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מדינה בסערה: בני העדה האתיופית שיתקו 
את עורקי התחבורה המרכזיים במדינה

"אני מקווה שהבן שלי יהיה 
הקורבן האחרון"

מדינת ישראל נחלקה השבוע בין סימפטיה ותמיכה במחאתם של בני העדה האתיופית, לכעס על כך שהמחאה 
ועורקי התחבורה המרכזיים במדינה  ע"י חלק מהמפגינים,  וונדליזם  ננקטו פעולות של אלימות  יצאה משליטה, 

שוקו למשך שעות ארוכות • ימים של מחאה

אוריאל צייטלין 

צילום: דוברות המשטרה, 

ויקיפדיה

ישראל הייתה השבוע למספר שעות מציאות 
נשדדות,  ניידות משטרה  אבנים,  רחוק:  מדמיון 
שלמים,  אזורים  על  עוצר  באש,  עולים  רכבים 

בקבוקי תבערה ועוד מכל הבא ליד. 
למוות  נורה   ,20:08 בשעה  ראשון,  ביום 
סלומון טקה, נער ישראלי ממוצא אתיופי בן 18 
"נירים"  למועדון  בסמוך  בחיפה.  חיים  מקריית 
מהעדה  צעירים  מועסקים  בו  חיים,  בקריית 
האתיופית, נורה טקה על ידי קצין משטרה שהיה 
התפרסמו  האירוע,  בתחילת  אזרחי.  בלבוש 

לאירוע  הראייה  מעדי  חלק  שונות.  גרסאות 
אם  נוסף  וצעיר  טקה  את  שאל  הקצין  כי  סיפרו 
רדף  הוא  נמלטו,  וכשאלו  בשוד,  מעורבים  הם 
גרסת הקצין  זאת,  לעומת  וירה בטקה.  אחריהם 
וילדיו  אשתו  עם  בסביבה  נכח  שהוא  הייתה 
כשהבחין בקטטה בין צעירים. לדבריו, כשניסה 
להפריד ביניהם, הם החלו לתקוף אותו וליידות 
לחייו  מיידית  סכנה  שחש  והוא,  אבנים,  לעברו 
ירה  בגופו,  חלקים  במספר  שנפצע  ולאחר 
להריגה,  בחשד  במח"ש  בחקירתו  באקדחו. 
מסר הקצין כי הכדור ניתז מהקרקע ופגע בטקה 
בחזהו. השוטר שוחרר למעצר בית. עקב טענתו 
לאיומים על חייו, מעצר הבית מבוצע בבית מלון 

ולא בביתו של השוטר.
ביום שלישי השבוע, בהלווייתו של טקה, נכחו 
אלפי אנשים וליוו את טקה בדרכו האחרונה. דוד 

טקה, אביו של סלומון, אמר בפתח מסע ההלוויה 
כי משפחתו דורשת צדק. "אני מקווה שהוא יהיה 
אנחנו  שלי,  הבן  על  תבכו  אל  האחרון.  הקורבן 
ויימצא  לו  המגיע  את  יקבל  שהרוצח  דורשים 
הצדק. תעזרו לי במאבק הזה", אמר. האב סיפר 
שבנו היה אדם רגיש ואופטימי בעל שמחת חיים. 
האב המשיך אמר: "האדם הזה רוצח", זעם אביו 
של הצעיר שנורה למוות, "איך הוא הרג את הבן 
שלי בדם קר? זה ילד. אני רוצה לומר לכם דבר 
אחד: אתם רואים מה קורה פה, האדם שרצח את 
שלנו  הילדים  מלון.  בבית  כרגע  יושב  שלי  הבן 
אי  מקבלים?  אנחנו  דין  ואיזה  מאתנו,  חלק  הם 
אפשר לשחק בנו, אנחנו לא בובות. אני נחנק ולא 
מצליח להביע את מה שאני רוצה. הוא הרג את 

הבן שלי".
בכל  אנשים  מאות  הפגינו  לאירוע  בתגובה 
בפעולות  נקטו  משטרתית,  אלימות  כנגד  הארץ 
הבעירו  ואזרחים,  שוטרים  ופצעו  הכו  אלימות, 
חסמו  לרכוש,  הרס  גרמו  ומכוניות,  צמיגים 
אתא,  קריית  צומת  בהם  וצמתים,  כבישים 
קסטינה,  אשקלון,  אשדוד,  איילון,  נתיבי 
ישראל.  ברחבי  נוספים  וכבישים  עזריאלי 
מדיניות המשטרה הייתה בתחילה שלא להיכנס 
לעימות עם המפגינים, אך לקראת שעות הערב 
הצירים  לפתיחת  המשטרה  פעלה  המאוחרות 

החסומים, והעימותים החריפו יותר.
ירי  מותו  בעקבות  אתיופיה  יוצאי  מחאת 
לאחר  גם  נמשכה  ז"ל  סלומון טקה  משוטר של 
חצות יום שלישי, במוקדים רבים. אחד המרכזיים 
שמשות  נופצו  שם  מלאכי,  קריית  היה  שבהם 
המקומית.  המשטרה  תחנת  של  הניידות  כל 
ו-33  מפגינים  ארבעה  פונו  באזור  מהמהומות 
שוטרים. כולם סבלו מחבלות קלות, ופרט לאחד 

שנשאר להשגחה בבית החולים כולם שוחררו.
בתום יממה של הפגנות אלימות ועימותים בין 
את  סיכמו  במד"א  למפגינים,  המשטרה  כוחות 
שהוציא  בהודעה  הפצועים.  של  המצב  תמונת 
הארגון נמסר כי עד כה טופלו 83 נפגעים, בהם 

וכבאי  עוברי אורח   9 26 מפגינים,  47 שוטרים, 
והשאר  בינוני,  במצב  פונו  מהנפגעים   5 אחד. 
באזרחים  מד"א  צוותי  טיפלו  בנוסף  קל.  במצב 
לעזרה.  ונזקקו  בפקקים  שעות  במשך  שנתקעו 
ושישה  משטרה  ניידות   19 לנפגעים,  בנוסף 
נגרם  נזק  ההפגנות.  במהלך  ניזוקו  אמבולנסים 
לניידות טיפול נמרץ של מד"א ולארבעה אופנועי 
"משעות  כי  אמרו  במד"א  הארגון.  של  חירום 
ניכר עומס רב  אחר הצהריים ועד שעות הלילה 
 101 החרום  למוקד  בפניות  משמעותית  ועלייה 
של מד"א וצוותי מד"א תוגברו במוקדים. בשטח 
תוגברו עשרות אמבולנסים וכ- 50 אופנועי חרום 

מיחידת האופנועים של מד"א".
של  ידה  ואזלת  הכלה  של  שעות  לאחר 
אלימות  מעשי  "לאור  כי,  נמסר  המשטרה, 
הקשים מצד מפגינים רבים, שהובילו לפציעתם 
האחרונה  היממה  במהלך  שוטרים  עשרות  של 
מפכ"ל  מ"מ  הנחה  שלטון,  בסמלי  ולפגיעה 
אלימות  גילוי  כל  לאפשר  לא  כהן,  מוטי  ניצב 
ופורעי  הסדר  מפירי  כנגד  בתקיפות  ולפעול 
כי,  רביעי  יום  בבוקר  נמסר  מהמשטרה  חוק". 
ע״י  אלימות  מחאות  המשיכו  הלילה  "במהלך 
הארץ  ברחבי  רבים  במוקדים  מתפרעים  אלפי 
ראשיים,  כבישים  בצמתים,  דרום,  ועד  מצפון 
בתוך הערים ומול תחנות המשטרה. מאז שלשום 
נפצעו  האלימות,  ההתפרעויות  במהלך  בלילה 
ידוי  אבנים,  זריקות  שוטרים,  מתקיפת  כתוצאה 
111 שוטרים, מרביתם  ובקבוקי תבערה  חפצים 
 136 כה  עד  עצרה  המשטרה  בשטח.  טופלו 
והפרה  ונדליזם  שוטרים,  תקיפות  בגין  חשודים 

בוטה של הסדר הציבורי".
התראיין  ארדן  גלעד  פנים  לביטחון  השר 
חשש  קיים  היה  כי  וחשף  צה"ל'  ל'גלי  הבוקר 
לחיי השוטרים ואמר כי המודיעין דיווח על כוונה 
על ירי חי נגדם. "המחאה הייתה בנושא לגיטימי 

אלימות  וברמת  בהיקף  אך  ומוצדק, 
חסרת תקדים", אמר ארדן, אך לאחר מכן 
גם הזהיר: "אם נראה שוב רמת אלימות 
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למשטרה  שוטרים,  או  אזרחים  נגד  כזו 
בכל  להשתמש  אלא  ברירה  תהיה  לא 
נוסף  לה".  שיש  הפגנות  לפיזור  אמצעי 
היה  כי  הוסיף  ארדן  המודיעיני  הדיווח  על 
ניסיון להצית תחנות משטרה ולפגוע בתשתיות 
לאומיות מדינה, וכינה זאת: "רמת אלימות שלא 
של  ההכלה  מדיניות  כי  הוסיף  השר  נראתה". 
הבנה  מתוך  מודעת,  החלטה  הייתה  המשטרה 
שכדי לפנות היקף כזה של מחאה בעת ובעונה 
הפעלת  נדרשת  "הייתה   – המדינה  בכל  אחת 
ולהסלמה  נוספים  לנפגעים  גורמת  שהייתה  כח 
מודע לסבל הרב שהציבור סבל  אני  באירועים. 
אתמול, עשרות אלפי אזרחים, ואני מצר על כך 
צער רב", אמר ארדן, שסיפר כי גם הוא ומשפחתו 
היו בין אלה שנתקעו בפקקי הענק. "אבל צריך 
שוטרים  עשרות  שיש  היא  שכשהתוצאה  להבין 
אף  אין  אבל  וכואב,  מאוד  חמור  זה  פצועים, 
במדינה  שעדיפה  תוצאה  זאת   – הרוג  מפגין 

דמוקרטית שרוצה לשמור על חופש המחאה".
סמוטריץ',  בצלאל  התחבורה  שר  כך,  בתוך 
עקב  שנוצרו  הענק  ופקקי  לשיבושים  הגיב 
המחאות ואמר: "קיבלנו מאות פניות והשתדלנו 
מורכב  תחבורתי  אירוע  היה  זה  לכולם.  לעזור 
בימים  הציבורית.  התחבורה  בהיבטי  צפוי  ולא 
כדי  לקחים  ונפיק  עצמנו  את  נתחקר  הקרובים 
באירועים  יותר  טוב  שירות  לכם  לתת  להיערך 
סמוטריץ  פרסם  ערב  באותו  בעתיד".  דומים 
שנזקק  מי  לכל  וקרא  שלו  הטלפון  מספר  את 
אישית  הודעה  לו  שישלח  ציבורית  לתחבורה 

ויטפל.

 יום שני למחאות

ביום רביעי שוב יצאו בני הקהילה האתיופית 
היו  הפעם  אולם  הארץ,  ברחבי  ענק  למחאות 
להפעיל  ניסו  לא  בהרבה,  מתונים  המפגינים 
ולא  כמעט  והאזרחים,  השוטרים  כנגד  אלימות 
פגעו ברכוש ורק חסימת כבישים הייתה המטרה 

שלהם – דבר שלא מעוד צלח.
"אנו  כי,  הבהירו  במשטרה  ההפגנה,  טרם 
לאלימות.  לא  למחאה  כן   – למפגינים  קוראים 
תוך  האלימות  את  להפסיק  בתקיפות  נפעל 
לרשותנו,  העומדים  האמצעים  בכל  שימוש 
במטרה למנוע המשך פגיעה בנפש, ברכוש ובכל 
על  הסדר  את  להשיב  מנת  על  הדרך  משתמשי 

כנו".
נחסמו  כבישים  כמה  כאמור,  ערב  באותו 
הקהילה  מנהיגי  לבקשת  אך  ספורות,  לדקות 
והמשפחה של סלומון טקה, לא נערכו עימותים 
חריגים ובמקום היו כ- 10 עצורים, כאשר שעות 
סופרות אחר תחילת המחאה, משפחתו של הנער 
היא  כי  אמרה  שוטר,  בידי  שנהרג  טקה  סלומון 
רוצה שהפגנות המחאה יחדלו עד תום השבעה. 
מוקדם יותר, מפקד מחוז חוף, ניצב פרץ עמר, 
הגיע לסוכת האבלים של משפחת טקה ומסר את 
תנחומיו. "אנחנו כואבים את המקרה הטרגי הזה, 
שזה  כמובן  אבל  האחרון.  המקרה  שזה  מקווה 
לא בידיים שלנו, הדינמיקה לפעמים כופה עלינו 
הוסיף:  עמר  עליהם".  שליטה  לנו  שאין  דברים 
"הקשר שלנו עם העדה הוא מצוין ואני מתכוון 
בבית  המפגש  בתחילת  אותו".  ולחזק  להמשיך 
חוף  מחוז  מפקד  אמר  חיים  בקריית  המשפחה 
לאב: "תהיה סמוך ובטוח שהדברים נחקרים עד 
מח"ש,  אלא  בחקירה  מעורבים  לא  אנחנו  תום. 

פי  על  נפעל  תום  עד  יתבררו  הדברים  וכאשר 
ההנחיות". האב השיב בתגובה לדברים: "אתה 
אחראי על המשטרה באזור. הבן שלי לא יחזור. 

אתה האחראי".
את  כואבים  "אנחנו  הוסיף:  המחוז  מפקד 
לסיום  לחכות  חייבים  אבל  הטרגי,  האירוע 
ניתן  אבל  הפיך,  בלתי  הוא  המצב  החקירה. 
לפעול  ביקשו  המשפחה  בני  לחקור".  לממ"ז 
עשרות  את  ולשחרר  הדין  משורת  לפנים 
שהמחאה  לאחר  אתמול  שנעצרו  החשודים 
לאלימה.  הפכה  טקה  של  שוטר  מירי  מותו  על 
בגלל  אנשים  עוצרים  ולא  עצרנו  לא  "אנחנו 
חמורות  עבירות  בגלל  אנשים  עצרנו  שהפגינו. 
הגיב  לעשות",  אפשר  מה  נבדוק  אבל  ביותר, 
"אני מתכוון  כי  הניצב  אמר  עוד  מפקד המחוז. 
לו  לתת  כדי  האבא  עם  בקשר  להיות  להמשיך 
יבוא לידי  להבין שכל מה שהוא מצפה שיקרה 
את  עושים  שאנחנו  להבטיח  יכול  אני  ביטוי. 
המקסימום שדברים יקרו בצורה הנכונה ונצמצם 

את התקלות לאפס".
"יש  כי  אמר  סלמון,  של  אביו  טקה,  דוד 
את  ועושים  העם  על  מגנים  שהם  שוטרים 
עבודתם נאמנה, אבל יש מעטים שאמנם התגייסו 
משתמשים  הם  אבל  נשק,  להם  ויש  למשטרה 
הדין".  את  להם  ייתן  שאלוקים  שלהם.  בכוח 
וורקה פנה למפגינים ואמר: "אני קורא להם לא 
לפגוע בנפש. אנחנו מעריכים שיצאתם להפגין, 

אבל סלמון לא יחזור. הוא כבר מת".
כמו כן, הגיע לנחם גם ראש הממשלה לשעבר 
להשיב,  אין  הנעשה  "את  כי  שאמר  ברק  אהוד 
המדינה  כל  ואת  אותנו  מחייב  הזה  האסון  אבל 
יוכל  לא  כזה  שאסון  ולהבטיח  מהייסוד,  לתקן 
שוב לקרות", ברק, שהקים מפלגה חדשה לפני 
כשבוע הוסיף: "זה שינוי שצריך לקרות גם בלב 
לוודא  צריך  בשלטון.  וגם  הישראלים  כל  של 
רקע  על  אפליה  תהיה  לא  המדינה  שבמוסדות 

צבע עור".
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לי בנחת לנתח במחשבתי את מה  ישבתי  נתקעו למשך שעות בפקקים,  בזמן שאחרים 
על  שחובה  טרגי  מקרה  הוא  הנער  של  שמותו  ספק  אין  לרגע  ישראל.  בארץ  פה  שקורה 
ספק  אין  לרגע  שני,  מצד  הללו.  האומללות  בדקות  שם  היה  מה  ולפרסם  לחקור  המדינה 
תוך  לנטרול מקור הסכנה,  לפעול  עליו  לחייו  סכנה  אזרח( חש  כל  )או  שבמקרה ששוטר 

שמירה על חיי אדם.
לאור כל זאת המחאה של יוצאי אתיופיה נגד גזענות מסוכנת, היא מחאה מוצדקת. הבעיה 
טמונה אם כך בעיתוי של המחאה, בעונה פוליטית רוויית יצרים ותככים שמביאה איתה כל 
מיני בעלי אינטרס באנרכיה לצרכי קמפיינים ומחנאות פוליטית. מה אם כן גורם לנו לשפוט 

את המפגינים הכואבים, זועמים, משתוללים, רומסים ופורקים תסכול?!
בשנים  בארץ.  מתקיימות  ופחות(  )יותר  אלימות  הפגנות  כמה  וראו  סביבכם  הביטו 
והטיפול  צוברת תאוצה מטורפת  חיי האזרחים  ושיבוש  דרכים  האחרונות תופעת חסימת 
ההססני של משטרת ישראל בעברייני הסדר הציבורי מעניק לגיטימציה בסגנון 'נעשה לו 

כהיתר'...
תשאלו אותי איפה הפיתרון? אשיב לכם ברורות, באכיפה והרתעה. לא יתכן שנדבר על 
הרתעה משטרתית רק כלפי מדיניות ביטחונית לאומנית, הרי אלמלא מוראה של מלכות - 
איש את רעהו חיים יבלעו. כמעט לכל אזרח נורמטיבי יכולה להיווצר סיבה למחאה במצב 
הקיים כיום בארץ, השאלה היא איך המשטר מאפשר פריקה אמוציונלית בצורה שתטיב גם 

עם הציבור שמביע מסר מחאתי וגם עם אזרחים תמימים שנמצאים בסביבה.
נגד  למחות  ברצונם  שאם  יפנימו  שהיא(  מחאה  )כל  מחאה  שמארגני  גם  הראוי  ומן 
ולא  המסר,  את  שיבטא  במיקום  נגדו  למחות  עליהם  כלשהו,  אדם  או  גוף  של  התנהלות 
בצעדים נגד אזרחים שאינם קשורים לסיטואציה. כי אם יש סיכוי לגייס הזדהות ציבורית עם 
המסר המחאתי, הוא ייהרס ברגע שיהיה קל יותר להזדהות עם המצוקה הציבורית הנגרמת 

בשל ההפגנה.
מוטלת  אוכלוסיה  קבוצות  בידי  שננקטות  המחאה  שיטות  על  האחריות  זאת,  ולמרות 
על גופי החירום במדינה והיא זו האמורה להציב גבולות. כל עוד הגבולות לא מתקיימים 
לאורך זמן, עליהם להפיק דו''ח על אפקטיביות ההרתעה נגד עברייני סדר ציבורי, ולבוא 

אל המחוקק לדרוש פתרונים.
לציון  ראויה  דוגמה קטנה להתנהלות  ומשטר,  גורמי ממשל  דנים בהתנהלות  ואם כבר 
בקרב ההנהגה הציבורית הוא דווקא בכל הסיפור הזה שר התחבורה הטרי בצלאל סמוטריץ' 
שהפיץ את מספר הנייד האישי שלו לטובת אזרחים שנתקעו ללא מענה של תחבורה ציבורית. 
כך נראית לקיחת אחריות שמרגיעה ציבור חסר אונים. ספציפית למקרה שלנו יצאו הצדדים 
לדרך כשהמוחים מקבלים את הסולידריות הציבורית, אך ככל שנטמעו האנרכיסטים בקרב 
המפגינים, עברה התמיכה הציבורית אל השוטרים האלימים בחסות החוק )לא שכל שוטר 

הוא כזה(.
של  הכועסות  האמירות  לוהטת,  אדומה  בנורה  לאותת  שאמורה  נוספת  נקודה  והנה 
אזרחים בימים האחרונים כללו לא מעט אמירות ציניות ומזלזלות בקהילת יוצאי אתיופיה, 

בהכללה מסריחה ומסיתה.
של  כמו  אלים  של  אקט  עם  אותנו  כשמכלילים  מסכימים  לא  חרדי  כציבור  אנחנו  אם 
שליסל, מחובתנו לפחות לקשוט עצמנו תחילה ולא לשחרר כל רסן כלפי קהילה שמסרה 
מכוננת  מאוד  תקופה  שמזכירה  במדבר  ארוכה  רגלית  )בהליכה  ארצה  בעלייתה  נפשה 

בהתהוות עם ישראל(.

הכותב הינו יועץ תקשורת ויח"צ

מסקי שיברו | מי הבא בתור

אנחנו לא מחפשים רחמים. אנחנו רק רוצים שיפסיקו לרצוח את ילדנו! יש מאות אירועים 
בהם בני הנוער מהקהילה האתיופית חוששים לצאת מהבית!

מזמן הכתובת הייתה על הקיר, אבל לאף אחד לא היה אכפת. ברור, למה שלמישהו יהיה 
אכפת? למאות ילדים ונערים נפתחים תיקים פלילים ללא הצדקה ואני רוצה לומר לכם למה 
לפני שהם  עוד  זה אומר שקוטעים את העתיד של הנערים  כי פשוטו כמשמעו,  זה חמור: 

מגיעים לצבא. אם זה לא שיטה, אז מה זה? 
נגד  שאני  כמובן  התעוררות!  לזה  קוראת  אני  אלימות?  וונדליזם?  לזה  קוראים  ואתם 
אלימות, במקום שהמדינה תיקח אחריות שוב היא מאשימה את הקורבן. אני אומרת שמשהו 
שאנחנו  לנו  ואומרים  דיין  ואין  דין  אין  שוטר.  בידי  נורה  ילד  שנה  חצי  כל  בבסיס,  רקוב 
אלימים? אמר לי פעם איש ציבור ידוע מאוד, אנחנו אהבנו אתכם כי אתם גרמתם לנו לאהוב 
את עצמנו, אבל אם לא תהיו נחמדים, אנחנו לא נאהב אתכם. אנחנו לא רוצים אהבה אנחנו 
מחפשים צדק! ומה חשבנו נתייחס לאוכלוסייה מסוימת בצורה מביישת במשך שנים ולא 
שעשה  שמי  הזמן  הגיע  היום,  מתמודדים  אנחנו  החוצה,  הכל  יוצא  עכשיו  כלום?  יקרה 

יתמודד עם התוצאות. 
יום  אנחנו מאוד אוהבים את המדינה ולא אוהבים את היחס כלפינו. ולגבי ההפגנה של 
שלישי, איפה היו השוטרים במשך שבע שעות?  מה זה כל השעות שהמשטרה קרא להן 
על  שעות  במשך  שחיכה  העם  לבין  הקהילה  בין  לקרע  לגרום  רצו  הם  לדעתי  "הכלה"? 

הכביש, כדי שיהיו ממורמרים וישנאו אותנו.
אותנו.  הצדיקו  וגם  המצב  את  הבינו  נאורים,  הם  ישראל  במדינת  האנשים  רוב  למזלנו   
אנחנו לא רצינו בזה עם זאת לא הייתה לנו ברירה. לצערנו למדנו מהטובים ביותר, מה שכן 
בחיים לא חשבנו שנגיע לארץ הקודש ונעמוד מול אחינו היהודים במלחמה. נכון להיום זה 
המצב כמה נחמד היה אילו יכולנו להיות שקטים ושלווים אך לצערנו לא כך המצב. במהלך 
להסתכל  צריך  בחיים  עוברים  שאנו  לניסיונות  ניסיונות.  המון  עוברים  אנחנו  שלנו  החיים 

כהזדמנות לגדול ולא לפחד להתמודד.

הכותבת היא אשת תרבות ומנהלת בי"ס לתיאטרון לילדים ונוער מהעדה האתיופית
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אנחנו כאן. שיבא יולדות

 בעזרת ה' הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר.  
יחד עם זאת, את עושה את מירב ההשתדלות:

את בוחרת ללדת בשיבא - תל השומר.

 בשיבא תיהני מחוויית לידה נעימה, מהצוות הרפואי והמיילדותי
הבכיר ביותר וממצוינות רפואית אשר יעניקו לך בס"ד לידה בטוחה. 

בשיבא ניתן לקבל מענה מיידי לכל סיטואציה רפואית מורכבת, 
 לצד הקפדה על דרישות ההלכה, שמירת שבת כהלכתה

וארוחות טריות בכשרות בד"צ.

 בקרוב! קורס הכנה ללידה
יום ראשון | י"ח בתמוז | 16:00-21:00

לרישום ולמידע כללי,
 מתאמת קשרי קהילה:

052-6667991
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יצחק לרר

אמר  נתניהו",  משטר  לסיום  יחד  "נפעל 
על  שעבר  בשבוע  הודיע  כאשר  ברק  אהוד 
שנחשב  ברק  אהוד  הפוליטיים.  לחיים  חזרתו 
לאיש עסקים בעולם שבחוץ, נהג מפעם לפעם 
לנטוש את העסקים ולהיכנס לפוליטיקה: יו"ר 
אלה  ועוד.  הממשלה  ראש  שר,  ח"כ,  מפלגה, 
היו תפקידיו של האיש לאורך השנים. הוא יותר 
מ-20 שנה בפוליטיקה, כאשר בתוך פרק הזמן, 

עזב את הפוליטיקה לפרקים.
כראש  לכהן  נכנס  רבין  יצחק   .1993 השנה: 
באותן  כרמטכ"ל  כיהן  ברק  אהוד  הממשלה. 
של  וההבאה  אוסלו  כשנות  הזכורות  שנים, 

ערפאת אל השטחים. 
פנה  הוא  מצה"ל  ברק  של  פרישתו  לאחר 
מינה   1995 ביולי  כבר  אך  פרטיים,  לעסקים 
הפנים  לשר  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  אותו 
שהספיק  הפעולות  אחת  ה-25.  בממשלה 
הענקת  על  ההחלטה  היא  פנים  כשר  לעשות 
רצח  לאחר  פולארד.  ליונתן  ישראלית  אזרחות 
רבין, בנובמבר 1995 מונה לשר החוץ בממשלה 
ה-26 בראשות שמעון פרס.  בשנת 1996 נבחר 
העבודה,  מפלגת  מטעם  ה-14  לכנסת  ברק 
ומונה מטעמה לחבר בוועדת החוץ והביטחון. 
ביוני 1997 נבחר בבחירות המקדימות לתפקיד 
יו"ר מפלגת העבודה כשהוא גובר על שלושה 

מועמדים אחרים.
גדעון  לעיתונאי  בראיון  אמר  זו,  בתקופה 
לוי ש"אם הייתי פלסטיני בגיל המתאים, הייתי 
הסרוב",  מארגוני  לאחד  מסוים  בשלב  נכנס 
אך גם הוסיף שלדעתו "פעולות ארגוני הטרור 
הפלסטיני, הפוגעות בנשים וילדים הן חמורות, 
נבזיות ושפלות". ברק הותקף על אמירה זו על 
מסע  במהלך  במיוחד  הפוליטיים,  יריביו  ידי 

הבחירות לראשות הממשלה.

 ראש הממשלה ברק

לכנסת  בבחירות  ברק  התמודד  ב-1999 
החמש עשרה ולראשות הממשלה בראש תנועת 
העבודה,  ממפלגת  שהורכבה  אחת  ישראל 
ממפלגת גשר ומפלגת מימד. ברק זכה בבחירות 
56% מול בנימין  לראשות הממשלה ברוב של 
מושבים  ב-26  זכתה  אחת  ישראל  נתניהו. 
23 מושבים למפלגת העבודה,  בכנסת )מתוכם 
התוצאה הנמוכה ביותר עד לאותה עת( והייתה 
אולם  ה-15,  בכנסת  ביותר  הגדולה  הרשימה 
לגוש השמאל-מרכז לא היה רוב. בליל הבחירות 
חדש"  יום  של  שחר  "זהו  נאום  את  ברק  נשא 
קריאות  לקול  גאון,  משה  שכתב  המפורסם, 
הקהל "רק לא ש"ס". ב-6 ביולי 1999 הושבעה 
בקואליציה  בראשותו.  ה־28  בכנסת, הממשלה 
ש"ס,  אחת,  ישראל  חברות  היו  ברק  שהרכיב 
מרצ, המפד"ל, יהדות התורה וישראל בעלייה. 
בנוסף לתפקיד ראש הממשלה, החזיק ברק גם 
בייגה  בתיק הביטחון. שר האוצר היה אברהם 
שוחט ושר החוץ דוד לוי. כמנכ"ל משרד ראש 
כמנהל  קוצ'יק,  יוסי  את  ברק  מינה  הממשלה 
מנדל  חיים  את  מינה  הממשלה  ראש  לשכת 
גדי  את  מינה  התקשורת  יועץ  ולתפקיד  שקד 

בלטיאנסקי שהושאל ממשרד החוץ.
ב"פרשת  כרוך  היה  בבחירות  ניצחונו 
הקימו  הבחירות  במהלך  כאשר  העמותות", 
תומכי ברק עמותות אחדות, חלקן פיקטיביות, 
ודרכן מימנו את הקמפיין האישי שלו, תוך ניצול 
רובינשטיין,  אליקים  בעקבות  כינה,  שהוא  מה 
"הלקונה בחוק". מבקר המדינה קנס את מפלגת 
חוק  על  עבירות  בגין  כבדים  בקנסות  העבודה 
אולם  באזהרה,  נחקר  ברק  מפלגות.  מימון 
לדין.  להעמידו  שלא  הוחלט  מוקדם  בשלב 
רבים מאנשיו של ברק שנחשדו בפרשה, בהם 
על  שמרו  הרצוג,  יצחק  הממשלה  מזכיר  בלט 
פרקליטות  החליטה  לבסוף  השתיקה.  זכות 

קושי  בשל  לדין,  איש  להעמיד  שלא  המדינה 
לגבש כתבי אישום.

להקים  ברק  הצליח  הבחירות  לאחר  מיד 
קשיים  התגלו  מהרה  עד  אולם  רחבה  ממשלה 
ניכרים בקואליציה. ב-5 בספטמבר 1999 פרשה 
פרשת  בשל  וזאת  מהקואליציה  התורה  יהדות 
חברת  של  מטורבינה  חלק  המשחן,  העברת 
החשמל, בשבת. בעיה משמעותית יותר החלה 
התפוררה  הקואליציה  כאשר   ,2000 במרץ 
הפורמליים  מחבריה  שרבים  תוך  למעשה, 

מצביעים בניגוד למשמעת הקואליציונית.
יצחק  הממשלה  ראש  וסגן  התחבורה  שר 
מרדכי הסתבך בפרשות פליליות כאלה ואחרות, 
ונאלץ לפרוש בסוף, דבר שהאיץ את התפוררות 
הבכירות  מהשותפות  אחת  המרכז,  מפלגת 
סכסוכים  כך שורה של  על  בנוסף  בקואליציה. 
שר  לסגן  המוענקות  לסמכויות  בנוגע  חמורים 
החינוך מש"ס, משולם נהרי על ידי יוסי שריד, 
הביאו לפרישה של מרצ בסוף יוני, לאחר שברק 

נטה לטובת ש"ס.
לקראת סוף כהונת ממשלתו, לאחר שפרשה 
להוביל מהלך  ברק  ניסה  הקואליציה,  מן  ש"ס 
חלקי  יישום  שהוא  אזרחית",  "מהפכה  שכינה 

של הפרדת הדת מהמדינה, אולם לאור התנגדות 
שותפיו ממפלגת מימד ומישראל בעליה ולאחר 
להעביר  הפוליטי  הכוח  את  בידו  שאין  שראה 

מהלך שכזה, נקברה התוכנית.
ועדת טל שבעקבות  כהונתו הוקמה  במהלך 
אריאל  של  ממשלתו  בתקופת  חוקק,  פעולתה 
הגיוס  בהסדרת  שעוסק  טל"  "חוק  שרון, 
נושא  ישיבות.  בני  של  צבאי  משירות  והפטור 
הבחירות  במסע  מרכזי  היה  הישיבות  בני  גיוס 

של ברק.

איש העסקים ברק 

להקדמת  בכנסת  שהסתמן  הרוב  לנוכח 
הקואליציה  מן  והעובדה, שלמעשה,  הבחירות 
שלטונו,  בראשית  ברק  אהוד  שהקים  הרחבה, 
לא נותר כמעט דבר, הודיע ברק בדצמבר 2001 
עריכת  ועל  הממשלה  מראשות  התפטרותו  על 
סוף  עד  הממשלה  לראשות  מיוחדות  בחירות 
עם  יזם   2001 בינואר  הכנסת.  של  הקדנציה 

שר החוץ שלמה בן עמי, שהחליף את 
שנועדה  טאבה,  ועידת  את  לוי,  דוד 
וספגה  הפלסטינים  עם  שלום  להשיג 

במהירות הברק
בניסיון  יעמוד בראש המחנה  בונה על איחוד מפלגות השמאל כשהוא  הוא  פוליטי.  77 אהוד ברק עושה קאמבק  בגיל 
להוריד את 'כחול לבן' אל רף 20 המנדטים ולגרוף בעצמו מספר דומה של מנדטים # פרופיל לדמותו של הפוליטיקאי 

שהיה רמטכ"ל מצטיין אך פוליטיקאי שהחזיק בכהונה הקצרה ביותר של ראש ממשלה בישראל

20 שנה לאחר שנבחר לראש הממשלה, אהוד ברק מנסה שוב את כוחו


אהוד ברק עם קלינטון וערפאת

 קאמבק פוליטי. אהוד ברק



מחפשים 
עבודה
עם הלב ?

הורים לילדים

תוכנית לימודים 

להסבת אקדמאים 

למעמד אחות 

מוסמכת בישראל

*מותנה בקבלת מילגה ממשרד הבריאות וקרן מקס ברני והתחייבות למשרד הבריאות | התוכנית מתקיימת בבי״ס לאחיות במרכז הרפואי הדסה ובי״ס לאחיות אשקלון-ברזילי. 

זו ההזדמנות שלכם!

לראשונה בישראל: לימודי אח \ות מוסמכ\ת בסבסוד מלא* ובתוכנית מותאמת להורים!
הצטרפו לתוכנית Max Barney ותיהנו מלימודי אח \ות מוסמכ\ת בסבסוד מלא* 

והשתלבות בעבודה מתגמלת ומלאת עשיה משמעותית.

מהרו להרשם! הפתיחה בספטמבר 2019מסלול מותאם להורים36 חודשי לימוד

02-6776439 לפרטים התקשרו עכשיו: בי"ס לאחיות
המרכז הרפואי הדסה:

בי"ס לאחיות 
08-6745524אשקלון-ברזילי:
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כתעלול  אותה  שהציג  מהימין  רבה  ביקורת 
נבחר  הממשלה  ראש  בהן  הבחירות,  בחירות. 
ישירות ובנפרד ממפלגתו, נערכו ב-6 בפברואר 
כאשר מולו התמודד אריאל שרון. רוב האזרחים 
ההצבעה  ואחוז  הבחירות  את  החרימו  הערבים 
המדינה,  הקמת  מאז  ביותר  הנמוך  היה  הכללי 
ב-37.4%  רק  זכה  ברק   .62.28% על  ועמד 

מהקולות.
ממשלה  כראש  ברק  אהוד  של  כהונתו  משך 
הממשלה  ראשי  כל  מבין  ביותר  הקצר  היה 

לאחר  ימים.  ו-245  שנה   – בישראל 
התפטר  הישירות,  בבחירות  ההפסד 
העבודה  מפלגת  כיו"ר  מתפקידיו  ברק 

וח"כ, והודיע על עזיבת החיים הפוליטיים.
מיליון  כ-2  ברק  קיבל   2006–2004 בשנים 
לתת  סירבו  וברק  הקרן  וקסנר.  מקרן  דולר 
אמר  בתגובתו  העבודה.  מהות  בעניין  פרטים 
פרטי  אזרח  כשהיה  הכספים  את  שקיבל  ברק 
תמורת מחקר שביצע, פרשה שרודפת אותו עד 

היום.

 חזרה לעבודה

בנובמבר 2004 הודיע ברק על שובו לחיים 
על  שוב  להתמודד  כוונתו  ועל  הפוליטיים 
הנהגת מפלגת העבודה. לאחר בעיות עם מפקד 
רב  סיכוי  לו  אין  כי  שנוכח  ולאחר  העבודה 
ב-2005  ברק  קרא  העבודה  לראשות  להיבחר 
שמעון  מאחורי  להתייצב  המתמודדים  לכל 
ברק  הודיע  נענתה,  לא  שקריאתו  אף  פרס. 
ב-11  המפלגה  לראשות  מהמרוץ  פרישתו  על 

בספטמבר. 
ה-31,  הממשלה  הרכבת  במהלך  ב-2006, 
עלתה האפשרות ששרי מפלגת העבודה ייבחרו 
על ידי מרכז המפלגה. ברק הודיע אז, כי יתמודד 
על כל תפקיד שר אפשרי. לפי ההערכות שנשמעו 
באותה תקופה, סיכויו להיבחר לתפקיד שר היו 
יו"ר  ידי  נבחרו השרים על  גבוהים, אך לבסוף, 
וברק  ידי המרכז,  ולא על  המפלגה, עמיר פרץ, 

נשאר מחוץ לממשלה.
להתמודד  כוונתו  על  ברק  הודיע   2007 ב- 

בבחירות  העבודה.  מפלגת  לראשות  בבחירות 
לאחר  העבודה,  מפלגת  ליו"ר  ברק  נבחר  אלה 
של  ברוב  אילון,  עמי  את  שני  בסיבוב  שניצח 
51.3% מקולות הבוחרים וזאת לאחר שהתחייב 
לפרוש מן הממשלה, מיד לאחר פרסום הדו"ח 
הסופי של ועדת וינוגרד לבדיקת אירועי מלחמת 
לבנון השנייה, אם אהוד אולמרט לא יקדים אותו 

ויתפטר מתפקידו.
הממשלה,  ראש  ידי  על  הוזמן  מכן  לאחר 
ולכהן  פרץ  עמיר  את  להחליף  אולמרט,  אהוד 
כשר הביטחון. הוא הושבע כשר ביטחון וכסגן 
ראש הממשלה ב-18 ביוני 2007 על רקע עימות 

חמאס-פת"ח ברצועת עזה.
הסופי  הדו"ח  פרסום  לאחר  בפברואר, 
יפרוש  לא  כי  ברק  הודיע  וינוגרד,  ועדת  של 
ניצבת  בפניהם  האתגרים  בשל  מהממשלה 

ישראל.
שנערכו  עשרה  השמונה  לכנסת  בבחירות 
בפברואר 2009, נחלה מפלגת העבודה בראשות 
ל-13  ירדה  מנדטים  מ-19  בקלפי:  תבוסה  ברק 
למפלגה  הייתה  הראשונה  ובפעם  מנדטים, 
הרביעית בגודלה בכנסת )אחרי קדימה, הליכוד 
של  דינו  גזר  כי  הצהיר  ברק  ביתנו(.  וישראל 
להישאר  העבודה  מפלגת  שעל  קבע  הבוחר 
המיועד  עם  להיפגש  החל  אך  באופוזיציה, 
עמו  הגיע  נתניהו,  בנימין  הממשלה,  לראשות 
העבודה  מפלגת  של  הצטרפות  על  להסכמות 
בממשלת  הביטחון  לשר  והתמנה  לממשלתו, 

ישראל השלושים ושתיים.
העבודה  מפלגת  לפילוג  ברק  הביא  ב2011 
כאשר פרש ממנה עם ארבעה ח"כים נוספים כדי 
להקים את סיעת "העצמאות". מפלגת העבודה 

נותרה עם 8 חברי כנסת.
סוגיה מרכזית שבה עסק ברק בכהונה זו היא 
באיראן.  הגרעין  מתקני  של  תקיפתם  סוגיית 
מתנהל  האיראני  הגרעין  "על  כי:  ציין  הוא 
אינסוף  ישנם  בישראל,  שנים  מזה  ציבורי  דיון 
מסתירים  לא  אנחנו  ציבוריים,  ודיונים  ראיונות 
מבצעיות  סוגיות  יש  זאת,  עם  מחשבותינו.  את 
ניתן  לא  אז  כי  ציבורי,  באופן  בהן  דנים  שלא 
גרעינית  איראן  ברק,  לדעת  אותן".  לבצע  יהיה 
מסוכנת יותר מאשר תקיפה באיראן אך הערכות 

פרשנים לגבי עמדתו שונות מאד זו מזו.

 שוב פורש 

ב-26 בנובמבר 2012 הודיע ברק על פרישתו 
מהחיים הפוליטיים בשנית ועל כך שלא יתמודד 
שלושה  כעבור  עשרה.  התשע  לכנסת  בבחירות 
בפנטגון.  ברק  ביקר  בנובמבר,  ב-29  ימים, 
לאון  ההגנה  מזכיר  לו  העניק  הביקור  במהלך 
לשירות  ההגנה  מחלקת  מדליית  את  פנטה 
ציבורי מצטיין. בעקבות פרישתו החליטה סיעת 
העצמאות לא להתמודד בבחירות לכנסת התשע 
וכהונתו   ,2013 בינואר  ב-22  שנערכו  עשרה 
של ברק הסתיימה עם השבעת ממשלת ישראל 
השלושים ושלוש ב-18 במרץ וכניסתו לתפקיד 

של משה יעלון.
בכוונתו  כי  ברק  הודיע   2019 ביוני  ב-26 
שתתמודד  בראשותו  חדשה  מפלגה  להקים 
הנוכחיות  ושתיים  העשרים  לכנסת  בבחירות 
או  השמאל,  גוש  את  שירסק  ייתכן  בידיו  וכעת 

דווקא ישדרג את הגוש.

מאת: חיים לוי
 

הממשל  של  המיוחד  השליח  ג'פרי  ג'יימס 
הבינלאומי  ולמאבק  סוריה  לנושא  האמריקאי 
בכנס  שלישי(  )יום  אתמול  דיבר,  בדעא"ש 
ואסטרטגיה  למדיניות  המכון  של  הרצליה 
במרכז הבינתחומי ואמר: "ישראל וארה"ב הן 
קרובות ככל ששתי מדינות יכולות להיות בכל 
בינינו  ביטחון. שיתוף הפעולה  לסוגיות  הנוגע 
הוא  אחרים  רבים  ובנושאים  ביטחון  בנושאי 

חיוני, עמוק ופרודוקטיבי.
 "שמונה שנים הסכסוך הנוראי הזה בסוריה 
ארגון   – דאע"ש  לעלית  שהוביל  מה  נמשך, 
מזה  במזה"ת  שראינו  ביותר  הנורא  הטרור 
שנים רבות. לממשל טראמפ יש שלוש מטרות 
הכוחות  הסגת  דאע"ש,  הבסת  בסוריה: 
לרגיעה  פוליטי שיביא  ולייצר הליך  האיראנים 
ולא  הסורים  עם  מדברים  לא  אנחנו  במדינה. 
ואנו  עם האיראנים אך כן מדברים עם הרוסים 
הפעלת  תוך  השולחן,  על  הצעה  לשים  רוצים 
לחץ במישור הצבאי, סנקציות המשותפות לנו 

מהקהילה  פוליטי  ולחץ  האירופאי  ולאיחוד 
הבינלאומית. אנחנו לא יכולים להפעיל לחץ 
מדינות  על  אנחנו מסתמכים  סוריה,  על  לבד 
בקונפליקטים  עסקתי  רוסיה.  גם  בהן  רבות, 
בנוגע  אופטימי  ואני  וייטנאם  מאז  רבים 
ליכולת לסיים המאבק בסוריה, בנושא זה יש 
שיתוף פעולה והסכמה בין מדינות ושחקנים 
בעין.  עין  רואים  תמיד  לא  כך  שסתם  רבים 
הכוחות האמריקאיים פועלים להבסת דאע"ש 
כוונה  אין  אך  בנושא,  'מאסף'  בקרב  ואנחנו 
האמריקאיים  הכוחות  מלוא  את  להסיג 
ממוקד,  כוח  יישאר  תמיד  ומסוריה.  מהאזור 
יישאו  אך ארה"ב מצפה שגם בעלות בריתה 

במעט מהנטל".
למדיניות  המכון  של  הרצליה  כנס 
הכנס  הינו  הבינתחומי,  במרכז  ואסטרטגיה 
וביטחון.  מדיניות  בתחומי  בישראל  המרכזי 

הכנס התקיים השבוע בראשותו של אלוף )מיל'( 
עמוס גלעד ובהשתתפותם של אורחים ודוברים 
הכנס  השאר  בין  ומהעולם.  מהארץ  בכירים 
הלאומי  ביטחון  של  מרכזיות  בסוגיות  התמקד 

האם  הבאה?  במלחמה  תנצח  ישראל  האם   –
ישנם בקיעים בקונצנזוס התמיכה האמריקאית? 
האם עברנו את נקודת האל חזור לקראת מדינה 
אחת? ובוחן את האתגרים והסוגיות המרכזיות 
במושבים  הגלובאלית  ובזירה  האזורית  בזירה 

שיעסקו בנושאים כגון: איראן - הניתן להחזיר 
את השד לבקבוק? העימות בין המעצמות, האם 
רוסיה מהווה עמית או יריב במעורבותה במזרח 
וכיצד  באירופה  החלים  השינויים  התיכון? 

משפיעים על ישראל ועוד.



"אנחנו תומכים בישראל
 ב-1000 אחוז"

"אנחנו תומכים בישראל בכל הפעולות שהיא ביצעה, מבצעת או שוקלת לבצע במטרה להבטיח את ביטחונה" • ג'יימס 
ג'פרי אמר עוד כי "אנשים חושבים שאסד ניצח. זו טעות. חמש מדינות מעורבות כעת בקורה בסוריה: רוסיה, טורקיה, 

ארה"ב, איראן ועוד מדינה שלא מזדהה אך פועלת לסכל משלוחי נשק איראניים למדינה"

השליח המיוחד של הממשל האמריקאי לנושא סוריה ולמאבק הבינלאומי בדעא"ש, בכנס הרצליה: 

ג'יימס ג'פרי נושא דברים בכנס הרצליה

אהוד ברק כרמטכ"ל



זה מוכח מדעית!
זה לא משחק ילדים

 

 

 

למעלה מ-90 שנות נסיון

מאות מחקרים רפואיים 

סטנדרט של חברת 
תרופות בינלאומית

סימילאק למהדרין
הוכח מדעית כתורם לעיכול קל ולהתפתחות תקינה 

לתשומת לב- חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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עמיר פרץ סגר מעגל השבוע. הוא 
סגר מעגל בכך שבפעם השניה נבחר 
ליו"ר מפלגת העבודה. בשנת 2005 
יו"ר  כשנבחר בפעם הראשונה לתפקיד 
המפלגה, הוא נכנס לממשלה ומונה לשר 
הביטחון של מדינת ישראל. הוא חתום על 
ההישג המדהים של מערכת כיפת ברזל. 
בזכות המערכת הזו ניצלו חייהם של אזרחים 
רבים. בכל פעם שחמאס ברצועת עזה יוצא 
למערכה נגד ישראל, אנחנו זוכרים, תוהים 
ושואלים כמה הרוגים ופצועים חלילה היו 
אם לא היתה כאן מערכת כיפת ברזל. אותה 

מערכת עליה התעקש בזמנו עמיר פרץ. 
עכשיו הוא חזר, הוא חזר אמנם למפלגה 
קטנה בהרבה מזו שהיתה בשנת 2005. אבל, 
פרץ שועל קרבות פוליטי וותיק יודע שלשקם 
את המפלגה הזו יש הרבה עבודה. יש גם 
כאן. העבודה שלו תהיה  המון מלאכה 
כנראה קודם כל להחזיר את הרלוונטיות 
של המפלגה. הרבה מאוד כתבתי כאן בטור 
על נחיצותה של מפלגת העבודה בפוליטיקה 
הישראלית. המפלגה הזו שרוב חבריה )טוב, 
הם לא הרבה היום( הם אנשים חברתיים. זו 
מפלגה שלא בנויה על גלי שנאה. זו מפלגה 
שכולם יודעים מהי דרכה. הן בנושא המדיני, 

והן בנושא החברתי. 
אחרי שיחזיר את הרלוונטיות שלה, הוא 
יצטרך לעמול הרבה מאוד על מלאכה. 
המלאכה היא בעצם מלאכת החיבורים 
והצירופים. פרץ שמבין היום שאין אפשרות 
שמפלגת העבודה תרד יותר מהבחירות 
האחרונות יצטרך לעבוד קשה, קשה מאוד. 
אהוד ברק ראש הממשלה לשעבר, הודיע 
על הקמת מפלגה חדשה, מפלגה שלא ברור 
בכלל מה סיכוייה להיכנס לכנסת הבאה. 
רוצה אהוד ברק כמו סוחר ממולח לקנות 
בזול ולמכור ביוקר. על סקר אחד שנותן 
לו )קמיל פוקס( שישה מנדטים מול שבעה 
למפלגת העבודה הוא ככל הנראה יבקש 
מפרץ ריצ' רץ'. אחד ממפלגת העבודה ואחד 
של אהוד ברק. זה מה שרוצה ברק, על כלום 

ושום דבר רוצה ברק את זה. 
לפרץ לא תהיה בעיה לתת את זה לאהוד 
ברק. כן תהיה לו מלאכה קשה. היא תהיה 
קשה בגלל שפרץ מחויב שם לכמה אנשים 
שהלכו איתו. לאיתן כבל, למרב מיכאלי, 

ולעוד כמה אנשים שם. לכן המלאכה של 
החיבורים והצירופים תהיה קשה, לא פחות 
קשה ואף יותר מהעבודה על חזרתה של 

מפלגת העבודה להיות מפלגה רלוונטית.

בצורת לפנינו

היכונו לשנות הבצורת של המפלגות 
החרדיות. למה אני אומר את זה? כי כך זה 
מסתמן. אני לא מאמין גדול לסקרים, אני 
מעריך שרוב אזרחי ישראל גם לא מאמינים 
גדולים לסקרים. אבל הסקרים האחרונים 
בכל זאת אמורים לעורר דאגה רבה בקרב 
המפלגות החרדיות. מי שצריך להיות מוטרד 
מהסקרים הללו זה ראשי המפלגות החרדיות. 
פחות נתניהו. המפלגות החרדיות שיכלו 
ויכולים היו ללכת לשותפות עם בני גנץ, 
העדיפו לשמור אמונים לבנימין נתניהו 

בצורה אבסולוטית. 
במידה ואכן כל גוש הימין למעט ליברמן 
שווים רק 56/57 מנדטים אזי שהמפלגות 
החרדיות בבעיה גדולה. שיהיה ברור, אם 
תוקם כאן לאחר הבחירות הללו ממשלת 
אחדות, זו תהיה ממשלת אחדות נטולת 
חרדים. לבנימין נתניהו אין סנטימנט לאף 
אחד חוץ ממנו. לא תהיה לו שום בעיה 
להקים ממשלה עם מפלגת העבודה וליברמן 
כשהחרדים שהלכו איתו באש ובמים יישארו 
בחוץ. ייתכן מאוד, וכבר עכשיו עדיף להם 
כן לגשש אצל בני גנץ, מפלגת העבודה, 
שונה  משחק  זה  שהפעם  להבהיר  וכן 
לחלוטין מבחירות 2019 מועד א'. בהנחה 
חלילה  הסקרים תתממש  והתוצאה של 
בקלפי בתוצאות האמת, אזי שאחרי שנות 
השובע של המפלגות החרדיות מגיעות שנות 
הבצורת. בכיר בש"ס עימו נפגשתי השבוע, 
הביע דאגה אמיתית. אמרתי לו, חודש אלול 
זה חודש מצוין לש"ס לחזור למספר מנדטים 
דו ספרתי. יש כאן סיכוי, אמרתי. ענה לי 
אותו בכיר: "נניח ונקבל יותר משמונה 
מנדטים, אולי נגיע גם לעשרה מנדטים, 
אבל מצב הגוש מטריד מאוד, ואז מה זה 
יהיה שווה בכלל,. כך אמר לי אותו בכיר, 
ובהנחה והסקרים אכן נכונים ומשקפים 
מגמה דאגתו של אותו בכיר אכן מובנת לי.

לעבודה 
ולמלאכה



חכם מה הוא אומר / דוד חכם

כפוי טובה –
כמי שהטובה 
נכפתה עליו

ונפשנו קצה בלחם הקלוקל (כא, ה)

היו ישראל מתרעמים ואומרים, 
ואינו  אוכל  אישה  ילוד  יש 
מוציא? ראית מימיך אדם נותן 
מוציא  ואינו  לרחיים  חטים 
שאני  בטובה  הקב"ה,  אמר  קמח? 
למלאכים  אתכם  והשוויתי  להם  עושה 
)ילקוט  מתרעמין  הן  נפנין-  יהיו  שלא 

שמעוני רמז תשסד(.
היה  איכפת  מה  מובן  אינו  לכאורה, 
לישראל שזה מאכלם- מאכל מלאכים?

מקומות  בכמה  בחז"ל  מצינו  והנה 
עם  על  טובה"  "כפוי  הביטוי  את 
ישראל, ואחד מהם הוא בעניין זה של 

תלונתם על המן.
"כפוי  הלשון  כך  כל  מובן  ואינו 
היה  מתאים  יותר  ולכאורה  טובה", 
מודה  שאינו  בטובה",  "כופר  לומר 

בטובה שעושים לו.
"כופה  כעין,  שהוא  שפירשו  ויש 
את  שמכסה  היינו  הכלי"  את  עליו 
הטובה ומתעלם ממנה, אבל עדיין אינו 

מיושב הלשון "כפוי טובה".
ונראה שכוונת הלשון הוא, שהטובה 
ליה  ניחא  ולא  כלומר,  עליו,  כפויה 
בזה, ונמצא שבטובה כפויה עליו בעל 

כורחו, וזו מידה רעה.
עם  המן,  בעניין  כאן  גם  היה  כך 
מקבלים  שהם  שכיון   הבינו  ישראל 
לחם של מלאכים הרי זה מחייב אותם 

להחזיר באותו מטבע, ולהתנהג בדרגה 
גבוהה בהתאם למתנה שקיבלו, ועל כך 

הייתה תלונתם.
גם בחיי היומיום שלנו, נתקלים אנו 
לא  אנו  רואים  בה  המכוערת,  בתופעה 
טובה  רוב  עליו  שהושפעה  אדם  פעם 
על ידי חברו, ותחת זאת שישיב לחברו 
עליו,  הוא  מתהפך  מטבע,  באותו 
הוא  ומשיב  ידע"...  לא  בבחינת "אשר 

לחברו רעה תחת טובה.
ידוע הסיפור על אחד מגדולי ישראל 
בו  לפגוע  ניסה  העם  מהמון  שאחד 
איני  גדול,  אותו  ותמה  קשה,  בצורה 
כך  כלשהיא,  טובה  לו  שעשיתי  זוכר 
שלו  המוטיבציה  מהיכן  מבין  שאיני 

להזיק לי כל כך.
בטובתו  הכופר  "כל  חז"ל,  לימדונו 
של  בטובתו  שיכפור  סופו  חברו,  של 
ואם מוחל הקב"ה על עבירות  מקום", 
הוא  מוחל  אינו  למקום,  אדם  שבין 

בעבירות שבין אדם לחברו.
מאודנו  בכל  להקפיד  עלינו  שומה 
שלא יהא חלקנו חלילה בין אותם כפויי 
בתוך  ובעיקר  המישורים,  בכל  טובה 

בתינו ואכמ"ל.
בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

צוריאל קריספל 



9 ב' תמוז תשע"ט 5/7/19

לכאורה, אינו מובן מה איכפת היה לישראל 
שזה מאכלם- מאכל מלאכים?

והנה מצינו בחז"ל בכמה מקומות את 
הביטוי "כפוי טובה" על עם ישראל, ואחד 
מהם הוא בעניין זה של תלונתם על המן.

"
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ב' תמוז תשע"ט 145/7/19

האדמו"ר מזוטשקא בביקור ראשון בארה"ב 

שמחת השבע ברכות המרכזית לבן האדמו"ר מראפשיץ, נכד הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב זצ"ל, והאדמו"ר מקאמרנא, עם בת הרה"צ רבי פנחס אליהו 
רבינוביץ, ונכדת האדמו"רים מביאלא פשיסחא ואוז'רוב בהיכל ביית המדרש ראפשיץ בביתר

צילום: אלי סגל 

סעודה חומש בת''ת ויז'ניץ בבני ברק 
צילום: אלי סגל צילום: דוד זר 

גאב"ד סערדאהעלי הגרח"ל כ"ץ בביקור במעונו של האדמו"ר מבעלזא
צילום: א.מ.ש 



15 ב' תמוז תשע"ט 5/7/19

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בביקור במעונו של 
האדמו"ר מטריסק לרגל שמחת הבר מצווה לנכדו בן 

לבנו הרה"ג רבי צבי הירש אייכנשטיין 

שמחת השבע ברכות המרכזית לרגל נישואי בת האדמו"ר מבאיאן עם בן האדמו"ר מסוכטשוב 

מסע הקודש "קרובה ישועתי לבוא" בראשות גאב"ד מאקאווא
 לעיר מאקאווא בהונגריה

הלווית הרה"ח רבי צבי אלימלך קורנרייך ז"ל אביהם של האדמו"רים מקוסוב ויז'ניץ ושידלובצא

מסע הלוויה בירושליםמסע הלוויה בבורו פארק

חב
יב
תורצ

םשהת
השבוע בחצרות גדולי ישראל
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