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כדי להבין את העוצמה של המהפכה שמתחוללת בענף 
מיזוג האוויר בישראל, צריך להתחיל משלושה נתונים 
בסיסיים: ישראל היא מדינה חמה, בכלל זה בחלק מימי 
 3 החורף; ב-95% מבתי האב יש מזגן, עם ממוצע של 
מזגנים בכל בית. שיעור חדירה מהגבוהים בעולם; הצרכן 
הישראלי מפעיל את המזגן כ-2,500 שעות בשנה, שווה 

ערך ל-104 ימים רצופים.

נתונים מדהימים אלה, שמציבים את הצרכן 
הישראלי גבוה במפת השימוש העולמית, 
מעידים יותר מכל על סדרי העדיפויות 
מכל   – הישראלי  המזגנים  צרכן  של 
התכונות של המזגן, הכי חשוב לו הוא 
סטנדרט האיכות. היכולת של המזגן 
לעמוד בעומסי החום האלה לאורך 

זמן.

של  להצלחה  ההסבר  זה  תכלס, 
טורנדו, שהפך למותג המזגנים הצומח 
יותר מ-2,000,000  עם  בישראל,  ביותר 

לקוחות. בואו נרד לפרטים.

המזגן המושלם | לפחות 10 שנים של שקט 
)עם 7 שנים אחריות(

טורנדו הוא מותג המזגנים הראשון שמתחייב לאחריות 
זה  בלבד.  שנים   3-5 נותנים  האחרים  כל  שנים.   7 של 
מעיד, כמובן, על ביטחון מלא של החברה באמינות של 
המזגן וביכולתו לעמוד בסטנדרט האיכות הגבוה שדורש 
הצרכן הישראלי, ובפרט הצרכן החרדי, שניחן בטביעת עין 

למוצרים עמידים ואמינים.

לפחות.  שנים   10 הוא  ממוצע  מזגן  של  החיים  אורך 

בהתחשב בשימוש הגבוה במיוחד של הצרכן הישראלי 
טורנדו  של  האתגר  אמרנו?(  כבר  בשנה  שעות   2,500(
- לייצר את המזגן המושלם, בסטנדרט האיכות הגבוה 
ביותר – הוא יוצא דופן. והם הצליחו בגדול ושינו את מפת 
מיזוג האוויר בארץ, ובמידה רבה את טכנולוגיית המזגנים 
מתוצרת  טכנולוגית  הצלחה  של  סיפור  עוד  העולמית. 

כחול-לבן.
ערכים  של  דופן  יוצא  בשילוב  מדובר  החרדי  לצרכן 
באופן  הנעים  והאוויר  המיזוג  את  מקבל  הוא  וצרכים: 
שקט שאינו מפריע ללימוד, למנוחה ולאורח החיים, וגם 
יכול ליהנות ברוגע, מתוך ידיעה שהוא בחר במוצר איכותי 
'לחומרא', כזה שיחזיק מעמד לאורך זמן ובמקרה הצורך - 

יקבל 'גב' מקצועי למשך שנים ארוכות.

על זה יש להוסיף את העובדה כי למזגני טורנדו, קיימת 
אופציה למנגנון שבת אוטומטי מהודר, בפיקוח הלכתי 
ובאישור 'משמרת השבת', המאפשר שימוש בטוח בשבת 
על פי ההלכה וללא כל חשש. אין ספק כי לרבבות בתי אב 

שומרי שבת בישראל, מדובר ביתרון משמעותי. 

טכנולוגיים,  פטנטים  בכ-50  רצופה  לפסגה  הדרך 
ומורכבת מ-6 "תחנות" אשר יחד מרכיבות את 'שרשרת 
הערך' )Value Chain( של מזגני טורנדו, שמבטיחה לצרכן 

את סטנדרט האיכות החדש והייחודי.

המודל המנצח | תהליך מוקפד של תכנון, 
פיתוח וייצור

מקבל  מוצר  שבזכותו  התהליך  היא  הערך'  'שרשרת 
את ערכו ומעמדו בשוק. טורנדו יישמה את התפיסה הזו 
כל השלבים שיוצרים  מוצריה, עם  בשרשרת הערך של 

שלמות, כדלקמן.

ההצלחה של מזגני טורנדו – מזגנים עיליים, מערכות 
מולטי, מיני-מרכזיים, VRF – מבוססת על מחקרי עומק 
של צרכים ודרישות מול אלפי צרכנים ומתקינים, שבעצם 
משפיעים על תכנון המזגן הבא שלהם; על ידע טכנולוגי 
ופיתוח  מחקר  מרכזי   3 עם  פעולה  בשיתוף  מתקדם 
המשוכללים  מן  רובוטיים  ייצור  מפעלי  בינלאומיים; 
והמדויקים ביותר בעולם, תהליכי בקרת איכות קפדניים 
לפי תקנים בינלאומיים מחמירים, כולל בדיקת הפעלה לכל 
מזגן שיוצא מפס הייצור; ערוץ התקנה מקצועי; מחויבות 

לשירות עם אחריות ל-7 שנים )ראו תרשים(.

תעשיית  של  הראשונה  בשורה  כיום  ניצבת  טורנדו 
המזגנים העולמית, ומציגה סטנדרט איכות יוצא דופן. זה 
בא לידי ביטוי בצמיחה בשוק ובאמון הצרכנים. לפי סקר 
 2 )פי  בישראל  המזגנים  מצרכני   32% גיאוקרטוגרפיה: 
לעומת מותגי המיזוג האחרים( אומרים, שפתרונות מיזוג 

האוויר של טורנדו הם המתקדמים והחדשניים ביותר.

משקיעים במתקינים | עוברים לסטנדרט 
האיכות של טורנדו

נדבך מרכזי בשרשרת הערך של טורנדו שמור לערוץ 
המקצועי, שמורכב ממתקיני מזגנים נבחרים ובעלי ניסיון.

שלב ההתקנה של המזגן - גם כזה שעבר את התכנון 
הכי מוקפד, הפיתוח הכי מתקדם, והייצור הכי מדויק – 
קובע הרבה לגבי תקינות פעולתו. לכן טורנדו משקיעה 
במתקינים  באמצעות הכשרות טכנולוגיות, הפעלת תוכנה 
Tornado Expert, לתמיכה אונליין במתקינים  ייעודית 

בשטח, ומוקד שירות מקצועי ייעודי המאויש עד 9 בערב.

איכות ההתקנה היא חלק מסטנדרט האיכות שמנחילה 
טורנדו לענף מיזוג האוויר.

מכונה  בישראל  המכירות  בסולם  טורנדו  של  הזינוק 
בגלל שהכל התרחש בשקט  רק  לא  'המהפכה השקטה', 
בשקט, אלא בעיקר משום שהפעולה השקטה של מזגני 

טורנדו עמדה במרכז תשומת הלב.

השקט הזה הוא תוצר של טכנולוגיה מתקדמת, הן של 
המזגן,  גוף  והן של  והחרישיים,  המזגנים החזקים  מנועי 
שמיוצר בתהליך רובוטי מדויק, שמבטיח חיבור מושלם בין 
כל החלקים, ללא רעידות ורעשים. ב-3 מילים: סטנדרט 

האיכות המושלם.

בבית ישראלי מן השורה, בו מפעילים את המזגן כ-2,500 שעות 
בשנה, מגלים עד מהרה שהתכונה החשובה ביותר היא היכולת 

של המזגן לעמוד במאמצים ובעומסי החום הכבדים. ב-2 מילים: 
איכות ואמינות | הנה לכם ההסבר להצלחה של טורנדו, מותג 
מיזוג האוויר הצומח ביותר בישראל, והראשון שמתחייב ל-7 
שנים אחריות. 32% מצרכני המזגנים בישראל )כפול ממותגי 
המיזוג האחרים( אומרים שפתרונות מיזוג האוויר של טורנדו 

הם המתקדמים והחדשניים ביותר )סקר גיאוקרטוגרפיה( | הם 
מרגישים את זה יום יום. עכשיו יש להם הזדמנות להכיר מקרוב 

גם את 'שרשרת הערך' משלב התכנון והייצור, בקרת האיכות, 
ההתקנה, השירות והאחריות שמבטיחה להם מזגן מושלם. המהפכה 

השקטה, הסיפור המלא

6 | שירות ואחריותטורנדו מציגה: 

4 | בקרת איכות

5 | התקנה

1 | תכנון

3 | ייצור

2 | מחקר ופיתוח

שרשרת הערך 
והאיכות של טורנדו

איך מגיעים לסטנדרט של איכות מושלמת
)ומתחייבים ל-7 שנים אחריות(?

טורנדו מעניקה לכל מזגן עד 7 שנים 
אחריות, יותר מכל יצרן אחר, וגם 
מפעילה את מערך השירות היעיל 

ביותר בישראל

תהליכי בקרת איכות בסטנדרטים המחמירים 
בעולם, כולל בדיקת הפעלה מלאה לכל מזגן. 
עמידה בדרישות התקן הישראלי והבינלאומי 

9001:2015-ISO ת"י

תמיכה מרבית לכל מתקין 
 Tornado Expert באמצעות מערך

ומוקד שירות ייעודי.
האיכות מגיעה לשטח

טורנדו מבצעת באופן שוטף מחקרי 
עומק וסקרי שוק בקרב עשרות אלפי 
לקוחות ומתקינים בשנה על מנת להבין 
את הצרכים, הדרישות והרצונות שלהם.

מזגני טורנדו מיוצרים במפעלים 
רובוטיים מתקדמים )מפעלים 
 )Industry 4.0 חכמים בסטנדרט
המבטיחים רמת דיוק גבוהה

טורנדו משתפת פעולה 
עם 3 מרכזי מחקר ופיתוח 
בינלאומיים, בעלי מאות 
מהנדסים המחזיקים בעשרות 
המצאות ומאות פטנטים

 על טכנולוגיה, 
על שקט, על איכות

סטנדרט איכות
'לחומרא'

קבלו הצצה מקצועית אל 'שרשרת הערך' של טורנדו, שקובעת היום 
ואחריות  שקט  וגם:  האוויר,  מיזוג  תחום  של  האיכות  סטנדרט  את 
ארוכת טווח שהביאו את המזגן האיכותי ביותר לרבבות בתים בישראל

ולחצרותיהם של גדולי ישראל

ניתן להשיג בהזמנה מראש 



כדי להבין את העוצמה של המהפכה שמתחוללת בענף 
מיזוג האוויר בישראל, צריך להתחיל משלושה נתונים 
בסיסיים: ישראל היא מדינה חמה, בכלל זה בחלק מימי 
 3 החורף; ב-95% מבתי האב יש מזגן, עם ממוצע של 
מזגנים בכל בית. שיעור חדירה מהגבוהים בעולם; הצרכן 
הישראלי מפעיל את המזגן כ-2,500 שעות בשנה, שווה 

ערך ל-104 ימים רצופים.

נתונים מדהימים אלה, שמציבים את הצרכן 
הישראלי גבוה במפת השימוש העולמית, 
מעידים יותר מכל על סדרי העדיפויות 
מכל   – הישראלי  המזגנים  צרכן  של 
התכונות של המזגן, הכי חשוב לו הוא 
סטנדרט האיכות. היכולת של המזגן 
לעמוד בעומסי החום האלה לאורך 

זמן.

של  להצלחה  ההסבר  זה  תכלס, 
טורנדו, שהפך למותג המזגנים הצומח 
יותר מ-2,000,000  עם  בישראל,  ביותר 

לקוחות. בואו נרד לפרטים.

המזגן המושלם | לפחות 10 שנים של שקט 
)עם 7 שנים אחריות(

טורנדו הוא מותג המזגנים הראשון שמתחייב לאחריות 
זה  בלבד.  שנים   3-5 נותנים  האחרים  כל  שנים.   7 של 
מעיד, כמובן, על ביטחון מלא של החברה באמינות של 
המזגן וביכולתו לעמוד בסטנדרט האיכות הגבוה שדורש 
הצרכן הישראלי, ובפרט הצרכן החרדי, שניחן בטביעת עין 

למוצרים עמידים ואמינים.

לפחות.  שנים   10 הוא  ממוצע  מזגן  של  החיים  אורך 

בהתחשב בשימוש הגבוה במיוחד של הצרכן הישראלי 
טורנדו  של  האתגר  אמרנו?(  כבר  בשנה  שעות   2,500(
- לייצר את המזגן המושלם, בסטנדרט האיכות הגבוה 
ביותר – הוא יוצא דופן. והם הצליחו בגדול ושינו את מפת 
מיזוג האוויר בארץ, ובמידה רבה את טכנולוגיית המזגנים 
מתוצרת  טכנולוגית  הצלחה  של  סיפור  עוד  העולמית. 

כחול-לבן.
ערכים  של  דופן  יוצא  בשילוב  מדובר  החרדי  לצרכן 
באופן  הנעים  והאוויר  המיזוג  את  מקבל  הוא  וצרכים: 
שקט שאינו מפריע ללימוד, למנוחה ולאורח החיים, וגם 
יכול ליהנות ברוגע, מתוך ידיעה שהוא בחר במוצר איכותי 
'לחומרא', כזה שיחזיק מעמד לאורך זמן ובמקרה הצורך - 

יקבל 'גב' מקצועי למשך שנים ארוכות.

על זה יש להוסיף את העובדה כי למזגני טורנדו, קיימת 
אופציה למנגנון שבת אוטומטי מהודר, בפיקוח הלכתי 
ובאישור 'משמרת השבת', המאפשר שימוש בטוח בשבת 
על פי ההלכה וללא כל חשש. אין ספק כי לרבבות בתי אב 

שומרי שבת בישראל, מדובר ביתרון משמעותי. 

טכנולוגיים,  פטנטים  בכ-50  רצופה  לפסגה  הדרך 
ומורכבת מ-6 "תחנות" אשר יחד מרכיבות את 'שרשרת 
הערך' )Value Chain( של מזגני טורנדו, שמבטיחה לצרכן 

את סטנדרט האיכות החדש והייחודי.

המודל המנצח | תהליך מוקפד של תכנון, 
פיתוח וייצור

מקבל  מוצר  שבזכותו  התהליך  היא  הערך'  'שרשרת 
את ערכו ומעמדו בשוק. טורנדו יישמה את התפיסה הזו 
כל השלבים שיוצרים  מוצריה, עם  בשרשרת הערך של 

שלמות, כדלקמן.

ההצלחה של מזגני טורנדו – מזגנים עיליים, מערכות 
מולטי, מיני-מרכזיים, VRF – מבוססת על מחקרי עומק 
של צרכים ודרישות מול אלפי צרכנים ומתקינים, שבעצם 
משפיעים על תכנון המזגן הבא שלהם; על ידע טכנולוגי 
ופיתוח  מחקר  מרכזי   3 עם  פעולה  בשיתוף  מתקדם 
המשוכללים  מן  רובוטיים  ייצור  מפעלי  בינלאומיים; 
והמדויקים ביותר בעולם, תהליכי בקרת איכות קפדניים 
לפי תקנים בינלאומיים מחמירים, כולל בדיקת הפעלה לכל 
מזגן שיוצא מפס הייצור; ערוץ התקנה מקצועי; מחויבות 

לשירות עם אחריות ל-7 שנים )ראו תרשים(.

תעשיית  של  הראשונה  בשורה  כיום  ניצבת  טורנדו 
המזגנים העולמית, ומציגה סטנדרט איכות יוצא דופן. זה 
בא לידי ביטוי בצמיחה בשוק ובאמון הצרכנים. לפי סקר 
 2 )פי  בישראל  המזגנים  מצרכני   32% גיאוקרטוגרפיה: 
לעומת מותגי המיזוג האחרים( אומרים, שפתרונות מיזוג 

האוויר של טורנדו הם המתקדמים והחדשניים ביותר.

משקיעים במתקינים | עוברים לסטנדרט 
האיכות של טורנדו

נדבך מרכזי בשרשרת הערך של טורנדו שמור לערוץ 
המקצועי, שמורכב ממתקיני מזגנים נבחרים ובעלי ניסיון.

שלב ההתקנה של המזגן - גם כזה שעבר את התכנון 
הכי מוקפד, הפיתוח הכי מתקדם, והייצור הכי מדויק – 
קובע הרבה לגבי תקינות פעולתו. לכן טורנדו משקיעה 
במתקינים  באמצעות הכשרות טכנולוגיות, הפעלת תוכנה 
Tornado Expert, לתמיכה אונליין במתקינים  ייעודית 

בשטח, ומוקד שירות מקצועי ייעודי המאויש עד 9 בערב.

איכות ההתקנה היא חלק מסטנדרט האיכות שמנחילה 
טורנדו לענף מיזוג האוויר.

מכונה  בישראל  המכירות  בסולם  טורנדו  של  הזינוק 
בגלל שהכל התרחש בשקט  רק  לא  'המהפכה השקטה', 
בשקט, אלא בעיקר משום שהפעולה השקטה של מזגני 

טורנדו עמדה במרכז תשומת הלב.

השקט הזה הוא תוצר של טכנולוגיה מתקדמת, הן של 
המזגן,  גוף  והן של  והחרישיים,  המזגנים החזקים  מנועי 
שמיוצר בתהליך רובוטי מדויק, שמבטיח חיבור מושלם בין 
כל החלקים, ללא רעידות ורעשים. ב-3 מילים: סטנדרט 

האיכות המושלם.

בבית ישראלי מן השורה, בו מפעילים את המזגן כ-2,500 שעות 
בשנה, מגלים עד מהרה שהתכונה החשובה ביותר היא היכולת 

של המזגן לעמוד במאמצים ובעומסי החום הכבדים. ב-2 מילים: 
איכות ואמינות | הנה לכם ההסבר להצלחה של טורנדו, מותג 
מיזוג האוויר הצומח ביותר בישראל, והראשון שמתחייב ל-7 
שנים אחריות. 32% מצרכני המזגנים בישראל )כפול ממותגי 
המיזוג האחרים( אומרים שפתרונות מיזוג האוויר של טורנדו 

הם המתקדמים והחדשניים ביותר )סקר גיאוקרטוגרפיה( | הם 
מרגישים את זה יום יום. עכשיו יש להם הזדמנות להכיר מקרוב 

גם את 'שרשרת הערך' משלב התכנון והייצור, בקרת האיכות, 
ההתקנה, השירות והאחריות שמבטיחה להם מזגן מושלם. המהפכה 

השקטה, הסיפור המלא

6 | שירות ואחריותטורנדו מציגה: 

4 | בקרת איכות

5 | התקנה

1 | תכנון

3 | ייצור

2 | מחקר ופיתוח

שרשרת הערך 
והאיכות של טורנדו

איך מגיעים לסטנדרט של איכות מושלמת
)ומתחייבים ל-7 שנים אחריות(?

טורנדו מעניקה לכל מזגן עד 7 שנים 
אחריות, יותר מכל יצרן אחר, וגם 
מפעילה את מערך השירות היעיל 

ביותר בישראל

תהליכי בקרת איכות בסטנדרטים המחמירים 
בעולם, כולל בדיקת הפעלה מלאה לכל מזגן. 
עמידה בדרישות התקן הישראלי והבינלאומי 

9001:2015-ISO ת"י

תמיכה מרבית לכל מתקין 
 Tornado Expert באמצעות מערך

ומוקד שירות ייעודי.
האיכות מגיעה לשטח

טורנדו מבצעת באופן שוטף מחקרי 
עומק וסקרי שוק בקרב עשרות אלפי 
לקוחות ומתקינים בשנה על מנת להבין 
את הצרכים, הדרישות והרצונות שלהם.

מזגני טורנדו מיוצרים במפעלים 
רובוטיים מתקדמים )מפעלים 
 )Industry 4.0 חכמים בסטנדרט
המבטיחים רמת דיוק גבוהה

טורנדו משתפת פעולה 
עם 3 מרכזי מחקר ופיתוח 
בינלאומיים, בעלי מאות 
מהנדסים המחזיקים בעשרות 
המצאות ומאות פטנטים

 על טכנולוגיה, 
על שקט, על איכות

סטנדרט איכות
'לחומרא'

קבלו הצצה מקצועית אל 'שרשרת הערך' של טורנדו, שקובעת היום 
ואחריות  שקט  וגם:  האוויר,  מיזוג  תחום  של  האיכות  סטנדרט  את 
ארוכת טווח שהביאו את המזגן האיכותי ביותר לרבבות בתים בישראל

ולחצרותיהם של גדולי ישראל

ניתן להשיג בהזמנה מראש 
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זו לא עוד כתבת מגזין מצויה לחג הפסח על תופעת "הבן 
החמישי" וההתמודדות עימו.

וגם מרבני הישיבות העידו כבר על  הפעם הפניות מהורים 
הילדים-תלמידים  עם  החינוכי  במישור  רבות  התמודדויות 
שנת  שלאחר  היא  ההרגשה  רבים  אב  בבתי  כיום  כי  ומסתבר 
הבנים  וכמובן שאר  החכם",  ה"בן  גם  קורונה מאתגרת שכזו 

בבית, נמצאים ב"סיכון" ממשי...
בסיומה של שנת קורונה תמימה שטלטלה אישית כל אחד 
בעולם, ובמרכז- או שוליה- של החברה החרדית עצמה הציפה 

גם סוגיות בוערות, תרתי משמע. 
היבטים  מעט  ולא  כלכליים  בריאותיים,  לרבדים  מעבר 
מעט  לא  טלטלה  שהיא  רושם  עושה  ופוליטיים,  חברתיים 
נערים גם בחיבור והשייכות לערכי יסוד של החברה כתפילה 

בבית כנסת, חינוך, חברה ועוד
מרכז  מנהל  רגשי,  ומטפל  חינוכי  יועץ  אברהם,  אבי  הרב 
קומ"ה לקידום והעצמה וממנהלי איגוד ענ"ף לנוער מתמודד 
בשיתוף פעולה עם 'קו עיתונות' הרים את הכפפה וכינס לפאנל 
מיוחד בהנחייתו את טובי אנשי החינוך והטיפול המתמצאים 
בחזית  תדיר  ונלחמים  ההתמודדות  ובדרכי  השונים  באתגרים 
המשברים האישיים והרוחניים שפוקדים את דור נערי הקורונה 

של תשפ"א.
בתקופה הזו גילינו שאפשר גם למצוא חיסון ולקצר תהליכים 
והמשאבים  הכוחות  כל  את  מרכזים  כאשר  שנים-  שאורכים 

ומרכזים אותם בצורה מגויסת למאמץ אחד ממוקד.  
רובם ככולם של משתתפי הפאנל נמנים כחברי איגוד ענ"ף 

מיסודו של ר' חיים וולמן שמתכלל כ-300 אנשי חינוך וטיפול, 
רבנים ומנהלי מסגרות העוסקים בסוגיית הנשירה וההתמודדות 
במרכז  התכנסו  אלו  ארצית.  ובפריסה  יומי  בסיס  על  עימה 
בשכונה  הקהילתי  במרכז  ששוכן  והעצמה  לקידום  קומ"ה 
החרדית  לאוכלוסיה  את שעריו  כץ, שפתח  בפרדס  המעורבת 
ומהווה כשלעצמו מודל מנחם לכך שגם ברגעי השיא הקשים 
מענים  העניק  אחים  ושנאת  הסתה  חרף  וגם  הקורונה,  של 

התנדבותיים מותאמים ומאחדים לכל רבדי הקהילה. 
שחלו  התמורות  כמובן  הוא  היום  סדר  על  המרכזי  הנושא 
ודרכי ההתמודדויות  זו  בעולם הישיבות ובמצב הנוער בשנה 
מבית ומבחוץ, תוך ריכוז המשאבים הכי טובים בכדי לנסות גם 
להגיע לאי אלו תובנות שעשויות אולי לייצר "חיסון" ומרפא, 

לסייע ולהפיק כלים מעשיים ל"יום שאחרי".
מהם הגילויים המחזקים בסיכומה של השנה? איך חוזרים 
הדמות  מי  לשקם?  לנו  נשאר  ומה  שאחרי"  ב"יום  לשגרה 
המשמעותית בשנה שכזו – הצוות הרוחני בישיבה או ההורים 
ב"נוער  רק  מדובר  האם  החברתיות?  ההשלכות  מהן  בבית? 
החינוך  במערכת  מהותיים  שינויים  יהיו  האם  שוליים?", 
החרדית מתוך הפקת לקחים וחשיבה עתידית? מה הסיכויים 
והאם  למגזר  ממוסדת  בצורה  להיכנס  הפנאי"  "תרבות  של 

חבישת המסכה מייצגת אמירה חינוכית?
אברהם  הרב  המנחה  ע"י  שנשאלו  המורכבות  השאלות 
החינוכי  בפאנל  מוגשות  שנענו,  המשמעותיות  והתשובות 

שלפניכם.    
משתתפי הפאנל: הרה"ג אברהם ארלנגר, ראש ישיבת נחלת 

מהם הגילויים המחזקים בסיכומה של השנה? איך חוזרים 
לשגרה ב"יום שאחרי" ומה נשאר לנו לשקם? מי הדמות 

המשמעותית בשנה שכזו – הצוות הרוחני בישיבה או ההורים 
בבית? מהן ההשלכות החברתיות? האם מדובר רק ב"נוער 
שוליים?", האם יהיו שינויים מהותיים במערכת החינוך 

החרדית מתוך הפקת לקחים וחשיבה עתידית? מה הסיכויים 
של "תרבות הפנאי" להיכנס בצורה ממוסדת למגזר והאם 
חבישת המסכה מייצגת אמירה חינוכית? ⋅ הרה"ג אברהם 
ארלנגר, ראש ישיבת נחלת שלמה בבני ברק, הרה"ג יצחק 

ברוורמן, ראש ישיבת "שער התלמוד" בבני ברק, הרב שלמה 
ריין, יועץ חינוכי ומנהל מרכז 'האזינו', ממנהלי איגוד ענ"ף, 

הרב אלי יעקבי, מנכ"ל פרויקטים חינוכיים בעמותת יד אליעזר 
וממנהלי איגוד ענ"ף, הרב אוריאל בלמס, יועץ ומטפל, מנחה 

הורים ומומחה למצבי חירום בשפ"י במשרד החינוך, הרב 
אברהם מלכיאל, מפקח רפרנט תחום תושב"ע במחוז החרדי 

משה"ח, מומחה בהוראת מיומנויות ללימוד גמרא ומשנה והרב 
דן טיומקין, איש חינוך ומרצה, מחבר ספר "בוסר המלאכים", 
בפאנל חינוכי מרתק בהנחייתו של הרב אבי אברהם, יועץ 
חינוכי ומטפל רגשי, מנהל מרכז קומ"ה לקידום והעצמה 

וממנהלי איגוד ענ"ף לנוער מתמודד

הרב אבי אברהם | צילומים: עזריאל משה
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שלמה בבני ברק, הרה"ג יצחק ברוורמן, ראש ישיבת "שער 
ומנהל  חינוכי  יועץ  ריין,  שלמה  הרב  ברק,  בבני  התלמוד" 
מרכז 'האזינו', ממנהלי איגוד ענ"ף, הרב אלי יעקבי, מנכ"ל 
איגוד  וממנהלי  אליעזר  יד  בעמותת  חינוכיים  פרויקטים 
ענ"ף, הרב אוריאל בלמס, יועץ ומטפל, מנחה הורים ומומחה 
למצבי חירום בשפ"י במשרד החינוך, הרב אברהם מלכיאל, 
מפקח רפרנט תחום תושב"ע במחוז החרדי משה"ח, מומחה 
איש  טיומקין,  דן  הרב  ומשנה,  גמרא  מיומנויות  בהוראת 

חינוך ומרצה, מחבר ספר "בוסר המלאכים".

⋅⋅⋅
 כמובן שהכל מאת הקב"ה, אך בכנות; לו הייתם יכולים האם 

הייתם מוחקים את השנה האחרונה? אם כן ואם לא - למה?
אוהב  מי  בכלל?  השאלה  מה  שכן,  "ודאי  ארלנגר:  הרב 
של  ב'  הא'  זו  היציבות  מתנה,  זו  שגרה  מהשגרה?  לצאת 

החינוך ומי ירצה כזו חוסר יציבות?"...
ודיבוק  הרב ברוורמן: "יש משמעות של אוירה חברתית 
היו  הללו  הדברים  זו  ומבחינה  בזולת  והתחשבות  חברתית 
נקודה.  להוסיף  רוצה  אני  לכולם השנה, אבל  מאוד חסרים 
בוודאי  אז  לתוצאות,  ער  ואני  בבית   12 בן  ילד  יש  לי  גם 
שהקורונה  ילדים  יש  אבל  חינוכי,  נזק  עשתה  שהקורונה 
עשתה להם רק טוב. אני לא פסיכולוג וגם לא מתמצא ממש 
בהגדרות אך רואים בעיניים שיש ילדים שזה עשה להם טוב. 
והמורה הם  הילדים  דווקא במרחב הקולי, בלי המתח מול 

צמחו. זו היתה שנה של גילויים אישיים חיוביים".
הרב אבי אברהם: "מגזין "טיים" הוותיק שמפורסם כבר 
פרסם  בארה"ב  ביותר  הנמכר  הכללי  כשבועון  שנה  כמאה 
ובו נמרח "איקס אדום" על  שער בתחילת השנה האזרחית 
מניין השנה החולפת. בהיסטוריה של המגזין שער כזה נעשה 
רק שלוש פעמים: עם הריגתם של צוררים כהיטלר, סאדם 
חוסיין ואוסמה בן לאדן ימ"ש. יש בכך אמירה והתייחסות 
לאופן שבו העולם כולו רואה בשנת שבה כיכב נגיף הקורונה 
כיהודים  שלנו  ההסתכלות  האם  'למחוק'.  שצריך  כ"אויב" 
מאמינים וכאנשי חינוך שונה וכיצד עלינו לעבד ולסכם שנה 

כזו?" 
הרב יעקבי: "כאנשים מאמינים עלינו לנסח את השאלה 
צריך  האם  ה'  מאת  הזו  השנה  את  שקיבלנו  אחרי  אחרת. 
את  ממנה  ולהוציא  להפיק  ללמוד  או  איקס"  עליה  "לשים 
שצריך  מרעישים  גילויים  יש  בהחלט  מבחינתי  המיטב. 
יכולים  שילדים  זה  בהמשך.  גם  המיטב  את  מהם  להוציא 
ללמוד גם בבית זה גילוי מרעיש. ילדים רגילים ש"בית" זה 
"חופש", אך היום ילד נמצא בבית ומחובר למערכת לימודית 
מסוימת ויש לא מעט ילדים שהתגלו דווקא בנסיבות הללו. 
סיפרו לי שני ר"מים בישיבה קטנה שאצלם בשיעור בתקופה 
כשהם  ודווקא  ראשונים,  שהתרוממו  אלו  היו  החלשים  זו 
רק  מדובר  לא  לשוליים...  החליקו  שוב  הם  לישיבה  חזרו 
טוב  מגיב  שחלקם  יותר  בוגרים  בבחורים  גם  אלא  בילדים 

יותר דווקא בשנה כזו".
הרב בלמס: מצטרף לדברי עמיתיי החשובים, שנה זו מאת 
ה' ונפלאת היא מעינינו. דעתי שלא רק שאין למחוק אותה 
לאחר מעשה. אלא ששנה זו הייתה מתבקשת עבורנו. בכל 
איכות  בקרת  שנקרא  מה  לתקופה  אחת  יש  מתוקנת  חברה 
וכיוון דרך. שנת הקורונה העבירה אותנו תהליך ניעור וניקוי 
מה  את  חשפה  היא  החינוך.  לדרכי  שקשור  מה  בכל  עמוק 
שהיה טעון תיקון וקראה לסדר את מה שטעון בדק בית. בכל 
משבר יש שני מימדים, מימד השבר ומימד הצמיחה. אין ספק 
כי הושברנו קשות בשנה זו ועם כל זאת אני מאמין שנצמח 
אותנטיים  ויותר  כנים  יותר  מחוזקים,  יותר  כשאנחנו  מכך 
ופחות קונפורמיים. עומק השבר הולך לארכה ולרחבה של 
החברה החרדית על כל גווניה ורבדיה ולאו דווקא בהקשר 
של  האדיר  הצמיחה  פוטנציאל  גודל  גם  ומכאן  החינוכי. 
בעיניי  הקריטית  הנקודה  התחומים.  בכל  החרדית  החברה 
מהשבר  תועלת  להפיק  בכדי  הדעת  את  לתת  יש  שעליה 
שחווינו היא כיול מחדש של המצפן האישי והחברתי שיהיה 

על פי משנתם של גדולי ישראל.

לרכוש כלים כדי להצליח ללמוד לבד

הרב מלכיאל: "בשנה הזו התגלה דבר, ואולי זה לטובה. 
הילדים  את  ללמד  הצורך  בדבר  הרבה  דובר  בעבר  אם 
והבחורים את היכולות והכלים ללמוד גמרא בעצמם ופחות 
"לדקלם", כעת, כאשר בפרקים ארוכים המסגרות לא פעלו 
עצמם,  עם  לבד  ואחר  כזה  באופן  למדו  והילדים  כבשגרה, 
הצורך בלהקנות לילד את הכלים והמיומנויות ללמוד בעצמו 
בתקופה  ופרחו  שהתגלו  ילדים  מספר  אותם  לעומת  זועק. 
הזו בלי המתח הלימודי והחברתי, התגלו במצוקתם ילדים 

רבים שלומדים בעצמם בלי יכולת טכנית להיעזר ב"קביים 
של הרב'ה" בכיתה. כמה כבר אפשר להתרכז בטלפונים?! 

מאוד קשה להתרכז וללמוד גמרא דרך הטלפון... 
"הדבר הטוב שיצא זה שהתחדד גם למלמדים וגם להורים 
ואולי גם לילדים עצמם, כמה חשוב לרכוש כלים ולדעת איך 
ללמוד את הגמרא, זאת כבר לא השגרה הנוחה שלנו מימים 
ימימה, שנמצאים בכיתה וישנה התקדמות כיתתית נורמלית, 
למי  חונכים  של  תמיכה  ויש  מוכשרים,  פחות  או  יותר  ויש 
מה  בדיוק  שמגלים  למצב  הגענו  פתאום  קצת.  שזקוק 
היכולות והמסוגלויות האישיות של כל ילד, ואולי האבחנה 
המבדלת החשובה הזו תוביל גם לשינוי מעשי שיכול להיות 
רק  לא  איכותית שממוקדת  ללמידה  ולכוון  ופרקטי  ממוקד 
ולהכשיר  הגמרא  את  ללמוד  באיך  גם  אלא  הגמרא  בתוכן 

אותם להתמודד עם לימוד גם בשנה שאין בה את החיידר.
שיש  בוגרים  בבחורים  גם  אלא  בילדים  רק  מדובר  "לא 
חוויות  איתם  וסוחבים  מהילדות  עוד  רבים  פערים  להם 
כישלון מהלמידה. אולי מעז יצא מתוק שהתקופה הזו שלא 
היתה בה למידה סטנדרטית, גילתה כמה חשוב לתת לילדים 
כלים איך ללמוד גמרא. ברגע שיש להם כלים אז יש להם גם 
יותר מוטיבציה ללמוד וגם חיבור רגשי מבפנים עם טעם טוב 

שנשאר ומניע אותם הלאה".

הבעיה בוערת

הרב דן טיומקין: "אני רוצה להרוס עוד יותר את החגיגיות 
ולומר שהקורונה היא נגיף מסוכן מאוד שהרס הרבה מאוד 
בחינוך,  מאוד  מאוד  וגם  בכלכלה  גם  ובתמותה,  בבריאות 
בכל העולם ובמיוחד בחינוך היהודי שבו יש בנמצא פחות 
פתרונות טכנולוגים. העובדה שאין מחייבים חיצוניים כמו 
כי  סמינר'  ו'בת  ישיבה'  'בחור  של  ומיתוג  ואווירה  כיתה 
תלמידים שהצליחו  היו  אם  לכך שגם  הובילה  בבית,  כולם 
ילדים  מאוד  הרבה  לעומתם  היו  להם,  הועיל  וזה  ופרחו 
שהלכו לאיבוד. דמיינו לבד כמה קשה לילד שמתמודד עם 
קשיי קשב וריכוז להקשיב ולעקוב שעות לשיעור בטלפון... 
המצב הזה הכניס הרבה יותר שעמום והרבה יותר טכנולוגיה 
קצת  שהילד  בתים  יש  רעה.  וחברה  בטלה  של  ומושגים 
לא  הלבוש  ופתאום  ברחוב  הוא  פתאום  ככה,  גם  מתנדנד 
אותו דבר, ולפתע בלי שהרגשנו מי שם לב בדקדוק ל"סוף 
זמן קריאת שמע" בזמנה כמו בעבר? וכל זה משפיע גם על 

טיב הקשר והאווירה בבית.
"אני חושב שעם ישראל כעת מלקק את פצעיו ואני מקווה 
שניסינו  אחרי  דבר  של  בסופו  כי  להתאושש,  שימשיכו 
"לעשות מהלימון לימונדה" וכל המשפטים המוטיבציוניים 
החביבים שמכוונים להתגבש וליהנות מהמצב הקיים, בסופו 
ועצבים  לחץ  מאוד  הרבה  עם  הזו  בשנה  יצאנו  דבר  של 

ומריבות בבית וזה כואב ומורגש. 
הטוב  את  לראות  אמוני  יהודי  במבט  שצריך  "ברור 
זה  הכללי  בסך  אבל  טובים,  צדדים  הרבה  ויש  שבדברים 
נזק גדול. אולי דבר אחד טוב יצא מזה שזה יותר הציף את 
הבעיה, הבעיה "בערה" בשיאה, דרך האוטובוס, והיא כבר 
לא ידיעה בעמוד האחורי בעיתון אלא זה הפך להיות כתבת 
ומדיניות  החלטות  למקבלי  ומכוונת  שנוגעת  ראשית  שער 
להיות מודעים שהחברה החרדית היא לא רק "הבן החכם", 
אלא "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה". יש גם את הבן הרשע 
והתם וזה שלא יודע לשאול, וגם הם חלק מהבנים שלנו וגם 
כדי  ותורניים  אמוניים  ומענים  פתרונות  לקבל  צריכים  הם 

שגם הם ישבו סביב שולחן הסדר, יקבלו תשובות ויהיו חלק 
מעם ישראל.

"הקב"ה שם לנו מציאות שאנחנו חיים בתוכה ולא שמים 
"איקס", אבל צריך גם להיות מודעים לנזקים הקיימים ויש 

לא מעט כאלו".
אולי  הזו  מהתקופה  יצא  טוב  אחד  "דבר  יעקבי:  הרב 
שהילדים מתגעגעים כבר לחזור לתלמודי התורה והישיבות".

הרב מלכיאל: "אחד מתלמידי, בן להורים שלוחי חב"ד 
שלומד כמקובל לאורך כל השנה ולא רק בקורונה באמצעים 
ללמוד  מצליח  לא  שהוא  כך  על  לי  התלונן  טכנולוגיים, 
בצורה הזו והוא מאוד מוסח ולא מתקדם. כאשר הוא הגיע 
אלי ולמד ב"אחד על אחד" גמרא עם צורת הדף הוא התחיל 
לארץ  חזרו  שלו  ההורים  הקורונה  לפני  ולהתקדם.  לפרוח 
הוא  לחזור.  יכולת  מבלי  בה  ונשארו  משפחתית,  לשמחה 
מצא את עצמו משתלב באחד מתלמודי התורה בירושלים. 
כל החברים  עם  לך,  טוב  יותר  הילד מה  כאשר שאלתי את 
המוכרים במחשב כמו שאתה רגיל או בכיתה בחיידר שאתה 
לא מכיר? הוא ענה לי מיד: "במאה אחוז יותר טוב לי פה. 
יש לי כיתה עם לוח ויש לי חברים אמיתיים ורב'ה, אין מה 

להשוות"... 
המסגרת  כי  ספר,  בית  מעדיפים  שהילדים  לכולם  "ברור 
היא מסגרת והמלמדים הם מלמדים והחברה היא חברה. כל 
הפתרונות לסגר הם פתרונות שהם כורח השעה והם לא כאן 
כדי להישאר. וודאי שגם אנחנו נשלם מחיר יקר על התקופה 
למידת  של  היתרונות  את  לשער  אין  כי  הזה,  בהיבט  הזאת 
גמרא אותנטית וחברתית שיש בכיתה לעומת החלופות שהיו 
ומחויבות שלנו  קריאה  גם  זו  שני  מצד  הזו.  השנה  במהלך 
כהורים ומלמדים להתייחס למצב הזה ולתת לילד כלים כדי 

להתמודד עם המציאות הזו".
הקורונה  נכון,  בחינתי:  מכשילה  "השאלה  ריין:  הרב 
שבעים  אחורה  נסתכל  אם  אבל  קשה.  שנה  פה  ויש  קיימת 
יכולים  שנה כשהחזו"א בנה את עולם הישיבות, עדיין אנו 
לבוא ולשאול מה היה באירופה ומה יש היום? הרי אין מה 
להשוות זה עולם אחר בכלל... סבי ז"ל אמר שפעם לא רצו 
להתחתן איתו. מי רצה להתחתן פעם עם "ישיבע בוחער"? 
ממשי  דבר  ושום  עבודה  לך  אין  שווה?  אתה  מה  שאלו: 
הכי  העסקה  זו  והיום,  בסגנון,  בוטות  אמירות  ועוד  בחיים 
'שווה' שקיימת... פעם ה"בן החכם" היה הנדיר, היום בחסדי 
השם רוב רובנו זה הבן החכם שלומד בישיבה וההתייחסות 
להישאר.  כדי  כאן  שנמצא  הזה  הנוכח  לרוב  היא  הגדולה 
בבירור  רבה  תועלת  יש  טווח  ארוכת  בפרספקטיבה  לכן 
שקיימנו עם עצמנו בעולם הישיבות מה החיבור שלנו אליו 
וכמובן שצריך להעמיק את השיח הזה בין הצוות לבחור על 
שקונים  ולמטרות  הישיבה  למהות  החיבור  של  החשיבות 

בה".
כוח  הוא  בשגרה  הקיימות  הרעות  "אחת  בלמס:  הרב 
ההרגל. שמעתי ממורי הגרש"ד פינקוס זצ"ל שאמר על כך 
בני תורה חייבים לעצמם התחדשות והתלהבות תמידית  כי 
בעבודת השם, אחרת מתחיל תהליך של ניוון רוחני ושחיקה 
הרסנית. תקופת הקורונה טרפה לכולנו את כל המוכר והידוע 
והוציאה אותנו מאזורי הנוחות )הנכות( למחוזות שדורשים 
מדובר  לא  והתבוננות.  העמקה  מחודשת,  מחשבה  מאיתנו 
כאן רק על ה"בן החמישי" שמחוץ לפרשה אלא על מהותם 
קורא  אני  ההגדה",  של  "משמעותה  ועצם  הבנים  כל  של 
לשנה זו שנת ריקול, הזמנה לעדכון גרסה בחינוך, בהוראה, 

בבין אדם לחברו ובבין אדם למקום".

»

»

הרה"ג אברהם ארלנגר עם הרב שלמה ריין
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שלמה  נחלת  קוזניץ,  נתיבות:   .38 תרשיש 

ק"ג.  כ"ב  הורדים 4  שטיימן,  רכסים:   .1/11

עפולה:  ברלין הרב פנחס מילר 4.  יונה:  הר 

כהן,  רחובות:  ב'.  כניסה   5 עורבני  באואר, 

עזרא 37. קרית יערים: קנדיבה, הזית 7/2. 

ויסנשטרן  אתא:  קרית   .23 אבינדב  מילר, 

הדר:  שכונת  חיפה:   .6 טוב  שם  הבעל   -

שאנן:  נווה   .6 חרמון  רחוב  כהן  משפחת 

תפרח:   .36 פינסקר  רחוב  כהן  משפחת 

משפחת  צפת:   .7 רמח"ל  שוורץ-  ישראל 

רוזנטל צה''ל 5. משפחת פרוינד הנשיא 44 

כניסה ג. עיר עתיקה: משפחת שפירא חתם 

סופר 52 דירה 2.

נקודות החלוקה למגידי שיעורים:

עם הופעת 
מסכת שקלים

 בהוצאת 'שיח אמונה' 
ו'עוז והדר' עם ביאורו של

 רשכבה"ג מרן שר התורה 
הגר"ח קניבסקי שליט"א

ולרגל פתיחת לימוד מסכת 
 שקלים בסדר הדף היומי 
 החל מתאריך י' בניסן, 

 יצא לאור ע"י מכון 
'שיח אמונה' מהדורה מיוחדת 

שתחולק חינם למגידי 
 השיעורים בנקודות 
חלוקה ברחבי הארץ

מודעה רבא 
לאורייתא
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כשהשוליים מתרחבים

במרכז  שפגשתי  ואני  ושגרה  בחברה  הצורך  על  דיברתם   
עשרות נערים והורים במהלך השנה במטרה לסייע להם, נזכר כי 
בעצם  היחיד  שהדבר  גילו  אלי  שהגיעו  ישיבות  בחורי  מעט  לא 
שהם התגעגעו אליו ומחזיק אותם בישיבה אלו החברים, והשאלה 
את  מסלקים  שכאשר  כלפינו  מסוימת  עניות'  'תעודת  לא  זו  אם 
ה"תפאורה הישיבתית" השגרתית אז מה נשאר לבחורים מלבד 

החברה שחסרה להם? 
הרב ריין: "תשאל כל אחד מהנוכחים כאן מה הוא זוכר 
זוכר את מה שהוא למד  יענה לך שהוא לא  מהחיידר והוא 
מהשנה,  שלו  החוויות  את  אלא  מציאות"  ב"אלו  בסוגיה 
חוויה חיובית או שלילית. שנה כזו, על שלל אתגריה, היא 
סוג של חוויה של "התנערי מעפר קומי", מה שיישאר לבחור 
תהיה  היא  אחד  במקום  שלו,  החוויה  היא  הזו-  מהשנה 
טראומה והתנתקות ובמקום אחר כוחות ותעצומות שהתגלו.

שיש  מאוד  מסתבר  הזו.  הסוגיה  את  לסכם  רוצה  "אני 
את  לשים  בוחר  אתה  מה  על  השאלה  נזקים,  ויש  תועלות 
הפוקוס. אם אתה מסתכל על הנזקים- ה' ירחם. דברים שלא 
היו מעולם. באחת השכונות קיבלנו כ80 בני נוער בגילאים 
14-18 שפשוט משוטטים ברחוב כל היום ללא מסגרת וזה 
איתם  כשישבתי  פשוטים.  לא  ולמקומות  לעבריינות  גלש 
לא  היום  עד  תראה,  לי:"  ענו  הם  קרה?  מה  אותם  ושאלתי 
תעסוקה,  לנו  והיתה  בעיר  היינו מסתובבים  כי  אותנו  ראית 

עכשיו אנחנו חייבים להיות פה כל היום"... 
גם  יש  אז  נמצאים  שהם  שברגע  זה  בפועל  שנגרם  "מה 
ל40  התרחב  זה   20 של  ומגרעין  אליהם  שהצטרפו  שוליים 
ול60, ועד שהבנת מה קורה סביבך הם הפכו למסה שקשה 

מאוד להתמודד איתה".
הרב אברהם: "האם מדובר בבחורי ישיבות?"

הרב ריין: "לא, אך מדובר בכאלו שהיו נמצאים במסגרות 
גם  הצטרפו  התרחב  כשהגרעין  הזו.  בשנה  אותם  ואיבדו 

שוליים נוספים וגם בחורי ישיבות".
נפגע  לא  הישיבות  עולם  שלי  "בעיניים  ברוורמן:  הרב 
מהקורונה, עולם הישיבות הקטנות בלבד נפגע מהקורונה"...

הרב ריין: "מרכז 'האזינו' שהוקם בתקופה זו בשת"פ עם 
ירושלים פונה לעולם הישיבות, כשלקצה הרצף יש  עיריית 
מענים אחרים מותאמים. יש הרבה יותר מענים כיום לנערים 
בקצה הרצף אך בתוך הרצף אין כמעט מענים. אנחנו קיבלנו 
חודשים,  בשלושה  פניות  מ-500  למעלה  האזינו  במרכז 
הציפה  שהקורונה  ברור  המיינסטרים.  מתוך  ככולם  שרובם 
יותר והעלתה גם את הנתונים והסטטיסטיקות, אבל עדיין אם 
נסתכל על החיובי, רוב הבחורים היום גם קיבלו מענה ואוזן 

קשבת והתאפסו ועברנו את השנה הזו".
הרב בלמס: "עולם הישיבות לא נפגע ולא יפגע. מי שנפגע 
חשף  הזה  המצב  מלכתחילה.  וחלשים  רעועים  שהיו  אלו 
בפנינו על מה לתת את הדעת בייחסי הורים ילדים, מלמדים 
סדרי העדיפויות  הן  ומה  ומה הטפל  ותלמידים. מה העיקר 

הרצויות לדור הזה".

הטלטלות מגלות מה יש בבסיס 

הרב ארלנגר: "אחרי השואה התגלו שני סוגים של אנשים, 
לגמרי  התפרקו  השואה  שאחרי  אנשים  היו  תוצאות.  שתי 
והיו אנשים שאחרי השואה נבנו ויצאו יותר מחוזקים. בזמנו 
אמר מרן החזון איש: משל למה הדבר דומה? לשתי חביות 
של מים, באחת יש בקרקעית שלה חול ובשניה סוכר. כאשר 
כאשר  עכורים,  מים  יצאו  החול-  עם  החבית  את  תערבב 
תערבב את החבית עם הסוכר- יצאו מים מתוקים. כשהקב"ה 
עמוק.  עמוק  בפנים  שהיה  מה  צף  בשואה  אותנו  טלטל 
להיות  נהפכו  ה'  עובדי  שמים  יראי  באמת  שהיו  היהודים 

יהודים יותר טובים. ומי שפרק עול היה בו בוץ כבר הרבה 
קודם, המצב רק הציף את מה שהיה בהם.

זו אותה  "עכשיו אנו שוב נמצאים בתקופה של טלטלה. 
את  מציפים  כולם  עכשיו  מערבב.  השטן  כעת  טלטלה, 
הבעיות שאנחנו כמנהלי מסגרות מכירים ורק מנסים כל הזמן 
למצוא אותם ולהתמודד איתם בזמן. בשנה הזו צפו הבחורים 
עם הפנימיות שלהם. גם בעיות של שלום בית ששמענו, לא 
החלו בקורונה, הם רק התעצמו בה, קשיים בחינוך הילדים, 
גם כן היו תוצאה שהתגלתה בתקופת הקורונה ולא החלה אז. 
עם התוכן הפנימי שלהם היה פגום בבסיס הדבר צף עכשיו. 
בטלטלות  גם  שמקבלים  מה  זה  אז  למטה  סוכר  כשיש  כי 

וכשמשהו פגום בבסיס אז יש התפרקות".

קשה לחרדי להסתובב ברחוב

 האם הנזקים הם רק חיצוניים ויחלפו מאליהם? האם מדובר 
או  שוליים"  ב"נוער  רק  מדובר  פוליטיות?  השלכות  עם  בניפוח 
שהם מצריכים גם מאיתנו שנעשה בדק בית פנימי ואיך זה עובר 
אמיתי  שינוי  שיקרה  אופטימיים  אתם  כמה  המעשי?  למישור 

כתוצאה מהמצב?
חוסר  היום  יש  מאוד.  נוכח  החברתי  "הנושא  ריין:  הרב 
מהמגזר  אנשים  מול  חרדי  כאדם  ברחוב  להסתובב  נעימות 
שאנחנו  שטען  מי  יש  שנוצרו.  עמוקים  שסעים  יש  הכללי. 
במבט  עליך  אם מסתכלים  גם  להתייחס.  צריכים  לא  פשוט 
של "מוטציה-מפיצת-מחלות" פשוט תתעלם מזה, אך קשה 

מאוד להתעלם מההרגשה הלא נעימה הזו". 
גם  זה  "זו לא הפעם הראשונה, עברנו את  הרב ארלנגר: 
וגם  קשה  מאוד  תקופה  היתה  יוסל'ה",  "איפה  פרשיית  עם 

היא עברה"
תקופות  חסר  לא  המרעיבה",  "האם  "פרשת  ריין:  הרב 

ששחטו את המגזר"...
הרב אברהם: "האם זה נזק תדמיתי חברתי שניתן לפתור 
על ידי יח"צנים או שזה יעבור לבד, או שיש בדק בית פנימי 
על  השפעה  לכך  יש  האם  כחברה?  באמת  לעשות  שעלינו 
סביבתית  נעימות  אי  שמרגיש  ישיבה  בחור  של  הזהות 

בתקופה כזו?"
אני  פנימיות.  השלכות  לכך  יש  כך.  "בדיוק  ריין:  הרב 
זוכר שכשאני הייתי בחור ישיבה וישב לידי באוטובוס חייל 
היה שומע ממני  הוא  לצבא,  הולכים  לא  למה אתם  ששאל 
ציטוט של שעת שיחה של הרב נויגרשל, והחייל ישב בשקט 
היום אתה שואל  לו...  היה  כיפה אם  גם  והיה מוציא בסוף 
בחור ישיבה למה לא הולכים לצבא הוא לא יודע לענות לך 

באופן ברור. יש איזו ריקנות של חוסר הבנה והסברה".
מירב  הזמן שנשקיע את  "אני חושב שהגיע  הרב בלמס: 
בבזבוז  ופחות  שלנו  הציבור  בתוככי  בעצמנו,  כוחותינו 
אנו  ואיך  יאמרו  מה  החיצוני.  המיקוד  על  אנרגיה  משאבי 
אהובי  רצוננו להיות  נראים בתקשורת. לא חושב שזה הוא 
מהם  שלנו  ההתבדלות  עצם  הישראלי.  הציבור  או  הקהל 
עצמנו,  של  באיכות  שנשקיע  ככל  ומרחק.  חיכוך  יוצרת 
הקבוצתיים  היחסים  את  נטפח  והבנות,  הבנים  בחינוך 

והחברתיים בתוכנו, גם מלאך רע יענה אמן בעל כורחו". 

לחזק את ההשקפה בשביל הדור הבא

 מה התחום שלדעתכם הכי נפגע? לימודי, רוחני, רגשי, חברתי, 
נפשי, התנהגותי, השקפתי?

קיבלו  והרגשי  הרוחני  שהפן  חושב  "אני  בלמס:  הרב 
ניעור חזק. בעיניי אלו שני נושאים השזורים זה בזה.  הדור 
ושיח  לשפה  רוחניים,  להרגשים  זקוק  המבוגר  וגם  הצעיר 
רגשי. כשאני אומר שיח רגשי אין הכוונה רק לתקשורת של 

ביטויים והבעת רגשות אלא על דרך חיים חינוכית ותורנית 
לחיות  מחודשת.  והתרגשות  פנימית  התלהבות  בה  שיש 
בנראות.  רק  ולא  תורה  בן  להיות  לדבר אמונה,  ולא  אמונה 
להיות יהודי מאמין כפשוטו ולא על פי נוסחאות וכותרות. 

הדור צמא למשמעות אמיתית".
יעקובי: "הנושא הזה של חיזוק ההשקפה הוא דבר  הרב 
מאוד חיוני כי אצל בחור נורמלי בישיבה קלאסית טובה או 
בחור חסידי, יש הרבה דברים שצריך לחזק בנושא של חיזוק 

אמונת חכמים, בתקופה כזו במיוחד". 
הרב ארלנגר: "זה לא עכשיו צריך. זה היה צריך לפני חמש 

שנים! אמונת חכמים זו עבודה מהיסודות".
להרוויח  הרב ריין: "עכשיו צריך להתחיל עם זה בשביל 

לדור הבא"...
היא  לקורונה,  קשורה  לא  חכמים  "אמונת  ארלנגר:  הרב 
היתה גם קודם והקורונה רק הציפה את זה". הרב ברוורמן: 
השבר  יהיה  באמת  ש'הפעם  שאומרים  זמן  הרבה  "כבר 
מן הסתם שבסופו  ביטוי בבחירות  לידי  יבוא  ושזה  הגדול' 
יהיה  לא  דבר  או שבסופו של  דבר,  אותו  יהיה  זה  דבר  של 
שוב שום שינוי והכל יסתדר כרגיל, או שלכל אחד שמאיים 
ומתלונן יש מישהו יציב בתמונה שיחזיק אותו: אבא, רב, או 

כל דמות קרובה אחרת". 
הרב אבי אברהם: "דווקא בישיבות לנוער מתמודד השיח 
והעבודה הזו על השקפה ואמונה קיימת כבר כיום ויש יותר 

מענים, איפה שזה חסר עדיין זה בישיבות המיינסטרים. 
בסוף ימיו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל הגיעו לביתו 
ותינו  מהישיבות  שנושר  בנוער  שעוסק  ארגון  של  פעילים 
בפניו את כאבם... הוא הגיב להם שמבחינתו כבר לא מדובר 
הדור  של  הבעיה  מהי  אותו  כששאלו  הדור".  של  ב"בעיה 
הוא סיפר להם בכאב על תופעה חדשה של משפחות אנוסים 
לא  "אלו  עול.  פורקים  כחרדים  רבות  שנים  אחרי  שרח"ל 
בחורים שמגיעים מישיבות של נוער מתמודד", הוא הסביר 
בישיבות  שגדלו  בחורים  אלו  עבודה.  עושים  "שם  להם, 
הרגילות ושנים חיו והסתובבו עם חוסר פנימי והרגשה של 

ריקבון בלי שזיהו אותם ועזרו להם".
צו השעה הוא אולי להפיק לקחים לעתיד ולהבין שמשהו 
מערכתית.  מבחינה  גם  ממש  של  לשינוי  זקוק  הזאת  בעת 
ובמחשבת  ה'  בעבודת  יותר  מעמיקים  לימודים  נדרשים 
ניסיונות  על  ורגשי  פתוח  שיח  נדרש  מאוד  ישראל, 
והתמודדויות ועל השקפת חיים וגם התאמה של אפשרויות 
לימוד נוספות והוספת תכנים תורניים מגוונים יותר לתוכנית 
הלימודים שיתאימו את עצמם לכל אחד ואחד שמבקש, לא 

רק לבנות בית חולים לנוער נושר מתחת לגשר". 
הרב ברוורמן: "יש לי שאלה אליכם: האם עולם הישיבות 
נער  בוודאי.  נפגע  הקטנות  הישיבות  עולם  נפגע?  הגדולות 
מאוחרת  בשעה  ולומד  שחרית  בה  שאין  קטנה  בישיבה 
אנחנו  דן,  גוש  ברחבי  לשוטט  יוצא  הזמן  ובשאר  בטלפון 
חונכנו ומחנכים לשטייגען למי שיכול, ופתאום יש לו עודף 
זמן פנוי לנסוע באופניים שעות. מבחור בן 15 אנחנו מצפים 
איך  יודע  לא  באמת  אני  זמן.  באמצע  אחרת  כבר  להתנהל 
יש  הגדולות  בישיבות  האם  אבל  לשגרה,  זה  את  מחזירים 
הסגר  במהלך  נכנסתי  בעצמי  אני  הלימודי?  במתח  ירידה 
הראשון לכמה בתי מדרשות של ישיבות גדולות ולא חשתי 
וגם  שם  שהיה  מהשטייגען  נפעמתי  אדרבא  שינוי,  שום 

קינאתי בו". 
הרב אברהם: "אולי הציפיות שלנו מבחור בן 15 מוגזמות 
אף הן. מאז גיל הבר מצווה הגישה שלנו לגיל הבחרות כאילו 
הילד נמצא במסלול חד כיווני להיות "גדול הדור" ומצופה 
להתעלם  נוטים  אנו  בעוד  בהתאם,  כבר  להתנהג  ממנו 
לפעמים מהצורך הבריא והמתפתח שקיים בגיל הזה להיות 
נער חיוני ושמח שמותר לו להיות חברותי וטבעי וגם לשחק 
ומאיים  רציני  לעולם  ברצונו  שלא  מגויס  להיות  בלי  עדיין 
יותר. זה לא תמיד אומר שעולם הישיבות קטנות גם נפגע אם 
נער בן 15 בוחר לבלות את זמנו ברכיבה על אופניים וב"על 

האש". זה אומר בסה"כ שהוא עדיין קצת ילד ומותר לו".

»

»

הרב אבי אברהם הרב אלי יעקוביהרב אברהם מלכיאל הרב דן טיומקין הרה"ג יצחק ברוורמן



אם חלפו 3 חודשים מרגע שהחלמתם
גם אתם יכולים להתחסן. 

הנתונים מתייחסים לגילאי +30 בערים החרדיות המובהקות. מחוסנים ומחלימים יחד.
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הרב ריין: "ודאי שגם עולם הישיבות גדולות נפגע. ישנם 
מסגרות  ישנם  ונפלו.  כפשוטו  הישיבה  את  שעזבו  בחורים 
שהתפרקו וישנם ישיבות שניצלו גם הזדמנות. יש גם הבדל 
מוכנים  לא  במפתיע  אותנו  הראשון שתפס  הסגר  בין  בולט 

לבין הסגר השני שהגענו אליו מוכנים ובשלים יותר.
בגל  בירור.  כבר  היה  יותר  או  פחות  שנה  אחרי  "עכשיו 
הראשון, בתחילת הקיץ היתה נפילה ושם היו בחורים שהיה 

להם קשה, אבל היום פחות או יותר המצב ב"ה התייצב".

נזקי התקשורת לטווח הרחוק

בנוסח  שליט"א  הירש  הגרמ"ה  את  "שאלנו  ריין:  הרב 
סוגיית  עם  וההתמודדות  קטנות  ישיבות  בחורי  על  אחר 
החשיפה לתקשורת. השאלה היתה: מה יעשו עם הבחורים 
בישי"ק שלכולם יש פלאפונים? הוא אמר שבע"ה בחודשים 
הקרובים הקרונה תיעלם והוא גם הורה בצורה נוקבת שצריך 
לתת הוראה ברורה לכל ראשי הישיבות - "לחתוך". להחזיר 
את המצב לקדמותו כמו לפני שנת הקורונה. זה יהיה קשה 

וכואב אבל חייבים לשמור על הגבולות בצורה חותכת. 
"אבל הוא נתן גם הוראה נגדית ולא פחות נוקבת וטען כי 
והר"מים  וצוות המשגיחים  הישיבות  רבני  כל  את  יאלץ  זה 
בחור  כל  עם  לדבר  בחור,  כל  ולהחזיק  יותר  קשה  לעבוד 
ולראות מה המצב איתו. אמרת לו לא לחזור עם הפלאפון, 
זה בסדר, אבל גם תברר באמת: מה קורה איתך? וזו אמירה. 
זה לא רק לעשות ב"בום" אלא גם ליצור קשר, תיווך והחזקה 

שזו עבודה מורכבת יותר מבשגרה".
הנזק  מה  שבירר  ברוורמן  לרב  "במענה  יעקבי:  הרב 
מאוד  הישיבות  בחורי  לדעתי  גדולות,  בישיבות  גם  שקרה 
במהות  ובעצם  להתעדכן,  ולצורך  לחדשות  כיום  מחוברים 
של זה הם מחוברים להמון אינפורמציה מבחוץ שמשפיעה, 
והפוליטיקה גם תורמת. תמיד היתה קיימת הנטייה הזו ותמיד 
היו בחורים שיודעים ושולטים במה קורה, אבל התקופה הזו 
לצורך  ממש,  להתמכרות  התופעה  את  הפכה  מתמיד  יותר 
בלתי נשלט לראות "און ליין" מה קורה בכל רגע נתון וזה 

נזק קיים שיש לו לדעתי השלכות שיצאו בטווח הרחוק".

איפה ההורים בתמונה?

הרב מלכיאל: "אני רוצה לשאול שאלה מעט "כפרנית"... 
מי אמר שהכתובת שעל הקיר מופנית בעיקר לאנשי החינוך 
לאבא  כלשהיא  הכוונה  הייתה  האם  שבבית?  להורים  ולא 
באלו דרכים או אמצעים ללמוד עם בנו? הרי ברור שבתקופה 
דמות  הדברים,  מטבע  להיות,  הפכה  האבא  דמות  זו 
משמעותית הרבה יותר ממה שהיא בימים כתיקונן, לדעתי – 
לא פחות מהרב'ה! לא רק בנושאים של חינוך ותחום רגשי 

אלא גם בקידום הלמידה"...
הרב ארלנגר: "ההכוונה של איך ללמד את הילד, זה שלב 
נוסף. קודם כל צריך לכוון להוראה של "תלמד עם הילד!". 
הגר"י אדלשטיין זצ"ל סיפר שהוא ואחיו הגר"ג אדלשטיין 
למדו ברמת השרון עם האבא שלהם והם חיו את הדבר הזה 
ממש כולל שיעורים והפסקות, להבנתו זה מה שהוביל אותם 
לגדלותם. המוסד הזה של ללמוד עם האבא לא חדש בעם 
חיידר  שכשאין  התוצאה  האם  ההורים?  איפה  אז  ישראל. 

יעקב אז אין כלום? בעצם נחשף פה  ואין בית  ישיבה  ואין 
שזמן רב הפקרנו את כל החינוך שלנו לבתי הספר ומערכת 

החינוך".
עצומים.  הם  הלימודי  בתחום  "הפערים  מלכיאל:  הרב 
לבנו  האבא  בין  החיבור  הזו  הצוקה  בעת  עכשיו  דווקא 
והן  רגשית  מבחינה  הן  ביותר!  מתבקש   – לאבא  הבן  ובין 
מבחינת הלמידה עם הבן. במקרים רבים הלמידה של האב 
עם הבן היא המקור היחיד ללמידת גמרא.. אז האבא צריך 
לדעת שצריך לעשות את זה ולדעת לפנות כדי לקבל הכשרה 

והכוונה אם הוא זקוק לכך".
הרב אבי אברהם: "לא כל הורה מסוגל ומתאים ללמידה 
עם הילד. יש כאלו שהתפיסה שלהם היא שבשנה כזו הויתור 
הדגש  זאת  ולעומת  הלימודית  ההתקדמות  על  הוא  הנצרך 
התחום  שנפגעו,  אחרים  תחומים  על  הוא  שלהם  והמשקל 
להמשיך  שבחרו  ישיבות  גם  ישנן  למשל.  והחברתי  הרגשי 
גם  ביעדים  ולעמוד  בישיבה  שנלמדת  הקשה  המסכת  עם 
שהקלו  כאלו  וישנם  שגרה,  ולשדר  לייצר  כדי  המצב  נוכח 
רציפות  לייצר  יותר  שחשוב  הבנה  מתוך  הרף  את  והנמיכו 
קלים  דברים  ללמד  הנחה  אדלשטיין  שהגר"ג  וכפי  וחיבור 
יותר שהילדים והנערים יתחברו אליהם ברצון ובאהבה. יש 
גם לא מעט בתים שהגילוי שם היה שלפעמים החינוך הביתי 
טוב ונעים יותר ושאנחנו אף מצליחים איתם יותר מהמחנכים 

במסגרת".
הרב ברוורמן: "אני הקשבתי לשיעורים של הילד בטלפון. 
הרב'ה היה נוהג לשיר בסוף השיעור איזה שיר טוב ואחרי זה 
מבקש בשיחת ועידה לשיר ביחד, זה נתן איזו אווירה. אמנם 
השנה  שקרה  הנזק  כל  עם  אבל  הכיתתית,  האווירה  חסרה 
כאמור אולי כדאי שכל הורה יקח ויאמץ דווקא את הדברים 

הטובים שקרו ויכולים להמשיך ולקרות". 
ייעודיים  הרב מלכיאל: "יש כאן משקל חשוב לארגונים 
שנותנים הכשרה להורים בהיבט הלימודי והרגשי, זו שעתם 
של הארגונים הללו והורה שזקוק לעצה והכוונה צריך לדעת 
ולקבל  לפנות  כתובת  לו  ושיש  ללמוד  ואחריותו  שמחובתו 

סיוע וכלים. בתקופה הזו ההגה עבר לידיים של ההורים".
מוטלת  ההורים  שעל  ונותרה  הייתה  דעתי  בלמס:  הרב 
שותפים  רק  החינוך  מוסדות  לילדיהם.  החינוך  חובת 
לערוך  והורה  הורה  כל  על  השעה  חובת  ההיפך.  ולא  להם 
בחיזוק  והמצוי  הרצוי  על  צרכים  ומיפוי  פנימי  בית  בדק 
פנימית שהם  זקוקים לאמונה  וביצור חינוך הילדים. הורים 
המבוגרים המשמעותיים לילדים שלהם, יש כאלו הזקוקים 
רב בעבורם. אבל בראש  היצע  ויש  לכלים עדכניים בחינוך 
ובראשונה עליהם לחשב מסלול מחדש לאור השנה שחלפה. 

וכמובן כל בית ובית בענייניו וצרכיו שלו.

איך מתחזקים קשר בישיבות?

מה  הבחורים?  עם  קשר  בשמירת  הרבנים  של  האחריות  מהי 
נעשה שם בתקופה הזו?

הרב ברוורמן: "הישיבות הרגילות הן "אקס טריטוריה". 
כל ליגה א' של הישיבות היא פשוט מחוץ לתמונה. ישיבה 
שאמורים  וחברתי  לימודי  לחץ  בה  שיש  מדרש  בית  היא 
להיות טובים ויש דמויות רבניות. ישיבות כאלו לא אמורות 
לשלוח מכתב ולרדוף אחרי שום בחור ואל תצפה מהם ליחס 

כזה".
הרב ריין: "על אף שזה נכון, בכל ישיבה כזו יש אנשים 

השיעורים  על  קטנים  ומשגיחים  משגיחים  כמו  מיוחדים 
הצעירים יותר והם עשו את זה דרך מיילים לבחורים. היתה 
שאלה ודילמה לגבי שליחת המיילים, האם "להודות" בכך 
שיש גישה לזה או לא, אבל היה תחזוק של קשר גם בישיבות 

."
בחלק  הקורונה  של  הקשה  "בתקופה  מלכיאל:  הרב 
ודאגו  יוזמה  תפסו  עצמם  הבוגרים  הבחורים  מהישיבות 

לבחורים הצעירים יותר".
הרב ברוורמן: "כלומר יש ויש".

היתה קבוצה של בחורים  בני  "בישיבה של  יעקבי:  הרב 
שהיו מתקשרים ומדברים בלימוד עם ראש הישיבה במשך 
בכך  זה הקשר שיש שם,  קבוצות.  קבוצות  עבר  וזה  כשעה 

מתבטאת השייכות".
עם  להתייעץ  הלכתי  הקיץ  "בתחילת  ארלנגר:  הרב 
הגר"ש שטיינמן שליט"א. הפחד הגדול באותה תקופה היה 
שהבחורים לא יחזרו בכלל לישיבות. לא היה לזה יעד, לא 
ראו לזה התחלה וסוף ולא ידעו איך זה יגמר וכשהגיע השלב 
לישיבות?  אותם  מחזירים  איך  היתה  שקיננה  השאלה  הזה 
כל הנושא היה לשמור על קשר כדי שהבחורים לא יתפרקו 
והישיבות לא יתפרקו והדבר שהוכיח את יעילותו היה ליצור 
הישיבה  כי  מבין  בחור  שבו  מצב  ליצור  בישיבה,  חוויות 
היא המקום הכי טוב שיכול להיות עבורו, וכך נוצר החיבור 
והקשר המשמר כדי שתהיה להם סיבה לחזור. אחר כך ב"ה 
הבסיסי  הרעיון  היה  זה  אבל  מסלול  לאיזה  נכנסו  כבר  הם 

שהוביל ליצירת הקשר והחיבור". 
תסכימו  שכולכם  משהו  לומר  רוצה  "אני  ברוורמן:  הרב 
איתי. הקב"ה לקח את כולנו וניער חזק, אבל המשיך להחזיק 
את  שמובילה  מלמעלה  הס"ד  את  רואים  מלמעלה,  אותנו 

עולם הישיבות".

האחריות של המשגיחים

 ביום שאחרי הקורונה, מה נשאר לנו מהתקופה הזו לשקם?
הרב דן טיומקין: "הבור ריק אין בו מים". אם מים אין בו 
אז נחשים ועקרבים יש בו. עברנו תקופה שלא היה בה מים 
ועכשיו צריך להחזיר את המים. בדרך כלל יש לנו כלל 'אין 
מים אלא תורה' אבל אני חושב שפה המים זה עוד ה"דרך 
לתורה"  ומקרבן  הבריות  את  "אוהב  לתורה,  ארץ" שקדמה 

באמצעות הקשר האישי ותשומת הלב האישית. 
ההורים  של  התפקיד  היה  זה  בבית  היו  הילדים  "כאשר 
אחרים  אצל  ואם  הלימוד  דרך  זה  אם  וחיבור,  קשר  לייצר 
ושזה  לחונכים  זה  את  להשאיר  ועדיף  לכך  מסוגלים  שלא 
יהיה בדרכים אחרות של קשר דרך טיול או אכילה משותפת. 
להיות  הופך  וזה  הלימוד  למוסדות  חוזרים  "עכשיו 
האחריות של המסגרות להשקיע בתשומת לב אישית וחוויות 
הצלחה, ודרך זה אפשר לגרום לילדים לחזור ולמתג אותם 
ממש  לעבוד  צריך  זה  על  אבל  לשגרה,  ולחזור  תורה  כבני 
המיוחדות  ואת  הילדים  את  בונים  איך  בדקדוק  ולהשקיע 
שהוא  תחושה  לילד  ולתת  אהבה"  של  ב"עבותות  שלהם 

מיוחד, שווה, טוב ומסוגל. 
ואנשי  למשגיחים  היא  האמיתית  העבודה  "עכשיו 
וזו מלאכה מאוד קשה ותובענית  הצוות כדי לחבר בחזרה, 
לב  תשומת  לתת  הם  הכלים  אליה.  רגילים  היו  תמיד  שלא 
אישית ואכפתית ולראות כל בחור לעצמו עם תחומי החוזק 

והמסוגלויות שלו בצורה מותאמת לגיל ולמסגרת".

תרבות הפנאי והתוכן היא רק בדיעבד

 האם המילה "תרבות" היתה קיימת בציבור החרדי עד היום 
והאם חסרונה לא ניכר כיום? האם זה משהו שלדעתכם מסתמן 
שצריך להתפתח עוד או שמשמש רק כ"כיבוי שריפות" במצבי 

קיצון?
הרב ברוורמן: "אני רוצה להמליץ שכל אחד יכניס לבית 
שלו קצת אווירה חסידית. גם לבית ליטאי וגם לבית ספרדי 
הגדולות  הישיבות  הזו  בשנה  מזה.  לטעום  ונצרך  מגיע 
זמרים  זיצים,  הביאו  והמפורסמות,  הטובות  גם  בעצמן, 
ואווירה חגיגית ומדבקת כתרופה למצב, מה שלא היה קורה 

בשגרה".
כ"כיבוי  רק  זאת  עשו  הן  אם  "השאלה  אברהם:  הרב 
פנאי  תרבות  ולפתח  להישאר  כדי  כאן  שזה  או  שריפות" 
שתתמוך ותספק אלטרנטיבה למצבים כאלו או מענה לצרכים 
פנימיים של הבחורים? האם אנו עדים להתפתחות של תרבות 

פנאי כשרה בחברה החרדית או שזה זמני וחולף?"
הרב ריין: "התשובה החד משמעית היא לא. זה לא יכנס 

לישיבות". 

»

»
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הרב מלכיאל: "מטבע הדברים לישיבות של נוער מתמודד 
יש יותר תמיכה ומקורות מימון לדברים אלו מאשר לישיבות 

רגילות"
יהיה מימון  גם אם  הרב אברהם: "מבדיקה אישית שלי, 
לא תמיד יבואו לשם מאחר ואצל אנ"ש כל זה רק בדיעבד 

ולא מלכתחילה".
הרב ארלנגר: "צריך לזכור שכל זה באמת הוא רק תחליף, 
וצריך לשמור על חוויית הריגוש של ההווי הישיבתי השוטף 
לא  הזו  החוויה  וה'חבורות'.  הוועדים  של  החברותות,  של 
אבל  כתיקונו,  כשהכל  רגילה  בתקופה  טוב  לבחור  נצרכת 
בתקופה זו, שום דבר לא מובן מאיליו, ומשכך צריך לעשות 
בדרך  תמשיך  הישיבה  וצורת  תחזור  שהשגרה  כדי  הכל 

המסורה לנו מדור לדור".
יותר  נחשפו  ובחורים  נצרכת,  ריין: "החוויה עצמה  הרב 
כאלו  תחליפים  ולעוד  כבר  שנאמר  כמו  ולמדיה  למידע 
נראה  עוד  שלהם  הנזקים  ואת  זו  בתקופה  אותם  שמילאו 
כנראה אם לא יחתכו את זה ויתנו חיזוקים מצד שני, בעוד 
שנה מן הסתם שנשב כאן ונדבר על נזקי ה"פוסט קורונה", 
אבל ברור שהתרבות לא תכנס לישיבות ושהיא גם לא צריכה 

להיכנס, זה פשוט בבחינת "אל תגעו במשיחי".
הרב בלמס: "התרבות היחידה של בני התורה היא התורה 
אביזריהו  להיות  יכול  להם  שמחוצה  מה  כל  ומצוותיה. 

לחיזוק ועידוד בלבד".
ובעקבות  אצלי  שלמד  בחור  לי  "היה  ארלנגר:  הרב 
כושר  לעשות  בשבוע  פעמיים  התחיל  שונות  התמודדויות 
ובהמשך גם נהיה למדריך כושר, עד שסגרו את חדרי הכושר 
והוא חזר לישיבה ולקח את כל הכוחות הפיזיים והנפשיים 
בלית  ללימוד  רתם  כולם  ואת  בעקביות,  לכושר  לו  שהיו 
סיומי  כמה  הזו  בתקופה  לעשות  הספיק  הבחור  ברירה. 
ריש  לאורייתא  "חילך  לו  אמרתי  האחרון  בסיום  מסכתות. 
את  ולקחת  עצמך  את  גילית  לקיש  ריש  כמו  אתה  לקיש!" 
"חילך  נאמר  עליך  התורה,  ללימוד  והריגוש  הכוחות  כל 

לאוריתא", זו המטרה העליונה".
הרב ריין: "אתה אומר שזה רק אחד, אבל אני אומר שהרב 

מיתג את זה בהצלחה לכל השאר ומינף את זה".
הרב ברוורמן: "אין לי גם הסבר לזה אבל אני מצטרף לכך 
מאשר  מלאים  יותר  הסדרים  בחורף,  בפרט  ובקורונה,  גם 

בשנים שעברו".

הכי קל להגיד "זה שוליים"

 אני רוצה להקריא בפניכם מפרט פגיעות שעלו לדיון על ידי 
אנשים ולשמוע את תגובותיכם לכך: פגיעה בסוגיות של אמונת 
ורבניו  בזולת  וזלזול  פנימה  התכנסות  אמוני,  ומשבר  חכמים 
חשיפה  הכללי,  בציבור  וזלזול  התעלמות  כמוני,  חושב  שאינו 
לכלי מידע ותקשורת ולהשפעה חיצונית, הרגלים שמשתרשים 
והשעמום...  הזמן  ניהול  התפילה,  וצורת  זמן  התפילה:  בתחום 
איך מזהים ומטפלים בהם בפועל? האם התשובה שעונה על הכל 
היא כפי שאמר הגרמ"ה הירש 'לחתוך ולתת תחליפים ותקשורת 

נכונה'?
הלל  משה  רבי  הגאון  שהציע  בקו  נלך  "אם  ריין:  הרב 
הירש שליט"א נבין כמה זה נצרך ואולי זה המוצא היחיד- 
איתם".  לדבר  שני  מצד  אבל  הפלאפונים  את  "להוציא 
הפגיעות  למפרט  התייחסות  עם  גם  בזה  להשתמש  ונוכל 
עם בחור אתה שם  האפשריות שהזכרת. כאשר אתה מדבר 
את כל הרשימה הזו בסל וכשאתה מקרב אותו תקשיב טוב 
באמונת  בעיה  לו  יש  האם  הזו,  הרשימה  כל  את  ותבדוק 
ואז  וכו'  פנימה  בהסתכלות  חברתיים,  בכישורים  חכמים, 
המשגיח או איש הצוות אמור לעזור לו אם יש לו כלים או 

להפנות אותו הלאה לקבלת עזרה".
שאומר:  וייס  אשר  רבי  של  שיחה  "יש  טיומקין:  הרב 
התברך  שלנו  והדור  תורה"  דיברה  בנים  ארבעה  "כנגד 
וחיבורים  והכרה  מוסדות  יש הרבה  בכך שלבן החכם  ב"ה 
שיוצאים לאור וכוללים וכו', אבל יש גם בן רשע. הוא לא 
"רשע" בעצם. אנחנו כבר קוראים לו בשמות אחרים משלנו, 
אבל בהגדה כך הוא מוגדר והתורה רואה גם בו בכל זאת בן, 
אנו שמים לב אליו כשהוא במצב של סכינים שלופים וכשזה 
מטריד את הקהילה אבל צריך להתייחס אליו גם קודם. ויש 
גם בנים בלתי מבוררים אחרים שצריך לתת להם מענה. יותר 
מהכל התקופה הזו שמה את הבן הזה במרכז ומעוררת אותנו 
לחשיבה איך לא לנתק אותם. הכי קל להגיד "זה השוליים, 

זה לא אנחנו" אבל זה לא נכון, זה מנתק". 
יודעים  כאן  היושבים  האנשים  כל  "בסוף  יעקבי:  הרב 
שכל ילד בודק גבולות וגם אנחנו כמבוגרים. ולכן כשעולם 
הישיבות יחזור למסלולו יהיו תמיד את הבחורים שישלימו 
עם זה וירגישו שנגמר ה"בין הזמנים", אך יהיו גם בחורים 
שיבדקו את הגבולות וכל ר"מ בישיבה יודע מי הם הבחורים 
שיבדקו את הגבולות ועליהם יצטרכו לשים את הפוקוס בכל 

הנושאים הללו של אמונת חכמים, השקפה והבנה בסיסית: 
למה אני פה?"

באתגרים  ולא  בטלפונים  מתמקד  לא  אני  בלמס:  הרב 
וההכלה  ההבנה  ביכולת  נעוץ  העניין  עיקר  לדעתי  נוספים. 
את  אסביר  התלמידים.  מול  והרמ"ים  הישיבות  רבני  של 
גם  הלומדים,  את  לקרב  המאמצים  שיושקעו  ככל  דבריי. 
הישיבתי  ההווי  אל  הכלל,  אל  להתרחק  שהספיקו  אלו  את 
וחיבור,  והמהות. ככל שירגישו הלומדים טעם של שייכות 
ההשפעות  של  כוחם  יחלש  כך  ומכובדים,  רצויים  שהם 
השליליות אליהם נחשפו לפני הקורונה ובמהלכה. המלחמה 
היא על נשמות הילדים ולא על הטלפונים. זו מלחמה מסוג 

אחר, מלחמה על הלבבות של הבנים והבנות. 

גם הבנות בסיכון

אבל  היום,  בנות  על  פה  מדברים  "לא  טיומקין:  דן  הרב 
חשוב להזכיר גם את זה. גם בסמינרים עברו משברים, אלו 
אותם משברים רק בגרסה אחרת. גם הן זקוקות לתשומת לב 

והכוונה אישית בתקופה כזו מבית ומבחוץ.
אבל  "אלטרנטיביים"  שנקראים  מוסדות  יותר  יש  לבנים 
ויש  למצוינות  יעקב"  "בית  יש  ואקום.  יש  הבנות  אצל 
גוף  ואין  באמצע  מנעד  אין  לחלוטין.  לנושרות  מוסדות 
שאחראי לתכלל את כל מה שקורה עם הבן שכבר לא בנישת 
החכם. צריך לתת גם על זה את הדעת וחבל להתעורר כשהן 

יהיו לגמרי בחוץ". 
מאשר  מורכב  פחות  לא  המצב  הבנות  אצל  בלמס:  הרב 
הבנים. אם כי המערך החינוכי שם בנוי באופן שונה ומכיל 

יותר. 

מאחורי המסכה

 דיברנו על שמירה על הגבולות ואני רוצה להשתמש במסכה 
כמייצגת. יתכן שלא ממש הצלחנו לשמור על ה"גבולות" הללו 
כשל  רואים  אתם  האם  התחשבות,  של  יחסית  פשוט  באקט 
הישיבות  מבני  רבים  אחוזים  להוביל  הצלחנו  לא  אם  בחינוך 
אם  מסיכה?  חבישת  של  לכאורה  ממש  מינורית  לפעולה  אפילו 
על מסכה קטנה אנחנו לא מסוגלים לשלוט אז איך נחנך לדברים 

גדולים יותר? 
הרב ברוורמן: "נוציא לרגע מהמשוואה את אלו שצייתו 
את  חבשו  לא  מזה  וכחלק  שלהם  והאדמו"רים  לרבנים 
את  ונבחן  שלהם,  ההוראה  היתה  זו  מבחינתם  המסכה, 
שלא  מצוי  ליטאי  ישיבה  בחור  עבור  שרלוונטיים  הדברים 
המונית  אמירה  עם  תופעה  אכן  שזו  יצויר  לו  מסכה  חבש 

שכזו".
רואים בכך כשל חינוכי. גם  ריין: "לא  והרב  יעקבי  הרב 
קשור  לא  זה  קנסות,  וקיבלו  מסכות  חבשו  לא  באנגליה 
הרגל ומאפיין לא פחות את  בכלל לחרדים או לא. זה יותר 
"הישראלי המכוער" מאשר את החרדי המצוי. רוב רובם של 
מסכה ושמירת  בחורי הישיבות שמרו באדיקות על חבישת 
על  בשמירה  היה  זה  לעצמם  שהרשו  אלו  גם  הכללים, 
הנוכחות  בהגבלת  בחירה  ומתוך  הישיבתיות  ה"קפסולות" 

שלהם במרחב הציבורי".
אמור  וגם  יותר.  מצפים  מחרדים  "אבל  אברהם:  הרב 
להיות מובנה לנו אולי יותר כמנגנון פנימי שאמון על ערך 
החיים ועל שמירת גבולות והגבלות יותר ממגזרים אחרים".

על  עיסוק  הזו  בתקופה  בישיבות  היה  "לא  ריין:  הרב 
"ערבות הדדית", כרגע היינו עסוקים עם עצמנו פנימה".

אותה ספינת מבטחים

הרב מלכיאל: "עם כל הכבוד, על אף שיש לנו מה לתקן 
עדיין עלינו גם לשמור על "גאוות יחידה" מסוימת לפחות 
לעצמנו. לשמור על כבודנו העצמי ולהעריך את הקיים. כמו 
כולם גם לנו יש טעויות וצריך לתקן, אבל עצם זה שהישיבות 
פועלות ומתפקדות זו גאווה. נכון שהקורונה לא פוסחת על 
ויש חלונות שנפרצים בה מידי פעם אבל הספינה  אף אחד 
עדיין שטה ושורדת והיא עדיין אותה ספינת מבטחים שלנו 
בסופו של דבר. בסך הכל, אחרי בקרת נזקים ועזרה שצריך 
הישיבות  בסיפוק:  לומר  אפשר  הסתדר,  שלא  למי  להגיש 

ניצחו את הקורונה".
 האם משהו בצורת החיים והלמידה שלנו עד היום היה יכול 
להכשיר את בני הישיבות למצב כגון זה? כמה באמת חינכנו בכלל 

לאחריות ציבורית וסביבתית עד היום ובאלו אמצעים?
למה  אותנו  להכשיר  יכול  היה  לא  דבר  "שום  ריין:  הרב 

אנחנו  ואופטימי.  מעודד  גם  אני  זאת  כל  עם  אבל  שקרה, 
אישית נמצאים במקום שאנו רואים בעיקר את הנזקים, ויש 
מאמין  אני  מהיום  קדימה  שנה  אבל  כאמור,  נזקים  הרבה 
שעולם הישיבות ממשיך כהרגלו. לי אישית יש מנהג להיכנס 
מידי פעם לשבת סדר א' בהיכל ישיבה גדולה, כדי להתנתק 
וללמוד. זה מזכיר לי שיש עולם נורמלי, ערכי ויציב בפנים 
היה  לא  בישיבות  השיח  השפיות.  על  לשמור  לי  עוזר  וזה 
מעולם איזה כלים היה להם והאם הם מוכנים לזה. זה בכלל 

לא היה השיח". 
כלים  ולתת  להכשיר  שהשכילה  "מסגרת  מלכיאל:  הרב 
בתקופה  נשכרת  יצאה  ולילדים  לבחורים  ומיומנויות 
והרמ"ים  המלמדים  הזמן של  זה  החיים.  לכל  ובכלל  שכזו 
להתגייס חושים וללמד איך לומדים, איך מוציאים משמעות 
לא  יש  והמפרשים.  הגמרא  ומתוך  הדף  צורת  מתוך  והבנה 
מעט מלמדים שעושים עבודה כזו והפער באיכות הלמידה 
והחיבור של התלמידים ניכר ומוכיח את עצמו גם בתקופות 

מורכבות יותר".

פרפרים נמשכים לאור

 איך מחנכים לחיבור לתורה ומצוות "מבפנים", שלא במסגרת 
"מצות אנשים מלומדה" ושלא תלוי בכך ש"כולם עושים"? נראה 
על  להסתמך  קשה  כמה  הציפה  רק  הקורונה  הזה  בהקשר  שגם 

ה"תיבת נח" וכמה משמעות וצורך יש בחיבור האישי...
דווקא  שייך  ולא  מהשורש  הוא  "הפתרון  ארלנגר:  הרב 
לתקופה הזו, אך הוא מתעצם בתקופה כזו. בית של שמחה- 
לא  -הבחורים  בה  ששמחים  ישיבה  עוזבים.  לא  ילדים 
ניתן  אור'. אם  'פרפרים אוהבים  ביטוי האומר,  יש  עוזבים. 
ניתן  לא  ואם  יעבוד  זה  וחיבוק  אהבה  והנאה,  שמחה  להם 

להם אז גם אחרי הקורונה נלקק פצעים".
הרב בלמס: ידועה האמרה "המאור שבה מחזירו למוטב" 
שיהווה  מתוק  אור  הצעירים,  בלבבות  אור  להגביר  עלינו 
קורא  אני  מנגד.  הנוצץ  המזויף  האור  מול  משקל  תשובת 
לכל ההורים והמחנכים ואני בתוכם. בואו נחזק את שלושת 
ותלמידנו.  ילדינו  בוודאי  להם,  זקוק  אדם  שכל  הערכים 
"כבוד, הערכה ושייכות". אין ספק כי שנת הקורונה טלטלה 
ולתעל  למנף  ממנה,  התובנות  את  לקחת  נותר  לנו  אותנו, 
לבנינו  בינינו  האישי  הקשר  לחיזוק  מכונן,  כאירוע  אותם 
עם  שלנו  והחיבור  השייכות  את  ולפתח  לחזק  ותלמידנו, 

הקב"ה.
הרב ברוורמן: "אסור לזלזל בדבריו של הרב ריין ובמנהג 
לקחת  צריכים  אנו  גם  אולי  לעת,  מעת  בישיבה  לבקר  שלו 
את הבחורים שלנו וגם את עצמנו מידי פעם לישיבה גדולה 
רצח'.  'שטייגען  נראה  ואיך  שם  עובד  זה  איך  לראות  כדי 
יש לכך השפעה עצומה על הנפש של האדם. יצא לי בעבר 
הובלתי  כזו.  בצורה  לישיבות  תרם  גדול שלא  גביר  לשכנע 
והתגובה  בי"ם  גדולות  ישיבות  לשתי  הלילה  אותו באמצע 
לתומך  אותו  שהפכה  זו  היתה  שלו  והנרגשת  המופתעת 

והפטריוט הכי גדול להיכלי התורה". 
למחנכים  למלמדים,  גם  עצה  נותן  "הייתי  יעקבי:  הרב 
מליז'ענסק:  אלימלך  רבי  של  לדברים  ומתחבר  ולהורים 
"אדרבא ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו". זה יכול 
להיות חברנו, תלמידנו, ילדנו. לחפש את המעלות המיוחדת. 
בתקופה הקורונה כל הורה גילה אצל הילד מעלה מיוחדת 
אישית וזה לוקח אותנו להסתכלות חיובית ועין טובה. לפתח 

את זה כתפיסה שיכולה לשנות לנו את החיים".
להתמודד  כיצד  בעצמי  התייעצתי  "כשאני  ריין:  הרב 
בתקופה הזו אמר לי יהודי חכם: "תנשום עמוק". הנשימה 
ארוכה  בראייה  מסתכלים  אם  אבל  לנו,  קלה  לא  העמוקה 
טווח וסבלנית, עם אורך רוח אז חזקה על זמן ק"ש שימצא 
את מקומו וחזקה על בתי הכנסיות והמדרשות שיתמלאו שוב 
בהבל התורה. זה אולי יענה לך על "איך יוצאים מהקורונה", 
התשובה היא בלי לתכנן כרגע לבנות את הגשר מיד, פשוט 

לקחת אוויר ולהמשיך לאהוב". 
ללמוד  עבירה  לא  ש"זו  אומר  תמיד  "אני  מלכיאל:  הרב 
מתוך  ללמוד  וצריך  אפשר  בלימוד  גם  בחיוך...".  תורה 
אווירה טובה  ובשמחה.  להפוך את הלמידה לאתגר ולחוויה 

אמיתית".
הרב טיומקין: "עם ישראל עבר משברים גדולים וקשים 
ממצרים  יצאנו  פרעה"  את  "עברנו  ספק,  שום  בלי  יותר 
לחירות ונקווה שתקופה זו מסמלת גם את סופה של תקופת 
הקורונה דרך אהבה וחוויות הצלחה, כבוד וידידות לילדים 
ונמשיך לתעדף נכון את החיים שלנו כאשר התורה במרכזם".

»
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ירושלים הבנויה
איציק גרוס

בר-אילן  ציר  שנים.  כמה  בעוד  בירושלים,  פסח  המועד  חול 
שבמרכז העיר הומה אדם. ירושלמים ותושבים מכל רחבי הארץ 
המדרכות  בשולי  המוכרת.  הצומת  את  גודשים  היהודי  והעולם 
וילדים  תיקים,  עגלות,  עם  צועדים מאות; משפחות  המרוצפות, 
קטנים. חלקם מבקשים לרדת למרכז הארץ, וחלקם רוצים להגיע 
ומאה  גאולה  לשכונות  זה  אם  העיר.  ברחבי  שונות  לשכונות 

שערים, רמות, או לגבעת שאול והר נוף.
האנשים  מאוד.  מהירה  הציר  על  האנשים  של  התחלופה 
אחרים  ונוסעים  דקות,  בתוך  עליה  עולים  לרכבת  שממתינים 
לדרכם.  אותם  שלוקחים  לאוטובוסים  ועוברים  ממנה  יורדים 
חרישית  גולשת  היא  רכבת חדשה.  מגיעה  במדויק  דקות   4 בכל 
לתוך התחנה, ומאות אנשים עולים ויורדים ממנה. עגלות ילדים 
גולשות פנימה בקלות, וקשישים יורדים ממנה בבטחה. רגע אחרי 
הישמע הצלצול המוכר של הרכבת, היא גולשת אל היעד הבא. 

ללא פקקים, ללא בלימות פתע וללא קפיצות. 
הרכבות מחולקות לפי צבעים, זה קל פשוט ונוח. העולים על 
יעקב  לנווה  הצפון,  משכונות  ישיר  חיבור  מקבלים  הירוק  הקו 
וגבעת-זאב בצד אחד, ובצד השני חיבור ישיר עד לשכונת גבעת 
המהירה  לרכבת  גם  מתחבר  הקו  נוף.  הר  שכונת  בואכה  שאול 
למרכז הארץ, מה שמאפשר לדלג על הפקקים המוכרים לכולנו 
המרכז,  לאזור  וקל  מהיר  חיבור  לציבור  ומציע  מהעיר,  ביציאה 

כאשר שימוש ברכב פרטי הופך למיותר לגמרי.
אילן  בר  דרך  רמות,  משכונת  מגיע  הרכבת,  של  הכחול  הקו 
ברחוב יחזקאל היא יורדת מתחת לפני הקרקע ועולה שוב ברחוב 
שטראוס, ומשם ממשיכה לשכונת גילה. בצומת בר אילן מתאפשר 
להחליף בין הקו הכחול לירוק, מה שאומר בפועל חיבור מושלם 

בין כל חלקי העיר. 
ומתקרב  הולך  מהמציאות,  רחוק  כעת  שנראה  הזה,  החזון 
פנים  תקבל  ירושלים  שנים  כמה  ובעוד  שחולף,  יום  בכל  אלינו 
לעיר,  הבאים  פני  את  יקבלו  חדשות  כניסות  לגמרי.  חדשות 
מחלפים מודרנים יחליפו את הצמתים העמוסים, כבישים חדשים 
ייסללו, מסלולי רכבות קלות ירשתו את העיר ויחברו בין קצותיה, 

במהירות, ביעילות, בבטיחות ובנוחות. 
אכן, מהפך משמעותי צפוי בעיר! 

מערך היסעים מקיף: גם אוטובוסים
האוטובוסים;  שירות  במקום  יבוא  לא  הקלה  הרכבת  שירות 
החזון הוא לשלב את כל רכיבי התחבורה, עירוניים ובין-עירוניים 
כאחד, לכדי מערך תחבורה מתואם ויעיל. מערך התחבורה החדש 
יכלול רכבת קלה, שירות אוטובוסים מתוגבר, נתיבי אוטובוסים 
וסע'  'חנה  חניוני  בין-עירוני,  לשירות  נוסעים  מסופי  מהירים, 

וכבישים חדשים.
רק  לא  האוטובוסים  תנועת  את  משפרת  החדשה  התוכנית 
לתושבי שכונות צפון ירושלים אלא גם לדרומה. כך למשל כחלק 
משכונות  וישירים,  חדשים  קווים  לאחרונה  הופעלו  מהתוכנית, 
בית וגן וקריית משה, היישר לבית שמש ובני ברק, דבר שחוסך 
זמן רב לתושבי השכונות מצד אחד ומוריד את העומס על מרכז 

העיר מאידך.
גם את  יעילה שתשרת  בין-עירונית  לתת מענה לתחבורה  כדי 
תושבי שכונות הצפון, מתוכנן מערך מסופים בין-עירוניים בצפון 
הרטום במרחק  בצומת  מרכזי  מסוף  כולל  מסוף  כולל  ירושלים, 

רמות  בצומת  מסופים,  שני  ועוד  הצפון  משכונות  קצר  הליכה 
ובין- פרבריים  ליעדים  הצפון  את  שיחברו  התחמושת,  וגבעת 

עירוניים.

לא רק רכבת: שדרוג תשתיות
במסגרת  הציבורית,  בתחבורה  המשמעותית  ההשקעה  לצד 
גם  לשדרג  כדי  ש"ח  מיליון  כ-70  יושקעו  תקדים  חסרת  תכנית 
והדרכים בשכונות הגובלות בציר בר אילן. בחלק  את הרחובות 
ויותקנו  הרגל  להולכי  חדשים  גישה  שבילי  ייסללו  מהשכונות 

דרגנועים ומעליות להקלת הגישה לתחנת הרכבת. 
באופן  ישודרג  באזור  העירוני  המרחב  התכנית  במסגרת 
מחדש,  וירוצפו  יורחבו  המדרכות  היתר,  בין  כאשר  משמעותי, 
ישתלו עצים ויותקנו פינות ישיבה, תשופר תאורת הרחוב. כל קווי 
הביוב  ותשתיות  לאדמה,  מתחת  יטמנו  הצירים  לאורך  החשמל 
יוחלפו וישודרגו. כמו כן יוחלפו תמרורים ורמזורים וגידור כביש, 

וכלל הצירים ירובדו מחדש.

עתיד חדש לירושלים
זמן  ותוך  החרדים  ירושלים  לתושבי  למהפכה  תביא  "הרכבת 
תיק  מחזיק  אומר  בלעדיה"  הסתדרנו  איך  יבין  לא  הציבור  קצר 
תחבורה ותשתיות בעיריית ירושלים הרב דוד זוהר שאחראי על 
הפרויקט מטעם העירייה. "המהפכה הזו תסייע רבות גם לציבור 

החרדי ולשכונות החרדיות".
כדי  מיליארדים  משקיעים  ירושלים  ועירית  ישראל  "מדינת 
לשדרג את התשתיות ולשפר את החיים ויכולת התנועה ממקום 
של  הפרויקט  כאשר  בירושלים.  החרדיים  התושבים  של  למקום 
ורכבות  מסילות  רשת  תהיה  בירושלים  יושלם,  הקלה  הרכבת 
מקיפה שתאפשר להגיע מכל יעד לכל יעד בעיר ברכבת מהירה, 

בנוחות, במהירות ובבטיחות".
"המסילות החדשות יקיפו את כל ירושלים, וכיללו גם השכונות 
הוא  בעתיד  "הרעיון  זוהר.  הרב  והמתחרדות" ממשיך  החרדיות 
שיהיו מסילות רבות עד שיהיה אפשר להשתמש בהן  מכל מקום 
האוטובוסים  מערך  עם  מושלם  באופן  ישתלבו  הם  מקום.  לכל 
אוטובוסים,  לעצירת  מיוחדים  מפרצים  שיהיו  דאגנו  העירוניים. 
הם יעצרו רק במפרצים המיוחדים. ולא יעכבו אף רכב מלעבור".

הרב זוהר מתייחס גם לשיפור הנרחב בתשתיות. כלל התשתיות 
באזור נמצאות היום במצב קריטי ומהוות סכנה לתושבים. מדובר 
על תשתיות מים, ניקוז תקשורת כאשר לראשונה יטמינו את כל 
תשתית החשמל המסוכנת באדמה. "מעבר לזה" מוסיף הרב זוהר 
"יש גם את נושא זיהום האוויר – סכנה בריאות לאלפי תושבים 
שגרים על הציר, כאשר אנחנו יודעים היום שהציר המזוהם ביותר 
בישראל כולה הוא כביש בר אילן. מי שגר במקום יכול להיווכח 
של  המהפכה  האוויר.  זיהום  בשל  משחירים  ביתו  קירות  כיצד 
גם תשפר את  הרכבת לא רק תשפר את התנועה על הציר, אלא 

בריאות התושבים. מדובר בבשורה אדירה לציבור החרדי".
"ירושלים נמצאת בתנופת פיתוח לרווחת התושבים. העבודות 
שההפרעה  כדי  הכל  עשינו  אבל  לתושבים,  אתגר  אמנם  יוצרות 
חיי  שגרת  על  לשמור  שנוכל  כדי  הניתן  ככל  מצומצמת  תהיה 
התושבים בעת העבודות". הרב זוהר הבהיר כי "יחד עם הגורמים 
בעירייה נמשיך ללוות את הפרויקט באופן צמוד, ובמידת הצורך 

נתקן ונשפר את הטעון שיפור".
"אנחנו פועלים בקצב מהיר כדי לבסס את הרכבת הקלה ככלי 

התחבורה הציבורי המרכזי בעיר" אומר ראש העיר ירושלים מר 
ברכבות  תרושת  כולה  ירושלים  שנים,  מספר  "תוך  ליאון.  משה 
קצותיה,  כל  על  העיר  את  שיחברו  בישראל  מהמתקדמות  קלות 
ציבורית  תחבורה  עם  בישראל  הראשונה  לעיר  אותה  ויהפכו 
אחרי  בע"ה  נקבל  שאותה  העיר  ויעילה.  ירוקה  מתקדמת, 
העבודות, תשרת את כולנו טוב יותר, ותבטיח ירושלים מתקדמת, 

נוחה, ובטוחה יותר עבור כולנו".

ירושלים צועדת לקראת מהפך היסטורי בכל הקשור למהירות ונוחות הנסיעה בין קצוות העיר ⋅ רכבת קלה וחדישה שתעבור בין השכונות החרדיות תאפשר לכל אחד 
מאיתנו להגיע בתוך דקות בין משכונה לשכונה בעיר ⋅ הרכבת תצטרף למערך האוטובוסים עירוניים ובין-עירוניים שיסעו על נת"צים מהירים וישתלבו יחד במערך 

תחבורתי יעיל ומתקדם ⋅ נציגי הציבור בירושלים מברכים על השינוי ואומרים: "מדובר במהפכה לציבור החרדי בירושלים" ⋅ ירושלים, נוסעים לעתיד 

בתוך כמה שנים ירושלים תיכנס לעידן חדש של תחבורה ציבורית יעילה, נקיה ומהירה – כך זה ייראה



עימות בליל המיקרופונים. שמיר עם אריאל שרון

ויהי בחצי 

נתניהו וברק

רבין בחתימת הסכם השלום עם ירדן
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אין כמו השעות הקטנות של הלילה כדי לייצר דרמות פוליטיות, לסגור דילים, 
להקים ולהחריב ממשלות ולזהות מהפכים • הסיפורים הליליים הגדולים: 

מהפכים דרמטיים בתוצאות הבחירות, הצלת הממשלה והפלתה, סיעור המוחות 
של מרדכי וההפתעה של מופז, לילות המיקרופונים והחניונים, חלוקת הכספים 

הייחודיים והפסקתם ועוד ועוד • מסע לילי

שרון עם נתניהו ויצחק מרדכי

חיכוכים בלתי פוסקים. רבין ופרס

אבי גרינצייג

»

צילומים: לע"מ, דוברות הכנסת

תיאור  כל  לילי,  כמקצוע  ומעולם  מאז  מזוהה   - ריגול  כמו   – פוליטיקה 
ספרותי של מפגש פוליטי דרמטי יתרחש תמיד "בשעות הקטנות של הלילה", 
המו"מ בשדה הפוליטי "נמשך אל תוך הלילה" ולא אחת נאלצים העיתונים 
העיתון  גם  למעשה,  הגיליון".  סגירת  "לאחר  אירועים שהתרחשו  על  לבשר 
שאתם מחזיקים כעת, ירד לדפוס עם תום מערכת הבחירות הרביעית וספירת 

הקולות, שנמשכת כמובן אל תוך הלילה...
נותרים  בפוליטיקה  רבים  שחלקים  מהעובדה  נובע  הזה  הזיהוי  אולי 
נחשף  לא  אף  רבות  לא  שנים  לפני  שעד  הציבור,  מעין  רחוקים  במחשכים, 
נוצר מכך שפוליטיקה מצטיירת  הוא  אולי  לתוכן ההסכמים הקואליציוניים. 
כמקצוע 'לא לגאלי' עם שעות עבודה שאינן קשורות למקובל במשק, ואולי, 
רק אולי, יש בכך קצת הכרה במציאות, בה אירועים פוליטיים דרמטיים רבים 
אכן התרחשו מאוחר בלילה. באירועים הללו, ולפחות בבולטים שביניהם - 

נעסוק בכתבה שלפניכם.

מ-ה-פ-ך

את הביטוי המפורסם טבע אמנם שדר החדשות חיים יבין בבחירות 1977, 
עם נפילת המערך ועלייתו לשלטון של הליכוד בראשות מנחם בגין, אבל נדמה 
שהוא מתאים דווקא לשתי מערכות בחירות מאוחרות יותר, בהן אכן התחולל 

מהפך בן לילה. 
נפתח בזו של 1981, בה התמודד בגין לקדנציה שנייה כראש ממשלה, הפעם 
נגד שמעון פרס, שהחליף את יצחק רבין בראשות המערך. הייתה זו מערכת 
בחירות סוערת, ולא מעט אירועים שהתרחשו בה נחקקו בתודעה הישראלית, 
הצ'חצ'חים'  ב'נאום  וכלה  אופרה'  ב'מבצע  העיראקי  הכור  מהפצצת  החל 
המפורסם של בגין, שיש המייחסים לו מעבר של כמה מנדטים מכריעים מצד 

לצד ברגע האמת.
כך או כך, עם פרסום מדגמי הטלוויזיה הישראלית שהצביעו על יתרון קטן 
התבהרו  הבוקר,  שהתקרב  ככל  אך  נצחונו.  על  פרס  שמעון  הכריז  למערך, 
תוצאות האמת – הליכוד קיבל 48 מנדטים, החזית הדתית לאומית 6, יהדות 
התורה 4, ואילו התחייה ותמ"י 3 כל אחת, ובסך הכל נוצר גוש חוסם של 64 

מנדטים לגוש הימין. בגין נבחר לכהונה שנייה כראש ממשלת ישראל.
את נאום הניצחון של בגין למחרת, קשה לשכוח: "ובאשר למר פרס, הוא 

לפני כשלוש שעות הודיע שהוא יהיה ראש הממשלה הבא", לגלג בגין, "אבל 
הוא הקדים עם ההודעה הזו, אינני יודע מה דחף אותו, מה יהיה עם הנשיקה 
מתייחס  כשהוא  עקץ,  הנשיקה",  את  לו  להחזיר  צריך  הוא  רבין?  מר  של 

ליחסים המתוחים בין שני מנהיגי המערך, אליהם עוד נחזור בהמשך.
למעט  הראשונה,  מהמערכה  רבות  דמויות  נותרו  לא  כבר  השנייה  בפעם 
שמעון פרס, הלוזר הנצחי. אנחנו מדברים כמובן על בחירות 96', בהן התמודד 
מנהיג הליכוד הצעיר, בעל הניחוח האמריקני והרזומה כשגריר באו"ם וכסגן 
שר החוץ, בנימין נתניהו, מול שמעון פרס, שהתמנה לכהן כראש הממשלה 

לאחר רצח קודמו בתפקיד, ראש הממשלה יצחק רבין.
כדאי לזכור את הרקע למאורעות אותם ימים: חצי שנה קודם לכן, בנובמבר 
95', נרצח רוה"מ רבין בכיכר מלכי ישראל ופרס החליפו בתפקיד. מלכתחילה, 
נועדו הבחירות להיערך כמעט שנה לאחר מכן, באוקטובר 96', הסקרים צפו 
מפלה מוחצת לרבין עד כדי פער דו ספרתי באחוזים )הייתה זו הפעם הראשונה 
בה עמדו להיערך בחירות בישראל בשיטת שני הפתקים – אחד עבור המפלגה 
בעיקר  אחדות(,  שנים  לאחר  שבוטלה  שיטה  הממשלה,  ראש  עבור  ואחד 

בעקבות הסכם אוסלו וגל הטרור ששטף את הארץ.
רצח רבין שינה את התמונה לחלוטין, התקשורת והשמאל מיהרו להאשים 
נתניהו  את  ולהציג  כולו כאחראי למעשה המזוויע  את המחנה הלאומי-ימני 
עצמו כמי שהכשיר את הדרך לשם – השמצה שמלווה עד היום את ראה"מ. 
המגמה בסקרים התהפכה, ואותו פרס שטבע את המשפט האלמותי על טיבם 
של הסקרים – להרחה בלבד – שתה אותם במלוא לוגמיו. בהחלטה נמהרת 
ומתוך תחושה שהוא 'על הסוס', הקדים את הבחירות בחצי שנה, לחודש מאי 

.'96
הקמפיין היה סוער וכלל אינספור פרשיות מביכות ואירועים, לצד נקודות 
טוב  'נתניהו  קמפיין  כמו   – לדורות  הישראלית  בפוליטיקה  שנחקקו  ציון 
ליהודים' מבית חב"ד, אבל מה שהכריע כנראה את הכף, היה גל הטרור שפרץ 
לאחר חיסולו של הרוצח יחיא עיאש, 'מהנדס' החמאס, יחד עם הגב שהפנה 

המגזר הערבי לפרס לאחר אירועי כפר קנא.
כפי  קטן,  בהפרש  פרס  של  ניצחון  על  המדגמים  הצביעו  הבחירות,  בליל 
מוכרת  )תופעה  הבחירות  לפני  שהתפרסמו  האחרונים  הסקרים  גם  שחזו 
לאחרונה...( עם ישראל הלך לישון עם פרס כראש ממשלה – וקם עם נתניהו. 
לקראת בוקר התברר כי מנהיג הליכוד ניצח בבחירות ביתרון של אחוז בודד, 
של  פער  פרס.  עבור  שהצביעו  בלבד   49.5% לעומת  עבורו  הצביעו   50.5%

פחות מ-30 אלף קול הכריע את המערכה. יצחק מרדכי



שייט קייאקים
פארק הירדן

072-3281332

69
רק ב-

₪

מוזיאון השוקולד
דה קרינה - עין זיוון

072-3921566

59
החל מ-

₪
ג'ונגל כיף

קיבוץ בית זרע

072-2570384

אתר התיירות
ראש הנקרה

072-2570207

35
החל מ-

₪

חי פארק מוצקין
קרית מוצקין

072-3281318

46
רק ב-

₪
המצפה התת ימי

אילת

072-3223090

אקסטרים שטח עולמי
מגדל

072-3952711

315
רק ב-

לזוג
₪

אקווה כיף
פארק מים צף - כנרת

072-3921556

49
רק ב-

₪

טיולי הדן - אופניים
וגולף - קיבוץ דפנה

072-3902011

50
החל מ-

₪
חלום עולמי ספורט ימי

כנרת

072-3934457

58
החל מ-

₪
יער הקופים

יודפת

072-3712327

39
רק ב-

₪
פארק מי בייבי

ירכא

072-3940495

84
רק ב-

₪

גן החיות התנכ"י
ירושלים

072-3901033

47
החל מ-

₪
באלגן

קיבוץ יגור

072-3921544

32₪
פיינטבול נהר הירדן

גדות

072-2570399

75
החל מ-

₪
Zoo נגב 
באר שבע

072-3902022

38
החל מ-

₪

76
החל מ-

₪

החל מ-

33
רק ב-

₪

כרטיסים בהנחה למגוון אטרקציות ואירועים מצפון ועד דרום

הפסח הזה יוצאים מעבדות לחירות!
יוצאים לטייל ולבלות

מועדון החברים של ישראל

₪49רקחי כיף לנד - ראשל״צ 072-3921562

₪49רקרוי בוי פארק - מושב נטעים 072-3942741קניון ארנה הרצליה    072-3970750תערוכת ספייס פנטזי

ג'ונגל פארק - מודיעין  072-3901013 ילדודס - על גג עזריאלי  072-3901015
ברכישת כרטיס

משפחתי

₪25רק
ברכישת כרטיס

משפחתי

₪25רק

ברכישת כרטיס
משפחתי

₪55רק



שייט קייאקים
פארק הירדן

072-3281332

69
רק ב-

₪

מוזיאון השוקולד
דה קרינה - עין זיוון

072-3921566

59
החל מ-

₪
ג'ונגל כיף

קיבוץ בית זרע

072-2570384

אתר התיירות
ראש הנקרה

072-2570207

35
החל מ-

₪

חי פארק מוצקין
קרית מוצקין

072-3281318

46
רק ב-

₪
המצפה התת ימי

אילת

072-3223090

אקסטרים שטח עולמי
מגדל

072-3952711

315
רק ב-

לזוג
₪

אקווה כיף
פארק מים צף - כנרת

072-3921556

49
רק ב-

₪

טיולי הדן - אופניים
וגולף - קיבוץ דפנה

072-3902011

50
החל מ-

₪
חלום עולמי ספורט ימי

כנרת

072-3934457

58
החל מ-

₪
יער הקופים

יודפת

072-3712327

39
רק ב-

₪
פארק מי בייבי

ירכא

072-3940495

84
רק ב-

₪

גן החיות התנכ"י
ירושלים

072-3901033

47
החל מ-

₪
באלגן

קיבוץ יגור

072-3921544

32₪
פיינטבול נהר הירדן

גדות

072-2570399

75
החל מ-

₪
Zoo נגב 
באר שבע

072-3902022

38
החל מ-

₪

76
החל מ-

₪

החל מ-

33
רק ב-

₪

כרטיסים בהנחה למגוון אטרקציות ואירועים מצפון ועד דרום

הפסח הזה יוצאים מעבדות לחירות!
יוצאים לטייל ולבלות

מועדון החברים של ישראל

₪49רקחי כיף לנד - ראשל״צ 072-3921562

₪49רקרוי בוי פארק - מושב נטעים 072-3942741קניון ארנה הרצליה    072-3970750תערוכת ספייס פנטזי

ג'ונגל פארק - מודיעין  072-3901013 ילדודס - על גג עזריאלי  072-3901015
ברכישת כרטיס

משפחתי

₪25רק
ברכישת כרטיס

משפחתי

₪25רק

ברכישת כרטיס
משפחתי

₪55רק



לילות של גנרלים

יותר מכל ראש ממשלה אחר, חווה נתניהו לילות דרמטיים 
חוללו  ואחרים  כלום  בלא  הסתיימו  חלקם  כהונתו,  במהלך 
שני  לבחירות.  והליכה  הכנסת  פיזור  כדי  עד  פוליטי,  מפץ 
לכהן  שהחלה  השנייה,  בממשלתו  נרשמו  שכאלו  לילות 
במרץ 2009 ושרדה כמעט ארבע שנים מלאות, אבל תחילה 
ללילה אחד כזה שנרשם דווקא בשלהי כהונתו הראשונה, עם 
את מפלגת  להקים  מרדכי  יצחק  הביטחון  החלטתו של שר 

המרכז.
לא  דאז  הביטחון  שר  למרדכי,  המקורב  בכיר  גורם  לפי 
זמן  תכנן לקחת פסק  והוא  בליכוד מאחר  לפריימריז  נרשם 
הליכוד  בכירי  בהמשך  שנהגו  כפי  הפוליטיים,  מהחיים 
כחלון וסער. שני אירועים הובילו אותו להחלטה על הקמת 
מפלגת המרכז, תחילה היה זה טאבו שהציב נתניהו על נסיעה 
כל  לעיני  פיטוריו  ובהמשך,  למובארק,  מרדכי  מתוכננת של 

האומה באחד המוצ"שים בתחילת 99'.
אמנון  מילוא,  רוני  שבמוצא  בביתו  התכנסו  ערב  באותו 
ליפקין שחק ודן מרידור לדיון אל תוך הלילה, בסיומו החליטו 
לייסד מפלגה. בבחירות אמנם רשמה מפלגת המרכז כישלון 
6 מנדטים בלבד, אך לא מן הנמנע כי את  חרוץ וסיימה עם 
עיקר הנזק התדמיתי לנתניהו באותן בחירות, גרם לו מרדכי 
בעימות הטלוויזיוני בין השניים, כשביקש ממנו "להסתכל לו 

בעיניים".
וגם  יותר  מנוסה  נתניהו  הגיע  ב2009  השנייה  לממשלתו 
מוכן יותר ללילות ארוכים. בתחילת הדרך מנתה הממשלה 74 
ח"כים, כולל מפלגת העבודה בראשות אהוד ברק בשלמותה, 
על שלושה עשר אצבעותיה, שמנעו מצב של רוב דחוק בן 61 
ח"כים בלבד. ב-16 בינואר 2011 נרשם לילה דרמטי ראשון 
– חילוקי הדעות בתוך מפלגת העבודה הגיעו לשיא, וראה"מ 
לשעבר אהוד ברק הוביל את חבורת נאמניו )שלום שמחון, 
מהמפלגה  לפרישה  וילף(  ועינת  נוקד  אורית  וילנאי,  מתן 

ולהקמת מפלגת עצמאות.
שונות  הצעות  הועלו  במסגרתו  לבן,  לילה  לכך  קדם 
ומשונות. בשלב מסוים, ניסה ברק ללחוץ על נתניהו שישריין 
אותו עצמו לבדו, בתפקיד שר ביטחון מקצועי, מעין המעמד 
שהיה למשה דיין בממשלתו של מנחם בגין כשר חוץ. אצל 
נתניהו זו הייתה התקופה בה התחיל ברק להימאס עליו והוא 
נאלץ  וברק  פוליטית,  יעילה  הלא  להצעה  באלגנטיות  סירב 
במדבר  להרפתקה  נאמניו  את  ולהוביל  המפלגה  את  לפצל 

הצחיח ולסיום הקריירות הפוליטיות שלהם.
אליעזר  בן  הרצוג,   – דאז  העבודה  מפלגת  שרי  שאר 
כבר  סיעתם  עם  הקואליציה  את  ועזבו  התפטרו   - וברוורמן 
את  ששמר  יציב  עוגן  לנתניהו  העניק  ברק  אבל  למחרת, 
הקואליציה עם 66 חברי כנסת ונתן לה אורך נשימה, לפחות 

עד לחודש מאי 2012, אז הגיע הלילה הדרמטי השני.
תסביך  שיצרו  המרכזיים  הנושאים  אחד  היום,  כן  כאז 
התקשתה  הכנסת  הישיבות.  בני  גיוס  נושא  היה  קואליציוני 
לילה  בשעת  נמנע.  בלתי  נראה  ופיזורה  להבנות  להגיע 
בקריאה  פיזורה  על  הכנסת  מליאת  הצביעה  כבר  מאוחרת 

לפני  קצרה,  ולמנוחה  לועדות  התפזרו  והח"כים  ראשונה, 
בלתי  נראה  היה  המהלך  ושלישית.  שניה  בקריאה  הצבעה 
בכיר   .2012 אוגוסט  לקראת  נקבע  הבחירות  ומועד  נמנע 
את  שוכח  לא  סגל,  עמית  בישראל,  הפוליטיים  הפרשנים 
היו אמורות להתקיים בדיוק בליל  הלילה ההוא, "הבחירות 

החתונה שלי", הוא מספר.
ויו"ר  ברגע האחרון, הגיעו ראש הממשלה בנימין נתניהו 
מופז,  שאול  'קדימה',  דאז  המרכזית  האופוזיציה  מפלגת 
להבנות על הקמת ממשלת אחדות. עיתוני הבוקר שדיווחו על 
פיזור הכנסת נשלחו מוקדם מהצפוי לעיטוף דגים וממשלת 
נתניהו ניצלה בעור שיניה. אפילו שרי הליכוד היותר מקורבים 
בסוד  היה  לא  מהם  איש  כמעט  מההודעה,  נדהמו  לראה"מ 
העניינים, כולם כבר נערכו לבחירות והחלו לתכנן את היום 
של  הקואליציוניים  שותפיו  היו  הופתע  שפחות  מי  שאחרי. 
נתניהו שבחשו בקדירה, כולל יו"ר ש"ס אלי ישי, יו"ר ישראל 
ויו"ר העצמאות אהוד ברק... אכן, היו  ביתנו איווט ליברמן 

ימים ששלושתם חברו יחד כדי להציל את ממשלת נתניהו.

ליל החניונים

ממשלת  חוותה  הבאה,  המשמעותית  הלילית  הדרמה  את 
נתניהו לאחרונה ממש, עם פיזור הכנסת ה-23, לקראת סוף 
דצמבר 2020, במה שכבר זכה לכינוי 'ליל החניונים'. בניגוד 
על  דווקא  מופז, הפעם ההפתעה התבשלה  עם  לילה  לאותו 
ידי מתנגדי נתניהו, שהפתיעו ברגע האחרון והובילו לפיזור 

הכנסת.
הממשלה  הקמת  מאז  ולמעשה  לכן,  קודם  כבר  כי  נזכיר 
מקשיים  וסבלה  תרנגולת  כרעי  על  ניצבה  היא  הפריטטית, 
של  המרכזיים  המרכיבים  שני  יומיומי.  בסיס  על  כמעט 
הממשלה – הליכוד בראשות נתניהו וכחול לבן בראשות גנץ 
וכלה  שופטים  ממינוי  החל  כמעט,  סוגיה  כל  על  -התעמתו 

בהעברת תקציב המדינה.
על פי חוק, נדרשו הצדדים להעביר את התקציב עד תום 
שכאן  אלא  הממשלה,  הרכבת  ממועד  חודשים  שלושה 
גנץ  בני  החליפי  רוה"מ  המחלוקת:  מסלעי  אחד  התעורר 
תקציב  ולהעביר  הקואליציוני  ההסכם  לנוסח  להיצמד  דרש 
לשמר  מנתניהו  למנוע  כדי   ,2021 שנת  עבור  גם  דו-שנתי 
ותקציב  יציאה' מהשותפות בסוף חודש מרץ, במידה  'חלון 
2021 לא יעבור עד אז. נתניהו, לעומתו, הסתמך על המלצות 
נפרדת  היערכות  מחייב  הקורונה  משבר  כי  וטען  הכלכלנים 
עבור כל שנה. שני הצדדים התבצרו בעמדותיהם ונראה היה 
כי הכנסת תתפזר כבר בתום שלושה חודשים, אולם אז הגיעה 

'פשרת האוזר' ואפשרה לשני הצדדים מוצא זמני של כבוד, 
לשבוע  עד  התקציב  להעברת  האחרון  המועד  דחיית  תוך 

האחרון של השנה.
פשרה  נרקמה  בדצמבר,  ב23  האחרון  המועד  לפני  יממה 
מורכבת שאפשרה לכאורה העברת חקיקה שתמנע את פיזור 
נוספים  הכנסת גם בהעדר תקציב ותאפשר לפחות שבועיים 
של הארכה שיאפשרו ניסוח פתרון מוסכם. על פניו, היו חברי 
הגורלית  מההצבעה  להיעדר  אמורים  לבן  כחול  של  הכנסת 
לעומת חברי הכנסת של הליכוד שנדרשו לתמוך בה. המאזן 
המשוער בתחילת ההצבעה היה אמור להיות 49 ח"כים בעד, 

לעומת 45 נגד.
לא  שמשהו  בליכוד  הבינו  ההצבעה  שלפני  בשעות  כבר 
מתנהל כשורה, שתי חברות כנסת ששמותיהן נקשרו בשלב 
זה כמי שצפויות להצטרף לגדעון סער במפלגתו החדשה – 
נציגי  הצליחו  היום  במהלך  נעדרו.  השכל,  ושרן  שיר  מיכל 
מרגישה  שאינה  טענה  היא  אולם  שיר,  את  להשיג  הליכוד 
בטוב ולא תגיע להצבעה. במשך שעות ארוכות הסתתרה שיר 
על  להופיע  שלא  לה  שמאפשר  )מה  הכנסת  בחניון  ברכבה 

לוחות הנוכחות הפזורים ברחבי הבניין(.
בליכוד נערכו ל'מריחת זמן' כדי לוודא את קיומו של רוב 
ח"כ  התורה  יהדות  סיעת  יו"ר  הנואמים,  אחרון  בהצבעה. 
פיליבסטר,  לייצר  נאומו  במהלך  התבקש  פינדרוס,  יצחק 
בכלים  הדוכן  על  נוכחותו  את  קרוב לשעתיים מתח  ובמשך 
ושיחות מעמיקות  יצירתיים, כולל שיעור על פרשת השבוע 
עם הח"כים שנכחו במליאה, מאחמד טיבי ועד קטי שיטרית.

בשלב מסוים, השתכנעו בליכוד ככל הנראה שיש בידם רוב 
ואין  נעשו  המאמצים  שמירב  הפחות  ולכל  החוק,  להעברת 
יותר את מי לגייס, והודיעו על מעבר להצבעה, שנערכה באופן 
שמי. כמקובל בהצבעות מסוג זה, הקריאה מזכירות הכנסת 
השלישי  הצ'אנס  לקראת  ואז,  הח"כים,  שמות  את  פעמיים 
והאחרון לוודא שאין כל ח"כ ששמו נשמט מהרשימה והוא 
שיר  מיכל   – כנסת  חברי  ארבעה  לאולם  פרצו  הצביע,  טרם 
זמיר מכחול  ואסף  חיימוביץ'  מיקי  רם שפע,  לצד  מהליכוד 
וחיימוביץ'  בזמן שזמיר  הוא בחניה,  גם  )שפע התחבא  לבן 
המתינו מחוץ למליאה עד לרגע האחרון( והצביעו נגד החוק. 
47 נדחתה ההצעה והכנסת התפזרה בשל  49 מול  ברוב של 

העדר תקציב.

ליל הייחודיים

תקציב המדינה סיפק לא מעט דרמות ליליות גם בעבר, אבל 
גם המבישה שבהן( התחוללה  )ויש שיאמרו  הזכורה מכולן 
1992, האחרון בממשלת  בעת אישור תקציב המדינה לשנת 
מעריב  עיתון  מבכירי  ז"ל,  לביא  צבי  של  במילותיו  שמיר. 
באותם ימים, "בלילה האחרון לחיי 'הכספים הייחודיים' היה 
מרוב  בכנסת, שחור  הכספים  ועדת  לחדר  המוביל  המסדרון 
אדם. המון לובשי שחורים, מהסוג הממלא אולמות באירועי 
להיות  עומד  זה  כי  לדעת  בלי  שם  הצטופף  החרדי,  המגזר 
מופע הסיום של שוד הקופה הציבורית. היו אלה מאות גבאי 
המדינה  תקציב  אישור  לפני  רגע  לירושלים  שעלו  עמותות 
1991/2, כדי להבטיח את חלקם בעוגה, וכל המרבה הרי זה 

משובח".
קצת רקע: החל מכניסתה של אגודת ישראל לקואליציה, 
גילו חבריה את הפוטנציאל הטמון בהפניית כספים ייעודיים, 
עתק  סכומי  זרמו  שנה   15 במשך  כמובן.  תורניות,  למטרות 
למוסדות שונים, כשכולם כולל כולם – ש"ס, אגודת ישראל 
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ודגל התורה – משתתפים בחגיגה. 
חברי  היו  קריטריונים,  בהעדר 
ועדת הכספים הרלוונטיים בוחרים 
יזרמו  ולאן  וכמה  למי  בעצמם 
איחרו  לא  והלחצים  הכספים, 

להגיע.
גבו  כבר  המתוארת,  בשנה 
הכספים הללו מחיר תדמיתי כבד, 
הם  נוספות,  פרשיות  עם  בצירוף 
ציבורית  מחאה  של  לגל  גרמו 
המשטר.  שיטת  לשינוי  ודרישה 
לא לחינם כיכב הסלוגן 'מושחתים 
שנערכו  בבחירות  נמאסתם' 
בהמשך אותה שנה, בהן ניצח רבין 
בראשות  לעמוד  וחזר  שמיר  את 

הממשלה.
מנהלי  מאות  אם  לדעת  אין 
שנדחקו  והעמותות  המוסדות 
זוזים  כמה  לגרד  בניסיון  בכנסת 
באמצעות הפעלת לחצים על חברי 
הועדה, הבינו שזו סוף החגיגה. הם 
לבטח לא יכלו לשער כי מי שיוביל 
את החקיקה ששמה סוף לתופעה, 

יהיו דווקא נציגי המפד"ל בכנסת הבאה, על אף שהללו היו 
ב'תלמידיהם'  כשצפו  מקנאה  הוריקו  הם  השיטה,  ממציאי 
החרדים עולים על רבם, ויזמו חוק המסדיר את הקריטריונים, 

שרק באמצעותם יהיה ניתן לתקצב מוסדות ועמותות.
משה  ח"כ  הכספים  ועדת  את  ניהל  ההוא  האחרון  בלילה 
זאב פלדמן מ'אגודה', שהצליח להעביר כמאה מיליון שקל 
במסגרת 'הכספים הייחודיים', רובם המוחלט הגיעו למנהלים 
זרמו  שקל,  מיליון  כ20-30  והמיעוט,  הועדה,  על  שצבאו 
לפי  והאמנות,  התרבות  הספורט,  בתחומי  שונות  לעמותות 

הבטחות מראש של הנציגות החילונית בועדה.
כי  בחוק  קבעו  ואורלב(  )המר  הזבולונים  צמד  כאמור, 
יסודות  חוק  התקציב.  בספר  פרטיים  מוסדות  הזכרת  תיאסר 
התקציב קבע כי מכאן ולהבא ניתן יהיה להקצות כספים לכל 
תחום רק באמצעות סעיפים מוגדרים, ואו אז יחולקו הכספים 
נאלצה  החרדית  הנציגות  בקריטריונים.  עמידה  מבחני  לפי 
הישג  לרשום  מצליחה  כשהיא  ברירה,  בלית  בחוק  לתמוך 
החינוך  רשתות  שתי  את  ולהחריג  האחרון  הרגע  של  מינורי 
)החינוך העצמאי של יהדות התורה ו'אל המעיין' של ש"ס(. 
גם החרגה זו נרשמה לאחר קרב לילי לא פשוט שניהלו ש"ס 

והמפד"ל זו בזו.
לילה נוסף באותה שנה, היה ליל הפריימריז מורט העצבים 
יצחק   – הביניים  דור  מנהיגי  שני  בין  העבודה,  במפלגת 
הוביל  ומשם  הראשון  ניצח  בסיומן  פרס,  ושמעון  רבין 
לניצחון בבחירות הארציות ולנאום "אני אחליט, אני אנווט" 
המפורסם. איש לא יכול היה לשער כי בסוף הקדנציה יגרום 
השני  של  להכתרתו  ישראל,  מלכי  בכיכר  נוסף  גורלי  לילה 

כראש ממשלה זמני.

לילות המיקרופונים

והנודעים  הדרמטיים  הלילות  אחד  בלי  אפשר  אי  כמובן, 
המיקרופונים.  ליל   - בישראל  הפוליטית  בהיסטוריה  ביותר 
במנגנון  פוליטי  משחק  של  למופת  זמנית  בו  שנחשב  לילה 
הקטנונית  להתנהלות  מביש  סמל  היותו  לצד  מפלגתי, 
שהשתלטה על הפוליטיקה הישראלית לפני שלושה עשורים.

הרקע היה נעוץ בקטטות הירושה בליכוד, כששני המחנות 
ואריאל  החישוקאים  מחנה  מול  שמיר  מחנה  היו  המובילים 
להעביר  ינסה  שראה"מ  חששו  האחרונים  בתוכם.  שרון 
במחטף בכינוס מרכז מפלגת הליכוד הצעה מדינית פשרנית, 
ומי  האמריקני,  הממשל  ידי  על  עליו  שהופעל  הלחץ  לאור 
אם לא אריק שרון מצא את ההזדמנות לגזור קופון תדמיתי 

ולעשות סיבוב על ראש הממשלה.
נעזר  שרון  הליכוד,  מרכז  התכנס   1990 בפברואר  ב-12 
במקורבו ואיש סודו אורי שני והכין את הקרקע מלכתחילה 
באולם  הראשונות  השורות  מילוי  האחד,  היבטים:  בשני 
במה  ההגברה,  מערכת  על  השליטה  השגת  והשני,  באנשיו, 

שהתגלה כצעד האפקטיבי ביותר לאותו ערב.
ומיד לאחר מכן הדהים את  היום  שרון פתח בהצגת סדר 
שמיר כשהודיע על התפטרות מתפקידו והאשים את ראה"מ 
שאינו עושה די לחיסול הטרור. תומכיו שנכחו באולם החלו 
מיד לזעוק 'אריק, אריק', ושמיר נעמד להגיב לדברים, כשהוא 
מסרב לסגת מתוכניתו ומיד בסוף דבריו פונה לחברים ומבקש 

להצביע עליה.

המיקרופון  את  הנמיך  שני  אורי  שרון,  חיכה  הזה  לשלב 
כשהוא  ברמה,  להישמע  שרון  של  לזה  ואפשר  שמיר  של 
נגד  מי  ידו.  את  שירים  הטרור?  חיסול  בעד  "מי  מכריז: 
שיתוף מגורשים? שירים את ידו. מי נגד שיתוף ערביי מזרח 
ירושלים? שירים את ידו". למעשה, חברי המרכז התבקשו בו 
זמנית להצביע בעד הצעתו של שמיר ובעד ה'חישוקים' של 
שרון, המהומה שלטה בכל ואיש לא יכול היה לוודא באמת 
את תוצאות ההצבעה. סופו של דבר, שמיר הכריז כי הצעתו 

התקבלה...
באופן אירוני, 15 שנה לאחר מכן, בספטמבר 2005, ניצב 
זה  היה  מיקרופונים'.  'ליל  של  המושתק  בצד  שרון  אריק 
בשיאו של מאבק ההתנתקות, כאשר מרכז הליכוד )שהתנגד 
תקלות  ועקב  התערוכה,  בגני  התכנס  לתוכנית(  בחריפות 
במערכת ההגברה שנגרמו על ידי מתנגדיו של שרון, נמנעה 
ממנו האפשרות לשאת דברים במפלגה. בניגוד לשמיר, שרון 
הבין כי לא יצליח לנווט עוד במסגרת הליכוד, ואך חודשיים 

לאחר אותו אירוע, פרש והקים את מפלגת 'קדימה'.
אנפין  בזעיר  מיקרופונים'  'ליל 
חוותה גם מפלגת העבודה החבוטה 
שבע   .2004 בנובמבר  והמרוסקת 
סופית,  אותה  שנטש  לפני  שנים 
מיקרופון  ברק חטיפת  ביצע אהוד 
המפלגה,  מרכז  בכינוס  הבמה  על 

מידיו של משה שחל ההמום.
מועד  סביב  התנהל  הוויכוח 
המפלגה,  לראשות  הבחירות  קיום 
כשחלק גדול מחבריה דרש לקיים 
 - המועד  קביעת  לפני  נוסף  דיון 
בניגוד לעמדת ברק, שדרש לקבוע 
המיקרופון  חטיפת  לאלתר.  אותו 
ניכר  אז  וכבר  הישיבה  את  פוצצה 
היה שהמערך ההיסטורי צועד אלי 
היטב  זאת  שניסח  כפי  התרסקות, 
המועמד מתן וילנאי בהאשימו את 
ברק: "בכל ההיסטוריה של מפלגת 
אחד  נבחר  מנהיג  היה  העבודה 
שבחר ממניעים אישיים למחוק את 
מהמפה  העבודה  תנועת  של  שמה 
הפוליטית, וזה אתה. איך בחרת עם 
היוודע תוצאות הבחירות לקום ולנטוש הכל כאילו המפלגה 
של  העגומה  והתוצאה  וזורקים?  שמשתמשים  כלי  היא 
המשחק הזה ברורה וכואבת עד היום: ישראל אחת, העבודה 
אפס". לימים, כאמור, היה אותו וילנאי מחברי 'מחנה ברק' 

שסייעו בידו לפרק את המפלגה באופן סופי ולסגור מעגל.

לילה ללילה

וזה  הפוליטיים,  הלילות  הם  רבים  כי  כן  אם  לסכם  ניתן 
עוד לפני שנגענו בלילות סגירת הרשימות לכנסת, המספקות 
כמעט באופן קבוע דרמות )תשאלו את עו"ד בן גביר, שזכר 
סגירת הרשימות לכנסת ה-23 וה'מילה זו מילה' של רפי פרץ 
זוכר את שר  עוד בוער בדמו, ובצדק(. כותב השורות עודנו 
הביטחון נפתלי בנט מתרוצץ במסדרונות הכנסת כדי להספיק 
פיזית  כמעט  נאבק  שהוא  תוך  בזמן,  הועדה  לחדר  להגיע 

במאבטחי המשכן...
ישראלית  היסטוריה  של  כתבה  לסיים  אפשר  אי  אבל 
שם  גם  וכן,  המסריח,  התרגיל  את  לאזכר  מבלי  פוליטית 
חיפושים  ומותח של  ארוך  לילה  לתרגיל  על השותפים  עבר 
אחרי חברי הכנסת אברהם ורדיגר ואליעזר מזרחי, שנעלמו 
לבסוף  שהוביל  במה  עקבותיהם,  נודעו  ולא  באפריל  ב11 
בניסיונו  פרס,  שמעון  האולטימטיבי,  הלוזר  של  לכישלונו 

להרכיב ממשלה צרה.
ואחר וגם כתבה זו מסתיימת בשעות הקטנות של הלילה, 

נאחל לכולכם לילה טוב וליל שימורים כשר ושמח.
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נתניהו ויצחק מרדכי

נתניהו, ברק וגנץ בימים אחריםרה"מ יצחק רבין בסיור בחירותפיליבסטר . ח"כ יצחק פינדרוס

באותו ערב התכנסו בביתו שבמוצא רוני מילוא, 
אמנון ליפקין שחק ודן מרידור לדיון אל תוך הלילה, 

בסיומו החליטו לייסד מפלגה. בבחירות אמנם 
רשמה מפלגת המרכז כישלון חרוץ וסיימה עם 6 

מנדטים בלבד, אך לא מן הנמנע כי את עיקר הנזק 
התדמיתי לנתניהו באותן בחירות, גרם לו מרדכי 
בעימות הטלוויזיוני בין השניים, כשביקש ממנו 

"להסתכל לו בעיניים"
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כשיורם זאם מגיע מידי בוקר לבית-הכנסת שביישוב הדתי 
משאר  שונה  נראה  לא  הוא  שחרית,  לתפילת  נטופה  מצפה 
המתפללים שבבית הכנסת. הוא מתעטף בטלית, מניח תפילין 

וניגש למקומו הקבוע להתחיל בתפילה.
אולי הוותיקים מבין מתפללי המקום מכירים את סיפורו, אך 
שומר  המורה  שיורם,  יאמין  לא  כיום  אותו  שיפגוש  אדם  אף 
שהיה  מי  זאם,  וולטר  של  בנו  הוא  הקטן,  מהיישוב  המצוות 
בכל  יהודים  ותיעב  השנייה,  העולם  מלחמת  בימי  נאצי  חייל 

מאודו עד ליומו האחרון.
ולשמור  להתגייר  אנטישמי  נאצי  חייל  של  בן  הגיע  איך 
מצוות? שאלנו את יורם השבוע, בראיון מיוחד ל'קו עיתונות' 

ומסתבר שמאחורי הדברים מסתתר סיפור מרתק.
פותח  הוא  שבגרמניה",  בבוואריה  קטנה  בעיירה  "נולדתי 
בסיפורו. "בשנות ה-30' הצטרף אבי ל'חזית העבודה', שהייתה 
כמין 'שירות לאומי' שכולם צריכים היו לעשות, וכללה סלילת 
אבי  גויס  מכן,  לאחר  המדינה.  ברחבי  עבודות  ועוד  כבישים 
לא  הוא  מן השורה. למעשה  כחייל  הנאצי, שם שימש  לצבא 
- בגלל  היה בעיקר בחיל האספקה  שירת הרבה בחזית, אלא 
הרקע שלו בחזית העבודה. אבל יצא לו להילחם בכמה חזיתות, 
והוא תמיד סיפר שזו התקופה הכי יפה שלו בחיים. בתור חייל 
הוא היה מוצב בבלרוס, ברוסיה ובפולין ולאחר כיבוש צרפת 

- גם בדרום צרפת.
"עם תום המלחמה אבי חזר הביתה, וזמן לא רב לאחר מכן, 
התחתנה  ואמי  התגרשו  שלי  ההורים   ,3 בן  הייתי  אני  כאשר 
בבית,  גדלתי  בינתיים  ילדים.  חמישה  עם  אלמן  עם  בשנית 

ולמדתי בבית הספר ובתיכון בעיר. כשהייתי בן 10, אבי החורג 
נפטר. הוא היה אדם מיוחד, סוציאליסט, שעבד ברכבת, והיה 

אחד מהפועלים הוותיקים בעבודות הרכבת". 
גם  קשר  לך  היה  עוד  הנאצי,  החייל  הביולוגי,  אביך  עם 

אחרי הגירושין?
"כן. לפי הסכמי הגירושין הייתי אמור להיות אצלו במשך 
ולכן  משלו,  דירה  לו  הייתה  לא  בתחילה  אבל  בשנה,  חודש 
גרתי אצל אמי עד גיל 12, אז הוא בנה בית לעצמו, ואז הכרתי 
לאבי  בשנה.  חודש  במשך  אליו  מגיע  הייתי  ומאז  שוב  אותו 
לעבוד  התחיל  והוא  כישוריו,  על  מקצועית  תעודה  הייתה 
נכנס לעבוד באיזה מפעל  ולבסוף  מיני מקומות,  כמסגר בכל 
כימיקלים בדרום בוואריה, לשם עבר לגור עם אשתו השנייה".

מה היה יחסו ליהודים?
והוא עבד תקופה  גדל בפרנקפורט,  "שלילי לחלוטין. הוא 
ארוכה בחנות של יהודי בשם זליגמן, ועל ההיכרות אתו הוא 
הסתמך כהיכרות עם כלל היהודים. זליגמן הזה היה 'הטיפוס 
חשב  הוא  אתו  ומההיכרות  עבורו,  האולטימטיבי  היהודי' 
כל  את  הזמן  באותו  ספג  גם  הוא  יהודי.  זה  מה  יודע  שהוא 
האידיאולוגיה של הנאצים, גדל לתוך זה והאמין בלב שלם לכל 
מה שסיפרו לו, שזו האמת. אחרי המלחמה האמריקאים שטפו 
דמוקרטיה  על  שלהם,  האידיאולוגיה  עם  מחדש  המח  את  לו 
ועוד כל מיני דברים שלא מתאימים לגרמנים, אבל זה לא ממש 
ושנא  אנטישמי  היה  הוא  לחייו  האחרון  הרגע  עד  ואכן  עזר 

יהודים.
אף  לה  היה  ולא  יותר,  סובלנית  הייתה  זאת,  לעומת  "אמי, 

אך  בבוואריה,  קטן  מכפר  באה  אמנם  היא  יהודים.  עם  בעיה 
יותר רחבות  ודעותיה היו הרבה  הכירה הרבה אנשים בחייה, 
מאבי. היא הבינה שאולי יש יהודים לא טובים, בדיוק כמו שיש 
קתולים לא טובים, אך היא לא הושפעה מאבי ולא דיברה נגד 
היהודים. כך יצא שלמעשה האווירה בבית נגד יהודים הייתה 
נייטרלית. גם אבי החורג לא היה שונא יהודים. גרנו יחד אחרי 
המלחמה בבלוק של עובדי רכבת בדרום גרמניה, ומה שהעסיק 
אותם אז זה רק איך למצוא מקום עבודה ומהיכן להביא אוכל. 

לא היה בכלל זמן לאידיאולוגיה".

האמין בפרוטוקולים של זקני ציון

אביו אמנם שנא יהודים, אך לבנו אין עדויות ודאיות שגם 
היה בין הנאצים שהרגו יהודים לשם הריגת יהודים, ולא כחלק 
מהמלחמה נגד מדינות האויב של גרמניה. "כששאלנו את אבא, 
הוא אמר כמה פעמים שהוא לא מרגיש אשם בשום דבר. הוא 
אמר שהוא לא הרג יהודים לשם הריגת יהודים, אלא יצא לו 
להרוג רק אנשים במהלך המלחמה עצמה, כמו בכל מלחמה. 
שהוא  משום  לו,  להאמין  אפשר  אבל  סיפר.  הוא  לפחות  כך 
סיפר בצורה חופשית מאד על חוויותיו במלחמה, ולא התבייש 
היה להתבייש  כן אמור  לכאורה  דברים שהוא  מיני  כל  לספר 
למרות  אנטישמיות  דעות  האחרונים  ימיו  עד  להביע  או  בהם 
שזה נגד החוק. הוא, למשל, האמין שה'פרוטוקולים של זקני 

אביו היה חייל נאצי שלחם עם שאר חייליו של הצורר היטלר ימ"ש, אבל יורם זאם הוא יהודי 
שומר תורה ומצוות המתגורר בארץ-ישראל ומגדל משפחה של שומרי מצוות ⋅ עד יומו 

האחרון היה וולטר זאם אביו הגרמני, אנטישמי שונא יהודים, אבל אירח מידי שנה בביתו את 
נכדיו שומרי המצוות מהארץ ⋅ איך מגיע צעיר גרמני, בן לחייל נאצי, לזרועות היהדות? 'קו 
עיתונות' חושף את הסיפור המרתק, שמתחיל בדרום בוואריה שבגרמניה, ומסתיים ביישוב 

מצפה נטופה בישראל

אלי שניידר

אבא שלי 
היה נאצי 
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»

ציון' הם אמת ולא המצאה, אבל דווקא בקשר להריגת יהודים 
אפשר  ולכן  עשה,  אמר שהוא  לא  הוא  יהודים,  הריגת  לשם 

להאמין לו".
אך דווקא אותו הרעל שאביו הביולוגי, החייל הנאצי, טפטף 
ההפוכה.  לתגובה  לבסוף  הביא  היהודים,  נגד  הצעיר  לבנו 
"בגיל תיכון רצו לעשות לנו הכרה עם מספר דתות, ובמסגרת 
זו לקחו אותנו לבית-כנסת ברגנסבורג, עיר מפורסמת מאד, 
לפני  עד  באירופה  גדולה  הכי  יהודית  הקהילה  הייתה  בה 
כמה מאות שנים. לפני כעשרים שנה אף ערכו באזור חפירות 
ומצאו מטמון של מטבעות וחותמות של הקהילה היהודית, 
מיני  כל  יהודיים,  מעט  מתי  שם  היו  המלחמה  אחרי  אבל 

שרידים משארית הפליטה.
"ושם פגשתי את הרב של אותה קהילה, הרב ליברמן, שהיה 
שהכרתי,  הכמרים  מכל  יותר  הרבה  מרשים,  מאד  בן-אדם 
עליי  עשה  זאת,  לעומת  הוא,  תפלות.  ממש  אושיות  שהיו 
בגיל העשרה,  גם בתקופה שאתה צעיר  רושם אדיר. מדובר 
הרב  עצמך.  את  מחפש  ואתה  שאתה  במה  בטוח  לא  ואתה 
כי עד שפגשתי  עשה עליי רושם שקשה מאד לשכוח אותו, 
בו קיבלנו רושם שהיהודים זה משהו שהיה בעבר ואיננו עוד, 
ופתאום אתה פוגש מישהו ששרד את המחנות ועדיין מאמין 

ומנהל חיים יהודיים כמו שמסופר בספרים".
קטנה  הייתה  הזמן  באותו  ברגנסבורג  היהודית  הקהילה 
מאד. "לא היו שם ילדים או צעירים, ומי שנשאר שם זה בעצם 
רק הזקנים, כ-80 יהודים בערך, שהרב ליברמן הנהיג אותם".

כיום, אגב, הקהילה כבר גדולה הרבה יותר, בזכות יהודים 

רבים שהגיעו מרוסיה, ומונה כ-1,000 איש, שמתכננים לבנות 
כעת בית-כנסת חדש במקום. 

יורם  לספר  ממשיך  הרב",  עם  הראשונה  הפגישה  "אחרי 
זאם, "התחלתי לקרוא הרבה ספרים על יהדות ואף התחלתי 
'קול ישראל' בגלים הקצרים, שידורים  ללמוד עברית ברדיו 
תקופת  לאחר  בעברית.  קורס  שכללו  לגולה,  מיועדים  שהיו 
ממש  אני  שכעת  לו  ואמרתי  ליברמן,  לרב  שוב  ניגשתי  מה 
אותי.  לגייר  אותו  לשכנע  וניסיתי  ליהדות,  שייך  שאני  מבין 
הוא בתגובה אמר שזה לא בא בחשבון. אני הייתי בן 17 והוא 
מה שעשו  אמר שאחרי  גם  הוא  זאת.  יעשה  לא  אמר שהוא 
להיות  יכול  אני  וכי  אותו,  שאגייר  מזה  שאשכח  ליהודים, 

קתולי טוב ולשמור על מצוות בני נח".

בן הנאצי מתקרב ליהדות

מדוע באמת לא הסתפקת בקיום 7 מצוות בני נח ורצית 
דווקא להצטרף ליהדות?

"כשהייתי בגיל 16 היו מורים שהסבירו לנו כמה הוכחות 
כי  אמר  מהם  אחד  מסוימת  ובהזדמנות  אלוקים,  שיש  לכך 
הרדיפות,  כל  למרות  קיים,  עדיין  היהודי  שהעם  העובדה 
ההוכחה  זו   - ומשגשגים  להתקיים  ממשיכים  והיהודים 
החותכת לכך שיש אלוקים. כלומר, הבנתי שהיהודים הם עם 
ואני  לזה  להשתייך  יכול  שאני  הרגשתי  גם  מזה,  חוץ  נצחי. 

קרוב לזה בדעותיי".
אביך  של  ממעשיו  התרחקות  כעין  על  בראש  גם  חשבת 
זאם.  את  שאלנו  ליהדות?  שתצטרף  בכך  הנאצים,  וחבריו 
על מעשיו של  הכפרה  "העניין של  אומר.  הוא  לא",  "ממש 
אבי לא היה קשור, אלא רק רצון עז להיות חלק מהעם היהודי, 
והדרך היחידה לעשות את זה עבר דרך גיור. אחרי שהפצרתי 
ברב שוב ושוב, הוא אמר שצריך ללמוד קודם הגירות ושיש 
לי כל-כך הרבה מה ללמוד, אבל אני לקחתי את זה ברצינות. 
עם הזמן סיימתי את לימודיי והתגייסתי לצבא, כשתוך כדי זה 
המשכתי ללמוד עברית. אחרי הצבא למדתי במשך שנתיים 
היה  הסטודנטים,  מעונות  ליד  ושם,  באזור,  באוניברסיטה 
התחלתי  ובמקביל  עברית,  למדתי  באוניברסיטה  בית-כנסת. 
ללכת לתפילות בבית-הכנסת בכל שישי בערב ובשבת בבוקר, 

וגם אורח החיים שלי השתנה אט אט".
אל הקהילה היהודית הקטנה שהייתה סמוכה לאוניברסיטה, 
הגיע פעם בשבוע מלמד שלימד שניים מילדי הקהילה סידור 
ותפילות שונות, ויורם זאם נכנס ללמוד ביחד איתם. בהמשך 
אותו  קיבל  מינכן  של  והרב  שלו,  הגירות  לימודי  את  סיים 

ליהדות לבסוף, לא לפני שדחה אותו שלוש פעמים, כהלכה.
איך הגיב אביך, החייל הנאצי, לכך שבנו מתקרב ליהדות?

שהתגיירתי  לפני  עוד  בהתחלה,  זה  את  כשראה  "אבא, 
בפועל, אמר שזה שטויות של צעירים, ושאני אתבגר במשך 
עד  אבל  באמת,  קורה  שזה  בהתחלה  האמין  לא  הוא  הזמן. 
לגיור שלי לבסוף לקח מעט מאד זמן. התחלתי ללמוד לגיור 

"אבא חשב שזה שטויות של צעירים". יורם זאם עם אביו 
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ב-65', וב-69' כבר טבלתי במקווה והתגיירתי. זה 
 - הגיור  ובאמת, אחרי  זמן.  כל-כך הרבה  היה  לא 

הוא ניתק איתי את הקשר מיד".
כמה שנים לאחר מכן, הגיע זאם לארץ ללימודי 
אולפן לשיפור העברית, ולאחר מכן חזר לגרמניה 
מה  תקופת  בתיכון.  כמורה  שם  לעבוד  והתחיל 
לאחר מכן עבר לאנגליה, שם שימש כמורה לשפות 
במספר בתי ספר. כאשר שמע שניתן לקבל מלגה 
עבור לימודים בישיבה בירושלים, הגיע שוב לארץ 
ירושלים',  'דבר  בישיבת  שנים  כמה  במשך  ולמד 

בראשותו של הרב ברוך הורוויץ.
במשך שנים לא מעטות נותק כאמור הקשר בין 
לאחר  חודש  הקשר  אך  היהודי,  לבן  הנאצי  האב 
שיורם התחתן, בישראל, ונולדה לו בתו הראשונה. 
"כל הזמן שמרתי על קשר עם האחיות של אבי, והן 
גר בארץ,  - שאני  לו על כל החדשות איתי  סיפרו 
שהתחתנתי ושנולדה בת. אשתו השנייה יזמה את 
שנתיים.  בכל  אצלו  ביקרנו  ומאז  מחדש,  הקשר 
פעם אחת הוא גם הגיע לבקר אותנו בארץ, בביקור 
שלדעתו גילה לו כי כל הדעות הקדומות שהיו לו 
על יהודים - נכונות: כמו למשל שהם מלוכלכים, 
כבישי  בכל  רציני  לכלוך  והיה  מירון  ליד  גרנו  כי 
האזור, והוא גם שמע איך שהיהודים צועקים, ולא 
בבית  המלצר  מרמים:   - לדעתו   - גם  אלא  זה  רק 
ולמרות  פעמים,  כמה  אותו  רימה  שהה  בו  המלון 
בעצם  הם  שם  שהעובדים  לו  להסביר  שניסיתי 
נשאר  והוא  בכלל,  עליו  השפיע  לא  זה  ערבים, 

בדעותיו נגד היהודים עד למותו".
במשך השנים שאתה גר בארץ, אתה מספר על 

עברך? מי היה אביך? 
"אם לא שאלו אותי, אף פעם לא סיפרתי. אבל 

וברגע  יהודי,  שם  לא  הוא  שלי  המשפחה  שם 
שיש לך עסק עם יהודים, הם תמיד שואלים עליו. 
להחליף  יכולתי  לא  בגרמניה,  כשגרתי  ובתחילה, 
שם משפחה, כי שם זה דורש הסכמה של כל בני 

המשפחה, וכרוך בבירוקרטיה גדולה".
שהם  כששמעו  הגיבו  והנכדים  הילדים  איך 

נכדים לסבא נאצי?
גדלה  עוד  זה. הבת הגדולה שלי  גדלו עם  "הם 
 .)100 בגיל  שנים  מספר  לפני  )שנפטר  הסבא  עם 
אנחנו הרי נסענו פעם בשנתיים לבקר אותו, והוא 
מאד  סבא  מאד,  צעירים  היו  כשהם  לפחות  היה, 
נורמלי ורגיל עבורם. רק בגילאים מאוחרים יותר, 
כאשר סיפרו על הסבא, הם קיבלו לעתים תגובות 
לגרמניה?',  אליו  נוסעת  שאת  יתכן  זה  'איך  של 
סבא  עם  לדבר  ניתן  איך  הערות  קיבלו  שהם  או 
לנדות  צריך  ושבכלל  במלחמה,  שהיה  אנטישמי 
שונים  שהיו  גרמנים  הרבה  הכירו  הם  אבל  אותו. 
מהאבא שלי, ואבי היה בשבילם משהו חריג מהנוף 
גר  שאני  מהתחלה  כבר  ידעו  כולם  אבל  הגרמני. 
ושיש לי אבא שהיה במלחמה. ברור שיכולתי לספר 
להם 'סיפורים' והמצאות על העבר, אך לא הרגשתי 
משלי  חיים  יש  לי  כי  משהו,  להסתיר  צריך  שאני 
ראיתי  לא  למעשה  וגם  לגמרי,  אחרת  בדרך  שהם 

שהילדים או הנכדים סבלו מזה".
"לא פגשתי אף פעם מישהו שראה בעיה בסיפור 
לא אשם  ואני  אבי  זה משהו מהעבר של  כי  שלי, 
במשהו שהוא עשה שאני לא יכולתי למנוע אותו. 
אני  אני?  אבל  גרמני,  נאצי  חייל  היה  אמנם  הוא 

יהודי כשר לגמרי".

 יורם זאם עם תפילין

»

כבר למעלה מ-50 שנה שאנחנו משקיעים 
בשוקולד, מייצרים אותו מחומרי גלם מובחרים 
בתהליך ייצור שוויצרי מסורתי, הכל כדי שאתם 

תיהנו משוקולד איכותי ברמה הגבוהה ביותר.

יש שוקולד ויש שמרלינג

טעם חובק עולם.
שמרלינג'ס.
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"הבנתי שנשארו 
לי שניות 

אחדות לחיות"

אלי שניידר

דבר  לראות  ניתן  ולא  כמעט  בן-זיקרי,  אלכס  של  גופו  על 
שיזכיר את המלחמה שניהל על חייו לפני שמונה-עשרה שנים. 
מה שנשאר מאז הוא רק צלקת רחבה על הצוואר, כעדות אילמת 
על מה שעבר מי שנושא אותה. צלקת אחת ותו לא, למי שריחף 

בין שערי חיים ומוות ורק בנס חי איתנו היום.
בן זיקרי הוא אחד מאלה שנלחמו בקרב על "ציר המתפללים" 
עשרה  כשמונה  לפני  שאירע  בקרב  ארבע,  קריית  לעיר  בסמוך 
שנים, בכסליו תשס"ג, שגבה מחיר נורא: שנים-עשר איש נהרגו 
של  שונות  בדרגות  בו,  נפצעו  אחרים  ושמונה-עשר  במהלכו, 

פציעה.
השבוע, פגשנו בבן זיקרי לראיון מיוחד ל'קו עיתונות'. סיפורו 

ההירואי בלתי נתפס, ובמיוחד סיפור הצלתו.
ונשלח  מצרפת,  צעיר  כנער  לישראל  הגיע  זיקרי,  בן  אלכס 
עליית  במסגרת  גילו,  מבני  כמה  עם  יחד  מימון  לכפר  היישר 
הבגרות,  מבחני  את  שעשה  אחרי  לישראל.  צרפתיים  תלמידים 
שירותו  במסגרת  כאשר  ארבע,  בקרית  בישיבה  זיקרי  בן  למד 
ללמוד  החל  שנה  כ-17  לפני  'גולני'.  בחטיבת  שירת  הצבאי 
סיים  תש"ס  בשנת  התחתן.  לכך  ובמקביל  אקדמאיים  לימודים 
את לימודיו, קיבל את התואר "מהנדס מחשבים", ועבר יחד עם 

רעייתו ליישוב אותו הכיר משנותיו בישיבה, קריית ארבע. 
הימים היו ימי תחילת האינתיפאדה השנייה, והוא הבין מהר 
)כמה  בעיר  הכוננות"  "כיתת  מצוות  חלק  להיות  שעליו  מאד 
חברים שתפקידם לשמור במשמרות על העיר(, משום שבקריית 
ארבע הביטחון מושתת גם על האזרחים התושבים, ולא רק על 

החיילים או משמר הגבול. בן-זיקרי ניגש למחלקת הביטחון של 
ואת כל שאר  ביפר  רובה,  וקיבל מהם את כל הדרוש:  היישוב, 

אמצעי ההגנה הנחוצים. 
כיתת הכוננות של היישוב בנויה כך שכל אחד מחבריה עסוק 
בענייניו היומיומיים, ורק בעת אירוע הם נזעקים למקום האירוע, 
הכושר  על  לשמור  שנועדו  דו-שבועיים,  אימונים  לצד  זאת 
אך  התראה,  ללא  "הקפצות"  כמובן  יש  פעם  מידי  והמיומנות. 
אנשי כיתת הכוננות חיים יחד עם זה בשלווה, ביודעם שבלעדיהם 

קרוב לוודאי שהיישוב לא יכל להתקיים.

יריות בציר המתפללים
בן-זיקרי  ישבו  שנים,  עשרה  אחת  לפני  אז,  שבת,  באותה 
שבת  כמידי  ואכלו  בביתם,  ליל-שבת  לארוחת  משפחתו  ובני 
בעיצומה  הביפר,  צפצף  "לפתע  האם.  שהכינה  המאכלים  את 
של השבת", מספר בן זיקרי, "ודיווח על ירי על חברים בחברון 
הסמוכה. היינו צריכים להגיע אל ליד 'השער הדרומי' )שמחבר 
שמגיע  המתפללים'  ל'ציר  א.ש..(,   – לחברון  ארבע  קריית  את 
באורך  טיילת  כמין  היא  הזו,  הסמטה  המכפלה".  מערת  אל 
למערת  בקביעות  היהודים  מגיעים  ממנה  וחצי,  קילומטר  של 
אל  הגיעו  וחבריו  זיקרי  בן  המועד.  ובחול  בשבתות  המכפלה 
השער הדרומי, ונתקלו בחילופי אש שהיו במקום. היו אלו כמה 
שני מחבלים  ועוד  עמד מלמעלה  אחד  בסמטה,  מחבלים שהיו 

היו באחד הבתים למטה, בתוך השכונה הערבית שבמקום.
האירוע עצמו החל עוד לפני בואם של אנשי כיתת הכוננות, 
להגיע  היה  שבתוכניתם  מחבלים  שהו  בחברון  בסמטה  כאשר 
לקריית ארבע עצמה ולבצע טבח בתושבים. אך שבעה חיילי נח"ל 
שהיו בסמטה ולא יצאו ממנה בשעה בה היו רגילים לצאת, מנעו 
מהם לפעול, והמחבלים החליטו לבסוף לפגוע בחיילים עצמם. 
במכת האש הראשונה נפגעו כל החיילים שהיו בסמטה. חלקם 
נהרגו מיד וחלקם נפצעו. "אבל בגיזרה עצמה לא ידעו באותה 
שעה מה קורה", מספר בן זיקרי. "רק שמעו יריות, אבל לא שמעו 
בקשר מהיכן הן מגיעות". כמה ג'יפים נשלחו לסייר בין עמדות 
צה"ל ומג"ב בסביבה בכדי לבדוק מהיכן היריות. אחד הג'יפים 
נכנס אל הסמטה בכדי לבדוק אותה, והחיילים שבתוכו הופתעו 
לראות גופות מוטלות על הארץ. הג'יפ עוד הספיק לעשות פרסה 
בכדי לצאת מהסמטה, כשאז המחבלים זרקו עליו רימונים וירו 

עליו, וכל מי שהיה בג'יפ נהרג במקום.
שנהרג  לפני  הספיק  עוד  סוידאן,  סמיח  בג'יפ,  שהיה  הבכיר 
בביתו  שבת  באותה  ששהה  סייח,  עזי  מג"ב,  למפקד  לדווח 
מסמיח,  מוזר  טלפון  קיבל  פתאום  "סייח  שבצפון.  בשפרעם 
שבתוך הסמטה יש הרוגים ואף יורים עליו עצמו. באותו רגע הוא 
עלה על מדים, נסע לכיוון קריית ארבע, כאשר הוא הגיע למקום 
רק בשעה 10 פלוס. תוך כדי הנסיעה הוא העביר דיווחים לשטח, 
רק שהם לא היו מושלמים והיה הרבה אפילה סביב מה שקורה", 

מספר בן זיקרי.
דרור  אל"מ  היה  הדיווחים  קצוות  את  לחבר  שהצליח  מי 

את "השבת השחורה", לא ישכחו תושבי היישוב קריית ארבע עוד זמן רב וכמובן לא את שנים-
עשר החיילים ואנשי הכוננות שנטבחו בפיגוע "ציר המתפללים", ביניהם מפקד חטיבת חברון 
אלוף משנה דרור וינברג הי"ד ⋅ גם אלכס בן-זיקרי לא ישכח את אותו לילה מזוויע בו הוזעק 

מסעודת ליל השבת אל תוככי התופת, שם נפצע באורח אנוש עם אפס סיכויי הישרדות. שמו אף 
הופיע ברשימת ההרוגים: "ראינו את הפצועים שיצאו מהסמטה יוצאים בחושך, כשהם אומרים 

לנו: 'אל תיכנסו לשם. מלאך המוות נמצא בפנים, וכל מי שנכנס - מת'" ⋅ בשיחה מרתקת, מגולל 
אלכס בן-זיקרי באוזני כתב 'קו עיתונות' את השתלשלות האירוע, שרשרת הניסים שפקדו אותו 

וקידוש ה' שהוא רוצה לעשות בחייו בזכות הנס שאירע לו
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»

ההתרחשות,  מיקום  את  שהבין  החטיבה,  מפקד  וינברג, 
כפי  משם,  ברחו  כבר  כנראה   - שירו  שהמחבלים  והסיק 
שקורה בדרך כלל במקרים מעין אלה, ושיש במקום פצועים 
והרוגים. המטרה הייתה כרגע להיכנס כמה שיותר מהר אל 
הסמטה, בכדי לחלץ את הפצועים וההרוגים, וזה מה שעשה 
לסמטה.  ודהר  ונהג,  חייל  בג'יפ  איתו  לקח  הוא  וינברג. 
בחיילים  מוקף  עצמו  את  ומצא  מהג'יפ,  יצא  הוא  כשהגיע, 
בבטנו.  בו,  אף  וירו  הרבה,  השתהו  לא  המחבלים  הרוגים. 
לצאת  הספיק  עוד  והוא  נפגע,  שהוא  בקשר  הודיע  וינברג 
אתו  שהיה  החייל  התמוטט.  הג'יפ,  ליד  ובחוץ,  מהסמטה, 
כוחות  התמקמו  כבר  שם  בחברון,  אחר  למקום  אותו  פינה 
הזעיק  עוד  הוא  מפצעיו,  נפטר  שהוא  לפני  וחילוץ.  רפואה 

כוחות כוננות מכיתות הכוננות של קריית ארבע וחברון.
שסבבה  למשפחתם,  שלום  אמרו  המוקפצים  הכוננים 
סביב שולחן השבת, ומיד הגיעו להילחם מול המחבל האחד 
שהיה מעל הסמטה, והצליחו בחסדי שמים לחסלו. על צוות 
הכוננות הזה נמנו שבעה אנשי כוננות, אליהם התלוו שלושה 
חיילים שלא קיבלו פקודות, אך החליטו להיות חלק מצוות 
הכוננות. קצין הביטחון יצחק בואניש לקח פיקוד על עשרת 
נשאר  כעת  אזרחים.  היו  כאמור  שרובם  הללו,  הלוחמים 
לחסל עוד את המחבלים ששהו למטה בסמטה. הצוות נכנס 
גופות ההרוגים  את  וכן  וחיפש את המחבלים,  אל הסמטא, 
והפצועים. בסמטה עוד עמד לו הג'יפ של סמיח שנהרג כזכור 
בעודו בג'יפ. אורות פנסי הג'יפ האירו על הכוחות הנכנסים, 

מצוות  הי"ד  צוויטמן  ואלכס  בואניש  סכנה.  בכך  והיה 
הכוננות לג'יפ, הלכו ועם הנשק שבידם שברו את הפנסים, 
בכדי שהם לא יהיו מוארים וגלויים לעיני המחבלים. בואניש 
לא ידע ששני המחבלים ששהו בסמטא היו מצוידים באמצעי 
ראיית לילה משוכללים. למחבלים הייתה עוד כמות רימונים 
נפלו  הלוחמים  כל  אש.  מכת  בעוד  מיד  החלו  והם  נוספת, 
מיד. חמישה לוחמים נהרגו מיידית, שני פצועים איבדו את 
ההכרה ונשארו על הארץ, ושאר הפצועים האחרים הצליחו 
לצאת מהסמטה בכוחות עצמם. אחד-עשר הרוגים נספרו עד 

השלב הזה, ועוד פצועים רבים.
כיתת  חבר  בן-זיקרי,  מספר  להיכנס",  באנו  "כשאנחנו 
יוצאים  מהסמטה  שיצאו  הפצועים  את  "ראינו  הכוננות, 
בחושך, כשהם אומרים לנו: 'אל תיכנסו לשם. מלאך המוות 
נמצא בפנים, וכל מי שנכנס - מת'. היינו עוד עם הטעם של 
סיפור  לכזה  נחשפים  אנחנו  והנה  בפה,  השבת  של  האוכל 
מפקד  כי  התארגן,  לא  עוד  הצבא  העיניים.  מול  טראגי 
היו  מהקצינים  גדול  וחלק  המפקדים  ושאר  נפל,  החטיבה 
בביתם באותה שבת, והחלטנו אנחנו להיכנס ולהשלים את 
היה  שנכנס  הראשון  המחבלים.  וחיסול  פינוי  של  המלאכה 
עם  לבדו  שנכנס  חברון,  של  הביטחון  קצין  ליבמן,  אליהו 
הג'יפ שלו, שהיה ממוגן ירי, בכדי לראות מה קורה. מבחוץ 
אפס.  מטווח  עליו  שיורים  לנו  דיווח  וליבמן  יריות,  שמענו 
אחרי שסרק את הסמטא, הוא עשה פרסה והצליח לצאת ללא 
שריטה, כאשר על הרכב נספרו רישומיהן של 29 )!( יריות 

שירו המחבלים על הרכב.

הכדור פגע רק בנשק

"אני זוכר שכשהוא יצא הוא צעק פעמיים 'מי לה' אליי', 
פנימה  נכנסים  אנחנו  עצמכם.  את  תתפסו  'חבר'ה,  כאומר: 
לוחמים,  עשרה  התארגנו  כך  הנפגעים'.  את  לחלץ  מנת  על 
נעו  הלוחמים  שאר  לפנינו.  שנסעו  ג'יפים  לשני  ונצמדנו 
מטר   200 לסמטה  ונכנסו  טורים  בשני  הראשונים  מאחורי 
פנימה, תוך כדי יריות לכל הכיוונים וחיפוש אחר המחבלים. 
אני נמצא בטור הימני, ואני צועד לאורך הסמטה. לצדי, קיר 
אבן נמוך שמגן עלינו. תוך המשך הצעדה, היה בקיר פתח 
ויריתי לכיוונו כמה כדורים,  לבית ערבי שהיה שם. עצרתי, 
כדי להיות בטוח. כשהתרוממתי, מישהו בפתח התרומם יחד 
אתי. זיהיתי בבירור דמות, והייתי מוכן לירי. אבל ראיתי עליה 
קסדה, ופחדתי שזה חייל שהתאושש וקם. אבל למעשה זה 
היה מחבל עם כובע גרב, שירה לפנים שלי כדור מדויק. בנס, 
אבל  שלי,   M 16-ה בנשק  פגע  אלא  בפניי  פגע  לא  הכדור 

חלקי הנשק והכדור, קפצו לי לפנים".
ארבעה רסיסים נכנסו לאזור גרונו. אחד מהם נכנס קרוב 
ללסת ואחרים חתכו בגרונו ורידים מרכזיים, כאשר אחד מהם 
לקצה.  אותו מקצה  וחתך  הראשי שבגרונו,  בעורק  פגע  אף 

אלכס בן זיקרי ליד האנדרטה עם שמותיהם של הנרצחים בפיגוע
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"נהיה לי ברק לבן בעיניים, והתמוטטתי. ניסיתי לחסום את 
אחדות  שניות  לי  שנשארו  הבנתי  הראשי.  מהעורק  הדימום 
לחיות, וזעקתי פעמיים 'שמע ישראל'. הרגשתי התרוממות, 
והבנתי שזהו, זה נגמר. חייל אחד הצמיד אותו לרצפה, ובזמן 
עד  נמוך  מאד  נהיה  הדם  ולחץ  ודופק,  הכרה  איבדתי  הזה 
שאפילו הפסקתי לדמם, משום שהרסיס נשאר תקוע בעורק 
לאמבולנס  אש  תחת  פינו  זיקרי  בן  את  הדימום".  את  וסתם 
ב'גבעת  המסוקים  למנחת  אותו  לקחת  הגיע  ורופא  צבאי, 
החרסינה' שביישוב, לשם הגיעו עוד הרבה פצועים, שיועדו 

לפינוי לבתי החולים על-ידי מסוקים ואמבולנסים.
במתחם עצמו החלה מין סלקציה של הפצועים, והחלטת 
סדרי עדיפויות. הרי לא ניתן לטפל בכולם, וגם לא כל מצב 
רפואי מאושר להטסה, ועל המסוקים היו אמורים לעלות רק 
אלו שהיה סיכוי להצילם. "אני כבר הייתי 'x'. לא היה סיכוי 
השגחה,  תחת  נשאר  אמנם  פרפר.  שלי  הגוף  אותי.  להציל 
אבל לא הרבה מעבר", אומר בן זיקרי. מצבו היה קשה מאוד 
והוא כונה כבר "אנוש לגמרי". במשך האירוע נערכו רשימות 
שראה  בן-זיקרי  של  וידיד  והפצועים,  ההרוגים  שמות  עם 
אותן, העיד כי הוא הופיע ברשימת ההרוגים, כהרוג הנוסף. 
כשאשתו של בן זיקרי שאלה במהלך האירוע את הידיד מה 
ראה באותן רשימות, הוא סירב לענות לה, בשל מה שחשב 
כאמת המרה. מבחינת סדר העדיפויות הוא היה בעדיפות הכי 

נמוכה לטיפול.
אל המקום הגיעו ששה-עשר רכבי אמבולנס מכל האזור, 
האמבולנס  בתוך  אפרת.  מכיוון  הגיע  מהם  אחד  כאשר 
מאפרת, היה תושב אפרת בשם ד"ר יצחק גליק, רופא בכיר 

שמכהן בתפקיד במערך החירום ביישוב. 
כאן צריך לעצור ולספר נקודה, שבהמשך תהיה חשובה: 
גליק,  ד"ר  אל  מישהו  ניגש  שבת,  אותה  לפני  ימים  כמה 
וסיפר לו על רופא מארה"ב בשם מרק ריצ'מן שהגיע לארץ 
אמר  אחד  אותו  בשבת.  לשהות  היכן  לו  ואין  להתנדבות, 
לשבת  אליך  אותו  תזמין  אולי  רופא,  והוא  רופא  "אתה  לו, 
ותמצאו שפה משותפת?", וכך אכן היה. ריצ'מן שהה באותה 
שבת אצל גליק. כאן גם המקום לציין שמרק ריצ'מן אינו סתם 
היא  שהתמחותו  האמריקני,  האוויר  בחיל  בכיר  אלא  רופא, 
כך  משמים,  מוטסת.  ברפואה  מומחה  והוא  שדה,  בניתוחי 
כאשר  גליק.  ד"ר  אצל  שבת  באותה  ריצ'מן  שהה  בן-זיקרי, 
בקרית  רב-הנפגעים  האירוע  על  במירס  הודעה  גליק  קיבל 
ארבע, הוא משך את ריצ'מן לאמבולנס, ואסף בדרך עוד רופא 
נוסף בשם דודי משעלי, לשעבר ראש מחלקת כירורגית לב-

שגרתי  לא  רופא  עוד  "שזהו  תל-השומר,  החולים  בבית  דם 
שהגיע למקום", מציין בן-זיקרי לפנינו את החוליה הנוספת 

בשרשרת הניסים שאירעה עמו.
השלושה הגיעו לקריית ארבע במהירות האפשרית. במנחת 
המסוקים ירדו משעלי וריצ'מן, וגליק המשיך הלאה, למקום 
האירוע עצמו. "משעלי וריצ'מן הגיעו עד אליי בדרך ניסית", 
לי  ונתנו  למוות  חיים  בין  הבינו שאני  "הם  זיקרי.  בן  מתאר 
צינור  לי  והחדירו  הגוף,  מערכות  את  לייצב  בכדי  מנות-דם 
אותי  להנשים  יוכלו  הם  אירדם  שאם  כדי  אינטובציה, 
רק שהיה  כבר מוכן לעלות למסוק,  הייתי  דרכו.  מלאכותית 
ויכוח ביניהם לצוות המוטס שהיה שם, משם שאני עיכבתי 
במקום,  שהייתה   669 יחידת  נהלי  ועל-פי  אחרים,  פצועים 
המצב שלי לא נחשב ליציב, ואילו הרופאים כן אמרו להטיס 

אותי".
האירוע,  על   669 מפקד  נוסף.  נס  זיקרי  לבן  אירע  וכאן 
שלט באירוע ב'שלט רחוק'. הרופא הבכיר, א', שהה בשבת 

בתל-אביב, ומחדר המבצעים בתל-אביב הפעיל את היחידה 
בקריית ארבע. הצוות בשטח אמר לו שיש פצוע גרון שהם לא 
מתכננים לקחת אותו - כפי הנהלים, אבל המפקד אמר להם 
קחו  אבל  הרפואיים,  הנהלים  נגד  שזה  יודע  "אני  בתגובה: 
אותו, על אחריותי". למה הוא עשה זאת? בן זיקרי מספר עוד 
חוליה בשרשרת הניסים המופלאה: "כמה ימים לפני כן הוא 
התעורר בבוקר, ומצא לידו את אשתו כשהיא ללא רוח חיים. 
הוא לא היה מסוגל בימים שלאחר מכן לישון, ובתור אחראי 
על המסוקים בקרית ארבע, בצל האירוע האישי שעבר באותו 
שבוע  באותו  מאבד  היה  לולי  שהחליט.  כפי  החליט  שבוע, 
את אשתו, הוא לא היה לוקח את ההחלטה הזו להטיס אותי 
רגשות,  גם  בהחלטות  ערבב  שהוא  במצב  היה  הוא  במצבי. 
ולכן הוא אישר לקחת אותי למרות שמצבי לא אישר הטסה 
ויחידת 669, שהיא יחידה מאד מקצועית, לא לוקחת את מי 
שימות להם במסוק, אלא רק את מי שניתן להצילו )השיקול 
נובע מכך שהייתה קיימת אלטרנטיבה נוספת: האמבולנסים 
שהיו שם, אך היו איטיים מידי למצב שלו - ח.ב.(. אם הייתי 

ח"ו מת במסוק, הבכיר היה נותן על החלטתו את הדין".

נס בתוך המסוק

התייצבו  ועליו  זיקרי,  בן  כשבתוכו  לאוויר  עלה  המסוק 
הייתה  הבעיה  מחדש.  עלה  הדם  ולחץ  שלו  הגוף  מערכות 
החל  זיקרי  ובן  בפנים,  זז  בגרונו,  שהיה  המתכתי  שהרסיס 
לדמם מאד, שוב. ד"ר משעלי, על-פי הנחיות מדויקות שקיבל 
כדי  ותפס את העורק,  ידו לתוך הפצע,  מריצ'מן, הכניס את 
להפסיק את הדימום. ההנחיות של ריצ'מן היו מדויקות מאד, 
משום שבפעולה מעין זו יכל להיות למשעלי נמק באצבעותיו 
רגישה.  מאד  פעולה  "זו  מבצע.  שהוא  מהפעולה  כתוצאה 
במלחמת לבנון השנייה רופא איבד שתיים מאצבעותיו בכזו 
ומשעלי  רי'צמן  של  "והמיומנות  זיקרי,  בן  אומר  פעולה", 
הצליחה להציל גם אותי וגם את האצבעות של משעלי". כך 
הגיע בן זיקרי לבית-החולים הדסה עין כרם, כשהחיים שלו 
 4 לאצבע האחרת. בשעה  האגודל של משעלי,  בין  נמצאים 
לא  הם  אך  יחיה,  בעלה  כי  לאשתו  הרופאים  אמרו  בבוקר 

יודעים באיזה מצב.
וראיתי  העיניים  את  פתחתי  שני.  יום  בצהרי  "התעוררתי 
מולי את משפחתי שחיכתה לי. אני מחייך אליהם, ואחר-כך 
אני בוכה, ואומר לעצמי שאם לא זכיתי למות על קידוש ה', 
עכשיו אצטרך לחיות את כל המשך חיי על קידוש ה'; לחיות 
חיים נורמליים, שזה לא דבר שבא כעת לבד. כעת זו משימה 
קשה". משימה קשה עמדה אמנם כעת לפניו, אבל הבשורה 

הגדולה מכל כבר הייתה ידועה: הוא חי!
היה   - השאר  בין  שלו,  השיקום  תהליך  ארך  שנים  ארבע 
והחברה  משפחתו  עם  ושגרתיים  רגילים  לחיים  לחזור  עליו 
מי  אבל  ופסיכולוגים.  רופאים  אז  לי  "עזרו  אותו.  הסובבת 
שהכי תרמו לי היו אנשים רגילים שבאו לדבר ולצחוק איתי 
לחיים  אותי  ולהחזיר  מהטראומה  אותי  להוציא  כדי  וכו', 
למות  מוכן  הייתי  בסמטה,  שאז,  הבנתי  בזכותם  טובים. 
למען הכלל, ושכעת אותו כלל רוצה להחזיר לי ולחזק אותי. 
ובאו  התקשרו  אלינו,  פנו  להתעלם  במקום  אנשים,  אותם 
לחזק ולחבר אותי לכלל - שזה מקור האנרגיה. מי שחי בד' 
אמות של עצמו, חי חיים מנותקים, ובשלב כלשהו יאבד את 
שפיותו, ומי שחי בתוך עמו - יש לו כוחות גדולים. זו אחת 

המסקנות שלמדתי מכל מה שאירע לי".
כאשר החליט בן זיקרי לחזור לכיתת הכוננות, כשנה אחרי 
לו לאותו אירוע, הניח  האירוע, הוא לקח את הביפר שקרא 
אותו על השולחן וקרא לבנו, שהיה אז בן 5. "שאלתי אותו: 

אם הביפר יצלצל, תרשה לי ללכת? והוא השיב לי שבוודאי, 
ועוד  משותק  מיתר-קול  תפרים,   55 עם  הייתי  חשוב.  זה 
פגיעות. הראיתי לבן שלי את הפגיעות והצלקות, והסברתי לו 
שאם אלך, אוכל להיפצע שוב. והוא השיב לי משהו מדהים: 
יחזור  לא  אחר  אבא  אולי  אבל  תיפצע,  לא  תלך,  לא  'אם 
ייפצע, אבל  - רק  כלל. ואם תלך, אולי תיפצע אבל גם הוא 
כל ה'אבאים' -  כך הוא אמר לי - יחזרו הביתה'. ואז הבנתי 
שזה הדור הבא, דור ההמשך; ילדים קטנים שמסוגלים להפיק 
אנחנו  ובזכות החוזקה שלהם  וכח מהאירוע הקשה,  תועלת 
ממשיכים. העתיד נמצא בידיים קטנות, אך הן ידיים טובות".

בינתיים  אך  מהמקום,  חולץ  כאמור,  עצמו,  זיקרי  בן 
10 בלילה חולצו כל  הקרב עוד נמשך זמן ארוך. עד השעה 
הפצועים וההרוגים, כאשר ב-10 וחצי נטל הצבא את הפיקוד 
על האירוע, והכניס אל הסמטה שני נגמ"שים, ואז החל קרב 
יריות בינם לבין המחבלים. דני כהן, מפקד אחד הנגמשי"ם, 
רצה לצאת מן הנגמ"ש בכדי לסיים את הקרב, וביודעו שאם 
ייפגעו, בחר לצאת מן  ייצא מהפתח האחורי ייתכן שחייליו 
הפתח העילי בו ייצא חשוף למחבלים. כהן קפץ מעל הנגמ"ש 

אך אז קיבל כדור בגופו, מת מפצעיו, והוא ההרוג ה-12. 
מי שחיסל לבסוף את המחבלים היה מפקד מג"ב שהגיע, 
כזכור, מביתו שבשפרעם )מה שמלמד על אורכו של האירוע(, 
הוחלט  לגזרה,  מחוץ  שהגיעו  קצינים  כמה  עוד  עם  וביחד 
המפקד,  מהם.  ספורים  מטרים  ולהגיע  המחבלים  את  לאגף 
עזי סייח, שנשען על קיר נמוך, הרגיש לפתע דפיקה מעליו. 
היה זה מחבל ששכב מעליו על המרפסת בתוך שלולית דם 
)והיה זה שפגע בבן-זיקרי(, אך עדיין היה פעיל ובידו כלי-

נשק. המחבל ירה לעברו צרור כדורים, אבל כל הכדורים פגעו 
בקסדה וסייח לא נפצע. לבסוף הוא 'חטף' בכל זאת שלושה 
כדורים בידיו, אך הצליח לחסל את המחבל סופית. המחבל 
והאירוע שהחל  הוא עד מהרה,  גם  והאחרון חוסל  השלישי 
ב-6 וחצי בערב, הסתיים אז, ב-11 וחצי בלילה, כששלושת 

המחבלים מחוסלים.
נחזור לבן-זיקרי עצמו. "אחרי זמן-מה", מספר בן-זיקרי, 
"דיברתי עם ד"ר גליק, ואמרתי לו שאני מבין שלמעשה אני 
חי למרות שרוב הסיכויים היו שלא אחיה, ושאלתי אותו אם 
אני נס מהלך. גליק רק השיב לי, שאנשים שהיו עם פציעות 
כמוני - לא חיים". אחד מכלי התקשורת אף הפגיש בעבר את 
ביקש  שמאד  ריצ'מן,  ד"ר  הנוסף,  מצילו  עם  יחד  בן-זיקרי, 
היה מדהים  והניצול,  בו השתתפו המציל  והמפגש  לפוגשו, 
רופאים  בכנס  תקופה  באותה  השתתף  אף  ריצ'מן  ומרגש. 
בכירים בארה"ב, שעסק בפצועים שאין סיכוי להצילם, והוא 
ד"ר  אצל  בשבת  התארח  איך  סיפורו,  את  לספר  לנכון  מצא 
מישהו  של  חייו  את  הציל  שמימי  נסיבות  ובסיבוב  גליק, 
שהיו לו אפס סיכויי הצלה. "הוא אמר לי שהוא עשה את מה 
שעשה, כדי שיוכל להגיד לאשתי שהוא עשה את המקסימום 
שלו", אומר בן זיקרי, "אבל הוא לא ציפה שאשרוד עם אפס 

סיכויי ההישרדות שנתנו לי".
מספר מסקנות אישיות לקח בן-זיקרי ממה שאירע לו, לבד 
"האחת  ובקדושה.  ברוחניות  מאז  גדולה  מהתחזקות  כמובן 
היא, כאמור, להיות חלק מהכלל, משום שכוחותיו של אדם 
שאובים מהכלל. השנייה היא גודל כוחו של ילדי דור העתיד 
שיש   - היא  והשלישית  קשה,  מאירוע  גם  תועלת  שמפיקים 
שני סוגי אנשים; יש שעסוקים מאד כל השבוע בבעיותיהם, 
ובסוף-השבוע קוראים 'שניים מקרא ואחד תרגום' בעיתונים 
ויודעים מה קורה סביבם, ויש שפחות מתמחים במה שכתוב 
בעיתון, אבל כל השבוע הם עסוקים בזולת - 'מי צריך אותי', 
ולמען  העם  למען  פעולות  ועושים  לעזור',  יכול  אני  'איך 
העיתון,  על  שמסתכלים  פסיביים  יש  השני.  של  האינטרסים 

ויש שכותבים את דפי ההיסטוריה".

ציר המתפללים מקריית ארבע לחברון

אלכס בן זיקרי ליד האנדרטה

»
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ת ַלה': כך גילה חקלאי בערבה כי הדרך אל אבינו שבשמיים, עוברת דרך שבת הארץ ְבָתה ָהָאֶרץ ַשׁבָּ ְוָשׁ

בדרך  שמיטה  לשמור  למד  צופר,  ממושב  שיקטואי  אליהו 
הקשה. שיקוטאי, המגדל ירקות ותמרים נכווה לפני שני שמיטות, 
ומאז הוא קורא לכל מי שרק מוכן לשמוע: שמטו את אדמותיכם. 
את השמיטה הקודמת, לפני חמש עשרה שנים, אליהו מעדיף 
על  אליהו  מספר  ההיא"  בשמיטה  השישית,  "בשנה  לשכוח. 
או  ברירות,  שני  לי  היו  השנים.  מכל   3 פי  "הרווחתי  קורותיו, 
שאני ממשיך להגדיל את העסק או שאני מצהיר על זה כרווח ואז 
אני צריך להפריש 50 אחוז מס. אבל הייתי בעל גאווה והמשכתי 
כלום.  לי  יקרה  לא   – טוב  בנאדם  אני  לעצמי,  אמרתי  לעבוד. 

גדלתי מ-120 דונם ל-160 דונם". 
אליהו מתאר כיצד ההצלחה סחררה אותו, ולמרות שידע על 
האיסור, החליט לא לשמוט ולהמשיך לעבוד גם בשנת השביעית. 
"ואז חטפתי את הסטירה" הוא משחזר. "זה היה חורף משוגע. 
הייתה קרה בערבה, הפסדתי את כל הרווח הענק שלי בשישית, 
שמיטה  מאותה  להשתקם  הצלחתי  לא  אני  שנים  שבע  ומאז 
המהדרים  שגם  נכרי  יבול  בירדן,  גם  גידלתי  בנוסף  שחיללתי. 
3 מעלות,  אוכלים ממנו בלי חשש. באותה שנה היה שם מינוס 
בצרות  שהוא  יודע  החקלאי  קורה  כשזה  ונפלו.  שמטו  והעלים 
בישראל.  מהגידולים  בהרבה  קשה  באופן  שם  חטפתי  צרורות. 
וזה היה מבחינתי מסר עצום, שהקב"ה מכוון לאדם, אלי, שאסור 
יבול  זה  כי  כשר  לכאורה  שזה  משנה  ולא  בשמיטה,  לעבוד  לי 
נכרי, כי האיסור לעבוד הוא עלי, ואם אני אעבוד, גם במקום שבו 

אין בעיה לכאורה, גם שם העלים ישמטו".
"מאז אחרי אותה שמיטה" מספר אליהו. "אני בחרדת ממון, 
אני מבין שאני במקום לא טוב. כל התפיסה שלי התפרקה, כל 
זה, בכל מה שנגעתי היה  הגאווה העצמית שלי התפרקה. לפני 
בגלל  היה  והכל  נכשלתי.  שניסיתי  מה  מאז  אבל  לזהב,  נהפך 
גאווה, שלא שמטתי, הייתי בגאווה מול ההלכות ומול התורה, 

והקב"ה לימד אותי וכיוון אותי את הדרך האמתית".
@שמיטה ראשונה

בשמיטה הקודמת אליהו שמר את השמיטה פעם ראשונה בלא 
לעבור  לחקלאים  שמסייעת  השביעית  קרן  בסיוע  וזאת  היסוס, 

חיים רייך

אליהו שיקטואי, חקלאי ממושב צופר, שזו לו השמיטה השניה, הבין לאחר ניסיון מר, שעם 
שמיטה לא משחקים ⋅ אחרי ששנה אחת לא שמט והפסיד הון עתק, הבין את המסר משמיים, 
והגיע לתובנה עמוקה עוד יותר: מצוות השמיטה היא לא רק רצונו של הבורא על שבת הארץ, 
היא מכוונת בראש ובראשונה לאדם ⋅ סיפור על חקלאי, שמשקם רצוצי נפש בחוותיו, ורואה 
בעבודה האדמה כלי לקבלת האור⋅ לקראת השנה השביעית, גדולי ישראל יוצאים בקריאה 
נרגשת לציבור לקנות שותפות דרך קרן השביעית ולסייע לחקלאים גיבורי הכוח שומרי 

השביעית

דרכו של 
חקלאי 

הרב בן ציון קוגלר יו׳ר קרן השביעית עם החקלאי בשטח
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את שנת השביעית, הן ברמה הכלכלית, והן ברמה ההלכתית. 
לחקלאים כמו אליהו שיקוטאי, שזו השנה הראשונה שלהם, 
קרן השביעית מקדישה מאמץ רב להטמיע בהם את העקרונות 
הראשונה  שהפעם  הבנה  מתוך  השמיטה,  של  ההלכתיים 
האישית,  ברמה  גם  כאשר  מיוחדת,  לב  תשומת  מצריכה 

הניסיון הוא קשה יותר עבור החקלאים. 
יבין  לא  שזר  אמונה"  ב"מבחן  שמדובר  מודה  אליהו 
המשמעותיים  המבחנים  אחד  הוא  השמיטה  "מבחן  לעולם. 
שחי  החקלאי,  שבה  שלמה  שנה  המאמין.  לאדם  ביותר 
הכל,  לעזוב  נאלץ  השמש,  ומאור  מהגשם  האדמה  מתנובת 
"זהו  מסביר.  הוא  ונהרסים"  קמלים  שדותיו  כיצד  ולראות 
מבחן מהקב"ה לבדוק עד כמה אתה בוטח בו. כמו במצוות 
המן שהיה כתוב למען לנסותכם, לבדוק את האמונה שלכם. 

ושנת השביעית היא שנת הביטחון, שנת האמונה בקב"ה.
בשמיטה הקודמת, אומר אליהו, גם מי ששמר שמיטה ראה 
במוחש כיצד הוא ניצל מפגעי הטבע. "זאת הייתה שנה רעה 
לחקלאות. מי שהשקיע באדמה, הפסיד את הכסף. מי ששמט, 
אמנם לא הרוויח, אבל לפחות לא הפסיד. האדמה לא גמלה 
חזרה למי שעבד אותה השנה". עם זאת, אליהו לא מתייחס 
לזה ברגשנות מוגזמת, ולטענתו, גם אם כולם היו מרוויחים 
השנה, המסר האלוקי היה מהדהד לא פחות. "הניסיון שלנו 
הוא לשמוט באופן מוחלט ובלי כל קשר למה שקורה בשטח. 
ההוראה חלה עלינו על האדם, ולא על האדמה, ומה שקורה 

בשטח לא רלוונטי".
אליהו, שרואה בכל דבר בטבע מסר אלוקי, שיש בו אתגר 
החקלאי.  לשמיטת  בנוגע  שלו  התפיסה  את  מסביר  ומבחן, 
לגמרי,  בתולית  אדמה  עבור  אפילו  ההלכה,  מבחינת  "הרי 
שאיש לא שתל וזרע בה מעולם, מצוות השיטה עדיין קיימת, 
עבדה  לא  היא  כי  לשמוט  צריכה  לא  לכאורה  שהיא  למרות 
מעולם. אבל מאחר והמצווה היא על האדם, לכן עדיין אסור 
לעבוד כל אדמה, אפילו אדמה שזו הפעם הראשונה שלה" 

הוא מסביר. 

שנה  עבורו  הייתה  הקודמת  שנת השמיטה  אליהו,  לדברי 
של ניקוי ראש. "עשיתי טיולים עם המשפחה. היינו חודש על 
הכנרת, חודש בעין גדי, למדנו הרבה על הארץ ועל הטבע, 
מאוד  אותי  תפס  הזו  בשמיטה  בבית.  תורה  הרבה  ולמדתי 
חזק ספר "מעם לועז". כל פעם יש משהו אחר שמאיר לתוך 

הנשמה. 
זה היה די נחוץ לאליהו. "השישית  אחרי השנה השישית 
יום שישי" הוא אומר. "בשנה  כל כך קשה, בדרך כלל כמו 
השביעית חוץ מללמוד לבטוח בה', אין לך הרבה מה לעשות. 
השביעית זה מבחן איך אתה מתנהג ורק ככה יהיו לך שנים 
אם  לפרנסה,  לדאוג  אפילו  אסור  בשביעית  מבורכות.  יותר 
כן,  אמנם  האדמה  את  שמטת.  לא  אתה  לפרנסה  דואג  אתה 

אבל לא את השכל, וזה חלק מרכזי בעניין". 
@מגדלים נשמות

אחר.  מסוג  חקלאי  הוא  שיקוטאי  אליהו  ספק.  כל  אין 
חיבור  הוא  כלכלי,  חיבור  לא  הוא  החיבור שלו עם האדמה 
הכסף  כאשר  וחוויה,  למידה  של  עמוק  ויהודי  מנטלי 
במובן  לעבודת האדמה  שוליים  רק  הם  החומרים  והעניינים 
בנוף  גרה כבר שנים  הכי פילוסופי שלה. משפחת שיקוטאי 
הערבה. לפני כעשור הוא ואשתו גיליה חזרו בתשובה, ומאז 
החקלאי.  במשק  העבודה  אופן  את  גם  דרמטי  באופן  שינו 
בניסיונות  לעמוד  מצליח  הוא  אשתו,  בזכות  רק  לדבריו, 
ישראלים  עובדים  מעסיקים  הזוג  בני  כעת  כהלכה.  ולשמוט 

בלבד, בשכר הוגן ותנאי מחיה טובים ביותר.  
לא מעט מהאנשים המגיעים לעבוד אצלם הם תשושי נפש 
להתאושש  כדי  הרגועה  ולסביבה  ולמדבר  לשקט  הזקוקים 
מתלאות החיים. לטענת אליהו, לעבודת האדמה יש סגולות 
נדירות בהרפיית הנפש וברפואת הנפש. "מגיעים לכאן נערים 
משקמת  האדמה  עבודת  איך  רואה  ואני  ורצוצים,  שבורים 
והזורעים  תמורה.  יש  השקעה  שלכל  לומדים  הם  אותם. 
היא  באדמה  משקיע  שאתה  ברגע  יקצורו.  ברינה  בדמעה 
מחזירה לך. ויש גם בעבודת הכפיים עם הטבע משהו מאוד 

טאצ',  במסכי  הזמן  כל  נוגעים  כולם  שבו  בעידן  משחרר. 
מתחבר  אתה  ובאדמה,  במים  באוויר,  בטבע,  נוגע  כשאתה 
לזעזוע  גורם  זה  בנפש.  וטבעיים  עמוקים  מאוד  למקומות 
לשיפור  שלי  ההסבר  זה  חזקה.  פנימית  ולתחושה  פנימי 
הקשור  בכל  האדמה,  בעבודת  שעובדים  מי  בקרב  הדרמטי 

לבריאות הנפש".
נפש מתחילה עם שורש של  אליהו משוכנע, שכל מחלת 
מתעצם.  הכל  בטלה  הזה  למקום  שנכנסת  וברגע  משהו, 
האדם  אם  במוח  שחסרים  חומרים  יש  פיזיולוגית  "מבחינה 
לא פעיל. השיטה הנוכחית כיום היא להזריק להם ולתת להם 
כדורים. הדרך מצד בריאת האדם, מצד מה שהקב"ה ברא, זה 
במקום  רק  לקרות  יכול  וזה  טבעי,  באופן  יחזרו  שהחומרים 
שיש בו הוויה שתעודד חזרה טבעית של החומרים החסרים".

ישיבה  להקים  "הוא  לסיום.  אליהו  אומר  שלי"  "החלום 
במדבר בערבה, במדבר פארן ישיבה שגם עובדים בחקלאות, 
וגם לומדים תורה. בעיני מדובר בשילוב היפה ביותר שיש. 
בעבר כולם היו עובדים בחקלאות, והחיבור לעצמם, לטבע 
כלי  היא  האדמה  עבודת  חזק.  יותר  הרבה  לכן  היה  לקב"ה 
לקבל את האור. לפעמים אפשר ללמוד הרבה ולהתפלל, אבל 
אין כלי. כשעובדים בעבודת האדמה, אפשר לראות במוחש 

את האלוקות".
בעבודת  חרדים  יותר  לראות  רצונו  את  מסתיר  לא  אליהו 
ומיוחד  רוחני  מאוד  משהו  שיש  חושב  "אני  האדמה. 
ואני לא מבין למה החרדים לא מגיעים לעבודה  בחקלאות, 
הזו. לדעתי אפשר לפתוח אותם לזה, ומדובר יהיה בבשורה 
גדולה. כך או כך, שיקוטאי מחכה כבר לשמיטה הבאה, והוא 
שזה  רוצה  לא  "אתה  נגמרה.  השנה  אשר  עד  רגע  כל  ניצל 
יגמר" הוא אומר בכנות. "זה כיף, מותר לך פתאום לשבת עם 
התינוק וליהנות עם המשפחה. מותר לך הרבה דברים שבשנה 
רגילה אתה לא מרשה לעצמך. פעם בשבע שנים אתה יכול 
להתייחס לעצמך, לצרכים הרוחניים שלך. אני עדיין לא יודע 
מה אני אשתול בשנה החדשה, עדיין לא התחלתי כלום, ואין 

אליהו שיקוטאי בשדה שיושבת החל מראש השנה תשפ"ב
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לי אפילו פועל אחד. אבל אני בטוח שתגיע לי הארה שתכוון 
אותי לאן ללכת".

#קריאתם הנרגשת של גדולי ישראל
השנה דווקא בגלל הקורונה הניסיון של אליהו ושל חבריו 
לוותר. מה שמחזק  לא מתכוונים  הם  אולם  יותר,  עוד  קשה 
הדור  גדולי  ורבנן  מרנן  של  עמידתם  היא  אותם  ומעודד 
מנת  על  הכל  שעושים  השביעית  קרן  אנשי  עם  יחד  לצידם, 

להקל עליהם בתקופה המורכבת. 
בשבועות האחרונים נערך הכנס הראשון בסידרת הכינוסים 
שבו  השביעית  קרן  ע"י  הארץ  שבת  מצוות  שמירת  לחיזוק 
שומרי  החקלאים  את  ולחזק  בה  לתמוך  הציבור  נקרא 

השביעית בא"י. 
של  ביתו  למרגלות  שהוקם  מיוחד  באהל  שנערך  הכנס 
ורבנן  מרנן  בהשתתפות  ראשון  ביום  התקיים  התורה,  מרן 
שליט"א, ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א 
מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, כ"ק האדמו"ר 
מויזניץ שליט"א, הגאון הגדול הרב שמעון בעדני שליט"א, 
יצחק  ישראל  רבי  הצדיק  הגאון  מטשרנובל,  האדמו"ר  כ"ק 
השביעית,  קרן  ונשיא  ירושלים  קוממיות  גאב"ד  מנדלזון 
להלכה  המדרש  בית  ראש  אפרתי  יוסף  הרב  הגדול  והגאון 

בהתיישבות.
בהיקפי  ח"ו  מירידה  הגדול  החשש  בצל  התקיים  הכנס 
שמירת השביעית בשנה זו. מהנתונים שהגיעו לקרן השביעית 
עולה כי קיים חשש ממשי בעקבות משבר הקורונה, מירידה 
הן במספרם של גיבורי הכח והן בהיקף האדמות השובתות. 
ישראל  גדולי  מרנן  מינו  המעמד  בסוף  שהוקראו  בהחלטות 
והפעיל  לפעול  דין  בית  כשליח  השביעית  קרן  את  שליט"א 
למען קיום מצוות השמיטה בארץ הקודש ולדאוג לכך שרוב 
אדמות החקלאיות היהודיות ישבתו בשנת השמיטה הבעל"ט, 
וכן נקראו ראשי אלפי ישראל, רבני הקהילות שליט"א בארץ 
הקודש ובכל קצוות תבל, לעורר לבוא לעזרת השם בגיבורים 

ולהשתתף במגבית הצלה מיוחדת של קרן השביעית.
בנוסף נקראו כל אחד ואחד מישראל להשתדל ולהתאמץ 
לקנות במשותף קניין של ממש באדמת הארץ על ידי שותפות 
דרבנן,  לשלוחי  לקריאה  בנוסף  השבע,  שובתי  עם  אמת 
נבחרי הציבור, לעשות ולהתאמץ בכל כח לסייע ביד שומרי 

לציבור  ישראל  גדולי  קראו  הכינוס  בהחלטות  השמיטה. 
"כי כגודל  החקלאים לשמור את מצוות השמיטה כהלכתה, 
רבבות  ד'  ובחמלת  בכל,  שתראו  הישועה  גודל  כך  הניסיון 
ישראל יהיו עמכם ובעדכם בתמיכה איתנה, כי שלוחינו אתם, 

שלוחי ישראל".
הרב בן ציון קוגלר יו"ר  קרן השביעית קרא לציבור דווקא 
עכשיו להטות שכם למען שומרי השביעית. "עברה שנה לא 
שאחרי  הוא  הגדול  והחשש  החקלאים  מרבית  על  פשוטה 
שומרי  והחקלאים  הקרקעות  בכמות  עליות  של  שנים  כמה 

השביעית, דווקא השנה נראה ח"ו ירידה בשל המצב הכלכלי 
הקשה שחקלאים רבים נקלעו אליו. 

"זו הסיבה שיש לחזק את שומרי השביעית ולהראות להם 
שאנו מסייעים להם גם בתקופה קשה זו" המשיך הרב קוגלר. 
שרוב  הכוח  בכל  לפעול  מתכוונים  אנו  האתגרים,  "למרות 
קרקעות א"י ישבתו. אנו מקיימים הידברות ישירה ויומיומית 
שומרי  למעגל  אותם  לצרף  במטרה  חקלאים  מאות  עם 
השביעית. כדי שזה יצליח אנחנו חייבים את עזרת ושותפות 

הציבור במערכה החשובה".

»
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