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מלכות שבמלכות

.1
זו  בעומר.  ל"ג  של  מבאיאן  הרבי  את  מכירים  כולם 
הר  על  הרחב:  בציבור  שלו  הכמעט-יחידה  החשיפה 
שחורה,  בעניבה  בשטריימל,  חוגגים,  אלפי  מול  מירון, 
וביישנּות,  דביקּות  המסמלות  בתנועות  אצילי,  במבט 
אוחז בידו באבוקת האש הבוערת לכבוד התנא האלוקי 
רבי שמעון בר יוחאי. בשתי מילים: מלכות רוז'ין. בשאר 
לעיני  בעיקר  ונחשף  הכלים  אל  נחבא  הוא  השנה  ימות 

החסידים.
מאז עזבתי את ירושלים )זמנית, עד ביאת גואל צודק 
בב"א(, בשבתות ומועדים שאני עושה בעיר הקודש, אני 
משתדל לבקר בבתי-המדרש השונים, להכיר את דמויות 
בליל  עצמי  את  מצאתי  כך  החצרות.  מגוון  ואת  המופת 
בשכונת  מבאיאן  הרבי  של  מדרשו  בבית  השבועות  חג 
צורת  בגלל  לפספסו  שאי-אפשר  בית-המדרש  גאולה, 
החרב  בית-הכנסת  לכיפת  זכר  גגו,  על  הבנויה  הכיפה 

'תפארת ישראל' של חסידי רוז'ין בעיר העתיקה.
בית המדרש מלא וגדוש. מאות חסידים, רובם בקפוטה 
ניחן  שליח-הציבור  ירושלמית.  בֶזְּברה  חלקם  שחורה, 
קרוב  במעבר,  מקום  תופס  אני  מיוחד.  וברגש  רם  בקול 
של  הייחודי  השטריימל  את  ומחפש  לארון-הקודש, 
בראשו  הבולטת  מחודדת  קטיפה  כיפת  בעל  האדמו"ר, 
כמו כתר. אני לא מוצא. בסוף התפילה, החידה נפתרה: 
לשורה  אותם  מקדם  החסידות,  לזקני  קורא  הגבאי 
עץ  דלת  בקהל.  דממה  רגעים,  כמה  לאחר  הראשונה. 
יוצא  הרבי  שליח-הציבור.  של  למקומו  סמוך  נפתחת 
ארון הקודש,  בימת  על  עולה  הוא מתפלל,  מחדרו, שם 
מבטו  מעביר  הוא  לחסידים.  שמח  חג  באמירת  ופותח 
אחריו  מהנהנים  וכולם  שורה,  אף  מפספס  לא  בקהל, 

בראשם ובקולם 'גוט יום טוב, גוט יום טוב'.
עלזו'.  ותחתונים  ששו  'עליונים  בשירת  פותח  הרבי 
כולם מצטרפים. הרבי מוחא כף, מאות החסידים מוחאים 
קצרים  דברים  נושא  הוא  אחיד.  בקצב  עמו,  יחד  כפיים 
ער ַזייֶדע", הלא-הוא סבו  במעלת היום, פותח בדברי "ִדֶ
"שינייך  זצ"ל.  מבאיאן  מרדכי-שלמה  רבי  האדמו"ר 
משיר  מצטט  הוא  הרחצה",  מן  שעלו  הקצובות  כעדר 
הלילה,  אומר:  היה  "ה'זיידע'  לשלמה.  אשר  השירים 
אנחנו  ה'ספירה',  ימי  ב-49  והיטהרנו  אחרי שהתקדשנו 

בדרגה גבוהה, 'שעלו מן הרחצה'".
ה'בית אהרן'  מזקנו, האדמו"ר בעל  עובר לצטט  הוא 

ימות  לכל  להשפעות  מסוגל  השבועות  "חג  מקרלין. 
לקבל  לדעת  רגע,  כל  לנצל  צריך  אחריו.  הבאים  השנה 
רבה',  ב'אהבה  מחר  הלילה,  ב'תיקון'   - ההשפעות  את 

בקדושת 'כתר', ב'אקדמות', במוסף וכן הלאה".
שיר אחרון. "ובאו כולם בברית יחד", פותח האדמו"ר, 
כאחד".  אמרו  ונשמע  "נעשה  ממשיכים:  והחסידים 
בני- עם  לקידוש  בחדרו,  נבלע  האדמו"ר  השיר,  בתום 

משפחתו, והחסידים מתפזרים לבתיהם. אין פרוטקציות. 
אישי מועדף  ליחס  זוכים  אינם  ונגידי הקהילה,  זקני  גם 
ופונים  הכללית  בברכה  מסתפקים  הם  מהאדמו"ר. 
לבתיהם, לסעודת החג. מאוחר יותר ישובו הנה, ללימוד 

ואמירת ה'תיקון'.
ירושלמי,  מכר  פוגש  אני  המדרש,  מבית  ביציאה 
הראשונה  הפעם  זו  כאילו  מתרגש,  הוא  באיאן.  חסיד 
ששמע את הרבי. אפשר להבין אותו. הוא עדיין זוכר את 
רועה  עשרות השנים בהן עדת חסידי באיאן היתה ללא 
זוכר את 14  בירושלים, כי אם בארצות-הברית. הוא גם 
השנים בהן לא היה רועה לחסידי באיאן בכלל, שכן הרבי 
הקודם נפטר מן העולם - ונכדו, הרבי הנוכחי, היה נער 

צעיר, 'ינוקא' שהכין עצמו להנהגה.
חסיד אחר מספר לי על חוכמתו של הרבי, המושתתת 
על סדר מחשבתי ואסתטי. הוא ממשיל את המשל הידוע 
על מטפס-ההרים שהצליח להגיע, לאחר עבודת טיפוס 
ארוכה ומייגעת, לפסגת ההר הגבוה בעולם – ה'אוורסט'. 
הוא הופתע לגלות שם פעוט רך בשנים. שאל אותו לפשר 
העולל  הסביר  ההר",  בפסגת  כאן,  "נולדתי  מעשיו. 

בפשטות.
נולד על פסגת  לי החסיד, "לא  "הרבי שלנו", מסביר 
נולד  הוא  אדמו"ר.  של  בבית  גדל  לא  הוא  ה'אוורסט'. 
עצמית.  בעבודה  ונבנה  הברית,  בארצות  רגיל  בבית 
החיים  על  מבט-רחב  לו  העניקה  בארה"ב  שלו  הילדות 

ויכולת להבין בכל נושא שהחסידים מתלבטים בו".

.2
לפנות בוקר, בדרך לתפילה ההמונית בכותל המערבי, 
התפללתי  לא  מעולם  'החורבה'.  בבית-הכנסת  עצרתי 
לשריד  קרוב  כל-כך  נמצא  אתה  התחושה:  בגלל  שם, 
בית מקדשנו, כלום לא תרד את המדרגות כדי להתפלל 

במקום היחיד בו השכינה שורה תדיר? 
כותב   – על הלב  יד  עם  חג השבועות.  הוא  אך שונה 

השורות קונן על-כך בטורו לפני שנתיים – קשה להתרכז 
המערבי.  בכותל  השבועות  חג  של  ההמונית  בתפילה 
עצרתי לרגע ב'חורבה', ונשאבתי פנימה לאחת התפילות 
היפות ביותר שחוויתי. עד כדי כך, שלראשונה לא הייתי 
חג  בבוקר  כנהוג  הנעצמות,  בעיניים  להילחם  צריך 

השבועות לאחר לילה של לימוד.
'זילברמן'  בשיטת  הנוהגים  הליטאים-הירושלמים 
הפכו לדומיננטיים ביותר בבית-הכנסת 'החורבה', אשר 
רבו הרשמי הוא הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א, 
רב ואב"ד רחובות. הם, הגבאים והמתפללים הנמנים על 
קהילת' זילברמן', שינו אומנם את רוב מנהגיו המקוריים 
ברובם  המבוססים  למנהגיהם,  הוותיק  בית-הכנסת  של 
על תורת הגר"א, אך צריך להוקיר להם טובה על שמירת 
התפילה  השנה.  ימות  בכל  תורה  כמקום  בית-הכנסת 
ו'הלל'  'נשמת'  במינה.  מיוחדת  שונה,  אם  גם  שלהם, 
במילה,  מילה  בצוותא,  הציבור  על-ידי  בשירה  נאמרים 

במנגינה מרגשת העולה למעלה-למעלה.  
לה  ומחוצה  מהארץ  מתפללים  מאות  כי  מסתבר, 
בבית  ובמועדים  בחגים  תפילתם  מקום  את  קובעים 
'החורבה', כדי ליהנות מהתפילה המיוחדת. אין  הכנסת 
מקום לסיכה. האורחים הקבועים כבר מכירים את מנהגי 
זילברמן בתפילה: לא עונים 'בריך הוא' בקדיש, גם לא 
'ברוך הוא וברוך שמו' בחזרת הש"ץ'; החזן, לבדו, אומר 
ו'קדושה',  'ישתבח'  כדוגמת  בתפילה  מסוימים  קטעים 
כאשר הקהל רק משיב 'קדוש קדוש קדוש, 'ברוך כבוד 
ה' ממקומו' ו'אמן'. את ה'זילברמנים', אגב, ניתן לזהות 
לראשם  אשר  התפילין  על-פי   – החול  בימות  בקלות, 
בכל שעות היום, ובמועדים – על-פי פתילי התכלת אשר 

בציציותיהם.
על  במחשבה  התרגשתי  עצמה,  מהתפילה  פחות  לא 
ענקי  ההיסטוריה.  לאורך  זה  קדוש  במקום  המתפללים 
התורה והיראה – רבי שמואל סלנט, ה'אמרי אמת' מגור, 
הגראי"ה קוק ואחרים - ראו את אותה כיפת-אבנים, אותן 
כידוע,  שהרי  כעת,  רואים  שאנו  ציורים  אותם  לֵבנים, 
יהודה  רבי  ל'חורבת  מדויק  בהתאם  חודשה  'החורבה' 
החסיד' המקורית שהוקמה בתחילת המאה ה-18 על ידי 
תלמידי רבי יהודה החסיד, נהרסה פעמיים – פעם על-ידי 
מוסלמים, וב-1948 בידי הלגיון הירדני. בתשס"א, לאחר 
את  לשקם  החלטה  הממשלה  קיבלה  דיונים,  של  שנים 

בית-הכנסת.
מתפללים  השבועות,  חג  בתפילת  כאן,  אנחנו  והנה 
שנצטרך לרוץ, פתאום, באמצע התפילה, לבית המקדש, 

שייבנה סמוך ונראה לכאן, במהרה בימינו אמן.

שלמה קוק

"חג השבועות - השפעות לכל ימות השנה". בית-כנסת 'החורבה', האדמו"ר מבאיאן, בית-המדרש באיאן בירושלים

ג(
בר

יס
ה ו

מש
ה, 

די
יפ

יק
, ו

צר
ריי

 ג
הם

בר
 א

ם:
מי

לו
צי

(



יופלה

לדעת

לעצמך.
לפרגן

 דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק

חדש!



י"א בסיון תשע"ו 17/6/16 4

האורח הראשון של מלון 'רמדה'

כל  וכולנו,  תורה,  חג מתן  יצאנו מחג השבועות,  עתה  זה 
אחד מאיתנו בוודאי נטל עמו משהו מהחג המיוחד הזה. אין 
מי שלא יצא ממנו עם מטען רוחני רב עוצמה. בעלי המוסר 
אחד  גרם  בו  ואין  תורה  מתן  מחג  שיוצא  אומרים, שמי  היו 
ויראת שמיים, כנראה שלא חגג אותו  יותר של אהבת תורה 

נכון.
כל  ישראל.  עם  בקרב  יתירה  לחיבה  זוכה  השבועות  חג 
טישים  שבועות',  ליל  'תיקון  הייחודים.  ובמנהגיה  קהילה 
מנהגי  ושאר  בוותיקין  תפילה  הלילה,  כל  לימוד  חסידיים, 

ישראל תורה שנתקדשו מדור דור.
ספר  כתיבת  סיום  הוא  בקדמונים  מוזכר  נאה שכבר  מנהג 
תורה בחודש סיון. בימים שקדמו לחג, ראינו ברחובה של עיר 
מעמדים של 'הכנסת ספר תורה'. אין מתאים מזה כדי לסמל 

את ההכנה והערגה לקראת היום בו קיבלנו תורה מסיני.
בכמה  להשתתף  זכיתי  השבועות  לחג  שקדם  בשבוע 

מעמדים שכאלו ואספר על שניים מהם, ייחודים בעיניי:
303 חללי  נשמת  לעילוי  תורה  ספר  הכנסת  הוא  הראשון, 
הגנת  על  בקרבות  שנפלו  חדרה,  העיר  בני  ישראל,  מערכות 
בו  והשתתפו  לבנים'  'יד  ברחבת   התקיים  האירוע  הארץ. 
קהל רב מתושבי העיר, שבאו לתת כבוד לתורה ולחבק את 

משפחות הנופלים.
יחד עם הצער, הכאב ותחושת חוסר האונים מול משפחות 
למצוא  שלא  אפשר  אי  בניהם,  טובי  את  שאיבדו  השכול, 
את  לבטא  שהיטיב  מי  התורה.  ספר  הכנסת  בעצם  נחמה 
התחושה הזו, היה שר האוצר משה כחלון, שכיבד את המעמד 
לחללים,  יותר  טובה  הנצחה  אמר ש"אין  הוא  בהשתתפותו. 
מאשר ייחרט שמם על ספר התורה. כמה שנים אדם חי? 80? 

90? הלא ספר התורה חי לנצח", אמר השר.
 



הכנסת ספר התורה הנוסף בו השתתפתי, היה לבית הכנסת 
של מלון 'רמדה בחדרה. מדובר בבית המלון הראשון בעיר, 
שבוודאי יביא עוד בעקבותיו. המלון נחנך ברוב פאר והדר, 
ובעל המלון, מר עודד תורג'מן, בחר לחנוך אותו במעמד של 

'הכנסת ספר תורה'.
הרבים  המשתתפים  את  שיתפתי  למעמד,  ההנחיה  בדברי 
את  פתח  שהמלון  ומתאים  יפה  כמה  מהאירוע:  בתחושותיי 
בא  בטרם  עוד  התורה.  ספר  הוא  הראשון,  לאורח  שעריו 
האדם הראשון להשתכן באחד מחדריו המפוארים, כבר זוכה 
ספר התורה להשתכן בו. יתירה מכך, הוספתי, עכשיו בשעת 
חנוכת הבית הכול חדש, נוצץ, ממורק, אך יעברו מספר שנים 
רק  הריהוט.  הכורסאות,  השטיחים,  את  להחליף  צורך  ויהא 
דבר אחד יישאר במקום לנצח: ספר התורה שהוכנס זה עתה.

שזאת  מאמין  "אני  האמונה:  בעיקרי  הרמב"ם  שאמר  זהו 
התורה לא תהא מוחלפת".

 


בכל שנה, בפרשת בהעלותך, אני נרגש במיוחד. זו פרשת 
בר המצווה שלי ויש לי פינה מיוחדת בלב אליה. זכיתי לקרוא 

אותה במלואה בהיותי בגיל 13, ועד היום אני זוכר אותה בעל 
כראש השנה  נחשב  לדעת, שיום ההולדת  ככלל, חשוב  פה. 
הפרטי של האדם. האדם מציין את יום ההולדת שלו ומודה 
זמירות  נעים  המלך  דוד  אמר  וכבר  לעולם,  ביאתו  ניסי  על 

ישראל: "בני אתה, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנה".
נפש: מה עשינו, מה אנו  זמן של חשבון  יום הולדת הוא 
עושים ומה אנו מתכוננים לעשות. כמו בכל דבר ביהדות, כדי 
להשיג משהו, רוחני כגשמי - צריך לבקש ולהתפלל. כיהודים 
והפרנסה,  יודעים שמפתחות השפע, ההצלחה  מאמינים אנו 
האושר והבריאות נמצאים בידי הקב"ה, ורק ברחמיו הרבים 

יפתח לנו את אוצרו הטוב, כי "מדרך הטוב להיטיב".
בפרשת השבוע אנו רואים דבר נפלא: בני ישראל מקיימים 
את הפסח במועדו, אך עם זאת ישנם כמה אנשים שהיו טמאים 
לנפש ולא יכלו לעשות את הפסח. מרוב השתוקקות פנימית 
לעבודת השם, הם רוצים לעשות את הפסח ומבקשים ממשה 
יוכלו  שהם  למשה  משיב  הוא  ברוך  הקדוש  פתרון.  רבינו 
זו בלבד, אלא  להקריב את הפסח בחודש שלאחר מכן, ולא 
יוכל להקריב את הפסח במועדו,  ואילך, כל מי שלא  מעתה 

יעשה זאת בפסח שני.
המציאות השתנתה לנגד עיני בני ישראל. עד אותו רגע היה 
רק מועד אחד לפסח, ומאותה התלהבות לעבודת השם שגרם 
חדש,  ולמועד  נוסף  לחג  ישראל  בני  זכו   - לבורא  רוח  נחת 

כביכול הקדוש ברוך הוא יצר מציאות חדשה שתתאים למי 
שלא הספיק.

 


זהו כוחו של היהודי, שרק רוצה לעשות טוב וללכת בדרך 
הישר. כבר אמרו חכמינו זיכרונם לברכה "צדיק גוזר והקדוש 
ברוך הוא מקיים". תפילת הצדיק - וכל יהודי המקיים מצוות 
ועלינו  ישועות  פועלת   - צדיק  בגדר  הוא  ה'  רצון  ועושה 
להאמין שכל מעשה קטן כאן בעולם גורם לרעש גדול בשמים.

את  ולזכור  העיניים  מול  זאת  לראות  זוכים  אנו  תמיד  לא 
הדברים. בא 'פסח שני' ומלמד אותנו, שכשיהודי רוצה באמת 
ומבקש מהקב"ה בכל מאודו, אז אין כלי קיבול בעולם שיוכלו 

להכיל את השפע שיקבל.
אבל, חובת הבקשה, ההשתדלות והרצון עלינו.

כאותו אדם שהתחנן והתפלל יום וליל לפני הקב"ה שרוצה 
לזכות בלוטו. בערב ההגרלה הוחלט בשמים להעניק לו את 
הפרס. מה רבה הייתה האכזבה כשהתברר שהאיש לא רכש 
לרכוש  עליך  קודם  בפרס,  לזכות  כדי  הגרלה.  כרטיס  בכלל 

כרטיס.
שבת שלום ומבורך.

כמה יפה ומתאים שהמלון פתח את שעריו לאורח הראשון, הוא ספר 
התורה. עוד בטרם בא האדם הראשון להשתכן באחד מחדריו המפוארים, 

כבר זוכה ספר התורה להשתכן בו

הרב בן ציון נורדמן

הרב נורדמן עם מר עודד תורג'מן בעל המלון החדש                                          )צילום: רמדה על הים חדרה( 

nordman@jss.org.il :לתגובות



כף הרגל - נעים להכיר:

את   לה  המאפשרים  ומפרקים  עצמות  של  רב  ממספר  מורכבת  הרגל   כף 
ההתמודדות עם כל עומסי היומיום: עמידה מרובה, הליכה וריצה. 

האם הקדשת לה אי פעם מחשבה? רוב האנשים אינם שמים לב אליה כל עוד 
אינם סובלים מכאבים קשים ומנזקים מצטברים.

 הידעת? 
כף הרגל היא האיבר עם הכי הרבה עצמות בגוף!

מתחזקים - ומונעים בעיות

מכדי  מדי  חשובה  היא  הרגל.  בכף  בריאות  ובעיות  לכאבים  להגיע  כדאי  לא 
להזניחה!

ל"שול", המומחה לבריאות כף הרגל, מבחר פתרונות מקצועיים לשימוש ביתי 
קל, מהיר ופשוט, אשר יסייעו לך ולכל בני המשפחה לשמור על כף רגל בריאה 

ומטופחת:
"scholl fresh step"- תרסיס מונע ריח לנעל השומר על רעננות ומניעת ריחות 

לא נעימים למשך עד 24 שעות - לסובלים מהזעה מרובה ברגליים.
יחודית  "scholl dry skin instant recovery cream" – קרם עם פורמולה 
העור-  והתחדשות  בריפוי  ומסייעת  הרגליים  לכפות  עמוקה  לחות  המעניקה 

לסובלים מעקב סדוק, פצוע וכאוב מאד.
 הידעת? 

יסייע  נושמות  ושימוש בגרבי כותנה  יסודי של כף הרגל לאחר הרחצה  ייבוש 
במניעת התפתחות בקטריות ופטריות.

כף רגל רכה, בריאה וחלקה- ב-5 דקות!

חלקה  רכה,  רגל  מכף  ליהנות  וכדי  הרגל  בכף  ויבש  קשה  עור  למנוע  כדי 
ומטופחת- את לא צריכה יותר מדי. באמצעות שגרת טיפול ותחזוקה של מספר 

דקות ביום- תוכלי ליהנות מתוצאות מדהימות!
ראשית, יש להסיר את שכבת העור הקשה והמת מכף הרגל. זאת תעשי בעזרת 
הביתי  המוצר  שול.  מבית  החשמלית  הפצירה   -"scholl express pedi"ה
יהלום  המתקדם ביותר להסרת עור קשה מכף הרגל. הפצירה מצופה בגבישי 
לפצוע. או  להכאיב  מבלי  הרגל,  מכף  רבה  בעדינות  הקשה  העור  את  ומסירה 

 -"scholl velvet smooth" לאחר מכן, תוכלי להשתמש בתמיסת ההשריה 
תמיסה להרגעת כפות הרגליים, לרגליים רכות וחלקות כקטיפה.

להשלמת הטיפול, מומלץ להשתמש בסדרת תכשירי הקרמים של שול:
סרום מרוכז- המעניק לחות גבוהה ומרוכזת לכף הרגל

קרם לילה- המעניק לחות שנספגת ברגל לאורך כל הלילה ומותירה את כף רגלך 
רכה וחלקה

קרם יום- נספג תוך 30 שניות בלבד ואינו מותיר תחושה שומנית. מרכך את כף 
הרגל ושומר עליה מפני נזקים והתייבשות במהלך היום.

טיפוח  לשגרת  ממנה,  בחלק  או  כולה,  המוצרים  בסדרת  להשתמש  ניתן 
ובריאות קבועה.

 הידעת? 
היא הדרך הבטוחה  רגל מטופלת  כף  טיפוח כף הרגל הוא חלק מבריאותה! 

להמנע מנזקים ובעיות.

"שול"- מומחים לבריאות וטיפוח כף הרגל מ-1906

הרגל  לכף  מומחה  שול,  ויליאם  ד"ר  ע"י   1906 בשנת  הוקם   Scholl המותג 
הרגל  כף  בריאות  לשיפור  המביאות  ייחודיות  טכניקות  פיתח  הוא  משיקאגו. 
ומתאימות לטיפול בבעיות שונות הקשורות בה כמו: בעיות בכפות רגליים של 
חולי סכרת, בעיות הקשורות באורטופדיה ואימום של כף הרגל ועוד. מאז גדלה 
מוצרים  ל-1,000  מעל  מציעה  היא  וכיום  העולם,  ברחבי  והתפתחה  החברה 
המעניקים טיפול וטיפוח הוליסטי לכף הרגל: טיפול ומניעת בעיות, נוחות ביום 

יום וטיפוח.
 הידעת? 

פי  על  כשהכל  הטיפוח  תכשירי  מיוצרים  בהן  מתקדמות  מעבדות  ל"שול" 
נוסחות מדעיות מתוחכמות ובעלות יעילות מוכחת.

את מתרוצצת כל היום. מאכילה, מלבישה, עובדת, מנקה, מבשלת, מגהצת, 
מארחת ופעילה... זכרי: הכל עומד על הרגליים שלך. תשמרי עליהן בריאות.

היא נושאת אותנו בנאמנות לאורך כל היום, כל יום. התרגלנו להתייחס לכף הרגל שלנו 
כמובנת מאליה. עד... שהיא נאנקת מכאבים ומשדרת אותות מצוקה. אפשר וצריך לחשוב 

עליה,  לטפל בה, ולמנוע בה בעיות. 
את מוזמנת להכיר את "שול", מותג המתמחה

בטיפול וטיפוח כף הרגל, המציע לך את כל
הכלים לשמירה על כף רגל בריאה ומטופחת

 ש. גרין

"שול" – מה שאת צריכה לבריאות כף הרגל שלך

בחני את עצמך:
מצב בריאות כף הרגל שלי:

 רכה וחלקה כשל תינוק, תענוג
נעליים  עם  אבל  אסתטית,  לא  שהיא  וחבל  ויבש  קשה  מעור  סובלת   

סגורות ממילא אף אחד לא רואה
עד  מכאיבים  לפצעים  הפכו  כבר  הסדקים  אבל  אסתטית,  לא  מילא   

שקשה לדרוך וללכת

איזה מהנתונים הבאים נכון לגבייך:
 מעולם לא סבלתי מאי נוחות בכף רגלי. לא פצע, לא ציפורן חודרנית 

ולא מעור קשה 
 נעליים חדשות גרמו לי לשלפוחיות, ויש לי סדקים קטנים בעקב. אבל 

זה נראה לי נורמלי
היא  והקשה שלי, מביך למדי. אבל הצרה האמתית   העור המחוספס 

שפשוט כואב לי לפסוע ולפעמים אני ממש מתקשה ללכת

חשוב שתדעי כי כפות רגליים בריאות הן הבסיס לשגרת תפקוד בריאה. 
בעזרת טיפול מרפא עם מוצרי שול לעור סדוק ופצוע, ובהמשך באמצעות 
תחזוק של כף הרגל במשך דקות ספורות מדי יום, תשמרי עליהן בריאות 

ומטופחות.

פני לשירות הלקוחות של "שול" לקבלת ייעוץ והדרכה: 1-800-226922

את מוצרי שול ניתן להשיג 
ברשת סופר פארם, ניו פארם, שופרסל ובבתי המרקחת הפרטיים.



י"א בסיון תשע"ו 617/6/16

בנושאים  גבולות  הצבת  על  דיברנו  הקודם  במדור 
רוחניים ולימודיים. שאלנו איך אפשר לגרום לילד לקחת 
רק  זו  בעצם,  בכיף.  השיעורים  להכנת  ולהגיע  העול  את 
הכותרת. כי הנושא האמיתי  הוא  יחס נכון ומעצים לילד 

המתמודד. 
כשנדע לתת את היחס הנכון לילדים, הצבת הגבולות 
יותר אפקטיבית.  ותהיה הרבה  תיעשה מתוך מקום אחר 
בכל בית יש את הילדים שיותר מאתגרים אותנו כהורים, 
את  יש  מישורים:  בכמה  היא  איתם  כשההתמודדות 
המישור הלימודי, יש את הנושא של ההתנהלות הטכנית, 
את  גם  יש  שבבית,  האחים  ועם  איתנו  התקשורת  של 
ההתמודדות החברתית שכמעט תמיד קיימת. היא אומנם 
ההתנהגות  על  משליכה  מאוד  אבל  בבית,  מתרחשת  לא 
הילד  של  לעולמו  הצצה  ניתן  אנחנו  בהמשך  בבית. 

המתמודד. 
אבל כדי לענות על מה ששאלנו בפרק הקודם, נסביר 

בקצרה מהי נתינה אמיתית לילד.
שאלה: נניח שאתם צריכים איזו טובה ממשהו, אפילו 
ביקשתם ממישהו  קרים.  מים  כוס  כמו  טריוויאלי  משהו 
כוס  את  לקבל  נחמד  יותר  לכם  יהיה  איך  לכם.  שייתן 
כאן  אני  שלי.  אח  "בכיף,  לכם  שיגיד  מאחד  המים? 
בשבילך. שתה וגם לגמלך אשקה'. או מחבר שלו שימלא 
לכם שלושת-רבעי כוס באנחת השלמה אחרי שביקשתם 
לכם  יגיד  וגם  אתכם,  שמע  לא  הוא  כי  פעמים  שלוש 
"תיזהרו לא לשפוך", או יוסיף בטון רגוז, "קח, קח כמה 

שאתה רוצה".
החוכמה היא לתת לילד בצורה שהוא יקבל, לא בצורה 
שהוא ייקח. אם הילד לקח, לא פעלנו עליו בנתינה, והוא 
ואנחנו  ושוב,  שוב  אותנו  מנסה  עצמו  את  ימצא  שוב 

"ניסחט". 
וכאן יש אינדיקטור חשוב לגבי איכות הנתינה שלי. אם 
פספסתי  כנראה   - נרגע  לא  והילד  משהו  לילד  נותן  אני 
משהו. אני צריך לחשוב מחדש האם אני נותן לו את הדבר 

שהוא באמת זקוק לו.
כשבני לא רצה להכין שיעורים, אם לא הייתי מזהה נכון 
את הצורך שלו ביחס, ונותן לו את היחס בצורה הנכונה, 
יכול מאוד להיות שהייתי מבזבז זמן רב וכסף על מורים 
פרטיים והילד היה מבטא את המצוקה שלו בדרך אחרת. 

ואז אולי היינו מתחילים טיפולים רגשיים... 
מנסה  אני  לו,  שקשה  לילד  ובפרט  לילד,  נותן  כשאני 
עובר  מה  ולחשוב  אליו  להצטרף  שלו,  לעולם  להיכנס 
עליו. הוא יותר מכל צריך אותי כהורה, שאני פשוט אראה 
להצלחות.  שלא  וודאי  להספקים,  לא  קשר  בלי  אותו. 
הלב.  מכל  לתת  רצון  של  נקי  ממקום  היא  שלי  הנתינה 
שתקבל  שווה  לי  "היה  לילד  אומר  כשאני  מכך:  ויתרה 
אתה  כמה  ולראות  איתך  לשבת  ארוויח  שאני  כדי  עונש 

אוהב  יחס  של  בתרכיז  נתינה  ממני  קיבל  הוא  מקסים", 
רוח  קצרי  הורים  לו.  חסר  שהיה  מה  זה  בעצם,  ומעריך. 
יושבים עם הילד אבל בפנים המונה עובד על תעריף לילה 
כבר?  האלו  השיעורים  יגמרו  "מתי  קוצים".  "על  והם 
בכיתה ו' אני כבר הייתי. למה מגיע לי העונש הזה"... כך, 

ברור שזה לא יעבוד.
ניתן דוגמא קטנה להצצה לעולמו של הילד.    

קוקו  הילדים מאורגנים,  כל  בוקר. שיא הלחץ. כמעט 
לשלוימי.  שקשוקה  לשוקי,  שקל  למוישי,  שוקו  לשושי, 
עד  לבושה  אחת  גרב  המיטה,  על  יושב  עותניאלוש  ו... 
פרקי האצבעות, רגל אחת מתחככת ברגלי המיטה )גדלו 
יהיה  מי  יודעת  לא  והאמא  הלילה(.  במשך  הפטריות  לו 
הילד  או  לב,  מהתקפת  היא  כאן,  שיתמוטט  הראשון 

מבהלה מהצעקה שעוד רגע תברח לה מהפה. 
 ובלב היא שואלת את שאלת מיליון הדולר: למה. למה 

הוא עושה לי את זה כל בוקר? 
וחשבנו  ביחד  ישבנו  כבר  היא אומרת לעצמה,  )והרי, 
זקוק  הוא  זמן  כמה  ועוד  להתעורר,  לו  לוקח  זמן  כמה 

להתאושש ולעכל את זה שצריכים לקום. ובדקנו אם יותר 
לו  אטול  שאני  או  להתכרבל,  לחזור  ושוב  לקום  לו  נוח 
קרירים  מים  מעט  מעדנות  עליו  אתיז  ורק  במיטה  ידיים 
כדי לעזור לו להיכנס למצב של עירות טוטאלית ולהעביר 
אופן  בכל  מה  אז  למאונך.  מאוזן  ממצב  סופית  אותו 

פספסנו כאן?(
הילדים  כלל  בדרך  לב,  נשים  אם  כי  דוגמא,  רק  וזו 
שחולמים בבוקר, מאתגרים אותנו בעוד נושאים, ובעיקר 
להתעורר  שמתקשה  הילד  כלל,  בדרך  ההשכבה.  בשעת 
הוא גם הילד שבלילה "סחב" את הערב. ו"הוציא לנו את 
המיץ" עד שהוא נרדם. ילד כזה בדרך כלל אחרי שגערנו 
בו כמה פעמים, סביר להניח שהוא לא יקבל נשיקת לילה 

טוב. הוא הולך לישון, אפוא, נזוף. 
נקודה  זו  לישון?  הולך  לא  הוא  באמת  למה  למה,  אז 
למחשבה בשבילך ההורה החושב. למה לדעתך אחרי כל 

ההשתדלות הוא לא הולך לישון...
הצלחה, שמחה ונחת.

אם אנחנו עושים את הכל נכון, למה הילד לא הולך לישון בזמן פעמים 
רבות מידי? מה בעצם זועק ממנו? מה הוא דורש, ואנחנו לא שמים לב?

מתמודדים עם הגבול

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

חדש! שאלות למדור לרב אייזנבך בנושאי חינוך ניתן להשאיר בתא קולי 050-4143112

ממי תעדיפו לקבל כוס מים? מהאדם עם הפרצוף הזעוף, או מזה החביב בצורה בלתי רגילה?
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בין הפטיש לסדן
טוב יעשו חברי הכנסת של ש"ס, אם יעזבו רגע את השטויות שאמר או לא רמי 

סדן, ויתחילו  להתייחס לבעיות הבוערות באמת: הרפורמים שמבקשים דריסת רגל 
בכותל, והמקוואות שאולי הסוכנות תבנה עבור הרפורמים  וגם: מה היה חושב 

מקים הסיעה הירושלמית על קיום ועידה ל"שלומי אמונים" באוקראינה?

צריך לקוות שפרשת  רמי סדן תהיה מאחורינו, וכמה שיותר מהר,
אמר או לא אמר, זה כבר לא חשוב. צריך רק לראות את הגלים העכורים שהוא עשה, 
את מי הוא שטף בגל הזה, מי חגג על העניין ומי פתח את פיו על קיפוח יהודי מרוקו מאז 

קום המדינה.
לש"ס יש היום שבעה חברי כנסת, ורק אחד מהם קפץ ורץ עם שחר לשדרות, לחפש 
את "מסעודה משדרות". והאכזבה היתה גדולה. מסעודה הצעירה היתה בקניות בקניון. 
אז הובילו אותו למסעודה הקשישה והמבוגרת, והאיש נשא את כפיו ובירך אותה ברכת-

כנסת, והיא באה ושאלה את עצמה האם מעכשיו היא פטורה מארנונה?...
שלו  שההשכלה  שמונה  מקרית  טוראי  כנסת  חבר  הנוכחית  בקדנציה  קבלה  ש"ס 
ויש לאט לאט  ונעלמת מאיתנו  יודעים שהגזענות הולכת  וכשאנחנו כבר  נתונה בספק, 
כדי  הגיע  ח"כ  אותו  כהן(,  צביקה  יעיד  זה  )ועל  והספרדים  האשכנזים  בין  אינטגרציה 

להזכיר לנו שהוא כאן, והוא זה שנושא את דגל הגזענות.
עם  נפשינו  "תמות  והודיע  לא קפץ  ועדיין, אף אחד משבעת חברי הכנסת של ש"ס 
יותר עם הקואליציה. חבר הכנסת יצחק כהן  פלישתים, אנחנו בכל מחיר לא מצביעים 

אמר זאת פעם אחת, ונעלם.
ובכל  מיני מקומות עבודה,  כל  בין  נודד  וכבר שנים שהוא  סדן עלה מהונגריה,  רמי 
מקום הוא "מערבב". אבל לא הוא הנושא, אלא הג'ננה של אלו שקמו ורוצים להחזיר 

אותנו לפחונים ולצריפים של העליה ממרוקו.
לתזמורת הזאת הצטרפו חברים בקבוצות ה"וואטספ" ובאתרים של הרכילות ורמיסת 
האדם. כולם ניסו ללבות אש, אבל זה לא התרומם. אנשים נורמליים לא קנו את הסחורה 
הישנה הזאת, שאם רמי סדן אמר, אז צריך לקבוע צום, לכנס את מועצת החכמים, לדבר 

עם ראש הממשלה ולאיים על כל העולם.
בואו ננסה רגע להבין: לתפקיד שרמי סדן יקבל או לא יקבל, אין למעשה כל משמעות. 
אין למעמד שלו כל השפעה במערכת הערוץ בו הוא הוכתר ליו"ר הדירקטוריון של חברת 

החדשות שלו. הוא לא יכול לשנות תוכניות או לשנות תכנים.
אף אחד לא שאל איך יהודי שומר תורה ומצוות, חבוש כיפה, הולך לתפקיד של יו"ר 
ערוץ שמשדר שבעה ימים בשבוע ושמשדר תוכניות נגד היהודים החרדים בארץ ישראל 

עם תחקירים שנושאים אופי גזעני אנטי חרדי.
יותר מזה: אם חשבנו שהאיש שיכנס לשם ימתן את הכתבות והתחקירים, הכל עורבא 

פרח. אין לו השפעה על המערכת.

אבל יש דבר שמאד מציק. 
גדל פה דור של עיתונאים צעירים שלא עברו כל קורס לתקשורת וגם לא שימוש אצל 
עיתונאים וותיקים. כמו כן שדרנים ועורכי תוכניות צעירים שמנהלים אתרים או מגישים 

ועורכים תוכניות, ופתאום הכל מותר. אין שום בעיה לדרוך על אנשים בלי חשבון.
אנחנו מחפשים כל העת את אמנון לוי או אבישי בן חיים, אבל האמת היא שלא צריך. 
יש בינינו כאלה שמוציאים החוצה כל מה שנעשה בתוך הציבור החרדי, בלי חשבון של 
כמה נזק הם עושים, כמה עוגמת נפש הם גורמים לאנשים ונשים ועוד, ואי אפשר לעצור 
את זה. הם צמאים להוציא הכל החוצה. ואחרי שהם משחררים איזו ידיעה, לפעמים לא 
מגיבים  או  אחר  או  כזה  ברדיו  לשידור  שעולים  צעירים  פרשנים  גם  יש  בכלל,  בדוקה 
באתרים שונים, והקורא או המאזין המצוי לא יודע ברוב המקרים להבחין בין אלו לאלו, 
ואין  והוא בטוח שאם השדרן או הכתב מביאים סיפור, הרי שהוא במאה אחוז אמיתי 

לערער אחריו כי הכתב מקורב ויודע.
אני מקווה שאני כותב את הדברים לקבוצה מצומצמת, כי חלק גדול מהציבור החרדי 
לא מכיר את האתרים האלו, או לא מחובר לקבוצות הוואטסאפ או אפילו לא מקשיב 
מזדמן  בעתון  בהצצה  ומסתפק  ברוגע  חייו  את  חי  הוא  אחרת.   או  כזאת  למהדורה 
בחדר המדרגות, וממנו הוא נכנס לשטיבל ומטה אוזן לנאמר שם ומזה הוא מבין שיש 

התרחשויות בעולם או בארץ. 
חוץ  כלפי  עכשיו  להראות  מחויבים  ש"ס  של  הכנסת  חברי  דברינו:  לתחילת  נחזור 
יהיו רפורמים בכותל,  לי", אלא לדאוג לכך שלא  לי שתו  שהם לא מתעסקים ב"אכלו 

שהסוכנות לא תבנה מקוואות לרפורמים ועוד.
ותפסיקו לאיים על כל עובר-בטל הונגרי שחושב שהוא מהאליטה ואומר או לא אומר 

משהו. על זה לא עומדת היהדות הנאמנה בארץ ישראל.
ולסיום, בימים אלו חל יום פטירתו של הרב משה בלוי, האבא הרוחני של צעירי אגודת 
 - הירושלמית"  "הסיעה  היום  שקוראים  מה  את  בנה  ידיו  שבשתי  הירושלמים,  ישראל 
שלומי אמונים. הוא היה אוהב ארץ ישראל אמתי והעלה את ירושלים על ראש שמחתו. 
ועידה באוקראינה, במקום בעיר  אני חושב כעת, מה הוא היה אומר על הרעיון לקיים 

הקודש שזה המוטו של התנועה הזאת?
אחרת  סיעה  שתקום  לפני  זה,  על  פעם  עוד  יחשבו  שהמארגנים  שכדאי  חושב  אני 

שתייצג את הירושלמים הנעלבים והפגועים.

הרב ישראל גליס

לא צריך להתייחס לכל עובר בטל הונגרי. יש בעיות רציניות יותר לפנינו. רמי סדן
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החרדית  בתקשורת  שפורסם  במאמר  נתקלתי  במקרה,  ממש  האחרונים,  בימים 
בדיוק לפני 12 שנים, סוף חודש סיון שנת תשס"ד.

)רק  קרתה  לא  עדיין  ההתנתקות  השניה.  שרון  אריאל  ממשלת  ימי  הם  הימים 
)זוכרים?(,  "שינוי"  חברות  היו  בה  והממשלה,  כן(,  לפני  חודשים  כמה  עלה  שלה  הרעיון 
את  להרחיב  חיפש  שרון  לקרטע.  התחילה  הלאומי",  ו"האיחוד  )זוכרים?(  "המפד"ל" 

הממשלה, ופנה לחרדים. זו נקודת הזמן עליה נכתב אז המאמר הבא: 
כאן דבר פשוט מאד השבוע: אריאל שרון עם  ופוליטית, קרה  עניינית, טכנית  "מבחינה 
קצת  הכל.  זה  החרדיות.  המפלגות  לעבר  לפזול  החל  ומצוקתית,  רעועה  כך  כל  קואליציה 
מגעים, קצת שיחות, אוירת מו"מ באויר. אבל מבחינה פרשנית, מבחינת איך שהקורא בבית 
זכה לקרוא על ההתנהלות הזאת, קרה כאן דבר אחר לגמרי: סחיטה של תקציב המדינה. כך 
ייכנסו  החרדים  תקציביות;  דרישות  של  שורה  מציבים  החרדים  השבוע:  הדיווחים  נשמעו 
לקואליציה רק תמורת סכומים מסוימים. ובעיתונים, תמונות גדולות של מגבעות ושטרות, 
מאמרים שכותרתם 'כמה זה יעלה לנו'. פסטיבל שלם. הגדיל לעשות עיתון 'גלובס' שניתח את 
ההתרחשות הפוליטית כידיעה כלכלית טהורה: 'החרדים יעלו לשרון 300 מיליון ש"ח'. כך 
נכתב שם בכותרת, בלי בושה. כלומר, לחרדים אין חלילה עקרונות, אין קווי יסוד שמעניינים 
אותם, וגם גדולי התורה שלהם זה לא באמת רציני. רק דבר אחד משנה להם: המחיר. תמורת 

תשלום הם יתמכו בשרון, בפרס, במי שתרצו. 
רק  להישמע  צריכים  לשרון  ליצמן  בין  ובמו"מ  טהור  עסק  היא  שהפוליטיקה  לא  "זה 
שבתום  בטוח  לא  ובכלל  כושלת,  שוב  הישראלית  התקשורת  אבל  וחסידות,  השקפה  דברי 
לב, בסיקור החרדים. הרי גם כש'שינוי' מנהלת מו"מ על הצטרפות לקואליציה, יש לה שלל 
דרישות תקציביות. ובכל זאת, אף אחד לא אומר: 'המחיר של שינוי - כך וכך מיליוני שקלים'. 
בחינוך  השקעה  מסוימות:  מטרות  עבור  מסוים  סכום  רוצה  ש'שינוי'  מסבירים  הפרשנים 
הממלכתי, תקציבים מוגברים לתיאטרון וכו' וכו'. אפילו כשהמפד"ל מנהלת מו"מ לכניסה 
המפד"ל   - אלא  שקלים',  איקס   לשרון  תעלה  'המפד"ל  לומר  יעז  לא  כתב  אף  לממשלה, 
רוצה עוד איקס שקלים להתנחלויות, להקמת גושי התיישבות חדשים ולעיבוי ההתנחלויות 
הקיימות. אבל כשמדובר בג' וש"ס, כאן הטרמינולוגיה משתנה. פתאום כאן הכסף יענה את 
הכל. ואתה פשוט קורא את זה, ולא מבין למה לא מסבירים ש-300 המיליונים שהפוליטיקאים 
החרדים דורשים, מיועדים להחייאת הישיבות שתקציביהן קוצצו עד דק בשנה האחרונה? 
למה לא אומרים שהכסף הזה ילך בעז"ה גם להגדלה מחדש של קצבאות הילדים השחוקות, 
ולפתיחת עוד ועוד תלמודי-תורה? אלה לא ערכים לגיטימיים? אלה לא שאיפות הגיוניות של 

מפלגה ישראלית - חינוך, תרבות, זכויות סוציאליות? 
"יהדות התורה, כמו מפלגות כמו 'שינוי' ו'העבודה', לא מבקשת כסף. היא מבקשת סיוע 
למוסדות שלה. מי שיכול להחזיק מוסדות חינוך בלי כסף, בבקשה. מצדה של יהדות התורה, 
וסיר עם מיץ  נקניקיות פרווה, גמרות  יעבירו ישר לישיבות סטנדרים,  יתנו כסף, אלא  שלא 

פטל, בלי כסף. 
יגידו שהם מוותרים על הכל ודורשים רק את  יעזור לחרדים כלום. גם אם הם  "אבל לא 
'הוועדה למיגור נגע הסמים', בעיתון תהיה מן הסתם תמונה של סם ממכר ושטר של 100 
דולר. הבונטון, הלך הרוח בישראל, הוא שכל מה שהחרדים רוצים הוא אך ורק כסף. מטבעות, 
צ'קים, דולרים. כסף. וכך כל ראשי המפלגות והח"כים למיניהם הם אישי חזון ומעש. וגפני 

וליצמן? סתם רודפי בצע".
עד כאן המאמר ההוא, מתשס"ד. 

והנה כותרות מהשבוע, אמצע חודש סיון, שנת תשע"ו: "האוצר יעביר 100 מיליון שקל 
המדינה.  תקציב  הכבש:  בסולחה,  הסתיים  כחלון-גפני  "סכסוך  )'כלכליסט'(;  לישיבות" 
המדינה מתבקשת להעביר עוד 80 מיליון ש"ח לישיבות" )עמית סגל, ערוץ 2(; "כחלון: גפני 

סחטן, אני לא יכול לעבוד אתו יותר" )הדלפה מישיבת הממשלה(.
12 שנה עברו, ושום דבר לא השתנה.

בשבוע שעבר, ערב ראש חודש סיון, פינינו כולנו כמה דקות מהזמן, ואמרנו את 
תפילת השל"ה על גידול וחינוך הילדים. אבל מהראש שלי לא יוצאת כבר כמה 

שבועות דווקא תפילה אחרת שנכתבה על חינוך הילדים. 
זה שיר יפה ונוגע ללב, בשם "זכנו", שמופיע באלבום ישן של הזמר מנדי ורדיגר, האח 
של, אלבום שכוח במיוחד שלא זכה למי-יודע-מה הצלחה יתירה. כבר בזמנו אהבתי מאד את 
השיר הזה, את הרגש, את המילים, אבל לא ידעתי של מי הלחן הזה. בימים האחרונים, גיליתי 
את השיר הזה מחדש בזכות הבן של מנדי ורדיגר, הזמר ישראל ורדיגר, שמסתבר שמבצע 
ביצוע חדש לשיר הזה באלבומו האחרון, "אברכה". שם גם גיליתי שמדובר בלחן של לא אחר 
מאשר שלמה קרליבך. עוד לחן לא ידוע שלו, או לפחות כזה שאני מעולם לא הכרתי מקרליבך 
עצמו. ורדיגר האב "הלביש" את המילים למנגינה של קרליבך, הוסיף כמה מנגינות משלו, 
והפך את השיר לתפילה מיוחדת על הילדים, עם המון רגש והרבה כוונה. אפשר לשמוע את 

זה בכל תו בשיר. 

מזמן אני טוען שאין דבר כזה "שיר חסידי שקט". יש שיר רגש. אם יש בשיר הזה רגש, 
אם הוא מזיז משהו בלב, אז הוא שיר חסידי, הוא שיר טוב. ואם לא, אז הוא סתם עוד שיר.

אבל השיר הזה, כאמור, הוא לא עוד שיר. והאמת שהמילים שלו לבד, יפות ומאירות. אמנם 
לא ערב חודש סיון כעת, אבל עדיין נראה לי שהמילים טובות ומתאימות גם לי"א סיון, ערב 

שבת פרשת בהעלותך. והנה הן )מתוך תפילה להצלחת הבנים מספר התחינות והבקשות(: 

"רבונו של עולם, זכנו שיהיו בנינו מאירים בתורה, ויהיו בריאים בגופם ושכלם, 
בעלי מידות טובות, עוסקים בתורה לשמה. ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו 
ממולאים בתורה ובחכמה וביראת שמים. ויהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה, 

ותצילם מעין הרע ומיצר הרע, ומכל מיני פורענויות"

"והאיש משה ענו... מכל האדם", אומרת התורה בפרשת השבוע, פרשת בהעלותך. 
מה השבח הגדול בזה שמשה רבינו היה ענו? שאל רבי פנחס מקוריץ, וגם ענה: 
הגמרא במסכת סוטה אומרת שתלמיד חכם מותר שתהיה לו מעט גאווה. כמה? 
"שמינית שבשמינית". ואיך זה עובד? ובכן, כל אדם נידון לפי חכמתו. אם הוא יותר תלמיד 
חכם, אז השמינית שבשמינית שלו גדולה יותר. ואם הוא פחות תלמיד חכם, אז גם השמינית 

שבשמינית שלו, כנגזרת מכך, צריכה להיות קטנה יותר.
משה רבינו, היה תלמיד חכם גדול. כלומר, השמינית שבשמינית שלו הייתה יותר גדולה 
מכל אדם. אבל למרות זאת, לא הייתה בו אפילו שמינית שבשמינית של גאווה. ולכן אומרת 

התורה שמשה רבנו היה "ענו מכל האדם".

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שלקופאית  התברר  אז  אבל  בסופרמרקט,  קצרה  הכי  הקופה  עם  לתור  שהלכתם 
נגמר הכסף הקטן והיא בדיוק הולכת לפרוט; שההוא לפניכם עושה משלוח של 35 
ארגזים, שהרישום של כל אחד מהם לוקח רבע שעה; ושבדיוק היום הקודן שלה נדפק, וצריך 

לרשום את הספרות אחת אחת. בכל המוצרים.

סחטנים, רחמנים וגומלי חסדים
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"כשמתחדש לי חידוש או רעיון 
בסיפור, אתה מרגיש שזו מתנת 

שמים מוחשית וזה מרגש ומשמח"

בלייך י  נ חנ

מה יש לך

עם שמואל ארגמן

ר' שמואל רוט )ארגמן(, הסופר החרדי הוותיק ביותר. כותב כבר כ-45 שנה, והוציא עשרות ספרי ילדים 
ומבוגרים עד היום, וגם את סדרת הספרים התורנית, "שלמי שמואל"

מה זיכרון הילדות הכי מוקדם שלך?
ישיבת  של  משכנה  למקום  סמוך  ברק,  בבני  רוקח  בגבעת  גרים  היינו  ילד,  "כשהייתי 
סלבודקא. ויש לי זיכרון מגיל שלוש וחצי, של הערבים שהיו באים על גבי גמלים מהכפר 
הערבי ג'מוסין )כיום, שכונת רמת אביב( למכור בבני ברק תוצרת חקלאית. עד היום, אני זוכר 
היטב את הגמלים ההם, ועליהם ביצים, ירקות ופירות. זיכרון נוסף שלא אשכח קשור באבי 
ברק.  בבני  השבת'  'משמרת  את  זצ"ל  לנדא  והרב  החזו"א  בשליחות  שייסד  זה  שהיה  ז"ל, 
אני זוכר שבזמנו היו אופנוענים שניסו להיכנס בשבת לרחוב רבי עקיבא בבני ברק, והם היו 
גברתנים שאפילו ה'שומרים' פחדו מהם ולא הצליחו להתגבר עליהם. באו אז והזעיקו את אבי 
שהתפלל בבית כנסת בבניין ת"ת רבי עקיבא. אני כילד רצתי אחריו, וראיתי איך - בלי לחשוב 
הרבה - הוא פשוט נכנס אל תוך החבורה של הצעירים הללו, ומיד התחיל שם מאבק עד שאני 
כילד קטן חששתי לחייו. זה היה עבורי פחד אדיר כי חששתי לאבי. אבל בסוף הוא הצליח 
להתגבר עליהם ומנע מהם להיכנס לבני ברק. כשרצו לחזור על עקבותיהם הוא לא נתן להם 
לשוב ועיכב אותם עד מוצאי שבת. זכורני אף ששכנים מהאזור הביאו להם אוכל שיהיה להם 

מה לאכול עד צאת השבת"...
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

אצלו  שלמדתי  זצ"ל  ליפקוביץ  הגרמ"י  מרן  ורבי  מורי  היה  מאוד  עליי  שהשפיע  "מי 
בפוניבז'. הוא קירב אותי מאוד, כשם שקירב את כל תלמידיו. גם אחיי ז"ל למדו אצלו. 

בכל פעם שפגשתי אותו, גם עשרות שנים אחרי שלמדתי אצלו, הוא זכר אותי והתייחס 
אלי בחיבה. הוא בכלל זכר היטב את תלמידיו".

איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?
היה  זריצקי  הרב  'שימקה'.  בילדות,  שקראתי  זריצקי  דוד  הרב  הסופר  של  "ספר 
ואת  נפטר בגיל צעיר,  גדול הסופרים בציבור החרדי. הוא כתב הרבה אבל  לדעתי 
ספרו שימקה מאד אהבתי וקראתי כמה פעמים. הוא 'תפס' אותי, ובהחלט גם השפיע 

עליי. גם הספרים של הרב מאיר להמן מאד השפיעו עליי".
אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?

על תקופת  כרגע  כותב  גם  ואני  רבות  אישי כתבתי  באופן  לשניים:  זה  את  "נחלק 
האינקוויזיציה ועלילות שקשורות בה. זו תקופה שמעניינת אותי ואף חקרתי אותה 

רבות, אבל כמובן לחיות בתקופה הזאת לא הייתי רוצה... אם הייתי רוצה 
יהודה  ורבי  הרמב"ם  של  בתקופה  זה  מהעבר,  בתקופה  לחיות  ממש 

הלוי, תקופה שהיהדות פרחה בה ולימוד התורה התנהל - פחות 
או יותר - ללא הפרעות".

מה נותן לך סיפוק?
אני  תורה.  ללמוד  כל  "קדם 
ב"ה לומד באופן קבוע. ולאחר 
כותב  אני  הכתיבה.  מכן, 
שונים  נושאים  שני  על  כעת 
השבוע,  פרשיות  על  בתכלית, 
שני  יצאו  כבר  שממנה  כתיבה 
ספרים  שמואל',  'שלמי  ספרי 
בציבור,  מאד  התקבלו  שב"ה 

וספרי עלילה".
מה השיר שאתה הכי אוהב?
לשמוע  אוהב  מאד  "אני 
שטרייכר.  מיכאל  הזמר  את 
שמים.  יראת  בשירתו  שומעים 
שבת  אתו  להיות  לי  יצא 
אותו  שמעתי  וגם  שלימה, 
בתפילה לא פעם ולא פעמיים, 
שמים  ירא  שהוא  אדם  וראיתי 
יראת  משדרת  שירתו  וכל 
שמים. אם זה שיר ספציפי, אז 

את השיר 'אלוקי נשמה' שלו, וגם היצירות 'אלוקי נשמה' של יוסל'ה רוזנבלט ו'רזא דשבת' 
של יוסל'ה מנדלבאום. אלו יצירות אדירות".

מקום אהוב עליך במיוחד?
"הצפון".

רגע שמח במיוחד בחייך?
לחדש  אותי  זיכה  שהקב"ה  תורה  חידושי  בו  הכנסתי  לאור.  יצא  שלי  התורני  "כשהספר 

במהלך השנים. הבנות ופירושים בפסוקים שונים".
הרגע הכי עצוב בחייך?

"כשאבי ואמי נפטרו, לפני כ-25 שנה. היו אלה רגעים קשים מאד".
על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

"לא רואה רגע כזה. אני אומר תודה לד' על כל מה שכתבתי והספרים שפרסמתי, ולא מוצא 
משהו שאני מתחרט עליו".

מה מביך אותך?
"כשאני עושה טעויות".

מה מרגש אותך?
נתקע  אתה  לעתים  בסיפור.  רעיון    - הספרותית  ובכתיבה  תורה,  חידוש  לי  "כשמתחדש 
בעלילה ופתאום אתה רואה אור ויודע כיצד להמשיך אותה. עמדתי לא מזמן להוציא ספר 
'חור'  איזשהו  שיש  לכך  לבי  תשומת  את  הסב  והוא  היד,  כתב  את  לקרוא  למישהו  ונתתי 
בעלילה. ותודה לה' הגיע רעיון שסידר את הכל. זו מתנת שמים מוחשית וזה מרגש 

ומשמח".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?

"עסקתי בעבר בהוראה, ואני מניח שהייתי ממשיך בכך".
מה הסוד המקצועי שלך?

את  לי  נותן  הקב"ה  הקב"ה.  הוא  הסוד  לאמיתה,  אמת  וזו  כל,  "קודם 
לדברי  רעיונות  לי  שייתן  לקב"ה  מתפלל  אני  שבוע  סוף  בכל  הרעיונות. 
תורה על פרשת השבוע. וגם בתקופות שאני כותב ספרי עלילה, בכל בוקר 

אני מתפלל לקב"ה שייתן לי רעיונות ואת המילים המתאימות.
הפרק  בתוך  חלק  ואף  פרק  לסיים  מקפיד  תמיד  אני  המקצועי,  "ובפן 

במתח, כך שהקורא ירצה לדעת את ההמשך. זה הסוד היחיד".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

'בלתי צפוי'.  בינתיים,  "הספר האחרון בספרי העלילה שהוצאתי 
הוא ספר מיוחד במינו. כתבתי תשעה ספרי עלילה למבוגרים, 
שהוא  חושב  ואני  קוראים,  רבים  ונערים  ילדים  שגם 

המוצלח מבין כולם".
הצלחת  לא  שעוד  שלך  הכמוס  החלום  מה 

להגשים?
לי  יש  אבל  כזה,  חלום  לי  "אין 
שכתבתי  במקומות  להיות  רצון 
היסטוריים.  עלילה  ספרי  עליהם 
על  הרבה  כתבתי  למשל, 
ההיא,  והתקופה  האינקוויזיציה 
בפורטוגל  להיות  אותי  ומעניין 
זה  כל  שבהם  במקומות  ובספרד 

קרה, אבל לא יצא לי עד היום".
מה אנשים לא יודעים עליך?

פשוט.  יהודי  באמת  "שאני 
אנשים לעתים חושבים שסופר הוא 
פשוט  אדם  אני  אבל  מה,  יודע  מי 
זה  את  יודעים  לא  ואנשים  מאד 
כילד,  בעיניי,  שגם  זוכר  אני  עליי. 
הסופרים היו מורמים מעם, אבל אני 
יהודי פשוט כמו כולם. הקב"ה זיכה 
ולהבין  עלילה  ספרי  לכתוב  אותי 
אני  אבל  תורניים,  ספרים  גם  ולכתוב  פסוקים 

יהודי כמו כולם".
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הקמת  ימי  אלו  היו 
הקרב  ריח  המדינה, 
הרחובות  על  השתלט 
שררה  ובירושלים 
מפרעות  אימה 
קבוצת  הערבים. 
צעירים, חלקם תלמידי 
יוסף'  'פורת  ישיבת 
להילחם  לב  באומץ  יצאו 
בליגיון הירדני. בין הלוחמים 
היה אחד, נער בן 17, יעקב לניאדו שמו. לימים יהיה 
מוסד,  כסוכן  ישמש  הגבול,  משמר  ממייסדי  לניאדו 

ויכהן גם כמושל רפיח וראש עיריית עזה. 
עב  ספר  למלא  יכול  לניאדו,  יעקב  של  חייו  סיפור 
לסיפור  בהיקפה  שווה  הסוערים  חייו  מסכת  כרס. 
המופלג  בגילו  כיום,  אנשים.  וכמה  כמה  של  חייהם 
)85( מבלה לניאדו את ימיו בביתו בישוב הפסטורלי, 
צהריים  הגענו בשעת  עמו  הראיון  אל  אדומים'.  'כפר 
חמה, השרב מכה ממעל, והחום באזור הכפר הסמוך 

לים המלח גדול שבעתיים. 
בספר,  זיכרונותיו  את  לניאדו  העלה  שנתיים,  לפני 
הוא  ותוכנו  הספר  על  שמו.  והמולדת",  העם  "למען 
אריאל.  אוניברסיטת  של  חיים  מפעל  פרס  את  קיבל 
בחדר העבודה בביתו הוא מציג בגאווה את הפרס לצד 

עשרות תעודות הוקרה המכסות את קירות החדר. 
השלום",  עליהם  ואמי  לאבי  בירושלים  "נולדתי 
"אבי,  ישראל'.  ל'כל  בראיון  לניאדו  יעקב  פותח 
שהיה  היהודי  ביישוב  כרב  שימש  לניאדו,  דוד  חכם 
בנס  ניצלו  הוריו  המדינה".  קמה  בטרם  בירושלים 
הנטבחים  רוב  בעיר חברון. אמנם  תרפ"ט  ממאורעות 
ישיבת חברון, אך הוריו התגוררו בסמוך  היו תלמידי 
שלמה,  הבכור,  אחי  עם  יחד  בעיר  חיו  "הם  לישיבה, 

ואח נוסף שהיה בן חודש". 
אבא  הפרעות,  תחילת  לפני  שעות  שישי,  "ביום 
אמר  הערבים  שאחד  וסיפר  המכפלה,  ממערת  חזר 
כשהתחילו  היום,  במהלך  שלכם'".  היום  ש'מחר  לו 
היכן  היה  לא  אך  בבהלה,  היהודים  נמלטו  הפרעות, 
משפחה  שיש  להם  אמרו  הנס,  "למרבה  להימלט, 
לא  אבא  אז  אבל  עליהם.  לשמור  שמוכנה  ערבית 

מצא את התינוק, והתברר שהוא נשכח בבית. אחרי 
שחזרו מהבית, הם איבדו את הקבוצה. כך הגיעו 
לבית הכנסת אברהם אבינו, ראו מערה, והסתתרו 
בתוכה, ואז הם שומעים שני ערבים, אחד מהם 
אמר לחברו: 'תשמע, נדמה לי שיש כאן במערה 
'עזוב אותם, בא נלך  יהודים'. הערבי השיב לו, 

לשדוד', וככה ניצלו חייהם". 
וחילצו  הבריטים  השוטרים  הגיעו  למחרת 
את התושבים היהודים, השוטר הבריטי הסכים 
האב,  את  ולא  והילדים  האם  את  רק  לקחת 
אמא  אבא,  את  גם  לקחת  שישתכנע  "בשביל 
ריחם  הבריטי  השוטר  וכך  התעלפות  ביימה 

עליהם והסכים לקחת את האב".
ב'חיידר'.  הצעיר  יעקב  למד  בילדותו 
"היו  לניאדו,  מספר  אז",  של  "בירושלים 
של  מעמדם  נקבע  זה  פי  ועל  שכונות 
שכונת  הבוכרים,  שכונת  כמו  התושבים. 
שכונת  האורפלים,  שכונת  הכורדים, 
הייתה  עדה  כל  אונגרין.  ובתי  הפרסים 
למדתי,  שבו  "ב'חיידר'  שכונה.  מקימה 
שנקרא בזמנו 'כותאב', היו 30 ילדים מכל 
השכונות, מגיל 4 עד 11. החכם היה מלמד 

את הא' ב' במנגינה לכל הגילאים". 
הצעיר  יעקב  בלט  צעיר  מגיל  כבר 
לקרוא  ידעתי   6 "בגיל  בכישרונותיו, 
ללמוד  התחלתי  כבר   8 בגיל  ולכתוב. 
חבר   14 בגיל  יוסף'".  'פורת  בישיבת 
החשמונאים',  'ברית  לתנועת  לניאדו 
רוב  בית"ר.  של  דתית  ימנית  תנועה 
החברים בארגון שימשו ככח אדם מבצעי 
באותו  ו'ההגנה'.  האצ"ל  הלח"י,  לארגון 
המדינה,  הקמת  טרם  היה  שכאמור  זמן, 

היו 3 יחידות יהודיות שפעלו בהן לוחמים: 
חיל שדה, גדנ"ע ופלמ"ח.

את  האו"ם  אישר   ,17 בן  כשהיה   ,1948 במרץ 
יהודית.  מדינה  הקמת  על  ההחלטה 

מאבק  את  שפתח  הטריגר  זה  היה 
למוסלמים  היהודים  בין  הדמים 
חללים  שהפיל  מאבק  בירושלים, 
רבים, "בשלב הראשון זרקו עלינו 

 יעקב לניאדו בראיון 
בביתו שבכפר אדומים

סיפור חייו המופלא של תלמיד הישיבה שהפך ברבות השנים ללוחם, איש מוסד וראש עיריית עזה
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בגיל 14 יעקב לניאדו חבש את ספסלי 

ישיבת 'פורת יוסף', בגיל 17 לחם נגד 

הליגיון הירדני בירושלים, בגיל 25 היה 

ממייסדי משמר הגבול במדינת ישראל, 

מוסד  כסוכן  לשמש  נשלח   26 בגיל 

לאתיופיה  נשלח   30 ובגיל  בטורקיה 

במסגרת משימה ישראלית ביטחונית 

 סיפורו המופלא של הנער החרדי 

שהפך ברבות הימים לאגדה מהלכת 

  בשירות הביטחון 

בראיון ל'כל ישראל' 

משחזר לניאדו את מה שמותר 

מול  בלחימה  האימה  רגעי  לפרסם: 

שמירת  עם  ההתמודדות  הירדנים, 

שקיבל  והעיטור  בטורקיה  השבת 

בלעדי ראיון    אתיופיה  מקיסר 

יעקב אמסלם  צילומים: בועז בן ארי 

מ'פורת יוסף' 
לשורות המוסד

סיפור חייו המופלא של תלמיד הישיבה שהפך ברבות השנים ללוחם, איש מוסד וראש עיריית עזה
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מקלות ואבנים ולאט לאט זה החמיר ונעשה מסוכן. 
דרך  משה'  'ימין  לשכונת  אותנו  לקחו  אחת  פעם 
שהפגינה  ערבים  קבוצת  הייתה  בשער  יפו'.  'שער 
היה  לביניהם  בינינו  אכבר'.  'אללה  וצעקה  מולנו 
לא  הם  ממנו,  פחדו  שהם  בגלל  ורק  בריטי  שוטר 
התקרבו ליהודים. אם לא היה השוטר הבריטי, היו 

נפגעים יהודים". 
"שלושה  בפרעות,  היה  בירושלים  המאבק  שיא 
הייתה  העיר  ירושלים.  ביהודי  טבחו  הערבים  ימים 
כל  לשכונה.  משכונה  ללכת  ניתן  היה  לא  במצור. 
משכונה  ללכת  בשביל  מנותקות.  היו  השכונות 
לשכונה היה צריך ללכת בשיירה. זה היה המצב טרם 

מלחמת השחרור".
בגיל 17 בלבד, הצטרף יעקב לפלוגה הירושלמית, 
סדום  לעיר  המיוחס  בשטח  עמם  יחד  והתאמן 
המקראית, סמוך לים המלח. לאחר תקופת אימונים, 
באויב.  להילחם  בכדי  לירושלים  הקבוצה  חזרה 
לניאדו.  משחזר  בזיכרון",  לי  שחרוט  "התאריך 
רשות  ביקשתי   .1948 במרץ   7 שבת  ביום  "היה 
ממפקד הפלוגה שלי, אברשה תמיר, ללכת להיפרד 
מההורים. המפקד חשב שאני רוצה לברוח, הבטחתי 
אותי  ראו  שלי  כשההורים  להילחם.  חוזר  שאני  לו 
בבית, חשבו שאני חוזר הביתה ועוזב את הלחימה. 
ללכת.  שלא  אותי  לשכנע  ניסה  באצ"ל  שהיה  אחי 

אבל הייתי נחוש לצאת להילחם". 
לבית  מחוץ  אבא  עם  יצאתי  דקות,  כמה  "אחרי 
ואמרתי לו: 'אבא, אני לא יודע אם אחזור מהמלחמה, 
אם לא אחזור, אל תצטערו ותתנחמו באחי הקטנים'. 
אבא אמר לי: 'לך בני, וה' יהיה בעזרך. שני דברים 
אני מבקש ממך, אל תשכח שאתה יהודי. ואם תהיה 
במצב קשה, תגיד קריאת שמע ווידוי'. כך שלח אותי 

אבא למלחמה". 
ביום שבת, בשעה שש בבוקר יצאה השיירה לגוש 
לנו  עשו  שיף.  ישורון  היה  שלנו  "המפקד  עציון. 
ובמסיבה  לגוש,  אותנו  לפני ששלחו  פרידה  מסיבת 
יוצאים  אתם  'בחורים,  ואמר:  קצר  נאום  נשא  הוא 
ורבים  הניצחון.  ליום  עד  תחזרו  לא  שממנו  למקום 
מכם לא תחזרו כלל'. ככה המפקד אמר לנו ולמרות 
הקבוצה  עברה  'שנלר'  ממחנה  יצאנו".  הפחד, 
לנו  צועקים  היו  רגילים  "בימים  שערים,  מאה  דרך 
לשלום  לנו  נופפו  התושבים  יום  באותו  'שאבעס', 
בלי  עציון  לגוש  הגענו  למלחמה.  שפנינו  הבינו  כי 
שלב  באותו  האש  את  ירייה.  אף  עלינו  שנורתה 
הפנו הערבים לשיירה אותה החלפנו שיצאה לכיוון 
נבי  קבר  ליד  כבדה  אש  ספגה  השיירה  העיר.  מרכז 
כמה  לחלץ  והצלחנו  למקום  מיהרנו  אנחנו  סמואל. 
נפלו  קרב  באותו  עציון.  לגוש  אותם  והחזרנו  מהם 

17 חיילים". 
באותם ימים, בגוש היו ארבעה יישובים. שלושה 
מהם של הפועל המזרחי, ואחד של השומר הצעיר. 

בשעות היום לחמו הצעירים, ובלילות נמו את שנתם 
הנקרא   ,1892 בשנת  שנבנה  מנזר   – הרוסי  במנזר 
לעולי  אכסניה  שימש  המנזר  א-שער,  דיר  בערבית 
וכשפרצו  אחדים  נזירים  שכנו  במקום  נוצרים.  רגל 
הקרבות, הנזירים הסתלקו מהמקום והלוחמים תפסו 
כשהייתי  במנזר.  ישנים  היינו  "בלילה  המנזר.  את 
שילווה  חייל  מעיר  הייתי  לשירותים,  ללכת  צריך 
בכניסה.  מוצבים  שהיו  מהפסלים  פחדתי  כי  אותי 
לוחמים  שהביאו  כך  על  התרעם  הקצינים  אחד 

צעירים שפוחדים מהפסלים".
הגרלה  עשינו  הפסח,  חג  טרם  ימים,  "באותם 
ומי  ערב  ארוחת  ויאכל  הסדר  ליל  יעשה  מי  בינינו 
בליל  על שמירה  נפלתי  מזלי,  לרוע  יהיה בשמירה. 
הסדר, בעודי בעמדת השמירה, פרצתי בבכי. המ"מ 
הגיע ושאל אותי: 'לניאדו, למה אתה בוכה'. אמרתי 
לי:  אמר  הסדר.  ליל  את  לחגוג  הביתה  רוצה  שאני 
'אתה עוד תחזור בקרוב'. את הבית ראיתי רק אחרי 

שנה".

השבי בחברון
האחרון,  הקרב  הגיע  קרבות,  של  חודש  לאחר 
הקשה והמכריע ביותר. האש גברה, ורבים מחבריו 
הפצועים  את  שמעבירים  לי  אמר  "חבר  נפלו. 
לשם.  איתו  לבוא  ממני  וביקש  יצחק'  ל'משואות 
אם  משנה  זה  'מה  לו:  אמרתי  רציתי,  לא  בהתחלה 
נמות כאן או שם', אבל אחר כך השתכנעתי ויצאתי 
איתו מכפר עציון. בדיעבד התברר שבזכות זה ניצלו 
אחרי  גם  שלנו  בחיילים  ירו  הירדנים  הכוחות  חיי. 
זה  נכנעו, ואף אחד לא יצא משם בחיים. את  שהם 

שמענו כבר כשהגענו למשואות יצחק". 
ב'משואות יצחק' לקחו חיילי הליגיון הירדני את 
הנותרים לשבי לחברון, "ההעברה הייתה בליל שבת 
חברון.  למשטרת  מהגוש  שפונו  האחרונים  והיינו 
ישבנו בחצר המשטרה במהלך הלילה ובבוקר אנחנו 
אותנו.  להרוג  וקורא  שוצעק  אספסוף  המון  רואים 
ראש העירייה ג'עברי נשא נאום שטנה והייתי בטוח 

שזה הסוף, שלא אצא בחיים". 
אבל אז באה הישועה ממקום לא צפוי, קפטן של 
לאספסוף  שאג  בק,  חיכמת  בשם  הירדני,  הליגיון 
שלהם  החיים  את  מסרו  הם  שבויים,  'אלו  ואמר: 
בידינו. התחייבתי בפני המלך עבדאללה שלא תיפול 
שערה משערות ראשם'. הקהל ניסה למחות אך חיילי 
הליגיון הדפו את ההמון אל מחוץ לחצר המשטרה, 

"ככה ניצלו החיים שלנו". 
כשלושה  במשך  הקבוצה  הייתה  בחברון  בשבי 
הירדן.  לעבר  אותנו  העבירו  כך  "אחר  שבועות, 
נמצא  מי  ראיתי  ולא  לאהלים  אותנו  הכניסו  בלילה 
שלי  המורה  את  ורואה  מתעורר  אני  ובבוקר  שם, 
מהישיבה, חכם מרדכי ארביבו, שהיה מאנשי העיר 

העתיקה שלקחו כמה מהם לשבי. התברר שבין אנשי 
העתיקה היו רק כמה לוחמים בודדים. הירדנים כעסו 
כמה  מול  העתיקה  בעיר  לחמו  שהם  להם  כשהתברר 
חיילים בודדים, ולכן לקחו בשבי גם אזרחים תמימים".

משה  לו  "קראו  לניאדו,  מספר  השבויים",  "אחד 
שנאלץ  כך  על  מר  בכי  ובכה   ,80 בן  היה  הוא  יצחק, 
יצא  לא  שבחייו  אמר  הוא  ירושלים.  מגבולות  לצאת 
השבויים  אחד  ומירושלים,  העתיקה  מהעיר  מעולם 
ניחם אותו ואמר שעבר הירדן נחשב שטח ארץ ישראל 
מבחינה הלכתית". בשבי הירדני העבירו את השבויים 
"החיים  חודש.   11 היו  שם  ג'מאל',  אל  'אום  למחנה 
היו שם קצת קשים לתיאור". לאחר חודשי השבי, חזר 

לניאדו לישראל, שם שיקם את חייו.

בגבול הסורי טורקי
התגייס  המדינה,  קום  לאחר  שנים   4  ,1952 בשנת 
מסחרר.  בקצב  התקדם  שם  למשטרה,  הצעיר  יעקב 
יעקב את חביבה  הכיר  עם תחילת עבודתו במשטרה, 
חביבה  רעייתו  הראיון  במהלך  לה.  ונישא  אשתו, 

מעירה, "לא היה פשוט לחיות לצידו".
בשנים אלו, ימי הקמת המדינה, הצבא שלט במרבית 
במשטרה,  שירותו  בשנות  הביטחוניים.  המנגנונים 
לידי  הפנימי  הביטחון  אחריות  את  להעביר  הוחלט 
"הייתי ממייסדי  הגבול'.  'משמר  נולד  וכך  המשטרה, 
עברה  פנים  לביטחון  כשהאחריות  הגבול'  'משמר 
מהצבא לידי המשטרה", מספר לניאדו ומסביר: "לפני 

כן האחריות הייתה בידי צה"ל".
כשוטר  בתקופתו  המשעשעים  הסיפורים  אחד 
העירוני  הקו  את  לחצות  העז  כאשר  היה  בירושלים, 
מלחמת  עד  הירדנים  בשליטת  בחציה  שהייתה  בעיר 
השחרור ב-1967. "זה היה בשנת 52'', משחזר לניאדו. 
"הייתי קצין שיטור ולאחת הנזירות במנזר 'נוטרדאם' 
את  חציתי  השניה.  בקומה  מהחלון  השיניים  נפלו 
הגבול והרמתי את השיניים מן הרצפה. זו הייתה הפעם 
העירוני".  הגבול  את  עבר  ישראלי  שקצין  הראשונה 
ונצרבה  פורסמה  המנזר,  רקע  על  תמונתו  לימים, 

בתודעתם של הירושלמים שחיו באותה תקופה.
ועד  במהירות,  לניאדו  התקדם  הגבול  במשמר 
מהרה הגיעה הפניה מצד משרד ראש הממשלה, פניה 
ראש  למשרד  אותי  "הזמינו  בחייו,  מהפך  שחוללה 
הממשלה ושאלו אותי אם אני מוכן להצטרף למוסד. 
אמרתי שאני מוכן וכבר שנה לאחר מכן, בשנת 1953, 

בלילה היינו ישנים 
במנזר. כשהייתי 

צריך ללכת 
לשירותים, הייתי 
מעיר חייל שילווה 
אותי כי פחדתי 
מהפסלים שהיו 
מוצבים בכניסה. 
אחד הקצינים 
התרעם על כך 
שהביאו לוחמים 
צעירים פחדנים

בזמן שירותו במשטרת ישראל

מצעד צבאי בירושלים

במשימתו באתיופיה בעת כהונתו כמושל הצבאי ברפיח
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עברתי למוסד, היה זה זמן קצר לאחר המשפט 
של המרגל הישראלי אלי כהן".

ולאחר  מודיעין,  כרכז  במוסד  שימש  יעקב 
תקופה קצרה נשלח למשימה הראשונה מטעם 
עם  לניאדו  עבר  כך,  לשם  בטורקיה.  המוסד 
רוב  פעילותו,  ובמסגרת  לאנקרה,  משפחתו 

הזמן שהה בגבול הסורי-טורקי. 
חוץ  כלפי  החיים  מסורת,  שומר  "כיהודי 
כמוסלמי, היו קשים. מקרה שזכור לי במיוחד 
בשבת.  סיגריות  עישון  עם  ההתמודדות  היה 
הייתי מעשן 2 קופסאות סיגריות ביום, ובשבת 
אחת  שבת  בסיגריה.  נוגע  הייתי  לא  כמובן 
בצבא  קצין  עם  שוחחתי  בגבול,  כשהייתי 
בגבול  קבע  דרך  שהה  הוא  שגם  היוגוסלבי 
לא  אני  מדוע  אותי  שאל  הוא  הסורי-טורקי. 
הסיגריות  את  עלי  שאין  לו  אמרתי  מעשן. 
לשיעול  לי  גורמות  אחר,  מסוג  וסיגריות  שלי 
את  הייתה  קצין  שלאותו  שמסתבר  אלא  כבד. 
לי  הייתה  לא  אז  מעשן,  שאני  הסיגריה  סוג 
הדליק  הוא  לחיי,  שחששתי  ומאחר  ברירה 
והשתדלתי  לריאות  שאפתי  ולא  הסיגריה  את 

להפחית בחילול השבת".
לניאדו  חגג  שנה,  באותה  הסדר  ליל  את 
ולמחרת,  באנקרה,  משפחתו  בני  עם  יחד 
ביו"ט שני של גלויות, ירד לגבול הסורי. "את 
שהייתה  רכבת  עם  עושה  הייתי  לגבול  הדרך 
הדברים,  ומטבע  לחלאב,  מאיסטנבול  נוסעת 
מדובר  כי  הרכבת  יושבי  עם  מתיידד  הייתי 
התיידדתי  גם  נסיעה  באותה  ארוכה.  בנסיעה 
מנהג  היה  שלהם  ובתרבות  נוסעים,  כמה  עם 
הציע  הנוסעים  אחד  לידידים,  אוכל  שמציעים 
יכלתי לאכול כי היה פסח. אז סיפרתי  לי ולא 
לו שהטורקים האכילו אותי דג מקולקל ובגלל 
קלקול קיבה אני לא יכול לאכול כלום. זה לא 
יכולתי  לא  כעך,  לי  הציע  הנוסעים  אחד  עזר, 
אותו  והעפתי  ריסקתי,  לקחתי,  אז  לסרב 
חסה  רק  אכלתי  ימים  באותם  החלון.  דרך 

ואשכוליות. זה מה שהיה מותר".
על  מידע  מלקט  לניאדו  היה  אלו,  בנסיעות 
הנעשה בסוריה, שהייתה בשליטתו של אסאד 
אסאד,  אנשי  איך  נוראים  סיפורים  "היו  האב. 
מוסלמית  )קבוצה  העלאווי  לזרם  שהשתייכו 
אתנית שמקורה באסלאם השיעי. י"א( השתלטו 
על האוכלוסייה בסוריה. הסבא של אסאד היה 
אחראי להפצצת המסגדים ביום שישי, שזה יום 
התיפלה שלהם. הוא הפציץ את המסגדים של 
אלף  מ-20  למעלה  והרג  תותחים  עם  הסונים 

מוסלמים רק בגלל שלא השתייכו לזרם שלו".

כשהקיסר האתיופי 
התרגש

חזר  בטורקיה,  שירות  שנות  מספר  לאחר 
הגבול',  ב'משמר  לשרת  ושב  לארץ,  לניאדו 
ייסד. בשנת 1956, נשלח לניאדו  אותו כאמור 

את  לאמן  במטרה  הגבול  משמר  מטעם  לאתיופיה 
הישראלי  האינטרס  באריתריאה.  האתיופי  הקומנדו 
תמיכה  קיבלו  במדינה  המוסלמים  ברור:  היה 
ישראל  של  המרים  מאויביה  שהיו  ערב,  ממדינות 
בשנות הקמתה. אימון הכוחות איפשר שיתוף פעולה 

מצד האתיופים במלחמה כנגד המוסלמים.
"היו שם ארבעה זרמים", מסביר לניאדו. "נוצרים 
ובני פלאשמורה  קופטים, מוסלמים, עובדי אלילים 
היהודים  הדעות.  לכל  לא  אבל  כיהודים  שנחשבו 
ישבתי  כיהודים.  בהם  הכירו  לא  אתיופיה  במרכז 
באחת  מעניינת.  תופעה  וראיתי  וחקרתי  קצת  איתם 
הערים במדינה, "אקסום" שמה, התקיימה תהלוכה 
של נוצרים קופטים בה נשא אחד הכמרים ספר גדול 
עם כריכת זהב. כששאלתי מה הספר, אמרו לי שזה 
הם  אותו  תהילים  ספר  בעצם  שזה  דאוד"  "מזמיר 

מזמור דוד וזה היה הספר המקודש שלהם". 
לאחר שנתיים בהם שירת באתיופיה, הגיע לניאדו 
וסיפרתי  לחופשה קצרה בישראל, "פגשתי את אבי 
את  פגשתי  באתיופיה,  שלי  השירות  שבמסגרת  לו 
לי  אמר  אבי  המקום.  למלך  שנחשב  אתיופיה  קיסר 
שכשאפגוש אותו בפעם הבאה, אברך ברכת המלך, 
"ברוך שחלק מכבודו למלך בשר ודם", וכך היה: זמן 
קצר לאחר מכן, הקיסר החליט להעניק ללניאדו אות 
שהתקיים  "בטקס  במדינה.  השירות  על  הצטיינות 
בארמון הקיסר, הוא הודה לי על השירות. ביקשתי 
את רשות הדיבור ואמרתי: 'אדוני הקיסר, אני יהודי 
מלך  לברך  צריך  למסורת,  ובהתאם  מסורת.  שומר 
את  לראות  והופתעתי  בירכתי,  מיוחדת'.  בברכה 
אותי,  חיבק  הוא  התרגשות  מרוב  מתרגש,  הקיסר 

דבר שלא נהוג במקום".
לניאדו  שב  באתיופיה,  שירותו  שנות  לאחר 
שנים  שעבר  עד  הגבול',  ל'משמר  שוב  לישראל, 
בצה"ל,  עבודתי  "במסגרת  לצה"ל.  יותר  מאוחר 
אז  שהייתה  ברפיח  צבאי  כמושל  לשמש  מוניתי 
בשליטה ישראלית", מספר לניאדו. "כשהייתי מושל 
על  פעולה  משתפי  לי  היו  בחיילים.  צורך  היה  לא 
ימין ועל שמאל. ידעתי הכל על מה שנעשה ברפיח 

כי ידעתי איך למשוך אותם".
במקביל לתפקידו כמושל, שימש גם כנציג צה"ל 
סגן  "הייתי  במקום.  שפעלה  המשותפת  במפקדה 
מינו  בערבית,  טוב  ששלטתי  ומאחר  בצבא,  אלוף 
אותי לנציג צה"ל. במפקדה המשותפת היו שלושה 
- הנציג  ואני  קצינים: שוודי )מטעם האו"ם(, מצרי 
בינינו  ומדברים  יושבים  היינו  הזמן  כל  הישראלי. 
באנגלית. יום אחד יצא לי לשוחח עם הקולונל המצרי 
השפה,  את  דובר  שאני  לגלות  שהופתע  בערבית, 
כשהקולונל  רגילה.  בלתי  בצורה  התיידדנו  ומאז 
היינו  בשיחה,  מתערב  היה  האו"ם  מטעם  השוודי 
אומרים לו שאנחנו מסתדרים בינינו ולא צריכים את 

התיווך שלו". 
הוגשה  רפיח,  של  הצבאי  כמושל  כהונתו  בזמן 
בקשה למדינה מטעם 80 אלף בדואים תושבי רפיח 
לישראל  "הצעתי  ישראלית.  אזרחות  לקבל  שחפצו 
לקבל אותם ולספח את השטח הזה, אמרו לי: 'חסר 

לנו ערבים בארץ?' וסירבו לבקשה שלהם".
הולידו  הערבי,  המגזר  עם  והיכרותו  הרב  ניסיונו 
הישראלי  לסכסוך  באשר  מקוריות  תובנות  בקרבו 
לניאדו,  טוען  לדעתי",  הבעיות  "אחת  פלסטיני. 
"היא שהמנהיגות שלנו לא מכירה את המנטליות של 
המוסלמים. הסכסוך הוא יהודי-מוסלמי ולא יהודי-

מאז  אלא  מהיום,  לא  זה  ערבים.  יהודים  יש  ערבי. 
שמוחמד עלה לשלטון".

"התיאוריה שלי היא שמוחמד רצה לייצר ב'מכה' 
)עיר המקודשת לאיסלאם – י"א( את הדת המוסלמית 
בערב  עיר  ל'מדינה',  הלך  והוא  אז  לו,  נתנו  ולא 
הסעודית. באותה עיר, שלטו היהודים, בבעלותם היו 
אדמות ו'נאות מדבר' למכביר. בהתחלה היה מוחמד 
שיכול  שראה  אחרי  היהודים,  עם  טובים  ביחסים 
עליהם, הוא החל לשלוט בהם והוציא להורג כ-10 
אלף ראשי בתי אב יהודים. בכסף שלקח מהיהודים 
ועם הכח והכסף הזה,  הקים את האיסלאם במדינה 

הוא הלך ל'מכה''.

"התנגדתי למסירת 
שארם א-שייח"

הגבול,  במשמר  שנים  מספר  לאחר   ,1976 בשנת 
במטה  המבצעים  מדור  ראש  לתפקיד  לניאדו  מונה 
הארצי של משטרת ישראל. בין היתר הופקדה בידו 
את  גם  שכללה  שלמה  מרחב  יחידת  על  האחריות 
חצי האי סיני שהיה בשליטת מדינת ישראל. "הנחתי 
את אבן הפינה לעיר 'ימית' שנבנתה בפתחת רפיח. 
לאחר שנים מנחם בגין נתן את ההוראה לפנות אותה 

והרסו את כל העיר ומסרו אותה למצרים".
מפיקים  "היינו  לניאדו.  מספר  שנים",  "באותן 
למדינת  תצרוכת הדלק  כל  את  בסיני  הנפט  משדות 
מכרה  את  בשנה".  נפט  טון  מיליון  שישה  ישראל. 
הזהב הזה העניקה ישראל שנים מאוחר יותר למצרים 
במסגרת הסכם השלום. "אני אמרתי לכולם שלעולם 
הדלק  כל  למצרים.  שייח'  א  'שארם  את  יחזירו  לא 
היה שלנו ולא היינו צריכים לשלם עליו אגורה, אבל 
בסוף יצא, לצערי, שאני אישית הייתי צריך לחתום 
ראש  כי  למצרים  שייח  א  שארם  מסירת  הסכם  על 

הממשלה מנחם בגין החליט". 
לניאדו  היה  במשטרה,  מבצעים  מדור  כראש 
שהיו  דיפלומטים  אבטחת  על  היתר  בין  אחראי 
גרמניה,  קנצלר  ביקר  אחת  "פעם  בארץ.  מבקרים 
נחת,  כשהמסוק  הליקופטר.  עם  למצדה  יצאנו 
קפצתי החוצה ולפתע ההליקופטר התחיל לדרדר". 
בשלב זה היה ברור כי האירוע יסתיים באסון מאחר 
את  למחוץ  צפוי  היה  המסוק  של  הכבד  שמשקלו 

נוסעיו. 
"הייתי בטוח שזה הסוף, הקנצלר היה בפנים ולצד 
הדרך הייתה תהום פעורה בעומק עשרות מטרים". 
בטלוויזיה  ששודרו  המשעשעות  התמונות  אחת 
את  בידיו  לבלום  לניאדו  כשניסה  הייתה  מהאירוע, 

הייתי סגן אלוף בצבא, 
ומאחר ששלטתי טוב 
בערבית, מינו אותי 

לנציג צה"ל במפקדה 
המשותפת בה היו 
שלושה קצינים: 

שוודי, מצרי ואני - 
הנציג הישראלי. כל 
הזמן היינו יושבים 
ומדברים באנגלית. 
יום אחד יצא לי 

לשוחח עם הקולונל 
המצרי בערבית, ומאז 
התיידדנו בצורה בלתי 

רגילה

מחזיק בידיו את האות שקיבל מידי קיסר אתיופיהתעודות הוקרה שקיבל בימי חייו

עם קיסר אתיופיה
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השנים עפו טסו בנחת
הזדקנה החבריא כדין

לרב זלמן צמחה הקרחת 
לדן הורביץ שלושה נכדים
יום אחד בא אל סבא הנכד
ויבקש, בטפסו על ברכיו

שציזבט כשהיה עוד צעיר ושובב 
אוי נכדי אל תשאל מה עשיתי

התגרד הזקן וענה
אוי שבוי מלחמה אז הייתי 

של צבא עברי הגנה.
לחזית גוש עציון הלכתי 
שם שמרתי ימים ולילות
ולבסוף לי נמאס ונכנעתי

ובשבי בחרתי להיות
ונובא לארצו של עבדאללה

למדבר הנקרא אום אל ג'מאל
בשובינו אמרו בו תרבצו אינשאללה

6 שנים בזיעה בעמל
שם ישבו ותיקי נהריים 
שהזרימו חשמל לכפרים
שם ישבו מגיני ירושלים 
ולבסוף הצטרפו הגזרים

נהנינו מיחס גבוה
לטיפות באופנה ערבית 
וחייל שיעז בי לנגוע 
נשלח להיהרג בחזית

חדשות כל בר נש שם השמיע
ממאה מקורות הושמען
הלגיון כבר לחיפה הגיע

הצבא העברי בעמאן
אוי נכדי, לשוני כבר ניחרת
לך שחק עם אחיך יצחק
תשחקו בצבא ומחתרת

אך שבוי אל תהיה במשחק
מכתבים מהארץ הגיעו
הביאם המיסיה קורבזה

הם אלינו יגיעו אינשאללה 
כשנצא מהשבי הזה

שיר 
השבויים

שיר שחיבר אחד היהודים 
שנפל בשבי הלגיון 

הירדני בחברון המתאר 
את עלילות חייהם של 

היהודים השבויים

בסיום הראיון מבקשת רעייתו, חביבה, לציין סיפור 
בו הייתה מעורבת בזמן שירותו בטורקיה. היה זה מיד 
בזהות  כמובן  "חיינו  טורקיה,  בגבול  שהוצב  לאחר 
גם  לחיות  ארבע שצריך  בן  ילד  עם  גם  והיינו  בדויה, 
הוא בזהות בדויה והיה צריך לשמור עליו שלא יפלוט 
מילה אחת בעברית. הסתובבנו באנקרה וחיפשנו דירה, 
עברנו כמה בתי דירות ולא מצאנו שום דירה". ערב חג 
הפסח התקרב ובני הזוג המשיכו בחיפושיהם, "באחד 
מבוגרת  אישה  פנינו  את  קידמה  הדירות,  מבנייני 
שהציעה לנו לשכור את הדירה מול דלת ביתה, לאחר 
לנו  ועזרה  אותנו  ללוות  המשיכה  הסתדר  לא  שזה 

לשכור דירה שנמצאת בבניין בו התגוררה". 
ערב החג הגיע, האם רכשה את המוצרים לחג והחלו 
דפיקות  נשמעות  "לפתע  הסדר,  ליל  לקראת  ההכנות 
בדלת, יעקב קיבל שחרור לחג. באותו שלב אני בכלל 
כדי  לדעת  לא  העדפתי  בעיקר  מעשיו,  מה  ידעתי  לא 
לא להיות דאוגה, שמחתי והייתי מאושרת על הפתעת 

החג, וכך התארגנו לחג". 
הסדר',  'ליל  את  החלו  הזוג  ובני  הגיע,  החג  ליל 
"לאחר אמירת 'הא לחמא עניא...' אנו שומעים דפיקות 
את  לחשוף  לא  בכדי  עקשניות,  אבל  מהוסות,  בדלת. 
ניגשתי לדלת  יעקב שכולם כבר הכירו בזהות בדויה, 
במציאת  לנו  שסייעה  המבוגרת  השכנה  את  וראיתי 

ניסיתי  באידיש,  לדבר  והתחילה  חייכה  היא  הדירה. 
לחדר  לכתפה  מעבר  הצצתי  כאן,  קורה  מה  להבין 

המדרגות החשוך בניסיון להבין אם ישנה מלכודת".
הבית  בעלת  בדבריה,  המשיכה  המבוגרת  השכנה 
הכניסה אותה פנימה, והופתעה כאשר השכנה החלה 
חוץ  באידיש  אחת  מילה  מבין  שלא  "יעקב  לבכות, 
התחלתי  קורה.  מה  להבין  מנסה  מ'גפילטע-פיש', 
סיפורה  את  ממנה  שמענו  ואז  דבריה,  את  לו  לתרגם 

המופלא".
מתברר ששכנתם היא יהודיה שנחטפה על ידי שייח' 
מוסלמי, "היא הגיעה עם משפחתה מאודסה שברוסיה 
ככנרית,  עבדה  היא  הברזל.  מסך  לפני  עוד  לתורכיה, 
וערב אחד, כאשר ניגנה בהופעה מול עשירי תורכיה, 
עלה אחד השייח'ים לבמה והחליט שהיא הופכת להיות 
אשתו, מאותו רגע היא הפכה בעיניו למוסלמית. היא 
סיפרה ש-60 שנה היא לא ראתה ולא שמעה יהודים".

מסתבר שבזמן עריכת ליל הסדר, אמר הפעוט כמה 
יהודים.  שהם  מכך  הסיקה  והשכנה  בעברית,  מילים 
"ליל הסדר הזה היה היחידי שהיא חגגה לפני מותה", 
עריכת  בטקס  האריך  "יעקב  לניאדו.  חביבה  מסכמת 
לה  שחסרה  מהיהדות  קצת  עוד  לה  לתת  כדי  הסדר 

במשך כל השנים הללו".


חביבה לניאדו, רעייתו של יעקב מספרת על ליל 
הסדר החשאי שערכו בטורקיה שבמהלכו נשמעו 

דפיקות עקשניות בדלת

היהודיה שנחטפה 
ע"י השייח' המוסלמי

 50 השוקל  ההליקופטר 
טון, "לבסוף נהג המסוק 
את  שמנעה  פניה  ביצע 
שהיה  הכלי  הידרדרות 
זה  קשות.  לאבדות  גורם 

היה ממש נס".

"השארתי 
את 

הדמוקרטיה 
במחסום 

ארז"
בשנת  היה  החזיק,  בו  האחרון  הרשמי  התפקיד 
1990, אז מונה לראשות עיריית עזה, שהייתה בשליטה 
כיהנתי  חודשים  שלושה  "במשך  ישראל.  של  צבאית 
בתפקיד ראש עיריית עזה מטעם משרד הפנים. ניסיתי 
להוציא את העיר מהגירעון בו הייתה. כבר בהתחלה 
היום  של  שהערבים  המקומי  המושל  סגן  לי  הבהיר 
הם לא הערבים של זמן רפיח. הבעיה של עיריית עזה 
הייתה בעיה נוראית. כל חודש גירעון של חצי מיליון 

שקל".
שיתף  לא  אחד  אף  המחלקות.  ראשי  את  "אספתי 
החלטתי  ברירה,  לי  הייתה  שלא  מאחר  פעולה. 
והתחלתי  ארז  במחסום  הדמוקרטיה  את  'להשאיר' 
לעבוד בשיטות שלי. זימנתי כל ראש מחלקה למשרד 
אחד  כל  העירייה,  התנהלות  על  אותו  ותחקרתי  שלי 

הפיל את האשמה על אחרים". 

לאחר  רק 
עצמאי  בירור 
גילה  שערך, 
פרט  לניאדו 
"לפי  מדהים: 
החוק המצרי, 
ה  א י צ י ה
ה  י ס נ פ ל
בגיל  היא 
אלא   ,50
י  ת י א ר ש
ת  ו מ י ש ר ב
וכמה  כמה 
פחות.  לא   .90 בגיל  היו  הרישומים  פי  שעל  עובדים 
העובדים האלה היו מקבלים משכורות גבוהות למרות 
שהיה ברור שהם לא עובדים ולא יכולים לעבוד. אחד 
ומציל   90 בן  הים.  בחוף  מציל  היה  אפילו  העובדים 
בחוף הים. סיפרתי לממונים עליי והם הציעו לי לחדול 
הסבירו  הם  זו.  להתנהלות   פתרון  למצוא  מהנסיונות 

שזו המנטליות במקום ואי אפשר לשנות את זה". 
לפני מספר שנים, סיכם לניאדו את סיפור חייו בספר 
שעליו קיבל כאמור פרס מפעל חיים מטעם אוניברסיטת 
דאז,  המדינה  נשיא  שיגר  הספר,  הוצאת  עם  אריאל. 
על  לו  הודה  בו  ללניאדו,  מיוחד  מכתב  פרס,  שמעון 
שירותו למען מדינת ישראל. "ברצוני להודות לך על 
ספרך בשירות העם והמולדת", כתב הנשיא ללניאדו. 
בחובו  טומן  בספר,  לספר  היטבת  אותו  חייך  "סיפור 
הדור  הספר  דרך  ואמונה.  שליחות  ותחושת  מסירות 
הנשיא  וההיסטוריה".  הדור  את  להכיר  יזכה  הצעיר 
הבאים  לדורות  "הענקת  באמרו:  מכתבו  את  חתם 

מתנה יקרת ערך".


בראיון עם כותב השורות



שעות פתיחת החוף:
בקיץ - 7:00-18:00

בחורף - 7:00-16:00  
 ימי פתיחה: א-ו' ,

 בערבי שבתות וחגים
עד שעה לפני כניסת 

החג/שבת.
החוף סגור בשבת 

ובמועדי ישראל.
 

חוף טוב, 
הכל טוב!

מהיום, החוף הנפרד בים המלח
משודרג למהדרין!

בס"ד

משרד התיירות והחברה להגנת ים המלח, שמחים לבשר 
לכם על שיפוץ וחידוש החוף הנפרד בים המלח.

במסגרת המהלך, בוצעו שינויים, בהתייעצות עם רבנים ופוסקי הלכה, על מנת 
להבטיח את רמת הצניעות בחוף והתאמתו לקהל שומרי המצוות, כגון: הגבהת גדר 
ההפרדה הקיימת בתוך המים והארכתה, הארכת המחיצות גם בתוך החניון עצמו, 

והרחבת שטח הרחצה של קהל המתרחצים בחוף הנפרד.
כמו כן, נעשו בחוף מספר שינויים להגברת הנגישות לבעלי מוגבלויות.

החוף ממוקם במתחם התיירות חמי זוהר, צמוד לחוף הציבורי חמי זוהר, דרומית 
למלון הרודס )מוריה לשעבר(.

הנכם מוזמנים לבקר וליהנות למהדרין!
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"אחרי חג השבועות שמעון היה צריך להתחיל לשמוע 
שידוכים, הקדוש ברוך הוא אמר, נחתן אותו ביום 

החתונה שלי ואת השבע ברכות אנחנו עושים כאן בבית. 
באים אנשים, מברכים"  "כשהאחים היו צריכים משהו, 
היו מרימים טלפון לשמעון, הוא היה ידוע בכח הנתינה 
שלו, בלב הענק שלו"  "כשהקב"ה לוקח קרבן, הוא יודע 
שהאיברים הפנימיים הם כשרים כי הוא רואה את הקרבן 
עוד לפני שהוא מקריב אותו"  "מעל עשרת אלפי פרקי 

תהילים אמרו אנשים ביום שישי ובשבת, איך הייתה 
יכולה להיות התעוררות"  "הקב"ה רוצה לגאול אותנו, 

אז הוא עושה מקרים שחורגים מהמציאות, זה מקרה חורג: 
בדרך כלל ילדים קוברים אבא ולא אבא קובר ילדים"  

"עכשיו, כשהוא נמצא בשמים, הוא רואה את הזכויות של 
כל אלו שהתפללו ועשו"  יממה לאחר פטירתו הטראגית 
של בנו, הרה"ג מיכאל לסרי בראיון מטלטל ורווי אמונה

יעקב אמסלם

"

"

יש חשבונות 
שמים שאני 

לא יודע
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סלון הבית הצנוע של משפחת 
לסרי בבני ברק, ישבו השבוע 
ובני  האחים  הגדול,  האב 
דרגש  על  שפופים  המשפחה 
מעכלים  לא  עדיין  האבלים, 
של  הפתאומית  הפטירה  את 
יוחאי  פרח המשפחה, שמעון 
בדמי  שנקטף  ז"ל,  לסרי 
הים  בחוף  שטבע  בעת  ימיו 
וחג  בערב שבת  אשדוד  בעיר 
השבועות. רק לפני מעט יותר 
יקירם  את  ליוו  הם  מיממה 
באבחה  פסקו  חייו  להאמין.  ממאן  והלב  האחרונה,  בדרכו 

והותירו את בני המשפחה המומים וכואבים.
העצב ניבט מכל פינה בבית, אך נדמה כי האמונה החזקה של 
בני המשפחה, אותה נוסך האב הדגול ועתיר הזכויות הרה"ג 
הנכנס  אדם  כל  מה.  במידת  הכאב  על  מחפה  לסרי,  מיכאל 
בשערי הבית לנחם את האבלים, יוצא מחוזק משנכנס. "נכנסנו 
לחזק ויצאנו מחוזקים", אמרו המנחמים. בשעות הערב, עברה 
המשפחה לאהל גדול שהוקם בחצר הבניין, שם התאסף המון 

רב והקשיב לדברי החיזוק שנאמרו על ידי הרבנים. 
לשמוע  להתחיל  צריך  היה  שמעון  השבועות  חג  "אחרי 
ל'כל  מצמרר  בראיון  לסרי  מיכאל  הרב  חושף  שידוכים", 
החתונה  ביום  אותו  נחתן  אמר,  הוא  ברוך  "הקדוש  ישראל'. 
הזמן  זה  שבועות,  של  מוסף  התפללו  כשאנשים  בדיוק  שלי, 
הכי חשוב. ידוע שמוסף של חג השבועות יותר חשוב מתפילת 
בזמן  הזה,  בזמן  ובדיוק  הקב"ה.  של  חתונתו  יום  זה  נעילה, 
מוסף, הקב"ה לקח אותו. זו חתונה אמיתית. הקבה לקח את 
פטירת  בזמן  המלך,  דוד  פטירת  בזמן  בדיוק  שלו  הנשמה 
הבעש"ט, בזמן הזה בדיוק נוצרה החתונה הכי גדולה בעולם".
זה  כי  בחודש,  יב'  עד  תחנון  אומרים  לא  שבועות  "אחרי 
שבעה ימים שקשורים עדיין לחתונה. זה כמו שבע ברכות. ואת 
השבע ברכות אנחנו עושים כאן בבית. באים אנשים, מברכים", 
מוסיף הרב לסרי. "עכשיו אנחנו יודעים שהוא נמצא במקום 
טוב. כשהקב"ה לוקח קרבן, הוא לוקח אותו עם כל הטהרה 

שבו. כשרואים את זה בצורה הזו. הכל מובן".
שבועות,  יום  בבוקר  לבוראה  נשמתו  את  השיב  שמעון 
בעת שאביו, הרב מיכאל לסרי שהה בדימונה, שם הוא נוהג 
לערוך את סדר ליל שבועות מידי שנה. "כל שנה אנחנו נוסעים 
לדימונה לחגוג את שבועות", הוא מספר במהלך הראיון. גם 
לוותר על המנהג עף אף מצבו  השנה, החליט הרב לסרי לא 
מה  שמענו  לדימונה,  בדרכנו  היינו  החג  "בערב  בנו,  של 
ומיהרנו  פרסה  עשינו  ומיד  החייאה,  לילד  שעושים  שקרה, 
לנו שעושים לילד סדרת בדיקות  לבית החולים. הרופא אמר 

והתוצאות יגיעו בחג עצמו ורק אז נדע מה עושים. 
שנה",   25 לפני  שם  שפתחנו  עניפה  קהילה  יש  "בדימונה 
רבים החוזרים בתשובה,  "יש שם צעירים  מסביר הרב לסרי. 
לישיבה.  ללכת  חלמו  שלא  כאלה  גם  לישיבות,  הלכו  הרבה 
ושומעים  צעירים  כ-400  מגיעים  שבשבועות  יודעים  כולם 
שיעור כל הלילה. כך זה במשך שנים. בחג הזה הייתה תחושה 

שהולך להיות ליל שבועות שלא היה כמוהו בעולם".
להישאר  והחליט שלא  בדעתו  לסרי  הרב  נמלך  זה,  בשלב 
הלימוד  רמת  את  להחליש  עשוי  שהיה  מה  החולים,  בבית 
בישיבה בדימונה, "השארתי את הילדים בבית החולים ונסעתי 
לדימונה. הבנתי ששום תועלת לא תצמח מזה שאני ישאר שם. 
התועלת הכי גדולה שיכולה להיות, זה ללכת ולעשות את זיכוי 

הרבים בדימונה". 
קבלות  וקיבלו  הקהילה  בני  התפללו  החג  במהלך  ואכן, 
שזיכוי  סיפרו  הקהילה  "אנשי  יוחאי,  שמעון  של  לרפואתו 
רבות.  שנים  היה  לא  ובחג,  בשבת  שם  שהיה  כמו  הרבים 
במהלך השבת והחג, בחורים צעירים קיבלו על עצמם קבלות, 
חלקם לא ידעו עד עכשיו מה זה תורה, וכעת, בעקבות המקרה, 

יוחאי.  קיבלו על עצמם להגיע לשיעורים לזכותו של שמעון 
את כל הזכויות האלה, לקח הקב"ה ואסף אותם".

 "כולם הכירו את הלב הענק שלו"
'וכדאי  חז"ל:  תורני באמרת  חידוש  מזכיר  אחד המנחמים 
מעיר  אז,  או  הדחק'.  בשעת  עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא 
הרב לסרי ומספר על גדלותו של הנפטר, "כולם ידעו, בעיקר 
הילדים, שכשהיו צריכים משהו, היו מרימים טלפון לשמעון, 
הוא היה ידוע בכח הנתינה שלו, בלב הענק שלו. לכל אחד היה 

עוזר. לא סירב לאף אחד". 
מאיפה הכוחות, אנחנו שואלים.

"יש כלל ידוע: בן אדם שלא עשה טירונות, לא יכול להילחם 
במלחמה. אדם שלא עבר טירונות של שנים על גבי שנים, קשה 
לו להתמודד עם המלחמה. כשבאה בפתאומיות מלחמה, הוא 

מסכן. אותו דבר לגבי התורה: אדם שנולד בתורה, נמצא תמיד 
י ָכל  ִכּ ֳעלוֹ  ִמים ָפּ בתורה ומבין את משמעות הפסוק: "ַהּצּור ָתּ
יק ְוָיָשׁר הּוא", מי שמכיר  ט ֵאל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִדּ ָפּ ָרָכיו ִמְשׁ ְדּ
את זה וחי את זה כל הזמן, אז גם כשבא אירוע באופן פתאומי, 
שקורה  מה  כל  הנכונה.  בצורה  זה  את  לקחת  היא  החכמה 

משייכים את זה למקום הנכון. 
"איוב אמר, ה' נתן וה' לקח. יש לי קושיה על איוב, הרי בבת 
אחת מתו לו עשרת ילדיו, הוא איבד את רכושו ולקה בגופו. 
לכאורה היה צריך לומר ה' לקח ויהי שם ה' מבורך. במקום זה 
איוב אמר: ה' נתן ואחר כך אמר ה' לקח. בשביל רוב האנשים 
זה הפתעה שה' לקח, כי הם לא 'התאמנו' מספיק על ה' נתן. 
אם הם היו יודעים שה' הוא נתן, אז לא הייתה להם בעיה שה' 
לקח. אדם שמודה לקב"ה על כל דבר שהוא מקבל ממנו, אז 
כשה' לוקח, הוא מבין שכמו שהוא טוב בזה שהוא נותן, הוא 

טוב בזה שהוא לוקח".
ומוסיף: "אם אני מביא קרבן לבית  הרב לסרי עוצר לרגע 
בגלל  פסול  אותו  ומוצאים  אותו  שוחטים  והכהנים  המקדש, 
שיש לו חור בריאה או בעיות פנימיות, אז יש בעיה עם הקרבן. 
הם  הפנימיים  שהאיברים  יודע  הוא  קרבן,  לוקח  כשהקב"ה 
כשרים כי הוא רואה את הקרבן עוד לפני שהוא מקריב אותו".

שהלך  קורה  היה  אם  העולם  בכל  הייתה  התחזקות  "איזה 
ילד במשפחה ואף אחד לא יודע למה. הקב"ה רוצה לעורר את 
עם ישראל לפני ביאת המשיח בצורה חזקה. מה הוא עושה? 
הוא מפרסם אדם, ואחרי שהוא מפרסם אותו, הוא עושה מקרה 
אלפים  עשרת  מעל  חיזוק.  העולם  כל  מקבלים  הזה  ובמקרה 
הייתה  איך  ובשבת.  שישי  ביום  אנשים  אמרו  תהילים  פרקי 

יכולה להיות התעוררות כזאת".
התרומיות  מידותיו  על  ומספר  לסרי,  הרב  עוצר  זה  בשלב 
של בנו. ניכר שקשה עליו הדיבור בלשון עבר על בנו יקירו, 
בבחור  "מדובר  אומר.  הוא  המובחרים",  את  לוקח  "הקב"ה 
באמת מובחר. כל אשדוד מדברת על כח הנתינה שלו. אבות 
משהו  זה  מדובר.  במי  יודע  לא  אתה  לי,  ואמרו  לכאן  הגיעו 
מיוחד. אני חושב שכל הלימוד שהיה בשבועות רק על העניין 
הזה לבד, הביא את המשיח בעוד כמה צעדים ענקיים. הקב"ה 
רוצה לגאול אותנו, אז הוא עושה מקרים שחורגים מהמציאות, 
זה מקרה חורג: בדרך כלל ילדים קוברים אבא ולא אבא קובר 

"הקב"ה לוקח את המובחרים", הוא אומר. "מדובר בבחור 
באמת מובחר. כל אשדוד מדברת על כח הנתינה שלו. 

אבות הגיעו לכאן ואמרו לי, אתה לא יודע במי מדובר. זה 
משהו מיוחד. הקב"ה רוצה לגאול אותנו, אז הוא עושה 

מקרים שחורגים מהמציאות, זה מקרה חורג: בדרך כלל 
ילדים קוברים אבא ולא אבא קובר ילדים. המעשה הזה 

נכנס כ"כ חזק בעולם, עד שיוצאת מזה התחזקות גדולה. 
הקב"ה מרגיש שהוא חייב לעשות את זה"

"

"

הרב לסרי בשבעה )צילומים: אברימי ברגר(

חבר מועצת החכמים הגר"ש בעדני מנחם בשבעה
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רווית  הייתה  החג,  במוצאי  שתקיימה  הלווייתו 
דמעות. ראש ישיבת 'כנסת ישראל', הגאון רבי מאיר 
נהיה  עצום  "חיזוק  לתלמידו:  בבכי  ספד  מוגרבי, 
וקיבלו  התפללו  כולם  המקרה.  בעקבות  בישיבה 
קבלות טובות. הוא היה בשערי מוות ביום שישי וכבר 
הכל  הדופק  חזר  ולבסוף  החג  לפני  לוויה  על  דיברו 

הכל בשביל שהבחורים יתחזקו". 
עצמם  על  קיבלו  "בחורים  כי  סיפר  הישיבה  ראש 
לזרוק את הפלאפונים, עד שלמגינת לב היום בעיצומו 
נהיה  שלא  בכדי  חי  נשאר  הוא  נפטר.  הוא  החג  של 
אבלים בחג. כולם בישיבה אהבו אותו, היה כולו חסד, 
תמיד לעזור לשני, תמיד להעניק לשני, זהו אסון נורא 

ואיום".
לסרי,  מאיר  ר'  שאחיו,  בעת  יבשה  נותרה  לא  עין 
מאוד.  לי  נעמת  אחי  עליך  לי  "צר  הספד.  דברי  נשא 
תמיד היה הולך עם ספרי מוסר, תמיד רצה לדעת עוד. 

הלכנו  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  אצל  היו  שנתיים  לפני 
לבית הכנסת להתפלל תפילת מעריב וראינו ספר מוסר 
'את  לי  אמר  הוא  הרבה.  כמותו  ראינו  שלא  מיוחד 

הספר מוסר הזה כל בחור צריך לסיים'".
"כמה אנשים למדו יותר טוב לרפואתו. שמעון, אני 
שבתור  יודע  אני  סליחה,  ממך  מבקשים  והמשפחה 
אחים לא התנהגנו כמו שצריך אחד בשני כי מתרגלים 
אותך  הערכנו  לא  לנו  תסלח  שמעון  השני,  עם  אחד 
מספיק תהיה מליץ טוב בעדנו ובעד אמא ובעד אבא 
שימשיך לזכות את הרבים, והכל יהיה לעילוי נשמתך. 
זה קרבן תמים, זה קרבן תמים של הקדוש ברוך הוא".

שהשתתף  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לציון  הראשון 
בהלוויה ספד ואמר כי "הבן הזה בא לעולם, תיקן את 
התיקון שלו וגמר את התיקון שלו והלך לבית עולמו 

ולכן תתחזק, תמשיך לזכות את הרבים".


מאות השתתפו בהלווייתו של הבחור שמעון יוחאי 
לסרי שהתקיימה במוצאי החג. ראש הישיבה בה 

למד ספד: "הוא היה בשערי מוות ביום שישי וכבר 
דיברו על לוויה לפני החג ולבסוף חזר הדופק 

הכל הכל בשביל שהבחורים התחזקו"

האח ספד בבכי: 
"תמיד היה הולך 
עם ספרי מוסר"

התחזקות  מזה  שיוצאת  עד  בעולם,  חזק  כ"כ  נכנס  הזה  המעשה  ילדים. 
גדולה. הקב"ה מרגיש שהוא חייב לעשות את זה.

"אנחנו כאנשים שומרי תורה ומצוות, הטירונות שלנו היא כ"כ חזקה, 
עד שכשמגיעה שעת מלחמה, אנו מכוונים אותה לצורה הנכונה. ה' רצה 
את כל ההתחזקויות האלו בשביל להכניס את עם ישראל עוד קצת לגאולה. 
מובן, הכל  וממילא הכל  זה,  את  לראות  צריך  וככה  זו ההסתכלות שלנו 
בסדר ולא היה שום דבר בעולם יותר טוב ממה שהיה, כי אם היה משהו 

יותר טוב, ה' היה עושה את זה".
הרבה  כ"כ  התפללו  הרי  הדין,  צידוק  של  כזאת  לרמה  מגיעים  איך 

תפילות?
"שאלו את אותה שאלה על הרב עובדיה. הרי כמה תפילות היו, כמה 
פרשת  שכשאירעה  אומרים  נפטר.  לבסוף  הוא  ואיך  התקבלו,  קבלות 
ונאמרו  גדול  חיזוק  היה  הערבים,  ידי  על  שנרצח  וקסמן  נחשון  החייל 
הרבה תפילות, אז שאלו כיצד התפילות לא עזרו, ואיך הוא לבסוף נהרג. 
התשובה היא: מותר לאבא לפעמים גם להגיד לא. אבל צריך לדעת את 
האמת בצורה ברורה וחזקה. מי שבאמת מכיר את האמת בוצרה כוללת 

וחזקה, כל השאלות האלה, נעלמות. 
"סוד הקיום של עם ישראל לא ידוע. שום היסטוריון בעולם לא יכול 
להבין את ההישרדות של עם ישראל. סופר והוגה דעות בשם מארק טוויין 
עד  ויפעה  הדר  בשאול  העולם  את  ומילאו  עלו  והפרסי  "הבבלי  כתב: 
שיועם הזוהר והם עברו ושקעו מן העולם. הרומאים הלכו בעקבותיהם. 
היהודי ראה את כולם, הכה את כולם וגם היום לא מראה סימני זקנה. מה 
סוד נצחיותו". הגוי כותב שלפי ההיגיון הייתה צריכה אומה זו לעבור מן 
העולם. 22 אימפריות היו בעולם ונעלמו. רק עם ישראל נשאר חי וקיים. 

מה זו התופעה הזאת שאפילו היסטוריונים גדולים לא מבינים". 
בהתבונני  כי  נפשי  'חי  שכותב:  היעב"ץ  דברי  את  מזכיר  לסרי  הרב 
ים סוף, שהעם הזה נמצא בכל  יותר מקריעת  בנפלאות אלו, גדלו בעיני 
אמרו  בסין,  לשנחאי  מיר  ישיבת  כשהגיעה  "גם  אותו',  ששונאים  מקום 
התושבים במקום: 'אנחנו לא יודעים מי אלו האנשים האלו, אבל אנחנו 

שונאים אותם'. 
"לפני כל השאלות של האנשים, התקבלו התפילות או לא התקבלו, אתה 
מבין בכלל מי אתה? אתה מבין שיש אלוקים שדוחף עגלה שהולכת לנצח 
נצחים, וכל הזאבים מנסים לאכול אותה והיא ממשיכה להתקיים? אז יש 

את הכללות של עם ישראל ויש דברים פרטיים שקורים". 
"התפילות לא הולכות ריקם", מוסיף הרב לסרי ומסביר: "ידוע שלכל 
יהודי קשורות לשורש נשמתו 600 אלף נשמות של יהודים. אף אחד לא 
יש אישה באיזה שהוא מקום בעולם שהיא משורש  מתפלל עליהם, אם 
נשמתך והיא עומדת למות בלידה, איך היא תינצל, אז הקב"ה מביא זמן 
שבו יהיו הרבה תפילות, כמו הזמן שהיה צריך לקחת את מרן הרב עובדיה, 
ואתה תקום, תתפלל, תקבל קבלות, אבל על הרב עובדיה לא זה יקלע, כי 
הקב"ה צריך לקחת אותו, אבל זה יקלע בעוד עשרות אלפים שהם משורש 

נשמתך והם זקוקים לתפילה הזאת.
"לכן הקב"ה מוליך אותנו ואנחנו שורדים בניסים, כי קלענו בעוד עשרת 
אלפים. נכון שפה )בפטירת הבן – י"א(, נאמר, זה לא קלע, כי יש חשבונות 
יודע אותם. אומרים חז"ל אין שום תפילה שלא חוזרת,  שמים שאני לא 
היא חייבת לקלוע במשהו, רק שהקב"ה הביא את התפילה דרך גדול הדור, 
שיהיה אפשר להתפלל על עוד כמה מיליוני שקשורים לשורש הנשמות".

"עכשיו,  דבריו.  את  לסרי  הרב  מסיים  התפללו",  כולם  שלי  הבן  "על 
כשהוא נמצא בשמים, הוא רואה את הזכויות של כל אלו שהתפללו ועשו. 
זה קלע, פתאום אתה שומע על מישהו בחוץ לארץ שקם  בכמה נשמות 
הרבה  שהיה  בגלל  בתשובה?  חזר  פתאום  מה  בתשובה,  וחזר  בבוקר 
תפילות על שמעון והתהילים שאמרו היו צריכים לקלוע על מישהו אחר. 
הכל מתקבל, רק זה קולע בכללות, לא תמיד זה קולע בפרטי. כשלוקחים 
את זה ככה, רואים את זה בטוב. אין שום פעולה של יהודי שחוזרת ריקם".


האח ר' מאיר לסרי מספיד                                                                 )צילומים: משה גולדשטיין(

הראשל"צ הגר"י יוסף מספידמסע ההלוויה
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רובוט
מערכת 

סלולרית מתקדמת 
לאיתור, חילוץ והצלה; רובוט שיכול 

לנסוע כמעט על כל דבר; קסדה חדשנית 
שמאפשרת לראות בלי חשש לפגיעה, ורחפן חדשני 

להעברת מודיעין ● אלו הפיתוחים החדשניים האחרונים 
של ישראל בתחום הלחימה, שהוצגו השבוע בתערוכה 

הביטחונית השנתית בצרפת, ומשכו אליהם את רוב המבקרים 
● "ישראל ידועה כמדינה שמתמודדת מול הטרור, ומכאן 

ההתעניינות בחידושים הישראליים", מספרים המומחים  ● 
תקציבי הביטחון, בעולם שחי תחת האיום של דאע"ש, גדלים, 

וראשי זרועות הביטחון מכל העולם מבקשים לבדוק: מה 
הפיתוח שיכול להגדיל אצלנו את תחושת הביטחון?

אלי שניידר

טלני
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טלני
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בלאט,  התקדמו  חיילים  של  שורה 
מנצלים את החשיכה הכבדה שנפלה 
השקט  הכפר  אזור  על  ערב  אותו 
האחרונים  בחודשים  התחבא  בו 
התקדמו  הם  הידוע.  הטרוריסט 
כשהם  בשקט,  בשקט  מזרחה, 
מסמנים בידם לחיילים שמאחורה כי 

השטח פנוי.
מאחור נסחבו שלושה חיילים שהחזיקו 
על גופם ציוד רב-משקל. הם דידו אחרי הקבוצה, 
שכולם  כך  התפקיד,  את  דקות  כמה  כל  חבריהם  עם  והחליפו 

נשאו בעול עד לסוף המשימה. 
והנה הם כבר ממש בתוך הכפר,  עברו עוד שעתיים ושלוש, 
הביט  המשימה  מפקד  הנודע.  המחבל  שכן  בו  הבית  מאחורי 
- נתן את האות.  בשעונו, הסתכל שוב על החיילים שלידו, ואז 

הכח פרץ אל הבית.

***

התיאור הזה מוכר לכם היטב, נכון? זה פחות או יותר תיאורה 
ציוד,  חיילים,  השטח.  בעומק  נקודתית  צבאית  פעולה  כל  של 

חשיכה, לחימה.
ככל  הקרובות?  מהמלחמות  באחת  ישתנה  זה  כל  האם  אבל 
חיובית  היא  התשובה  העולם,  צבאות  ראשי  את  שתשאלו 
אבל  לשם,  הגענו  לא  עוד  כאן,  לא  עדיין  היא  כלומר,  בהחלט. 
הם בהחלט מכוונים כבר לשם: הרבה יותר שימוש בטכנולוגיה, 
שימוש באמצעים מתקדמים, המצאות וחידושים, ופחות שימוש 

בכח העתיק: כח האדם.
השבוע  ראו  הצבאי,  בתחום  רועשים  הכי  החידושים  ואת 
ה"יורוסאטורי"  בתערוכת  העולם,  מכל  הביטחון  זרועות  ראשי 
שנפתחה השבוע בצרפת. בתערוכה, כבשו את המתחם הדוכנים 

של התעשיות הביטחוניות. 
טכנולוגיות  עשרות  נחשפו  הביטחון  משרד  באישור  כך, 
הישראליות.  הביטחוניות  התעשיות  של  פיתוח  פרי  מתקדמות, 
משתתפות  מ"ר  כ-1,500  פני  על  שמתפרס  הלאומי,  בביתן 
מגוון  מציגות  אשר  ישראלית,  ביטחוניות  תעשיות  כ-30  השנה 
מרובוטים  החל  דרך:  פורצי  טכנולוגיים  פתרונות  של  רחב 
אוויריים   – מאוישים  בלתי  כלים  של  ומגוון  מיוחדים  לכוחות 
ועד  על מתקנים,  והגנה  אווירית  הגנה  דרך מערכות  ויבשתיים, 
לאמצעי תקשורת מתקדמים, שמעניקים למשתמשים בהם יתרון 
משמעותי בשדה הקרב המודרני. 13 תעשיות ישראליות נוספות 

מציגות בתערוכה, לצד הביתן הישראלי.
בע"מ(,  מתקדמות"  לחימה  )"מערכות  "רפאל"  חברת 
לרכבים  ותקיפה  איתור  הגנה,  חליפת  לראשונה  השבוע  חשפה 
אשר  רוח",  "מעיל   - האקטיבית  ההגנה  מערכת  עם  משוריינים 
רק שהפעם המערכת מוצגת  סימן-4,  על טנקי מרכבה  מותקנת 

כשהיא מורכבת על נגמ"שי הנמ"ר של צה"ל. 
להעברת  טקטי  רחפן   ,"FIREFLY" מערכת מוצגת  בנוסף 
מודיעין חזותי בזמן אמת ובחתימה נמוכה לכוחות חיל-רגלים, 
המערכת  פתוחים.  ובשטחים  אורבנית  בסביבה  חזותי  לאיסוף 
עד  של  לטווחים  מרחוק  ונשלטת  קילוגרמים  כשלושה  שוקלת 
בעולם  שעה.  מחצי  למעלה  של  מעוף  זמן  עם  מטרים   1,000
הרחפנים מדובר בפיתוח מתקדם מאוד שצפוי להיכנס לשימוש 

מבצעי ולסייע למערך כלי הטייס הבלתי מאויש בעולם. 

מהפכה של כלי תקיפה
הנגרר  המשגר  הוא  שיוצג  רפאל  חברת  של  פיתוח  עוד 
 500 עד  של  ממרחק  נשלט  נייד  נגרר  משגר   -  "SPARC"
מטרים, לשיגור טילי "ספייק תמוז" לטווחים של עד 30 ק"מ. גם 
כאן מדובר במהפכה של ממש של כלי תקיפה שמופעל מרחוק 
את  רפאל  תציג  המשגר,  לצד  לוחמים.  של  חיים  סיכון  ומונע 
הטיל "טאקט" ממשפחת ספייק, בעל משקל של 9.8 קילוגרמים, 
ומבנים,  כבדים  כלים  לחדור  ומסוגל  צפופה  ללוחמה  המיועד 

אשר לאחרונה הוגדל טווח המעוף שלו ל-1,500 מטרים. 
נאלצה  ומרכזי, שבשנים האחרונות  יעד חשוב  היא  "אירופה 
והגירה  גבולות  על  הגנה  טרור,  בנושאי  אתגרים  עם  להתמודד 
בלתי חוקית", אמר השבוע לתקשורת ראש סיב"ט )סיוע וייצוא 
בן-ברוך.  מישל  )מיל'(  תא"ל  הביטחון,  במשרד  ביטחוני( 
הללו  בתחומים  להציע  מה  הרבה  יש  הישראליות  "לתעשיות 
וגובר בטכנולוגיה הישראלית בשנים  עניין הולך  ואנחנו מזהים 
האחרונות. מדינת ישראל היא מעבדה ייחודית לפיתוח פתרונות 
הקרב.  בשדה  בהצלחה  נוסו  שברובם  מוכחים,  וביטחון  הגנה 
האיכות  תו  עם  הלאומי,  בביתן  שייחשפו  הטכנולוגיות  מיטב 
והמוניטין של התעשייה הביטחונית הישראלית, מעוררות עניין 
בקרב עשרות משלחות בינלאומיות שכבר נרשמו לביקור בביתן 

הישראלי". 
)רובטאל(,   RoBattle-ה את  חשפה  האווירית  התעשייה  גם 
לביצוע  גבוהה,  תמרון  יכולת  בעל  מאויש,  לא  אוטונומי  רכב 
מיועדת  הרובוטית  המערכת  בלחימה.  ותמיכה  לחימה  משימות 
לעבוד בשילוב עם כוחות טקטיים בפעולות שטח, תוך תמיכה 
וסיור  מעקב  מודיעין,  איסוף  כולל  משימות,  של  רחב  במגוון 
חמוש, הגנת שיירות, הטעיית אויב, תקיפה, תמרון ועוד. לרובוט 

יכולות ניווט, מיפוי באמצעות חיישני משימה ואוטונומיה. 
המערכת יכולה להיות מופעלת במספר רמות שליטה ויכולה 
הנדרש.  המשימה  לאופי  בהתאם  זחל  על  או  גלגלים  על  לנוע 
נשק  וכלי  ומכ"מים,  חיישנים  לנשיאת  מותאמת  המערכת 
שפיתחנו  המודולרית  הרובוטית  "הערכה  מרחוק.  הנשלטים 
ונועדה  שונים  רובוטיים  פתרונות  מגוון  לייצר  לנו  מאפשרת 
לענות על דרישות וצרכי לקוח ספציפיים", הסביר מאיר שבתאי, 
התעשייה  של  הצבאית  הרובוטיקה  מערכות  פעילות  מנהל 
אווירית. "הרובוטאל יהפוך לשחקן משמעותי בשוק הרובוטיקה 
הצבאית בזכות השילוב בין יכולות הערכה הרובוטית והיכולות 
הטכנולוגיות המתקדמות של הרובטאל להתמודדות עם האתגרים 

השונים בשדה הקרב העתידי".

מגדילים את תקציב הביטחון
בנוסף לחברות הישראליות, מאות חברות ביטחוניות מציגות 
לאיסוף  מערכות  וחדישים,  מדויקים  חימוש  סוגי  בתערוכה 
מודיעין וסייבר ואמצעים המייעלים פעילות של כוחות התערבות 

מיוחדים.
רוב החברות המשתתפות בתערוכה מנסות להסתער על מכרזי 
חגורה  הידוק  של  שנים  אחרי  באירופה:  נרחבים  הצטיידות 
מחדשות  אירופה  מדינות  צבאן,  של  הרכש  בתקציבי  וקיצוצים 
מלאים, מכשירות כוחות מיוחדים ומגדילות את תקציבי הביטחון 
תגדל  עוד  הזאת  שהמגמה  מעריכים  הנשק  ובחברות   - שלהן 

בשנים הבאות.
אירופה,  את  ששוטפים  פליטים  של  ההגירה  גלי  כשברקע 
איומי הטרור הגוברים על בירות היבשת והמשבר בין רוסיה לבין 
אוקראינה מסביב לסיפוח חצי האי קרים - רוב המדינות שחברות 
חלקן  ביטחון,  על  שלהן  ההוצאה  את  מגדילות  נאט"ו  בברית 

בשיעורים של יותר מ-20%. 
הן  המפה:  את  לקרוא  יודעות  הביטחוניות  החברות  לכן, 
את  ומכוונות  במיליארדים,  שמוערך  הפוטנציאל  את  מריחות 
מוצריהן בדיוק אל הצרכים של הלקוחות האירופאים המבוהלים 
מאימת הטרור, בניסיון לנגוס בנתח מתקציבי הביטחון הגדלים. 
כ-30 חברות ישראליות מציגות ביורוסאטורי, מראות ומשמיעות 
בדיוק את מה שהלקוחות באירופה ובעולם רוצים לשמוע ולראות 

ובעיקר - צריכים.
אבל אכן, חברות שבאות ממדינה כמו ישראל, שכבר עשתה 
להרבה  כזה  במעמד  זוכות   - בטרור  בלוחמה  קילומטרים  כמה 
היפוך  שיש  לומר  שאפשר  "בהחלט  ועניין:  לב  תשומת  מאוד 
השבוע  אמר  ביטחון",  על  ההוצאה  מבחינת  באירופה  מגמה 
מנכ"ל תעש מערכות )התעשייה הצבאית(, אבי פלדר. "אירופה 
בהיקף  זה  את  מרגישות  הישראליות  התעשיות  מתאוששת, 
ההזמנות וברמת העניין של מדינות רבות במערכות נשק חדשות 
התודעה  את  אירופה  בבירות  שינו  הטרור  איומי  ומתקדמות. 
וחידדו בהן את הצורך באמצעים חדשים ומתאימים - במסגרת 
מתבטא  זה  ובראשונה  בראש  קיצוניים.  לתרחישים  היערכותן 

בתקציבי ביטחון שהולכים וגדלים".
יבשת", אמר  לאותה  היצוא  היקפי  תקדים מבחינת  לזה  "אין 
גם ראש האגף ליצוא ביטחוני במשרד הביטחון, מישל בן ברוך: 
הישראליות  שלחברות  יודעים  ושם  בטרור  מאוימת  "אירופה 
ישראל היא  פונות אלינו.  והן   - ייעודיות מתאימות  יש מערכות 
מעבדה ייחודית לפיתוח פתרונות הגנה וביטחון מוכחים, שרובם 

נוסו בהצלחה בשדה הקרב והאירופאים יודעים את זה".

מערכות קשר מתקדמות
בין החברות שדיווחו  היא  ישראלית,  אלביט מערכות, חברה 
בשנה האחרונה על עלייה בהיקף המכירות שלהן לשוק האירופאי 
מתקדמות  קשר  מערכות  התקציבית:  ההתרחבות  רקע  על   -
מטוסים  אירופה;  במערב  המדינות  אחת  של  הצבאיים  לכוחות 
ספר  בית  של  בהקמה  ומעורבות  לשוויץ  טייס  ללא  מתקדמים 
"האירופאים  בריטניה:  של  המלכותי  האוויר  חיל  עבור  לטיסה 
גורם  אמר  מאפיינים",  יש  שמתעורר  ולביקוש  להצטייד  רוצים 
סיפור  פחות  "זה  הגדולות:  הביטחוניות  החברות  באחת  בכיר 
של הצטיידות במטוסים, בטנקים ובנגמ"שים ויותר רכיבים קלים 
וניידים, כמו מערכות לאיסוף מודיעין תוך כיסוי של תאי שטח 
ספציפיים באזורי גבולות שבהם אין גדרות או מכשולים פיזיים. 
הפליטים  גל  רקע  על  בייחוד  לביקוש  זוכים  כאלה  אמצעים 

ששוטף את אירופה".
לאירופאים  ולמכור  המומנטום  את  לנצל  רוצים  בישראל 
משלל  שמורכבים  קונספטים  מציעות  הגדולות  החברות  עוד: 
מודיעין,  לאיסוף  אחודות  מערכות  בתוך  המשתלבים  אמצעים 
מתן התרעה, הגנה והתקפה; כיפת ברזל מוצגת גם בגרסה ימית; 
כוחות  של  לשימוש   - במהירות  לנייד  שניתן  קטלניים  אמצעים 
כלי  כמו  גבולות,  על  להגנה  כלים  מיוחדים;  וכוחות  התערבות 
רכב רובוטיים מתקדמים ובלתי מאוישים - שגם מסוגלים לירות 
וכמובן הטרנד שהזכרנו קודם: מערכות מיוחדות לזיהוי ולנטרול 
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במחיר  שנמכרים  מעופפים  צעצועים  אותם   - רחפנים 
השווה לכל נפש וארגוני הטרור מתייחסים אליהם כאל 
אמצעי לחימה וככלים אפקטיביים לאיסוף מודיעין לפני 

מבצע.
מציגות  האווירית  התעשייה  שמציעה  "המערכות 
מגוון של יכולות להתמודדות עם טרור ושיפור תחושת 
במרכז  שנמצאים  נושאים  אלה   - האישית  הביטחון 
מטה  ראש  אמר  אלה",  בימים  העולם  של  הלב  תשומת 
"אמצעי  שמני:  גדי  )במיל'(  האלוף  בתע"א,  היבשה 
פס  רחבת  תקשורת  ומערכות  רבים  סנסורים  מודיעין, 
מהירה  והיערכות  פריסה  השונים  לכוחות  מאפשרים 
במרחב - תוך אחיזה בזמן אירוע. גם רחפנים ומל"טים 

תורמים במצבים כאלה תרומה מכרעת".

גירסאות לחימה חדשות
מציגות  בתערוכה  שמשתתפות  הישראליות  החברות 
גם גרסאות חדשות של מערכות ותיקות יותר, כמו אלה 
שמיועדות להגנה אקטיבית על טנקים ועל נגמ"שים מפני 
איומים של טילים נגד טנקים ורקטות RPG. בתחום הזה 
"רפאל" ו"תעש מערכות" מתחרות ראש בראש: רפאל, 
מערכת  של  הקומפקטית  הגרסה  את  מציגה  כאמור, 
ומנגד מציעה תעש   TROPHY רוח", המכונה "מעיל 
דורבן"  "חץ  ההגנה  מערכת  של  המוקטנת  הגרסה  את 
תעש  אנשי   .IRON FIST קרויה  המסחרי  שבשמה 
יספרו קרוב לוודאי ללקוח המתעניין שהמערכת הזאת, 
נבחרה לא מכבר בידי הצבא האמריקאי - ותותקן בשנים 
גם  בהם  אותו,  רכב המשמשים  כלי  מגוון  על  הקרובות 
בכך  יתפארו  רפאל  של  השיווק  אנשי  האברמס.  טנקי 
שמערכת מעיל רוח גברה על חץ דורבן בתחרות שקיימה 
ונגמ"ש  מערכת הביטחון, כך שכל טנק מרכבה סימן 4 
נמ"ר שיוצאים כיום מקו היצור לשימוש כוחות השריון 

והרגלים של צה"ל - מצוידים בה.

רובוטיקס  ג'נרל  גם  הישראליות,  החברות  בין 
שפיתחה רובוט קל משקל הנקרא DOGO: הוא מתנייד 
במהירות באמצעות זחל, סורק חללים ומבנים החשודים 
ולפתוח   - סטנדרטי  נשק  לשאת  ומסוגל  כממולכדים 
חדשה  חליפה  מציגה  טקסטיל  ליאור  חברת  באש. 
המיועדת לאנשי ביטחון המטפלים באירועים של הפרות 

סדר ועמידה מפני פגיעות ירי, סכינאות ואפילו חומצה.
לצד הטילים של "רפאל", "תעש מערכות" מציגה את 
מערכת  של  בגרסה  גם  שלה,  המדויקות  הרקטות  מגוון 
ועד  עשרות  של  מטווחים   - חופים  על  להגנה  אחודה 
פצצת  את  מציגה  תעש  בנוסף,  קילומטרים.  למאות 
המתאפיינת  "דוקרן"  המכונה  מ"מ   120 המרגמה 
ביכולות דיוק גבוהות ביחס לפצמ"רים אחרים ומיועדת 
הפגיעה  מזעור  תוך  ובתשתיות  איכות  לפגיעה במטרות 
מטרות  לעבר  מופנית  שהיא  במקרה   - הסביבתית 

הסמוכות לאזורים מיושבים.
החברות  שחושפות  החדשים  הפיתוחים  בין 
מציגה   ,2016 יורוסאטורי  בתערוכת  הישראליות 

מערכת   ,RES-Q-CELL את  האווירית  התעשייה 
והצלה  לחילוץ  לאיתור,  שמיועדת  חדשנית  סלולרית 
או  באזורים מוכי אסון בעקבות פעולות טרור, שריפות 

אסונות טבע.
מבצעית  כבר  החדשה  המערכת  כי  אומרים  בתע"א 
והוכיחה ביצועים משביעי רצון בשטח: היא תומכת בכל 
הרשתות הסלולריות בעולם, ומאפשרת לכוחות החילוץ 
גיאוגרפי מדויק של בני אדם על  וההצלה לקבל מיקום 
- בתא שטח שהוגדר לה.  הניידים שלהם  פי הטלפונים 
בכוחה של המערכת לפעול גם במקרה של נפילת הרשת 
 - אמצעים  של  רחב  במגוון  מופעלת  והיא  הסלולרית 
לרבות כלי רכב מסחריים, משוריינים, מסוקים וכלי טייס 

קלים.

לראות מתוך השריון
חדשנית  קסדה   ,Iron Vision את  מערכות  אלביט 
"לראות"  להם  מאפשרת  אשר  יבשה  ללוחמי  המיועדת 
מבלי   - לנגמ"ש  או  לטנק  מחוץ  שקורה  מה  כל  את 
אלביט  בפגיעה.  ויסתכנו  הראש  את  מתוכם  שיוציאו 
הקסדות  בתחום  עולמית  למובילה  שנחשבת  מערכות, 
את  מייצרת  ואף  מסוקים  ולטייסי  קרב  מטוסי  לטייסי 
שואפת   ,F-35 החמקן  טייסי  את  המשמשות  הקסדות 
שלה  ההצלחה  את  החדשה  הקסדה  באמצעות  לשחזר 

באוויר - גם בלחימת היבשה.
הקסדה החדשה מאפשרת ללוחמים שספונים ברק"מ 
"לראות  מאוים  באזור  ופועלים  משוריין(  קרבי  )רכב 
וברזולוציה  בצבע  מעלות,  ב-360  וזאת  לשריון"  מחוץ 

גבוהה, בתנאי יום ולילה ובכל מזג אוויר.
התקשוב  למערכות  הקסדות  של  חיבור  עם  זאת, 
ומאפשרות ללוחמים  וההתראה שמובנות בתוך הרק"מ 
שמאיים  מה  כל  ואת  צריכים  שהם  מה  כל  את  לראות 
החדשה  "הקסדה  מטרים:  מאות  של  ממרחק  עליהם 
ומאפשרת  חדשה  טכנולוגיה  על  מבוססת  אלביט  של 
לצוותים בנגמ"שים ובטנקים התמצאות סביבתית גבוהה 
אומר  ויותר",  יותר  מורכבת  פעילות שנהיית  בעידן של 
מערכות,  אלביט  של  והתקשוב  היבשה  חטיבת  מנכ"ל 

אודי ורד.
הישראליות  החברות  והרחפנים  המל"טים  בתחום 
חברת  טייס:  ללא  מטוסים  לעולם  להציע  ממשיכות 
בלו-בירד מציגה את המל"ט Thunder B שהוא מל"ט 
בגודל בינוני המסוגל לשהות באוויר למשך 25 שעות - 
.GPS-עם חסינות מפני ניסיונות לחסום לו את מערכת ה
פיתוח  את  התערוכה  במסגרת  חושפת  אירונאוטיקס 
המל"ט החדש שלה, אורביטר-4 שיושק עד סוף השנה 
החדש  המל"ט  יממה.  במשך  באוויר  לשהות  ומסוגל 
מטענים  שני  לשאת  ומסוגל  "מולטי-משימתי"  מוגדר 
את  להרחיב  לו  שמאפשר  באופן  )מטע"דים(  ייעודיים 

יכולותיו המבצעיות - במהלך טיסה אחת.
רחפן  למכור  שמנסה  ש"רפאל",  הוא  המעניין 
לשימושים צבאיים, מציגה גם את תשובת הנגד לרחפנים 
במערכת  מדובר  עוינים.  גורמים  בידי  שמופעלים 
לאיתור, זיהוי ונטרול של רחפנים המאיימים על מתקנים 
הצבאית  גם התעשייה  צבאיים.  כוחות  ועל  אסטרטגיים 
בצרפת  מציגות  האווירית  והתעשייה  מערכות(  )תעש 
הזמינות  רקע  על   - רחפנים  נגד  ואמצעים  מערכות 
להשיגם  והיכולת  אלה,  מעופפים  כלים  של  הגבוהה 

כמעט בכל מקום ובמחיר השווה לכל נפש.
שפתחה  מערכת  כי  מדווחת  אווירית  התעשייה 
 Drone הנקראת  ומל"טים  רחפנים  ולנטרול  לשיבוש 
להגן  המבקשים  לקוחות  למספר  נמכרה  כבר   ,Guard
על מתקנים אסטרטגיים וזאת - לאחר שנוסתה בהצלחה, 
לרבות בתרחישים שדימו מתקפות סימולטניות מרובות 

מטרות.
של  בת  חברת  מערכות,  אלתא  מנכ"ל  הדס,  נסים 
עדים  אנחנו  המערכת  חשיפת  "מאז  כי  מספר  תע"א, 
לגידול מתמיד במכירות ובביקוש מצד צבאות וארגונים 

ביטחוניים שונים בעולם".


לתעשיות הישראליות יש הרבה מה להציע בתחומים 
הללו ואנחנו מזהים עניין הולך וגובר בטכנולוגיה 
הישראלית בשנים האחרונות. מדינת ישראל היא 
מעבדה ייחודית לפיתוח פתרונות הגנה וביטחון 
מוכחים, שברובם נוסו בהצלחה בשדה הקרב
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חיים כהן

סילוף העובדות
השבוע, בעקבות הפרסומים החדשים על מסמכים שכביכול שופכים 
אור על תמיכה או על אי תמיכה של חלק מגדולי ישראל בנח"ל החרדי, 
קיבלתי הרבה מאד פניות של כאלה שביקשו לשאול מה הייתה עמדתו 

של מורי ורבי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בנושא. 
ובכן, בתקופת הבחירות של שנת תשס"ט, כשאהוד ברק רץ לראשות 
גיוס בחורי הישיבות.  הממשלה, הוא הלך והדליק את הרחוב בנושא 

באותו זמן גם גם הייתה החלטה של בג"צ בנושא גיוס בני הישיבות.
החרדים  את  חייב  שהוא  הבין  כשברק  הבחירות,  אחרי  לכן, 
בקואליציה שלו, נוצר מצב שהנציגים החרדים היו חייבים למצוא דרך 
כלשהי בנושא הזה. ואז בעצם התחיל ההליך של לנסות להגיע לפשרות 
או לאיזשהו נוסח מוסכם. אני זוכר שכשנכנסו ודיברו עם הרב על זה 
בהירה  ברורה,  מאד  היתה  תגובתו  חרדי,  נח"ל  להקים  רוצה  שהצבא 
וחדה. הוא שאל: למה כאשר הצבא הקים את חיל האויר או את חיל 

השריון לא באו לשאול אותי? 
כוונתו היתה כזו: אם הצבא רוצה, אז שיילך וינסה לעשות ולהקים 
מה שהוא רוצה, אבל בלי קשר אליי. הרב הסביר שעצם הדבר שהצבא 
רוצה לקבל כשרות מאיתנו, זה הפסול. ולכן, מבחינתו, אמר הרב, הוא 

לא משתף איתם פעולה. 
בתגובה התחילו להסביר לו שיש החלטה של בג"צ בנושא וכו', והוא 
חזר ואמר: אין בעיה, אם הצבא כל כך רוצה לפתור את הבעיה, שיפתור 
היא  שלו  לבעיה  שהפיתרון  מבין  הוא  אם  רוצה.  שהוא  מה  ושיעשה 
הקמת נח"ל חרדי כמו שיש חיל תותחנים, חיל שריון וכו', אין בעיה, 

אבל ממני - הוא לא יקבל גושפנקא וכשרות. 
לכותרות,  עלה  שהשבוע  הנושא  מאחורי  שעומד  מה  גם  זה  אגב, 
המקוואות לרפורמים. הרי ידוע שלרפורמים אין בעיה כספית או אחרת 
לבנות מקוואות. מישהו מונע מהם לבנות מקווה? בדיוק כמו שהם בונים 
בריכות ומגרשי טניס, שיבנו מקוואות. אלא מה? הם רוצים שהמדינה 
תבנה, כדי שתהיה בהם הכרה. וזה מה שרצה אז הצבא, לבקש שיתוף 
פעולה מגדולי ישראל כדי שיהיו שותפים למעשה וכביכול נותנים לזה 

הכשר, ולזה הרב לא הסכים.
מגדולי  מי  של  אחרת  דעה  באף  לפגוע  בא  לא  חלילה  אני  כמובן, 
ישראל. נהרא נהרא ופשטיה. אבל זאת הייתה העמדה של מרן הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל.

תעודת כבוד

ראש  עם  הסיעות  ראשי  בישיבת  כחלון,  שהשר  השבוע  פורסם 
הממשלה, צעק על הרב גפני ואמר שהוא לא יכול לעבוד אתו, כי הוא 

"סחטן". 
הגיע  הרי  הוא  הבחירות,  לאחר  כחלון:  על  לי  יש  אחת  ושאלה 
ו"סחט" את ראש הממשלה בעצמו, כשהוא בא וביקש את הסמכויות 
)אגב, לפני חג הפסח שר הפנים אריה דרעי הוציא  של משרד הפנים 
איפה  מעניין  בחזרה.  הסמכויות  את  ידרוש  הוא  החג  שאחרי  הודעה 
זה עומד(, וסמכויות מנהל מקרקעי ישראל, וסמכויות משרד השיכון. 
כמעט לא היה משרד שהוא לא לקח ממנו סמכויות, כשהוא עטף זאת 
במילים "כלי עבודה". הוא קרא לזה כלי עבודה, ואני קורא לזה סחיטה, 

כמעט באיומים. 
מילא אם לפחות היו תוצאות, ומחירי הדירות היו יורדים, אבל אנו 
רואים שעם כל הסחיטה הזאת, הוא לא הביא עדיין שום תוצאה. לעומת 
הכי  פרלמנטר  רק שהוא  לא  הוכיח בשנים האחרונות  גפני  הרב  זאת, 

מוערך, אלא שבשיטת העבודה שלו הוא כן מביא תוצאות. 
אז אם בגלל מה שהוא עושה אתה קורא לרב גפני סחטן, בשבילנו 

זו תעודת כבוד.

דברים כהוויתם

הלבן  הבית  הודעת  בשל  בתדהמה  קמו  כולם  האחרונים  בימים 
שארה"ב לא תספק חלק מהתקציב של הביטחון למדינת ישראל, בניגוד 

לעמדת הקונגרס. כולם התקוממו השבוע, אבל אני דווקא לא. 
הרי מה ציפינו מאובמה, כשרק לפני שבוע התפרסם ששגריר ישראל 
המפלגה  עם  רסמי  בכינוס  להשתתף  אמור  היה  דרמר  רון  בארה"ב 
של  שהבעה"ב  הטעות  את  להזכיר  בלי  עוד  וזאת  הרפובליקנית? 
וכי  הקודמת.  בפעם  לנשיאות  המועמד  ברומני,  כשתמך  עשה,  דרמר 
מה ציפינו? שאחרי כל מה שאובמה הציע לו בנושא המאבק בגרעין 

האיראני והוא טרק את הדלת, שהכל יישאר בדיוק אותו הדבר? 
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39 שנים אחרי המהפך הפוליטי האדיר שהרעיד את 
המדינה, כאשר לראשונה בתולדות מדינת ישראל 
נציג הימין מנחם בגין עלה לשלטון לכהן כראש 

הממשלה, מזכיר הממשלה דאז מדבר  אריה נאור, 
בעלה של נשיאת בית המשפט העליון כיום, מרים 
נאור, חוזר לימים בהם עמד לצד בגין בצמתים 

הכי חשובים של ההחלטות המכריעות  הוא נזכר 
בלחץ שהפעיל הרבי מחב"ד בנושא "מיהו יהודי", 

מנתח את שינוי התפיסה במדינה הצעירה בעקבות 
אותו מהפך פוליטי, וגם חושף איך בתוך יום אחד 

בלבד הצליחו לתקן תקנות בנושא גיוס הבנות

חיים בנשק

בחזרה לימי
ה"מהפך"
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התשל"ז,  סיון  חודש  ראש  בליל 
'רשות  שדר  יבין,  חיים  הביט 
בתוצאות  בהשתאות  השידור' 
מילה  אחת,  מילה  ואמר  הבחירות, 
שמאז הפכה לסמל לבחירות הללו 

- "מהפך!". 
לראיין  הלכנו  אחרי,  שנה   39
מזכיר  שהיה  מי  נאור,  אריה  את 
בחירות  בעקבות  שקמה  הממשלה 

אלו, ואחד מהאנשים הכי קרובים למנחם בגין.
פרופסור אריה נאור, מאז פרישתו מתפקיד מזכיר הממשלה 
שיקע עצמו בעולם האקדמי, והוא משמש כיום כראש החוג 
רחוק  הכי  בירושלים.  הדסה  במכללת  ותקשורת  לפוליטיקה 
מהפוליטיקה. וכמובן, אי אפשר להימלט - בעלה של נשיאת 

בית המשפט העליון הנוכחית, מרים נאור.
ראשית כל, אחרי כל כך הרבה מערכות בחירות שמנחם 

בגין הפסיד בהן. האמנתם בכלל שזה אפשרי הפעם?
שהפעם  אפשרי,  זה  שהפעם  הייתה  התחושה  "בהחלט. 
את  להפסיד  הייתה תחושה שהמערך עשוי  יתקיים.  המהפך 
הבחירות בגלל פרשות השחיתות שהתפרסמו באותה תקופה, 
ידלין, צור, עופר, פרשת חשבון הדולרים של רבין. לזה אפשר 
יום הכיפורים.  לצרף גם את כישלון הממשלה ערב מלחמת 

כל זה יצר תחושת מיאוס בעם מהמערך.
כארבעה  ימים:  מאותם  לי  הזכורות  האנקדוטות  "אחת 
בגין  עם  יחד  הכנסת  במזנון  ישבתי  הבחירות  לפני  חודשים 
ויחיאל קדישאי. פתאום בא אלי מזרחי, מי שהיה ראש לשכתו 
ואמר  איתנו  התיישב  דאז,  הממשלה  ראש  רבין  יצחק  של 
שעליתי  טרם  בתוניס  בבית"ר  הייתי  אני  יודע,  'אתה  לבגין, 
לארץ'. אחרי שמזרחי הלך, בגין פנה לשנינו ואמר, 'אם עוזר 
ראש הממשלה מהמפלגה היריבה, בא להזכיר לנו, 'אני הייתי 

אחד משלכם', זאת ההוכחה שכעת יש לנו סיכוי'".
אומנם ידועה אמרתו של בגין "אפשר להיכשל בבחירות 
עצמם  הפעילים  אך  ה-21".  בפעם  ולזכות  פעם   20 גם 

האמינו בבגין שהוא זה שיביא אותם לשלטון?
"הפעילים, אם לא היו חושבים כך, הם לא היו פעילים... 
נכשל  שבגין  סברה  מעלים  שהיו  אנשים  היו  לפעם  מפעם 
שבוועידת  אולמרט  אהוד  את  היה  להחליפו.  וצריך  כה  עד 
לממשלה  בדרך  המכשול  הוא  שבגין  טען  ב-66'  המפלגה 
שאף  מהליברלים,  אחד  גם  כזה  היה  אותו.  להחליף  וצריך 
היו  המחנה  בשולי  ושם,  פה  שמו.  את  כיום  זוכר  לא  אחד 
מעלים סברה כזו, אבל בדרך כלל כולם היו מלוכדים סביב 
בגין. היה לבגין כריזמה, כוח מנהיגות וכוח מוסרי ממדרגה 

ראשונה. אנשים פשוט הלכו אחריו".

ייצר מדינה יהודית יותר

הבחירות הללו השפיעו על שינוי התפיסה בישראל?
"כתוצאה מהבחירות וניצחונו של בגין, התברר שחל שינוי 
מסוים בציבור. כחלק מזה, הבחירות שיקפו את השינוי וחלק 

אפשר לומר שניצחונו של בגין חולל שינוי.
זה  בגין  לפני  יהודית.  כמדינה  ישראל  מדינת  כל,  "קודם 
היה אחרת. בגין היה ראש הממשלה הראשון שאחרי ניצחונו 
בבחירות הלך לכותל המערבי וקרא תהלים וקדיש. בגין אף 
הגיע בתשעה באב לבית הכנסת וישב על הארץ ואמר קינות, 
לא  האלו  הדברים  ישראל.  מדינת  תושבי  את  שהדהים  צעד 
היו רק סמליים, הוא ייצר מדינה הרבה יותר יהודית משהיה 

קודם.
לבחורי  מהצבא  הפטורים  של  המכסות  את  ביטל  "בגין 
ומתן  המשא  במהלך  באה,  ישראל  כשאגודת  ישיבות. 
לבחורי  המכסות  את  להגדיל  דרישה  עם  הקואליציוני, 
נומרוס  יש  אומרת  זאת  'מה  ושאל  נדהם  בגין  ישיבות, 

קלאוזוס )מכסות, ש.ל.( של לימוד תורה?' זה כל כך הרתיח 
וורשה,  באוניברסיטת  יהודי  סטודנט  היה  כשהוא  כי  אותו, 
ללימודים.  להתקבל  שרצו  ליהודים  מסוימת  מכסה  הייתה 
חל  כתוצאה מכך  דמו.  את  הרתיחה  הזו ממש  האסוציאציה 
יחסי  כל  אלא  החרדית  רק  לא  החברה,  בסדרי  מהותי  שינוי 

החברה בישראל.
"דבר נוסף אני יכול לספר: כשהייתי מזכיר הממשלה, הייתי 
יו"ר הוועדה המייעצת למתן היתרים למפעלים לעבוד בשבת. 
שר העבודה היה נותן את ההיתרים על סמך החלטות הוועדה. 
בוועידה ישבו שלושה אנשים: מזכיר הממשלה שהיה יושב 
ראש הוועדה, נציג של שר העבודה ונציג של שר הדתות. בגין 
נתן לי הנחיה, 'לתת היתר עבודה בשבת, רק במקרה שאי-מתן 
ההיתר יביא לסגירת המפעל'. לדוגמה, מפעלי ים המלח. הם 
עובדים עם תנורים שזקוקים ל-48 שעות של כיבוי ועוד 48 
שעות של הדלקה. כלומר, אם המפעל לא יעבוד בשבת, הוא 
יומיים בשבוע. רק במקרה כזה אפשר לתת  רק  יוכל לעבוד 
היתר שכזה. גם פרופסור לב )מי שהקים אח"כ את 'מכון לב'( 

שהיה נציג שר הדתות, תמך בפתרון הזה.

"זה היה צמצום דרסטי של חילול השבת במדינה. עד אז 
ברוב  אותם  מקבל  היה  בשבת  עבודה  היתרי  מי שביקש  כל 
של שניים מול אחד. נציג שר הדתות תמיד היה בעד צמצום 
ונשאר במיעוט. היה כעס גדול מצד התעשיינים. הייתי פוגש 
אותם פעם בחודש ומקבל מהם על הראש. הייתי משיב להם 
מה שהייתי משיב והם בתגובה היו מאיימים בבג"צים, והיינו 

מסבירים להם שאין להם סכוי להעביר את זה בבג"ץ".

כשהמנעול בבריסק נשבר

ובגין כאדם, מה היה יחסו למסורת?
"בגין בא ממשפחה מסורתית. הוא למד בחיידר בבריסק. 
עד ללימודיו באוניברסיטה, הוא למד במסגרות דתיות. הוא 
תמיד שמר על כשרות בביתו. המימד אצלו היה בעיקר המימד 

הסמלי הלאומי שבמסורת, פלוס אמונה עמוקה שהייתה לו.
"סיפור מעניין שסיפר לי בגין על אבא שלו מימי בריסק: 
בית  את  לסגור  הוראה  נתן  רב,  הבריסקע'ר  מת,  כשהרצל 
יספידו את הרצל בבית הכנסת.  כדי שלא  הכנסת על מנעול 
שני אנשים פרצו את בית הכנסת וקיימו אזכרה להרצל. שני 

האנשים האלה היו אבא של בגין וסבא של שרון...
"לבגין יש נאום שנשא בישיבת נחלים, לקראת סוף הקרירה 
מהשואה  דווקא  ללמוד  מנסה  בגין  בנאומו  שלו.  הפוליטית 
על קיומה של השגחה העליונה. בגין אמר כך: 'יש השואלים 
בני  למאמינים  לכם,  לומר  באתי  ואני  נאמין'?  עוד  'איכה 
מאמינים, נהפוך הוא. דווקא מה שקרה לעמנו צריך לחזק את 
ציון.  ובאלוקי  ישראל  באלוקי  העליונה,  בהשגחה  אמונתנו 
מדוע? כי אלמלא הייתה קיימת ההשגחה העליונה, אלמלא 
שמר אלוקי ישראל על עמו, היה אשמדאי מנצח במלחמה. 
אבל יש אלוקים בשמים, יש שומר ישראל'. גם אם נגיד שאמר 
את הדברים הללו כי דיבר בישיבה מול תלמידי ישיבה, עדיין 

אף ראש ממשלה לפניו ואחריו לא דיבר כך".

גיור? רק כהלכה

אם בגין נתן חשיבות כל כך גדולה למסורת, מדוע הוא 
לא תיקן את חוק השבות, כך שרק גיור אורתודוקסי יוכר?

ראש הממשלה מנחם בגין, מזכיר הממשלה אריה נאור וסגן רה"מ יגאל ידין מרימים כוסית לרגל הצטרפות שרי ד"ש לממשלה )צילום: לע"מ(

בהצבעה על הקדמת הבחירות ב-84'. שלמה לורנץ בחזית התמונה מאחוריו מנחם פרוש        )צילום: הרמן חנניה, לע"מ(

כשבגין היה ניפגש עם מנהגים יהודים בארה"ב, הוא 
היה נפגש רק עם רבנים אורתודוקסים. הוא נפגש עם 
רבי משה פיינשטיין ועם הרבי מלובביץ'. כשהוא היה 
אצל האדמו"ר מחב"ד הוא אמר לו: 'אני איני מתנגד 
לחסידים, אלא אני חסיד המתנגדים'. מעבר לסיפור 

הגיור, לא זכור לי מגע של ממש עם הרפורמים
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פתאום בא אלי מזרחי, מי שהיה ראש לשכתו של יצחק 
רבין ראש הממשלה דאז, התיישב איתנו ואמר לבגין, 

'אתה יודע, אני הייתי בבית"ר בתוניס טרם שעליתי לארץ'. 
אחרי שמזרחי הלך, בגין פנה לשנינו ואמר, 'אם עוזר ראש 
הממשלה מהמפלגה היריבה, בא להזכיר לנו, 'אני הייתי 

אחד משלכם', זאת ההוכחה שכעת יש לנו סיכוי

ה' אייר תשע"ו 13/5/16 4

תמונות 
מחיי 

הנישואין

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

ניווכח שאנו מוקפים, במדינת  נתבונן סביבנו  אם 
ישראל, בבעיות של אלימות וצרות שמתחדשות בכל 
יום. המוראל נמוך, החינוך מתדרדר, והשלום בבית 
ולהיות  זאת אפשר לחיות טוב  מתפוגג. איך למרות 

מאושרים?
שלמה המלך החכם מכל אדם כבר השיב על שאלה 
זו ואמר: "ראה חיים עם אשה אשר אהבת". כלומר, 
חיים אמיתיים יתכנו רק בקיומם של שני תנאים: א' - 

הקמת בית,  ב' - אהבה.
לא  ונישואים  לאושר,  ערובה  אינה  בלבד  חתונה 
ושמחה,  אושר  חיי  לחיות  כדי  שמחה.  מבטיחים 
זוגות  הרבה  מכירים  כולנו  אהבה.  גם  להיות  צריכה 
לזה,  זה  דווקא  עושים  חיים,  אינם  שחייהם  נשואים 

נוקמים האחד בשני וכו'.
האחרונות  השנים  בשלוש  מזעזע:  נתון  נציג 
כלומר  זוגות,  מ-30,000  למעלה  במדינה  התגרשו 
לחברה,  נוספו  וגרושות  גרושים  מ-60,000  למעלה 
וכתוצאה מכך למעלה מ-60,000 ילדים נגררו לחיים 

במשפחה חד הורית!!!
כדאי  היה  אולי  אז  המצב,  וזה  מתחתנים  אם 
להישאר רווקים? כדי להיות שמחים ומאושרים אנו 

צריכים שיתקיים גם התנאי השני - אהבה
איך מגיעים לאהבה? נבאר זאת בעז"ה במאמרים 

הבאים... 

חינוך ילדים - המנורה
ַהֵּנֽרֹות". בבית  ָיִאירּו ִׁשְבַעת  ַהְּמנֹוָרה  ְּפֵני  "ֶאל מּול 
הנר  קנים.  מששה  שמורכבת  מנורה  היתה  המקדש 
האמצעי היה נקרא – "הנר המערבי". כל הלהבות של 
הנרות היו פונים אל הנר המערבי, ונר זה היה מכוון 
כנגד המנורה בבית המקדש מכוונים  כנגד השכינה. 
ההורים, שהם מאירים את כל הבית. הנרות פונים אל 
הנר המערבי, והנרות אלו הם הילדים והנר המערבי 

הם ההורים. 
את  ומחקים  מסתכלים  ימיהם  כל  במשך  הילדים 
מעשי ההורים, לא סתם אנשים אומרים: "התפוח לא 
נפל רחוק מהעץ", דהיינו שבצורה ובאופן שההורים 

מתנהגים כך מתנהגים ילדיהם.
לכן אנו ההורים חייבים לקחת אחריות על מעשינו 
לדבר  לנו  אסור  ומכובדים,  מחנכים  בבית  להיות 
יעשו הבנים  כך  כי  בזלזול  ולהתנהג  רחובית  בצורה 
אבל  קלה  שלא  משימה  זו  אישית  דוגמא  והבנות. 
בדיבורים  דוגמא  לתת  רק  ולא  בה.  לעמוד  חייבים 
הבית  בתוך  ההורים  של  ההופעה  גם  אלא  אסורים. 
נכון  קובעת את מידת הכבוד של הילדים להוריהם. 
שאנו נמצאים בתקופת הקיץ וחם לנו מאוד, אבל עם 
כל זאת צריך לשמור על הופעה מכובדת, "כבוד אדם 
וכל שכן בבית שנמצאים ביחד  לבושו" אמרו חז"ל 

עם הילדים.
והפעלה  עבודה  גם  צריך  האישית  מהדוגמא  חוץ 
של הילדים בענין מידות ומעשים טובים, וויתור אחד 
להם  לקרוא  החובה  מוטלת  ההורים  על  לכן  לשני. 
ותיקון  ערכים  בנושא  ומפעילים  מחנכים  סיפורים 
יום  בכל  יקבעו  אבא  או  אמא  שכל  כדאי  המידות, 
שעת סיפור עם ילדיהם ואז הנרות יביטו אל ההורים 

בבחינת – הנר המערבי, ויתקנו את מעשיהם.

"מאז שנשאלה שאלת 'מיהו יהודי', בגין אמר: 'גיור מעיקרו 
על  חזר  בגין  כהלכה'.  אלא  גיור  אין  לפיכך  הלכתי,  מושג  הוא 
אנשי  העלו  הקואליציוני,  במו"מ  פעמים.  עשרות  הזה  המשפט 
אגודת ישראל את התביעה לתקן את חוק השבות, ובגין תמך בזה 
מיד. הרי הוא עצמו סבור כך. בניסוח ההסכמים הקואליציוניים 
בכנסת  להעביר  כדי  מאמץ  כל  יעשה  הממשלה  'ראש  כי  נכתב 
תיקון לחוק השבות שיאמר בו גיור כהלכה'. בגין ניסה וגישש 
דאז(  האוצר  )שר  ארליך  שמחה  בכנסת,  רוב  לזה  היה  לא  אך 
וכל הקבוצה הליברלית בליכוד אמרו שיצביעו נגד זה. גם יו"ר 
ראביי  באמריקה',  היהודים  הארגונים  של  הנשיאים  'וועידת 
רפורמי בשם אלכסנדר שינדלר, הצטרף ולחץ  שלא להעביר את 

החוק.
של  והלחץ  בגין  של  רצונו  שלמרות  ברור  היה  "כאשר 

סיכוי  אין  בזה,  מעורב  מאוד  שהיה  מחב"ד  האדמו"ר 
להגיע לרוב בכנסת, בגין שלח אותי אל הח"כים 

מה  איתם  לברר  לורינץ  ושלמה  פרוש  מנחם 
אפשר לעשות לנוכח הנסיבות האלה, האם 

במלון  איתם  ישבתי  אלטרנטיבה.  יש 
מרכז,ו הם אמרו שיש עוד סעיף בהסכם 
הוועדות  את  'לבטל  הקואליציוני, 
שבודקות את הבנות שמבקשות פטור 
היו  הוועדות  דתי'.  רקע  על  מהצבא 
מכשילות בכוונה את הבנות. לדוגמה, 
'כשאת  הבחורה  את  שואלים  היו 
הולכת לים בשבת, את הולכת ברגל או 

נוסעת ברכב?'. כמובן שהיו בנות שעונות 
'ברגל' ונכשלות... למרות שהבנות הדתיות 

של  האינטרס  הוועדה,  את  עוברת  היו  תמיד 
אגודת ישראל היה לוותר כליל על שירות הבנות, 

הרי זאת החלטה של החזון איש. לדעתם היה 'מספיק 
לשרת'.  רוצה  לא  היא  ומצפון  דת  שמטעמי  תצהיר  שבחורה 

הרוחות  את  ירגיע  זה  זה,  את  'תסדרו  לי  אמרו  ולורנץ  פרוש 
שיש  דאז,  הביטחון  שר  ויצמן,  לעזר  מכתב  שלחתי  אצלנו'. 
סעיף כזה בהסכם הקואליציוני, ותוך יום היו תקנות שביטלו את 

הוועדות. זה עבר בשקט, כי זה נסגר בתוך הממשלה".
נקודות  או  מפגשים  עוד  היו  השבות,  חוק  לתיקון  מעבר 

חיכוך בין הרפורמים והקונסרבטיבים לבגין?
היה  הוא  בארה"ב,  יהודים  מנהגים  עם  ניפגש  היה  "כשבגין 
משה  רבי  עם  נפגש  הוא  אורתודוקסים.  רבנים  עם  רק  נפגש 
האדמו"ר  אצל  היה  כשהוא  מלובביץ'.  הרבי  ועם  פיינשטיין 
מחב"ד הוא אמר לו: 'אני איני מתנגד לחסידים, אלא אני חסיד 
המתנגדים'. מעבר לסיפור הגיור, לא זכור לי מגע של ממש עם 

הרפורמים".

שינויים  לעשות  בגין  של  סירבו  בעקבות  כי  שטוענים  יש 
במנגנוני הפקידות במשרדי הממשלה, הימין לא באמת ניצח את 
הבחירות, ורק כיום, שמנגנון הפקידות מוחלף, אפשר לראות 
ביטוי לשלטון הימין.  לטענתם, בגין לא סמך על הימניים שהם 
יודעים "לעשות את העבודה". הם מוכיחים את זה ממינויו של 

משה דיין מהמערך לתפקיד שר החוץ.
המנהל  סגל  זה  פקידים  הפקידים?  זה  מה  מוחלט.  "קשקוש 
ולממשלה, על  ותפקידם להצביע לשר הממונה עליהם  הבכיר, 
היכן  תקציב,  ובעיות  קשיים  ועל  מיועדות  בתכניות  ליקויים 
לא  אני  הכללית.  המדיניות  עם  מסתדרות  לא  שלהם  ההצעות 
בטוח בכלל שיש להם אידאולוגיה. בכל העולם יש חיכוכים בין 
משל  שונה  המנהל  של  הראות  נקודת  בכירים.  לפקידים  שרים 

השר.
עם  לדבר  שיכול  חוץ  שר  רצה  בגין  דיין,  "לגבי 
בעולם  אותו  שמכבדים  חוץ  שר  הערבי,  העולם 
ודיין  איתו,  לדבר  שאפשר  שהוכיח  הערבי, 
אותו  להכניס  רצה  כבר  בגין  כזה.  היה 
אלא  הבחירות,  לפני  לכנסת  לרשימה 
שאז בגין חלה והתאשפז בבית חולים. 
ושמחה  בשקט,  דיין  עם  מו"מ  התנהל 
איזה  לדיין  להעביר  צריך  היה  ארליך 
שהוא נוסח שבגין כבר הכין לו. אלא 
שארליך השתהה בכוונה, הוא לא רצה 
שדיין  חשב  הוא  במפלגה,  דיין  את 
יאיים על מיקומו במפלגה במידה והיה 
מצטרף לליכוד. אלמלא בגין היה שוכב 
מצטרף  היה  שדיין  מסתבר  חולים,  בבית 

לליכוד עוד טרם הבחירות".
לסיום, לפני ימים ספורים, ביום האזכרה של 
הכנסת  חבר  כתב  רזיאל,  דוד  האצ"ל  מפקד  דודך, 
רזיאל  לדוד  אזכרה  הרצל  בהר  נערכה  "היום  טיבי:  אחמד 
שהורה על פיגועים נגד אזרחים: פיצוץ אוטובוס ופצצות בשוק 
הומה אדם, עשרות נהרגו ונפצעו. גיבור או טרוריסט?". מה 
קולות  דעתך על דברים אלה, במיוחד כשאנו שומעים הרבה 

כאלה לאחרונה?
"בימים ההם, הטרור הערבי היה מכה בישוב היהודי, בצורה 
דומה לדברים שאנו מכירים מהיום. חומרי נפץ, רימונים על כלי 
בפיקודו  האצ"ל  פחדו.  אנשים  תחבורה משובשות,  דרכי  רכב, 
ולעשות  הישוב  של  ההבלגה  את  לשבור  החליטו  רזיאל  של 
בשנות  צה"ל  של  התגמול  פעולות  כמו  בדיוק  תגובה,  פעולות 
ה-50. האצ"ל פעל כתגובה, באי רצון גמור, כי אי אפשר שדמנו 

יהיה הפקר. במילים אחרות, ניתן לומר על זה 'אינו דומה'".


ראש הממשלה מנחם בגין לוחץ את ידו של השומר בכניסה למשרד רה"מ בירושלים. אריה נאור משמאלו )צילום: משה מילר, לע"מ(

אריה נאור )צילום: 
יעקב כהן(
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ָּברּור ֶׁשֶאִדי א ָרָצה ֶׁשָּיַדִים ָזרֹות 
ַיִּׂשיגּו ֶאת ַהְיֻרָּׁשה. ֲאִני ֻמְכָרח ַלֲעקֹב 

ַאֲחֵרי חּוט ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשל ֶאִדי... 

אּוַלי...

אּוַלי ֶאִדי ִהְתַּכֵּון 
ָלִאיְנְּגִליׁש ַּבְנק.

ַהְּסִניף ֶׁשל ָהִאיְנְּגִליׁש ָמה? 
ַּבְנק הּוא ִּבְנָין ְמפָֹאר ְמאֹד 

ְּברֹאׁש ִּגְבַעת ָאֵׁשר ָּכאן ָּבִעיר. 
ְוַהִּמִּלים ַהּמּוָזרֹות ֵהן ְּבֶעֶצם 

!B1837 – ִמְסָּפר

 ָֹיַדְעִּתי ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְסמ
ָעֶלי, ַמְלִּכיֵאל!

ַחֵּכה, ַמֶּׁשהּו 
ָּכאן מּוָזר ִלי...

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ

כתב וצייר: אבימי

פרק ג'
מסתורית

צוואה 

 תעלומה
 מספר

2

החדשים של
>>>  
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! לצבוע  וגם  לצייר  אחד  כל  שתלמד  הספרים   "סידרת 
שונות  קושי  ברמות  בנוי  ומהנה   קלה  שלבים   בשיטת 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
דמויות, בעלי חיים ודוממים, כיצד ליצור שכבות צבע, 

איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

1

3

2

4

56

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

"לומדים לצייר עם:
" מה עושים עכשיו" 
הספר שילמד כל 

ילד מה בדיוק צריך 
לעשות ויקנה לו 

כישורי חיים
חדש!

לומדים
עם: לצייר

י"א בסיון תשע"ו 17/6/16

בקריקטורות נצייר את דמות המבוגר 
עם לסת ארוכה

שימו לב תווי הפנים גם משתנים, האף 
ארוך יותר ואוזניים גדולות יותר 

בהצלחה

טיפ
רוב דמיות הקריקטורה נצייר 
עם צוואר צר באופן מוגזם 

מדמות אמיתית 
בואו ונלמד

בדמות ילד או פעוט תווי 
הפנים –עיניים אף ופה 

קרובים זה לזה
בדמות מבוגר תווי הפנים 

מתרחקים זה מזה
וכך נוצר המראה הבוגר 

לדמות

נתחיל בציור הראש נוסיף 
קו עיניים וקו אמצע

נצייר את 
הלסת –צרה 

וארוכה

נצייר
העיניים

האף
והאוזניים גדולים 

ובולטים יותר

נסיים 
עם 

ציור 
תווי 

הפנים

נוסיף שיניים 
נצייר את השיער 

והצוואר

מחקו את הקווים 
הכתומים אלו הקווים 

המיותרים בציור
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לפרסום במדור שלחו ל"קו עיתונות" - בן גוריון 19 ב"ב 

להאמין בתמימות
טויב,  דייויד  והמוזיקאי  הזמר 
ראשון  משחרר סינגל מקורי 
ובהפקה  בלחן  בתמימות'  'להאמין 
את  ומארח  עטו,  פרי  משובחת  מוזיקלית 
חברו הטוב קובי ברומר שללא ספק נותן 
מספר  "השיר"  לשיר.   נוסף  וניחוח  עומק 
נקי  וממקום  הלב  מעומק  "נכתב  דייויד, 

נאהב  ואם  מצב,  ובכל  תמיד  אותי'  אוהב  'שהשם  בהכרה  מאוד 
וודאי לקבל את הכל באהבה".   נוכל  אוהב,  אותנו  כמו שהוא  אותו 
לשיר צולם קליפ מרהיב ע"י רוזן הפקות סרטים השופך מימד נוסף 

בכוחה של אמונה תמימה.

מחרוזת שירי שבת 
של  מלחניו  שבת  מחרוזת שירי 
מתנגנת  וידרקר  מרטין  מאיר 
הנוכחי  המופעים  בסבב  "הפורום"  ע"י 
וכעת  הקהילתיות,  חזנות  ובשבתות 
של  בעיבודו  רשמית  בהשקה  מוגשת 
ויהודה  כפיר  יוחאי  ובהפקת  סובול  איתן 

ופיוטי  את שירי  ולהפיץ  להלחין  מטרה  לעצמו  שם  וידרקר  קלמן. 
השבת המסורתיים שכולנו מכירים ולתת להם נופך נוסף קל ונעים, 

שמחבר ונותן זווית מיוחדת למילים הכל כך מוכרות. 

זיו השכינה
משיקים  השבועות  חג  לכבוד 
)עמירן  דביר  לבית  האחים 
מילים  השכינה"  "זיו  ואריק( סינגל חדש 
הלחן  טוב,  יום  של  המזון  ברכת  מתוך 
דביר  עמירן  דביר.  עמירן  של  והעיבוד 
וההתעסקות  היומיום  "במרוץ  מספר: 
ולפני  רגע,  לעצור  לנכון  ראיתי  במוזיקה, 

חג מתן תורה לחבר שיר על הנושא הכי חשוב ומרכזי בחיים שלנו: 
'לימוד תורה'." זו הפעם השנייה שנכנסו יחד לאולפן לשיתוף פעולה 
רשמי, והוא מוקדש בהצדעה לאבא ר׳ יוסף דביר )דבורקין(, שמאז 

חזרתו בתשובה לפני כ-35 שנים, לא מפסיק לרגע מללמוד תורה.

ירושלים של זהב
חברו  ירושלים  יום  לרגל 
מן  מוזיקאים  מספר 
השורה הראשונה להקלטת חידוש 
מאתגר ויוצא דופן לשיר המיתולוגי 
"ירושלים של זהב" של נעמי שמר. 
מוזיקלית  לעדנה  שזכה  השיר 

הכנסת  בית  חזן  הרשטיק,  נתנאל  החזן  ע"י  מבוצע  מחודשת 
HAMPTON בלונג איילנד, ניו יורק יחד עם המוזיקאים אורי אבני 
האחראי על העיבוד וההפקה המוזיקלית, צח דרורי )כלי מיתר(, בן 
והתוצאה:  ביצירה.  חלק  שלקחו  מוערכים  נגנים  ורשימת  ספקטור 

קלאסיקה חדשה שמתכתבת עם מוזיקה עכשווית וביצוע מרגש.

גל עיני 
אלוקי  ה'  מלפניך  רצון  "יהי 
ואלוקי אבותיי, שתאיר את עיני 
מכשול  מכל  ותצילני  תורתך  במאור 
חכמה  בליבי  ותן  בליבי  ותן  וטעות. 
דעת ותבונה, האר את עיני גלה לאוזני 

יהודי  לראות בדרך התורה..." את המילים העוצמתיות שמלוות כל 
טרם תחילת לימוד התורה הקדושה, הלחין אופיר סלומון לפני יותר 
לו  להאזין  שניתן  ומקצועי  מרגש  כסינגל  מופיע  הוא  וכעת  משנה 

באתרי המוזיקה.

נקרע בין עולמות
אלבום   - עולמות  בין  נקרע 
הרואה  דן  אלי  והיוצר  הזמר  של  הבכורה 
תהפוכות  מתוך  נולד  אלה,  בימים  אור 
של  דרך,  חיפוש  ותשובות,  שאלות  נפש, 
מקבילים  עולמות  בין  ונעורים  התבגרות 
בו  שיר  כל  סותרים.  ערכים  המקדשים 
מהווה סוג של תובנה, או לפחות מסקנת 

ביניים.  ההשראה לכתיבת השירים מגוונת, כאשר השירים באלבום 
משלבים את מגוון הסגנונות שספג. לפני כחמש שנים חבר למפיק 
את  ולהפוך  האלבום  את  להוציא  מנת  על  פוגטש,  גדי  המוסיקלי 
הסקיצות המתחלפות באלבום אחד ויציב. נקרע בין העולמות מכיל 
נמצא  ביניהם  משובחת,  יהודית  מוסיקה  של  רצועות  אחד-עשרה 

השיר מודה אני – אותו כתב מאיר אריאל ז"ל. הפצה: דברי שיר.

להיט חדש 
חתונות  להיטי  אינספור 
של  ידיו  מתחת  יצאו 
הנודע  הויז'ניצאי  המוזיקאי 
ר' מאיר אדלר. בל"ג בעומר הוא 
לציון  סמוך  ארוכות  שעות  ניגן 
הציג  היתר  ובין  במירון  הרשב"י 

את הלחן החדש שלו "בזכות התנא" אותו מבצע כוכב חסידי עולה 
גבוהה חיבר  ווייס בתדירות  וויס. אדלר, שמופיע עם אלי  בשם אלי 
כאמור את הלחן ואף כתב את העיבוד אך את המוזיקה ביצע בפועל 
"ידידים"  מקהלת  תרמה  הרקע  קולות  ואת  כהן  המוזיקאי יענקי 
כשעל העיבוד הקולי איציק פילמר. הוקלט באולפני ״טנור״. הקלטת 

שירה: דיויד טאוב. מיקס: יענקי כהן

"העולם הזה"
אייל  האנרגטי  החתונות  זמר 
חסידי  סינגל  משיק  טויטו 
השיר  הזה".  "העולם  ומושקע  חדש 
הלחין  אותו  וסוחף,  קצבי  רוק  בסגנון 
אבילחק,  שרון  והיוצר  המוסיקאי 
המוסיקלית  וההפקה  העיבוד  כשעל 
המוסיקלי  והמפיק  המעבד  הופקד 
דורון אלימלך. הפזמון מבוצע בשלוש 
וצרפתית.  אנגלית,  עברית,  שפות: 

השיר הינו הסינגל הראשון מתוך אלבום חסידי מיוחד שיכלול שלל 
סגנונות, ויראה אור בקרוב. 

זה ביתי
אלבום  אל  בדרך  כשהוא 
שני  ובאמתחתו  הביכורים 
סינגלים "דרך מנצחת", ו"מלך העולם" 
עבאדי  יוסף  משחרר  להצלחה  שזכו 
את שירו השלישי "זה ביתי". עבאדי בן 
לשושלת ירושלמית מיתולוגית, השיק 
את השיר בתזמון מיוחד באופן אישי, 

בעיצומו של יום ירושלים, כהצדעה לארץ ישראל ובירתה ירושלים. 
על הלחן והעיבוד המוסיקלי אחראי המעבד והמפיק המוסיקלי יוני 

קיסר.

הראשון  החתונות  שיתוף 
בישראל

החתונות  עונת  לקראת 
בעומר, מוציא אודי  בל"ג  שנפתחה 
החתונות  קליפ שיתוף  דוידי את 
בישראל לשיר המרגש 'בואי  הראשון 
- 'אורות  האחרון  אלבומו  כלה' מתוך 
וידאו  מקטעי  בנוי  הקליפ  גבוהים'. 

אודי  של  מחתונתו  תמונות  כולל  אנשים,  של  מחתונתם  ותמונות 
עצמו.

אשת חיל
שכבר  העומר  תקופת  אחרי 
החתונות  ועונת  מאחורינו, 
החתונות  זמר  משחרר  כאן,  שכבר 
חיל".  "אשת  את  מן  ישראל  המצליח 
הביכורים  אלבום  מתוך  שלישי  סינגל 
המוכרות  המילים  בקרוב.  אור  שיראה 
בפניכם  מוגשות  כל,  בפי  ומושרות 

"ידידים"  מקהלת  מצטרפים  כשאליו  מן,  של  הסוחפת  בשירתו 
בניחוח  מן[  ]של  ומרגש  יפהפה  הלחן  רוטבלט.  יעקב  של  בניצוחו 
המעבד  הופקד  המוסיקלית  וההפקה  העיבוד  על  חם.  ישיבתי 

והמפיק המוסיקלי דניאל אביב. מה שיצר הפקה מושלמת ועריבה.

הלילה
כוכב  של  וקצבי  חדש  סינגל 
בוטה  אליקם  המזרחי  הזמר 
ים- מקצב  בעל  השיר  "הלילה".   -
תיכוני אוריינטלי ייחודי בנוף המוסיקלי 
קיץ  כלהיט  מסתמן  דתי.  המזרחי 
ריקודים.  רחבת  כל  שיקפיץ  מבטיח 
כשעל  בוטה,  והלחין  כתב  השיר  את 
המוסיקלית  וההפקה  העיבוד 

ממשיך  בוטה  כהן.  עמוס  המוסיקלי  והמפיק  המעבד  המשובחת 
"חוזר  הראשון  הסינגל  יצא  מתוכו  השני,  אלבומו  על  במרץ  לעבוד 

הביתה", שהפך במהרה ללהיט חוצה מגזרים. 

hila@kav-itonut.co.il    עריכה: הילה פלאח

אז מה חדש?

בפודינג"  רק  יש  "אינסטנט 
לאנשים  מעשי  ספר   –
שרוצים להצליח יותר בחיים, 
למותג  ולהפוך  ובעסקי  בקריירה 
כלים  מעניק  הספר  ומוביל.  עצמאי 
לתכנן מסלול טיסה ולהמריא בעולם 
בפודינג"  רק  יש  "אינסטנט  העסקי. 
שפירו-  גרסיאלה  ידי  על  נכתב 
עסקית-שיווקית  מנטורית  גולדמן, 
לרב-המכר  המשך  ספר  והוא  בינ"ל 
שחשף  רווחי",  למותג  עסקי  "מרעיון 

חיים  לשדרוג  האסטרטגיים  הצעדים   8 את  הקוראים  בפני 
והעלאת הכנסות. בהוצאת מדיה 10 מחיר: 79 ₪  

 
לשקול  "אפשר  הספר 
חדשני  ספר  הינו  אחרת" 
ולהכוונתה  המחשבה  לחיזוק 
אינו  הוא  במשקל.  הירידה  בתהליך 
והוא מיועד  ותפריטים  מכיל מתכונים 
כולו ליצור את הסוויץ' הדרוש בראש 
יצליח  סוף  סוף  הזה  שהתהליך  כדי 
הבנה  מתוך  לתמיד,  מעמד  ויחזיק 
שללא השינוי הזה במחשבה לא ניתן 
לאורך  התוצאה  את  ולשמר  להצליח 

זמן.  הספר מלווה ב: תקליטור וצמיד סיליקון. הוצאת ספרים: 
מדיה 10 –  מחיר: 79 ₪

אתם  "איך  הילדים  ספר 
דליה  מאת  מרגישים?" 
הספרים  בהוצאת  בר-אל 
הקוראים  את  מזמין  "אוריון" 
 27 שלהם.  הרגשות  את  להכיר 
בצורה  אחד  כל  המוצגים  רגשות 
מציגים  הם  בשיר.  קצר  סיפור  של 
על  תקראו  ורגשות.  תחושות  מגוון 
החשש שבגילוי סודות, על השמחה 
על  הפרידה,  עצב  על  שבידידות,  
עלבון  על  פורץ,  וצחוק  עליצות 

ועל כעס, על התרגשות ועל עצב, על פחד ועל תחרות ועוד. 
ורגשות  שמגלים  רגשות  פחות,  וגם נעימים  נעימים  רגשות 
המקסים  בספר  לקרוא  תוכלו  אלה  כל  על  שמסתירים. 

שלפניכם. מחיר: 45 ₪  לגילאי 4-10. מנוקד

תשע"ו  השבועות  חג 
בשורות  בכנפיו  מביא 
הפיתוח  מקו  מפתיעות 
של שמחונים. השנה, לכבוד החג 
שמחונים  יזמה  לשבת  המחובר 
מס' מוצרים ייעודיים, שיתנו מענה 
ספציפי לתפילות המועד: תפילת 
הנחת",  "אוצר  הקדוש,  השל"ה 
מגילת רות עם פירוש רש"י, סדר 
אקדמות המבואר עם מגילת רות, 
הטבעות  בשילוב  רכה  כריכה 
ולחג  לשבת  מוספים  סדר  כסף. 

סדר  לשבת,  מוסף  נשא,  פרשת  סדר  את  מכיל  השבועות: 
השבועות.  לחג  ומוסף  התורה  קריאת  המבואר,  אקדמות 

להשיג בגלריית שמחונים ובנקודות המכירה. 

"קל  הספר  עם 
הבישול  ספר   – לבשל 
ה  ר ו ל ת  א מ  " ר י ה מ ה
ספרים,  דני  בהוצאת  הרינג 
טעים,  אוכל  להכין  תלמדו 
אין  זמן?  לכם  אין  במהירות. 
מתכונים   70 מ-  יותר  בעיה. 
ב-  להכין  שתוכלו  מעולים 
תמונות  פחות.  או  דקות   20
פשוטים  הכנה  ושלבי  מרהיבות 
וברורים הופכים את המתכונים 
להכנה.  ומהנים  לקלים  בספר 

בוקר  ארוחות  הארוחה:  סוג  לפי  לשערים  מחולק  הספר 
ערב  ארוחות  מהירות,  צהריים  ארוחות  קלילות,  ובראנץ' 
מאנגלית:  קלות.  בקלי  מתוקים  וקינוחים  וטעימות,  פשוטות 

חגי ברקת, 144 עמ'. מחיר: 78 ₪



השירות במרכז ״כיוון״ מיועד למי שקיבל היתר מרבותיו.

מינהל לשירותי קהילה - הרשות העירונית לתעסוקה 

02-6456222  | ירושלים   )בית בזק(   15 הצבי 
מרכז הכוון תעסוקתי לציבור החרדי בירושלים

להבטחת מקומך ביריד חייג: 072-2643287

יום ראשון י"ג סיון, 19.6        במרכז 'כיוון'        12:00-15:00

לגברים תושבי ירושלים בלבד

יריד עבודה לכווולם2

   בעקבות ההצלחה המסחררת!

מחפש עבודה?
מרכז 'כיוון' מזמין אותך ליריד תעסוקה ענק בו יוצעו משרות מיידיות

מהעולם הטכני - למתחילים ללא נסיון,
שיובילו אותך בדרך לפרנסה טובה בעז"ה!



י"א בסיון תשע"ו 17/6/16 4242

c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

היום יום הולדת?
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והוד. טעם  בטוב  נערכה  ההולדת  יום  חגיגת   החגיגה, 
מיכלי הקטנה נהנתה עד בלי די.

הקשיבה  עימו,  רקדה  שלה,  החברות  עם  יחד  שרה  היא 
חילקה  הלב,  מכל  אותה  ברכה  מהן  אחת  שכל  לברכות  
פרוסות עוגה עטורות דובדבנים  לכל מברכת, חייכה לכל 
כל  את  פתחה  אפילו  ובסוף  וצח  טהור  חיוך  ואחת  אחת 

המתנות.
טקס פתיחת המתנות אף הוא חלף לו. חלפו יומיים, חלפו 
נפל.  מיכלי  של  רוחה  מצב  והנה  ושבועיים  שבוע  להם 
לרותי מהגן נחגגה מסיבת יום הולדת מקסימה. היא חתכה 
פרוסות עוגת שוקולד לכל ילדה, חילקה שקיות, הקשיבה 

לברכות וקיבלה מתנות. 
מיכלי שכחה בין רגע קט מיום ההולדת שלה, עצמה. נראה 
זמן  לפני  נחגגה  יום ההולדת שלה כבר  היה לה שמסיבת 

רב. מתי יהיה לה שוב יום הולדת?
מאותו רגע לא ענינה אותה העוגה, לא השקית, לא הברכה 
שהיא ברכה. מאותו רגע היא רק החלה לספור את הימים 

עד ליום הולדתה.
מה לעשות שיום הולדתה הבא יגיע רק בעוד שנה?

זו כבר בעיה גדולה.
ראש  להרכין  הדבר. התקשתה  את  לקבל  מיכלי התקשתה 
יום, בשעה ששבה מהגן פצחה במסע  כל  גזר הדין.  לפני 

יבבה מתמשך. מתי כבר יהיה לי יום הולדת? מתי?
לחודשיה  השנה  מפת  את  לפניה  פרשה  שאימא  עזר  לא 
וליטפה והצביעה והסבירה  שכברת דרך ארוכה עוד עליה 
לעבור. בכל יום חזרה על עצמה ההצגה. מיכלי לא נרגעה.

מה באמת עושים עם הילדים הללו שרוצים דבר מה ולא 
נרגעים. 

אינם  הם  אבל  מבקשים,  שהם  מה  את  שיקבלו  הגיוני  לא 
סולחים ואינם מוחלים. הם מתעקשים.

ואיך לנהוג  למה הם עושים זאת? מה הם רוצים להשיג? 
מולם?

ילד שמבקש ומנדנד שרוצה משהו שלא מגיע לו, 
זהו ילד שחושב שהכול מגיע לו. 

מה מביא אותו לחשוב כך?
בחיק  או  בבית  הקורים  מקרים  מיני  מכל  זאת  לומד  הוא 
המשפחה. זה עלול לקרות מזה שמנסים תמיד לרצות אותו. 
מכירים את הילד שנשכב בכל פעם על הרצפה בסופרמרקט 

ודופק את הראש ברצפה? 
על פי רוב זהו ילד שבסופו של דבר מרימים אותו, מנשקים 
אותו וקונים לו את מה שביקש. אם לא היו קונים לו פעם 

ופעמיים לא היה מנסה בפעם השלישית.
כמה  לו  לתת  ומנסים  נסיך  שלכם  לילד  קוראים  אתם  גם 
יותר? חישבו בפעם הבאה שוב לפני שאתם נותנים לו. לא 
יותר, לא בטוח שככל  יודה  כך  יותר  בטוח שככל שיקבל 
זה  ומאושר, לא בטוח שעצם  יגדל שמח  כך  יותר  שיקבל 
שאתם מנסים לשמור על הנסיך שלכם ויגדל עם כפית זהב 

בפה, יביא אותו להתנהג כמו שחשבתם שנסיך מתנהג.

ילד שמנדנד ומבקש בלי סוף הוא יכול להיות גם ילד 
שלא מקבל אף פעם, שמשום מה נשכח במשפחה, 
שמשום מה לא שמים לב אליו, לא רואים אותו, לא 
שומעים אותו, לא מתייחסים אליו. פעמים רבות יהיה 
לפעמים  נשכח,  הוא  טוב  שהוא  שמרוב  מדי  טוב  ילד  זה 
זה הילד הרע כפי שאתם מכנים אותו, שמה שעשה  יהיה 
אותו ככזה זה שאחרת, בלי שיתנהג רע אף אחד לא יראה 

אותו.
ילד כזה, שלא נראה ולא נשמע, מסגל לעצמו לעיתים את 
שיטת הנדנוד. אם ינדנד ויבקש ויטרטר ויזיל ריר ודמעות, 

אתם בוודאי תתייחסו אליו וזה מה שהוא רוצה.
ילד כזה ימצא על פי רוב דבר שאין לו סוף, שאין לו תשובה, 
שאין לו "קח וגמרנו" אלא מתמשך ומתמשך עד אין גבול.

יודע בוודאי  ושוב  יום ההולדת שלו שוב  ילד שרוצה את 
שזה לא הגיוני, יודע שלכל ילד יש רק פעם אחת יומהולדת 
יודע שצריך לחכות רק שהוא לא רוצה לעשות זאת. הוא 

רוצה לנדנד שוב ושוב ושוב.

ככל  ילדכם,  של  המוזרה  לבקשתו  שתתייחסו  ככל 
ככל  השנה,  לוח  טבלת  על  פעמים  יותר  שתצביעו 
ומסכן  בוכה  הוא  כי  סוכרייה  יום  בכל  לו  שתתנו 

 ועצוב וממורמר, כך ימשיך ויבקש יום הולדת בכל יום ויום..

מה כן לעשות?
הסבירו לילדכם פעם אחת את מה שהוא בוודאי  
יודע שאתה  יודע. אמרו לו: חמוד שלנו, אתה  כבר 
חגגנו  חודשיים  שלפני  יודע  אתה  מאוד,  לנו  יקר 
חוגגים  ילד  לכל  הילדים,  בגן  נהדרת  מסיבה  לך 
פעם בשנה, גם לך. מה זו שנה? ציירו לו עגול של 
הסבירו  שלו,  החודש  את  לצבוע  לו  ותנו  חודשים 
הבאה  ובשנה  החודשים  כל  מצויים  שנה  שבכל  לו 

כשיהיה בגן חנה בוודאי יחגגו לו שוב.
הסבירו לו שבכי לא יעזור ונדנוד לא יועיל, כי זה  

יגיע כשיגיע.     
אם הוא יותר גדול הסבירו לו שגם כשיש לחבר   

מסיבה זו סיבה ענקית לשמחה.     
אחר כך שיתקו. 

ייתכן שילדכם יקבל את הסברכם ללא בעיה, אבל 
דברים  לקבל  מוכנים  שאינם  ילדים  מכירים  כולנו 
אלו  לילדים  נחגגים.  שלא  הולדת  ימי  דווקא  ולא 
מקובלת  ולא  רצויה  התנהגותם  שאין  במעשים  הסבירו 

עליכם. בכל מקרה בוודאי שלא תשתפו פעולה.

את  לטפו  מהגן  כשיחזור  ויבכה  ינדנד  הילד  אם 
משך  ילמד  הוא  יומכם,  בשגרת  והמשיכו  לחיו 
הזמן שלא באמצעות הנדנוד יקבל את מבוקשו. אל 
ההולדת  יום  בעניין  אבל  עליו  תכעסו  אל  ממנו,  תתעלמו 

כבר אמרתם את שלכם.

דבר,  מזה  לו  יוצא  כשלא  לנדנד  ימשיך  לא  ילד 
לכן סביר שיפסיק עם נדנודיו ואולי אפילו יתחיל 

ליהנות מיום ההולדת של חברו.

הורים  שהנכם  וסבורים  ליבכם  על  מכים  אתם  אם 
פוגעניים, דעו לכם שהתנהגות כזו שאינה מקבעת 
שמחנכת  זו  היא  השלילית  התנהגותו  את  בילד 

ומשקמת. נשמו נשימה עמוקה והמשיכו בשלכם.

מכירים את הילד שנשכב בכל פעם על הרצפה בסופרמרקט ודופק 
את הראש ברצפה? על פי רוב זהו ילד שבסופו של דבר מרימים אותו, 

מנשקים אותו וקונים לו את מה שביקש. אם לא היו קונים לו פעם 
ופעמיים לא היה מנסה בפעם השלישית



+ מומחיות
___- מחיר
280

כשאנחנו דואגים לאלפי זוגות עיניים בחודש,
יש לנו יותר יכולת ויותר ניסיון מכל אחד אחר.

רשת משקפיים

לחברי מאוחדת שיא ומכבי זהב עד גיל 18 • עדשות cr 156 • אנטי רפלקס \ נגד שריטות • חוסם קרינת מחשב uv • עד מספר 6 / צילינדר 2

1599-555-280
בני ברק: ר‘ עקיבא 89  | ירושלים: כנפי נשרים 66, מלכי ישראל 8 | בית שמש: נהר הירדן 36 | ביתר: מרכז מסחרי חיים זקן | ברכפלד: יהודה הנשיא 16 | טבריה: יוחנן בן זכאי 6  | נתיבות: רח‘ ירושלים 62

בקניית משקפיים בדיקה חינם

אלפי
משקפיים

בחינם!
דגמים
בסניפים: בני ברק, ירושלים, ביתר ובית שמש בסניפים: בני ברק ובית שמש

מעל אלף

המבצע ממשיך!

יותר!יותר!
קל  לחשב: 
רשת  גדולה
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השבועהמלצת 
הבית  בין  ומלהטטות  עובדות  כמוני  אתם  אם 
לעבודה, מצאתי את המייקאפ המושלם שהמציאו 
וור  דאבל  האהוב  אפ  המייק  כאלה.  נשים  עבור 
מקום,  לכל  לשאת  שניתן  ניידת  כיס  באריזת 
המייקאפ.  רעננות  על  ושומרת  לנסיעות  מתאימה 
אחת!  אם  בלחיצה  עמידות  של  שמונה  שעות 

הפתרון  זה  הילדים,  או  לבד  נסיעה  באמצע  את 
לחות  קומפלקס  עם  משופרת  נוסחה  המושלם. 
הכולל   )Tri Moisture Complex( משולש 
מורומורו  וחמאת  דליצרין  היאלורונית,  חומצה 
להחדרת לחות מיידית והענקת מראה בוהק וזוהר 

לעור הפנים.

מה שלא עושה הטבע

במורד  זורמות  הרף,  ללא  מעיניה  זלגו  הדמעות 
מרגיעים  איך  אונים.  חסרת  מולה  ישבתי  לחייה. 

אותה? היא תלתה בי עיניים של אמא אוהבת ומאוכזבת: 
ילד  מגדלת  אני  האם  עצמי,  את  שואלת  אני  "לפעמים 

כן, מתוך שלושת  עם דפקט? והתשובה שלי עצובה: 
ילד  ואני כל כך רוצה  לי אחד לא מושלם,  יש  ילדי, 
בכתה  גילה  לרסיסים",  שבורה  שבורה,  אני  רגיל! 
אחרי  אחד  טישו  ניירות  שלפתי  רק  ואני  ובכתה, 

השני והגשתי לה.

אחד  עם  שהרגשת  פעם  לך  קרה  לא  "תגידי, 
איתו,  'נפלת'  אומרים,  איך  נו,  ש...  מהילדים, 
והוא לא בדיוק ילד החלומות המושלם, ולא רק 

זה, אלא גרוע מכך..."

מצפה  היא  מה  להקשיב.  המשכתי   שתקתי, 
שאני אגיד לה?

גילה  ניסתה  מושלם",  לא  שהוא  לי  מפריע  "לא 
אמא  שאני  יודעת  אני  "כי  תחושותיה.  את  לנסח 

המסוגלת  שבי,  באמהות  בטוחה  ומספיק  מושלמת 
להקים מאשפתות ילד עם בעיה".

אני דווקא מבינה אותה היטב. זה עסק די מעייף 
ההוריות  היכולות  את  ולהאשים  ולהתקיף  לשבת 
שבנו. לא בכל אנחנו אשמים. וכאן בא המשפט האחרון שלה 
ששבר גם אותי לגמרי: "הם זרקו אותו מבית הספר. אמרו 
ואני,  בחזרה.  אותו  לקבל  מוכנים  לא  הם  ריטלין  שבלי  לי 
שכל כך הייתי בטוחה באהבתי אל הילד, התנגדתי נחרצות 
זה דברים שליליים. העדפתי שיישאר בבית,  כי שמעתי על 
טיפלתי בו, לקחתי אותו לחוות סוסים, לשחייה, למרפאים 
אלא  משתנה,  לא  והוא  הכול,  בו  השקעתי  אלטרנטיביים, 

ממשיך בהתנהגות הגרועה שלו גם בבית".
"ואני, שכל כך מתנגדת לתרופה הזאת, שואלת את עצמי, 
האם הגיע הזמן להישבר, אולי אני טועה? הרי גיליתי שאין 
ידיים!  מרימה  אני  שלי.  הבן  עם  להתמודד  הכלים  את  לי 
אבל  השתפרה,  ההתנהגות  התרופה.  את  לו  נתתי  בסוף 
הבעיות הרגשיות מסרבות להיעלם, ואני שואלת את עצמי: 

איך מתנהגים עם ילד בלתי מושלם?"

ושתקתי  ישבתי  הלב.  את  לי  שברו  גילה  של  הדמעות 
מולה. "תגידי, מלי, עם כל הניסיון שלך, לא קרה לך שעמדת 
מול אחד הילדים ושאלת את עצמך את השאלות העצובות 

האלה? מה אני עושה עם הילד הזה?"

"גילה", ניסיתי למצוא את המלים הנכונות. "קודם 
כל, תפסיקי לבכות. אני כל כך מבינה אותך. אין אמא 
מתנה  הם  ילדים  בחיים.  כלשהו  בשלב  לה  קורה  לא  שזה 
רק  אותם  לקבל  צריכים  שאנחנו  אמר  מי  אבל  מקסימה, 
להתמקד  חבל  צדדים.  שני  איתו  מביא  ילד  כל  מושלמים? 

בצדדים הקשים. חפשי את הצדדים היפים בבן שלך".

והצדדים  "את  כלום.  לשמוע  פנויה  הייתה  לא   היא 
יש רק שחור.  היפים... תפסיקי לחפש את הוורוד. לפעמים 
כל כך הרבה שחור, שלא רואים אפילו טיפה של ורוד. כנראה 

שאת לא יודעת על מה אני שחה".
"גילה מתוקה, אל תאמיני לכך שיש הורים שרק מלקקים 
דבש מילדיהם. בוודאי שעברתי תקופות קשות. אחד מילדי 
בלתי  מרורים בהתנהגות  אותי  והמתוקים השביע  האהובים 
כאשר  הקשה  התסכול  תחושת  את  זוכרת  אני  הולמת. 

השקעתי בו רבות ולא קיבלתי כל תמורה מיידית.
בתמורה?  מקבלים  ומה  ונותנים,  נותנים  כהורים  כולנו 
התגובות:  את  ושמעתי  הורים  בין  מאולתר  למשאל  יצאתי 
להכין  שישבתי  אף  על  בית,  שיעורי  הכין  לא  שוב  "הילד 
איתו במקצועות אחרים ושאלתי אותו אם הוא זקוק לעזרה 
נוספת"; "הוא שוב הפריע, שוב הציק לחברים שלו"; "הוא 
והיה  הטובות  בכל  בעט  הרגיז,  שבר,  קלקל,  התחצף,  שוב 

כפוי טובה..."
ומה עושים? בתחילה מנסים להבין את הילד, לשבת איתו, 
לעזור לו, לקנות לו, להזמין חברים ולפנק אותם בזמן של כיף, 
הכול לפי העניין. ואפשר גם להרחיק לכת: להשאיר אותו בבית 
לרחשי  להקשיב  כדי  בצפון  לטיול  לבד  אותו  לקחת  שבוע, 
ליבו, ולשמוע איך הילד מאשים את כולם חוץ מאותו עצמו, 

ומבית הספר  ולאחר מכן שוב הילד חוזר לסורו  וזה מתסכל. 
נסבל. לבלתי  הופך  המצב  שבבית  או  ומתלוננים,   מתקשרים 

ואז מתחשק לצרוח עליו, אבל כמו שאמרה גילה: "נכנסתי 
לחדר ונשכתי את הכרית. התקשרתי לאבא שלי בדמעות 

בעיניים, התקשרתי לבעלי, לחברות, למי לא?"
כן, הזדהיתי איתה. זה מפחיד לגלות שהילד שלך 
שעבודה  ולהבין  אותך  מאמלל  גם  והוא  אומלל 
עצמך  את  למדי  אז,  דווקא  אבל  לפנייך.  רבה 
רגע,  והצחוקים.  החיוכים  הרגעים של  את  לזכור 
ידו השמנמנה של התינוק שלי  מתי החזקתי את 
והרגשתי שאנחנו ישות אחת? ובעצם, הוא עדיין 
כל כך מתוק ושובה לב. עם כל הדברים המרגיזים 
הוא  פעם  מדי  נחת.  מסב  גם  הוא  עושה,  שהוא 
בזכותו  קוצרים  פעם  מדי  טובות,  מילים  אומר 

מחמאות והוא עושה מעשים טובים.

מזמן כבר גמלה בליבי ההחלטה שתמיד, 
הילדים,  של  בהקשר  לפחות  תמיד,  אבל 
אחשוב על הצד הוורוד. ברור שיש תקופות קשות יותר 

ותקופות קלות יותר.
אני חושבת על ארבעת הבנים בהגדה. שהם משל לכל 

השנה.
כן, בכל משפחה יש את התם, ויש את ההוא שאינו יודע 
 לשאול, ויש גם את ההוא שלקח על עצמו את תפקיד הרע.

לא משנה איך ממתגים בחוץ את הילדים שלנו, אנחנו צריכים 
תמיד להעביר את המסר שאנחנו איתו, לצידו, אוהבים אותו. 
זה לא קל, אבל זה חלק מעבודת ההורות. גם אם הילד לא 

עונה על כל הדרישות החברתיות של ילד מושלם.
הכי כואב כשהילד שלך חושף את הפרצוף האמיתי שלך, 
מעדיפה  שאת  יודע  הוא  יותר.  בו  מאמין  לא  מריר,  פרצוף 
ומעגל  יותר.  עוד  אותו  מתסכל  וזה  לו  כואב  וזה  אחר  ילד 

ההתנהגות חוזר על עצמו שוב ושוב.
את,  "מה  לגילה.  אמרתי  מכך,  ויותר  אלה  כל  את 

פסיכולוגית?" היא הרימה את עיניה.
"לא, אבל גם אני, האם בעלת הניסיון, התייעצתי עם מנחת 
כמוך  אני  גם  כי  לילדים,  מומחית  פסיכולוגית  ועם  הורים 
נתקלתי במקרים שלא היו לי את הכלים הנכונים להתמודד 
עימם, ובעצם הכלי העיקרי הוא קבלת הילד והאהבה, וקשה 

היה לי להראות את זה".
אין לנו הרבה זמן לדיבורים, אמרתי לגילה שנפרדה ממני 
מעודדת. "החג בפתח, וחייבים להמשיך להתכונן", נפרדנו 

ברוח טובה וכל אחת חזרה למטלות שלה.

היום  איתם  שאשב  שבשעה  יודעת  ואני 
בפארק אחשוב על כל סוגי הילדים שיש בעולם. כל 
אחד מסמל משהו אחר, ישות אחרת. כל אחד הוא עולם בפני 
הידיים  את  לפתוח  נשכיל  ההורים  שאנחנו  והלוואי  עצמו, 

ובעיקר את הלב לכל אחד מהם. 

בכל משפחה יש את התם, ויש את ההוא שאינו יודע לשאול, ויש גם את ההוא שלקח על עצמו את 
תפקיד הרע  לא משנה איך ממתגים בחוץ את הילדים שלנו, אנחנו צריכים תמיד להעביר את 

המסר שאנחנו איתו, לצידו

'לא מושלם'

זה הוא!!!זה לא אני
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 
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השדרן נכנס אל האולפן עייף מרוב שינה 
כרגיל.

הוא הכין לעצמו קפה ושוב דפדף כלאחר 
יד בחומר שהגישה לו המפיקה, "נו, נו, נו", הוא 

המהם לעצמו, "כשצריך לעבוד צריך לעבוד" .
"שלום לכל המאזינים", הוא פתח כשהטכנאי נתן לו את 
האות, "שלום גם לממשלה לקראת משבר קואליציוני, כאשר 
ראש הממשלה מצד אחד עם ליברמן והרחבת הממשלה, 

ומן הצד השני..."
הוא פיהק פיהוק רחב ופנה אל הטכנאי מחוץ לשידור, 

"מי נשים בצד השני היום? גדעון סהר או כ"ץ?",
"אורן חזן!" הוא לבסוף פלט בשידור, והפתיע אפילו 
את עצמו. המפיקה הרימה גבה, והטכנאי הרים ידיים 

בהשתאות.
"נראה אותך עושה את זה", לחש להם השדרן בשובבות 
מחוץ לשידור, "יאללה לעבודה תמצאו משהו על אורן 

חזן נגד ביבי...".
קלי קלות, אמרה המפיקה והחלה להקליד בקדחתנות.
"או קיי", המשיך השדרן בפתיח, "שלום גם לפרשת 
ביבי טורס, האם הפרשה הזו חוזרת עם ממצאים חדשים 
שלבסוף יביאו את ראש הממשלה סוף סוף לחקירה? נדבר 

עם כתבינו שניאור גולדנווסר המכונה גולדי",
)מחוץ לשידור( "מאיפה הוא הביא את השם הזה?".

)ממשיך( "שלום גם לראש ממשלת צרפת שמנסה נואשות 
להביא את שני הצדדים למשא ומתן מדיני, כשמול היוזמה 
הזו עומד ראש ממשלת ישראל בכבודו ובעצמו, מה בעצם 
גורם לראש הממשלה להתנגד לשלום? האם זו אחריות 
מדינית או שמא הרצון לשמר את הסכסוך כדי לשמור על 
האג'נדה הבטחונית שתשאיר אותו לבסוף בשלטון? נדבר 
עם טוני גדון שכתב בטורו האישי, על בועת הימין שאולי 

לבסוף בעזרת ה' תתפוצץ לנו בפנים".
)מחוץ לשידור( "אהה בועת הימין! חזק לא?".

)ממשיך( "נדבר גם על עברו המפוקפק של ביבי בחברת 
מליונרים צרפתיים כדוגמת מימרן ועל מימון מפלגות 
בעידן הנוכחי, ועל הקשר של שרה נתניהו לכל זה, ואם, 
אם, אנחנו לא מבטיחים שום דבר, אבל אם ישאר זמן נוכל 
אולי גם לדבר על ראש ממשלת ישראל, האיש והשלטון, 
סדרת כתבות חדשה שמציגה את ראש הממשלה באור 

אחר לחלוטין ממה שהמצביע חשב עד היום".
"הכל הכל אחרי עדכוני התנועה".

)עדכון תנועה מיותר(
)ממשיך בשידור( "תודה ששבתם אלינו, לפני הכל, נדבר 
קצת על תפקידה של התקשורת במדינת ישראל ובכלל, 

הדברים נאמרים משום שברשתות החברתיות לאחרונה 
נשמעות קריאות הסתה כנגד גופי תקשורת רבים בשל 
צידוד בעמדות כאלה ואחרות. ובכן, אנחנו כאן כדי לדווח 
לאנשים על כל מה שקורה בצורה אובייקטיבית לחלוטין. 
כמובן, אנחנו בני אנוש אז לא יימלט שגם פה ושם נביע את 
דעתנו... אה... הענייה, אבל בסך הכל, התקשורת נועדה 
לתת במה לכל ציבור ולכל מגזר עם דגש כמובן על בני 
מיעוטים כדוגמת הערבים והפלסטינאים והמוסלמים בכלל, 
ועוד הרבה מגזרים מסכנים וקטנים אשר קולם איננו נשמע, 
וכן, גם אם זה לא כל כך נוח לנו אנחנו צריכים להביא 
את הצד השני בכל ויכוח, כדי לשמור על ישראל כמדינה 

דמוקרטית ושמאלנ... אהה... ודמוקרטית".
"אנחנו לא פה בשביל להשפיע". )מחוץ לשידור, צווח 

"חחחחחהההה"(.
"אנחנו פה בשביל להביא לכם את כל הידיעות בצורה 
אובייקטיבית ובזמן אמת, וגם אם לפעמים נפלטת פה 
ושם איזו אמירה סנסציונית, אין מן האמור בה ולא כלום 
עם פרובוקציה אמיתית או חלילה משום רצון להסיט את 
דעת הקהל באמצעות סחרירים וכדומה, הדברים נאמרים 
כדי לעודד שיח ציבורי-תרבותי ואכן לפעמים הדבר נעשה 

באמצעות פרובוקציה".
"ועכשיו אחרי שהבהרנו את עצמנו",

)מחוץ לשידור( הוא על הקו כבר?
שלום רב לגולדי..."

גולדי: "שלום שלום".
שדרן: "כתבינו המשפטי, אתה ליווית את פרשת ביבי 

טורס עוד מתחילתה"
גולדי: "כן"

שדרן: "וכמובן חשוב להזכיר שאין לך שום עמדה אישית 
בנושא ואתה רק מביא לנו את הפרטים, כן?"

גולדי: "כן בהחלט, פרשת ביבי טורס חוזרת לכותרות, 
והפעם עם מידע חדש ששופך אור על כל הפרשה. מסתבר 
שבנימין נתניהו לא רק טס על חשבון משלם המיסים, הוא 
גם אכל במסעדת יוקרה ואמר בשיחות סגורות  "שמשלם 
המיסים הוא פראייר" כלשונו, כמו כן נודע לנו ממקורות 
מהימנים שראש הממשלה בנימין נתניהו לקח לפני שלושים 
וחמש שנים שלושה קיסמים מלובי של מלון ידוע בארץ, 
כשהוא קורץ לברמן ואומר לו שיהיה בסדר, הקיסמים 

עצמם אגב בידינו".
שדרן: וואו וואו וואו גולדי אלו חדשות מסעירות! ואתה 

אומר שהוא פשוט לקח אליו את הקיסמים...
גולדי: כן,

שדרן: ללא תשלום...

גולדי: כן,
שדרן: וללא אומר ודברים???

גולדי: כן ולא זו בלבד, הוא גם הרגיע את הברמן שיהיה 
בסדר, והרי כולנו יודעים איך זה עובד אחרי כמה עשרות 
שנים הוא מגיע לעמדת כוח, ופתאום הברמן מקבל לכיסו 
עשרות שקלים ממקור לא ידוע, כך מתגוללת פרשיית 
שחיתות, אגב הברמן טוען שהוא לא יודע במה מדובר...

שדרן: לא יאמן, אין גבול לציניות אה? טוב, תודה רבה 
לך גולדי, ולעניין הבא... שלום אה... לאורן חזן!

חזן: שלום ובוקר טוב.
שדרן: אורן...

חזן: כן,
שדרן: מה קורה...

חזן: כן,
שדרן: עם אה... ראש המפלגה שלך?

חזן: הכל בסדר, מדברים משתפים פעולה וזה...
שדרן: כי לפי מה שאנחנו שומעים ישנן מחלוקות 
גדולות ביניכם בעניין ה... אה... חוק הנורווגי, שמענו 

שהיו צעקות וזה,
חזן: אין לי מושג על מה אתה מדבר!

שדרן: כן, ואז ראש הממשלה אמר שנמאס לו מהשטויות 
שלך...

חזן: מעולם לא שמעתי על כך!
שדרן: ואתה אמרת לו בתגובה שהוא שחצן...

חזן: לא היו דברים מעולם!
שדרן: טוב טוב טוב, אני מבין שאתה מכחיש, שום 
דבר מזה לא היה אה? ראש הממשלה לא אמר לך שנמאס 
לו מהשטויות שלך, ואה לא אמר לו שהוא שחצן, והכל 
בסדר. אני מבין, אמין מאד, כל מי שהיה בסביבה טוען 
שזה מה שנאמר ואתה מכחיש, טווווב, ואין שום מחלוקת 
ביניכם שעלולה לפרק את המפלגה כמו שכולם מדברים, 

אתה מכחיש הכל?
חזן: אין לי מושג מאיפה הבאת את זה...

שדרן: כן כן כן, תודה רבה לחבר הכנסת אורן חזן.
ואחרי החדשות נעבור לעניין אחר לחלוטין, שימו לב, 
מה גרם לראש הממשלה לקום מכסאו במהלך דיון במליאה, 
ולהתיישב בחזרה, יהיו איתנו חאלד ג'עלייה, מומחה 
לריפוד, וכמובן גולדי, כתבינו הפוליטי, כבר חוזרים אחרי 

החדשות, השארו איתנו.
)מחוץ לשידור ביאוש( מתי הם כבר יבינו את הרמז 
ויורידו את האיש הזה מהשלטון מה אנחנו גם נצטרך 
להצביע במקומם? נמאס לי כבר לדבר על אותו בן אדם 

כל כך הרבה, אני חייב להתרענן...



תקשורת בהפרעה

משל ושנינה // משה ולדר



 

סניף בית שמש רח‘ נחל שורק 21 ב‘ (ליד מרכז מסחרי רמה א‘)
פתוח: 10:30-14:30, 19:30-22:30, יום ו‘ 10:00-12:00 | 02-9921941

סניף ירושלים רח‘ תובל 1 מול גני גאולה פתוח רצוף: 10:30-22:30, יום ו‘ 10:30-12:30| 02-6500426
בני ברק רח‘ כהנמן 100 בבנין האחים חדד (מול קוקה קולה)

 

 | | | |  |  |  | |

איכותי, ציפוי פורמייקה פנים וחוץ, מבחר צבעים2 מיטות + ארגזים מסנדוויץ + שידה

עד 17.6.16קופון השבוע

רק 1,995&

  

בהצגת קופון זה
לשדרוג הריפוד, מזרן עליון רך/קשה לבחירה.חזק במיוחד, ריפודים שונים לבחירה, אפשרות ספה משולשת מעץ מלא, תמיכת מתכת לכל מזרן, 

ברוכים הבאים
למועדון 
הלקוחות 
המרוצים!

רק  2,950 & בהצגת קופון זה.

עד תאריך: 21.6.16

מהאיכות | מהשירות | מהמחיר

קופון השבוע



ספלנדיד שוקולד משובח 

מוצקי קקאו

אם אתה לא 'מבין'
זה לא בשבילך
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