,  המפלגה  במועמדות  לזכות 
שמדובר בקוריוז חולף, אבל זה לא לימד את ידידינו המלומדים 

באולפנים בארה"ב מאומה. וככה הגענו אל הלילה הדרמטי. 
לו  אין  אמרו.  הם  לישון,  ללכת  אפשר  אמרו.  הם  גמור,  זה 

סיכוי, הם אמרו. 
נדע מי  הלילה התחיל כחול דמוקרטי. תוך כמה שעות כבר 
המנצחת, הבטיחו לנו בחיוך זחוח. באולפנים הישראלים, עברו 
מהאולפן בארץ הקודש לאולפן על גגות בנייני ניו יורק, ומשם 
למטות המועמדים וחוזר חלילה וחס. הכתבים שנשלחו למטה 
במרכז  הענק  האולם  במיוחד.  מבסוטים  נראים  היו  קלינטון, 
לניצחון,  מוכן  היה  הסימלית  הזכוכית  תקרת  בעל  הקונגרסים, 
אך ורק לניצחון, והם ממש התרגשו. כמעט כמו ילד בר מצווה 
במטה  גזירה  לארץ  שנשלחו  אלו  לעומתם  לתורה.  בעלייה 
טראמפ, שידרו עגמומיות, בדיוק כמו האולם בו היו. קטן, ולא 

ממש מרשים.
את  ולהניח  עיניים  לעצום  שקלתי  כבר   2:30 השעה  לקראת 

הראש על הכר, לכמה שעות. אלא שאז התחילה הדרמה.

אולי  רב,  באיחור  נזכרו  האמריקניות  התקשורת  רשתות 
לנקוב בשם המנצח במדינות  וסירבו  זהירות,  קצת  לנקוט  מדי, 
לפי  נוסף,  מדגם  מתפרסם  חצי שעה  מדי  השונות.  המתנדנדות 
התקדמות סגירת הקלפיות במדינות השונות, והמשפט "טו ארלי 
של  להמנון  הפך  להכריז,  בכדי  מדי  מוקדם  כלומר,  קול",  דה 

הערב.
הדקות חלפו, הרגעים נקפו, ופני הפרשנים חפו. מפלס המתח 
עלה בהדרגה, והדרמה החלה להתהוות מול עינינו. לא כל יום 
רואים התרסקות אדירה בשידור חי בהילוך איטי. ספירת הקולות 
בפלורידה התקדמה במהירות, ולמרות הובלה לכמה דקות של 
קלינטון, הצבע האדום השתלט על המדינה. זה כמובן לא מנע 
בקש,  האוחז  כטובע  במיקרופון,  ולנופף  להמשיך  מפרשנינו, 
וגם  לא,  קלינטון  אבל  פלורידה,  את  חייב  ש"טראמפ  ולהסביר 
את  לו  מבטיח  לא  זה  אלקטוריה,   29 ואת  אותה  ייקח  הוא  אם 

הנשיאות". 
אחד הדברים היותר מדהימים באותו לילה, היה לוח המחוונים 
שהציגו  שעונים,  מכמה  הורכב  הלוח  טיימס".  יורק  ה"ניו  של 
את אחוזי הסיכוי של המועמדים לזכות בתפקיד, על פי חישוב 
שמסובך יותר מקוקו של ילדה בגן חובה. המחט שהייתה כחולה 
בוודאות לאורך יום הבחירות ובתחילת הערב, הפכה לאדומה. 
ובעל השער האדמוני התקרב במהירות אל קו 270 האלקטורים 
לנו  הסבירו  הערב  בתחילת  קו, שעוד  אותו  לניצחון.  הדרושים 
שיהיה לו קשה מאוד, עד בלתי אפשרי לעבור את "חומת האש 

הכחולה", אותן מדינות דמוקרטיות בימים כתיקונם. 
בסביבות השעה 5:00 שעון ישראל, נשבר גבי ודאבו עצמותי. 
נשכבתי במיטה, תוך המשך המעקב אחרי הדיווחים הזורמים. 
לישון  לך  ניצח,  המשוגע  "יאללה  התעוררה.  רעייתי  ב-5:40, 
כבר". את המשפט הזה כבר לא ידעתי אם אני שומע במציאות, 
כדי  דקות,   180 מקץ  התעוררתי  הליל.  מחלומות  חלק  שזה  או 
מוצלחים,  פוליטיים  הימורים  שורת  אחרי  סופי.  שזה  להבין 
לפיהן משה ליאון היה אמור לכהן כראש עיריית ירושלים ועוד, 

סוף סוף קלעתי.
נאום  לניצחון,  ורק  אך  התכוננה  קלינטון  גדול.  היה  ההלם 
תבוסה כלל לא נכתב שם. הביטחון המופרז גרם לה לשכור אולם 
מר.  בבכי  שפרצו  באוהדים,  וגדוש  עמוס  שהיה  וענק,  מפואר 

ממש כציפי לבני ב-96' כשחשבה שביבי הפסיד את הבחירות. 
עד כמה קלינטון היא מועמדת חלשה? היא לא הייתה מסוגלת 
איתם.  ולדבר  ארוכות  שעות  שהמתינו  לתומכיה,  לצאת  אפילו 

בניגוד לכל מובס בהיסטוריה הפוליטית, שידע להתייצב ולומר 
הקמפיין  מנהל  את  לשלוח  העדיפה  היא  לא.  היא  "הפסדנו". 

שלה ג'ון פודסטה, שימלמל כמה מילים נבובות.
טראמפ מצידו לא באמת התכונן לניצחון. האיש שהרהבתנות 
היא שמו השני, וצובע את קירותיו זהב סתם בשביל הכיף – נשא 
פאר  ונטול  בערך,  איש   3,000 קטן,  באולם  הניצחון  נאום  את 
אפילו  כי  יאמר,  הפרשנים  של  לזכותם  הילטון.  במלון  מיוחד 

המטה שלו תדרך על הפסד מסתמן כמעט עד הרגע האחרון.
על  דיונים  כמה  קיימו  שלפחות  בישראל,  לעמיתיהם  בניגוד 
לא  העולמית,  הליברלית  התקשורת  נכשלנו,  ואיך  טעינו  איפה 
בעיתונים  העדיפו,  שם  החזה.  על  להכות  מיוחד  צורך  מוצאת 
רבים, לפרסם כותרות שממשיכות להשמיץ ולהכפיש את הנשיא 

הנבחר. קבלת הכרעת הבוחר הם קוראים לזה. 
אני  שכעיתונאי  זה  יפה  שיותר  )כמובן  בפרשנים  שיפה  מה 
כותב על עיתונאים "הם"(, זה לא רק מה הם אמרו, אלא איך הם 
'כך  ניתוחים סטטיסטים, אתה בא ואומר  אמרו. יש סקרים, יש 
נראה לעניות דעתי', 'נראה דיש לומר' – ניחא. אבל היומרנות, 
אפיזודה  הוא  מחיינו.  יעלם  "הוא   – והנחרצות  הנפיחות 
שתשכח". אנשים המוגדרים "עיתונאים בכירים", אמרו 4 שעות 
היא הנשיאה  אין ספק שהילרי   – כנשיא  הוכרז  לפני שטראמפ 

הבאה. 
אם  הפרשנים.  כישלון  את  להבין  אפשר  האינטרנטי  בעידן 
פעם בימים ההם, עיתונאי היה צריך לכתת רגליו בשביל לדווח 
על מה קרה ומה היה, היום יושבים מול מסך מחשב ומכשירים 
נפש  יודעים  הדוברים  ליין.  און  הכל  את  ומקבלים  סלולאריים 
ומדיה.  מידע  חומרים,  של  בכמויות  אותנו  ומזינים  עיתוניהם 
העצלנות שגורמת לנו להסתגר במרחב הבטוח, לקרוא רק אנשים 
שדעותיהם כדעותינו, יוצרת את הבועה. הבעיה הקשה מתחילה, 
אנשים  עוד  ויש  בבועה,  חי  לעצמך, שאתה  מזכיר  לא  כשאתה 
ביקום ואתה בטוח ומשוכנע, שמה שקראת ברשתות החברתיות, 

זה באמת מה שקורה. 
בחירות  לנצח  שוב,  הוכיחה  קלינטון  לסיום:  ומילה 
עובדת  נגטיביות  נגטיבי.  להיות  מספיק  לא  כמיינסטרים 
למועמדים שמצטיירים כאנטי ממסדיים, כמו טראמפ. אבל לבא 
ולומר תבחרו בי כי המועמד השני נורא ואיום ואני ממשיכה את 

מורשת אובמה – זה לא עושה את העבודה. 

שמעון ליברטי

הבועה שהתפוצצה

ג'ייסון גרינבלט, יועץ הנשיא החרדי
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שמחה מוקדמת

רואים  לא  מכאן,  שרואים  דברים 
הזו,  החבוטה  הקלישאה  משם. 
סיטואציות,  מעט  בלא  הנשמעת 

הבחירות  לתוצאות  גם  נכונה 
בארה"ב. עם היוודע ניצחונו של טראמפ, 
יצא חלק מן הציבור הישראלי במחולות 
על בחירתו של הנשיא שנראה לעת עתה 
כי לא ימשיך את מורשת הנשיא הנוכחי 
ברק אובמה. על פניו, טראמפ יהיה שונה 
יועציו תומכי ישראל, חלקם  במדיניותו: 
משכבר  לידידו  נחשב  והוא  יהודים  אף 
אחד  שדבר  אלא  נתניהו,  של  הימים 
שוכחים החוגגים, וזו הקלישאה הנבובה 

הפותחת את הטור הנוכחי.
מערכת  לכל  מדינה,  לכל  נכון  הדבר 
אדם  נדרש  בה  סיטואציה  ולכל  בחירות 
לגייס תמיכה בטרם הוא זוכה למבוקשו. 
אינם  מטבעם,  בחירות,  הצהרות 
לגייס  בכדי  אלא  לקיימם,  בכדי  נאמרות 
המשפט  פוליטית.  תמיכה  באמצעותם 
לקיים",  הבטחתי  לא  אבל  "הבטחתי, 
שניסו  פרשנויות  כותבי  מעט  לא  שימש 
הפוליטיקאי  מדוע  לקוראיהם  להסביר 
נכון  הבטחותיו.  את  קיים  לא  התורן 
הנבחר  הנשיא  טראמפ:  לגבי  הדבר 
הצהיר במהלך מערכת הבחירות לא מעט 
כביטול  לכת  מרחיקות  חלקן  הצהרות, 
תקדים  חסרות  וחלקן  הגרעין  הסכם 

אביב  מתל  האמריקאית  השגרירות  כהעברת 
בעיני  משמעותי  אך  סמלי  צעד  לירושלים, 

העולם הערבי. 
מבלי להתייחס להצהרות סותרות של הנשיא 
בלשונו  כך  גם  הידוע  טראמפ,  דונלד  הנבחר 
הוא  כי  להאמין  קשה  והמשתלחת,  המהירה 
לקו  מעבר  להתנחלויות  היסטורי  הכשר  יעניק 
הירוק בדמות אישור המשך הבנייה ורוח גבית 

להסדר בעמונה מהסיבות שיפורטו להלן.
גם בישראל המצב דומה: מידי בחירות חלק 
מן המועמדים, בעיקר מנהיגי המפלגות הימין, 
שעל  בנושאים  הצהרות  להפריח  ממהרים 
מממשים  אינם  הבחירות  ולאחר  היום,  סדר 
עושה  נתניהו  הממשלה  ראש  הבטחותיהם. 
זאת עם ההבטחה לשינוי שיטת הממשל אותה 
מזמן  עוד  בחירות  מערכת  מידי  שולף  הוא 
התמודדותו על ראשות הממשלה בשנת 1996, 
עם  זאת  עשה  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
הפרחת איומים חד משמעיים לכיוונו של מנהיג 
חמאס עד למינויו לתפקיד מיניסטריאלי, או אז 
הסתגר שר הביטחון בלשכתו וקיווה כי ישכחו 

את הבטחותיו. 
הפותחת  הקלישאה  היא  הפשוטה  הסיבה 
לא  מכאן,  שרואים  דברים  אלו:  שורות  את 
זאת הפרשן אמנון  וכמו שהגדיר  רואים משם. 
כי  להיות  יכול  האם  נשאל  כאשר  אברמוביץ' 
בהחלטותיו  נוטה  המטכ"לי  הדרג  בישראל 
לעיתים  הפוליטית.  המפה  של  השמאלי  לצד 

החזיקו  לתפקידם  מינויים  שעד  מפקדים  אלו 
השיב  אברמוביץ'  ניציות.  פוליטיות  בעמדות 
זו אינה שמאלנות, אלא מקצוענות.  בבהירות: 
הנראים  צעדים  מחייבת  המקצועית  המציאות 
כלפי חוץ כשמאלנים. אדם בעל תפקיד בכיר, 
שר  ממשלה,  ראש  זה  יהא  אם  משנה  ולא 
ביטחון או מפקד בכיר נחשף לשיקולים שונים. 
המינוי לתפקיד הרם, חושף בפני בעל התפקיד 
את  כשהפריח  אליהם  נחשף  לא  אשר  רבדים 
את  משתנות.  החלטותיו  ומשכך  הצהרותיו, 
רבדים אלו, אגב, הוא לא יכול לחשוף בחלקם 

לציבור, לרוב מטעמי חיסיון וביטחון. 
יותר.  בולטת  הסיטואציה  הברית  בארצות 
רוב הפרשנים האמריקנים, לא  פי  טראמפ, על 
מדיניות  את  הציג  כאשר  דבר  וחצי  דבר  הבין 
מביתו  גם  לגינויים  שזכתה  שלו  ההגירה 
נכון  הדבר  הרפובליקנית.  המפלגה  הפוליטי, 
גם לשאר הנושאים בהם הבטיח טראמפ לשנות 
במשרה  שימש  לא  מעולם  האיש  עולם.  סדרי 
סך  העסקי.  במישור  הסתכם  ניסיונו  ציבורית, 
אינם  ציבור  נבחר  בפני  העומדים  השיקולים 
שיקולי רווח והפסד אלא טובת הכלל ואילוצים 
טובת  הברית,  ארצות  של  במקרה  הכרחיים. 
לקבל  יהיה  ניתן  לא  כולו,  העולם  היא  הכלל 

החלטות פרסונליות בלי להתייחס להשלכות.
לראות  היה  ניתן  היחסית  לרגיעתו  סימנים 
לאחר  מיד  נשא  אותו  המפויס-משהו  בנאום 
כי  תומכיו,  בעיני  לפחות  צפוי,  היה  הניצחון. 

הוא יכתוש את המתמודד הדמוקרטית הילארי 
כנגדה  לפתוח  הבטחתו  על  ויחזור  קלינטון 
בפרשיות  מעורבותה  על  פליליים  בהליכים 
כזה  בציבור  ישתלח  הפחות  לכל  או  המיילים 
או אחר כפי שנהג לכל אורך מערכת הבחירות. 
טראמפ בחר במקום זאת להשתמש בלשון רכה 
ולפנות גם למתנגדיו. יש שיאמרו כי הדבר נהוג 
בכל מערכת דמוקרטית, אך עם טמפרמנט כמו 

זה של הנשיא הנבחר, הדבר בלט.
הסוערת  הבחירות  מערכת  לאחר  כעת, 
למדוד  טראמפ  צפוי  מימיה,  ארה"ב  שידעה 
את החלטותיו על פי פרמטרים מקצועיים, ולא 
בנאומיו בעצרות  זכה  לו  הרייטינג  פי מדד  על 
לארצות  הבחירות  במערכת  דבר  לשם  שהפכו 

הברית.



יש קו מקביל אותו ניתן למתוח בין ניצחונו 
נתניהו  בנימין  של  לזה  טראמפ  דונלד  של 
הפחד  זה  היה  בשניהם  האחרונות.  בבחירות 
בארה"ב,  לקלפיות.  המצביעים  את  שהניע 
הפחד משלטון השחיתות של קלינטון, מהגירת 
במקומות  וממחסור  הטרור  מעליית  מוסלמים, 
של  הכלכלית  מדיניותה  בעקבות  עבודה 

קלינטון. 
המצביעים  את  הניע  הפחד  בישראל  גם 
מערכת  כל  במהלך  קצרה:  תזכורת  לקלפיות. 

לכלי  מלהתראיין  נתניהו  נמנע  הבחירות 
הבחירות  לפני  האחרונים  בסקרים  התקשורת. 
לבוז'י  ברור  ניצחון  ברורה:  הייתה  המגמה 
נתניהו  יצא  זה  בשלב  לליכוד.  ותבוסה  הרצוג 
לקרב חייו והעניק ראיונות לכל כלי התקשורת 
הציוני'  'המחנה  של  מעלייתה  הזהיר  בהם 
להסכמים  מביא  היה  שלטענתו  דבר  לשלטון, 
הצטרף  לכך  הפלסטינים.  עם  לכת  מרחיקי 
קרא  הוא  בו  הבחירות  מיום  הידוע  הסרטון 
נוהרים  ''שהערבים  מכיוון  להצביע  לציבור 
הפחד  כי  התברר  יום  של  בסופו  לקלפיות''. 

ניצח.
על  קובל  נתניהו  מבוחריו של  קטן  לא  חלק 
הגבוהים  המיסים  המחיה,  יוקר  הדיור,  מחירי 
נעלמו  אלו  כל  לעיתים.  המעורער  והביטחון 
שהיה  נודע  הלא  מן  הפחד  הפחד.  הופעת  עם 
קטן  לא  חלק  גם  הרצוג.  של  בניצחונו  כרוך 
עם אמירותיו  לא הסכים  מבוחריו של טראמפ 
כנגד מיעוטים, אך ביום הבחירות אלו הצביעו 
מן  הפחד  אחת:  מרכזית  מסיבה  ברגליים, 

האלטרנטיבה. 
ובארה"ב  בישראל  הסוקרים  תבוסת  את  גם 
ניתן  בלתי  הוא  הפחד  רגש  כך:  להסביר  ניתן 

לחיזוי. 

הפחד ניצח. נתניהו בסרטון 'הערבים נוהרים לקלפיות'

יעקב אמסלם

מוטב כי החוגגים את ניצחונו של טראמפ בישראל יאפסנו את רגשותיהם: פוליטיקאים 
לא ממהרים לקיים את הבטחותיהם, בוודאי כאשר המתמודד התורן לא נחשף מעולם 

למערכת שיקולים ציבורית סבוכה כמו זו בבית הלבן  וגם: המציאות הוכיחה כי מה שהיה 
טוב לנתניהו, היה טוב גם לטראמפ

טראמפ, על פי רוב הפרשנים האמריקנים, לא הבין דבר וחצי דבר כאשר הציג את מדיניות ההגירה שלו שזכתה 

לגינויים גם מביתו הפוליטי, המפלגה הרפובליקנית. הדבר נכון גם לשאר הנושאים בהם הבטיח טראמפ לשנות סדרי 

עולם. האיש מעולם לא שימש במשרה ציבורית



סניף בני ברק
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שנת 1992 תיזכר על ידי לא מעט ארגוני ביון מערביים כשנה בה 
נחשפו מסמכי 'מיטרוקין' שהביאו לתפיסתם של למעלה מ-1,000 

סוכני ריגול סובייטים  ד"ר רונן ברגמן שחשף לאחרונה את 
המסמכים הנוגעים לריגול הישראלי, חולל רעידת אדמה כאשר 

התברר כי בין המרגלים הישראלים היו ח"כים, אלוף בצה"ל ובכירים 
בשירות המדינה  בשיחה ל'כל ישראל' דוחה ברגמן את טענות 

השב"כ המבטל את המסמכים )"כל סוכן שנמצא במסמכים הללו, 
מוכיח שהשב"כ לא הצליח במלאכתו"(, מבטל את החששות מנקמת 

הרוסים )"לא חושב שהם יפגעו בעיתונאים ישראלים"( ומסביר 
מדוע הפרק הרביעי בסדרה נגנז )"2 גופי מודיעין מערבים בכירים 

הפעילו לחץ כדי למנוע את פרסום הכתבות"(

יעקב אמסלם

מיטרוקין
מסמכי
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ד"ר רונן ברגמן

מיטרוקין
מסמכי
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שזה  האמין  לא  הבריטי  הפקיד 
על  שהתדפק  האלמוני  לו.  קורה 
הבריטית  השגרירות  דלתות 
 ,1992 חורף  בשלהי  בלטביה 
הניח בידיו ערימת מסמכים שלא 
ביון  סוכנות  מביישת  הייתה 
במסמכים  קלה  הצצה  מערבית. 
שהזדהה  האלמוני  העביר  אותם 
כי  הבהירה  מיטרוקין,  ואסילי  בשם 
במסמכים  מתקתקת:  בפצצה  מדובר 
הופיעו שמות סוכנים ורשתות ריגול שהפעיל הקג"ב במערב, 
במסמכים.  שתועדה  הקג"ב  מטה  של  עניפה  פעילות  לצד 
מיטרוקין קבע פגישה נוספת לאחר זמן מה ואליה הגיע עם לא 
מדובר  כי  הבריטים  הבינו  זה  בשלב  מסמכים.  מ-2000  פחות 
במכרה זהב, ולפגישה אחריה נשלח נציג מיוחד משירות הביון 

הבריטי בלונדון. 
ג'ון  הממשלה  ראש  תאוצה:  לתפוס  הדברים  החלו  מכאן 
משפחת  של  הברחתה  את  ואישר  בפרטים  עודכן  מייג'ור 
מרוסיה  המסמכים  אלפי  עשרות  והעברת  מרוסיה  מיטרוקין 
המסמכים,  החשאי.  המבצע  על  ידעו  מעטים  רק  ללונדון. 
שהוחבאו בכדי חלב בבית הקיט של מיטרוקין, הוברחו במבצע 
מורכב והגיעו לידיהם של שירותי הביון הבריטים שקפצו על 
של  הגרעין  סודות  גניבת  מסחררים:  היו  הממצאים  המציאה. 
ארה"ב, הריגול הרוסי העמוק במדינות צרפת וגרמניה ואפילו 
ההאזנה לשיחות מזכיר המדינה דאז של ארצות הברית, הנרי 

קיסינג'ר.
מיטרוקין  ואסילי  ידי  על  שנים  במשך  שנאספו  המסמכים, 
בעולם  רבתי  סערה  עוררו  בקג"ב,  בארכיון  כבכיר  ששימש 
הביון בכלל ובמדינות בהם התקיימה רשת ריגול רוסית בפרט. 
ההשפעה הייתה מידית. סוכני קג"ב נלכדו, מבצעי ריגול בכל 
העולם חוסלו ומבוכה רבה השתררה עת נתגלה כי חלק גדול מן 

הסוכנים הגיעו לעמדות השפעה משמעותיות בארצם. 
מסמכי מיטרוקין שהו במהלך כל השנים בידי סוכנות הביון 
אליהם.  גישה  הייתה  לא  אחד  לאף  מלבדם  כאשר  הבריטית 
מעט  לא  אז  ומני  לעולמו  מיטרוקין  הלך  שנים  כתריסר  לפני 
עיתונאים חפצו לשים את ידיהם על המסמכים הטומנים בחובם 
חומרים מפלילים על אישים בכירים בשלל מדינות. חלק גדול 
ובחודשים  הבריטי  הביון  בידי  לפרסום  הותר  המסמכים  מן 

האחרונים הגיעו חלקים ממנו לידי עיתונאים ישראלים. 
עיתונאי  נהרי,  אורן  זה  היה  הישראלים,  העיתונאים  מבין 
יו"ר  כי  עולה  הנ"ל  מהמסמכים  כי  שחשף  הראשון,  הערוץ 
הרשות הפלסטינית אבו מאזן, היה סוכן קג"ב בשנת 1983. אבו 
מאזן, כך לפי הדיווח, נקרא "קרוטוב". חפרפרת, ברוסית. אלא 
שעל הדיווח הזה נטען כי אינו נכון. ראובן מרחב, איש המוסד 
מזרח  של  הריגול  סיכול  על  אחראי  שהיה  לשעבר,  והשב"כ 
אירופה בישראל אמר ל'הארץ' כי מטרת הקג"ב הייתה להאדיר 
את שם הסוכנות על ידי הצמדת שמות מוכרים. "הק-ג-ב, בכל 
גלגוליו, הוא ארגון של מעצמה גלובלית, המקיים מעקב אחרי 

אנשים, תהליכים, תנועות לאומיות ומדינות", הסביר מרחב. 
"לעבאס היה תיק בק-ג-ב בו הצטברו הדיווחים מהסייענים 
אפשרויות  נבדקו  שגרה  שבדרך  סביר  במגע.  עמו  שבאו 
להמשיך במגעים, כמו עם פעילים אחרים. גם אם שמו של אבו 
מאזן נשמר בק-ג-ב כסוכן, הרי מעבר להיותו איש קשר מדיני 
בכיר, הוא לא היה סוכן רוסי...מה שרואים משם - אינו בהכרח 
ידי  על  שמו  את  להאדיר  לק-ג-ב  טבעי  כאן.  המציאות  תיאור 

ניפוח רשימות ה'סוכנים' ובכך לספק את רצון אנשי המודיעין 
לרומם את שמם ואת האינטרסים שלהם: קידום אישי ויוקרה".

ישראל חשופה
לאחרונה  רק  אור  ראו  ישראל,  במדינת  העוסקים  המסמכים 
אחרונות'.  'ידיעות  עיתונאי  ברגמן,  רונן  ד"ר  ידי  על  ופורסמו 
המסמכים מעלים כי גם בישראל התקיימה רשת ריגול סובייטית 
משלושה  פחות  לא  ביותר:  הגבוהים  לדרגים  עד  שהגיעה 
הארצי  המוביל  בפרויקט  בכיר  ומהנדס  בצה"ל  אלוף  ח"כים, 
היו רשומים במסמכים כמרגלים פעילים. בראיון ל'כל ישראל', 
המסווג.  למידע  לראשונה  הגיע  כיצד  ברגמן  רונן  ד"ר  מספר 
"המנחה שלי בתואר שני, פרופ' כריסטופר אנדרו מהפקולטה 
בנושא  ספר  פרסם  קיימברידג'.  אוניברסיטת  של  להיסטוריה 
הזה שהתבסס על שיחות עם מיטרוקין. דרכו הכרתי את הנושא 
המודיעין  של  בארכיון  נמצאים  המקוריים  שהחומרים  וידעתי 
הבריטי ומחכים שיום אחד יאפשרו את הפרסום שלהם. ידעתי 
שנה,  חצי  לפני  עבורנו.  חשוב  מידע  האלה  בחומרים  שיש 

החומרים האלו הופקדו בארכיון של אוניברסיטת קיימברידג' 
וכך הגעתי אליהם".

עם  ששוחחו  סגולה  מיחידי  היה  כריסטופר,  פרופסור 
דרכו  בתחילת  כי  לציין  יש  מניעיו.  אחר  והתחקו  מיטרוקין 
בקג"ב, היה מיטרוקין עובד מסור, אך פעולות הדיכוי שבוצעו 
נגד העם הסובייטי, פקחו את עיניו, לפרופסור כריסטופר סיפר 
ואמצעי  ההמוניים  הטיהורים  על  לקרוא  "התחלתי  מיטרוקין: 
יכולתי  ולא  הסובייטי,  העם  נגד  שהופעלו  הנוראיים  הדיכוי 
מכוונת,  מחשבה  פרי  היה  הכל  קיים.  כזה  ֶרשע  כי  להאמין 
עבורי  נורא  שוק  היה  זה  פרטים.  לפרטי  מוכן  מראש,  מתוכנן 

לקרוא דברים כאלה".
העתיק  הקג"ב,  ארכיון  על  אחראי  כאמור  שהיה  מיטרוקין, 
כל מסמך שעבר דרכו והחביאו בכדי חלב שהיו בביתו, "בכדי 
הסביר  הוא  חולל",  הזה  שהארגון  הזוועות  על  יידע  שהעולם 
יצא מיטרוקין  לימים. רק כ-20 שנה לאחר מכן, בשנת 1986, 
לגמלאות והחל לחשב כיצד הוא מעביר את המסמכים למערב. 
וכך נולדה לה הפגישה בשגרירות הבריטית בלטביה. לפגישה 
כי  שטענו  ארה"ב  שגרירות  נציגי  עם  אחרת  פגישה  קדמה 
המסמכים מזויפים. מכאן הכל התגלגל במהירות, ותוך מספר 
חודשים נחת מיטרוקין עם משפחתו כדי החלב באנגליה, שם 

הועברו המסמכים לביון הבריטי שנתקף בהלם. 
לפענח  מערביים  מודיעין  גופי  כמה  עמלו  הבאות  בשנים 
את החומר היקר. ההערכות הן כי במסגרת חשיפת המסמכים, 
כשלוש  העולם.  בכל  רוסיים  סוכנים  מ-1000  למעלה  נתפסו 
שנים לאחר מכן, פגש מיטרוקין את פרופסור כריסטופר אנדרו 
הרוסי  בריגול  שעסק  השני,  ספרו  את  בנושא.  ספר  שפרסם 
של  מותו  לאחר  רק  אנדרי  פרופסור  פרסם  התיכון,  במזרח 

מיטרוקין, בשנת 2005. 
למתחם  המסמכים  של  העברתם  עם  האחרונים,  בחודשים 
לד"ר  ניתנה  בקיימברידג',  קולג'  צ'רצ'יל  של  בספרייה  שמור 
רונן ברגמן גישה למסמכים. ד"ר ברגמן מבהיר כי בעת שהגיעו 
צורה  בשום  מוכנים  היו  לא  הגלם  חומרי  המסמכים,  לידיו 
תחקירנים  מעט  לא  העסקנו  ברוסית.  היה  "החומר  לפרסום, 
צריך  הרב.  החומר  את  נמלים  בעבודת  מיינו  והם  רוסיים, 
מסורבל,  הגיע  החומר  פעל,  שהוא  הקשים  שבתנאים  להבין 
לא היה ערוך בשום צורה לפרסום. היה צריך ללקט מידע מכל 
אלא  לישראל,  רק  התייחסו  לא  שלו  המסמכים  מקומות.  מיני 
להגיע  צריכים  היינו  לכל העולם. מתוך מאות אלפי מסמכים, 
למסמכים הנוגעים למדינת ישראל, לבודד אותם מכל השפע. 

לתרגם, ואז להבין מה כתוב שם".
עם מיפוי המסמכים עלתה התמונה המטרידה הבאה: בחודש 
אוקטובר 1970, ראש הקג"ב דאז יורי אנדרופוב מוציא פקודת 
מבצע ברמת הסיווג הגבוהה ביותר. שם קוד המבצע היה 'טי-

'בלתי  לישראל  ולשגר  "להתחיל  ברורה:  הייתה  והמטרה  אן' 
חוקיים' לנסיעות קצרות". בסלנג הסובייטי, 'בלתי חוקיים' היו 
העילית של ארגון הקג"ב. במסגרת הכשרתם עוברים הסוכנים 
השבעה בה הם אומרים את הנוסח: "כבן המולדת אעדיף למות 
מאשר לבגוד בסודות שהופקדו בידיי... בכל פעימה מפעימות 
את  המפלגה,  את  לשרת  נשבע  אני  שעובר,  יום  בכל  ליבי, 

המולדת ואת העם הסובייטי".
מחלקה C בקג"ב היא זו שהפעילה את הסוכנים הישראלים. 
יעבדו  חוקיים(  )הבלתי  "הם  עוד:  נכתב  המבצע  בפקודת 
במטרה  פעילּות,  ורשת  קשרים  מערך  שם  ויַפתחו  בישראל 
להקים בישראל 'בסיס בלתי חוקי' וכדי לשלוח לישראל 'בלתי 
חוקיים' לשהייה ממושכת". הבלתי חוקיים הללו היו חמישה 

המסמכים, שנאספו 
במשך שנים על ידי 
ואסילי מיטרוקין 

ששימש כבכיר בארכיון 
בקג"ב, עוררו סערה 
רבתי בעולם הביון 

בכלל ובמדינות בהם 
התקיימה רשת ריגול 

רוסית בפרט. ההשפעה 
הייתה מידית. סוכני 
קג"ב נלכדו, מבצעי 
ריגול בכל העולם 

חוסלו ומבוכה רבה 
השתררה עת נתגלה כי 
חלק גדול מן הסוכנים 
הגיעו לעמדות השפעה 

משמעותיות בארצם

ואסילי מיטרוקיןנחשד כמרגל. ח"כ יעקב ריפתין



כנס למנהלי מלכ"רים בנושא:

מקורות מימון במגזר השלישי
יום עיון מעשי בנושא: תמיכות ממשלה, 
קרנות, גיוס תרומות ומיזמים משותפים

הכנס מיועד למנכ"לים ולמנהלי כספים של מלכ"רים.

כ' חשוון 
תשע"ז

יום שני
 21/11/16

במלון לאונרדו סיטי טאוור
)לשעבר שרתון סיטי טאוור(

רחוב זיסמן 14, רמת גן 

לו"ז הכנס:
התכנסות - כיבוד קל  >>  9:00

פתיחה – עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף עורכי דין   >>  9:30

רו"ח רמי אלחנתי, שותף בקדמי-אלחנתי רואי חשבון - תמיכות ממשלה  >>  9:45

מר מייק פרשקר, מייסד וחבר ועד מנהל במכון מרחבים,   >>  11:15
                          יועץ בכיר לשיתופי פעולה אסטרטגיים בקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון - 

                       גיוס כספים מתורמים ומקרנות

הפסקה  >>  11:45

עו"ד יונתן שיף, שותף מנהל ברשף את שיף, עורכי דין -   >>  12:15
                       מיזמים משותפים עם משרדי ממשלה

גב' עופי זיסר, מנכ"לית קרן עזריאלי –   >>  13:00
                       הזמנה לשותפות? הפרספקטיבה של התורם

פאנל שאלות ותשובות  >>  13:30

סיום וארוחת צהריים  >>  14:15

 

ים
תי

וד
נק

עלות השתתפות בכנס 250 ש"ח

עורכי דין

מוזמנים להירשם << 
    kenes@kacpa.co.il  :בדוא"ל

או בטלפון: 02-5632225
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לוחמים, בניהם אישה אחת. מספר חריג בממדי ריגול, מאחר 
יו"ר  כיסוי מדוקדק. אלא שדחיפות  סיפור  נתפר  לוחם  ולכל 
האגרסיבי  הריגול  מבצע  להתחלת  שהביאה  זו  היא  הקג"ב 
ללא  רב  זמן  במשך  הסובייטים  השלטונות  ביקשו  אותו 
הצלחה, עד לשנת 1970, אז כאמור הושקעו משאבים רבים 

ביצירת רשת ריגול במדינת ישראל. 
בישראל  ופעלו  שגויסו  הסוכנים  בין  רע:  לא  היה  היבול 
תחת חמשת הלוחמים היו חברי כנסת; אלוף ותיק בצה"ל, שני 
שגרירים זרים; פקידה בכירה בשגרירות גרמניה בארץ; אחד 
בהקמת  חשוב  תפקיד  שנטל  בישראל,  המים  משק  ממקימי 
המוביל הארצי; הוגה דעות חשוב; כמה אנשי תקשורת; ושני 
סוכנים מעומק קהילת המודיעין, אחד מהם היה ככל הנראה 

בכיר באגף לריגול נגדי של השב"כ.

שלושה ח"כים בכירים
חבר  היה  שגויסו  הסוכנים  בין  כי  עולה  המסמכים  מתוך 
מפ"ם  מפלגת  מטעם  כח"כ  ששימש  ריפתין  יעקב  הכנסת 
החוץ  בוועדת  חבר  היה  ריפתין   .1965 עד   1949 השנים  בין 
הסובייטית.  לשגרירות  מסווגים  מסמכים  והעביר  והביטחון 
הוא  גם  מופיע  סנה,  משה  בשם  פוליטיקאי  ריפתין,  רק  ולא 
מסווג  מידע  העביר  הוא  כי  עולה  מהם  מיטרוקין  ברשימות 
הוא  במסמכים  המופיע  אחר  בכיר  כנסת  חבר  הרוסים.  לידי 
החוץ  ועדת  כחבר  שימש  גרנות  גרנות.  אלעזר  הכנסת  חבר 

והביטחון וכן כשגריר ישראל בדרום אפריקה. 
כיום,  החיים  לשעבר  הח"כים  של  משפחותיהם  בני 
מכחישים שתוקף את ההאשמות. גיורא ריפתין, בנו של ח"כ 
יעקב ריפתין מסר: "לא היה ולא נברא. זה קשקוש". דן גרנות, 
סובייטים  לבכירים  אביו  בין  כי  הודה  גרנות  אלעזר  של  בנו 
התקיימו פגישות, בניהם גם עם איש הקג"ב יורי קוטוב, "הם 
היו יושבים ביחד שעות על שעות ומדברים", אומר דן. "אבל 
לאבא שלי לא הייתה כל נגישות למידע מסווג כך שגם לו היה 
רוצה — לא הייתה לו אפשרות להיות מרגל. ממילא הוא ידע 
היטב את הגבול ובמקומות שיורי רצה ממנו מידע בנושאים 

רגישים — עצר אותו מיד".
אפרים סנה, בנו של משה סנה: "לא היה ולא נברא. בתקופה 
המדוברת לא היה אבי חבר בוועדת החוץ והביטחון או נגיש 
תחת  היה  מפ"ם  של  המחנה  כל  כלשהו.  מסווג  מידע  לכל 
לסודות  נגיעה  להם  ניתנה  ולא  השב"כ,  של  מתמדת  רדיפה 
מידע  היה  אמר,  אם  שרת,  על  אמר  שהוא  מה  כל  המדינה. 
גלוי, לא מסווג כלל. אבא נפגש עם אנשי שגרירות בריה"מ 
ולא הסתיר את דעותיו  גלוי  זאת באופן  בישראל, אבל עשה 
לאוריינטציה האמריקאית של  בתוקף  ומחשבותיו, שהתנגדו 
אופי  נטולות  מדיניות,  שיחות  אלה  היו  ובן־גוריון.  מפא"י 

חשאי או מידע סודי".
כי  לאחרונה  טען  מרחב,  ראובן  בשב"כ,  בכיר  במקביל, 
צוינו  אלא  כמרגלים  שימשו  בהכרח  לא  המופיעים  השמות 
לראווה ובכדי להעצים את השפעתו של הקג"ב. ד"ר ברגמן 
שצוינו  השמות  כי  ברגמן  אומר  ישראל'  ל'כל  אחרת.  סבור 
ידידים  אנחנו  ראובן,  את  מכיר  "אני  כמרגלים.  אכן  שימשו 
שכל  להבין  צריך  חלוקים.  אנחנו  הזה  בנושא  אבל  קרובים, 
השב"כ,  ידי  על  שנים  באותם  נחשף  ולא  שחשפנו,  מרגל 
סוכן שנמצא במסמכים  כל  בכישלון שלהם.  מדובר למעשה 
זר, לא  ריגול  האלו, מוכיח שהשב"כ, שהיה אמון על סיכול 
הצליח במלאכתו". עם זאת, מביא ד"ר ברגמן הוכחה לדבריו 
"הוא האיש שהכי מבין  יעקב קדמי,  מבכיר השב"כ לשעבר 
במודיעין הסובייטי ודעתו מבוססת במסמכים והוא אישר את 

הפרטים".
מארכיון  "המידע  כי  נכתב  השב"כ  של  רשמית  בתגובה 
המאה  של  ה־70  שנות  מתחילת  לישראל,  הנוגע  מיטרוקין 
השב"כ  בארכיוני  כה  עד  אותר  לא  לשב"כ.  מוכר  הקודמת, 

מידע המאשר את הטענות שהועלו בכתבה".
לדעתך, באמת יכול להיות שיש חברי כנסת שריגלו אחר 

מדינת ישראל?
"בכתבה הענקנו מקום נרחב לכל התגובות מתוך כוונה לתת 
להם את המילה האחרונה. הדברים שואסילי מיטרוקין כתב, 
לא מכילים פירוט על החומר שפלוני או אלמוני מסר, אלא הם 
מתארים את החומר. חברי הכנסת אולי יכלו לטעון שהם קיימו 
שיש  חושב  אני  אמנם  דיפלומטי,  מגע  שזה  חשבו  והם  מגע 
אותם  מידה מסוימת של תמימות, אבל אפשר להאשים  בזה 

בתמימות ולא בריגול".
לגבי עובדי המדינה שהעבירו מידע - כמו מהנדס המוביל 
הארצי שנחשב לפרויקט לאומי בדרגת סיווג גבוהה - המצב 
אומר  הממשלתיים",  מהגופים  שגויסו  האנשים  "כל  שונה, 
ד"ר ברגמן. "לא יוכלו לומר כי חשבו שזו פעילות דיפלומטית 
לגיטימית. צריכים להיות טיפשים כדי לחשוב שהאיש שדרש 
מהם מידע, הוא נספח תרבות רוסי. ברור שהם גויסו כמרגלים, 
ולכן הייתי אומר שאפשר שהפוליטיקאים נהנים מאיזו שהיא 

מידה של ספק בכוונתם הזדונית".

במידה ויהיה לכך תוקף משפטי, יעשו צעדים כנגד אלו 
שנותרו בחיים?

"ראשית, האנשים ברובם לא בחיים ויש אנשים שהם בחיים 
ידועים עדיין. שנית, התוקף של התחקיר הוא היסטורי.  ולא 
צריך לזכור שהנושא המרכזי בשנות ה-60 וה-70, היה הריגול 
עם  עכשיו  הנושא.  היה  זה  המערבי,  העולם  אחר  הסובייטי 
נותן  זה  הפרשה.  על  יותר  רחבה  הסתכלות  יש  המסמכים 

פרספקטיבה אחרת לגמרי".

המרגל: אלוף בצה"ל
בלטו  הקג"ב,  ידי  על  שהתבצעו  הסוכנים  גיוסי  שלל  בין 
כאמור הח"כים המכהנים ובייחוד אלוף בצה"ל ששימש לימים 
כבכיר בדרג המטכ"לי. מיד עם הגעת המידע לידי הבריטים, 
הוא הועבר לשב"כ בישראל שהזדעזעו לגלות כי בעל תפקיד 
בכיר כזה, מרגל עבור הסובייטים. יעקב קדמי ששימש כראש 
לד"ר  אמר  הסובייטי  לריגול  המומחים  לאחר  ונחשב  'נתיב' 
ברגמן כי "בשב"כ לא גילו לי את שמו של האלוף, אבל הבנתי 
מהם עד כמה גדול היה הזעזוע לקבל את העדכון מהבריטים". 

מדיווח מאוחר יותר, הבין קדמי כי זימנו לחקירה את האיש, 
שכבר היה מבוגר, וכי הוא הודה למעשה בקשר עם הרוסים, 
המצב  על  כלליות  שיחות  של  בקשר  מדובר  שהיה  טען  אך 
במזרח התיכון והאפשרות לפיוס עם הפלסטינים, לא במסירת 
מידע של ממש. "לנוכח מצב בריאותו של אותו אלוף", צוטט 
ולמדינת  לצה"ל  שתיגרם  המבוכה  בגלל  גם  "ולדעתי  קדמי. 
נגדו  לפעול  לא  הוחלט  ייוודע —  הסיפור  אם  כולה  ישראל 
קצר  זמן  נפטר  הוא  ידיעתי  למיטב  לדין.  אותו  להעמיד  ולא 

לאחר מכן".
מה ההשלכות המעשיות, אנחנו שואלים את ד"ר ברגמן.

מדגיש  מכן",  לאחר  שנים  עשרות  כיום,  גם  "יש השלכות 
מודיעין  גופי  שני  הכתבה,  את  פרסמנו  "בטרם  ברגמן. 
מערביים ניסו למנוע את הפרסום". כאשר נשאל ברגמן אילו 
"את  אך  בריטי,  מהם  אחד  כי  אומר  הוא  אלו,  מודיעין  גופי 
השני אינני יכול לחשוף. שניהם התעקשו שלא לחשוף חלקים 
להתפרסם  אמור  שהיה  רביעי  פרק  מזה,  ויותר  מהתחקיר. 

במסגרת התחקיר, נגנז בכולו מפנני אותם לחצים".
ישראלי  ריגול  על  פרסום  לעצור  שלהם  האינטרס  מה 

פנימי?
עוסקים  והם  קג"ב,  של  מסמכים  שאלו  למרות  "אכן, 
בישראל, ולמרות שחלפו 50 שנה מהאירועים הללו, הם מגנים 
על החומר הזה על אף שאינו שלהם. לא אוכל לפרט מדוע, אך 

יש להם סיבה לזה".
ישנם מרגלים הפעילים גם היום?

לפרט  אוכל  לא  אך  רלוונטיות,  עדיין  מהפרשיות  "חלק 
כך:  זה  על  להסתכל  צריך  כללי,  באופן  מובנים.  מטעמים 
ידי גורמים שבאו מתוך הקג"ב. אלו  רוסיה כיום נשלטת על 
חשאיים  אמצעים  שבעזרת  האמינו  שבאמת  אנשים  אותם 
אפשר להשפיע על ההיסטוריה. במסגרת השימוש באמצעים 
הללו, לא הייתה להם בעיה לפרוץ כל מסגרת של חוק ומוסר: 
חיסולים, הטלת אימה, הטחת דיבה. כל הדברים הכי נוראים 
במהלך  ראינו  שאנחנו  מה  בדיוק  וזה  לחשוב.  רק  שאפשר 
על  להשפיע  ברוסיה  כשניסו  בארה"ב  הבחירות  מערכת  כל 

הבחירות במקום". 
לא חששת לחייך?

"אם הייתי חושש לא הייתי עושה את העבודה. יש כאלה 
שאומרים שהרוסים נקמנים, כמו שהם עשו ללא מעט אנשים. 
אני לא מעריך שהם ינסו לפגוע בעיתונאים ישראלים". ובכל 
זאת, אנחנו שואלים, הם איימו על המרגלים הישראלים, "הם 
הצליחו בעיקר על אלה שבאו מרוסיה והשאירו קרובי משפחה 

במדינה ששימשו כבני ערובה שהם יעבירו את המידע".
בפרק ב' של התחקיר, פורסם כי היה קשר בין הסובייטים 
לארגוני טרור, זה לא משפיע כיום על יחסי ישראל-רוסיה?

קיבלו  מהפיגועים  שחלק  בוודאות  יודעים  אנחנו  "היום 
במטה  מטרה,  להשיג  שבכדי  מראה  זה  הקג"ב.  של  הכוונה 
יהודים  ואתיקה.  חוק  מוסר,  של  ערכים  חישבו  לא  הקג"ב 
נרצחו, אבל זה לא שינה להם כלום. בזמן אמת, מדינת ישראל 
פחדה מהסובייטים, לכן לא נעשתה כל פעולה מצידה. באותה 
תקופה היו גם לא מעט יהודים ברוסיה והיא נחשבה למעצמה 
חזקה. כיום, יש ניסיונות ישראלים להתחבר לרוסיה, הרוסים 
היום בצדק במידה מסוימת שזה לא הם אלא  יכולים לטעון 

הקג"ב, אבל יודעים שאלו אותם שאיפות".


מיטרוקין
מסמכי

ריפתין היה חבר 
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והעביר מסמכים 
מסווגים לשגרירות 
הסובייטית. ולא רק 
ריפתין, פוליטיקאי 

בשם משה סנה, מופיע 
גם הוא ברשימות 

מיטרוקין מהם עולה 
כי הוא העביר מידע 
מסווג לידי הרוסים. 

חבר כנסת בכיר אחר 
המופיע במסמכים הוא 

חבר הכנסת אלעזר 
גרנות. גרנות שימש 
כחבר ועדת החוץ 

והביטחון וכן כשגריר 
ישראל בדרום אפריקה

שגרירות בריטניה בלטביה. לכאן הגיע מיטרוקין
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  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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מוזיקת ג'אז בגוון יהודי, הוא כשהאמן החילוני החל להלחין 
ראה בכך סממן יהודי, אבל אז לא ידע את משמעות לחניו ולא 
עין על הצעיר המוכשר  כיום, גילה אותו מפיק ניו יורקי ששם 

דניאל זמיר )36( מנהל אורח חיים חרדי, הוא מבין את משמעות שיריו 
שמאז התפרסמו בכל העולם וצברו אהדה בכל הגלובוס  בראיון 

ל'כל ישראל' חוזר זמיר לימיו בתיכון, עת הדמויות הנערצות עליו היו 
דווקא הח"כים הערבים, משחזר את שלב התפכחותו הרוחנית ומסמן 
את היעד בחייו – לנגן בבית המקדש: "כל מה שאני עושה, זה הכנה 

לשלב הזה"  ריאיון מוזיקלי

יעקב אמסלם

| יעקב אמסלם |

המקדש" לנגן בבית 
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המקדש" לנגן בבית 
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היה  זמיר  דניאל  הג'אז  אמן 
אז בשיא הקריירה שלו. לאחר 
בארה"ב,  לימודים  תקופת 
הוא הוזמן להופעה בישראל, 
זמיר  הלך  ההופעה  וטרם 
ללהקה  חבריו  עם  לבלות 
אחד  שם  דווקא  הים.  בחוף 
לשחק  לו  הציע  הרוחצים 
של  בסירובו  נתקל  זה  אך  מטקות, 

רציתי המוזיקאי  "לא  הרפה,  לא  האלמוני  הצעיר. 
לשחק במשחק שסימל יותר מכל את הישראלים", משחזר 
דניאל זמיר בראיון ל'כל ישראל'. "הייתי בשלב בחיים בו 

רציתי להתנתק מישראל", הוא מסביר. 
לאחר מספר דקות שכנע האלמוני את זמיר לשחק עמו 
במטקות והוא נעתר. "במהלך המשחק נפל הכדור, ואחד 
מאתנו היה צריך להביא אותו. תוך כדי גם התפתחה שיחה 
מסוים  לכיוון  נפל  הכדור  כלשהו,  בשלב  קצת.  ודיברנו 
ושנינו ביחד התכוונו להרים אותו. היינו יחסית קרובים, 
'אני  ואמר:  בעיניים  עמוק  לי  הסתכל  פשוט  אדם  ואותו 
ואז הוא  רואה שאתה מחפש רוחניות. גם אני חיפשתי', 
על  סיפורים  לנו  לספר  והתחיל  הלהקה  ועם  איתי  ישב 
עצמו. הייתי המום. כל כך התחברתי אליו, כל כך מצאתי 
עבר,  שהוא  והדברים  שלו  החיפוש  כל  בתוך  עצמי  את 

שמאוד עניין אותי כל מה שהיה לו להגיד". 
זמיר, שהיה בשלב חיפוש רוחניות בחייו, שקע לשיחה 
לפני  איתו.  חזק  מאוד  חיבור  לי  "היה  הזר,  האיש  עם 
לך  להמליץ  ספרים  שני  לי  'יש  לי:  אמר  הוא  שנפרדנו 
הסתקרנתי  כמובן  ואני  שלך',  החיפוש  במסגרת  לקרוא 
מאוד, דווקא כי כל כך התחברתי אליו והרגשתי שאנחנו 
באותה נקודה. באורח מפתיע מאוד הוא אמר לי את מה 
שהכי לא ציפיתי לשמוע: 'אני ממליץ לך לקרוא את משֵלי 
וקהלת, ובכלל- לחפש בכיוון'. אם עד אותו רגע חיפשתי 
באסלאם,  בנצרות,  בבודהיזם,  בזן,   - אפשרי  מקום  בכל 
רק לא ביהדות - זה היה הרגע שכיוונתי את עצמי לשם 

בפעם הראשונה".
לאחר  ספורים  וימים  חיקו  אל  הספרים  את  אסף  זמיר 
בהם. "שמתי  לעיין  הוא החל  לארה"ב,  הגעתו  עם  מכן, 
לב לדבר מעניין", הוא מספר. "תמיד חשבתי שיהדות זו 
מערכת של חוקים יבשים בלי משמעות, לא חשבתי שיש 
שיש  לב  שמתי  בהם,  כשהתעמקתי  לרוחניות.  קשר  לזה 
זו  ובמיוחד בספר קהלת".  רבה בספרים האלו  משמעות 
זמיר.  דניאל  החרדי  הג'אז  אמן  של  דרכו  תחילת  הייתה 

"מכאן", הוא אומר. "הדרך ליהדות הייתה סלולה".

הספר ששינה את חייו
למשפחה  תקווה  בפתח  נולד   ,)36( זמיר  דניאל 
אמו  למוזיקה.  האהבה  בו  פיעמה  קטן  מגיל  חילונית. 
עסקה לפרנסתם במוזיקה, ובביתם הייתה מודעות גבוהה 
לצד  פסנתר".  ללמוד  התחלתי   6 בגיל  "כבר  למוזיקה. 
"כשחיפשתי  ותופים.  כינור  גם  הצעיר  דניאל  למד  זאת, 
התחלתי   12 ובגיל  לכינור  הגעתי  מעניינים  יותר  דברים 

ללמוד לנגן בסקסופון".
וכך עברו עליו שנות ילדותו. עם כניסתו לתיכון, נתגבשו 
במיוחד.  שכיחות  היו  לא  והן  הפוליטיות,  דעותיו  בלבו 
"הייתי מעריץ את חברי הכנסת הערבים", מספר דניאל. 
דראושה,  אל-והאב  עבד  של  פוסטרים  בחדרי  לי  "היו 
חבר הכנסת הערבי לשעבר. תמכתי בדרך שלהם, חשבתי 
שצריך  הדרך  הייתה  וזו  נכונים  דברים  אומרים  שהם 
ללכת איתה. מאוחר יותר הבנתי שזו טעות" זמיר מציין 
שנורא  משהו  "זה  ליהדות,  קשורה  אינה  ההתפכחות  כי 
פשוט לדעתי להבין. המציאות מדברת בעד עצמה. כיום 
כבר מבינים שזה לא רק ארץ ישראל השלמה, אלא החיים 

עצמם". 
הצביע  שם  העבודה,  למפלגת  התפקד  בצעירותו, 
בפריימריז בשנת 1998 ליוסי ביילין שהתמודד נגד אהוד 
ברק. לאחר מכן הצטרף למרץ והתפקד עבור אילן גילאון 
שהיה אז בתחילת דרכו, "אף אחד לא הכיר אותו אז, אני 
האמנתי בו". לאחר גיוסו לצבא ושחרורו המוקדם בגיל 
לישראל.  לחזור  ולא  לארה"ב  להגר  זמיר  החליט   ,19
מסביר.  הוא  הראשונה",  נתניהו  ממשלת  בזמן  היה  "זה 
רק  לא  אנושה.  מכה  היה  זה  שמאל,  כתומך  "ועבורי, 
שרצחו את רבין, אלא גם נציג הימין בנימין נתניהו זכה 

בבחירות. לא רציתי לחזור לארץ".
בבית  ללמוד  זמיר  נכנס  הברית,  לארצות  הגיעו  עם 
מקים  הוא  במקביל  כאשר  מיוזיק',  'ניו  היוקרתי  הספר 
קלה  הייתה  ההצלחה  השנים.  עם  תאוצה  להקה שצברה 
בחייו.  רוחנית  משמעות  לחפש  התחיל  והוא  עבורו, 
מסביר.  הוא  הכל",  לא  היא  הזאת  "הרגשתי שהגשמיות 
לגלות  צריך  שאני  שלם  רוחני  ממד  עוד  שיש  "הרגשתי 
וחיפשתי המון. הייתי בכל מערכת רוחנית שרק אפשר - 
שהגעתי  עד  מיני,  כל  ועוד  אסלאם  זן,  בודהיזם,  נצרות, 

ליהדות". 
לא  דת  היא  כי  גילה  הוא  ליהדות,  זמיר  נחשף  כאשר 
אותו,  הפתיע  שמאוד  מה  שלמד  מה  מכל  חכמה  פחות 
לא  מאוד  סטיגמה  לי  הייתה  באתי  שממנו  "מהמקום  כי 
חיובית עליה. חשבתי שהיהדות היא דבר מאוד לא רוחני, 
ובגדים  משקפיים  עם  אנשים   - כזה  פרימיטיבי  מאוד 
משנות ה-70, שיושבים ולומדים עם בגדים בשחור לבן. 
לגלות  נדהמתי  לזה  כשנפתחתי  לבן.  בשחור  חיים  מין 
את מה שיש בזה באמת". ואז, בשלב הזה נפגש זמיר עם 
היהודי בחוף הים בישראל. במהלך המפגש הזה, הפקיד 

בידיו היהודי ספרי 'קהלת' ו'משלי'. 
היה  הוא  אך  חילוני,  היה  עדיין  זמיר  זה  בשלב  אמנם 
סקרן לבדוק את הספרים. "היה לי חבר שהיה רב, ועסק 
ושאלתי אותו  בתרגום הגמרא לאנגלית. התקשרתי אליו 
הוא  ומשלי.  לי את הספרים קהלת  להשיג  יכול  הוא  אם 
התלהב מאוד ואמר שבשמחה הוא ישלח לי. אני, שכנראה 
לו:  אמרתי  וההתלהבות,  שלו  מהתגובה  נלחצתי  קצת 
'טוב, תירגע, מה אתה מתלהב? כולה ספר...'. לא ידעתי 
כמה רחוק זה ייקח אותי אז. הוא שלח אליי את הספרים 
בדואר, ואני זוכר שהתיישבתי בסאב-וויי והתחלתי לקרוא 
אותם. התחלתי עם משֵלי דווקא, והייתי המום לגלות את 
מעלה  המלך  ששלמה  העמוקות  הפילוסופיות  השאלות 
שם, שגם הפרשנים מדברים עליהם, ושכל כך העסיקו גם 

אותי בעצמי".

"לא ראיתי גמרא מימיי"
דת  היא  היהדות  כי  למסקנה  והגיע  שהתעמק  לאחר 
הדת  על  שלו  ההסתכלות  כיצד  לב  שם  זמיר  האמת, 
השתנתה מיחס של סלידה. "בגלל שגדלתי כילד ישראלי 
מערכת  כמו  הייתה  בשבילי  היהדות  ישראל,  במדינת 
חוקים. באופן אישי, כמי שלמד 12 שנים במערכת החינוך 
שום  ראיתי  לא  מימיי,  גמרא  דף  ראיתי  לא  הממלכתית, 
ספר שקשור ביהדות ושום פירוש רש"י על החומש. אפילו 

לימודי התנ"ך היו מאוד טכניים".
לדברי זמיר, יש לכך אשם אחד. "למערכת החינוך יש 

להבין  צריך  אז.  של  המערכת  לפחות  בזה.  חלק  בוודאי 
זה  בתשובה.  חוזרים  של  גל  היה  לא  גם  שנים  שבאותם 
היה ממש אחרי הגל של שנות ה-70 ולא היו שירים של 
במוסדות  ולכן  לדת  מודעות  הייתה  לא  ברדיו,  דתיים 
יש את  היום  גם  דת. אבל  היה כלום בענייני  הלימוד לא 
הבעיה הזאת שלא לומדים גמרא. אפילו בקוריאה לומדים 
לומד  היהודי  העם  גאוני.  זה  כמה  עד  מבינים  כי  גמרא 
2000 שנה את אותה הגמרא אבל דווקא במדינת היהודים, 
לא  בכוונה  מישהו החליט  דרשני.  אומר  זה  לומדים.  לא 
ללמוד את זה. שייקספיר ועמוס עוז, ראיתי. משנה אחת, 

לא ראיתי". 
"זה  ליהדות.  אט  אט  זמיר  התקרב  הבאות  בשנתיים 
לא היה בשלב אחד, אלא בכמה תהליכים", הוא מסביר. 
תחילה, כאשר משפחתו הבינה כי פניו ליהדות, חלק מבני 
משפחתו נתקפו בהלם. "כשאני חזרתי בתשובה לפני 14 
שנה", הוא מסביר. "זה היה אחרת. אם הייתי בארץ, לא 
הייתי חוזר. בניו יורק, היה לי קל יותר להתחבר"; "חרדי 
רחוקה,  כדמות  "נתפס  זמיר.  מבהיר  תקופה",  באותה 
הם  היום  אבל  בהלם,  היו  הם  בהתחלה  ולכן  נגישה  לא 
מאושרים והשלימו עם זה ויותר מכך, הם מאוד מעריכים 
לילדים  דתי.  להיות  זה  מזל  איזה  רואים  הם  כי  זה  את 
הכללי,  במגזר  חיבור.  רוחניות,  תכלית,  יש  החרדים 
הייתה  היא  גדלה,  כשאמי  הטלפון.  מול  יושבים  אנשים 
במחנות העולים, הייתה אידאולוגיה, היום הכל תלוש. רק 

אצל החרדים יש אידאולוגיה". 
גילה  כאשר  רק  הגיעה  המוחלטת  בתשובה  החזרה 
תנועת חב"ד בארה"ב. "למדתי באותה תקופה  זמיר את 
לחגוג  "ורציתי  זמיר.  נזכר  יורק",  בניו  באוניברסיטה 
זה  את  שעושים  כמו  דתיים  אנשים  עם  הפסח  חג  את 
פגשתי  אחד,  יום  דתי.  אדם  אף  הכרתי  לא  אבל  באמת, 
דתי. שאלתי  כובע שחור שנראה  באוניברסיטה אדם עם 
אמר  פסח.  'סדר'  בו  מקום שעושים  מכיר  הוא  אם  אותו 
לי: תבוא ל-even Seventy  )770(. חשבתי שהוא צוחק 
עליי, מדבר איתי בקודים. אחרי שהסביר לי, באתי לשם, 

אבל עדיין לא התחברתי".
חלפו מספר חודשים, ואז הגיעה התפנית המשמעותית 
בחייו. "בטקס הסיום של האוניברסיטה, פגשתי חבר בשם 
מט מילר שתמיד ידעתי שהוא מתקרב ליהדות, אבל שם 
בטקס, פגשתי אותו עם זקן והופתעתי. שאלתי אותו מה 
קרה, ואז הוא סיפר לי שהוא התקרב ליהדות דרך חסידות 
חב"ד, ביקר במקום בשמחת תורה ומה שראה שם השפיע 
בחסידות  להתארח  אותו  הזמין  מילר  מט  רבות".  עליו 
לאנשים,  אותי  לחבר  ניסה  הזמן  כל  "הוא  עמו,  וללמוד 
מוזיקאי  שהיה  מילר,  מט  חברו  במקביל,  לרבנים". 
במקצועו, התייעץ עמו לגבי אלבום חדש שעמד להוציא 
מאחר  לבחור  מקצועי  שם  באיזה  והסתפק  ימים  באותם 
העלנו  "ואז  'קליט'.  אינו  מילר  מט  השם  כי  ברור  והיה 

המקדש" לנגן בבית 
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בית  בכל  מוכר  'מתיסיהו'. שם שכיום  לו  לקרוא  רעיון 
יהודי".

מתמיד  פופולארי,  זמר  לימים  חברו,  כשברקע 
בלימודיו בישיבה, זמיר עדיין חיפש את דרכו. "לא ידעתי 
אם דווקא חב"ד תתאים לי. יש הרבה זרמים ביהדות", 
לשאול  החלטתי  הימים,  מן  באחד  "ואז,  מספר.  הוא 
באגרות קודש. שאלתי אם יש סיבה שאני יהיה חב"דניק 

כאשר  מהתשובה.  פתחתי ונדהמתי 
י את הספר, התשובה שהופיעה  ל

הוא  שאם  'וודאי  הייתה: 
עליו  האמת,  את  מחפש 
וודאי  בחב"ד  לעבור 

חסידות  ללמוד  שיש 
נמצא  והאמת  חב"ד 

ואז  בחב"ד'. 
יש  אמרתי, 

משהו  כאן 

והחלטתי להישאר".

סצנת הג'אז היהודי
סגנון המוזיקה בו עוסק זמיר, הינו ייחודי. "יש 
מוזיקה הנקראת 'גאז'", הוא מסביר. "במוזיקה 
הזו אין  זמר. היא מנוגנת בכלים, וחלק מרכזי 
מאוד ממנה, זה האלתור. המבנה של המוזיקה 
הוא החלק המשמעותי  והאלתור  קבוע,  הוא 
והאומנותי שלה. מה שאני עשיתי, זה לחבר 
חיברתי  יהודים.  לניגונים  הזו  המוזיקה  את 
אותה עם כל מיני מוטיבים יהודים, מנגינות 
את  לקחתי  וכך  יהודיות  יותר  שנשמעות 

הג'אז ליהדות". 
המוזיקה  סגנון  שאת  הוא  הפלא 
את  החל  בטרם  עוד  זמיר  הלחין  הזה 
"בהתחלה  בתשובה.  חזרתו  תהליך 
לא קראתי לזה מוזיקה יהודית, אבל 
יום אחד הקלטתי דיסק ונתתי לאחד 
שהיה  יורק,  בניו  הגדולים  המפיקים 
יהודי והוא אמר לי: דניאל, מאוד שמח 
שאתה עושה את המוזיקה היהודית הזו'. 
יהודית"  כמוזיקה  זה  את  ראיתי  לא  אז,  עד 
הג'אז  זמר  הייחודי:  התואר  לו  דבק  ומכאן 
היהודי. "אני היחיד בעולם שעושה את הסגנון הזה". 

העניקה  בתשובה  חזרתו  כי  מודה  זמיר  זאת,  עם 
למוזיקה שיצר ממד נוסף. "ההבדל עכשיו יותר משתקף 
מהמקום הנפשי שממנו אני מנגן. בחסידות יש מושג של 
ביטול. כלומר, תהיה אריה בעבודת ה' לשם שמים, אבל 
תהיה מבוטל לקדוש ברוך הוא. כשאני מנגן, זה המצב 
שאני שואף אליו, שאני לא קיים. באלתור זה מאוד חזק 
כי באמת אפשר לחוות את זה. שאתה כביכול שומע את 

ה' מנגן דרכך".
השנים  עם  תאוצה  לצבור  החלה  שיצר  המוזיקה 
לאחר  הופעות.  הזמינו  העולם  רחבי  מכל  ומעריצים 
גם  המקומי  הקהל  ארצה,  והגעתו  בתשובה  חזרתו 
במקומות  מושמעות  להיות  שהחלו  ליצירותיו  התחבר 
קיבל  כאשר  אישי  הישג  זמיר  קטף   2010 בשנת  רבים. 
את פרס ראש הממשלה למלחינים צעירים הניתן אחת 
לשנה. "בישראל קרה דבר מאוד מהפכני", הוא אומר. 
המוזיקה  את  הכיר  לא  אחד  אף  שנים,  כמה  לפני  "עד 
המוזיקה  שהוצאתי,  האלבומים  זאת  בכל  אבל  הזאת, 
את  שנים  כמה  לפני  כשהוצאתי  למיינסטרים.  נכנסה 
'אמן', לא ציפיתי לשום דבר. אבל מה שקרה  האלבום 
לא קלאסי, החל  גדול שהוא  ציבור מאוד  היה מדהים, 
הפך  קצר האלבום  זמן  תוך  הזאת.  המוזיקה  את  שומע 
להיות רב מכר. כיום זה אלבום הג'אז הכי נמכר בישראל 

בכל הזמנים". 
בימים אלו שוקד זמיר על מפעל חייו: בית ספר דתי 
ללימודי המוזיקה. השנה הוא פתח את המחזור הראשון 
את  להטמיע  קצר  זמן  תוך  מקווה  והוא  הספר  בבית 
במגזר  ללימודים  אלטרנטיבה  ולייצר  המוזיקה  לימודי 
יהודית.  מוזיקה  של  בהקמה  עכשיו  "אנחנו  הכללי. 
המטרה שלנו היא לתת אפשרות לאנשים חרדים ודתיים 
ללמוד מוזיקה ברמה הגבוהה ביותר מבלי להתפשר על 

ההלכה היהודית ועל המנהגים". 
הידע  את  לי  יש  שליחות.  של  ממד  בזה  רואה  "אני 
לתת  ההזדמנות  זה  חילוני.  שהייתי  בגלל  רק  שצברתי 
לאנשים דתיים את הידע הזה, מה שאין היום". לצד זאת, 
מקפיד זמיר לקבוע עיתים לתורה. "מדי בוקר אני לומד 
בכולל של הרב חגי מזור. אנחנו משלבים שם בין לימוד 

ה'תניא' ללימוד הגמרא".  
# לסיכום, אנחנו שואלים, מהי שאיפת חייך?

"החלום שלי הוא לנגן בבית המקדש. כל התהילה לא 
שווה מול דקה אחת לנגן בבית המקדש. אני מתפלל על 
זה הרבה. זו מטרתי בחיים, אם זה לא יקרה, אראה את 

זה ככישלון". 


"חרדי באותה תקופה",  
"נתפס כדמות רחוקה, לא 
נגישה ולכן בהתחלה הם 
היו בהלם, אבל היום הם 
מאושרים והשלימו עם זה 

ויותר מכך, הם מאוד מעריכים 
את זה כי הם רואים איזה 
מזל זה להיות דתי. לילדים 

החרדים יש תכלית, רוחניות, 
חיבור. במגזר הכללי, אנשים 

יושבים מול הטלפון
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בשבת חוה"מ סוכות תשכ"ח, לפני 49 
שנה בדיוק, התרחש האסון הכבד ביותר 
בתולדות חיל הים הישראלי  ארבעה 

חודשים בלבד לאחר הניצחון של "ששת 
הימים", טובעה המשחתת אח"י אילת 
  בהתקפת טילים של חיל הים המצרי
  בהתקפה הימית נרשמו 47 הרוגים

הטרגדיה המשפחתית הבולטת ביותר, 
הייתה של הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל, 

מגדולי רבני יוצאי מרוקו בישראל, ששכל 
את שני בניו באסון הכבד  ארבעים ותשע 

שנה לאחר מכן פותח הבן, ר' בן-ציון 
כהן את סגור ליבו וקובע: "הייתה סדרת 

תקלות, כולל כשל מודיעיני, אבל אף אחד 
לא נתן על כך את הדין. ישראל לקתה 
בשאננות יתר, עד שהרשתה לעצמה 

לשלוח את 'אילת' לסיור מול חופי מצרים, 
ללא ליווי של ספינות ומטוסים" 

| ברוך ברגמן |
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האסון הגדול של חיל 
הים. המשחתת אחי אילת 
)צילום: חיל הים(
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בדיוק  שנה  ותשע  ארבעים  לפני 
המועד  חול  בשבת  קרה.  זה 
תשכ"ח,  בתשרי  י"ח  סוכות, 
טילי  שני  מצרי,  סטי"ל  שיגרו 
המשחתת  לעברה של  'סטיקס' 
אותה  והטביעו  אילת',  'אח"י 
מול חופי פורט סעיד. במשחתת 
חיל  בשירות  שפעלה   – "אילת" 
אנשי   200 הפליגו  הישראלי,  הים 
צוות וצוערי קורס, שקיימו סיור שגרתי. 
האונייה התלקחה ומאות אנשי הצוות נלכדו בתוכה. הפיצוץ 
הרת  הייתה  התוצאה  המשחתת.  של  לטביעתה  הביא  השני 
מהנפגעים  חלק  נפצעו.  וכמאה  נהרגו  צוות  אנשי   47 אסון: 
נפגעו מהטיל  אך  לברוח מהמשחתת,  ניצולים שהצליחו  היו 
במים.  ששהו  הניצולים  מבין  כבדות  לאבדות  שגרם  השני 
המצרים ראו בהצלחת הפעולה – הישג צבאי מזהיר, לעומת 
זאת בישראל ירדה אווירת יגון כבדה. הלם כבד וזעזוע פשטו 
הראשון,  המשמעותי  האסון  היה  זה  המדינה.  רחבי  בכל 
ארבעה חודשים בלבד לאחר מלחמת ששת הימים שהסתיימה 
בניצחון סוחף. 47 משפחות איבדו את יקיריהן. אווירת החג 
באזרחים  מלאו  ישראל  ערי  כבד.  אבל  באווירת  התחלפה 
המומים שיצאו בהמוניהם אחר מיטתם של הקדושים שהובאו 

למנוחת עולמים. 
ששניים  כהן  משפחת  סיפקה   – הטרגדיה  שיא  את  אך 
כהן,  ויעקב  אברהם  האחים  האונייה.  על  שהו  מיקיריה 
שניהם, בניו של הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל, רבה של שכונת 
יחד  הובאו  הם  הכבד.  באסון  נספו  בירושלים,  הקטמונים 
גדולי  השתתפו  בה   - לב  קורעת  בהלוויה  עולמים  למנוחת 
שהלכו  ירושלים  בני  והמוני  ציבור,  אישי  רבנים,  ירושלים, 
שפופים אחר מיטתם של שני האחים שנגדעו באבם. התמונה 
המזעזעת ביותר, שלא תישכח, הייתה דמותו של האב השכול 
- הרב הישיש רבי שלמה כהן זצ"ל, מי שהיה מפארי רבני עדת 
מרוקו, קורא בקול חנוק אחר מיטת בניו: "זכור לנו עקידתם... 

זכור לנו עקידתם..." 
את  ריפאו  לא  עדיין  ביעף,  שחלפו  השנים  ותשע  ארבעים 
הפצעים העמוקים שנפערו בליבם הדווי של בני משפחת כהן. 
הטרגדיה המשפחתית שנפלה עליהם כרעם ביום בהיר, מקננת 
עמוק בליבם, לא נותנת להם מנוח. שוחחנו עם בני המשפחה 
ציון כהן,  בן  יגונם.  השכולה, שנוצרים עד היום בדומיה את 
ניאות  היהודית,  בסוכנות  בכיר  ועובד  הנרצחים,  של  אחיהם 
בראיון ל'כל ישראל', לפתוח את סגור ליבו, ולשוחח על השכול 
שהסעיר בשעתו את מדינת ישראל, החל מצמרת השלטון, ועד 
האזרחים הפשוטים ברחובה של עיר. "כמדומני", הוא מדגיש, 
היינו  ישראל.  מדינת  שידעה  בטרגדיות  תקדים  "שקבענו 
היה  זה  צבאית.  בפעולה  יחד  בנים  שני  ששיכלנו  הראשונים 
בניגוד מוחלט לפקודת מטכ"ל הקובעת, שאסור ששני אחים 
ישרתו יחד באותה פלוגה. אם המצב היה כפי שהוא היום, אין 
כל ספק, שהיינו מגישים תביעה נגד שר הביטחון והרמטכ"ל. 
אך אבא זצ"ל, כדרכו בקודש, סירב להתעסק באסונו. הוא לא 
הוציא הגה מפיו, הוא הבליג והצדיק עליו את הדין, בצטטו 
כשנלקחו  שתק  הכהן  אהרן  "אם  אהרון".  "וידום  מהמקרא: 

ממנו שני בניו האהובים, אף אני אשתוק..." פסק נחרצות. 

הבשורה שהגיעה 
לטהרן...

"הייתה סדרת תקלות, כולל כשל מודיעיני", טוען בן ציון 
צריכה  הייתה  לא  האונייה  ובראשונה,  בראש  "אבל  כהן, 
ישראל שהייתה שרויה תחת  מדינת  היכן שנמצאה.  להימצא 
כך  כל  שהיא  חשבה  הימים',  'ששת  ניצחון  של  האופוריה 
מול  לסיור  "אילת"  את  לשלוח  לעצמה,  שהרשתה  עד  חזקה 
חופי מצרים, ללא ליווי של ספינות ומטוסים, וללא שמירה על 
"האזנה אל-חוטית" על החוף. אמצעים הננקטים בשעת סיור 

כשחזרתי לאבי 
ותיארתי בפניו את 

הקורות בבית הצדיק, 
הוא שאל בחרדה: 

"אני אברך את ה'בבא 
סאלי'?!". פתחנו את 

המעטפה ומצאנו בתוכה 
2,500 לירות. אבי אמר 
לי: "המתחיל במצווה, 
אומרים לו גמור". הוא 
שלח אותי לטבריה על 

קברו של רבי מאיר 
בעל הנס, שם חלקתי 

מחצית מהכסף לצדקה, 
משם המשכתי לצפת 
וחילקתי את כל היתר

בבית משפחת כהן באוג'דה. מימין: הבאבא סאלי, הרה"ג שלמה כהן והבאבא חאקי זצ"ל
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לדעתי עשה שטות מוחלטת  הים  חיל  ובזמן מלחמה.  קרבי 
ואף אחד לא נתן על כך את הדין". 

הייתי  "לא  הנורא.  האסון  על  לדבר  קשה  כהן  ציון  לבן 
אימה  בסרט  כאילו  כולנו  חיינו  שהתרחש.  במה  מרוכז  אז 
הצלחנו  שלא  כך  וחושינו.  מחשבותינו  את  ששיתק  בדיוני, 
של  תקופה  באותה  אותנו.  מהסובב  רשמים  הרבה  לקלוט 
בטהרן,  היהודית,  הסוכנות  בשליחות  ישבתי  ה-60'  שנות 
מאיראן.  היהודית  העלייה  על  אחראי  הייתי   - איראן  בירת 
אתקשה  סוכות,  חול-המועד  של  שבת  מוצאי  אותו  את  אך 
לשכוח. התאספו בביתי שבטהרן, מספר מידידי שם. ישבנו 
בכותרות:  שהייתה  האיראנית  הפוליטיקה  על  ושוחחנו 
ב-79'  )שהודח  האיראני  השאח  הוכתר  תקופה  באותה 
החדשות  שידור  שעת  כשהגיעה  החומייניסטית(.  בהפיכה 
ב"קול ישראל", נשתתקו הכול והקשיבו. שמענו על התקפת 
חוף  מול  "אילת",  משחתת  על  המצרים  שערכו  הטילים 
ששירת  יעקב  אחי  על  אז  חשבתי  כולי:  נרעדתי  'רומני'. 
הייתי  אברהם  הבכור  האח  לגבי  באונייה.  בכיר  כאלחוטאי 
כי  בספינה,  כרגע  משרת  לא  שהוא  ידעתי  כי  שקט,  יותר 
הוא בתהליך של קורס גנ"ג )גילוי, ניווט, וקשר(. אך לצערי 
מאוחר יותר, התברר לי כי התבדיתי. באותה שעה לא שמענו 
החכמנו,  לא  לילה  חצות  של  בחדשות  וגם  נוספים,  פרטים 
פרט לידיעה כי אנשי המשחתת נטשוה, והיא טבעה. למחרת, 
במשך כל היום, שהיתי בנציגות ישראל שבטהרן. ביום השני 
בבוקר טלפנתי מטהרן לביתו של אברהם אחי בחיפה. השיבה 
לי אשתו כי ידוע לה שיעקב אחי פצוע קשה. היא גם בישרה 
בשורה קשה: אחי, הוא בעלה, אברהם, היה גם הוא באונייה, 
שתוביל  טיסה  למצוא  הזדרזתי  ידיעות.  היו  לא  עדיין  עליו 
אותי ארצה במהירות. במשך היום קיבלתי בשורת איוב ממי 
נמרודי, שאברהם אחי  יעקב  כנספח צה"ל בטהרן,  ששימש 
בבוקר  שלישי  ביום  בירושלים.  תיערך  הלווייתו  וכי  נהרג, 
טסתי והגעתי ללוד. כאן בשדה התעופה של לוד – נודעה לי 
האיומה שבידיעות: גם יעקב אחי נהרג. חשתי כאילו פטיש 
כבד הולם בראשי: גם אברהם איננו, גם יעקב איננו... 'שני 

אחין שדמן נשפך כאחד'..." 
"אילת"  ממלחי  ששמע  ממה  לספר  מוסיף  ציון  בן  האח 
נמצאו  במשחתת,  הראשון  הטיל  פגע  כאשר  הפצועים: 
אברהם ויעקב על גשר הפיקוד. אברהם, ששימש בתפקיד סגן 
בחיל הים, יצא מחדר המלחמה, שם ניווט באונייה יחד עם 
חבריו הקצינים. ובצאתו מהחדר – נפגע. הוא קפץ לים כדי 
להינצל. אותו רגע השגיח בו אחיו, הסמל יעקב, זינק אחריו, 
תמך בו ושחה עימו יחד. יעקב תמך באברהם הפצוע כדי שלא 
יטבע. עודדו - ויחדיו השתדלו להתרחק מהאוניה שנטתה על 
צידה, ואז בא ביעף הטיל השני - אירעה התפוצצות מתחת 
איך  לחשוב:  הספיק  עוד  יעקב  האחים.  בין  והפרידה  למים 
יוכל עכשיו אברהם לשחות, הוא פצוע. אך הנה גם הוא פצוע 
- הוא שט במים ושאל את חבריו מסביבו אם ראו את אחיו 
- אבל איש לא ידע לענות. כשבאו כוחות- ההצלה מצאוהו 
פצוע, וכשרצו להעלותו על ההליקופטר אמר להם יעקב כי 
הוא פצוע קשה ומוטב שיצילו אחרים. בסתר ליבו עוד קיננה 

התקווה שעוד ימצא את אברהם אחיו. 
לי  סיפרו  "חבריו  מתלחלחות:  עיניו  מתרגש,  ציון,  בן 
אחרי  שנפצע.  אחרי  תהילים  פסוקי  ממלמל  אותו  שמעו  כי 
שנואש מלגלות את אחיו הובא לבית-החולים "תל השומר" 
אבל   – אברהם  לאחיו  תמורה  להיות  רוצה  הוא  כי  באמרו 
גילו  אברהם  של  גופתו  את  בחיים.  היה  לא  כבר  אברהם 
שגרמה  והיא  אליו,  קשורה  שהייתה  חגורת-ההצלה  בגלל 
מונחת  הייתה  בכיסו  המים.  פני  על  תצוף  שגופתו  לכך 
בישיבה  ללמוד  שיצא  לפני  לו  מסר  שאבי  הדרך",  "תפילת 
בטנג'יר. הרב הראשי לצה"ל, הרב שלמה גורן, סיפר לי גם 
הוא על עדויות, כי אחיי הקדושים קראו את "שיר המעלות 
ממעמקים"... טרם מותם. כאן מצטרף גם האח הצעיר יותר, 
ביום  "ביום הראשון של החג שחל  דוד:  לשיחה.  כהן,  דוד 
ביום  למחרת,  אבינו.  מו"ר  של  בסוכתו  יחד  סעדנו  עוד  ה', 
שישי, הם נקראו לשירות. הם נסעו צפונה לחיפה. שם אספה 
אותם המשחתת 'אילת' שהפליגה משם דרומה. יעקב שימש 
כאלחוטן הראשי של האונייה. גם אני נקראתי בשבת לעשות 

אברהם כהן הי"ד

יעקב כהן הי"ד

אברהם כהן הי"ד

יעקב כהן הי"ד

האונייה לא הייתה 
צריכה להימצא היכן 

שנמצאה. מדינת ישראל 
שהייתה שרויה תחת 
האופוריה של ניצחון 
'ששת הימים', חשבה 

שהיא כל כך חזקה 
עד שהרשתה לעצמה, 

לשלוח את "אילת" 
לסיור מול חופי מצרים, 
ללא ליווי של ספינות 

ומטוסים, וללא שמירה 
על "האזנה אל-חוטית" 

על החוף. אמצעים 
הננקטים בשעת סיור 

קרבי ובזמן מלחמה

ובמיםבאש 
בהלווית האחים כהן. מימין: באבא חאקי זצ"ל, הרה"ג אליהו פרדס - רבה הספרדי של ירושלים והרב יצחק זרביב ז"ל בהלוויה יעקב כהן הי"ד

אברהם כהן הי"ד
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במשחתת  פגע  שטיל  שמעתי  במוצ"ש  ביריחו.  מילואים 
נסעתי  אותי.  שישחרר  הבסיס  ממפקד  בקשתי  'אילת'. 
לירושלים. שם נודעה לנו הבשורה המרה כי אברהם נפטר. על 
יעקב, לא ידענו מאומה. רק ביום שני הודיע לנו קצין העיר, כי 
יעקב שוכב פצוע קשה בביה"ח תל השומר. היישר הזדרזתי 
כשהגעתי,  יעקב.  של  מצבו  מה  לראות  השומר  לתל  ובאתי 
הוא שכב אחרי ניתוח. הוא פקח את עיניו: אמרתי לו "אהלן 
"תרגיע  לי:  ענה  חולשתו  מתוך  והוא  נשמע"?  מה  יעקב, 
את ההורים, תגיד להם שהכול בסדר..." אני כמובן חייכתי. 
אברהם.  של  הלווייתו  התעכבה  בינתיים  איתי.  דיבר  לפחות 
כהן,  אליהו  רבי  בצרפת,  הנוספים שכיהנו  אחי  לשני  המתנו 
רבה של מרסיי, ואח נוסף: רבי יצחק כהן רב קהילה בפריס. 
אנחנו מקבלים  להלווייתו של אברהם  אנו ממתינים  עוד  אך 
למחרת בבוקר ביום ג' את בשורת האיוב הנוספת על פטירתו 
רק  מוחלט.  הייתי בהלם  בעדנו"...  "העולם חשך  יעקב.  של 
שחלה  מהרופאים,  הבנתי  ועודד.  הרגיע  עוד  יעקב  אתמול 
התדרדרות פתאומית במצבו של יעקב. היינו צריכים להיערך 
על  להורים השכולים  מודיעים  כיצד  ידעתי  לא  אך  הלוויות. 
מות בנם השני. בינתיים הגיע הרב הראשי, שלמה גורן לבית 
אחים  שני  על  לבשר,  הקשה  התפקיד  הוטל  עליו  הורינו. 

שנשפך דמם כאחד... 
כתבה שפורסמה בעיתונות התקופה תיארה כך: "הנה שני 
ניצבים  המדינה  וראשי  שרים,  רבנים,  עטופים...  הארונות 
ועיניהם סף דמעה; אנשי חיל-הים ניצבים סביב – וכמו קפא 
דמם בקרבם, בלא להניד עפעף. והנה מגיע האב השכול, הרב 
צידוק  אומר  תהילים,  פסוקי  הוא  ממלמל  כהן.  שלמה  רבי 
והוא  הדין: "כל דרכיו משפט..." דמעה קפואה בעיני האב, 
באש  באי  למען  עשה  קורא:  מעלה  כלפי  זרועותיו  פושט 
ובמים על קידוש שמך..." ישיש הוא האב וזקנו הלבן מבהיק 
זרועותיו  שבעתיים על רגע חלוקו השחור, ושוב פושט הוא 

מול ארונות שני בניו".

"וידום אהרן..." 
מאוד,  מהר  "התוודע  כהן,  ציון  בן  מספר  ישראל",  "עם 
לשכונת  זרמו  המונים,  המונים  עלינו.  שנחת  הכבד  לאסון 
הכבד.  בצער  ולהשתתף  להזדהות  מגורינו  הקטמונים, מקום 
אלפים מיוצאי יהדות מרוקו ששמו של אבי, שהיה רבה של 
קהילת אוג'דא במרוקו, נערץ היה בפיהם, זרמו לנחם אותנו. 
אך לא רק הם. האסון הכבד נגע לליבם של אלפי יהודים, שלא 
היינו עימם בהכרות קרובה. דמותו המופלאה של אבינו הרב 
הישיש, ששיכל את שני בניו הרעידה את ליבו של כל מנחם 
מתלבש  אהרן,  וידום  המושג  את  ראו  כולם  לביתנו.  שהגיע 
דווקא  וגבורתו  תוקפו  במלא  שהתגלה  אבינו,  של  בדמותו 

ברגעים קשים אלו". 
אחד מעיתוני התקופה מתאר בצורה קורעת לב את השבעה 
בבית משפחת כהן: "שכונת העולים בירושלים – הקטמונים. 
רח' רבי יוסי בן יועזר הוא הרחוב הראשי. ככל שאנו קרבים 
לבית מספר 15 רבים ההולכים ושבים. בפתח הבית עומדים 
צעירים  ונשים,  גברים  מבקרים.  של  מאות  רבות,  עשרות 
אבל,  הבית  ושותקים.  עומדים  העדות,  כל  בני  וקשישים, 
שכול. הכל יושבים ושותקים. מפינה פורץ בכי אישה קרובה, 
זעקה,  לקול  והולך  גובר  לאחר-מכן,  חרישי,  בכי  תחילה 
הנשארת תלויה באוויר. ובמזרח החדר, יושב האב השכול רבי 
שלמה כהן. שיער זקנו יורד על-פי מידותיו, "זקן אהרון" צחור 
מרוקאי.  כובע-רבני  חבוש  רבנותו,  בגדי  לבוש  והוא  כשלג, 
הוא איננו בוכה. הוא שותק. וכי יוכל עוד לבכות לאחר ימי 
החרדה והשכול מאז אסון "אילת"? גם מקור דמעותיו נדלה. 
ואפוד.  חושן  לבוש  הכהן  אהרן  ציור:  תמונת  תלויה  מעליו 
גורל אחד. נדב ואביהוא - אברהם ויעקב. הבית אבל. שכול. 
כאן יושבת גם האם השכולה. היא ילדה את אברהם, את יעקב 
מילים  ורק  היא  שותקת  והנה...  אותם.  וגידלה  ילדה  היא   -
לשלומה.  לשואלים  היא  משיבה  בערבית-מרוקאית  בודדות 
עטופה האם במעטה שחורים, מביטה בעיניה האדומות מבכי 
אל ההמון הרב הפוקד את ביתה – והוגה. כאן הייתה תמיד 
בית-כנסת  ידידים  נכדים,  כלות,  בנים,  צהלה.  תמיד  שמחה, 
ובית פתוח. עתה פרוץ הבית, יוצאים ונכנסים והבאים בוכים. 

בוכים. והיא שוב איננה יכולה לבכות". 
"פקדו  ציון,  בן  והשבעה", מספר האח  "במהלך ההלוויה 
כולם  והחוגים.  העדות  מכל  תורה  וגדולי  רבנים  ביתנו,  את 
באו להשתתף בצערו של אבינו שראו בו שריד עבר ליהדות 
מרוקו המפוארת. הבבא סאלי והבבא חאקי, הגיעו במיוחד. 
הגר"ע  מרן  אבינו,  למד  בה  חברון,  ישיבת  רבני  גם  הגיעו 
הצמרת  מבין  נוספים.  ורבנים  גורן,  שלמה  הרב  זצ"ל,  יוסף 
כשר  אז  ששימש  בגין,  מנחם  במיוחד  בנו  תמך  השלטונית, 

הימים'.  'ששת  לפני  שהוקמה  החירום  בממשלת  תיק  ללא 
מהם,  שמענו  שלא  והרמטכ"ל  הביטחון  לשר  בניגוד  בגין, 
חוץ  בוועדת  חבר  ובהיותו  ידינו,  את  חיזק  להלוויה,  הגיע 
את  ביסודיות  לבדוק  נחרצות  תבע  הכנסת,  של  וביטחון 
המחדלים ואת הכישלון המודיעיני שהיה. ראש הממשלה לוי 
אשכול היה נסער אף הוא מהאסון הכפול; הוא הגיע להלוויה 
ויוסף  גם השרים משה חיים שפירא  בראש מורכן. השתתפו 
בורג מהמפד"ל, ויצחק רפאל ושלמה זלמן שרגאי שהכירו את 
זכור לטוב גם  אבי עוד ממרוקו במהלך שליחותם בסוכנות. 
הח"כ המנוח, אליהו בן אלישר שיחד עם בגין עמד לצידה של 
המשפחה בשעותיה הקשות. עם כלות השלושים נערכה עצרת 
מספד מרכזית ב"היכל שלמה" בה נשאו דברים בין היתר מרן 

הגר"ע יוסף זצ"ל". 

"למה אשכל גם שניכם" 
"על אבי", מספר בן ציון, "לא נראה חיוך על שפתיו במשך 
כשנה וחצי. הוא התעטף בשתיקה רבת יגון, שקע במחשבותיו 
הנוגות, מהרהר תדיר על שני שכיות החמדה שאיבד. במהלך 
להרהר  אין  לקח...  וה'  נתן  ה'  פעם:  מדי  הפטיר  השבעה 
מאמר  את  ציטטו  המנחמים  ירושלים  רבני  מידותיו..."  אחר 
הגמרא: "חמה לוקה - על שני אחים שנשפך דמם כאחד", אך 
לא רק על אבי לקתה חמה. אחי אברהם, הותיר אחריו אישה 
עם פעוטה בת שנה ושלושה חודשים, שלא זכתה להכיר את 
החובקת  השכולה,  כלתה  ליד  יושבת  ע"ה  וכשאמי  אביה. 
- כשואלת  את עוללה, היא פורצת מדי פעם באנחה כבושה 
אחד?!!"---  ביום  שניכם  גם  אשכל  "למה  אילמת:  בזעקה 
היה  האבל  בבית.  חיוך  להעלות  חששנו  וחצי  כשנה  במשך 
שנים   6 במשך  ע"ה  אמי  פינה.  בכל  הורגש  היגון  גדול,  כה 
פקדה מדי יום את קברם של אחי הקדושים. "שנה וחצי לאחר 
האסון", מספר בן ציון, "נולד בן לאחי דוד. זאת הייתה הפעם 
הראשונה, שמו"ר אבי יכל להעלות חיוך על שפתותיו. גם על 
בה  שהשתתפו  הברית  בסעודת  הקלה.  של  מבט  ראינו  אמא 
רבנים וגדולי תורה, חשנו כי נשמותיהם של אחינו הקדושים 
מרחפות בחלל האולם. הבן הנימול, שנקרא על שמו של אחי 
יעקב, שלא זכה להותיר אחריו זש"ק, ריפא את כולנו. חשנו 

במאמר הגמ': נולד בן זכר נתרפאה כל המשפחה כולה..." 
"אברהם אחי", מספר בן ציון כהן, "היה רק בן 29 במותו. 
היהודי  הספר  בבית  ולמד  תרצ"ח,  בתשרי  בכ"ז  נולד  הוא 
שבמזגן. כשסיים את לימודיו, נשלח ע"י אבא לישיבת "עץ 
חיים" שבטנגי'ר. מישיבה זו יצאו מורי-הוראה רבים לקהילות 
ישראל שבמרוקו. בטנגי'ר שהייתה עיר נמל קסומה, יצא ליבו 
לים. תחביב מיוחד היה לו: לשחות, לשוט, ולשהות באונייה. 
כאשר עלתה המשפחה ארצה – התגייס אחי לחיל הים ועבר 
קורסים רבים בהצלחה. הוא סיים קורסים שונים ובתוכם קורס 
נוסף.  לקידום  מועמד  והיה  סגן  לדרגת  העפיל  הוא  קצינים. 
נמלים רבים ראה אחי, אך בסופו של דבר נותר דבוק למקורות 
ולחינוך על טהרת הקודש שספג בבית אבי. האח השני יעקב, 
צעיר ממנו ב -9 שנים. הוא נולד בשנת תש"ז, שנה לפני קום 
המדינה. יעקב בעקבות אחיו, נמשך גם הוא לים והתגייס אף 
הוא ל"חיל הים", ושימש כאלחוטן בכיר על משחתת "אילת". 
קודם לכן למד בישיבה החקלאית בכפר הרוא"ה במשך שלוש 

שנים". 

מאורעות הדמים באוג'דא 
שהגיעו  ספרד  לגולי  עד  מגיע  שלנו  המשפחתי  "הייחוס 
משפחתנו,  מוצא  עליהם.  נמנו  תורה  וגדולי  רבנים  למרוקו. 
עיר  הררי-האטלס.  בשיפולי  מרוקו  שבמרכז  'דבדו'  מעיר 
ורבנים. לימים עברה המשפחה לעיר אוג'דה,  מלאה חכמים 
על גבול מרוקו – אלג'יריה. כאן במסגרת קהילה בת כעשרת 
 - אלג'יר  ילידי  ומיעוטם  מרוקו,  ילידי  רובם  יהודים,  אלפים 
החלה דמותו של מו"ר אבי רבי שלמה כהן להתבלט כרב גדול 
בתורה. יודע דת ודין ופוסק. לא ארכו ימיה של משפחת כהן 
באוג'דה, והיא עברה לעיר מזגן. מזגן שוכנת בדרום קזבלנקה, 
על חוף הים האטלנטי. רבי שלמה כהן נתמנה לאב-בית-הדין-

הרבני, והיה הדמות המרכזית ליהודי מזגן. 
"שמונה בנים סבבו את אבא-אמא. משפחה מכובדת שעל 
פיה, ישקו דברים הרבה בקהילת מזגן. רבי שלמה כהן חינך 
את כל בניו לתורה ולמצוות. תחילה שמעו תורה מפיו, ולימים 
שיגרם ללמוד בישיבות השונות של מרוקו. אלא שלא ארכו 
הקהילה  מבני  רבים  עלו  המדינה,  הקמת  עם  השלווה.  ימי 
לא"י, "אבי שלח אותי ואח נוסף לא"י. את הבר מצווה חגגתי 
מתי-מעט  ובקושי  הורים  ללא  מזהרת,  בבדידות  בארץ  כאן 
יחסי  בשקט  עברה   ,  48- ב  המדינה  הקמת  המשפחה.  מבני 
במרוקו. היו לנו יחסי שכנות קרובה עם הערבים המקומיים. 
אך זאת הייתה שלווה מדומה. כל זה היה, עד שמרוקו קיבלה 
עצמאות בשנת 55 ', וצרפת ששלטה עד אז במרוקו קיפלה את 
דגליה. באותו זמן הלאומנות הערבית-מרוקאית הרימה ראש. 
הסתה פרועה נפתחה נגד היהודים המקומיים. ההסתה נגמרה 
במאורעות דמים. בעיירה ליד אוג'דא עיר מגורנו, נרצחו 47 
יהודים בפרעות האיומות שחוללו ערביי מרוקו. מרוקו חגגה 
גם  הייתה  הנרצחים,  בין  יהודים.  של  בדמם  'עצמאותה'  את 
משפחתו של אח אימי הרב משה כהן, שחמש מילדיו נרצחו 
עלינו  לשמור  שהתנדבו  שכנים  גם  היו  מנגד,  אך  בפרעות. 
מפגיעתם של אותם פורעים. 'לדאבוננו', מסכם בן ציון כהן, 
ה'  קידוש  על  נהרגו  בארץ  כאן  בכפלים.  משפחתנו  "לקתה 
שני אחי היקרים, שעזבו את מרוקו כדי לחיות בארץ כיהודים 

שנה וחצי לאחר 
האסון", מספר בן ציון, 
"נולד בן לאחי דוד. זאת 
הייתה הפעם הראשונה, 
שמו"ר אבי יכל להעלות 
חיוך על שפתותיו. גם 
על אמא ראינו מבט 
של הקלה. בסעודת 

הברית שהשתתפו בה 
רבנים וגדולי תורה, 
חשנו כי נשמותיהם 
של אחינו הקדושים 

מרחפות בחלל האולם. 
הבן הנימול, שנקרא 

על שמו של אחי יעקב, 
שלא זכה להותיר אחריו 
זש"ק, ריפא את כולנו. 

חשנו במאמר הגמ': 
נולד בן זכר נתרפאה כל 

המשפחה כולה...

באש 
ובמים
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גאים". 
מרוקו.  יהדות  של  רבניה  מגדולי  כאחד  התבלט,  "אבי 
אישיותו  בשל  מיוחד  למעמד  אבי  זכה  היהודית  במרוקו 
אבי  של  בזמנו  הפכו  ומזגן,  אוג'דא  הערים  בתורה.  וגדולתו 
לתל-תלפיות. אבי נסמך ע"י הרב משה בן גיגי מענקי התורה 
של יהדות מרוקו. הוא כיתת רגליו להרביץ תורה ברחבי מרוקו. 
ובדרשות מעוררות הלב שנשא  הוא התבלט בפסקי הלכותיו 
בפני קהל שומעיו. דלתו של אבי הייתה פתוחה לרווחה. אבי 
אליו  עולים  היו  מרוקו  ורבני  הציבוריים,  בחיים  מעורב  היה 
כדי לקבל ממנו עצה ותושייה. להבדיל, אפילו ערבים תושבי 
והוא אף פעם לא סירב. תמיד  המקום התדפקו על דלתותיו. 
השיב בנחת ובמאור פנים. אבי היה חבר בביה"ד הרבני הגדול 
נוצרו  מרוקו.  בירת  בראבאט  היה  מושבו  שמקום  מרוקו  של 
קשרים ענפים בינו לבין שאר גדולי הרוח של מרוקו: הגאונים: 
רבי רפאל ברוך טולידנו, רבי יהושע ברדוגו, רבי חיים שושנה 

ורבי משה שאול דנון שכיהן כרבה של ראבאט". 

הקשר לבית אבוחצירא 
אבי  החל  תשט"ו,  שנת  של  הדמים  להכין  מאורעות  "עם 
עלה  תשט"ז,  בשנת  ממרוקו.  ליציאה  משפחתו  את  מכין 
בצרפת,  נשארו  אחים  שלושה  ארצה.  משפחתו  רוב  עם  אבי 
שם כיהנו ברבנות. עוד קודם לכן בשנת 54' ערך אבא ביקור 
קצר בארץ. הוא בא כתייר. כמובן שקבלתי את פניו וליוויתי 
אותו במסעו בארץ. ראשי יוצאי עדת מרוקו, שיצאו לקראתו, 
הפצירו בו שיארוז את מיטלטליו, וישתקע כאן בארץ, סופית. 
גם רבני מרוקו בארץ לחצו. אבי שסייר בקהילות יוצאי מרוקו 
ברחבי הארץ, הופתע לראות עד כמה נפשם של יהודי מרוקו 
קשורה בנפשו. בכל מקום אליו הגיע, נערכו לו 'קבלות פנים' 
חגיגיות. גם הרב יצחק אבוחצירה זצ"ל ה"באבא חאקי", ערך 

לו "קבלת פנים" וביקש ממנו להשתקע בארץ. 
להשפעתו  היא  גם  התוודעה  הרשמית,  ישראל  "מדינת 
למאמצים  ונרתמה  בארץ  מרוקו  יוצאי  על  אבי  של  העצומה 

להעלותו ארצה. בר"ח אלול תשי"ד, נערכה מסיבת פנים חגיגית 
וורהפטיג,  וזרח  בורג  יוסף  שפירא,  חיים  משה  השרים:  ע"י 
בשיתוף ראשי מחלקת העליה בסוכנות שבראשה, עמד יצחק 
במרוקו,  שליחותו  במסגרת  אבי  את  הכיר  עוד  רפאל  רפאל. 
והוא שהדגיש ללא הרף את נחיצותו של אבי למוסד הרבנות 
בישראל. הרב יצחק אייזיק הרצוג זצ"ל, רבה הראשי של א"י 
שהשתתף במסיבת הראש חודש שנערכה, פנה לאבי ואמר לו: 
ויבוא"..., אבי השיב לו  "נו, כבר הגיע הזמן שכבודו "יעלה 
בבדיחות מהמשך התפילה: קודם שיהיה "וירצה"...!" כעבור 
שנתיים השתקע אבי סופית בא"י. רבני ישראל שמחו לקראתו 
בכל  אבי התנגד  אך  "בית שאן",  העיר  רבנות  את  לו  והציעו 
תוקף. גם כשהוצעה לו רבנות "רמת-גן", עם בחירתו של הרב 
אבי  ההצעה.  את  אבי  דחה  ירושלים  של  לרבה  פרדס  אליהו 
רצה רק את ירושלים עיר הקודש- משוש ליבו. הוא שאף את 
קדושת ירושלים כבר בנעוריו. ארבעים שנה קודם לכן – בשנת 
תרע"ח, עלה אבי ממרוקו לא"י כדי ללמוד בישיבת "חברון". 
מאז לא פסק להתגעגע לירושלים, לערוג ולכסוף לקדושתה. 
אין כל פלא כשהוצע לו תפקיד של רב בשכונת 'הקטמונים' 
בקטמון  כאן  ידיים.  בשתי  המציאה  על  קפץ  הוא  בירושלים, 
ו' הוא הפך לתל- פיות. ביתו – בית ועד לגדול וקטון, ובאחד 
מחדרי הבית הוא ריכז את ספרי הקודש המרובים שבידו, ואף 
את ספרי- התורה שהעלה ממרוקו. הוא בנה בית כנסת "ויקהל 
תורני.  למגדלור  הפך  המקום  מרוקו.  יוצאי  לקהילת  שלמה" 
בתורה,  קרא  בשכונה:  הרוחניים  התפקידים  בכל  נשא  הוא 
ותקע בשופר. הוא שימש גם כשוחט ומוהל. למעלה מ-2,000 
שהעלה  התורה  מספרי  חלק  בחייו.  לערוך  אבי  זכה  בריתות 

ממרוקו, הוכנסו לבתי כנסת של יוצאי קהילת מרוקו". 
הכיר  עוד  אותו  סאלי",  ה"באבא  באדמו"ר  דבק  "הוא 
ביקורים  עורך  סאלי"  ה"באבא  היה  במרוקו  עוד  ממרוקו. 
באוג'דא יחד עם פמלייתו. הקהילה כולה הייתה לובשת חג. 
לכבוד  נשחטים לסעודת מצווה שנערכה  היו  וכבשים  עגלים 
הצדיק. ה"באבא סאלי" יחד עם מו"ר אבי, יושבים היו במרכז 
כל  מתענגים   - סביבם  היינו  מצטופפים  כולנו  ואנו  השולחן, 

רגע על זיו השכינה. גם כאן בארץ נמשך הקשר". 

שני  בין  אמיתית  אהבה  שררה  כיצד  לראות  בעיני  "זכיתי 
הצדיקים - ואת גודל ההערצה וההערכה שרחשו אחד לשני. 
נודע  בטהרן,  הסוכנות  בשליחות  כשהייתי  מעשה:  היה  וכך 
לי יום אחד שאבא שוכב בביה"ח לאחר ניתוח שעבר. היישר 
את  עזב  כי אבא  לי  נאמר  לביה"ח  לישראל, כשהגעתי  טסתי 
שבאת",  "טוב  פניו.  ואורו  ראני  אבא  לביתו.  הלכתי  ביה"ח. 
אמר. הוא נתן לי מעטפה שבתוכה היו אלף לירות )סכום אגדי 
לו  תן  סאלי",  ל"בבא  לנתיבות,  לך  לי:  ואמר  ימים(,  באותם 
רכב  שכרתי  כמצוותו,  עשיתי  אותי".  ושיברך  המעטפה,  את 
ה"באבא  של  לביתו  בבוקר  ב-10  הגעתי  לנתיבות.  ונסעתי 
סאלי", וחשכו עיני. תורים ארוכים השתרכו, וראיתי כי אצטרך 
סאלי"  ה"בבא  של  ביתו  מבני  לאחד  פניתי  רב.  זמן  להמתין 
כהן  הרב שלמה  בנו של  כי  לידיעתו  להעביר  ובקשתי ממנו, 
ממתין בפתח ביתו. היישר הובלתי אל הקודש פנימה. וה"בבא 
סאלי" מקבלני במאור פנים ובחיוך רחב. אמרתי לו: "הגעתי 
בא  והנני  אבי,  למו"ר  חולים  "ביקור  מצוות  לקיים  ארצה, 

בשליחותו שיברך אותו. ומסרתי לו את המעטפה. 
ה"בבא סאלי" נזדעזע: "אני אברך את אביך? אבא שלך כהן 
גדול, הוא גדול ממני עשרת מונים - תגיד לו שיברך אותי... 
אני זקוק לברכת כהנים..." הוא ברכני ונפרדתי ממנו לשלום. 
עבורך,  מעטפה  לי  נתן  הרב  לי:  ואמר  המשב"ק  ייצא  אחרי 
והוסיף לי קרטון של בקבוקי ערק למסור לאבי, שכידוע ראו 
בהם הרבה ישועות בביתו של ה"בבא סאלי". כשחזרתי לאבי 
ותיארתי בפניו את הקורות בבית הצדיק, הוא שאל בחרדה: 
"אני אברך את ה'בבא סאלי'?!". פתחנו את המעטפה ומצאנו 
בתוכה 2,500 לירות. אבי אמר לי: "המתחיל במצווה, אומרים 
לו גמור". הוא שלח אותי לטבריה על קברו של רבי מאיר בעל 
הנס, שם חלקתי מחצית מהכסף לצדקה, משם המשכתי לצפת 

וחילקתי את כל היתר".


בכינוס ועד הקהילה באוג'דה. יושבים מימין: הרב בן ציון דנאן, הרב משה בן גיגי, הבאבא סאלי, הרב שלמה כהן והרב שמואל מרציאנו - חברי בית הדין הרבני
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הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

  'קול התורה מהדהד ב'בבית מאור ישראל  הבכי הסוער על כסאו של מרן זצ"ל
ומה יבקש מרן כשיקום בתחיית המתים?

 הקבלן 45 ירושלים.
בעיצומו של יום השנה השלישי לפטירת מרן זצוק"ל, 
המיתולוגי.  הבית  דלת  על  צעיר  ישיבה  בחור  התדפק 
השלט  מול  אל  בקולו,  ההתרגשות  את  לשמוע  יכולתי 
הראשון  יוסף    עובדיה  "הרב  הדלת:  על  המתנוסס 

לציון". 
"אני מתגורר בבני ברק, ולומד בישיבה קטנה ספרדית 
במודיעין עלית", הציג את עצמו. הגעתי לכאן במיוחד, 
בתמימות  לי  אמר  מרן",  של  בחדרו  נר  להדליק  רק 

טהורה, כמעט בתחנונים. 
"ברוך הבא", אמרתי לו מיד ועיניו אורו.

מרן,  לימודו של  לחדר  הבחור  נכנס  ורחימו  בדחילו 
והדליק נר על שולחנו הקדוש, תוך שהוא ממלמל בקול 
גורג'יה.  בן  יוסף  עובדיה  רבנו  מרן  "לנשמת  חרישי: 

זכותו תעמוד לי לגדול בתורה וביראת שמים". 
ביד רועדת הוא ליטף את הכסא, ונישק את השולחן 
הוא  כי  היה  ניכר  ספריו.  עשרות  את  מרן  כתב  שעליו 
רק  להישאר  תחנונים  שוב  אמר  מבטו  לעזוב.  מתקשה 

עוד רגעים אחדים...
לו,  אמרתי  רוצה",  אתה  אם  להישאר,  יכול  "אתה 

"תרגיש בנוח, זו המטרה של הבית הזה". 
הוא עמד והביט שוב על הכסא המיותם, על הספרים 
הנרות  מגש  ועל  מרן,  של  בספרייתו  דוממים  הניצבים 
שמונח על השולחן, תופס את מקום הספרים שהוערמו 

עליו יומם ולילה, עד לפני שלוש שנים בדיוק.
כולם  פטירתו.  מאז  מרן  של  לביתו  נכנסו  אלפים 
אבל  דמעו,  ואפילו  לבם  מקירות  התפללו  התגעגעו, 
מחזה שכזה, כמעט ולא נראה: לפתע, ללא שום התראה 
הוא  נסער.  בבכי  ופרץ  הצעיר  הבחור  נשבר  מוקדמת, 
השעין את ראשו על כסאו של מרן ובמשך דקות ארוכות, 

כל גופו רטט בבכי.
כך מצאתי את עצמי, 3 שנים אחר אותו יום מר ונמהר, 

פורצת בבכי חסר מעצורים. 
לבטא  יכלו  לא  והספדים,  דרשות  נאומים,  אלפי 
שאותו  הזה,  המטלטל  המחזה  שעשה  מה  את  ולהביע 
כל  של  אבא  במקום.  הנוכחים  אחד  במצלמתו  תיעד 
כולם, אבא של העם, ממשיך לפעום בלבם של המוני 
בניו. ילד או מבוגר, איש או אשה, בן תורה או בעל בית. 
שום דבר לא הצליח לרפא את תחושת היתמות העמוקה 

שמלווה אותם מאז פטירתו.
אין דבר שיעצור את הגעגועים לבית של אבא. שבילי 
אל  מאליהם  מובילים  והזכרונות,  הכיסופים  הדמעות, 
העיניים  נישאו  שאליו  המקום  מרן.  של  הקדוש  החדר 

בהערצה במשך עשרות שנים.
נכון. זה לא מחזיר לנו את מרן. אבל במשהו קטן, זה 

מרפא את הכאב. 

בית מאור ישראל

בחודשים האחרונים שיתפתי את הקוראים, מעל גבי 
לביתו  ובתכנונים הקשורים  זאת, בהכנות  במה מכובדת 
של מרן. בכל פעם נדהמתי מחדש לגלות את הכמיהה 
העצומה של הצבור לשמר את הבית, שלא יהפוך חלילה 
לדירת מגורים עבור כל המרבה במחיר. בכל הרצאותיי 
מה  פעמים:  ספור  אין  נשאלתי  והעולם,  הארץ  ברחבי 

יהיה עם הבית ברחוב הקבלן? 
בחסדי שמים, לאחר אין ספור מהמורות, התמודדויות 
וקשיים, מבית ומחוץ, זכינו לבשר לציבור בשבוע שעבר 
ברחוב  הבית  שנים:   3 לה  וציפו  שקיוו  הבשורה  את 
הקבלן 45 ימשיך להיות 'הבית של מרן'. מעתה ואילך, 

זהו המרכז הרוחני 'בית מאור ישראל'.
אחרי תקופה ארוכה של אי וודאות, קול התורה ימשיך 

להדהד בביתו של מרן. זהו אותו קול ענוג, שספגו קירות 
הבית 24 שעות ביממה, אפילו בשעות הבודדות שבהם 

מרן ישן. 
כאן ב'בית מאור ישראל', ימשיכו תלמידיו הקרובים 
של מרן לעמול על אלפי כתביו שטרם ראו אור, ויוציאו 
עומדים  ספרים  אלף  מ-20  למעלה  עולם.  לאור  אותם 
גליונות  מכיל  מהם,  אחד  כל  מרן.  של  הענק  בספריית 
וחידושים בכתב ידו, העתידים להאיר את עולם ההלכה. 
כבר בשבועות הקרובים יופיע ספר חדש שהחל מרן עוד 

לכתוב בחייו. בלי ספק יהיה זה יום חג.
בית מאור ישראל, הוא הבית של כלל הצבור, החפץ 
מקרוב  יראו  הם  כאן  ובמורשתו.  בדרכו  במרן,  לדבוק 
את המקום בו שקד על תלמודו והנהיג את הדור. כאן 
הם יוכלו לעלעל בספרים, לראות את כתבי היד, ולצפות 
מרן.  של  התורה  עמל  את  הממחישים  נדירים  בקטעים 
כמה אהבת תורה יספגו ילדינו מתוך הבית הקדוש הזה! 
אשר  נוספים  מיזמים  מקדמים  אנו  תנועה,  כדי  תוך 
בעז"ה יפיצו את אור תורתו של מרן לכל רחבי תבל, כמו 
גם תכניות לעמוד לימין עמלי התורה ההוגים בתורתו של 

מרן והולכים בדרכו. 
בימים האחרונים הביעו כל גדולי ישראל את התרגשותם 
של  "נשמתו  הזו.  הכבירה  ליוזמה  ברכתם  את  והעניקו 
כולם.  אמרו  בתורה",  שעמל  היכן  בביתו,  נמצאת  מרן 
הגאון  מאת  מאוד  נרגשים  לדברים  זכינו  דוגמא,  לשם 
הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א, ה' יחזקהו וירפאהו 
רפואה שלמה, שהגדיר את ביתו של מרן כ"בית המקדש 

של הדור שלנו". 

האור לא יכבה

ואי אפשר לסיים, בלי לומר תודה מכל הלב. לצבור 

גדולי  של  לקריאתם  שנענה  הנפלא,  ישראל  עם  היקר, 
זכינו  ישראל'.  מאור  'בית  בהקמת  חלק  ונטל  ישראל 
לראות את האהבה הגדולה של הצבור למרן ולמורשתו, 
ואת ההכרה בצורך לשמר את הבית הזה. למעננו, למען 

ילדינו, ולמען הדורות הבאים.
מופלאה.  הטוב  הכרת  במידת  מרן  הצטיין  חייו  כל 
הוא  עדן,  בגן  מושבו  ממרום  כיום,  שגם  ספק  לי  אין 
ומוקירי  תלמידיו  עבור  ישועות  ויפעל  בתפילה  יעמוד 
זכרו המקדישים מהונם לעשות לו נחת רוח אמתית. כמי 
וראתה מקרוב כמה  בביתו למעלה מ-20 שנה  שחייתה 
בזה  אני מאמינה  עבורו,  עליון  ערך  היתה  הכרת הטוב 

במאת האחוזים.
האזכרה,  ביום  לבית  שהגיעו  האנשים  למאות  תודה 
הרעיפו אהבה, תמכו, התרגשו והדליקו נר לעילוי נשמתו 
לתחיית  נזכה  לא  חלילה  אם  הבאה,  בשנה  מרן.  של 
יוזמן עם ישראל כולו לפקוד את חדר לימודו  המתים, 
של מרן, להדליק נר, ולבקש רחמים על כל עם ישראל.

ומעל הכל, תודה לבורא יתברך ויתעלה, שהוביל אותנו 
מורשתו  את  להנציח  למימוש החלום,  עד  פלאי  באופן 
רק  שררה.  ולא  כבוד  לא  כסף,  לא  מרן:  של  האמתית 

תורה.
אבוחצירא  דוד  רבי  האדמו"ר  במעונו של  כשביקרנו 
שליט"א, אחד מוותיקי תלמידיו של מרן, הוא לא הסתיר 
את התפעלותו מכך שהבית של מרן ימשיך להיות מקום 
תורה. "עוד מעט יבוא המשיח ונזכה לתחיית המתים", 
אמר לנו בהתרגשות, "מרן יקום ויבקש לשוב לביתו, אל 
לבית  יחזור  הוא  האם  האהובים...  ספריו  ואל  שולחנו 

ריק? לספרים מכוסים אבק...?" 
לא ולא. האור בחדרו של מרן לא יכבה. 'בית מאור 
ביאת  עד  מרן,  של  אורו  את  להזריח  ימשיך  ישראל', 

המשיח!

אבא של כולם

בכי חסר מעצורים. תלמיד הישיבה מתייפח על כסאו של מרן זצ"ל
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

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

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
InDesign, Illustrator, Photoshop :שליטה בתוכנות 

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו"ח למיילyakov@kav-itonut.co.il :קו”ח ותיק עבודות למייל

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

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

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

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

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

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

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

אֹוי ַוֲאבֹוי 
ֶזה ָחמּור ְמאֹד! 

ַמה ַמה ָּקָרה?

ֵיׁש ָּכאן ְׁשעֹון ֶעֶצר, 
ֶׁשַּמְרֶאה ֶׁשַהִּמְבָצע ַהְּזדֹוִני 

ִמְתַנֵהל ַמָּמׁש ַעְכָׁשו – ְלַמֲעֶׂשה, 
ַהָּׁשעֹון ַמְרֶאה ֶׁשּנֹוְתָרה ָלנּו ַרק 

ָׁשָעה ַעד ִלְׁשַעת ָהֶאֶפס...

ַמֶּׁשהּו ּפֹה א 
ָּברּור. ֵאין ּפֹה ָּתְכִנית ְמפֶֹרֶׁשת 
ֲאָבל ִהְצַלְחִּתי ְלַחֵּלץ ְׂשִריֵדי 

ִׂשְרטּוִטים – 

ָמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין – 
ַחְיַּדִּקים, ָּגז ִּבּׁשּול, ּוְנֻקַּדת ִצּיּון 

ְּבֶאְמַצע ַהָּים? 

ֲאִני יֹוֵדַע! ִּגּלּו א ִמְּזַמן ַמֲאַגר ָּגז 
ָעצּום ְּבֶאְמַצע ַהָּים, ִמֶּמּנּו ַמְזִריִמים ָּגז 

ְלָכל ַהָּבִּתים ִּבְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל. ַהַּמֲאָגר ִנְמָצא 
ְּבֶאְמַצע ַהָּים – ִקילֹוֶמְטִרים ֵמחֹוָפּה ֶׁשל ֶאֶרץ 

ִיְׂשָרֵאל. ְּבִדּיּוק ִּבְנֻקַּדת ַהִּצּיּון ַהּזֹו!
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 למשפחת מנויי
ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

 אוהבים קומיקס?

ותיהנו מעיתון דו־שבועי מרתק עם מיטב הסופרים והציירים.
052-7133296 לפרטים:
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

67910 8

5 3 12

13 1112

4
נתחיל 
בציור 

הראש 
נוסיף
קווי 
עזר

נצייר 
בסיס 

לכפות 
ידיים 

וכפות 
רגליים

כעת 
לבסיס 
הידיים 

והרגליים

נוסיף 
את 

מרכז 
הגוף

נצייר 
לסת

נעבור 
לפנים 

נצייר את 
העיניים 
הגבות 
והאוזן

כעת 
אף 

קשתית 
העין 
ושער

נעבור 
לגוף-
נצייר 
נפח 
לגוף

נצייר את 
אצבעות
 כף היד 

ויתר 
הפרטים 
הקטנים

נמחק 
את קווי 
הבסיס 

המיותרים 
בציור

נצייר 
את 
יתר 
תווי 

הפנים

נוסיף 
כובע 

וצווארון
נצייר 

מצחייה

השוטר הפחדן

באו נלמד-
דמיות סטריאוטיפיות

משקפיים  לו  נצייר  "הגאון"  דמות  את  נצייר  כאשר 
גדולות וספר ביד. כאשר נצייר את הדמות  החביבה 
נאפיין אותה בדרך כלל כדמות שמנמנה עם חיוך 
רחב - אין זה אומר שדמיות אלו אכן מאופיינות כך 

במציאות זה כמובן רק בעולם הקריקטורות...
אותם  לאפיין  בקלות  שנוכל  דמיות  כמה  נצייר  באו 

כבעלי מקצוע שונים.
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מסיבת יום הולדת של לאהל'ה.
הזו  למסיבה  מחכה  השבע  בת  לאהל'ה 

כשהסתיימה  מיד  שלמה.  שנה  כבר 
כבר  שש,  גיל  של  זו  הקודמת, 

לעשות  מה  לתכנן  התחילה 
בנוכחית.

היא התחילה, אך לא סיימה. 
עד עצם היום הזה.

החליטה  אחד  יום 
ההולדת  יום  שלכבוד 
טיסה  מבקשת  היא 
)לשם מה  בשמי הארץ. 

לה מסיבה?(
את  שינתה  הבא  ביום 
דעתה לבית בובות ענק, 
אחת  בחנות  שראתה 
מרשת חנויות הצעצועים 

כשהבהירה  'צעצועוני'. 
שלא  הגדולה  אחותה  לה 

משחקת  תישאר  לנצח 
לה  שדי  החליטה  בבובות, 

במסיבה לבני המשפחה הקרובה. 
מסיבה שתכלול   ארוחה של שניצל, 

צ'יפס ובורקס של נקניקייה.
ביום הבא טענה שחבל לבזבז יום הולדת על 

זה, כי ארוחה כזו, אני, כלומר אמה, מכינה 
לפעמים גם סתם ככה.

היא העדיפה מסיבה עם המון בלונים והמון 
חברות.

לה  הייתה  לא  ההולדת  יום  שלפני  ביום 
ברירה, לחביבתי. היא הייתה חייבת להחליט. 
פשוט חייבת. וזה מה שעשתה. היא החליטה 

על נסיעה לגני יהושוע.
תוך שעה סידרתי את כל הסידורים הדרושים, 

מה לא עושים למען הנסיכה?
אבל עד הלילה שינתה את דעתה. היא לא 

יכלה להבין איך בכלל חשבה קודם לוותר על 
מסיבה, יום הולדת ללא מסיבה?

אבל כל החנויות סגורות.
לנסוע  אפשר  תסתדרי.  את  אבל  אמא,  נכון, 
בעלז,  של  לצרכנייה  יעקובי,  של  לצרכנייה 
רוצה,  רק  מי שאת  דגל, של  של סטמר, של 

לצרכניות אין שעות.
רציתי לשאול את חביבתי מה יהיה אם אסע 
לחפש את הכיבוד והיא תתחרט כך פתאום?

שום  תתחרט,  שאם  ידעתי  שאלתי,  לא  אבל 
דבר לא יעזור. כמו שאומרים: מה שלא 

יעשה השכל יעשה הזמן.
המסיבה.  התחילה  ארבע  בשעה 
ושתיים  עשרים  מתוך 
אף  הגיע  לא  המדוברות, 
השולחן,  אחת.  חברה 
בכל אופן, היה ערוך בכל 

הטוב שבעולם. 
הגיעה  ועשרה  בארבע 
הטובה,  החברה  חנה, 
הטובה  שירה  ובחמש 

מעט פחות.
לאהלה ללא כל נקיפות 
לספר  נזכרה  מצפון, 
להודיע  ששכחה  לי 
ונזכרה  בכיתה  לחברות 
הלימודים,  אחרי  רק 

כשהייתה עם חנה ושירה.
הסתיימה  וחצי  שש  בשעה 
אחרי   הנחמדת,  המסיבה 
אותה  הרמתי  אנושיים  על  שבכוחות 
החברות  כששתי  הכיסא,  על  פעמים  שבע 

תומכות בה מלמטה.
ניסיתי לארוז את כל הכיבוד שעל השולחנות, 
הזה,  הקל  הכיבוד  עם  בלב  לי  היה  וכבד 
פתוחה  שהייתה  היחידה  בצרכנייה  שנקנה 

באחת עשרה בלילה...
יפה  הולדת  יום  מסיבת  לי  שהייתה  העיקר 
– לחשה והבהירה לי הילדה את מה שנבצר 
מפוארת,  הולדת  יום  שמסיבת  להבין,  ממני 

היא לא זו הנדמית לי כמפוארת.
לילדים יש הנאות אחרות, כנראה.
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                  c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

כיבוד קל  
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
תמיד האישי שלא  אחרות,  הנאות  יש  שלילדים  נכון   

חשבנו  אם  אבל  לפשרן,  יורדים  המבוגרים  אנחנו, 
לרגע שעלינו לרדת לשם, טעינו בגדול.

 לא כל סוג של מסיבת יום הולדת נוכל לאפשר. 
בפירוש לא. גם אם הילדה ממש עצובה.

בתה:  את  ששאלה  אחת,  אם  זאת  להגדיר  היטיבה 
ואם  תרצי שנחגוג לך יום הולדת על פסגת ההורסט 

גם אז תדרשי שנשמע לך?
הארץ  בשמי  טיסה  מסוימות,  אימהות  בעבור   
היא כמו טיפוס לפסגת ההורסט, עריכת בת מצווה 

וישיבה  הרחוקה  ביפן  חגיגה  כמו  גדול,  באולם 
מלון  בבית  ימים  שבוע  של  כנופש  כמוה  במסעדה 

לסוג אחר של משפחה.
כל אימא חייבת לבדוק לעצמה מה הן אפשרויותיה, 

ומה היא מוכנה לעשות במסגרת זאת. 
שתי  תמצא  אם  תעשה  טוב  בדיקה  של  בסופה   
שתבחר  לילדה  ותיתן  עליה,  המקובלות  אפשרויות 
את הטוב בעיניה. זוהי ברירה ברורה והגיונית, שבה 

גם האם תצא מרוצה וגם הילדה.
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מהי מסיבת יום הולדת בעיניה של ילדה בת שבע?  מה לאהל'ה 
החליטה שהיא רוצה ומה באמת קרה?
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בסערה בשעת  ביתי  אל  נכנסה  אחותי  מקנאה",  סובלת  אני 
אחר הצהריים חמה מהרגיל, הילדים שלה שעטו בעקבותיה. 
שם  שיהיו  בתקווה  לפריזר,  אוטומטי  באופן  הלכו  הם 

קרטיבים.
יודעת, הקנאה מוציאה את האדם מן העולם,  נו, את  "טוב, 
את לא מחדשת כלום..." אמרתי לה והעברתי בראשי את כל 

הפעמים שבהן הקנאה שטפה אותי.
העבודה החדשה של החברה שלי, עבודה ששכר גבוה מאוד 
של  החדשות  הספות  עם  ומה  מתחילה...  רק  והיא  בצדה. 

השכנה שלי... עור לבן, החלום שלי...
אחותי  אותי  העירה  בלב",  צביטונת  כזאת,  קטנה  "קנאה 

מזיכרונות הקנאה שלי.
"אני מדברת על קנאת הפנאי".

"אני ממש מקנאה באנשים שיש להם זמן, ובעיקר באימהות 
את  לשתות  לכתוב,  לחשוב,  לבהות,  לשבת,  זמן  להן  שיש 

התה כשהוא עדיין חם".
 אחותי רבת הפעלים, מלבד היותה מנהלת פרויקטים ורכזת 
ועד  שנה  מגיל  קטנים,  ילדים  שישה  מגדלת  מתנ"סים, 
שמונה, ופנאי הוא בהחלט אלמנט שחסר כבר די הרבה זמן 

בארסנל שלה.
האחרון  השבוע  כלל  מה  לך  לספר  מתחילה  אני  "איפה   
שמוציא  "תינוק  גבוה,  בקול  למנות  מתחילה  היא  בחיי", 
שיניים, אספת הורים, חוג קריאה לבת שלי שעולה לכיתה א', 
טיפת חלב, חיסונים, מקרר שנשבר, ילד שנסע לטיול והייתי 
צריכה לארוז לו מספר מנות, ועוד לא הזכרתי כריכים, יציאה 

לעבודה וכביסות עד השמים.
 ומה בסך הכל ביקשתי? קצת זמן לעצמי?"

 "את לא לבד", חיבקתי אותה, ושלחתי את הבת שלי לקנות 
קרטיבים לכולם. "בואי, נעשה לעצמנו זמן. גם אני עובדת 

בטירוף, והבית והעבודה".
הכי  גילה, שמה שאנחנו  עובדות  נשים  בקרב  שנערך  סקר   
רוצות זה יותר זמן לעצמנו. לא יותר כסף, לא יותר הערכה 

במקום העבודה... פשוט יותר זמן איכות עם עצמנו.
לסידורים,  וללימודים,  לעבודה  זמן  מוצאות  "אנחנו   
ולא מוותרות על להיות עם הילדים,  ולניקיונות,  לבישולים 
מגיע  כשזה  אבל  הורים,  לכבד  טובות,  חברות  עם  לשוחח 
שלא  היא  והאמת  ריק,  נותר  הזמן  חשבון   – שלנו  לצרכים 

מעט באשמתנו". 
"ניסית פעם להשקיע זמן בלמצוא לעצמך זמן?" מצאתי את 

עצמי שואלת את אחותי ואולי בעצם את עצמי.
יש לנו  "הרי אנחנו מחליטות ומסדרות את הזמן שלנו. אם 

חתונה של אחות לא נמצא זמן למצוא בגד מתאים? כיסוי 
ראש הולם? בתוך חוסר הזמן נמצא את הזמן.

כן, אנחנו חייבות להיאבק על הזכות הבסיסית שלנו, למצוא 
קצת זמן לעצמנו, לפנות אותו מסדר היום שמורכב מכל כך 

הרבה פרטים ופריטים".
אז איך עושים את זה?

אחותי העלתה לראשונה חיוך על פניה.
שלנו  ובנטייה  עצמנו  עם  לריב  צריכות  אנחנו  כל,  "קודם 
לדחות את הרצונות שלנו לזמן אישי ופרטי לטובת מטלות 
חיוניות יותר, הווי אומר, כביסות )הן אף פעם לא נגמרות...( 
כלים, )גם הם לא נגמרים אף פעם...( "מסכנים הילדים, לא 
לקחתי אותם הרבה זמן לפעילות מרתקת, אולי אקח אותם 

הרגע לגן חיות?"
עלינו ללמוד לשלוט בחשבון הזמן שלנו, ובעיקר לא לחוש 

אשמה.
"את צריכה להבין, שאסור לך להיות קשוחה עם עצמך. מתי 
בפעם האחרונה הודעת לבעלך שאת יוצאת לשיעור בערב?"

לי  אצא  בכולל,  לימודים  של  שלם  יום  אחרי  מסכן,  "נו, 
ואשאיר אותו עם הילדים?" אחותי מסננת.

"את רואה? לזה אני מתכוונת. לפני שאת מרחמת עליו, תנסי 
לשאול אותו מה דעתו".

"את יודעת מה, אחותי היקרה? אולי במקום שנתפלסף נקבע 
בבית  הרב  של  החודשי  לשיעור  השבוע  יוצאות  שאנחנו 

הכנסת?" אחותי קרצה לעברי קריצה רבת משמעות.
מבט  לעברי  שלחה  היא  תירוצים",  עם  תתחילי  ואל  "הי, 

מאיים.
"את יודעת מה? סגור!"

ניהול זמן! כיצד ליצור זמן פנוי?
התשובה היא: חשיבה חיובית.

למה  זמן  למצוא  כיצד  פנוי?  זמן  ליצור  כיצד  זמן!  ניהול 
שרוצים על ידי חשיבה חיובית?

כולנו סובלים ממצוקת חוסר זמן פנוי, כולם מחפשים זמן 
פנוי, לרוב האנשים אין זמן פנוי.

לילדים,  זמן  מספיק  לנו  אין  אשמה,  מרגשי  סובלים  כולנו 
אין לנו זמן לבקר את הסבתא המבוגרת, אין לנו זמן לטייל 

בטבע.
זמן הוא המצרך הכי יקר.

אחורנית  מסתכלים  ואנחנו  חולפות,  השנים  פתאום  כי 
ותוהים, להיכן נעלם הזמן? איך הוא רץ כל כך מהר? ולמה 

אני לא מוצאת זמן לדברים שחשובים לי?
איך מוצאים זמן פנוי? איך מייצרים זמן איכות, ולא מכוח 

השגרה אלא מרצון אישי?
תלוי  הפנוי  הזמן  לעניין  גם הפתרון  כי  היא,  לכך  התשובה 

בחשיבה חיובית.
כדי להבין את הקשר שבין חשיבה חיובית לבין יצירת זמן 
הראשונה  הנקודה  דברים.  מספר  תחילה  להבהיר  יש  פנוי 
שעלינו לשים אליה לב היא, מהו הרצון האמתי שלנו ביחס 
ליצירת זמן פנוי, בשביל מה בעצם אנחנו רוצים ליצור זמן 
פנוי, מה מאפיין את הזמן הפנוי שאנחנו רוצים שיהיה לנו 

עוד ממנו?
עלינו לחשוב באופן חיובי, להבין שזמן עם הילדים לא פחות 

חשוב מזמן שמוקדש לעבודה.
העבודה אף פעם לא נגמרת, אם לא נתחום אותה.

חייבים להחליט שבשעה מסוימת עושים סטופ, גם בעבודה 
מחוץ לבית וגם בעבודה בבית.

זמן  היא  לבית  מחוץ  עבודה  שעבורם  אנשים  שיש  ונכון, 
זאת... חייבים להבין שהזמן הוא עניין של  ולמרות  איכות, 

החלטה וחשיבה, בעיקר חשיבה חיובית.
את חייבת לדעת שהזמן עם הילדים הוא זמן שיחלוף, גם אם 
קשה בשעות אחר הצהריים, תביני שהזמן הזה בונה אותם, 

ובעתיד את תקצרי את הפירות.
שלנו,  החיובי  הזמן  כמות  את  להגדיל  בעצם  רוצים  אנחנו 
שיעשו  דברים  עושים  אנחנו  שבו  הזמן  כמות  את  להגדיל 

אותנו מאושרים.

קנאת הפנאי
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אקשלמה   - דרור  מילי  של  האגדי  השניצל 
סמנכ"ל שיווק קפה גרג-  ביגה

שלה  בעבודה  קפה  שותה  מילי   השנה  רוב 
מנות,  בין  ומתרוצצת  תפקידה...  ומתוקף 
בעיקר של מטבחים אחרים. "כחלק מהעבודה 
השוטפת שלי אני מעורבת עד הפרט האחרון 
אם  לצילומים,  מגיעה  הרשת,  של  בתפריט 
מילי  ואכן,  מזהה",  מיד  אני  תבלין  חסר 
שבוע  כל  מבקרת  "אני  במתכונים.  אלופה 
שפזורים  ביגה   – גרג  קפה  סניפי  בעשרות 
אותה  תמצאו  ועדיין  מאשרת,  היא  בארץ", 
בכל יום שישי במטבח שלה מכינה מטעמים 
שבוע  על  מפצים  שלה  והריחות  למשפחה. 

שלם של טירוף בעבודה. 
היא שולפת לי את המתכון המנצח לשניצל, 
שאין ילד או מבוגר שלא מחסל את הצלחת. 
בעצם סליחה, מילי מעדכנת שהשניצל החם 

לא מצליח להגיע לצלחת...

חומרים להכנה:
להשרייה: 

2 ביצים, טרופות
2 כפות חרדל

4-3 שיני שום, מעוכות
חזה עוף דק

לטיגון:
כוס  פירורי לחם

כוס פירורי פנקו
חצי כפית פפריקה מתוקה.

אופן ההכנה:
1  ערבבו את מצרכי ההשרייה ושימו בתוכו 
את חתיכות חזה העוף, השרו במקרר לשעה 

לפחות.
2  ערבבו בצלחת את הפירורים עם הפפריקה 
בתערובת  העוף  חלקי  את  טיבלו  המתוקה, 
וטגנו  ההשרייה  מקערת  ישירות  הפירורים 

בשמן רותח.
ארוחה  לכם  והרי  חם.  פירה  מעל  הגישו   3

בלתי נשכחת

המלצה קולינרית 
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זמן הוא המצרך הכי יקר.  איך מוצאים זמן פנוי? איך מייצרים זמן איכות, ולא מכוח השגרה 
אלא מרצון אישי?  ניהול זמן! כיצד ליצור זמן פנוי? התשובה: חשיבה חיובית
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היה היתה לפני שנים רבות עיירה אחת ושמה אופנה.
ובעיירה הזו תושבים הרבה, בתים גנות ופרדסים, סוסים, 

חמורים וסכסוכים מכאן ועד להודעה החדשה. 
תושבי אופנה היו רבים כמעט על כל דבר שהיה אפשר לריב 
עליו, מי יהיה שומר היום ומי יהיה שומר הלילה, מי יהיה 
חזן ומי יצעק על כולם ששששה! בתפילה, גם מזג האוויר 
עצמו היה נתון לחילוקי דעות קשים, בקיצור, בעיירה שרר 

חוסר הסכמה הדדי על כל נושא שבעולם. 
אהה... חוץ מנושא אחד.

הנושא שלגביו היתה הסכמה מוחלטת בעיירה מן הרפת 
הדרומית של נחצ'ה ועד הסנדלרייה של הרצל'ה גרינוולד 

הזקן, היה על עניין המלתחה. 
כן כן, כל תושבי העיירה היו מתלבשים על פי הצו האחרון 
שנקבע על ידי מועצת העיירה והיו יוצאים להם יחדיו מלובשים 
וטובי לב, הם ידעו שאם הם פועלים על פי הצו העדכני אז 
הם נראים מצויין ועל כך אין עוררין, טוב, לפחות לא בתחומי 

העיירה.
הצו המקודש היה מתפרסם מפעם לפעם וכך כולם נשארו 

מעודכנים לגבי הצו האחרון של האופנה.
ואם כבר התעניינתם, נפרט לכם מהו הצו האחרון )של 
הגברים( באופנה: חולצה לבנה עם עיטורים בצדדים וצווארון 
מנופח, מכנסיים שחורים עם פסים צרים ועדינים תפורים לפי 
מידה וכמובן... העניבה, עניבה בצבע ירוק זית עם נקודה 

אחת זהובה בתחתית.



ויהי היום והנה ממרחק נשמעה צהלת סוסים ומרכבה 
מפוארת נראתה שועטת במעלה השביל המוביל אל אופנה.

ילדי העיירה )כובע קסקט מרופט, כתפיות, ומכנסיים קצרים( 
כבר החלו לרוץ לכיוון המרכבה כדי לנסות לראות מיהו האורח 

הלא מוכר שהגיע לבקר.
המרכבה נכנסה אל העיירה מוקפת בילדים המצחקים 
והתקדמה באיטיות לעבר השוק. שלומק'ה הזקן כבר טען 
שזה כנראה סוחר פרוות שבא לקנות מהסחורה של פינחוס, 

ושלומק'ה הרי בדרך כלל ידע מה שהוא מדבר.
העגלה אכן נעצרה ליד חנותו של פינחוס והעגלון קפץ 
ממנה והחל לקשור את הסוסים אל העמוד המיועד כשהוא 

גוער בילדים הסקרנים לזוז מדרכו.
דלת המרכבה נפתחה, ומתוכה יצא לא אחר מאשר מוישל'ה 
שהיה בעצם תושב אופנה אבל כבר הרבה זמן שהוא לא נראה 
באיזור, ועכשיו גם התברר מדוע, מוישל'ה ככל הנראה הפך 

לאיש עשיר.
"תמיד היה לו חוש מסחרי", אמר יענק'ל הקצב שנשען 
שלוב זרועות על פתח האיטליז והביט בנעשה כשהוא לועס 

מה שהיה נראה כמו גבעול עשב.

"כן, תראה איזה מעיל יש לו", אישר צבי הירש החלבן 
בקנאה, "נהיה לנו מוישל'ה גרויס".

מוישל'ה בירך את כולם לשלום ונכנס אל חנותו של פינחוס 
כשהוא מחלק מטבעות נחושת לילדים שפשטו לעברו את 

ידיהם.
בתוך החנות פשט מוישל'ה את מעילו והחל לבחון את 
הסחורה תוך כדי התעניינות אגבית בכל הנעשה בעיירה, 
פינחוס ענה לו במשפטים קצרים כשהוא מנסה להבין מה 
לא בסדר בהופעתו של מוישל'ה, עד שלבסוף גילה לחרדתו 

מה מפריע לו.
"מוישל'ה?", אמר פינחוס בזעזוע עמוק, "אתה לובש 

עניבה כחולה!"
"נו, ומה בכך?", שאל מוישל'ה באדישות.

"זה... ממש מוזר, הייתי אומר... מיושן", אמר פינחוס 
ושפשף את עיניו כדי לוודא שהוא לא חולם.

"לא נכון", אמר מוישל'ה וליטף את עניבתו מבלי מישים, 
"זה יפה מאד לטעמי".

"לאאא, זה ממש מוזר!", פסק פינחוס והתחיל להתרגז 
ממש, "זה ממש שונה מהצו האחרון של אופנה, על פיו כולם 

כאן מתלבשים כפי שאתה יודע!".
"להיפך! )פ"ה דגושה(", אמר מוישל'ה ואורו עיניו, "אתם 
כולכם מונעים על פי צו אחד שגורם לכולכם להתלבש באותה 

הצורה, אני לא רוצה להיות כמו כולם".
"תקשיב לי מוישל'ה", אמר פינחוס ונטש לחלוטין את 
ארשת סוחר הפרוות הערמומי, "אתה מדבר שטויות, למה 
אתה חייב להיות שונה מכולם? אתה חייב לבלוט, אה? זה 

העניין, מוישל'ה חייב לבלוט!"
"לא נכון!", קצף מוישל'ה ושמט את חבילת הצמר שהחזיק 
בידו, "אני פשוט לא אוהב ללכת אחרי כולם ולהתנהג כמו 
עדר, במחילה! וחוץ מזה הצבע הירוק הזה מבחיל בעיני".

"תקשיב לי טוב מוישל'ה", אמר פינחוס, " הגישה הזו של 
האיפכא מסתברא, לא תוביל אותך לשום מקום, כולם יסתכלו 
עליך כמו אדם מוזר, אף אחד כאן לא ירצה לעשות איתך 

עסקים, לא חבל? וחוץ מזה, צבע ירוק זית זה יפהפה...".
"אם כך, כל טוב לך!", אמר מוישל'ה.

הוא סידר את עניבתו בזעם ויצא מן החנות מותיר את 
פינחוס ההמום ממשש את עניבתו הירוקה וממלמל מילים, 
כמו "משיגינער... זה לא מתאים לאופנה... הוא עוד יצטער...".

השמועה על עניבתו הכחולה של מוישל'ה עשתה לה כנפיים, 
כל הילדים כבר התרוצצו ממקום למקום כשהם מצחקקים 
ומלהגים פזמונים כמו - "מוישל'ה מוישל'ה כבר ילד גדול, 
לובש עניבה בצבע כחול", היו שירים יותר מעליבים, אך אין 

זה מן הראוי לכתבם.
בינתיים מוישל'ה הסתובב בעיירה בעניבתו הכחולה כשהוא 
מותיר את כולם פעורי פה, היו שהגדירו את זה כמעשה מחוצף, 
היו שאמרו שזה פשוט מעשה של ילדות, אבל כולם הסכימו 

פה אחד שזה ממש מוזר ושזה נוגד לחלוטין את צו אופנה 
האחרון.

לאחר כשבוע יצא דוד הטבח אל הרחוב הראשי כשהוא 
מזועזע כולו - הרגע הוא ראה את מוישל'ה לובש מכנסיים 

ללא פסים בכלל, אפילו לא קצת.
"אתה בטוח?", שאלו אותו כמה אזרחים מודאגים. 

"בטוח כמו השמש בצהריים", אישר דוד.
"מה יהיה איתו?", חכך טוביה השען בראשו, "הוא הסתובב 

על כל הראש, כמו מחוג מקולקל, הי הי הי".
כל אנשי העיירה ממש דאגו לשלומו של מוישל'ה, היו 
כאלו שכבר נדו לו בראשם, "נו נו, זה סופו של כל אויבער 

חוכעם", הם אמרו לילדיהם במוסר כליות.
וכך חלפו להם כמה חודשים טובים ומוישל'ה נשאר בשלו, 
צו חדש יצא ומוישל'ה לא נענה לו בכלל, הוא נשאר עם אותם 
בגדים מוזרים והחליף מדי פעם בגד מוזר באחר בשביל הגיוון. 
כולם המשיכו להסתכל עליו בתור עוף מוזר כשהם נושאים 

את מבטם אל הצו של אופנה ומצקצקים בלשונם.
ואז, ביום בהיר אחד, יצא מוישל'ה מהבית עם בגדים רגילים, 

כן כן, ממש לפי איך שכולם התלבשו.
כולם שפשפו את עיניהם בתדהמה, מה קורה כאן? האם 
מוישל'ה האיפכא מסתבראנ'יק, זה שלא אוהב לחשוב כמו 

כולם, לפתע חזר בו? הסכים ללכת שוב בתלם?
זה היה נראה כמו חלום, גולת הכותרת היתה העניבה 
שמוישל'ה לבש, היא היתה בצבע ירוק זית עם עיגול קטן 

מוזהב למטה...
"היי היי מה קורה כאן?", עצר אותו פינחוס בשמחה, 

"בסוף נכנעת, אה?"
"למה נכנעתי?" שאל מוישל'ה בתמיהה.

"לצו של אופנה!", אמר פינחוס, "הנה אתה הולך כמו 
כולם, עדר במחילה קראת לנו אז, לא?"

"אהה זה?", אמר מוישל'ה, "לא להיפך )פ"ה דגושה(, 
אני עדיין חושב שאתם מתנהגים כמו עדר, אבל חשבתי על 
זה שוב, והפעם אני חושב שאתם צודקים, ירוק זית זה צבע 

יפהפה...".
ישנם אנשים שאוהבים לחשוב הפוך מכולם, יש בהם 
מין ביקורת פנימית כזו שאומרת להם בכל העת "תראה 
איך שאתה נראה, עושה מה שכולם עושים כמו תוכי". 
לעיתים הדבר גורם להם פשוט לעשות הכל הפוך ממה 
שכולם עושים, לחשוב הפוך מהדיעה הרווחת, והכל בשם 
החשד האבוססיבי הזה שמא הם עושים משהו שאיננו רצון 

חופשי אלא דעת קהל.
אבל מגיע שלב שבו הם מתבגרים ומבינים שזה שכולם 
עושים משהו בצורה מסויימת, זה לא בהכרח אומר שזו  לא  
האמת, הם מתחילים לחשוב כמו כולם מתוך בחירה, כי 
הם כל כך לא מתחשבים בלחץ החברתי, עד כדי כך שהם 

מוכנים גם לפעול על פיו... להיפך. 

משל ושנינה // משה ולדר
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