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יהודה פרנקל

האנטישמיות באירופה רק הולכת וגוברת כאשר אחד היעדים 
בגרמניה.  דווקא  נמצא  האנטישמיות,  בהם התעוררה  המרכזיים 
תחבשו  "אל   - יהודים  גרמניה  ממשלת  הזהירה  השבוע  בסוף 
בגרמניה,  כיפה": הממונה הממשלתי על המאבק באנטישמיות 
יהודים ברחבי המדינה ואמר: "לצערי אני  פליקס קליין, הזהיר 
לא יכול להמליץ ליהודים לחבוש כיפה בכל מקום בגרמניה". כך 

דיווחה כתבת 'כאן' באירופה אנטוניה ימין. 
לטענת קליין כ-90% מהתקיפות על יהודים מבוצעות על ידי 
מבוצעות  מהתקיפות  חלק  כי  מודה  הוא  אך  קיצוני  ימין  אנשי 
וצופים  יותר בגרמניה  גם ע"י מוסלמים "שחיים תקופה ארוכה 
בערוצים ערביים המציגים תמונה קטלנית של ישראל ויהודים". 
לעבור  צריכים  בגרמניה  והמורים  המשטרה  כי  קליין  טען  עוד 
מה  יודעים  לא  מהם  "רבים  בנושא.  יותר  נרחבות  השתלמויות 
וכדאי  אנטישמיות  למהי  ברורה  הגדרה  יש  אסור.  ומה  מותר 

שהשוטרים ילמדו אותה במהלך הכשרתם". 
נזכיר כי בשנה שעברה ראש הוועד המרכזי של יהודי גרמניה, 
ליהודים שלא לחבוש  והמליץ  דומים  יוזף שוסטר, אמר דברים 
כיפה בציבור. אמירה זו זכתה לביקורת רבה, גם בתוך הקהילות 

היהודיות.
על פי כתבת כאן באירופה אנטוניה ימין,  "מדובר בהצרה חסרת 
תקדים, אם הממשלה בגרמניה )ותאמינו לי שהממונה הממשלתי 
על המאבק באנטישמיות לא מדבר בלי לחשוב טוב טוב לפני מה 

שהוא אומר( יוצאת בהצהרה כזאת אז המצב מאד חמור!"
ואמר.  'כאן'  חדשות  של  הפרסום  על  הגיב  המדינה  נשיא 
"דבריו של הממונה על המאבק באנטישמיות בגרמניה המתארים 
המדינה,  ברחבי  כיפה  יחבשו  לא  שיהודים  עדיף  לפיה  מציאות 
לשלומם,  האחריות  עמוק,  זעזוע  בי  הותירו  לביטחונם,  מחשש 
בגרמניה  היהודית  הקהילה  בני  של  אמונתם  וחופש  חירותם 

החשש  בגרמניה.  והממשלה  האכיפה  רשויות  כתפי  על  מונחת 
לביטחונם של יהודי גרמניה מהווה כניעה לאנטישמיות. כניעה 
שכזו כמוה כהודאה בכך שיהודים אינם בטוחים, שוב, על אדמת 
גרמניה, לעולם לא ניכנע, לא נשפיל מבט ולא נגיב בתבוסתנות 
אל מול האנטישמיות ואנו מצפים ודורשים מבנות בריתנו לנהוג 

באותו האופן". 
ההמלצה  על  הגיב  יששכרוף  ג'רמי  בגרמניה,  ישראל  שגריר 
ליהודים בגרמניה שלא לחבוש כיפה: "הסתרת הזהות היהודית 
המתגברת  האנטישמיות  לבעיית  הפתרון  להיות  יכולה  לא 
בגרמניה. חייבת להיות מדיניות אפס סובלנות כלפי כל צורה של 
ואכיפה  המילה,  במובן הרחב של  חינוך  אנטישמיות באמצעות 
את  להבטיח  מנת  על  החוק  של  כוחו  מלוא  באמצעות  נוקשה 

שלום הקהילה היהודית בגרמניה. זה צריך להיות עיקר דאגתנו 
והיעד העליון של מאמצינו. האנטישמיות אינה איום שמופנה רק 

כלפיי יהודים אלא גם כנגד יסודות הדמוקרטיה הגרמנית".
וחצי לאחר תקיפה של חובש כיפה ברחוב  כזכור, לפני שנה 
סולידריות  בברלין, הוחלט בקהילה היהודית בעיר לקיים מפגן 
יחבשו   – הלא-יהודים  לרבות   – המשתתפים  במהלכו  מיוחד, 
כיפה על ראשם. המפגן נערך לאחר שצעיר שחבש כיפה בשכונת 
פרנצלאואר ברג שבברלין, הותקף באכזריות על ידי גבר מוסלמי, 
מאישים  גינויים  של  לגל  הביאה  המתקפה   .19 בן  סורי  פליט 
בכירים בגרמניה. המפגן שהתקיים על יד בניין הקהילה היהודית, 
מולר  מיכאל  העיר  ראש  ובהם  בכירים,  אישים  של  בהשתתפות 
ונציג הממשלה, לצד רב הקהילה היהודית בעיר הגאון רבי יהודה 

טייכטל ונשיא הקהילה ד"ר גדעון יפה.
תגובות  אחריה  גררה  הפעם  האמירה  הפעם  גם  כך,  בתוך 
בתוך  הציג  'בילד'  הפופולרי  הגרמני  העיתון  השאר  ובין  רבות 
דבריו  על  כמחאה  וזאת,  לגזור  ניתן  שאותה  כיפה  העיתון,  דפי 
בגרמניה.  באנטישמיות  המאבק  על  הממשלתי  של הממונה 
העורך הראשי של העיתון צייץ בטוויטר: "אם יש אפילו יהודי 
מבלי  כיפה  לחבוש  יכול  שהוא  מרגיש  שאינו  בגרמניה  אחד 
צריכים  שכולנו  להיות  צריכה  שלנו  היחידה  התשובה  להסתכן, 

לחבוש כיפה. הכיפה שייכת לגרמניה!"

יצחק לרר

הציבור הישראלי אינו שוקט לנוכח חוסר ההתנצלות והעמדה 
לדין של השוטרים שהיכו את הנער בעל הצרכים המיוחדים בסוף 
השבוע הקודם. אלימות המשטר כנגד הציבור החרדי ומיעוטים 
נוספים ידועה. אבל הפעם קשה מאוד מאוד לחזור לשגרה לנוכח 
העובדה כי מדובר בנער בעל צרכים מיוחדים שספג מכות תוך 

כדי מעשה שעל פי התיעודים בכלל לא עשה את המיוחס לו. 
מחאה  להתקיים  הייתה  אמורה  הצהריים  אחר  חמישי  ביום 
הופצה  החברתיות  ברשתות  האכזרי.  הלינץ'  בעקבות  ציבורית 
מתוך  בירושלים  ולמחות  לצאת  לאזרחים  הקוראת  הודעה 
השוטרים  את  להשעות  למשטרה  תגרום  הזו  שהמחאה  "תקווה 
האלו ללא שום דחייה ויתנצלו בפניי הבחור ובני משפחתו. ולא 
ההבדל",  את  בעצמו  מבין  אחד  שכל  סוד(  )שיח  המוסד  בפניי 
חמישי  ביום  התכנית,  פי  על  ידוע.  לא  שמקורה  בהודעה  נכתב 
)אחרי סגירת גיליון זה( בשעה 18:30 תתקיים שיירת מחאה של 
רכבים, שתצא מהמקום בו נעצר יענקי ברחוב תחכמוני בשכונת 
מקור ברוך בירושלים - לכיוון הכנסת. האזרחים נקראו להתאסף 
בשעה 18:00 ברחוב רש"י פינת תחכמוני לשם תליית שלטים על 

הרכבים, ומשם לצאת בנסיעה לעבר כנסת ישראל. 
מי שניסח את ההודעה, שהתפשטה כאש בשדה קוצים, הדגיש 
וביקש "נא לא לעורר פרובוקציות ולהתנהג לפי החוק". בשולי 
ואין  גורם  שום  ע"י  ממומנת  אינה  "המחאה  כי  נכתב  ההודעה 
תקציב להדפסת שלטים ופלאיירים". בינתיים, במחלקה לחקירת 

שוטרים והן במשטרה, נערכת בדיקה, דומה מאוד לחקירה, וזו 
טרם הסתיימה. המזכרים שכתבו השוטרים הועברו למח"ש ושם 
בודקים את העניין. אנו בשבוע הבא נסקר את ההפגנה מעל דפי 

עיתון זה במידה ולא תהיה התנצלות.
את  שדרש  אייכלר  ישראל  ח"כ  לפניית  במענה  כך,  בתוך 
השעייתם של השוטרים המכים מירושלים, השיב השר לביטחון 
פנים גלעד ארדן: "גם אני כמוך נחשפתי לאירוע המזעזע וקורע 
הלב, במהלכו נעצר צעיר בעל מוגבלות שהוכה ודימם. בהתאם 
האירוע  בבדיקת  החלה  ישראל  משטרת  המידית,  להנחייתי 

לעומק". 
לעקוב  "בכוונתי  כי,  לאייכלר  במכתב  מתחייב  הממונה  השר 
באופן אישי ולוודא ושהלקחים מהאירוע הקשה יופקו במלואם. 
האירוע נבדק כעת במחלקה לחקירות שוטרים, מתוקף תפקידה. 
ההחלטה הינה החלטה משפטית עצמאית של מח"ש כגוף חוקר". 
בתגובה למענה השר, אמר ח"כ אייכלר לארדן כי, "אני מקווה 
כי אכן תעקוב ולא תרפה עד לבירור העניין. שום תשובה אינה 
למחרת  בשטח".  המעורבים  השוטרים  להשעיית  עד  מספקת 
בהתאם  ישראל,  שמשטרת  "עודכנתי  כי,  ארדן  מסר  האירוע 
ונציגי  לעומק  האירוע  בבדיקת  החלה  המיידית,  להנחייתי 
פיקוד המשטרה נפגשו עם הנהלת עמותת 'שיח סוד' והתחייבו 
ותפקוד  התנהלות  של  מקיפה  בדיקה  תבצע  ישראל  שמשטרת 
יעשה  שכך  אישית  ולוודא  לעקוב  בכוונתי  באירוע.  השוטרים 
כי  להדגיש  ראוי  במלואם.  יופקו  הקשה  מהאירוע  ושהלקחים 

הצעיר שוחרר ברגע שהובן מצבו על ידי המפקדים בשטח".

לסרטון  הכנסת  במליאת  התייחס  אייכלר  ישראל  ח"כ  כזכור, 
המזעזע מהכאת הנער המיוחד בירושלים, "בשבוע שעבר פורסם 
נער חרדי  נראה  וידאו שהרעיד כל לב בן אנוש. בסרטון  סרטון 
כדי  עד  שוטרים  קבוצת  ידי  על  באכזריות  מוכה  בשכלו  מוגבל 
שדמו ניגר על הארץ. הדם על פניו וזעקתו נשמעו מסוף העולם 

ועד סופו". 
בדברים אותם הפנה גם לשר לביטחון הפנים הוסיף כי, "הארץ 
הנער  של  כאבו  את  זעקו  החברתיות  הרשתות  וגעשה.  רעשה 
הקורא נואשות לאמו, אך עד כה השוטרים לא הושעו, המפקדים 
הצילום  זכות  את  המסתירות  והשוטרות  השוטרים  הודחו.  לא 
להיות  צריך  לא  הקלון.  עמד  אל  הוצבו  לא  מוכים  אזרחים  של 
חוקר דגול על מנת לעמוד על זהות השוטרים המכים. התמונות 
כמוני,  שזועזעת  מניח  אני  עצמו.  בעד  מדבר  והסרטון  ברורות, 
אך עד כה למיטב ידיעתי השוטרים המכים והשוטרות מבצעות 
פשע השנאה והאלימות נגד הנער, טרם הועמדו לדין והם עדיין 
מילים  אין  לציבור.  ומסוכנים  ישראל  במשטרת  סדיר  בשירות 
למראה  יהודי  לב  כל  בתוך  העצור  הזעם  את  לתאר  שיכולות 
האכזריות הבלתי נתפסת הזו ונשגב מבינתי כיצד אפשר לעבור 

על כך לסדר היום". 
במכתב ששיגר לשר ארדן הממונה על המשטרה כתב אייכלר 
כל  של  המידית  להשעייתם  באשר  תשובתך  את  "אבקש  כי, 
לפשע  האחראי  שיתברר  עד  המעורבים,  והשוטרות  השוטרים 
המחריד. אחרת הם מכתימים את כלל השוטרים בכתם האלימות 

השלטונית".

גרמניה סוערת:
הממשלה ממליצה לא לחבוש כיפה

מעקב: המשטרה טרם הדיחה את 
השוטרים האלימים

חוללה  אנטישמיות,  לתקיפות  מחשש  גרמניה  ברחובות  כיפה  לחבוש  שלא  באנטישמיות,  המאבק  על  הממונה  המלצת 
סערה בינלאומית • בעיתון הנפוץ ‘בילד’ חילקו כיפה לקוראים והודיעו “הכיפה שייכת לגרמניה”

• השר לביטחון פנים הגיב לפניית ח"כ  קבוצת השוטרים שתועדה מכה באכזריות נער מיוחד בירושלים – עדיין פעילה 
אייכלר והבטיח כי הוא עוקב מקרוב אחר הליך הבדיקה הפנימי שעורכת המשטרה בנושא



מסיפורי המחלקה להצלה ממיסיון

• עפ״י פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר  • התרומות מוכרות למס • ההגרלה בפיקוח רו”ח

להשתתפות בהגרלה על ס”ת חייגו עכשיו ליד לאחים:

הודעה תימסר מיידית לזוכה* שם הזוכה יתפרסם )באישורו( בטלמסר 077-3136224

1-800-620-640

• הזכייה בספר התורה מזכה אותך בקיום “מצוות עשה“ של כתיבת ספר תורה
• בהגרלה זו, אין מדובר על זכייה באותיות או בעמודים אלא בספר תורה שלם! 

• ספר התורה הינו רכושו האישי של הזוכה! רק אתה תחליט לאיזה בית כנסת יכנס ספר התורה לזכותך ולעילוי נשמת יקיריך
• הזכייה בס״ת מזכה אותך גם במימון התהלוכה ובמודעות רחוב המבשרות על הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שלך

• ספר תורה אשכנזי או ספרדי לבחירת הזוכה
• המצטרפים להגרלה נכנסים לתפילה מיוחדת לכל הישועות, בערב חג השבועות, בציון הבעש”ט לרגל יום ההילולא.

•    ההגרלה על ספר התורה תתקיים אי״ה ביום חמישי, ג׳ בסיון, תשע״ט, לקראת חג השבועות- חג מתן תורה

הזוכים בשנים האחרונות בספר התורה

על ספר התורהלהגרלה הנדירהאחרוניםימים

משפחת נח - אשדודמשפחת צירקוס - קרית מלאכימשפחת שדה – פתח תקוה

ב״ה
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אוריאל צייטלין, מבוא מודיעים 

צילומים: כבאות והצלה מחוז מרכז, 
ויקיפדיה וכתב 'כל ישראל'

אלו   – מחויכים  ואנשים  שחור  צבע  שקט,  החריכה,  ריח 
מבוא  למושב  בכניסה  רואים  שאנחנו  הראשונים  הדברים  הם 
מודיעים. "כשהגעתי לפה לראשונה אחרי השריפה, זה היה נראה 
לי כמו אחרי מלחמה", משתף אותנו תושב. תיאור שאינו רחוק 
הקודם,  השבוע  השרב שבסוף  בעיניים.  רואים  שאנו  ממה  כלל 
כל  והלהבות הרסו את  ענק בכמה מוקדים בארץ  לדליקות  גרם 
לביתם  להיכנס  יכלו  לא  הראל,  קיבוץ  תושבי  בדרכם.  שנתקלו 
גם אחרי שהלהבות כבו, בגלל הימצאות חומרים מסוכנים. אבל 
הנזק המשמעותי ביותר נגרם למושב מבוא מודיעים. מושב יפה 

ומטופח, רוב התושבים דתיים והוא נמצא בחבל מודיעין. 
תושב  משה,  אותנו  מקבל  ובכניסה  למושב  השבוע  הגענו 
מחויך זונח אותנו לרגע על מנת לעודד תושב אחר: "למה אתה 
לא מחייך? רק טוב יכול לצאת מזה. אתה תבנה בית חדש, יפה 
וויזה  עשיתי  ועכשיו  ומקומטת  ישנה  וויזה  לי  הייתה  ונוצץ. 
בתים  כ-7  רק  חיוך.  אצלו  ומעלה  לשכנו  אומר  הוא  חדשה..", 
ובנוסף בית הכנסת המרכזי שנשאר שלכם  50 לא נשרפו  מתוך 
אינם  נשרפו,  שלא  הבתים  גם  כי  לנו  מסביר  משה  לחלוטין. 
ראויים לשמש למגורים, כיוון שרוב התשתיות נהרסו לחלוטין. 

אין חשמל, מים, ביוב וגז. כלום. 
הוא לוקח אותנו לביתו, שם אנחנו שומעים אישה עונה לבת 
משפחתה בהומור "הכל פה פח", כשזאת שאלה אותה איכן היא 
יכולה לזרוק דבר מה. אנחנו משוחחים עם משה ליד ביתו ואחותו 
יוצאת מביתו עם חיוך ענק: "דאגתי לאלבומים, תראה מה זה, הם 

זיכרונות  נשארו שלמים. לפחות 
בצהלה,  אומרת  היא  לנו",  יש 
וכל  ביתה  את  איבדה  לא  כאילו 

תכולתו כמעט. 
משפיע  מבוגר,  יהודי  משה, 
של  ובעלים  תקוע  בישיבת 
במושב  המפורסם  הפלאפל 
כתמיד:  מאמין  מודיעים,  מבוא 
מאת  הכל  אבל  כלום,  לי  "אין 
לרכוש  הזדמנות  לי  יש  השם. 
את  ולחדש  חדשים  דברים 
הבית ולפתוח עתיד חדש", הוא 
אנחנו  "מי  באופטימיות.  אומר 
אבדות  אין  כשב"ה  שנבכה 
בחיוך.  אחותו  אומרת  בנפש". 
של  לביתו  אותנו  מובילה  היא 
הרב שלמה קרליבך שהיה תושב 
המקום ובתוך הבית אנחנו רואים 

מחזה קשה מאוד של ספרי קודש שרופים, וגם הטייפ ממנו היה 
שומע הרב מוזיקה. 

עונה  האופטימיות,  את  מקבלים  הם  מאיפה  לשאלה  במענה 
משה תשובה שאינה מובנת מאליה: "בשבת לפני השריפה היה 
לנו אירוע משפחתי והתקשרתי לקצין ביטחון שישים עין על דוכן 
הפלאפל ועל הבית שלא יבואו גנבים. השבת, אחרי השריפה, לא 
היה מה לגנוב. אז רק ירדו לי דאגות. תראה איזה יופי. כוח יש לי? 
אני יכול לייצר! המשפחה באה ועוזרת, אנשים באים ושואלים 
מה צריך, עם ישראל זה עם נפלא, אני אומר באופן כללי. אני לא 

יכול לספור כמה אנשים פנו אליי".
יישובי(, הוא ראה את  )צוות חירום  'צח"י'  בנוסף, הוא ראש 
השריפה  כי  המושב  בני  את  לעדכן  ודאג  כולם  לפני  השריפה 

מדירה  עבר  ילדיו,  עם  יחד  בהמשך,  המושב.  אל  מתקרבת 
ראשון,  ממקור  כך,  במקום.  נותר  לא  אחד  שאף  ובדק  לדירה 
)יום  חמישי  ביום  סיפור,  "שמע  מבחינתם:  המבצע  התנהל 
בדרך  צהרים,  ארוחת  לאכול  הילדים  עם  ישבתי  א.צ.(  השריפה 
כלל אני בפלאפל בשעה הזאת – אני מגיע מהישיבה, מוריד את 
הבגדים של הישיבה, ולובש בגדי פלאפל. אבל ביום חמישי אני 
בחוץ'.  עשן  יש  'אבא,  לי,  אומר  פתאום  שלי  הבן  הילדים.  עם 
שאני  להם  ואמרתי  אש  לכיבוי  התקשרתי  ומיד  לראות  יצאתי 
רואה שריפה דרומית ליישוב. הם אומרים לי 'אל תדאג, זה תחת 
שליטה'. אמרו לי שלא צריך לעשות פינוי. אני לא הרגשתי טוב 
עם זה, שלחתי הודעה לתושבים שיש שריפה ושיתכוננו לפינוי. 
מתואמים.  שנהיה  כדי  ביטחון  לאחראי  התקשרתי  במקביל 

ובאש אתה עתיד לבנותה
נזק חסר תקדים כמעט, משפחות שנותרו ללא קורת גג וחפצים, קרובי משפחה שמגיעים 
להושיט יד ובית הכנסת המרכזי שניצל מהלהבות • כתב 'כל ישראל' הגיע למבוא מודיעים, 
בעל   • ההריסות  את  ותיעד  האמונה  רוויי  התושבים  עם  שוחח  בלהבות,  עלו  בתיו  שרוב 
הפלאפל המפורסם שעבר בית בית, הנער שנותר עם הגיטרה ואביו שהתבשר את הבשורה 

המרה במהלך הריקודים בציון רשב"י

מבוא מודיעיים בימים ירוקים
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את  לקחתי  פינוי.  הודעת  מקבלים  אנחנו  זה  אחרי  דקות  חמש 
כלומר  ליישוב,  )בכניסה  הילדים, אמרתי להם לעלות לפלאפל 
מקום בטוח(. יש לי בן בכיתה ט', אמרתי לו אתה עובר עכשיו 
בית מוודא שאין אף אחד בפנים. תפסתי עוד בחור מפה,  בית 
שכולם  שיבדוק  היישוב  של  נוסף  בחלק  סיוע  ממנו  ביקשתי 

יצאו. במקביל גם אני עברתי על חלק נוסף מהבתים. הייתה פה 
לה  שעזרתי  כמובן  אז  לבד,  לצאת  יכלה  שלא  מוגבלת  אישה 
לצאת אבל היא אמרה שהיא לא יכולה להשאיר את הכלב בבית, 
אמרתי לה 'אל תדאגי גם את הכלב נוציא', איך שאני יוצא, אני 
'בוא אני צריך אותך פה,  לו  רואה כלבן של המשטרה, אמרתי 
הראשון  בחלק  תפסו  כבר  הלהבות  הזה  בשלב  הכלב'.  את  קח 
את  ואסף  ליישוב  חזר  הוא  היום,  באותו  בחצות  המושב".  של 
כל הנשקים מהבתים מחשש לביזה – כל זה בעוד האש אוחזת 

בחלקים מהמושב.
"ביום  מטלטלת:  אנקדוטה  לנו  מוסיפה  משה  של  אחותו 
חמישי מישהו שלח לי הודעה ושאל אם הכל בסדר במשפחה, 
לא ידעתי עדיין על השריפה והתהפכה לי הבטן. לא ידעתי כלום 
מאחותי  הודעה  קיבלתי  ואז  פתאום.  שואל  שמישהו  מוזר  וזה 
לי  ירד  אחת  בבת  ב"ה.  בסדר  וכולם  שריפה  שהייתה  שכתבה 
היא  מחייכת  היא  למה  לשאלה  בחיוך.  אומרת  היא  הלחץ", 
משיבה "כי זה מגניב. תראה הקב"ה מכלה את זעמו על עצים 
ואבנים ואף אחד לא נפגע. אתה יודע איזה נס שזה? בית הכנסת 
נשאר שלם לחלוטין, אז למה שלא נחייך? הקדוש ברוך הוא היה 

עם התושבים כל רגע". 
אנחנו ממשיכים בסיור במושב, ברחובות אין כמעט נפש חיה. 
דלת  על  הנזק.  את  לאמוד  שהגיעו  אנשים  רואים  לפעם  מפעם 
בית שנשרף כליל, תלוי שלט מפויח ועליו רשום 'לכאן נכנסים 
רק בשמחה', אך הבית ריק לחלוטין ורק שחור משחור. אישה 
נוספת ברחוב מסבירה בנימוס שמאוד קשה לה נפשית להתראיין 
עכשיו, היא נכנסת לבית שלה שידע ימים ירוקים בהרבה. קצת 
הירוק שנשאר בכל מיני מקומות, רק מלמד אותנו כמה יפה היה 
קל  בני המושב  כל  לא  אומר שלצערו  לכן. משה  קודם  המקום 

להם והם אופטימיים, לכן היה חשוב להיות כולם באותו מקום. 
כל בני המושב נמצאים כעת ביישוב יד בנימין שבנחל שורק ואין 
להם מושג לאן ימשיכו משם. על פי הערכות במושב, ייקח 4-5 

שנים עד שהמושב יחזור לקדמותו. 
פי  שעל  כיוון  מכוונות,  בהצתות  מדובר  כי  כעת  הערכה 
העדויות היו כמה מוקדי שריפה מסביב למושב, באותו זמן, מה 
שמלמד שמישהו ניסה להצית את האש. במידה ואכן כך ומדובר 
עד  פיצויים מהמדינה.  יקבלו  הרי שהתושבים  לאומני,  באירוע 

אז, הישראלי היפה דואג לסייע לתושבים.
ביער ליד מבוא מודיעים, אפשר לראות אוהל קטן ולצדו שטח 
של  החווה  שם  הייתה  הקודם,  השבוע  סוף  עד  נרחב.  מפויח 
שמעון שלג, אב לשישה שבנה במו ידיו את ביתו ואת החווה. 
16 שנה הוא כבר גר באמצע היער, מנותק מאזור מגורים מיושב. 
לצד חווה חקלאית והבית בו גידל את ילדיו, הוא בנה בית כנסת 
ממש לאחרונה. בפסח האחרון התקיימה בו התפילה הראשונה. 
ספר תורה שקיבל מאבי אשתו, נשרף לחלוטין. האותיות נמחקו 
בחום הגדול ולא נותר אלא לקבור אותו. "עשינו קריעה", משתף 
לימונים,  שכלל  היבול  גם  נשרף  לשמעון  בכורו.  בנו  חי  דוד 

תאנים, עצי זית, תפוזים, רימונים. 
"אני נמצא על הציון של רבי שמעון בר יוחי", הוא משתף על 
הרגע בו נודע לו דבר השריפה. "אני מקבל תמונה ומבין שיש אש 
באזור שלי. אין מה להתפלל זו תפילת שווא, אז לא התפללתי. 

הלכתי, רקדתי שמחתי ולפנות בוקר, ראיתי מה שראיתי..." 
מביתו נשארה רק יציקה קטנה, החממות שלו נשרפו לחלוטין 
כמו גם בית הכנסת שלא נשאר ממנו זכר ומרכז אורחים שהוא 
הפעיל במקום, הותיר עכשיו כמה כלי חרס וכמה שלדי מכשירים. 
כבר  כשהגענו,  לחלוטין.  נמחק  לתלפיות,  בנוי  שהיה  המקום 
כאשר  ספק  ללא  אבל  השריפה,  מפסולת  חלק  לפנות  הספיקו 
הרב שלג הגיע לשם, הוא ראה חורבן של ממש. הדבר הראשון 
עליו חשב שמעון שלג, "איך אני יכול לקבל את הדין באהבה. 
לו  קשה  מאוד  מעשיו'".  כל  על  ו'רחמיו  טוב.  הכל  מהשם  כי 

השריפה במבוא מודיעים
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ועצוב על פי מה שהוא מספר, אבל הוא מקבל את הדין 
אמרתי  הזמן  כל  באמונה.  להישאר  "רציתי  באהבה. 
ומתחיל  לפה  מגיע  אני  ואני  יהיה.  שיהיה  מה  לעצמי 
היה  לי:  שהיו  הדברים  בכל  נזכר  פתאום  אני  לעכל. 
נשרף".  והוא  הזמן  כל  בו  כתבתי  קטן  שמגיל  יומן  לי 
הוא מספר שביום שישי בבוקר ירדה לו דמעה ראשונה 

כאשר ראה את הילדים שלו חסרי אונים. 
לנו  והוא מספר  אנחנו מדברים על רקע ביתו הרחב 
כי הייתה לו משיכה לטבע כל הזמן ורק לפני 16 שנה, 
בגיל 23, הוא הצליח להגשים את החלום לחיות מחוץ 
ליישוב. בעוד אנחנו מדברים, ילדיו בגילאים מתבגרים, 
וניכר שהם חיים את השטח  נמצאים כל העת בסביבה 

היטב. "מזל שיש להם אמונה", אומר שמעון שלג. 
ילדיה  שני  עם  אישה  מגיעה  מדברים,  אנחנו  בעוד 
בכדי  באו  הם  תקוע,  מהיישוב  ויואב  גדעון  הקטנים 
לסייע למשפחה: "לנו יש גמ"ח בגדים גדול בירושלים 
שנקרא 'בוטיק החסד עזרה למרים' ואנחנו מכירים את 
בת שבע )אשתו של שמעון שלג( מהילדות. אני מכירה 
במה  לעזור  מנסים  ואנחנו  הלב  כואב  המשפחה,  את 

שאפשר, אז גייסתי את הילדים ואת בעלי ובאנו". 
לחפש  הלך  בעלה  איתנו,  משוחחת  היא  בעוד 
קרטונים בכדי למיין דברים שמפוזרים באוהל שמאחסן 
דברי  וכמה  אבטיחים  הביאו  הם  בנוסף  חפציהם.  את 
שנוטלים  מהסיוע  חלק  רק  שזה  מבינים  ואנו  מתיקה 
לכמה  מגיעה  בת שבע שלג  רחב.  לב  בעלי  חלק  בהם 
זמן  לה  אין  חלק.  ולוקחת  חפצים  כמה  מביאה  דקות, 
לה'  "זעקנו  לנו:  מוסיפה  היא  בקצרה  וממש  לשיחה, 
מזמור לתודה. פשוט עמדנו ואמרנו הודו להשם כי טוב 
לא  אני  לנו.  מחדש  השם  אבל  קשה,  חסדו.  לעולם  כי 
לא  השם  חזקים.  אנחנו  אבל  משבר  רגעי  יש  אבכה! 
הפקיר אותו. הוא בחר להשאיר לנו כמה כלים שנוכל 

להתחיל מחדש". 
בצד האוהל, יושב דוד חי, הבן הבכור של שמעון ובת 
שבע שביום שלישי השבוע חגג יום הולדת 18. הוא לא 
שם לב להמולה סביבו. הוא יושב ומנגן בגיטרה. "הכי 
כלי  לי  והלכו  ותמונות שלנו מפעם  לי המכתבים  חסר 
שאי  מהמזרח  וכלים  לעצמי  שבניתי  כלים  זה  נגינה. 
אפשר לקנות אותם. המזל שהגיטרה שאני מנגן בה כעת 

הייתה איתי במירון", הוא אומר עם חצי חיוך. 
"מה שקרה, הכבאים החליטו שהם לא מצילים חוות, 

אלא מתמקדים ביישובים באזור, אז אולי חבל שלא היינו פה. 
אבל מצד שני, טוב שלא היינו כאן כי אבא שלי לא היה עוזב 
והוא היה עולה באש. הוא היה  את החווה גם אם היא נשרפת 
את  לעזוב  החליט  כשאביו  שנתיים  בן  רק  היה  חי  דוד  נלחם". 
ולעבור אל הטבע. למעשה, הוא העביר שם את  תחום המושב 
למד  הוא  הזאת.  למציאות  נולדו  ממש  אחיו  ואילו  ילדותו  כל 
בבית ספר באזור וכל פעם בחורף היה מתבייש להיכנס לכיתה 
מכוסה בוץ וקינא בחבריו שלומדים באזורים מיושבים. "פתאום 
כשגדלתי, אמרתי לעצמי שאני לעולם לא אעזוב את הטבע, הכי 

כיף פה".

תעודת זהות: מבוא מודיעים

למועצה  המשתייך  דתי  מושב  הוא  מוִֹדיִעים  ְמבוֹא 
האזורית חבל מודיעין. המושב שוכן בסמוך ליער בן שמן 
מודיעין- העיר  לבין  שמן  בן  מחלף  בין   443 כביש  על 

בטקס  ונחנך   1964 בשנת  הוקם  המושב  מכבים-רעות. 
חגיגי ב-29 בנובמבר 1964. הוא הוקם על ידי גרעין נח"ל 
שהשתייך לתנועת הנוער "עזרא" ואוזרח ב-28 באוגוסט 
עבר  המיישב  כשהגרעין   1970 בשנת  ננטש  הוא   .1967
באמצע  מחדש  יושב  המקום  חורון.  מבוא  הקבע  למקום 

שנות ה-70.
רובם  וחסידיו,  קרליבך  שלמה  הרב  הצטרפו  ליישוב 
עולים מארצות הברית. ב-1975 הוחלף שמו של המושב 
מ"מבוא מודיעים" ל"מאור מודיעים" לציון שמו של רבי 
היה  קרליבך  שהרב  מאמשינוב,  האדמו"ר  קאליש,  מאיר 
השמות  בוועדת  התקבל  לא  זה  שם  )אך  הנאמן  חסידו 
הממשלתית ולכן נשאר רק שם האגודה השיתופית(. הרב 
קרליבך שהה רוב השנה בארצות הברית, אך החזיק בית 
זו  בתקופה  שנה.  כל  מסוימת  תקופה  בו  ושהה  במושב 
היו עולים לרגל אלפי מעריציו בעיקר לשבתות. רבים היו 

ישנים בשקי שינה בכיכר המרכזית של המושב. 
שבת"  "קבלת  ותפילת  לימוד  עורך  היה  קרליבך  הרב 
במשך מספר שעות, ולאחריה סעודת שבת עוד כמה שעות 
בשירה  מלווה  השבת  כל  במשך  וכך  בוקר,  לפנות  עד 
משולבת בהרצאות וסיפורי חסידים. עדיין ניצב בחצר בית 
ישב  בו  למקום  סמוך  בסלע,  חצוב  כיסא  הציורי  הכנסת 
קרליבך בשבת בין תפילת שחרית למוסף. רבים ממעריצי 
קרליבך באים למושב לחזות בבית הכנסת שלו, ובממשיכי 

דרכו החיים במושב.

סיכום המבצע

שנבעו  גבוהות  ובטמפרטורות  ארוכות  שעות  במשך 
ממזג האויר, רוחות והשריפות עצמן, נלחמו לוחמי האש 
מוקדי  של  רבות  בעשרות  ורט"ג  קק"ל  מתנדבים,  בסיוע 
טייסת הכיבוי פעלה בסבבי הטלת חומרי  זמנית.  בו  אש 

כיבוי רציפים, בסיוע מסוקי מ"י ומטוסים זרים.
מבצע "אש חמה" במספרים:

41 שעות לחימה רציפה.
 2 כל  חדש  )אירוע  פתוחים  בשטחים  שריפות   1023

דקות(
3,400 דונם משטחי קק"ל נשרפו.
4,540 דונם משטחי רט"ג נשרפו.
40 בתים נשרפו במבוא מודיעים,

10 בתים נשרפו  בקיבוץ הראל.
13 לוחמי אש נפגעו קל. 

120 גיחות, 80 שעות טיסה.
יוון,  קפריסין,  )מצרים,  מדינות  מחמש  טיס  כלי   9

קרואטיה ואיטליה(.
1312 לוחמי אש באירועים השונים.

כל 12 מטוסי הכיבוי הישראלי פעלו.
492 רכבי כבאות באירועים. 

307 מתנדבי הכבאות השתתפו

כתב כל ישראל בהריסות
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אמון וביטחון

מחיר לשלם חשבון נפש

נער חרדי  והכאת  חזינו במקרה קשה של מעצר  בשבוע שעבר 
עוול  לא  על  שוטרים,  ידי  על  בירושלים  מיוחדים  צרכים  בעל 
בכפו. מעבר לתחושות הקשות שהמקרה עורר בלב אנשים רבים, 
צפה ועלתה אצל החרדים פעם נוספת סוגית האמון במשטרה, 

או כפי שניתן להגדירה די בוודאות - חוסר האמון במשטרה.
רבים  חרדים  גיוס של  האחרונות שבעקבות  בשנים  אם חשבנו 
כנראה  והאמון,  הפעולה  שיתוף  יגברו  המשטרתי  למערך 
שטעינו. וזאת על אף שיתופי פעולה רבים במגוון נושאים, על 
חוקרות  גיוס  אף  ועל  לשורות המשטרה  רבים  חרדים  גיוס  אף 
)כולל טיפול בנושאים מאד  חרדיות המשרתות כיום במשטרה 

רגישים, כגון עבירות מין ועברות במשפחה(.
הקיצונים המתרבים וההפגנות החוזרות ונשנות, בין של קיצוני 
קיצוני  של  ובין  עריקים  מעצר  או  הגיוס  נגד  הירושלמי  הפלג 
מאה שערים ובית שמש, גרמו לכך ששני הצדדים פיתחו עוינות 
יכולה  רגילה,  התגודדות  אפי’  או  קטנה  שהפגנה  כך  גלויה, 
לצאת משליטה תוך דקות ולהפוך לאירוע אלים. מהצד החרדי 
- אלימות שהיא בעיקרה מילולית אבל גם זריקת אבנים, ביצים 

וחפצים שונים, ומצד המשטרה - אלימות פיזית.
הביטויים שנשמעים בימים האחרונים מהצד החרדי ולאו דווקא 
מהקיצוניים שבו, הם לא פחות מנוראיים ומדאיגים: “משטרה 
שרואה חרדי ומיד מכה אותו”, “כולנו בעיניהם שחורים וראויים 
מעניין  לא  “הנושא  אותנו”,  מחפשים  “השוטרים   , לאלימות” 

אף אחד במשטרה ומח”ש לא יחקרו את האלימות” וכו’ וכו’.
התחושה אצל רבים וטובים היא שהאמון בין המשטרה למגזר 
אצל  השוכנת  באשמה  הוא  הדגש  קשות.  נפגע   - כולו  החרדי 
אחרים  למגזרים  לחלוטין  שונה  בצורה  המתייחסת  המשטרה 

ובוודאי לנערים בעלי מוגבלויות שאינם חרדים.
הודעת המשטרה בעקבות המקרה הנ”ל, לא תרמה כלל להרגעת 
הרוחות ורק חיזקה את טענות החרדים, מכיוון שזמן קצר לאחר 

סרטונים  מספר  יצאו  שוטרת,  היכה  שהנער  המשטרה  הודעת 
שהראו שלא היו דברים מעולם והראו גם התעללות מיותרת של 

השוטרים בנער מיוחד.
עם תחושות, כידוע, קשה להתווכח והתחושות קשות מאד. גם 
המשטרה  עבודת  על  להגן  ומנסים  ניסו  שתמיד  כמוני  אנשים 
השוטרים  התנהגות  את  להסביר  מתקשים  כבר  ופעולותיה, 
מתקשים  ובוודאי  התחשבות,  וחסרת  אלימה  מאד  שנראית 
המוכיחים  הסרטונים  מול  אל  המשטרה  הודעות  את  להסביר 

אחרת.
גם העיתונות החרדית לקחה את ההזדמנות בשתי ידיים ונקטה 
צד תקיף מאד כנגד המשטרה ובעד השעיה מיידית וטיפול חמור 

בשוטרים.
“במהלך פעולות הכיבוי הסופיות נאלצו לוחמי האש והמתנדבים 
ודרדור סלעים על  זריקת אבנים  להפסיק את עבודתם בעקבות 
זה  ציטוט   - מקומיים”  נערים  ע”י  הוואדי  הצוותים שבתחתית 
מתגובת  ציטוט  אלא  עוין,  ערבי  בכפר  לפעילות  מתייחס  אינו 
כבאים  ועל  חרדית  בעיר  אירוע  על  הכבאות  שירותי  דוברות 
שבאים לכבות שריפות באזורים חרדים וסופגים מטר של נאצות 
לכתוב  נדרשו  עלית  מודיעין  עד שרבני העיר החרדית  ואבנים, 

מכתב ובו בקשה ואזהרה שלא להפריע לכבאים בעבודתם.
האיבה ההולכת וגדילה משני הצדדים דורשת התערבות מיוחדת 
של כל הגורמים ומציאת פתרונות מידיים בנושא, בדומה למה 

שנעשה בעבר מול הקהילה האתיופית.
הגזענות  למיגור  הצוות  של  מסכם  דו”ח  פורסם   2016 ביולי 
נגד יוצאי אתיופיה, בדו”ח היו חלקים רבים, אך שני ציטוטים 
מתוך תקציר המנהלים צדו את עיניי במיוחד: “המציאות הבלתי 
נסבלת של חשש תמידי של אזרחים ממוצא אתיופי מפני נחת 
וממשיכה  גרמה  באקראי  בהם  שייפגשו  שוטרים  של  זרועם 
בכללותה  החוק  אכיפת  במערכת  מוחלט  אמון  לחוסר  לגרום 

וברשויות הציבוריות בכלל”. 
כלפי  ומרתיעים  עונשיים  הליכים  לנקיטת  המלצות  “גובשו 
מקצוע  אנשי  שוטרים,  לרבות  ציבור,  עובדי  מקרב  פוגעים 
ינהגו  אשר  בכלל,  ואזרחים  שירותים  נותני  אזרחים  שונים, 
באופן גזעני או מפלה כלפי אזרחים אחרים. מרבית ההמלצות 
הן בתחום המשמעתי, שלו השלכות מרחיקות לכת על פרנסתם 
ושמם הטוב של עובדי הציבור. כמו כן, גובשו המלצות ליצירת 
... דגש מיוחד הוענק להמלצות הנוגעות  כלי אכיפה שוויוניים 

למשטרת ישראל ולמח”ש”.
החרדי  המגזר  שבין  ביחסים  כיום  ההנחה  נקודת  לטעמי, 
המוצא  נקודת  וזוהי  זהה  להיות  צריכה   - ישראל  למשטרת 

להידברות ולהסדרת היחסים.
המשטרה צריכה להבין שיש תחושת ניכור ופחד אצל חלק גדול 
ומנהיגיהם  החרדי  המגזר  זאת  לעומת  החרדית,  מהאוכלוסייה 
זולת  אחרת  דרך  אין  חוק  שבמדינת  להבין  צריכים  בראשם, 

שיתוף פעולה מלא עם גורמי אכיפת החוק ובראשם המשטרה.
ללא הידברות ופתרון מתאים, תהיה הידרדרות בכל “היתקלות” 
החרדים  באמון  רק  לא  חמורה  פגיעה  ותהיה  המשטרה  עם 
ההולכות  והמעורבות  בהשתלבות  ובעיקר  גם  אלא  במשטרה, 
וגדלות של החרדים - בכל מעגלי החיים והציבוריות הישראלית.

בעקבות המקרה החמור בשבוע שעבר, חייב לקום צוות מורחב 
שיעסוק בנושא ויפרסם מסקנות והמלצות.

המגזר  בתוך  השונים  המגזרים  תתי  בין  להבחין  שידע  צוות 
אלו  בין  ובעיקר  למתונים  קיצוניים  בין  להבחין  יידע  החרדי, 
יצירת  המעוניינים בשיתוף פעולה לבין אלו שכל מטרתם היא 
ופתרונות  המלצות  לתת  יידע   - מכל  והחשוב  ופילוג  שנאה 
פעולה  ושיתוף  מחודש  אמון  יצירת  האיבה,  להפחתת  שיגרמו 

פורה לטובת כל הצדדים.
הכותב הינו איש הייטק חרדי - קצין במיל’ ופעיל חברתי

נוהגים  אותו  חשבון  נפש.  חשבון  של  זמן  זה  בחירות 
קיבלנו  נדיר  באורח  אבל  שנים  מספר  מידי  לערוך 
הזדמנות מיוחדת לתקן גם את מה שהיה מעוות בעינינו 
 96 שנת  מאז  ובעצם  הקודמת  הבחירות  במערכת 

כשאביגדור ליברמן פרץ לחיינו. 
אביגדור - או בכינוי החביב על הציבור הישראלי 'איווט' 
- ליברמן כיהן אז כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בנימין 
נתניהו שניהם היו צעירים באופן יחסי ושניהם הסתכלו 
כבר  נתניהו  בנימין  האופק.  לקו  מעבר  הרבה  קדימה 
דמיין אז כהונתו השנייה וליברמן כך מעידים הנוגעים 

בדבר שאף כבר אז להיות במרכז מקבלי ההחלטות.
שבשביל  העובדה  את  הפנים  ליברמן  גם  נתניהו  כמו 
להיות  צריכים  ההכרעות  קבלת  מוקד  ללב  להיכנס 
משופשפים. אין הכוונה משופשפים בניסיון אלא דווקא 

להשתפשף עם הציבור החרדי.
והצמיחו  שורשים  נבטו  וליברמן  נתניהו  של  הבריתות 
נשבר  אחד  ענף  לא  אף  ליברמן  אצל  אך  רבים  ענפים 
בשונה מנתניהו שלא פעם חברי הכנסת החרדים יצאו 
בתקופות  והן  אוצר  כשר  בתקופתו  הן  נגדו  במתקפה 
כמו  החרדי  הציבור  עם  פעולה  שיתף  שלא  אחרות 
בממשלתו השלישית למשל בה היו שותפים בנט ולפיד. 
ויצא  נכנס  הוא  החרדים  לחביב  היה  ליברמן  דווקא 
בביתם של האדמו"רים התקבל לברכה ועצה אצל גדולי 
לנו אח בבית  נתן הרגשה שיש  ותמיד  ישראל השונים 
המלך אבל למען האמת? הוא היה יותר אך מאשר אח. 
הרושם  הישראלית  בפוליטיקה  תקופתו  כל  לאורך 
פרישות  להותיר אחריו מלבד  ליברמן  היחיד שהצליח 
החרדים  ובסימון  בדת  מאבקו  היה  זה  מהממשלה 
הזדמנות  בכל  הפוליטית  דרכו  כל  לאורך  כאויב. 
לציבור  הגונה  בעיטה  להעניק  דאג  ליברמן  שהייתה 
עליו  התבטא  הבחירות  ממערכות  שבאמת  עד  החרדי 
מרן רבנו הגדול הגר"ע יוסף זצוק"ל כי תמיכה בו היא 

תמיכה בשטן. 
גם הקדנציה האחרונה המצב היה דומה ליברמן הרבה 
מה  כל  נגד  להפגין  הרבה  ישראל  קודשי  נגד  להתריס 
הגיע  הקדנציה  של  כשבשיאה  ליהדות  ויקר  שקשור 
לאשדוד אל חנות לממכר דבר אחר בעיצומה של השבת 

כשהוא מלווה במאבטחים על חשבון משלם המיסים. 
השינוי.  אירע  סוף  סוף  האחרונה  בקדנציה  דווקא 
דגל  מוביל  להיות  ליברמן  החליט  מקום  משום  כאילו 
השוויון בנטל בהיותו כשר ביטחון ביצע עקיפה אסורה 
לנציגי המפלגות החרדיות ויזם חוק גיוס משלו זאת על 
מתואם  להיות  אמור  היה  הכל  הסיכומים  פי  שעל  אף 

את  אהבו  לא  החרדים  הנציגים  החרדיות.  הסיעות  עם 
ניסו להתנגד אבל הדב הרוסי ביקש ללמד  הרעיון הם 
אותם לקח והתעקש על כל פסיק ואילולי היה נשאר שר 
ועל  אפם  על  עובר  היה  שהחוק  הרי  עתה  עד  ביטחון 

חמתם של הסיעות החרדיות. 
רצה בורא עולם והדבר התגלגל בצורה כזו שהממשלה 
את  חיזקו  החרדיות  הסיעות  לבחירות  הלכו  התפרקה 
ודווקא ליברמן נחלש למרות  כוחן בצורה משמעותית 

שהיו את כל הסיבות למצב הפוך.
ואפילו את מצבו זה הוא חייב לסיעות החרדיות שעשו 
להוריד  "כדי  הביתי שלו  אותו במחנה  לחזק  כדי  הכל 
קולות מלפיד" הסבירו אבל ליברמן שוב הוכיח שהוא 
פוליטי  היגיון  כל  פי  שעל  ולמרות  חשבון  דופק  לא 
סיבה  הייתה  לא  בכנסת  מהסיעות  אחת  אף  לכמעט 
מחודשיים  פחות  פוזרה  שהכנסת  הרי  לבחירות  ללכת 

בלבד לאחר בחירתה.
של  שלנו  הזמן  זה  לבחירות  כשהולכים  כעת  דווקא 
היכן  נפש  חשבון  לעשות  החרדיות  הסיעות  נציגי 
שבכל  למרות  החרדים  ליקיר  הפך  ליברמן  איך  טעינו 
למי  נפש  צריכים לעשות חשבון  נלחם בהם  פעולותיו 
היה אינטרס לספר על ליברמן הידיד כשבפועל האיש 
פגע בכל הקדוש לנו צריך להבין כיצד אירע שליברמן 
שמעולם לא הטה כתף מתחת האלונקה הישראלית יחד 
החרדי  בציבור  רבה  כך  כל  לתמיכה  זכה  החרדים  עם 
ובקרב עסקניו עד שאפילו מועמד חרדי ראוי לראשות 

עיר נפסל כדי לקדם את מועמדו של המנהיג הרוסי. 
האחרונות  בבחירות  מליברמן,  ללמוד  צריך  אחד  דבר 
דופק  ולא  לחמאס  חשבון  דופק  לא  היה  שלו  הסלוגן 
דופק  לא  שאכן  כמי  התגלה  איווט  לחרדים.  חשבון 
חשבון למי שרק נתן לו ונתן לו שוב ושוב. הגיע הזמן 
שמעתה גם אנו לא נדפוק לו חשבון. ההיפך, הוא צריך 
לפיד,  מיאיר  יותר  הרבה  מיאוס  מחמת  מוקצה  להיות 
ידינו.  על  ונהדף  שעשה הרבה בכדי להתקרב לחרדים 
והעיקרון  עקרונות  איש של  הוא  ליברמן  לפיד  לעומת 
הזה מנחה אותו במשך השנים לפעול נגד החרדים לפיד 
בו  מצב  רואה  היה  ואם  כדאיות  של  איש  דווקא  הוא 

משתלם לחבק את החרדים הרי שהיה עושה זאת. 
קשה  זה  החרדים  מהפוליטיקאים  שלחלק  יודע  אני 
לצאת נגד ליברמן וגם כשכבר הודיעו שתם הקשר עמו 
הדבר התברר כספין אבל אין לנו ברירה הבחירות הללו 
שנכפו עלינו הן זמן לחשבון נפש והוקעת ליברמן זה 

הדבר הראשון  שצריך להיות על סדר היום החרדי.
הכותב הוא עורך עיתון יום ליום

חיים דיקמן

שמואל בן צבי  יוחאי דנינו

השבוע  במהלך  בהצהרה:  נתחיל 
דבר  של  בסופו  כי  סברתי  האחרון 
מהכובע  שפן  ישלוף  נתניהו  הקוסם 
ולא ניגרר שוב לבחירות, טעיתי. על 
בעירבון  של  הדברים  את  תיקחו  כן 
מוגבל, כי אחרת אצטרך שוב לאכול 
לא  ממנו  כובע  אותו  הכובע,  את 

נשלף השפן. 
אבל אני לא הסיפור, ראש הממשלה 
דוד  את  עוקף  שתיכף  נתניהו  בנימין 
הרכיב  כהונתו,  בשנות  גוריון  בן 
הצליח  לא  אך  ממשלות,  ארבע 
החמישית.  ממשלתו  את  להרכיב 
ליברמן הגיע למשא ומתן הזה מתוך 
נתניהו  לממשלת  להצטרף  לא  כוונה 
בעל  נתניהו  הדם,  את  לו  ולשתות 
היה  המחודדים  הפוליטיים  החושים 
או  שבועיים  לפני  זאת  להבין  צריך 
ספור  אין  ויש  ולמצוא פתרון.  חודש 
עריקים  לבן,  כחול  פירוק  כאילו, 
העבודה  מפלגת  ביתנו',  מ'ישראל 
 60 לממשלת  כחלון  של  הסכמה  או 

מנדטים.
הפתרונות האלו כמובן לא פשוטים, 
אבל בדיוק בשביל זה יש את נתניהו 
שנחשב לטוב ביותר בתחומו, תחום 
מגוחך  היה  נכשל.  הוא  הפוליטיקה, 
הממשלה,  ראש  דובר  את  לראות 
ברשתות  כותב  אוריך,  יונתן 
פיזור  על  בתום ההצבעה  החברתיות 
את  פיזרה  " הקואליציה  הכנסת, 
אל  עריקים.   0 עם  לבחירות  עצמה 
נתניהו",  של  בעוצמה  לזלזל  תמהרו 
זה  גם  לבסוף  מפסידים.  של  נחמה 
הבריז  פולקמן  נכון,  כלא  התברר 

ונתניהו נכשל.
סימנו  החרדיות  ובמפלגות  בליכוד 
האויב  את  ההצבעה  בליל  כבר 
את  שגרר  ליברמן,  איווט  החדש, 
בחירות  למערכת  ישראל  מדינת 
ציבור  כספי  של  ענק  בזבוז  מיותרת, 
לא  ממשלה  של  חודשים   5 ועוד 

כחלק  אותו  הגדיר  נתניהו  מתפקדת. 
בו  רואים  החרדים  השמאל,  מגוש 
כיותר גרוע מלפיד, באיחוד מפלגות 
הימין יאשימו אותו בהפלת ממשלת 
מהשאננות  לשפוט  אם  אבל  ימין, 
ואת  עצמו  את  שהוביל  ליברמן  של 
המדינה לבחירות, כנראה שהוא יודע 

משהו שאנחנו לא.
עכשיו  יזכה  שליברמן  להעריך  ניתן 
אחרי  מלפיד,  מנדטים  כמה  לגנוב 
דבר  בכל  כלוחם  עצמו  את  שסימן 
במה  אף  פספס  ולא  שבקדושה 
את  ולהדיח  להסיט  האחרון  בחודש 
הציבור בישראל נגד שומרי המצוות. 
אך מנגד, אם נתניהו יסמן את ליברמן 
עשוי  הוא  אז  חלש.",  כ"שמאל. 
להפסיד כמה מנדטים מימין, כך שלא 
בטוח שיצא ברווח. שאלת השאלות, 
מנדטים   61 יהיו  אלול  בי"ח  האם 
התומכים בנתניהו, לא כולל ליברמן.

החודשים  בשלושת  בינתיים, 
הקרובים, נשלם אנחנו - החרדים, את 
המחיר של המשחקים הפוליטיים של 
ליברמן ונאלץ לספוג את אש השנאה 
מה  כי  הרף,  ללא  מפזר  הוא  אותם 
יותר טוב מלנהל מערכת בחירות נגד 
"החרדים המשתמטים, שלא משלמים 
למרות  ב-120%".  ומצביעים  מיסים 
דשמייא  וסייעתא  מזל  קצת  שאם 
השיח יכול להשתנות ברגע והציבור 
יישכח למה יצאנו לבחירות. זה יכול 
להיות ביטחוני, זה יכול להיות מדיני, 
אפילו  זה  משפטי,  להיות  יכול  זה 

יכול להיות הטלפון של גנץ.
הכותב הוא העורך הראשי של אתר 
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אחרי  קלה  שעה  כותב  אני  הזה  הטור  את 
שהכנסת החליטה סופית לפזר את עצמה. אני 
מאלה שהאמינו עד לדקה האחרונה שכן תוקם 
ממשלה. כל איתותיו והסבריו אליי של בכיר מאוד בממשלה 
הנוכחית לא הדליקו אצלי נורה אדומה. אמרתי לעצמי כל 
הזמן, טוב נו זה ליברמן, מדבר מדבר אבל לבסוף יתמוך 
בממשלה בראשות בנימין נתניהו. אז זהו, מה שנקרא - 

אכלתי את הכובע. 
ועכשיו לפרשנות: נתחיל בזה שאיווט ליברמן שיקר 
לאורך כל הבחירות לציבור מצביעיו על כך שהוא ימליץ 
וילך רק על ממשלה בראשות בנימין נתניהו. צריך להבין, 
הציבור הרוסי הנמנה על מצביעי ישראל ביתנו הינו ברובו 
הגדול והמובהק ציבור ימני. לליברמן לא היה שום צ’אנס 
שבעולם לעבור את אחוז החסימה אם הוא לא היה מבהיר 
כל הזמן את תמיכתו בנתניהו. אבל, איווט ליברמן הטעה 
אותם, הטעה את חבריו הקרובים ביותר. והוא החליט לפרק 

את נתניהו ולא לאפשר לו להקים ממשלה. 
הכתובת היתה על הקיר כל הזמן, אבל איש לא לקח את 
דיבוריו של מי שהבטיח לחסל את הנייה בתוך 48 שעות 
ברצינות. כולם היו משוכנעים שקצת חיבוק פה וקצת מילים 
טובות שם והוא היה חובר לממשלה בראשות נתניהו. אבל 
כנראה שהעלבון הגדול של ליברמן אותו הוא נושא כבר 
קרוב לארבע שנים, בכל פעם מזכירים לו כמה שהוא רק 
מדבר בעניין הניה, זה מה שגרם לו לעמוד במילתו בחדרים 
הסגורים, שם הוא הבטיח לחברו החדש ישן יאיר לפיד 
שהוא לא יאפשר לנתניהו להקים ממשלה. ובאמת אפשר 

לומר, שהפעם הוא הבטיח וגם קיים. 
את חוק הגיוס הוא רצה שיעבור ככתבו וכלשונו. כהצעת 
משרד הביטחון וצה"ל. לש"ס ולדגל התורה מלכתחילה 
לא היתה בעיה כלשהי עם החוק הזה. אבל מסתבר שגם 
אחרי החלטת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל כן 
להסכים למתווה שהוצע השבוע, גם אז ליברמן לא מצמץ. 
בתחילת השבוע אמר לי גורם בכיר המצוי בעניינים, 
שהסיפור של ליברמן הוא לא חוק הגיוס והחרדים. הסיפור 
שלו הוא פגיעה ישירה שחטף מנתניהו. לפי אותו גורם בכיר 
היה משבר אימון חריף מאוד בין ליברמן ונתניהו. נתניהו, 
המצוי עכשיו בעמדת חולשה בגלל בעיותיו המשפטיות, 
נאלץ להסכים לכל דרישה של ליברמן. אבל כל זה לא 
עזר, ליברמן שיצא חלש מול החיסול שלא היה של הניה, 
החליט הפעם להיות חזק מול ראש ממשלה מוחלש שהוא 

חפץ לנקום בו. 
כדי שיהיה ברור, להערכתי מערכת הבחירות הקרובה 
תסתיים בניצחון מוחץ בהרבה של הליכוד ונתניהו. הרבה 
מעבר לתוצאה של 35 מנדטים. למפלגות הקטנות יהיה 
קשה להתמודד מול הסחף האדיר שיהיה לכיוון הליכוד. 
הזכרתי את המפלגות הקטנות - זולת המפלגות החרדיות. 
אינני יודע בשלב הזה לומר אם ש"ס ויהדות התורה יצליחו 
שוב להביא הישג מדהים של שמונה מנדטים כל אחת, אבל 
כן אפשר לומר בוודאות שהמפלגות החרדיות יישארו עם 

כוחן, מי פחות ומי יותר. 

ועכשיו קצת לחשבון נפש בעניין ליברמן. לאחרונה, לא 
מעט אנשים שואלים אותי. מדוע אתם מתייחסים לליברמן 
כלגיטימי ואילו ליאיר לפיד כלא לגיטימי? מדוע עם ליברמן 
אתם כן מדברים ומוכנים לשבת איתו באותה ממשלה, ואילו 
עם לפיד אתם לא מוכנים לכלום. את האמת? עד השבוע 
עוד עניתי את מה שנכון, לפיד אמר ועשה נגד הציבור 
החרדי, ואילו ליברמן רק מקשקש אבל לבסוף לא עושה 

צעדים נגד היהדות החרדית. 
אני חושב שאחרי כל מסע ההסתה שלא צלח שניסה 
ליברמן לעשות נגד הציבור החרדי, הגיע הזמן לומר לו 
עד כאן. לא ייתכן שנתייחס ללפיד כלא לגיטימי, ואילו 
את ליברמן אנחנו נסכים להכיל. צריך שיהיה ברור לכולם, 
מבחינת הציבור החרדי כמו שלפיד הוא אויב היהדות 
החרדית, אותו הדבר צריך לחול גם על ליברמן. גם ככה 
האיש הזה לא היה כזה מוצלח בתפקידו כשר ביטחון. הוא 
לא כזה מטאור גדול. וייתכן שהוא בכלל לא יעבור את 
אחוז החסימה בבחירות הקרובות, אבל במידה וליברמן 
כן יעבור, המפלגות החרדיות חייבות לשים אותו על אותה 
משבצת בה נמצא יאיר לפיד. אינני מאשים איש בחברות 
עם ליברמן, אך בתקופה האחרונה ברור לכולם שהוא חצה 
קווים אדומים כלפי המגזר החרדי. אסור לשכוח לו את זה 

ביום פקודה, שיגיע מתישהו.

המרוויחים והמפסידים

אחרי החלטת הכנסת לצאת לבחירות חוזרות, זה הזמן 
לסמן את המפסידים הפוטנציאליים, כמוהם גם המרוויחים 

הפוטנציאלים.
נתחיל בזה שבחירות עולות למדינה הרבה מאוד כסף, 
משכך, קיצוץ בלתי נמנע יבוא על אזרחי ישראל בטווח 
של השנה הקרובה. המפסידים העיקריים מקיצוצים כאלו 
ואחרי הינם האוכלוסיות המוחלשות. אלו יכולים להיות 

הקשישים, הנכים, משפחות ברוכות ילדים ועוד. 
יועצי  יהיו  הגדולים  המרוויחים  הזה  בעניין  מנגד, 
התקשורת והאסטרטגיה. בעלי הדפוס והניו מדיה. תוך 
חצי שנה שני קמפיינים של בחירות זה לא עניין של מה בכך. 
ועכשיו לפוליטיקאים שעשויים להרוויח מן העניין. בראש 
ובראשונה אלו נפתלי בנט ואיילת שקד. שקד ובנט שנבעטו 
מהמפה הפוליטית מקבלים עכשיו את הזדמנות חייהם, 
עליה הם לא חלמו כלל. בכל הנוגע לאיילת שקד זה כבר 
ברור שהיא תהיה המרוויחה הגדולה מהבחירות החוזרות. 
לגבי נפתלי בנט, גם הוא עשוי להרוויח מהבחירות. חיבור 
נכון עם איחוד מפלגות הימין והוא במשחק הפוליטי שוב, 
בלי הפסקה של יום אחד בכהנו כשר מהממשלה עד אחרי 

הקמת הממשלה הבאה. 
מרוויחה נוספת מהבחירות החוזרות הללו היא מפלגת 
העבודה. המפלגה הזו שהתרסקה בבחירות האחרונות 
מקבלת הזדמנות נוספת להתחזק ולהחזיר לחיקה לפחות 

חמישה מנדטים. קמפיין נכון, ליהוק מושלם של אישיות 
רצינית ואחראית ליו"ר המפלגה והיא תקבל מספר דו ספרתי 

על חשבון כחול לבן. 
המפסיד הפוטנציאלי של בחירות חוזרות זה בני גנץ. 
אם הוא לא ישחרר את עולו של יאיר לפיד מעליו, אזי 
שאת ההישג המדהים הזה של 35 מנדטים יהיה לו קשה 
מאוד לשחזר, כמו גם האפשרות שלו לכהן כראש ממשלה. 
בנימין נתניהו הוא מרוויח פוטנציאלי הנוסף כאן. במידה 
ואכן גוש הימין יתחזק באותם ארבעה מנדטים אולי גם 
חמישה שהלכו לאיבוד בבחירות האחרונות, ניתן יהיה 
לומר שהבחירות החוזרות הללו השתלמו במיוחד לאדם 

אחד, קוראים לו בנימין נתניהו.

דמו אינו הפקר

בשבוע שעבר כולנו הזדעזעו לראות את סרטוני הוידאו 
של הנער המיוחד שהוכה ע״י שוטרים. מן הסתם, קוראיי 
הנאמנים יודעים היטב על מה אני מדבר. אין איש שלא 
הזדעזע. אפילו יאיר לפיד הוציא הודעת גינוי למקרה 

המזעזע הזה. 
חלף יותר משבוע מאז הנער הזה הוכה ונעצר על לא 
עוול בכפו, נעצר כשהשוטרים שעצרו אותו שמעו בבירור 
שהוא ילד מיוחד, שמעו והבינו שהם עושים מעשה שלא 
ייעשה. הודעות הגינוי למקרה המזעזע הזה הגיעו מכל 
מקום אפשרי. אבל, ממקום אחד לא הגיעה כל הודעת 
התנצלות. ניחשתם נכון, משטרת ישראל. היא עדיין לא 
טרחה להתנצל על המקרה הזה, אולי בגלל האגו ואולי בגלל 
שהנער האומלל הזה שהוכה כך איננו אתיופי. הוא חרדי. 
נכון, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בחירות. והסיפור של 
הנער שהוכה עלול להישכח, אבל אנחנו )קבוצה של אנשי 
תקשורת חרדים( לא נרפה מהסיפור. לא נרפה משום שאני 
חושב על הנער הזה ומה שעובר עליו. אני חושב על זה 
שחייו לא יחזרו להיות כמו שהיו. אני חושב על זה שלא 
ייתכן ששוטרים שמעדו יישארו בתפקידם. חושב על זה 

שלא ייתכן שהם יישארו עוד יום אחד במשטרה. 
צריך להבין, אני מאלו שחושבים שצריך כאן משטרה 
חזקה. משטרה שלא פוחדת להילחם בפורעי חוק. אני חושב 
שרובם ככולם של השוטרים הם אנשים שעושים את מלאכתם 
נאמנה. ודווקא בגלל זה, לא ייתכן שאותם שוטרים שהיכו 
עד זוב דם נער מחינוך מיוחד יישארו במשטרה. שוטרים 
אמורים להפעיל שיקול דעת בבואם לעצור מישהו, אמורים 

לזהות אדם ששייך בכלל לחינוך מיוחד. 
משטרת ישראל משקיעה כל כך הרבה מאמצים בהידברות 
עם הציבור החרדי, כל כך חבל שמקרה מזעזע זה שלא בא 
בשום צעד מצידה של המשטרה, יגרום לכך שרבים רבים 
בתוך המגזר החרדי ימשיכו לחוש שהמשטרה רודפת את 

הציבור החרדי במקום לשרת אותו ככל אזרחי ישראל.

ושוב איתכם
אף אחד לא האמין שליברמן יקח את האיבה האישית לנתניהו לפסים שכאלו ויגרור את המדינה כולה לבחירות 
• המרוויחים והמפסידים – גנץ מול נתניהו, שקד ומפלגת העבודה • וגם: אסור להרפות מהפרשה החמורה של 

הכאת הנער המיוחד בידי שוטרים



חכם מה הוא אומר / דוד חכם
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מלחמת ששת הימים

אזי בשבת הקרובה  רגילים,  אם אתם חרדים 
אנחנו נשיר "ברוך א-ל עליון… והוא ידרוש 
נפש  תוגיון  אנא  עד  הנדחה,  עיר  לציון, 
נאנחה" ולמחרת, ביום ראשון, כ"ח אייר, נמשיך כרגיל 
מהיותה  ציון  העיר  שוחררה  היום שבו  זה  אין  כאילו 
עיר נידחה, וכאילה לא פסקה התוגה והנפש הנאנחה. 

סיום  עם  שנה,   52 לפני  באמת,  קרה  כשזה  אבל, 
לא  זה  קורה.  שזה  האמינו  לא  האנשים  המלחמה 
יום רגיל משום כיון וצורה. היתה שמחה אדירה  היה 
שכמותה לא שמח העם היהודי מאז נחרב בית המקדש 

לפני כ2,000 שנה.
לא רק שירושלים העתיקה חזרה לידי היהודים, אלא 
גם  בנו  שהתקיימו  כך  ניסים,  עם  מלחמה  היתה  שזו 
"ְּבׁשּוב  המזון:  ברכת  לפני  בשבת  שנשיר  הפסוקים 
ְׂשחוֹק,  ִיָּמֵלא  ָאז  ְּכחְֹלִמים.  ָהִיינּו,  ִצּיוֹן  ֶאת-ִׁשיַבת  ה', 
ִּפינּו  ּוְלׁשוֵֹננּו ִרָּנה". ולא רק זאת, אלא שזה היה מלווה 
ה'  ִהְגִּדיל  ַבּגוִֹים  יֹאְמרּו  ש"ָאז,  פלא  ודרכי  בניסים 
ַלֲעׂשוֹת ִעם-ֵאֶּלה", כי המלחמה הזו היתה לא טבעית. 
כשחילונים  בתשובה,  חזרה  של  גל  גם  הובילה  והיא 
שלא האמינו בה', אמרו לעצמם חייב להיות פה משהו 
החלו  למעשה  ואז  טבעי.  הסבר  לזה  אין  יותר.  גדול 

מעמדה ועוצמתה של ישראל להיבנות בעולם.
מובן  זה  העצמאות",  "יום  את  חוגגים  לא  כשאנחנו 
יותר. משום שמדובר ביום מורכב הרבה יותר, זו היתה 
הציונית-חילונית  התנועה  של  רשמי  וניצחון  הכרעה 
מול רבני הדור החרדים שרצו לראות את הדברים קורים 
בצורה אחרת. אבל מלחמת ששת הימים, היא ניטרלית 
מבחינה זו, ולא רק זאת אלא שהיה ברור גם לחילונים 
שלא מדובר ב"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", 
שהרי לא כמו היום שאכן ישראל צברה עוצמה צבאית, 
ישראל לפני מלחמת ששת הימים היתה בחרדה גדולה 

עם תחזיות של עשרות אלפי הרוגים.
טרור  עדיין  יש  נבנה.  לא  עוד  המקדש  בית  אמת, 
ירושלמי  בתלמוד  חז"ל  אמרו  כבר  אבל  ברחובות. 
קימעה  בתחילה  ישראל  של  גאולתן  היא  ש"כך 
קימעה". אנחנו לא אמורים לצפות שהכל ישוב על כנו 

ביום אחד. אבל אנחנו כן צריכים להודות ולהלל על הטובות 
שעשה לנו הקב"ה. וגם אם לא קבעו זאת כיום משתה ושמחה 
בדומה לחנוכה ופורים בהם אנו מודים על הניסים והנפלאות 
להודות  פרטי,  באופן  אפשר  עדיין,  והנחמות.  והתשועות 
ולשמוח, כמו בימים ההם, מיד אחרי שחרור ירושלים, כשכל 
כך  ולהלל.  להודות  רבה  בשמחה  הכותל  אל  נהרו  החרדים 

בזמן הזה.
אי ההכרה בכך שחזרנו לירושלים עליה אנו מתפללים בכל 

יום, היא הרבה מעבר לאדישות מול טובו של הקב"ה. היא 
שחלו  ולתמורות  סביבנו,  לנעשה  לאדישים  אותנו  הופכת 
שפשטה  הציונית,  בתנועה  להילחם  ממשיכים  אנחנו  בעם. 
רגל מזמן. אנחנו ממשיכים להילחם את מלחמות העבר, ולכן 

קשה לנו להכיר בניצחון של מלחמות ההווה.
אם זה היה קורה בנושא בודד, ניחא. אבל זה קורה בשורה 
של נושאים, ולדוגמה עולם האינטרנט. האינטרנט כבר קיים 
עמוק עמוק במחוזותינו, בכל בית רבני יש חיבור לאינטרנט. 
והמלחמה  ביתו.  בני  אזי  משתמש,  עצמו  שהרב  לא  אם 

האמיתית כיום היא בכלל לא בתחום האינטרנט, אלא 
של  בדור  ביום  חיים  אנחנו  האנשים.   של  ליבם  על 
שפע שבו הסיכון העיקרי הוא "וישמן ישורון ויבעט". 
תכני  בו  יש  תוכן.  של  כלי  הכל  בסך  הוא  האינטרנט 
תורה בהיקפים שלא יאמנו, תכני חסד וקמפיינים של 
תרומות לעולם התורה וגמילות חסדים, בהיקפים שלא 
יאמנו. לצד זאת יש בו גם תכנים סתמיים עד שליליים 

בהיקפים שלא יאמנו. 
בדור העבר, כשאנשים באמת הרגישו שעולם התורה 
נחרב ועל כל יחיד מוטלת האחריות לשקם את העם, 
להיות חלק מהקבוצה, אז היה קל יותר שלא להיגרר 
לשוליים. אבל כיום בדור השפע, עשרות אלפי בחורי 
אנשים  וכו'.  סמינרים  כולל, מוסדות,  ישיבות, אברכי 
כבר פחות חשים במאבק. "כי תוליד בנים ובני בנים, 
של  האתגר  בפני  עומדים  אנחנו  בארץ",  ונושנתם 
הדור  חלוץ.  דור  כל  של  והרביעי  השלישי  הדור  בני 
ומי  ממזרח  מי  השואה,  אחרי  לארץ  הגיע  הראשון 
אתגר  והיה  הדרך.  בתחילת  פה  היה  הכל  מהמערב, 
עצום לבנות את הכל מחדש, ולהחזיר עטרה ליושנה. 
הרבה מאוד ניצולי שואה אמרו "אנחנו נקים משפחה 
והרחיב  הגדיל  השני,  הדור  בנאצים".  וננקום  גדולה 
נולד  הדור השלישי  הדור הראשון. אבל  את מפעלות 
כבר אל תוך הפינוק. כבר לא היה צריך להקים דברים 
מאפס, אלא להרחיב את הקיים. הדור הרביעי כבר חי 
בשגרה. שיגרה שעשויה להפוך למייגעת כשאין אתגר, 

תחושת יוזמה ושליחות.
מי  וכי  נפקחות.  והעיניים  גוברת  הסקרנות  וממילא 
זוכר בעבר תקופה שהעיתונים פרסמו בכל ימות השנה 
חופשים ונופשים במלונות כשרים בהשגחה צמודה?! 
לאינטרנט.  וחיבור  זולות,  טיסות  השפע,  בדור  ואבל 
אנשים מחפשים ליהנות, לראות עולם. זה לא שבגלל 
אלא  הרוחנית,  ברמה  יורדים  אנשים  אינטרנט  שיש 
יורדים  אנשים  שליחות,  ותחושת  חיות  שאין  בגלל 
אדם  אם  תעזור,  לא  הכלי  מול  המלחמה  ברוחניות. 

צריך להתמודד מול שגרה וחוסר משימה.
תחושת  לו  שיעניק  למשהו  למשימה.  זקוק  הצעיר  הדור 
למלחמת  חדש.  דבר  של  לבנייה  שליחות  ואתגר,  שותפות 
ששת ימי החול, בהם יהיה אתגר של בניית עולם של קודש. 
להכיר  צריך  בכך,  להכיר  כדי  אבל  הנוכחית.  המלחמה  זו 

במלחמות, בנצחונות, ובניסים, ולהודות לה' על מה שנתן.
ואז אפשר לכוון היטב בברכת המזון: ְוַעל ַהּכֹל ה' ֱא-ֹלֵהינּו 
ַחי  ָכל  ְּבִפי  ִׁשְמָך  ִיְתָּבַרְך  אוָֹתְך,  ּוְמָבְרִכים  ָלְך  מוִֹדים  ֲאַנְחנּו 

ָּתִמיד ְלעוָֹלם ָוֶעד.

מתי הורביץ/ מתכנת ובלוגר



ההבדלים בין יום העצמאות ליום ירושלים מנקודת מבט חרדית • ולמה הזקוק הדור הצעיר 
כדי לקבל תחושת שותפות ואתגר בישראל של ימינו?
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חודש הרחמים

בוטה,  אמירה  חברים׳.  אין  ׳בפוליטיקה 
ובד״כ  כדאיות  חישובי  הכל   - שמשמעותה 
שרידות. השותפות החדשה כחלון-ליברמן, הינה 
שותפות חברית של ׳נפגעי נתניהו׳, שביחד מרגישים מספיק 
למעשה  כחלון  נתניהו. משה  בנימין  מול  לעמוד  בכדי  חזק 
הכריז על חזרה הביתה-לליכוד. אפילו המקומות העתידיים 
האחרון  ברגע  והוסכמו.  סוכמו  הבאה,  לכנסת  ברשימה 
התנתה סיעת כולנו )עוד יש דבר כזה?( שחתימתה על הסכמי 
ביתנו-ליברמן.  ישראל  סיעת  בחתימת  מותנית  הקואליציה 
בכדי  עצמאות  של  מינימום  על  ושמר  הפתיע  כחלון  משה 
להבטיח לו ולסיעתו שרידות, שלא יבלע ויעלם. הפעם איווט 
ליברמן מספק לכחלון גלגל הצלה. מאידך, הצהרות כחלון 
וסיעת כולנו שלא יכנס לקואליציה של 60 ח"כים, מספקות 
גלגל הצלה לאיומי ליברמן. שותפות שכולה חישובי כדאיות. 
לחברים.  שלו  הלויאליות  בחוסר  ידוע  נתניהו  בנימין 
הלשעברים  רשימת  המחיר.  את  ומשלמים  סובלים  נאמניו, 
לכנסת.  הליכוד  מרשימת  בהרבה  גדולה  ובלשכה,  בליכוד 
עד היום זה הצליח, למרות שיותר מפעם זה גרם לו להזעה 
כוורת,  ואין  אין חברים  לנתניהו  וסחיטות.  מוגברת, לחצים 
מהיועצים  חלק  הגרעינית.  המשפחה  בחוג  נסגר  הכל 
משותפים בהתלבטויות, זכות נוכחות, ללא זכות הצבעה. את 
רב, הלך-לו. שורה  נתניהו רכש בכישרון  ׳׳הקוסם״,  הכינוי 
של הימורים שהצליחו, שרידות עד כדי שינוי כוח המשיכה 
ימין מובהקות בכדי למשוך בעול, הקנו לו  ומיטוט עמדות 

את הכינוי המחייב. 
הדרמה של השבוע האחרון הייתה נחסכת, לו נתניהו לא 
היה יוצא בקמפיין ׳גוועלד׳ נגד שותפיו לדרך, הימין-החדש 
בראשות שקד-בנט. 780 מצביעים נוספים! 4 מנדטים לימין 
בל״ד- כחול-לבן,  יהדות-התורה,  לליכוד,  פחות   1 החדש, 

הימין  לגוש   62 ושונה.  מחדש  נכתבת  וההיסטוריה  רעם, 
ללא ליברמן בכנסת ה21 והיידה, יש ממשלה שליברמן זוחל 
אליה ללא תנאים. בנימין נתניהו, לא סולח ולא מוותר, בקרב 
והניצחון בבחירות  הבחירות אין חברים. האגפים מופקרים 

לא יכול לבוא לידי מימוש קל, זול, יעיל ומהיר. 
היו בטוחים שיש להם שובר שוויון.  נתניהו  בלשכה של 
ניהלו מו״מ עם 2 ח"כים בעבודה ולפחות 2 ח"כים בכחול- 
קיום  של  היסטוריה  אין  לרוה״מ  אמינות.  הבעיה,  לבן. 
הבטחות. החוק הנוכחי לא מאפשר לפורשים לקבל תפקיד 

נוכחית  ברשימה  להתמודד  להם  מאפשר  ולא  בממשלה 
בכנסת הבאה. בדיעבד ההצעה לפורשים, יו״ר ועדה חשובה 

בכנסת הנוכחית ומינוי לשגריר בעתיד, לא מספיק מפתה. 
לאבי גבאי שסופו הפרלמנטרי תלוי בפיזור הכנסת הוצע 
תפקיד שר הביטחון, מתוך הבנה שיביא איתו לפחות את ח״כ 
אלוף מיל טל רוסו, ויוכל לפלג את סיעת העבודה המונה 6 
ח"כים. מספיק שליש חברי סיעה קיימת, בכדי ליצור סיעה 
חדשה וכן לקבל תפקידים ביצועיים, כבר בכנסת הנוכחית. 
ההתנגדות העזה בקרב חברי הסיעה שכן רואים לעצמם עתיד 
בסיעת העבודה המצטמקת ולא יפה לה, ציננה את הלהט של 

אבי גבאי.
המשבר נוהל מהרגע הראשון על ידי נתן אשל. אשל נאמנו 
הפרטנרים  בקרב  המעטה  בלשון  ׳אהוד׳  לא  נתניהו,  של 
חצאי  ספינים,  בספקולציות,  חמור  עודף  הפוטנציאלים. 
מזדמנים  לדוג  בכדי  חכה  לזרוק  הקבועה  והשיטה  אמת 
שונה  הסיטואציה  במטרה.  חיבלה  היא  הפעם,  הועילה  לא 
כשאין אופציות נוספות, כשהברירה יחידה. רק עם ליברמן. 
העריקים הפוטנציאלים ׳פחדו׳ שמשתמשים בהם, רק בכדי 
אשל  שיטות  יזנחו.  הם  האמת  ברגע  ליברמן,  על  לאיים 
הפעם לא הצליחו. בעבר היו מספר ברירות ואופ׳, בזה נתן 
אשל מומחה. לו רוה״מ היה מנהל זאת אישית, שקוף, ללא 

ספינים, ייתכן והיה אחרת. 
נתניהו  בנימין  את  משמרת  חוזרות,  לבחירות  הליכה 
הקרוב.  אוקטובר  עד  לפחות  חודשים.   5 לעוד  בשלטון 
גדול.  חברים   40/45 בת  סיעה  בראש  מחוזק  לחזור  הסיכוי 
ובעיקר, ללא צורך נואש בליברמן. כשלא יצטרכו את ליברמן 
לכרסם  הולך  ליברמן  לו.  יאפשרו  באם  פנימה,  יזחל  הוא 
המרכז  ׳חיזוק׳  היוצא  הפועל  מנדטים,  מספר  בכחול-לבן 
יכול לצאת בשכרו. מאידך לא מכניסים ראש  ימין! הפסדו 
בריא למיטה חולה, בהכרה. במזרח התיכון, 3.5 חודשים זה 

נצח, אפילו הים של עזה יכול להתייבש.
לסיעה  יתרום  לא  הליכוד,  בסיעת  משולב  כחלון  משה 
בהליכה  זכה  להם  המנדטים   4 קולות  כל  את  המשותפת 
ביבי׳.  ׳רק לא  עצמאית. חלקם מנדטים ששותפים לאג׳נדה 
שאבדו.  ימין  קולות   250.000 יחזרו  ולימין  לליכוד  מאידך 
קהל  ליהדות-התורה  משמעותית.  להיפגע  יכולה  ש״ס  גם 
מצביעים נאמן ושמרני. איחוד מפלגות הימין יחזיר הביתה 
קולות שהלכו לימין החדש ויתחזק. השאלה הפתוחה, שקד-

בליכוד,  להשתלב  יכולה  ששקד  מסתמן  באם  לאן?  בנט 
אישית.  רוה״מ,  עם  האיבה  קלוש.  בנט  נפתלי  של  הסיכוי 
זו  שקד  לאילת  שקד,  את  לפחות  לקלוט  ישמח  ליברמן 
קואליציה  להרכיב  יוכל  נתניהו  באם  חוזרת,  התאבדות 
בלעדם. בכל מקרה שקד-בנט איתנו לפחות לעוד 5 חודשים.  
ימין  גוש  ולהעז,  להפתיע  יכול  נתניהו  שבנימין  המפץ 
מאוחד, כולל כחלון, איחוד מפלגות הימין, בנט-שקד ואולי 
ש״ס. אין סיטואציה שיהדות-התורה תתמודד בגוש. גוש ימין 
גדול ומאוחד, יכול לצבור 45/50 מנדטים, בצירוף החרדים 
ויש לנתניהו קואליציה יציבה, שיכולה לחוקק כרצונה. יהיה 
מעניין ומרתק. הליכה עצמאית של רסיסים שוב תאבד קולות 

ימין. 
המפלגות החרדיות יעבדו בטירוף. כל מה שהיה עד היום 
והשבת.  עולם-התורה  הצלת  על  האמיתי  במאבק  יתגמד 
אנשים יגיעו מחו״ל, המאמץ יהיה כביר! גדולי ישראל ינדדו 
יוותרו על אף קול. תהיה  ומעיירה לעיירה! לא  מעיר לעיר 
הפלג-הירושלמי  קולות  של  הביתה,  חזרה  אמיתית  זליגה 
עם  המזוהה  איש  שילוב  בעבר.  היה  כבר  זה  וירושלמים, 
הפלג הירושלמי במקום התשיעי, יבטיח ויבטח את השמיני 
׳יוקרב׳ על  והתשיעי. חבל רק שחודש הרחמים והסליחות, 

מזבח הבחירות. פתיחת זמן אלול תדחה לחודש חשוון. 
בחירות  מערכת  עוד  לשרוד  בכדי  חזק  בישראל  המשק 
יהיה  מה  האמריקאית?  השלום  יזמת  עם  מה  קצר.  בזמן 
פנסיות  הדיור!  בבעיות  שנעצר  הטיפול  עם  מה  בעוטף? 
הדמוקרטיה  בריאה,  לא  להקפאה  נכנסת  המדינה  לעולים? 
נתניהו  יעילה!  שהכי  בטוח  לא  טובה,  הכי  השלטון  שיטת 
׳יתארגן׳ עם ידידו הנשיא האמריקאי, כדי שפרסום התכנית 
על  גם  להצליח!  בסיכוייו  תפגע  לא  למזה״ת,  הגרנדיוזית 
ע״י  מסונדל  הוא  בינתיים  במזומן.  לשלם  עתיד  נתניהו  זה 
מועדי שימוע  על  דיברנו  לא  עדיין  מהימין הקשה.  שותפיו 
שיעלו  צוללות  על  ואפילו  שיידחו,  אישום  כתבי  שיידחו! 

ממעמקים חזרה. 
לפחות תיק המעונות נגמר השבוע בפשרה מאכזבת מצד 
הפרקליטות. משפחת נתניהו ועו״ד יוסי שגב ניצחו בגדול. 
בשאר  הסיכויים  על  מעידה  המעונות  בתיק  ההצלחה  האם 
לעצמו  קנה  ונתניהו  ייתכן  בהחלט  יגידו.  ימים  התיקים!? 
זמן נוסף. חלק מהברכה לשנה החדשה הבאה עלינו לטובה! 

שנת בחירות מוצלחת.

זעקת אלול תקבל משנה משמעות במפלגות החרדיות, שיוצאות לקרב מכריע 
כשהפעם הנושא המרכזי הוא חוק הגיוס ⋅ נתניהו יצטרך להפגין את יכולותיו מול 

ליברמן, ועל הדרך לנסות ולהפריד לצמיתות את הצמד בנט-שקד

עו"ד יצחק שינפלד 
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כ"ו אייר תשע"ט 1431/5/19

מראות ל''ג בעומר תשע''ט בחצרות הקודש

צילומים יעקב כהן, שלומי טריכטר ודרך המלך

האדמו''ר מבאיאן

האדמו''ר מנדבורנה

האדמו''ר מבעלזא

הגרי''ג אדלשטיין

זקן הראשונים לציון הגר''א בקשי דורון

האדמו''ר מביאלא ב''ב

האדמו''ר מדאראג

האדמו''ר מסאדיגורה

האדמו''ר מצאנז

האדמו''ר מסאווראן

האדמו''ר מפינסק קרלין האדמו''ר מקאליב

האדמו''ר מסערט ויז'ניץ

האדמו''ר מלעלוב



15 כ"ו אייר תשע"ט 31/5/19

 הגר''ש כהן

האדמו''ר מתולדות אברהם יצחק

האדמו''ר מתולדות אהרן

הגאב''ד הגרי''ט וייס הראש''ל הגר'י' יוסף

הגר''א עפג'ין ישיבת אורייתא במירון

האדמו''ר מרחמסטריווקאהגרי''מ שכטר

הגרב''מ מינצברג רב קהילת המתמידים

הגר''ח קנייבסקי

האדמו''ר מויז'ניץ

האדמו''ר ממודז'יץ

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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