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ינון פלח

הנאום שלא היה
על  הקבינט,  את  בתכיפות  לכנס  במקום 
ולומר דברים ברורים,  נתניהו היה לעמוד 
לאוזני  גם  בישראל,  העם  לאוזני  גם 
לאוזני  ובעיקר  וגם  הפלסטינית,  ההנהגה 

מנהיגי מדינות המערב.
מלחמה  ברירה.  אין  במלחמת  אנחנו  רבותיי, 
שנכפתה עלינו. כן, זו מלחמה לכל דבר. ירושלים 
למקום  הפכו  הערים  חוצות  קרב.  לשדה  הפכה 

סכנה.
בודדים, משלה  מי שחושב שמדובר במפגעים 
את עצמו. צעירים מוסתים לא מתעוררים בבוקר 
עיר.  של  ברחובה  יהודים  לרצוח  ומחליטים 
מההנהגה  גיבוי  שמקבלת  מתוזמנת  מערכה  זו 
השולטת  ומההנהגה  בעזה  השולטת  הפלסטינית 

בגדה המערבית.
את עוצמות השנאה הללו שאבו אותם צעירים 
הספר,  בבתי  חונכו.  הם  כך  כלשהו.  ממקור 
בדרשות של האימאם במסגד, ברשתות החברתיות, 
לשנאה  חונך  שלם  דור  הפלסטינית.  בעיתונות 
יוקדת כלפי כל יהודי, בין אם הוא מתגורר מעבר 
לקו הירוק ובין אם הוא בתוככי הקו הירוק. דור 
שלם שגדל על ברכי האמונה שבאמצעות הסכין 
הישראלי- הסכסוך  את  לפתור  ניתן  והאקדח 

פלסטיני.
ורצח  הרג  למסע  עדים  אנו  האחרונים  בימים 
גם  זה  ירושלים.  רק  לא  זו  ישראל.  חוצות  בכל 
רעננה, פתח תקווה, חולון, מגדל העמק ורשימת 

הערים רק הולכת ומתארכת.
איתן,  בצוק  מיתוסים.  כאן כמה  נופצו  השבוע 
העולם הרים קול זעקה, כאשר במסגרת המלחמה 
שלנו למיגור קיני הטרור, מצאו את מותם ילדים 
לא  אנחנו  ברורות:  אומר  הפלסטיני.  בצד  ונשים 
אנחנו  נשים.  הורגים  לא  אנחנו  ילדים.  הורגים 
הורגים מחבלים. אנחנו גודעים את היד שמניפה 
בארץ  יהודיים  חיים  לגדוע  המבקשת  החרב  את 
וילדים במלחמה שלא  נשים  מי שמערב  ישראל. 
יבוא בטענות כאשר הוא מאבד אותם בשדה הקרב.

לא אנחנו שלחנו ילדים בני 13 עם סכין ביד כדי 
לשחוט ילד יהודי בן גילו. זהו טרור מעידן חדש. 
להקריב  צעיר  מגיל  ילדים  מחנכים  בדאע"ש  רק 

את החיים למשימות התאבדות.
בכדי  תופת  רכב  עם  אמהות  שלחנו  אנחנו  לא 
להתפוצץ ולזרוע הרס וחורבן. לא אנחנו מטיפים 
מדרשנו  מבית  לא  הוא.  באשר  יהודי  כל  להרוג 
יצאו אותם מפגעים, אשר בשם הדת הורגים בכל 

מקום.
חלק  הם  הטרוריסטי,  בעידן  ונשים,  ילדים 
לא  הטרור  מפלצות  האימתני.  הטרור  ממפעל 
גם  החזית  אל  שולחות  הן  באמצעים.  בוחלות 
אמונתם  מזבח  על  מקריבות  הן   .13 בני  ילדים 
גם אימהות לילדים. כשהיד מניפה את הסכין או 
אם  גם  אותה,  נגדע  אנחנו  האקדח,  את  שולפת 
מדובר בילד או באמא לילדים. לטרור אין פנים, 
הטרור  את  נלחמים.  בטרור  מגדר.  ואין  גיל  אין 
מרסנים, בכל דרך, בכל אמצעי. ובאמת שאין לנו 

כוונה להתנצל על כך.
ואני רוצה לומר לכם עוד משהו: תמיד נשמעה 
בעקבות  צומח  הפלסטיני  שהטרור  הטענה, 
מצוקה. בשל העובדה שלצד הפלסטיני אין תקווה, 
הוכיח  האחרון  הטרור  גל  אופק.  ואין  עתיד  אין 

שהטענה הזו לא מחזיקה מים.
תעברו על רשימת המפגעים האחרונה ותגלו את 
האמת המרה. אחת המחבלות היא בוגרת הטכניון 
בחיפה. מחבל אחר עבד בחברה ישראלית גדולה. 
העיריות  מאחת  משכורתו  את  קיבל  נוסף,  מחבל 
עבודה  עם  אנשים  מניע  מה  בישראל.  הגדולות 
מכובדת ומשכורת לקום ולרצוח לאור יום בידיעה 
כמעט ברורה שהוא יוצא למשימה שממנה קרוב 
תהומית  שנאה  מלבד  בחיים,  יחזור  לא  לוודאי 

הגוברת על כל שיקול הגיוני אחר?
ניכר מהמחבלים  חלק  זועק לשמים.  האבסורד 
נושאים תעודות זהות כחולות. הם אזרחי ישראל. 
הם בוחרים את נציגיהם לכנסת. הם מקבלים ביטוח 
לאומי. הם נהנים משירותי העירייה שבתחומה הם 
בזמן שביד אחת הם מקבלים את סל  מתגוררים. 
עם  לאזרחיה,  נותנת  ישראל  שמדינת  השירותים 
היד השניה הם שולפים סכין חדה כדי לרצוח את 

מי שמיטיב איתם.
אין עוד מדינה בעולם שנוקטת במדיניות דומה 
היום  לסדר  שתעבור  מדינה  עוד  אין  לשלנו. 
האם  הערים.  בחוצות  דקירה  פיגועי  סדרת  על 
פיגועים  גל  לנוכח  שותקת  הייתה  צרפת  ממשלת 
לונדון  בחוצות  רצחני  מסע  האם  הבירה?  בפריז 
היה מסתכם בגינוי כלפי המפגעים? האם כוחות 
נוקטים  היו  לא  הבריטית  הממלכה  של  הביטחון 
דרך  בכל  לעצור  מנת  על  לכת  מרחיקי  צעדים 
את מסע הטירוף? מדוע מה שמותר לכל מדינה 
בעולם לבצע, אסור לישראל - למרות שזה הדבר 

המתבקש ביותר?

מי ראוי לגינוי

רבותיי, הסתכלתי בימים האחרונים על הדו"ח 
מדינות  זכו  שלהם  הגינויים  מספר  את  שמסכם 
האו"ם.  במליאת  החולפת  בשנה  טרור  וארגוני 
דאע"ש,  איראן,  שסוריה,  לגלות  הופתעתי 
עד  לשלושה  זכו  ואל-קעידה,  חמאס  חיזבאללה, 
לא  אף  "זכו"  לא  חלקם  בלבד.  גינויים  חמישה 

לגינוי אחד. רק מדינת ישראל גונתה 65 פעמים.
מזרח  איזה  המדינות,  מנהיגי  אתם,  לי  תגידו 
מעוניינים  אתם  באמת  האם  רוצים?  אתם  תיכון 
חיתתם  את  שמטילים  דאעש,  של  שהפלנגות 
התיכון?  המזרח  את  יבעירו  כולו,  העולם  על 
ראוי  לא  עמו,  בבני  שטובח  אסאד  בשאר  האם 
זרועות התמנון של דאע"ש  גינויים? האם  ליותר 
נדרש  לא  אירופה,  מדינות  על  אימה  שמהלך 
איראן, שיאנית  יותר? האם  גבוה  גינויים  למספר 
ההוצאות להורג, לא אמורה להיות בראש רשימת 
הזו  הסלחנות  מהיכן  לגינוי?  שראויות  המדינות 

או  טרור  ארגוני  כלפי  המערב,  מנהיגי  שלכם, 
מדינות שפורשות עליהם את חסותן? האם בגלל 
הקהילה המוסלמית שגודשת את אירופה בהמוניה, 
אתם חוששים לומר בקול את מה שאתם אומרים 
כאשר  כלות  אינן  עיניכם  האם  סגורים?  בדיונים 
מואץ  תהליך  עוברת  אירופה  שלכם,  הבית  בתוך 
של איסלאמיזציה? האם בגלל העובדה שבכל עיר 
בירה אירופית יש יותר מסגדים מכל מבנה ציבורי 
גורמת לכם להתעטף בשתיקה? האם בשל  אחר, 
ביותר בקרב  הנפוץ  העובדה שמוחמד הפך לשם 
לידיכם  גורמת  אירופה,  ממדינות  בחלק  ילדים 
להישאר כבולות, כדי לא "להכעיס" את מיליוני 

המוסלמים שהשתלטו על היבשת?
השאלות  על  לעצמכם  תענו  במראה.  הביטו 
לגנות,  מושבכם  וממקום  לשבת  לכם  קל  הללו. 
לבקש להרגיע את הרוחות, להתחשב, להכיל את 
המלחמה  את  היום  נלחמים  אנחנו  השני.  הצד 
שאירופה תנהל עוד עשר ועשרים שנה. יום יבוא 
שמישהו  היבשת.  את  לכם  גנב  שמישהו  ותגלו 
הפתוחה.  ההגירה  מדיניות  בשם  עליה  השתלט 
יום יבוא ובארמון האליזה בפריז או בדאונינג 10 
בבריטניה, ישבו מנהיגים שחולקים השקפת עולם 

זהה לזו של אבו בכר אל-בגדדי.
ישראל,  ממשלת  כראש  היום,  כאן  עומד  אני 
שלמעלה  תושבים,  מיליון   8 עם  קטנה  מדינה 
ממיליון מהם נמנים על הציבור הערבי. הם חיים 
מעדיפים  הם  בישראל.  לגור  להם  טוב  בתוכנו, 
את השלטון הישראלי על פני כל אחת מהמדינות 
הערביות שמסביב. אף אחד מהם לא היה מחליף 
לקהיר,  לדמשק,  ושפרעם  מנצרת  מגוריו  את 
לבגדד או לכל בירה מוסלמית אחרת. הם יודעים 
הבטוח  המקום  שזהו  יודעים  הם  מדוע.  היטב 
ביותר עבורם. הם יודעים שמדינת ישראל תגן על 
אזרחיה   יהודים וערבים כאחד. אז מהיכן נובעת 
הדרישה הלא הגיונית שלכם להפסיק את מסע רצח 
העם הפלסטיני. האם גם אתם נפלתם שדודים אל 
מול מכונת ההסתה הפלסטינית, המייצרת אינספור 

שקרים שבהם היא מזינה את העולם?
המתונות:  ערב  מדינות  למנהיגי  גם  קורא  אני 
אתם  האם  קולכם?  נשמע  לא  מדוע  אתם?  היכן 
של  האידיאולוגיה  עיניכם,  מול  כיצד  רואים  לא 
דאע"ש תופסת שביתה בליבם של צעירים? האם 
אינכם חוששים שיבוא היום והשמים יתקדרו מעל 
המנהיגים  שאתם,  הזמן,  הגיע  אולי  ראשכם? 
מלחמות,  נטול  תיכון  מזרח  שרוצים  המתונים, 
גדולה,  כה  שלכם  ההשפעה  למערכה.  תתגייסו 
הרשע,  ציר  מול  אל  אחידה  חזית  תציגו  שאם 

מדינות הטרור יתקשו להרים את ראשן.
מוליד  שלום  תהליך  שהעדר  שטוען  מי  ולכל 
המיתוס  את  לנפץ  הזמן  הגיע  טרור,  של  תהליך 
הזה: פיגועי הטרור הקשים ביותר שחוותה מדינת 
השלום  שתהליך  בימים  דווקא  התרחשו  ישראל, 
היה בשיאו. בימים שבהם יצחק רבין ושמעון פרס 
עמדו על מדשאות הבית הלבן יחד עם יאסר ערפאת 
לטקס חתימת הסכם אוסלו, בישראל עוד ניגבו את 

רבותיי, הסתכלתי 
בימים האחרונים 
על הדו"ח שמסכם 
את מספר הגינויים 
שלהם זכו מדינות 
וארגוני טרור בשנה 
החולפת במליאת 
האו"ם. הופתעתי 
לגלות שסוריה, 
איראן, דאע"ש, 
חיזבאללה, חמאס 
ואל-קעידה, זכו 
לשלושה עד חמישה 
גינויים בלבד. 
חלקם לא "זכו" 
אף לא לגינוי אחד. 
רק מדינת ישראל 
גונתה 65 פעמים

פיגועי הטרור 
הקשים ביותר 
שחוותה מדינת 
ישראל, התרחשו 
דווקא בימים 
שתהליך השלום 
היה בשיאו. בימים 
שבהם יצחק רבין 
ושמעון פרס עמדו 
על מדשאות הבית 
הלבן יחד עם יאסר 
ערפאת לטקס 
חתימת הסכם אוסלו, 
בישראל עוד ניגבו 
את שלוליות הדם 
של יהודים שנרצחו 
בפיגועי תופת
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שלוליות הדם של יהודים שנרצחו בפיגועי תופת 
שהתרחשו באוטובוסים, בקניונים ובשאר מקומות 
הומי אדם. כאשר השלושה הללו זכו בפרס נובל 
לשלום, ישבו גדולי הארכי-טרוריסטים והכינו את 
רשימת הפיגועים הבאה שלהם. שנות ה-90 הביאו 
בכנפיהן לא רק הסכם שלום ופרס נובל. קורבנות 
הטרור, מונח שנולד באותן שנים, הפכו לרשימה 
והפכו  יקיריהן  את  שאיבדו  משפחות  של  ארוכה 

למשפחת שכול אחת גדולה.

סרבני השלום

השנים   20 של  ההיסטוריה  על  תעברו  רבותיי, 
האחרונות. היו כאן ראשי ממשלה שהלכו רחוק 
רבין  מיצחק  הפלסטיני.  הצד  כלפי  בנדיבותם 
ושמעון פרס, דרך אהוד ברק, אריאל שרון ואהוד 
כולם  מדינית.  דרך  להתוות  ניסו  כולם  אולמרט. 
ומי  פחות  מי  כולם,  מדיני.  ומתן  למשא  חתרו 
שלום.  תמורת  שטחים  על  לוותר  הסכימו  יותר, 
ההנהגה  לכת.  מרחיקות  הצעות  הציעו  כולם 
הישראלית הציעה כל מה שניתן להציע על מנת 
להגיע לשלום. את מה שהציע אהוד ברק לערפאת 
מנהיג  אף  ובשפרדסטאון,  דיוויד  קמפ  בוועידת 
ישראלי מעולם לא הציע. גם אהוד אולמרט היה 
ברגע  קלות.  בהתאמות   67 לגבולות  לחזור  מוכן 
גם  להצעה.  סירבה  הפלסטינית  ההנהגה  האמת, 
ערפאת וגם אבו-מאזן לא ידעו, או יותר נכון לא 
קץ  שמה  שהייתה  היסטורית  החלטה  לקבל  רצו 

לסכסוך. 
הם נבנו מהסכסוך. האתוס הפלסטיני קיים כל 
שהם  שברגע  הבינו  הם  גם  קיים.  הסכסוך  עוד 

ידרוש  העולם  למדינה,  אוטונומית  מישות  יהפכו 
העולם.  מדינות  מיתר  דורש  שהוא  מה  את  מהם 
רוצים להיות מדינה? תתנהגו כפי שנדרש ממדינה 
אבו- גם  ולאחריו  ערפאת,  אבל  באו"ם.  החברה 

מעוניין  הפלסטיני  הרחוב  היטב:  ידעו  מאזן, 
להנציח את הסכסוך. מזה הם חיים. על זה נבנה 
דור  את  שהוליד  הנרטיב  את  שינק  שלם  דור 
המרצחים והסכינאים שאנו רואים בעיניים קרועות 

מדאגה.
הצעות  אינספור  וירדו  עלו  השנים  במרוצת 
ותכניות מדיניות. מתכנית ביילין-אבו מאזן בשנת 
הסכמי  ז'נבה,  יוזמת  קלינטון,  מתווה  דרך   ,95
ותכניות  ועידת שפרדסטאון  וואי, הסכמי שארם, 

נוספות.
יצאו בעשרים  מזכירי המדינה האמריקאים  כל 
מוורן  לאזור.  דילוגים  למסע  האחרונות  השנים 
פאוול,  קולין  אולברייט,  מדליין  דרך  כריסטופר, 
קונדוליסה רייס, הילארי קלינטון וג'ון קרי. כולם 
הציעו מתווים ותכניות. כולם נכשלו. גם הסכמים 
מכן  לאחר  אחדים  ימים  התמוססו  נחתמו  שכבר 
לקול הפיצוצים העזים שהחרידו את ערי ישראל. 

הפיגועים תכפו ככל שהתהליך המדיני התקדם. 
מדינת  השלום.  הסכמי  את  הכשלנו  אנחנו  לא 
ישראל הוכיחה שהיא יודעת לכרות בריתות שלום 
עם אויביה. הסכם השלום עם מצרים עמד במבחן 
הסכם  האחרונות.  השנים   30 של  ההישרדות 
המתיחות  אף  על  וקיים  שריר  ירדן  עם  השלום 
באזור. ישראלים יכולים היום לבקר בחלק ממדינות 
ערב, דבר שלא התאפשר בשנותיה הראשונות של 
שיתופי  לנו  יש  ערב  ממדינות  חלק  עם  המדינה. 
שאנחנו  הוכחנו  וכלכליים.  מודיעיניים  פעולה 
גם  בריתות  ולכרות  שלום  הסכמי  לשמר  יודעים 

עם מדיניות שהיו בעבר מדינות אויב. הפלסטינים 
לא עמדו במבחן אחד עדיין. אין אף הסכם שלום 
שהפלסטינים עמדו בו. לא עם ישראל ולא עם אף 

מדינה אחרת.

שווא שקד שומר

לומר  צריך  לומר:  רוצה  אני  ישראל  ולאזרחי 
טרור  מול  אל  קסם  פתרון  לנו  אין   - האמת  את 
הסכינים. אין לאף מדינה בעולם ניסיון קודם עם 
טרור מהסוג הזה. גם למודיעין הטוב בעולם אין 
הספר  מבית  שיוצא   13 בן  ילד  על  מוקדם  מידע 
שיש  תחשבו  אל  גילו.  בני  את  להרוג  ומחליט 
לנו פתרונות שניתן לשלוף מהשרוול. אין תכנית 
חיל  את  לנו  יש  נכון,  כזו.  לסיטואציה  מגירה 
האוויר הטוב ביותר מבין צבאות האזור, הכנו את 
בו  חזיתות  במספר  ארוכות  למלחמות  גם  עצמנו 
זמנית. שיפרנו את המוכנות שלנו, הצטיידנו בכלי 
המלחמה היקרים והמתקדמים בעולם, העמקנו את 
המודיעין מעבר לקווי האויב, אבל אין לנו תשובה 
מטבח  סכין  ששולפים  בודדים  מפגעים  מול  אל 
שהתכוננו  להיות  יכול  אדם.  חיי  לגדוע  ויוצאים 

למלחמה הלא נכונה.
העוצמה  ברור:  בקול  לומר  צריך  היום, 
אל  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  לא  שלנו  הצבאית 
בשבועות  ישראל  אזרחי  שחווים  הטרור  גל  מול 
האחרונים. אף נאום, מלוטש ורהוט ככל שיהיה, 
לא יצליח לטשטש את האמת הפשוטה הזו. היום 
יותר מתמיד, כולנו מבינים את דבריו של דוד מלך 
ישראל: אם ה' לא ישמור עיר, שווא שקד שומר.
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על נתניהו היה לומר דברים ברורים, גם לאוזני העם בישראל, גם לאוזני ההנהגה הפלסטינית, וגם ובעיקר לאוזני מנהיגי מדינות המערב. נתניהו על דוכן הכנסת   )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

רוצים להיות 
מדינה? תתנהגו 

כפי שנדרש 
ממדינה החברה 

באו"ם. אבל 
ערפאת, ולאחריו 

גם אבו-מאזן, 
ידעו היטב: הרחוב 
הפלסטיני מעוניין 

להנציח את 
הסכסוך. מזה הם 
חיים. על זה נבנה 

דור שלם שינק את 
הנרטיב שהוליד 

את דור המרצחים 
והסכינאים שאנו 

רואים בעיניים 
קרועות מדאגה
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מסע דילוגים שערך כתב 'קו עיתונות' בימים הסוערים שעוברים על ירושלים בירת ישראל, 
בין זירת פיגוע אחת לרעותה ובין בתי המדרשות, היכלי הישיבות ומוסדות החינוך, מגלה כי 
תושביה החרדים- תרתי משמע של העיר, מתקשים להמשיך בשגרת החיים ונוקטים באמצעי 
בטיחות שונים, כדי לקיים כסדרן את זמן החורף שנפתח השבוע בכוללים ובישיבות  במקביל, 
התלווה כתב הרשת, לצוות מד"א בזמן אמת ונפעם לנוכח הפעילות בשטח, תחת איום הטרור 

הגדול ביותר שמרחף על ראש פעיליו, בתקופה האחרונה  ומחדרים אימה

שבתאי פוגל  צילומים: דוברות מד"א
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ירי,  פיגוע רודף פיגוע. אירועי 
דריסה ודקירות ובין לבין, גם 
לחטיפת  הנראה  ככל  ניסיון 
בימים  הפכו  אוטובוס, 

האחרונים לדבר שבשגרה.
במסגרת סיור שערכנו בימים 
בירושלים,  השבוע  ושלישי  שני 
בתושבי  שאחז  בשיתוק  נוכחים  אנו 
שכמו  בירושלים,  ובעיקר  הגואה  הפיגועים  גל  העיר. 
שפורצת  הטרור  מתקפות  טבלת  בראש  ניצבת  תמיד, 

בארץ, לאורך השנים, השפיע עמוקות על תושביה. 
ובעלי  התושבים  חשים  מה  לכם,  שנתאר  לפני 

מסכם  תיאור  הנה  העסקים, 
האחרון,  שלישי  יום  של  הטרור  לגל 

הרה"ג  הקדוש  גם  בהם  אנשים,  שלושה  כאשר 
ירי  בפיגועי  נרצחו  הי"ד,  קרישבסקי  ישעיה  רבי 

ודריסה בירושלים.
 78 קו  'אגד'  באוטובוס  כאשר  החל,  הבוקר 

ביצעו  הנציב  ארמון  הגרדום שבשכונת  עולי  ברחוב 
פי  ניסה על  ודקירה. אחד מהם  ירי  פיגוע  שני מחבלים 
עדויות , להשתלט על האוטובוס ולקחת את נוסעיו כבני 
חסם  במהומה,  שהבחין  השכונה,  תושב  חרדי  ערובה. 
את דרכו ובכך מנע ממנו להתקדם. כוח משטרה ומג"ב 
שהגיע במהירות, הבחין במחבלים באוטובוס, ביצע ירי 

ק  י ו ד מ
ל  ר ט נ ו
חובשים  אותם. 
של  ופרמדיקים 
מד"א, שהגיעו לזירת 

בשכונת  הפיגוע 
ביצעו  הנציב,  ארמון 
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חייו  על  נאבקו  ארוכות  דקות  ובמשך  החייאה  פעולות 
של גבר כבן 60, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו בשטח. 
ברמות  נפגעים,   18 בירושלים  החולים  לבתי  פונו  בנוסף, 

פציעה שונות. 
שמשמש  ירושלים,  ממזרח  מחבל  מכן,  לאחר  דקות 
כעובד 'בזק' הגיע ברכב העבודה לרחוב מלכי ישראל, סטה 
בסמוך  אזרחים  שלושה  ודרס  המדרכה  על  עלה  מנתיבו, 
סכין  עם  מהרכב  יצא  דריסתם  לאחר  אוטובוס.  לתחנת 
קצבים גדולה והמשיך לתקוף את הנפגעים. אחד הנפגעים, 

רבי ישעיה הי"ד נפטר במקום.
מאבטח אזרחי שהבחין במחבל, ירה לעברו ופצע אותו. 
במחבל  הבחינו  מידית,  הגיעו  בסמוך  שהיו  מג"ב  שוטרי 
אותו.   ונטרלו  לעברו  מדויק  ירי  ביצעו  מוסתרת,  כשידו 
לשמונה  חיים  מצילי  רפואיים  טיפולים  הוענקו  כאן,  גם 
נפגעים, שפונו במצבי פצעיה שונים, לבתי החולים בבירה. 
ליבא  בן  טוב  יום  קרישבסקי,  של  רעהו  הוא  מהם,  אחד 

נייהוז, לרפואה שלמה. 
ממש.  של  במחדל  מדובר  כי  התברר  היום,  בהמשך 
שכן המחבל שהיה טכנאי בבזק, הוא בן דודו של המחבל 
הוא  בזמנו,  נוף.  בהר  הכנסת  בבית  הפיגוע  את  שעשה 
התראיין ל'ווינט' ואף תמך בפיגוע: בן אדם שמת כ'שהיד', 
למרות  אותו,  להעסיק  שהמשיך  זה  גדול'.  דבר  זה  אמר, 
גילוי התמיכה המוצהר במעשה הטרור, יצטרך לתת על כך 

את הדין. 
וזה רק בירושלים. לא כולל אירועי פח"ע בערים אחרות.
'גאולה'  בשכונת  שארע  זה  בעיקר  הללו,  האירועים 
בירושלים, גרם לפחד ואימה ברחובות העיר. באותם רגעים 
של הדרמה, בעלי חנויות במלכי ישראל, ששמעו על מחבל 

שמסתובב וקוצר ללא רחם, הגיפו את השערים וסגרו את 
יעבור  עד  בפנים  להישאר  שנאלצו  הקונים,  על  הדלתות 

זעם. 
תלמידי הישיבות הסמוכות, שכבר החלו בלימודים, עם 
פתיחת הזמן בראש חודש חשוון, וכך גם תלמידי הכוללים, 
שהדי היריות הגיעו לאוזניהם, נחרדו, עזבו את ספסלי בית 

המדרש ואצו לזירה, כדי לראות מה מתרחש והאם יש צורך 
להימלט. 

ילדים  על  דווח  לאירוע,  בסמוך  ששוכן  תורה  בתלמוד 
בגילאי 9-10 שנתקפו בפאניקה ובחרדה. המלמדים התקשו 
על  לעירייה,  לפנות  ונאלצו  הלימודים,  בשגרת  להמשיך 

מנת שתחיש למקום אנשי מקצוע ופסיכולוגים. 
"הבנים שלי", מספר ל'קו עיתונות דתית', אחד מתושבי 
להתחיל  כדי  לירושלים,  היום  לנסוע  אמורים  "היו  ביתר, 
את הלימודים בישיבה. מאז תום חג הסוכות, הם מייחלים 
עיניים לשובם אל ספסל הלימודים. אבל כמאמר  בכיליון 
אימה'.   - ש'בחדרים  הרי  חרב',  תשכל  כש'מחוץ  הנביא, 
להתבהרות  עד  לבירה,  באוטובוס  לצאת  עליהם  אסרתי 
המצב. אם אתה עולה לאוטובוס, הנך בסכנה שמא ערבי 
ינסה לפגע מבפנים, כמו שראינו בארמון הנציב. אם אתה 
או  לדקירה  חלילה  חשוף  אתה  ברחוב,  כך  סתם  הולך 
ילבשו  אם  גם  כאלו,  במקרים  ישמרנו.  ה'  דריסה,  לפיגוע 
שכפ"ץ, זה לא יעזור. אני שומע על כך, שבישיבות נערכים 
כדי לשמור  קפדניים,  ונוקטים באמצעי בטיחות  להסלמה 

על התלמידים".

מי שכבר מיהר ליישם בשטח את ההשלכות של המצב, 
בגאולה. מחסומים  גור  בית המדרש הגדול של  הם ראשי 
של  המדרשות  בתי  לשני  בכניסות  הוצבו  ומאבטחים 

החסידות, כדי להבטיח את שלומם של החסידים. 
הרשב"י  ציון  באתר  מירושלים,  רחוק  גם  במקביל, 
ידי קצין  על  הונחה מנהל האתר, שלמה שלוש  שבמירון, 

פי  על  הציון.  את  מאסיבי  באופן  לאבטח  צפת,  משטרת 
הנחייתו, ובעקבות הערכת המצב, יש להציב לאלתר בכל 
תחושת  שיקנו  חמושים  מאבטחים  הציון,  של  הכניסות 
בטחון למתפללים, ובעיקר שיגיבו בזמן אמת לכל תרחיש 

פח"ע. 
ובינתיים, פאניקה גם במסדרונות עיריית ירושלים. 

ברעננה,  אדם  בני  חמישה  נפצעו  )שלישי(  יום  באותו 
בפיגוע  ברעננה.  אחוזה  ברחוב  דקירה,  פיגועי  בשני 
הדקירה הראשון, נפצע אדם אחד באורח קל, ואילו בפיגוע 
נפצעו ארבעה  לווינשטיין  השני שאירע מול בית החולים 
קל.  באורח  ושלושה  קשה  באורח  אחד  בהם  אדם,  בני 
עובד  הוא  המפגעים  אחד  כי  פרסומים,  נפוצו  בתקשורת 
קבלן של עיריית רעננה, אך הידיעה הוכחשה על ידי עיריית 
רעננה. מה שככל הנראה, כן נכון, הוא שהמחבל עבד בבית 

החולים הנ"ל.
הדיווחים,  בעקבות  גם  ושמא  הזו,  העובדה  לאור  אולי 
עובדים  היו  השונות,  הפיגוע  בזירות  מהמחבלים  חלק  כי 
את  שביצע  בזק  עובד  למשל  כמו  ישראליות,  בחברות 
הדריסה בשכונת גאולה, או המחבל מעפולה שעבדה בבית 
וכיוצא באלו, הנחה קב"ט  יזרעאל,  הספר התיכוני בעמק 
עיריית ירושלים, את כל עובדי הניקיון שאינם יהודים, כי 
אינם מורשים להיכנס לקומה השישית של העירייה בכיכר 

ספרא, שבו נמצאת לשכתו של ראש העיר, ניר ברקת. 
כל האמור, מלמד, כי הפאניקה והחרדה שאחזה בתושבי 
טוטאלי  כמעט  נטרול  ויוצרת  אותותיה  נותנת  ירושלים, 
מחיי היום-יום כאשר רבים אף מעדיפים להסתגר בבתים, 

עד להתבהרות המצב. 
בתדרוך  אמר  סאו,  בנצי  המפכ"ל  שמ"מ  "העובדה 
המחבלים  שבידיהם,  הממצאים  פי  על  כי  לכתבים, 
בירושלים, סימנו כמטרה לפגוע בחרדים או חיילים, שכן 
זהות  בבעלי  ולא  ביהודים  מדובר  כי  מוודאים,  הם  בכך 
המגזר  בקרב  והחשש  הבהלה  את  העצימה  רק  ערבית, 
החרדי, שעלול להוות יעד לפגיעה, חלילה". אומרים לנו 
האוטובוס,  תחנת  סביב  שמתגודדים  מודאגים  תושבים 
ידידו  קשה,  ונפצע  הי"ד  קרישבסקי  נרצח  לה,  שבסמוך 

נייהוז. 
גבוהה  בכוננות  מד"א  ארגון  את  תופסים  האירועים 
בפעילות  רווי  היה  שגם  כן,  לפני  יום  הארץ.  בכל  ביותר 
סיורנו, להתלוות לצוותות מד"א  פח"ע, ביקשנו במסגרת 
בשטח, כדי לעמוד מקרוב אחר היקף הפעילות של הארגון. 
לעמדת  לשוב  מספיקים  לא  והחובשים,  המתנדבים 
הזינוק וכבר מתקבלת קריאה חדשה באמצעי הקשר: 'לצאת 
לכאן', 'לצאת לשם'. אנו בהחלט נפעמים, לאינטנסיביות 
להיוותר  יכולים  ולא  החובשים  פועלים  שבה  ולמסירות, 
אדיש לנוכח העובדה, כי למרות שהפיגועים הפכו לשגרה 
היה  משל  רבה  ברגישות  מקרה,  בכל  מטפלים  הם  רח"ל, 
ראשון מסוגו מחד, ומאידך, במקצועיות מופתית, שנרכשה 

מאין ספור מקרים בשטח.  
מקרוב,  ומתבוננים  מד"א  במוקד  סיור  עורכים  אנו 
מי  כל  מד"א.  נציגי  חולשים  שעליו  המתקדם,  במערך 
הארגון.  בשורות  חובש  או  פרמדיק  הינו  במוקד,  שיושב 

בישראל.  החירום  ארגוני  בקרב  תקדים  שמהווה  מה 

"פיגוע דקירה בפסגת זאב" , בישרה המטלפנת האלמונית, 
שזמן קצר לאחר מכן, התברר שזו הייתה נערה צעירה כבת 16 
בלבד. השיחה, כמו כל אלפי הקריאות שמתקבלות בכל יום, 
נענתה תוך 3 שניות. אגב, הזמן הממוצע שבו תיענו, במידה 
שאתם מתקשרים למד"א, עומד על 4.14 שניות. את הנתון 
הזו למדנו, מתוך מרקע ענק שמתנוסס בחדר הפיקוד של 

מד"א. נתון נוסף, ששאבנו ממנו מגלה, כי עד לביקורנו בשעת 
אחה"צ, כבר התקבלו למעלה מ- 4000 קריאות במוקד !

בתלמוד תורה ששוכן בסמוך לאירוע, דווח על ילדים 
בגילאי 9-10 שנתקפו בפאניקה ובחרדה. המלמדים התקשו 
להמשיך בשגרת הלימודים, ונאלצו לפנות לעירייה, על מנת 

שתחיש למקום אנשי מקצוע ופסיכולוגים



 יום רענן מתחיל        
                   בתיאדנט.

מנקה ומסייע במניעת עששת ופלאק

מרענן את הנשימה לאורך זמן

מתאים במיוחד לשימוש בשבת וחג

סדרת מי פה למניעת עששת ולריענון הפה
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חיים כהן

אז מי אשם?

לקצת  הזמן  הגיע  למברג,  אקדח  בין  לגרזן,  סכין  בין 
ומנהיגיהם  הערבים  כעת?  קורה  מה  אמת.  של  התבוננות 
להר  עולים  היהודים  שהנה  והשקר  הפנטזיה  את  מפיצים 
לכבוש  ורוצים  עומר",  "מסגד  אצלם  שנקרא  למה  הבית, 

אותו ולערוך בו שינויים. 
"נראה לכם? שקר והזוי", כך אומר ראש הממשלה. 

שאיננו  אריאל,  אורי  השר  שקר.  ולא  הזוי  לא  זה  אבל 
ומתסיס  הבית  להר  עולה  בממשלה,  שר  אלא  פרטי  אדם 
סופרלטיבים  כאלו  ועוד  הבית שלנו",  "הר  באומרו  בגלוי 
רבנים,  אלו  אי  ידי  על  מגובה  כשהוא  אחראיים,  בלתי 
שבמקום לנהל דו שיח וויכוח עם הרבנים האוסרים לעלות 
לכך  וגורמים  לידיהם  ההלכה  את  לוקחים  הם  הבית,  להר 
טבילה  ובלי  נעליים  עם  להר  עולים  ושוטרים  שחיילים 
במקווה לשמור עליהם. מי התיר להם? זהו ביזיון הר הבית. 
דמו של הרב ישעיהו קרישבסקי הי"ד זועק מהאדמה. דמו 

ודם הרב הנקין ואהרון בנט - בראשם של אלו.
ברור מעל  לכל ספק שהדוקרים הנבזים, שבאים עם רצח 
כמו  לירושלים  הסמוכים  מהישובים  בידיים  ודם  בעיניים 
עומר.  מסגד  מנושא  מוסתים  מוכאבר,  וג'בל  חנינא  בית 
הכל מתחיל משם. הרי לא קרה משהו מיוחד אחר שמצדיק 
את הדקירות, אלא ברור שההסתה הרצחנית הזאת מגיעה 
למקום  וחבריו  אריאל  אורי  של  הפרובוקטיבית  מהעלייה 

המקדש.  
ועדיין, חשוב ורצוי ללכת בכל סמטאות העיר העתיקה. 
אסור להראות להם שאנחנו מפחדים. צריך לגור בכל שטחי 
הרובע המוסלמי והנוצרי, בבתים ששייכים ליהודים כדין. 



שדקר  הערבי  על  היא  רבים,  במוחות  שמנקרת  שאלה 
ברחוב מלכי ישראל. הוא הרי היה בן דודם של הרוצחים 
והצדיק  התקשורת  בכלי  בזמנו  התראיין  ואף  נוף,  מהר 
את הרצח בהר נוף ואף עודד לרצוח בפוסט מיוחד משלו 
רכב  גם  ומקבל מהם  עובד בבזק,  הזה  באינטרנט. המנוול 
המשפחות  ועל  יסודית,  חקירה  מצריך  זה  ומשכורת? 
הנפגעות גם לתבוע את בזק, ולדאוג שמשפחתו לא תקבל 

דמי ביטוח לאומי. 
את  מהמאפיה  שפיטרה  נחמה,  ממאפיית  ללמוד  צריך 
את  ששילחה  קרלין  מחסידות  או  הערבים,  העובדים  כל 

הפועלים הערבים אל מעבר לקו הירוק. 
זכורה  תקופה שלא  גזירה משמים,  היא קשה.  ההרגשה 
בארץ ישראל. איה הרבנים מהדור הקודם שידעו לעורר את 
הציבור: רבי שלום שבדרון, רבי יעקב גלינסקי, רבי שבתי 
יודלביץ' ועוד. דור יתום אנו. אין כינוס חירום של מועצת 
החכמים או מועצת גדולי התורה החסידית והליטאית. כולם 
מחכים רק למוצא פי מועצת הממשלה איך לנהוג. תחנות 
הרדיו פולטות דיווחים ומרואיינים שמסבירים לנו על מה 

ולמה. 
אני לא איש של חשבון נפש, זה יעשו אנשים יותר גדולים 
ממני. אבל ידע מי שמעסיק ערבים מבית חנינא או מג'בל 
אלו  וידעו  הנוכחי.  הרצח  לסיבוב  שותף  שהוא  מוכאבר 
והפצועים  הנרצחים  דם  אלו:  בימים  הבית  להר  שעולים 

בראשכם.  
ושאלה קטנה לשר החקלאות אריאל: למה אתה לא מטפל 
נוראי.  במשבר  החקלאים  עליו?  ממונה  שאתה  במשרד 
העגבנייה והמלפפון צועקים מהבאסטה: אורי, הושיעה נא.  

ולנו נשאר אלא להתפלל ולקוות לטוב.

הרב ישראל גליס

הסיבה לכך פשוטה: לא די במענה טלפוני ורישום 
הקריאה לעזרה. הטיפול הרפואי מתחיל כבר מרגע 
שהמטלפן מתקשר ומבקש סיוע. הנציג או הנציגה, 
או הפצוע,  מתחקרים את האיש, מה מצב החולה 
ובמידת הצורך כמובן ובמידה שהלה כשיר ומסוגל 
לכך, הוא מקבל הנחיות כיצד לפעול ולהגיש עזרה 
ראשונה, עד להגעת האמבולנס וצוותו. "באמצעות 
באלפי  חיים  להציל  הספקנו  כבר  אלו,  הוראות 

מקרים", אומר לנו אנשי הצוות בעת הביקור. 
התגובה,  ולמהירות  ליעילות  מצוינת  המחשה 

קיבלנו און ליין. 
"פיגוע דקירה בפסגת זאב" , בישרה המטלפנת 
שזו  התברר  מכן,  לאחר  קצר  שזמן  האלמונית, 
כמו  השיחה,  בלבד.   16 כבת  צעירה  נערה  הייתה 
כל אלפי הקריאות שמתקבלות בכל יום, נענתה תוך 
במידה  תיענו,  הזמן הממוצע שבו  אגב,  שניות.   3
שניות.   4.14 על  עומד  למד"א,  מתקשרים  שאתם 
ענק שמתנוסס  מרקע  מתוך  למדנו,  הזו  הנתון  את 
בחדר הפיקוד של מד"א. נתון נוסף, ששאבנו ממנו 
מגלה, כי עד לביקורנו בשעת אחה"צ, כבר התקבלו 

למעלה מ- 4000 קריאות במוקד !
ממש  שוהה  היא  כי  מהנערה,  שמעה  הנציגה 
שנפצעו  הצעירים  שני  מתוך  לאחד  בסמיכות, 
לנקוט,  פעולות  אלו  אותה  והנחתה  קשה,  באורח 
כדי למנוע את התדרדרות המצב. בהמשך גם ייוודע 
לנו, כי הצעירה הצליחה ליישם את מה שנאמר לה 
אתר,  על  שהציל  גם  זה  כי  להניח,  וסביר  בטלפון 
השורות  לכתיבת  שנכון  הפצוע,  הצעיר  חיי  את 

מאושפז במרכז הרפואי 'הר הצופים' בירושלים. 
לאחד  רבים.  אמבולנסים  מוזנקים  הזירה  אל 
הם  שעמנו,  הכוננים  שני  מתלווים.  אנו  מתוכם, 
צעירים חרדים שכבר צברו שנות ניסיון רבות בקרב 

מד"א. 
בדרך, אנו מבקשים לעמוד מקרוב אחר הנוכחות 
מחצית  שלפחות  מסתבר,  הארגון.  בקרב  החרדית 
העובדים  בקרב  חרדים.  הם   )!( מהמתנדבים 
חרדים.  של  רבות  עשרות  ישנם  השכר(  )מקבלי 
המכנה המשותף לכולם, היא הרצון הכביר להציל 
חיים, מסביב לשעון, בכל שעות היממה ובכל ימות 
בלילות  ככוננים,  משמשים  מהם  רבים  השבוע. 

ובסופי שבוע, למרות שהם בעלי משפחות. 
נהג  לנו  מספר  בפניך",  להעיד  יכול  "אני 
מתוחה  בתקופה  "כי  גרובסרד,  קובי  האמבולנס 
זו, אני נמנע עד כמה שאני יכול, מללבוש פיג'מה 
לפני שאני הולך לישון. הקריאות תכופות בזו אחר 
קריאה  שמתקבלת  ברגע  זמן.  לאבד  לנו  ואסור  זו 
היעד.  אל  וחש  הכל  עוזב  אני  הקשר,  במכשיר 
לבגדים  להחליף  לאדם  שלוקח  שתיים,  הדקה- 

רגילים, יכולות להיות קריטיות להצלת חיים". 
טרור,  קרבן  בעצמו  אלבו,  חננאל  הוא  רעהו, 
שעבד  בעת  מחבל,  מדקירות   2006 ב  שנפצע 
באחד המפעלים באזור התעשייה עטרות שבצפון 
ירושלים. אלבו, היה אז בעיצומו של קורס חובשים 
למחרת,  יום  חודרות'.  'פגיעות  על  ולמד  במד"א 
והובהל  העניין  משמעות  את  בשרו  על  חווה  הוא 
לבית  ראשיים,  דם  בכלי  מפגיעה  סובל  כשהוא 
החולים. לאחר חודש וחצי של אשפוז, חזר אלבו 
ועד  מאז,  לימודיו.  את  להשלים  והמשיך  לאיתנו 
האחרונה,  ובשנה  במד"א  בהתנדבות  עבד   2014

הוא גם עובד בו בשכר. 

גם עמיתו קובי, כבר נמצא בשורות מד"א מאז 
שנת 2001 , תחילה כמתנדב ובהמשך, הפך לעובד 
כתורן  משמש  גם  הוא  האחרונה,  בתקופה  בשכר. 

אחראי במשמרת חדר הפיקוד של מוקד מד"א. 
אתם מקבלים מן הסתם הרבה קריאות שווא. 

אנו  גם בתקופות שבלוניות,  "במשך כל השנה, 
עדים לטלפונים והטרדות של אנשים משועממים, 
שמזעיקים אותנו ללא כל סיבה וניכר, כי הם סתם 
חוזרת  שיחה  מזהים  אנו  כאשר  בנו.  מהתלים 
לעזרה,  אמתית  קריאה  מאחוריה  שאין  ונשנית, 
דואגים  אנו  האנונימי,  המטלפן  של  קולו  פי  על 
לנו  אין  תקופה.  למשך  שלו  המספר  את  לחסום 
עם  לחלוטין.  התופעה  את  לעצור  ושיניים,  כלים 
זאת, בתקופה מתוחה זו, אכן רף המטלפנים עולה 
ניסיון,  ובעלי  מיומנים  שכבר  כמי  משמעותית. 
ואיזו  היא אמתית  קריאה  איזו  לזהות,  יודעים  אנו 
המולה,  ברקע  שומעים  כאשר  כשווא.  מוגדרת 
אנו  ובפרט כאשר  נשמע מבוהל  וכן כאשר האדם 
מקבלים מספר קריאות, המתייחסות לאותו אירוע, 
אנו יודעים שמדובר במקרה אמתי ומזניקים כוחות 

הצלה לשטח.
הגענו לזירה, נכחנו ועקבנו מקרוב אחר הנעשה. 
מחקירת הפיגוע, עולה כי הוא התרחש בשתי זירות. 
המחבלים נערים בני 13 ו- 15 בסך הכל, משכונת 
מוכרים  שאינם  דודים  בני  הסמוכה,  חנינא  בית 
לכוחות הביטחון, דקרו צעיר בן 21 סמוך לרחוב 
והמשיכו בדרכם אל רחוב השישה עשר,  הניידות 
שם דקרו נער בן 13 שרכב על אופניו. שני הפצועים 
פונו לבית החולים הר הצופים כשהם במצב קשה. 
אחד משני המחבלים שעשו את הפיגוע, נער בן 13, 
מאושפז במצב קשה בבית החולים הדסה עין כרם. 

המחבל האחר, בן 15, נורה ונהרג. 
בחזור, אנו שואלים את נהג האמבולנס שלנו, הם 
יצא לך כבר לטפל במקרים חבלניים נוספים בימים 

האחרונים?
"ברור. אתן לך כדוגמא, הנער כבן ה- 15 שנפצע 
אותו  שדקר  מחבל  ידי  על  בחזהו,  בינוני  באורח 
ברחוב הנביאים בסמוך לכביש מספר 1 בירושלים, 
והתחלתי  למקום,  הובהלתי  סוכות.  של  במוצ"ש 
נראה היה  לטפל בנער הפצוע. בבדיקה ראשונית, 
כי הוא סבל מחתך שטחי. הוא הועבר מיד, למרכז 
כשמצבו  צדק,  שערי  החולים  בית  של  הטראומה 
כי  התברר  ואז  בו  לטפל  מיד  החלו  במיון,  יציב. 
בעצם  ומדובר  שנראה,  מכפי  יותר  עמוק  החתך 
בדקירות בריאה שגרמו לו דימום. הצוות הרפואי 
מיד החל לנקז את הדם והגיש לו טיפול מציל חיים.

דברים",  כמה  לציין,  רוצה  אני  הזה,  "בהקשר 
אומר לי קובי בעודו שועט לכיוון הפסגה, "ברגע 
קשר  מיד  יצרתי  האלונקה,  על  הועלה  שהבחור 
אסירי  היו  הם  בנעשה.  אותם  ועדכנתי  הוריו  עם 
מיהרו  והם  אותם  להרגיע  שהצלחתי  על  תודה 
נוסף,  פרט  להוסיף  רוצה  אני  צדק.  לשערי  להגיע 
כי לא עזבתי את הבחור במהלך הטיפול, עד שלא 
ווידאתי שהוריו כבר הגיעו ומעתה הוא נמצא תחת 
השגחתם וכמובן השגחת הצוות הרפואי. הקרדיט 
המידה  אמות  פי  שעל  לארגון  אלא  לי,  מגיע  לא 

שלימד אותנו, אנו פועלים".
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תורה הקדושה, 
התחנני בבקשה

בראשיתו של חודש אייר תשע"ג, נהרו רבבות יהודים מכל 
רחבי הארץ לרחוב הקבלן 45 - לנחם את בעל ה'יביע אומר', 
זצ"ל.  יוסף  יעקב  רבי  הגאון  בנו-חביבו,  על  'שבעה'  היושב 
"המקום  עדות-המזרח.  בני  לו  אמרו  תנוחמו",  השמים  "מן 
תוסיפו  ולא  וירושלים  ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם  ינחם 
לדאבה עוד", הפטירו באוזניו המנחמים האשכנזים. איש-איש 

בדרכו, בשפתו. גדולי תורה, אישי ציבור ועמך בית ישראל.
גם ראש-הממשלה, בנימין נתניהו, התייצב לביקור ניחומים. 
החרדיות  המפלגות  נתניהו-לפיד-בנט.  ברית  ימי  היו  הימים 
גזירת  וליקקו את פצעי הגזירות, ובראשן  ישבו באופוזיציה, 
ישיבה  הגיוס, שאיימה להפוך – בחסות החוק – כל תלמיד 

ואברך כולל לעבריין חלילה. 
אוהב התורה הגדול לא נכנע לחולשת גופו – והטיח דברים 
בן,  "שיכלתי  לנחמו.  שבא  בראש-הממשלה  ונחרצים  קשים 

אבל גזירת הגיוס כואבת לי יותר".
מן  וחמק  בחוצפתו  נתניהו  הגיב  זה",  בשביל  באתי  "לא 

הנושא. 
הבית,  באותו  שוב  נתניהו  התייצב  מכן,  לאחר  שנה  חצי 

הפעם כדי לנחם את בני מרן בפטירת אביהם. 
זה. הבן הגדול,  נראו כמי שהתכוננו היטב לביקור  הבנים 
הגאון רבי אברהם יוסף, פתח ואמר בעדינות: "לפני חצי שנה 
עולם  ביקש,  מאוד  אבא  אבא,  ליד  נוכח  היית  אצלנו.  היית 
מבקשים,  מתחננים,  אנחנו  צוואה.  מעין  זו  לו,  יקר  התורה 

כולנו ביחד מכל הלב, תעשה את מה שאתה יכול".
הלוליין הפוליטי המוביל – הגיב בשתיקה. ואז התפרץ הבן 
הגאון רבי דוד יוסף, בעל 'הלכה ברורה'. באומץ המזכיר את 
זה של אביו, הניח את הדברים על השולחן, כדי שאף אחד לא 
גזירת  על  דיבר  "אבא  שמעתי':  לא  הבנתי,  'לא  לומר:  יוכל 
על  תשובה  קיבל  לא  שהוא  מכך  נפגע  מאוד  "אבא  הגיוס! 
הבקשה שלו. מה שהוא שמע ממך זה: 'לא באתי בשביל זה', 
רק את המילים הללו, והוא מאוד נפגע מזה. הוא דיבר איתי 

לאחר מכן, והוא מאוד נפגע.
ביותר  החשובה  המשאלה  הייתה  שזאת  מרגישים  "אנחנו 
שלו. הוא אמר לך את המילים הללו 'שיכלתי בן, אבל זה כואב 

לי יותר'".


את  העלה  יוסף  דוד  רבי  הגדול,  האובדן  אחרי  שנתיים 

זכרונותיו האישיים מהאב הגדול בספר 'אורחות מרן'.
והנהגותיו  הליכותיו  אודות  ספרים  כמה  יצאו  "לאחרונה 
של אאמו"ר זצוק"ל", מסביר ראש בית המדרש 'יחווה דעת'. 
"ראיתי בהם דברים רבים שאינם נכונים, ואף דברים הנמסרים 
בירור הדברים  ביותר, לאחר  מפי אנשים שהיו קרובים אליו 
בהרבה מקומות ראיתי שפעמים שהשומע לא הבין הדברים 
בשמועתם  דייקו  לא  עצמם  שהמעידים  ופעמים  לאשורם, 
ובפרטים, וד"ל, ומחמת כן נמנעתי בספר זה מלהביא דברים 

ששמעתי מפי אחרים שמעידים שראו עיניהם בהנהגותיו של 
אאמו"ר זצוק"ל, והבאתי רק דברים שראיתי בעצמי, ובכמה 

מקומות הוספתי הטעם לאותם דברים ששמעתי מפיו".
מכל  יותר  אך  פרטים,  לפרטי  היטב,  בנויה  מעשיה  כל 
ספר  זה  יהיה  שלא  מרן,  של  ממשיך-דרכו  לבנו  לו,  חשוב 
יהודי.  כי אם ספר מוסר, עם הדרכות מעשיות לכל  סיפורים 
ללמוד  רוצים  "מצהירים שהיו  מספר,  הוא  יהודים",  "הרבה 
תורה, אבל בנתוני החיים שלהם אין להם אפשרות כזו – הם 
או  ובריאים  לא מספיק מוכשרים לדעתם, לא מספיק חזקים 
שאינם עשירים דיים כדי לנטוש את הבלי העולם הזה ולעסוק 

בתורה.
"מרן אבא זצ"ל לימד אותנו ללמוד בלי תנאים ובלי נתונים; 
בכל מצב כלכלי שהיה בבית, הוא היה יושב ולומד; בחוליו 
לא  הוא  ולמד.  ישב  תמיד  תמיד,   – ובדרך  בביתו  ובזקנותו, 
חיכה שייווצרו לו תנאים מתאימים כדי ללמוד, אלא התעלם 

מכל דבר ולמד.
"כשנתיים לפני פטירתו נוכחנו לדעת שגם אינו צריך להיות 

במצב מאונך כדי ללמוד... ומעשה שהיה כך היה;
הספרייה,  לעבר  דרכו  ועשה  בוקר  לפנות  קם  "אבא 
בפתאומיות נתקלו רגליו במשהו והסתבכו, ותוך רגע מצא את 
עצמו שרוע על הרצפה. כאב חזק הלם בו, ואבא חשש שמא 
לא מדובר בסתם כאב, אלא בפגיעה עמוקה יותר, ולכן אסור 
לו להתאמץ לקום ולזוז בתנועות לא נכונות, שעלולות לסבך 

את המצב.
"הבית היה מנומנם ושקט, ואף אחד לא שמע את קריאותיו 
חלפו  ללימוד  מיועדות  שהיו  מפז  יקרות  דקות  כמה  לעזרה. 
את  מפנה  ואבא  העזים,  הכאבים  מן  פחות  לא  לו  והכאיבו 
מחשבתו ללימוד. מעלה בזיכרונו גמרות, ראשונים ואחרונים 
הקרה  הרצפה  את  לא  דבר.  זוכר  אינו  רגע  ובין  ולומד.   –
הבלתי  המצב  את  ולא  הכאבים  התקפות  את  לא  והקשה, 

אפשרי.
"שלוש שעות מאוחר יותר נכנס אל הבית ר' אברהם שלומי 
הי"ו, נהגו האישי. הוא נחרד לראות את הרב שרוע על הארץ, 
סייע לו לקום וניסה לברר כמה זמן הוא שוכב כך. אבא הציץ 
אל השעון. בארבע קם, ומאחר שהשעה כעת היא שבע, משמע 

ששלוש שעות חלפו. שלוש שעות!
"שלוש שעות שהוא לומד כך. בלי שולחן, בלי ספרים, על 

רצפה קשה כאבן ובהתקפת כאבים.
"בחסדי ה' עלינו יצא אבא מאותה נפילה ללא נזקים".


קהיר:  של  כרבה  בימיו  הגדול  אביו  פסקי  על  מספר  הוא 
הבחנתי  שם,  שכתב  בהלכה  התשובות  על  כשעברתי 
שהתשובות הללו שונות מן התשובות האחרות שלו. הן היו 
נראית  התשובות  מן  ברבות  מאד.  ויסודיות  בהרבה  ארוכות 
ההלכה ברורה ממש כבר אחרי חצי תשובה, ובכל זאת מוסיף 

אבא עוד ועוד ראיות ונימוקים.
לך,  'דע  אבא:  לי  אמר  הדברים,  לפשר  אותו  כששאלתי 
להתייעץ  שיכולתי  אחד  חכם  תלמיד  אפילו  היה  לא  בקהיר 
ולפסוק בשאלות  ונאלצתי להכריע  הייתי לבד,  אתו בהלכה. 
חמורות בעצמי. נשאלתי אז בענייני אבן העזר ובהלכות נדה 
ההנהגות  לגבי  גם  להכריע  עלי  היה  ובנוסף  ביותר,  חמורות 

בתוך ביתי בכל מיני עניינים, וכל זאת לבדי.
'מאוחר יותר, כאשר קמה מדינת ישראל, נותק כליל הקשר 
בין מצרים וישראל, כך שאפילו באמצעות הטלפון לא יכולתי 

לקבל עזרה וייעוץ כלשהם.
אחת,  בבת  כתפיי  על  שהוטלה  הזו,  העצומה  'האחריות 
הפסיקה  להצדקת  ראיות  ועוד  עוד  ולחפש  לשבת  לי  גרמה 
שלי, ללא כל השוואה לתשובות שהייתי כותב בהיותי בארץ 
שעמם  גדולים,  חכמים  תלמידי  היו  מקום  כשבכל  הקודש, 

יכולתי להתייעץ ולדבר בלימוד'.


ממשיך רבי דוד ומספר: במשך חמש עשרה שנים נפלאות 
זכיתי ללמוד עם מרן אבא זצ"ל בחברותא מדי לילה בלילה. 
לאחר נישואיי העדפתי לשהות בבית בזמן שאיני לומד עמו, 
ומשום כך בקשתי ממנו שבכל ערב יודיע לי מתי מתאים לו 
הייתי  מן הכולל,  ערב, כשחזרתי  ומדי  שאגיע. אבא הסכים, 
מקבל טלפון, שבו היה אומר לי מתי לבוא, בהתאם לתכניותיו.

צוחקת.  הרבנית  אמי  את  מצאתי  כשהגעתי,  אחד  ערב 
"תראה את אביך", אמרה, "כולם אומרים שהוא בעל זיכרון, 
ואני שואלת, איך יתכן שיש לו זיכרון אם בכל לילה הוא צריך 
לגשת לפנקס הטלפונים ולחפש את מספר הטלפון שלך? למה 

הוא לא זוכר את המספר בעל פה?".
התופעה הפליאה אותי - מספר טלפון שחזר עליו שלושים 
פעם בלילה, הוא לא הצליח לזכור ביום שלמחרת, ואילו דברי 
תורה שלמד לפני כשבעים שנה, זכר היטב, כאילו למדם כעת!

איך זה יתכן?!
מתעניין  שהוא  הדברים  את  זוכר  אדם  פשוטה,  התשובה 
יזכור אותם,  ואוהב אותם. המתעניין במספרי טלפונים  בהם 
אינה  שהתורה  אדם  לימודו.  את  יזכור  בלימוד  והמתעניין 
מעניינת אותו – אינו מסוגל לזכור אותה, ואילו מי שחי את 
הדברים ושומר כל הזמן על רצף הלימוד, לעולם אינו מתנתק, 

וכך הוא מסוגל לזכור!


לצורך מסירת  רגליו  את  כיתת מרן אבא  רחבי הארץ  בכל 
השיעורים. פעמים רבות היה מתבטא בכאב, שאכפת לו על 
שהוא נאלץ למסור שיעורים ברמה נמוכה, והוא מרגיש בזה 
גופי  ללמוד  היה  יכול  זמן  שבאותו  כיון  תורה,  ביטול  מעין 

שלמה קוק
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"לדאבון ליבנו, נענתה בקשתו של אבא". מרן הגר"ע יוסף זצ"ל עם בנו הגאון רבי דוד יוסף, בעל 'הלכה ברורה'

תורה.
השיעורים  את  מפסיק  אינו  באמת  מדוע  אותו,  כששאלתי 
הללו ויושב ללמוד בעצמו, השיב, שהוא מרגיש שרצונו של 
לאחרים.  גם  אלא  לעצמו  רק  ידאג  שלא  הוא,  ברוך  הקדוש 
כדי  בתורה,  לגדול  שלו  ה'יצר'  את  שיכבוש  הוא  ה'  רצון 

שאחרים גם כן יזכו ללמוד תורה ולדעת הלכות.
כדי שלא יבזבז, חלילה, את זמנו בנסיעות הארוכות הללו, 
הותקנה במכוניתו מנורה חזקה מעל למקום מושבו מאחור, 
ובמשך כל זמן הנסיעה היה יושב ולומד בשקידה עצומה. הוא 

לא הרשה לאיש להפריע לו בשום עניין אחר!
בדרך כלל ביקש להיות לבדו, אבל בתקופה שקשתה עליו 
הראייה התלוויתי אליו לכל מקום, וקראתי לפניו את הגמרא. 
נסיעה.  כדי  תוך  הקריאה  בגלל  מבחילות  סבלתי  בתחילה 
ה',  בחסדי  ואמנם,  מכך,  אסבול  שלא  אותי  שיברך  בקשתי 
זכינו ללמוד מסכתות שלמות במכונית באותה תקופה קצרה.

כמה וכמה פעמים סיים את כל הש"ס רק מן הלימוד בתוך 
המכונית!


ביום כ"ד לחודש תמוז שנת תשמ"ז, לאחר תפילת שחרית, 
יעקב  הרב  אביו,  פטירת  על  מורי  לאבי  להודיע  התבקשתי 

עובדיה זצ"ל.
אבא פרץ בבכי, ולאחר רגעים ספורים שאל: מי יטפל בכל 

סידורי הלוויה? אינני יודע מה צריך לעשות!
יצרתי  לכול.  לדאוג  והתחייבתי  ידאג  שלא  אותו  הרגעתי 
קשר עם חברה קדישא, עם בית הקברות ודאגתי לכל הפרטים 
שליט"א  דרעי  אריה  הרב  ובראשם  ש"ס  ראשי  הנדרשים. 
שתיים  לשעה  נקבעה  והלוויה  לעניין,  הם  גם  התגייסו 

סירב אבא לטעום מאומה,  אותן שעות  כל  בצהריים. במשך 
ואפילו לשתות לא הסכים, וכששאלתיו לפשר הדבר, השיב: 
"אני מסופק אם יש עלי דין "אונן", כיון שאיני עוסק בסידור 
הלוויה והקבורה, ומכיון שלהלכה האונן אינו רשאי לברך על 
אחר  עד  מאומה  לטעום  שלא  מעדיף  אני  ושתייתו,  אכילתו 

הלוויה, כדי שלא להכנס לספק אם עלי לברך.
בתשע בבוקר הבחנתי באבא עושה את דרכו לחדר הספרייה 
וסוגר אחריו את הדלת. פתחתיה והצצתי פנימה – אבא ישב 

ולמד.
אבא, אסור ללמוד כעת! – הערתי בעדינות – אונן אסור 

בדברי תורה!
אבא התבונן בי בכאב: מה אתה רוצה שאעשה? איני יודע 
הצד  על  העבודה  את  עושים  אתם  הלוויה,  בסידורי  לטפל 

הטוב ביותר, מה אעשה? שאשב בטל? איני מסוגל!
ולומד,  יושב  אותו  מצאו  אונן  היה  ביהודה"  כש"הנודע 
על  עונש  לקבל  אני  מעדיף  אמר:  כך  על  אותו  וכששאלו 

שלמדתי תורה כשהיה אסור לי, מאשר לשבת ולהתבטל.
כך ישב אבא ולמד ממש עד שעת הלוויה.


כארבעה חודשים לפני הסתלקותו של מרן אבא זצ"ל לגנזי 
מרומים, נפל בביתו ונחבל בגבו. הוא הובהל לבית החולים, 
משבר  סובל  הוא  כי  הרופאים  קבעו  בדיקות  סדרת  ולאחר 

בגבו.
במשך כמה שבועות התלבטו הרופאים אם לנתחו או להניח 
סובל  שאבא  לדעת  שנוכחו  ולאחר  מאליו,  שיתאחה  לשבר 
מכאבים עזים, המעידים על כך שהשבר לא התאחה, החליטו 

לנתחו.
ברם, למרבה הצער אבא לא התאושש מחוליו, ובמשך כמה 
חודשים לא יכול היה לשבת על כסא ולעסוק בתורה כדרכו 
הלכות  על  עובדיה,  'חזון  ספרו  את  לסיים  אף  השנים.  בכל 
שבת חלק ששי, לא יכול היה מרוב כאביו ומחמת שנתקשה 

לשבת.
בכל אותם ימים היה אבא שרוי בצער רב, והיה חוזר ואומר 
בלי הרף: "בלי תורה אין חיים! מה שווה האדם כשאינו עוסק 

בתורה"?
באותם ימים היה אבא שרוי בצער רב על ענין נוסף: גזירת 
הגיוס של תלמידי הישיבות שריחפה מעל לומדי התורה בארץ 
ישראל לא נתנה לו מנוח, ובכל יום ויום היה מעורר ומדבר על 

האמצעים שיש לנקוט כנגד גזירה זו.
זצ"ל  אבא  מרן  של  מצבו  המשיך  הימים  שנקפו  ככל 

להסתבך ולהתדרדר, ואליהם נתלוו ייסורים קשים ונוראים.
ומצבו  באופק,  ישועה  נראתה  לא  ועדיין  הימים  משעברו 
בבית  דווי  ערש  על  כשהוא  להתדרדר,  המשיך  אבא  של 
של  "רבונו  ואומר:  בוכה  אבא  את  לשמוע  נחרדתי  החולים, 
עולם! כל ימי חיי מיום עומדי על דעתי עסקתי בתורה, והייתי 
שמח ומאושר בלימוד התורה, וכמו שנאמר פקודי ה' ישרים 
כאלו!  בחיים  חפצי  אין  עוד,  יכול  אינני  ועתה  לב,  משמחי 

רבונו של עולם קחני אליך"!
לדאבון לבנו נענתה בקשתו, וביום המר והנמהר ג' מרחשון 
המה  סעו  עולמו.  לבית  ונסתלק  המערבי  נר  כבה  תשע"ד 
למנוחות עזבו אותנו לאנחות. על זה היה דוה לבנו על אלה 

חשכו עינינו.
בהתמסרות  חיים  והליכות  מוסר  של  פרק  לנו  הותיר  הוא 

ללימוד תורה.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן!
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מתן שוקרון. הציל את המצב במלכי ישראלגולן כהן גבאי. חסם את המחבלים ברכבו נאבק מולו באוטובוס. יאיר בן שבת וה'נונצ'קו'
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שורה של אזרחים עמדו השבוע במוקד העניין, לאחר שפעלו בזירות השונות במהירות וביעילות 
לנטרול המחבלים, ובכך הפכו לגיבורי היום  בפיגוע במלכי ישראל היה זה חתן טרי שנאבק עם 
המחבל  בגן שמואל שני אזרחים ישבו על המחבל וריתקו אותו לרצפה  בשכונת ארמון הנציב 
הגיע ראש הגרעין התורני המקומי ועצר ברכבו את מה שיכל להימשך כחטיפת האוטובוס  בגשר 
המיתרים אזרח קפץ אל תוך האוטובוס ונלחם בכלי נשק שהיה בתיקו במחבל, וברחוב הנביאים 

היה זה בחור ישיבה שריסס לעבר המחבל גז מדמיע ושיתק אותו  המעשים שלא יישכחו

אלי שניידר  צילומים: פלאש 90, דוברות מד"א, זק"א

חיילים ליד שער שכם
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הם היו שם השבוע. הם נקלעו במקרה לזירות המדממות 
שלא  בחרו  והם  ישראל,  את  השבוע  שפקד  הטרור  של 
בהרואיות  פעלו  אלא  ולברוח,  בלבד  עורם  את  להציל 

והצילו חיי אדם. הם הגיבורים האמיתיים של השבוע.
כמעט בכל זירה, כך מסתבר, היה אחד או שניים כאלה. 
ברגע שהם שמעו על מחבל קרוב, או ראו אותו בעיניהם, 
פעמים  וזאת,  אותו,  לנטרל  כדי  למגע  לחתור  בחרו  הם 
אנשי  או  חיילים  שוטרים,  היו  עצמם  שהם  מבלי  רבות, 
כוחות הביטחון, אלא לעתים אזרחים מהשורה שההשגחה 
הנכון,  ברגע  הנכון  במקום  להיות  אותם  ייעדה  העליונה 

ולהציל חיי אדם.

גז מדמיע במלכי ישראל

מלכי  לרחוב  שלישי  יום  בבוקר  הגיע  שוקרון,  מתן 
עצמו,  לאירוסין שלו  חגיגית  חליפה  לאסוף  כדי  ישראל, 
לחנות,  סמוך  רכבו  עם  הגיע  הוא  ערב.  לאותו  שנקבעו 
עם  יצא  יותר,  טובה  חנייה  לפניו  שראה  לאחר  אך  חנה, 

הרכב שוב לכביש עצמו. ואז זה קרה.
"החניתי  סיפר שוקרון.  ישראל",  לכיוון מלכי  "הגעתי 
מחבל!  'מחבל,  צעקות  שמעתי  ופתאום  הרכב,  את  שם 
המצב  עקב  כן,  לפני  יום  רק  שקניתי  מדמיע  גז  הוצאתי 
החוצה  ויצאתי  לצילום,  המשמש  מקל  וגם  הביטחוני, 
מהרכב, כשאני רואה את מולי את תחנת האוטובוס - בה 
ושניים שוכבים  - שבורה  לדרוס  בכוונה  התנגש המחבל 

על הרצפה.
"ראיתי בזירה מחבל - אדם גדל גוף, אוטו שנכנס בתחנת 
אוטובוס, ושני חרדים ששוכבים על הרצפה מלאים בדם. 
ריססתי  לכיוונו,  באתי  ואז  קם,  ששכב  המחבל  פתאום, 
אותו בגז מדמיע ונתתי לו מכה. בשלב הזה הגיע המאבטח 

שירה בו לכיוון החזה, ואז הוא נוטרל לגמרי". 
כאשר הוא נשאל מה הביא אותו להילחם במחבל ולא 
לברוח, הסביר: "ברגע שראיתי ילדים קטנים בורחים - לא 
הנכון.  הדבר  את  לעשות  על  רק  אלא  כלום,  על  חשבתי 
כשאני רואה ילדים קטנים אני רוצה לשמור עליהם ולדעת 

שאם המחבל ממשיך - אני אמות מולו ולא הילדים".

הרכב עצר את התכנית

"מחבל אחד דקר את הנוסעים, השני ניסה לחטוף את 
האוטובוס", כך תיאר גולן כהן-גבאי, ראש הגרעין התורני 
שהתרחש  הפיגוע  בזירת  שהיה  הנציב,  ארמון  בשכונת 
בבוקר יום שלישי בירושלים, את מה שראו עיניו בדקות 
בהן נקלע לזירת האירוע. גבאי סיפר כי הוא הצליח יחד 
עם אזרחים נוספים לעכב את המחבל - ובכך למנוע ממסע 

הרצח להימשך.
"יצאתי מביתי שנמצא ממש לא רחוק מכאן, ושמעתי 
במהירות  רצים  האנשים  את  ראיתי  בערבית.  צרחות 
"הגעתי  דקות לאחר האירוע.  גבאי,  כהן  בכביש", שחזר 
למשטרה  התקשרתי  תחילה  הרכב.  עם  מהר  לזירה 
ראיתי אותם, את שני המחבלים בתוך  ואז  מתוך האוטו, 
החל  השני  והמחבל  הדלתות,  את  סגר  אחד  האוטובוס. 
לדקור את הנוסעים. אחר כך אחד מהם התיישב על כיסא 

הנהג, כשהוא מנסה לחטוף את האוטובוס".
את  לעכב  שהצליחו  הראשונים  בין  היה  כהן-גבאי 
הגיעו  טרם  ההרג,  במסע  להמשיך  בדרכם  המחבלים 
אתו  וחסמתי  שלי  הרכב  את  "לקחתי  לזירה.  השוטרים 

את האוטובוס בצומת", סיפר. "אחד המחבלים פתח את 
האוטובוס ורצה לצאת אלי עם סכין. סגרתי את החלונות 
עם  וחזר  אחורה,  רץ  הוא  במקום.  ונשארתי  שלי  ברכב 
אקדח. ברגע שראיתי אותו סובבתי את הרכב והתכוונתי 
עוד שתי  למשך  אותו  לעכב  הצלחתי  לבסוף  אך  לברוח, 

דקות נוספות, עד להגעת כוחות משטרה ויס"מ".
קריטיות.  היו  הכוחות,  להגעת  עד  האלה,  הדקות   2
ככה נמנעה, כנראה, חטיפת האוטובוס על ידי המחבלים, 

הגעת  לאחר  במהירות.  אותם  לאתר  לכוחות  שסייע  מה 
ניסה  ולדבריו  מאחר  לברוח,  כהן-גבאי  נאלץ  הכוחות 
כי הוא  זה כבר ברחתי  המחבל לרצוח גם אותו. "בשלב 
כיוון עליי את הנשק. דקה אחר כך שמעתי יריות, אני לא 

יודע מי התחיל בירי - אך אחר כך הוא חוסל".
רק הקושי של המחבל להתניע את האוטובוס ולהמשיך 
ברצח, מנה אסון גדול בהרבה. "המחבל ישב על הכיסא 
איפה  להבין  הצליח  לא  הוא  אך  לנסוע,  וניסה  הנהג  של 
מורידים את בלם היד", הסביר גבאי. "הוא בוודאות סגר 
את הדלתות. ראיתי כיצד הנוסעים ניסו לרדת אך הוא מנע 

זאת - בזמן שהשני דקר בתוך האוטובוס".
לבסוף, האירוע בשכונת ארמון הנציב הסתיים עם הגעת 
כוחות הביטחון שפרצו לתוך האוטובוס. אלה ירו והרגו 
את אחד המחבלים, והמחבל שני נפצע. כתוצאה מפיגוע 

הטרור המשולב, נהרגו שניים ונפצעו עוד כמה בני אדם.

האזרח קפץ על האוטובוס

גיבור  ספק  ללא  היה  שבת  בן  יאיר  האזרח  שני,  ביום 
היום, אחרי שהשתמש נגד המחבל שעלה על האוטובוס 
נשק  כלי  ב"נונצ'קו",  המיתרים,  גשר  ליד  בירושלים, 
בימים  בכליו  נשא  אותו  לחימה,  לאומנויות  שמשמש 

האחרונים, עת החל המתח הביטחוני.
שבת,  בן  סיפר  האוטובוס",  מול  בירידה  יורד  "אני 
"ופתאום ראיתי מולי היאבקות בפנים האוטובוס. שאלתי 
את  לחייל  לחטוף  מנסה  מחבל  לי:  ואמרו  קורה?',  'מה 
המחבל,  על  שניים  האוטובוס  בתוך  מולי  ראיתי  הנשק. 
את  לי  היה  נחנק.  כמעט  הנשק  רצועת  עם  כשהחייל 
על  וקפצתי  מהתיק  אותו  הוצאתי  ואז   - הזה  הנונצ'קו 

האוטובוס.
המשיך  הצלחנו",  ולא  הידיים  עם  להשתמש  "ניסינו 
וסיפר. "חיפשתי פירצה, ומצאתי את הגב שלו והשתמשתי 
בדבר הזה בלחימה אתו. אחרי שש מכות, ראיתי שהרצועה 
את  לו  דפק  זה  עזר.  באמת  שזה  מה שאומר  השתחררה, 

הגב יופי".
כשנשאל אם הוא השתלט לבד על המחבל אמר האזרח 
זאת לבד: "לא  כי אמנם לא עשה  שקפץ על האוטובוס, 
הייתי לבד. היו איתי עוד שניים, ואני מצדיע להם. אחרי 
עלתה  המשטרה  הנשק,  את  ממנו  להוציא  שהצלחנו 

ועשתה את שלה".
במשטרה סיפרו כי מחבל ערבי שעלה לאוטובוס שיצא 
ירושלים, התיישב בחלק האחורי של  לכיוון  אילן  מנווה 
את  תקף  לירושלים  ובכניסה  לחייל,  קרוב  האוטובוס, 
"אללה  קריאות  קרא  אותו,  ופצע  סכין  באמצעות  החייל 
אכבר" ואז ניסה לחטוף את נשקו. שוטר ממחוז ירושלים 
לאחור,  הסתובב  צעקה,  מלפנים, שמע  באוטובוס  שהיה 
הבחין במאבק של החייל עם המחבל, רץ לכיוון המחבל 
וניסה לרתק אותו לרצפה. נוסעים שהיו באוטובוס קראו 
לנהג לעצור ולפתוח דלתות כדי שיוכלו לרדת ובמקביל 

"הגעתי לכיוון מלכי ישראל", 
סיפר שוקרון. "החניתי שם את 
הרכב, ופתאום שמעתי צעקות 

'מחבל, מחבל! הוצאתי גז 
מדמיע שקניתי רק יום לפני 
כן, עקב המצב הביטחוני, וגם 
מקל המשמש לצילום, ויצאתי 
החוצה מהרכב, כשאני רואה 
את מולי את תחנת האוטובוס 
- בה התנגש המחבל בכוונה 

לדרוס - שבורה ושניים 
שוכבים על הרצפה.

"ראיתי בזירה מחבל - אדם 
גדל גוף, אוטו שנכנס 

בתחנת אוטובוס, ושני חרדים 
ששוכבים על הרצפה מלאים 
בדם. פתאום, המחבל ששכב 
קם, ואז באתי לכיוונו, ריססתי 

אותו בגז מדמיע ונתתי 
לו מכה. בשלב הזה הגיע 

המאבטח שירה בו לכיוון החזה, 
ואז הוא נוטרל לגמרי"

זירת הפיגוע במלכי ישראל 
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הננו להודיע לציבור הרחב 
על פתיחת מוקד סיוע להשגת התחייבות )טופס 17( 

למכלול הטיפולים הניתנים במרכז הרפואי מעיני הישועה. 
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הזכות שלנו לסייע להתחייבות שלכם 
03-5775473

tofes17@mhmc.co.il :פקס: 03-6153727 | אימייל

המרכז הרפואי מעיני הישועה 
מוקד סיוע להשגת התחייבויות )טופס 17( 

ביקשתם טופס 17 עבור שירות רפואי הניתן ב’מעיני הישועה’ 
ובקשתכם נדחתה? 

פנו למוקד הסיוע ונשמח לעזור לכם לממש את זכויותיכם!

“חבר בקופת החולים זכאי לבחור נותן שירותים 
עבור עצמו ועבור ילדו הרשום בה מבין 

נותני השירותים של הקופה או מטעמה” 

 )מתוך חוק ביטוח בריאות ממלכתי(
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עם  בו  ונאבק  במחבל  החזיק  השוטר  למשטרה.  דיווחו 
יחד עם שני אזרחים באוטובוס, כשהמחבל מנסה כל העת 
משטרה  כוח  אותו.  ולדרוך  החייל  של  נשקו  את  לחטוף 
בניסיון  לאוטובוס.  ועלה  במהירות  הגיב  בסמוך  שהיה 
להשתלט על המחבל, ככל הנראה נפל אקדח של שוטר 
לתפוס  הצליח  המחבל  אבטחה.  בשרוך  מאובטח  שהיה 
הבירה  לב  מתחנת  קצין  אותו.  לדרוך  וניסה  האקדח  את 
שעלה לאוטובוס, הבחין במחבל כשהוא עם אקדח, ביצע 

ירי מדויק וניטרל אותו.

הנדקר הציל את המצב

המקרה הבא אירע ביום רביעי שעבר, בעת גל הפיגועים 
גבר  דקרה  מחבלת  בירושלים:  העתיקה  בעיר  והדקירות 
יהודי כבן 36 בדרך ויה דולורוזה בירושלים, סמוך לשער 
האריות. אלא שהנדקר עצמו, כשהוא במצב בינוני, הצליח 

לירות בדוקרת ולנטרל אותה. 
הגיעה  שהמחבלת  אחרי  שנדקר,  שהרגיש  לאחר  מיד 
הצליח  הוא  העליון,  הגוף  בפלג  אותו  ודקרה  מאחוריו 
במחבלת  ופגע  ירה  ואז  נשקו,  את  ולדרוך  להתעשת 

שפונתה במצב קשה לבית החולים. 
הפצוע, דניאל )שם משפחתו לא הותר לפרסום(, סיפר 
ברחובות  חבר  עם  "צעדתי  העניינים:  השתלשלות  את 
ולאחר  בראשי,  חד  כאב  הרגשתי  לפתע  העתיקה.  העיר 
אוחזת  מחבלת  וראיתי  ראשי  את  הסטתי  בגבי.  מכן 
כדי  תוך  אותי  לרצוח  ומנסה  אמוק  אחוזת  בידה  סכין 
שהיא צועקת. חברי דחף אותה לפני שדקרה אותי בפעם 
השלישית". דניאל ציין כי "פעלתי מיידית כפי שאומנתי 
כקצין בצנחנים. שלפתי את נשקי, יריתי לעברה וניטרלתי 
אותה. מיד אחר כך הגיעו כוחות משטרה, סייעו לי ונתנו 

לי טיפול רפואי מיידי". 
פצוע  היותו  אף  שלו,  המהירה  הפעולה  כי  ספק  אין 
הייתה  אילו  נוספים,  חיים  להצלת  סייעה  בינוני,  באורח 
המחבלת ממשיכה ודוקרת יהודים נוספים שהילכו באותה 

שעה בעיר העתיקה.

בחור הישיבה אזר תושיה

בשטף האירועים, כל מה שקרה אך לפני שבוע וקצת, 
נראה כבר כהיסטוריה. מי זוכר שאך לפני שבוע היה ניסיון 

דקירה ברחוב הנביאים בירושלים, בשעת לפנות בוקר?
אבל גם שם, מסתבר, היה מי שאזר תושיה ודאג לעצור 

את המחבל ממשימתו השטנית. 
באותו  שנפצע  ה-15  בן  הישיבה  בחור  מלכה,  משה 

הפיגוע:  רגעי  את  שחזר  בינוני,  באורח  דקירה  פיגוע 
לכיוון  ויצאנו  שמואלי,  בניהו  הרב  של  בישיבה  "היינו 
וזה  ערבי,  בחור  ראיתי  הלוך  בדרך  ישראל.  רחוב שבטי 
חזור  בדרך  משהו.  שיקרה  מחכה  הוא  כאילו  נראה  היה 
לברוח.  התחלנו  בכיס.  יד  עם  אלינו  רץ  פתאום  הוא   –
נתקעתי במדרכה והוא התחיל לדקור אותי, אבל הצלחתי 

להפיל אותו עם הרגליים". 

מלכה סיפר, כי חברו הוא שהצליח לבסוף להבריח את 
המחבל. "חבר שלי ראה מה שקרה, הגיע והשפריץ עליו 
'יש פיגוע',  ואז המחבל ברח. חבר שלי צעק  גז מדמיע, 
ופינו  אמבולנס  הגיע  לעזור.  באו  שלי  נוספים  וחברים 
אותי לבית החולים. לא הרגשתי שיורד לי דם עד שנגעתי 

בחולצה שלי. 
"אני שמח שהרגו את מי שדקר אותי. אם החבר שלי 
לא היה משפריץ עליו גז מדמיע - הוא היה ממשיך לדקור 
בנס,  "ניצלתי  והוסיף:  מלכה,  אמר  ספק",  ללא  אותי 

יכולתי למות. אני מודה לקב"ה על כך שהציל אותי".

האזרחים ישבו על המחבל

כשכבר נדמה היה בתחילת השבוע שהשבוע הזה יעבור 
בשקט יחסי, הטרור היכה שוב, כבר ביום ראשון, והפעם 
בכביש 65 הסמוך לחדרה. מחבל בן 20, פצע ארבעה במה 
מכן  ולאחר  דקירה,  לפיגוע  והפך  דריסה  כפיגוע  שהחל 

נלכד על ידי המשטרה.
קיבוץ  ליד   ,18:30 השעה  אחרי  מעט  התרחש  הכל 
נסע  המחבל  מבקרים.  עמוס  מסחרי  במרכז  שמואל,  גן 
הוא  קונים.  לדרוס  וניסה  אוטובוס  תחנת  ליד  במכוניתו 
עצר את מכוניתו ואז החל לדקור את העוברים והשבים. 
 ,19 בת  חיילת  לפצוע  הצליח  הוא  הטירוף  מסע  בסוף 
המאושפזת במצב קשה עם פגיעה רב-מערכתית כשהיא 
מורדמת ומונשמת; וכן שלושה נוספים במצב בינוני וקל. 
תחנת  של  רבים  כוחות  בהמשך  הגיעו  הפיגוע  לזירת 
משטרת חדרה. הם החלו לבצע סריקה באזור, ולאחר מכן 
הודיע אחד ממפקדי המחוז כי המחבל נלכד על ידי שוטרי 

הסיור של משטרת חדרה ליד צומת אלון. 
אחד האזרחים שסייע בכך היה בניהו ארזי, ששיחזר את 
כששמעתי  הביתה  בדרך  "הייתי  האירוע.  שלפני  הדקות 
רעש של רכב", סיפר. "ראיתי אדם שמרביץ לנערה, שאף 
נדקרה בכתף. מיד הגעתי לכיוונו והתיישבתי על המחבל, 
שהחזיק סכין ביד וצעקה אללה אכבר. עוד אזרח הצטרף 
וניסה לקחת ממנו את הסכין. המחבל השתולל כל הזמן 

ולא הירפה". 
המעשה הזה מנע סוף מר הרבה יותר. בהמשך, כאמור, 

הגיעו השוטרים ולכדו את המחבל.
אלו הם שורה של מקרים שקרו השבוע בארץ, ברובם 
מעורבים דווקא אזרחים שסייעו בהצלת חיים, שבהחלטה 
של רגע – הצליחו למנוע מסע הרג רצחני. וכל המקיים 
עולם  קיים  כאילו  חז"ל,  אמרו  כבר  מישראל,  אחת  נפש 

מלא.
  

"צעדתי עם חבר ברחובות 
העיר העתיקה. לפתע 

הרגשתי כאב חד בראשי, 
ולאחר מכן בגבי. הסטתי את 
ראשי וראיתי מחבלת אוחזת 

סכין בידה אחוזת אמוק 
ומנסה לרצוח אותי תוך כדי 
שהיא צועקת. חברי דחף 
אותה לפני שדקרה אותי 
בפעם השלישית". דניאל 

ציין כי "פעלתי מיידית כפי 
שאומנתי כקצין בצנחנים. 
שלפתי את נשקי, יריתי 
לעברה וניטרלתי אותה. 

מיד אחר כך הגיעו כוחות 
משטרה, סייעו לי ונתנו לי 

טיפול רפואי מיידי"

זירת הפיגוע ברחוב אחוזה ברעננה זירת הפיגוע במלכי ישראל 



ושבעת וברכת
בטוב טעם ובאיכות משגעת

טעים לחזור לסלטים הטריים, הבשרים העסיסיים, 
 לשרות האדיב ולמחירים העממיים

ושבעת וברכת רח' אצ"ל 47, שכונת התקוה ת"א  03-6390677
טלפון להזמנות אירועים  קבוצות וימי הולדת: 052-6291291
שעות פתיחה: 10:00-2:00, מוצ“ש שעה לאחר צאת השבת עד 2:00

בכשרות מהודרת 
של בד“ץ יורה דעה

משנת

1969
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מבדואים.  מוסלמים.  מסתם  חילוניים.  מערבים  דתיים.  מערבים  מערבים. 
מדרוזים. מצ'רקסים. 

מיהודים. מתימנים כהים מידי. מאשכנזים בהירים מידי. ממרוקאים עם שפם. 
מבוכרים מגולחים מידי. מהונגרים עם מבטא מתאמץ מידי. מערסים שדומים לערבים. 

מערסים שלא דומים לערבים.
מאנשי שיווק. מאלה שניסו לשווק לי השבוע חבילות תקשורת )לא, תודה, בזק. אני 
באמת מסתדר לבד(. מאלה שניסו לשווק לי כלי בית )לא רוצה סכין, גם לא חד-פעמי, 
באף וריאציה שהיא(. מאלה שניסו להציע לי שיפוץ במחיר מבצע )לא עושה שיפוצים עד 

2056. לא רוצה אף פועל עם פטיש בקרבתי(.
מבעלי דעה פוליטית. מתלמידי הישיבה התיכונית שלידי, הלאומיים יתר על המידה. 
מהשכן השמאלן בבניין ממול, שאוהב את הערבים יותר מידי. מאיימן עודה. מאביגדור 

ליברמן. 
ומהצל של עצמי.

פעם  ולאנשי ההצלה שהיו שם השבוע בשטח  למד"א  העצום  הכבוד  כל  עם 
אחר פעם, פיגוע אחר פיגוע, יש להם טעות עצומה במספרי הנפגעים עליהם 
ההצלה השבוע:  כוחות  מהנתונים ששחררו  כמה  למשל  הנה  דיווחו השבוע. 
תורה  נפגעי חרדה; בתלמוד  על עשרות  דווח  בירושלים,  ליד התחנה המרכזית  בפיגוע 
סמוך למקום הפיגוע ברחוב מלכי ישראל, דווח על עשרה ילדים נפגעי חרדה; בפיגוע 
נווה  נפגעי חרדה; בזריקת אבנים בשכונת  דווח על שני  ליד גשר המיתרים,  באוטובוס 

יעקב, שלושה נפגעי חרדה, וכן הלאה והלאה.
ואני שואל: מה קרה לכם? 10-20 נפגעי חרדה מהפיגוע במלכי ישראל? שישה וחצי 

מיליון יהודי ישראל נפגעי חרדה!
לא יודע מה איתכם, אבל כל ניסיון דקירה הכי קטן שאירע השבוע, החריד אותי עד 

מוות. וכמוני כל מי שאני מכיר. כולנו נפגעי חרדה, ללא ספק.
להיזהר  יכולנו  באוטובוסים,  מתרחשים  היו  פיגועים  ויותר,  עשור  לפני  פעם,  אם 
מאוטובוסים. היינו מוותרים על התחבורה הציבורית והולכים יותר ברגל, או נוסעים יותר 
ברכבים פרטיים. אחרי זה הייתה תקופה של פיגועי הדריסות. אז היינו נזהרים מלעבור 
של  השני  לצד  פעם  בכל  בורחים  בכלל  או  ומאיימים,  גדולים  צהובים,  טרקטורים  ליד 
הרחוב כשרואים רכב נהוג ביד אי-מי מבני דודנו. אבל עכשיו? מה אפשר כבר לעשות? 
הלא בכל רגע יכול לבוא מאחוריך ילד צעיר בן 13 כשסכין בידו, כמו שכבר קרה השבוע. 
את  שחיים  ברור  שהולכים,  ברור  אז  בבתים?  שנסתגר  ברחוב?  יותר  נלך  שלא  מה,  אז 

החיים, אבל חרדים. חרדים מאד. היום אפשר לומר בקול: כל ישראל חרדים. 
יותר מאחד ויותר משניים סיפרו לי השבוע על צעדים מקוריים יותר או פחות שנקטו 
כמה עקב המצב: אחד סיפר לי שראה השבוע ברחוב מרכזי בבני ברק, אדם חרדי הגון 
שבידו האחת החזיק כריך שקנה זה עתה מקופיקס, ובידו השנייה פטיש. לכל מקרה שלא 
יהיה. אחר ראה דווקא באוטובוסים בירושלים, שלל כלי מטבח שיכולים לשמש ככלי-
נשק לעת צרה, כשהם מציצים מהתיקים של הנוסעים: החל ממערוך וכלה במצקת גדולה.

בקיצור, כולנו נפגעי חרדה.
הימים  אלו  עיתונאי,  מלבד  בעולם  מקצוע  בעל  כל  להיות  מוכן  שאתה  ימים  יש  אם 
האלה. שלא כמו כל אדם אחר, אתה לא יכול להימלט מזה. אתה לא יכול פשוט לקום 
ולסגור את הרדיו או את העיתון. הכל מגיע עד אליך. הטלפון כמעט לא מפסיק לרטוט כל 

היום. כל רבע פיגוע וכל ניסיון הכי לא יוצלח, מדווח באותו הרגע.
בשבוע כזה, כל דרך הכי קצרה ברגל, הופכת לכפולה בזמן, כי כל רגע אנחנו מסובבים 

את הראש אחורה, לראות שח"ו אף אחד לא מתגנב מאחורה.
בקיצור, אין ספק. צריכים להצטייד עכשיו בהרבה תפילות. תפילות ומערוך.

לתמונות  גם  כנראה  קשור  אלה,  בימים  הזאת  המוגברת  לחרדה  ישיר  קשר 
המדממות שמתקבלות תוך שניות מכל זירת אירוע.

ימי האינתיפאדה הנוכחיים, שונים מהותית מזו של שנת 2000, לפני 15 שנה. 
מה כבר ראינו אז מהזירות השונות? עד שהגיע לזירה צלם עיתונות, או אזרח שגם הייתה 
זאת  והתמונות שבכל  דקות,  וכמה  כמה  עברו  יד,  בהישג  דיגיטלית  לו במקרה מצלמה 
הגיעו מהזירות הללו, אחרי שהכוחות כבר הספיקו לנקות ולטהר את השטח, אמנם היו 
מזעזעות לזמנו בפני עצמן, אבל כלפי היום? הן נראות כמו תמונות תמימות בספר ילדים.

היום, כל ילד קטן נושא אתו מצלמה שהיא רק מאחת הפונקציות בטלפון, מה שגורם 
לכך שכל עד ראיה שנקלע לזירת פיגוע, לפני שהוא חושב על להרים איזו אבן ולזרוק על 
זירה השבוע שלא צולמה מחמש  המחבל, הוא שולף את המצלמה ומתחיל לצלם. אין 
או שש זוויות, עוד מבלי קשר בכלל למצלמות האבטחה שפזורות בכל חור. וכך קיבלנו 

שורה של תמונות מדממות, שצולמו בשידור חי בעת הפיגוע.
עשור  מלפני  מעלות   180 השתנה  החזותי,  התקשורתי  הסיקור  לדעת:  עליכם  וזאת 
שנים, להיום. אם פעם תמונות איכותיות של צלמי עיתונות שנשלחו לזירה היו תופסות 
וגם התמונות בעמודים אלה השתנו  רלוונטי,  זה לא  את העמודים הראשונים, היום כל 
בהתאם. את מי מעניין תמונה, איכותית ככל שתהיה, שצולמה עשר דקות אחרי האירוע, 
כלי התקשורת הכלליים  ואכן,  ותמונות מהאירוע עצמו?  וידאו  כבר קטעי  ראו  כשהכל 

זרמו עם הזרם החדש, מאין ברירה, וגם הן משתמשות בתמונות הזוועתיות כל-כך.
ברובן, אולי, רואים בעיקר את המחבלים שוכבים מדממים או מתים על הרצפה, אבל זה 
לא משנה בכלל. להיפך: הפלסטינים עצמם לקחו השבוע, למשל, את התמונה של המחבל 
בן ה-13 מפסגת זאב ששכב על הרצפה מתבוסס בדמו, והפכו אותה למסע ההסתה שלהם, 
נגד הישראלים ש"מוציאים להורג ילד בן 13". שהרי המצלמה של אותו אזרח זריז, לא 
צילמה 2 דקות לפני כן את הדקירה של המחבל את הילד היהודי שרכב על האופניים. 
היא צילמה רק את הילד הערבי המדמם, ומיד פתחה פתח לשורה של קריקטורות ערביות 
שמנציחות את המעמד ומעלות על נס את הילד הערבי המסכן שהיהודים סתם "הוציאו 
אותו להורג" )גם זה, כמובן, היה שקר. הוא לא מת(. וכמוהו כמעט בכל הזירות: בכל 
אחת מהן ניתן היה לראות בעיקר את המחבל, שוכב על הרצפה מת או פצוע קשות, והנה 

עוד תמונות שיסייעו להסתה הנוראית נגדנו.
התמונות האלה, בסופו של דבר, משמשות כחרב פיפיות נגדנו. אם היום חוגי הימין 
משתמשים בסיסמא השחוקה "למה נתתם להם רובים", בעוד זמן קצר, אני אומר לכם, 

היא תשתנה ל: "למה נתתם לנו מצלמות".

והנה שפיכת דמים אחרת, שנלמדת מפרשת השבוע, פרשת נח. הפסוק אומר: 
"שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוקים עשה... את האדם".

האלשיך הקדוש הסביר: מדובר כאן על מי שמלבין פני חברו ברבים. נכון, 
לא נשפך כאן דם החוצה, אבל מי שהלבינו את פניו - אצלו פנימה נשפך הרבה מאד דם.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שבאתם לומר "יעלה ויבוא" ו"לדוד" בטעות?

ממי פחדתי השבוע?

חמש יחידות // חנני בלייך
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בהתחלה דייב חשב שזו סתם תקופה של יובש 
שבועות  כמה  לאחר  אבל  תיכף,  תיגמר  ושהיא 
הראשונים"  "חמשת  את  עברו  לא  שהמכירות 
)כך הם כינו את חמש ההצעות הראשונות( והבוס עשה לו 

פרצוף, הוא קצת התחיל להילחץ.
אתם מבינים, דייב היה "המכריז" במכירות פומביות, ולא 
חשמל  מוצרי  של  הפשוט  מהסוג  במכירות  כמובן   מדובר 
דייב  שקלים,  אלפים  בחמשת  אפילו  או  שקלים  במאתיים 

הנחה מכירות פומביות בקנה מידה של מליוני דולרים. 
לרוב הוא מכר נכסים או קרקעות שלא היה ניתן לאמוד, 
הזה,  מהסוג  ודברים  בירושה  שנפלו  ישנות  טירות  כמו 

שנמכרו לבסוף למרבה במחיר.
מכירות מהסוג הזה, מטבע הדברים קיבלו שם של יוקרה 
בהן,  להשתתף  יכלו  ביותר  הגבוה  המעמד  מן  אנשים  ורק 
וכך, מדי יום דייב התחכך עם בעלי חברות ענק, אנשי עסקים 
מן השורה הראשונה ואפילו שייח'ים סעודים, הוא כבר קלט 
הקטנים. הרמזים  ואת  שלהם  הפנימיות  הפוליטיקות  את 
החברה של המעמד הגבוה בסופו של דבר לא הייתה שונה 

מכל חברה, היא רק הייתה עטופה בזהב.
החליט  דייב  לשפל,  הגיעו  שהמכירות  חודשיים  לאחר 
שהוא חייב לעשות משהו, משהו שיאלץ את הקהל להתחיל 
את  גם  ידע  שהוא  ומכיוון  מדי,  גבוהים  במחירים  לקנות 
החולשות של "החברה הגבוהה" היה לו רעיון לא רע בכלל.

אתם מבינים, המכירה היתה מתבצעת באופן כזה שהמכריז 
היה קובע מחיר התחלתי על פי קריטריונים מסויימים, ומשם 
היה מנהל את המכירה על פי הצעות מהקהל שישב באולם.
למכריז  מסמן  הקהל,  בתוך  שישב  המציע  היה  כלל  בדרך 
בהינד ראש או בהצבעה, תלוי כמה הוא היה מעוניין שידעו 
שהוא המציע, לעיתים אפילו תנועה בלתי רצונית, כגון גירוד 
גבוה,  יותר  באוזן או עיטוש, התפרשה כרצון להציע מחיר 
וכבר נרשמו כמה מקרים מביכים של קנייה שלא מרצון, אתם 
מבינים, לפעמים העשירים מהחברה הגבוהה הסכימו לוותר 

על כמה מליונים כדי שלא יחשבו שהם קמצנים.
חיצוני  גורם  ידי  על  לקנות  לאנשים  לגרום  תכנן  דייב 
כלשהו שיגרום להם "לסמן" לו בהתלהבות וכך יוכל להגיע 

למחירים סבירים.
משאית  באמצעות  זאת  לעשות  ניסה  הוא  בהתחלה 
המכירות,  אולם  לחלונות  צמוד  החנה  קרוב  שחבר  ענקית 
חלק  שהקפיצה  חזקה  צפירה  צפר  הוא  מראש  קבוע  ובזמן 
מהנוכחים למחירים גבוהים ביותר וזה באמת עבד בהתחלה, 

אבל לאחר פעמיים שלוש זה כבר לא הזיז לאף אחד.
לחברים  טלפונים  כמה  הרים  גאוני,  רעיון  הגה  דייב  ואז 

וותיקים וקבע פגישה עם כוורן מקצועי.
כמה ימים לאחר מכן, במהלך מכירה שגרתית של אחוזת 
פאר בת מאה שנים, לפתע קפץ אחד מהנוכחים על עומדו 

ודייב מייד אמר "אני שומע חמישים מליון מהאדון הנכבד 
קפץ  רגע  באותו  ושניים?"  לי חמישים  יש  שמשמאל, האם 
מישהו אחר בהתלהבות והכובע המהודר שלו התעופף לכל 
שומע  אני  האם  דייב,  אמר  התלהבות!  איזו  "וואו,  עבר, 
תנועה  עשה  שמונים  בן  קשיש  מליון?"  וחמשה  חמישים 
מהירה יחסית לגילו והציע חמישים וחמשה, לאחר הזקן, גם 
בחודש  קנה  כבר  מכיוון שהזקן  להציע,  חייב  היה  צ'ארלי  
שעבר "משהו טוב", ו-"הוא לא יתן לו להרגיש מלך" ולאחר 
שצ'ארלי  אהבה  לא  שתמיד  המלכותית  כהן  משפחת  מכן 
מתנכל לזקן העלתה את המחיר, ואז התכשיטן ההוא שפעם 
כהן הצעיר דרך עליו בעוצמה וכדור השלג המשיך להתגלגל.
כגורם  יום מאושר, הרעיון של הדבורה  חזר באותו  דייב 
להצעות היה מצויין, אמנם לקח זמן למצוא דבורה מאולפת 
אבל זה היה שווה, והכי יפה זה שהוא השתמש בדבורה רק 
כדי לעבור את "חמשת הראשונים", לאחר חמשת הראשונים 
קצת  צריך  היה  תאוצה,  לצבור  התחיל  כבר  האנושי  הגורם 
כמו  עבד  הכל  ואז  להפחיד,  מי  את  לדעת  כדי  אסטרטגיה 

דומינו.

גליון  להכניס  יוכלו  לא  שהמשתתפים  אירגן  כמובן  הוא 
דפים מעל חמשה עמודים, כדי שלא יהיה להם במה לחבוט 

בדבורה היקרה, )כי את הנעליים אף אחד לא יוריד שם(. 
וכך הכל זרם על מי מנוחות, הדבורה העלתה את המכירות 
על  לו  טפח  אפילו  )הוא  מאד  מרוצה  היה  הבוס  פלאים, 
השכם פעמיים(, הקונים גם הם היו מרוצים מערבי המכירות 
יותר עניין מאשר בכל פעם, )"אני  האחרונים שסיפקו קצת 
שומע מאה וחמישים מליון? נמכר! במאה וחמישים מליון(.

זו היתה התקופה היפה ביותר של דייב כמכריז אי פעם, גם 
המשכורת עלתה מאז הטריק עם הדבורה.

הכלוב  אל  הדבורה  את  שהחזיר  בשעה  אחד  יום  אבל 
המיוחד שלה )כן, לדבורים מיוחדות יש כלוב מיוחד(, היא 
פנתה אליו בקול צרוד ואמרה לו: "בוא הנה ג'ינג'י, אני לא 

מוכנה לעשות את זה יותר."
"קודם כל אני לא ג'ינג'י," מחה דייב. 

שלנו  "העיניים  הדבורה  אמרה  ג'ינג'ים,"  כולם  "אצלינו 
רואות רק בכתום לבן."

"נו, מה הבעיה?" שאל דייב "למה את לא רוצה להמשיך?"
בלי  הדבורה  אמרה  ברווחים,"  להתחלק  רוצה  "אני 

למצמץ, "מה נראה לך אני עובדת חינם?"
"מה?" שאל דייב בכעס, "מה יש לך לעשות עם כסף?"

"מה  בציניות,  הדבורה  אמרה  דבש,"  הרבה  אקנה  "אני 
אכפת לך? אני רוצה כסף וזהו!"

יודעת מה? אני לא מעוניין להתחלק אמר דייב בקשיחות, 
"או קיי," ענתה הדבורה בשלווה, "מחר אני עוקצת איזה 
ואתה תאבד  לדבורים  אלרגי  מליארדר שאני בטוחה שהוא 

את העבודה שלך!"
"אה, ואת תאבדי את העוקץ שלך!" אמר דייב ואז שתק 

וחשב על השטות שהוא אמר.
"אנחנו הדבורים מתאבדות," אמרה הדבורה בשקט, "כסף 

או עוקץ?"
"כסף," נכנע דייב, "כמה?"

"חמישים אחוז!" אמרה הדבורה ודייב השתנק, "מה זה...
חמישים אחוז, זו סחיטה!"

תפנה  "ואם  בנינוחות,  הדבורה  אמרה  עוקץ,"  זה  "לא, 
אז  דבורה,  עם  שדיברת  לך  יאמין  לא  אחד  אף  למשטרה 

יאללה תביא את הכסף ונסגור עניין."
דייב נכנע, אבל במוחו כבר נצנץ רעיון חדש.

אולם המכירות  נכנסה הדבורה אל  כפי שסוכם,  למחרת, 
וכמעט נפלה מהכנפיים כאשר ראתה שליד כל אדם מהקהל 
מונח גליון מכירות שנתי בן ארבעים וחמישה עמודים, גמיש 
וחזק ונוח לחבטה מדוייקת ביצורים מעופפים, לזה הדבורה 
בפעם  מהמקום  והתעופפה  כנף  לקחה  היא  ציפתה,  לא 

האחרונה.
הפעם  הבאה,  למכירה  ופנה  בהנאה  ידיו  את  חיכך  דייב 
במחירים הרבה יותר נמוכים, הוא חשב לעצמו אבל אני כבר 

אמצא דבורה אחרת קצת פחות חמדנית... 
לרמות,  איך  שלמדה  אחת  דבורה  עוד  התעופפה  ובחוץ 
החיה  את  גם  לימד  האדם  וכך  חברותיה,  את  גם  ולימדה 

לרמות לשקר ולהרע, עד שבא המבול.
קצת  מקבלים  הנוכחים  כל  ומרמה  שקר  של  באוירה 
מהם, וכשמשחית כל בשר את דרכו הארץ, אז כמובן מגיע 

המבול. 



"אנחנו הדבורים מתאבדות," אמרה 
הדבורה בשקט, "כסף או עוקץ?"

"כסף," נכנע דייב, "כמה?"
"חמישים אחוז!" אמרה הדבורה ודייב 

השתנק, "מה זה...חמישים אחוז, זו 
סחיטה!"  -"לא, זה עוקץ," אמרה הדבורה 

בנינוחות, "ואם תפנה למשטרה אף אחד 
לא יאמין לך שדיברת עם דבורה, אז 

יאללה תביא את הכסף ונסגור עניין."

)סיפור עם עוקץ(
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