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אלי כהן
צילום: יעקב לדרמן

שמחתו של הגוי היא רק בדבר אחד, שמחת הניצחון, וכמאמר 
הוא  הניצחון'.  כשמחת  שמחה  'אין  ביוספון(:  )מובא  החכם 
את  כשניצח  ישמח  הוא  במלחמה,  אויביו  על  בניצחונו  יתהלל 
בו  ביום  אלא  אינם  וחינגאותיו  חגיו  ואף  שיחק,  שעמו  חברו 
ניצח את עויניו, גם אם לו לא יוותר מכך דבר. השמחה שלו הוא 

בראותו את אויביו נופלים מפניו.
שלמה  של  מאמרו  את  ילדותו  משחר  לומד  היהודי  לעומתו 
אל  ובשכבו  תשמח  אל  אויבך  "בנפול  י"ז(:  כ"ד  )משלי  המלך 
יגל לבך". כלומר, שמחתו של היהודי היא היפך גמור משמחתו 
שלא  אזהרה  כך  על  יש  לנו  ושמחה,  חג  שאצלם  מה  הגוי.  של 

לשמוח בזה.
וכך הם דבריו של בעל ה"משך חכמה": כל העמים בדתותיהם 
יום מפלת האויבים, לחוג חג  יום הניצחון  יעשו את  הנימוסיות 
הניצחון. לא כן בישראל, הם לא ישמחו על מפלת אויביהם ולא 
יחוגו בשמחה על זה. וכמו שנאמר: "בנפול אויבך אל תשמח". 

הרי האדם הנעלה אינו שמח בנפול אויבו. 
נס  על  אלא  מורה  היום  אין  חנוכה  נס  על  לכך  כי  ומסביר 

זית  בשמן  ימים  שמונה  ההדלקה 
שהספיק רק ליום אחד, וכן על חינוך 
הם  והחג  והשמחה  וטהרתו.  ה'  בית 
בית  עמו  על  אלוקים  השגחת  על 
וחוזה  נביא  היה  שלא  בזמן  ישראל 

בישראל. 
טוב  יום  עשו  לא  פורים  בנס  וכן 
ביום שנתלה בו המן או ביום שהרגו 
אין  בזה  כי  בשונאיהם,  היהודים 
הטובים  והימים  לישראל,  שמחה 
נחו  אשר  בימים  הינם  הפורים,  ימי 
על  אלא  השמחה  שאין  מאויביהם 
המנוחה. לא על יום ההרג בשונאיהם. 
ביום  הפורים  את  לקבוע  רצו  ולא 
הניצחון  יום  שהוא  עשר  שלושה 
רק  אלא  האויב,  נפילת  יום  הוא  כי 
שבהם  ט"ו  וביום  י"ד  ביום  למחרת 

שמחו על הצלתם. 
היום  שהוא  פסח  של  בשביעי  גם 
בו קרע לנו הקב"ה את הים והוליכנו 
זה  יום  נקבע  לא  ביבשה,  הים  בתוך 
היה  אם  כי  עצמו.  בפני  טוב  ליום 
מקרא  בשביעי  שיעשו  השי"ת  אומר 
ציווה  שה'  האדם  מדמה  היה  קודש, 
כדי לשמוח במפלתן של  לעשות חג 

רשעים, ובאמת הלא מצינו שלא אמרו לפניו שירה )מגילה י"ט:( 
זה", שאין הקב"ה שמח במפלתן של  זה אל  שנאמר "ולא קרב 
רשעים". לכן ציווה שיעשו חג ביום השביעי עוד כשהיו בארץ 
 : ט"ז(  י"ב,  )שמות  שנאמר:  וכמו  בים,  שנטבעו  טרם  מצרים, 
"ּוַבּיוֹם ָהִראׁשוֹן ִמְקָרא קֶֹדׁש, ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם 
...", כדי להורות שאין החג בא על מפלת מצרים בים. וכן מפורש 
בילקוט )רמז תרנ"ד( שלכן לא כתב שמחה בפסח, ואין גומרין 
הלל כל ז', משום בנפול אויבך אל תשמח. )ע"פ משך חכמה - 

שמות י"ב ט"ו(
נמצאנו למדים כי שמחתנו בימי הפורים חייבת להיות על כך 
הייתה  ש"ליהודים  כך  ועל  והשמד  מהמוות  ניצל  ישראל  שעם 
אורה ושמחה וששון ויקר". השמחה היא על שמעתה יוכל לעבוד 

את ה' בשקט ובבטחה ולהודות לו על הטוב שגמל עמו. 

איש לרעהו
פועל יוצא של השמחה היהודית היא הנתינה. הגוי רואה את 
מעל  ומתעצם  מתגדל  כי  על  היא  וגאוותו  החיים  במרכז  עצמו 
חברו. הניצחון של הגוי מהווה עבורו מקור לגאווה והתנשאות. 

הוא שמח במפלת אויביו כי בזה הוא חש גדול יותר וחזק יותר 
ממנו. על זה ורק על זה הוא שמח.

לעומתו היהודי, שמחתו היא בכך שהתרומם והשיג עוד מעלה 
במדרגות האדם. הוא שמח כאשר נושע ונפשו מתרוממת בשיר 
אינו  חברו  אם  בשמחה  להיות  יכול  אינו  יהודי  כך.  על  ושבח 
בשמחה. שמחתו של היהודי תהיה מושלמת רק אם גם חברו יהיה 
"משלוח  בנתינה.  דווקא  מצטיינים  הפורים  ימי  ולכן  בשמחה. 

מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". 
"חובות  בעל  כך  על  כותב  הגויים,  בתכונות  יש  נוסף  רובד 
הלבבות" )בהקדמה לשער הבחינה(: "כי כל אשר יגיעו ממנו אל 
מעלה, מבקשים מה שהוא למעלה ממנו, ודורשים מה שאחריה 

המתנות  אצלם  ותקטנה  הרבות  הטובות  בעיניהם  ותמעטנה 
הגדולות".

תאוות  אחר  במרוצתם  השטופים  אדם  שבני  הדברים  ביאור 
כי מיד  עוצרים להתבונן במה שהשיגו,  אינם  עולם הזה לעולם 
שלא  למה  משתוקקים  הם  לבם  משאלות  את  שהשיגו  אחרי 
השיגו. גוי לא מסתפק במה שיש לו. הוא תמיד ירדוף אחרי עוד 
מסתפק  היהודי  חדשים.  יעדים  לכבוש  ירצה  הוא  תאוות.  ועוד 
עוד  לבקש  סיבה  מהוה  לו  שיש  מה  הגוי,  ואילו  לו,  שיש  במה 

הנאות ועוד תאוות. 
לא בכדי השבת ניתנה דווקא לכלל ישראל, כמו שאנו אומרים 
בתפילת שבת: "ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו 
מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל 
עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם בחרת". והסיבה שהשבת 
לנוח  מסוגל  אינו  הגוי  כי  לגוי,  ולא  ישראל  לבני  דווקא  שייכת 
מן הרדיפה התמידית אחר התאוות. רק ישראל מסוגלים לשבות 
כדי לשבות מהרדיפה לתענוגים  ניתנה  ולשבוע בחלקם, השבת 

נוספים וכדי לשמוח במה שקיים. 

יש בנותן טעם להביא מעשה שהיה, )הובא בהגהה לספר עץ 
חיים להגר"ח ויטאל זצ"ל( בסביבתו של הגאון רבי עקיבא איגר 
באזור  מסתובב  שהיה  גדול,  כשרון  ובעל  חריף  גוי  היה  זצ"ל 
הישיבה וקלט הרבה תורה. בני המקום לא הכירוהו שהוא איננו 
יהודי כיון שלא היה ניכר בחזותו החיצונית שום היכר על גויותו, 

והיה נראה בדיוק כמו יהודי המקום. 
עצומה,  קושיא  הגרע"א  כדי השיעור, הקשה  תוך  היום,  ויהי 
יכול לענות עליה תשובה. שמע  שאף אחד מהשומעים לא היה 
הכל  כי  עד  אתר  על  מצוינת  תשובה  וענה  שאלתו  את  הגוי 
תשובתו,  את  הגרע"א  שמע  העונה.  של  גאונותו  על  השתוממו 
הרים את עיניו הקדושות, הסתכל עליו ואמר לסובבים להוציאו 
מהמקום מיד. הוא הסביר לתדהמתם של הנוכחים כי העונה הינו 
גוי. שאלוהו מנין הוא יודע זאת? וענה הגרע"א כיון שראה שענה 
תשובה כל כך מיוחדת, ולא ראה אצלו קורטוב של שמחה. מזה 
למד שהוא איננו יהודי. כי רק גוי איננו שמח בפקודי ה'. וידוע 
עוד כי פעם הגיע גוי להקפות ולא הבין איך רוקדים בלי משקה. 

כי מה לו לגוי ולשמחה יהודית? 

אורה זו תורה
ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשן ִויָקר: )אסתר ח, ט"ז( ואמרו 
חז"ל )מגילה טז:(: אורה זו תורה, שמחה זה יום טוב, ששון זו 
אלה  כל  על  תפלין.  אלו  ויקר  מילה, 
גזר המן הרשע וכאשר בטלו גזרותיו 
ליהודים.  וששון  לשמחה  הפכו 
במצוות  שמח  יהודי  כי  כאן  ורמזו 
ה', וכאשר גזרו אותם היה אבל גדול 
ליהודים. כי מה לו ליהודי לשמוח אם 
אין לו את התורה וכאשר שבו לקיים 
אותם היה זה שמחה עצומה. כי אין 

ליהודי שמחה אחרת. 
היתה  ליהודים  נאמר  לא  ולמה 
ותפילין,  ומילה  ויו"ט  ושבת  תורה 
אלא לשון אורה ושמחה וששון ויקר, 
וצריכים חז"ל לפענח לנו ולפרש שכל 
ולמה  אלו?  מצות  על  מרמזים  אלו 
הסתיר הכתוב ענין זה ברמזים? אלא 
ליהודים,  הם,  אחד  דבר  כי  ללמדנו 
זו תורה. ליהודים, שמחה אלו  אורה 

ימים טובים. וכן על זו הדרך.
השמחה  אין  כי  דברנו,  אשר  הוא 
היהודי  הגוי,  כשמחת  היהודי  של 
במילוי  הגוי  ואילו  יתברך  בה'  שמח 
ברוחניות  שמח  היהודי  תאוותיו. 
לפרוץ  שואף  הגוי  בגשמיות.  והגוי 
הנאות  ועוד  עוד  ולחפש  גבולות 
גשמיות בעוד היהודי שמח במה שה' 

נותן לו.

שלא עשני גוי
מצינו לחז"ל )כתובות קי"א.( שהקשו על הפסוק ולדבקה בו 
וכי אפשר לאדם להדבק בשכינה והלא אש אוכלה היא? ואילו על 
הכתוב "נגילה ונשמחה בו", לא שאלו כן. ומזה נראה שהשמחה 
בהקב"ה היא דבר שביכולתו של כל איש ישראל. וכמובא בשם 
רבי יצחק מוורקא זצ"ל, שאם אין איש ישראל רוקד מתוך שמחה 
על היותו יהודי, הרי זה סימן שמעולם לא בירך כראוי 'שלא עשני 
גוי'. כי אם היה מבין היטב משמעותה של ברכה זו אזי היה מפזז 

ומכרכר מרוב שמחה.
וכשמרן ה"חפץ חיים" זצ"ל היה מברך "ברוך אתה ה' שלא 
עשני גוי", היה עושה לפני כן חשבון נפש, אם אמנם באמת לא 
נדבק בו מאומה מחוקות הגויים. וכשהרגיש כי הוא יהודי ללא 
גוי",  גויית, היה מברך בשמחה רבה "שלא עשני  שום תערובת 
כי באמת שמחה רבה היא. )דעת שלמה על הגר"ש וולבה זצ"ל(

כך  על  אחד.  דבר  על  היו  פורים  נסי  גם  כמו  פורים  שמחת 
היא  בנס  השמחה  מהקב"ה.  גדול  חיבוק  קבלנו  כיהודים  שאנו 
דווקא בשל כך שהוא נעשה לנו, ליהודים. "ליהודים היתה אורה 

השמחה היהודית
משנכנס אדר מרבים בשמחה ובשעה שגיליון זה בידכם, השמחה אפילו כפולה ומכופלת • חג 

הפורים ניכר בשמחתו. העליזות כמעט ואיננה מאפיינת חגים אחרים ובחג זה, זה הזמן 
• ליקטנו עבורכם מאמרים המסמלים את השמחה  להתבונן במהות השמחה היהודית 

היהודית, בשפה קלילה לכל נפש
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ושמחה". 
המלחמה היתה מול היהודים. הגזירה היתה להשמיד ולהרוג 
ולאבד את כל היהודים. ומשנצלו היהודים מכף כל אויב "קיימו 
וקבלו היהודים עליהם ועל זרעם" "וימי הפורים האלה לא יעברו 

היותנו  בשל  הייתה  השמחה  כל  היהודים".  מתוך 
היותנו  בשל  דווקא  הזה  הנס  את  קבלנו  יהודים. 

יהודים. 
ואף מרדכי היהודי למרות שהיה ראש הסנהדרין 
נקרא  יותר.  מרשימים  ותארים  תפקידים  לו  והיו 
והחשוב מכל,  זה התואר היאה  כי  "יהודי",  בתואר 
בגויים,  להתערב  וכשהחלו  זו.  בתקופה  בפרט 
ליהנות מסעודתו של אחשוורוש ולהידמות לגויים, 

באו הגזירות עליהם ועל יהדותם. 
והתפללו  אבותיהם,  אומנות  תפסו  וכאשר 
וקבלו  קיימו  שבשמים,  אביהם  אל  שבו  כיהודים. 
שבו  בשמחה.  ומצוותיה  התורה  את  שוב  עליהם 
להיות העם היהודי הנבחר. ונהפוך הוא אשר ישלטו 
היהודים המה בשונאיהם. לא מרדכי ולא עם ישראל 
כעם, דווקא היהודים בשל יהדותם הפכו שוב לעם 
כי  וידוע  ושמחה.  אורה  היתה  וליהודים  הנבחר 
'רעהו' הוא ישראל, וכאשר יהודי רואה כי גם חברו 

שמח זו השמחה היהודית האמתית. 

מעשה בכף קפה
ניגש אל הקצין ומבקש  ליל פורים במחנה, מארק שמילוביץ 
בקשה אישית: 'כף קפה'. הקצין דורש ממנו תמורה של עבודה 
גיגית  הביא  הזעומה,  הערב'  'ארוחת  אחרי  מתחייב.  ומארק   –

גדולה, מילא אותה במים ולעיני כל היהודים הנאספים אמר: " 
אין   , ואנחנו  לבסומי'  'חייב אדם  עולם, אתה אמרת  ריבונו של 
לנו יין אבל קפה אף הוא משהו כאן במחנה. נשתה ויהיה לכולנו 

ששון ושמחה!"

כל יהודי לקח כף אחת מן הקפה המהולל ולגם. והנה, אך שתו 
ושמחה  אורה  היתה  ליהודים  בעורקיהם,  זורם  דם חדש  וכאילו 
וששון… החלו לשיר וגם לרקוד והמסיבה נמשכה שעות ארוכות 
הרוע  כוחות  כל  על  וגוברת  שמתחזקת  שירה  הלילה.  לתוך 

מה  "על  שלופים:  באקדחים  המפקדים  נכנסו  והנה  המאיימים. 
השמחה?!"

מזמר  והחל  השולחן  על  עלה  חיש  המצב,  את  ראה  מארק 
קוקוש…]התרנגול  "סולו  מקאליב:  הזקן  הרבי  של  שירו  את 
ציון  עיר  המקדש  יבנה  עלה...[  השחר  קרא,  כבר 
תמלא…" שמעו המפקדים את קול השירה הנפלאה, 

הניחו ליהודים ולא עשו להם דבר.
הגנרל  למחנה  הגיע  והנה  חלפו  שעות  שלוש 
הראשי. שמע שיש "התקוממות" במחנה ובא לערוך 
משפט. מארק הואשם כאחראי על הפרת הסדר. הוא 
אחרונה.  בקשה  ביקש  ואז  יורים  כיתת  מול  הועמד 

מה הוא רוצה? לשיר!. הגנרל הסכים.
מארק שר שוב 'סולו קוקוש'. ואת אותה שירה של 
השלימה.  ולגאולה  לירושלים  שרים  שהיו  געגועים 
"גלות גלות מה גדולה את, שכינה שכינה מה רחוקה 
אזי השכינה  היתה,  ארוכה  כה  הגלות  אלמלא  הנך. 
הוציאוני,  אילו  הגלות  ומן  היתה.  יותר  אלי  קרובה 

אזי ביחד היינו השכינה ואני".
הגנרל לא עמד בפני הניגון הנפלא הזה. הוא עצר 
את החיילים מלבצע את המוות. אחר כך קרא לו ונתן 
פתק קטן 'משוחרר!'. מארק ברח מהמחנה בעיצומו 
של יום הפורים ניצל ממות. רק השמחה של פורים, 
היא שהצילה אותי. כך נהג לומר. "בפני שמחתם של יהודים אין 

שום צר ואויב שיוכל להם".
מאמר זה נלקט מתוך סדרת הספרים 'הגדתי היום', שחיבר 

הגאון רבי אברהם ארלנגר

ונהפוך הוא - משמעותן של מילים 
הנקראות ישר והפוך

עשר ע"מ שתתעשר
בתחילת הפרשה נאמר: ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבוֹ ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי. )שמות כ"ה(. 
תרומה,  לי  ויתנו  לכתוב  נכון  שהיה  כך  על  המפרשים  ועמדו 
ומה הסיבה שנאמר ויקחו לי? והסבירו כי אדם שנותן צדקה 
הרי שהוא מקבל יותר מאשר הוא נותן. שכן הזכויות שלו הינם 
כפל כפלים. כמו שאמרו: "עשר על מנת שתעשר". היינו שאתה 
מקבל יותר מאשר אתה נותן וזהו "ויקחו". כי אתה אכן לוקח. 
רעיון זה רמוז בפסוק: "ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהם 
ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשוֹ ַלה'" )שמות פרק ל"ו י"ב( המילה 'ונתנו', 
נקראת לשני הכיוונים. ללמדנו כי מי שנותן צדקה גם מקבל. 
גם הטעמים שמעל המילה הזו הם 'קדמא ואזלא'. ורמז יש כאן 

שיקדים וייתן ויחזור אליו.
צדקה ב - א"ת ב"ש

וכן המילה צדקה בא"ת ב"ש נקרא ישר והפוך. שהרי הסדר 
כך הוא, א"ת ב"ש ג"ר ד"ק ה"צ. נמצא כי צ' מתחלף עם ה', ד' 
מתחלף עם ק'. חוזר חלילה שק' מתחלף בד' והה' בצ'. לרמז 
לבעלי הצדקה כי אדם שנותן ידע כי אמנם כרגע הוא הנותן אך 
בסופו של דבר הכל יחזור אליו בכפל כפליים, ונמצא שלמעשה 
הוא המקבל. הרעיון של מילים ומשפטים הנקראים ישר והפוך 
גם  מקומות.  וכמה  בכמה  רבותינו  ע"י  ונדרשו  בתורה  נמצאו 
זו משפטים ואמרות בכתביהם. ברוח ימי הפורים  רמזו בדרך 
שבהם זכינו לנסים גלויים ע"י ש'נהפוך הוא', נביא כמה מהם.

גלגל החוזר בעולם
בפרשת קרבנות נאמר לגבי קרבן העני: "ואם לא מצאה ידו 
"ידו  כי  אליהו"  ב"חמדת  מובא  נ"ה(  )במדבר  לו"  השיב  די 
די", נקרא ישר והפוך, בא לרמוז שעשירות ועניות גלגל החוזר 

בעולם.
והכהו

ְּכֵדי  ְלָפָניו  ְוִהָּכהּו  ַהּׁשֵֹפט  ְוִהִּפילוֹ  ָהָרָׁשע  ַהּכוֹת  ִּבן  ִאם  ְוָהָיה 
מנחם  פני  בעל  הרה"ק  אל  ב'(  כ"ה  )דברים  ְּבִמְסָּפר:  ִרְׁשָעתוֹ 
מגור זי"ע נכנס מחנך אודות ילד אשר חבריו מציקים לו ומכים 
שעליהם  למלמדים  לומר  צריכים  ואמר:  הרבי  נענה  אותו. 
'ונתנו' הנקראת  ישנו רמז בתיבת  כי  להחדיר בלב התלמידים 
כאשר  כן  כמו  מקבל.  כן  שנותן  שכמו  המרמז  ולהיפך,  ישר 
מכים אי מי או מציקים לו, עליהם לדעת כי זה ישוב עליהם. 
כי גם תיבת 'והכהו' נקרא ישר והפוך. לרמז כי המכה לחברו 
הן בידיים והן בדיבור, זה ישוב אחריו והוא גורם מכה לעצמו.

והכהו 2
ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ֵעָׂשו  ָיבוֹא  ִאם  "ַוּיֹאֶמר  הפסוק:  על  נדרש  וכך 
ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה". )בראשית ל"ב ט'( 
והכהו נקרא ישר והפוך. הרמז בזה, כשמכים יהודים ומסיתים 
לפרעות עליהם אחר כך המוסתים חוזרים ומכים את המסיתים 
המקל המכה ביהודים חוזר ומכה את הפורעים עצמם. )אמרות 

ה' עיטורי תורה(
ויבא לאביו

ַוָּיֵבא ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם ָאִבי  "ַוַּיַעׂש ַּגם הּוא ַמְטַעִּמים 
ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנוֹ ַּבֲעֻבר ְּתָבֲרַכִּני" )בראשית כ"ז( "ויבא לאביו" 
אף הם מהמילים הנקראות ישר והפוך, וזהו רמז כי מי שמכבד 
ישר  נקראות  לאביו".  "ויבא  תיבות  יכבדוהו.  בניו  הוריו  את 
והפוך. כי מה שהביא עשו לאביו היה נתינה ע"מ לקבל היינו 

שקיבל מאביו הברכות )נחל אליהו(
אנא שא נא

קודם פטירתו של יוסף באו אליו אחיו ואמרו לו בשם אביהם 
יעקב: "ּכֹה תֹאְמרּו ְליוֵֹסף ָאָּנא ָׂשא ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי 
יוֵֹסף  ַוֵּיְבְּך  ָאִביָך  אלקי  ַעְבֵדי  ְלֶפַׁשע  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  ְגָמלּוָך  ָרָעה 
ְּבַדְּבָרם ֵאָליו" )בראשית פרק נ'( המילים 'אנא שא נא' משמשות 
גם בסדר הסליחות. יש כאן בקשה לשאת את העוונות שלנו על 
אף הכובד שלהם, ולמרות הקושי שבמחילה. אמנם גם רמז יש 
לו מהשמים  או הרעו  בו  מי שמוחל לאחרים שפגעו  כי  כאן. 
מוחלים לו מידה כנגד מידה. ודבר זה נרמז במילים 'אנא שא 

נא' הנקראים ישר והפוך. 
מי הים

ַוָּיֶׁשב ה' ֲעֵלֶהם ֶאת  ַּבָּים  ּוְבָפָרָׁשיו  "ִּכי ָבא סּוס ַּפְרעֹה ְּבִרְכּבוֹ 
ֵמי ַהָּים ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתוְֹך ַהָּים" )שמות ט"ו י"ט(. 
כי  כאן  לנו  רמז  רמז  עליהם.  בחזרה  הים  מי  השיב  ה'  היינו 

המילים 'מי הים' נקראים ישר והפוך. שהמים הלכו ושבו.
ויהיו חיי שרה

נקרא  "ויהיו"  לכן  וכו'.  כ'  כבת  ק'  בת  שרה"  חיי  "ויהיו 
ישר והפוך, להראות שסוף ימיה היו כמו תחילתם. )רבי מאיר 

מפרמישלן(
אלעלא

אחרי חלוקת הארץ נאמר: "ּוְבֵני ְראּוֵבן ָּבנּו ֶאת ֶחְׁשּבוֹן ְוֶאת 
ֶאְלָעֵלא ְוֵאת ִקְרָיָתִים" )במדבר ל"ב(. בני ראובן קבלו את העיר 
אלעלא. בתורה כתובה עיר זו בשני אופנים, בה' בסופה ובא' 
בסופה. מהבא זה ללמדנו? אלא לומר להם לשבט ראובן. כי 
יוכלו לדור מעבר הירדן אלא אם קודם  וכי לא  יש כאן  תנאי 
הזה,  התנאי  את  יקיימו  לא  ואם  ישראל.  ארץ  ביישוב  יסייעו 
יהפוך הקב"ה את מעשיהם ואת בניינם ולא יזכו לישב מעבר 
הארץ  את  ישראל  כשקבלו  נכתב  לכך  חפצם.  מחוז  הירדן 
ושרתה שכינה בארץ. "וגם אלו ירשו את הערים הללו". וזהו 
אלעלה אל עלה בארץ. לכך קודם הירושה לא נאמר אלא בא' 
ויתרות( ופירוש נוסף נדרש כאן:  ואח"כ בה'. )מדרש חסרות 
לך  לומר  אלעלא,  המילה  נקראת  כן  גם  ובהיפך  "אלעלא", 

שהיה לה חומה גבוהה גובהה כרוחבה )שפתי כהן(
ראה אנכי נתן

"ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה את הברכה אשר 
נתן  הקב"ה  כי  בפשטות  לפרש  יש  י"א(  )דברים  תשמעון..." 
'נתן' נקרא  ומילת  לבני אדם בחירה לבחור בטוב או למוטב. 
ישר והפוך לומר שהקב"ה נתן בחירה לאדם באיזה דרך שירצה 
לבחור. אולם התורה הקדושה מציעה ומצוה ובחרת בחיים ומן 
השמים יעזרו בעדו. כדאיתא )שבת ק"ד( הבא לטהר מסייעים 
האדם  ביד  החפשית  הבחירה  את  נתן  הקב"ה  אמנם  אותו. 

שיבחר בדרך הנכונה )פרדס יוסף(
המה

הּוא  ֱאֹלקים  ִמְכַּתב  ְוַהִּמְכָּתב  ֵהָּמה  ֱאֹלקים  ַמֲעֵׂשה  "ְוַהֻּלחֹת 
ָחרּות ַעל ַהֻּלחֹת: )שמות פרק ל"ב ט"ז – י"ז( המילה "המה", 
נוסף:  פירוש  נצחית.  התורה  כי  לרמוז  והפוך.  ישר  נקראת 
"הפוך בה והפוך בה דכולה בה". ועוד רמז כאן, שהלוחות היו 

נקראות מכל צד בשווה. וזה היה נס. שנקרא ישר והפוך. 
אמן

למה בחרו במלת אמן ולא בשאר מלים המורות על הקיום, 
כמו יציב נכון וכדומה? עפמ"ש ספרי אמת, שמילת אמן עולה 
ובדרך  וא-דנות.  הוי-ה  שם  שילוב  כמספר   )91( צ"א  במספר 
רמ"ז גם אותיות אמ"ן עצמן מורות על קיום החלטי. א' היא 

אות שלא משתנה בתמונתה בין מלמעלה למטה ובין מלמטה 
למעלה. וכן האות מ' נ' הן לא משתנות. בקריאתם בין כסדרן 
ובין למפרע וזולתם לא נמצא כן בכל הא"ב זולת אות וי"ו שגם 
הוא נקרא ישר והפוך בשווה לכן מצינו לפעמים אמ"ן ואמ"ן 
להוסיף גם הוי"ו שיהי' יחר כל האותיות הקיימים וכו' )דובר 

שלום(
ברוך הגבר

 "ברוך הגבר אשר יבטח בי-ה- ו-ה ו הי ה י-ה-ו-ה מבטחו" 
)ירמיהו י"ז( הנה ט' אותיות הנ"ל נקראים ישר והפוך, ויש בהם 
שאם  לפנים,  פנים  כמים  שזהו  לרמוז  ובא  הויה.  שם  פעמים 
שמסיים  וזהו  אליו.  ההנהגה  תהיה  כך  באמת  אז  בה'  יבטח 
"והיה ה' מבטחו" שזהו פשט הכתוב. ולכך נקרא ישר והפוך 
מאתו  אליו  ההנהגה  תחזור  כן  שמתנהג  הנהגה  שכפי  לרמוז 

יתברך. )נתיבי השידוך( 
עכבר בדבש

שאלו את ר' אברהם אבן עזרא: זבוב שנפל לדבש מה דינו 
שבדב"ש  רעבת"ן  פרשנ"ו,  במליצה:  והשיב  הדבש?  של 

נתבע"ר ונשר"ף. 
פ ר ש נ ו
ר ע ב ת נ

ש ב ד ב ש
נ ת ב ע ר
ו נ ש ר פ

מהאות  שונים.  אופנים  בארבעה  לקריאה  ניתן  זה  משפט   
שורה.  אחר  שורה  לשמאל  מימין  לקרוא  ניתן  העליונה,  פ' 
ומלמעלה למטה טור אחר טור. מן האות פ התחתונה ניתן שוב 

לקרא משמאל לימין ומלמעלה למטה.
שאלה ותשובה הנקראים ישר והפוך

"אבי  הלשון  בזה  אותו  עזרא, ששאלו  האבן  בשם  אומרים 
אל חי שמך למה מלך משיח לא יבא"? במשפט הנקרא ישר 
להם  והשיב  יבא?  לא  מלך משיח  למה  היא  והשאלה  והפוך. 
האבן עזרא באותה מטבע כי תשובת השם יתברך היא: "דעו 
מועד".  בא  כי  אליכם  אבוש שוב אשוב  בוש  לא  כי  מאביכם 

שאף זה נקרא ישר והפוך. 
מאימתי

המילה  שהיא  מאימתי  כי  מגיד  רפי  הר"ר  מידידי  ושמעתי 
הראשונה בש"ס נקראת אף היא ישר והפוך בא"ת ב"ש. מ' היא 
י', א' היא ת', י' היא מ', מ' היא שוב י', ת' היא א', וי' היא מ'. 
נמצא שהמילה מאימתי נקראת ישר והפוך בא"ת ב"ש. ורמז יש 
כאן כבר בתחילת הלימוד כי יש לחזור ולשנן את הלימוד. וזו 

הוראה שמקומה מיד כשאדם מתחיל ללמוד.
מיהו ידיד

'ידידי'  זוננפלד זצ"ל אמר פעם כי המילה  הגאון רבי חיים 
נקראת ישר והפוך בא ללמדנו כי אימתי היא ידידות אמת אם 

היא דו סטרית.
נגן המנגן

גוף  נפש  נגן הן ראשי התיבות של המילים  אותיות המילה 
נשמה. כלומר הניגון משפיע על שלושה מרכיבים אלה באדם. 
המילה 'נגן' נקראת ישר והפוך ללמדנו כי היא מושכת את הלב 

וגלגל חוזר הוא הניגון.
הגאון  שחיבר  היום',  'הגדתי  הספרים  סדרת  מתוך  נלקט 

רבי אברהם ארלנגר
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אריה לוין

עצמם  את  מצאו  האחרון,  שישי  בליל   21:00 לשעה  סמוך 
מיליוני תושבי ערי המרכז באופן מפתיע תוהים האם מה שהם 
מספר,  דקות  לאחר  אדום'.  'צבע  אזעקת  אכן  היא  זו  שומעים 
רקטות  שתי  כי  והתברר  ברזל,  כיפת  של  היירוט  רעם  נשמע 
שוגרו מרצועת עזה לעבר שטח ישראל ונפלו בשטחים פתוחים. 
למפרע, נודע כי לא היה שום יירוט של כיפת ברזל ועד עתה לא 

ברור מהו מקור הרעש. 

על  שאחראי  זה  הוא  כי  האסלאמי  הג'יהאד  נחשד  בתחילה 
ארגון  כי  בצה"ל  אישרו  הערב  בהמשך  אולם  הרקטות,  שיגור 
הטרור החמאסי, הוא זה שעומד מאחורי הירי. מקלטים נפתחו 
הקבינט  ישיבת  המועצות,  בהחלטת  השונות  הערים  ברחבי 
יעדי  ממאה  פחות  לא  תקף  צה"ל  ואילו  בנושא  לדון  התיישבה 
להגיע  מנסים  המצרים  בהם  ימים  אלה  כי  נזכיר  ברצועה.  טרור 
את  עזבו  הם  התקרית,  עם  אך  ישראל,  עם  הסדר  שהוא  לאיזה 
ביישובי  נפילות  שמונה  עוד  נרשמו  הלילה  בהמשך  הרצועה. 
ישראל  כי  דווח  הצהרים  ולקראת  לתקיפות  בתגובה  העוטף, 
ירה  הארגון  כי  דיווח  שצה"ל  לאחר  לרגיעה  הגיעו  וחמאס 

"בטעות".
שוחחנו עם פרשן ערוץ 13, צבי יחזקאלי, שאומר לכל ישראל 
כי "חמאס יודע מה הוא עושה. אני חושב שהירי היה מכוון והיה 
כאן הגדלת טווח פסיכולוגית, שחמאס מצא את הזמן הכי נכון 
מבחינתו לירות את זה. שים את עצמך במקום חמאס ותראה שזה 
זמן מאוד נוח - ישראל בתוך מערכת בחירות לא תרצה להגיב על 
זה, אתה רוצה לקבוע את מאזן האימה בתוך קרב שמתמשך כבר 
המון זמן, חמאס יש לו את הסבלנות, וזה הזמן לירות שני טילים 

ולהגיד בטעות... 
"ישראל לא הגיבה, כמו שראית, פתחתי את הטלפון במוצאי 
שבת וחשבתי שיהיה מבצע, אבל כמובן לא היה כלום. היו יותר 
הפגנות על יוקר המחיה בעזה מאשר איום ישראלי, ואתה רואה 
שבסופו של דבר חמאס הצליח עם זה. לכן לא אופתע אם הטווח 
יורחק, כי ההיסטוריה מלמדת שמה שהתחיל עם מרגמות לגוש 
קטיף המשיך עם טילים לעוטף עזה, הגיע בסופו של דבר לתל 

אביב ויגיע גם ליותר רחוק מזה".
ראשי  עם  השב"כ  ראש  פגישת  על  השמועות  לגבי  מה 

חמאס?
"יכול להיות באמת שזה קרה וחמאס נכנס למרות הטענות שזה 
טעות ואפילו שילם על זה בפגישה כזו, אם היא הייתה אני לא 
וגם ישראל לא  יודע. חמאס מקפיד לא לעשות פגישות ישירות 
כזה  לתת  לחמאס,  מתנה  די  זה  כאלו,  פגישות  לעשות  מחפשת 
דבר ובכל זאת אני חושב בהקשר הזה שאת הפנים האמיתיות של 
חמאס נראה שבוע הבא כאשר יצאו הקליפים והתמונות של 'ירינו 
לתל אביב'. גם בפעם הקודמת שאמרו שהטיל לבאר שבע היה 
בגלל ברק, הם התנצלו, גם אז לא ראיתי אף אחד מהם שמתנצל 
בטלוויזיה או בתקשורת, הכל רק דיווחים, ואחרי שבועיים הם 
עשו קליפ איך הגענו לבאר שבע... לגבי הפגישה אני חושב שהיא 
הייתה בעיקר להראות שחמאס מתנצל, אבל את האמת נראה עוד 

שבועיים".
יש קשר בין ההפגנות ברצועה נגד חמאס על יוקר המחיה 

לירי?
שאם  הרצועה  לתושבי  להראות  היו  שהטילים  להיות  "יכול 
היה  זה  הפעם  אבל  יודעים,  תמיד  הם  מלחמה...  רוצה  חמאס 
באופן בוטה ממש, יוצאים לרחובות. תושבי עזה כבר משלמים 
באיזשהו  בו  בחרו  שהם  עליהם  שנכפה  השלטון  על  שנה   11
נפלו  שהם  המקום  את  הבינו  הם  אח"כ  אבל  בהתחלה,  מקום 

זמן,  הרבה  מבעבע  כבר  זה  האסלאמית.  המהפכה  שנקרא  אליו 
בפרט לאור הכספים שנוטלים לעצמם ראשי חמאס, אל תשכח 
שהם נבחרו נקיי כפיים, שיביאו צדק וכו' ועכשיו רואים את זה. 
אבל אני חושב שזה מצב של אין ברירה שהם הגיעו אליו, שכל 
שקל או דולר שישראל מאפשרת להכניס עוברים בעיקר לבכירי 
חמאס, לבניין הכח של חמאס, לביצור המערך הצבאי של חמאס 
ועכשיו אנחנו רק מתחילים לקלוט שבעצם כל התושבים צריכים 
את החמאס והתושבים מרגישים את זה. ועכשיו זה יצא החוצה".

מה קורה בשער הרחמים בירושלים?
"זה מאוד דומה למה שבעזה, הם מתקדמים בצעדים איטיים 
תוציא  לך  ועכשיו  נכנסו לשער הרחמים  הם  ולך תעשה משהו. 
אותם משם, בפרט שאתה לא נחוש, לא רוצה להיכנס לקרבות, 
ברגע שהנחת העבודה שלך גם בעזה וגם בשער הרחמים שאתה 
לא רוצה מלחמה - אתה מקבל את הנסיגה בכושר ההרתעה שלך, 
בזחילה ובקביעת העובדות בשטח. ואין מה לעשות, א"א לטעון 
כלפי הערבים שהם לא עושים את זה יחסית בניהול נכון, בטח 
יהיה קשה  ואני חושב שלישראל  קורה  זה  ולכן  לא בהר הבית, 
מאוד לרדת משער הרחמים, אלו תהליכים זוחלים שתמיד קורים, 
אנחנו רק מקבלים עליהם את האינדיקציות כשהכל נגמר ונסגר, 
כרגע אין לנו מטרה לא בהר הבית ולא בעזה ולכן הדברים פשוט 

יקרו".
הדברים ייעלמו עד אחרי הבחירות?

"זה תמיד יהיה, זה תמיד קיים. מבחינת ציר הזמן של המזרח 
נכון  מפנה.  כנקודת  האלו  הבחירות  את  רואה  לא  אני  התיכון 
נתניהו  של  הלאווים  מאשר  להם  נוח  יותר  יהיה  שגנץ  שיתכן 
הקטנה  המלחמה  גדולים,  תהליכים  אבל  אותו.  והסובבים 
 ,67 ב-77  הגדולות  המלחמות  כשנגמרו  החלה  התיכון  במזרח 
יום זה עוד צעד ועוד  יום, אז ביום  זו המלחמה האמיתית היום 
בשטחים  בנייה  של  בטירוף  כעת  שהפלסטינים  כמו  מילימטר, 
ונטיעות, המלחמה היא יום יום ולכן זה ימשיך גם בגלל הבחירות 
וגם בלי, הבחירות רק מראות את הרצון של ישראל לא להיכנס 
מלחמה,  ולא  שגרה  מעדיפה  תמיד  מדינה  בכלל  לעימותים. 
בשער  וגם  בעזה  גם  הכרעה  להשיג  כמעט  שייך  כשלא  בוודאי 
הרחמים. לכן כרגע הסטטוס קוו נעים לישראל וזה פחות או יותר 

מה שהיא רוצה בו".
היה  שהירי  המוזרה  הטענה  את  קיבלה  ישראל  באוקטובר, 
צה"ל  של  המקורות  אם  גם  הפעם,  האוויר.  מזג  בשל  בטעות 
שעליהם מבוססת הערכת "ירי בטעות" כנראה טובים, אין לפסול 
בכל  ירה  חמאס  למה  אז  מודיעינית.  הטעיה  של  האפשרות  את 

אופן? הפרשן רון בן ישי מסביר כי ישנן שתי סיבות עיקריות. 
"האחת – המהומות החמורות והחריגות שהיו בעזה בקריאה 
"תנו לחיות", שבהן הכוח המשטרתי של חמאס הפעיל אלימות 
ניכרת נגד תושבים. הנהגת הארגון חשה מאוימת כמו שאולי לא 
חשה מאז השתלטה על הרצועה. הסיבה השנייה קשורה למגעים 
להסדרה שמתנהלים זה זמן עם המצרים. לחמאס רשימה ארוכה 
עבודות  מימון  בחודש,  דולר  מיליון   30 היתר  בין  דרישות,  של 
בחסות האו"ם, עוד חשמל והרחבת שטחי הדיג. השיחות נקלעו 
כנראה למבוי סתום, ממש במקביל להתעוררות התנועה העממית 

בעזה "תנו לחיות" – ויחד התגבש אינטרס חמאסי דחוף לתעל 
את הזעם של ההמונים ואת התסכול לעבר ישראל". 

אין ספק כי התזמון – תקופת הבחירות הקרובה – בהחלט גורם 
כאב ראש לא קטן לנתניהו, מצד אחד לא להיתפס כאחד שנכנע 
לחמאס ומצד שני אין ברצונו של ראש הממשלה ושר הביטחון 

להיגרר למערכה צבאית מתמשכת שאחריתה מי ישורנה. 
ואם את חושבים שנתניהו ידחה סבב לחימה בגלל הבחירות, 
הבחירות,  בתקופת  מהסלמה  חושש  "נתניהו  לבד:  לא  אתם 
ולמעשה ישראל פגיעה לסחטנות מצד חמאס, שממנף את המצב 
לטובתו", כך טוען גורם מדיני בכיר בשיחה עם "מעריב". עוד 
הוסיף הגורם המדיני הבכיר: "מטרת העל של נתניהו בהקשר הזה 
לדחות בכל מחיר הסלמה אפשרית ברצועה עד לאחר הבחירות. 

הבעיה היא שגם חמאס מבין זאת היטב, וכך זה מתנהל". 
הפרשן הצבאי טל לב רם מסביר כי נתניהו מחזיק את הקלפים 
נפרצת,  אינה  העמימות  לעזה  הקשור  בכל  לחזה.  מאוד  קרוב 
הקבינט אינו מתכנס ואינו מעודכן בפרטים. הגורם המדיני הבכיר 
אומר, ולא בפעם הראשונה, כי בפעולות ביטחוניות, כמו תקיפות 
בסוריה, אין כנראה בעיה לשתף, אבל בכל הקשור לרצועת עזה, 
ששם ישנה רגישות פוליטית גבוהה, נשמרת העמימות במלואה. 
גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס השבוע בפתח ישיבת 
הממשלה להתחממות בדרום ואמר כי, "בימים האחרונים אנחנו 
הזה  הדבר  עזה.  רצועת  מכיוון  ראש  והרמת  התגרויות  רואים 
החמאס  החמאס.  את  פוטר  לא  זה  אבל  סוררים,  ידי  על  נעשה 
בהתאם,  מגיבים  ואנחנו  עזה,  מרצועת  שיוצא  מה  לכל  אחראי 
בתקיפות של מטוסי חיל האוויר נגד מטרות חמאס". עוד הוסיף 
ראש הממשלה כי, "שמעתי אנשים מכיוון עזה אומרים שכיוון 
שאנחנו בתוך מערכת בחירות, מבצע רב היקף איננו בא בחשבון. 
אני מציע לחמאס – אל תבנו על זה. אנחנו נעשה כל מה שנדרש 
כדי להחזיר את הביטחון ואת השקט לעוטף עזה ולדרום בכלל".

'בטעות': שתי רקטות נורו לעבר גוש דן
הסלמה בירי הרקטות מהרצועה לישראל – בסוף השבוע האחרון הושמעה אזעקת צבע אדום ברחבי גוש דן • האם 
ישראל עשויה לצאת למבצע צבאי בעזה רגע לפני בחירות? מי התנצל בשם חמאס? וכיצד זה קשור ליוקר המחיה 

המאמיר בעזה?



תבחרו את הטעם האמיתי שלכם

הטעם האמיתי
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יצחק לרר

הטרור חוזר: בפיגוע משולב שאירע בתחילת השבוע בשומרון 
נהרגו שני ישראלים – לוחם צה"ל גל קיידאן הי"ד והרב אחיעד 

אטינגר הי"ד.
הפיגוע התרחש בשעות הבוקר של יום ראשון השבוע בצומת 
נפצע  אטינגר  ואילו  במקום  נהרג  החייל  שבשומרון.  אריאל 
באורח אנוש עם פגיעת ראש ונפטר בבית החולים מפצעיו. חייל 
נוסף שהיה במקום, נפצע באורח קשה עם פציעת חזה ובטן. שני 

הפצועים פונו לבית החולים בלינסון. 
מתחקור הפיגוע עד כה עולה כי, המחבל הגיע לצומת אריאל 
חמוש בסכין, דוקר חייל וחוטף לו את הנשק. לאחר מכן יוריה 
רכב  לעבר  אריאל  בצומת  נוסף  ירי  מבצע  הוא  למוות.  בחייל 
וממשיך  הרכב  את  גונב  הי"ד,  אטינגר  הרב  את  והורג  אזרחי 
פצוע  ובמקום  נוסף  ירי  מבצע  שם   - אבישר  גיתי  צומת  לעבר 
המחבל  נמלט  השנייה  בזירה  הירי  לאחר  בינוני.  ופצוע  קשה 
ונכון  הרכב  את  נטש  שם  בורקין  הפלסטיני  הכפר  לכיוון  ברכב 
לשעת כתיבת השורות, כוחות צה"ל מנהלים אחריו מרדף רגלי 
לאוויר  הועלה  מסוק  באזור.  פלסטינים  כפרים  מספר  ומכתרים 
בכדי לסייע בחיפושים. ההערכה בקרב הכוחות שהמחבל חמוש. 
את  לסגור  הוחלט  הפיגוע,  בעקבות  מצב  הערכת  לאחר 
יישובי מרכז השומרון. הפלסטיניים מדווחים על  השערים בכל 
צה"לי  דחפור  הובא  למקום  באזור.  הפלסטינים  הכפרים  סגירת 
ולרסק עליו  במטרה להתכונן במקרה הצורך לסגור על המחבל 

את הבית בו הוא מסתתר.
ההרוג הראשון הוא לוחם צה"ל סמל ראשון גל קיידאן הי"ד, 
בן 19 מבאר שבע. הלווייתו נערכה ביום שני י"א באדר ב', בשעה 

11:00 בבית העלמין הצבאי בבאר שבע.
מג"ד 334 סא״ל אור לוי, אמר דברי הספד על קברו של הלוחם 
הצעיר: ״משפחת קיידאן היקרה, ההורים אנטולי ומרינה, האחים 
לפני  שלך.  האחרונה  למשימה  יצאת  ראשון  ביום  וארז.  אלונה 
ולהשפיע. היה  רוצה להצליח  ואמרת כמה אתה  נפגשנו   שבוע 
למטרה  להגיע  כדי  הכל  ועשית  למצוינות  להגיע  עז  רצון  לך 
אין בפינו  וידעתי שתצליח.  והניצוץ  הזיק  ראיתי בעיניך את  זו. 
מילים מנחמות כדי לנחם אתכם משפחה יקרה. אנחנו, גדוד רעם, 
משתתפים בצערכם העמוק, ואני רוצה שתמצאו בנו מקור לנחמה. 

גל, נזכור אותך תמיד. תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים".
ההרוג השני הוא הרב אחיעד אטינגר הי"ד, שנפטר לאחר 24 

שעות של מלחמה על חייו. הרב אטינגר, בן 47 מעלי ואב ל-12 
ילדים, נפגע מהירי בצומת אריאל בעת שנסע ברכבו. הוא הובהל 
ועבר  העליון  גופו  בפלג  בפציעות  סובל  כשהוא  החולים  לבית 

ניתוח ארוך, אך לבסוף נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
הרב אטינגר הי"ד הוא דמות מוכרת מאוד בקרב הציבור הדתי 
לאומי בישראל והוא עומד בראש ישיבת "עוז ואמונה" שהוקמה 
את  ולשקם  לחזק  במטרה  אביב,  בתל  שאנן  נווה  שכונת  בלב 
ולהזרים דם חדש בעורקיה. על  השכונה ואת תושביה היהודים 
בעקבות  לזירה  הגיע  הוא  כי  עולה  מהפיגוע  ראשוני  תחקיר  פי 
שמיעת הירי וירה ופצע את המחבל, אך אז נורה ונפצע אנושות. 
מהמשפחה נמסר כי "בצער רב וביגון קודר, משפחת אטינגר 
מודיעה על פטירתו של הקדוש הרב אחיעד אטינגר הי"ד אשר 
גילה  שבו  פיגוע  במהלך  שפל  מרצח  בידי  ה'  קידוש  על  נפל 
תעוזה, תעצומות נפש ואומץ רב תוך שהוא יורה במחבל הנתעב. 
ואגף  אנו מודים לכל צוות בית החולים בלינסון, לצוותי מד"א 

הביטחון שומרון, ולכל עם ישראל אשר התפללו לרפואתו". 
ילדיהם.  ו-12   )44 )בת  תמר  אשתו  את  אחריו  הותיר  הוא 
הבכורה מוריה, בת 21, נשואה לינון לוז. אחריה אפרת בת ה-20, 
ואלישיב בן 19, שנמצא בשירות סדיר ביחידה מובחרת. תשעת 
 ,)13( יהודה   ,)16( אליסף   ,)18 )בן  הראל  הם  הנוספים  הילדים 
תחיה וצופיה )תאומות בנות 11(, בניה )9(, אליאב והדס )תאומים 
בני 7( ורוני הקטנה, בת שנה וחצי. בהלווייתו ספדו רבים מאוד, 

בהם רבנים, פוליטיקאים, אישי ציבור ומשפחתו. 
הבת אפרת ספדה לאביה, "ממש עכשיו בבית החולים התברר 
לי שיש לך עוד כמה בנים שקוראים לך אבא ולא מוכנים שתפסיק 
לגדל אותם. המחבל הארור הזה חשב שהוא הפסיק חיים אבל 
בזמן  הספקת  כמה  אבא,  פה.  השארת  חיים  כמה  ידע  לא  הוא 
שהיית פה, כל הזמן היית בעבודה, בעבודה על עצמך ובעבודה 
וכל  בישיבה  כמה השקעת  טוב.  לעשות  נלחמת  הזולת.  בשביל 
טוב.  להוסיף  בשביל  עשית  הכל  שלך.  בראש  היתה  היא  הזמן 
טוב  שיוסיפו  פרויקטים  ועוד  עוד  להוסיף  על  דיברת  הזמן  כל 
גם בשכונה מסביב לישיבה. אתה לא יכול להפסיק באמצע, זה 

פשוט לא מתאים לך. 
כמה  בך,  היתה  ענווה  כמה  מבינה  אני  עכשיו  רק  "אבא, 
סיפורים שמענו עליך ולא ידענו. אבא, תשלח לי על כל הפעמים 
שלא מספיק כיבדתי אותך, תמיד היית חשוב לי כל כך. אני כל כך 
אוהבת אותך ולא מאמינה שאני צריכה לדבר עליך בלשון עבר. 
טובים  יותר  קצת  עוד  להיות  יצטרכו  כולם  אמיתי.  גיבור  אתה 
בשביל להשלים על החסר שלך. אבא, אנחנו מבטיחים לשמור 
על אמא שכל כך כיבדת והערצת, שלא יכולת רגע אחד בלעדיה. 
אני אדאג לכל החיים שהשארת פה, כל הילדים ידעו בדיוק מי 
יהיה קשה אבל  לנו כוחות.  כולנו. תן  ונצמח  נגדל  היית. אנחנו 
אני מבטיחה לך שנעשה הכל כדי להמשיך את החיים בצמיחה 

ובשמחה".
אלישיב, בנו של הרב אחיעד, ספד לו: "אבא, כל החיים דיברת 
כל  אישית.  דוגמא  לנו  והראית  להספיק  שיותר  כמה  על  איתנו 
החיים שלך היית לוחם נועז. גם ברגעיך האחרונים נלחמת ונתת 
לנו יממה להיפרד ממך. על שני דברים אני מבקש ממך סליחה, 
על כך שלא כיבדתי אותך מספיק ועל כך שאני לא יכול לנקום את 
דמך. יש לנו חיים ומשפחה להמשיך. את הרוח שלנו לא יוכלו 

לשבור". 
בהלווייה הושמעה הקלטה של שני ילדיו התאומים בני השבע 
בשבועיים  שפעם  זוכרים  אנחנו  היקר,  "אבא  והדס:  אליאב   -
יצאנו לטייל, גם בחופש וגם בלימודים. בכל טיול לימדת אותנו 
על בעלי חיים, על פרחים ועל עצים. אני זוכר שלפני שבוע אבא 
ואני הלכנו לטיול בהרים, בין הפרחים, ראינו הופעה ביחד. לתל 
לימדת  והירקות.  הפירות  לחנות  אלייך  מצטרפים  היינו  אביב 
לקחת  דאגת  כשחזרת,  ערב  ובכל  הסמטאות  על  הרבה  אותנו 
אחד מאיתנו לטיול ולשיחה אישית. דרך הסיפורים לימדת אותנו 
להביא  כדי  בשבת  ישר  נווה  לשכונת  ברגל  הולך  היית  דברים, 
תלמידים לישיבה. אני זוכר שאבא אמר לי שאם אלמד פסוקים 
על  לאנשים  עונה  שהיית  זוכרים  אנחנו  פרס.  אקבל  פה  בעל 
שאלות בטלפון בכל נושא. אבא, היית גיבור, וחזרת בנסיעה ביום 
ראשון למרות שידעת שאתה יכול להיפגע. ירית במחבל והצלת 

המון אנשים. אבא אתה חסר לנו ממש. אוהבים אותך, הילדים".
"זה היה בהפתעה וראינו מישהו נופל" – כך סיפרה עדת ראייה 
לפיגוע בצומת גיתי שבשומרון. "ראיתי שני אנשים ברכב, הוא 
המשיך ולא הבנו מה קורה", סיפרה עדת הראייה. "ראינו חיילים 
מבררים ואמרו לנו להיכנס לבטונאדה. לא זוכרים את צבע הרכב, 
אולי כחול. זה היה מפחיד ומפתיע. לא נראה לי שמישהו הספיק 

לירות בחזרה ולהגיב באש".
"אני וחברה ישבנו פה בתחנה ואז שמענו בום בום וראינו אדם 
נופל", שחזרה עדת ראייה נוספת את הרגעים הקשים. "הגיע רכב 
אני  אנשים  שני  שם  היו  הרכב.  מתוך  יורים  אותם  וראינו  חולף 
חושבת. לא הבנו מה קורה ואז חיילים אמרו לנו להיכנס לתוך 
זה  שלי  לא חשבתי  מפחיד,  היה  "זה  הוסיפה:  עוד  הבטונדה". 
יקרה בחיים. החיילים הרגיעו אותי, ראיתי את ההתגייסות שלהם 

תוך שניות". 
עד ראייה נוסף סיפר כי הגיע למקום שתי דקות אחרי התרחשות 
הפיגוע. "ביהודה ושומרון יש עשרות אירועי טרור, זה היה אירוע 
בשבוע,  אירועים  עשרות  עם  מתמודדים  אנחנו  שהצליח.  קשה 

אפשר לעשות יותר".

"אבא, מבקש  סליחה שאני  
לא יכול לנקום את דמך"

פיגוע טרור משולב גבה את חייהם של שני יהודים – חייל בן 19 מבאר שבע, וראש ישיבה בן 47 מעלי, שהותיר 
כוחות הביטחון   • • עין לא נשארה יבשה כשנשמעו הספדיהם של היתומים הרכים  אחריו שנים עשר ילדים 

מנהלים מרדף אחר המחבל

צילומים: ישיבת עוז ואמונה, מד"א, זק"א, צה"ל

השתלשלות אירועי יום ראשון

9:44 כיכר אריאל – המחבל מגיע רגלית מכיוון סלפית, 
מתקדם לטרמפיאדה לכיוון שני חיילים. מבצע פיגוע דקירה. 

חוטף נשק של אחד החיילים וממשיך צפונה.
כנראה  אשר  לבן  רכב  מגיע  הנשק  חטיפת  לאחר   09:55

המחבל מבצע לעברו ירי.
מחבל מגיע ממש לכיכר ושם מתבצע ירי לעבר רכב אדום 
)יושב הרכב דרך את אקדחו, לא רואים אם ביצע ירי(. לאחר 
מכאן מזוהה המחבל רץ עם M16 עליו לכיוון צפון מערב, 

במקום יש רכב הונדה כחולה שכנראה נגנב משם.
09:45 ההונדה הכחולה נצפית נוסעת לכיוון מערב.

כנראה   - מערבה  אבישר  בגיתי  מופיעה  ההונדה   09:47
בוצע שם ירי.

לכיוון  ציר  על  דרומה   501 בצומת  נקלט  הרכב   09:49
ברוקין



מוקפין באפשרויות

לפנקלהוקיר

להדרלגוון

להפתיע

להשקיע

עם מגוון המוצרים של סטארקיסט
תוכלו להתאים לכל אחד משלוח מנות ייחודי ומושלם.

פורים שמח!
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פייק 3,000

)ואזרחים  פוליטיקאים  זמן לחוץ עבור  הן  בחירות 
לאנשים  גם  גורם  הדברים  מטבע  ולחץ  מודאגים(, 
פוליטיקאים  כאשר  שטות.  מעשי  לעשות  שקולים 
טקטיקות  לאימוץ  )טבעית(  נטיה  להם  יש  בסקרים,  יורדים 
וזה למעשה הסיפור של קמפיין תיק  שגויות ואף מגוחכות. 

3000 של יאיר לפיד ושות’. 
לנתניהו  קשור  קבעה שאינו  תיק שהמשטרה  זה   3,000 תיק 
רב  זה חפץ  צוללת  גדול.  תיק שנראה  זה  אבל  צורה,  בשום 
שוחד  סיפור  להיות  יכול  זה  אדירות.  עלויות  ועם  ממדים, 
מושלם, זה לא בקבוקים, רהיטי גן, סיגרים או גלידת פיסטוק. 
קשורה  לא  היא  אבל  מיליונים,  מאות  שעולה  צוללת  זה 
קשור  הכל  אז  יורדים,  לפיד  של  כשהסקרים  אבל  לנתניהו. 

למה שרק ירצה. 
כעת נראה שקמפיין המרכזי של מפלגת גנץ-לפיד זו פרשת 
הצוללות. כשהסקרים צוללים, אז צוללות לא קשורות פתאום 
מעלים  לפיד  מפלגת  בראשות  המועמדים  ארבעת  עולות. 
במתואם האשמות על הצוללות. האבסורד הוא שרובם הרי 
היו שם, והם אלו שקידמו את רכש הצוללות, שהרי נתניהו 
עצמו לא יזם את המהלך אלא סך הכל אימץ את עמדת הדרג 
וסגן  אשכנזי  הרמטכ”ל  יעלון,  הביטחון  שר   – המקצועי 
הרמטכ”ל גנץ. אם זו הייתה המלצתכם לרכוש את הצוללות, 
לכו  אבל  עצתכם?  את  שקיבל  נתניהו  את  להאשים  יש  מה 
מסמך  זיוף  מניסיון  עצמו  בנה  שכבר  מישהו  שם  יש  תדעו, 
)הזיוף של מקורביו, לא שלו. ברור(, כדי לנסות לסחוט משר 
בתפקיד  כהונתו  הארכת  את  מסוכסך  היה  שאיתו  הביטחון 
על  כלום  של  ספין  לייצר  לנסות  כבר  זה  מה  אז  הרמטכ”ל. 

בסיס סיפורי בדים? הוא כבר מנוסה במורכב מזה. 
לכו תבינו אנשים שלחוצים מסקרים, זה יגרום להם לזנוח כל 
שיח ענייני על מדיניות חוץ או פנים, על מדיניות כלכלית או 
לספין  מקום  לתת  כדי  הצידה  מוסט  הכל  חברתי.  פופוליזם 
מקמפיינר  בכנות,  הקהל.  בדעת  אחיזה  לקבל  אולי  שיכול 
מנוסה כמו לפיד, היו ציפיות לקמפיינים טובים הרבה יותר. 

טוב, אך  ונשאר קמפיינר  היה  לפיד  הנותנת,  היא  אולי  אבל 
הוא מנהל גרוע, וכעת הוא צריך לנהל מפלגה ארבע ראשית, 
על  ביניהם  המפריד  רב  אחר.  למקום  מחובר  ראש  שכל 
גישה  וכתב “במחנה”. לכל אחד  גנרלים  המשותף, שלושה 
אחרת, ולכל אחד ניסיון אחר )ולרוב כושל( בחיים האזרחיים. 
אז כאשר ארבע סוסים מושכים את העגלה בכיוונים מנוגדים, 
לכיוונים  יצירת  עם  היא עמידה במקום  תוצר הפשרה  בסוף 

פופוליסטיים. 
שידשדשו  רע  לא  זה  והחרדים  הימין  מחנה  עבור  בגדול, 
לעצמם.  שבת  ויעשו  הפיקטיבית,   3000 בפרשת  הלפידים 
הבוחרים לא מתרשמים משטויות, אבל זה תחום עיסוק מצוין 

לאנשים שאין להם מה להציע.  

הציבור מפחד 
מההסתדרות

השוק  בנושא  ויותר  יותר  עוסק  האלה  בבחירות  השיח 
החופשי. יום ב’ בערב, מפגש של ראש הממשלה עם מובילי 
דעה הדוגלים ברעיונות השוק החופשי, וביוזמתה של חברת 
הכנסת שרן השכל. שיח שכולו כלכלה, שוק חופשי, חירות 
המדינה  את  עושים  העקרונות  באלה  בדיוק  ואיך  הפרט, 
לטובה יותר, משגשגת יותר, חזקה יותר. כאשר ראש ממשלה 
האינטרסים  את  נוגד  כולו  שכל  מפגש  לקיים  לנכון  רואה 
הוועדים,  - ההסתדרות,  קבוצות הלחץ המפורסמות  כל  של 
השתנה  שמשהו  אומר  זה  המקומבנים,  המוגנים,  המועצות, 

כאן. 
הליברליזם כבר איננו הילד הקטן שצועק השוויון הוא עירום 
בציבור  שרבים  לנער  בגר  הוא  אלא  נזק,  היא  וההסתדרות 
נתניהו כמעט לבדו שינה את הכלכלה,  לו. בעבר  מקשיבים 
היום יש ציבור גדול שרוצה שהוא יחזור לעשות זאת במשנה 

מרץ. 
הבכיר  הפוליטיקאי  עם  אופייני  לא  מאד  מפגש  היה  זה 
הפוכים  מסרים  עם  הממשלה  לראש  שבאו  אנשים  במדינה. 
בדיוק מאלו שנשמעים בדרך כללו מאנשים שרוצים לפגוש 
פוליטיקאים, לבקש הטבות, אלא הם ביקשו בדיוק הפוך – 

לבטל את כל ההטבות. לשחרר.  
לא  תופינים,  לא  הטבות,  לא  עוד.  השוק  את  לשחרר 
“סיוע”  לא  מקומית,  לתוצרת  העדפות  לא  פרוטקציה, 
לא.  ישראלית.  לחקלאות  “קדימות”  לא  מקומית,  לתעשייה 
נהפוך הוא – תן לשוק החופשי לעשות את שלו. ואת השוק 
מרגולציה,  לשחרר  ממיסים,  לשחרר   - לשחרר  עוד  צריך 
לשחרר מביורוקרטיה. כפי שהקטנת את המגזר הציבורי וכפי 
ב-2003  אדירה  בהצלחה  הממשלה  הוצאות  את  שהקטנת 
והצמחת את המשק הישראלי, המשך לעשות זאת עוד ועוד. 
פשוט אפשר לעץ החירות לצמוח, כדי שהחברה הישראלית 

כולה תיהנה מפירות העושר. 
בסדר  פוליטי  כוח  מקבל  הליברלי  שהקול  ראשונה  פעם  זו 
הימין  במחנה  מאזניים  לשון  כעת  הם  הליברלים  כזה.  גודל 
של  נחלתם  שהיו  הליברליים  הרעיונות  בכלל.  ובפוליטיקה 
מעטים לפני עשור )וביבי היה נחשון שהקדים את זמנו בכמה 
עשורים(, נוכחים היום בפול ווליום בשיח הציבורי. השמאל 
מובהקים  אנשי שמאל  מכלכלת ההסתדרות.  מתנער  בעצמו 
מציגים עצמם כאנשי שוק חופשי )הם לא, אבל הם מבינים 
הליברליים, שהם  הרעיונות  עצמם(.  להציג  להם  כדאי  שכך 
אחריות  יותר  דורשים  יותר,  תובעניים  יותר,  מורכבים  אכן 
מעורר  בקצב  בלבבות  ומתנחלים  הולכים  ופרואקטיביות, 

השתאות. 
מה שהיה הערב זה פרי ההבנה שהקול הליברלי הוא חשוב 
החירות  שרעיונות  אומר  וזה  הימין,  למחנה  דרמטי  באופן 

בקדנציה  שבעתיים  להשפיע  הולכים  הפרטית  והיוזמה 
הקרובה. זה אומר שלתפיסת העולם הליברלית הולך להיות 
הרבה יותר כוח לייצר ולהנחיל לכל אחד הזדמנות לממש את 

יכולותיו.. 
רעיונות החירות אינם אינטואיטיביים לרבים, ישנם לא מעטים 
בציבור שמעדיפים להתקרבן ולדרוש הטבות ממשלתיות, אך 
המציאות התודעתית משתנה, ודרישות שכאלה כבר רחוקות 
הגדולה  והתועלת  האדירה  הרווחה  הכלל.  נחלת  מלהיות 
שמקבלים כולנו מהשוק החופשי, גורמים לרבים מאד להבין 
שזו בדיוק המדיניות שמייצרת עושר וקידמה. וכעת לרעיונות 

האלה יש הרבה יותר השפעה. 
אבל כעת זה גם זמן לדאגה, תמונת המצב הפוליטית גבולית. 
אחוז  את  תעבור  לא  הימין  בגוש  אחת  שמפלגה  מספיק 
החסימה, כדי שהקערה תתהפך. אילו השמאל יצליח להקים 
כלכלת  בגדול.  המדינה  את  תחסום  ההסתדרות  חוסם,  גוש 
הפזרנות של כחלון תהיה כאין וכאפס לעומת הלינץ’ הכלכלי 
שיבצעו אלה שמעדיפים שהגז יישאר באדמה. תיתכן  חלילה 
ישתלט  ולפיד  האוצר,  על  תשתלט  שההסתדרות  סיטואציה 

על הביטחון. אמנם זה חודש אדר, אך זו ממש לא בדיחה. 
שאנשים  אסור  אך  לקלפיות,  ינהרו  הערבים  אם  יודע  אינני 
כעת.  בה  עומדים  שאנו  לסיטואציה  אדישים  יהיו  אחראיים 
יכולה להשיג  ואדישות  כף המאזניים,  על  מונח  מידי  הרבה 

את כולנו שנים רבות לאחור. 



ההתמקדות של ‘כחול לבן’ בפרשת הצוללות שגויה, משום שראשי המפלגה ‘אשמים’ 
בעסקה לא פחות מראש הממשלה • וגם: תובנות ממפגש כלכלי עם נתניהו

זה היה מפגש מאד לא 
אופייני עם הפוליטיקאי 
הבכיר במדינה. אנשים 

שבאו לראש הממשלה עם 
מסרים הפוכים בדיוק מאלו 

שנשמעים בדרך כללו 
מאנשים שרוצים לפגוש 

פוליטיקאים, לבקש הטבות, 
אלא הם ביקשו בדיוק הפוך 

– לבטל את כל ההטבות. 
לשחרר

"
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להצביע לליכוד בשם גדולי ישראל?
שבועות  כמה  כבר  כותבים  בולטים,  ציבור  אישי 
ביקורת נגד החרדים מצביעי ליכוד. ודבריהם מצריכים 
התייחסות רצינית. אך לפני כן צריך לחדד את ההבדל 
בין ההשתתפות החרדית בבחירות לשלטון במדינת ישראל, לבין 

ההשתתפות החרדית בבחירות בשאר העולם.
בבחירות?  מתערבים  החרדים  הדור  גדולי  בעצם  למה  ובכן, 
ועד היום אצל החרדים בחו"ל, קשרי הקהילה  במשך הדורות, 
בארץ  השתנה  מה  עסקנים.  באמצעות  התקיימו  הממשלה  מול 

ישראל שגדולי הדור נכנסים לעובי הקורה?
הזו  השלטון  שצורת  כל  קודם  להיזכר  עלינו  זאת,  להבין  כדי 
הציבור,  בידי  שנבחרים  אנשים  של  ושלטון  "דמוקרטיה"  של 
גדול,  באתגר  ומדובר  במחוזותינו.  טריה  שלטון  צורת  היא 
רוב  בין  הסכמה  ליצור  הרצון  בין  איזון  ליצור  משום  שצריך 
וצריך  הפרט,  וזכויות  חופש  על  לשמור  הרצון  לבין  האזרחים 
לגשר בין עוצמת השלטון לבין עוצמת הדת, בין שלטון נבחרי 
העם לבין שלטון החוק. בין עריצות הרוב, להגנה על המיעוט. 
השונים  והמרכיבים  קיים  המתח  הדמוקרטיות,  המדינות  ובכל 
המושלמת.  הנוסחה  נמצאה  לא  עוד  ישלוט.  מי  ביניהם  רבים 
בכל  החרדים  אנחנו  ואיפה  הזה?  הסיפור  בכל  היהדות  איפה 

הסיפור הזה?
ייצוג  שרוצים  אזרחים  הננו  החרדים,  אנחנו,  גם  אחד  מצד 
בשלטון. מצד שני אנחנו מעטים, ולכן בדרך כלל נזדקק להגנה 
כמיעוט. מצד שלישי, אנחנו לא רק מעטים, אלא גם מתבדלים, 
ולא מנסים להיטמע כאחד האזרחים, ולכן אנחנו לא רק זקוקים 
זכויות  דורשים  אנחנו  מסויימת,  מבחינה  אלא  מיעוט,  להגנת 
וכללים ייחודים. לדוגמה, פטור מלימודי ליבה כאן בארץ, ופטור 

מלימודי האבולוציה וחינוך מיני באנגליה.
השאלה היא איך עושים זאת. איך אפשר להיות מיעוט, בדלני, 

ובעל זכויות שונות?
בזמנים שהשלטון היה בידי מלכים ומושלים, הפתרון היה הרבה 
יסכים לצרכים היהודיים הייחודים.  חנופה ושוחד כדי שהמלך 
בשיטה הדמוקרטית-הייצוגית לא משלמים בכסף, אלא בקולות. 
אז ברוב ארצות תבל, החרדים פחות מתעניינים בניהול המדינה 
בעלי  עם  קשרים  יוצרים  המקום  עסקני  כלל  ובדרך  עצמה, 
מהן  משנה  לא  אפילו   - לאינטרסים  טוב  זה  עוד  וכל  השפעה, 
דעותיהם הפוליטיות, ומציעים להם עיסקה פשוטה, "שמור לי 
נודיע  ואנחנו  ואשמור לך", אתם תייצגו את האינטרסים שלנו, 
לכל אנשי הקהילות לתת לכם את קולנו. עד כאן הכל טוב ויפה. 

למי שחושב שזה טוב ויפה.
ומה קורה בארץ ישראל?! פה נחלקו הדעות מחלוקת עמוקה. 

הצד,  מן  עומדים  לא  כבר  החרדים   - היהודים  מדינת  שזו  כיון 
כביכול הם סתם מיעוט אורח. הפעם מדובר ביהודים, במדינה 
יהודית, ועל אף שהיא חילונית, רוב החרדים חשים חלק ממנה. 
שהם  קרתא  ונטורי  סאטמר  קהילות  בני  מהמיעוט,  )בשונה 
אנטי-ציוניים(, ופה כבר מאוד משנה לחרדים מה טוב למדינה 
ומה רע. החילונים לא יודעים, אבל תחושת הערבות שהחרדים 
ניתנת לתיאור.  חשים עבורם, היא תחושה עמוקה מאוד, בלתי 
חרדים יתרמו כוחות, זמן, וכסף על מנת לדאוג לגחלת היהדות 
של היהודי והמדינה החילונית. זו דאגה של בני משפחה, מתוך 
רצון, כנות ואמונה, שאם החילוני ישמור על יהדותו, הוא יהיה 
יותר,  יותר. יהיו לו חיים טובים  יותר, והמדינה תצליח  מאושר 

כאן בעולם הזה, ושם לעולם הבא.
לשלוח  יכולים  החרדים   - קטנה  מדינה  שזו  כיון  נוסף,  הבדל 
נציגים משלהם, ואין צורך להסתמך על נציג זר כשאפשר לשלוח 
ובעצמם שייצגו את האינטרסים  הנציגים החרדים בכבודם  את 
ובית  הממשלה  מתוך  פוליטיות  עסקאות  וירקחו  החרדיים, 

הנבחרים מבפנים.
בשני  לבחירות  מתייחסים  החרדים  ישראל,  במדינת  שכאן  כך 
בשאלה  עוסק  האחד  הדיון  לחלוטין.  ונפרדים  שונים  מישורים 
 - ואזרחיה  המדינה  צביון  על  להשפיע  יכולים  החרדים  כיצד 
עוסק  השני  והדיון  ואזרחיה.  המדינה  לטובת  אכפתיות  מתוך 
בשאלה הרגילה, כיצד החרדים יכולים למקסם את היכולת להגן 

על עצמם כמיעוט, להתבדל ולדרוש זכויות ייחודיות.
גדולי הדור ורבני הדור, שנדרשו לסוגיה, ועסקו בנושא הבחירות 
מבחינה תורנית. בין אם הכריעו שלא להשתתף בבחירות בכלל, 
שהכריעו  החרדים  הרבנים  בין  להשתתף.  הכריעו  אם  ובין 
להצביע לאגודת ישראל, דגל התורה, ש"ס או יחד, ובין הרבנים 
הדתיים שהכריעו להצביע לאיחוד הלאומי, או לעוצמה יהודית. 
למיטב ידיעתי, עסקו כולם בדיון הראשון והחשוב באמת, כיצד 
והאזרחים,  המדינה  לטובת  לדאוג  יכולים  והיהדות  החרדים 
העם  של  רוחני  לשגשוג  יביאו  והנישואים  הכשרות  שהשבת, 

היהודי.

הישגים  של  השני,  הדיון  כלל  בדרך  הוא  הדיון  מרכז  בחו"ל, 
פוליטיים בעלמא והצורך בקשר עם השלטונות, ולכן משאירים 
את עיקר הדיון לעסקנים שירקחו עסקאות. כאן בארץ ישראל, 
עוסקים  הדור  ורבני  גדולי  היהודי,  הדיון  הוא  הדיון  שמרכז 
אחריות  מתוך  משקלם.  כובד  בכל  ובעצמם  בכבודם  בנושא 

לטובת גורל העם היהודי.
זה  כל  את  שמשאירים  חרדים  פתאום  שקמים  כן  אם  זה  איך 

מאחוריהם לטובת מפלגות אחרות?!

איך חרדים מצביעים לליכוד?
נוטשי המפלגות החרדיות  בין  די מלאה  לזהות התאמה  אפשר 
לבין החרדים העובדים, או לפחות, אלו המעורים בחיי החברה 
הישראלית. אלו שחווים באופן אישי את עוצמת השנאה והפילוג 

שהמפלגות החרדיות יוצרות.
דוב,  חיבוק  החרדי-שלטוני,  בחיבוק  רואה  המצוי,  החילוני 
התפר  בקו  שנמצא  החרדי  ממנו.  להשתחרר  רק  רוצה  שהוא 
רואה בצורה ברורה, כיצד מצוות שהמפלגות לא התערבו בהן, 
כדוגמת מזוזה, ברית מילה, יום כיפור, או אפילו סתם דברי תורה 
ופרשת השבוע. בכל אלו אפשר לראות שאין לחילוני המצוי שום 
שנאה והתנגדות. ואדרבה, אפשר לראות את אהבת העם ליהדות. 
ולעומת זאת, בכל נושא שהחרדים נוגעים בו דרך השלטון - הוא 

מעורר אמוציות ושנאה לתורה ולמצוות.
יאהבו  כולם  אין לאף אחד תקוות או אשליות שיום אחד  ולא, 
ויתחברו. תמיד תהיה התבדלות שיוצרת קנאה או שנאה. שהרי 
החרדי העובד, מגיע לכל מקום עם כיפה ושמירת כשרות, והוא 
מזמין על עצמו התייחסות כאל אידיאולוג, ולא כאל אדם רגיל. 
השיחה הראשונה תהיה על "סבא שלי היה רב" ולא סתם סמול-

בטבריה  קובי  רון  כמו  אנשים  לחילופין,  רגיל.  ישראלי  טוק 
לוקחים את ההתבדלות לשיח של פילוג. וכאלה יהיו תמיד.

החרדים  הנציגים  היוצרות,  היפוך  של  מצב  נוצר  כרגע  אבל, 
עמדתו,  את  ולהסביר  החרדי  האזרח  על  להגן  כביכול  אמורים 
להגן  צריך  עצמו  את  מוצא  הישראלי  ברחוב  החרדי  ובסוף, 

ולהסביר את עמדתו או שגיאותיו של הנציג החרדי…
שחיים  לאלו  הדור,  גדולי  בין  הגדול  הפער  זהו  כללי  ובאופן 
את  שחשים  אלו  לבין  העם,  לעתיד  שדואגים  אלו  בין  בשטח. 
היתה  שאם  לי,  לפחות  ברור,  הדבר  ולכן,  יום.  ביום  הניכור 
תקשורת פתוחה וכנה בין אנשי השטח לרבני הדור. הדברים היו 
זה? על סמך קהילות  אני אומר את  נראים אחרת. על סמך מה 
חרדיות שנשלחו לחיות באזורים חילוניים יותר. שניתן להבחין 
שאם רבני הקהילה מתגוררים בשטח, או לפחות מעורים בשטח 
- הם מלמדים את בני הקהילה לחיות בנועם ובשכנות טובה, ללא 
יוצרים  הם   - וככל שמדובר בקהילות שנשלטות מרחוק  כפיה. 
לאחרים,  להשפיע  היכולת  את  והורסים  שם.  גם  וניכור  כפיה 

וממילא גם על עצמם.
בין  שמתזזים  אלו  השני,  מהדיון  עסקנים  מגיעים  כאן  אבל 
פוליטיים  דילים  רקיחת  לבין  העם,  ליהדות  לדאוג  התפקיד 

ומשחקי הכסאות, וחוסמים את הקשר הזה. 
עושים  הם  הכנסת  חברי  של  חברתית  בפעילות  שמדובר  ככל 
וזוכים לשבחים מכל קצוות הקשת, אבל כשזה  עבודה מצוינת 
אחד  מצד  אזי  הישראלי,  ברחוב  החרדים  של  לאזור  מגיע 
חרדי  חינוך  שלו  לילד  לתת  ומתחנן  רוצה  העובד  כשהחרדי 
גדולי הדור.  בנ-י-ג-ו-ד להוראות  תורני. הוא מקבל כתף קרה, 
גדולי  בשם  לו  מנופפים  הכיסאות  למשחק  מגיע  כשזה  ואילו 
"למה  ולעסקנים,  לעצמו  החרדי-הישראלי  אומר  "הי",  הדור. 
אתם מתנהגים אלי כאל אלו שמהם אתם יודעים רק לקחת בלי 
לתת. מצ'ינג? בוודאי. קול בבחירות? בוודאי. גדולי הדור אמרו! 
הכנסת?  בבית  יחס  לסמינרים?  הלימוד?  למוסדות  קבלה  אבל 
שמה א-ת-ם אלו שזורקים את גדולי הדור בבושת פנים". אפילו 
כשקמו מסגרות לקביעת עיתים לתורה - עקמו אותם עסקנים את 

האף.
אני  הדור,  גדולי  דעת  את  בעצמי  לייצג  צריך  אני  אם  "ובכן, 
מחשבה  ולאחר  מכיר,  שאני  מה  בהינתן  אבל  לכך,  ראוי  לא 
באמת  ליהדות  לדאוג  אפשר  שאי  היא  המסקנה  ראש,  בכובד 
הפורים,  בימי  כמו  דווקא  אלא  כפיה,  מתוך  הכנסת,  מתוך 
את  ואקטין  באהבה.  התורה  את  וקיבלו  היהודים  חזרו  בהם 
נגדם". ולא  הדור,  גדולי  בשם  החרדיות,  המפלגות   משקל 

הטענות ותשובתן
בדברי המבקרים את התופעה, יש ארבעה טיעונים מרכזיים ועל 

ארבעתם אשיב.
והנקמנות" ה"דווקא"  יצר  רגשות,  בסערת  "מדובר   א. 

מצטער, החרדים מצביעי הליכוד שאני מכיר, עושים זאת מתוך 
המקרים,  ברוב  היהדות.  לטובת  וחשיבה  ראש,  כובד  מחשבה, 
בין  והחיכוך  המתח  חשיבה.  תהליך  שעברו  באנשים  מדובר 
מחודשת,  חשיבה  מחייב  בישראל,  כאן  לחילונים  החרדים 
סוגי  שני  יש  אבל  בנידון.  להציע  מה  יש  הליברלית  ולגישה 
ליברליות - כזו שבאה מימין מתוך שמרנות וכבוד למסורת, וכזו 
וככל שמדובר  וזלזול בדת.  שבאה משמאל, מתוך רצון לשנות 
בהשפעה שלטונית, הליכוד היא המפלגה הגדולה היחידה שהיא 
ולכן,  שני.  מצד  מסורת  מכבדת  וגם  אחד,  מצד  ליברלית  גם 
מדובר דווקא בחשיבה שכלית רגוע, מתוך רצון להיטיב ליהדות 

ולציבור החרדי.
כמה  מודיע  התורה"  ל"יהדות  המצביעים  "מספר  ב. 
התורה" לפי  יתנהלו  המדינה  שחיי  רוצים   אנשים 

פורסם בשם החזון איש שהצבעה ל"יהדות התורה" היא למעשה 
שנגרע  קול  וכל  והמצוות,  התורה  למען  "התפקדות"  של  סוג 
ממנה הוא פספוס של קול צלול הבוחר בחיי תורה ומצוות. אז 
כמובן שאפשר לחטט בהיסטוריה ולגלות שהחזון-איש דיבר על 
כלל המפלגות הדתיות, שהרי החזון-איש היה חי בסך הכל בשתי 
מערכות בחירות. כשבראשונה הדתיים והחרדים חברו למפלגה 
אחת, "מפלגה דתית מאוחדת". ובכנסת השניה, אמנם היה פיצול 
בשל מחלוקות, אבל לקראת המערכת השלישית, כשהחזון כבר 
נפטר, החרדים שוב ניסו להגיע למפלגה דתית מאוחדת. כלומר, 
לכך.  נניח  אבל  התורה".  ל"יהדות  דווקא  בהצבעה  מדובר   לא 
כשהדמוגרפיה  שכיום,  היא  הזו,  בטענה  המרכזית  הבעיה 
על  שהרי  הזו.  בהתפקדות  צורך  שום  אין  לעומק,  נחקרת 
 - פרמטרים  כמה  ועוד  הילודה,  החינוך,  מערכות  סמך 
במדינת  היום  חיים  מצוות  שומרי  כמה  רק  לא  לקבוע  ניתן 
כיון  שלמעשה,  כך  עשור.  בעוד  יוולדו  כמה  אלא   - ישראל 
מראש  עדיף   - התורה  ליהדות  פנימית  בהצבעה  ירידה  שיש 
לרעתנו. זה  כהתפקדות.  בבחירות  להצבעה  להתייחס   לא 

ג. הצבעה לליכוד היא "שותפות זעירה לכל סטייה רוחנית של 
השלטון"

את  ומחריבות  שמקימות  אלו  הן  החרדיות  המפלגות  הרי 
השלטון. למה יצאנו עכשיו לבחירות?! אמנם הממשלה היתה 
מדובר  טכנית  אבל  ליברמן.  של  התפטרותו  בעקבות  חלשה, 
תקום  לא  הבאה,  הממשלה  וגם  הגיוס".  "חוק  בגלל  בפיזור 
"לשון  המרכזיות,  השותפות  שהן  כך  החרדיות.  המפלגות  בלי 
מאזניים" עליהן עומדת כל ממשלה בישראל כבר עשרות שנים.
הדור" זקני  של  בבקשתם  ב"זלזול  מדובר   ד. 

לא  הדור  גדולי  הראשון.  בחלק  בארוכה  עניתי  כבר  זה  על 
למען  יהודית  באחריות  אלא  הכסאות,  במשחקי  מתעניינים 
העם. וכשאנשים בשטח מנותקים מגדולי הדור, מצביעי הליכוד 
יהודית,  אחריות  למען  לפעול  שביכולתם  ככל  לעשות  צריכים 

ממקומם הם.
הוא  כאן  ישראל  בגדולי  עוד שהשימוש  גם  להוסיף  צריך  אבל 
מקום  בכל  דתי,  אדם  כל  עקרוני,  באופן  במקום.  לא  לחלוטין 
לשמוע  מחויב  הוא  אזי  הלכה,  בו  לו  מורה  שרבו  נושא  ובכל 
נאמר  בנושאים אחרים שעליהם  גם  לו  גם לשמוע  ומומלץ  לו, 
"כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". אבל, הדיון הוא עבור 
אדם ונושא שרבו לא הורה לו הלכה, ואף לא עצה. והאדם מנסה 

לפעול בו כחכמתו. 
בדיונים כאלה, השימוש ב"גדולי הדור" היא הצלה גדולה עבור 
זה שמגיע לדיון חסר טענות. שהרי בהלכות פסוקות אין צורך 
לגייס את גדולי הדור כסיוע. אך, בנושא הבחירות, לא רק שאין 
בה הלכה מוסכמת, אלא רבני הדור עצמם חלוקים בו נחרצות, 

זה אומר טהור וזה אומר טמא. זה אומר מותר וזה אומר אסור.
ולכן, להכריז על כמה רבנים, גדולים ככל שיהיו, שהם הם גדולי 
הדור הבלעדיים שכל הדור חייב להישמע להם. זו כבר לא טענה 
רצינית. אם רוצה אדם לטעון מסברה, אפשר לשבת ולדון. אולי 
נקבל ואולי לא. אבל לבוא ולהילחם ולזלזל בזולת בטענת "אתה 
במחילה,   - הפוכים  כשהדברים  הדור"  בגדולי  ומזלזל  נלחם 

אבל  זה זלזול באינטלגנציה.
ומכאן, קריאה של חיבה ומצווה, למי שרבו לא הורה לו הלכה, 
כבר.  שקיבלו  מה  את  קיימו  בהם  הימים  הפורים,  ימי  וברוח 
ועל מנת לקיים את הערבות והאחריות היהודית שיש לנו כלפי 
ולפנות להפיץ את  העם היהודי. עלינו להניח לאנשים לנפשם. 
היהדות, התורה, וגמילות החסדים, בדרכי התורה, שדרכיה דרכי 

נועם וכל נתיבותיה שלום.
הכותב הוא מתכנת ובלוגר, שותף ופעיל במיזמים חברתיים 

לקידום אחריות חברתית תורנית

מתי הורביץ/ מתכנת ובלוגר
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החלטת בית המשפט העליון השבוע לפסול 
את מועמדותו של מיכאל בן ארי מלהתמודד 
לכנסת מחד, ומאידך לאפשר למפלגות הערביות 
להתמודד לכנסת - מעוררת שוב כעס ותסכול בקרב ציבור 

גדול במדינת ישראל. 
דוקטור מיכאל בן ארי, היה כבר בעבר חבר בכנסת ישראל. 
ההחלטה לפסול אותו השבוע מותירה הרבה מאוד שאלות. 
האם זה מתפקידו של בית המשפט הגבוה לענייני צדק? 
ונניח, שזהו תפקידו של בית המשפט. נניח, מדוע דווקא 

הוא נפסל? למה יש כאן מדיניות של איפה ואיפה. 
אחרי ההחלטה הזו, קפצו מיד הפוליטיקאים, מימין 
בעיקר, על החלטת בית המשפט כמוצאי שלל רב. נפתלי 
בנט ואיילת שקד )שמצבם אנוש בסקרים( מיהרו להכריז 
שהם ורק הם יוכלו בקדנציה הבאה להחזיר את השפיות 
לבית המשפט. בצלאל סמוטריץ' ואיחוד מפלגות הימין 
מיהרו לכעוס ולזעום. גם חבר הכנסת גפני וחברי כנסת 
חרדים נוספים הצטרפו למקהלה. ובל נשכח את שרי הליכוד 

שמיהרו גם הם להגיב. 
וכאן צריך לבוא ולשים להם את האמת בפנים. זה כבר 
יותר מעשור שיש כאן שלטון של ימין. לא סתם ימין פרווה 
אלא ימין מובהק. מה עשו כל הצעקנים עד היום בעניין זה? 
כלום ושום דבר. נכון, איילת שקד עשתה מהפכה אדירה 
במערכת המשפט עם מינויי שופטים, אבל לא הצליחה 
לשנות את התפיסה של בית המשפט העליון. נדמה לי שאיש 
אינו יכול לשנות זאת. מה שהיה הוא שיהיה, תפקידו של 
בית המשפט העליון בין השאר הוא להגן על מיעוטים ועל 
אוכלוסיות מוחלשות מפני חוקים שונים הדורסים אותם. 
כאן, שוב פעם קיבלנו הגנה לצד אחד של המפה. לפני 
כמה שנים יצא הציבור החרדי בהמוניו להפגנה/עצרת 
)מיליון איש( נגד ההתערבות של בית המשפט העליון בכל 
הנושאים הקשורים לדת ויהדות. או אז, לא ראינו את אנשי 
הימין מגבים את הציבור החרדי במאבק זה. הימין צועק 
וזועם רק כשזה מגיע אליו, השבוע עם ההחלטה לפסול את 
מיכאל בן ארי, ראינו זאת גם בחוק ההסדרה וגם בעמונה. 
בכל פעם שתהיה פסיקה כזו או אחרת נגד ציבור מסוים, 
אותו ציבור יקום ויזעק על אפלייה וקיפוח של בית המשפט 

ועל כך שהוא לא מייצג את העם. 
וכאן צריך לומר לאנשי הימין די. נכשלתם. מעבר לראיונות 
ברדיו ובתקשורת לא עשיתם דבר בפיסקת ההתגברות 
למשל. בכל פעם שרציתם לשנות קם צדיק אחד אשר הגן 
על בית המשפט העליון )בקדנציה האחרונה היה זה השר 
משה כחלון שמשלם עכשיו מחיר כבד, נאבק על עצם קיומו 
הפוליטי, לא בטוח בכלל שיעבור אחוז חסימה(. תירוצים 

בעניין זה יש למכביר. 
אולי בעצם צריך להחליף את הדיסקט. מצד אחד לא 
למוטט את יסודות הדמוקרטיה ומצד שני באמת לפעול 

ולשנות ופחות להסית ולהתלהם. 
ולעצם ההחלטה עצמה, פסילתו של בן ארי אינה ראויה 
בעיניי. אנחנו מדינה דמוקרטית ויש לאפשר לכל מי שרוצה 

להתמודד לכנסת להתמודד. 
כשם שחנין זועבי )מרמרה ועוד( יכולה להתמודד לכנסת 
כך גם אדם כמו מיכאל בן ארי יכול להתמודד. העם הוא 
זה שצריך להחליט בעניין, העם צריך לקבוע את מי הוא 
רוצה לראות בכנסת ישראל ומי ייצג אותו. לא השופטים 
בבית המשפט, אלא העם. שלילת האפשרות של מיכאל בן 
ארי מלהתמודד היא זו שמערערת את יסודות הדמוקרטיה 
ולא להיפך. יש לאפשר לכל אחד במדינה הזו להציג את 

מרכולתו ואת משנתו לציבור. 
תנו לעם להחליט. 

לא ביג דיל

הדיווח שעמד השבוע במרכז החדשות, היה הפריצה של 
גורמי ביון איראנים לטלפון של בני גנץ. טרם ברור מה היה 
שם בטלפון הזה ואיזה דברים חסויים היו בו - אם בכלל. 
גנץ, אדם שהיה רמטכ"ל )מוצלח מאוד לדעתי( כבר 
אינו בתפקיד בטחוני כזה או אחר כמה שנים. ההתפלספות 
המופרזת שהייתה בעניין זה השבוע חרגה מכל נורמה 
מקובלת. ישר נשאלו כל השאלות האפשריות. האם אדם 
כזה יכול להיות ראש ממשלה? האם הוא נתון לסחיטה 
של גורמים איראנים ועוד. לדעתי אבל, כן צריך לדבר על 
שאלת העיתוי. כשסיפור כזה מתפרסם שלושה שבועות 
לפני בחירות, אי אפשר שלא לשאול שאלות למה דווקא 
עכשיו, ולמי היה עניין לפרסם את הסיפור הזה )באמצעות 

סגל, מדגיש: עמית סגל(.
מפלגת כחול לבן )ערבוב של יש עתיד ובני גנץ( מורכבת 
משלושה רמטכ"לים לשעבר. אפשר להתנגד לדרך שלהם, 
אפשר שלא להסכים איתם בכלום. אפשר לצייר אותם 
כשמאלנים. אפשר הכל. מה שאי אפשר זה להציג אותם 
כחבורת חובבנים שלא ראויים להנהיג את המדינה. זה 
מקומם, פריצה לטלפון של בני גנץ לא אמורה להיות במרכז 
השאלה הפוליטית האם הוא ראוי או לא ראוי להיות ראש 

ממשלה. 
גנץ, בעת שעזב את תפקידו כרמטכ"ל, זכה לשבחים 
רבים מכל ראשי מערכת הביטחון ובעיקר ובפרט מראש 
הממשלה בנימין נתניהו. לכן, כל ניסיון עכשיו להציגו 
כאדם כושל אינו במקום. בפרט אם נשענים ונסמכים על 

דיווחי הפריצה של האיראנים למכשירו האישי. 
להערכתי שוב, גוש הימין יסיים את הבחירות הללו עם 
ניצחון מזהיר. שוב פעם נראה את רצונו של העם באמת 
ופחות את רצונם של אנשי התקשורת השונים. ולכן, כל 
ההתעסקות בפריצת הטלפון של גנץ ככלי ניגוח פוליטי 

מיותרת. 
יש לחזור במהירות, לשאלות הרי גורל, כמו המצב 
עם  והמו"מ  המדיני  העניין  בדרום.  המתוח  הבטחוני 
הפלשתינים. נושא איראן והאיום שלה על ישראל. הנושא 
הכלכלי שמשום מה נמצא בשוליים במערכת הבחירות 
הנוכחית. נושא מערכת הבריאות, וכמובן שאלות הקשורות 

לדת ומדינה. 
הירידה לפסים אישיים ועלבונות, במקום לעסוק בדברים 
האמיתיים באמת, הינה זלזול מוחלט באינטליגנציה של 
אזרחי ישראל. אזרחי ישראל מקבלים פעם בארבע שנים 
את זכותם הדמוקרטית להחליט מי ייצגו אותם בכנסת 
ובממשלה, לכן מגיע להם קצת יותר מוויכוחי סרק אישיים. 

הבייס לפני הכל

תופעת הפעילות ברשתות החברתיות אצל ש"ס ויהדות 

התורה במערכת הבחירות הנוכחית היא מבורכת. היא טובה 
בגלל שאנשי הקמפיין הן בש"ס והם ביהדות התורה נותנים 
פייט. הם עושים עבודה מקצועית הראויה לכל שבח. גם 
בש"ס וגם ביהדות התורה זיהו נכון את הפוטנציאל העצום 

שנמצא אי שם ברשתות החברתיות. 
אותם אלו הנמצאים שם אינם קוראים את עיתוני הבית 
״יתד״ ו״הדרך״ ולכן הגישה של לפנות לרשתות החברתיות 
היא מאוד נכונה מצידם. יחד עם זאת, ישנם יותר ויותר קולות 
המשמיעים בחורים צעירים )לא בחורי ישיבות חלילה( כי 
בכוונתם בבחירות הללו להצביע עבור הליכוד כדי להציל 

את נתניהו. 
במפלגות החרדיות צריכים לשים לב לתופעה זו שהיא 
קיימת. בו בזמן שמשקיעים מאמצים כבירים בפריפריה 
ובקולות המתנדנדים שם, לא יהיה זה נכון אם לא יתייחסו 
לאותם צעירים שרוצים הפעם לשנות את הצבעתם מש"ס 
ויהדות התורה לליכוד. ציבור זה לכאורה נראה בכיס של 
המפלגות החרדיות, אך בבחירות הללו עוד בטרם נתניהו 
עשה גיוועלד )זה יגיע להערכתי בעוד כשבוע( אם יש הרבה 
קולות שהולכים כבר עכשיו לליכוד על חשבון המפלגות 
החרדיות, הן צריכות לעשות מעשה. זה יכול להיות בהסברה 
ממוקדת וטובה עבור הצעירים העובדים. זה יכול להיות 
גם בצורת קריאת קודש של גדולי ישראל לפיה בכל מצב 
צריך להצביע למפלגות החרדיות. הפוטנציאל בקולות 
הללו הזולגים לליכוד עומד להערכתי על שני מנדטים 
לש"ס ויהדות התורה ביחד. לכן, אם יעשו שם את הדבר 
הנכון בעת הזאת יוכלו לצמצם את התופעה הזו שהיא 

קיימת לצערנו. 

תנו לציבור להחליט 
ההחלטה לפסול את התמודדות בן ארי מקוממת, במיוחד על רקע אישור ההתמודדות למפלגות הערביות • 
הניסיון להציג את גנץ כאדם כושל אינו במקום, אל לנו לשכוח שהוא היה רמטכ”ל מוצלח שזכה לשבחים מ...

בנימין נתניהו • וגם: ש”ס ויהדות התורה צריכות להתמקד בהחזרת המצביעים הצעירים מהליכוד הביתה

אותם אלו הנמצאים שם אינם 
קוראים את עיתוני הבית ״יתד״ 

ו״הדרך״ ולכן הגישה של לפנות 
לרשתות החברתיות היא 

מאוד נכונה מצידם. יחד עם 
זאת, ישנם יותר ויותר קולות 
המשמיעים בחורים צעירים 

)לא בחורי ישיבות חלילה( כי 
בכוונתם בבחירות הללו להצביע 

עבור הליכוד כדי להציל את 
נתניהו



חכם מה הוא אומר / דוד חכם
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שמחת בית פיטסבורג
שמחת נישואי בת הזקונים של האדמו"ר מפיטסבורג עם נכד האדמו"ר משידלובצא והרה"צ אב"ד ערלוי בבני ברק

הילולת פועל הישועות הרועה הנאמן מקאליב זיע"א אצל נכדו 
זקן האדמו"רים האדמו"ר מקאליב  בשילוב סעודת הודיה על 

הצלחת המגבית למען מוסדות קאליב 

צילום: יהושע פרוכטר

הגה"צ גאב"ד מאקאווא
 בביקור בארה"ב

שמחת השבע ברכות לנכד האדמו"ר מטשאקווא, בן לחתנו הגרי"י טווערסקי מנהל רוחני בישיבת 'חיי תורה' 
צילום: ברוך אוביץ
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כינוס הכנה בראשות האדמו"ר 
מסאטמר לאלפי אברכים בארמרי בשכונת 
ויליאמסבורג לקראת הכינוס הגדול "יהדות 

הגולה טהרת הקודש" 

הילולת האדמו"ר בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל אצל בנו 
מ"מ האדמו"ר מנדבורנה 

במלאת שבע שנים להסתלקותו 

מעמד הכנסת ס"ת לישיבת 'בית מתתיהו' בבני ברק

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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