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אם ירצה ה'

רוב רובו של עם ישראל אימץ לעצמו מטבעות לשון: 'אם 
ירצה השם', 'בעזרת השם' וכדומה. הם שוזרים תדיר ביטויים 
כי  להכרתם  בולטת  הדגשה  בכך  קיימת  בשיחותיהם.  אלו 
עליון  כוח  קיים  לא האדם הוא המפעיל את המאורעות, אלא 
להכיר  האדם  על  המעשים".  כל  את  ויעשה  עושה  ש"עשה, 
כל  לאדם  יועילו  לא  עזרתו  וללא  ה'  רצון  שבלעדי  בעובדה 
כישרונותיו וכל מאמציו. בלי הקב"ה אי אפשר לעבור את מפתן 

הדלת, ועם הקב"ה ובעזרתו, אפשר לבקוע את הים.
רבינו ישעיה הלוי זצוק"ל, הידוע בכינויו השל"ה הקדוש על 
שם ספרו 'שני לוחות הברית' מתעכב בפרשות המסעות, בהם 
אנו קוראים בתורה שוב ושוב את הפסוקים: "על פי ה' יחנו ועל 
וזה לשונו  זה הוראה לדורות,  כי  ייסעו", אז הוא כותב  ה'  פי 

הטהור:
"יש רמז מוסר בכאן על כל פעולה או תנועה שהאדם עושה, 
או בעזרת השם. למשל, בלכתו בדרך  ירצה השם,  יאמר: אם 
במקום  לחנות  ובדעתי  יתברך,  השם  בעזרת  נוסע  הנני  יאמר 
פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. וכשבא למקום החניה אז יחזור 
וייתן שבח, ויאמר הנה בעזרת הש"י באתי הנה, ובדעתי ליסע 
לזמן פלוני בעזרתו יתברך אם ירצה. נמצא שם שמים שגור בפיו 
בשעה שעולה במחשבתו, ובשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו".
שאחר  אדם  תראה  "אם  מהחכמים:  אחד  פעם  אמר  וכך 
לרכבת  לבוא  אלא שהקדים  אחר,  תאמר שהאיש  אל  לרכבת, 

השנייה, שהרי הכול בידי שמים".
 



בפרשתנו, פרשת ויצא, אנו מוצאים סמך יפה לעניין, ואולי 
זו. אנו קוראים בתורה שיעקב  אף כאן המקור להנהגה טובה 
אבינו בשעת צאתו מבית אביו יצחק מבקש )בראשית כח, כ(: 
"ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר, ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלקים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה 

ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הוֵֹלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש".
וכי  עמדי",  אלוקים  יהיה  "אם  הכוונה  מה  התמיהות  ורבו 
היה לו ליעקב אבינו ספק קל אם אלוקים יהיה עמדו?! והרי 
כל תהלוכות אבותינו הקדושים מלווים היו עם אלוקים על כל 

צעד ושעל?!
וביאר המגיד והמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א 
כי יש כאן יסוד גדול ולימוד ענק: יעקב אבינו יוצא בחשש את 
בית אביו מולדתו ומרחיק אל עבר הדוד לבן הארמי. הבאות 
אומר  העתיד.  בחובו  צופן  מה  יודע  אינו  איש  נעלמים,  בגדר 
יעקב אבינו לפני הקב"ה ומקבל על עצמו נדר: מהיום, לצרף 
שם שמים לכל תוכנית לכל משאלה. מעתה, הוא מוסיף ואומר 

"אם יהיה אלוקים עמדי", בדרך בו הוא הולך.
*

להבדיל בין הקודש ובין החול. בימים אלו נסגר ספר התקציב 
של עירית חדרה, וכמו כל שנה הוא מלווה בהרבה עמל, הרבה 
דיונים, הרבה 'כיפופי ידיים'. היו רגעים בהם גם אני – כחבר 
וחשתי  ללב  אישית  נסחפתי בעלילה, לקחתי    - העיר  מועצת 

תחושות ניצחון וכישלון מכל צד.

הכול  השם".  ירצה  "אם  ואמרתי:  התחזקתי  מסוים  בשלב 
"בעזרת השם", כלום לא ממני, ודבר לא שייך אלי. זה לא אומר 
שהפסקתי ללחום על כך שהתקציב יהיה יותר חברתי, יותר עם 
חמלה, עם בשורה לכלל התושבים. ממש לא עצרתי. המשכתי 
ללחום, להיאבק ולהפעיל לחץ עד הרגע האחרון, אבל מתוך 
ומתוך  לגמור",  המלאכה  עליך  "לא  של  אמונה  מתוך  רוגע, 
הכרה כי יש מי שמנהל את העולם, ואחינו החילוניים אוהבים 

לקרוא לזה "כוח עליון".
 - והידיעה  ההבנה  ומתוך  הזו  מהעמדה  דווקא  ותתפלאו: 
הדברים התחילו יותר להתיישב ויותר להסתדר. וכששאלו אותי 
העיתונאים בעיר, האם אצביע בעד התקציב? תשובתי הפתיעה 

אותם. אמרתי להם: אם ירצה השם.
זו התשובה הכי נכונה והכי מרגיעה בעולם

 
 

השם  חילול  כדי  תוך   - לתודעתנו  פרצה  האחרון  בשבוע 
מחפיר - פרשיית המוהלים. את האמת אומר כי הנני מכיר את 
דברים  על הרבה  אותו  מוקיר  ואף  ימימה  מימים  אסולין  הרב 

טובים שעשה במהלך חייו.
את עמדתי החד  בעניין הפרשייה האחרונה, הבעתי  אמנם, 
מקוממים  הבאמת  הדברים  נגד  והברורה,  הנחרצת  משמעית, 
כל  את  לגבש  ניסיתי  מאחוריהם.  לעמוד  שיכול  אדם  שאין 
בינתיים לא עלתה בידי.  לנוסח אחיד, אך  חברי מועצת העיר 

עד אז ובמקביל , אני חושב שבימים אלו פחות חשוב הצהרות, 
דיבורים, גינויים ואמירות ויותר חשוב מעשים בשטח. יש לזכור 
כי חז"ל כבר אמרו לנו והטביעו זאת בלשונם: "חכמים, היזהרו 

בדבריכם".
ובכלל  אסולין  ברב  עתה  להשתלח  מאוד  קל  האמת,  למען 
המוהלים בארץ, אבל יש לזכור כי גם כאן יש להיזהר בדברים 
שכן רוב המוהלים עושים עבודת קודש באמונה מתוך מסירות 
בטוחני  לדין.  דין  ובין  לדם  דם  בין  להפלות  מבלי  והקרבה, 
שעושים  מי  את  ולהוקיר  להעריך  יודע  בישראל  שהציבור 

מלאכתם באמונה.
ואלו הנלחמים בגזענות, שיידעו שהדרך הוא לא בדיבורים 
רק במעשים. נקרב נא את ילדי העולים, נתחבר אליהם באהבת 
ישראל, נצרף אותם ונשלב אותם בעשייה וביצירה. יחד שבטי 
ישראל זה המוטו של 'מדעים ויהדות' וזה מה שלימדונו חכמינו 

ז"ל: "דרך ארץ קדמה לתורה".



ידידי   - היוצא  המשמר  את  לברך  זו,  מכובדת  במה  אנצל 
היקר ינון פלח ואת המשמר הנכנס - ידידי היקר אבי גרינצייג, 
בהצלחה בדרככם החדשה, ויהי נועם ה' אלוקינו עליכם ומעשי 

ידיכם יכונן.
 

שבת שלום יחד שבת ישראל 

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

נלחמתי לתקציב חברתי יותר. בניין עיריית חדרה

 בשלב מסוים התחזקתי ואמרתי: כלום לא ממני, ודבר לא שייך אליי  זה לא אומר שהפסקתי 
 ללחום על כך שהתקציב יהיה יותר חברתי, ממש לא. המשכתי ללחום, להיאבק ולהפעיל לחץ 

עד הרגע האחרון, אבל מתוך רוגע



רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח
הן

 כ
לי

גי

36
השנה לאתשלומים

סופרים מלאי!

במחירים
הכי זולים!

מקררי
שארפ

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

מקרר
לדירות 
שכורות

27
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 990 ₪

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

ל-36 חודשים החל מ:ל-36 חודשים החל מ: 790 ₪ החל מ: 890 ₪ל-36 חודשיםהחל מ: 990 ₪

מייבש
כביסה

8 ק"ג

35
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1290 ₪

מבחר 
מייבשי
כביסה

זנוסי

במחירים מיוחדים!

מייבש 
כביסה

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 790 ₪

3 שנות
אחריות
מלאות!

החל מ:

מחסלים הכל במחירי כאסח וגם ב-36 תשלומים!!

החל מ-1090 ₪

החל 
מ-

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪החל מ-2090 ₪

30₪

מזגן לחדר שינה

ל-36 חודשים

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

תנור
דו תאי

52
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 1890 ₪

תנור
בילד

אין

תנור 
משולב

21
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 27

ל-36 חודשים
₪ 290₪החל מ: החל מ: החל מ: 790 ₪ החל מ: 990 ₪

כיריים
קרמיות

24
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 890 ₪

כיריים
גז

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

מכונות
כביסה

בוש / סימנס
קונסטרוקטה

במחירים
הכי זולים!

ל-36 חודשים

מכונת
כביסה

5 ק"ג

24
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 890 ₪

תוספת 199 ₪
אחריות
מלאה

ל-5 שנים!
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

ימי החנוכה קרבים ובאים, ואיתם הסופגניות. לא רק קלוריות ושמן יש בהם, אלא עוד 
מרכיבים נוספים, שיש לתת את הדעת על כשרותם. 

הסופגנייה עתירת הקלוריות היא, ללא ספק, מלכת 
במשנה  לראשונה  נזכר  "סופגן"  החנוכה.  מאכלי 
במסכת כלים: "כדי לאופות בישן סיפגנים". ובמסכת 
ופירש  והאיסקריטים",  והדיבשנים  "הסיפגנין  חלה: 
ועשוי  רכה  שבלילתו  לחם   – "הסופגנים  הברטנורא: 

כספוג". ביידיש נקראות הסופגניות "ּפָאנטשקעס.
מטוגנים  מאכלים  לאכילת  ההסבר  חז"ל,  פי  על 
כזכר  הוא  בחנוכה,  ולביבות,  סופגניות  כמו  בשמן, 
ל"נס פך השמן" שבו שרתה ברכה במעט השמן שהיה 
במשך  המקדש  מנורת  להדלקת  הספיק  והוא  בפך 
הרמב"ם  אבי  הדיין  מיימון  רבי  בשם  ימים.  שמונה 
מנהג  ואפילו  מנהג  בשום  להקל  "אין  שכותב:  מובא 
קל. ויתחייב כל נכון לו עשות משתה ושמחה ומאכל, 
לפרסם הנס שעשה השם יתברך עמנו באותם הימים. 
ופשט המנהג לעשות סופגנין ...והוא מנהג הקדמונים 

משום שהם קלויים בשמן..."
במאמר זה ננסה להקיף את סעיפי הכשרות הנצרכים 
יש  מה  על  נדע  כך  הכנתה.  ודרך  הסופגנייה  למתכון 

להקפיד וממה יש להיזהר.

רכיבים:
הסופגנייה הקלאסית מכילה: קמח, שמרים,  ברנדי, 
ביצים,  מלח,  מרגרינה/חמאה,  סוכר,  ואבקת  סוכר 
תות/ריבת  ריבת  רום,  או  וניל  תמצית  אפיה,  משפרי 
חלב, גרידת לימון או תפוז, מים, שמן לטיגון, שוקולד 

לציפוי. 

קמח: 
הקמח, כידוע, נגוע בחרק בשם "חדקונית". משפחת 
הגדולה  החיפושיות  משפחת  היא  החדקוניתיים 
מינים,  כ-60,000  בה  יש  בעולם.  במינים  והעשירה 
מהם 200 בארץ. קדמת הראש של החדקונית מוארכת 
ודומה לחדק. הנקבה קודחת בעזרת החדק שקע בתוך 
החיטה, ומטילה בה את הביצים. מהביצה בוקע זחל. 
בגמר גידולו בונה לעצמו הזחל "חדר" שהוא למעשה 
מתפתחת  מה  זמן  לאחר  החיטה.  מאבקת  התגלמות 

מהזחל חדקונית חדשה. 
נטחנה  החיטה  שהרי  לקמח,  החרק  מגיע  מהיכן 
דק לקמח? ובכן, אמנם החרקים ברחו מהחיטה לפני 
טחינתה או נטחנו ונתבטלו, אך חלק מהביצים נותרו 
בהתפתחותם  ממשיכים  לקמח  ובהגיעם  בשלמותם 
לחרקים בוגרים. על כן, יש להקפיד שהקמח לסופגנייה 
עם  העבודה  שסביבת  חשוב,  פחות  ולא  כראוי.  נופה 
הסופגנייה הינה נקייה משאריות קמח של יום האתמול, 
יש  זאת  שכן  נופה,  שכבר  לאחר  גם  להתליע  שעלול 

לדעת: ביצים עוברים גם את הנפה הצפופה ביותר. 

שמרים:
שמרים  הבצק.  את  להתפיח  תפקידם   - השמרים 
מורכבים מחיידקים, אשר הוזנו במולסת סוכר וכדומה, 
לא  השמרים  ברכיבי  אמנם  ומינרלים.  ובוויטמינים 
נמצאו בעיות כשרות חמורות, אך לצורך הומוגניזציה 
באמולסיפייר  שימוש  קיים  טריים  שמרים  של  בעיקר 
]חומר מתחלב[, שתפקידו בתעשיית המזון הוא לאחד 

שומן ומים. חומר זה עלול להיות מופק מבעלי חיים 

סוכר: 
באם  רק   - סוכר  ואבקת  לכשרות  זקוק  אינו  סוכר 
ישנה ודאות שאינה מכילה תוספות מעבר לסוכר טחון 

- אינה זקוקה להכשר. 

מרגרינה / חמאה: 
מרגרינה ודאי שזקוקה להכשר, בעיקר בשל החומר 
למים.  השומן  בין  לאחד  כאמור  שתפקידו  המתחלב, 
כי  חשש  יש  כלל,  הכשר  ללא  במרגרינה  כן,  כמו 
לחשוש  שיש  כמובן  חיים.  בעלי  של  משומן  יוצרה 
כאן  למרגרינה,  כתחליף  חמאה  מכילה  הסופגנייה  כי 
בחמאת  לשימוש  מהחשש  יותר  גדולה  הבעייתיות 
עכו"ם. ומהבעייתיות באכילתה לאחר או בתוך ארוחה 
קונדיטוריות  החלו  האחרונות  בשנים  ואכן,  בשרית 
הגבוה  מחירה  אף  שעל  בחמאה,  להשתמש  יוקרה 

טעמה משובח ומעודן יותר מהמרגרינה. 

משפרי אפיה: 
האפייה.  בתעשיית  רבים  תפקידים  אפייה  למשפרי 
בין היתר תפקידם לשמור על אורך חיי המדף, טריות, 
משפר  ועוד.  אחידה  תפיחה  קריספיות,  מרקם,  טעם, 
אפייה מורכב מעשרות חומרי גלם וביניהם "אבקת מי 

חלב", "חומצה טרטרית" המיוצרת מיין עכו"ם ועוד.

ביצים: 
יש לוודא כי נבדקו מדם וכן שלא עבר עליהם לילה 
עליה  שעבר  ביצה  שכן  מהקליפה,  הוצאתם  לאחר 

הלילה אין לאכלה מפני רוח רעה השורה עליה. 

תמציות: 
תמצית ניתן להפיק כמעט מכל דבר בעולם - החל 
כמו- חיים.  בעלי  מחלקי  וכלה  מחצבים,  מצמחים, 
לפני  לדללם  צורף  ויש  ביותר  מרוכזות  התמציות  כן, 
הפצתן, המדלל הנפוץ ביותר הוא גליצרין המופק, בין 

היתר, גם משומן מן החי. 

גרידת לימון: 
גרידת קליפת לימון או תפוז, נפוצה מאוד בתעשיית 
האפייה, בזכות הארומה המיוחדת שמוסיפה הגרידה 
שכדאי  כשרות  ענייני  כמה  ישנם  בהדרים  למאפה. 
לתת עליהם את הדעת: ערלה, תרומות ומעשרות, וכן 
כנימות הקיימות על קליפות כל ההדרים, הנראות כמו 
כתם שעווה. כנימות אלו מתות על גבי קליפת ההדר, 
בכתמי  להבחין  ניתן  שעווה.  במעין  מצופה  כשגופם 
בעיה  ההדרים.  קליפות  גבי  על  בקלות  אלו  שעווה 
נוספת היא בעיית הדונג שהוא חומר ציפוי בו מצפים 
את הפרי לקבלת מראה מבריק, חומר זה הנקרא "לכה" 
יש  כן  על  באכילה,  ואסור  חרקים  מהפרשות  מיוצר 
להשתמש בפרי שלא צופה בדונג זה או שצופה בחומר 

סינתטי כשר.

ריבה: 
השימוש הקלאסי הוא בריבה בטעם תות אשר ידוע 
כנגוע מאד בתולעים, אלא שכיום רוב הריבות הן רק 
בטעם תות ולמעשה אינן מכילות את פרי התות, אלא 
מלאכותיות  טעם  תמציות  בתוספת  מרוסקים  תפוחים 
חלב  בריבות  השימוש  נפוץ  לאחרונה  תות.  בטעם 
ריבה  רכשנו  שלא  לב  לשים  יש  הסופגנייה,  למילוי 

חלבית, שכן אז בעיה לאכלה לאחר ארוחה בשרית. 

ציפוי שוקולד: 
השוקולד לציפוי הינו חלבי בדרך כלל. כמו כן ייתכן 

שעשוי מאבקת חלב עכו"ם. 

הטיגון: 
בישול  לצורך  יהודי  להיות  המטגנת  מפעיל  על 
ישראל, ולדעת מרן השולחן ערוך גם על המניח  את 
המקפידים  ויש  יהודי,  להיות  השמן  בתוך  הסופגנייה 

על היות היהודי שומר שבת.

חלה: 
לאפיה  ולא  לטיגון  מיועד  בהיותו  הסופגנייה  בצק 
קיים ספק האם חייב בחלה, על כן מפרישים מהבצק 

חלה ללא ברכה. 

ונשמרתם לנפשותיכם: 
של  בהקשר  הטומאה  אבות  אבי  הינה  סופגנייה 
בריאות הגוף, שכן היא מכילה: סוכר=סכרת. מרגרינה 
קמח  הרע.  הכולסטרול  את  מטוגן=מעלה  ושמן 
קלוריות:  סכרת.  ומעודד  תזונתי  ערך  כל  לבן=ללא 
500 קלוריות לסופגנייה=השמנת יתר=מחלות רבות. 

כשרות 
הסופגנייה

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות



*8860
לפרטים התקשרו:

סכום מינימום להפקדה בפיקדון וקבלת תנאי המבצע – 50,000 ₪. הריבית האטרקטיבית תינתן למי שימשוך את הכסף בתום התקופה בלבד. אפשרות זמינות הכסף – מדי יום מתום שבוע ראשון. הבנק 
רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. מס ינוכה כחוק.

פטל
פיקדונות מידיים

אפרסמון
פיקדונות לטווח קצר

רימונים
פיקדונות נזילים

דובדבן
פיקדונות הכנסה תקופתית

פיטנגו
פיקדונות דו מסלוליים

פומלית
פיקדונות לטווח בינוני

ענבים
חסכונות בהוראות קבע

קוקוס
פיקדונות לטווח ארוך

פיקדון שנותן ריבית אטרקטיבית קבועה
עם אפשרות למשוך את הכסף בכל יום, כמו בעו"ש.

לקוחות
המקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, יתאימו לכם את הפיקדון הטוב ביותר.כל הבנקים!

מהיום, משקיעים בפיקדונות ונהנים מהפירות!

הכסף שלכם שוכב לשווא בעובר ושב?
אתם יכולים להשאיר אותו זמין וגם להרוויח עליו!
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זהב וקצף

הם התאספו להם בכיכר. אותה 
בליבה  עליהם,  האהובה  הכיכר 
שהם  היכן  אביב.  תל  מדינת  של 
נוהגים להתאסף מפעם לפעם לקונן 
על אובדן הדמוקרטיה וסתימת הפיות. אותה 
ריח  מעט  עם  למופע  נתנו  לא  שבה  הכיכר 
יהדות בערב כיפור להתקיים, רק בגלל שביקש 

לשמור על גדרי צניעות בסיסיים 
ניצבה לה האטרקציה שהציתה את  במרכז 
דמיונם. פסל גבס מוזהב, שאמור להיות דומה 
לראש הממשלה נתניהו הוצב על עמוד גבוה, 

פחות מחמישים אמה. ותהום כל העיר. 
שלישי  יום  של  הבוקר  בשעות  שקרה  מה 
ראש  של  אימרתה  את  מסביר  רבין,  בכיכר 
הממשלה המנוחה גולדה מאיר, לאותו משוגע 
שטען שהם, בבית המשוגעים, הנורמליים וכל 
השאר בחוץ הם המשוגעים האמיתיים. "אתה 
צודק", אמרה גולדה. "אבל אנחנו הרוב". אכן, 
את הכיכר היה צריך להקיף בגדר ולתלות שלט 
המורה כי כאן נמצאים אנשים בעל מוגבלות 

התפתחויות קשה. 
והדברים אמורים כלפי שני הצדדים. רמות 
יכלו  שם,  שהשתוללו  והאנרגיות  האמוציות 
שמונה  לפחות  המדינה  לכל  חשמל  להזרים 

ימים. 
כי חייבים להפיל את הפסל,  הללו טוענים 
שעשו  כפי  שמו,  את  ולאבד  ולנתצו  לרסקו 
אומרים  והללו  הרודנים  גדולי  של  לפסליהם 
והוזזת  במקומנו,  כן  יעשה  לא  וחלילה  חס 

הפסל היא פגיעה באושיות הדמוקרטיה. 
להיות,  יכול  בישראל  שרק  כמו  וכך, 
התהפכו היוצרות. מי ששמר על הפסל שהיה 
כנגד  להחריד,  מטופשת  מחאה,  להיות  אמור 
ההדוקים  חסידיו  היו  נתניהו,  של  "רודנותו" 
עולם  היו מאנשי השמאל.  להסירו  והקוראים 

הפוך על הפוך ראיתי. 
טרם  בכיכר  הזועקים  שאותם  בהנחה 
אנשים  הם  וביומיום  פסיכיאטרית,  הובחנו 
אותם:  לי אלא לשאול  נותר  לא  נורמטיביים, 
מה נסגר אתכם? תגידו אתם רציניים? זה מה 
שישנה את המצב במדינה, בעד או נגד ביבי, 
שפויים  לאנשים  גורם  מה  הזה?  גבס  הגוש 

לאבד את דעתם כך לפתע ביום בהיר וקריר?
הדבר המרכזי שאיבדנו בשיח הציבורי, וגם 

בשיח האישי, הוא פרופורציות. 
ביבי  את  שהפכו  אנשים  ישנם  אחד  מצד 
עוד  יישאר  הוא  אם  לדידם  קיומית.  לסכנה 
רגע בראשות הממשלה, מדינת ישראל פשוט 
תקרוס אל תוך עצמה ותעלם מהמפה. הבעיה 
שהם אמרו את זה כבר ב-2009, מפלגות קמו 

ונפלו, ביבי נשאר וגם המדינה. 
מצד שני, גם האדם העומד בראשות ממשלת 
ישראל איבד את זה, וסימן חלקים בתקשורת 
כאויבי העם, כשכל ביקורת נגדו הופכת אצלו 
גדולה  ממזימה  חלק  שהיא  אישית  למתקפה 
מכהן",  ממשלה  ראש  "להפיל  ומאורגנת 

שהרי מי חלילה יהין לחשוב להחליף את הוד 
רוממותו המכהן. 

ביושר  הרוויחו  בתקשורת  חלקים  אמת, 
הם  נגדם,  הרחבה  הציבורית  הביקורת  את 
המוסרי  המצפן  שהם  בטוחים  הם  מנותקים, 
ושהם יודעים מה טוב, נכון וראוי והמון העם 
לא  נתניהו  אבל  חלילם.  לפי  לרקוד  חייבים 
גם אם  ביקורת,  כל  נגד  הוא  אותם,  רק  תוקף 
היא מגיעה מעיתונאים מהצד הימני של המפה. 



השבוע הזדמן לי ערב אחרי ערב לקיים את 
שני חלקי הפסוק "טוב לכת לבית אבל מללכת 
אל בית משתה". ערב אחד צעדתי אל המתחם 
המכונה "ארמונות חן", כנראה בבחינת "שקר 
הישיבה.  מספסלי  ותיק  חבר  לחתונת  החן", 
מהבועה  אותך  מנתקות  קצת  כאלו  חתונות 
נכנסו  לפרנסתם  לעבוד  יצאו  שגם  שהחרדים 
תורה  בני  רבבות  יש  שכן  נזכר,  אתה  אליה. 
להם  שממתים עצמם פשוטו כמשמעו, שאין 
והעימות  קורה בחוץ  על מה  מדי מושג  יותר 
האחרון בין בנט לנתניהו לא טורד את מנוחתם 
במיוחד, )"אה, אתה כותב ב'קו עיתונות'?, כן 
לומד  אתה  אבל  שכתבת,  משהו  איזה  ראיתי 

כן?!"(. 
בערב שלמחרתו, הלכתי לבית האבל. חבר 
טוב של המשפחה שחלה ותוך זמן קצר נפטר 
שהגיע  הרבנים  אחד  שנותיו.  במיטב  בחטף 
למקום אמר כמה דברי תורה, ואחריהם נעמדו 
אחיו של המנוח לומר קדיש. "רגע רגע", קרא 
אחד מבני המשפחה, ומיהר לקרא לילדיו של 

ילדים צעירים, אחד מהם אפילו  הנפטר, שני 
לא הגיע למצוות, נעמדו וקראו מהסידור את 

מילות הקדיש שאינן שגורות על לשונם. 
מחזות  מדי  יותר  רואים  אנחנו  לצערנו, 
כאלה, של ילדים צעירים וקטנים שלוחשים את 
למעלה,  שעלה  ההורה  על  הארמיות  המילות 
וכבר קהה הרגש. אבל שאתה יושב בסלון בית, 
ושני ילדים שאפילו צעיר כמוך, עוד זוכר את 
 – קדיש  אומרים  שלהם,  והחאלק'ה  הברית 

אתה חוטף איזה "בום" מטלטל.



מורכבים  החיים שלנו  פרופורציות חברים. 
מכל-כך הרבה חלקים, שבמהלך השגרה אנחנו 
ונוטים להתמקד  פשוט לא שמים לב אליהם, 
גם  ולעיתים  קטנים  בחלקים,  או  בחלק  רק 
שוליים. לא כל תזוזה קטנה, או אפילו גדולה, 
תמוטט את כל עולמנו וחיינו. דברים משתנים 
כל העת, באים והולכים כלעומת שבאו, והארץ 

לעולם עומדת. 
בני אדם מסתכלים על העולם מ"החור של 
והמצומצמת  הצרה  המבט  מזווית  הגרוש", 
שלהם באותו רגע נתון וחושבים שכך באמת 
אותם  שמעסיקה  הזו  שהבעיה  העולם.  נראה 
האנושות  לקץ  להביא  שעלולה  זו  היא  כעת, 

ולקריסת הגלקסיה. 
מעצמנו,  ל"צאת"  צריכים  אנחנו  לעיתים 
להתרומם מנקודת המבט השטחית והעכשווית, 
יותר,  והגדולה  הרחבה  התמונה  את  ולראות 
נתנה  נגלה שהבעיה "הענקית" שלא  ופתאום 
לנו מנוח, היא בעצם בעיה קטנה יותר וניתנת 

מסוימת  בנקודה  לוותר  שכדאי  או  לפתרון, 
ולהרוויח יותר בנקודה אחרת. 

רוטבליט   יענקל'ה  כתב  רבות,  שנים  לפני 
שרואים  "דברים  השורה  את  משיריו  באחד 
ראש  הימים  ברבות  מכאן",  רואים  לא  משם 
הממשלה המנוח אריק שרון הפך את המשפט 
משם",  רואים  לא  מכאן  שרואים  ל"דברים 
התנחלויות  מבונה  שעבר  למהפך  כהסבר 
בשיח  אותו  והטמיע  קטיף,  גוש  למפנה 

הפוליטי. 
כהסבר  בציניות,  זאת  לומר  נוהגים  אנחנו 
לכך שבאורח פלא כל מי שהגיע לשלטון או 
לגמרי  מיישם  אינו  וכבר  השתנה  כח  לעמדת 
לפני  רק  והכריז  הצהיר  עליהם  הדברים  את 
בחובו  טומן  אבל המשפט כשלעצמו  יומיים. 

גרעין אמת. 
אזרח מן השורה רואה רק את הבעיה שלו, 
השבורה  המדרכה  החובות,  המשכנתא,  את 
את  רואה  ממשלה,  ראש  הארוך.  והפקק 
התמונה הגדולה יותר, ומנסה לאזן בין הצרכים 

השונים לא תמיד בהצלחה. 
זה גם נכון הפוך. מבחינה מסוימת, גם ראש 
מסתכל  כשהוא  חסרה  תמונה  רואה  ממשלה 
יותר מדי מלמעלה, מרמת המאקרו, ולא רואה 
נבין  אם  האזרחים.  היומיות של  המצוקה  את 
ומצומצמת,  חסרה  היא  שלנו  המבט  שנקודת 
חושבים  או  רואים,  שאנחנו  מה  כל  ולא 
שרואים, זה באמת מה שקורה, כל העסק יהיה 

הרבה יותר רגוע. 
וכמו שמסיימים הדרשנים, כשהם מתנודדים 
יחד עם הסטנדר הלוך ושוב ומוללים את קצוות 

זקנם, "אויי רבייס'י 'והחי ייתן אל ליבו'"...

שמעון ליברטי 

בהנחה שאותם הזועקים בכיכר טרם הובחנו פסיכיאטרית, וביומיום הם אנשים נורמטיביים, לא נותר לי אלא לשאול 
אותם: מה נסגר אתכם? תגידו אתם רציניים? זה מה שישנה את המצב במדינה, בעד או נגד ביבי, הגוש גבס הזה?

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

ץ: בעוד כשבועיים השבת תחולל שוב בעבודות הרכבת. בבית חולים אין כל-כך הרבה "פיקוח נפש"... ו לצי

עגל הזהב. צילום: פלאש 90



* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי
זיהום מזעריזיהום מרבי 1 2 4 5 8 9 10 11 12 13 14 1573 6

EEC/80/1268 נתוני צריכת הדלק הינם נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מדגם
YARIS HYBRIDדרגה 3.62בינעירוני3.3עירוני

 AURIS HYBRIDדרגה 3.52בינעירוני3.5עירוני
  RAV4 HYBRIDדרגה 5.03בינעירוני4.9עירוני
דרגה 4.64בינעירוני7.3עירוניCOROLLA אוט'
דרגה 4.95בינעירוני8.0עירוניCOROLLA ידני

דרגה 6.314בינעירוני9.2עירוניLAND CRUISER ארוך

8 עד 16 בדצמבר 
על מגוון דגמי 2017

הנחות, טרייד אין ותנאי מימון מיוחדים

טויוטה חוגגת 25 שנה בישראל
זמן מושלם לשבוע מכירות שאסור לפספס!

כפוף לתקנון המבצע. התמונות להמחשה בלבד.

פתוחים בכל ימי המבצע עד 20:00 ובימי שישי עד השעה 15:00
toyota-zamir.co.il  טויוטה זמיר ירושלים - סוכנות משנה טויוטה כנפי נשרים 62, גבעת שאול, י-ם. טל' 02-6580900  ו
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

כח הוויתור
הרב אבנר קוואס

בית  את  מקים  אבינו  יעקב  ויצא,  פרשת  בפרשתנו, 
את  מהם  ומוליד  ולאה  רחל  את  נושא  הוא  ישראל. 
השבטים. אבל, המהלך הזה לא היה קל, חלבן מרמה 
יעקב  כן  פי  על  ואף  בלאה  רחל  את  לו  ומחליף  אותו 
נפלא.  ונגלה דבר  הזה  נתבונן במהלך  רחל.  נושא את 
יעקב בא מבאר שבע לחרן ויושב על הבאר והוא שואל 
את הרועים: "ַוּיאֶמר ָלֶהם, ַהְיַדְעֶּתם ֶאת-ָלָבן ֶּבן-ָנחוֹר; 
ַוּיאְמרּו, ָיָדְענּו. וּיאֶמר ָלֶהם, ֲהָׁשלוֹם לוֹ; ַוֹיאְמרּו ָׁשלוֹם-

-ְוִהֵּנה ָרֵחל ִּבּתוֹ, ָּבָאה ִעם-ַהּצֹאן". 
רחל  נישואין.  לה  ומציע  רחל  פונה אל  יעקב אבינו 
יחתן  לא  לעולם  והוא  רמאי  שאביה  בפניו  מציינת 
לעקוף  מציע  יעקב  ואז  הבכירה.  לפני  הצעירה  את 
שלוש   – סיסמא  אותה  ומלמד  אביה  של  רמאותו  את 
הלכות: הפרשת חלה, טהרת המשפחה, והדלקת נרות 
שבת. דהיינו: חלה, טהרה, הדלקת הנר. הוא אומר לה 
שביום החתונה אם אביה יחליף הוא ישאל את הסיסמא 
ולפי זה הוא ידע אם זה היא רחל אם לאו. ובאמת כך 
ובמקום רחל  היה, לבן הרמאי מחליף בליל הכלולות 
הוא מכניס את לאה לחופה, אבל רחל לא יכלה לעמוד 
מנגד היא לא תתן שאחותה תתבייש. רחל קוראת ללאה 
אחותה ואומרת לה: אחותי ראית שאבא החליף בינינו? 
עכשיו תכנסי לאהל, יעקב ישאל את הסיסמא ואת לא 
תדעי לענות ויהיו בושות וביזיונות... ואז לאה אומרת 
לרחל אם כן מה נעשה? רחל מוותרת על יעקב ומוסרת 

לה את הסיסמא - חלה, טהרה, הדלקת הנר. 
ממנה  מבקש  יעקב  לאהל,  נכנסת  כשלאה  ובאמת, 
עכשיו  במדויק.  אותה  אומרת  ולאה   – הסיסמא  את 
יעקב משוכנע שזוהי רחל. ומה התוצאה: "ַוְיִהי ַבּבֶקר 
צפוי שיעקב  היה  כזה  אחרי מהלך  ֵלָאה..."  ְוִהֵּנה־ִהוא 
אבינו לעולם לא ישא את רחל כיון שהיא עזרה לרמאות 
לוקח אותה לאשה.  יעקב אבינו  זאת  ובכל  של אביה. 
יעקב אבינו התפעל מעוצמת הוויתור שהיתה לה כדי 
שאחותה לא תתבייש. אבל רחל עצמה לא ידעה זאת, 

היא וויתרה על יעקב כדי שאחותה לא תפגע. 
וויתרה  רחל  הנה  אומרים?  היינו  מה  ולכאורה 
מפסידים!  כשמוותרים  הצדיק,  יעקב  את  והפסידה 
לא  מוויתורים  לגמרי.  ההיפך  את  לנו  הוכיח  והקב"ה 

מפספסים  ולכאורה  מצוות  כשעושים  מפסידים 
הקב"ה  אלא  המציאות.  לא  זה  אחרים  דברים 

חסד  מצות  עושה  אדם  לפעמים  כפלים,  כפל  מחזיר 
ופיטרו  לעבודתו  אחר  התעכב,  הוא  מכך  וכתוצאה 
אותו. אל לו להצטער – רווח והצלה יבוא ממקום אחר 

– ממצוות לא מפסידים.
דוגמא נוספת נפלאה ישנה בפרשה. לאה ילדה כבר 
4 בנים ועצרה מלדת. ראובן היה בשדה ומצא דודאים. 
ואז רחל  ביכולתם לפתור בעיות עקרות.  יש  הדודאים 
בנך", אבל לאה  לי מדודאי  נא  "תני   : מבקשת מלאה 
מסרבת כי גם היא רוצה להמשיל ולהוליד עוד שבטים. 
לבא  צריך  יעקב  הלילה  הצעה:  לה  מציעה  רחל  ואז 
לאוהל שלי, תני לי את הדודאים והוא יבא לאוהל שלך, 
באותו  ובאמת  לאה.  בשביל  מוותרת  רחל  פעם  שוב 
לאהל  הולך  יעקב  הדודאים  כתוצאה מהחלפת  בלילה 

לאה. כתוצאה מכך נולד יששכר שהוא עמוד התורה. 
יששכר  את  והפסידה  וויתרה  רחל  הנה  נאמר?  מה 
נפלאה.  תשובה  הזהר  עונה  כאן  ממנה.  יוולד  שלא 
חשבה  שרחל  וחלילה  חס  הקדוש:  הזוהר  אומר 
שהדודאים האלה יגרמו לה לצאת מן העקרות והלא ה' 
נשמת  צריכה  שהלילה  רחל  ידעה  אלא  עקרות!  פוקד 
יששכר לרדת לעולם וכיוון שהיא עדיין עקרה ואחותה 
יולדת העבירה לה את הזכות והסכימה שיששכר יולד 
רחל  אבל  יששכר.  נולד  מכך  כתוצאה  ובאמת  ממנה 
שלה  נחשב  יששכר  באמת,  יששכר  את  הפסידה  לא 
בניה".  על  מבכה  רחל  נשמע...  ברמה  "קול  שנאמר: 
אומר לה הקב"ה: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי 
"יש  הקב"ה  לה  אומר  ה'..."  נאום  לפעןלתך  שכר  יש 
בזכות  הוא שלך  יששכר  כלומר  יששכר,   – זהו  שכר" 
פעולתך שהחלפת את הדודואים! מכאן למדנו שכאשר 
אדם עושה מצוות ומוותר לאחר ולכאורה הוא מפסיד 
בניסיון,  אותו  להעמיד  כדי  כך  נראה  רק  זה  מה,  דבר 

אבל האמת היא שמקבלים הכל בחזרה.
ולעולם יאמר אדם מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי.

גיל ההתבגרות 
דורנו דור אחרית הימים סובל משתי בעיות עיקריות 

– שלום בית וחינוך ילדים.
ואנחנו  ומסתבכות  הולכות  בדורנו  החינוך  בעית 
ההורים נשארים ללא כלום ויכולת לפתור אותם ולעזור 

להם במשך גדילתם.
אחד הבעיות הקשות והמורכבות ביותר הוא – משבר 
גיל ההתבגרות ואם נקרא לזה בשם אחד – מרד נעורים. 
כמעט שאין בית ואין משפחה שלא נתקלו בבעיות אלה. 
לפעמים זה עם ילד או ילדה אחת ולפעמים זה עם כולם 
לפי הסדר. גיל הבגרות שהוא גיל הבחרות טומן בתוכו 

הרבה תהפוכות ומשברים שאיתם צריכים להתמודד.
הגילאים הקשים ביותר הם : 15, 16, 17. קוראים לזה 
היום – "גיל הטיפש עשרה". בגלאים אלו בדרך כלל 
ישנה מרידה חזקה בהורים, במורים, ובכל דבר חשוב. 
הבחורים בגלאים הללו פורקים עול מי פחות ומי יותר 
ששם  לרחוב  להתקרב  מתחילים  שהם  ביותר  והגרוע 

הסכנות איומות כידוע לכל בר דעת.
ודרכי  זה  במשבר  נעסוק  הקרובה  המדורים  בסדרת 
וכללים  אקסיומות  מספר  ונאמר  נקדים  בו.  הטיפול 
את  לקחת  נלמד  ומהם  הדרך  כל  לאורך  נצעד  שאיתם 

המשבר הזה בפרופורציות הנכונות.
הבחרות.  בגיל  הם  הזה  בגיל  והנערות  הנערים  א. 
 – המילה  את  בתוכה  טומנת  בחורה  או  בחור  המילה 
עצמם.  על  להחליט  חופשית  בחירה  להם  יש  בחירה. 
הם הגיעו כבר לגיל הבר מצוה או הבת מצוה ושם נתנה 
אנו  זה  לאור  ברע.  או  בטוב  לבחור  כח  התורה  להם 
ההורים צריכים לדעת שאין לנו שום אפשרות לשלוט 
הזה  לעולם  בא  אדם  אחרים!  אנשים  של  בחירה  על 
כדי לבחור להתלבט ולהחליט על דרכו. אנחנו ההורים 
יכולים לדבר, לנסות לשכנע, להסביר, אבל לא להכריח.

ב. צריכים לדעת שבגילאים אלו אין כל כך מה לחנך 
אלא בעיקר לשים לב לא לעשות טעויות. גילאי החינוך 
ללוות  תפקידנו  עצמם.  ברשות  הם  וכעת  עברו  כבר 

אותם עד שיעברו את הגלאים הללו בשלום.
ג. גיל ההתבגרות כשמו כן הוא, הוא קיים רק בתקופת 
הבגרות ואחר כך הוא חולף. זה דומה לאבעבועות רוח, 
שלא  להיזהר  צריך  רק  נעלמות,  ואח"כ  מופיעות  הם 
שהם  עד  בעדינות  בהם  לטפל  יש  אלא  אותם  "לגרד" 
יעברו. כן הדבר בגלאים אלו – לא להיכנס איתם למהלך 

של – "ראש בראש", אלא לעבוד איתם נקודתית.
 – מגיל  להופיע  יכולים  ההתבגרות  גיל  בעיות  ד. 
11/12 ועד גיל 30! כמובן שהרוב המכריע הוא בגלאי 

העשרה אבל יש יוצאים מן הכלל.

לפעמים אדם עושה מצות חסד וכתוצאה מכך הוא מתעכב, מאחר לעבודתו ומפטרים 
אותו ● אבל אל לו להצטער: רווח והצלה יבוא ממקום אחר, ממצוות לא מפסידים

(צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90)מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי. ציון יעקב ולאה במערת המכפלה



לקוחות טויוטה? הכינו רכבכם לחורף!
 בדיקת צמיגים  בדיקת אורות  תקינות בלמים  תקינות מגבים

, המבטיח  ן ומן � טיפול קפדני עד הפרט האחרו ים � צוות מקצועי ומי חלפים מקורי
יבות ונאמנות מלאה לאינטרסים של הלקוח! י רמת בטיחות מקסימלית � מחו

בסוף הבדיקה תינתן מדבקה של איגוד המוסכים | תכולת הבדיקה ע"פ חוזר תווית חורף איגוד המוסכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים | ט.ל.ח

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

בדיקת חורף 

בטויוטה זמיר
סוכנות משנה טויוטה

למתאמים מראש
חינם
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יש בחיים זמנים של לחץ ומתח בין הילדים בבית, במיוחד כשהאמא חוזרת 
הביתה עם תינוק חדש - ומיד מתחילה קנאה של האחים הקטנים )ולא רק...( 
 איך מגיעים בימים כאלה למצב של הפחתת הקנאה ושל הקדשת זמן לכל 

הילדים, גם כשיש תינוק טרי שדורש את שלו?

נתינה בתרכיז
ר' יוסל'ה אייזנבך

חנוך לנער

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

מפיה.  נמלטה  נוראית  וצעקה  נשימה,  טרופת  הגיעה  היא 
שתי התאומות בנות החודשיים שכבו כשפניהם כחולות, בתוך 
קערת הכביסה מלאה במים. אחותם בת החמש "הניחה" אותן 

שם מסיבות מובנות. )מעשה שהיה, 1938(

  

מה  היא:  נתקל  אני  בהן  שכיחות  היותר  השאלות  אחת 
לעשות כשהילד הגדול מקנא בתינוק החדש? לפעמים השאלה 
מתחילה עוד לפני שהתינוק החדש נולד. אמא מצפה ללידה, 
הרגיל.  מן  רבה  מנוחה  חייבת  שהיא  לה  הודיעה  והרופאה 
מאותו הרגע הילד לא עוזב אותה, ונדבק אליה יותר מן הרגיל. 

למה זה קורה? ומה עושים?
הלידה.  לפני  טבעי  באופן  לאימו  מחובר  ילד  כל  ובכן, 
ומאותו רגע של הלידה, שהוא עובר לחיים עצמוניים. קיימת 
אצל הילד באופן טבעי משיכה ורצון לקשר עם האמא. מכוח 
זיכרון עוברי של חיבור מושלם קיים הרצון האוטומטי  אותו 
להתחבר. כשאמא מקבלת הוראה מרופאה לנוח, לשמור ולא 
להתאמץ, היא אוטומטית, מתוך לחץ, מחליטה לתפוס מרחק 

מהילד, כדי למנוע מצב של מאמץ. 
ואז מתחילה המלחמה. הוא  זאת בתת מודע,  הילד מרגיש 
רוצה להמשיך את החיבור הטבעי שלו לאמא, אמא מתרחקת, 
בעצם  זו  כי  אמא,  על  הבית,  על  להילחם  מתחיל  הוא  ואז 
קיים,  שהוא  שלו  הביטחון  על  בשבילו,  החיים  על  מלחמה 
אליה,  נדבק  שהוא  רואה  אמא  איתו.  שנמצאת  אמא  לו  שיש 
ודוחה אותו יותר, וכאן כבר מתחיל מצב רגשי של כעס, לחץ 
מאבדים  הורים  לחץ  במצב  בד"כ  כי  גבולות,  איבוד  ובעיקר 
את התקשורת הנכונה עם הילד, וכשאין תקשורת - אין הצבת 

גבולות.
כעת  אך  הנ"ל,  במצב  ההתמודדות  לצורת  נתייחס  בהמשך 
וה"גדול"  נולד,  כבר  המיוחל  התינוק  בתור.  הבאה  לתחנה 

מקנא נואשות. מה עושים?
עובר  מה  ונראה  התורן  השנתיים  בן  של  לראשו  ניכנס  אם 
גם  נוכל  וממילא  מתמודד,  הוא  מה  עם  טוב  יותר  נבין  עליו, 

לעזור לו ולנו. 

  

חיים הוא תינוק בן שנה ועשרה חודשים. הוא מלך הבית. 
עיוורת  בהערצה  מתפעלים  סביבו,  כולם  שנולד  מהרגע 
גאון  שהוא  מחליטים  ההברות  משלב  כבר  שלו.  תנועה  מכל 
ומוצאים פירושים הגיוניים לכל קשקוש שלו. הילדים עומדים 
במעגל סביבו ושואלים, "מי בא אלי"? והמנצח הוא כמובן מי 
הוא  אותו.  להחזיק  הזכות  את  לו  העניק  חיים  נסיכותו  שהוד 
גדל, וההערצה אליו גדלה ככל שהוא מתפתח. החוכמות שלו 
ישן בקבינט  כמובן  הוא  הזמן.  עם  גדלים  רק  והמתיקות שלו 
מקבלי  ההורים  עם  יחד  שינה,  בחדר  כלומר  המשפחתי, 

ההחלטות, וכל העולם לא נברא אלא בשבילו. 
הודעה  בלי  ימים  לכמה  לו  נעלמת  אימא  מהפך.  פתאום 
ברוב  הילד,  את  ש"מכינים"  הורים  יש  אם  וגם  מוקדמת, 
המקרים ילד לא יכול לתפוס במה מדובר, כי הרי אין לו ניסיון 
יצור  קודם עם העניין. אחרי שאימא נעלמת היא מופיעה עם 
ולזוז  לבכות  שיודעת  כזו  מעניינת,  בובה  של  סוג  מין  קטן, 

לבד. כאן מתחוללים כמה שינויים מרחיקי לכת. דבר ראשון, 
הוא מגורש מגן עדן. הוא כבר לא ישן עם ההורים. דבר שני, 
וחמור יותר, יש מישהו הרבה יותר מעניין וחמוד ממנו, שכולם 
ומתלהבים ממנו. בתחילה הוא משתף  מתייחסים אליו מאוד 

פעולה ומנסה להתעניין ולהתפעל, ואז מתחילות הבעיות. 
לחוץ  בקול  לו  אמורים  טוב?"  חמודי,  הפנים  על  "לא 
ונוגע ביד של  שמשתדל להישמע נחמד. הוא מנסה את מזלו 
התינוק. הוא רק ניסה לראות אם גם היד יודעת לזוז לבד. ואז 
צועקים עליו: לא למשוך! בזהירות, מותק, טוב? אז זהו זה. 
המותק הזה כמעט גמר להיות מותק. כל פעם שהוא נכנס לחדר 
של אימא, היא אוחזת את התינוק במין תנוחה קרובה ומחבקת. 
היי, מה איתי? גם אני רוצה שיחזיקו אותי ככה, הוא חושב. 
וכעת, אימא שאני כועס עליה מאוד כי היא נעלמה לי פתאום, 
אותו או שהיא מחליפה לו טיטול פעם ברבע שעה,  מאכילה 
או שהיא מרדימה אותו ואז אסור לזוז כדי שהוא לא יתעורר. 
למה בכלל הוא בא לבית שלנו? שיחזירו אותו לבית חולים או 

שיזרקו אותו מהחלון. מי ביקש מהתינוק הזה להגיע?
שנים  של  ניסיון  שמתוך  לעניין,  ביותר  המוצלח  הפתרון 

ראיתי שעובד נפלא, הוא "נתינה בתרכיז".
זו דרך מצוינת שאינה דורשת השקעה רבה מצד אחד, אבל 
התרכיז שבה הוא עוצמי ויעיל במיוחד. במיוחד במצב שסדרי 
הבית משתנים וההורים לחוצים בזמן, ובמיוחד במצבי קינאה 
ומדברים  נתינה  של  מצב  יוצרים  אנחנו  כעת  הנ"ל.  מהסוג 
אותו, למשל, כשהילד נכנס אל החדר של אימא ורואה אותה 
)במידת  בצד  התינוק  את  מניחה  אימא  התינוק,  עם  מתעסקת 
האפשר( או מחכה לרגע שהיא תהיה פנויה ואז אומרת לגדול: 
"עכשיו רק אתה, לא הוא. אני רוצה עכשיו להיות רק איתך, כי 

אתה הכי חמוד". 
ושוב להדגיש לו כמה עכשיו רק הוא ולא התינוק. כל הסיפור 

הזה לא ייקח יותר מדקה, אבל זו דקה עוצמתית שתלווה את 
הילד ותרגיע אותו להרבה זמן. אפשר לחזור על הדקה הזו בכל 
מיני וריאציות. הרעיון הוא שאני מזמין את הילד ונותן לו, לא 
על  מדבר  אני  בו.  אטפל  ואז  ישתולל  או  יבקש  שהוא  מחכה 
הנתינה שלי, "עכשיו אני רוצה להיות רק איתך", ואני מדגיש 
לו את העובדה שעכשיו הוא במרכז העניינים ולא מישהו אחר. 
חשוב במיוחד להדגיש לו זאת, כי גם אם הוא לא אומר, הוא 
לא,  ובי  מטפלים  "בתינוק  הזמן,  כל  הזו  המחשבה  עם  הולך 
את התינוק מחזיקים ואותי לא". גם במצבים שהאישה צריכה 
לשמור, הרעיון זהה. אימא תזמין את הילד ותשב איתו בנחת 
היא  הילד.  את  תמלא  הלב.  כל  עם  שלו  הדקה  את  לו  ותיתן 
לא תיתן לו את ההרגשה שהיא מתרחקת ממנו, וממילא הוא 
לא יכנס בכלל למצב של מלחמה וייתן לה את המנוחה שהיא 

זקוקה לה. 
את  מבינים  הם  אינטואקטיבית.  כך  שפועלים  הורים  יש 
ה"גדול" וזה מקסים. יש כאלו שמבינים קצת פחות, מתלהבים 
מאוד מהתינוק, ולאח הגדול אומרים: כן גם אתה מאוד חמוד. 
"גם".  להיות  אוהב  לא  אחד  אף  העניין.  את  להדגיש  חשוב 
יצחק  אומר  הגיע,  ועשיו  הברכות  את  קיבל  אבינו  כשיעקב 
על עשיו: גם ברוך יהיה, אולם כמו שכולנו יודעים, עשיו לא 
הסתפק ב"גם ברוך יהיה". הוא רצה את הכל, ועד היום אנחנו 

אוכלים את פירותיה של אותה שנאה. 
להורה שעדין לא מצליח להבין, אני שואל: איך היית מרגיש 
אומרים  ולך  בעבודה,  בכיר  לקידום  נבחר  שלך  הקולגה  אם 
טוב, גם אותך נקדם, אתה תהיה העוזר שלו? אף אחד לא אוהב 
להרגיש "גם". אדם רוצה להיות קיים בזכות עצמו, וזה המטרה 
של נתינה בתרכיז. ראיתי אותך, ורק אותך. אתה יחיד ומיוחד 
בשבילו, ויש לו את כל הלב לתת לך. אלו רגעים שהולכים עם 

הילד לכל החיים.

עוד רגע הוא יגיע הביתה, והאחים יתחילו לקנא. פדיון הבן                                             )צילום: יוסי זליגר, פלאש 90(
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 TUVBRACKA 
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. 
ציפית ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪95

ALVINE STRA
סט ציפה וציפית. 100% כותנה 

סרוקה. ציפה ר'150, א'200.
ציפית ר'60, א'50 ס"מ. לבן.

₪145
GASPA

סט ציפה וציפית. 100% כותנת 
סאטן. ציפה ר'150, א'200. 

ציפית ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪165

 LEKRUM 
סט ציפה וציפית לילדים.

100% כותנה. ציפה ר'150, א'200. 
ציפית ר'60, א'50 ס"מ.   ורוד.

₪95

 PALMLILJA 
סט ציפה וציפית. בד סאטן.

  55% ליוסל / 45% כותנה. 
ציפה ר'150, א'200. ציפית 

ר'60, א'50 ס"מ.  מגוון צבעים.

₪145

העיצובים שיחממו
לכם את החורף....
קולקציית הטקסטיל של איקאה 

לחורף חמים ונעים

₪85
 GRUSBLAD
שמיכת פוך.

דרגת חום נמוכה 
א'200, ר'150 ס"מ.

 ALVINE KVIST 
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. ציפית ר'60, 
א'50 ס"מ. לבן/אפור.

₪125

 SOTBLOMSTER
 סט ציפה וציפית. 100% כותנה. 

ציפה ר'150, א'200. ציפית ר'60. 
א'50 ס"מ. לבן/כחול. 

₪95

שקיות בתשלום
למען הסביבה

שקיות בתשלום
למען הסביבה

שקיות בתשלום
למען הסביבה
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והאכזבה
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והאכזבה
שבוע סוער חלף על תושבי עמונה: הוא החל בסיכומים בין ראש הממשלה 
נתניהו לשר החינוך בנט על פינוי היישוב לנכסי נפקדים, אלא שגם על שטח 
זה, התברר בהמשך כי קיימת מחלוקת  לאחר ההבנה כי הסיכויים להחזרת 

סעיף 7 המחיל את חוק ההסדרה על היישוב נמוכים, החלה הטחת האשמות על 
התנהלות המאבק  בני קצובר, יו"ר ועד מתיישבי השומרון טוען בריאיון ל'כל 
ישראל' כי גורמים מתוך הציונות הדתית פעלו כנגד הכנסת סעיף 7 לחוק בכדי 
שלא לסכן את ההתנחלות: "הם השלימו עם צו הבג"ץ"  רב היישוב הרב יאיר 
  "פרנק בוחר להאשים את הדרג הפוליטי: "ברגע האמת הייתה כאן חולשה
וביישוב, מיואשים מהמצב: "מה שנשאר זה להיערך למאבק נגד הפינוי הכפוי

  |יעקב אמסלם |
צילומים: מרים אלסטר, הדס פרוש, יוסי זמרי, ונועם מושקוביץ, פלאש 90
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תושבי עמונה לא האמינו שזה קורה להם שוב. המתווה עליו 
השבוע  התמוסס  הפוליטי,  הדרג  בסיוע  המאבק  במטה  עמלו 
היו  כנגד האדמות אליהם  גם  כי  הובהר  יום שלישי עת  בערב 
ישנם  נפקדים',  כ'נכסי  שהוגדרו  היישוב  בתי  לעבור  אמורים 
)ראו  תביעות מצד פלסטינים הטוענים כי הקרקע שייכת להם 

הרחבה בחדשות(.
רביעי  יום  בבוקר  מלבוא.  איחרה  לא  ההאשמות  הטחת 
לעמונה.  הסמוך  'עפרה'  ביישוב  סוערת  ישיבה  התקיימה 
אבי  בנימין  מועצת  וראש  יש"ע  מועצת  ראש  נכחו  בישיבה 
רואה, וכן בכירי תנועת ההתיישבות אמנה, בהם זאב )זמביש( 
חילופיים  פתרונות  להעלות  ניסו  הנוכחים  פוגל.  וחיים  חבר 
שם  באזור  קרוואנים  לאתר  היישוב  העתקת  בניהם  לסאגה, 

יתגוררו התושבים במשך חצי שנה עד למציאת פתרון קבוע. 
תושבי  של  בנוכחותם  שלא  שהתקיימה  שהישיבה,  אלא 
על  ומחו  הדיונים  לחדר  פרצו  שאלו  לאחר  פוצצה  'עמונה', 
בלי  פה  ישיבה  עושה  "אתה  גבם.  מאחורי  שהתנהלו  הדיונים 
בישיבה.  במשתתף  התושבים  אחד  הטיח  עמונה?",  תושבי 
תושב אחר הוסיף ושאל: "אתם קובעים לנו את העתיד מאחורי 
למחאה  סטאלין".  של  שיטות  אותן  טרוריסטים.  חבורת  הגב, 
הצטרפו עשרות תושבים שטענו כלפי המשתתפים כי אין להם 
מנדט לוותר על עמונה: "אין לכם זכות לסגור דילים מאחורי 
עלה  תהיו  אל  ההמשך,  לדור  מקום  תנו  התושבים.  של  הגב 
שלכם  בכוח  תשתמשו  עמונה.  להריסת  הממשלה  של  התאנה 
בחוק  האמנתם  לא  כחודשיים  לפני  עד  להתיישבות.  לעזור 

ההסדרה ובזכות עמונה החוק קיים".
בהודעה שפורסמה מאוחר יותר על ידי תושבי עמונה, נכתב: 
"תושבי עופרה, האם נשמע לכם הגיוני שבעוד עמונה נלחמים 
למען חוק ההסדרה שישרת את עופרה וההתיישבות, במזכירות 
לסגור  מנת  על  גבם  מאחורי  זמביש  עם  ישיבה  נערכת  עופרה 
המזכירות  ''אותי  בעופרה?  עמונה  לתושבי  קרוונים  שכונת 
לגבי  שלה  בדרך  לנקוט  יכולה  עופרה  מייצגת!!!  לא  הזאת 
עמונה,  של  במאבק  לחבל  זכות  לה  אין  אבל  הבתים,  תשעת 
בדרך שעמונה רוצה לנהל אותו. מי שנמצא בעופרה כעת מוזמן 
נציגי  שיתוף  בלי  הישיבה  קיום  על  במזכירות  למחות  לבוא 

עמונה''.
נמשכה  המאבק  מובילי  כלפי  ושומרון  ביהודה  הביקורת 

גם במישורים אחרים. בני קצובר, הנחשב לאחד ממקימי גוש 
בראיון  מאשים  השומרון  מתיישבי  ועד  כיו"ר  ומכהן  אמונים 
פעלו  לא  שלטענתו  בהתנחלויות  שונים  גורמים  ישראל'  ל'כל 
מספיק להעניק פתרון ליישוב עמונה. לדבריו, חלקם אף תמכו 
בפינוי היישוב, תוך התעלמות מעגמת הנפש שנגרמה לתושבים. 
היו  אף  חלקם  בתקשורת  לצערי  שהתראיינו  גורמים  "היו 
ממקימי 'עמונה' שאמרו מתחילת המאבק כי אין סיכוי למנוע 
את הפינוי", אומר קצובר ל'כל ישראל'. לדבריו, "יישוב הנמצא 
במצב שבו הוא נלחם על חייו, צריך לגבש פתרון ולתמוך בו. 
הם הסכימו לפתרון לצד השלמה עם צו הבג"ץ, במקום לחפש 
פתרונות בתוך השטח. כיום גם ראש הממשלה נתניהו מסכים 

עם העובדה שהתושבים צריכים להישאר בקרבת מקום".
למי שלא עקב אחרי ההתפתחויות, אלו פרטי הסאגה: לפני 
מספר חודשים הוגשה תביעה כנגד היישוב 'עמונה' בבג"ץ. על 
שהוכח  כפי  פלסטינים  אדמות  על  שוכן  היישוב  העתירה,  פי 
על ידם ברישומים המקובלים על מערכת המשפט. בג"ץ הורה 
את  למנוע  בכדי  במחלוקת.  הנתון  השטח  את  לפנות  למדינה 
פינויו, קידמו בקואליציה את חוק ההסדרה לפיו כל תובע על 
קרקע ביהודה ושומרון, יקבל פיצוי כספי על הקרקע אך זו לא 

תפונה מיושביה. 
בכדי להחיל את החוק גם על היישוב עמונה, נוסף סעיף 7 
המחיל את החוק רטרואקטיבית. לסעיף התנגד היועץ המשפטי 
לממשלה ולא ניתן היה להעבירו בכנסת בשל התנגדותו של שר 
תומך בחוק שיפגע  אינו  הוא  כי  כחלון שהבהיר  האוצר משה 
בבית המשפט. הסעיף, שהיה מונע את פינוי עמונה, היה פוגע 
בבית המשפט שפסק לפנות את היישוב. לבסוף הושגה הסכמה 
והסעיף הנתון במחלוקת הוסר מהצעת החוק תוך סיכום כי בתי 
עמונה יועתקו לשטח סמוך, אלא שגם כנגד השטח האמור עלו 

טענות כי הוא בבעלות פלסטינית.

"מדובר בבעלויות 
פיקטיביות"

קביעת  על  רבות  טענות  עלו  שחלפו,  החודשים  במהלך 

אסור לשכוח שיש לנו 
כאן עסק עם אוכלוסייה 

של פראי אדם. הם 
שדדו מאז מלחמת 

'ששת הימים' לא פחות 
ממיליון וחצי דונם. 

המדינה לא עשתה שום 
דבר מאז. מה שהיא 

כן עשתה זה רק כנגד 
פעולות תמימות של 

יהודים שהתיישבו 
במקום". קצובר קובל 

על התערבות בית 
המשפט בסאגה, 

"מפעילים את בית 
המשפט העליון לעמוד 
בעד אלו שניסו לחסל 

אותנו, אלו שגזלו אותנו

קורא לחרדים לתמוך. רב היישוב עמונה. הרב יאיר פרנק
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"הפתרון מתחיל  הקרקע.  על  פלסטינית  לבעלות  בית המשפט 
היא  הפסיקה  לדבריו,  ישראל'.  ל'כל  קצובר  אומר  מהבעיה", 
גזל,  שזה  טוענים  מה  סמך  "על  ומשפט'.  'חוק  למושג  עיוות 
הרי מדובר בטאבו  עוול שזועק לשמים.  זה  על סמך הטאבו? 
הירדני. כלומר, מדינת ישראל עומדת דום בגלל ספרים שנכתבו 
על ידי מלך ירדן שפלש ליהודה ושומרון והעניק שטחים לכל 
דורש. פתאום הפעולות הריבוניות שעשה המלך חוסיין הופכות 

להיות פרה קדושה". 
עליהם  הקרקעות  מן  נכבד  בחלק  כי  קצובר,  טוען  בנוסף, 
שלא  פיקטיבית  בבעלות  מדובר  לבעלות,  טוענים  פלסטינים 
קיימת. "המלך חוסיין הפקיד פקידים בכל השטח המדובר אותו 
הם חילקו לחלקות", הוא מסביר. "ברוב המקרים הפקיֻדות לא 
חיפשה שמות של בעלים ומילאה שמות פיקטיביים על כשליש 
לא  קיימים.  לא  פשוט  הבעלים  רוב  ושומרון.  יהודה  משטח 
היו  לא  מגרון,  המאחז  כנגד  שהוגשה  לבג"ץ  שבעתירה  פלא 
פלסטינים שטענו על בעלות במקום. למעשה, ישראל מקדשת 

גם את הזיופים. 
פראי  של  אוכלוסייה  עם  עסק  כאן  לנו  שיש  לשכוח  "אסור 
אדם. הם שדדו מאז מלחמת 'ששת הימים' לא פחות ממיליון 
וחצי דונם. המדינה לא עשתה שום דבר מאז. מה שהיא כן עשתה 
יהודים שהתיישבו במקום".  פעולות תמימות של  כנגד  רק  זה 
קצובר קובל על התערבות בית המשפט בסאגה, "מפעילים את 
בית המשפט העליון לעמוד בעד אלו שניסו לחסל אותנו, אלו 

שגזלו אותנו".
בני קצובר מציב את העובדה שלדבריו מוכיחה את טענותיו, 
אלו  המשפט  לבית  שפונה  ומי  עותרים  אין  המקרים,  "ברוב 
ארגוני שמאל. הרי מה הם טוענים? שהיות ובספר אחד או שנים 
יש רישום על הקרקע, אז צריך להתפנות. למה לא נותנים להם 
החלשה.  האוכלוסייה  לימין  שהם  טוען  המשפט  בית  פיצוי? 
לכן קידמנו את חוק ההסדרה שיקבע כי תובעים בקרקע יקבלו 

פיצויים על כרחם".
עתידו של החוק, שעבר השבוע בקריאה טרומית ללא הסעיף 
פינוי  על  ההסכמות  מחד,  בערפל.  לוט  עמונה,  את  המסדיר 
הסיכומים  את  שמפר  מה  קרסו,  נפקדים  לנכסי  עמונה  תושבי 
בין מפלגות הקואליציה. מאידך, העובדה כי חרב עמונה הוסרה 
לחוק  "יש  שונות.  בתואנות  דחייתו  את  תאפשר  החוק,  מעל 

יבהירו ששום דבר לא  סיכוי", קובע קצובר. "רק אם החכי"ם 
יתרחש בשטח לפני שהחוק יעבור. הרצון למנוע פיצוץ בשטח, 

ידחוף את אישור החוק מצד הנהלת הקואליציה".

"השאלה מהי העדיפות 
הלאומית"

פי  על  גם  כי  העובדה  את  להזכיר  הרבו  המאבק  במטה 
החוק הירדני, קיימת האפשרות של פיצוי תושבים על שטחים 
ענייני  כשיש  אדמות  מפקיעה  "ישראל  במחלוקת.  הנתונים 
ציבור חשובים כמו בניית כבישים וכדו'. השאלה מה הם צרכי 
לצד האוכלוסייה  לעמוד  היא  ציבור, האם העדיפות הלאומית 
המוחלשת או לא. הריקבון מתחיל בזה שהבג"ץ רואה בעצמו 
מגן האוכלוסייה החלשה. הבג"ץ מנהל את המדינה כפי ראות 

עיניו. 
"בזמנו", נזכר קצובר. "יו"ר וועדת חוקה חנן פורת נפגש עם 
נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק. לאחר הפגישה הוא סיפר 
לי כיצד נשיא בית המשפט טען בפניו שבג"ץ הוא זה שמגן על 
כבוד ישראל בעמים על ידי זה שהשופטים נחלצים בפסיקותיהם 

ועומדים לימין האוכלוסייה הפלסטינית המוחלשת". 
יו"ר  ההתנהלות הפוליטית של חברי הבית היהודי ובראשם 
המפלגה נפתלי בנט זכתה לקיתונות של בוז מצד חלק מתושבי 
בין ראש  גבם  על  כי הסיכום שהושג  עמונה כאשר אלו הבינו 
מגוריהם.  מקום  לפתרון  יביא  לא  הכנסת,  לחברי  הממשלה 
"אני לא יודע אם ניתן היה להשיג יותר ממה שהשיגו שזה חוק 
ללכת  צריך  שהיה  חושב  אני  "אבל  קצובר.  אומר  ההסדרה", 
בסוגיה הזו רק במישור העקרוני. כלומר, לא להסכים שעמונה 
את  תפתרו  בממשלה  אתם  להגיד:  צריך  היה  נפתלי  תפונה. 
הבעיה. לא היה צריך להיכנס למתכונת של משא ומתן. כאשר 
של  הרעיון  גם  הרי  פתרונות.  מוצא  הוא  נלחץ,  ממשלה  ראש 
ואז אמרו שהוא בלתי אפשרי,  החוק עצמו עלה בפינוי מגרון 
וכאן זה פתאום אפשרי. הכל תלוי במידת הנחישות של הנוגעים 

בדבר".
חוק ההסדרה אמנם לא אושר באופן סופי, אך כבר בשלב זה 

והאכזבה

כל חוק ההסדרה בנוי 
על עמונה. אנחנו 

היינו שותפים לניסוח 
החוק, אנחנו העלנו את 

הבעיה הרוחבית של 
ההתיישבות בנושא 

הזה והדגשנו שזו לא 
בעיה ייחודית לעמונה 
- ובסוף נשארנו בחוץ. 

באומץ כמו גיבורים 
נשכבנו על הגדר בשביל 

ההתיישבות ומקובל 
שמי ששוכב על הגדר 
בשביל שכולם יעברו, 

לא יהיה מופקר על 
הגדר. זה בדיוק מה 

שעשו לנו במתווה הזה 
הפקירו אותנו לחלוטין

התושבים זועמים. היישוב עמונה



18    ט' בכסלו תשע"ז 9/12/16

"אפשר  המאבק.  של  ההצלחה  למידת  באשר  חלוקות  הדעות 
זה  הכל  כהישג.  אותו  להציג  ואפשר  ככישלון  אותו  להציג 
פונקציה של מערך יחסי ציבור. השאלה כיצד זה ישווק בימים 
הקרובים. בסיבוב הראשון יכול להיות שהציבור שקרוב לבנט 
צריך  עשה,  שהוא  המאמצים  שאת  ברור  אבל  זה.  את  יעריך 

לזקוף לטובת אנשי עמונה שהקריבו את הבית שלהם".
# כיצד יתבצע הפינוי?

"לא נעזוב מרצוננו. הקו היותר דומיננטי ביישוב גורס שלא 
לקרוא  מרצון.  להתפנות  לא  לפעול.  מבחוץ  לכוחות  לאפשר 
גם  פתרון.  למצוא  בכדי  ולו  להם.  לעזור  לבוא  רחב  לציבור 
בא  לא  זה  יישוב  שלפנות  תבין  הממשלה  יצליח,  לא  זה  אם 
הוראה  נתן  אולמרט  עמונה,  של  הראשון  בסיבוב  בחשבון. 
בגלל  וחריפות.  קשות  נגד  לתגובות  גרם  וזה  בהם  להיכנס 
התגובות הללו, במשך שנים לא נגעו בשום מאחז. אף אחד לא 
רוצה את ההתלקחות הזו אבל היא משפיעה. אם גורמי השלטון 
יבינו שתתרומם מערכה גדולה, הם יחפשו עוד דרכים לשפר 
זה  עמונה.  לימין  יעמוד  גדול  שציבור  מקווה  אני  המצב.  את 
חשוב גם כלפי העולם. אם יראו שאין ציבור גדול, ידם תהיה 

רפויה".

"קורא לחרדים לבוא 
ולתמוך"

אווירת הייאוש שאפפה את תושבי היישוב השבוע, נשמעת 
גם מקולו של רב היישוב הרב יאיר פרנק. בריאיון ל'כל ישראל' 
מבקש הרב פרנק להעביר מסר נחרץ לדרג הפוליטי המייצג את 
ציבור המתנחלים אשר לדבריו לא פעל דיו בכל הנוגע לסוגיית 
"ההצעה  בדבריו.  פרנק  הרב  פותח  "מלכתחילה",  עמונה. 
היה  מדובר  ומגוחכת.  מבזה  הייתה  היישוב  בתי  את  להעביר 
משפחות,   40 להעביר  צריכים  היו  שעליהם  חלקות  בשלוש 
לשמונה  רשמי  באופן  זה  וגם  סרדינים  כמו  אותם  לדחוס 

חודשים. 
תרתי  עליהם  לבנות  אפשר  אי  האחרות,  ההבטחות  "כל 
משמע. לכן גם קודם וכל שכן עכשיו שיש התנגדויות לחלקות 
הללו, הדרישה שלנו היא להחזיר את עמונה לחוק ההסדרה. 
ולמרות  המשפט  מבית  הלחיצים  למרות  בכנסת  חוקק  החוק 
לקחת  צריכה  שהיא  הבינה  שהכנסת  מפני  היועה"מ  עמדת 
גם  צריכים  הם  עכשיו  אז  ושומרון.  יהודה  לתושבי  אחריות 

לעמוד בלחצים הפוליטיים של משה כחלון".
# למרות שהחוק יפול בבג"ץ?

החלטות  לקבל  צריכה  לאומית  שממשלה  חושב  "אני 
בג"ץ.  אחריות  זו  אז  יפסול,  בג"ץ  אם  ישראל.  לעם  שנכונות 
ובכלל, כאשר ניכנס לעידן טראמפ בארצות הברית, הממשלה 

תוכל לעשות מהלכים אסטרטגיים גם אם בג"ץ יפסול".
פעלו  לא  הפוליטי  בדרג  כי  שמרגישים  תושבים  ישנם   #

כיאות.
צריך  היה  חולשה.  כאן  הייתה  האמת  שברגע  חושב  "אני 
בר  דבר  שזה  חושבים  אנחנו  הצדק.  ועל  האמת  על  להיאבק 
תיקון. לא קרא כלום חוץ מהכרזות. יש חוק עם עמונה שעבר 
בקריאה טרומית, ולכן אנחנו מצפים שיחזרו מהטעות הזו. מה 
שאני מבקש זה להחזיר את הסעיף של עמונה ולהציל אותנו. 
אין היגיון במהלך הזה. ברגע שהכנסת מקבלת את ההכרעה, 

אז אין שום סיבה לא לעשות את זה ביחס לעמונה. החוק הוא 
הריבון. ברגע שיש מצב חקיקתי חדש, אין משמעות לפסיקה 

לפי המצב החוקי הקודם".
ברור  לא  אחרים,  בחוקים  שברור  מה  פרנק,  הרב  לדברי 
מספיק בחוק שאמור להסדיר את עמונה. "יש עשרות דוגמאות 
חוק  היא  אחת  דוגמה  רטרואקטיבית.  שחלים  חוקים  של 
הקיבוצים. בעבר היה להם חובות גדולים, ואז הכנסת חוקקה 
פסקי  כל  את  ביטל  החוק  ונמחקו.  הוקפאו  החובות  וכל  חוק 
הדין רטרואקטיבית. משה כחלון טועה כשטוען שזה מה שיגן 
על כבוד בית המשפט. אני חושב שאם היישוב עמונה ייהרס, 
זה יפגע יותר בבית המשפט, זה ייצור חוסר אמון חריף בבג"ץ. 

זה רק יחליש את מעמד בית המשפט".
# כיצד תנהגו בפינוי?

את  אוהבים  אנחנו  ברצון.  להתפנות  מתכוונים  לא  "אנחנו 
על  לא  יד  נרים  לא  אותה ממנו בכח.  יוכלו לקחת  ולא  הארץ 
נחרצת. אם מישהו  נתנגד התנגדות  ולא על שוטר, אבל  חייל 
רוצים  אנחנו  יבוא.  שלא  אלימים,  דברים  לעשות  מתכוון 

שיבואו המוני אנשים גם מהציבור החרדי". 

"זהו, זה נגמר"
לפרסומים  בתדהמה  השבוע  הגיבו  היישוב  תושבי  גם 
נתונים  לעבור,  אמורים  היו  אליהם  הנפקדים  נכסי  פיהם  על 
במחלוקת שעשויה למנוע את מעברם למקום. "זה לא מתווה 
בנדט.  שבתי  לעיתונאי  התושבים  אחד  אמר  נעליים",  ולא 
פשוט  וזה  קרוואנים  של  במעברה  אותנו  לדחוס  "הולכים 
לנכסי  היתכנות  שום  "אין  הוסיף:  אחר  תושב  הגיוני".  לא 

שדבר  מצב  אין  המשפחות?  כל  את  יכניסו  איפה  הנפקדים. 
כזה יקרה כי פשוט אין מקום. תראו את השטח, גם אין מקום 
וגם הכול משופע וסלעי. מותר להם בכלל לחצוב בשטח של 
נפקדים ולשנות את צורתו? אני לא חושב ואם זה כך איך ניתן 

בכלל ללכת על המתווה הזה במציאות?".
הוא  גם  שספג  בוארון  אביחי  המאבק,  מטה  יו"ר  לדברי 
שעובדים  מבין  הציבור  "כל  התנהלותו,  על  ביקורת  מעט  לא 
עליהם בעיניים. איך אפשר בשטח הקרקע המצומצם הזה ועם 
כל  לא מדובר בחלופה  לבנות חלופה?  התוואי הבעייתי שלו 
בר דעת מבין את זה". בדברים שהביא העיתונאי שבתי בנדט, 
צוטט בוארון כאומר: "כל חוק ההסדרה בנוי על עמונה. אנחנו 
היינו שותפים לניסוח החוק, אנחנו העלנו את הבעיה הרוחבית 
ייחודית  בעיה  לא  שזו  והדגשנו  הזה  בנושא  ההתיישבות  של 
נשכבנו  גיבורים  כמו  באומץ  בחוץ.  נשארנו  ובסוף   - לעמונה 
הגדר  על  ומקובל שמי ששוכב  ההתיישבות  בשביל  הגדר  על 
בשביל שכולם יעברו, לא יהיה מופקר על הגדר. זה בדיוק מה 

שעשו לנו במתווה הזה הפקירו אותנו לחלוטין".
בוארון הסביר בשיחה מדוע שינו התושבים את דעתם לגבי 
"בוודאי  הדרך.  במהלך  תמכו  שבו  הנפקדים,  נכסי  פתרון 
הראנו  ההתנגדות  ולמרות  הנפקדים  נכסי  את  רצינו  שאנחנו 
הם  "אבל  והמשיך:  בוארון  אמר  המדיני שזה אפשרי",  לדרג 
הפקירו את המתווה לפקידים שחתכו אותו לחתיכות ונשארנו 
בלי כלום כמעט. הכיוון היה לעבור ליותר חלקות ושיהיה לנו 
עשרות דונמים, כדי שנוכל לבנות את החלופה בצורה נורמלית 
ולקיים יישוב בצורה הגיונית אבל בצורה כזו זה בלתי אפשרי".

בוארון אינו מהסס לתקוף גם את חברי הכנסת, "הבית היהודי 
הפקיר אותנו וגם הליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר 
הבית היהודי נפתלי בנט בגדו בנו לחלוטין. הם נתנו להם את 
כל הכלים להגיע לכל הפתרונות והם פשוט בגדו בנו והשאירו 
אותנו מאחור. הרי מה הבעיה? אם ראש הממשלה היה רוצה 
הוא היה מטיל משמעת קואליציונית והחוק המלא היה עובר 

בכנסת".
לדבריו, "גם אם כחלון לא היה רוצה לתמוך בחוק לפחות 
היה משחרר חבר כנסת אחד מסיעתו וכבר היה רוב לחוק, רוב 
דחוק, אבל עדיין רוב כדי לחוקק את החוק אבל הם לא רצו. 
משפחות  לדחוס  אפשר  אי  פתרון,  לא  זה  לנו  שמציעים  מה 
נותנים  מה שהם  כאלו.  במבנים  כזו,  בצפיפות  ילדים  ברוכות 

פה לתושבים זה לא פתרון לשום דבר".
פה.  "אני  החוק  העברת  על  המאבק  תם  כי  מבהיר  בוארון 
רוצים  הם  יכולים אם  הם  "אף שעדיין  אומר.  הוא  נגמר",  זה 
הפינוי  נגד  למאבק  להיערך  זה  שנשאר  מה  זה.  את  להעביר 
בפינוי  מדובר  עושים.  שאנחנו  מה  בדיוק  וזה  הצפוי  הכפוי 
כפוי של משפחות שזה ביתם 20 שנה ואנחנו לא מקבלים את 

הפתרון ונאבקים בו".


מאבק כוחני. אביחי בוארון

הבעלויות זויפו. 
בני קצובר



בואו לחגוג אירוע קסום 
בלב המושבה!

בואו לחגוג אירוע קסום 
בלב המושבה!

אולם האירועים  “חצר המושבה“, בהנהלה חדשה, השוכן בלב 
שכונת המושבה הגרמנית בירושלים, הינו אולם מרהיב ביופיו.
צוות האולם יעמוד לרשותכם במהלך היום הגדול וגם הרבה 

לפני, עוד במסגרת תכנון אירוע החלומות שלכם.

עמק רפאים 43, ירושלים | טל: 02-5610599

מבצע לחודשיים בלבד!
&129

מינימום 300 איש. )תקף לדצמבר - פברואר(
אפשרות לאירועים בכשרות בד“ץ העדה החרדית

המקום מתאים לאירועים של עד 450 מוזמנים. 
במקום חניון תת קרקעי למוזמנים עם נגישות לנכים.

בהנהלה חדשה
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"אוי רחל, רחל אמי. עד 
מתי תשתקי על הדם 

השפוך של בנייך? התעוררי 
נא ואל תחרישי. הלא בנייך 
הם", כתב אחד מהמתפללים 
שבאו בימי השואה להתפלל 

על קברה של רחל אמנו 
 הצצה מרתקת ל'יומני 
קבר רחל' ההיסטוריים 

שנרשמו ע"י שומרי הקבר 
- שלמה אליהו )שלומק'ה( 
פריימן וחכם יהושע בורלא 

 על ימים אחרים בהם 
למרות שהדרך הייתה קשה 
וכרוכה בסיכונים, לא פסקו 
יהודים מכל העולם מלהגיע 
ולהתפלל  על התפילות 
והתחינות בימי השואה 

הנוראה, על מנייני מקובלים 
שעשו הקפות ותיקונים, 

על ביקור המושל הבריטי, 
חיילים מצבאות זרים וגם 
על נס ההצלה של השומר 
היהודי מסכינו של פורע 
ערבי  רק שני יומנים 

נותרו מתוך עשרות שנכתבו, 
אך די בהם כדי לקבל מושג 
על המשמעות שייחסו בדור 
הקודם לתפילה בקבר רחל

| חנני בלייך |
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מבכה 
על בניה
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)שלומק'ה(  אליהו  שלמה  ר' 
שלישי  דור  היה  פריימן 
קבר-רחל  לשומרי 
העדה  מטעם 
אתו  יחד  האשכנזית. 
היה גם שומר מטעם 
 - הספרדית  העדה 
בורלא,  יהושע  חכם 
עוד  שימש  שאחריו 
אדם נוסף בתפקיד, עד 
העתיקה  העיר  לנפילת 
בקבר  השחרור.  במלחמת 
מאז  ימים,  באותם  היו  רחל 

ץ  פ י והרחיב השר מונטיפיורי את המקום ש
בירושה  תפקידם  את  שהעבירו  שמשים  שני   ,1841 בשנת 
לצאצאיהם – האחד אשכנזי ורעהו ספרדי. פריימן היה השמש 

האשכנזי האחרון ששימש בתפקיד הזה.
האבות  על  בעיצומן,  נמצאים  שאנחנו  השבוע  פרשיות 
והתיעוד  לזיכרונותיהם  אותנו  מחזירות  הקדושים,  והאמהות 
המיוחד של שמשי קבר רחל, שליוו את הקבר במשך עשרות 

רבות של שנים, שהיו "תור הזהב" של קבר-רחל.
השמשים, ולאחר מכן גם בניהם, היו אלו שהחזיקו ברשותם 
את מפתחות הברזל הגדולים והמפורסמים לדלת אותה התקין 
מונטיפיורי במקום - דלת עץ כבדה מחופה בברזל. בזמנו היו 
כאלו  וכמה  כמה  כבר  יש  היום  אך  בלבד,  מפתחות   2 לדלת 
שנעשו ברבות השנים, ככל הנראה כהעתק למפתחות הקיימים. 
לאחר  היום,  עד  פריימן  של  משפחתו  מחזיקה  מהם  אחד  את 
שאביהם, שלומק'ה, קיבל את המפתח באופן אישי מידיו של 
בזכות  נודעה  למפתח  סלנט.  שמואל  רבי  ירושלים,  של  רבה 
עצמו סגולה מיוחדת, ויולדות רבות שהתקשו בלידתן – נעזרו 
בו ובסגולתו. לא רק בימינו נודעה למפתח סגולה, ופריימן סיפר 
את  לבקש  צהריים  הימים בשעת  יהודי שבא באחד  על  בזמנו 

המפתח כסגולה עבור שתי יולדות שהתקשו בלידתן, ובשעה 6 
כבר חזר שמח לבשר שלשתיים נולדו בן ובת.

שלומק'ה פריימן היה כאמור דור שלישי לשומרי קבר-רחל 
שגשג  בתקופתו  הפריימנים.  מבין  הידוע  היה  אך  האשכנזים, 
בו  השינויים שהנהיג  מפורסם, בשל  עלייה  לאתר  והיה  הקבר 
פריימן, שהבולט שבהם היה פתיחתו של מתחם הקבר מידי יום 
מאחרי מאורעות תרפ"ט - כאשר לפני תקופתו היה הקבר נפתח 
שאל  המאורעות  אחרי  אחרים.  מיוחדים  ובזמנים  בחגים  רק 
יצחק קוק, אם להסתכן  פריימן את הרב הראשי, הרב אברהם 
אם  שגם  לו  ענה  והרב  יום,  מידי  הקבר  את  לפתוח  ולהמשיך 
איש לא יגיע, הוא חייב לבוא ולפתוח את הציון מידי יום, בכדי 
לשרש את החזקה של עם ישראל במקום. וכך בכל בוקר, בשעה 
9, היה מגיע פריימן לפתוח את הקבר, ועם רדת החשיכה היה 
בקבר,  שימש  אז   1947 ועד   1918 משנת  בזמנו,  אותו.  סוגר 
לפני  ליבם  שיח  את  לשפוך  יהודים  אלפי  עשרות  למקום  באו 
לשלומם  דואג  היה  פריימן  התפתח.  והמקום  האומה,  אם 
להגנה  קטן  אקדח  קבע  דרך  עליו  נושא  והיה  המבקרים,  של 
זכה  לא  כבר  פריימן את הקבר, אך  עזב   '47 ולהרתעה. בשנת 
דוד שבהר  בקבר  עבד  כבר   '48 אליו כששוחרר. משנת  לשוב 

ציון, עד לפטירתו בשנת 59'. 
פריימן, במשך 29 השנים ששימש בשמירה ובתחזוק בקבר-

יומנים מפורטים על התנועה בקבר באותם הימים,  ניהל  רחל, 
הקבר  את  שפקדו  וייחודים  מעניינים  מבקרים  על  גם  כמו 
וכן  בתקופתו,  המקום  תולדות  את  תיעד  ביומן  בתקופתו. 

אירועים מיוחדים שנערכו בקבר.
זיכרון',  'ספר  בעצם  גם שמו(  היה  )וכך  היה  שניהל,  היומן 
לימים  ציבור  אישי  בהם   – הרבים  המבקרים  חתמו  גם  בו 
עשרות  הללו  היומנים  על  חתמו  הכל  ובסך  שמותיהם,  את   –
המבקרים  לרשות  פריימן  העמיד  אותם  ביומנים,  איש.  אלפי 
המבקרים,  של  ובקשות  תפילות  למצוא  ניתן  והמתפללים, 
חלק  המיוחדים.  ביומנים  לזיכרון  בקשותיהם  את  שהותירו 
מהבקשות הן בקשות אישיות, וחלק אחר הן כלליות, על כלל 

בשנות השואה האיומה רּבו 
המתפללים במקום, שבאו 
לזעוק את זעקת היהודים 
שנטבחים בהמוניהם על 
אדמת אירופה.  "היו בין 

המתפללים כמה ילדים מעולי 
הונגריה שבאו לפני כמה 
חודשים. אין לתאר בכתב 

את הצער של הילדים. אמרו 
תהילים ובכו בקול, וכל הקהל 
שעמדו מסביבם בכו גם הם. 

כמה מהמתפללים שאלו 
אותם למה הם בוכים כל כך, 

אבל הם לא רצו להפסיק 
באמצע התפילה. בין הילדים 
היה ילד בן חמש שעמד על 
ידי. תמונה שכזאת לא ראיתי 
משך כל השנים שעומד אני 

על המקום הקדוש הזה

גד פריימן, הבן, עם המפתח שלמה פריימן
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ישראל. כמה שנים לפני שהסתיים תפקידו בקבר, היה זה בזמן 
ימי הצר והמצוק של השואה הארורה, ויהודים באו להפיל את 
תחינתם בקברה של רחל אמנו, ופריימן תיעד כל תחינה ותחינה. 
היומנים היו מונחים על מדף עץ בחדר בו הייתה המצבה, ובפתח 
אחד מהם היו מילות הערכה של שני הרבנים הראשיים באותו 
מתועדים  שנותרו,  היומנים  שני  המסורים.  השמשים  לשני  זמן 
נדב  של  ובספרו  שנים,  מספר  לפני  שיצאה  מיוחדת  בחוברת 
בכדי  נעזרנו  בהם  בית-אל(,  )ספריית  הדרך"  אם  "על  שרגאי, 

לשחזר את יומני-התיעוד המרתקים.
כך למשל היתה לשון תחינתו של יהודי שיומו היה קשה עליו, 
אם  אמי,  "רחל  תש"ב:  באב  ט"ו  בתאריך  פריימן  תיעד  אותה 
האומה הישראלית. הדמיעי דמעה על עוללייך ועל בני האומלל. 
אוי אמי. האם עד שאול תחתיה כה אסבול? אוי אמי – הכריזי 

די לסבל ולעצבון". 

מהחיידר לאמא רחל
לנקות  עליו,  לשמור  למקום,  לדאוג  היה  אבי  של  "תפקידו 
 ,)71( פריימן  שוקי  בנו,  מספר  יום",  מידי  אותו  ולפתוח  אותו 
היומנים שכתב  נמצאו  הימים  "במלחמת ששת  עיתונות'.  ל'קו 
אבי במשך שנים רבות, בביתו של מושל העיר העתיקה. כתבו 
על כך ידיעה בעיתון, ומיד אחרי פרסומה קיבלנו את היומנים 
לידינו. ביומנים הללו כתוב את שמותיהם של כל מי ביקר שם. 
הנשיא עזר ויצמן, למשל, כשהיה בן 12 - חתם שם עם אחותו, 
הפסקה  עם   - אבי  ניהל  היומנים  את  בקבר.  ביקרו  שהם  אחרי 
לבד  נשרפו,  היומנים  רוב  אבל   .'46 עד   '32 משנת   - באמצע 
משניים שנותרו בידינו עד היום )מתוך 24 יומנים - ח.ב.(. היינו 
תושבי העיר העתיקה, אבל לפני מספר שנים אני עזבתי לטובת 
מגורים באפרת". את היומנים כולם ניהל פריימן עוד מתחילת 
משנת  שכתב  אלו  אכן  הם  ששרדו,  אלו  אבל  במקום,  עבודתו 

.'32
איש  היה  "אבי  כי  בנו  אומר  אביו,  של  המיוחדת  דמותו  על 
מיוחד, אוהב ישראל גדול. הוא היה איש מאד צבעוני ויש עליו 
סיפורים רבים. אבי היה בקשרים עם גדולי ישראל רבים, בקשר 
לקבר-רחל. היה לו למשל קשר עם האדמו"ר מגור האמרי-אמת. 
אבי איש חם שקירב כל אחד, והוא נפטר בשנת 59' כשהוא בן 

."58
 כל כך צעיר? ממה?

"מעגמת נפש על נפילת העיר העתיקה. הוא נפצע במלחמה, 
וחזר  וקיבל טלגרמה מלמעלה להגיע לשמים  קיבל התקף לב, 
היה  הוא  אם  כי  היום,  חי  לא  שהוא  מזל  אבל  מחצבתו.  לצור 
רואה את החומות שבנו שם 'השדים', הוא היה מת במקום; זו 

מדינה עצמאית?".
שלומק'ה פריימן מספר ביומנו בחודש כסליו תש"ג, על ילד 
שהגיע לקבר, אחרי ש'דרש' זאת מהוריו: "באה אישה עם ילד 
'וימת רחל על אם הדרך, ויצב יעקב  בן 6 שלמד תורה, פרשת 
כל  ישן  לא  שהילד  סיפרה  האם  היום'.  עד  קבורתה  על  מצבה 
אי  אמנו.  רחל  באהל  יבקרו  שמחר  לו  שהבטיחו  עד  הלילה, 
אפשר לתאר את רושם הילד. אמרו תהילים, והוא ביקש להדליק 

נר על נשמת רחל". 
בד' בניסן תש"ד כותב פריימן על בנו שנאסר כאשר ניסה להגן 
על עשרות היהודים ששהו בקבר: "כבר עברו תשעה ימים שבני 
יעקב במאסר. אצלי אין ספק שהמשטרה תכיר שבני אינו שייך 
לשום מפלגה. הוא רק הגן על עצמו ועל המתפללים שהיו על 
המקום הקדוש, ואני מתפלל לה' שהעו"ד מר גוטין יברר הדבר 
לאמתו ויגלה לפני השופט את הצדק. כל הדברים שמצאו אצלו 
זה רק להגן". כמה חודשים לאחר מכן, כותב ביומן בנו, יעקב, 
בעמדי  נפלתי  ניכר  בני  "בידי  כך:  ממאסרו,  בהמשך  ששוחרר 
כחמישים  במקום  שהיו  בשעה  אמנו,  רחל  בקבר  המשמר  על 
זקנים ושפכו שיח ודמעה לפני אם האומה הישראלית, על צרות 
אחינו ואחיותינו כאן בארצנו ושם בגולה. דיני היה קרוב למות, 
אך זכות אם האומה רחל הגנה על בנה השקט והעמוס בעול ים 
אחרי  חמישי  מליל  החלו  אשר  החדשים  חיי  פרשת  התושייה. 
חצות הלילה והסתיימו בערב פסח יום חרותנו: במקום להניח 
תפילין – אזיקים הלבישוני, פת במלח האכילוני ומים במשורה 
אנוכי  השליכוני.  תחתיות  ולבור  השכיבוני  הארץ  על  השקוני, 

הבן חורין ובן דרור, יעקב פריימן".

התפילות בזמן השואה
יהודיה  אישה  לקבר  באה  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי 
ורק דבר אחד החזיר לה את האור  אומללה שניצלה מהתופת, 

"ביום  תש"ו:  באדר  מב'  בתיעוד  פריימן,  מספר  וכה  לעיניים, 
שלישי באה אישה יהודיה מגרמניה, פליטה, והתפללה. בשעה 
ארבע ורבע אמרתי לה כי אני צריך לסגור את המקום. היא אמרה 
לי כי היא רוצה להישאר כאן כל הלילה, להתפלל עבורה ועבור 
כלל ישראל בגולה. אני ביקשתי איזה סכום והיא שילמה. בשעה 
וחצי  שבשש  לה  ואמרתי  הקבר  את  סגרתי  רבע  פחות  חמש 
 - בבוקר אבוא לפתוח אותו. היא הסכימה. בשעה הנ"ל באתי 
ומצאתי אותה במצב רוח מרומם. היא שמחה עד מאד, כי היא 

זכתה להיות בבדידות במקום הקדוש!". 
זעקה מכאב  לארץ אחרי המלחמה,  אז  אשה אחרת שעלתה 
לפני  שבוע  לישראל  שעלתה  "אשה  השואה.  פליטי  על  ליבה 
שעלתה לקבר, פרצה בצעקות ובבכי ודמעות וקראה: 'לאן ילכו 
ובחוסר כל? אין מקום אחר  שארית הפליטה שנשארו בעירום 
אלא ארץ ישראל. רחל רחל, עד מתי נהיה בלי מולדת? מולדת 

אנו רוצים, ורק בארץ ישראל. ששה מיליונים אבדו. די! די!'".
סלמאן  רבי  הידוע  המקובל  את  ביומנו  רבות  מזכיר  פריימן 
מוצפי, שהיה מגיע למקום פעמים רבות, וכן עוד רבנים וגדולי 

ישראל שביקרו במקום להתפלל.
פריימן ובורלא לא קיבלו אף סכום כסף כמשכורת מאף גורם, 
בפרנסתם,  להם  לעזור  לציבור  שקרא  כרוז  הפיצו  הם  ובציון 
ולהתפלל",  להשתטח  הבאים  של  לבם  נדיבות  על  רק  "שהיא 

כפי שכתבו.
לפני 68 שנים בדיוק, ביום פטירתה של רחל אמנו, י"א בחשוון 
תש"ג, מתאר פריימן את מה שהיה אז בציון. ")הציון( היה פתוח 
כל הלילה. באו כמה חבורות להתפלל. מעדת החלבים, פרסים, 
בוכרים, ספרדים ומכל עדות המזרח, וגם הרבה מחסידי ברסלב. 
חצות,  תיקון  לילה  בחצות  כרת.  תיקון  הלילה  חצי  עד  למדו 
ואחר כן אמרו תהילים כשמונה מניינים ושלוש עשרה מידות. 
עד הבוקר התפללו. בחצי לילה באו יהודים משכונת הבוכרים, 
והביאו שק לחם עם גבינה וזיתים ועשו סעודת מצווה. בבוקר 
ביום  מיוחדת  ותפילה  הקפות  ועשו  מקובלים  של  מניין  באו 
מישיבת  מניינים  כמה  באו  הצהריים  אחר  אמנו.  רחל  פטירת 
פורת יוסף והתפללו. משך 24 שעות לא נפסקה התפילה. בבוקר 
ביקר המושל קיטרושט ורשם שמו בעברית. היה גם קהל גדול". 

כך נראה יום היארצייט של רחל אמנו, בשנת תש"ג.
קבוצה  במקום  ביקרה  תש"ב,  באב  כן,  לפני  חודשים  כמה 
גדולה של חיילים יהודים מפולין, שהתרגשו עד דמעות מהביקור 
ידיעה  קיבלתי  חמש  "בשעה  פריימן:  זאת  מתאר  וכה  בקבר. 
שארבע מאות חיילים מפולניה יבקרו באוהל רחל אמנו זיע"א. 
באו  וחצי  חמש  בשעה  פתילות.  עם  השמן  מנורת  את  סידרתי 
12 אוטובוסים עם שלושה מורי דרך יהודים מהסוכנות. נכנסו 
קבוצות וכולם הדליקו נרות הרבה. חיילים בכו בזמן שהדליקו, 
ההיסטורי  הביקור  נמשך  רגע  כעשרים  בשירה.  יצאו  וכולם 
בנים  ושבו  ה'  לנו  יעזור  בשנים.  מאות  במשך  קרה  שלא  הזה 
את  מסיים  הוא  אמן",  בימינו  בקרוב  שלמה  לגאולה  לגבולם, 
רשמיו באותו יום מאותו ביקור מרגש. בתיעוד נוסף של ביקור 
אחר של חיילים, שהיו, להבדיל, נוצרים, הוא מספר על ביקור 
מרגש בקבר, שבזכותו נמנעו נישואי תערובת ל"ע. "באה חיילת 
ובכתה  גרוש,   5 ונדבה  נוצרים,  חיילים  של  קבוצה  עם  יהודית 
להתחתן  עמדה  היא  כי  יען  עבודה,  ה' שאתפלל  למען  ואמרה 
עם חייל נוצרי. עכשיו היא מתחרטת על זה, וביקשה שאני אומר 
לה שהנדר בטל ומבוטל, והיא לא תעשה עוד הפעם נדר כזה. 

ואמרתי לה שהנדר בטל ומבוטל".
בשנות השואה האיומה רּבו המתפללים במקום, שבאו לזעוק 
אירופה.  אדמת  על  בהמוניהם  שנטבחים  היהודים  זעקת  את 
פריימן מציין את המתפללים האלו כמה וכמה פעמים, ובאחת 
הפעמים, כאשר התקיימה במקום תפילת ילדים, הוא מתאר זאת 
כך: "היו בין המתפללים כמה ילדים מעולי הונגריה שבאו לפני 
אמרו  הילדים.  של  הצער  את  בכתב  לתאר  אין  חודשים.  כמה 
תהילים ובכו בקול, וכל הקהל שעמדו מסביבם בכו גם הם. כמה 
מהמתפללים שאלו אותם למה הם בוכים כל כך, אבל הם לא רצו 
להפסיק באמצע התפילה. בין הילדים היה ילד בן חמש שעמד 
על ידי. תמונה שכזאת לא ראיתי משך כל השנים שעומד אני על 
המקום הקדוש הזה", מתאר פריימן ברגש רב, את שנקל לשער 

שנכתב בדמעות.
וכך כותב ביומן את תחינתו, אחד מהמתפללים האחרים שבאו 
אז בימי השואה להתפלל על קברה של רחל אמנו: "אוי רחל, 
רחל אמי. עד מתי תשתקי על הדם השפוך של בנייך? התעוררי 
נא ואל תחרישי. הלא בנייך הם", התחנן, לפני מי שהובטח לה 
"ושבו מארץ אויב". בתשעה באב של שנת תש"ד, בעיצומה של 
המלחמה,כותב מתפלל אחר: "רחל רחל אם האומה, אלייך אנו 
באים ביום הבכייה, לשפוך לפנייך שיח ליבנו, ביום תשעה באב 
לרבבות  שיהודים  ידיעות  מגיעות  הדוויה  מהגולה  אבלנו.  יום 

מבכה 
על בניה

רשימת הרכוש שנשאר בקבר, כפי שכתבה פריימן

שער אחד משני היומנים ששרדו. צייר: פריימן

כרוז שהופץ בין השמשים לתת שכר למבקרים
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מחכים  בדרכים,  נדים  וטף  נשים  אנשים  לרציחות.  מובלים 
לבשורת פתיחת השערים. תקוותנו הנצחית שיבוא אותו היום, 
שלמה,  לגאולה  מחכים  כולנו  הלום.  יבואו  הסובלים  שכל 

שתבוא בימינו במהרה".

נס ההצלה
השמש השני שעבד בצמוד לפריימן בקבר-רחל, היה כאמור 
חכם יהושע בורלא. בנו של בורלא היה סופר, אך דווקא אשתו 
של בנו, מרים, היתה זו שכתבה תיאור מקיף על מראה המקום 
באותה התקופה. התיאור הזה, שהיה פה לרבים, מיטיב לתאר 
וכה תיארה את המנורה  את התחושות שעורר בה קבר רחל. 
המפוארת שהיתה במקום: "באמצע החדר, ליד אבן המצבה", 
מהתקרה,  עבה  שרשרת  על  יורדת,  "הייתה  בורלא,  מתארת 
עשויה  ענקית,  נחושת  מנורת  להדלקה,  היד  להישג  נמוך 
מעשרות טבעות נחושת, שבכל אחת מהן היה בזיך קטן. כל 
מבקר היה מדליק פתילה או יותר, מתפלל את תפילתו ומבקש 
קטנים  אשים  עשרות  האירו  החודש  כל  במשך  בקשתו.  את 

ורועדים באור חגיגי את אפלוליתו המסתורית של החדר".
בין  היו  הארץ  תושבי  רק  שלא  לספר  מוסיפה  בורלא 
ארצות  מכל  יהודים  באים  היו  אלול  "בחודש  המבקרים. 
קרובות  ומארצות  מרוקו  מצרים,  עיראק,  סוריה,  המזרח: 
ורחוקות. היו באים: מי שנדר נדר הביקור בזמן מחלה קשה, 
וחולים  בטן,  בפרי  התברכה  שלא  מי  זכר,  לבן  להתפלל  מי 
יום. כולם היו באים להתפלל, להתחנן, לבכות ולבקש  וקשי 
בורלא  אמנו".  רחל  אצל  הקב"ה,  לפני  וסנגוריה  רחמים 
היו מביאים  ולהתפלל  מספרת שהעשירים שהיו באים לבקר 
לספר  וכותנות  כיסויים  רקומות,  "מגבות  כמו  מתנות  איתם 
אלה,  במתנות  מלאים  ארגזים  שני  פרוכות.  ובעיקר  תורה, 
ביניהן עתיקות, מרהיבות ביופיין, עמדו באחת הפינות בחדר 
ורק למשך חודש אלול היו נתלות היפות שבפרוכות, במקום 

הפשוטות התלויות שם כל השנה".
הערבים  עם  בורלא,  השני,  והשמש  פריימן  של  יחסיו 
פריימן  הוצרך  פעם  מידי  אבל  וטובים,  תקינים  היו  השכנים, 
לשלם דמי חסות לכל מיני שודדים ומציקים, על מנת שיעזבו 

זכות  אודות  מסוים  סכסוך  התפתח  מאוחר  יותר  הקבר.  את 
השימוש למוסלמים בחדר המבוא לקבר, פריימן התנגד לכל 
שימוש, ואת עבודות הצביעה והטיוח היה מבצע בעצמו ולא 
אחיזה  יקנו  לא  שאלה  בכדי  השכנים,  במוסלמים  מסתייע 
ממצבת  טיח  שכבת  נפלה  הפעמים  באחת  במקום.  כלשהי 
הקבר, והתגלו חתימות כהנים מהמאה ה-12, אך פריימן שתק 
ולא סיפר על כך לאף אדם, בכדי שמחלקת העתיקות הבריטית 

לא תשמע על כך תידרש לממצאים. 
מנסיון  ניצל  כאשר  לו,  עמדה  המקום  כשמש  זכותו 
סכין  עם  ולדוקרו  בא  לפגוע  בא  מקומי  ערבי  התנקשות. 
מטבח חדה, אך פריימן שהיה כבד-שמיעה, כלל לא שם ליבו 
הציון.  מרצפת  דבר-מה  להרים  באקראי  והתכופף  למתרחש, 
היה זה מה שהציל אותו מהסכין שהונפה לעברו באותו רגע. 
למרבה הנס התוקף עצמו היה זה שנפגע, ובסוף אותו שבוע 
ערך פריימן סעודת הודיה גדולה על הנס שאירע אתו, בביתו 

של השמש הספרדי, יהושע בורלא.
שתי  הקמת  על  באו"ם  הוחלט  אז   ,'47 שנת  סוף  לקראת 
מדינות בארץ ישראל, החלו מהומות המוסלמים, והמתפללים 
והמבקרים הפסיקו מלבוא לקבר שנמצא באזור מסוכן. פריימן 
ובנו גד, היו האחרונים שיצאו מהקבר וראו את היומנים לפני 
עם  יחד  שעזב  לאחר  ימים  כמה  הירדנים.  ליד  נפל  שהקבר 
כולם, חזר פריימן לבד לקבר, סידר את המקום, ארז לו כמה 
שייח'  אצל  הפקיד  היומנים  את  היומנים.  את  ונטל  חפצים, 
לקבר  אך  בקרוב,  שיחזור  לו  והבטיח  קרוב,  שגר  מסויים 
הוא כבר לא חזר יותר. יותר מאוחר רשם את הרכוש המדויק 
שהושאר בקבר, אליו חזרו היהודים לפקוד אותו באופן סדיר, 

רק אחרי 19 שנה.
שומרים  המסורים,  השמשים  שני  של  ונכדיהם  בניהם 
מסורת  ועל  בידיהם,  שנמסרו  הקבר  מפתחות  על  בקנאות 
השמירה על הקבר של משפחתם במשך עשרות שנים. מי יודע, 
נידרש אנחנו לשוב ולבוא ולשמור  הם אומרים, אולי בקרוב 
על הקבר מחדש, כאשר כבר לא יצטרכו יותר חיילים במקום.


מבכה 
על בניה

בתשעה באב של שנת 
תש"ד, בעיצומה של 

המלחמה,כותב מתפלל 
אחר: "רחל רחל אם 

האומה, אלייך אנו באים 
ביום הבכייה, לשפוך 

לפנייך שיח ליבנו, ביום 
תשעה באב יום אבלנו. 
מהגולה הדוויה מגיעות 
ידיעות שיהודים לרבבות 
מובלים לרציחות. אנשים 
נשים וטף נדים בדרכים, 
מחכים לבשורת פתיחת 

השערים. תקוותנו 
הנצחית שיבוא אותו 
היום, שכל הסובלים 

יבואו הלום. כולנו מחכים 
לגאולה שלמה, שתבוא 

בימינו במהרה".



לחם מלא, מלא ברכה!

אין כמו כריך מקמח מלא כדי להתחיל איתו את היום, חיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים, 
ויטמינים ומינרליים הגורמים לתחושת שובע לאורך זמן ומאפשרים ריכוז, וכוחות מחודשים, 
 ומעל הכל כמובן הבריאות. זכרו שאף פעם לא מאוחר מידי כדי להקנות הרגלי תזונה בריאים. 

מהיום, כריך בשבילי רק מקמח מלא!

צריכת לחם מקמח מלא מקטינה סיכונים לתחלואה:

חפשו בחנויות לחמים בעלי תו
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ברוך ברגמן

ליבשה
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ליבשה
המטוס שנסע במהירות 

700 קמ"ש על המסלול בו 
שעט לכיוונו מטוס נוסף, 
הניצוץ באדי הדלק שיצר 
מופע זיקוקים מול חופי 

לונג איילנד ומטוס המטען 
הישראלי שחצה את הבניין 
  ההולנדי ל-2 חלקים
אסון התעופה שהתרחש 
בשבוע שעבר בקולומביה 
בו התרסק מטוס בשל 

מחסור בדלק, החזיר את 
ברוך ברגמן עשרות שנים 

לאחור, אל אסונות התעופה 
  הגדולים בכל הזמנים
וגם: הגורמים המרכזיים 

  להיווצרות אסונות תעופה
מסע במנהרת הזמן

| ברוך ברגמן |

המטוס שנפל בקולומביה
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עשרות הנוסעים שעלו על המטוס בשבוע שעבר מבוליביה 
לקולומביה, לא תיארו שנסיעתם תסתיים בצורה כה טראגית: 
המטוס, שעל סיפונו היו 81 נוסעים ואנשי צוות, התרסק באזור 
הנוסעים  הרכב  עמו.  לאחר שנותק הקשר  זאת  'מדיין'  העיר 
היווה סיבה לאבל כפול: עשרות מהם היו חברי קבוצת ספורט 
פופולארית בברזיל. יחד עמם היו כ-20 עיתונאים שהצטרפו 
להתקיים  היה  שאמור  המשחק  את  לסקר  בכדי  לנסיעה 

בקולומביה. 
הנתונים  בעקבות  רעש  העולם  הטרגדיה,  שלאחר  בימים 
בכלי  הדיווחים  פי  על  המטוס.  התרסקות  על  שפורסמו 
התקשורת המקומיים, הסיבה להתרסקותו של המטוס הייתה 
הדיווחים,  פי  על  כך  נבע,  המחסור  בדלק.  מחסור  בשל 
קירוגה שבחר לעדכן  מיגל  דעת מוטעה של הטייס  משיקול 
את הרשויות על המחסור רק בשלב מאוחר בטיסה במהלכו 
ספורים  ימים  וכך,  הנוסעים.  את  להציל  ניתן  היה  לא  כבר 
לאחר שהוכתר כגיבור האירוע, הפך הטייס לדמות המושמצת 
הקבוצה  חברי   51 של  למותם  שהביא  בכך  והואשם  בברזיל 

האהודה. 
בכשל  הבחין  הטייס  הראשונים,  החקירה  דו"חות  פי  על 
חשמלי במטוס כאשר היה באזור הררי כ-30 ק"מ טרם הגיעו 
ליעד. מה שהתברר מאוחר יותר היה כי הטייס התבקש לחוג 
היה  הנתונים,  פי  על  בשדה.  לנחות  תורו  שיגיע  עד  באוויר 
את  מקבל  היה  ואז  שינחתו  מטוסים  לארבע  להמתין  עליו 
האישור המיוחל. אלא שבזמן שחג באוויר, הודיע הטייס כי 
אין על מטוסו מספיק דלק לנחיתה, מיד לאחר מכן דיווח צוות 

המטוס על כשל חשמלי והתרסק. 
היה  לה  החברה  למיה,  חברת  מנכ"ל  ורגס,  גוסטבו  גנרל 
של  המוטעה  דעתו  שיקול  את  השבוע  הסביר  המטוס,  שייך 
לו מספיק דלק הוא  הטייס. לדבריו, אם הטייס האמין שאין 
היה צריך לעצור בבוגוטה לתדלוק. "לפי תכנית הטיסה, שדה 
התעופה בבוגוטה היה האלטרנטיבה לכל מקרה. לפני שעבר 
 - דלק  מספיק  יש  אם  להחליט:  צריך  היה  הוא  בוגוטה  את 
להמשיך, ואם יש בעיה עם הדלק - לעצור. נראה שאם הטייס 

המשיך בטיסה, זה בגלל שלא הייתה מניעה לכך".
נבעה  ההתרסקות  כי  ההסתברות  עם  יחד  הזו,  ההצהרה 
מטעות הטייס, עוררה זעם עצום כלפיו. לפני מספר ימים, חמיו 
של הטייס, הרוג'ר מולינה, פרסם התנצלות בראיון ל"גלובו". 
בראיון שצוטט ב"גרדיאן" אמר כי הוא רוצה להגיד "למיליוני 
ברזילאים, ובמיוחד לקרובי, ילדי, הורי, אחי ואחיות ההרוגים 
שאנחנו מאוד מצטערים". מולינה לא רצה להתייחס לסיבת 
אנחנו  אבל  דבר,  פותרת  לא  סליחה  "המילה  ההתרסקות: 
רוצים לבקש מחילה". גם טייסים מקומיים מתחו ביקורת על 
החברה. "זו טרגדיה" אמר טייס ברזילאי. "וטרגדיה שקרתה 
בגלל חוסר אחריות מוחלט. מה שהוא עשה זה רצח המוני". 

הקבוצה  של  סיפורה  התפרסם  כאשר  התעצמה  הטרגדיה 
בעיר  בתחומה.  שיא  לשבור  בדרכה  שהייתה  הברזילאית 
את  עיכלו  לא  הקבוצה,  יצאה  ממנה  ברזיל  בדרום  שאפקו 
כך  כל  ובצורה  כולם,  את  כמעט  "לאבד  הקשה.  הבשורה 
אחד  כל  לגמרי  והרס  העיר  את  לחלוטין  הרס  זה  טראגית, 
העיר.  מתושבות  אחת  ל"אי-פי"  אמרה  אישית",  מאיתנו 

תושב אחר הוסיף: "העיר מאוד מאוד שקטה, אנשים לא ממש 
לימים הכי טובים בחיים שלנו  מעכלים את האסון. התכוננו 
והגיע כזה אסון, זה בלתי נתפש". בברזיל הוכרזו 3 ימי אבל 
ולמעלה מ-100,000 בני אדם השתתפו בטקס שקיבל את 50 

מגופות ההרוגים. 

אסונות ספורטיביים
מפוקפקת  לרשימה  מצטרפת  הברזילאית  הספורט  קבוצת 
של קבוצות ספורט שחוו אסונות דומים: בשנת 1949 הייתה זו 
קבוצת 'טורינו' האיטלקית שמטוסה מתרסק בעיירה סופרג'ה 
בחזרתה ממשחק בליסבון. 31 אנשים, כולל כל שחקני ואנשי 
הצוות המקצועי של הקבוצה הידועה בכינוי 'גראנדה טורינו', 
קבוצה  חוזרת  ב-1958,  מכן,  לאחר  מעשור  פחות  נהרגו. 
לא  המטוס  במינכן,  ביניים  חניית  לאחר  מבלגרד.  בריטית 
 23 באסון  ומתרסק.  על המסלול  קרח  בגלל  להמריא  מצליח 
וכמה  מקצועי  צוות  אנשי  שלושה  שחקנים,  שמונה  הרוגים. 

עיתונאים.
של  מטוסה   ,1969 בשנת  מכן,  לאחר  מעשור  יותר  מעט 
 17 מתרסק.  אנשים   78 ועליו  מבוליביה  סטרונגסט  קבוצת 
בדיוק  עשור  נהרגו.  מקצועי  צוות  אנשי  ושלושה  שחקנים 
לאחר מכן, בשנת 1979, מטוסה של קבוצת פחתקור טשקנט 
מאוזבקיסטן, אז חלק מברית המועצות, מתנגש במטוס אחר 
נהרגו.  במטוס  שהיו  הקבוצה  חברי   17 כל  אוקראינה.  מעל 
שמונה שנים לאחר האסון, בשנת 1987, קבוצת אליאנזה לימה 
שבה ממשחק במטוס חיל הים הפרואני שמתרסק בים. הטייס 
ניצל, כל שאר 43 האנשים על המטוס, שחקנים, אנשי צוות 
נוספים.  טראגיים  במקרים  מלאה  ההיסטוריה  נהרגו.  ועוד, 
ממשחק  חוזרת  זמביה  של  הספורט  נבחרת   -  1993 בשנת 
בסנגל ומטוסה מתרסק בגאבון. שלושים אנשים נהרגו, כולל 

22 שחקני הנבחרת.
שהתרחש  התעופה  אסון  הספורט:  בקבוצות  רק  ולא 
בקולומביה, גרם לנו לנבור מעט בארכיון, שם מצאנו לא מעט 
אירועים טראגיים של התרסקויות מטוסים אזרחיים. המקרה 
הזכור ביותר בזיכרון הקולקטיבי הוא התרסקות המטוס המלזי 
בשנת 2014. המטוס שהמריא מקואלה לומפור לבייג'ינג לא 
הגיע מעולם ליעדו ובמשך למעלה משנה לא היה ברור מה 
עלה בגורלו. בשנה שעברה נמצאו שרידים המטוס שנסחפו 
ההתרסקות  מקום  ההודי.  שבאוקיינוס  ראוניון  האי  לחופי 
עדיין לא אותר, אך עוד קודם לכן הוכרזו 227 הנוסעים ו-12 

אנשי הצוות רשמית כהרוגים.
היה  בהיסטוריה  שהתרחש  ביותר  הכבד  האווירי  האסון 
בשנת 1977, אז כ-580 איש נהרגו בתאונת מטוסים. למרות 
שמדובר היה במטוס, הרי שהתאונה הקשה התרחשה דווקא 
על הקרקע בעקבות שרשרת טעויות וצירופי מקרים נדירים. 
הכל החל כאשר מטוס הבואינג 747 של חברת פאן-אמריקן 
אלא  הקנריים.  לאיים  דרכו  את  ועשה  אנג'לס  מלוס  יצא 

שהמטוס נאלץ לנחות בשדה תעופה חלופי של אחד האיים, 
לנחות.  אמור  היה  בו  הנתיבות  בבית  שהוטמנה  פצצה  בשל 

שדה התעופה החלופי היה קטן ובעל מסלול המראה יחיד.
במקביל, מטוס KLM ההולנדי הצטופף גם הוא בטרמינל 
החלופי והתכונן לקראת המראתו לאמסטרדם. בערפל הכבד 
אל  חזרה  דרכו  את  האמריקאי  המטוס  בטעות  ניווט  ששרר, 
מסלול ההמראה במקום אל כביש השירות הפנימי. הטייס גילה 
את הטעות הקריטית רק כשהבחין באורות מטוס המתקרבים 
מידי.  מאוחר  קמ"ש,   700 של  במהירות  הערפל  דרך  אליו 
לימים יתברר כי ההודעות על תחילת תנועה התקבלו במגדל 
זו  זו את  זמנית, ולמעשה מיסכו  הפיקוח משני המטוסים בו 
וגרמו לבלבול. בניסיון אחרון למנוע את ההתנגשות החזיתית 
ניסה הטייס ההולנדי להמריא מעל המטוס האמריקאי, אך זה 

נגמר במוות כואב של 580 הנוסעים.
המטוסים  תאונות  נתוני  את  שיפרו  לא  שחלפו  השנים 
יותר מתאונה קרקעית  גובים קרבנות רבים  שמטבע הדברים 
אירוע  העולמי  בזיכרון  נחרט   1996 בשנת  רכב.  כלי  בין 
נוסף שזעזע את העולם. היה זה כאשר טיסה 800 של מטוס 
בואינג שהיה בבעלות חברת תעופה אמריקאית המריא מניו 
את  הצית  חשמלי  ניצוץ  ההמראה,  לאחר  דקות  לפריז.  יורק 
למופע  המטוס  את  והפך  הראשי  הדלק  שבמיכל  הדלק  אדי 
העצום,  הפיצוץ  בעקבות  איילנד.  לונג  חופי  מול  זיקוקים 
נתלשו חרטום המטוס ותא הטייס ונפלו מטה. יתר גוף המטוס 
לגובה  הגיע  פעלו,  שעדיין  המנועים  בעזרת  לנסוק  המשיך 
5000 רגל, וצלל אל האוקיינוס לתדהמתם של אזרחים רבים 

שצפו במחזה המבעית.
וועדת החקירה שבדקה את האירוע, קבעה כי קצר חשמלי 
במד-הדלק החשמלי גרם לקצר ולפיצוץ הדלק, זאת בהסתמך 
על 2 מיקרו-שניות של דממה בקופסא השחורה. לפי ההערכה, 
בפרק זמן זה של מיליונית השנייה, נגרם הֶקֵצר במיכל הדלק 
לא  הוועדה  מסקנות  איש.   230 של  למותם  שהביא  הפגום 
הפריעו לצמיחתן של קונספירציות לפיהם ניסוי טיל של הצי 

האמריקאי פגע בטעות במטוס.

המטוס הישראלי ש"חצה" 
את הבניין

אוויריות  תאונות  נרשמו  לא  הישראלית  בהיסטוריה 
משמעותיות מחוץ לגבולות המדינה, אך תאונה אחת זכורה 
ביילמר  באסון  הוא  המדובר  חריגותה.  בשל  זאת  במיוחד 
שנקרא על שם העיר בה התרסק מטוס מטען של חברת 'אל 

על' בשנת 1992. 
יורק  מניו   1862 מספר  בטיסה  המריא  המטען  מטוס 
סכיפהול  התעופה  בנמל  מתוכננת  עצירה  עם  אביב,  לתל 
לאמסטרדם,  יורק  מניו  הטיסה  במהלך  אך  שבאמסטרדם, 
הטייס  של  המהירות  בבורר  תנודות  תקלות:  שלוש  התגלו 

מסוק ינשוף לאחר פגיעת חסידה
מטוס שהחליק בנחיתה

זירת ההתרסקות 
בקולומביה
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האוטומטי, תנודות בזרם החשמלי של גנרטור מספר 3 ותקלה 
בסכיפהול,   14:31 בשעה  נחת  המטוס  תקשורת.  באמצעי 
המטוס  של  הדלק  מכל  את  מילא  השדה  צוות  מכן  ולאחר 
שצילמו  תעופה  חובבי  מספר  הטכניות.  התקלות  את  ובדק 
מטוסים באזור, טענו כי ראו בשלב זה את אחד המנועים נטוי 
קמעה, וניתן היה לראות זאת גם בתמונת הנחיתה של המטוס 

בסכיפהול.
בהמראה  סכיפהול,  את   1862 טיסה  עזבה   18:22 בשעה 
אמור  המטוס  מהשדה,  היציאה  נוהלי  פי  על  צפון.  לכיוון 
הערים  מעל  העוברת  בדרך  דורטמונד,  לכיוון  ימינה  לפנות 
המטוס  כאשר  זו.  פניה  לאחר  החלו  הבעיות  ונייקרק.  מוידן 
עבר מעל אגם מקומי, נשמע באזור רעש חזק. שני פיני הגזירה 
שהיו אמורים להדק את מנוע מספר 3 לכנף, התפרקו. המנוע 
שהיה בשיא תאוצה ניתק מהמטוס והמשיך קדימה, לאחר מכן 
פגע במדפים וגרם לניתוק של החלק הקדמי של הכנף, ובמנוע 
מספר 4, וגרם לנפילתו. שני ספנים ששייטו באגם באותו זמן 
נבהלו מהרעש החזק ודווחו למשמר המפרץ על שני עצמים 
מצוקה  קריאת  התקבלה   18:27 בשעה  מהשמיים.  שנופלים 
מצד הטייסים, שביקשו לחזור מיידית לסכיפהול. דקה לאחר 
מכן הם דיווחו בקשר: "אל על 1862, איבדנו את מנועים 3 

ו-4".
השימוש במונח "איבוד מנוע" מקובל בתעופה במקרים של 
לדוגמה  שריפה,  של  במקרים   – לפעול  המנוע  יכולת  איבוד 
– והוא אינו מצביע על כך שהטייסים ידעו שאיבדו את שני 
המנועים. בחקירה שבוצעה לאחר מכן, הוסק כי הטייסים לא 
ידעו זאת; הן בגלל שהיו עסוקים בפעילויות חירום ותקשורת 
קשה  ה-747  מטוס  של  הטייס  תא  שמתוך  בגלל  והן  רבות, 
לא  זה  מידע  שקיבלו  בסכיפהול  הפקחים  הכנף.  את  לראות 

יכלו להעריך נכון את חומרת המצב.
לשדה  בחזרה  המטוס  פנה  באוויר,  הקפות  שתי  לאחר 
הורה  לנחיתה  הגישה  במהלך  לנחות.  בניסיון  התעופה 
המדפים  מדפים.  לשלוף  הראשון  לקצין  המטוס  קברניט 
מנע  הימנית  בכנף  הנזק  אך  כנדרש,  נפרסו  השמאלית  בכנף 
מהמדפים בכנף הימנית להיפרס. כתוצאה מכך, המטוס נטה 
שמאלה. בשלב זה דיווחו הטייסים לפקחי הגישה על בעיות 
בשליטה. כאמור, הטייסים לא ידעו מה קרה בכנפיים. בשדה 
התעופה, קראו הפקחים לכלי כיבוי אש והצלה לקראת נחיתת 

חירום.
מחקירת האירוע עולה שהקברניט השתלט על המטוס למרות 
השליטה  בעיית  ולמרות  הכנף,  וחזית  המנועים  שני  איבוד 
במדפים בשתי הכנפיים, על ידי הגברת המהירות ושימוש בכל 
לגובה  הנמיך  המטוס  כאשר  אך  האחרים.  השליטה  אמצעי 
של 1500 רגל לקראת נחיתה, הוא הנמיך מהירות, והשליטה 
ניתן  ברדיו  ימינה.  בחדות  פנה  המטוס  כליל.  אבדה  במטוס 
היה לשמוע את הקפטן צועק בעברית לקצין הראשון להרים 
כן הנסיעה. מיד לאחר  ולהוריד את  בחזרה את כל המדפים, 
18:35 התרסק  כי הם מתרסקים. בשעה  הודיע לפקחים  מכן 
באש  עלה  הבניין  קומות.  רבי  שורת  תוך  אל  העמוס  המטוס 

וקרס בחלקו, עשרות דירות נהרסו.
מספר האבדות היה נמוך יחסית )לעומת האומדן הראשוני 

של 200 הרוגים(, שכן המטוס היה מטוס מטען ללא נוסעים 
ורוב דיירי הבניין לא היו בבתיהם באותה שעה. ישנן השערות 
 43  - הרשמית  מהספירה  יותר  גבוה  היה  הנספים  שמספר 
הרוגים, זאת מאחר שבשני הבניינים שנפגעו בהתרסקות גרו 
משפחות של מהגרים, יש החוששים שהיו שם גם מהגרים לא 
חוקיים שלא היו רשומים. ההרוגים הישראלים היו: הקברניט 
הטיסה  מהנדס  אוהד,  ארנון  הראשון  הקצין  פוקס,  יצחק 
גדליה סופר והנוסעת ענת סולומון, רעייתו של קב"ט אל על 

באמסטרדם.

הסיבה המרכזית: פגעי 
טבע

הסיבות לתאונות אוויריות ידועות בחברות הנסיעות ובכדי 
מנע,  צעדי  שורת  החברות  מבצעות  היווצרותן,  את  למנוע 
אך האסונות הנזכרים הם בגדר יוצא מן הכלל מאחר וברובן 
אלו תקלות המוגדרות כ'כח עליון'. למעשה, גורמי התאונות 
מחולקים לשלושה אגפים: פגעי טבע, כשלים טכניים וגורמים 

אנושיים. 
תאונות  גורמי  לראות  ניתן  טבע  פגעי  הקטגוריה  תחת 
 ,1963 בשנת  אירע  לדוגמה  כך  במטוסים.  הפוגעים  כברקים 
עת נפגע מטוס בואינג 707 של חברת פאן ממכת ברק חזקה 
במיוחד, שגרמה להצתת אדי דלק באחד ממכלי המטוס. כיום, 
מותקנים על המטוסים אמצעי הגנה כנגד פגיעת ברקים. גורם 
טבעי נוסף הינו קרח ושלג הגורמים להחלקת המטוס על גבי 
מסלול ההמראה והנחיתה. כך אירע כם מטוס בואינג 737 של 
חברת סאות'ווסט איירליינס שהחליק על המסלול בעת נחיתה 
גלש אל מחוץ לשטח  )בתמונה(. המטוס לא הצליח לבלום, 
נמל התעופה בשיקגו, ופגע במכוניות שעברו במקום. ילד בן 
שש נהרג, ותשעה מנוסעי המכוניות נפצעו. גם שלושה מנוסעי 
המטוס נזקקו לטיפול רפואי. כדי למנוע את הצטברות הקרח, 
נבנים מטוסים מודרניים כך שאוויר חם ממנוע הסילון יוזרם 

אל האזורים הרגישים, כמו המנועים, הכנפיים וזנב המטוס. 
גורם טבעי נוסף אך נדיר יותר הוא אפר געשי הנפלט מהרי 
לילה.  טיסות  במיוחד  לטיסות,  סיכון  ומהווה  פעילים  געש 
חלקיקי האפר הם קשים ושוחקים, ועלולים לגרום למטוסים 
המטוס  חלונות  את  לשרוט  עלולים  החלקיקים  חמור.  נזק 
תוך  אל  נשאב  האפר  הטייסים;  של  הראייה  בשדה  ולפגוע 
חלקיקי  והמים.  הדלק  מערכות  את  ומזהם  המטוס  מערכות 
השונות,  המטוס  למערכות  נזק  לגרום  עלולים  הגעשי  האפר 
כמו המדפים, המאזנות וכני הנסע, ולשתק את תפקודם הרגיל. 
ייעוץ המספקים  מרכזי  הוקמו תשעה  הסכנה  את  למנוע  כדי 

מידע מוקדם על ענני אפר געשי.
ספק  ללא  הוא  אוויריות  בתאונות  המרכזי  הטבעי  הגורם 
פגיעת ציפורים במנועי המטוס. התנגשויות כאלה גרמו בעבר 
של  מנועיו  לתוך  יונים  נשאבו  ב-1988  קטלניים:  לאסונות 
והביאו  איירליינס,  אתיופיאן  חברת  של   737 בואינג  מטוס 

פי  על  נפצעו.  ו-21  נהרגו  הנוסעים  מ-104   35 להתרסקותו: 
נהרגו  הברית  בארצות   Bird Strike Committee נתוני 
בשל פגיעות ציפורים בכלי טיס בין 1998 ל-2010 יותר מ-220 
בני אדם. הנזק המוערך הוא יותר מ-600 מיליון דולר לשנה. 
חיל האוויר האמריקני דיווח ב-2008 על כ-5,000 התנגשויות 

עם ציפורים.
מניעת תאונות מעין אלה נעשית בכמה אופנים. בין היתר 
העצים  כריתת  ידי  על  התעופה  משדות  ציפורים  בהרחקת 
שדות  ליד  מים  ומקורות  נחלים  ייבוש  מקננות,  הן  שעליהם 
באמצעים  התעופה  שדה  מאזור  ציפורים  הרחקת  התעופה; 
ירי להפחדה,  ציפורים,  קולות מצוקה של  שונים כמו שידור 

שימוש בציפורים דורסות מאולפות, ועוד.
ממוקמת  והמדינה  מאחר  כפולה  ההתמודדות  בישראל 
ואפריקה.  אסיה  אירופה,  בין  עופות  לנדידת  מרכזי  בנתיב 
ההערכה היא כי בשמי המדינה עוברים כחצי מיליארד עופות 
 1972 בשנים  איבד  הישראלי  האוויר  חיל  שנה.  מדי  נודדים 
ציפורים,  עם  מהתנגשות  כתוצאה  מטוסים  חמישה   1984  -
על  עולה  )שנזקן  חמורות  תאונות   33 עוד  אירעו  ובנוסף 
חצי מיליון דולר( ועוד 254 תקריות בנזק חמור פחות. הנזק 

הכלכלי היה עצום. 
במחקר ייחודי שבוצע על ידי ד"ר יוסי לשם, במימון חיל 
ואוניברסיטת  הטבע  להגנת  החברה  המדע,  משרד  האוויר, 
תל אביב מופו מסלולי הנדידה בעזרת תצפיות, נתוני מכ"ם, 
מוכי  "אזורים  הגדיר  האוויר  חיל  ומזל"טים.  מדאון  צפייה 
פי  על  בהתאם.  נעשה  הטיסות  ותכנון  )אמ"צים(,  ציפורים" 
הערכת חיל האוויר ירד הנזק למטוסיו לאחר יישום מסקנות 

המחקר ב-76% .
הגורמים הנוספים להתרסקויות מטוסים נובעים כאמור גם 
מכשלים טכניים כמו כשל במנוע או דליקה המתפרצת בעת 
מעט  ללא  בעבר  הביאו  אנושיים  גורמים  גם  מלבדם,  טיסה. 
בעיקר  מתרחשות  האנושיות  הטעויות  מטוסים.  התרסקויות 
שגוי  מידע  או  לטייסים  הפיקוח  מגדל  בין  תיאום  בחוסר 

המועבר לטייס שעל פי הוא פועל. 
הבטיחות  התקדמה  ספק  ללא  האחרונות  השנים  במאה 
מרכזי  מקום  תופס  הבטיחות  נושא  ענק.  בצעדי  בתעופה 
בחברות  גם  כמו  ואיירבוס,  בואינג  המטוסים  בתעשיות 
קטנות יותר. תעשיית הבטיחות בתעופה מגלגלת בפני עצמה 
תעופתיים  שאסונות  ההכרה  מתוך  וזאת  דולרים,  מיליארדי 
ייצרו תדמית לא בטוחה לתעופה, תדמית העלולה למוטט את 

הענף. 
ביותר  הבטוחה  השנה  הייתה  ש-2007  מראים  הנתונים 
 2004 ואילו  התאונות,  מספר  מבחינת   1963 מאז  בתעופה 
מאז  ביותר  הנמוך  ההרוגים  מספר  היה  בה  השנה  הייתה 
ביותר.  הגרועה  הייתה   1972 שנת  השנייה.  העולם  מלחמת 
השנים  לאורך  מתמשך  שיפור  על  הנתונים  מורים  ככלל, 

בבטיחות הטיסה.
להיות  יכולים  אתם  מטוס  על  עולים  כשאתם  לסיכום, 

רגועים, אבל רק ב-99%...


ליבשה
אסון טנריף

מראות ההרס. טיסה 800 מניו יורק













על כל קניית בקבוק פנטן עם מדבקת הקמפיין 
תועבר תרומה לעמותת זיכרון מנחם

שערך יכול לחזק בנות חולות במחלה. 
הצטרפי לאלפי בנות ברחבי העולם שמגדלות שיער חזק כדי להעניק לבנות חולות במחלה פאה משיער טבעי 

בחינם; גם את יכולה לעזור באמצעות תרומת שיער של 30 ס”מ לפחות או בדרכים נוספות.

פנטן
למראה שיער מבריק 

ובריא תוך 10 ימים

*בשימוש שמפו, מרכך, מסיכה ולחות

סדרת הטבע
מסייעת בחיזוק

סיב השערה עד פי 30*

סדרת רך כמשי
עד 48 שעות 

של שיער רך כמשי*

רקע על הפרויקט
שחבישת  מעידות,  במחלה  לקו  אשר  רבות  וילדות  בנות 
פאה מסייעת להן להרגיש טוב יותר עם עצמן. המשימה 
במחלה,  חלו  אשר  וילדות  בבנות  לתמוך  היא  פנטן  של 
באמצעות יצירת פאות משיער טבעי, בחינם, עבור בנות 
במחלה.  הטיפולים  במהלך  שערן  את  שאיבדו  וילדות 
תחום  את  שמובילה  מנחם,  זכרון  עם עמותת  בשיתוף 
וילדות  לבנות  מציעים  אנו  בישראל,  השיער  תרומות 
הפרויקט.  למען  ה"קוקו"(  )את  מהשיער  חלק  לתרום 
בעזרתכן, נוכל לסייע לבנות ולילדות, הנאבקות במחלה 
מדי יום, להרגיש שהן חוזרות לעצמן בעזרת פאה משיער 

טבעי. 

איזה שיער מתאים?
הפאה  את  ליצור  צורך  יש  רגיל,  מראה  להן  לשוות  כדי 
ככל  הדומה  ובשיער  ראש  מידות  פי  על  בעבורן,  במיוחד 
הניתן לשיער המקורי. שיער במצב נורמאלי )שאינו פגום 

ביותר( מתאים לתרומה.

איפה מסתפרים?
בפרויקט.  חלק  שלוקחות  המספרות  לאחת  ללכת  אפשר 
בחינם.  לתרומה  המיועדת  צמתכן  את  יגזזו  אלו  ספריות 

הפעילות תתקיים בימים שני, שלישי ורביעי
בין התאריכים ה'-ז' כסליו תשע"ז )5-7.12.16(

לבירור על המספרה הקרובה לביתך: 02-6400800
 כמו כן ניתן לתרום בקניון איילון בתאריך ד׳ כסליו  תשע"ז 

)4.12.16( בין השעות 16:00-20:00
ובירושלים במרכז יום זכרון מנחם, בימים שני ושלישי 
ה'-ו' כסליו תשע"ז )5-6.12.16( בין השעות 16:00-21:00 

רחוב ליאו ויסמן 10 ירושלים

ואם אין לי שיער באורך 30 ס״מ?
לשיער שלך יש הרבה כוח! כי בכל רכישה של בקבוק פנטן, מותג 
השיער  מנחם.  זכרון  של  הפיאות  לפרוייקט  תרומה  יישא  פנטן 
החולים.  לבית  ילד  ולהסיע  אלטרנטיבי  טיפול  לממן  יכול  שלך 
הרפיה  לסדנת  או  פסיכולוגי  לטיפול  להפוך  יכול  שלך  השיער 
ושליטה בכאב. השיער שלך הוא תראפיה במוסיקה. השיער שלך 
הוא קבוצת תמיכה. השיער שלך יכול לחגוג לילד חולה יום הולדת.

 עמותת זכרון מנחם
 בשיתוף המותג פנטן

 יוצאים בקמפיין
לחיזוק נשים החולות במחלה
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שמחת בר 
המצווה לבן 
האדמו"ר 
מאונגוואר

עצרת התעוררות בישיבת כנסת חזקיהו

כנס יסוד איחוד הרבנים הספרדים העולמי

מעמד 21 סיומי-ש"ס של 
'כולל שס אידן'
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת יוסי קרויזר

ועידת 'אהבת קדומים' של סאטמר בקונטיקט

ראש ישיבת קרית מלך 
בביקור בארה"ב

שמחת בית מיר ברכפלד
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להיכן לחזור בתפילה?
בעניין מי שפסק באמצע תפילתו מחמת איזו סיבה שתהיה לאן חוזר

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

 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה

שאלה מאת כמה מחברי ארגון "הצלה":

ובאמצע  עשרה,  שמונה  תפלת  מתפלל  שהיה  מי 
למקום  במהירות  לצאת  מיוחדת  קריאה  קיבל  התפלה 
מסוים מחמת מאורע שיש בו פקוח נפש או ספק פקוח 
בהליכה  תפלתו  להפסיק  היה  נאלץ  כן  ומחמת  נפש, 
ובדיבור, וגם שהה זמן מסוים, ופעמים שהמקום שהוצרך 
צריך  האם  שם,  להתפלל  שאסור  מקום  היה  בו  לשהות 
לחזור ולהתפלל תפלת שמונה עשרה מתחלתה, או צריך 

לחזור למקום שפסק?

תשובה:

מחמת  עשרה  שמונה  תפלת  באמצע  שהפסיק  מי 
נפש,  פקוח  חשש  בו  שיש  ענין  לצורך  לצאת  שהוצרך 
בינתים  היה  שיכול  כשיעור  ההפסקה  כדי  תוך  ושהה 
בשעה  אם  בין  סופה,  ועד  מתחלתה  התפלה  כל  לגמור 
אם  ובין  התפלה,  של  הראשונה  בברכה  היה  שהפסיק 
לראש  חוזר  התפלה,  לסוף  סמוך  היה  שהפסיק  בשעה 
או  בדיבור  הפסיק  אם  בין  בזה  לחלק  ואין  התפלה. 
בהליכה לבין אם הפסיק בשתיקה ובשהייה בעלמא. ואם 
צריך  תפלתו,  את  סיים  וכבר  שפסק,  למקום  וחזר  טעה 

לחזור ולהתפלל.
וטוב שקודם שיחזור יעשה תנאי של נדבה, ויאמר: אם 
אני חייב לחזור תהיה תפלה זו לחובת תפלה, ואם איני 

חייב לחזור תהיה תפלה זו תפלת נדבה.
תפלת  את  לגמור  כדי  כשיעור  בינתים  שהה  לא  ואם 
זמן  שלאחר  וכגון  סופה,  ועד  מתחלתה  עשרה  שמונה 
קצר ביותר הוברר שאינו נחוץ ללכת לאותו מקום, ויכול 
לחזור למקום תפלתו, אם היה הדבר באחת מן הברכות 
סוף  עד  חונן"  "אתה  ברכת  מתחלת  דהיינו  האמצעיות, 
בה.  שפסק  הברכה  לתחלת  חוזר  קולנו",  "שמע  ברכת 
ואם היה הדבר בשלשת הברכות הראשונות, חוזר לראש 
האחרונות  הברכות  בשלשת  הדבר  היה  ואם  התפלה, 
חוזר ל"רצה", מפני ששלשת הברכות הראשונות ושלשת 

הברכות האחרונות נחשבות כברכה אחת לענין זה.
כל  את  לגמור  כדי  שהה  לא  אם  האשכנזים,  ולמנהג 
התפלה, חוזר לתחלת הברכה שפסק בה, )ובשלש ברכות 
הפסיק  ואם  וכנ"ל(,  לתחלתן,  חוזר  ואחרונות  ראשונות 

בשתיקה מרצון, חוזר למקום שפסק.
ובין למנהג  נראה שבין למנהג הספרדים  ומכל מקום 
האשכנזים, אם שהה זמן מועט ביותר, כשיעור כדי לגמור 
את אותה ברכה שנמצא בה, אינו חוזר אלא למקום שפסק.

נימוקים ומקורות:

שהפסיק  במי  האמוראים  נחלקו  ע"א(  )כג  בברכות   
ורבותינו  מכן,  לאחר  חוזר  להיכן  תפלתו,  באמצע 
הראשונים נחלקו בענין זה להלכה, ונביא תחלה בקצרה 

שיטות הראשונים במסקנת ההלכה בדין זה.
שיטת הרי"ף )ברכות פרק ג', דף יד ע"א ודף טו ע"ב 
תפלת  בין  לחלק  שיש  גאון,  האי  רבינו  בשם  מהספר( 
שמונה עשרה לבין שאר דברים כגון קריאת שמע ושופר 
כולה  את  לגמור  כדי  שהה  אם  שבתפלה  ומגילה,  והלל 
את  לגמור  כדי  אפילו שהה  דברים  ובשאר  לראש,  חוזר 
מהלכות  ב'  )פרק  הרמב"ם  פסק  וכן  חוזר.  אינו  כולה 
קריאת שמע הלכה יב, ופרק ד' מהלכות תפלה הלכה יג(. 
בספר  דבריהם  והובאו  מהראשונים,  רבים  הסכימו  וכן 

הלכה ברורה סימן סה וסימן קד.
שיטת תלמידי רבינו יונה )ברכות פרק ג', דף טז ע"א 
עשרה  שמונה  בתפלת  שבין  צרפת,  רבני  בשם  מהספר( 
ובין בקריאת שמע ושאר דברים, בכל ענין חוזר למקום 
את  לגמור  כדי  שהה  ואפילו  לראש,  חוזר  ואינו  שפסק 
אלא(,  ד"ה  ע"ב  כב  )ברכות  התוספות  ושיטת  כולה. 
שמשון  רבינו  בשם  כג(  סימן  ג'  פרק  )ברכות  והרא"ש 

מקוצי, דבגברא דיחויא )דהיינו שהאדם מצד עצמו אינו 
נקי, או שנמצא במקום  גופו  וכגון שאין  ראוי להתפלל, 
לראש  חוזר  שם(,  ולהתפלל  לברך  שאסור  נקי  שאינו 
ובין  שמע  בקריאת  בין  כולה,  את  לגמור  כדי  בשהה 
בתפלת שמונה עשרה ובין בשאר דברים. וכן כתבו כמה 
ראשונים. ועיין בביאור הגר"א )סימן סה סק"ד( שהביא 
עוד שיטה בזה, היא שיטת התוספות ראש השנה )לד ע"ב 
ד"ה לדידי(, שבכל ענין חוזר לראש ואפילו הפסיק שלא 

מחמת אונס.
ומרן השלחן ערוך )סימן סה סעיף א' וסימן קד סעיף 
ה'( פסק כשיטת הרי"ף והרמב"ם, שבקריאת שמע בכל 
כדי  שהה  ואפילו  שפסק,  למקום  אלא  חוזר  אינו  ענין 
לגמור את כולה. ]ומה שכתב בשלחן ערוך "וחזר וגמרה" 
לראש,  חוזר  אינו  כן  שעשה  בדיעבד  דדוקא  היינו  לאו 
אלא אפילו לכתחלה אינו חוזר לראש, וכמו שכתב הפרי 
חדש סימן סה אות א'. וכן הביא הכף החיים )סק"א( בשם 
השתילי זיתים והפתחי עולם[. ולענין תפילה פסק בשלחן 
ערוך )בסימן קד סעיף ה'(, שבכל ענין חוזר לראש. וכן 
השלחן  והערך  א'(,  אות  סה  )סימן  חדש  הפרי  הסכימו 

)שם סק"א(, ושאר אחרוני ספרד.
אבל הרמ"א בהגה )סימן סה( פסק לענין קריאת שמע, 
שאם היה אנוס ושהה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש, 
והכי נהוג. ולא חילק בין אונס דגברא לא חזי, כגון מים 
שותתין על ברכיו או שנמצא במבואות המטונפים, לבין 
אונס הבא על ידי אחר. והלבוש )סימן סה סעיף א'( כתב, 
שאם היה אנוס, כגון שלא היה ראוי המקום לקרות, או 
חוזר  כולה,  את  לגמור  כדי  ושהה  והפסיק  אחר,  אונס 
לראש. ומשמע גם כן שסובר שאין לחלק בין אונס דגברא 
דיחויא לבין שאר אונס. והמגן אברהם )שם סק"ב( הביא 
)סימן פה( שכתב, שאפילו אונס  תשובת המהר"ם מינץ 
הבא על ידי אחר, כגון לסטים או אנס, ולא רק היכא דהוי 
גברא דיחויא מצד עצמו, חוזר לראש. וכתב המגן אברהם 
להו  סבירא  אי  והטור  והרא"ש  התוספות  בדעת  לדון 
הבא  באונס  דדוקא  בדעתם  שסובר  מדבריו  ונראה  הכי, 
מצד עצמו דהוי גברא דיחויא, חוזר לראש, מה שאין כן 
באונס הבא על ידי אחר. )וכן כתבו היד אפרים והמחצית 
המגן  ומסקנת  אברהם(.  המגן  דברי  בביאור  שם  השקל 
ענין  שבכל  הרי"ף  דעת  הכי  שבלאו  שבתפילה  אברהם 
חוזר לראש, וגם הלואי ויתפלל אדם כל היום כולו, אף 
באונס הבא על ידי אחר חוזר לראש, מה שאין כן בקריאת 
שאין  מה  לראש,  חוזר  דיחויא  בגברא  דדוקא  שמע, 
רבי  הגאון  דעת  נראה  וכן  אחר.  ידי  על  הבא  באונס  כן 
המשנה  פסק  וכן  א'(.  סעיף  סוף  )שם  התניא  בעל  זלמן 
שבתפילה  פסק,  סה(  )סימן  והב"ח  סק"ב(.  )שם  ברורה 
בשהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש אפילו בלא אונס, 
דברים,  ושאר  שמע  בקריאת  אבל  ערוך,  השלחן  וכדעת 
אם היה מחמת אונס חוזר לראש. וכן כתב העטרת זקנים 
)שם סק"א(. ועיין בפרי מגדים )שם אשל אברהם סק"ב( 
ועיין בבן איש חי  שאפשר לפרש כן אף בדעת הרמ"א. 
)פרשת וארא אות יז(, שנראה שפוסק בזה כדעת הרמ"א. 
ומרן זצוק"ל בספר הליכות עולם )פרשת וארא אות ט'( 
כתב לדחותו, ושהעיקר כדברי מרן השלחן ערוך שקבלנו 

הוראותיו.
והנה יש מקום עוד להרחיב ולבאר יותר שיטת הרמ"א 
ברורה  הלכה  בספר  באורך  הדברים  הובאו  וכבר  בזה, 

חלק ה' )סעיף ח', ובבירור הלכה שם(.

בין בתפלת שמונה עשרה 
ובין בקריאת שמע ושאר 

דברים, בכל ענין חוזר 
למקום שפסק ואינו חוזר 
לראש, ואפילו שהה כדי 
לגמור את כולה. ושיטת 

התוספות )ברכות כב ע"ב 
ד"ה אלא(, והרא"ש )ברכות 
פרק ג' סימן כג( בשם רבינו 

שמשון מקוצי, דבגברא 
דיחויא )דהיינו שהאדם מצד 

עצמו אינו ראוי להתפלל, 
וכגון שאין גופו נקי, או 

שנמצא במקום שאינו נקי 
שאסור לברך ולהתפלל 
שם(, חוזר לראש בשהה 
כדי לגמור את כולה, בין 

בקריאת שמע ובין בתפלת 
שמונה עשרה ובין בשאר 

דברים. וכן כתבו כמה 
ראשונים. ועיין בביאור 

הגר"א )סימן סה סק"ד( 
שהביא עוד שיטה בזה, היא 
שיטת התוספות ראש השנה 
)לד ע"ב ד"ה לדידי(, שבכל 

ענין חוזר לראש ואפילו 
הפסיק שלא מחמת אונס.

"

"



החורף כבר כאן!

 הסרת משקפיים עושים
בבית חולים אסותא
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 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

  ?"על מי אמר מרן: "אין לו שמירה אלא סכין  צונאמי הדמעות של אמא אלמונית
וגם: מנגנוני ההשתקה ממשיכים לגבות קורבנות

בתוך ההסתרה

רבות,  אליי שאלות  מגיעות  זצ"ל,  מרן  פטירתו של  מאז 
שונים.  בנושאים  בביתו  נוהג  היה  כיצד  יום,  מידי  כמעט 
בשלושת השנים שחלפו, הופיעו ספרים רבים המציגים את 
'רק'  סובלים  מהם  חלק  מרן.  של  חייו  ואורחות  הנהגותיו 
חסרות  ועובדות  המצאות  מפריחים  אחרים,  דיוק.  מחוסר 

בסיס, המוכיחים את פוריותו של הדמיון המזרחי.
שכמעט  בנושא  טלפון  קיבלתי  שבועות,  מספר  לפני 
המקרים  ריבוי  עם  אולם  במחוזותינו.  עליו  מדברים  ולא 
את  לשבור  הזמן  שהגיע  נדמה  לאחרונה,  המתפרסמים 
השתיקה הרועמת, ולזעוק – ולו במעט, את זעקתם האילמת 
של הילדים סביבנו. מי יודע? אולי יהיה בזה כדי למנוע את 

המקרה הבא.
אין ספק כי מדובר בחלום הבלהות של כל הורה. בליבה 
של כל אמא, ששולחת את ילדיה הקטנים לבדם לבית הספר 
או למכולת השכונתית, מכרסם בשקט החשש מפני הסכנה 
מבין,  דעת  בר  כל  השכונה.  בתוככי  דוקא  להם  האורבת 
שמדובר בפצצה מתקתקת, הגובה קורבנות ומפילה חללים 

בקצב מדאיג.
רק בימים האחרונים, פורסמו בזה אחר זה מספר מקרים 
המחרידים כל לב. איננו מתיימרים לפסוק דין חלילה, אולם 
לפעמים נדמה שסיפורים מעין אלה הפכו לסוג של שיגרה. 
מבית  החייכן  האיש  פעם  הסמוך,  מהרחוב  השכן  זה  פעם 
הכנסת, פעם איש חינוך ופעם רב נשוא פנים. כולם נראים 
בראשם  אך  מזיקים,  ובלתי  חביבים  לחלוטין,  נורמטיביים 
מסתתרת מפלצת. ברגע אחד של טירוף חולני, הם שוחטים 

נשמות טהורות ללא רחמים.
אך  קולנית.  באנחה  מסתכם  שכזה,  'מקרה'  כל  אצלנו, 
של  בתהומות  מדובר  משפחותיהם,  ובני  הנפגעים  עבור 
סבל, צלקות ופצעים מדממים שיתנו את אותותיהם עד יומם 

האחרון. 
שסירבה  אלמונית,  אמא  אותה  אליי  התקשרה  כאשר 
להיחשף בשמה, ושאלה בעדינות: "כיצד הורה מרן לנהוג 
לצונאמי  ציפיתי  לא  חינוכי",  במוסד  תקיפה  של  במקרה 
מיעטה  היא  מכן.  שלאחר  בדקות  מעיניה  שיזלגו  הדמעות 
לשתף בפרטים, אך לימדה אותי שוב את התוצאות האיומות 

של ההשתקה וההסתרה.

שור מועד
כמובן שמדובר בנושא מורכב וסבוך, שההכרעות הנוגעות 
אליו מסורות בידי הרבנים. כאשר היו מובאים לשולחנו של 
מרן מקרים שכאלו, הוא היה מבקש תחילה להפנות אותם 
ואחראי, שיברר  מוסמך  רב  על  דגש  מתן  תוך  מקומי,  לרב 
הפרטים,  של  נכונותם  את  וברגישות  בנחישות  ביסודיות, 

וייתן את דעתו כיצד יש לפעול. 
בפרטים  תלוי  לגופו  מקרה  וכל  להכליל,  ניתן  לא  אמנם 
רבים. במקרים מסוימים מאוד, הכריע מרן כי טיפול קפדני, 
מקצועי ואחראי במסגרת הקהילה, עשוי להיות יעיל יותר, 
במידה ויש בידינו את הכלים ואת הערובות הנדרשות למנוע 
את המקרה הבא. אך בסיפורים רבים שהוצגו בפניו, זעק מרן 
מנהמת לבו: "מה השאלה? אסור להתעלם!", והורה לפנות 
לרשויות החוק. "אין בזה שום איסור, זו מצוה גדולה", הוא 
אמר, והשתמש בביטוי התלמודי: "שור מועד אין לו שמירה 

אלא סכין!". 
לפעמים נדמה שאותם תוקפים, פשוט מנצלים את ערכי 
ככאלה  השפלים.  במעשיהם  להמשיך  מנת  על  היהדות 
שגדלו בתוככי הצבור שלנו, הם מכירים היטב את אות הקין 
המתנוססת על מצחו של "מויסר", ובטוחים שמידת הרחמים 

הפועמת בקרבנו לא תניח לנו לעשות צעדים מרחיקי לכת. 
בדיוק בגלל זה, הסכין הארוכה בדמותם של הרבנים או 
שיגרום  יעיל  הרתעה  ככלי  לשמש  עשויה  החוק,  רשויות 
ל'רוצח' הפוטנציאלי הבא, למצוא את הדרך לטפל בעצמו, 
יש  לפני שימצא את עצמו מוקע על עמוד הקלון. אז למה 

מאתנו שעדיין בוחרים לשתוק?
ככל שהדבר נשמע כקלישאה, כל אחד מאתנו יחשוב על 
סביב  בחיים  דאגתם  שכל  ילדים  והטהורים.  הרכים  ילדיו 
ברגע  חלילה  עלולים  שלהם,  הבובות  או  המדבקות  אוסף 
ילד  אימה.  ומזרות  אימתניות  דאגות  גבם  על  לשאת  אחד, 
רגילים  לחיים  לשוב  יוכלו  לא  לעולם  שהותקפו,  ילדה  או 

ונורמטיביים. 
אז בפעם הבאה שאתם מזהים בסביבתכם מישהו מ'אנשי 
שלכם.  הילדים  על  תחשבו  נקיים,  דם  השופך  שלומינו' 
תחשבו על הורים שנידונים לחיים מלאי סבל והתמודדות. 

על משפחה שמזדעזעת ונשברת לרסיסים. 
אמירות צדקניות בנוסח "הוא ישתנה", או "מסכנים בני 
המשפחה שלו", מובילים ילד או ילדה נוספים לעבר תהום 
כתפינו  על  יכולים לקחת אחריות  אנחנו  בלי תחתית. האם 
הצרות? האם נהיה מסוגלים לגונן עליו ולהניח לו להסתובב 

באין מפריע, כל הדרך אל הקורבן הבא?
התעוררה  בנושא  המודעות  האחרונות  בשנים  ה'  ברוך 
למצוא  ניתן  עדיין  אולם  פחתו.  ההשתקה  וממדי  פלאים, 
את אותם המסייעים ב'קבורת' הסיפורים הנוראיים, רק כדי 
של   – מכך  גרוע  או  הקהילה,  של  הטוב  שמה  על  לשמור 
"מטפלים"  אותם  אלו  מהם,  פושעים  פחות  לא  התוקפים. 
ללא  טיוח,  של  שיטות  במגוון  המשתמשים  עצמם,  בעיני 

פיקוח נדרש של רבנים ועסקנים ברי סמכא. 
של  השותת  שבליבם  דם  טיפת  כל  על  ייתבעו  אלו,  כל 

הנפגעים והוריהם.

גלו אחריות
פעם הגיע למרן זצ"ל מנהל תלמוד תורה מוכר, וטען כי 
לזהות  שיוכלו  המחנכים,  בקרב  המודעות  את  להגביר  יש 
ולהתמודד עם הבעיה בכלים מקצועיים. כדרכו, ביקש מרן 

לאלתר משלוחיו לפעול בנושא, ובמקביל פתח בפני המנהל 
"על  ימים:  באותם  לאור  שיצא  עולם",  "הליכות  ספרו  את 
המלמד לתת לבו על תלמידיו, שלא ייפגעו מאנשים שאינם 
הלכה  מרן  שם  כתב  וטהור",  קדוש  מחננו  ויהיה  הגונים, 

למעשה. 
אך לצד החובה המוטלת על המחנכים, אל לנו, כהורים, 
הפושעים  מול  אל  הנדרשת.  מהאחריות  עצמנו  את  לפטור 
והתמודדות  למוגנות  ילדינו  חינוך  חופשי,  המסתובבים 

נכונה, הוא ענין של פיקוח נפש.
כמובן שנדרשת התייעצות עם אנשי מקצוע, כיצד לדבר 
עם ילד בכל גיל לפי רמת ההבנה שלו, תוך זהירות מרבית 
שלא להכניס בו פחדים מיותרים. אך עלינו לדעת שעשינו 

כל אשר שביכולתנו!
ילדים,  חינוך  בענין  מרן  של  המרכזיות  מההדרכות  אחד 
לספר  יכולים  את התחושה שהם  להם  לספק  החובה  היתה 
לחלוטין,  בטוחים  להיות  צריכים  ילדינו  דבר.  כל  ולשתף 
שבכל סיטואציה קשה או עצובה, יש להם למי לרוץ לספר, 

מבלי שיהפכו ל'אשמים' או מועמדים לעונש.
מהסיבה הזו, היה מרן מתריע רבות על הנזקים הנגרמים 
לקרב  במקום  המידה.  על  יתר  הילדים,  על  העול  מהכבדת 
כל  וריחוק.  רתיעה  של  חומות  יוצרים  אנחנו  אלינו,  אותם 
ילד מצפה לראות בהוריו עוגן של הצלה ושפיות. אך ברגע 
האמת, בכל שלב בהתמודדויות החיים, לא נוכל להיות שם 

בשבילו. 
לדעת אנשי המקצוע, זהו הצעד הראשון והבסיסי שעלינו 
והרגשה  בתחושה  שחי  ילד  אחראיים.  כהורים  לעשות 
ברורה, שאם מישהו מאיים, מרביץ או חלילה תוקף, יש לו 
יוכל במקרים רבים  היכן לקבל מענה מחבק, מכיל ואוהב, 

להציל את עצמו ואת סביבתו.
ומעל הכל, תפילה כנה ואמיתית, של אמא דואגת ודומעת, 

לעולם אינה שבה ריקם.

"אסור להתעלם"! זעק מרן מנהמת ליבו                                                                     )צילום: יעקב כהן(
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רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

כלהזמן
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

רשת השבועונים המקומית 
המובילה והגדולה בציבור החרדי 

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

אתר החדשות החרדי מבית “קו עיתונות”

 סביבת עבודה נוחה     תנאים מצויינים למתאימים

 

כתבי שטח  
צלמים נמרצים

עורכים

תחקירנים
עורכי אתרים

לחטיבת 
החדשות והתוכן

 בעלי נסיון בלבדדרושים/ת 
 סביבת עבודה נוחה

 תנאים טובים למתאימים

דרוש/ה מנהל מסחרי/ת 

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

מנהלים מסחריים למקומונים
 יכולת עבודה עם לקוחות ארציים

 תודעת שירות גבוהה
 הכרות עם ענף הפרסום והמכירות

 תנאים טובים
 נסיון במכירות חובה

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

לסניפי הרשת

דרוש/ה 

לסניפנו בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 

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

 תנאים טובים למתאימים  סביבת עבודה תומכת 

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

 נסיון של שנתיים לפחות
 עבודה בשעות גמישות - חובה!

 משרה מלאה

דרוש/ה 

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

אנשי מכירות טלמרקטינג

 לעבודה במשמרות בוקר/אחה”צ
 נדרש נסיון במכירות טלמרקטינג

זכייינות מסחרית ו-או עסקית למקומון בעיר שלך

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

אם אתה רוצה לעשות את זה עם המקצוענים והמנוסים ביותר

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

  ואתה מוזמן להצטרף כזכיין לרשת הגדולה והותיקה ביותר במגזר החרדי

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

באלעד אזור הדרוםבפתח תקוהבירושליםבני ברק אזור הצפון
ל ז וברכהמ

ברחובותבני ברק

yakov@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

ההזדמנות 

שלך!!!

לפורטל אינטרנט חדשותי מוביל

דרוש/ה 
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מצאו 7 הבדלים ילדי כל ישראל
בין התמונות!

וקו
סוד

מבוך
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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

67

11

9

13

10

14

8

12

5 3 124

נתחיל בציור ראש העכברון 
נוסיף קו אמצע וקו עיניים

נצייר את כפות הידיים ב-2 
עגולים ו-2 עגולים נוספים לזרעות

נצייר את הלסת העיניים והאוזניים

נצייר את המעיל

בחצי עגול נסגור את המטריה

נוסיף אישונים אף גבות  
וקווי  חיוך מכל צד

נוסיף רוכסן וכפתורים ונעבור 
לציור המטריה

נצייר את תווי הפנים

כעת נצייר את הפה והשן

נצייר את כפות הרגליים

נוסיף את טיפות הגשם 
והדשא וסיימנו

נוסיף שער,
את פנים האוזנים ושפם

נוסיף את ידית המטריה ולמעלה 
נצייר אליפסה שהיא בסיס המטריה

מחקו את הקווים הכתומים-
 אלו הקווים המיותרים בציור

עכברון בגשם

כדי שציור יצא יפה ומיוחד אנו צרכים לדאוג ל-2 
דברים  :שהציור יצא יפה ונכון וכמובן שהצביעה 

תצא מוצלחת, כך הציור יוכל להיות מושלם!
רגע   לעצור  כדאי  הציור  בצביעת  שמתחילם  לפני 
ולתכנן באיזה צבע תרצו לצבוע כל חלק בציור. 
חשוב גם להקפיד שהצבעים השתלבו יפה ביחד, 
לעשות  תצטרכו  ולא  וקל  פשוט  יותר  ילך  הכל  כך 

שינויים בציעה
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בשעת בין הערביים היא  הגיעה לביתי, מבלי 
הודעה מוקדמת,   מאחוריה צועדים כגוזלים 

אחר אמם חמשת צאצאיה הצעירים.
התנצלה.    - בבית"  השארתי  הגדולים  "את 
"אם תוכלי להשגיח רק על אלה, אני מוכרחה 

לנסוע".
היא לא הותירה לי מקום לספק, להרהר לרגע 
הדבר,  על  לחשוב  לאו,  אם  אני  יכולה  אם 

לשאול לכמה זמן, והלכה.
לה  שאין  שכמה,  על  כבד  שהמשא  ידעתי 

ובכל  ברירה,  לה פשוט  ואין  עזרה,  כל 
זאת כעסתי על עצמי שהסכמתי.

מהעבודה  חזרתי  היום  דווקא 
בשלש,  במקום  אחת  בשעה 

ובדיוק בשעה זו רציתי לקרוא 
)ששבו  הקטנים,  לילדי 
בשעה  חודש  ראש  לכבוד 
ששיחקו  לאחר  מוקדמת(, 
בחצר שעתיים, ואני ניקיתי 

את הדירה...
להם  לעזור  ייחלתי 
את  ולהכין  בשיעוריהם 
הארוחה. לספר להם סיפור 
והנה  משהו,  לדקלם  או 

הגיעו אלה ה"חבריה". אחד 
הלגו  קופסת  את  שופך  כבר 

האחר  הרצפה...  על  ומפזרה 
יוצא אל המרפסת שאינה מוקפת 

סורגים גבוהים, ואני מודאגת...
האפייה  בתבנית  ידיו  טומן  הקטן 

מי  את  אבוא?  ולאן  אלך  אנה  ומכרסם... 
אעצור קודם?

גל קוביות לגו מביט אלי מהרצפה, מרבד של 
פירורי עוגה מרפד את רצפת המטבח, שאך 
לפני רגע הייתה מבהיקה בניקיונה, קריאות 
הסורגים  בין  נתפסה  שרגלו  הארבע,  בן  של 
בכל  נשמעות  לשחררה,  יכול  אינו  והוא 
בזה  ילדי,  מגיחים  עכשיו  ובדיוק  עוצמתן,  

אחר זה, עטויי מחלצות חול ובוץ...
אובדת עצות עמדתי בלי יכולת לתפקד... כבר 
הללו,   האורחים  חודרים,  הם  ומחצה  שעה 

לכל סדק ולכל חור אפשרי ומחבלים...
במוחי התבהרה התמונה מלפני שנה פלוס.

משנות  חברתי  זו,  בברכה  פגשתי  בגינה 
הלימודים, משגיחה כמוני על ילדיה. רציתי 
לשחק  במקום  ילדיה,  אך  עמה,  לשוחח 
במשחקי החצר העדיפו לשבת לידה ולנדנד. 
על  לסוכריה  ומתחנן  מבקש  זה  בוכה,  זה 

המגרפה  את  לו  שלקחו  צורח  זה  מקל, 
וכולם  השני  את  מכה  אחד  מהפלסטיק... 

רועשים ומטרטרים כטרקטור.
"ילדים קשים" -  לחשה ואמרה לי מידי פעם 
לגשר,  לפשר,  מרצונה  ומתנשפת,  מתנשמת 

אמם  את  ומיגעים  מוסיפים  והם  להוכיח,  
שמנוחה לה – אין!

את  ולהכניס  אותי  לנצל  מעזה  היא  כיצד 
שהיא  ועוד  מוקדמת?  הודעה  ללא  ילדיה 
ילדיה:  על  שנה,  לפני  אז,  אמרה  עצמה 

"ילדים קשים". ומה אומר אני? 
כל הטרוניות שבעולם התקבצו בי כנגד אותה 
גדלה  כאילו  לפתע  ושברירית.  קטנה  אישה 
והמגושם,  הענק  גופה  במלוא  מולי  וניצבה 

מאיימת רוטנת, ולצדה ילדיה הפראיים...
דפיקה  נשמעה  האימה  מחשבות  כדי  תוך 
יחדיו  אצו  ילדים  על  הדלת. עשרה  חלושה 

לקבל את פני ברכה, כמו תמיד קטנה ודקיקה, 
כפוף,  גבה  מאיימת.  בלתי  מאוד  תמיד  כמו 
וקולה  הקצרות,  ידיה  בשתי  גדושים  סלים 

קול יעקב:
ברירה,  לי  הייתה  לא  שהטרחתי,  "סליחה 
ובעלי מוכרח היה  נתקעתי בבית בלי כלום, 
גר  מאוד,  חולה  חמי  חמי,  בבית  להישאר 
בוודאי  היו  והילדים  הרחוקה,  צפת  בעיר 

קשים מאוד, הא? 
הדירה  פני  על  עיניה  את  העבירה  היא 
כולה, וכמה שהיו אלה חשוכות קודם- 

הן נתכרכמו עוד יותר.
תמיד  הם  לך...  עשו  "בלגן 
מי  עם  אין  גדולים...  שובבים 
לדבר, אין להם רסן, אין להם 

גבול..."
עלתה  ולעיני  שמעו,  אזני 
מעת  ידידתי  של  דמותה 
חרוצת  ברכה,  הלימודים, 
החיים,  עליזת  הכתה, 
ועליצות.  כוח  שוקקת 
ששגיתי.  הבנתי  ופתאום 
גדולה   כה  איננה  זו  אישה 
קטנה  לא  אף  ומאיימת, 
היא  בינונית   ומסכנה,  
נזקקת  לעיתים  ורגילה, 
לעזרה, לפעמים קצת קשה לה, 

בדיוק כמו לי.
המילים יצאו לי מהפה בלי לחשוב:
נטולי  שובבים?  לדבר?  מי  עם  "אין 
הקולות  סבך  מתוך  אליה  חייכתי  רסן?" 

הרעשים והמהפכה.
את  שלך  מוישה  אסף  רגע  לפני  אך  "והלא 
משחק ההרכבה ואברהם עזר לשימי להוציא 
שטף  יצחק  המרפסת...  מסורגי  רגלו  את 

לקטנצ'יק את ידיו ו...
בשעות  שעשו  הטוב  את  למצוא  ניסיתי 
לא  ולפליאתי  הללו,  הפעילות  גדושות 

התקשיתי לעשות זאת: 
וכל  הלוואי  נהדרים.  הם  הלוא  רסן?  "נטלי 

ילדי ישראל היו כמותם!" – סיכמתי.
את   הניחה  היא  אור.  ניצת  הכבויות  בעיניה 
מים  "מעט  לבקש:  והעזה,  בזהירות,  סליה 

אפשר".
כשיצאה בשמחה מביתי, כבר לא נשאה לבדה 
את סליה. כולם התנדבו לעזור. כל אותם אלה 
שנהנו מהרעפת הטוב על ראשיהם. נו, נו, מה 

בן אדם צריך חוץ מהוקרה על מעשיו?
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טרחה במקומה?
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
פינת הייעוץ  טובות ויקרות"

מה האישי כל  עצמך  על  לקבל  חייבת  אינך  נכון, 
יותר  להיות  לך  מותר  לעשות.   ממך  שמבקשים 
אסרטיבית ולעמוד בתוקף על כך שתכננת לעשות 
משהו אחר, אבל אם כבר קיבלת את החברה, על 
חמשת צאצאיה, למרות שממש לא רצית, לפחות 

לאור  להביא  בידה  שלך  הנחמדות  נחמדה.  היי 
ילדיה,  של  קרנם  להרמת  החברה,  לשמחת  ענק. 
לעשיית טוב שאין כדוגמתו ולהבנה שיש דברים 
גמילות  למשל  הבא,  לעולם  להם  קיימת  שהקרן 

חסדים. חסד של אמת.
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

- "הי, שרה!"
- "אני לא יכולה לדבר עכשיו. אני בחדר מיון, תתקשרי 

אלי בעוד שעה".
- "חדר מיון?! מה קרה?"

- "תירגעי, לא חדר מיון בבית החולים. אני בחדר מיון בגדי 
חורף".

גם  ואולי  מים  לכוס  זקוקה  באמת  את  אז  "הופה,   -
לזריקת הרגעה".

מי כמוה, אם לשבעה, יודעת לזהות שעת מצוקה.
בגד אחר בגד

והממטרים  הרוחות  אולם  הקץ,  את  לדחות  ניסיתי 
שבאים והולכים הזכירו לי כי אני עלולה למצוא את 
כשבארון  וסגריר,  גשום  חורפי,  ביום  לפתע  עצמי 
בגדי קיץ קלים. דיווח מהשטח: אני נמצאת עכשיו 
ערימות  ורהיטים.  רצפה  בו  רואים  שלא  בחדר 
הן  הרע.  עין  בלי  ילדים,  עשר  אחד  בגדים של  של 

נערמות בשקיות בזו אחר זו. הילדים חוגגים, שולפים 
ואני  נוסטלגיה,  מהשקיות, מודדים, צוחקים, מעלים 

יש  מי  עם  שכחתי  רגוע,  הצהריים  אחר  על  שחשבתי 
לי עסק.

ניסיתם פעם לשכנע ילדה בת חמש, מאוהבת במעיל משנה 
שעברה עד למעלה מאוזניה, שהמעיל כבר לא מתאים לה? 
"אז מה אם הוא קצת קצר, ראית את ה'הלו קיטי' שעליו? אני 

רוצה רק אותו!"
ערימה מסודרת  הייתה  בערימה שפעם  חופרים  ודודו  חיים 
של סוודרים. הם תרים אחר הקפוצ'ון האפור והאהוב. חיים 
בטוח שהוא החביא שם קלפים חשובים בשנה שעברה. דודו 

מתעקש שהיו אלה גולות. אבל הסוודר אינו נמצא.
אחר  בגד  "נעבור  נואש,  בטון  מצווה  אני  בשורה!",  "שבו 

בגד".
התינוקת  רותי  המהומה.  את  להרגיע  מצליחה  אני  לרגע 
יש לה תמונות מרתקות שנעות  זקוקה למובייל עכשיו.  לא 
מביטה  היא  היממה.  שעות  בכל  רציף  באופן  סביבה 
ההתרחשות  את  רואה  היא  איך  מעניין  בנעשה.  בהשתאות 

בעיני התינוקת שלה?
ספירת מלאי

- "סוודר אדום. למי זה מתאים?"
- "לי!" )שירה יעל ואביבה שואגות כאחת(.

- "רגע, בואי הנה אביבה, נמדוד לך".
אל  מושלך  והסוודר  נאנחת  אני  חור!",  כאן  יש  "אימא,   -

ערימת הביגוד ליד שנייה או למיחזור.
- "נתקן את החור", פותחת איתי הילדה במשא ומתן.

- "לא, חמודה. זה לא חור שאפשר לתקן". מקום אסטרטגי 
ותפר מכוער שיקצר את השרוול.
- "אקנה לך חדש", אני מבטיחה.

 
מעט  עוד  ביטחון.  ליתר  הסוודר  את  מחביאה  אביבה 
לא  "זהו?  וישאל:  בערימה  מבט  ישלח  יגיע,  אבא 
הוא  שימוש?"  מכלל  שיצאו  הבגדים  אלו  רק  להיות.  יכול 
מכיר את החבר'ה הקשורים לבגדיהם, כמו כתם אקונומיקה 
לא  כידוע  ואיתו  שוב,  הביגוד  על  יעבור  הוא  פוטר.  לבגד 

מתווכחים.
זקוקה  כעבור שעתיים של מדידות ובלגן בחדר המיון, אני 
חולפות,  נוספות  שעתיים  לרופא.  כבר  בעצם  אולי  לאחות. 
וכל אחד יוצא עם חבילת בגדי חורף משלו לארון שלו. ואני 
נותרת עם פתק של הפריטים החסרים. לשימי אין מעיל. הוא 
הבכור, המעיל שלו עבר לאחיו. לדודו גם אין מעיל, כי אצל 
עונה אחת בלבד. תמיד  חיים, הבן שמעליו, המעיל מחזיק 
הוא נקרע ללא תקנה. שירה ויעל, הן נולדו בהפרש של שנה 
זקוקה  מהן  אחת  גם  מידה.  אותה  את  לובשות  אבל  בדיוק 
יחסית.  קצרה  הרשימה  וסוודרים.  חצאיות  חדש,  למעיל 
פריטים רבים במצב מעולה, ופריטי לבוש רבים פשוט "ירדו 
מופע  כל  עם  ועדיין  לרותי.  ממימי  לדודו,  מחיים   - כיתה" 
עדיין  רבים,  לנו כספים  עונה, החוסך  הזה בכל  חדר המיון 

צריך  להצטייד בכל שנה בבגדי חורף מתאימים ואופנתיים 
נוספים, להשלים מלתחה של משפחה ברוכה.

של  המומחים  בעזרת  בארון  סדר  להם  לעשות  החלטתי  אז 
מתינוקות  אופנה  חנויות  רשת  היא  הלא  קידס,  קדס  רשת 
ועד למידה 16, שם אני תמיד מוצאת הכל. מסט לברית, ועד 
בגדים לעונת השמחות לנערה הצעירה, חולצות מכופתרות 
בשילוב  קרדיגן  או  אפודה  מעניין,  סריג  בשילוב  צבעוניות 
שמלות  אופנתיות,  מכנסיים  פוטרים,  כותנה,  מכנסי  עם 
עדכניות, מעילים מהממים, כובעים וכפפות מחממות. הכול 

כבר אמרתי?
המסחרית  המנהלת  זילברשטיין  גלי  לצד  בחנות,  סיור 
של  הרשת, עזר לי ללקט גם בעבורכם את המדריך המקוצר 
לקניית בגדי חורף: כמה לקנות, האם שווה להמתין  לעונת 
והעיקר: מה  לילדים,  איך מצטיידים בבגדי חורף  הסיילים, 

לקנות וכמה?
נתחיל עם ילדי הגן:

וחולצות/  מכנסיים  של  סטים  שישה  לפחות  חייבים  הם 
סריגים לעונת החורף, הם מתלכלכים מהר, לפעמים פעמיים 
ביום צריך להחליף להם בגדים, וגם אנחנו לא רוצים לשעמם 

את הגננת....
לו  לבחור  כדאי  כבד מדי  לא  נוח,  זקוקים למעיל  הגן  ילדי 
מעיל פוך לא עבה במיוחד. אישית אני אוהבת לקנות מעילים 
בצבעים כהים יותר למניעת הופעת כתמים, ועדיין אני מכירה 
אימהות שמסוגלות להתמודד עם צבעים בהירים. אל תיקחו 

אותי כדוגמא גורפת. 
העונה  סוף  מבצעי  את  לנצל  כדאי  כן  גלי,  של  לדבריה 
ולרכוש לילדים זוג מכנסיים או פוטרים במבצע במידה אחת 

גדולה יותר.
כשמדובר בבגדי שבת וחג, וכאמור עונת השמחות שמזמינה 
מצווה  ובת  מצווה  בר  אירועי  ברכות,  שבע  שבתות  לנו 

חדשות לבקרים, כדאי לקנות כשלושה סטים לכל ילד.
כך  עליוניות  לה שתי  ולצרף  לקנות חצאית מהודרת  אפשר 
שיעניקו שתי הופעות בקלות. חולצות מכופתרות צבעוניות 
ילד לאופנה  בשילוב עם מכנסי כותנה מרשימים יהפכו כל 

מהלכת. 
הגענו לגילאי בית הספר:

לשמחתי הבנות חייבות להיצמד לתלבושת אחידה, והמשחק 

והתכלת.  הכחול  בצבעי  עליוניות,  בסריגים,  הוא  היחיד 
מינימום  הצהריים,  לאחר  יום  יום  לבגדי  זקוקות  הן  ועדיין 

ארבע חולצות ארוכות, ושלוש עליוניות להחלפה.
אני מצאתי בקידס-קדס פתרון נהדר בצורת שמלות חורפיות 
צבעים.  של  ערבוב  חוסכות  מדי,  חמות  לא  הן  מקסימות, 
קניתי לבת שלי ארבע שמלות, ואגלה לכם טיפ אופנתי: 
ברשת קדס מצאתי כובעים אנגליים מטריפים מתאימים  

לשמלות שהפכו את הבת שלי ל'ליידי'. 
והן  לבנים  הן  אופנתיים  שמעילים  להדגיש  חשוב 
לבנות  הם מצרך נהדר לעונת השמחות, לקידושים 
בבית הכנסת בכל שבת, לערבי הלביבות של חנוכה 
במיוחד,  אופנתי  לוק  ומעניקים  חמים  הם  ועוד. 
אותנו  הם משמשים  זמן, שכן  לאורך  נשמרים  הם 

בזמנים מסוימים.
בגדים  לקנות  משתלם  האם  השאלות,   שאלת 
ונעליים במידה גדולה יותר במכירות סוף עונה, כדי 

שיחכו לשנה הבאה?
שאלה זו אני מעלה בפני גלי עבור חברותי והקוראות, 
משום שאני באופן אישי מצאתי את עצמי קונה מספר 
פעמים בסוף עונה, וזאת הייתה הפעם האחרונה שפגשתי 
הוא  בתכל'ס  אותו.  ארזתי  היכן  מושג  לי  אין  הבגד.  את 

נעלם ואם לא נעלם – לא התאים למידה של הילד.
אחוז  חמישים  עד  להגיע  יכולים  כאלה  בקניות  החיסכון 
כי בכל מקרה ברשת  גלי,  ומדגישה  לפריט, מפתיעה אותי 
בסוף  שבקנייה  וכמובן  השנה.  כל  נוחים  המחירים  קדס 
עונה  יש גם חסרונות: צריך להתפשר לפעמים על הפריט, 
לא תמיד הפריט במבצע הוא מה שאת רוצה ובצבע הנכון 
עבורך, ולא תמיד אנחנו קולעות לטעם של הילד או למידה 
יום  בבגדי  בעיקר  משתלמת  עתידית  רכישה  לדבריה,  שלו. 
יום , שאז אפשר לקנות במידה גדולה יותר ודווקא בבגדי חג 

ושבת האופנות משתנות. 
עצה חשובה של גלי: כדאי שתתייעצו עם המוכרות בחנות, 
הן מנוסות, ויכולות לעזור לכם בגיל, מבנה גוף, גובה. ועוד..

הבגדים  חנות  על  מסתערים  שאתם  לפני  רגע  אז 
הקרובה כדאי שתכינו רשימה:

 לפני כל מסע קניות בחנות חשוב שתערכו רשימה של כל 
הפריטים שאתם זקוקים להם בארון בגדי הילדים. אם מדובר 
למצוא  תוכלו  בסיסי,  לביגוד  זקוק  הוא  שנולד,  בתינוק 
בקידס-קדס מארזים של שלישיית בגדי גוף, סטים איכותיים, 
כובע חורף איכות שיגן על הקטנים, זוגות גרביים, ומעיל נוח 

ליציאה בגשם.
 רשמו את שמות הילדים כולם וליד כל שם מה חסר לו. 
כמה זוגות מכנסיים? כמה שמלות? ליום יום או לשבת. כדאי 
שבגד יום חולי אחד לפחות, יהיה ברמה גבוהה יותר משאר 
הבגדים האחרים, וישמש ליציאות בהם אתם רוצים להלביש 

את הילד באופן מיוחד, אך לא כמו לאירוע.
 לפני שאתם יוצאים למסע הקניות, מצאו חנות שמאפשרת 
מבצע  במחירי  לחורף  הדרוש  הביגוד  כל  את  לקנות  לכם 

נוחים ומשתלמים, במקום לכתת רגליים ממקום למקום.
 אם אתם מסתפקים במידות של הילד, קחו אתכם מכנס 
או חולצה שטובים עליו כעת, והשוו איתם את הבגד בחנות.

אתם  אם  לילד?  במתנה  הבגד  את  להעניק  דעתכם  מה   
ההורים האוהבים שלו, ברור שתקנו לו הכל. אבל בגד אחד 
לילד  ולתת   – מתנה  באריזת  לארוז  לבקש  תוכלו  מיוחד 
כמתנה. שיעריך יותר! מובטח שזה יהיה הבגד האהוב עליו 

ביותר.
 דאגו לקנות מיקס&מאטש, כלומר בגדים בשיטת ערבב-

ולבש. שהילד יוכל ללבוש את המכנס המוקה עם החולצה 
ללבוש  תוכל  שהילדה  הכחולה,  עם  גם  אבל  הצהובה, 
עליונית או שכפ"ץ פעם עם החצאית המתוקה ופעם אחרת 
עם השמלה. לוק חדש ויפה, כמו מבוגרים, אבל מתוק יותר 

בקטן.
 אל תשכחו לקחת פתק החלפה!

המדריך לקניית בגדי חורף 

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com
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זיידי גר איתנו בבית מאז שאני זוכר את עצמי. 
לא הכרתי מציאות אחרת, פשוט נולדתי ככה כשלזיידי 
שלי יש חדר משלו בתוך הבית שלנו, בקצה המסדרון, בתוך 

החדר גם נחו כל הספרים שלו, עליהם שמר מכל משמר.
זיידי- כך אימי סיפרה לי פעם- התחיל לגור איתנו כשאיבד 
את כושר העבודה שלו, הוא לא יכול היה להסתדר לבד וטבעי 

היה הדבר שיעבור להתגורר אצל אחד מהילדים. 
אז אימי שהיתה ביתו היחידה לקחה על עצמה את העניין, 

וכך זכיתי אני שזיידי יגור איתנו בבית.
אני זוכר בצורה עמומה איך שהוא היה צוחק בקול גדול 
בשעה שהיה מרים אותי ומניח אותי על ברכיו, "דובל'ה, 
מיין טיירע קינד!", הוא היה אומר בקולו החזק, "אתה הוא 
נכדי העשירי כן ירבו, אתה צריך להיות משהו מיוחד! אתה 

דוב'לה גרוסמן".
לזיידי היו מנהגים שהורי לא היו נוהגים לקיים, למשל 
בכל יום שישי בלילה הוא היה לוקח גביע מכסף שהיה מלא 
ביין עד גדותיו, ועושה "קידוש", ואז הוא היה שר שירים 
ישנים ושמחים שבהם מילה אחת חזרה על עצמה פעם אחר 

פעם, "שאבעס".
כשגדלתי קצת, אני זוכר שהוא היה מספר לנו הרבה על חייו 
בפולין, על ביתו רחב המימדים שבא לו בירושה מסבו שהיה 
סוחר גדול, )"היה לאבי את הרכב הראשון בעיירה!", סיפר 
לנו פעם זיידי בגאווה( הוא סיפר על השקט שלפני הסערה, 
איך שאף אחד לא חלם בחלומותיו המסוייטים ביותר על כך 
שיום אחד הכל יעלה באש של שנאה אחת גדולה של הגויים 

האירופאיים ליהודים.
"הלכה עשו שונא ליעקב", היה אומר זיידי תמיד בפסקנות, 
"אנחנו היינו טיפשים, לחשוב שהגויים באמת אהבו אותנו 

שם...".
במיוחד זכור לי הסיפור על אותו לילה נוראי שבו שרפו 

את בית הכנסת. 
הוא סיפר לנו את זה בשעה שאירעה הפסקת חשמל, וכך 
ישבנו כולנו לאור הנרות והקשבנו לזיידי כשסיפר על החיילים 
האכזריים שהוציאו את כולם החוצה וביזו אותם בכל מיני 
צורות, את זיידי עצמו, הם היכו בקת של רובה והכריחו אותו 
לקצוץ את זקנו השחור והארוך, את החבר שלו צבי הירש 

הם הכריחו לנקות את הביוב, "הוא היה תלמיד חכם", סיפר 
זיידי בדמעות, "תורה תורה חגרי שק".

לאחר מכן הם הציתו חתיכות בד ספוגות בנפט והשליכו 
אותן אל תוך בית הכנסת, הדליקה התפשטה כמעט מיד, 
"כולם בכו", סיפר זיידי, "כולם ללא יוצא מן הכלל, זה היה 
כמו תשעה באב, בית הכנסת המפואר שלנו, בוער באש, וענן 

של עשן שחור מקיף אותו. 
ואז, מתוך העשן שמענו לפתע קול של בכי נוראי, היה זה 
חיימק'ה טובין, הגבאי המסור שלא התאפק ופרץ אל בית 
הכנסת כדי להציל את ספרי התורה, הוא יצא כשהגווילים 
הבוערים בידו, הוא נכווה בכל גופו ולאחר מכן גם הוכה 

בידי החיילים הפולנים".
הסיפור הזה נחרט עמוק בליבי.

כשהייתי בן שש אני זוכר שזיידי קרא לי יום אחד ואמר לי, 
"דובל'ה, אתה כבר בן שש, אתה צריך להתחיל ללמוד חומש".

הוא פתח את החומש והחל לקרוא מתוכו בחיבה גדולה. 
הוא דיקדק בכל מילה ולפעמים הוא אפילו הביא ספרים 
אחרים שפירשו את מילות החומש, הוא סיפר לי על כך 
שאבות אבותינו לפני הרבה שנים היו עבדים במצריים ושהם 
סבלו סבל נוראי, ואז הם התפללו לאלוקים שיושיע אותם, 

ואלוקים שמע לתפילתם והוציא אותם מעבדות לחירות.
הסיפור היה יפהפה וישבתי מרותק, ישבתי ולמדתי עם זיידי 
חומש עד שההורים שלי הגיעו ומצאו אותנו לומדים ביחד, 
הם התלחשו ביניהם ולאחר מכן העיפו כמה מבטים מוזרים 
בזיידי, לא נראה לי שהם אהבו את זה, אבל הם לא העירו 

לזיידי הם כיבדו אותו ואיפשרו לנו להמשיך ללמוד יחד.
בשעה שזיידי היה לומד איתי, עיניו היו בוערות כמו גחלים 
לוחשות, הוא היה ממולל בידו את זקנו הלבן בהיסח הדעת 

בכל עת שמצאנו "א גוטע קשייא".
אהבתי מאד את זיידי, מעבר לזה שהוא היה הסבא שלי, 
הוא גם היה איש מאד חכם שלימד אותי הרבה על משמעות 
החיים, על היהדות, על טוב ורע, על שכר ועונש, על מה 

נכון ומה לא נכון.
 

ויום אחד הכל השתנה.
הייתי בן תשע בערך, ובאותו יום הלכתי לשחק עם החבר 

שלי ג'פרי, היינו משחקים בייסבול בחצר האחורית של ביתו 
ששכן במרחק של רבע שעה הליכה מביתי שלי.

כשחזרתי הביתה ראיתי אורות אדומים מהבהבים, ראיתי 
שני אנשים בחולצות לבנות ואדומות מוציאים את זיידי על 
אלונקה כשהוא חובש מסיכת חמצן, זו היתה הפעם האחרונה 
שראיתי אותו, בתוך הבית מצאתי את אימי בוכה ואת אבי 

מוחט את אפו ומביט בחלל הריק.
כולם אהבו את זיידי שלנו, לאף אחד לא היתה ביקורת נגדו.
אני זוכר שלאחר שזיידי נפטר, ההורים שלי דאגו שכל 
הספרים שלו יארזו בתוך ארגזים ויעברו אל בני הדודים 
הרחוקים שלי, אלה שעברו לגור בישראל, "אין לנו צורך 

בזה", אמרה אימי אז, "אלו סתם ספרים ישנים".
אני לא יודע איך זה קרה או למה, אבל מאז התחיל תהליך 
איטי שבו הפכנו להיות פחות ופחות יהודיים, מדובל'ה הפכתי 
לדייב הפסקנו ללכת עם ציצית וכיפה הורי אמרו שזה מיושן 
מדי ושזה לא רלוונטי להיום, מיותר לציין שאף אחד כבר 
לא היה עושה קידוש בליל שישי ולא היה שר לאחר מכן 

על "שאבעס".
דמותו של זיידי הלכה והתרחקה ממחשבתי, משפחתי כבר 
לא היתה דומה כלל למה שהוא היה וייצג, התחלנו להיות 

כמעט ככל הגויים.


עברו הרבה שנים מאז, החורף בא והלך עשרים פעמים. 
אני התחתנתי ונולדו לי שני ילדים, עבדתי כרואה חשבון 
והשתכרתי יפה, היה לי בית משלי, אפילו שתי מכוניות חדשות.

ויום אחד התבוננתי על בני בן השש ששיחק בחצר האחורית 
ולפתע הרבה זיכרונות ישנים הציפו אותי בבת אחת, ראיתי את 
זיידי מניף אותי אל על ואומר לי ששמי הוא דובל'ה גרוסמן, 
"אתה כבר בן שש!", שמעתי אותו אומר, "אתה צריך להתחיל 
ללמוד חומש", נזכרתי בקידוש שהיה עושה בימי שישי בלילה 
ובמילה היחידה שזכרתי שאותה שר בדביקות, "שאבעס".

מצאתי את עצמי בוכה כמו שלא בכיתי מעודי,
מי יהיה "הזיידי" של הילדים שלי?

מי יהיה "הזיידי" שלהם אם לא אני? 
)מעובד על פי השיר "זיידי" מאת משה יס ז"ל(

משל ושנינה // משה ולדר

"זיידי"
)או מפנקסו של ילד רפורמי( 
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מרתק
מגוון
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 דף מדבקות 
 בכל מארזי מיני

 קרלו בטעם שוקולד 
ובטעם וניל*

כיף לשחק
*עד גמר המלאי

קרלו ָטְסלֹו על הסקייטבורד 
בגינה, ומשם הוא עובר 

להתנדנד בנדנדה
קרלו ִמְתַנְדֵנְדלֹו בשמחה רבה, 

ואחר כך משחק בכדור
שקיבל במתנה

 קרלו ָאְצלֹוָרְצלֹו 
 לשחק בהנאה גדולה, 
ועולה להתגלש במגלשה

 שלום ילדים! צבעו את המודעה
וקשטו במדבקות קרלו שמחכות לכם במארזים.
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