
י”ז בחשון תשע”ז, פרשת  וירא

מטוס שנראה כמו 
אולם פאר, בית 

עם מאות חדרים: 
כך נראים חייו של 

נשיא ארה”ב

כלוב הזהב
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18

הפגנות אלימות, 
מחאות ענק: 
כך מקבלים 

חלקים נרחבים 
מהציבור 

האמריקאי את 
הנשיא הנבחר 
דונלד טראמפ. 
בועז ביסמוט 

על הימים 
המתוחים 

שעוברים על 
האמריקאים

לא קלה דרכו

26

אאאאאאאאאאאא

יצחק כרמלי יצא לחפש את העיר חרן המקראית בדרום מזרח טורקיה
המסע 

לחרן

ישראל
חוצה

בגיל ה-70 לחייו, מסכם בני גל, ממציא הפרסום החרדי, מורשת שאת יסודותיה הניח 
לפני כ-40 שנה  בראיון ל’כל ישראל’ הוא מספר על ספרו החדש, החיפוש אחר 
היהדות והמפגש עם הרב קוק  חוזר לימי הקמת משרד הפרסום החרדי הראשון 
בארץ, לשאלות, לאתגרים ולדרך שפילס בעצמו וגם למהפכת הכשרות שנבטה 
יחד עם מסעי הפרסום הראשונים במגזר  הוא גאה להיות מי ששימש כשופרו 
של הציבור שלא ניצל את יתרונו הצרכני, ומסתכל בסיפוק על הפירות שהוא רואה 

היום, ונפנה לעיסוק העיקרי שלו היום: ה”קואוצ’ינג”, האימון האישי
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« הנתונים קשים מאוד: 1 מכל 6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל 50, עלול להיפגע 
שלקו  ואישה  איש   120,000 מ-  למעלה  כיום  חיים  ובישראל  חייו  במהלך  מוחי  משבץ 
בשבץ, כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ-15,000 קורבנות * הבשורה הטובה היא שיש מה 
לעשות: זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים 

הצלת חיים ומונעים נכות ומוגבלות

אומרים
       לשבץ מוחי!

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם 
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

לא
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
כדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד ירד 

בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב הדיבור 
והמילים בוטאו בבהירות?

חייך אלי
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל

או שהפה עקום מעט?

הרם ידיים
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. האם 

הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
אין להתפנות באופן עצמאי לבית החולים!

מצילים חיים בצעדים פשוטים
גם אתם  יכולים

ישנם מצבים רפואיים המעלים את הסיכון ללקות 
בשבץ: יתר לחץ דם, סוכרת, רמות שומנים גבוהות 
ופרפור  קצב  הפרעות  משקל,  עודף  עישון,  בדם, 

פרוזדורים.
דרכים להפחתת הסיכון:

אחר:  בשנה  פעם  לפחות  מעקב  בדיקות  בצעו   
רמת  דם,  לחץ  פרוזדורים,  ופרפור  הלב  קצב 
הסוכר בדם, רמת השומנים והכולסטרול בדם. 

 הפסיקו מידית לעשן. 
 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן. 

 בצעו פעילות גופנית סדירה.
 הימנעו מעודף משקל.

האם אתם בקבוצת סיכון?

פרטים נוספים בקו המידע והתמיכה של עמותת 
נאמ"ן: 077-4665213

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה 
האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר  כבכל 
את  ופתחו  המדרש  בית  בהיכל  נפגשו  הם 
היומי.  ללימוד בחברותא של הדף  הגמרות 
מתקשה  חיים  שר'  לכך  לב  ישראל  ר'  שם  פתאום 
בדיבורו. הוא החל לומר משפט ואז נתקע... הוא ניסה 

להמשיך לדבר ללא הצלחה.
הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה  בעדינות 
שבקריאתם החל החברותא שלו, אולם נמלך בדעתו. 
לאחר  ורק  ההצלה  לכוחות  חייג  פתאום  בהחלטת 
'מה  עצמו:  את  שאל  המקום  את  עזב  שהאמבולנס 

התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

למרבית הצער, ר' חיים הוא בקבוצת מיעוט. רק 9%  
מהלוקים בשבץ מגיעים לבית החולים בפרק הזמן שבו 

ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח.
שבץ  הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים 
לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד  ועל  חיינו  על 
ממקרי התמותה בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו 
מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש  בלבד.  בקשישים  פוגע 

לגיל 70 וכ-10% מהם אף מתחת לגיל 50. 
מעבר לאיום על החיים, השבץ הוא הגורם מספר אחד 
ומוגבלויות  קבועה  נכות  שהשלכותיו  נוירולוגי  לנזק 
חוזרים  לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות 

למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר.

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו זקוק לאספקת דם 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
מתרחש כאשר נוצרת הפסקה פתאומית באספקת דם 
שבמהלכו  העצב,  ותאי  המוח  מרקמת  לחלק  וחמצן 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
"תגובת שרשרת"  נפגעים, מתחילה  עצב  מרגע שתאי 
שתגרום למות התאים באזור ממנו נמנע החמצן ולנזק 

לתאים המקיפים את אזור הפגיעה.
לעתים מופיע שבץ קטן וחולף הנמשך דקות ספורות 
בניגוד  – אולם  זהים לאלו של שבץ  בלבד.  תסמיניו 
לו הם הפיכים, והתופעות הנוירולוגיות חולפות בתוך 
זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה.  כ-10% עד 15% מאלו 
נרחב  שבץ  לעבור  צפויים  הזה  האירוע  את  שעברו 
יותר ב-90 הימים שלאחריו. הימים הראשונים לאחר 
נראה  וגם אם  ביותר,  השבץ החולף הינם המסוכנים 
חולים  לבית  להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות 

במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים והשגחה.

מוחי? מתחילת השבץ  לאחר שבץ  יינתן  טיפול  איזה 

יש חלון הזדמנויות שנמשך כ4.5 בלבד במהלכו  אם 

הממיס  טיפול  ויקבל  החולים  בבית  יאובחן  החולה 

קרישי דם במתן לווריד, או במקרים מיוחדים, יבוצע 

צנתור דחוף של כלי הדם החסום,יגדלו סיכויו להינצל, 

בעזרת השם, וב-30-50 אחוז להישאר ללא מגבלה או 

עם מגבלה מזערית בלבד.

על  הבריאות  משרד  הכריז  אלה  בימים  עושים?  מה 

תכנית לאומית להורדת התחלואה בשבץ מוחי, והוא 

ולדרכים  עושה כל מאמץ להעלאת המודעות למחלה 

למניעתה, שכן אפשר וצריך להילחם בשבץ המוח, ניתן 

לצמצם את נזקיו, לשפר את איכות חיי הנפגעים ובני 

משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול הכבד והמורכב, 

ולמנוע את השבץ הבא.

למהלך הזה הצטרפה עמותת נאמן, הפועלת מזה שני 

עשורים למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה 

הטיפול  בנטל  הנושאים  משפחותיהם  בבני  ולתמיכה 

בנפגעים. 

כל אחד יכול להציל חיים
הכר את הסימנים

חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:

רגל, או הפנים  יד,   חולשה או שיתוק פתאומי של 

בצד אחד של הגוף.

או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   

לא  רגל שנרדמה, אולם היא  או  ליד  )בדומה  ברגל 

חולפת מיד(

 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.

 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   

ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.

לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם   

חלף  הסימן  אם  וגם  מהסימנים,  אחד  רק  מזהים 

לבית  מידי  לפינוי  לדאוג  יש  דקות,  מספר  כעבור 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 

לא להגיע בעת הצורך.

מזמינים אמבולנס ומצילים חיים! בכל חשש לפגיעה של שבץ מוחי באדם
שמולכם חייגו 101 לפינוי מידי של הלוקה בשבץ מוחי אל בית החולים

50, עלול להיפגע  6 אנשים, כולל אנשים מתחת לגיל  1 מכל  הנתונים קשים מאוד:   
משבץ מוחי במהלך חייו ובישראל חיים כיום למעלה מ-120,000 איש ואישה שלקו בשבץ, 
כאשר מדי שנה נוספים אליהם כ -15,000 קורבנות • הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות: 
זיהוי מוקדם של השבץ, הזמנת אמבולנס ופינוי מידי לבית החולים מאפשרים הצלת חיים 

ומונעים נכות ומוגבלות

שגרת יומם של ר' חיים ור' ישראל, החלה כבכל ש
נפגשו  הם  האחרונות.  השנים  בעשרים  בוקר 
בהיכל בית המדרש ופתחו את הגמרות ללימוד 
בחברותא של הדף היומי. פתאום שם ר' ישראל לב לכך 
ואז  שר' חיים מתקשה בדיבורו. הוא החל לומר משפט 
נתקע... הוא ניסה להמשיך לדבר ללא הצלחה. בעדינות 
שבקריאתם  הגמרא  דברי  את  להשלים  ישראל  ר'  ניסה 
בהחלטת  בדעתו.  נמלך  אולם  שלו,  החברותא  החל 
פתאום חייג לכוחות ההצלה ורק לאחר שהאמבולנס עזב 

את המקום שאל את עצמו: 'מה התרחש כאן, בעצם?'

גורם מספר אחת לנזק נוירולוגי
גם אנשים צעירים לוקים בשבץ מוחי

 9% רק  מיעוט.  בקבוצת  הוא  חיים  ר'  הצער,  למרבית 
שבו  הזמן  בפרק  החולים  לבית  מגיעים  בשבץ  מהלוקים 
ניתן עדיין להפחית את עוצמת הפגיעה בתאי המוח. שבץ 
הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. הוא מאיים על חיינו ועל 
התמותה  ממקרי  לכ-20%  אחראי  והוא  שלנו,  התפקוד 
בקרב בני 65 ומעלה. ולא, הוא אינו פוגע בקשישים בלבד. 
מהם  וכ-10%   70 לגיל  מתחת  הם  מהנפגעים  כשליש 
על החיים, השבץ הוא  50. מעבר לאיום  לגיל  אף מתחת 
הגורם מספר אחד לנזק נוירולוגי שהשלכותיו נכות קבועה 
לא  בו  הלוקים  האנשים  רוב  שונות.  בדרגות  ומוגבלויות 

חוזרים למעגל חייהם ולתפקוד כבעבר. 

תגובת שרשרת הורסת תאים
מונעים את הפגיעה

דם  זקוק לאספקת  מהו בדיוק שבץ מוחי? המוח שלנו 
שבץ  התקינה.  פעילותו  את  לאפשר  מנת  על  שוטפת 
באספקת  פתאומית  הפסקה  נוצרת  כאשר  מתרחש 
ותאי העצב, שבמהלכו  וחמצן לחלק מרקמת המוח  דם 
וכתוצאה ממנו נגרם הרס לרקמה ונזק לתפקודי המוח. 
שרשרת"  "תגובת  מתחילה  נפגעים,  עצב  שתאי  מרגע 
ולנזק  נמנע החמצן  שתגרום למות התאים באזור ממנו 
לתאים המקיפים את אזור הפגיעה. לעתים מופיע שבץ 
קטן וחולף הנמשך דקות ספורות בלבד. תסמיניו זהים 
לאלו של שבץ – אולם בניגוד לו הם הפיכים, והתופעות 
הנוירולוגיות חולפות בתוך זמן קצר, אך הסכנה לא חלפה. 
צפויים  15% מאלו שעברו את האירוע הזה  עד  כ-10% 
הימים  שלאחריו.  הימים  ב-90  יותר  נרחב  שבץ  לעבור 
הראשונים לאחר השבץ החולף הינם המסוכנים ביותר, 

האם אתם בקבוצת סיכון?
ללקות  הסיכון  את  המעלים  רפואיים  מצבים  ישנם 
גבוהות  שומנים  רמות  סוכרת,  דם,  לחץ  יתר  בשבץ: 

־בדם, עישון, עודף משקל, הפרעות קצב ופרפור פרו
זדורים.

דרכים להפחתת הסיכון:
 בצעו בדיקות מעקב לפחות פעם בשנה אחר: קצב 
הלב ופרפור פרוזדורים, לחץ דם, רמת הסוכר בדם, 

רמת השומנים והכולסטרול בדם.
 הפסיקו מידית לעשן.

 הפחיתו בצריכת אלכוהול ומלח נתרן.
 בצעו פעילות גופנית סדירה.

 הימנעו מעודף משקל.

כל אחד יכול להציל חיים

גם אתם יכולים

הכר את הסימנים
חשוב מאוד להכיר את מגוון התסמינים המלמדים 

על תחילתו השבץ:
הפנים  או  רגל,  יד,  של  פתאומי  שיתוק  או  חולשה   

בצד אחד של הגוף.
או  ביד  פתאומית  תחושה  והפרעת  נימול  תחושת   
ברגל )בדומה ליד או רגל שנרדמה, אולם היא לא 

חולפת מיד(
 הפרעה פתאומית בדיבור או בהבנה. סוג של בלבול.

 עיוות של שרירי הפנים, במיוחד באזור הפה.
 הפרעה פתאומית בשיווי משקל וחוסר יציבות.

טשטוש  כפולה,  ראייה  בראייה,  פתאומית  הפרעה   
ראייה וערפול.

 כאבי ראש חזקים פתאומיים וחריגים.
לעתים, התסמינים קשים לזיהוי. לכן, גם אם אתם 

מזהים רק אחד מהסימנים, וגם אם הסימן חלף 
כעבור מספר דקות, יש לדאוג לפינוי מידי לבית 

החולים. מוטב להגיע לבית החולים 'לחינם' מאשר 
לא להגיע בעת הצורך.

להגיע  יש  שוב,  לבלי  חלפו  שהתופעות  נראה  אם  וגם 
לבית חולים במהירות כדי לעבור בירור, טיפול מתאים 
והשגחה. איזה טיפול יינתן לאחר שבץ מוחי? מתחילת 
בלבד  שעות   4.5 כ  שנמשך  הזדמנויות  חלון  יש  השבץ 
במהלכו אם החולה יאובחן בבית החולים ויקבל טיפול 
לווריד, או במקרים מיוחדים,  הממיס קרישי דם במתן 
סיכויו  יגדלו  החסום,  הדם  כלי  של  דחוף  צנתור  יבוצע 
ללא  להישאר  אחוז   30-50- וב  השם,  בעזרת  להינצל, 
מגבלה או עם מגבלה מזערית בלבד. מה עושים? בימים 
אלה הכריז משרד הבריאות על תכנית לאומית להורדת 
להעלאת  מאמץ  כל  עושה  והוא  מוחי,  בשבץ  התחלואה 
וצריך  ולדרכים למניעתה, שכן אפשר  המודעות למחלה 
להילחם בשבץ המוח, ניתן לצמצם את נזקיו, לשפר את 
בנטל  הנושאים  משפחותיהם  ובני  הנפגעים  חיי  איכות 
הטיפול הכבד והמורכב, ולמנוע את השבץ הבא. למהלך 
עשורים  שני  מזה  הפועלת  נאמן,  עמותת  הצטרפה  הזה 
למניעת השבץ המוחי, לשיקום נפגעי המחלה ולתמיכה 

בבני משפחותיהם הנושאים בנטל הטיפול בנפגעים.

מצילים חיים בצעדים פשוטים
אתם חושדים שהאדם מולכם לוקה בשבץ 

מוחי? תוכלו להיעזר בשלוש בקשות פשוטות 
ובכדי לברר אם יש יסוד מוצק לחששכם:

דבר אלי 
בקשו ממנו לחזור אחריכם על המילים "ברד 

ירד בדרום ספרד". האם הוא שולט בקצב 
הדיבור והמילים בוטאו בבהירות? 

חייך אלי 
בקשו ממנו שיחייך. האם חיוכו נראה רגיל או 

שהפה עקום מעט?

הרם ידיים 
בקשו ממנו להרים שתי ידיים כלפי מעלה. 
האם הרים את שתיהן יחד ובתיאום מלא?

גם אם רק אחת מהפעולות הללו נעשתה לא 
בשלמות יש לחייג מיד 101 ולהזמין אמבולנס 

שיפנה את החולה במהירות לבית החולים.
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ואחרי הכל, הוא ראש הממשלה שלנו. הוא זה שמנווט את המדינה, זה שמשמש 
כאחראי הישיר לענייני הביטחון ולענייני התקציבים בפרובינציה הקטנה שלנו, 
האיש שקרוב מכולם לכפתור האדום )יש אחד כזה בכלל בישראל?( ומי שמחליט 

אם לזרום למלחמה בקיץ או לא.
מי שהתחיל לאחרונה לטנף בתגובות ארוכות על כל מי שרק מנסה לשאול על דרכו כמה 
שאלות, ומי שהחל לתקוף חריפות אנשי תקשורת וותיקים ומוערכים רק מפני שהעזו להציג 
תחקירים על התנהלותו, הוא ראש הממשלה שלנו. מי שמתנהג פתאום כמו אחרון התגרנים 

בשוק הסמוך לביתכם, הוא לא רק התגרן הסמוך לביתכם, אלא ראש הממשלה שלכם.
זה קרה בשבוע שעבר עם התגובה הארוכה כגלות שנתן לתחקיר של אילנה דיין, בה בחר 
שלא להתייחס כלל לממצאים שהתחקיר העלה )למרות שנשאל 32 שאלות קונקרטיות(, אלא 
בחר במניפסט ארוך ובזוי להשמיץ את העיתונאית, שגם אם אכן שייכת לחוגי השמאל, אין 
זה אומר שמה שהעלתה בתחקיר שפרסמה אינו נכון. הוא בחר )ואולי בשכל, מצדו( להסיט 

את הנושא מהתחקיר הענייני לתגובה הארוכה והמשמיצה-אישית שנתן לאותו תחקיר.
וזה קרה גם השבוע עם תגובה מפורטת ומשמיצה לא פחות שנתן לערוץ 10, שגם הוא 
מצדו פרסם תחקיר על התנהלותו של ראש הממשלה ובני משפחתו. הערוץ, אגב, החליט לא 
להתבזות גם הוא ולא לפרסם את התגובה, ונתניהו מצא אפיק משלו להביא אותה לידיעת 
הציבור. הנה חלקים ממנה: "ערוץ 10 שהפגין על 'סתימת פיות' כאשר עמד בפני סגירה על 
פי חוק כשלא שילם את חובותיו למדינה בסך מיליונים על חשבון הציבור, עתר בבקשה 
את  לנו  סתמו  כאשר  צביעות  של  מידה  אותה  את  הפגינו  הם  כיום   .20 ערוץ  את  להוריד 
הפה וצינזרו את תגובתנו להלן: ערוץ 10 כבר לא מנסים להעמיד פנים שהם כלי תקשורת 
אובייקטיבי ולא כלי תעמולה. טפטוף הרעל היום יומי כנגד ראש הממשלה ומשפחתו נועד 
לעשות שטיפת מוח לציבור באופן השקוף ביותר. שידורי 2 כתבות ההכפשה על בנו של ראש 
הממשלה במהדורה אחת מדברות בעד עצמן. אין כמעט אזרח בישראל שלוקח ברצינות את 

שידורי התעמולה שלכם, ואולי זה מסביר את הרייטינג".
אפעס, לשמוע משפט ישיר כזה מראש ממשלה, בסגנון "אין כמעט אזרח שלוקח ברצינות 
את שידורי התעמולה שלכם, אולי זה מסביר את הרייטינג", היה לי באמת קצת מוזר ויוצא 
דופן, במיוחד אחרי שזה מגיע שבוע אחרי התגובה המשתלחת שנתן כאמור לאילנה דיין. 
אז שאלתי את עצמי: מה קורה כאן? מה גרם לאחרונה לראש הממשלה קצת לרדת מהפסים, 
ובמקום לשתוק או להגיב תגובות ענייניות )או מקסימום להגיד: "לא יהיה כלום, כי לא היה 
כלום"( - להתחיל להשתלח בכלי תקשורת מרכזיים, וממש בשפת ביבים )מה שציטטנו עוד 

היה עדין לעומת השאר(? זו התנהלות ממלכתית? כך מדבר ומתנהג ראש ממשלה?
מה  לב  לא שם  אני  מה,  מבין.  זה שלא  דווקא  הבנתי שאני  זה,  על  ככל שחשבתי  אבל 
קורה בעולם בחודשים האחרונים? העדינות והענייניות מזמן נעלמו מהכדור שלנו. הרי מי 
נבחר להיות נשיא ארה"ב? אדם עדין, ענייני, מקצועי ונטול פניות? ממש לא. אדם וולגרי, 
גס, מישהו שחושב מהבטן, שקשה לו לשלוט על עצמו. ודווקא האדם הזה הצליח להביא 

עשרות מיליונים שיצביעו עבורו ויכניסו אותו לדפי ההיסטוריה כנשיא המטורלל בתבל.
קרוב לוודאי, אם כן, שנתניהו קם בוקר אחד ואמר לעצמו: אם זה מה שהולך היום, זה מה 
שגם אני אתן. ובאחת החל להפציץ בהתקפות, בהשתלחויות, בהשמצות ובשפת רחוב. אין 

מה לעשות, זה מה שקהל המצביעים כנראה אוהב כרגע. 
אז הנה, לא צריך להרחיק מרחק 12 שעות טיסה. גם לנו יש טראמפ משלנו, חדש מהניילון.

טוב, את הסיפור הזה שהיה פה השבוע, אין אפילו אפשרות להגדיר. זו לא פארסה, 
זו לא בדיחה, אני לא יודע מה זה. זה פשוט אחד הדברים המוזרים ששמעתי בחיי.
הגיע כאן לביקור בשבוע שעבר ראש הממשלה הרוסי, דמיטרי מדבדב, וסייר 
במכון  לסיור  הגיע  ביקורו  במהלך  המדינה.  בכירי  עם  פגישות  כמה  וערך  מקומות  בכמה 
הישראלית  החדשנות  מיטב  את  לו  הראה  וזה  אריאל,  אורי  החקלאות  שר  עם  הוולקני 
וראש הממשלה  אנשי המכון,  גאוותם של  רחפן משוכלל,  ליד  עברו  הם  בתחום. בהמשך 
הרוסי הביע כנראה התפעלות מיוחדת מהתוצר שלפניו. ראה אורי אריאל את ההתלהבות 
של ראש הממשלה הרוסי, פנה למנכ"ל משרדו שעמד לידו ושאל אותו: "נו, ניתן לו?", ענה 
לו המנכ"ל: "ניתן, ניתן". ובהחלטה של רגע ולמרות התנגדות מוחלטת של אנשי המכון, 
הודיע השר אריאל לראה"מ הרוסי שהוא מעניק לו כרגע את הרחפן, מתנה בשווי 200,000 
חיכה כמה  לא  הזה אפילו  כלום. הרחפן  ללא  תיאום,  ללא  אישור מלמעלה,  ללא  שקלים. 
ימים למשלוח מכובד, אלא הצטרף מיד למטוסו של מדבדב שחזר לרוסיה. יממה לאחר מכן 
מתברר כי השלט, זה שמפעיל את הרחפן ושגם עלותו היא עשרות אלפי שקלים, לא הגיע 

יחד עם הרחפן ואנשי המכון מסרבים מצדם להעניק גם אותו. ובתווך נמצאת גם הסתבכות 
דיפלומטית עם ממשלת ספרד וארה"ב, בשל רכיבי הרחפן שיוצרו אצלם ונאסרו להעברה 

למדינה שלישית.
סיפור  לפורים,  בדיחה  מתיחה,  מין  הוא  האחרון  שהקטע  לכם  לבשר  מאד  שמח  הייתי 
סאטירי, וסתם קוריוז שלא היה ולא נברא. אבל לא. זה קרה באמת. השבוע, בישראל 2016. 

מדינה של טראמפיזציה, כבר אמרנו?

מכיוון שיש לי, כמו לכל בן אדם אחר, שורה של מטלות המוטלות לפתחי יומם 
ולילה )תשלומי חשבונות, פגישות, ארגונים, קניות, תיקונים ומה לא(, אני משתדל 
בתזכיר  למצער  או  פתק,  על  נכתבת  מטלת  כל  מסודר.  להיות  שנים  כמה  כבר 

בסלולרי, ועם עשייתה - נמחקת ומותירה אצלי עוד חלל רגוע בלב. עוד משהו נעשה.
אבל לאחרונה אני פתאום שם לב, שעצם זה שאני רושם את המטלות, עצם זה שהן נמצאות 
אצלי מסודרות היטב בפתקים ובסלולרי, גורם לי שלא לעשות אותן בכלל... "מה דחוף לי 
דווקא כרגע לשלם את החשמל. זה הרי כתוב לי, אני לא אשכח, נעשה את זה כבר מחר", זו 
מחשבה שעוברת לי לאחרונה על יותר מידי מטלות שאני כותב לעצמי. כלומר השלב הזה 

שבו רשימת המטלות עוברת מהכח אל הפועל - פשוט נעלם אצלי.
טוב, זה שאני מודע לזה, זה כבר חצי הדרך לפיתרון. אבל זה באמת לא לעניין. אני חייב 
להתחיל לעשות עם עצמי משהו בנושא הזה ולעבוד על זה עם עצמי. טוב, זו עוד מטלה 

לעשות. איפה הפתק?

"יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם", אומר אברהם אבינו לאורחיו בפרשת השבוע, 
פרשת וירא. ורש"י מסביר שהיה זה "טריק". אברהם חשש שהם עובדי עבודה 
זרה ומשתחווים לאבק רגליהם, ולכן רצה שירחצו את הרגלים במים, שיבטלו את 

העבודה זרה שבאבק הרגליים.
תסכימו איתי שמכל העבודות-זרות שאולי שמעתם עליהן במהלך חייכם )פסלים, בודהיזם 

וכו'(, העבודה לאבק הרגליים היא המוזרה שבהן. מי עובד לאבק הרגליים?
חושב  אדם  לעתים  ובכן,  שברגליים?  לאבק  זרה  העבודה  מהי  שמעוני:  הילקוט  אמר 
לעצמו בסיפוק: איך הרווחתי את כל הכסף הרב שצברתי בחשבון הבנק? בעבודה קשה. אני 
לא מתבטל, אני נודד בין משרדי העסקים הגדולים, נפגש עם כל המי ומי, לא מפספס אף 

אירוע שאולי יש סיכוי "לתפור" ממנו משהו, ורץ מעיר לעיר לחפש הזדמנויות. 
כלומר, "כוחי ועוצם ידי". זהו אם כן אדם שעובד לאבק שברגליו...

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שאמרתם שטוב שההגה לא בידיים של אגד ואל-על, אחרי הקריסה בקבר רחל 

והשביתה ההזויה של הטייסים. רגע, ההגה בעצם כן בידיים שלהם. אופס.
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וגילה  הסופר  מדפי  בין  שוטט  כי-טוב  א. 
בטווח  מוכנות  פיצות  מעט  לא  קיימות  כי 
והכשרים.  טעמים  מחירים,  של  גדול 
גילה  השונים  המוצרים  את  כשבחן 
הפיצות  של  המכריע  רובן  כי  להפתעתו 
מכילות  כיום  המשווקות  הקפואות 
משתף  במסקנותיו  גבינה.   תחליפי 
מה  לקיים  הצרכנים  ציבור  את  כי-טוב  א. 

שנאמר “לפני עיוור לא תיתן מכשול“.

פיצה עם תחליפי גבינה 
כי  מגלה  הסופר  מדפי  בין  מהיר  שיטוט 
בטווח  מוכנות  פיצות  מעט  לא  קיימות 
גדול של מחירים, טעמים והכשרים. אך מה 
שההבדל  הוא  יודעים  לא  מאתנו  שרבים 
במגוון  או  במחיר  טמון  לא  באמת  הגדול 
בסיסי  הכי  במרכיב  דווקא  אלא  הטעמים, 
מעורר  כה  מאכל  של  שם  לפיצה  שהוציא 
תיאבון – הגבינה. רובן המכריע של הפיצות 
הקפואות המשווקות כיום מכילות תחליפי 
המכילות  מפיצות  ירודה  שאיכותן  גבינה, 
גבינה אמיתית. ההבדל “הקטן“ הזה, מתגלה 
בין  ובאיכות.  בטעם  כמשמעותי  במהרה 
בנקודות  המוצעות  הקפואות  הפיצות 
מעדנות  פיצה  באיכותה  בולטת  המכירה 

המכילה גבינה אמיתית.

100% גבינה, 100% איכות
 – אמיתית  ואיכות  תזונתיים  ערכים 

המתכון המנצח!
פיצה  של  הבולטים  מיתרונותיה  אחד 
בגבינת עמק* מבית  הוא השימוש  מעדנות 
תנובה, שמשופעת בערכים תזונתיים רבים 
ויטמינים  חלבונים,  ולילדנו:  לנו  החשובים 
רבים )A , B2 ,B12 ועוד( ויותר סידן מתחליפי 
אמיתיות  צהובות  לגבינות  בנוסף,  גבינה. 
ישנן כמה תכונות שייחודיות אך ורק להן: הן 
היחידות שעשויות מחלב טרי אמיתי; בניגוד 
לתחליפי הגבינה הן עוברות תהליך הגבנה 

)תהליך מסורתי בו מיוצרת הגבינה(; רק הן 
היחידות  והן  החלב  רכיבי  כל  את  מכילות 
שמיוצרות לפי תקן ישראלי של גבינות חצי 

קשות )צהובות(. 

הכי פשוט וקל - פיצה מעדנות
ההכנה והכשרות המהודרת

הוא  הפיצה  של  ההצלחה  מסודות  אחד 
בין  המתבטא  הקפדני  הייצור  תהליך 
וטריותם  הגלם  חומרי  באיכות  היתר 
התהליך!  אורך  לכל  מקסימאלי  ובניקיון 
הארוחה  את  לשדרג  מאפשר  זה  שילוב 
עם מוצר איכותי וביתי שדורש הכנה של 
לא יותר מכמה רגעים: ניגשים למקפיא, 
מוציאים פיצה מעדנות ובתוך כ- 12 דקות 
של אפייה בתנור ביתי, תוכלו לקבל פיצה 
עסיסית.  גבינה  ועם  קריספית  אמיתית, 
הילדים, שפיצה נמנית על אחת מהמנות 
ליהנות  יוכלו  במיוחד,  עליהם  האהובות 
שיגרמו  הנפלאים  ומהטעם  מהמרקם 
בתיאבון  איכותית  ארוחה  לאכול  להם 
ההכנה  מפשטות  תיהנו  ואתם  גדול, 
מושלמת  ארוחה  להכין  לכם  שתאפשר 

במינימום מאמץ. 
פיצה מעדנות יותר איכותית וטעימה מכל 
ונושאת  גבינה  המכילות תחליף  הפיצות 
כשרות מהודרת של בד“ץ העדה החרדית. 
באיכות,  מלאה  הנאה   - מעדנות  פיצה 

טעם וכשרות מעולה.

הגיע הזמן
להיות אמיתיים!

 מעדנות 
מכל הסיבות!

מתפשרת  הבלתי  מהאיכות 
הטעם  ועד  המרכיבים  של 
הסיבות  כל   – הנפלא 
עדיפות  למתן  מובילות 

לפיצה מעדנות.

שנה   35 לפני  התחיל  הכל 
באווירה  כאן,  יבנה.  בגן 
של  והייחודית  הפסטורלית 
מעדנות  מפעל  הוקם  המקום, 
המאפים  שוק  את  המוביל 
כיאה  בישראל.  הקפואים 
מציעה  תנובה,  מבית  למותג 
ומגוון  רחב  מבחר  מעדנות 
הידועים  קפואים  מאפים  של 
ובטעמם  הגבוהה  באיכותם 
העמידה  החברה  המשובח. 
סטנדרטים חדשים של קידמה 
וחדשנות והיא מציגה מדי שנה 
בקטגוריות  חדשים  מוצרים 
בפיתוח  ומשקיעה  השונות 
ובהעלאת  חדשים  מוצרים 
מוצרי  וטעם  איכות  רמת 

המאפה הקפואים.

*

*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר.  ראה רשימת רכיבים מלאה. 
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הפילנתרופ שעמד בקור הפולני

מסופר על רבה של לודז', הגאון רבי אליהו חיים מייזל שיצא 
לגייס כספים עבור משפחות יהודיות שלא היה להם לחמם את 
היהודי  הנגיד  הגיע אל ארמונו של  הוא  בימות החורף.  ביתם 
הנודע ישראל פוזננסקי וביקש לשוחח עמו. המשרת קד קידה 
והזמין את הרב להיכנס לארמון, אך הרב נותר לעמוד וביקש 

להודיע לפוזננסקי שהרב מייזל מחכה למטה.
שוב ניסה המשרת בשליחות האדון להכניס את הרב הביתה 
אך כל הפצרותיו עלו בתוהו. הרב נותר מחכה מחוץ לארמון. לא 
היתה לעשיר ברירה והוא ירד בחלוקו הדק לפגוש ברב ולשוחח 
עמו. וכך משוחח הרב עם הנגיד על דא ועל הא והנגיד עומד 
וקופא מקור. משלא יכול היה לסבול את הקור, ביקש פוזננסקי 
שוב מהרב להיכנס הביתה, אך הרב נענה ואמר: עכשיו אולי 

תבין למצוקתם של המשפחות העניות.
את  להכיר  קודם  עלינו  שומה  כדבעי  אורחים  להכניס  כדי 
יוכל  לא  ומים  לחם  על  שחי  אדם  אורחים.  הכנסת  המושג 
להכניס אורחים כהלכה. רק מי שגר כראוי יכול גם להבין את 

צרכי השני ולסייע בעדו.
נשיאות  את  יכבוש  טראמפ  שדונלד  העדיפו  מאיתנו  רבים 
ארה"ב. היספניים קשיי יום בחרו בו כנשיא ה-45 של אמריקה. 
עם  והם  נתפס  הבלתי  האגדי  העושר  עם  הוא  ולו?  להם  מה 

בקושי מנת הלחם הזעומה?
רק גם הם הבינו שאדם ש'יודע לחיות' ינסה להבין גם את 

הצרכים של האחרים.



פרשת השבוע עוסקת בעיר סדום, שעל אנשיה נאמר שהיו 
'חוקי  המושג  הזה,  היום  עצם  עד  בכדי,  לא  וחטאים.  רעים 

סדום' הפך לשם נרדף לאטימות שלטונית ואי צדק חברתי.
חוקי סדום היו האנטי-תזה של הצדק והיושר, מעין הפוך על 
הפוך של ההיגיון הישר והבריא. הנה דוגמא. בין שני אנשים 
על  בחוזקה  והכה  ידו  את  הרים  הניצים  אחד  קטטה.  נוצרה 
פניו של חברו. מיהרו שניהם לבית המשפט. השופט מקשיב 
ומכריע:  מהם  אחד  כל  של  סיפורו  את  שומע  הניצים,  לשני 
"המוכה ישלם למכה 10,000 שקלים". המוכה נזעק. גם חטף 
נימק: "האדם שהכה אותך, היה  והשופט  ישלם?  וגם  מכות 
צריך להרים את ידו... להכות בפניך... אין זו טרחה קלה כלל 

וכלל... על זה צריך לשלם...".
לפני  השופטים.  לדוכן  הישר  ורץ  ממקומו  המוכה  קם 
על  וסטר  השופט  לעבר  ניגש  בעדו,  לעצור  הספיק  שמישהו 
ההמום.  השופט  הזדעק  עושה?"  אתה  "מה  בחוזקה:  פניו 
"את ה-10,000 שקלים שאתה חייב לי בעבור הסטירה" ענה, 

"תעביר לזה שהיכה אותי...".



לוט, בן אחי אברהם, מגיע לגור בעיר סדום. לאחר הפרידה 
ביום  הגדולה.  לעיר  לוט  מגיע  הקודמת,  בפרשה  המסופרת 

שהוא מגיע להתגורר שם, ממנים אותו בני העיר לשופט. 
שאל המגיד מישרים הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, 
איך יכול להיות שדווקא כאשר הגיע לגור בעיר שופט מסוגו 
של לוט, איש ישר ונקי כפיים, שהיה חי עם סמל הצדק אברהם 
לשופט,  מתמנה  הוא  כאשר  דווקא  ממעשיו,  ולמד  אבינו 
לא  כשופט  לוט  האם  סדום.  הפיכת  על  ההחלטה  מתקבלת 

הצליח לשנות את מעשיהם הקלוקלים של בני העיר?
ששירת  בעת  עצמו,  לו  שארע  מעשה  גלינסקי  הרב  סיפר 
ופקד  בצבא הרוסי. בעת לכתו ברחוב, עצר אותו לפתע קצין 
עליו להראות את תעודותיו. הרב גלינסקי פשפש בכיסיו, וגילה 
שהתעודות אינם נמצאות אתו )בימי המלחמה היו כולם חייבים 

לשאת עמם לכל מקום את תעודותיהם(.
פקד  תעודות,  אין  מולו  העומד  שלאיש  הקצין  משהבין 
עליו להתלוות עמו לתחנת המשטרה, שם צפוי לו עונש. הרב 
בסדר?".  זה  רובלים   2" הקצין:  את  ושאל  היסס  לא  גלינסקי 
הקצין רתח מזעם. "כעת תיענש גם על כך שניסית לשחד אותי". 
מיהר הרב גלינסקי ושאל: "5 רובלים זה בסדר?". הקצין הביט 
ימינה, ואחר כך הביט שמאלה, לקח את ה-5 רובלים והסתלק 

מהמקום.
גלינסקי,  הרב  אמר  נחרבה?",  סדום  למה  לדעת  "רוצים 
הדרך  שוחד...  לקח  שלא  שופט  בעיר  לגור  שהגיע  "כיוון 
היחידה להתמודד עם עיוות החוק - זהו שוחד. כאשר השופט 
לא  העיר  החוקים,  לפי  פועל  ומאידך  מחד,  שוחד  לוקח  לא 

יכולה להמשיך להתקיים. היא חייבת להתהפך".



הביורוקרטיה החוגגת כיום בכל משרד ממשלתי הוא סדום 
בן ימינו. נדמה לפעמים שהחוקים נכתבו על מנת להקשות את 
החיים. סעיפים ותתי סעיפים, שאם אינך בקיא בהם – ורובנו 
אינם בקיאים – אתה מוצא את עצמך עובר ממשרד למשרד, 
מגוף לגוף, רק כדי להחתים איזה מסמך שלבסוף מסתבר שהוא 

כלל אינו רלוונטי לנושא. 
אנשי סדום המציאו את השיטה. להשתמש בחוק ככלי לאי 
צדק ואי שיווין חברתי. וההוכחה שבישראל קיים מנגנון שכזה, 
זוהי העובדה שגם מפלגות שהגיעו לכנסת בשם הדאגה לצדק 
חברתי, מצאו את עצמם מהר מאוד בתוך הקלחת הנהנתנית של 
המקורבים לצלחת השלטון. ויאמר לזכותם, שאת השיטה - לא 

הם המציאו.
הקדוש  הארגון  'בנועם',  את  מלווה  אני  האחרונה  בשנה 
שבא במטרה להפוך את סדום, להקל על הבאים להינשא כדת 
משה וישראל, להנעים על הבאים ומתדפקים על שערי ההלכה 
ולהאיר להם פנים. אם בסדום אורח היה מתקבל בפנים זעופות 
וכפי דברי המדרש הידוע כי היו מתאימים את האורח למיטה 
היהדות  את  מתאים  ש'בנועם'  הרי  לאורח,  המיטה  את  ולא 

ומנגיש אותה לכל יהודי בארץ.
הזדמן לי לאחרונה לפגוש זוג צעיר שמבקש להתחתן בסוף 
החורף. עברתי איתם על ההלכות והדינים אותם יש לדעת לפני 

לי  אמר  וחצי  כשעה  שארך  המפגש  בסיום  לחופה.  שנכנסים 
הבחור: "את האמת שפחדתי להתחתן עם רב, העדפתי חתונה 
אזרחית, אבל כלתי התעקשה, עכשיו אני רואה שהיא צודקת, 

איך הייתי יודע את כל ההלכות האלו בלי לשבת עם הרב?!".
היהודי מתחקה אחר שורשיו,  בישראל צמא, העם  הציבור 
אנחנו רק צריכים להאיר להם פנים, להצעיד אותם נכונה בדרך 

המלך, בשביל העולה בית א-ל.
אם יש לקח מסדום ועמורה, זה הדבר הזה: נקבל כל אדם 
בסבר פנים יפות, וכך נציל דורות שלמים שיצעדו כפי אורחות 

חיי אבותיהם ומסורת אמותיהם.



בית  חנוכת  בחגיגת  והשתתפתי  לכנסת  הזדמנתי  השבוע 
הכנסת המחודש במקום. אכן, עד היום, בית הכנסת היה קטן 
לכינוסים  הענק  אולמות  מול  לשמים:  זעק  וזה  מהכיל  וצר 
וועדות עיר האלוקים מושפלת, בקושי מצאו איזה חדרון קטן 

עבור המתפללים.
בית  שערי  ומבאי  הכנסת  יו"ר  דברים  נשא  הצנוע  בטקס 
למה  בדבריו  שעמד  אדלשטיין  יואל  יולי  בקביעות  הכנסת 
הורחב בית הכנסת. בדבריו גם מתח ביקורת על האנשים שגם 

לאחר ההרחבה עומדים בחוץ ומתפללים.
"המתפללים היו ניגשים אליי ואומרים לי: 'היושב ראש, אי 
אפשר כך, תראה אנשים עומדים בחוץ, ביזוי תפילה', עד שסוף 
ומה קורה בשבועיים  "נו,  סוף השתכנעתי", סיפר אדלשטיין. 
האחרונים? אנשים עומדים בחוץ, למרות ביזוי תפילה, אולי אם 
נבנה בית כנסת בסגנון 'בעלזא' יהיה מקום... חברים, אני אומר 

את זה עם חיוך אבל בלב כבד.
"בל תשחית אנחנו אומרים לילדים שלנו, על כל דבר קטן", 
הוסיף יו"ר הכנסת. "כאן זה כספי ציבור, כספי ציבור שהושקעו 
כאן. אז אנא, אותו אחד או שניים שנשארים בחוץ כי לא בא 
להם להיכנס, ומשאירים שלושים מקומות פנויים בפנים ועשרה 
אנשים שנשארים בחוץ ולא יכולים להיכנס, אנא מכם: באירוע 
החגיגי נכנסו פי חמש ממה שבדרך כלל מתפללים כאן וכולם 

יושבים".
מקום.  בכל  אורחים  להכניס  אפשר  איפה,  משנה  לא  כן, 

העיקר זה לפתוח את הלב והרצון. 

השיעור החשוב שלימד רבה של לודז' הגאון רבי אליהו חיים מייזל זצ"ל את הנגיד הלודז'אי הנודע ישראל 
פוזננסקי בעת שהגיע לביתו בליל חורפי קר. ואיל זה קשור לבחירת טראמפ ולפרשת השבוע?

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

 לקח חשוב. מסע ההלוויה ההמוני של הרב אליהו חיים מייזל ברחובות לודז' בקיץ 1912  



האירוע השנתי הגדול

בשמים שבמבצע ממותגים מובילים

ביגוד ספורט שבמבצע
ממותגים מובילים

לנשים וגברים

איפור וטיפוח שבמבצע ממותגים מובילים

יוקרתיים ממותגים  שבמבצע  וטיפוח  איפור 

ולמלאי בכל  (פרטים בסניפים). בכפוף למגוון  בתוקף עד 24.11 או בגמר המלאי למבצע, המוקדם שבהם. על המוצרים המשתתפים 
סניף. 200 יח‘ לפחות למבצע לסניף. ללא כפל מבצעים מעבר למבצע זה. לא כולל דיור, שאנל, טרי מוגלר, בשמי ייבוא, נרסיסו, גרלן, 
קלואה, מיו מיו, פראדה, ג‘יבנשי, דה וואן, ויקטור רולף, גוד גירל, אברקרומבי, מולקולה, לורנזו, מונקו, סטים, פרמייר ופישר. מוצרי זהב 
290 ש"ח מהמוצרים המשתתפים.  בקניה מעל  מותנה  50 ש"ח  חצי מחיר. מבצע  במבצע  אינם משתתפים  מיוחדת)  בהנחה  (מוצרים 

הנחה על היתרה
20

הנחה על היתרה
30

24.11
2024.11

20

נעליים שבמבצע
ממותגים מובילים

לנשים וגברים

אופנת נשים,
גברים וילדים שבמבצע 

ממותגים מובילים

הנחה על היתרה
20

24.11
20

משביר מותגים חו״ל המחיר 

הנחה על היתרה
35

לשבוע בלבד

השבוע בירושלים, משפחה

עד

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

עולם הבית שבמבצע ממותגים מובילים

הנחה על היתרה
עד10

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪

 .₪290
 50+₪



8

וגם: מדוע לוט ובני משפחתו לא הורשו להביט אחורה במנוסתם מסדום?

.1
הוא  כי  במפתיע  הודיע  ליברמן  אביגדור  הביטחון  שר 
מתנגד להפשרת הבנייה בכל רחבי יהודה ושומרון. למה? 
דבריו,  את  ליברמן  פתח  שבדבר",  הצער  כל  "עם  ככה. 
"אין מה לעשות פה. בגלל מכלול הנסיבות – הפוליטיות, 
המחויבות  להמתין.  צריך   – והבינלאומיות  המשפטיות 
העליונה היא להגיע להסכמות עם הממשל החדש בארה"ב 
גינו  בימין  כצפוי,  היהודית".  ההתיישבות  סוגיית  על 
בכולם. האיש הפך  ובשמאל שיבחו, אך התדהמה אחזה 

את עורו.
הוותיק  העיתונאי  בצדק  כינה  מדינית",  "איוולת 
לנחש  לי  ותנו  הביטחון  שר  של  דבריו  את  הוברמן  חגי 
הלאומי  במחנה  הכותבים  טובי  הפתיחה.  יריית  רק  שזו 
הפכפך  כמה  לנו  להזכיר  כדי  מקלדותיהם  את  משחיזים 
לרגע  נתעלם  ברשותכם,  אבל  נכון,  הכול  הממונה.  השר 
מההתבטאות המפתיעה והמביכה של מי שהצהיר "מילה 
זו מילה" )ואגב, איזה מרגש לראות שמי שהבטיח לחסל 
שר  כיסא  על  לשבת  יזכה  בו  ביום  הנייה  איסמעיל  את 
הביטחון, נחוש ליישר קו עם מי שהבטיח לכלוא את הילרי 
קלינטון ביום בו ישב בבית הלבן(, נעזוב את ליברמן האיש 

וננסה להתבונן במבט גבוה יותר על מקבלי ההחלטות.
הנה תמצית המאמרים הנכונים שנכתבו על כך בעשור 
ואכזב  ממשלה  הרכיב  נתניהו  בנימין  ב-2009  האחרון: 
לתפקיד  ברק  אהוד  את  מינה  כאשר  בוחריו  ציבור  את 
החדש  הכוכב  לשעבר,  הרמטכ"ל  את  ולא  הביטחון  שר 

בפוליטיקה, בוגי יעלון.
שר  עם  והפעם  ממשלה  הרכיב  שוב  נתניהו  ב-2013 
יעלון. אט אט האכזבה התחדשה  בוגי   – ביטחון משלנו 
ו"תג  מתבהם"  "צבא  על  יותר  דיבר  לו  ציפו  שכה  והשר 
ויידוי  מנהרות  על  ופחות   , דבר"  לכל  טרור  הוא  מחיר 

אבנים.
אבל ב-2016 התקווה שוב התחדשה. הפעם נכנס לקריה 
עציון.  שבגוש  נוקדים  הישוב  תושב  מובהק,  איש-ימין 

הסוף עוד לא ידוע, אבל הכיוון ברור.
ישנו קו אחד משותף לכל האישים, ההבטחות, הציפיות 
לקראת  זאת  שנפנים  מאוד  וכדאי   – הללו  והאכזבות 
חבּולוֹתיו ְמִזיָמה. ׁשְבּתוֹ  הציפיות הבאות: "ַמַעֵׂשה ֶאנוֹׁש ְוַתּ
ַלֶהֶבל  ָאָדם  ִיתָגֶאה?  וֵאיך  ִריָמה...  ְרִפיָדתוֹ  ִמְרָמה.  ְבתוְך 

ָדָמה".

.2
וויכוחי  תמיד,  כמו  הוליד,  המואזין  חוק  על  הוויכוח 
יקרה  "מה  פחות.  לא  מעניינים  לנושאים  הנוגעים  משנה 
אם החוק החדש יפגע בצפירת השבת?", שאלו חברי כנסת 
החרדים ליום המנוחה ולמעשה השהו את קידומו של חוק 

שנועד לאפשר מנוחה שפויה גם בימות החול.

של  הדציבלים  עוצמת  על  הרועש  הדיון  כל  בתוך 
המלל.  על  מעט  לדעת  סקרן  עצמי  את  מצאתי  המואזין, 

יותר על תוכן המואזין ופחות על הווליום.
את ה"רעש" הנעים של צפירת השבת אני מכיר היטב. 
אינני יודע איזו מנגינה מבשרת על כניסת השבת במקום בו 
אתם גרים, אבל אצלנו זה ניגון "י-ה אכסוף" של חסידות 
האמת,  על  אודה  עממי.  בלחן  עליכם"  "שלום  או  קרלין 
צפירת השבת היא לא תמיד הדבר הכי מרגש, אך הסיבה 
בהפתעה  מגיעה  כשהיא  אני.  אלא  הצפירה  איננה  לכך 
שבת  ושעון  מצוחצחות  שאינן  נעליים  עם  אותי  ותופסת 
הכריזה  ממערכת  לשמוע  אותי  מלחיץ  כיוונתי,  שטרם 
השכונתית את הבקשה המתחננת "קדשם בקדושת השבת 

המתאחדת בתורתך".
רגעים  כמה  לעוד  זקוק  אני  מבקש.  אני  "רגע-רגע", 
תחת חבילת הזמן של "שישה ימים המקבלים קדושה" מן 

השבת שעברה.
חיפשתי  השבוע  רק  האמת,  המואזין?  משמיע  מה 
תשובה לשאלה הישנה הזו. חוץ מהמילה "אללה", מעולם 
לא הצלחתי להבין משהו מההברות הקולניות הללו – ואני 

לא חושב שהסיבה לכך היא שפת האם שלי.
ויקיפדיה:  מאתר  העתק-הדבק  המלאה,  התשובה  הנה 
"ה'מואזין' הוא במקור עובד במסגד, שקורא לתפילה חמש 
שמתנוסס  הגבוה  )הצריח  המיַנֶרִטים  מאחד  ביום  פעמים 
מעל המסגד(. המואזין נבחר לתפקידו בזכות אופיו הטוב 
של  בקריטריונים  מופיעה  לא  שינה"  מ"גזל  )הימנעות 
"אופי טוב"( וקולו )טוב, זה כבר עניין של טעם(. כאשר 
הארץ  כנפות  לארבע  פונה  הוא  לתפילה,  קורא  המואזין 
ומול כל אחת מהן קורא: 'אללה הוא הגדול מכולם. אני 
מעיד שאין אלוהים מלבד אללה. אני מעיד שמוחמד הוא 
שליחו של אללה. בואו לתפילה. בואו לגאולה. אללה הוא 
הגדול מכולם. אין אלוהים מלבד אללה'. ובבוקר מוסיפים: 

'התפילה עדיפה מהשינה'" )לזה אני ממש מתחבר(.  
לנו  שמפריע  מה  האם  טוב  תחשבו  לפרוטוקול:  לא 

במנהג המוסלמי הזה, הוא רק הווליום. 
נוסף  נתון  גיליתי  המילים,  תרגום  אחר  בחיפושיי 
היא  המואזין  הגבלת  להבליט:  צריכים  החוק  שמקדמי 
בסעודיה  בטהרן,  יוגב.  מוטי  ח"כ  של  סטארט-אפ  לא 
ובמדינות ערב נוספות נחקקו מזמן תקנות המגבילות את 
איסור  חל  למשל,  בקהיר  המסגד.  "גבאי"  של  עבודתו 
את  שומעים  והמתפללים  העיר  בחוצות  מואזין  להשמיע 
אז  ביתם.  בתוך  הפועלים  פרטיים  משדרים  דרך  קריאתו 
הזה  שהחוק  טוען  מישהו  שומעים  שאתם  הבאה  בפעם 
תזכירו  השטח,  את  ולהבעיר  מוסלמים  להקניט  נועד 
עבור  התיכון  במזרח  טוב  הכי  המקום  שעדיין,  שוב,  לו 

מוסלמים, נמצא כאן.  

.3
ֵעיֵנינּו  "ְוֶתֱחֶזיָנה  מבקשים:  אנו  ביום  פעמים  שלוש 
ַרֲחִמים". במילים אלו שתיקנו אנשי כנסת  ְבּ ׁשּוְבָך ְלִצּיוֹן  ְבּ
הגדולה, טמונה לא רק בקשה על בניין בית המקדש ועל 
השיבה לציון, אלא על החלק שלנו בזה. "ותחזינה עינינו" 

– אנו רוצים לחזות בזה. 
זה לכאורה ניואנס, אך בפרשת השבוע הוא בולט מאוד: 
חל  סדום,  מחורבן  נס  בדרך  ניצלים  ומשפחתו  כשלוט 
עליהם איסור מוחלט להביט אחורה ולחזות בנס ההצלה 
ילד  וכל  ַאֲחֶריָך", אומר המלאך ללוט  ַּתִּביט  "ַאל  שלהם. 
הזה.  האיסור  את  שהפרה  למי  קרה  מה  לתאר  יודע  בגן 
הסיבה לאיסור להביט אחורה, היא מפני שההצלה איננה 
בזכותם. היא בזכות הדוד הגדול שנמצא הרחק משם וכן 

משקיף על "ִקיטֹר ַהִּכְבָׁשן" העולה מסדום.
כשאנו מבקשים "ותחזינה עינינו", אנו מדגישים שאיננו 
מסתפקים רק בקיומה של הבטחת הגאולה, אלא אנו רוצים 
שהיא תהיה בזכותנו וממילא נוכל לחזות בה במו עינינו – 

במהרה בימינו, אמן.

שבת שלום!    

דברו חלש

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

לא בטוח שהתקווה המתחדשת של הימין כשנבחר לשר 
הביטחון הייתה מוצדקת. ליברמן

"רגע-רגע", אני מבקש. אני זקוק לעוד כמה רגעים תחת חבילת הזמן של "שישה ימים 
המקבלים קדושה" מן השבת שעברה
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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.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!

ירושלים מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע
(כולל ארגז מצעים נפרד)

לתרבות שינה אחרת
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לא יודע

לפתוח  רוצה  אני  הזה  הטור  את 
אונליין,  למידע  מכור  אני  בוידוי. 
והדיווחים  העידכונים  לזרם  מחובר 
להלן  הדברים  ולכן  באינפוזיה, 
מופנים בעיקר אלי. כשהבהרתי את זה אפשר 

להמשיך. 
לפגעי  מחובר  אני  כתיקונם,  חול  בימי 
ער,  שאני  רגע  בכל  לסוגיהם  הטכנולגיה 
הסוגים,  מכל  שינה.  כדי  תוך  גם  לפעמים 
המינים והצבעים. האצבע נעה על המסך הקטן, 
שגודל מדגם לדגם, מעלה מטה, מזרח ומערב, 

לוודא שלא הפסדתי כלום וחוזר חלילה וחס. 
"מנותק".  קצת  הייתי  האחרונים,  בשבועות 
שניה,  ביד  אותו  רכשתי  בו  מהיום  כמעט 
המכשיר הסלולרי עשה בעיות בהטענה. לכוון 
טיל לשיגור למטרה בתוך אוכלוסייה אזרחית, 
להתחבר  למטען  לגרום  מלהצליח  קל  יותר 
בטרייה  אחוזי  ולהזרים  הנכונים  למגעים 

למכשיר. 
ובימי חול המועד סוכות,  הבעיות התגברו, 
הנוראים,  בימים  חיזוק  קיבל  כנראה  המכשיר 
נמאס  שסתם  או  המועד,  קדושת  שמפני  או 
נטען,  ולא  כמעט  הוא  פנים,  כל  על  ממני,  לו 
עד  וכלות,  רואות  ועיני  אזלו  והאחוזים 
נדם.  והמכשיר  סופית  התרוקנה  שהבטרייה 
חשמל,  מכות  כמו  הועילו  ההחייאה  מאמצי 

לזמן קצר ושוב קריסה. 
כך נגזר עלי לבלות ימים שלמים, בלי עורק 
למרבית  "הוואטספ".  המרכזי,  העדכונים 
לצורך  הזה  לדבר  נזקקים  שאינם  קוראינו 
פרנסת ביתם, ואינם מבינים על מה אני מדבר, 
רק אומר שבגדול מדובר בעונש הגדול ביותר 

שהמציאה האנושות. 
קבוצות רבות כחול על שפת הים, עם חברים 
רבות  והודעות  השמים,  "כוכבי"  יותר  שהם 
עד לאין מספר כי חדל לספור. יומם ולילה לא 
ישבותו. דיווחים ועדכונים, הנפצות וסיפורים, 

דיבורים וויכוחים, ושאר ירקות. 
לעדכן  נוהגים  שבה  הדרך  גם  שזו  אלא 
ולהתעדכן, ולנהל קשרי עבודה, כך שעם ניתוק 
למערכת,  מעמיתי  גם  התנתקתי  הסלולרי, 
שביקשו לברר 'מה לעשות עם הידיעה ההיא?' 
כותרת?',  שווה  פלמוני  של  האמירה  ו'האם 
ו'בכלל מתי אתה מגיע להחליף אותי בעריכה? 
יא מבריזן'. וכמובן יש את אלה ש'אתה חייב 
שהגיע  הנודע  הרב  על  הידיעה  את  להכניס 
ואיך  הנודעת,  בישיבה  בית השואבה  לשמחת 
לא  אתה  ולמה  אותה?  מכיר  לא  שאתה  יתכן 
עונה לי, מי אתה חושב את עצמך בכלל?'. )את 
ימים  של  באיחור  ראיתי  האלה  ההודעות  כל 

ארוכים(. 
לוקחים  לא  אם  כמעט.  אמרתי?  מנותק 
האחרים,  האמצעים  עשרות  כל  את  בחשבון, 
מהמייל ועד ההודעות בטוויטר. אבל כשיצאתי 
והחפרן, הרגשתי  מהבית, בלי המכשיר הקטן 

באמת מנותק. 
נשלחה  היד  מאוד.  הציק  זה  בהתחלה 

את  שאיבדתי  נבהלתי  ולרגע  לכיס,  אוטמטית 
בבטחה  מונח  שהוא  שנזכרתי  עד  המכשיר, 
הציק,  זה  בהמשך  גם  האמת  למען  במגירה. 
היחסי  השקט,  את  גילתי  פתאום  פחות.  אבל 
היה  וזה  דרסטית,  הפחתה  עדיין  אבל  כאמור 

לא רע. 
כשחמה  שבתא,  דמעלי  פניא  בהדי  אמנם 
מתנתק  אני  בים,  לטבילה  ויורדת  משתפלת 
אז  אבל  והעדכונים,  המכשירים  מכל  לגמרי 
ברגע  ובכלל  איתך.  שובתת  הסביבה  כל  גם 
שהנשמה היתרה מסתלקת יש "סיכום חדשות 
העולם,  שלי,  במקרה  זאת,  לעומת  השבת". 
ורק  במירוצו  אותי, המשיך  זה שמקיף  כלומר 

אני התבצרתי מאחרי חומה חלקית. 
תרשו לי רגע לומר משהו, לא חלילה כמטיף 
מהתופעה  חלק  שהוא  כמי  דווקא  אלא  מוסר, 
את  איבדנו  חבר'ה,  מעט:  לא  אותה  מזין  ואף 

זה. 
אנשים פעם קראו עיתון בבוקר, האזינו אולי 
למהדורת החדשות ברדיו בשעה עגולה, וזה די 
אסטרונומיות  בכמויות  מוצפים  היום  הספיק. 
נתון,  רגע  בכל  אונליין  ועדכונים  מידע  של 
ומי  קרה  מה  להבין  מספיק  לא  בכלל  שאתה 

קרה.  
סיפורים  מיני  כל  להעצים  לנו  גורם  גם  זה 
איזוטרים ובלתי חשובים לרמה של קטסטרופה 
בינלאומית, המאיימת על שלום הייקום. ולמה? 

כי בתכלס' אין באמת כל כך הרבה מה לחדש, 
אבל צריך למלא כותרות, ולהציף דיווחים. אז 
יאללה כל אמירה של ברנש שאפילו אשתו לא 
סגורה על מה הוא עושה בכלל בחיים, הופכת 
מאחרת  לא  השני  מהצד  והתגובה  לכותרת, 
מלהגיע, ושוב תגובה. ואתה לא מספיק לפרסם 
מה אמר אלמוני, ופלמוני כבר שולח לך אליך 
את תגובתו, וגלמוני גם חייב לומר את דעתו. 
והנה לכם הסערה הבאה. שמחה רבה, שמחה 

רבה. 
להביע  גם  אותנו  מביאה  הזאת,  התופעה 
השמש.  תחת  ועניין  נושא  בכל  נחרצת  דעה 
אנחנו יודעים בדיוק מה קרה ולמה קרה ואיך 
טוב  יהיה  בנחרצות אם טראמפ  קובעים  קרה. 
לישמעאל.  טוב  היה  אובמה  ואם  לישראל, 
מבינים בוודאות מה ההשפעות של גזי החממה 
ומביעים דעה נוקבת על עמונה. כולנו חכמים, 
יודעים את כל השיקולים  כולנו  נבונים,  כולנו 
וכל ההשלכות והכל מכל כל, כן יפרשן אותנו. 
ואולי, אולי כדאי גם לא לדעת, גם לא להיות 
מעודכן בכל רגע נתון, לא להתמצא בכל פרט 
את  שמסעירה  החדשה  מה"שערורייה"  ופרט 
ניוז.  לאולד  תהפוך  דקות   53 ובעוד  היקום 
ובעיקר לא להביע דעה כל כך נחרצת ובטוחה 
בעצמה בכל תחום. כן, מותר גם לא לדעת. זו 

לא בושה. 
כוללות  תמיד  טובות,  יהודיות  מעשיות 

איזה גוי מרושע, הפריץ או הכומר, שהתנכלו 
גלויים,  בניסים  או  בחוכמתם  והם  ליהודים 
ובדרך כלל בשילוב של שניהם ובצירוף קודשא 

בריך הוא ושכינתה, ניצלו מידם. 
הללו,  הפולקלוריסטיות  המעשיות  אחת 
מספרת על הכומר באחת העיירות ששיכנע את 
מי  היהודים,  לבין  בינו  ויכוח  לקיים  המושל, 
מחזיק בדרך האמת, והמפסיד יושלך אל הנהר 
ושיגר  הסכים,  המושל  העיירה.  את  החוצה 

הודעה לרב המקומי, על הויכוח המדובר. 
עצות  אובד  הרב  נבוכה.  הקטנה  והעיירה 
אמיתות  את  ויוכיח  הכומר  מול  יתמודד  כיצד 
ב'משחק  שמדובר  יודע  הוא  כאשר  התורה, 
מכור'. כל יהודי העיירה התכנסו בבית הכנסת 
הוצע  ואפר  שק  ותפילה,  צום  ימים  לשלושה 
של  העגלון  הרב  אלא  הגיע  והנה  לרבים. 
העיירה, יהודי פשוט ועם הארץ, שבקושי יודע 
להתווכח  ילך  שהוא  והציע  מהסידור,  לקרא 
לרגע  וחשב  הרב  תמה  "אתה?",  הכומר.  עם 
העגלון  שמיעתו.  נחלשה  כבר  הצום  שמחמת 
זו לא תהיה  והסביר: אם אני אכשל,  ויתר  לא 
בושה ומקסימום אני אמסור את נפשי כפרה על 
העיירה, אבל חלילה שהרב הגדול יכנס בספק 

נפשות. בצר להם הסכימו היהודים. 
הרשע  הכומר  התייצבו  המיועד  ביום 
והעגלון היהודי במרכז הגשר הנטוי על הנהר 
הגדול. פנה היהודי לכומר ושאל אותו שאלה 
ידעתי'".  'לא  המילים  פירוש  "מה  מעניינת: 
לא  'אני  בביטחון:  והשיב  חרש  גיחך  הכומר 
והחייל  הטמא,  מפיו  הדברים  יצאו  אך  יודע'. 
שעמד דרוך במקום, הרים אותו והטיל אותו אל 
תוך המים, שהרי הודה במפורש 'אני לא יודע'. 

והעיירה צהלה ושמחה. 
כתפיים  על  העגלון  את  היהודים  נשאו 
אל  בשיירה  כולם  צעדו  ובמחולות  ובשירים 
כטוב  ההודיה.  לסעודת  הגדול,  הכנסת  בית 
ליבם בוודקה, שאל הרב את העגלון, איך עלה 

בדעתו רעיון כל כך גאוני. 
העגלון התמים לא הבין מה הרב רוצה ממנו, 
ומה הגאונות המיוחדת. "פשוט", השיב. "אני 
לומד  אני  יום  כל  אבל  כלום,  כמעט  יודע  לא 
את פרשת השבוע 'חומש-רש"י' עם "טייטש" 
והנה באחד  לאידיש(,  תרגום הדברים  )כלומר 
"לא  רש"י  כותב  ד'(  י"ג,  )ויקרא  הפסוקים 
לא  "אני  תרגמו  ובטייטש   פירושו",  ידעתי 
יודע", ואם המתרגם החכם לא ידע לפרש את 

המילים "לא ידעתי", בטח שהכומר לא ידע...
אחרי החיוך על תמימות העגלון, צריך לזכור 
הפרשן  הקדוש,  רש"י  גם  אחד,  משהו  אבל 
פרושו",  ידעתי  "לא  במפורש  כתב  הגדול, 
על  ברש"י  פעמים  כמה  נמצאת  זאת  ולשון 
התורה ובש"ס. מותר לא לדעת, אסור לחשוב 

שאתה יודע הכל.
אתם יודעים אבל מה הבעיה? שגם את הטור 
הזה אני אצייץ ואשתף ואבדוק מי הגיב ומתי, 
ורק אישתי תפטיר באנחה "תעזוב את המכשיר 

כבר שמעון". 

שמעון ליברטי 

ואולי, אולי כדאי גם לא לדעת, גם לא להיות מעודכן בכל רגע נתון, לא להתמצא בכל פרט ופרט. ובעיקר 
לא להביע דעה נחרצת ובטוחה בעצמה על כל דבר שזז תחת הסופר מון

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

וץ: הסופר מון זה כמו השמאל הישראלי – מדברים על זה הרבה בתקשורת, אבל אתה לא באמת רואה את זה. לצי

איור: יעל בראון
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"ועליך להתבונן בתולדות אבינו האציל אברהם אשר 
יסד את מנהג הנדיבות הידוע גם לאומות העולם עד ימינו, 
הכנסת  בהלכות  לתהילה  הנודע  כל  את  מיחסים  ואליו 
אורחים. ואל תחשוב כי נדיבותו ע"ה היתה במתן אוכל 
במעלות  הפחותה  המעלה  היתה  שזאת  בלבד,  ואכסניה 
נדיבותו, אלא דע כי נדיבותו ע"ה היתה גם בחכמתו ודתו 
השפעתו  כח  ידי  על  ונדיבותו  וממונו...  השפעתו  וכח 
היא במה שאמרה התורה: 'וירק את חניכיו ילידי ביתו'. 
שבו  חזיון  מאותו  שמסתבר  כפי  בעקבותיו,  הלך  ולוט 
גונן לוט על אורחיו ואף הציע את בנותיו חלף שלומם. 
וזוהי תכלית הנדיבות והפרזה בה ורוחב הלב שלמד מאת 
ה''  לעובדי  ב'המספיק  מצאנו  כך  ורבו".  מורו  אברהם 

לרבי אברהם בן הרמב"ם.
היה  לוט  בעקבותיו"?  "הלך  לוט  את  להגדיר  הייתכן 
כפי  לשכינה,  מרכבה  שהיה  אבינו  אברהם  של  אחיו  בן 
שנאמר במדרש )ב"ר פמ"ז ו'( "האבות הן הן המרכבה". 
אז האם ניתן לשייך את לוט לאברהם אבינו כפי שצוטט 

לעיל?

  

משל  "להבין  מצינו:  ו'  פסוק  א'  פרק  במשלי  ובכן, 
ומליצה דברי חכמים וחידותם", ומבאר הגר"א: "והמשל 
להבין  וצריך  הפנימי.  הוא  ומליצה  התורה,  סיפורי  הוא 
שניהם, שלא להיות מכחיש פשוטי הסיפורים, אבל להיות 
ידיעתם  מאד  תועיל  שלא  עם  כהוויתם,  אותם  מאמין 
תועלת  מלהשיג  קצרות  דעותינו  אבל  הוה,  דהוה  דמאי 
האלוקית  לתורה  נמצא  הנפלא  היתרון  וזהו  פשוטיהן... 
על כל חבור ספרי שאר החכמות ונימוסין שנעשו על דרך 
אל  בהם  שיאמר  מה  אל  שיכוונו  מהם  כי  וחידה,  משל 
הוא  והחיצוני  שבהם,  הפנימי  אל  שיכוונו  ומהם  זולתו, 
והפנימי  החיצוני  התורה  וזאת  ממש.  בו  שאין  ריק  דבר 
ממנה הכל אמת ומכוון, והוא עניין נפלא, לא יאות כלל 

אלא אל יכולת החכמה האלוקית  לבד". 
דברי הגר"א מבוארים היטב! על אף הלימוד הפשוט 
של סיפורי התורה, עמקותם וצפונותיהם נסתרים מאיתנו 
את  להגדיר  בהחלט  אפשר  כי  נבין  ובזה  אמת!  והכל   -
לוט ש"הולך בעקבותיו" של אברהם, גם אם על פי פשט 

הכתוב הדברים לא נראים למעיין.
בזה – חושבני - ראוי לפתוח את התקופה הבעל"ט עת 

קוראים בשבתות את פרשיות ספר בראשית.
הקריאה  בעת  באוויר  נמצאת  מרוממת  מאד  תחושה 
לקרר  שמ"תפקידו"  שבת"  של  "עלון  בידינו  )אא"כ 
ובאמצעותו  והקריאה  התפילה  עם  שלנו  המגע  כל  את 
 + למסעדה  יציאה  סקי,  חופשת  לתכנן  לנו  יתאפשר 
לחשוב,  לשמוע,  מה  יש  תמיד  ירקות...(,  ושאר  המלצה 
לעיין להבין עוד נדבך ועוד נדבך בעקידת יצחק, בסיפור 

הפיכת סדום, בסדומיים בפרט, בלוט, בלבן, בעשיו וכל 
ואמירותיהם  חייהם  ימי  דברי  הובאו  אישים שלא  אותם 
בתורה הקדושה אלא אחרי כוונה אלוקית נגלת ונסתרת 

גם יחד.
המפגש המיוחד הזה עם הסיפורים המרוממים הללו, 
מביא את האדם גם למרחבים בהם אפשר חלילה לטעות, 
כאותו אבא שבקש מרבו של בנו הלומד בכיתה א', "אני 
לי  מספיק  וכדו'.  מווילנא  כגאון  יגדל  שבני  מבקש  לא 

שהוא יהיה כמו אברהם אבינו"...
רבי  הגה"צ  מביא  ראובן",  "יחי  בספר  נפלא  במאמר 
הגרי"ד  אמר  שפעם  זצוק"ל,  קרלנשטיין  אליצור  ראובן 
סולובייצ'ייק זצ"ל לאביו מרן הגרי"ז זצוק"ל ווארט בפ' 
תולדות, שאצל יצחק מצאנו שכתוב "ויאהב יצחק" בלשון 
עבר, וברבקה אמנו כתיב לשון הווה: "ורבקה אוהבת", 
וביאר על פי המשנה באבות: "כל אהבה התלויה בדבר 
סופה  בדבר  תלויה  שאינה  אהבה  וכל  להתבטל,  סופה 
אהבה  כביכול  זו  הייתה  אבינו  יצחק  אצל  להתקיים".  
התלויה בדבר, "כי ציד בפיו". וכששמע זאת אביו הקדוש 
הזדעזע וזעק "בערל! אזוי רעדט מען אויף אבות?" – וכי 

כך מדברים על האבות? "אהבה התלויה בדבר"?
ועוד הביא שם את ביאורו של הגאון רבי עקיבא איגר 
"אם  ע"ב(,  )קי"ב  שבת  במסכת  הגמרא  לדברי  זצוק"ל 
ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים כבני אדם 
אנו כחמורים". והסביר שלא ע"פ הפשט, "אם ראשונים 
כמלאכים", היינו אם בעינינו מעלת הראשונים כמלאכים, 
א"כ אנחנו בני אדם, אולם אם בעינינו הראשונים הם בני 

אדם - "אנו כחמורים"...
יישוב לקושיית  "מרגלא בפומיה, דגם כאשר אומרים 
רבי עקיבא איגר, צריך לחפש חיפוש אחר חיפוש מדוע 
הגרע"א נמנע מלומר יישוב זה. ורגיל היה מו"ר להביא 
דבר  לו  מה שכתב הגרע"א בתשובה לחכם אחד שכתב 
התוס'.  קושיית  מיושבת  שלפי"ז  מסיים  ובסופו  חידוש 
דבריו  סיים  לא  היאך  עליו  שמתפלא  לו  שלח  והגרע"א 
ועד שחזר  כן מוכח שלא כדבריו,  שמהתוס' שלא תירץ 
ושלח להגרע"א שבאמת זו הייתה כוונתו לא נחה דעתו 
של הגרע"א. ודברים אלו היו שגורים בפיו של מו"ר וחזר 
לחנך  שרצה  הזדמנויות,  בהרבה  פעמים  הרבה  עליהם 
אותנו לביטול גמור לתורת הראשונים וגדולי האחרונים 
שלא יעלה אפילו שמץ של הרהור מחשבה שכאן בסוגיא 
מהנהגותיו  הסהר",  )"אגן  מהם"  יותר  השכלתי  זו 

הנשגבות של הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל(.
הראשונים  על  הם  גניחובסקי  הגר"א  דברי  אם 
ולהאדיר  להכפיל  יש  כמה  בנפשכם  שערו  והאחרונים, 
את עוצמת גדלותם של אבותינו. איזו זכות עצומה נפלה 
בחלקינו לגעת בקצות הליכותיהם בקודש! אכן פרשיות 

נפלאות המרוממות את הזמן! 

על אף הלימוד הפשוט 
של סיפורי התורה, 

עמקותם וצפונותיהם 
נסתרים מאיתנו - והכל 

אמת! ובזה נבין כי 
אפשר בהחלט להגדיר 

את לוט ש"הולך 
בעקבותיו" של אברהם, 

גם אם על פי פשט 
הכתוב הדברים לא 

נראים למעיין

"דעותינו קצרות מלהשיג"

הרב צבי אזרחי
במבט שני

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

הגרי"ז  מרן  האבות?"  על  מדברים  כך  "בערל? 
מבריסק זצ"ל

אנחנו בעיצומן של פרשיות השבוע שיכולות להיקרא בפשטותן, ויכולות להילמד לעמקותן. הכל עניין 
של מבט  הגר"א גניחובסקי זצ"ל האריך במעלתם העצומה של הראשונים והאחרונים. ואם כך על 

הראשונים והאחרונים, על אחת כמה וכמה באשר לאבותינו הקדושים 

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'"



מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה  02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

כל מה
שאתה צריך
כדי להתחיל
לעבוד!

מרכז 'כיוון' מציג את המעטפת המושלמת
למחפשים את דרכם בעולם התעסוקה
התקשרו עכשיו והבטיחו את מקומכם!

אבחונים

אבחונים ממוחשבים 
בתוספת פגישת יעוץ 

לבחירת המקצוע המתאים
072-2156650072-2798209072-2711530

השלמת השכלה

קורסי השלמה במקצועות 
אנגלית ומחשבים

הנדרשים בשוק התעסוקה 

סדנאות

סדנאות הכנה לעולם 
העבודה, ביניהן: כתיבת קו"ח, 

הכנה לראיון עבודה ועוד.
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היחס לילד מאתגר יכול להיות או זה המקבל, עוזר, תומך ומשקיע בו כוחות אין 
סוף - למרות שזו כמובן התמודדות לא קלה, או זה הבורח, המתוסכל והמעדיף 

לפרנס עוד ועוד מטפלים במקום להשקיע בילד בעצמו  באיזו דרך נבחר?

החיסרון שנותן לך יתרון

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

כוח  להם  שאין  שמחליטים  אנשים  נראים  איך  שאלה: 
להתמודד? תשובה: בלי כוח.

אכן, זו שאלה של החלטה האם לבחור להתמודד או לא. 
כיון שאם קיבלת אתגר, הוא יושב עליך בול, לא גדול מדיי 

לא קטן מדי, ולא לוחץ, ויש לך את הכוח להתמודד.  
הם  להתמודד.  לא  הורים שבוחרים  אותם  את  רואה  אני 
לא בודקים את שורש הבעיות ואינם מבצעים בבית שינויים. 
הופכים לאתגרים מסובכים במיוחד,   - הילדים המאתגרים 
הנשפכות  הכספים  וכמויות  במיוחד,  למתוסכלים  וההורים 
משפחות  כמה  לפרנס  יכלה  ותרפיות  יועצים  מטפלים,  על 
ניחא, אבל הלך הכסף -  ברווח. אם לפחות זה היה מועיל 

נשאר הילד, לא חבל?
למלא  כדי  לו  ניתן  בחייו,  לאדם  שניתן  חיסרון  כל 
לאדם,  שיש  קושי  בכל  מתבטא  החיסרון  בגדילתו.  תפקיד 
קוגנטיבי.  במישור  או  כלשהו,  מום  של  הפיזי  במישור  הן 
קושי  או  הורה  של  חולשה  להיות  יכול  החיסרון  בחינוך, 
אם  שלנו,  בידיים  היא  הבחירה  הילדים.  אחד  אצל  מהותי 
מתוך  הראש  מעל  לנו  לעבור  לחיים  לתת  ידיים,  להרים 
או לקחת את האתגר של החיסרון  וצניחה,  חידלון  ייאוש, 

כמנוע לצמיחה.
אחד הבנים שלי היה )ועדיין( ילד מאתגר במיוחד. הוא 
היה מתגעגע לבית באופן בלתי רגיל, מה שיכול היה לתרץ 
הלימודים.  בשעות  בבית  שלו  התכופים  ה"ביקורים"  את 
הילד הזה הוציא ממני המון כוחות, אבל הוא זה שגרם לי 
לאחר  איתו.  להתמודד  אמיתית  חינוכית  דרך  לחפש  ללכת 
עליו,  מצליחים  לא  הרגילים  ה"כללים"  שכל  שראיתי 
לתקשר  כהורה  לי  שתעזור  דרך  ברצינות  לחפש  התחלתי 

איתו בצורה נכונה.
לי  גרמו  שבעצם  אלו  הם  והתחבטויות,  חיפושים  אותם 
ממש  ילדים.  אלפי  כה  עד  נעזרו  בה  מיוחדת  גישה  לפתח 
על בשרי חרשו חורשים. ניסיתי כמה שיטות במשך זמן רב. 
לקחתי פסק זמן ממרוץ החיים, והחלטתי שזה האתגר של 
חיי, להצליח עם הילד הזה. ילדים מאתגרים הם מתנה, אבל 

בלי פתק החלפה. איזה מזל. אחרת איך היינו גדלים.
"הבת  סיפרה:  בקורס  אצלי  שהשתתפה  הנשים  אחת 
של  שילוב  מין  במיוחד.  מאתגרת  ילדה  היא  שלי  הגדולה 
ובעיות  לימודיים  קשיים  מאוד,  קשים  אופי  נתוני  כמה 
התנהגות. כמעט ואין תחום שהכל שם תקין. את האמת, לא 
פעם אני מרגישה שהאתגר גדול מכוחותיי, אבל אני יודעת 
שהילדה הזו הצמיחה בי כוחות ויכולות שלעולם לא הייתי 
של  תהליך  מהו  לי  הראתה  היא  בלעדיה.  אליהם  מגיעה 
צריכים להעריך  ואיך באמת  גדילה, מהי סבלנות אמיתית, 
ולאהוב ילד גם כשהוא לא מוצלח לפי כל הכללים. הילדה 

הזו היא המורה הכי טובה לחיים שהייתה לי".

גרעין נובט וגדל לצמח, רק אחרי תהליך של ריקבון. כל 
המוגמר.  השלב  עד  עיבוד,  תהליכי  ספור  אין  עובר  מוצר 
אין  ההצלחה.  את  לנו  המייצרים  אלו  הם  והעמל  הקושי 
טמונה  כאן  כי  מקושי,  לפחד  ואין  מחיסרון,  להיבהל 

ההצלחה. זו ההזדמנות שלנו לגדול.
כי מה שלא מחסל אותך, מחשל אותך. במה תבחר?

ולחיות  בתוכו  להתבשל  בחיסרון,  להתמקד  אפשר  אז 
אותו עד מוות, ואפשר לגדול ממנו. אנשים עושים את טעות 

חייהם ומתמקדים בחסרון ובכך מזיקים לעצמם ולסובב. 
הגיע אליי מקרה נורא של זוג, שהאישה הייתה בעלת עסק 
מצליח שהכניס אלפי שקלים בחודש, רק שהבעל לא כל-כך 
פירגן כנראה לאשתו על ההצלחה, והיה מאוד מודע בצורה 
מדויקת לכל החסרונות שהפריעו לו. זה כמובן "התיר" לו 
מדעתה,  ירדה  אישה  אותה  עקבית.  בצורה  אותה  להשפיל 

והגיעה להתמוטטות נפשית, ל"ע.
החיסרון,  את  ברא  אלוקים  וחסרונן.  רבות  נפשות  בורא 
זו לא תקלה בייצור. זה חישוב אלוקי מדויק של דרך חיים 
שתפקידה אחד: להחיות בהם נפש כל חי. להצמיח בתוכך 

כוחות חיים ויכולות שזו הדרך היחידה לגלותם.  
סתם שנדע, שהקמצנים הכי פחות טועים, כי על טעויות 
משלמים... אבל עדיין, עדיף לטעות ולתקן מאשר ללכת כמו 

בת יענה בעיניים עצומות ולקוות שלא יפגעו בנו.
כוחות, הצלחה ונחת!

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. 

אותם חיפושים 
והתחבטויות, הם אלו 

שבעצם גרמו לי לפתח 
גישה מיוחדת בה נעזרו 

עד כה אלפי ילדים. ממש 
על בשרי חרשו חורשים. 

ניסיתי כמה שיטות 
במשך זמן רב. לקחתי 

פסק זמן ממרוץ החיים, 
והחלטתי שזה האתגר 

של חיי, להצליח עם הילד 
הזה. ילדים מאתגרים 

הם מתנה, אבל בלי פתק 
החלפה. איזה מזל. אחרת 

איך היינו גדלים

להסתכל על הקשיים של הילד כאתגרים שרק יחשלו אותנו ואותו, יהיה הרבה יותר חכם מלהחליט לא להתמודד 

עדיין ישנה אפשרות להצטרף לקורס הנחיית הורים בבית שמש  הקורס החל ביום ראשון האחרון 
הטבה מיוחדת לקוראי כל ישראל. לפרטים 050-4158805



*השהות במחלקה החדשה על בסיס מקום פנוי.

אצלנו את רגועה 
מכל הבחינות   

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
השלישי בגודלו בילודה בישראל.
ומקצועי מיומן  צוות   | הרופאים  בכירי 
תנאי   | ביותר  והמפנק  הטוב  השירות 
חינם   חניה   | אווירה משפחתית   | מלונאות 

ד”ר דניאל לובין מנהל אגף ילודים ופגים 
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המרכז הרפואי מעיני הישועה 
השלישי בגודלו בילודה בישראל.

13 חדרי לידה חדישים | חדרי מיון נפרדים 
מנוסה  צוות   | הרופאים  בכירי   | יולדת  לכל 
ומקצועי | מחלקה מלונאית | שלושה לילות
 אווירה יהודית | פרטיות מוקפדת | חניה חינם

במרכז! את  הישועה  במעיני 
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מבוא להתאמה 

הרב אבנר קוואס

הדבר  למה  משל  ביניהם,  מסתדרים  שלא  ואשה  בעל 
דומה? חושך ועלטה בחוץ, שתי מכוניות נוסעות זו מול זו 
במהירות גבוהה בכביש צר כשאורותיהן כבויים... התאונה 
ידליק  מהנהגים  אחד  אם  נמנעת...  בלתי  תהיה  החזיתית 
אורות, אולי תמנע התאונה. ואם שני הנהגים ינהגו באחריות 

וידליקו אורות, וודאי שהתאונה תמנע. 
ללא  הנישואין  למסגרת  שנכנסים  ואשה  איש   - והנמשל 
ותכונות האיש, דומים  הדרכה מפורטת של תכונות האשה 
לנהגים שנוסעים בלילה, אחד מול השני כשאורות רכביהם 
כבויים... התאונה תהיה בלתי נמנעת. במשך כל חייהם הם 
עתידים לעבור 'תאונות' קלות ולפעמים קשות, ואין זה מפני 

שהם אנשים רעים, אלא מפני שהם לא קיבלו הדרכה. 
ללא הכנה מוקדמת לחיי הנישואין, טבעי הדבר שהם לא 
יסתדרו. ואם הם בכל זאת מסתדרים, אז זהו דבר יוצא דופן. 
חמורות  בעיות  עם  זוג  בני  אלי  הגיעו  שנים  מספר  לפני 
בקשר הזוגי, הם התיישבו מולי וכל אחד נתן לשני את רשות 
ידבר ראשון.  הדיבור. בסופו של דבר הם הסכימו שהבעל 
לאחר שלושה משפטים אשתו התנפלה עליו בחמת זעם עם 

מילות גנאי קשות. 
של  האבא  שהוא  שכחת  לה:  ואמרתי  אותה  הרגעתי 
הילדים שלך? היכן הכבוד המינימאלי? והיא ענתה: אני לא 

יכולה לסבול אותו... 
אפשר  לרגע,  בעלך  את  נעזוב  ושאלתי:  אליה  פניתי 
שאלתי:  ענתה.  בבקשה,  ברכב?  נהיגה  על  שאלה  לשאול 
אדם שמעולם לא למד נהיגה נכנס למכונית והתחיל לנסוע, 
האם זה טבעי שהוא ידרוס אנשים? כן, היא השיבה. שאלתי 

אותה: למה? והיא ענתה: מסכן, הוא לא למד נהיגה. 
עם אשה...  להתנהג  למד  לא  בעלך,  גם  לה:  ואז אמרתי 
בלי  אותה  'דורס'  אשתו,  עם  להתנהג  איך  למד  שלא  בעל 
להרגיש. אשה שלא למדה איך להתנהג עם בעלה, 'דורסת' 

אותו ואומרת שהוא רגיש.

תורת חסד

ְּכחם  ַתח־ָהאֶהל  ֶּפֽ יֵׁשב  ְוהּוא  ַמְמֵרא  ְּבֵאלֵני  ה'  ֵאָליו  ַוֵּיָרא 
ַהּֽיוֹם". 

אברהם אבינו הוא עמוד החסד. לאורך כל הפרשות בספר 
נתבונן  אבינו.  אברהם  של  החסד  עבודת  מתגלות  בראשית 
במצבו הנוכחי. אברהם בן 99 שנים, זקן, עשה ברית מילה 
והוא כעת ביום השלישי למילתו, חבוש וכואב, יום חם מאד 
ואין עוברים ושבים. ואברהם, מחכה לאורחים! יש לו את 
כל הסיבות הכי טובות לומר – אני פטור ממצווה זו. ובכל 
זאת הוא יושב ומצטער מדוע הוא לא יכול להכניס אורחים 

ולקרבם תחת כנפי השכינה. 
הסביר רש"י למה אברהם אבינו חיכה – "לראות אם יש 
שהכוונה  המפרשים  הסבירו  בביתו".  ויכניסם  ושב  עובר 
עובר ושב זה לא רק עוברי דרכים, אלא הכוונה- לראות אם 
יש מישהו שעשה עבירה ורוצה לשוב בתשובה! ולהכניסו 
הקב"ה  שראה  כיוון  השכינה.  כנפי  תחת  הכוונה   – לביתו 
שאברהם מצטער שלח לו שלושה מלאכים בדמות בני אדם 
כדי שיוכל להכניסם גם בתפילתו עבור אנשי סדום הרשעים 
הוא מסר נפשו וביקש שהקב"ה לא יחריב את סדום ועמורה, 
עם  של  האבא  להיות  הקב"ה  בו  בחר  אלו  חסדים  ומכח 
ישראל וגם של כל העולם, כמו שאומר הפסוק: "ַאב־ֲהמוֹן 

ּגוִֹים ְנַתִּתיָך". 
אברהם אבינו ממשיך ומקדם את מידת החסד שבשבילה 
עולם  אמרתי  "אני  הכתוב:  אמר  העולם.  את  ברא  הקב"ה 

חסד יבנה". כלומר העולם נברא מכח מידת החסד. 
"ִּפיָה  ובאמת כתב שלמה המלך בספר משלי על התורה 

ַעל־ְלׁשוָֹנּה". תורתנו היא  ְוֽתוַֹרת־ֶחֶסד  ְבָחְכָמה  ָּפְתָחה 
תורת חסד. וכן אמרו חז"ל – תחילתה גמילות חסדים 

וסופה גמילות חסדים. תחילתה גמילות חסדים- ככתוב על 
הקב"ה   – וילבישם"  עור  כתנות  להם  "ויעש  ואשתו  אדם 
מלביש ערומים. בסוף התורה בפרשת 'וזאת הברכה', כתוב 
בפטירת משה רבינו – "ויקברו אותו בגיא..." הקב"ה קבר 
את משה רבנו בכבודו ובעצמו, זוהי גמילות חסדים גדולה. 
ה'  ֵאָליו  "ַוֵּיָרא   – שלנו  בפרשה  וגם  מתים.  קובר  הקב"ה 
ְּבֵאלֵני ַמְמֵרא..." פירש רש"י – לבקר את החולה. בא הקב"ה 
בכבודו ובעצמו לבקר את אברהם אבינו שהיה חולה ביום 
"ותורת  אומר  הוי  חולים.  מבקר  הקב"ה  למילתו.  השלישי 

חסד על  לשונה".
ובאמת בני בניו של אברהם אבינו עם ישראל – "ביישנים 
והכנסת  חסד  של  הזאת  המידה  חסדים".  וגומלי  רחמנים 
הזה  היום  עצם  עד  לדורות.  ישראל  בעם  נטבעה  אורחים 
יש רעידת אדמה באיזה מקום בעולם,  זאת, אם  אנו רואים 
או אסון טבע וכד' מיד עם ישראל שולח רופאים, תרופות, 

יועצים, מומחים כדי לעזור ולסייע לאותה אומה.
גם בתוך הבית שלנו אנו צריכים לממש את אותה מידה, 
שאנו  מרגע  לחסד,  ספר  בית  הוא  הבית  החסד.  מידת 
לש  קניות   – נתינה  של  למצב  נכנסים  מיד  אנו  מתחתנים 
אוכל, בגדים, משלמים משכנתא, שכירות, ואח"כ כשנולדים 
איתם  לרוץ  בהם,  לטפל  אותם,  להאכיל  צריכים  הילדים 
לבית  אותם  אותם, לשלוח  להלביש  לטיפת חלב,  לקופ"ח, 
הספר, לקבל ואתם בחזרה, כל בכי שלהם אנו רצים לראות 
חסד  לבעלי  הופכים  שאנחנו  עד  ועוד...  ועוד  קורה,  מה 

אמיתיים ומתנהגים כמו שלימד אותנו אברהם אבינו.

על איזה שקר מענישים?

במאמרים הקודמים למדנו על איזה שקר מענישים, ומה 
ההבדל בין מציאה לדמיון אצל הילדים.

עלינו  משקרים?  הילדים  למה   – שואלים  שאנו  לפני 
לשאול את עצמנו אם אנחנו לא אלו שמלמדים אותם לשקר. 
אנחנו המבוגרים מבינים מהו "שקר לבן". לפעמים לא צריך 

לומר את האמת כדי לא להעליב או משום דרכי שלום. דבר 
זה קשה להבנה אצל הילדים. הילד הוא אדם ישר! אין אצלו 
המציאות  את  רואה  הוא  והתחכמויות.  תרגילים,  טריקים, 

באופן ישר וברור.
לדוגמא: לשמעון יש אדם שניטפל אליו ורודף אותו בכל 
ואותו  מצלצל  הטלפון  הביתה  מגיע  הוא  כאשר  גם  מקום, 
מהעבודה  בערב  שמעון  חזר  אחד  יום  אותו,  מחפש  האיש 
ורמז לאשתו שאם הנודניק ההוא יתקשר שתגיד לו שהוא לא 
בבית, לא עברו מספר דקות והטלפון מצלצל, אשתו שאלה 
– מי זה? והאיש ענה. היא רמזה לבעלה שזה אותו האיש. 
שמעון התחיל לעשות תנועות עם הידים וללחוש – "אני לא 

פה, תגידי לו שאני לא פה..." 
מושיקו, הילד שהיה במקום, לא הבין מה כל התכונה הזו. 
שומע  הוא  לפתע  אמא...  על  ומסתכל  תנועות  עושה  אבא 
את אמא שלו אומרת – "שמעון לא כאן, הוא עוד לא חזר 
וניגש  בתדהמה...  אביו  על  מסתכל  מושיקו  מהעבודה..." 
לנגוע בו... ואימא חוזרת ואומרת – "הוא לא כאן". השיחה 
הסתימה – ושמעון אומר לאשתו "מצוין, הצלת אותי, טוב 
אביו  לגמרי.  מבולבל  מושיקו  כאן  שעשית".  מה  מאוד 
לידו, אמא אומרת הוא לא כאן, ואבא מאשר זאת ושמח!... 
מושיקו לומד מהתנהגות כזו שאפשר גם לסלף את המציאות 
ולשקר. ומי היו ההורים שלו? אבא ואימא! אז מה עושים 

בסיטואציה כזו?
שמעון יאמר לאשתו, שברגע שהאיש ההוא יתקשר הוא 
לו  תאמר  אשתו  וכאשר  לזבל,  האשפה  השקית  את  יוריד 
–"בעלי לא כאן" היא לא משקרת והילד רואה מציאות נכונה 
ללא כל סתירות. זאת דוגמא אחת מיני אלף למקרים שקורים 

בבית מידי מספר ימים.
עלינו ההורים להיות מאד רגישים למצבים מעין אלו ולא 
לדאוג  גם  אלא  הזולת  לבין  בינינו  העניינים  את  לסדר  רק 
לדאוג  יש  הילדים.  בעיני  והגונים  נכונים  יראו  שהדברים 
יראו כמה שיותר תגובות של אמת כדי  ילדותם הם  שבימי 

לחזק בהם את מידת האמת

איש ואשה שנכנסים למסגרת הנישואין ללא הדרכה מפורטת של תכונות האשה ותכונות 
האיש, דומים לנהגים שנוסעים בלילה, אחד מול השני כשאורות רכביהם כבויים

זוג ללא הדרכה, משול לשתי מכוניות שנוסעות זו מול זו באורות כבויים. ההתנגשות בלתי נמנעת
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כשבני גל הקים את משרד הפרסום החרדי הראשון 
בארץ, מספר העיתונים החרדים היה פחות ממחצית 

ממספרם כיום  אך הוא לא נרתע, בתחילה הוא שימש 
כשופרו של הציבור שלא ניצל את יתרונו הצרכני, ועם 
הזמן משרדו התפתח עד שהפך למשרד הפופולארי 

במגזר  בגיל 70, חותם בני גל מורשת שאת 
יסודותיה הוא הניח לפני כ-40 שנה, 
  וחובק ספר אוטוביוגרפי חדש

בראיון ל'כל ישראל' הוא מספר על 
ספרו החדש, החיפוש אחר היהדות 
והמפגש עם הרב קוק  איש חוצה 

ישראל

 חוצה
מגזרים
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כשבני גל הקים את משרד הפרסום החרדי הראשון 
בארץ, מספר העיתונים החרדים היה פחות ממחצית 

ממספרם כיום  אך הוא לא נרתע, בתחילה הוא שימש 
כשופרו של הציבור שלא ניצל את יתרונו הצרכני, ועם 
הזמן משרדו התפתח עד שהפך למשרד הפופולארי 

במגזר  בגיל 70, חותם בני גל מורשת שאת 
יסודותיה הוא הניח לפני כ-40 שנה, 
  וחובק ספר אוטוביוגרפי חדש

בראיון ל'כל ישראל' הוא מספר על 
ספרו החדש, החיפוש אחר היהדות 
והמפגש עם הרב קוק  איש חוצה 

ישראל

 חוצה
מגזרים
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הוא  כשרות,  לו  תתנו  לא  "אם 
יפרסם,  לא  הוא  אם  יפרסם.  לא 
מצות  לקנות  איך  יהיה  לא 
השתררה  דממה  הפסח".  לחג 
החרדית  העדה  בד"ץ  במשרדי 
הביטו  הנוכחים  בירושלים. 
כי  נראה  והיה  זה  של  בפניו  זה 
לצעיר  בתשובתם  מסתפקים  הם 
הרב  בלהט.  ונאם  הכסא  על  שעמד 
הלברשטאם היה הראשון שפצה את פיו: 'תבוא לפה מחר 

עם מונית גדולה ונסע למפעל סנו'. 
כמעט 40 שנה לאחר המקרה, זיכרון הדברים מעלה חיוך 
לאיש  הנחשב  גל,  בני  החרדי  הפרסום  איש  של  פניו  על 
הפרסום שהניח את יסודות המקצוע בעולם החרדי. "זה היה 
בראיון  מספר  הוא  סנו",  לחברת  לפסח  הכשר  כשביקשתי 
ל'כל ישראל'. "באותה תקופה בקושי היו עיתונים, התחום 
היה מאוד צר וקשה. ואם הייתי מפסיד את העסקה ההיא, לא 

היה לי איך להתפרנס, פשוטו כמשמעו". 
הראשון  החרדי  הפרסום  משרד  את  הקים  הוא  כאשר 
הסיכויים  כל  כנגד  אך  למטורלל,  שחשבוהו  היו  בארץ, 
התפתח המשרד והותיר חותם עז בעולם העיתונות החרדית. 
החברות  מהותית.  בעיה  הייתה  המשרד,  את  שפתחתי  "עד 
כמו  החרדים  את  מחשיבות  היו  החרדי.  בכח  מזלזלות  היו 
הערבים בעזה ששולחים להם את עודפי הייצור. קושי נוסף 
היה כרוך בסירוב של הבד"ץ לאשר חומרי גלם שלרוב היו 

איכותיים יותר. מה שקרה הוא שהציבור החרדי, שלא הבין 
את כוחו הצרכני, לא השתמש בו לטובה". 

כיום, בגיל 70, מביט בני גל לאחור בסיפוק על מפעל חייו 
וחונך את הספר המספר את חייו: "איש חוצה ישראל". "כל 
אחד שיקרא את הספר, אני מאמין שיושפע ממנו לטובה", 

הוא מסכם. 

***

ניצלו  הוריו  בארגנטינה.  שנה   70 לפני  נולד  גל  בני 
משפחותיהם  בני  אך  בארגנטינה,  ונותרו  מאחר  מהשואה 
נספו. בילדותו הוא עלה ארצה עם אחיו ואביו, "הסתובבנו 
"אחרי  ישראל'.  ל'כל  מספר  הוא  מוסדות",  מיני  בכל 
נדיר  היה  לא  אז  להתאחד,  החלו  חלקי משפחות  המלחמה 
לראות נערים נודדים בין מוסדות". לאחר זמן מה, החליטו 
בני משפחתו להשתקע בקיבוץ וכך חלפו שנות ילדותו על מי 
מנוחות. "לדעתי, בצעירותי עשיתי מסלול ישראלי נורמלי". 
"פניתי  עצמו.  את  לחפש  הנער  בני  החל  התבגר,  כאשר 
לעולם האמנות, העסקים, הפרסום", הוא נזכר. תחילה למד 
שפנה  פרסום  משרד  ופתח  השיווקית  התקשורת  תחום  את 
חיפש  גל  בני  אך  הצליח,  המשרד  החילוני,  לציבור  בעיקר 
תמיד  לי.  נותן  זה  מה  הבנתי  "לא  יותר.  חזקה  משמעות 
גיליתי עד כמה זה  חשבתי שאני פורץ דרך אבל בכל שלב 
לא כך. כשהתחלתי לעבוד בתל אביב, בלילות הייתי עובד 
ואנשי  העיתונאים  האמנים,  שכל  שעה  הייתה  במסעדה. 

היו  בהם  היו השעות  אלו  כי  לבלות  יוצאים  היו  התקשורת 
לא  שהם  וגיליתי  אליהם  התחברתי  עבודתם.  את  מסיימים 

מאושרים. גם כאלו שהיו מוערכים מאוד". 
הדבר  אחרי  בחיפוש  היה  הוא  זה  בשלב  כי  מסביר  גל 
לאן  ראיתי  לא  כסף,  הרבה  לו  שהיה  אדם  "גם  המושלם. 
זה הולך, כי תמיד היה רצון לעוד ועוד כסף. לא היה חזון, 
מטרה". לאחר הקמת משרד הפרסום, חשב גל כי ימצא את 
החיים,  של  הדימוי  בעצם  "זה  הקולנוע.  בעולם  מבוקשו 
לנסוע  החלטתי  מחפש.  שאני  מה  את  אמצא  ששם  חשבתי 

לגרמניה ללמוד קולנוע".
היית  שם  אולי  ביהדות?  האמת  את  לחפש  חשבת  לא   #

מוצא משמעות.
גל.  אומר  חרדים",  זה  מה  ידעתי  לא  שנים,  "באותם 
"מבחינתי, הם היו שייכים לקבוצה היסטורית שכולנו חיכינו 
שייעלמו מהעולם. היהודי החדש ששילב את הקידמה הוא זה 
שהיה במיינסטרים בתקופה ההיא. היינו בטוחים שעוד עשר 
או עשרים שנה הם ייעלמו. זה היה הסטריאוטיפ". גל מספר 
כי הפעם הראשונה בחייו בה ראה חרדי הייתה רק במלחמת 
ששת הימים, אז שירת בצנחנים. "שלחו אותנו למחנה שנלר 
בירושלים. הייתה שיירה בדרך להר הצופים וירדנו לקו זינוק 

בכדי לחבור לכוח במידה ויתקפו את השיירה". 
אזור מאה שערים,  נחשב  בצד, במה שכיום  הכח המתין 
מסולסלות  פאות  עם  חרדי  ילד  מקום  משום  הגיח  ולפתע 
משני צדי אוזניו. "היינו בהלם. שאלתי אותו מה הוא עושה 
גר כאן. רק  כאן, הרי היינו במשימה סודית. אמר לי שהוא 

מפקד בצנחנים

עם אחיו דן בקיבוץ ערב הגיוס

מדריך צניחה

עם חותנו הרב הלפרין זצ"ל בכנס למען השבת שייזם
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אני שייך לציבור הדתי 
לאומי ואני אוהב אהבת נפש 
את הציבור החרדי. אני לא 

מבין את המחלוקת הזו. 
לפעמים זה נראה שאנחנו 
לא עובדים אצל אותו בוס 

בכלל. זה איום ונורא. זה כמו 
להיות מחויב לשוני בינינו. 
לעבוד בזה. עם כל הצער 

שבדבר,לא תהיה אחדות בין 
הציבור החרדי לציבור הדתי 
לאומי. יש הרבה מאוד בעלי 

אינטרסים בשני הצדדים

לאחר שעשינו ברכה על המים, הוא חזר לביתו. לא בטוח 
כן ראיתי מישהו חרדי. צריך להבין שבתקופה הזו  שלפני 
לא היה את הרב אורי זוהר. לא היו בעלי תשובה. לא הייתה 
מציאות כזו. אין עם מי לדבר ועל מה לדבר בכל מה שקשור 

לדת". 
המפגש עם הילד החרדי נשכח מראשו, אך לאחר כמה 
עבר  אביב,  בתל  בנימין  נחלת  ברחוב  לכתו  בעת  שנים, 
ספרים  לחנות  מחוץ  שהניחה  ספרים  לחנות  בסמוך  בני 
משומשים לרכישה. "ראיתי שם את ספר שהיה כתוב עליו: 
אותו  לקחתי  אותו.  קניתי  אבל  מיהו,  יודע  לא  'הרמב"ם'. 
קיים  שזה  האמנתי  לא  בספר,  כשעיינתי  אחד  ויום  הביתה 
ולא נחשפתי לזה עד אז. התפעלתי מהכתיבה, זה לא היה 

היסטוריה, הדברים שהוא כתב מתאימים לכל תקופה". 
גל  ובני  זה,  בכהוא  עליו  השפיע  לא  הספר  זאת,  ובכל 
התעתד  הוא  שם  לגרמניה,  לנסיעה  הכנותיו  את  המשיך 
ימים לפני הטיסה ולאחר שסגרתי  ללמוד קולנוע. "עשרה 
את משרד הפרסום", הוא מספר.  "נסעתי לירושלים בכדי 
מפה  בגרמניה.  קר  מאוד  היה  כי  כבשים  מעיל  לרכוש 
לשם, חברים גררו אותי לרב צבי יהודה קוק. בהתחלה לא 
רציתי לבוא איתם, אמרתי להם שאני לא בקטע של רבנים. 
נתפסו  שהחרדים  רק  מה,  על  לי  היה  לא  אנטי,  הייתי  לא 
בעיניי כאנטי תזה לגאולת ישראל שבשנים הללו גילמה את 
במה  הבנתי  לא  מהחרדים.  מאוד  הרחוק  המצוי  הישראלי 

הם מתעסקים".
של  לביתו  ועלה  גל  נעתר  חבריו,  מצד  שכנועים  לאחר 

לשמוע  ממנו  וביקשתי  הרב  עם  קצת  "ישבתי  קוק.  הרב 
על היהדות. הוא סיפר על המידות היהודיות שהיו בעיקר 
מוכר.  נשמע  היה  זה  לי  וכו'.  ענווה  במועט,  הסתפקות 
שאלתי את הרב למה זה כתוב בספרים, הרי העתקתם את זה 
מאתנו. זה הצחיק אותו. שאלתי אותו שוב: לקחתם את זה 
מאתנו, אבל הרב המשיך לצחוק. הבנתי שיש כאן משהו". 

עם  לשוחח  נותר  גל  אך  לביתם,  שבו  חבריו  לבינתיים, 
בחורים  קבוצת  נכנסה  מדברים,  שאנחנו  "באמצע  הרב. 
אליו הרב והחלה ללמוד עמו". לאחר השיעור, הרב הציע 
בוקר  "כל  היה.  וכך  ימים,  כמה  בביתו במשך  להישאר  לו 
אכלתי אתו וראיתי שחוץ מארוחות, רוב הזמן הוא לומד. 
התחשמלתי לגמרי. לא יכלתי להבין שיש בעולם כזה אוצר 
זה, לא חשב גל לבטל  ואני לא נחשפתי אליו". גם בשלב 
את נסיעתו לגרמניה וכשוחח עם הרב על כך, ניסה האחרון 
להניאו מנסיעתו. "הוא שאל אותי אם זה הכרחי, אמרתי לו 
שזו דרכי. לא היה סיכוי באותו שלב שאבטל את הנסיעה".

גל  החליט  ליהדות,  מעט  לא  שנחשף  ולמרות  זאת,  עם 
שלא לסטות מתכניותיו. "הביקור הזה נשאר לי בזיכרון כמו 

דגלון תקוע", הוא אומר. 

במנזר היהודים
בלימודי  והחל  במקום  התבסס  לגרמניה,  נסע  גל  בני 
עזבו  לא  החיים  משמעות  על  שהשאלות  אלא  הקולנוע. 

את  "שאלתי  היוקרתי.  במוסד  בלימודיו  כשהחל  גם  אותו 
עצמי למה בעצם באתי, מה יש בקולנוע. לא ידעתי מה אני 
משיב לעצמי. ככה עברו כמה ימים. לא ידעתי למה בכלל 
פתוח.  זה  את  להשאיר  יכולתי  לא  שני  ומצד  לשם,  באתי 
ככה אני, תמיד הייתי חייב להבין מה המטרה בכל דבר". 
כמה חודשים לאחר תחילת לימודיו, הדהים בני את חבריו 
כשהודיע כי הוא עוזב את לימודיו. "תמיד עשיתי חישובים 
יהיה השיא', בכל מה שעסקתי", הוא מסביר את  'מה  של 
וגיליתי  באומנות  השיא  מה  עצמי  את  "שאלתי  החלטתו. 
וכשהגעתי  טוב.  מעשה  היא  ביותר  הגבוהה  שהאומנות 

למסקנה הזאת, שאלתי איפה לומדים את האומנות הזו".
"תמיד  עבודה.  כתאונת  בחייו  הזה  הפרק  את  מגדיר  גל 
מצאתי  לא  כאן  גם  והנה,  נפשי.  משאת  היה  הקולנוע 
המעשים  'תורת  לימוד  את  לחפש  בניסיון  משמעות". 
הטובים', נסע גל למרכז יהודי שלמד את תורתו של 'אותו 
האיש'. "הייתה שם טירה עתיקה והפעילו בה סמינר מאוד 
מעשים  על  השאלות  שלהם.  התורה  את  להבין  מתקדם 
אופציה.  הייתה  לא  היהדות  לשם.  אותי  הביאו  טובים 
חשבתי שבנצרות תהיה התשובה". אך גם שם לא מצא גל 
מנוח, "הבנתי שהאמת לא שם ואני מעדיף לא להרחיב על 

כך".
לאחר תקופה ארוכה בגולה, החליט בני גל לשוב ארצה. 
"החלטתי בכל זאת לנסות את היהדות". הוא אומר ומציין 
כי כבר בגרמניה החל ללמוד באחד מספריו של הרב קוק. 
הכיוון".  את  לבדוק  ההחלטה  את  שחיזק  מה  זה  "אולי 

וצה
 ח

זרים
מג

עם מרן הגרי"ש אלישיב

בביתו עם כותב השורות
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ולאחר  ירושלים'  'דבר  לישיבת  גל  נכנס  עם הגעתו ארצה, 
שם  לי  הציקו  "התלמידים  'נובהרדוק'.  לישיבת  עבר  שנה 
שאני  המוזיקה  על  עושה,  שאני  המילואים  על  בשאלות 
שומע ועל חבריי החילונים. הסבירו לי שזה לא מקובל, אבל 

לא קיבלתי את זה". 
לראש  גל  פנה  החרדית,  הגישה  את  להבין  בניסיון 
"רציתי  למבוקשו.  מענה  מצא  לא  שם  גם  אך  הישיבה, 
להבין את היחס החרדי לחומריות", הוא נזכר. "שאלתי את 
הרב מי יצר לדוגמה את הסטנדרים. הרב ענה לי שהקב"ה 
יצר אותם. לא הבנתי מה אני אמור להבין מזה. אני ראיתי 
במדינה תחילה של התארגנות, אבל לא הייתי נגדה. נכנסתי 
לדילמה. כל החברים שלי היו חרדים. מאוד הייתי קשור עם 
אני  אליו.  לא מתחבר  הבנתי שיש משהו שאני  אבל  כולם 

רואה בחומריות חלק מהדרך שלי".
ונכנס  יהודה קוק  זה חזר גל לביתו של הרב צבי  בשלב 
ללמוד בישיבתו, "מרכז הרב". גם שם חלפה שנה במהלכה 
מזכירות  מצד  הבקשה  הגיעה  ואז  בישיבה  בלימודיו  שקע 
גוש אמונים לשמש כמזכיר האחראי על תחום התקשורת. 
כך  ולצורך  התקשורתי  בפן  מניסיוני  שאתרום  רצו  "הם 
עברתי לקריית ארבע וטיפלתי בנושא התקשורת של קריית 
עלה  "וכאן  לרעייתו,  גל  נישא  הזמן,  עם  וחברון".  ארבע 
הצורך להתפרנס, אז החלטתי לפתוח משרד פרסום". לימים 
יהיה משרדו משרד הפרסום החרדי הראשון בארץ. "לא היה 
אז ציבור דתי", הוא מסביר מדוע לא פנה לציבור בו היה חי. 
"הציבור הדתי עבד בבנק מזרחי, עבד בעיתון הצופה, ועבד 

בבתי הספר הממלכתיים דתיים. זהו, כאן זה נגמר". 
בני גל מודה כי בשנותיו הראשונות של המשרד, הוא לא 
השטויות  על  לי  משלם  היה  לא  אחד  "אף  ממנו.  התפרנס 
חי  כיום  פרסומאי  המצאות.  בגדר  היה  הכל  שעשיתי. 
ריטיינר בכלל". עם  מעמלת פרסום, אז לא היה מושג של 
"הייתי  החרדי.  בציבור  סקרנות  עורר  החדש  המושג  זאת, 
אז  זה,  מה  ששאלו  אנשים  היו  בטלפון.  נודניק  לכל  עונה 
היה  לא  החרדי  בציבור  סיור.  עשו  למשרד,  אותם  הזמנתי 
אנחנו  כאשר  הפרסום".  לתחום  מודעות  הייתה  לא  כלום, 
מבקשים לדעת כיצד תרם ניסיונו בפרסום החילוני למיזם, 
אומר גל כי בתחילה, לא ידע בכלל כיצד ליישם את לימודיו 
בפרסום החרדי, "לא הבנתי איך עושים פרסום עם שמירת 
שבת צניעות וכשרות. אם אי אפשר לפרסם כל מיני דברים, 

איך זה יעבוד. כאן מתחיל בעצם המסע שלי". 
מורה  ולימים  החלוץ  שהיה  המשרד  הוקם   1981 בשנת 
הדרך של משרדי הפרסום החרדים. "בקושי היו עיתונים", 
ו'בשערייך'  'המודיע'  'שערים',  עיתון  את  "היה  גל.  מספר 
הראשון  הצעד המשמעותי  בצבע".  הדפיסו  לא  אותם  וגם 
של  ייצורו  הפסקת  את  מנע  כאשר  היה  משרדו,  שעשה 
ברמת  כשפגשתי  התחיל  "זה  'רוויון'.   – ה'יוגורט'  משקה 
תמיר בחתונה יהודי זקן הגיע אלי ששאל אותי אם אני בני 
גל. השבתי לו בחיוב והוא, שעבד בתנובה, סיפר לי שהם 

רוצים להוריד את המוצר מהמדפים".
הידוע  היוגורט,  משקה  ייצור  הפסקת  על  הכוונה 

בסגולותיו הרפואיות, הביאה את בני גל להתערב בנעשה, 
הם  למה  אותם  "שאלתי  בסמכותו.  זה  היה  שלא  למרות 
מורידים, הצעתי להם לפרסם בציבור החרדי, שם היה יותר 
משוגע:  כמו  עליי  הסתכלו  הם  אבל  הנשים  בקרב  ביקוש 
פרסומת? בציבור החרדי? זה היה מופרך. היה מלחמות על 

כל דבר. זה היה עולם שונה". 
את  להגדיל  להם  הציע  וגל  נמשך  תנובה  עם  הקשר 
אך  הצריכה.  את  להגדיל  בכדי  למהדרין  החלב  מכסות 
חברת 'תנובה' סירבה. "הם טענו שהבד"ץ לא יאשר את זה 
יוכלו לפקח על כמות גדולה  כי הם לא  ואופן  בשום פנים 
יותר", משחזר גל. "כך גם בנושאים אחרים שפניתי אליהם. 
הבד"ץ  השגחת  שתחת  המוצרים  למה  אותם  שאלתי  פעם 
איכותיים הרבה פחות. הם אמרו שהבד"ץ לא מאשר להם 
חומרי גלם איכותיים. פניתי לבד"ץ ושאלתי אותם. התברר 
את  לזעזע  צריך  היה  פשוט  זה.  על  חשב  לא  אחד  שאף 
המערכת. וכך באמת האיכות של המוצרים עלתה בעקבות 

ההידברות הזו".
אלא שגם אז, לא ראה גל רווחים מפעילותו. "הם פרסמו 
בערב  אחת  ופעם  פסח  בערב  אחת  פעם  בשנה.  פעמיים 
שבועות. את הפעילות הזו עשיתי כשליח ציבור", אבל בד 
בבד המשרד נתפס במשך כמעניק שירותים בתחום החרדי. 

כש'המודיע' הפך לצבעוני
לראשונה במגזר  גל הביא  משרד הפרסום בבעלותו של 
הפרסום  לעולם  כבסיס  כיום  שמשמש  מה  את  החרדי 
והמדיה. "הבנו שבכדי להניע את המוצר, צריך להשתמש 
זה  צבע.  תמונות  המודעה,  מיקום  כולל  שזה  הכלים  בכל 
אז העבודה  ברור.  היה  זה לא  אז  היום,  זה  על  מוזר לדבר 
הייתה בעיקר לא לעצבן, לא לנקר עיניים. לא ללחוץ מידי 

חזק".
המדיה  עולם  שרוי  היה  בו  המצב  את  להמחיש  בכדי 
היו  לא  ה-80(  )שנות  שנים  באותם  כי  גל  מציין  החרדי, 
עיתונים חרדים בצבע. "ביקשתי מעיתון 'המודיע' שידפיסו 
בצבע, בכדי שאוכל להדפיס שם מודעות צבעוניות. חשבו 
שאני רוצה להגדיל את הצריכה, שאלו: מה זה הראוותנות 
הזאת, לא רצו לשמוע אותי. תרצו את זה בטענה שהמכונות 
לא מדפיסות צבעוני". גל לא התייאש, הוא פנה לדפוס של 
"הגעתי  'המודיע'.  את  שהדפיס  פוסט'  ה'ג'רוזלם  עיתון 
לא  הם  ורק  בצבע  להדפיס  וראיתי שאפשר  בלילה  אליהם 
רוצים. פניתי שוב ל'המודיע' ולחצתי עליהם עד שהסכימו 

לעשות ניסיון. היום זה כבר היסטוריה".
ענק  מודעות  הדפסת  היה  גל,  בני  מבחינת  הבא  השלב 
ברק,  בני  לעיריית  "הלכתי  היכן.  היה  לא  אך  צבעוניות, 
הצעתי להם לבנות עמודים מוארים בפינת הרחוב, רק אחרי 
את  מימנו  ואנחנו  לבנות  הסכימו  הם  ולחצים,  ומתן  משא 

התשתיות". 
עמודי  עשרות   ,'87 בשנת  לדרך  יצאה  עמנואל  כשהעיר 

התושבים  צבעונית.  מודעה  עם  ברק  בבני  הוצבו  תאורה 
המודעה  את  לפרסם  גל  רצה  'המודיע'  בעיתון  גם  נדהמו. 
המדוברת, אך הוא נתקל בתדהמה מצד העורכים. "בהתחלה 
טענו  במודעה.  מילים   4 רק  שיש  נדהמו  להדפיס,  רצו  לא 
ענק  בעמודי  מדובר  הרי  כי  מילה,   700 להכניס  שאפשר 
השתכנעו".  הם  גם  יום,  של  בסופו  המודיע.  עיתון  של 
הקמפיין שנשא את השם "וועלוול, בעמנואל כבר היית?" 
אכזבה:  לא  התוצאה  סביבו.  אדיר  באזז  ויצר  תאוצה  צבר 
100 אלף איש ביקרו בעמנואל בחג הסוכות לאחר פרסום 

המודעה.
גם לאחר ששבר פעם אחר פעם שיאים בפרסום החרדי, 
סימן גל את המטרה הבאה: הצבת דמויות חרדיות במודעות. 
"עד אז, לא הייתה מודעה אחת עם תמונת אדם בעיתונים 
הכנסנו  'סלקום',  עם  שעשינו  הראשון  בקמפיין  החרדים. 
תמונת איש וזה היה סנסציה". ולמרות זאת, גל חפץ להציב 
המוצר.  צריכת  על  יותר  ישפיעו  שלבטח  חרדים  תמונות 
מאה  לקנות  לו  הצעתי  החרדים,  הצלמים  לאחד  "הלכתי 
פורטרטים והוא התחיל לצלם ב'שטיבלאך' אנשים חרדים".

גל  התיישב  החרדים,  תמונות  לידיו  שהועברו  לאחר 
יחד עם מומחה לתוכנת 'סייטקס' - שנחשבה ל'פוטושופ' 
בשנות ה-80 – והחל לעצב דמות חרדי שכביכול לא קיימת. 
"לקחתי מומחה לתוכנה", מספר גל. "וביקשתי ממנו לפרק 
את התמונות לחלקים, כך שאקבל מאגר של חלקי תמונות 
מכל מה שצולם. הוא עבד במשך חודש שלם על זה. אחרי 
שסיים ביקשתי ממנו להרכיב לי בנאדם. הראה לי ארבעה 
ההשקעה  כל  בעיניים.  לי  הסתדר  לא  אחד  אף  פרצופים, 

ירדה לטמיון. רק הקב"ה יכול לייצר בנאדם".

כשמכתב הרבנים הפך 
לקמפיין

סנו.  חברת  של  זה  היה  לגל,  הזכורים  הקמפיינים  אחד 
עד  גל  עבר  אותה  הדרך  בגלל  בעיקר  זכור  זה  קמפיין 
בעל  ברונו,  עם  הימים  מן  באחד  "נפגשתי  לקבלו.  שזכה 
מוצרים שלו שהחרדים  לו שיש  'סנו'. אמרתי  המפעל של 
לא מכירים. הוא ענה לי בזלזול: רק אותי הם קונים, אבל 
הודה שהיו כמה מוצרים שלא השתמשו בפסח כי לא קיבלו 
הכשרות  לוועד  הלך  הוא  נרתע,  לא  גל  מיוחדת".  כשרות 
לכשרות  בחותמת  להשתמש  אישור  וביקש  הבד"ץ,  של 

המוצרים, הם דחו אותו בשנה מאחר והיה זה ערב פורים.
למחרת בא גל שוב, נעמד על רגליו, ביקש שקט ואמר: 
'אם לא תתנו לו כשרות, הוא לא יפרסם. אם הוא לא יפרסם, 
לא יהיה איך לקנות מצות'. בשלב זה נראה כי הם מסתפקים 
מחר  לפה  תבוא  לי:  אמר  הלברשטאם  הרב  "בסוף  בדבר, 
הביקור  את  תיאם  גל  בני  למפעל".  ונסע  גדולה  מונית  עם 
לנווה  הבד"ץ  ממשרדי  הנכבדה  המשלחת  יצאה  ולמחרת 
כל  עם  יצא  שברונו  זוכר  "אני  המפעל.  שכן  שם  מונסון, 
הנכבדים לקבל את פניהם, היה טקס מכובד שבסיומו קיבל 
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ציור חופשי
בהדרכת מורה מקצועית

התשלום כולל את כל החומרים
יום רביעי 18.00-19.30
300 ש‘ח ל- 12 מפגשים

אנגלית שוטפת
 הקניית יסודות באופן שיטתי 

  אוצר מילים לשימוש יום יומי 
 דגש על שיחה חופשית 
 לימוד בקבוצות קטנות
  מורה בעלת נסיון רב

יום רביעי
שתי קבוצות

8 מפגשים של שעה וחצי – 250 ש‘ח

התעמלות בונה עצם
 תכנית אימון אישית לכל מתעמלת

 קבוצות קטנות
 מדריכות אקדמיות

 תחומי התעמלות מגוונים  
יום שני 17.00, 18.00, 19.00 

יום רביעי  17.00,18.00
 22 ש‘ח - לשיעור

קורס מחשבים 
למתחילים

הכרת המחשב, אינטרנט ודואר אלקטרוני
10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות (90 דק‘)

400 ש“ח

מקהלה
בהדרכת אפרת בן מנחם מוסיקולוגית 

ומומחית לפיתוח קול
ושירה נכונה

350 ש‘ח ל- 12 מפגשים
ערבי שירה

יום ראשון בין השעות 19.00-20.30

  

בית מרחב הזהב

הבית לאישה 
50+בת ה-

בית מרחב הזהב 
פותח שעריו לנשים מגיל 50+ 
המקום פתוח בימים א - ד בין השעות 20:30 - 16:30.

ההרשמה 
בעיצומה

 טיולים וערבי עיון

לגברים 

ולנשים 

בנפרד

לנשים 
לנשים בלבד

לנשים בלבד
בלבד

לנשים 
בלבד לנשים 

בלבד

לנשים 
בלבד לנשים 

בלבד

לגברים 

ולנשים 

בנפרד

יחידנית הדרכה 

יחידנית הדרכה 

לגברים 

ולנשים 

בנפרד

יחידנית הדרכה 

ניהול תקציב הבית
 במחשב

8 מפגשים בני שעתיים אקדמיות (90 דק‘)
400 ש“ח

מצגות על מסך מלא 
במגוון נושאים 

מחול ותנועה
 למתחילות, ממשיכות ומתקדמות

 תשומת לב אישית לכל אחת 
 מעוררהנאה

 מפעיל את כל האברים  
 שומר על שיווי משקל

יום ראשון  17.00 – 20.30
משעה עד 3 שעות – 25 ש‘ח

קורס מחשבים 
למתקדמים

ניהול המידע במחשב (מסמכים, תמונות, תיקיות ועוד...)
דרישות: שליטה בדואר אלקטרוני 

10 מפגשים בני שעתיים אקדמיות (90 דק‘)
400 ש“ח
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המפעל אישור".
פריצת הדרך התרחשה דווקא רגע לפני שעלו על המונית 
בחזרה לירושלים. "כשהם יצאו מהמפעל, אחד הרבנים ראה 
גדולות, כששאל מה הם מייצרות, ברונו אמר  שם מכונות 
קשור  לא  זה  אבל  פעמיים  חד  חיתולים  מייצרות  שהם  לו 
לציבור החרדי. הצעתי לברונו לעשות פרסום לחרדים, אבל 
מטרת  את  שמע  הרב  כאשר  יעבוד.  שזה  האמין  לא  הוא 
המכונות, הוא אמר לו: 'בעוד 10 שנים אתה יודע מה יהיה 
פה? לך תקנה עוד מכונה. לנו יש כאן 16 ילדים. מי יקנה את 
זה, אתם, עם ילד אחד? וככה יצא לי קמפיין רחב בעיתונות 

החרדית".
להורים  עצומה  בשורה  היוו  פעמיים  החד  החיתולים 
לתינוקות. על השוק המתפתח התחרו מספר חברות כאשר 
"שתי  ו'פמפרס'.  'האגיס'  חברות  היו  מבניהם  הראשיות 
החברות רצו להכנס לשוק", מספר גל. "גם אנחנו וגם משרד 
ואנחנו  הכללי,  לציבור  הם  בריף.  קיבלו  'מקאן'  הפרסום 
לחרדי. זה רק הדגיש את השוני בין צורות הפרסום. הם בנו 
עולם שלם של האגיס שהיה מורכב מהמעלות של המוצר, 
הבד  )פיסת  במדבקה  לגמרי,  שולי  בפרט  התמקדנו  אנחנו 

שהייתה סוגרת את החיתול(".
כי  העובדה  את  ניצל  גל  של  בבעלותו  הפרסום  משרד 
חברת פמפרס ייצרה חיתולים עם מדבקה עליה היה חומר 
לסגור  בכדי  בסקוטש  השתמשה  'האגיס'  וחברת  דביק, 
כך  מוכרים  אנחנו  הבינו למה  לא  "בחברה  את החיתולים. 
המוצר,  לאיכות  במודעות  להתייחס  במקום  המוצר.  את 
של  העניין  את  להדגיש  בחרנו  האסתטיות,  ליתרונותיו 
החרדי  הציבור  את  שמעניין  מה  שזה  ידענו  כי  המדבקה 
בגלל שמותר להשתמש בהם בשבת בניגוד לחיתולים של 

חברת פמפרס".
תחילה פנה בני גל לאנשי הבד"ץ בכדי לקבל את הכשרם 
איזה  ושאלנו  הסוגים  שני  עם  "הלכנו  'האגיס'.  לחיתולי 
יותר טוב לשבת. התשובה הייתה ברורה: חיתולי 'האגיס'. 
הסכימו.  לא  הם  אך  הבד"ץ,  ידי  על  כתוב  זה  את  ביקשתי 
אמרתי להם: בשביל לצאת מהחדר תצטרכו לעבור מעליי, 
זה מה שעשיתי.  כי אני לא עומד לצאת מכאן בלי מכתב. 
לבסוף יצאתי עם מכתב. זו הייתה אמורה להיות המודעה. 
המכתב עם התמונה של המדבקה. כשבהאגיס שמעו את זה, 

החליטו לגנוז את הקמפיין". 
גל שוחח שוב עם מנהלי האגיס בישראל והסביר להם את 
רצו  חשיבות המודעה עליה חתמו הרבנים. "הם בהתחלה 
נתח שוק של 11%, הבטחתי להם נתח שוק של 35% אחוז, 
מספר אסטרונומי רק שיאשרו לי את הקמפיין, אבל גם זה 
לא עזר". בשלב זה, גל ואנשי משרדו לא ידעו את נפשם. 

"עבדתי על זה קשה, לא הבנתי למה הם גונזים את זה". 
כל  לגמרי:  צפוי  בלתי  ממקום  הישועה  באה  אז  אבל 
האגיס,  של  העולמי  למרכז  עוברת  הייתה  קמפיין  הצעת 
תאגיד קימברלי-קלארק. וכך היה עם הקמפיין הזה. "אמרו 
נתתי  לא  לרחובות.  יצא  הקמפיין  יאשרו,  הם  אם  שרק  לי 
לזה סיכוי, הגויים לא יבינו מה מטרת הקמפיין כי במודעה 

עם  העניין  רק  אלא  המוצר  של  הערכים  מוזכרים  לא 
המדבקה אבל הקב"ה זימן סגן פיתוח שווקים של החברה 
וקלט במהירות את  יהודי חרדי,  היה  היושב בלונדון. הוא 
הפוטנציאל והתקשר למנכ"ל הישראלי של החברה והורה 
לו לצאת מיד בעמודים שלמים של הקמפיין. הוא הופתע 
הם  לבסוף,  למשרד.  לבוא  ממני  וביקש  אלי  התקשר  ומיד 
באמת קיבלו 35% נתח שוק. הם לא הבינו שבשביל שבת 

אנשים ישלמו פי שלוש". 

"במגזר החרדי יש ביקוש 
לאימון"

הוא  בסיפוק.  לאחור  מביט  גל  בני  גילו,  ממרומי  כיום, 
אינו מתעסק בתחום, אך בטוח כי מורשתו קיימת ומשפיעה 
על עולם הפרסום החרדי. את התחום הוא עזב לפני כעשור, 
את  אוסף  הייתי  שישי  יום  כל  שישי.  בימי  מנהג  לי  "היה 
יום אחד  ובודק את המיקום של המודעות שלי.  העיתונים 
שמתי לב ששכחתי לפתוח את העיתונים. הייתה לי תחושה 
איזשהו  הרגשה שסיימתי  לי  הייתה  אותי.  מעניין  לא  שזה 
לי  היה  לא  שלי,  החזון  את  שמימשתי  ראיתי  בחיים.  פרק 
שלושה  חלפו  לא  כך.  על  המאבקים  את  להמשיך  עניין 
וארבעה ימים ולא ידעתי לכתוב, לא כותרות, לא קופי, לא 
אסטרטגיה ולא קמפיינים. לא ידעתי לאן אני הולך ומה אני 
יעשה. הייתי עצמאי במשך עשרות שנים, אבל היה לי ברור: 

עם זה סיימתי". 
בשלב זה של החיים, החליט גל להתמקד בפעילות אותה 
החל שנים מוקדם יותר, אך במינון נמוך: אימון אישי. כיום 
המבוקשים  המאמנים  לאחד  ונחשב  סדנאות  מעביר  הוא 

בתחום. 
# מה זה אימון? 

זו שפה. פשוטו כמשמעו. כשאתה הולך לרופא  "אימון 
לפסיכולוג  הולך  כשאתה  לך,  כואב  מה  אותך  שואל  הוא 
הוא שואל מה מפריע לך. שתי השאלות הם חקירתיות. הם 
מנסות לברר מה קרה בעבר. המאמן לשם שינוי, שואל אותך 
מה אתה רוצה. ואת זה אף אחד לא שואל. וגם אם יש מישהו 
שכן שואל, זה ההורים ובנימה חריפה. זה לא הזמנה לבנייה 
אנחנו  כי  שלנו  בלקסיקון  קיימת  לא  היא  רצון,  עולם  של 

עושים מה שצריך". 
# ומה זה אימון יהודי?

אפשרי.  זה  יכול.  הוא  פירושו:  באנגלית  "קואוצ'ינג 
אומר:  יהודי  אימון  מסוגל.  שהוא  יראה  פתאום  הבנאדם 
אתה לא יכול לעשות את זה בלי בורא עולם. זה כמו שיעור 
המעשה.  בעולם  נמצא  קואוצ'ינג  הבדל:  יש  אך  באמונה 

שיעור באמונה נמצא בעולם רוחני יותר". 
# הציבור החרדי זקוק לאימון?

"במגזר החרדי יש לא מעט ביקוש לדבר. הציבור החרדי 
הוא  מה  אותו  שואל  לא  איש  כי  יותר  אפילו  לאימון  זקוק 

רוצה, אלא אומרים לו מה הוא צריך לעשות. אמר לי פעם 
תלמיד חכם: אין אצלנו את שריר הרצון, אנחנו עושים את 

מה שצריך".
# אולי זו האמת, לעשות מה שצריך.

אותם  מאיישים  שחרדים  ותראה  שלי,  לקורסים  "תבוא 
ה"אני"  מקום  באיזשהו  שלהם?  הבקשה  ומה  מוחץ  ברוב 
עובד. נכון שבפרופורציות הנכונות, אבל זה רק מראה שאי 
אפשר להנחית הוראות, צריך גם רצון מצד הבנאדם לקיים 
לא  התורה  למעשים,  הרצון  את  לחבר  וצריך  מותר  אותם. 
סותרת את זה. תוצאה של אימון כזה היא יהודי יותר שמח. 
יהודי שמוצא את החיים בתוך התורה, לא עם חומת פלדה 

בניהם. זה עוזר ליישם את התורה.
שיש  חושב  אתה  לגשר.  שלך  שהחזון  אומר  אתה   #

אפשרות לגשר בין הציבור החרדי לדתי לאומי?
אינטרסים  בעלי  מאוד  הרבה  יש  לא.  בכנות,  לך  "אענה 
בשני הצדדים. אספר לך סיפור: היה פעם מיליונר מקושר 
שהגיע לארץ בזמן הויכוח הגדול בין הרב קוק לרב זוננפלד. 
הרבנים,  בין  ההדורים  את  ליישב  יכול  הוא  שרק  לו  אמרו 
שרק לו הם יקשיבו ואם הוא ישוחח עם שניהם אולי יהיה 
איחוד היסטורי. הרי שניהם גדולי עולם גאונים אדירים אז 
מדוע שלא יהיה את החיבור הזה. לחש לו אחד מהעסקנים: 
נראה  הזו,  מהמחלוקת  מתפרנסות  משפחות   400 תשמע, 
לך שיש סיכוי? כיום גם יש אינטרסים: הבדלנות, הניהול, 

השליטה. לא יקרה איחוד". 
# יש הטוענים שהתוצאות הן בחינוך.

האתרוג  את  האחרון  בחג  לו  שהראיתי  חבר  לי  "היה 
מה  אותו,  שאלתי  האתרוג.  על  נקודות  חיפש  הוא  שלי. 
אתה מחפש, הרי 98% מהאתרוג נקי. זה מה שאנחנו, תמיד 
מתמודדים  כולם  נפש.  מחלת  זו  השני,  אצל  רע  מחפשים 
התמודדות.  לאותה  בבוקר  קמים  כולם  בחינוך.  בעיות  עם 
שירד  ילד  לו  שיש  מישהו  יש  אם  אז  לקב"ה.  להתקרב 
מהדרך, אז מה? יש למישהו מה להציע לי? זה דרך לבוא 
כלפי  נודניקים  אנחנו  פייר.  לא  זה  כזאת?  בצורה  ולהטיח 

הקב"ה".
להגיע  סיבה  "אין  המגזרים,  בין  הדעות  חילוקי  ולמרות 
למצב כזה. אז מה אם אני לא מסכים. אני שייך לציבור הדתי 
לא  אני  החרדי.  הציבור  את  נפש  אהבת  אוהב  ואני  לאומי 
מבין את המחלוקת הזו. למה משפחות דתיות לאומיות עזבו 
למה  מבין.  לא  אני  מושג.  לי  אין  תורה?  עזרת  שכונת  את 
זה  מי  את  בדעותיו,  אחד  כל  הללו  ההתבצרויות  את  צריך 
משרת? על מה כועסים? שאני לא חושב כמוהם? לפעמים 
זה נראה שאנחנו לא עובדים אצל אותו בוס בכלל. זה איום 
ונורא. שכל אחד יהיה איך שהוא רוצה. את המציאות של 
החריפות  מה  יודעים.  כולם  באמת,  תורה  לומדים  כמה 
לעבוד  בינינו.  לשוני  מחויב  להיות  כמו  זה  הזה.  במאבק 

בזה".


בהרצאה בכנס בעבודה בפלחה

בילדותו
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הבחירה 
המשפחתית !

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם

באדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים !
60 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

שנתיים אחריות.
טיפולים ללא חיוב בתקופת האחריות.
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ויהי 

 אחרי הניצחון
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ארצות הברית טרם 
התאוששה מניצחונו 
של דונלד טראמפ: 
עשרות אלפים מפגינים, 
מחוקקים חוששים 
ממחטפים ותושבים 
צופים עתיד פסימי ● 
למרות הסיכוי הנמוך, 
יש המקווים כי מספר 
הקולות הגבוה שתמכו 
במועמדת הדמוקרטית 
הילארי קלינטון, 
יביא לתמיכת כמה 
אלקטורים שיטו את הכף 
)הסיכויים למהלך - על 
גבול הקונספירציה( 
● בינתיים, במפלגה 
הרפובליקנית חוגגים 
את ניצחונם ההיסטורי 
בשני בתי המחוקקים 
ובמספרם הגבוה של 
המושלים הכפופים 
למפלגה ● וטראמפ החל 
בסבב המינויים: היועץ 
האסטרטגי - אנטישמי 
שסירב לשלוח את 
בנותיו לבית ספר בו 
למדו יהודים

 | יעקב אמסלם |
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"זה הזמן שלנו להיות עם אחד ומאוחד", 
שעה  טראמפ  דונלד  הנבחר  הנשיא  אמר 
את  השיג  הוא  כי  שהתבשר  לאחר  קלה 
הוא  ומעתה  הנדרש  האלקטורים  מספר 
מהר  אך  החופשי.  העולם  כמנהיג  יכהן 
מיממה  פחות  נכזבה.  משאלתו  מאוד 
עשרות  התהלכו  כבר  הבחירות,  לאחר 
וזעקו  יורק  בניו  ב'פייב-אווניו'  מפגינים  אלפי 
סיסמאות דרכם הם ביטאו את מחאתם על בחירתו של הנשיא 
טראמפ. ההפגנות שהחלו בניו יורק בסמוך למגדלי 'טראמפ-

טאואר' ובכיכר וושינגטון, התפשטו תוך ימים למדינות נוספות 
סאן  יורק,  ניו  פילדלפיה,  אטלנטה,  מיאמי,  בהם:  בארה"ב 

פרנסיסקו, פורטלנד ואורגון. 
שלטים  ונשאו  שלי"  הנשיא  לא  "טראמפ  זעקו:  המפגינים 
כלפי  התבטאויותיו  בשל  לבחירתו  התנגדותם  את  המביעים 
מיעוטים, זרים ומגדרים. המחאה לדבריהם לא עשויה להיעצר 
בהפגנות אלו, אלא בכוונת חלקם למסדה כתנועת מחאה לכל 
הפחות כמחאת וול סטריט שהתרחשה בשנת 2011. "דיברתי 
עם כמה חברים ותוך כמה שעות התייצבו כמה מאות", סיפר 
ההשבעה  "מיום  הילרי.  של  בקמפיין  מתנדב  וואלס,  טי.ג'יי. 
לוודא שהוא לא מעביר  ועד הרגע שיצא מהבית הלבן עלינו 
חוקים שאינם מקובלים על רוב הציבור שהצביע עבור הילרי. 

חשוב שנהיה אפקטיביים בנושא הזה". 
מפגין נוסף, חבר הקואליציה נגד מלחמות וגזענות הנחשבת 
לתנועה גדולה ונרחבת בארה"ב, סיפר כי הם נערכים להגעת 
ביום  להתקיים  המתוכננת  הגדולה  בהפגנה  אלפים  עשרות 
ההשבעה של טראמפ ב-20 בינואר. המפגין, וולטר סמולרק, 
של  האג'נדה  נגד  מלחמה  להשיב  עומדים  "אנשים  כי  הוסיף 
שנות  כל  לאורך  ולמחות  להוסיף  מתכנן  הארגון  טראמפ. 

הכהונה של טראמפ".

***
בעולם  הגדולה  המעצמה  של  סיפורה  תרצו,  אם  זו, 
ממנה  נרחבים  חלקים  ומפולגת.  שסועה  קרועה,  אלו.  בימים 
מדינתם.  נשיא  טראמפ  של  היותו  עובדת  את  לקבל  מסרבים 

לעובדה  להתייחס  מסרבים  א הם  ו ה ש
הדמוקרטיות  בבחירות  ניצח 

כי  הקובע  בנתון  ונתלים 
המתמודדת  קלינטון,  הילארי 
למעלה  קיבלה  הדמוקרטית, 
יותר  קולות  מיליון  מחצי 
"השיטה  טראמפ.  מיריבה 
אמר  מקולקלת",  הזאת 

בהפגנה  מפגין 
שהתקיימה 

ר  כ י כ ב

וושינגטון בניו יורק. "אם הנשיא היה נבחר לפי מספר הקולות 
הגבוה ביותר, הילארי הייתה מנצחת", הוא הוסיף.

בארה"ב  שחיים  מהגרים  בני  הם  המפגינים,  מן  גדול  חלק 
מקטנותם, עת היגרו הוריהם למדינה. צעירים אלו המונים כ-2 
טראמפ  הנשיא  ידי  על  מגירושם  כעת  חוששים  איש,  מיליון 
שהצהיר על כך בבחירות וחזר על הצהרתו זו גם לאחר תוצאות 
הבחירות. מהגרת בת ה-22 אמרה לכלי התקשורת כי למרות 
שהיא מתגוררת במדינה מאז היותה בת שנה, היא חוששת על 
מקומה. "זה מרגיש כמו חלום רע. זה מרגיש כאילו יש כל כך 
הרבה אנשים וכל כך הרבה דברים נגדי ונגד דמה שאני מאמינה 

בו".
אמם  כי  חוששים  ילדיה  כי  סיפרה   32 בת  נוספת  מהגרת 
פי  על  חוקית  בלתי  למהגרת  נחשבת  והיא  מאחר  תגורש 
יודע  שהוא  אמר  שלי  ה-5  "בן  בחוק.  היבשה  ההגדרה 
היא  שלו",  אמא  את  לקחת  שרוצה  רע  איש  שטראמפ 
סיפרה. "אבל זה הבית של ואני לא הולכת לשום מקום. 
גדלתי פה, זו ארצי, זו ארצם של ילדי". מפגין שנכח 
לחיות  צריך  לא  "ילד  דבריה.  אחר  החרה  בסמוך 
אנחנו  פושעים,  לא  אנחנו  יגורש.  שהוא  בפחד 
את  להגשים  ומנסים  קשה  שעובדים  אנשים 

החלום האמריקני כמו כל האחרים".
מפני  מפחד  בעיקר  המונעות  ההפגנות 
מציגים  טראמפ,  של  בהנהגתו  העתיד 
את העלייה באלימות כלפי מיעוטים 
לטענותיהם.  כהוכחה 
"אנשים רבים מודאגים 
הבחירות.  לאחר 
קשה  זמן  זה 
כאן  לחיות 
ט  ו ע י מ כ
ם  י ר ב ד ה ו
הולכים  רק 
עכשיו",  להחריף 
לנפגעי  סיוע  ארגון  יו"ר  אמרה 
תוצאות  מאז  כי  שציינה  אלימות 
הבחירות מספר הפניות אליה גדל 
המועצה  נתוני  פי  על  שבעתיים. 
אמריקאיים-איסלאמיים  ליחסים 
מוסלמים  כמה   ,)CAIR(
מסורתי,  בלבוש  שהתעטפו 
"אלו  אזרחים.  בידי  הותקפו 
תוצאות בלתי נמנעות של גלישת 
המרכזי,  לזרם  האיסלאמופוביה 
כפי שראינו בחודשים האחרונים 
אמר  לנשיאות",  הבחירות  במסע 

דובר CAIR, איבראהים הופר. "לצערי, זה באמת תלוי עכשיו 
בדונלד טראמפ לגנות את הגזענות הזו".

ראוי  גם בקרב הדור הצעיר המחאה מתעצמת. "הדור הזה 
ליותר מאשר דונלד טראמפ". אמר תלמיד תיכון שצעד כמחאה 
בסמוך לבית הלבן יחד עם כמאה מתלמידי בית ספרו. לדבריה, 
למחות  צריכים  אנחנו  מזה,  מושפעים  להיות  הולכים  "כולם 
גזעני של  לשלטון  אחורה  חוזרים  לא  אנחנו  להם.  לעזור  כדי 
עליונות הגזע הלבן". גם אדריאנה ריזו, מפגינה בת 22 אמרה 
דברים דומים: "אני ממש מפוחדת ממה שקורה במדינה הזו. 
אני מודאגת במיוחד מעליית הלאומנות הלבנה, ואני כאן כדי 

להראות את התנגדותי לדבר הזה".

"כמו בימי הנאצים"
אחד מהמפגינים שזכה לציטוטים נרחבים בכלי תקשורת, גם 
במדינת ישראל הוא ג'וש בירנבאום. אמריקאי יהודי שהשווה 
את בחירתו של טראמפ לעליית הנאצים לשלטון בימי מלחמת 
ההיסטוריה  כי   '2 ל'חדשות  בראיון  טען  הא  השנייה.  העולם 
המיעוטים  לחיי  ממשי  חשש  וישנו  עצמה  על  חוזרת  כעת 
בארצות הברית. "אני לא רוצה שההיסטוריה תחזור על עצמה 
יש  אחד  שלכל  מאמין  "אני  אמר.  הוא  הנאצים",  בימי  כמו 
זכויות: מהגרים, פליטים, מוסלמים, מקסיקנים. כל מי שדונלד 
לאנשים  מחנות  יקים  שטראמפ  הרגשה  לי  יש  שונא.  טראמפ 

שהם לא מספיק אמריקנים".
רעייתו של טראמפ, מלאניה,  גם  כי  ציין את העובדה  ג'וש 
מהגרים.  של  משפחה  לו  "יש  החוק.  פי  על  למהגרת  נחשבת 
רעייתו וילדיו לא היו פה לולא היו מהגרים. בגלל זה אני מוחה. 
ממה שראיתי הם פוחדים ואני פוחד לחיות באמריקה ששונאת 
את כולם ולא מקבלת. עבדנו כל כך קשה למען קבלת האחר 

והוא מתכוון לשנות את כל זה וזה מפחיד".
כי  כשאמר  הישראלי  העיתונאי  את  גם  הפתיע  בירנבאום 
בעקבות תוצאות הבחירות, משפחתו חושבת לעלות לישראל. 
עלייה  נעשה  גרוע  ממש  יהיה  שאם  אמרו  שלי  "ההורים 
לראות  רוצה  לא  אני  טראמפ.  דונלד  את  שונא  אני  לישראל. 
אנשים  מיליון  כש-60  השנייה  העולם  ממלחמת  המראות  את 
שלא  למי  יעשה  טראמפ  שדולנד  מה  שזה  חושב  אני  נרצחו. 

מסכים עם הערכים שלו".
טראמפ, מצדו, התייחס בחשבון הטוויטר שלו להפגנות נגדו 
מפגינים  כעת,  ומוצלחות.  פתוחות  בחירות  "קיימנו  כי  ואמר 
גם  הוגן".  לא  מאוד  זה  מוחים.  התקשורת,  בידי  המוסתים 
הגיב  ג'וליאני,  רודי  לשעבר  יורק  ניו  עיריית  ראש  מקורבו, 
לנעשה ואמר מדובר ב"חבורה של תינוקות מפונקים ובכיינים". 
לדבריו, נראה שמדובר "באחוז של אחוז של אחוז" מהציבור 
עכשיו  שיירגעו  להם  לומר  צריך  הנבחר  "הנשיא  האמריקאי. 
 - לא  ואם  יותר,  טובה  במדינה  תחיו  אז אתם  עד  ויחכו שנה, 

הרב וייסבורד מצביע במונסי
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נשמעה  לא  הרפובליקנית  המפלגה  מצד  אז".  לבכות  תלכו 
התייחסות משמעותית להפגנות אך יש להניח כי גם מבניהם 
יש כאלו שלא רואים בעין יפה את בחירתו של המיליארדר 

הפרובוקטיבי.
הם  אך  למחאתם,  השפעה  כל  אין  כי  מודעים  המפגינים 
ישפיעו  העם,  רצונות  את  המשקפות  התוצאות  כי  מקווים 
בעתיד על שיטת הבחירות. למותר לציין, כי כל עוד שטראמפ 
בשלטון, הדבר לא יקרה. "הצבעת העם היא שצריכה לנצח", 
ישראלי.  לעיתונאי  יורק,  בניו  מפגינה  אליזבת,  אמרה 
חבר  אילולא  ניצח.  טראמפ  האלקטורים  חבר  בזכות  "רק 
ניצח חששתי  האלקטורים הילרי הייתה מנצחת. כשטראמפ 
יתקפו  או  גזעניות  הערות  ויעירו  אליי  ייגשו  שלו  שתומכים 

אותי. אני עדיין פוחדת מזה".
למרות שהסיכויים שהמחאות  כי  הבהירה  נוספת  מפגינה 
מן  חלק  של  דעתם  את  ישנו  הם  אולי  נמוכים,  ישפיעו 
קבע.  במדינתם  שהרוב  מה  כנגד  שיצביעו  האלקטורים 
בה  האמריקאית  הבחירות  שיטת  על  מתבססת  הזו  התקווה 
חבר אלקטורים נותנים את קולם למועמד שקיבל את מספר 
הקולות הגבוה במדינתם. מעולם לא קרה שאלקטור הצביע 
פורמלית  מבחינה  אך  במדינתו,  ההצבעה  לתוצאות  בניגוד 
כדי  כאן  "אנחנו  נפשם.  כאוות  להצביע  הכוח  בידיהם  נתון 
להעביר את המסר שחבר האלקטורים יבחר את נשיא ארצות 
הברית ב-19 בדצמבר וזה עדיין ניתן לשינוי", אמרה טרי מנדי 
היכולת  "יש להם את  שהשתתפה באחת מהפגנות המחאה. 
והאחריות לכבד את הצבעת העם האמריקני. רוב המצביעים 

בחרו במישהו אחר לנשיא". 
סיכוי  יהיה  כך  יגברו,  שהמחאות  ככל  כי  בטוחה  מנדי 
למהלך. "אנשים לא מבינים שזה עוד לא נגמר", היא אמרה. 
צריכים  והאזרחים  האלקטורים,  חבר  את  לעודד  "צריך 
דרש  שהעם  בדרך  תצביעו  'כן,  ולומר:  קולם  את  להשמיע 
מכם'. אני כאן כדי להשתמש במערכת, אנחנו לא ממציאים 
את הגלגל. הגלגל שם, צריך להשתמש בו. צריך לעודד את 
של  הקולות  ברוב  שזכה  במועמד  לבחור  האלקטורים  חבר 
המסורת  את  שמכבד  אדם  אותנו,  שיאחד  אדם  צריך  העם. 

והערכים שלנו".
כי  השבוע  טענו  'אקספרס'  האמריקני  באתר  במקביל, 
"זה  למרות שהנבחרים תומכים באופן מסורתי ברצון העם, 
אפשרי, הם יכולים להפוך את תוצאות הבחירות". באתר ציינו 
כי זהו "מהלך נדיר מאוד", מאחר ו"יותר מ 99 אחוזים של 
הצביעו  האמריקאית  ההיסטוריה  לאורך  לקונגרס  הנבחרים 

כפי שהתחייבו".

"אתה מחליט אם לתת בו אמון"
 

בין  היה  היום',  ב'ישראל  החוץ  כתב  ביסמוט,  בועז 
כי  העיתונאים היחידים שהימר לאורך כל מערכת הבחירות 
התחזיות.  כל  כנגד  ארה"ב  לנשיאות  ייבחר  טראמפ  דונלד 
השנה  במהלך  ראיונות  מספר  טראמפ  עם  שערך  ביסמוט, 

מהתרשמותו  כי  הדרך  אורך  לכל  טען  האחרונה, 
ינצח  הרי שהוא  בארה"ב,  טראמפ  מפעילותו של 

ל'כל  בראיון  קלינטון.  הילארי  יריבתו  את 
השלכות  את  ביסמוט  מסביר  ישראל' 

להרגיע  וממהר  טראמפ  של  בחירתו 
את היהודים החוששים ממינויו של 

היועץ החשוד כשאנטישמי. 
הרבה  הבטיח  טראמפ   #
כיצד  לדעת  בלי  הבטחות 
הציבורית.  המערכת  פועלת 

לדעתך, הוא יעמוד בהן? 
את  לשאול  יכול  "אתה 
לכל  מועמד  כל  על  זה 
תפקיד. מועד בית ועד נשיא 
אם  מחליט  אתה  ארה"ב. 

אתה נותן בו אמון או לא. לא 
לדעת  כדי  תמים  להיות  צריך 

היטב שמועמדים בדרך כלל לא 
מצליחים לעמוד בהבטחות שלהם. 

נתון  הוא  מהבטחות,  אחד  אחוז  גם 
זה שמאז  יכול לומר,  כן  טוב. מה שאני 

שהוא ניצח, הביקורת שהוא סופג בתקשורת 
 170 יש  בארה"ב  פרופורציות.  היא חסרת  וברחוב, 

ימי חסד כי עוברים חודשיים עד שהוא נכנס לתפקיד, אבל 
לטראמפ לא נתנו יום אחד של חסד. אי אפשר לשפוט אותו 
אם הוא לא קיבל את התפקיד כי הוא טרם מונה לנשיא. מה 
שהפתיע אותי במיוחד זה לראות את הביקורת של עיתונאים 

שעד לבחירות אמרו בביטחון שהוא יפסיד". 
מה המפגינים רוצים כעת במחאתם? 

הבחירות.  כבר אמרתי במהלך מערכת  זכותם.  כל  "קודם 

להבדיל מקלינטון שלא הייתה התלהבות סביב מועמדותה. 
טראמפ עורר יצרים סביבו. היה שיח יצרי. היו שאהבו אותו 
הוא  מולו.  אדיש  להישאר  אפשר  אי  אותו.  שתיעבו  והיו 
תופעה. המפגינים מאוד חוששים מדברים שהוא אמר סביב 
מהגרים בלתי חוקיים. הדברים הללו גרמו לאלו שלא אוהבים 
אותו, לסלוד ממנו עוד יותר. כל אלה יצאו להפגין מבלי לתת 
לו יום אחד של חסד. בא נניח לרגע שהילארי מנצחת ואנשי 
טראמפ היו יוצאי להפגין, הרי היו אומרים שהם לא מקבלים 
את רצון העם. אני מניח שאם זה הצד השני, הפרשנויות היו 

אחרות". 
אתה  האלקטורים.  על  להשפיע  שחושבים  מפגינים  יש 

חושב שיש לזה סיכוי?
לך  אזכיר  משמעית.  חד  סיכוי.  לזה  אין 
בפריימריז,  ניצח  טראמפ  שכאשר 
הממסד הרפובליקני לא אהב את זה. 
זכה  הממסד  מועמד  שהיה  בוש 
רק לשלושה צירים. היו שאמרו 
שהצירים לא יצביעו לו בסוף, 
אבל בוועידה כולם יישרו קו. 
שיותר  משהו  יש  בארה"ב 
המוסד  וזה  מהאדם.  חזק 
הדמוקרטיה  מייצג.  שהוא 
שמירת  מחייבת  האמריקנית 
זה  והחוקה.  המסורת  החוק, 
דבר שהוא ממש משמעותי". 

ממינויו  לחשוש  יש  האם 
של בנון. אולי טראמפ של אחרי 

הבחירות הוא מעט שונה?
הרבה  היו  שלטראמפ  מזה  "נתחיל 
מאוד תומכים יהודים. בלילה שהוא ניצח, 
מטורפת.  הייתה  שם,  שהייתה  הכיפות  כמות 
אפילו העוגה של הניצחון הייתה כשרה. מה שכן, בנון הוא 
אדם  הוא  בנון  אנשים.  כמה  מינה  טראמפ  ואידאולוג.  ימני 
שיש לו חלק גדול בניצחון של טראמפ. הוא סייע רבות. נכון 
נכנס  לא  עדיין  האיש  שמודאגים.  כאלה  יש  סיפורים.  שיש 
לבית הלבן, ניתן לו הזדמנות. אם באמת בנון הזה אנטישמי, 
הרי שאני מרחם עליו כי הוא לא יודע כמה יהודים יקיפו אותו 

בניהם יהיה גם את החתן היהודי קושנר".

לא 
מפתיע אותי 

שרבים ממצביעי 
טראמפ עשו זאת בגלל 

שנמאס להם מהסטטוס קוו 
הכלכלי, הפוליטי והתקשורתי. 
בני המעמד הבינוני רואים 
איך פוליטיקאים מקבלים 
מימון עבור מסע הבחירות 
שלהם מבעלי הון, ואחר כך 

מתעלמים מהצרכים של 
האמריקנים הפשוטים

ויהי אחרי

 הניצחון

מימין: טראמפ
וביסמוט. משמאל:
טראמפ בלשכתו
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הקיצוני שתומך בנשיא
כנגד  הדמוקרטית  המפלגה  תומכי  של  מחאתם  ובצל 
תוצאות הבחירות, זכה טראמפ השבוע לתמיכה מכיוון לא 
צפוי בעליל. היה זה הסנאטור ברני סנדרס, שהתמודד מול 
הילרי קלינטון על מועמדות המפלגה הדמוקרטית במרוץ 
לנשיאות, שבמאמר שפרסם ב'ניו יורק טיימס' הוא הצהיר 
כי למרות שתמך בקלינטון ופעל להיבחרותה, הוא מתכוון 
מעמד  לטובת  יפעל  אכן  הוא  אם  הנבחר  בנשיא  לתמוך 
שהיא  והאמנתי  קלינטון  בהילרי  מאוד  "תמכתי  הביניים. 
הייתה הבחירה הנכונה לבית הלבן. אבל דונלד טראמפ זכה 

בזכות הרטוריקה שלו שפנתה באופן מוצלח 
דמוקרטים  של  גם  המוצדק,  לכעס 

רבים".
ש"לא  וכתב  הוסיף  סנדרס 

מפתיע אותי שרבים ממצביעי 
בגלל  זאת  עשו  טראמפ 

מהסטטוס  להם  שנמאס 
הפוליטי  הכלכלי,  קוו 
בני  והתקשורתי. 
רואים  הבינוני  המעמד 
פוליטיקאים  איך 
עבור  מימון  מקבלים 
שלהם  הבחירות  מסע 
כך  ואחר  הון,  מבעלי 

של  מהצרכים  מתעלמים 
הפשוטים.  האמריקנים 

האחרונות  השנים  ב-30 
'נמכרו'  אמריקנים  מדי  יותר 

עובדים  הם  תאגידים.  ידי  על 
שעות ארוכות יותר עבור משכורות 

נמוכות יותר, תוך שהם רואים משרות 
למדינות  למקסיקו  לסין,  מועברות  הגונות 

אחרות. הם לא יכולים לשלוח את הילדים שלהם 
לאקדמיה, ואין להם שום דבר בבנק לקראת יום הפרישה".

סנדרס, הנחשב לסמן הקיצוני במפלגה הדמוקרטית, טען 
צודק.  טראמפ  הנבחר  הנשיא  רבים  בנושאים  כי  במפתיע 
"האמריקנים רוצים שינוי. אבל איזה סוג של שינוי? האם 
הוא יוכל לעמוד מול אלה בעלי כוח שמסבים "כאב כלכלי" 
ינתב את הכעס  לעובדים ולמשפחותיהם, או שהוא פשוט 
וחסרי אונים?  עניים  של הציבור כלפי מיעוטים, מהגרים, 
התקדמנו יותר מדי כמדינה בכל הנוגע לגזענות כדי שנחזור 
אחורה. אנחנו נילחם בשנאה - אין שום פשרה בכל הנוגע 
נילחם בכל הצורות  אנחנו  וסקסיזם.  זרים  לגזענות, שנאת 

של זה, בכל מקום ובכל זמן שזה יצוץ".

שלטון הכח
המחאות  אף  על  להתנחם.  טראמפ  יכול  אחד  בדבר 
הרי  נוספות,  במדינות  תאוצה  לצבור  שעשויות  כנגדו 
שמפלגתו, המפלגה הרפובליקנית, זכתה לראשונה זה שנים 
בשלטון מלא. בשני בתי הנבחרים, הסנאט והקונגרס. כמו 
במספר  שנה   100 מזה  גבוה  מספר  המפלגה  מקבלת  כן, 
המושלים השייכים למפלגה הרפובליקנית. משמעותה של 
שליטה זו היא יישום מלא של החלטות המפלגה בכל הנוגע 
שינויים  האקלים,  ועידת  החלטות  שינוי  הגירה,  למדיניות 
הקודם  הממשל  ידי  על  שחוקקו  חוקים  וביטול  במיסים 

שהיה בשליטת הדמוקרטים. 
המפלגה  הצליחה  כיצד  הסבר  אין  למומחים 
הדה- אף  על  החזיתות  בכל  הרפובליקנית 

לגיטימציה שנעשה למועמדה טראמפ 
בכלי התקשורת. טים סטורי, מומחה 
לבחירות מהוועידה הארצית של 
 )NCSL( המחוקקים במדינות
חסרת  ההצלחה  כי  טוען 
באמביציה  טמונה  התקדים 
המטה  את  שאפיינה 
פשוט  "זה  הרפובליקני. 
אומר.  הוא  שיצא",  מה 
חשבו  "הרפובליקאים 
משחק  לשחק  שעליהם 
חשבו  והדמוקרטים  הגנתי 
טובה;  שנה  להם  שמצפה 
הגבירו  הרפובליקאים  אבל 
כפי  חזקים  ויצאו  הקצב  את 
בכל  המערכה,  בתחילת  שהיו 

ההתמודדויות".
הוועדה  נשיא  וולטר,  מאט 
במדינות  רפובליקאית  למנהיגות 
מגמה  מסמל  הניצחון  כי  טוען   ,)RLSC(
הרפובליקאים  התחזקות  והיא  שנים,  זה  הנמשכת 
האישיות  "הפעם  המדינות.  של  המחוקקים  בבתי  במיוחד 
של המועמדים הייתה כל כך דומיננטית והדרמה הייתה כה 
גדולה, כולל שינויים מהירים מאוד, עד כדי כך שזה שאב 
את כל תשומת הלב של אנשים, ובמובנים מסוימים עיוור 
אותם למגמה הזאת שמבעבעת כבר שנים רבות. זה למעשה 
מבטא את השינוי שאנחנו רואים מבעבע מלמטה למעלה 

כבר הרבה מחזורים".
עם זאת, בארה"ב חוששים כי שכרון הכח עשוי להביא 
את המחוקקים לשנות את שיטת ההצבעה כך שבפעם הבאה 
היא תעניק להם יתרון בנקודת המוצא של הבחירות. ויליאם 
האוול, חוקר מדע המדינה מאוניברסיטת שיקגו אמר בנושא 

לאחרונה כי "יש ראיות מנוגדות באשר לשלטון של מפלגה 
שהקונגרס  לכך  מעטות  לא  היסטוריות  ראיות  יש  אחת. 
מחוקק יותר חוקים בתקופות שבהם שולטת מפלגה אחת. 
אבל ייתכן שכיום, כאשר במקומות רבים השליטה מבוססת 
על רוב דחוק ויש הרבה התנגדויות בדרך, ייתכן שלא נראה 

אותן מגמות כמו בעבר".

היועץ האנטישמי
את  להרכיב  חודשיים  כעת  יש  טראמפ  הנבחר  לנשיא 
השלטון, למנות בעלי תפקידים ולאייש את המשרות הרבות 
באנשים  לאייש  הרפובליקנית  במפלגה  מעוניינים  אותם 
פריבוס  ריינס  את  טראמפ  מינה  האחרון  בשבוע  מטעמם. 
לראש הסגל. פריבוס נחשב לאדם מתון ומנוסה, אך המינוי 
אסטרטגי.  ליועץ  בנון  סטיב  של  זה  הוא  השבוע  המדובר 
ידוע  הבחירות,  במערכת  הקמפיין  כמנהל  ששימש  בנון, 

כפרובוקטור לא פחות מפטרונו. 
כמעט  כלפי  חריפות  אמירות  רשומות  בנון  של  ברקורד 
בנון  לדוגמה  כך  יהודים.  כנגד  גם  בארה"ב.  מיעוט  כל 
יהודים  עם  ספר  בבית  ילמדו  שבנותיו  בעבר  התנגד 
באחד  לבכיינים".  ילדים  הופכת  יהודית  ש"סביבה  מאחר 
שאב  הוא  כי  בנון  אמר  שנים,  מספר  לפני  מראיונותיו 
השראה מלני ריפנשטאל במאית המשטר הנאצי: "אנשים 
של  ריפנשטאל,  של  תלמיד  אני  אותה.  מזכיר  שאני  אמרו 
סרגיי איינשטיין הסובייטי, ושל סרטי מייקל מור. הניחו את 
הפוליטיקה בצד, צריך ללמוד מהמאסטרים של העבר על 

איך העבירו את רעיונותיהם". 
מינויו עורר כצפוי תגובות חריפות. ראש הארגון הליגה 
נגד השמצה, היהודי ג'ונתן גרינבלט, כתב כי זהו בעיניו יום 
עצוב. "בן אדם שניהל אתר ימין קיצוני של לאומנים לבנים 
ואנטישמים חסרי בושה, מיועד לתפקיד בכיר". ראש הסגל 
החדש, פריבוס, דחה את הטענות בראיון השבוע בו אמר 
עמו  חודשים  ביליתי  מכיר,  שאני  בנון  הסטיב  לא  "זה  כי 
ואפילו לא פעם אחת חוויתי דבר כזה ממנו. אתם צריכים 
בוגר  הוא  הים,  בחיל  שירת  הוא  אדם.  הבן  על  להסתכל 
יועץ לנשיא. צריך  זה אדם חכם מאוד שיהיה  הארוורד – 
בעיקר  נועדו  פריבוס  של  דבריו  הזדמנות".  לאנשים  לתת 
לאזני הציבור היהודי החושש ממינויו של אדם שנחשד לא 

פעם בשנאת יהודים. 
בדבר אחד בטוחים כולם. הפתעות, יהיו גם יהיו.



לא 
מפתיע אותי 

שרבים ממצביעי 
טראמפ עשו זאת בגלל 

שנמאס להם מהסטטוס קוו 
הכלכלי, הפוליטי והתקשורתי. 
בני המעמד הבינוני רואים 
איך פוליטיקאים מקבלים 
מימון עבור מסע הבחירות 
שלהם מבעלי הון, ואחר כך 
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חיים 

נשיא



33     י"ז בחשון תשע"ז 18/11/16

במעון הרשמי של נשיא נשיא

ארה"ב 132 חדרים, בהם 35 

חדרי שירותים ואמבטיות, 

16 חדרי שינה, 3 מטבחים, 

אולם בידור, אולם באולינג 

- וגם חדר כושר בו נהג 

הנשיא היוצא ברק אובמה 

לפתוח את היום

ברוך ברגמן

בתוך הבית הלבן. 
החדר הסגלגל
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כארבע  לפני  קרה  זה 
ג'ורג  ד"ר  שנים: 
רופא  מוינהן, 
רכש  מנתח, 
בשדרות  בית 
בדרום  גרינווד 
בסכום  שיקגו 
מיליון   1.4 של 
דולר. את השכן 
הסמוך,  מהבית 
ביותר  הצנוע 
הבתים  בשורת 
רואה  מוינהן  בשכונה, 

ר  ק י ע באנשי ב ומסתפק  בתקשורת 
השירות החשאי שמסתובבים בכל פינה באזור.

כשמוינהן שיפץ את ביתו, התברר לו כי מנהלי העבודה 
ממול  השכן  של  האבטחה  אנשי  יהיו  שלו  האמיתיים 
שדרשו ממנו להעביר להם רשימות עובדים לפני כל יום 

עבודה. הם גם הציבו מגבלות שונות על העובדים 
גז או כבל חשמל לדוגמה  וכל הזזת צינור 

חייבו אישור מגבוה.
כך זה כשלשכן שלך קוראים נשיא ארצות 

הברית.
הוא  היוצא,  ארה"ב  נשיא  אובמה,  ברק 
למצב  ובניגוד  ישראל  ממשלת  ראש  לא 
הקיים בישראל - למשל בבית משפחת נתניהו 
בקיסריה - ארצות הברית לא מוציאה דולר על 
גם   - אובמה בשיקגו  ביתו הפרטי של  תחזוק 
לא עבור עוזרת בית. אולם, המדינה כן מממנת 
למנות  שניתן  פי  על  אף  הבית,  אבטחת  את 
יד אחת את מספר הפעמים שהנשיא ה-44  על 
העביר  זמנו  את  בשיקגו.  בביתו  לן  ארה"ב  של 
אובמה בעיקר בבית הלבן בוושינגטון וב"צעצוע 
המעופף" שלו - מטוס "אייר פורס 1", שהנשיא 
מעדיף  שהוא  הודיע  כבר  טראמפ  דונלד  הנכנס 
ב"אייר  מאשר  שלו  הפרטי  במטוס  להשתמש 
יעזור לו, כמובן. יש את עניין  פורס 1" )לא שזה 
לא  המרהיב  הפרטי  מטוסו  גם  שאותו  האבטחה 

יוכל לספק(.
החודש  ואחרי  לגמרי  אחרת  שהמציאות  אלא 
הנשיא  שצריך  ההוצאות  חשבון  מגיע  הראשון 
לשלם עבור המחייה של משפחתו בבית המפורסם 

בשדרות פנסילבניה 1600, הבית הלבן.
לנשיא ארה"ב יש אמנם הרבה מאד אפשרויות לאירוח 
היוצא  הנשיא  למשל,  אבל,  תפקידו,  בשל  ו"פינוקים", 
אובמה ורעייתו מישל, כמו קודמיהם בתפקיד, שילמו בכל 
הקדנציה מכיסם עבור המזון שהוגש להם בבית הלבן, וכן 
קיימו,  שהם  חופשות  ערכו,  שהם  פרטיות  מסיבות  עבור 
ניקיון באגף  ועובדי  ושירותיהם של רב השרתים  הובלות 
הנשיאותי  הזוג  בני  אם  מזה:  יותר  הלבן.  בבית  המגורים 
חבר  בזמן שאינו   ,"1 פורס  ב"אייר  לטיסה  אדם  מזמינים 
הטיסה  עבור  לשלם  צריכים  הם  הנשיא,  במשלחת  רשמי 
מטוס  של  ראשונה  במחלקה  למושב  ערך  ששווה  בסכום 

נוסעים.

כמה רשום בתלוש?

כנשיא  בשנה  דולר  אלף   400 משתכר  ארה"ב  נשיא 
הוצאות  על  לשלם  לעצמו  להרשות  יכול  והוא  ארה"ב 
של  ברמה  בשירותים  מדובר  אבל  הלבן,  בבית  משפחתו 
שאינו  אדם  אם  השאלה  את  שמעלה  דבר   - מפואר  מלון 
נכון ל-4 השנים  יכול בכלל להיכנס לבית הלבן.  מיליונר 
הנשיא  למשכן  נדחית.  כמובן  הזאת  השאלה  הקרובות, 

נכנס אדם מיליארדר.
הנשיא  של  הפינוקים  שאר  או  הגלידות  על  משלם  מי 

ומשפחתו?
יורק  "ניו  כתבת  בעבר  העלתה  הזו  השאלה  את  ובכן, 
הזוג  לבני  שהתלוותה  קנטור,  ג'ודי  בוושינגטון  טיימס" 
 The Obamas אובמה מאז שנת 2007 וחיברה את הספר
שבו היא מספרת בין היתר גם על הוצאות המחייה בבית 
אינה  שהמדינה  היא  בספרה  שעולה  המסקנה  הלבן. 
 - לרגילים  מעבר  המטעמים  ושאר  הגלידות  על  משלמת 

שהנשיא ואשתו אכלו ביחד עם בנותיהם סשה ומאליה.
שאומץ  ספר  לפרסם  גריי  קית'  לרוברט  הפריע  לא  זה 
בחום על ידי אנשי תקשורת רבים מאד מהימין האמריקני. 
שעושה  כמי  היוצא  האמריקני  הנשיא  את  מציג  הספר 
"חיים משוגעים" על חשבון משלם המיסים, מעביר את 
 - אקזוטיים  מקומות  מיני  לכל  וטס  גולף  במשחק  זמנו 
החל בחופשת החורף היקרה שלו בהוואי וכלה בחופשת 
מדינת  שלחופי  ויניארד"  ב"מרת'ס  שלו  היקרה  הקיץ 

מסצ'וסטס.
המיסים  עלה למשלם  אובמה  גריי,  ספרו של  פי  על 
)כמחצית  דולר  מיליארד   1.4  - אוויר  קחו   - שנה  מדי 
כמובן  מדובר  לא  לישראל(.  השנתי  האמריקני  הסיוע 
בסך  אלא  האישיים,  לצרכיו  מוציא  שאובמה  בסכום 
הלבן  הבית  עובדי  על  הממשל  של  ההוצאות  כל 

ומשכורותיהם.
הכלב  של  השמרטף  מרוויח  כמה  אתכם  מעניין 
עלויות  את  מציג  גריי  של  ספרו  ובכן,  הנשיאותי? 
תפעול הממשל כולו, אבל אין בו נתונים על ה"חיים" 
המיסים  משלם  חשבון  על  כביכול  אובמה  שעשה 
האמריקני. עלות הפעלת הבית הלבן של ג'ורג' בוש 
הבן בשנת 2008 הייתה 1.6 מיליארד דולר - מחצית 

מהסכום מימן את פעילות השירות החשאי.
הטיפול  על  שאחראי  שהאיש  גם  נכתב  בספר 
בכלב המשפחתי של משפחת אובמה, השתכר 102 
אלף דולר בשנה, שהגנן של הבית הלבן משתכר 
כ-100 אלף דולר בשנה ושהשף הנשיאותי מקבל 

את אותו סכום.

של 7 מיליון דולר.קורה שמחיר החופשה מגיע לסכום ומגיע באיחור של יומיים-שלושה. כך כבר יצאו לחופשה והנשיא מתעכב במקום הולדתו, או כשרעייתו וילדיו ולא מוותר על חזרה לעוד סוף שבוע כשהנשיא נאלץ לשוב לוושינגטון מחיר החופשה קופץ בכמה מיליונים המיסים האמריקני 4 מיליון דולר. חופשה ממוצעת עולה למשלם החופשות שהוא נהג לקחת בהוואי. בשנים האחרונות את אובמה, היא עוד נקודה שבה הרפובליקנים תקפו 

חדר הישיבות במטוס הנשיאותי
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כיום  מוערך  הנדל"ן  בשוק  הלבן  הבית  של  ערכו 
ב-300 מיליון דולר, אבל אף אחד כמובן מעולם לא חלם 
להעמיד אותו למכירה ולא את צבא העוזרים והמשרתים 

שמנהלים את משק הבית במעונו של נשיא ארה"ב.

כך נראה הבית הלבן מבפנים
שירותים  חדרי   35 חדרים,   132 יש  הלבן  בבית 
ואמבטיות, 16 חדרי שינה, שלושה מטבחים ואולם בידור 
שהנשיא היוצא אובמה אהב להזמין אליו חברים קרובים 
ספורט.  באירועי  עמם  לצפות  כדי  פוליטיים  ואישים 
באולם  השתמש  לעומתו,  קרטר,  ג'ימי  לשעבר  הנשיא 
בקדנציה  פעמים   480  - אחר  נשיא  מכל  יותר  ההקרנה 

אחת של ארבע שנים. 
מה עוד עומד לרשות הנשיא ומשפחתו בבית הלבן? 
אולם באולינג עם מכשיר צפיה על הקיר כדי לא לפספס 
את החדשות וחדר כושר במרתף הבית הלבן. זהו למעשה 

היה המקום שבו ברק אובמה פתח את היום שלו.
אובמה נהג להגיע מידי יום לחדר הכושר לעבור אימון 

אישי.
אבל  ברור,  לא  הכושר?  לחדר  נכנס  הוא  בדיוק  מתי 
זה מתישהו  כי היה  מעדויות שונות של העובדים עולה 
לקראת השעה שש בבוקר )האם גם הנשיא הנכנס יקום 
נהג  הכושר  אימוני  לצד  לדעת...(.  מוקדם  עוד  מוקדם? 

אובמה גם לשחק גולף וכדורסל.
הנשיא היוצא אובמה, נהג בעבר ללכת לישון בסביבות 
שמונה  השעה  לפני  לא  ולקום  בבוקר  שתיים  או  אחת 
בבוקר. אלא שהחיים בבית הלבן חייבו אותו לחיות לפי 
לוח זמנים שונה בהרבה. הוא הלך לישון עד השעה אחת 
בבוקר, אבל לעתים העירו אותו כדי להעביר לו דיווחים 
שמכוון  או  טבעי  באופן  מתעורר  הנשיא  האם  דחופים. 
יש  הלבן  בבית  זה.  ולא  זה  שעון מעורר? מסתבר שלא 

מרכזייה שדואגת להעיר אותו כל בוקר.
אולם  על  לוותר  אובמה  הלבן שקל  לבית  כניסתו  עם 
הבאולינג הצר ולהקים במקומו מגרש כדורסל, אך ויתר 
על זה. השירות החשאי מחייב את הנשיא לשחק במקום 

אובמה  אנדרוז.  האוויר  חיל  בבסיס  למשל  כמו   - מוגן 
נהג לשחק כדורסל עם חברים קרובים מחוץ לבית הלבן 
צבאיים.  בבסיסים  שיחק  הוא  האבטחה  דרישות  ובגלל 
לפי הדיווחים, אובמה לא "וויתר" לאף אחד על המגרש 
שהוא  משום  הנחות  לו  לעשות  לא  למדו  חבריו  וגם 

הנשיא...

חדר אוכל ל-16 סועדים
ועוזריו  הנשיא  עובדים  הלבן  בבית  המערבי  באגף 
הגברת  לשכת  ממוקמת  המזרחי  באגף  הבכירים, 
הראשונה ומשרדיהם של בכירים שאחראים על הבידור 
והתרבות בבית הלבן. האגף המרכזי הוא אגף המגורים, 
שבו נמצאים חדר השינה של הנשיא ואשתו, חדר עבודה 
שני  ומשפחתו,  הנשיא  ילדי  של  המגורים  חדרי  פרטי, 
חדרי אירוח מפוארים וחדר השינה של אברהם לינקולן 

וחדר השינה של המלכה.
מאוד  הייתה  לפחות,  אובמה,  משפחת  שתוהה,  למי 
סגורה ולא שיתפה את הציבור במתרחש באגף המגורים. 
הנשיאים הקודמים בוש וביל קלינטון היו פתוחים יותר 
ישראל  ממשלת  ראשי  המגורים.  בקומת  אנשים  ואירחו 
לשעבר אריאל שרון ואהוד אולמרט הוזמנו למשל בעבר 

לאגף המגורים של ג'ורג' בוש. 
האוכל  חדר  הנשיא  לרשות  עומד  למטה  בקומה 
לפספס  אפשר  ואי  סועדים  ל-16  מקום  שבו  המשפחתי 
את מרפסת טרומן בקומה העליונה שממנה אפשר לראות 

את המונומנט המרשים.
למרות התפנוקים שמציע הבית הלבן, מדובר למעשה 
 - לדורותיהם  ארה"ב  לנשיאי  סוהרים  בלי  סוהר  בבית 
והם דואגים לברוח ממנו בכל הזדמנות שנקרית בדרכם. 
הנשיאותי  למסוק  השבוע  בסוף  לעלות  יכול  הנשיא 
"מארין 1" ולהגיע מהר מאוד לקמפ דייוויד, מעון הנופש 
של נשיאי ארה"ב במרילנד. אבל בניגוד לנשיאים אחרים 
הנשיאותי.  במסוק  להשתמש  הירבה  לא  אובמה  בעבר, 
משרתת  שבו   "1 פורס  "אייר  במטוס  לטוס  העדיף  הוא 

אותו בין היתר קבוצה של טבחים.    

ב"אייר  שטס  הנשיא  בצוות  אדם  כל  יודע,  שלא  למי 
כל  עבור  דולר   20 של  סכום  מכיסו  משלם   "1 פורס 
הנשיאותי,  במטוס  חינם  ארוחות  אין  כן,  כן,  ארוחה. 
בשנת  לשעה.  דולר  אלף  מ-180  יותר  עולה  שהפעלתו 
2012 הגיעה עלות הטיסות של אובמה במטוס הנשיאותי 

ל-346 מיליון דולר.
 

מיליונים לחופשות בהוואי
עוד נקודה שבה הרפובליקנים תקפו בשנים האחרונות 
בהוואי.  לקחת  נהג  שהוא  החופשות  היא  אובמה,  את 
 4 האמריקני  המיסים  למשלם  עולה  ממוצעת  חופשה 
מיליונים  בכמה  קופץ  החופשה  מחיר  דולר.  מיליון 
כשהנשיא נאלץ לשוב לוושינגטון ולא מוותר על חזרה 
וילדיו  כשרעייתו  או  הולדתו,  במקום  שבוע  סוף  לעוד 
של  באיחור  ומגיע  מתעכב  והנשיא  לחופשה  יצאו  כבר 

יומיים-שלושה.
כך קורה שמחיר החופשה מגיע לסכום של 7 מיליון 

דולר.
במסגרת  משכרו  אחוזים   5 על  ויתר  לפחות,  אובמה, 
על  אבל  האמריקני,  במשק  שנעשה  הרוחבי  הקיצוץ 
השמרנים  וויתר.  לא  הוא   "1 פורס  ב"אייר  הטיסות 
לצאת  יכול  הנשיא  כלכלי,  בתקופה של משבר  כי  טענו 

לחופשות זולות יותר.
גם בעבר כשהגלגל היה הפוך  זו הייתה בדיוק  טענה 
נשיא  ישב  הלבן  כשבבית  בחזרה(,  שהתהפך  )לפני 
המפה  של  הליברלי  מהצד  הגיעו  ומבקריו  רפובליקני 
ג'ורג' בוש הבן אהב לבלות את סופי שבוע  הפוליטית. 
נוספים בחוותו בערי קרופורד שבטקסס. במהלך  וימים 
שתי הכהונות שלו טס בוש 77 פעמים במטוס הנשיאותי 
מיליון   20 של  כוללת  בעלות  וושינגטון-קרופורד  בקו 
הייתה קטנה בחצי  טיסה  עלות שעת  עת,  דולר. באותה 

מעלות שעת טיסה כיום.



עלות של 367 מיליון דולר. בתמונות למטה:  פנים המטוס הנשיאותי 'איר פורס 1'

מסדרון בבית הלבן
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ויצא יצחק

יצחק כרמלי
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האם חרן המקראית עליה נקרא 
בפרשיות השבוע הקרובות 

נמצאת בדרום מזרח טורקיה? 
יצחק כרמלי יצא לברר  בפרק 
מיוחד של סדרת המסעות של 
"היהודי הנודד", מגיע היהודי 

הנודד יצחק כרמלי לערים נידחות 
בטורקיה, שלפי מסורות שונות הן-

הן הערים המקראיות בהן השתקע 
אברהם אבינו לאחר שיצא מאור 
כשדים, לשם חזר עבד אברהם, 
כדי לחפש אישה ליצחק, לשם 

ברח יעקב מפניו עשיו אחיו, שם 
נשא יעקב את נשותיו לאה ורחל 

ושם נולדו ליעקב אחד-עשר 
מתוך שנים-עשר בניו שהיו לראשי 

שבטי ישראל  כרמלי פסע 
בשבילי ההיסטוריה, האכיל את 

"הדגים הקדושים" שבמקום כבשן 
האש אליו זרק נמרוד את אברהם 

אבינו, דלה מים מ'באר יעקב' 
ממנה שאב יעקב אבינו מים לרחל 

 נכנס בחרדת קודש ל'אוהל 
שרה' בו לפי המסורות המקומיות 
התגוררו אברהם ושרה והשקיף 
אל המקום בו נולד אברהם, עליו 

הקימו המוסלמים מסגד

יצחק כרמלי
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ברחבי  ביקרתי  בהם  המקומות  בכל  אם 
העולם קיוויתי למצוא שרידים לקיום יהודי, 
או לאתר צאצאים לשבטים יהודיים שנעלמו, 
הרי שבביקור המקומי שלי, בערים המקראיות 
שונה  הייתה  ההרגשה  טורקיה,  שבמזרח 
יהודים  שאולי  מקומות  עוד  לא  אלו  לגמרי: 
מסוימות.  תקופות  בהם  חיו  או  בהם  עברו 
חיו  רבות בהן  הן הערים שלפי מסורות  אלו 
שרה  השלום,  עליו  אבינו  אברהם  אבותינו, 
יותר  להיות  יכול  מה  אבותינו.  ושאר  אמנו 

מרגש ומפעים מזה?
נבירה  שכלל  קצר  לא  מחקר  לאחר  וכך, 
בעבר,  שנעשו  ובמחקרים  ישנים  בספרים 
החלטתי לנסוע לבקר בערים בטורקיה שלפי 
ומסורות  )המוסלמית(  המקומית  המסורת 
נוספות, הן-הן הערים בהן חיו אבותינו. הם 
המקומות בהם נרקם הקשר בינם לבין בורא 
עם- של  הדורות  בכל  שממשיך  קשר  עולם, 

ישראל, עד לדורנו אנו.
להרגיש  ניתן  ממש  היה  הזה,  העבר  ואת 

בידיים.

ביקור באור כשדים

את הביקור בדרום מזרח טורקיה, התחלנו 
גם  היסטורית  עיר  היא  אורפה  אורפה.  בעיר 
בעיני הטורקים, עיר שלפי המסורת המקומית 
עיר  אותה  כשדים,  אור  היא-היא  המוסלמית 

שייסד נמרוד. כל העיר הזאת כולה "בנויה" 
על סיפורי המקומיים על אברהם אבינו עליו 
השלום ונמרוד, וניסיון השלכתו של אברהם 
ממש  לדבריהם,  שהיה,  האש,  לכבשן  אבינו 

כאן.
אולי  כאמור  שהיא  באורפה,  הביקור  את 
המקומי  המבצר  דרך  התחלנו  כשדים,  אור 
שמשקיף  מבצר  נמרוד,  בנה  אותו  והאימתני 
אנחנו  המבצר  מרום  אל  כולה.  העיר  כל  על 
מאד  חשוכות  במדרגות  לטפס,  צריכים 
במבנה העתיק. לעזרתנו נחלץ אחד התיירים 
ובזכותו  פנס,  מחזיק  אשר  לפנינו,  שהולך 
אנחנו מצליחים לראות משהו. הדרך למעלה 
הסתם  מן  הוא,  לא  אם  תאורה,  אין  חשוכה, 

היינו עושים את דרכנו למעלה עד היום. 
למרום  הגענו  המאומץ,  הטיפוס  אחרי 
כולה  אורפה  העיר  נמרוד".  "מבצר  המבצר, 
נפרסת מתחתינו, מתחת למבצר הזה, ולעינינו 
נגלית מלמעלה אחת הערים העתיקות בעולם. 
לידי, שני עמודי אבן ענקיים, חרבים למחצה. 
שני העמודים הללו הם "הסמל המסחרי" של 
אורפה. כאן בעיר קוראים להם "כס המלוכה 
הללו  העמודים  שני  הסיבה:  נמרוד".  של 
שנעלמה,  קדומה  לממלכה  שרידים  מהווים 
והמקומיים היו חייבים, כמובן, לשמר בדרך 
זו את כבודה של הממלכה הנעלמת. מהמבצר 
העיר  על  ומיוחדת  יפה  תצפית  רואים  הזה 
שמאכלסים  עיר  בטורקיה,  הזו  המיוחדת 

אותה בעיקר בני העם הכורדי. 
אורפה.  לעינינו  נשקפת  המבצר  ממרומי 
ניתן  מכאן  וגם  צפוף,  עירוני  נוף  הוא  הנוף 
להבחין בחלק מהבתים העתיקים במאפיינים 
המסגדים  את  לפספס  גם  קשה  העיר.  את 
טורקיה  ודגל  העיר,  את  שממלאים  הרבים 
אחד  מעל  רב  בגובה  לראווה  המתנוסס 
כיום  היחסים  רקע  שעל  לומר  קשה  הבתים. 
הדגל  את  לראות  לעין  נחמד  זה  טורקיה  עם 
המעטה  בלשון  מחבבת  שלא  המדינה  של 
את ישראל. כאן המקום לציין שבכל הביקור 

הנוכחי כיסתה את ראשי כיפה בוכרית גדולה 
שפם  גם  הסביבה.  עם  היטב  שהשתלבה 
המסע,  לפני  בימים  לעצמי  שגידלתי  איראני 

סייע לי להשתלב היטב בסביבה המקומית.
לפניי,  שממש  הבולטים  המסגדים  אחד 
האמונה  לפי  איברהים".  "זריתי  מסגד  הוא 
הוא  אחר  ולא  זה  המקומית,  המוסלמית 
נולד בו אברהם אבינו. יש נהירה  המקום בו 
מוסלמית למסגד הזה מכל קצוות עולם בכל 
השנה. ואכן, מול עינינו פורק אוטובוס תיירים 
נשים מוסלמיות עטויות ברעלה.  קבוצה של 
בירור קצר מגלה שהנשים הללו באו מאיראן 
מסגדים  ועוד  הזה  למסגד  לרגל"  ל"עליה 
מיוחדת  קדושה  מיוחסת  להם  סמוכים, 
שבסביבתו,  כמה  ועוד  זה  מסגד  באיסלאם. 
ביותר  הקדושים  מהמקומות  לחלק  נחשבים 
של  היותו  למרות  אלו,  מסגדים  לאיסלאם. 
האזור מדברי, דווקא טבועים בירוק ובהרבה 
עצים מסביב. כנראה הקדושה שהם מייחסים 
אותם  סביבת  את  לפתח  להם  גרמה  למקום, 
שאכן  באוזניי  מאשר  מקומי  תושב  מסגדים. 
לכאן  מגיעים  רבים  מוסלמים  רגל  עולי 
ערב  ומארצות  מאיראן  בעיקר  השנה,  כל 
הסעודית, וכן מסוריה, עיראק והרבה מדינות 
רגל  עולי  גם  פגשנו  עצמנו  אנחנו  שכנות. 

מאפגניסטן ופקיסטן. 
בצורה  בנויה  כולה  אגב,  אורפה,  העיר 
צפופה מאד, ומזכירה לנו קצת כפרים ערביים 

בארץ. 

בית הכנסת שהפך 
למסגד

המסורת  לפי  בו  מסגד  מאותו  רחוק  לא 
שלהם נולד אברהם אבינו, ישנו מין אגם קטן, 
שהוא לפני האמונה של המקומיים המקום בו 
אברהם אבינו ניצל בנס לאחר שנמרוד השליך 
אותו לכבשן האש. האמונה המקומית גורסת 

אחרי הטיפוס 
המאומץ, הגענו 
למרום המבצר, 

"מבצר נמרוד". העיר 
אורפה כולה נפרסת 

מתחתינו, מתחת 
למבצר הזה, ולעינינו 
נגלית מלמעלה אחת 

הערים העתיקות 
בעולם. לידי, שני 

עמודי אבן ענקיים, 
חרבים למחצה. שני 
העמודים הללו הם 

"הסמל המסחרי" של 
אורפה. כאן בעיר 
קוראים להם "כס 
המלוכה של נמרוד"

"
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ונחת כאן,  בידו,  ניצל משם עם מקל  שאברהם 
המסורת  המים.  כעת  זורמים  בו  מקום  באותו 
שלהם גורסת כי הגחלים של האש הפכו לדגים 
והאש הפכה למים. ואכן, המים מתחתיי מלאים 
בדגים, שכאן נחשבים ל"דגים קדושים". אבוי 
למי שינסה לדוג דג אחד בטעות, הוא בטח יזכה 
הקדושים"  "הדגים  מוות.  דין  לגזר  מאד  מהר 
עבים מאד, כולם התנפחו מאוכל שזורקים להם 
הללו  במים  חיים  הם  והמבקרים.  המאמינים 
כבר מאות שנים. גם אנחנו עצמנו לא ויתרנו על 
החוויה והלכנו "להאכיל את הגחלים" לשעבר, 
מעט  זרקנו  קדושים.  דגים  כאמור  היום  שהם 
- קדושים  והדגים  אוכל שקנינו בדוכן הסמוך, 
הדגים  אחד  רב.  בתיאבון  זה  על  עטו   - לא  או 
שנגלו לעינינו, בניגוד גמור לשאר הדגים, היה 
דג בצבע צהוב. ההשערה שלנו הייתה שכנראה 
של  מתקופתו  לוחש  שעוד  ב'גחל'  מדובר 

אברהם אבינו...
העונה  נוסף  מסגד  ישנו  משם  רחוק  לא 
טוענים  המקומיים  איוביג'מי".  "צהלתי  לשם 
שהמקום הזה היה בעבר בית-כנסת ששימש את 
יהודי אורפה. בימים עברו הייתה כאן קהילה של 
כליל. הבודדים  יהודים, קהילה שנעלמה  אלפי 
שנשארו, מספר לי נהג מקומי, התאסלמו לפני 
גם  בעבר  שימש  אגב,  מסגד,  אותו  שנה.  כ-40 
הן  האמורות  העובדות  ושתי  נוצרית,  כנסיה 
הסיבה לא רואים עליו צריח כמו על המסגדים 
האחרים באזור ובעולם המוסלמי כולו. המסגד, 
בית-הכנסת  של  חורבות  על  נבנה  למעשה, 
לקהילה  שייך  היה  הזה  כשהשטח  כאן,  שהיה 
היהודית. לפי דברי המדריך שאיתי, בית הכנסת 
הזה היה קיים פה עד לפני כ-80 שנה, אך מאז 

הפך למראה הכאב למסגד.
ביקשנו  וכאשר  גדולה,  עיר  אינה  אורפה 
מדובר  היה  היהודים,  חיו  בו  לאזור  להגיע 
בנסיעה של דקות בודדות. המטרה שלנו הייתה 
אך  כאן,  שהיו  היהודיים  לחיים  זכר  לחפש 
מדובר במשימה קשה. באזור בו היתה השכונה 
להסתובב.  למדיי  מסוכן  באורפה,  היהודית 

שכן  האזור,  מתושבי  מבטים  סוחבים  אנחנו 
ואנחנו  בכלל,  כאן  מסתובבים  לא  תיירים 
הולכים בשקט, מנסים שלא למשוך תשומת לב. 
ואנחנו מסתלקים משם כמה  גובר,  אבל הפחד 
כלשהו  זיהוי  שמוצאים  לפני  עוד  מהר,  שיותר 

לחיים היהודיים שהיו באזור זה בעבר.
ליד השכונה אנחנו פוגשים ב"בוכרך", שהוא 
המהווה  מקום  באזור,  הדרכים  מפונדקי  אחד 
כמה  אורפה.  תושבי  של  פנאי  בילוי  מקום 
בשל  המוצלת  ברחבה,  כאן  פזורים  שולחנות 
העצים מלמעלה. כל יום, בשעות אחר-הצהרים 
מגיעים לכאן כל הפועלים ועובדי העיר אורפה, 
העצים.  תחת  ותה  קפה  לשתות  דמקה,  לשחק 

יושבים ונהנים, ורק אז חוזרים לבתיהם.
אנחנו  עלינו,  אליו  סמוך,  מקומי  במלון 
מוצאים מרפסת יפה וגדולה עם גדר אבן, ממנה 
יש תצפית מאד יפה על "מבצר נמרוד" שקודם 
של  המפורסמים  העמודים  שני  ועל  בו,  היינו 

המבצר.

עיר המוקפת חומה

הבולט  גסטרונומי  ממאפיין  להימלט  קשה 
האבטיח  דוכני  הם  הלא  כולה,  ובטורקיה  כאן 
בטורקיה.  רבות  ובערים  באורפה  פינה  שבכל 
ספטמבר  חודש  כל  מתקיים  אגב,  באורפה, 
לא  גדול.  הכי  האבטיח  את  מגדל  מי  תחרות 
 50 במשקל  אבטיח  לגדל  אחד  הצליח  מזמן 
קילו. אבטיחים כאן זולים מאד, וקנינו אחד ענק 
הגסטרונומי,  בהקשר  בלבד.  שקלים  בשלושה 
טיפוסית  למאפייה  נכנסו  הרחובות  באחד 
ארוכות  פיתות  מאד,  מיוחדות  פיתות  האופה 
טבעי  כלשהן,  תוספות  שום  בלי  ומים  מקמח 
על  כמובן  ויתרנו  אבל  מגרה,  מגרה  לחלוטין. 

תענוג הטעימה.
על  ויתרנו  לא  באזור,  היינו  שכבר  מכיוון 
המדריך  עם  ויחד  הכורדים,  בעיר  הביקור 
במזרח  הכורדים  בירת  ִקיר,  לִדָיארבַּ נסענו 

בחומה  המוקפת  עתיקה  עיר  זוהי  טורקיה. 
 6 באורך  ארוכה  חומה  הרומית,  מהתקופה 
 72 בנויים  החומה  כשלאורך  קילומטרים, 
מגדלים גדולים. החומה נשמרה בצורה שלמה 
תחת  שם  עובר  אני  המגדלים.  וכמוה  יחסית, 
בין  שמו.  זהו  החדש",  "השער  שנקרא  השער 
הבא,  המגדל  לבין  החדש"  שב"שער  המגדל 
שהצפיפות  בגלל  אבל  בנוי,  חומה  קטע  היה 
בעיר העתיקה, עיריית דיארבקיר הלכה ושברה 
שלא  קשה  מקום.  לפנות  כדי  מהחומה,  חלק 
שישמרו  במקום  המוזר.  המעשה  על  לתמוה 
מורידים  הם  תיירים,  להביא  כדי  העתיקות  על 
ראש  אם  קורה  היה  מה  תחשבו  החומה...  את 
עיריית ירושלים ניר ברקת היה מחליט שחומות 
ושוכר  העיר  את  "תוקעות"  העתיקה  העיר 
למעשה  תיירים,  אגב  אותן...  להוריד  פועלים 
תיירים כמעט ולא מגיעים לכאן, בשל מחתרת 
מחתרת  כאן.  נמצא  שלה  שהמעוז   PKK-ה
מפלגת  והרשמי:  המלא  )ובשמה   PKK-ה
הפועלים של כורדיסטן. השם מטעה, זו קבוצה 
שנים  כבר  טורקיה  בשלטונות  נלחמת  מזוינת( 
לעשות,  שניסו  פיוס  ניסיונות  ואינספור  רבות, 
נכשלו. בעבר הלא רחוק דווקא הודיעה ממשלת 
מטורקיה  שנמלטו  המחתרת  שיוצאי  טורקיה 
יניחו  באם  לעירם  לחזור  יכולים  לסוריה 
עדיין  הם  הרבה.  עזר  לא  זה  אבל  נשקם,  את 
מאיימים ולא נעים להסתובב כאן. בעיר הזו, לא 
הרחק ממני כעת, גם קיים מעוז החיזבאללה של 
טורקיה. זה בדיוק ארגון טרור כמו החיזבאללה 
המוכר מלבנון, אלא שאין קשר חברתי ביניהם 

לבד מקשר אידיאולוגי.
של  העתיקה  בעיר  הזה  האזור  כל  בכלל,   .  
ִקיר מלא בבריכות מים. בשל החום הכבד  ִדָיארבַּ
מהחום  מפלט  מוצאים  התושבים  פה,  ששורר 
הללו  הקרירות  המים  בריכות  בתוך  הנוראי 

שמתחתינו. 
בכלל.  תיירים  אין  כאן,  גם 
נמנעים  הם  האחרונות  בשנים 
החיזבאללה  פעילות  בשל  מלבוא 

המוסלמים כאן 
בעיר הצליחו 

בשנים האחרונות 
לגרש את הנוצרים 
המעטים שעוד היו 
פה, וגם כעת הם 

מפעילים טרור נגד 
הטורקים החילונים 

)מזכיר לכם את 
"דעאש"?(. אבל 

אנחנו מנסים לאסוף 
את הפחד עמוק, 
ומטפסים מעל 

החומה העתיקה של 
דיארבקיר, הולכים 
לתצפית על נהר 

החידקל העובר כאן 
מתחת

"
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הטורקי. החומה, שהייתה פעם מלאה במאות 
אנחנו  כעת.  ריקה  פשוט  ביום,  תיירים  ואלפי 
הצפון-מזרחי  למגדל  כעת  ועולים  ממשיכים 
העתיקה.  העיר  את  המקיפה  החומה  של 
מהמגדל הזה יש תצפית יפה על נהר החידקל. 
זורם מצפון  נהר החידקל, שמוצאו מטורקיה, 
לדרום ולבסוף נשפך ל'שאב אל נערב', כשהוא 
רבים  סכסוכים  בהמשך.  הפרת  נהר  עם  נפגש 
נוצרו בין טורקיה לעיראק וסוריה על רקע נהר 
החידקל ונהר הפרת, על זכות השימוש במים. 
הנהר עובר כאן באמצע העיר, אבל לצדדיו נוף 

די הררי ורק מעט ירוק.
כיצד  רואים  אנחנו  המגדל,  ממרומי  מכאן, 
בכמה מגגות הבתים אנשים ישנים על מיטות 
לא  הסיבה  מאולתרים.  במזרונים  שבגגות 
מאשר  חם  יותר  אף  הבית  בתוך  אולי  ברורה, 

בחוץ? ייתכן.
דיארבקיר  לחומות  והעליה  הטיפוס 
שעולות  המדרגות  באמצעות  מתבצעות 
לחומה, בערך בכל 30 מטרים. חלקן מתפוררות 
צרות  ככולן  רובן  אבל  יותר,  בטוחות  וחלקן 

מאד וקשות לטיפוס.
להשיב  דקות  לכמה  נפנינו  הטיפוס  אחרי 
אתם  במה,  המקומית.  באכסניה  נפשנו  את 
מה  זה  כמובן...  באבטיח  ובכן,  שואלים? 

שאכלנו כאן, בוקר, צהרים וערב. 
אחרי שהשבנו את נפשנו, אנחנו מצטרפים 
להגיע  כדי  שמו,  חוסיין  שלנו,  למדריך  שוב 
חרן  העיר  הנוכחי,  הביקור  של  לדובדבן 
אנחנו  חי אברהם אבינו. בדרך  המקראית שם 
תעלה  שהיא  אורפה',  'תעלת  ליד  עוברים 
למעשה  היוצאת  קילומטרים,  עשרות  באורך 
באגם  ובסופה מתאספת  פרת,  נהר  מיובל של 
שביצעה  גדול  בפרויקט  מדובר  "הפטור". 

כמה  הראשית  לתעלה  טורקיה.  ממשלת 
המשקות  יותר,  קטנות  תעלות  של  שלוחות 
את שדות הכותנה שמכסות את האזור. למרות 
היותו של האזור הררי, המדינה הצליחה לגדל 
כאן גידולי כותנה ועוד, בשל התעלה האמורה. 
בכמה  חוסיין,  בינתיים  לנו  מנעים  הדרך  את 
שירים ערביים ובמוואל מסתלסל, שקשה שלא 

להצטרף אליו.

הבאר של רחל

הנסיעה מסתיימת והנה אנחנו בשער האבן 
העתיקה.  לחרן  הכניסה  שהוא  למחצה  החרב 
את  המקיפה  קילומטרים   4 באורך  חומה  יש 
חרן העתיקה. לאורך החומה המתפוררת ישנם 
187 מגדלים, גם הם מתפוררים, ושער הכניסה 
לחרן הוא אחד מהשערים הבודדים, 4 במספר, 
שהיו כאן לאורך החומה והוא היחיד שנשאר 
בשלמותו מתוכם. שמו של השער הוא "שער 

עליכום".
ה-187  מתוך  שלמים  מגדלים  נשארו  לא 
שלם  כמעט  שנראה  אחד  רק  ויש  האמורים, 
החומה.  של  השני  מהקצה  לעינינו  המבצבץ 
כמעט כל המגדלים שהיו כאן בעבר התפוררו, 

ורק שרידים מאותם מגדלים. 
מתחת לחומה, ישנה באר. נכון, לא טעיתם. 
עליה  הבאר  בדיוק  זה  כי  גורסים  המקומיים 
נכתב בתורה "ויגש יעקב ויגל את האבן מעל 
רחל  לדבריהם הבאר שלידה  זוהי  פי הבאר". 
שיגלול  למישהו  העדרים  עם  המתינה  אמנו 
אבינו.  יעקב  לבסוף  שהיה  הבאר,  מפי  האבן 
המקומיים,  בפי  יעקב"  "ביר  נקראת  הבאר 

ומובן שאנו מתרגשים לעמוד לידה. 
ככלל, חרן )שאגב נקראת כך עד היום( היא 

אחת הערים המקראיות החשובות ביותר. כאן 
ושאר  אבינו  אברהם  שונות  מסורות  לפי  חיו 

האבות.
מבצר  חרן",  ב"מבצר  לבקר  נכנסו  בחרן, 
היו  כשבעבר  שנה,  מאלף  יותר  לפני  שנבנה 
כאן 150 חדרים. זהו מבצר ענק עם 4 מגדלים 
הבתים  על  להשקיף  ניתן  וממנו  מסביבו, 
המיוחדים מאד של הכפר. אלו בתים העשויים 
מאד  הוא  כאן  האזור  ובכן,  ומדוע?  מבוץ. 
מאד חם )ובחורף מאד מאד קר(, ובתים מבוץ 
שומר  מבוץ  הבית  בקיץ  אז  היטב.  מבודדים 
מפני החום ובחורף מפני הקור. בעצמנו ראינו 
שתי נשים מקומיות כשהן מכינות בוץ שהוא 
הבוץ.  בתי  את  בונים  ממנו  הטיט  למעשה 
הבתים נראים ממש מזמנו של אברהם אבינו, 

כביכול לא השתנה כלום מאז. מדהים.
ילד מקומי שאני פוגש, מסביר לי באנגלית 
לעיראק  מכאן  המרחקים  על  שבפיו  מפתיעה 
ולחבריו  לו  מספר  אני  השכנות.  ולסוריה 
איראני  שיר  להם  ושר  מאיראן,  לכאן  שבאתי 
אלך"  כי  "גם  מאשר  אחר  לא  שהוא  טיפוסי, 

של קרליבך, והם מרוצים עד הגג. 
שדות  מסביב,  ענק  ירוק  שטח  יש  כאן  גם 
ואין  מדברי  אזור  הוא  חרן  אזור  גם  כותנה. 
הובילה  טורקיה  האחרונות  בשנים  אך  גשם, 
ובאמצעותן  פרת  מנהר  בתעלות  מים  לכאן 
משקים את השדות, וכך יש ירוק בעיניים, מה 

שלא היה עד לפני מספר שנים. 
כדי להרגיש את הדופק המקומי, נכנסתי אל 
אחד הבתים של משפחה מקומית בחרן. הבית 
ותבן. כלי המטבח הם  בנוי כמובן כולו מקש 
של  גדולה  ערימה  ולידם  פרימיטיביים,  כלים 
כריות. מה עניין הכריות? אחד מבני המשפחה 
לוקח אותי החוצה, מראה לי את החצר ובה מין 

לילות  ישנים  אנחנו  פה  ומסביר:  אבן,  ספסל 
ישנים  הם  מאד  חמים  בימים  בקיצור,  רבים. 
להיות  צריכות  ברור שהכריות  די  ולכן  בחוץ, 
זמינות אל הדלת, כדי לברוח כמה שיותר מהר 

מהחום הכבד ששורר כאן בקיץ.
שרידים  הרבה  פזורים  כולה  חרן  בחצרות 
המקומיים  המקראית.  הקדומה  מהתקופה 
והניחו  באזור  מקומות  מיני  מכל  אותם  אספו 

אותם בחצרותיהם, לנוי. 
תושבי חרן של ימינו הם ערבים מוסלמים. 
ועיראק,  סוריה  עם  לגבול  למדיי  קרובים  הם 
ביטוי  מקבל  האיסלאם  בית  בכל  ובכלל, 
הקדושה  העיר  של  ציורים  בדמות  חזק, 
דומים.  ודברים  הקירות  על  מכה  למוסלמים 
שהוא  טורקי,  תה  לי  מגיש  מהמקומיים  אחד 
בשיר  ביחד  פוצחים  ואנחנו  מאד,  חזק  תה 
אולי  דקות  לכמה  אולי  להרגיש  כדי  טורקי, 
תושבים אמיתיים בחרן, העיר בה חיו אבותינו 

הקדושים.
בסוס ועגלה מקומיים, אני מגיע אל התחנה 
אבן  מבנה  כמין  במיוחד,  והמרגשת  הבאה, 
תושבי  של  המקומית  המסורת  לפני  מעוגל. 
גרו  בו  שרה"  "אוהל  הוא  הזה  המבנה  חרן, 
קדומים  הוד  אמנו.  ושרה  אבינו  אברהם 
מתייחסים  והמקומיים  המקום,  את  אופף 
נכנסים  אנחנו  ממש.  של  קודש  בחרדת  אליו 
היא  שכניסתו  המבנה,  אל  ובכבוד  בזהירות 
מקש  בנוי  העתיק  המבנה  מעוגל.  שער  כעין 
זאת הוא חזק לא פחות מאשר  ולמרות  ובוץ, 
ומתעגלת  גבוהה  והיא  מעניינת,  תקרה  בטון. 
אור  המכניס  השמים  אל  הישר  חור  ובסופה 
זה  אולי  בנו,  שוררת  רבה  התרגשות  למבנה. 

באמת המקום בו דרו אברהם ושרה?



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

אּוַלי... אּוַלי ַהְמַחְּבִלים 
רֹוִצים ְלַהִּגיַע ִלְמקֹומֹות 

ַרִּבים ְּבַבת ַאַחת! ֵהם ַיְחִּדירּו 
ַחְיַּדִּקים ְמֻסָּכִנים ְלֵמַכל ַהָּגז 

...ַהָּגדֹול ָּבָאֶרץ – ְוָכ

ְוָכ ַיִּגיעּו 
ְלֵמאֹות ַאְלֵפי 
ָּבִּתים ִּבְמִדיַנת 
ִיְׂשָרֵאל ְּבַבת 

ַאַחת! 

ַהֵּׁשם ְיַרֵחם!

ַחָּיִבים ַלֲעצֹר 
אֹוָתם – ּתֹו ָּפחֹות 
ִמָּׁשָעה ֵהם ָיִפיצּו ֶאת 

ַהַחְיַדִּקים. 
ַטָּיס! 

ֵּכן, סֹוֵכן 
ֲחַׁשאי ָּדׁש?

ַקח אֹוָתנּו ִלְנֻקּדֹות ַהִּצּיּון 
ֶׁשָּמָצאנּו ַּבַּמְחֵׁשב ֶׁשָּלֶהם – ֲאַנְחנּו 

ִנְנַחת ֲעֵליֶהם ִמּׁשּום ָמקֹום! ְוַגם... ֵּתן ִלי ַּבֶּקֶׁשר 
ֶאת ְקִצין ַהִּבָּטחֹון ֶׁשל ַמֲאַגר ַהָּגז – ֲאִני 

רֹוֶצה ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ַמֶּׁשהּו...

ְּבַהְצָלָחה 
ַמְלִּכיֵאל ּוְקִפיץ!  

ְּתַהֵּדק ֶאת ַמֵּסכֹות 
ַהַחְמָצן, ְקִפיץ, ָאנּו נֹוֲחִתים 

ָיָׁשר ִלְצִליָלה ַּבַּמִים! 

ְּבָכל ַּבִית ֵיׁש 
ַּתּנּור ָּגז...

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ
כתב וצייר: אבימי

פרק ו'

 תעלומה
 מספר

4

צע ֶוְנָטה
מב

 0
54

-8
44

17
06

מן  
ייד

שנ
י'   הצטרפו עכשיו 

 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

3

9

1

7

2

8

4

10

5

11

6

12

נתחיל בציור הראש נצייר 
קווי עזר – שאותם נמחק 
בסוף קו עיניים וקו אמצע

נצייר את הלסת, 
העיניים והגבות

נצייר את החלק הפנימי 
בעיניים, אף, פה ואוזניים

נתחיל את אצבעות הידיים 
ונצייר את הרגליים

נוסיף את
אצבעות הידיים והנעלים

כעת נוסיף את 
הפרטים הקטנים וסימנו

נמחק את 
הקווים הכתומים בציור –
אלו קווי העזר המיותרים

נוסיף שרוולים, את קצוות 
החולצה והמכחול

עוד צופציק קטן בכובע 
ונעבור לציור הידיים

נוסיף שיער, 
נצייר את פנים הפה, 

האישונים בעיניים והריסים
כעת לפרטים הקטנים 

בפנים ונעבור לציור הכובע
נצייר את החלק העליון של 

הכובע ונוסיף את הפפיון

דידי-הצייר הקטן 

כדי שהציור שלנו יצא ציור יפה ומוצלח אנחנו 
נעזרים בקווי עזר - אלו קווים שעוזרים לנו 
לצייר מדויק יותר ולמקם את הפרטים בדמות 

בצורה נכונה.
לאחר שסיימנו לצייר נמחק קווים אלו. 
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אתם יודעים איך זה עם ההסעות:
באחת  מגיעות  הן   – בתשע  אותן  מזמינים 

עשרה. באחת עשרה – הן מגיעות בשתיים,
וכך הלאה.

מכוניות  בנהגי  מתקנאת  ממש  אני  לפעמים 
מנוע  להפעיל  רק  צריכים  אלו  פרטיות. 
לעשרות  לטלפן  צריכה  שאני  בעוד  ולנסוע, 

תענה,  גם  שמישהי  עד  הסעה,  חברות 
לנסוע  בקשתי  על  בחיוב  תשיב  גם 

תתלונן  לא  וגם  מסוים,  ליעד 
כשאסביר לה  שאני צריכה 

בדיוק  ההסעה  את 
בשעה הנקובה...

צרה,  זו  הסעות 
לעשות  אבל מה 

כל  שלא 
ה  ח פ ש מ

ה  ל ו כ י
ס  נ כ י ה ל
ב  כ ר ל
י  ט ר פ
 ? ן ט ק
ה  מ ו

לעשות 
שלא כל 

משפחה 
ה  כ ו ז

ש  ו כ ר ל
רכב בכלל?

אחת  פעם 
הסעה  הזמנתי 

המערבי.  לכותל 
והצטופפנו  נכנסנו 

כמעט  בתוכה.  כולנו 
כולנו.

נהג  השאיר  הגדול  הבן  את 
פה  שיש  טען  כי  בחוץ,  ההסעה 

היה מתחיל  לא  אילו  נפשות.  מדי  יותר 
ומורידה  בעצמי  יורדת  הייתי   – מיד  לנסוע 
את כל החבורה. )עד שהוא מגיע – עוד יש 

לו מה לומר?(.
פעם אחת הזמנתי הסעה ללב העיר ירושלים. 
וחצי,  הגיע בשש  לשעה חמש,  הוזמן  הנהג 

ועוד התרגז כשלא היינו מוכנים. 
תמיד  הוא  אם  בחמש,  מוכנים  שנהיה  למה 

מגיע בשבע?
ומה יש לנו לעשות בין החמש לשבע, אם לא 
לחזור שוב הבייתה, להסיר את המעילים ואת 

המגפיים ולהתרווח על הספה בסלון?

ם  ע פ ת ב ר ח א
אחרת,  תפסתי  הגיעה,  שלא  הסעה  הזמנתי 
לזו – הופיע הנהג  ובדיוק כשסיימנו לעלות 

הראשון שהוזמן.

לא  כאילו  אני  שם.  שהלך  מה  תשאלו  אל 
הייתי קשורה לעניין. הם, שני הנהגים, בכל 
התווכחו  זה,  של  בזקנקנו  זה  תפסו  אופן, 
כלומר,  עגלות,  והתווכחו בשפה שרק בעלי 

בעלי ההסעות, מכירים, ובסופו של דבר?
בסופו של דבר נשארתי על המדרכה על טפי 
אבל  נוספת,  הסעה  הזמנתי  מטלטלי.  ועל 
עד שזו הגיעה נרדמו הצאצאים, וזו צפצפה 

לשווא בכביש שליד הבית.

בפעם אחרת לא הזמנתי שום 
הסעה.

במקום להזמין הסעה – 
הזמנתי אלינו הביתה 
הדודים  את 
רצינו  שאליהם 
להגיע. הזמנתי 
לשעה  אותם 
אחר  חמש 
הצהריים, 
כך חשבנו 
ל  צ נ ל
ה  מ כ
ת  ו ע ש
מעניינות 
בצוותא 
עם  יחד 

הילדים.
ה  ע ש ה
וחצי  שבע 
 . ה ע י ג ה
ארוחת  שעת 
שעת  הערב, 
ההשכבה לישון 
הדודים,   והם, 

אינם.
כמו  הם  "דודים 
חשבתי   - הסעות"  
לעצמי. "קובעים אתם שעה 
וצריכים לדעת להוסיף לה מספר 

שעות".
טפם  על  הגיעו  הם  רבע,  פחות  בשמונה 

ועל  מטלטליהם.
מה אומר?

בשעה זו לא כל כך שמחתי בביקורם.
זה  "ככה  התנצלו.   הם   – "מצטערים" 

כשתלויים בהסעות".

44

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

צרה של הסעה 
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"
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יצא לכם פעם להזמין הסעה מאורגנת?  אם לא - תכירו את 
החוויות כאן, אם כן - פשוט תזדהו
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

"אהה, ערב לביבות, עם עשרים סוגי לביבות?"
"אהה".

)שיחה עם גיסתי, חודש קודם חנוכה(!!!!!
הן שוב אורבות לי בכל פינה, אותן נשים מושלמות עד כאב. 
ומתוקתקות,  מטופחות  אפשרי,  מקום  בכל  לי  אורבות  הן 

שולפות מולי את כלי הנשק שלהן.
חנוכה.  בערב  כפולה  בהנאה  מולי  מחייכות  שלהן  הפנים 
ותאמינו לי, ניסיתי הכל כדי להימלט. אפילו התחפרתי מתחת 
וימסך  מהומה  שיחולל  מאוורר  הפעלתי  הפוך,  לשמיכת 
רעשים, אבל הקול שלהן בקע מבעד לנוצות שהתעופפו לכל 
אותו  לתפור  בתכנון  הפוך,  בשמיכת  קרע  כמובן,  )נו,  עבר 

בעשור הקרוב(. הן מוצאות אותי ברגעי משבר.
כמו אתמול.

אני  שבו  הספר  בית  לכיוון  בבוקר  בשמונה  מהבית  יצאתי 
מוסרת הרצאות בתחום התקשורת, לא לפני שהפלתי את כל 
ארון הבגדים על הרצפה, כדי לשלוף משם את הקפוצ'ון של 
מימי. הראיתי לה עשרה אחרים שהיא יכולה ללבוש הבוקר, 
ולא, היא התעקשה דווקא על הקפוצ'ון בצבעי התכלת, כי כך 
נדמה לה שהמורה אמרה. מורות, בבקשה תפסיקו להגיד... 

רק תגידו: תעשו את כל מה שאימא אומרת!(
מהסוג  הבוקר  דגני  וקופסת  השולחן,  על  נותרו  הממרחים 
שהבטחתי לעצמי שלא יעבור את מפתן ביתי )הסוג הזה של 
הפצפוצים המיניאטוריים האלה שיודעים להתפזר בכל מקום 
בלתי אפשרי בבית( התפזר כמובן בכל מקום בבית. תיאמתי 
הספר  מבית  לטוס  חייבת  הייתי  בארבע.  שיחזור  הבעל  עם 
אחרי  מוסף,  ולסגור  שהתקיימה  דחופה  לישיבה  למערכת 
ביתיים  פרויקטים  בהזנחת  שהתבטא  במיוחד,  עמוס  שבוע 
כדי  לבית,  להיכנס  הצלחתי  בשש  רק  "הקריירה".  לטובת 
לגלות את הממרחים שנותרו על השולחן, את שיעורי הבית 
של הבת שטרם הוכנו ואת המשחקים, כן, נכון ניחשתם, גם 
הם בכל מקום. איך אמרה לי חברה טובה? סובבי את הראש 
רגע לפני שיצאת, כמו נציב מלח. זה מה שתראי כשתחזרי, 

עם עוד כמה תיקונים לתמונה.

מכולם  לדרוש  התחלתי  כאן?"  קורה  מה  "הצילו, 
להתייצב תיכף ומיד להציל את המצב. או ליתר דיוק את מה 
אל  מתנצל.  מבט  לעברי  שלח  הבעל,  והוא,  ממנו.  שנשאר 
תשאלי, שמרתי על הילדים, אבל היה מקרה חירום בעבודה. 
בין הילדים לטלפון הבית איבד צורה.  ותוך כדי אני רואה 
הן  רגע  בעוד  והבלתי אפשריות,  ההזויות  הנשים  את  אותן, 

תגענה...  הסתובבתי נבוכה בין חדרי הבית. לרגע חשבתי כי 
טעיתי בבית, שכן אף פריט לא היה מוכר, עד שקלטתי את 
עבר  הסלון  העיצוב.  כללי  את  שינו  הילדים  הגדול,  הברוך 
הגיעה  השינה  וחדר  השינה,  לחדר  המטבח  הילדים,  לחדר 

למרפסת.
היו  הבגדים,  הם,  מהארון.  נפקד  הבגדים  של  מקומם 
שרועים בכל מקום אפשרי מלבד על המדף, ואילו הספרים, 
נקודה  עוד  הנה  מאלה?  בכלל  לנו  היו  רגע,  צעצועים... 
למחשבה. גם אם תקדישי עשר שעות לארגון וסידור הבית, 
אין  שעה  ובתוך  הילד,  של  היוצר  פרי  אחת  טורנדו  סופת 
את  לבצע  ומיהר  הבעל  פסק  אותם",  נקלח  "קודם  זכר.... 
המלאכה, בעוד אני מתווכחת עם הרצון להיות קצת אחרת, 
והדמעות שמבצבצות בקצה העין ו... הטלפון צלצל. מאחורי 
הקו: ההזויה התורנית. "מה קורה )טון קליל(? מה אתך?" 
"מה אתי?" )היא שואלת, ומה אני אמורה לענות לה, שסנדי 

הגיע לביקור בישראל, אבל רק בבית שלי?!(
 "את יודעת, הבלגן של אימא שכל השבוע נעדרה מהבית", 
אני מצליחה לדחוף את המכונה הראשונה  בעוד  לה  עניתי 
לתוף. "אימא, אני רעבה", הבת שלי מזכירה לי שלא בישלתי 
בישלתי  אני  רעבה?  שלך  הבת  ואבוי,  "אוי  יומיים.  כבר 

מראש לשבוע והקפאתי, כדי שלא נידרדר חס ושלום למצב 
כך  לפחות  התעלפתי.  בצהלה.  לי  סיפרה  ההזויה  כזה", 
חשוך  לחשוך,  הפך  המואר  החדר  כי  המציאות,  מוכיחה 
והשבת?  שלך?  הילדים  ואיפה  בישלת?  מה?  "את  מאוד. 
היא  מזמן..."  כבר  הילדים במיטות  "אה,  גמגמתי.  ומתי..." 
ופתאום  שלי.  הלב  מיתרי  על  לפרוט  בעליצות  המשיכה 
"לביבות,  טיגון.  של  רעש  אוזניים,  מחריש  רעש  שמעתי 
אני עכשיו עמלה על לביבות לחנוכה. כל המשפחה מגיעה 
מעולה".  במתכון  להפתיע  חייבת  אני  לביבות,  לערב  אליי 
לביבות?"  סוגי  חמישים  מכינה  את  לביבות,  ערב  "חנוכה, 
השנייה.  בפעם  שאתעלף  לפני  הטלפון  את  לסיים  מיהרתי 
והזויה  הזויה שנייה  הסאגה טרם הסתיימה. למחרת בבוקר 
שלישית דיווחו בצהלה בלתי מוסברת, כי הן כבר הקפיאו... 
)הקפיאו? אצלי הם לא היו מגיעים אפילו לקופסא, מהמחבת 
ממזמן  אצלי  יצא  המקפיא  בעצם,  לפה...  הישר  ומשם  ליד 
או  לביבות  להקפיא  טוב  אם  מושג  לי  ואין  שימוש,  מכלל 
לא(. והחלק הקשה ביותר מגיע מיד לאחר קריאות הצהלה 
מתחיל:  בסאגה  ב'  פרק  אז  או  האישיות.  השכם  וטפיחות 
"תתחילי עכשיו, כל יום לביבות מסוג אחר" )מתי בדיוק?(. 
)עצה ראשונה מפיה של גיסתי ההזויה שרוצה שאני! אארגן 
עבודה  תכנית  "תכתבי  כבר?(  אמרנו  הזויה  לביבות.  ערב 
ותפעלי לפיה", עצה שנייה. )לפעול לפי תכנית עבודה? יש 
לי מספר בוסים קטנים שמשנים את דעתם מדי רגע ומכתיבים 

לי את החיים.( 
"אל תשאירי את הכל לרגע האחרון!" )מה, באמת? יו, איזה 

רעיון! איך לא חשבתי על זה קודם?( 

הן נמצאות בכל מקום, הנשים שמארגנות ערבי לביבות 
למשפחה. הנשים שמקפיאות אוכל חודש מראש ומנקות 
נשלחו  כבר  ואוזני המן שלהן  קודם פסח,  שלושה חודשים 
בט"ו בשבט. אבל יש גם אותנו, הנשים שלא יודעות לקרוא 
גומי  כמו  הידיים  בין  לנו  מסתבכים  התאריכים  תאריכים, 
מקפיאים  איך  לי  תסבירו  הרגליים.אולי  את  לנו  וקושרים 
וגם ארוחת  לביבות כשצריכים קודם לבשל ארוחת צהריים 
ערב? כשגיסתי ההזויה התקשרה שוב כדי לארגן את הערב 
לביבות אצלי בבית, הסברתי לה ברצינות, כי חשבתי השנה 
שמעו  הילדים  כי  בבית,  אצלה  דווקא  לביבות  ערב  לארגן 
לוותר...  מוכנים  לא  והם  מדהימות  לביבות  הקפיאה  שהיא 

הפעם אני הייתי על תקן ההזויה מול צליל הניתוק שלה. 

ערב לביבות

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com

ואיך אפשר לסיים את הסיפור מבלי לתת לכן 
מתכונים מדהימים של לביבות? 

שלי,  הדוד  של  מהמטבח  הראשון  המתכון 
השף יהודה פוטש.

גם בזמן מחאת הקוטג' הח"כים של הכנסת 
הקלות  הקציצות  על  ליהודה  ויתרו  לא 

והטעימות אותן הכין מדי יום חמישי. 

לביבות חלביות בטעם של פעם
החומרים: 
גביע קוטג'

2 ביצים
2 כפות גבינה צהובה מגורדת של תנובה

4 כפות קמח
מלח ופלפל

את הכמות לפי כמות הסועדים.
חמות.  בעודן  נחטפות  הן  קציצות,  מטגנים 

אפשר להגיש אותם עם רוטב עגבניות בצד.

"שניצל" גבינת עזים
עוד מנה שיש לה קופצים...

החומרים:
גבינת עזים

פירורי לחם 
פפריקה מתוקה 

קמח לבן שאינו תופח 
ביצים

אופן ההכנה:
פורסים את הגבינה לפרוסות שוות, מערבבים 
בקערה את פירורי הלחם, הקמח הפפריקה, 
ובקערה נפרדת טורפים את הביצים, טובלים 
כמו  בדיוק  פרוסה  כל  טובלים  הגבינה,  את 
סמוך  הצדדים.  משני  קלות  ומטגנים  שניצל 
לפי  שחור  ופלפל  מלח  בוזקים  להגשה 

הטעם.

תודה  אז  שלי,  למייל  נשלח  הזה  המתכון   
להוגת המתכון, הלביבות האלה פשוט להיט 

אצלי בבית, גם לא בחנוכה.
 

לביבות גזר והפתעות לחנוכה
החומרים:

4 גזרים מגוררים דק
1/2 בננה קצוצה

חופן צימוקים
1/2 כוס פירורי לחם

3 כפות קמח
1/4 כפית אבקת אפייה

1/2 כפית קינמון
2 ביצים

קציצות  ליצור  החומרים,  כל  את  לערבב 

שטוחות ולטגן.
רטבים לבחירה:

שמנת חמוצה + אבקת סוכר )מכל שמנת עם 
1 כף אבקת סוכר(

סירופ מיץ תפוזים וסוכר )כמות על כמות עד 
שמסמיך(

גלידת וניל
אבקת סוכר

המלצה קולינרית 
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שרה לא מאמינה למשמע אוזניה ובעיקר למראה עיניה: "לפתע החדר המואר הפך לחשוך, 
חשוך מאוד. מיהרתי לסיים את הטלפון לפני שאתעלף בפעם השנייה"  איך אמרה לי חברה 
טובה? סובבי את הראש רגע לפני שיצאת, כמו נציב מלח. זה מה שתראי כשתחזרי, עם עוד 

כמה תיקונים לתמונה  על ילדים, לביבות ואמהות 'מושלמות' 
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זה היה בערך כשמנחם נכנס לישיבה קטנה, בין כל קשיי 
ההתאקלמות שפסחו עליו בשל היותו בחור חברותי ביותר 
והחיכוך המתמיד עם המערכת, כלומר עם הצוות החינוכי 
שמשום מה ראה בו לעיתים גורם מאיים- הוא קלט לפתע 

שהוא טיפוס ציני.
מה זה ציני? גם הוא שאל את עצמו את השאלה הזו, אבל 
זה היה משהו בין ההערות העוקצניות שנהג לשגר דרך קבע, 

לבין הלעג ששכן בו כלפי כל דבר שזז. 
וגם אם הוא בעצם לא היה משהו שזז באמת אלא היה 
דומם מאין כמותו, הוא תמיד ידע להזיז אותו איכשהו ולתת 
לו חיות רק כדי לדרוך עליו לבסוף, זה היה סוג של חוש 

הומור, החבר'ה אהבו את זה.
הוא הגיע לשיעור ג', שם לפתע כל הבחורים בשיעור הופכים 
לרציניים ומאופקים, וכל אימת שאמרת לידם את מילות הקוד 
ישיבה גדולה, חזקה עליהם שהם מייד היו תופסים איזה סטנדר 
ומתחילים להתנענע בקצב... או כך לפחות מנחם ראה את זה.

בשלב הזה משהו כבר הפריע למנחם, הוא שם לב לפתע 
שאין לו ממש חברים, כלומר, היו לו חברים אבל לא כאלה 
שממש ידעו עליו משהו, רק מהסוג הזה שאתה נהנה לדבר איתם 
בצורה שטחית ולצחוק הרבה מהשנינות ומהלשון המושחזת.
כלומר לא שהוא היה צריך באמת חבר אמיתי כזה... נו באמת.
אבל בכל אופן, הוא ידע שמשהו בהתנהלות החברתית 

שלו קצת מרוחק כזה.
הוא הבין את זה יותר כשנכנס לישיבה גדולה, שם לפתע 
הוא קלט שעד שאין לו משהו שמכריח אותו ליצור קשר עם 
מישהו )חברי חדר, חדר אוכל, נתקעת בו(, הוא פשוט לא 

יעשה את זה.
ולמה? הוא שאל את עצמו מפעם לפעם, ובכן תביט בהם, 
ענה לו עצמו בהזדמנות הראשונה, הבחורים הילדותיים האלה 
שמתחרים ביניהם מי מכיר יותר בחורים בישיבה, הם כל כך 
צפויים, נאיביים, אתה יכול פשוט לעמוד מן הצד ולצחוק, 
מה אתה רוצה גם לדבר עם החבורה שם? לא לא לא, אתה 
תבלוט שם כמו שלט חוצות קרוע, כולם יסתכלו עליך וינידו 
לך בראשם, זה יהיה ממש מוזר אם פתאום תצטרף לשיחה, 

אתה לא יכול לעשות את זה.
ואז הוא קלט שהוא בבעיה, הציניות השתלטה עליו, הקול 
הקטן הזה שתמיד גרם לו לפלוט את אותן הערות עוקצניות 
בכל הזדמנות, ולהתחבב על כל מי שהיה בסביבתו, כרגע פעל 
כנגדו, את אותם פגמים שעינו החדה תמיד קלטה באחרים, 
הוא מצא כרגע בעצמו, אל תיגש אליהם, אמר הקול, חבל 
לך, אין לך באמת מה להציע, וגם אם כן, תחכה לשעת כושר, 

שלא תיראה צפוי מדי.
כלפי חוץ הוא המשיך להראות פנים שוחקות, אבל מבפנים 
התחוללה מלחמה, הוא גילה שהוא איננו מסוגל לקבל מחמאות 
כמו שצריך, מה תגיד עכשיו? שאל אותו הקול הקטן של 
הציניות   בשעה שמישהו החמיא לו על דבר מה, תסמיק? 
תגיד- "וואו באמת אני חושב שאני מוצלח!", אתה יודע 
איך הם יסתכלו עליך? וחוץ מזה הכל נאמר מתוך נימוס, 
שלא תעוף על עצמך חלילה, אתה יודע שלאנשים אחרים הם 
יכולים לומר בדיוק הפוך, אז בוא נרגיע... פשוט תאמר איזה 
משהו לא מחייב ותעביר את המצב הלא נעים והנאיבי הזה.

הוא גם לא היה מסוגל להודות למישהו באופן מושלם, 
תמיד זה היה נשמע לו לא אמיתי מצופה בפלסטיק, הציניות 
דרשה שהכל יהיה מושלם, אם אתה לא מרגיש שזה יוצא 
מהצינורות של הלב אז אל תאמר את זה, כך היא טענה, אתה 

נשמע ממש מגוחך.

הוא עדיין לא ידע בדיוק להגדיר מהי ציניות, אבל הוא 
כבר קלט שיש שני צדדים למטבע, חלק אחד חלקלק ונחמד, 

והחלק השני, נו נו, יש יותר טובים.
עם סיום גיל ההתבגרות שלו, הוא הבין שהוא צריך להתחיל 
להילחם בציניות, לא בקטע החביב שלה זה שגורם לאנשים 
לצחוק ולאווירה טובה באופן כללי, אלא בחלק שאותו התחיל 

לכנות "מדבר צין".
כן, הוא הרגיש שהציניות התחילה להפוך אותו למעין 
מדבר, מקום בו אין לחלוחית הכל יבש כמו קרש, ושום רגש 
לא נראה באופק, הציניות לא נתנה לחוות שום דבר בצורה 
שלימה, היא תמיד עמדה שם על המשמר לבל יחליט להשתגע 
פתאום ולהשתחרר, הוא תמיד שם לב לאיך שהוא נראה בעיני 
אחרים, הוא פחד לדבר לפעמים, כדי שלא יחשבו שהוא לא 

חכם, )ואם לומר את האמת זה עבד...(.
בהתחלה הוא פשוט התחיל לנסות לומר דברים פשוטים 
בלי שום ציניות, משפטים בסגנון "זה ממש ריגש אותי", או 
"אני לא יודע איך להודות לך", משפטים שהיו מוקצים מחמת 
מיאוס קודם לכן, מכיוון שהיו שייכים לחלק הנאיבי ביותר 

של התקשורת האנושית.
לאחר מכן הוא החליט לנסות להשתלט על עצמו כשעלה 
לו איזה משפט עוקצני ועסיסי על הלשון, הוא ידע שגם אם 
זו לא הבעיה, זה בודאי חלק ממנה, חלק מהגישה שנותנת 
דרור לחיפוש אחר פגמים וחסרונות, באחרים ולאחר מכן 

בעצמו, וואו, זה היה קשה לפעמים...

כלומר, לפעמים אנשים מתנהגים בצורה שממש דורשת 
התייחסות, כמו אותו אחד שלבש את הנעליים הפוך בטעות 
וראשו של מנחם קישר את זה ישר לאימת הדין )זה היה 
באלול(, או אותו בחור שהסכים "לאחר שכנועים רבים" 
לגשת לשידוך עם ביתו של אחד הגבירים הגדולים באנגליה, 

וכי אפשר להשאר אדישים ולא לזרוק משפט?
אבל ככלות הכל, מנחם הרגיש משהוא משתנה, הוא התחיל 
לקבל מחמאות בצורה טובה, ולפעמים אף אזר עוז להוסיף 

עליהן בעצמו...
הוא שיתף אנשים בתחושותיו ולבטיו, גם כשהציניות בירכתי 
מוחו ממש עשתה לו את המוות, משהו באישיותו התעדן, 
לפעמים הוא אפילו תפס את עצמו על תמימות אמיתית, זו 
ששייכת לאנשים הלא חכמים, ממש כך, אבל זה כבר לא 

הפריע לו.
הציניות, כך למד, היא גורם משתק, גם לאנשים שהיא 
מופנית כלפיהם וגם- ואולי בעיקר- לאנשים שמשתמשים 
בה, אנשים שרוצים לזרום, לא לפחד מעצמם ולא לסבול 

מביקורת עצמית נוקבת כל הזמן, צריכים להילחם.
כמובן גם לאחר שנגמל מהציניות, מנחם עדיין נשאר עם 
אותו ראש, ומדי פעם עוד יכולת לשמוע אותו מסנן איזה 
משפט עוקצני כלפי תופעה כזו או אחרת שגירתה את בלוטות 
הציניות שלו, אבל מייד לאחר מכן הוא היה מתנצל ומסנן, 

פשוט הייתי חייב...

משל ושנינה // משה ולדר
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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 



מרבית הפיצות בישראל מכילות תחליפי גבינה. 
פיצה מעדנות מכילה 100% גבינה* אמיתית! 

ועכשיו, בכשרות מהודרת!

*

חדש! בכשרות                באריזה עם פס הזהב
 מכיל גבינת עמק, 

ראה ברשימת הרכיבים.
*ההתייחסות היא לרכיב הגבינה במוצר. ראה רשימת רכיבים מלאה.
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