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'מכתב מאליהו' בחוות רונית

יו"ר  יום שני, השתתפתי בחתונתם של  בשעות הערב של 
רונית.  וזוגתו, שהתקיימה בחוות  יולי אדלשטיין  הכנסת מר 
החתן  עם  לשמוח  שבאו  מוזמנים,  מאלף  למעלה  שם  היו 
גווני  מכל  אורחים  למצוא  היה  ניתן  הנוכחים  בין  והכלה. 

הקשת הפוליטית, מהימין ומשמאל, ממזרח וממערב.
לאור  במיוחד  בולטת,  הייתה  המשתתפים  של  הרבגוניות 
רואים את הוויכוחים  ההופעות השונות בתקשורת, בהן אנו 
הבלתי פוסקים של הפוליטיקאים - היריבויות המרות, הטינה 
והשנאה. והנה כאן, בחוות רונית, האמת והשלום אהבו: כולם 
ישבו זה עם זה, מדברים, עולצים ושמחים, כאילו ומעולם לא 

הייתה ביניהם יריבות.
בפניי  ותהה  המוזמנים,  אחד  אליי  ניגש  החתונה  במהלך 
יושב  זה  "הכיצד  בחתונה:  החוגגת  הנוראה  הצביעות  על 
חבר הכנסת ממרץ והשר מהליכוד, ומדברים ביניהם כחברים 
והיריבויות  הקולניים  הוויכוחים  נעלמו  להיכן  וותיקים? 

המרות?"
שאלה טובה, אמרתי לו. ואז נזכרתי בפרשת המרגלים.



סיפור  על  קוראים  אנו  שלח,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
הדופק:  את  למשש  כדי  ישראל  לארץ  שנשלחו  המרגלים, 

"הטובה היא אם רעה? היש בה עץ אם אין?".
יצאו המרגלים בשליחות משה רבינו כדי לתור את הארץ 
ארץ  ברחבי  מסתובבים  הם  קצר  לא  זמן  במשך  המובטחת. 
תובנה  עם  לצאת  להם  גורם   - רואים  שהם  ומה  ישראל, 

שמדובר ב"ארץ אוכלת יושביה".
מה הם רואים שם שגורם להם לחוות דעה כה שלילית על 
בחומות  נתקלו  שהם  מספרת  התורה  שלנו?  הנפלאה  הארץ 
הללו  המראות  אינספור.  והלוויות  ענקיים  אנשים  בצורות, 

גרמו להם להגיע למסקנה, כי הארץ לא בשבילם.
חז"ל מבארים שכל מה שראו המרגלים לנגד עיניהם, היה 
טוב ונועד עבורם במיוחד. הערים הבצורות נועדו לסמן להם 
כי אנשי העיר פוחדים מעימות, ההלוויות נועדו כדי להסיט 
את  לתור  שבאו  מהמרגלים  האזרחים  של  לבם  תשומת  את 

הארץ וכן הלאה.
אז מה קרה כאן? הכיצד זה ראו המרגלים, למעט יהושע 
אתם,  עשה  שהקב"ה  הטוב  כל  את  יפונה,  בן  וכלב  נון  בן 
כרע אחד גדול? כיצד זה הפך החיובי שנועד עבורם לשלילי 

הגדול ביותר?!
חכמינו מספרים, שהמרגלים חששו שכאשר ייכנסו לארץ 
ישראל, הם ייאבדו את תפקידם. על כן יצאו לשליחותם עם 
דעה שלילית, וכל העת חיפשו את הרע. וכשמחפשים את הרע 
- גם מוצאים אותו. יתרה מכך, גם עם ישראל בעצמו ששומע 
את סיפור המרגלים ואת התלונות הרבות שהם מביאים עמם, 
לא קם ומשתיק אותם. כי גם הם, כמו המרגלים, באו עם דעה 

שלילית על ארץ ישראל. וכשרוצים לראות רע - רואים.
אותו  את  פעם  מוצאים שוב  אנו  גם בהמשך הפרשה  אכן 
בספרו  שואל  זצ"ל  דסלר  אליהו  רבי  הצדיק  הגאון  רעיון. 
אחרי  תתורו  "ולא  כותבת:  התורה  מדוע  מאליהו',  'מכתב 
לבבכם ואחרי עיניכם", הלא היה צריך לכתוב הפוך, שכן דרך 
העולם קודם העין רואה ואחר כך הלב חומד? ומתרץ, שאחר 
נותן  המוח  התעניינות.  קדמה  לראיה  כי  העין,  נמשכת  הלב 
לעין פקודה מה לראות. הוא מביא את המשל הידוע, על אדם 

המחפש ספר בספריה, שאינו רואה אלא את מה שמחפש. אם 
תשאל אותו באילו ספרים נתקל כשחיפש את הספר המבוקש, 

לא יידע לומר, שכן העין ראתה רק מה שהלב רצה לראות.
לראות  ירצה  אם  לראות.  רוצה  שהלב  מה  רק  רואה  העין 

רע - יראה רע. אם ירצה לראות טוב - יראה טוב.



רגיל  אתה  לו:  ואמרתי  המרגלים  על  שיחי  לבן  סיפרתי 
לחשוב שהפוליטיקאים רבים ביניהם, מתווכחים, מתלהמים, 
בצוותא  יושבים  אותם  רואה  וכעת שאתה  כועסים.  צועקים, 
חדא ומשוחחים ביניהם בידידות, אתה מופתע. איפה הטעות? 
תמיד חשבת שמול המצלמות בכנסת הם טבעיים, וכשמגיעים 
מול  בכנסת,  הפוכה.  האמת  אבל  בהצגה.  הם  חתן  לשמחת 
הכי  ההצגה  את  נותנים  הם  העיתונאים,  ועדת  המצלמות 
אבל  כותרות.  להם  ועושה  קולות  להם  נותן  זה  בעיר.  טובה 
מתי רואים את האחווה והידידות השוררים בין חברי הכנסת? 

בחתונה. כשבאים לשמח חתן וכלה.
הכול שאלה של הסתכלות. כשרוצים לראות טוב – רואים.



בתחילת השבוע נסעתי לעיירה הדרומית ירוחם. כשרוצים 
להגדיר חור נידח בארץ אומרים 'ירוחם'. אכן, נוסעים ונוסעים 

ונוסעים, עד שמגיעים לעיירה נחמדה, שדי מתפתחת בתקופה 
האחרונה.

דייריו  רוצים  בו  מקום   'מתפתחת'?  בעיניי  נקרא  ומה 
להקים שלוחה של 'מדעים ויהדות'.

חשבתי בדרך, מה היא ההגדרה הטובה ביותר שניתן לומר 
עבודת  את  להם  לתאר  כדי  נפגש,  אני  עמו  החינוכי  לצוות 

הקודש שעושים ב'מדעים ויהדות'.
סיפרתי להם על אחת המורות בבית הספר בחדרה, שבל"ג 
בעומר האחרון הביאה לכיתה אבן גדולה מלאה חול. שאלה 
הזו?".  המורה את התלמידים "מה אפשר לעשות עם האבן 
"כלום" ענו התלמידים. ואז קילפה המורה שכבה ועוד שכבה, 
עד שהתגלה תפוח אדמה גדול שזה עתה נמשה מן האדמה. 
לפרוסות  אותו  פרסה  האדמה,  תפוח  את  בישלה  המורה 
את  ואכלו  התלמידים  שבירכו  לאחר  לתלמידים.  וחילקה 
תפוח האדמה הטעים, אמרה להם המורה: "כעת תלמדו, שאי 

אפשר לשפוט שום דבר על פי הראיה הראשונה".
לילד  להעניק  שאפשר  טוב  הכי  שהטיפ  להם,  אמרתי 
שיקראו  יש  דבר.  כל  על  טובה  בעין  להסתכל  זה  ותלמיד, 
או  אופטימי'  'להיות  לזה  שיקראו  יש  זכות'  לכף  'לדון  לזה 
ביותר  הטובה  המתנה  נכון.  הכול  טוב'.  יהיה  טוב  'תחשוב 
שניתן להעניק לילדנו ותלמידנו, זה לחנך אותם שלא לשפוט 
נוספים  צדדים  ישנם  שתמיד  ולזכור  הראשונה,  הראיה  לפי 

למטבע.
וכשרוצים לראות טוב - רואים.

מדוע בעודם במליאת הכנסת או בראיונות בכלי התקשורת, חברי הכנסת 
מתלהמים ומתנצחים זה עם זה כאילו היו אויבים מרים, אבל כאשר הם נפגשים 
בחתונה או באירוע משמח אחר, הם ישובים כחברים וותיקים ומחליפים ביניהם 

הלצות? התשובה נמצאת בפרשת המרגלים אותה נקרא השבוע

הרב בן ציון נורדמן

כאן הם מרבים להתווכח ולהתקוטט. מליאת הכנסת

nordman@jss.org.il :לתגובות



מהי מסעדת ההיימיש 
ביותר  הטובה 
שאתה מכיר?

הצביעו עכשיו 
לזכות  ותוכלו 
טיסה  בכרטיס 
לפראג! זוגי 
0723-770-780
מקס פפסי  של  המתנות  ניידת  ובנוסף, 
תמתין לכם מחוץ לרשתות השיווק הנבחרות
עם מגוון פרסים ושוברים למסעדות מובילות
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לכבוד הרב אהרן פרידמן:
בעקבות הדברים שכתבת על הצורך לגלות הבנה לאלה 
פסילתם  על  לבנות  ושבמקום  מאתנו,  שונים  שהם 
והחיוביים  החזקים  הצדדים  את  לחזק  יש   - והשפלתם 
בין  הגבול  עובר  באמת  איפה  השאלה:  נשאלת  שלנו, 
שלילתו  ובין  לגיטימציה,  לו  ולתת  השונה  את  לכבד 
לכך  שמעבר  גבול  להיות  שחייב  ברור  הרי  ופסילתו? 
נכון לפסול בצורה ברורה וחד משמעית, וכל גילוי של 
במיוחד  בעייתי,  להיות  יכול  לגיטימציה  ומתן  סובלנות 

מצד המסר שהילדים יקבלו?!

תשובה:
חלקי  וד'  מצוות  שתרי"ג  ומוצהר,  ברור  להיות  צריך 
לא  הלכתית  פשרה  ושום  לרגלנו,  נר  הם  ערוך  השולחן 
תקבל לגיטימציה מצדנו. מעבר לכך, ההיסטוריה הוכיחה 
שהאידישקייט תמיד החזיקה מעמד ושרדה בזכות תקנות, 
גדרים וסייגים למיניהם, שמנהיגי ישראל שבכל דור ודור 
ראו צורך לקבוע כדי לשמור על כרם ה' צבק-ות ולנטור 
זאת,  ובכל  חלילה.  יושחתו  שלא  הטובים  פירותיו  על 
סביר להניח שאין אחד שיכול להציב גבול שיהיה מוסכם 
ומקובל על כולם. למעשה, זה מה שמפריד, ותמיד היה זה 
שהפריד, בין החוגים והקהילות למיניהם, כאשר כל אחד 
גדוליו,  להוראות  בהתאם  ומנהגים  תקנות  לעצמו  קובע 
ומהי  גם אלה שקובעים מהו הקו האדום מבחינתם  והם 
ההתנהגות שיהיו מוכנים לסבול ולקבל בתוך הקהילה, או 

מצד קהילות אחרות כדי שיקבלו לגיטימציה.
מתי  להכריע  כדי  אלה  בשורות  אשתמש  לא  אני  גם 
לאמץ גישה המגלה הבנה או הפוסלת את הזולת מכל וכל, 
במהלך  שראיתי  מסוימת  נקודה  על  להעיר  ברצוני  אבל 
משפחה,  וכבעלי  כהורים  לנו,  חשוב  שלדעתי  השנים, 

להיות מודעים לכך.
אני גדלתי בחסידות ותחת הנהגה של אדמו"ר המשתדל 
לקרב עד כמה שאפשר, ומקבל ספקטרום רחב של עובדים 
קשי יום וכאלה שהם ברמה זו או אחרת של אידישקייט. 
אצלנו משתדלים לקרב ולהעניק מקום לכולם, אם בארגון 
שבוע  מדי  שמתאספות  מתאימות  חבורות  או  שיעורים 
וכדומה כדי להתחזק יחדיו. כולם אהובים כולם ברורים 
שגם  כמובן  הקהילה.  בתוך  כבוד  של  מקום  יש  ולכולם 
יוכל  לא  עליהם  שומר  שאינו  שמי  גבולות  יש  אצלנו 
להרחיב  משתדלים  עקרוני  באופן  אבל  אצלנו,  להמשיך 
את הגבולות עד כמה שאפשר, כדי שכמה שיותר גוונים 

ימצאו את מקומם בפנים.
כולם,  עם  ומתחברים  מתיידדים  שכולם  אומר  לא  זה 
בצורה  השני  את  אחד  לכבד  שמשתדלים  בהחלט  אבל 
מזלזלים  ולא  משפילים  לא  אופן  ובשום  ביותר,  היפה 

)לפחות לא כמדיניות( בכאלה שהם 'פחות'.
מה  על  סופר"  ה"חתם  בעל  מרבינו  נפלא  רעיון  יש 
שאנו לוקחים בחג הסוכות ארבעה מינים כדי לאחד בין 
כל השכבות בעם ישראל, כמבואר במדרש: פרי עץ הדר, 
אלו ישראל, שיש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם 
מעשים טובים )כאתרוג הזה, שיש בו טעם ויש בו ריח(, 
יש שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים )כלולב הזה, 

שיש בו טעם ואין בו ריח(, יש שיש בהם מעשים טובים 
טעם(,  בו  ואין  ריח  בו  שיש  זה,  )כהדס  תורה  בהם  ואין 
ויש בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים )כמו 
ערבה, שאין בה טעם ואין בה ריח(, "ומה הקדוש ברוך 
הקב"ה:  אמר  אלא  אפשר!  אי  לאבדן  להם?  עושה  הוא 
אלו..."  על  אלו  מכפרין  והן  אחת,  באגודה  כולם  יקשרו 

)מדרש רבה ויקרא ל, יב(.
אבל אם נשים לב, מציין מרן בעל ה"חתם סופר" זי"ע, 
הרי  המינים,  ארבעת  את  יחד  שמחזיקים  אף  שעל  נגלה 
לרמז,  האחרים.  מינים  ג'  עם  כורכים  לא  האתרוג  שאת 
זה,  שאמנם צריך להיות באחדות עם כולם, אבל עם כל 
על האתרוג לדעת ולזכור שבכל זאת הוא צריך לשמור על 

הפרדה מסוימת מכל השאר.
זי"ע,  מבעלזא  אהרן  רבי  האדמו"ר  מרן  על  מספרים 
והיה  הוא,  באשר  יהודי  כל  על  טוב  מליץ  היה  שכידוע 
מישהו:  לו  אמר  אחת  שפעם  'צדיקים',  כולם  את  מכנה 
אם אני צדיק, אולי הרבי יהיה מוכן להשתדך עמי? ענה 
ואתה  כמונו,  צדיקים  עם  אשתדך  אני  בחיוך:  הרבי  לו 

תשתדך עם צדיקים כמוך...
עובדה היא, שבקהילתנו, אם עוקבים אחרי מה שקורה, 
רואים בעליל שהרבה מאלה שנחשבו לקלי דעת במידה זו 
או אחרת, הקימו בתים נאמנים לתפארת כל בית ישראל, 
בישראל,  הוראה  מורי  בילדים  לא מעט שזכו  ואני מכיר 

אף שהם לא היו מי יודע מה!
מכל  בסביבה שפסלה  רבים שגדלו  ראיתי  זה,  לעומת 
וכל חריגה  כל מי שהיה שונה מהם אפילו במקצת,  וכל 
והתייחסו  משמעותית  לחריגה  בעיניהם  נחשבה  קטנה 
אליה באפס סובלנות. וכתוצאה, כאשר הילדים לא עמדו 
עול  כפורקי  אוטומטית  הרגישו  הם  הסביבה,  בדרישת 

הייתה,  העצובה  והתוצאה  רח"ל,  הדרך  מן  שירדו  וכמי 
נפילה חופשית והתדרדרות, אחר שראו בהתנהגותם 'הכל 
או לא כלום', ואם לא זכו ל'הכל', הם נחשבו בעיני עצמם 

ל'כלום', והתוצאות היו קשות.
את  לציין  מעניין  הדברים,  לפרטי  להיכנס  בלי  אגב, 
הגמרא, ש"רב", מראשוני האמוראים בבבל, אמר לאיבו 
בנו: "טרחי בך בשמעתא ולא מסתייע מילתא, תא אגמרך 
ולא הסתייע הדבר,  )טרחתי עמך בלימוד  מילי דעלמא" 
בוא ואלמד אותך ענייני העולם... פסחים קיג, א(. רב לא 
גינה ולא דחה את בנו משום שלא הצליח בלימודו, אלא 
לימד אותו להפיק את מרב התועלת ממה שהוא כן יכול 

לעשות.
מדובר בנושא עדין ולא פשוט ואינני בא לקבוע מה נכון 
שלפחות  להעיר  אלא  הציבורית,  ההנהגה  ברמת  לעשות 
ברמה המשפחתית, כולנו אצל ילדינו אנו, ניקח בחשבון 
חלילה  ומתי  לגיטימציה  ולתת  לקרב  מתי  היטב  ונשקול 
להרחיק ולתת הרגשה שהוא עבר גבול ועלול למצוא את 
עצמו 'מחוץ לגדר'. על כולנו להיות בגדר "חכם הרואה 
את הנולד", ולהשאיר מרחב תמרון עד כמה שאפשר, כדי 
)לפחות  יותר  החלשים  אלה  את  ידינו  במו  לדחות  שלא 
זמנית(. הייתי יכול למלא גליון עם סיפורים קשים מהורים 
על  הדרך'  מן  'ירדו  שהם  התחושה  את  לילדים  שנתנו 
הילדים  את  דחו  ובכך  נוראיים,  כך  כל  היו  שלא  דברים 

מחוץ לשער במו ידיהם.
חלילה,  מכשול  מכל  כולנו  את  שיציל  לה'  נתפלל 
ושנזכה למצוא את הדרך הנכונה והמאוזנת איך להדריך 
את ילדנו בדורנו הכל כך מגוון ומורכב, כדי לגדלם כראוי 

וכיאה.

יש לקחת בחשבון ולשקול היטב מתי לקרב ולתת לגיטימציה לילד שקצת 
התרחק, ומתי חלילה להרחיק ולתת הרגשה שהוא עבר גבול ועלול למצוא את 
עצמו 'מחוץ לגדר'. על כולנו להיות בגדר "חכם הרואה את הנולד", ולהשאיר 

מרחב תמרון עד כמה שאפשר, כדי שלא לדחות במו ידינו את אלה החלשים יותר

איפה בדיוק הגבול?

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות

הנהגה של אדמו"ר המשתדל לקרב כל יהודי. כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א                       )צילום: אלי קובין(
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י"ח בסיון תשע"ו 624/6/16

המדור  בסוף  שאלנו  מה  זוכרים  ראש?!  אוחזים 
אחרי  איך  שאלנו  שכחתם.  אם  נורא  לא  טוב,  הקודם? 
עם  יום  סדר  שקטה,  שינה  סביבת  של  ההשתדלויות  כל 

גבולות הגיוניים וכו' וכו' - הילד לא הולך לישון בזמן.
נזכרים  אתם  אהה.  בשבילכם?  שינה  זו  מה  שאלה: 
מהבוקר.  כבר  מחניקים  שאתם  הענק  הפיהוק  את  לפהק 
ואם למשל משהו  ומנוחה.  זמן של אגירת כוח  זה  שינה 
 - רציני, למשל  מטריד עומד על הפרק, לא משהו מאוד 
או השידוך שירד ברגע האחרון  כלכלי קטן  סיבוך  איזה 

מהפרק, איך תשנו?
ערב אחד כעסתי על בתי. היא באה אליי כל כמה דקות 
והצליחה להוציא  ילד אחר שמציק לה,  עם תלונה על 
אותי משלוותי. כעסתי עליה והוריתי לה שתעשה חשבון 
נפש למה כולם מציקים לה. אחר כך כשהלכתי לישון 
לא הצלחתי להירדם. עכשיו כעסתי על עצמי למה כעסתי 
עליה, והתחלתי לחשוב כיצד אוכל לתקן את היחס אליה 
וגם לגרום לה לעשות חשבון נפש. להירדם  בקלות כבר 
ואז, אחרי שלמדתי  לא הצלחתי. התחלתי לפתוח ספר 

קצת, נרגעתי והצלחתי להירדם...
סיכום  נעשה  לישון  הולך  שהוא  לפני  אחד  כל  אצל 
אוטומטי על כל היום שעבר עליו. כל אחד מתכנס בעצמו, 
היום.  איתו במשך  כל מה שנעשה  על  ועובר בפלאשבק 
הילדים האחרים ישנים, הבית נהיה קצת שקט, סוף סוף 
אבא או אמא נראים קצת פנויים ואפשר לדבר איתם. אבל 
כמה עצוב, הם לא מעוניינים כרגע לדבר איתו. המקסימום 
שהם יכולים להגיד לו זה "תלך כבר לישון". הוא רק רוצה 
לספר שהיום כמה ילדים העליבו אותו מאוד, ובדרך חזור 
נתן  ולא  אותו  הפחיד  הזה  הגדול  שמעון  הספר  מבית 
מורה חדש  לו  לספר שיש  רוצה  היה  גם  הוא  לעבור.  לו 
אבל  אותו.  מפחיד  ופשוט  כולם  על  חזק  נורא  שצועק 
לכל  העיבוד  את  לעשות  יודע  תמיד  לא  שהוא  מכיוון 
הדברים הלא קלים שעברו עליו במשך היום, הוא פשוט 
דוחה ודוחה את זמן השינה, עד שבועטים אותו למיטה. 
אם ניכנס לעולם החלומות שלו, נגלה את כל המוטיבים 
אצלו  מופיעים  היום  במשך  עליו  שעברו  מצוקה  של 
לשמוע  אפילו  נוכל  לפעמים  ואחרים.  כאלו  בסמלים 
ואז,  חלום...  כדי  תוך  מתגונן  או  משהו  עם  רב  אותו 
נקרע  עד שהוא כבר הצליח לשקוע בשינה עמוקה, הוא 
ממנה באחת. הבוקר הגיע, חייבים לקום. אוי לא! היום 
שמשתרע לפניו לא נראה הרבה יותר מבטיח מן האתמול. 

לפעמים הוא רק יותר מאיים... 
להכין  רוצה  שלא  שחולם;  הזה  הילד  יקרים,  הורים 
לו.  קל  שלא  ילד  הוא   - בבית  כולם  עם  שרב  שיעורים; 
כלל  ובדרך  ילד,  רק  והוא  חזיתות,  בכמה  מתמודד  הוא 
יכולת ההבעה הרגשית שלו דלה. ואם אנחנו לא נעזור לו 
לעבד את מה שעובר עליו ולהתגבר, אף אחד לא יעשה 

זאת במקומנו. 
וטענה:  האמהות  אחת  התעקשה  הקורסים  באחד 
עובר  מה  והבנתי  הילדה  על  הסתכלתי  הבנתי.  'בסדר, 

מה  לב  שימו  בשבילה'.  מענה  לי  אין  כרגע  אבל  עליה, 
עניתי לאותה אמא, ובתשובה זו יש הרבה כיוון. אמרתי 
לה: אני רק מבקש שתסתכלי על אותה ילדה אחרי שאת 
עם  ותחשבי  בה  תתבונני  עליה,  עובר  מה  לחשוב  מנסה 
מה היא מתמודדת, ורק אחר כך תבקשי ממנה מה שאת 
רוצה. לא צריכים כמובן לחשוב עליה כעל מסכנה אלא 

כעל מתמודדת שבעזהי"ת תתגבר ותצליח.
להצטרף  מנסים  כשאנחנו  חשובה.  נקודה  יש  וכאן 
ליפול  לא  לב  לשים  צריך  המתמודד,  הילד  של  לעולמו 
את  נעצים  רק  כך  כי  נכונים,  לא  לרחמים  או  לתסכול 
הקושי שלו, אם אנחנו נתחיל לעשות חשבון כמה הילד 
מתמודד, איך קשה לו בכיתה, איך החברים צוחקים עליו, 
שאחר- כך  ועל  מקבל,  שהוא  טובים  הלא  הציונים  על 
והוא  קטנים ממנו  עם  רק  הוא משחק  כך, אחר הצהרים 
הפראייר של אלו שבגילו וכו', ובכלל, גם אני כהורה לא 
נותן לו את כל מה שהוא צריך. אם נעשה את כל החשבון 

הזה, קברנו אותו ביחד איתנו. 
אז אני מסתכל על הילד, רואה את המצב כנתון לשינוי, 
כאתגר שיש לנו לעבוד עליו ולהתקדם ממנו, ואז - שימו 
אני מבקש את הדברים בטון מתחשב.   - לנימה שלי  לב 
אוהב. רגוע, אבל לא "נמרח". אני לא מאבד את העוצמה 

שלי כהורה כי "מסכן הילד, עם מה הוא מתמודד", אלא 
אני מהווה עוגן של יציבות וגבולות נכונים עבורו. דווקא 
יתמודד  שהוא  בו  מאמין  אני  אותו,  שמרגיש  מהמקום 
ויצליח. הנימה שלי היא נעימה אבל דורשת. זה לא בא 
זו הצטרפות  זו גם לא הצגה שמתאמנים עליה.  ברגע, 
כי  הדיבור.  בצורת  לשינוי  לי  שגורמת  לילד,  אמיתית 

בעצם המנגינה היא זו שמשנה את התוכן.
יום אחד עמדתי עם המנהל בחצר בית הספר ושוחחנו. 
לפתע אני רואה שהמנהל נלחץ והוא מבקש ממני, "בוא 
נדבר עוד קצת. הגיע לכאן אחד ההורים הקפדנים של 
הילדים, וסבר פניו לא מבשר טוב. אין לי כוח להתמודד 
הייתה  לא  כבר  קצת,  אותו  ש"ייבשנו"  אחרי  איתו". 
ברירה והמנהל נפנה לדבר אתו במשרד. כששאלתי אותו 
אחר כך מה היה העניין, הוא אמר לי "אתה לא מאמין. 
יותר  עוד  ובטון  שלו,  החמורות  בפנים  אלי  בא  הוא 
מפחיד הודיע לי בתוקף: 'אני רוצה לתרום לבית הספר 
חמשת אלפים דולר. איך אני יכול לעשות את זה'?"...
- ככה  נכון שהנימה עוביה דקיק, אבל כמה קטנה  אז 

משנה!
שמחה, הצלחה והמון נחת!

ואז כעסתי על עצמי: מדוע כעסתי על בתי? 
עוד על הצבת גבולות בנושא שינה, וגם: מה הדרך לדבר עם הילד 

כשהוא באמת מתמודד מול כמה חזיתות? להתמסכן יחד אתו?

הנימה הנעימה )או: גבול נעים(

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

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

לא ליפול לרחמי "כמה קשה לו בכיתה", אלא לבוא מהמקום העוזר. ילדים בתלמוד תורה )צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90(
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אחד המקומות הכי קשים להיות בהם, הוא בית אבלים. כאדם, בוודאי. אתה לא 
יודע לעתים מה לומר, איך לומר, האם בכלל לומר. וכעיתונאי, קל וחומר.

איך אני יודע? כי לצערי הייתי בסיטואציה הזו לא פעם ולא פעמיים. אתה מגיע 
לבית האבלים, בדרך כלל אחרי פטירת גדול מישראל או אחרי של"ע אירע בבית הזה אסון 
קשה, ואתה אמור לחזור מהבית הזה עם כתבה. אתה רואה מולך אנשים שבורים ורצוצים, 

אבל אתה אמור לעשות את העבודה שלך, אין מה לעשות. ובאמת שזה קשה.
במהלך השנים ראיתי את כל סוגי האופציות לחלץ משפטים מהאבלים הכואבים. השאלה 

הכי בנאלית שהם נשאלים בדרך כלל היא "מאיפה הכוחות שלכם להתמודד".
לפעמים, הסיטואציה הייתה ממש הזויה. אתה רואה מולך אנשים שבורים לגמרי, שאיבדו 
את ילדם באסון נורא. הם בקושי מצליחים לסחוב, אין להם כח לכלום, הם עוד לא התחילו 
להתמודד, ואז מגיע העיתונאי הטרדן ושואל: מאיפה יש לכם את הכוחות האדירים האלה? 

"על איזה כוחות אתה מדבר?" אני קורא פעמים רבות את המחשבות שלהם. למי יש כח? 
אין לנו כח לכלום! אנחנו מרגישים נורא ואיום, ואתה שואל מאיפה הכוחות להתמודד? 

אבל אין מה לעשות, הם צריכים לשחק את המשחק. אז הם אומרים כמה משפטים כדי 
לצאת ידי חובה, וכאן זה נגמר. לא תמיד זה ככה, אבל מידי הרבה פעמים כן.

לסרי,  מיכאל  הרב  עם  שעבר,  בשבוע  זה  בעיתון  שפורסמה  הכתבה  את  כשקראתי  אבל 
הרגשתי שמדובר במשהו אחר. הרב לסרי, איש שבעצמו מחזק כל השנה את הציבור, אדם 
שנוסע בכל רחבי הארץ והעולם כדי לחזק יהודים, ותמיד עם חיוך ועם בדיחה טובה שמרככת 
את הלב ונותנת למסרים שלו להיכנס, דווקא הוא חווה כזה שבר נורא, כשבנו בן ה-21 טבע 
בחוף הים באשדוד, ונפטר בחג השבועות. האיש שחיזק עשרות שנים עשרות אלפי יהודים, 

צריך בעצמו עכשיו חיזוק.
אתה קורא את הכתבה הזאת, ואתה פשוט מגלה משנת חיים סדורה של אדם שהיה מוכן 
- אין מילה אחרת להגיד את זה - גם לרע מכל. אדם שיודע מי הוא שנתן לו את המתנות של 
חייו, ויודע באמת, וזה ניכר מכל שורה ומכל משפט, לברך על הרעה כשם שבירך כל השנים 

על הטובה. להגיד תודה על מה שהיה, גם כשזה נלקח.
סרטון  לסרי  הרב  פרסם  מהשבעה,  קם  כאשר  האחרון,  ראשון  ביום  כאשר  היה,  והשיא 
וידאו, כשהוא מדבר מרחבת הכותל. מה עשה הרב לסרי מיד אחרי השבעה ברחבת הכותל? 

אי אפשר להאמין, הוא בא לומר "נשמת כל חי". 
"באתי לכותל", הסביר הרב לסרי, "להודות על כך שהקב"ה זיכה אותנו בילד כזה מדהים, 
שהיה איתנו 21 שנים. ילד שהקב"ה לקח אותו אליו, כי אינו ראוי לעולם הזה, אלא ראוי רק 
לעולם הבא. אנחנו מודים לקב"ה על כל הדברים הטובים שעושה איתנו, ולכן באתי לומר 

'נשמת', על כל 21 השנים הנפלאות, המדהימות והמלאות בתוכן. תודה רבה לך אלוקים". 

לפני כמה שבועות, הפרשן לענייני ערבים של ערוץ 2, אהוד יערי, נתפס באמירה 
שתפסה לה כותרות. זו לא הייתה אמירה פרשנית ימנית מידי או שמאלנית מידי 
על הערבים, אלא אמירת אגב שפלט בפאנל חדשותי. הפאנל עסק בשאלה האם 
אחרות.  סיבות  או  דת  ממלחמת  נובעים  המערבי  העולם  ברחבי  והאיסלאם  דאע"ש  פיגועי 
בפאנל השתתפה אשת חדשות, שהיא אמנם לא כתבת או פרשנית לענייני ערבים אבל העזה 
לחוות את דעתה בנושא, ויערי קיבל את זה ממש קשה, ביטל את דעתה בתוקפנות מכל וכל 
ואז הוסיף: "נעשית יאכנע". היא, בתגובה נעלבת, אמרה לו: "נכון, אני היאכנע של הפאנל".

אם הייתי צריך להגדיר במשפט קצר וקולע את "נשות הכותל", שבימים האחרונים שוב 
של  "הקלפטע'ס  שהן  ואומר  הזה  בביטוי  משתמש  הייתי  בכותל,  אלוקים  מהומת  עוררו 

הכותל".
זה הרי בלתי נתפס. עזבו עכשיו בכלל עניין דתי, האם מותר או אסור לנשים עטויות טלית 
עם הטלית  לכן להתפלל  בא  נכון,  אנושי.  היבט  גם  כאן  יש  אבל  בכותל,  ותפילין להתפלל 
הגדול  העניין  מה  אז  מפריע,  זה  אנשים  לכמה  תראו  אבל  בכותל,  התורה  וספר  והתפילין 
לעשות 'דווקא'? למה כל הטקסים האלה צריכים להיות דווקא בכותל? תלכו, תבנו לכן בית 
אוספות  וגם  הרבניות  לתורה,  המעלות  המקריאות,  הגבאיות,  תהיו  כרצונכן,  משלכן  כנסת 

הצדקה. אין בעיה. אף אחד לא יפריע לכן.
כשזה  צעקות?  הרבה  כל-כך  כשמסביב  תפילה  בלקיים  יש  נעלה  תחושה  מין  איזו  אבל 
מרגיז, צורם ומכעיס כל-כך הרבה אנשים? גם לשיטתכן שזה בסדר וזו דרככן, אתן באמת 
ותג  תג  בכל  להתרכז  מצליחות  באמת  הזה?  הבלגן  כל  בתוך  בכוונה  תפילה  לקיים  יכולות 

בספר התורה שאתן קוראות ממנו?
האישה  פארקס,  רוזה  של  מאבקה  כמו  בדיוק  עיקרון.  על  מאבק  זה  לי,  ותגידו  תבואו 

השחורה שסירבה לפנות את כסאה באוטובוס לאדם לבן, בארה"ב של לפני שישים שנה, ועד 
היום שמה נודע לתהילה כאחת מאלה שהצליחו למגר את הגזענות )בפומבי( בארה"ב.

אפשר באמת להשוות? שם מדובר היה באמת במאבק בגזענות ובאפליה מכוערת. כאן, 
יש כאן עניין דתי טהור. לא חקרתי את זה מספיק, אבל נראה לי שבנצרות - להבדיל אלף 
אלפי הבדלות - מעולם לא כיהנה אפיפיורית בראשות הדת. רק אפיפיורים. למה שם אף אחת 
לא מנסה ליצור מאבק? כי מבינים שיש גם שיקול דתי. אז כאן, במקום שהוא גם לשיטתכן 

אמונה וביטחון
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הקדוש ביותר לעם היהודי, דווקא כאן צריך לעשות משהו שכמעט כולם נגדו? למה?
מאבק מוזר דומה, קורה בחודשים האחרונים בקרית יובל. כבר כמה שנים שיש שם מאבק 
ותיקי השכונה  נזכרו  ואז  ליישב את השכונה,  חרדי-חילוני, אחרי שהמוני אברכים התחילו 

שלשכונה יש בכלל מנדט חילוני, ומה עושים פה החרדים האלה.
המאבק האחרון הוא על הקרנת סרטים בשבת במתנ"ס בשכונה. כעת, כל מאבק חילוני 
אחר בשכונה, אני יכול להבין. נניח, על סגירת כבישים בשכונה בשבת. נניח, על סגירת קיוסק 

מרכזי בשכונה בשבת. באמת, כל דבר. אבל על הקרנת סרטים בשבת? 
אני אמנם לא הייתי בקרית יובל מעודי בשבת, ובטח שלא ליד המתנ"ס המדובר, אבל אני 
יכול לדמיין את הסיטואציה. מגיעים כמה חילונים מבוגרים, ואולי עוד כמה צעירים, למתנ"ס, 
הסרט  הגדול.  לאולם  ומגיעים  בקול,  ומוחים  בכניסה  שעומדים  האברכים   30 דרך  עוברים 
מתחיל, אבל כמעט ואי-אפשר לשמוע, כי מבחוץ נשמעות צעקות ה"שאבעס" וה"גיוואעלד".

איזו מין הנאה זאת? מכל ההנאות שאני יכול לחשוב עליהן, יש בשני המקרים האלה רק 
הנאה אחת, הנאת ה"דווקא".

לפני כמה חודשים טיילתי עם שניים מאחיי טיול של שבת בשכונת קראון הייטס  
בברוקלין. היה זה אחר הצהרים, קצת לפני מנחה, האוויר היה קריר ונעים, ויצאנו 
קצת לטייל ברוגע ברחבי השכונה. כאשר חלפנו לאיטנו באחד הרחובות הפנימיים 

יותר בשכונה, פתאום יצא מאחד הבתים איש מוכר, בכובע ומעיל ארוך. אברהם פריד.
בשיחה  ופתחנו  שנים,  כמה  לפני  כולנו  שהכרנו  אחרי  אותנו,  לראות  הופתע  גם  הוא 
ארבעתנו, שיחה של שבת אחר הצהרים. כמה כבר יוצא לפגוש את אברהם פריד נינוח ורגוע 
ילווה  זה  כלל  בדרך  בארץ,  כאן  לראיון,  אותו  פוגשים  אם  גם  הרי  מקום?  לאף  ולא ממהר 
בשלושה מפיקים, שני אמרגנים ומנצח אחד, שכל הזמן ינסו לזרז אותו, שכן בדיוק בדיוק 

בעוד חצי שעה מתחילה ההופעה הבאה.
והנה הוא כאן, מולנו, בשבת אחר הצהרים, עם כל הזמן שבעולם. אז התחלנו קצת לדבר 
על מוזיקה, על שירים שונים, על חזנות, על חידושים מעניינים שעשה באותם ימים, ועל מה 
לא. ואז הוא סיפר שהוא מצא, כמה חודשים לפני כן, מילים מיוחדות מספר 'התניא', הספר 
בה"א הידיעה של החב"דניקים )ולא רק, כמובן(, והנה עכשיו הוא עובד על שיר חדש למילים 
החדש,  האלבום  של  הנושא  לשיר  הפכו  שמים",  יראת  של  "אוצר  האלה,  המילים  האלה. 

שבימים האחרונים לא יוצא לי מהאוטו.
ובואו תראו כמה סיעתא דישמיא וקורטוב מזל צריכים כשמוציאים דיסק. כמה ימים אחרי 
השיר  על  לו  והחמאתי  האלבום,  של  המעבד  סטופל,  יובל  את  פגשתי  יצא,  הזה  שהדיסק 
הראשון שעיבד באלבום, שכבר הפך ללהיט ברחבות החתונות, "איתך אני". לפני כמה זמן 
הקלטתם את השיר הזה? שאלתי אותו. לא תאמין, הוא אמר בתשובה. השיר הזה כולו, נוצר 
ממש בשבועות האחרונים. היצירה של השיר, מהלחן ועד להקלטת המקהלה והקולות, הייתה 

כולה בערך חודש וחצי לפני שהדיסק יצא.
ואתם יודעים איך זה בדרך כלל, ובטח בדיסק של אברהם פריד. מקליטים, ושוב מקליטים, 
ואז מוחקים, ומקליטים מחדש, ומשנים בעיבוד, ומשנים קצת בלחן, ומוסיפים קטע שלם פה 
ומורידים קטע מעבר שם. והנה, שיר שלם, ולא סתם שיר אלא הלהיט הגדול של הדיסק, הגיע, 

הולחן, עובד והסתיים בשבועות ספורים. הנה כי כן, גם אברהם פריד, צריך מזל.

על מצוות התכלת שבציצית, עליה נקרא השבת, פרשת שלח, כתוב שהיא אמורה 
להזכיר לנו את כסא הכבוד. איך? הגמרא במנחות מסבירה: התכלת דומה לים, הים 
דומה לרקיע, והרקיע לכסא הכבוד. אבל אם בסופו של תהליך אמור הצבע להזכיר 

את כסא הכבוד, למה מלכתחילה לא נבחר צבע הדומה לכסא הכבוד?
צריכים  מעלה,  מעלה  לעלות  שכדי  למדים  אנחנו  מפה  זצ"ל:  פינשטיין  משה  רבי  אמר 
לעלות מדרגה מדרגה עד שמגיעים לכסא הכבוד. אי אפשר בבת אחת, בלי עמל מיוחד, להגיע 
להשגות רוחניות גבוהות. אי אפשר להגיע לפסגה, לסוף התהליך, לכסא הכבוד, ככה סתם. 
רק מה שעובר דרך עמל ויגיעה, מדרגה אחר מדרגה, מעלה את האדם מעלה. רק ככה הוא 

יכול להגיע עד כסא הכבוד.
 

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
או  מהעבודה  הביתה  מוקדם  קצת  להגיע  ארוכים,  חודשים  אחרי  לכם,  שיצא 
מיד  שתחטפו  הצהריים(  )שינת  שטונדה  השלאף  על  שעתיים  ולחלום  מהכולל, 
נכנסתם מתחת לפוך, החשכתם  ואכן הגעתם הביתה, הפעלתם את המזגן,  שתגיעו הביתה. 

את החדר.
ואז השכן התחיל לקדוח.
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"אני מגיע למטרות שמסומנות 
אצלי, אבל בדרך שונה ואחרת 

מהסטנדרט המקובל"

בלייך י  נ חנ

מה יש לך

עם צביקה כהן

צביקה כהן, סגן ראש עיריית ירושלים והאחראי על תיק חינוך חרדי בעיר. בעבר, ראש עיריית אלעד 
וסגן ראש עיריית טבריה

מה זיכרון הילדות הכי מוקדם שלך?
"כתה א' ביסודי. אני זוכר איך שאבי ואמי לקחו אותי בפעם הראשונה לבית הספר. גרנו 
אז בטבריה עלית, ויצאתי יחד איתם מהבית בבוקר ליום הלימודים הראשון, כשהילקוט על 
כתפי מאחורנית, ואני נותן יד אחת לאבי ז"ל ויד אחת לאמי תיבדל לחיים ארוכים. זו תמונה 

מתועדת שלא אשכח".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

"מאז כניסתי לתנועת ש"ס, כמובן מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. ולפני כן, בעודי בישיבה הקטנה 
ובישיבה הגדולה, מרן הרב שך זצ"ל. למדתי בישיבת גרודנא, והרב שך היה בא פעם בשבוע 
וכו', הייתי שואל אז  נישואין, מתי להתחתן  לומר שיעורים. שאלות דרמטיות, כגון בנושא 
את הרב שך. בהמשך, נהייתי לאחד מבאי ביתו של מרן הגר"ע יוסף בכל הקשור לנושאים 
איך  פשוט,  לא  תפקיד  שהיה  אלעד,  עירית  ראש  בהיותי  לשכוח  יכול  לא  אני  ציבוריים. 
שמרן הדריך אותי על ימין ועל שמאל. הייתי מאד קרוב אליו, והפניתי אליו נושאים אישיים 
ומשפחתיים וכמובן גם כלליים, ציבוריים. מאז שלצערנו הרב חסרה לנו דמותו, אני מתייעץ 
בכל דבר עם יו"ר מועצת חכמי התורה, יבדלח"ט חכם שלום כהן שליט"א, אשר מאזין לנו 

ומדריך אותנו בכל צעד ושעל בסוגיות המורכבות ביותר".
איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?

"'הדף היומי'. אני לומד את 'הדף היומי' כבר כמה שנים ברציפות".
אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?

"ככהן, הייתי מאד רוצה לעבוד בבית המקדש. בעז"ה אוכל לעשות זאת בקרוב מאד".
מה נותן לך סיפוק?

)אשכנזים/ מוצא  הבדל של  אף  ללא  בירושלים  וילדה  ילד  "כשאדע שלכל 
ספרדים( יש מקום ללמוד בירושלים, ואני מדגיש - במקום הראוי להם, שכל 

עם  גם  וכך  מכך,  פחות  ולא  לה  שמתאימים  מקומות  לאותם  תגיע  ילדה 
הבנים, אדע שהגעתי לנקודה האמיתית אליה אני רוצה להגיע".

מקום אהוב עליך במיוחד?
לשכונה  לחזור,  אוהב  אני  ולשם  נולדתי  הולדתי. שם  מקום  "טבריה, 

שבה גדלתי, טבריה עלית".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

"אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח".
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"הולדת נכדי הבכור, שנקרא על שמי".
הרגע הכי עצוב?

לפני  שעברתי  מחרידה  דרכים  תאונת  הוא  בחיי  הקשה  "האירוע 
נכות  אחוזי  עם  עצמי  ואני  נפגעה,  נוספת  ילדה  ילד,  איבדנו  שנים. 

גבוהים לאחר עשרות ניתוחים ושהיה של כשנה בבית חולים.
"הטרגדיה הזו מלווה אותי יום יום, ואני רואה ברצינות 

רבה יותר את מטרותינו בעולם. אני רגיש מאד לכאב 
שליחות  רואה  וילדים.  הורים  משפחות,  של 

מיוחדת לסייע".
על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

"שלא המשכתי ללמוד בכולל". 
ובקריירה הציבורית? 

גם  כמובן  משיק  "זה 
לקריירה הציבורית".

מה משמח אותך? 
שלי  "שהילדים 
אין  ה'.  בדרך  הולכים 
לאדם  משמח  יותר  דבר 
מצליחים  שילדיו  מכך 

והולכים בדרך ה'".

מה מביך אותך?
איתם  ומביאים  תודה,  לומר  כדי  למשרד  אליי  להגיע  צורך  מרגישים  אבא  או  "כשאמא 
מכתב הוקרה או איזושהי תשורה. זה נורא מביך אותי. הרי סך הכל אנחנו מתעסקים בדברים 
המינימליים, שילדים יהיו במוסדות המתאימים להם, אז אדם שסייענו לו צריך להרגיש שעשו 
לו טובה גדולה? ילדה יושבת ומחכה לעתים חודשים להיכנס לבית הספר או לסמינר המתאים 
לה, אחרי כל חברותיה, ואנחנו עושים את הדבר המינימלי ודואגים לה, וזה מביך שהמצב הזה 

בכלל קיים ושמישהו חש צורך להודות על הטיפול בעניינו בנושא".
מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?

"מסתמא שהייתי ממשיך ולומד בכולל. החיים הם שהובילו אותי למקום הציבורי: אבי ז"ל 
היה נציג ציבור גדול וידוע מאד לפני הרבה מאד שנים בטבריה, וכשהוא נפטר בגיל צעיר, אז 
אברכי טבריה הלכו לרב שך לדבר אתו על כך שיבקש ממני לצאת לשליחות הציבורית. כך 
נכנסתי לתפקיד שלי כחבר מועצה וכמ"מ ראש העיר בטבריה. פשוט הוציאו אותי מהכולל. 

כלל לא הייתה לי תכנית לעזוב את הכולל".
מה הסוד המקצועי שלך?

"בשתי מילים: הלב והנשמה. אני משתדל לעשות את השליחות שלי בצורה מיוחדת. דרך 
העבודה שלי היא מסוג אחר מהסטנדרט המוכר. בס"ד אני מגיע למטרות שמסומנות אצלי, 
אבל בדרך אחרת מהסטנדרט המקובל. דרך ההידברות והחברות - היא הדרך המנצחת. לא 
גם  ופועלים  נלחמים  צריך להראות שאנחנו  מידי פעם  נכון,  ראשים'.  'לשבור  ולא  מלחמה 
בשיטות נוספות. אבל ככלל, השפה המשותפת וההידברות, להבין את האדם שיושב מולך, 
אם זה אזרח קטן או גדול, או אם זה פוליטיקאי קטן או גדול, היא הדרך שלי שהוכיחה את 
עצמה; לחשוב בשכל של הצד השני, ולעשות את הדברים ביחד. כשעושים כך, הדרך היא 
אמנם ארוכה יותר, אבל התוצאה טובה מאד. לא צריך להילחם על כל דבר ולקבל שם של 

אחד שרב על כל דבר".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"הרגע שבו עזבתי תפקיד שבו הצלחתי מאד, אך נאלצתי לעזוב בגלל 
כל מיני גורמים, וד"ל. עזבתי למרות שבטני הייתה מלאה והחרשתי, 

בבחינת אלה ששומעים חרפתם ואינם משיבים.
שיא  היה  ובמקומו  בעתו  דבר  שכל  חושב  אני  לכך,  "מעבר 
מקצועי. בטבריה נפתחו מוסדות חינוך כגון ישיבות קטנות, מה שלא 
היה בעבר. בטבריה היה צימאון ואנשים התחננו שמוסדות ייפתחו, 
והייתי ב"ה שותף לזה; בתקופתי באלעד העיר הכפילה את גודלה, 
בס"ד;  המשתמע,  וכל  ישיבות  חינוך,  מוסדות  תושבים,  מבחינת 
החינוך.  בנושאי  הגדולים  בדברים  מתעסקים  אנחנו  בירושלים 
ירושלים זו לא עיר רגילה אלא יותר כמו מדינה קטנה, וצריך לשנות 
בה דברים בחלקם מקצה לקצה. במה שקודמיי התעסקו, הם עשו את 

העבודה בצורה טובה, ובמה שלא - אני מתעסק.
"בירושלים, אם בסוף היום יחדור למוחות של אנשי החינוך שנושא 
האפליה הוא נושא ששייך לתקופות הקודמות, נושא פרימיטיבי 
שעבר מהעולם, אם הם יבינו שהילדים הם ילדים של כולנו, 
והדור הבא הוא של כולנו ואנחנו מתעסקים עם נשמות 
טהורות, אם יפנימו את כל זה - ואני לא בטוח שכבר 
הגענו למצב הזה - הרי שהגענו לתוצר גדול מאד".

מה אנשים לא יודעים עליך?
והיא הכח  "שאשתי היא המנוע של הבית שלי 
בלעדיה.  ושעל  צעד  בכל  זז  אינני  שלי.  המניע 
רגישות  לה  יש  רבות,  שנים  ומחנכת  כמנהלת 
ומזכה  והיא מרצה  גדולה,  ישראל  ואהבת  אדירה 

את הרבים".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

נינים(,  בני  גם  )אולי  ונינים  לנכדים  "סבא 
שהולכים בדרך התורה והמצוות".

)צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(
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הזדמנות אחרונה 
לנוף פתוח

הזדמנות אחרונה 
למיקום מושלם

הזדמנות אחרונה 
ליוקרה משתלמת

אכלוס
נובמבר
2016

בואו להכיר סטנדרט חדש של פינוק, בפנטהאוז ייחודי
שתוכנן ועוצב במיוחד כך שאתם תהנו מחווית מגורים שלא הכרתם.

הזדמנות אחרונה לפנטהאוז
יוקרתי בפרויקט רדק 8 ר"ג!

לחיות בשקט. בלב רמת גן.
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'ילדי תימן' פרשת

תיבת
פנדורה
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במשך עשרות שנים העסיקה הפרשה את בני העדה התימנית 
בישראל, כעת, למעלה מ-60 שנה לאחר היעלמותם של בני 
העולים ממדינות ערב, מבקשים בני המשפחות לחשוף את 
הפרוטוקולים מוועדת החקירה הממלכתית שנגנזו ל-70 

שנה  בינתיים, המערכת הפוליטית סוערת: ראש הממשלה 
קרא לחשוף את המסמכים, קבוצת חברי כנסת סיפרה 
על קרובי המשפחה שנעלמו ובג"ץ צפוי לדון בהיבטיה 

המשפטיים של חשיפת המסמכים  המשורר שלומי חתוכה 
המוביל את המאבק בראיון ל'כל ישראל': "המטרה שלנו היא 
לגרום למדינה להכיר ולהודות באופן רשמי שבשנות ה-50 

התבצע פה פשע עם"  כתבה ראשונה בסדרה 

פנדורה
יעקב אמסלם   צילומים: לע"מ
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העלייה  גלי  המדינה,  הקמת  ימי  אלו  היו 
את  העמידו  המזרח  ממדינות  האדירים 
היה  חירום:  מצב  בפני  המדינה  ראשי 
עליהם לשכן כ-50,000 עולים ממדינות 
שונות, ולא היו דירות בנמצא. היו אלו 
עולים ממדינות אירופה שלאחר השואה 
להתגורר  שחפצו  ערב  ממדינות  ויהודים 
ממדי  קמה.  עתה  שזה  היהודית  במדינה 
העלייה הכפילו את אוכלוסיית המדינה מ-650,000 ל-1,300,000 

תושבים, מספר חסר תקדים בקנה מידה עולמי.
בתחילת העלייה, בשנת 1948, שוכנו העולים בערים שונות, 
העלייה  ממדי  התרחבו   ,1949 בשנת  מכן,  לאחר  ששנה  אלא 
והעולים הועברו בלית ברירה למחנות אשר שימשו טרם הקמת 
גרו  אלו,  במחנות  ששוכנו  העולים  הבריטי.  הצבא  את  המדינה 
במטבחי  שבושל  המזון  התעסוקה,  חוסר  ובאוהלים:  בצריפים 
החשש  את  שהעלתה  למרירות  הובילו  במחנה  והתנאים  שדה, 
במדינה  מערכות  לקריסת  להביא  היה  שעשוי  עולים"  מ"מרד 
לניצול  הדיור  ואמצעי  המחנות  הגיעו   ,1950 בשנת  הצעירה. 
מלא ולמדינה לא נותרה עוד אפשרות לספק דיור להמוני העולים 
ובהן  מעברות,  הוקמו  שנוצרה  לבעיה  זמני  כפתרון  שהגיעו. 
אוהלים, צריפונים ופחונים דלים ביותר. היו שהתגוררו בפתרון 

זמני זה אף עשר שנים.
 50,000 גם  עלו  ישראל,  לארץ  ההמונית  העלייה  במסגרת 
יהודים מתימן במה שכונה לימים מבצע 'על כנפי נשרים'. העולים 
שוכנו בארבעה מחנות מרכזיים - ראש העין, בית ליד )פרדסיה(, 
עין שמר ועתלית. בנוסף, שוכנו עולים גם במחנות העולים שער 
העלייה )בחיפה( ובבאר יעקב. בין העולים היו ילדים ותינוקות 
רבים, חלקם במצב גופני ובריאותי קשה. במחנות נהגו להפריד 
בין הילדים ובין הוריהם. המבוגרים התגוררו באוהלים, והילדים 
שוכנו בצריפים או במבנים יציבים יותר. חלק מהילדים והתינוקות 
החולים הופנו לבתי חולים ארעיים שהוקמו בתוך המחנות וחלק 

האמהות  למחנות.  מחוץ  שנמצאו  מוכרים  חולים  לבתי  הועברו 
נהגו לבקר את הילדים והתינוקות מדי יום, לטפל בהם ולהאכילם 

בעת הצורך.
כלפי הממסד,  עלו טענות  אלו, כאשר  הפרשה החלה בשנים 
במעברות  החולים,  מבתי  רבים  ילדים  של  היעלמם  על  מפא"י, 
ובמחנות הקליטה. עדויות העולים שמאוחר יותר נקראו ''פרשת 
ההורה  דומים.  מאפיינים  בעלי  אירועים  מתארות  תימן'',  ילדי 
הגיע לביקור ילדיו בבית הילדים או בבית החולים ונאמר לו כי 
הם נפטרו ונקברו. לטענת חלק מן ההורים, ילדיהם נעלמו מבית 
הילדים כשהם בריאים לחלוטין. בנוסף, ההורים לא ראו את קברי 
ולאף אחד  מיקומם,  ידעו את  לא  ובחלק מהמקרים אף  ילדיהם 
ניתנה  ולא  המוות,  שלאחר  נתיחה  ופרטי  גופה  הראו  לא  מהם 
המידע  את  לקבל  מנת  על  למחות  ניסו  ההורים  פטירה.  תעודת 

ההכרחי והחשוב אודות גורל ילדיהם, אך מאבקם לא צלח. 
המסתורין שאפף את ההיעלמות הוביל לטענה כי ילדים רבים 
עדיין  והם  לאימוץ  ונמסרו  נחטפו  למעשה  כנפטרים  שנרשמו 
אינו  שרישומם  כך  הביולוגיים,  הוריהם  בחזקת  לא  אך  בחיים, 
נכון. הפרשה שבה והסעירה את מדינת ישראל מעת לעת, והוקמו 
רבות  במאות  דנו  הוועדות  לחקירתה.  רשמיות  ועדות  ארבע 
רובם  כי  וקבעו  לזה,  זה  או קשורים  של מקרים, חלקם חופפים 
המכריע של הילדים אכן נפטרו אך ללא הסבר ברור להשתלשלות 
די  נמצאו  לא  המקרים  של  מיעוט  בעניין  מותם.  עד  האירועים 

ממצאים כדי לקבוע מה עלה בגורלם.
מאז, ועד היום, מונים קרובי משפחות הנעלמים מספר טענות 
הממסד  בגרסת  ממשי  ספק  להטיל  בכדי  בהם  יש  שלדבריהם 
היו  כל הנעלמים  נפטרו. במרבית המקרים כמעט  לפיה הילדים 
לבתי  נשלחו  הם  כי  נטען  מהנעלמים  בחלק  פחות משלוש.  בני 
חולים, כאשר בפועל הדבר התברר כלא נכון. כאשר ניסו לברר 
מה עלה בגורל ילדיהם קיבלו רוב ההורים הסבר בעל פה שעל 
נאמר  הילד,  של  ההלוויה  בדבר  כששאלו  נפטרו.  ילדיהם  פיו 
יותר,  מאוחר  שנים  בנוכחותם.  שלא  התקיימה  כבר  שהיא  להם 

כאשר בני המשפחות קיבלו צווי גיוס לצה"ל בהגיע ילדם לגיל 
המתאים, התעצמה התחושה כי הילדים לא נפטרו. 

"החומר הושלך לאשפתות"
הקמת  לאחר  שנתיים  כבר  ניתנה  לטענות  רשמית  התייחסות 
יותר.  מאוחר  רק  הוקמו  הנושא  לבדיקת  וועדות  אך  המדינה, 
הועדה הראשונה שעסקה בנושא הייתה ועדת בהלול-מינקובסקי 
שהגיעו  היעלמות  מקרי   342 בדקה  הועדה  ב-1967.  שהוקמה 
ילדים  שני  לגבי  נפטרו,  כי  נקבע  מהנעלמים,   316 לגבי  לידיה. 
חד- מסקנות  נקבעו  לא  הנותר  המיעוט  ולגבי  אומצו,  כי  נקבע 

משמעיות. שנים מאוחר יותר פרסמה "הוועדה הציבורית לגילוי 
כי במסקנותיה של  וטענה  ילדי תימן הנעדרים" מסקנות משלה 

הוועדה היו "כשלים משפטיים והטיות אישיות", לכאורה.
הממשלה  נוספת.  ועדה  של  להקמתה  הביאו  אלו  מסקנות 
בראשות  בירור  ועדת  ב-1988  הקימה  שמיר  יצחק  בראשות 
השופט ד"ר משה שלגי. ועדה זו קיבלה עדויות חדשות על 301 
ילדים, וקבעה לגבי 65 מהם כי גורלם לא נודע. לגבי כל השאר 

נקבע כי נפטרו.
שיא הפולמוס בפרשה, היה בשנת 1994, אז הוביל הרב עוזי 
משולם מאבק מתוקשר בפרשה. באותה עת הפיץ משולם עלונים 
בין  השווה,  שבהם  ובלקן",  מזרח  תימן,  ילדי  "חטיפת  בנושא 
הנאצים  למעשי  החטופים  תימן  ילדי  נושא  את  האשמות,  שאר 
מזרח  תימן,  "עולי  של  ילדים  אלפי  כי  וטען  השואה  בתקופת 
ובלקן" נמכרו לארצות הברית לצורך ניסויים בנוסח ד"ר מנגלה. 
בעקבות  בביתו  חסידיו  התבצרו   ,1994 בשנת  הימים  באחד 
סכסוך מקומי עם קבלן שהוביל להתערבות המשטרה. החסידים 
לחקר  ממלכתית  חקירה  ועדת  להקים  ותבעו  בנשק  התחמשו 
היעלמות הילדים. במשך שבועות ארוכים כיתרו כוחות הביטחון 
את ביתו של משולם ולבסוף, לאחר שיצא לפגישה עם המפכ"ל, 
פרצו השוטרים אל הבית ועצרו את חסידיו. בפריצה נהרג בן 19 

שלטענת השוטרים ירה לעבר מסוק משטרתי.
חודשים לאחר מכן, לאחר ההתבצרות שעוררה סערה, הוקמה 
דוד  לשעבר  המשפטים  שר  ביוזמת  ממלכתית  חקירה  ועדת 
ליבאי. הוועדה בדקה למעלה מ-800 מקרים, ומסקנותיה פורסמו 
ב-2001, בדו"ח ארוך בן למעלה מאלף עמודים. לגבי 56 נעלמים 
לא היה ממצא ודאי, וקיימת אפשרות כי נמסרו לאימוץ. לגבי 733 
מקרים נקבע באופן ודאי כי נפטרו. עם זאת, בועדה זו הועברה 
ביקורת חריפה על היחס המפלה והגזעני לו זכו העולים מעדות 
להסתרת  שהביאו  הפסולים  הנהלים  ועל  תימן,  ובעיקר  המזרח 

אירועי פטירה או להתרשלות בטיפול בילדים.
מעיון במסקנות הועדה עולה תמונה מחשידה. בעמ' 129 בדוח 
'עין שמר', שם נערמו תלונות  ניתנה התייחסות למחנה העולים 
רבות על העלמת ילדים. בדוח נכתב: "חומר המתעד את פעילות 
ההנהלה של מחנה עין שמר, שהוחזק במשך שנים במבנה נטוש 
בשטח המחנה לאחר סגירתו, הושלך לאשפתות בסופו של דבר, 
ואילו חומר שהוחזק בארכיון מחלקת הקליטה בתל-אביב נשלח 
בשנת 1996 לביעור, על אף שצריך היה להיות ברור לכל שחוקרי 

 לפני שנה וחצי פנה אלי מישהו שמצא שני קברים על שם אחי. 
בחברה קדישה קיבלנו תשובות מגומגמות, ולבסוף הנחנו לזה. 

היום הפצע נפתח מחדש. אם אחיי קיימים, חשוב לי לפגוש אותם. 
אני חוששת שאותם שתכננו וביצעו את הפשעים הללו לקרוע 

תינוקות מידי אימותיהם, הבטיחו את עצמם והסתירו את המסמכים. 
אני מצפה שיסירו את החיסיון ונוכל לדעת מה עלה בגורל הילדים



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

מחירים מיוחדים בכל סניפי הרשת!

 קונים מזגן אלקטרה
בטרקלין חשמל כהלכה

משקפי שמש מכל קולקציית 2016 ומקבלים
ברשת אופטיקה הלפרין במתנה!*

*כל משקפי השמש או מסגרות הראייה עד 550 שקלים מחיר מחירון, ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.16, ניתן לממש 
בכל סניפי אופטיקה הלפרין. תוקף המבצע עד 22.7.16 או עד גמר המלאי. כמות מינמלית למבצע לכל סניף 4 יח’ לפריט . אין כפל מבצעים או הנחות
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השמדת  לו".  ייזקקו  מאיש,  נעלם  לא  מינויה  שדבר  הוועדה, 
להקמת  בסמוך  עניין  בעל  ידי  על  הנראה  ככל  נעשתה  החומר 

הוועדה בנושא. 
בהמשך הדוח נכתב: "הוועדה מצאה באחד הארכיונים מאגר 
חתומות  אך  ופרטים,  משמות  ריקות  ולידה  פטירה  תעודות  של 
בחותמת ובחתימה של פקיד ממשרד הפנים", זאת בכדי לאפשר 

הצמדת פרטים רטרואקטיבית על ידי פקיד בעל עניין.

בין הנעלמים: אחות הח"כית
אנשי  של  עדויות  על  היתר  בין  שהתבססו  הוועדה,  מסקנות 
שנת  עד  שנה  ל-70  ייגנזו  כי  ונקבע  מהציבור  הוסתרו  שב"כ, 
בני  מספר  הוועדה,  פירוק  לאחר  מעשור  למעלה  כעת,   .2071
משפחה להם נעלמו יקיריהם, עתרו לבג"ץ לחשוף את העדויות 
''אחים  מעמותת  העותרים  קבוצת  החסויים.  והפרוטוקולים 
וקיימים'', פנתה לשרת המשפטים איילת שקד שביקשה מארכיון 
לגלות  נדהמו  אלו  אך  הפרטים,  את  לחשוף  בבקשה  המדינה 
כאשר ארכיון המדינה סרב לתת לשרה את החומר והפנה אותה 
להחלטת ממשלה שרק שם תוכל לקבל את האישור לעיין בחומר. 
בארכיון המדינה טענו כי "כלל הפרוטוקולים של ועדת קדמי 
הוועדה,  בסמכות  לציבור.  נגישים  פתוחות  בדלתיים  שהתנהלו 
שפורקה לפני מספר שנים, היה לסווג את הפרוטוקולים שהתנהלו 
בדלתיים סגורות. בשל פירוק הוועדה וכיוון שהיא נמנעה מלבצע 
זאת, הסמכות חזרה לממשלה והסוגיה ידועה לשרת המשפטים".
השבוע )שלישי(, כונסה וועדת החוקה לדון בפרשה. על הפרק 
עמדה הצעה לדיון מהיר שהוגשה ע"י קבוצת חברי כנסת שבקשו 
לדון בחשיפת פרוטוקולים של ועדת החקירה הממלכתית בפרשת 
ילדי תימן. יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי אמר בתחילת הדיון 
בכספת,  נעולים  הפרוטוקולים  דמוקרטית,  שבמדינה  "הזוי  כי 
סלומינסקי  ישראל."  מדינת  של  האטום  פצצות  אלו  היו  כאילו 
העלה חשש כבד מפני מצב שאדם יישא לאישה את אחותו בלי 

שידע שזו אחותו מאחר ואימוצה לא תועדה במסמכי המדינה.
יוזם הדיון ח"כ מאיר כהן, ציטט את חבר הכנסת לשעבר מאיר 

וילנר שאמר בשנת 1950 כי הפרשה היא "כתם, אות קין וגידול 
גס על החברה הישראלית, לנתק ילדים מהוריהם. זה מצביע על 
הרבה מאוד גזענות". על ההחלטה לגנוז את הפרוטוקולים, אמר 
כהן: "אחרי 66 שנים, לקבל החלטה לסגור את הארכיונים ל- 70 
אני  יכול לקרוא.  זה לא  גם במדינות טוטליטריות  נוספות,  שנה 
מבקש לפתוח את הארכיונים ולא להשאיר מסמך אחד חסוי. אני 
פונה לראש הממשלה, אתה אינך אחראי למעשים הללו, ואנו לא 
יודעים מי היה אחראי לכך, אבל אנו כח"כים אחראים לגלות את 

האמת."
ח"כ נאוה בוקר סיפרה במהלך הדיון כי בין הנעלמים נמצאת 
"אמי  בוקר,  אמרה  החיים",  בין  אינם  כבר  "הורי  אחותה,  גם 
סיפרה שהיא ילדה בת, ובבית החולים אמרו לה שהילדה מתה. 
דרישתה לראות גופה ולהביאה לקבורה, נענתה בטענה שהילדה 
יתכן  זה.  עם  והשלימה  תמימה  הייתה  היא  לנתיחה.  הועברה 
מה  יודעים  לא  ואנו  אחרת  למשפחה  ונמסרה  נחטפה  שאחותי 
עלה בגורלה. לפני שנה וחצי פנה אלי מישהו שמצא שני קברים 
על שם אחי. בחברה קדישה קיבלנו תשובות מגומגמות, ולבסוף 
הנחנו לזה. היום הפצע נפתח מחדש. אם אחיי קיימים, חשוב לי 

לפגוש אותם. אני חוששת שאותם שתכננו וביצעו את הפשעים 
הללו לקרוע תינוקות מידי אימותיהם, הבטיחו את עצמם והסתירו 
מה  לדעת  ונוכל  החיסיון  את  שיסירו  מצפה  אני  המסמכים.  את 

עלה בגורל הילדים."
שתחת  לזוביק,  יעקב  ד"ר  המדינה  גנז  התייחס  לדברים 
אחריותו נמצאים המסמכים. לזוביק סיפר כי כמיליון וחצי עמודי 
פרוטוקולים מופקדים בארכיון והוא ישמח מאוד לפתוח אותם, 
מגבלות  שתי  מטיל  החוק  לדבריו,  להסתיר.  עניין  להם  אין  וכי 
לפתיחת החומר. האחת מכח חוק הארכיונים שסוגר אותם ל-30 

שנה. חלק גנוזים משנת 1996 וחלק משנת 2001. 
עם זאת הוא הדגיש כי "לממשלה יש סמכות להורות לפתוח 
מוקדם יותר". המגבלה השנייה, היא מכח חוק הגנת הפרטיות. 
עוד האזרח בחיים.  כל  גילוי מידע על אזרחים,  החוק אוסר על 
נאלצים  אנו  חיים,  הם  אם  לדעת  אפשרות  לנו  שאין  "מכיוון 
להמתין 70 שנה. ב- 2002 הוחלט לאפשר לאזרח לצפות בחומרים 
יוחלט לחשוף את החומר, ידרשו  הקשורים לבני משפחתו. אם 
לנו שבועות ספורים לסרוק את החומר". לזוביק הציע להשחיר 

את השמות וכך לחשוף את המסמכים כבר כעת.

אחד המשתתפים בוועדה, יוסי גמליאל, סיפר על אחיו שנעלם 
בשנת 1954 ונאמר להם שהוא מת. "הורי ישבו שבעה, ובשנות 

ה-60, הורי קיבלו צו גיוס". גמליאל הציג העתק תעודת 
פטירה של אחיו עליו נכתב 'נשלח הביתה'. כשעלינו לקברו, 
מצאנו מצבה עם שם של אדם אחר. בחברה קדישה הסבירו 

שבשנות ה-80 כיסו את החלקה וקברו בה בקומה שניה



את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהצעד הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

 לעטוף אותו ברכות מהרגע הראשון...
 ,Huggies Little Babies במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם שכבת  Gentle Protection בעלת כריות רכות וייחודיות 
לספיגה אופטימלית ולהגנה מקסימלית על עור תינוקך.

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:
1-800-42-32-32

* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

עלון מידע 
להתחלה חדשה

פריטים לאירוח
חברותייך
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את הטענה על חוק הפרטיות דחה חבר הכנסת יוסי יונה שאמר 
כי פרטיותם של החטופים נרמסת יום יום. יונה סיפר שבת דודו 
שחלתה בצהבת, נעלמה מבית החולים בטענה שהיא מתה. כאשר 
שאתה  חושב,  אתה  "מה  לו,  נאמר  פטירה,  תעודת  ביקש  אביה 
 18 ובגיל  לתינוקות".  פטירה  תעודות  אין  בישראל  בעירק,  חי 
הוריה קיבלו צו גיוס. "האזרח משרת בצבא, משלם מיסים, נאמן 

למדינה והמדינה בוגדת בי. החיסיון נועד לכסות על הפשלות".
בין הדוברים בוועדה היה חבר הכנסת יואב בן-צור אשר סיפר 
יום  על דודו ובת דודו שנעלמו. "סבתי נפטרה בת 98 ולא היה 
אחד שלא בכתה על היעלמותו של בנה. במקורותינו כתוב "גזירה 
שנים,  הרבה  כ"כ  בכתה  היא  ואם  הלב"  מן  שישתכח  המת  על 
ביתו.  את  לאתר  הצליח  חייו  סוף  לקראת  דודי  חי.  שהוא  סימן 
הבת ביקשה לא לפרסם פרטים בטענה שהיא לא רוצה לסבך את 
החיים שלה. לאחר לחץ רב, היא הסכימה לפגוש את אחיה רק 

ל-10 דקות".
שילדה  "אמא  צור.  בן  הוסיף  תימני",  רק  אינו  הזה  "הסיפור 
נחטף מידה, הוא סיפור שכולנו צריכים לדרוש את האמת לגביו".
אחד המשתתפים בוועדה, יוסי גמליאל, סיפר על אחיו שנעלם 
בשנת 1954 ונאמר להם שהוא מת. "הורי ישבו שבעה, ובשנות 
ה-60, הורי קיבלו צו גיוס". גמליאל הציג העתק תעודת פטירה 
מצאנו  לקברו,  כשעלינו  הביתה'.  'נשלח  נכתב  עליו  אחיו  של 
הסבירו שבשנות  קדישה  בחברה  אחר.  אדם  של  עם שם  מצבה 

ה-80 כיסו את החלקה וקברו בה בקומה שניה".
לאחר דיון רווי אמוציות, חתם יו"ר הוועדה סלומינסקי ואמר 
המסמכים  כל  את  לחשוף  בבקשה  לממשלה  לפנות  בכוונתו 
והפרוטוקולים. סלומינסקי איים ואמר כי "אם בקשתי לא תיענה, 

אגיש הצעת חוק שתחייב את החשיפה". 
יום במשכן הכנסת הוסיף הדיין  נוסף שהתקיים באותו  בכנס 
על  באה  לא  הזו  העגומה  עוד הפרשה  "כל  כי  ערוסי  רצון  הרב 
פתרונה ולא תהיה לקיחת אחריות, היא תחזור ביתר שאת. כמי 
יביאו  לא  שאם  התרעתי  תימן,  ילדי  לגילוי  בוועדה  חבר  שהיה 
תגווע.  לא  ושהפרשה  הלכתיים  לפתרון, אפשר שיהיו מכשלות 

לצערי דברי התגשמו".
קרובי  כי  ח"כים  מספר  של  הצהרתם  עם  יחד  בנושא,  הדיון 
תגובות  עוררו  הנעלמים,  הילדים  בין  נמצאים  משפחותיהם 
ראש  מצד  לראשונה  מפורשת  קריאה  ואף  הפוליטית,  במערכת 
הממשלה אשר ביקש לחשוף את הפרוטוקולים. "הנושא של ילדי 
תימן זה פצע פעור שממשיך לדמם אצל משפחות רבות שאינן 
את  מחפשים  והם  שנעלמו  לילדים  לתינוקות,  קרה  מה  יודעות 
האמת", אמר ראש הממשלה השבוע. בנושא החיסיון המוטל על 
החומרים אמר ראש הממשלה כי "עד לרגע זה אינני מבין מדוע 

הוא קיים ואנחנו נבדוק את זה ונטפל בזה".
לקריאה  הצטרף  הרצוג,  יצחק  ח"כ  האופוזיציה,  יו"ר  גם 
תימן  ילדי  פרשת  של  הפרוטוקולים  "את  החומרים.  לפרסום 
ממתינות  הן  שניתן.  ככל  תשובות  למשפחות  ולתת  לחשוף  יש 
זהו פצע ששנים לא רצו לפתוח אותו  אבל  לכך עשרות שנים. 
בשנת ה-68 אפשר לקבוע בוודאות שהחברה הישראלית יכולה 

ומסוגלת להתמודד איתו גם אם האמת תהיה כואבת".
בשבועות האחרונים, עם העלאת הפרשה לסדר היום מחדש, 
מינתה הממשלה את השר צחי הנגבי לטפל בעניין. "הנחיתי את 
השר צחי הנגבי להביא לממשלה המלצה בעניין החיסיון", אמר 
ימליץ לממשלה  כי השר  ראש הממשלה השבוע. ההערכה היא 
הנגבי  על  יהיה  יוסר,  והוא  במידה  החיסיון.  הסרת  על  להחליט 

להקים מערך שיסרוק את מיליון וחצי המסמכים הנמצאים בגנזך 
המדינה ולנסות להגיע על ידי זה לנתונים. 

יכללו  לא  שאלו  הרי  המסמכים,  ויפורסמו  במידה  זאת,  עם 
פרטים אישיים וספציפיים לגבי משפחות הנעלמים, אלא פרטים 
על אודות שיטה כזו או אחרת של העלמת ילדים. לשם כך, יהיה 

על האחראים לסנן את החומר הרב הנמצא בגנזך המדינה. 

המטרה: הכרה רשמית
שלומי  המשורר  הוא  בסוגייה,  הגדולים  מהלוחמים  אחד 
חתוכה, שאחות אמו נעלמה במפתיע לאחר עלייתה ארצה מתימן. 
לפני שלוש שנים הקים חתוכה יחד עם נעמה קטיעי את עמר"ם 
תימן  ילדי  של  היעלמותם  את  שחקרה  המזרח(,  רוח  )עמותת 
ואספה מאות עדויות: חלקן הגיעו מפי ילדים מאומצים והורים 
עיתונאיות.  וידיעות  מסמכים  על  התבססו  ואחרות  ביולוגיים, 
בנוגע  קשות  תהיות  מעלה  שלטענתו,  רב  חומר  נמצא  בארכיון 

להתנהלותה של המדינה בימים אלו.
בראיון ל'כל ישראל', מספר חתוכה על העלאת המודעות בימים 
אלו לפרשת ההיעלמות. "לפני מספר שנים התחלנו להגביר את 
סיפורים.  להפיץ  "התחילו  חתוכה.  אומר  לפרשה",  המודעות 
הרשת הפכה להיות כר נרחב בעניין הזה. קבענו יום זיכרון שחל 

השבוע ב-21/6 שזה יום פטירתו של הרב עוזי משולם".
יש לכם חומרים אלטרנטיביים?

על  שמעידות  המשפחות  של  עדויות  עם  ארכיון  "הקמנו 
היעלמות יקיריהם". 

מה בקשר לחשיפת הפרוטוקולים?
אנחנו  אבל  זה,  את  לחשוף  המשפטי  ליועץ  בקשה  "הגשנו 

יודעים שהמדינה לא תעשה את זה".
למה?

"היא מנסה לכסות על הפשעים שלה בקום המדינה".
אבל ראש הממשלה קרא לטפל בזה...

את  לבדוק  קרא  רק  הוא  חטיפה,  שהייתה  הודה  לא  "הוא 
הפרוטוקולים.  לא  זה  העניין  פעמים.  כמה  כבר  קראו  הנושא. 
משהו.  כאן  שקרה  הממשל  של  האישור  את  צריכים  לא  אנחנו 
ולהודות באופן רשמי  להכיר  לגרום למדינה  היא  המטרה שלנו 

שבשנות ה-50 התבצע פה פשע עם"
החשיפה תקרב את ההכרה?

"יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, כי הם משמידים דברים. 
אנחנו  לכולם.  להראות  יחליטו  הם  לדעת מה  יכולים  לא  אנחנו 

יודעים בוודאות שיש דברים שהציבור לעולם לא יראה". 
הבדיקה  בוועדות  המסמכים  שריפת  את  מסבירים  הם  כיצד 

שקמו? 
"בוועדת החקירה הביעו אכזבה מאיבוד הממצאים, לא יותר". 

אתם רוצים למצות את הדין עם הנאשמים?
"אותי באופן אישי זה לא מעניין. לכל משפחה יש הדרישות 
הנאשמים  את  לדין  להעמיד  שרוצות  משפחות  יש  ואם  שלה 
תיקון.  שיהיה  זה  רוצה  שאני  מה  ענייני.  לא  זה  חיים,  שעדיין 
תיקון  בתהליך  שיחלו  הזה.  העניין  לכל  לגיטימציה  שתהיה 
לבינתיים,  הביולוגיות.  משפחותיהם  את  למאומצים  ויחשפו 

אנחנו ממשיכים להגביר את המודעות". 
פה  התרחש  ה-50  שבשנות  מבין  ישראל  במדינת  "הציבור 
סיפורי  פה  יש  פשע.  זה  כזה,  בהיקף  ילדים  חטיפות  פשע-עם. 

זוועה".


אותי באופן אישי זה לא מעניין. לכל משפחה 
יש הדרישות שלה ואם יש משפחות שרוצות 

להעמיד לדין את הנאשמים שעדיין חיים, זה לא 
ענייני. מה שאני רוצה זה שיהיה תיקון. שתהיה 

לגיטימציה לכל העניין הזה. שיחלו בתהליך תיקון 
ויחשפו למאומצים את משפחותיהם הביולוגיות. 
לבינתיים, אנחנו ממשיכים להגביר את המודעות

מקים עמותת עמר"ם. שלומי חתוכה
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הוא היה אחד משבויי המטוס הישראלי שנחטף ל'אנטבה', עבר 
עינויים לאחר שלא שיתף פעולה עם חוקריו ודווקא משם, מגיא 
ההריגה, חזר לכור מחצבתו  לרגל ציון 40 שנה למבצע ההירואי 

בו חולצו עשרות ישראלים, משחזר הרב נחום דהן, מניצולי 
המבצע, את הרגעים הדרמטיים במטוס: זעקות הפחד, איומי 

החוטפים, המפגש עם השליט האכזר אידי אמין, והעינויים שעבר 
ע"י החוטפים בשדה התעופה באנטבה  לבנו השני קרא הרב 

דהן על שמו של מפקד המבצע יוני נתניהו ז"ל, ובימים אלו הוא 
מעלה על הכתב את סיפורו המופלא שהוביל לחזרתו בתשובה

בגיא
צלמוות

יעקב אמסלם

חוטפים  החזיקו  שלם  שבוע  מתוחים,  ימים  אלו  היו 
מהם  להפיק  במטרה  ישראל  אזרחי  בעשרות  אכזריים 
הרב  החטופים,  אחד  הישראלי.  מהכלא  מחבלים  שחרור 
כי הוא  יחס מיוחד מהמחבלים שחשדו  'קיבל'  נחום דהן, 
משרת בצבא הישראלי בתפקיד בכיר, "הייתי מקבל מכות 
על בסיס יומיומי", מספר הרב נחום דהן בראיון נרחב ל'כל ישראל' לרגל 

לי  שקרתה  הניסים  "שרשרת  ההרואי.  למבצע  עשורים  ארבעה  ציון 
במקום ההוא, החזירה אותי לדרך הישר ובזכות הניסים האלו התחלתי 
לשמור תורה ומצוות". כיום, חי הרב דהן בבני ברק כשלצדו משפחתו 

הענפה. אך בל נקדים את המאוחר.

האנטישמיות בצרפת
 5 ובגיל  החמישים,  בשנות  במרוקו  קזבלנקה  בעיר  נולד  דהן  הרב 
בני המשפחה  נסעו  כך  ישראל. לשם  עליה לארץ  הוריו לעשות  החליטו 
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לנסיעתם  לעיר הנמל בצרפת, מרסיי, ושם המתינו 
לארץ, שבימים אלו הייתה כרוכה בהמתנה ארוכה. 
באותם חודשים בהם שהו במרסיי, הלכה לעולמה 
לא  שלי  "אמא  ממחלה,  כתוצאה  המשפחה  אם 
וגילו שיש  הרגישה טוב, לקחו אותה לבית חולים 
שכך  וחשבנו  ניתוח  לה  עשו  מיד  פתוח.  שבר  לה 
היא תבריא", מספר הרב נחום דהן. האב הלך לבית 
החולים, לשהות לצד האם בזמן התאוששותה אבל 
בלתי  סיבוך  בשל  נפטרה  שרעייתו  לגלות  נדהם 
צפוי, "עד היום אנחנו לא יודעים ממה היא נפטרה, 
זה היה מכה מאוד קשה עבורנו". האם נקברה בבית 
המשיכה  והמשפחה  מרסיי  של  היהודי  העלמין 

במאמציה לעלות ארצה. 
 ,6 בן  נחום  כשהיה  מכן,  לאחר  חודשים  מספר 
הוא  קל,  היה  לא  "לאבא  ארצה.  המשפחה  עלתה 
היה עם 6 ילדים, והוא חיכה שתגיע תכולת הדירה 
ממרוקו. למרבה האכזבה, בכל פעם שהלך למשרדי 
הנמל, היו הפקידים דוחים אותו וטוענים שלא הגיע 
משלוח של רהיטים. אבא היה בטוח שהם גנבו את 

זה". 
אישיים,  חפצים  וללא  גג  קורת  בלי  זה,  בשלב 
לב החל  ובשברון  על עקבותיו  החליט האב לשוב 
לחסוך מעט כסף עבור מימון הטיסות חזרה לצרפת. 
"לאחר שנה וחצי חזרנו לצרפת רק עם המזוודות, 
ובלי  במרוקו  מהבית  שלנו  חפצים  שום  ללא 
כשנחתה  זה".  עם  קשה  מאוד  לו  היה  עתיד.  שום 
האב,  של  אחיו  פניהם  את  קיבל  בפריז,  המשפחה 
"נשארנו בבית שלו כמה ימים, ובמקביל דודה שלי 

חיפשה עבורנו מקום ללמוד".
בצרפת.  יהודיים  מוסדות  היו  לא  ימים,  באותם 
שולחים  היו  בניהם,  את  לחנך  שחפצו  היהודים 
ראשון,  ובימי  נכרי,  ספר  בבית  ללמוד  אותם 
היו משלימים  ליום חופש בקרב הנוצרים,  הנחשב 
היהודים,  של  ארגון  "היה  היהדות.  לימודי  את 
דהן.  נחום  מספר  בו",  לומדים  היו  רבים  שילדים 
"מבנה המוסד היה מאוד מפואר, הוא שימש בעבר 
העיר".  מעשירי  אחד  של  בבעלותו  והיה  כארמון 
בו  ושיכנו  המקום  את  רכשו  היהודי  הארגון  אנשי 
את התלמידים, "קראו למקום 'הארמון' בגלל הפאר 
הייחודי שהיה למקום. היינו שם כמה שנים, יחד עם 

2 אחיותי ואחי".
על  הוכרח  יהודי,  למוסד  שנחשב  המוסד  גם 
לצורך  גוי  ספר  לבית  הילדים  את  לשלוח  חוק  פי 
אזכור  אני  "תמיד  המקצועיים,  לימודיהם  השלמת 
היו  צעירים,  כשהיינו  לנו  מציקים  היו  הגויים  איך 
הארמון",  של  "היהודים  אותנו:  ומכנים  מקנאים 

והמורים אף פעם לא היו מתערבים. לא היה אכפת 
להם. כשהייתי לוקח את המטרו, הייתי רואה באורח 
תחנת  קירות  על  מלוכלך"  "יהודי  כיתובי  קבע 

הרכבת". 
התפנית בחייהם הורגשה כאשר האב קיבל דירת 
בצרפת.  רבות  זכויות  המקנה  מעמד  חדש',  'עולה 
והמשפחה  לביתם  הילדים  חזרו  הדירה,  קבלת  עם 
אוחדה. אך גם בשלב זה, לא היה קל עבור המשפחה 
היה  הוא  קשה.  מאוד  עובד  היה  "אבא  הצעירה, 

יוצא ב-5 בבוקר כל יום וחוזר מאוחר. כך גדלנו".
לאחר מספר שנים, עם התבגרותו, התגייס נחום 
לצבא הצרפתי ושרת בחיל הרפואה. לאחר שירותו 
לארץ  הגיע  טיולו  ובמסגרת  לטייל  החל  הצבאי, 
ישראל, "טיילתי עם בן דוד שלי בכל רחבי הארץ, 
מקצה לקצה", מספר דהן. "מהרגע הראשון מאוד 
אהבתי את הארץ". בסיום הטיול חזר דהן לצרפת, 
שם החל בעבודתו בחברת מחשבים, אך לאחר שנה 
בלבד עזב את עבודתו והחליט לנסוע שוב לישראל, 
"אחי הקטן בא איתי, אך לאחר חודש נאלץ לשוב 
אחיו,  של  חזרתו  לאחר  לימודיו".  עקב  לצרפת 
החליט דהן להשתקע בקיבוץ 'גדות' בצפון הארץ, 
הלכו  תיירים  שהרבה  תקופה  באותה  טרנד  "היה 

לקיבוץ להכיר את דרך החיים במקום". 

בחזרה לפריז
ועקב  הכיפורים,  יום  אלו החלה מלחמת  בימים 
התושבים  היו  סוריה,  לגבול  הקיבוץ  של  קרבתו 
הפיצוצים מהפגזות הצבא  הדי  את  היטב  שומעים 
המצרי.  לצבא  במקביל  בישראל  שלחם  הסורי 
להישאר  החלטתי  קשה,  מאוד  מלחמה  הייתה  "זו 
לשוב  שיכלתי  למרות  האחרון,  ליום  עד  בקיבוץ 
שהיהודים  מה  את  להרגיש  רציתי  לצרפת. 
עם  האש  הפסקת  הסכם  לאחר  גם  מרגישים". 
לא  "הם  בהפגזות,  המשיך  הסורי  הצבא  המצרים, 
חתמו על ההסכם הפסקת האש שנחתם עם המצרים, 

והוא לא חל עליהם". 
נכנסים  החיילים  היו  הלחימה,  ימי  במהלך 
למלא  בכדי  ענקיות,  'ריאו'  משאיות  עם  ליישוב 
אחד  "יום  הקרב,  שבשדה  לחיילים  במים  אותם 
דיברתי עם החיילים, וביקשתי מהם לצלם בחזית, 
לשטח  אותי  לקחת  יכולים  הם  אם  אותם  שאלתי 
זהותו,  טשטוש  לצורך  הסכימו".  והם  המלחמה, 
וכך  הצבא  של  מיוחד  אפוד  ללבוש  דהן  התבקש 
נראה ככל החיילים. "אמרו לי שאם יש מחסומים, 

חייל  נראה  הייתי  אותם,  לעבור  יכול  לא  אזרח 
וככה לא ידעו עלי". 

ראשון  מחסום  עברה  דהן,  היה  בה  השיירה 
בשליטת  )כיום  לקוניטרה  בסמוך  שהוצב 
הגיעה  בטרם  ק"מ   25 ואז,  י"א(,   – דאע"ש 
השיירה לבירה 'דמשק', החליטו החיילים שלא 
וביקשו  עמם  שנטלו  האזרח  על  סיכון  לקחת 
לקבוצות  ולהצטרף  הטנק  מן  לרדת  ממנו 
שירדתי,  "מהמקום  במקום.  שהיו  העיתונאים 
תוך  סורים,  טנקים  אינסופית של  שיירה  ראיתי 
דקות הם הושמדו על ידי חיל האוויר". את כל 
לצד  במצלמתו,  דהן  תיעד  אלו,  התרחשויות 
ישוב  צבא  מדי  עם  כשהוא  תועד  בהם  תמונות 
בתוך נגמ"ש, תמונות שביום מן הימים, יעמידו 
שעות,  כמה  "לאחר  ממשית.  בסכנה  חייו  את 
חזרתי עם כמה עיתונאים שהיו שם, פיתחתי את 

התמונות ושמרתי אותן עמי".
כחלוף שנה, היה עליו לעזוב את הארץ, עקב 
"הייתי מאוד  כתייר,  תום המועד שהוענק שלו 
מסיבת  ועשיתי  שם  ולאנשים  לקיבוץ  קשור 
לשם  כשהגעתי  לפריז,  חזרתי  מכולם.  פרידה 
כבר הרגשתי הבדל גדול מהפעם הקודמת. לא 
אהבתי את המקום, הרגשתי שאני צריך לחזור 
היה  לדוד שלי  יכולתי.  לא  ישראל, אבל  לארץ 
בית דפוס בפריז, עבדתי אצלו זמן קצר, ורכשתי 

ראיתי את 
המחבל הראשי 
מחזיק בידו את 
האלבום שלי. 

באותו רגע 
נתקפתי בפחד, 
הבנתי שהם ראו 

את התמונות 
שבהם אני לבוש 

במדי צה"ל

בסמוך להעתק רכבו של שליט אוגדנה, בטקס לציון המבצע

מטוס ההרקולס בו חולצו החטופים
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כרטיס צד אחד לישראל".
דהן  חזר  לפריז,  נסיעתו  מאז  רב  לא  זמן  ואכן, 
כץ  פרדס  בשכונת  דודו  בבית  והשתכן  ארצה, 
בבני ברק. "לא הייתה לי עבודה באותו שלב, ומי 
שסייעה לי הייתה ידידה של הבת דודה שלי, היא 
שהיה  מלון  בבית  חדר  לי  וסידרה  בסוכנות  עבדה 
במהלך  ארצה".  שעולים  בודדים  לצעירים  מיועד 
האווירית  בתעשייה  דהן  עבד  הראשונה,  השנה 
התעוררה  וחצי  שנה  "לאחר  הטכנית,  במחלקה 
בעיה, המעסיק שלי אמר לי שאני לא יכול לעבוד 
לעשות  רציתי  ולא  ישראלית,  אזרחות  לי  אין  אם 
מה  הסתפקתי  צבא,  לעשות  מתחייב  הייתי  אז  כי 

לעשות והחלטתי לא לעשות לבינתיים אזרחות".

"הרגשתי שמשהו רע 
יקרה"

בלית ברירה, עזב דהן את עבודתו, והחל לחפש 
מקור פרנסה אחר. "מצאתי עבודה זמנית והחלטתי 
לנסוע לבקר את המשפחה בצרפת, לשם כך עבדתי 
שלי  הדודה  בת  של  מחברתה  וביקשתי  חודש, 
מספר  לאחר  היה,  וכך  זול".  כרטיס  לי  למצוא 
זול  טיסה  כרטיס  המשפחה  חברת  מצאה  ימים, 
לי  הביא  שבעלה  ברגע  "כבר  דהן,  עבור  ורכשה 
את הכרטיס, הרגשתי לא טוב. הרגשתי שיקרה לי 
כרטיס  דווקא  למה  אותו  שאלתי  טוב.  לא  משהו 
ב'אל  לנסוע  רגיל  אני הרי  'אייר פרנס',  של חברת 
על'. לקחתי את הכרטיס הזה בלב כבד. במהלך כל 
השבוע שקדם לטיסה, הרגשתי מאוד רע. הייתה לי 
מועקה. לא היה לי תיאבון. לא ישנתי טוב. לימים 
כששאלתי מאיפה צצה לה ההרגשה הזו, אמרו לי 

שזה נקרא חוש שישי". 
יום הטיסה הגיע, והמועקה בלבו של נחום דהן, 
לשדה  בעלה  עם  אותי  לקחה  דודתי  "בת  גברה, 
התעופה, ולאחר מכן הם מיהרו לעבודה, ונותרתי 
לבדי עם התחושות הקשות. נכנסתי לאולם, עברתי 
את בדיקות הביטחון, חייגתי לסבתא שלי שהייתה 
גרה אז באשדוד: סיפרתי לה שאני בשדה תעופה 
ובדרך לפריז ולימים גם היא תספר לי שלא הייתה 

לה הרגשה טובה בקשר לטיסה".
נחום דהן עלה למטוס, סידר את חפציו בתאים 
המיוחדים והחל להתכונן לטיסה. דקות לאחר מכן, 

המטוס.  יושבי  על  נפרס  ושקט  המריא,  המטוס 
על  גבורה  עיטור  יקבל  שלימים  הטייס,  לפתע 
שבעוד  המטוס  ליושבי  הודיע  במבצע,  התנהלותו 
לצורך  באתונה  עצירה  המטוס  יעשה  וחצי  שעה 
נהוג  היה  שזה  "למרות  נוספים.  נוסעים  העלאת 
זה  ריקות,  לטיסות  נוסעים  להוסיף  ימים  באותם 
הוסיף להרגשה הרעה שהייתה לי בנוגע לטיסה". 
לעליית  עד  דקות  כ-45  המתינו  הטיסה  יושבי 
לחשוד,  ממש  התחלתי  כבר  זה  "בשלב  הנוסעים, 
שהם  נראה  היה  שלא  מוזרים  אנשים  כמה  נכנסו 

לפני טיסה ארוכה למדינה אחרת".
חושיו לא הטעוהו, דקות לאחר מכן, מיד לאחר 
התייצבותו של המטוס, החלה הדרמה. "רבע שעה 
אחרי ההמראה, אני שומע צעקה של אישה. צעקה 
אחת  את  וראיתי  מהכיסא  קצת  קמתי  פחד.  של 
מזון.  של  מגש  כשבידיה  לאחור  פוסעת  הדיילות 
המחבלת  אקדח.  ובידה  מחבלת  עמדה  מאחוריה 
החזיקה בידה את האקדח וביד השניה שלפה רימון 
והחלה לשחרר את הנצרה. פחדנו שתטעה וכולנו 
מישהו,  יזוז  שאם  אמרה  היא  ואז  עמה,  נתפוצץ 
היא תתפוצץ עם הרימון. להיות באוויר במצב כזה 

בגובה של כמה אלפי רגל, זה דבר נורא". 
 2 של  בהולה  ריצה  המטוס  יושבי  שמעו  לפתע 
זוגות רגליים. היו אלו 2 מחבלים פלסטינים נוספים 
הגרמניה  למחבלת  והצטרפו  המטוס  על  שהיו 
היה  זה  אקדחים.  עם  היו  "שלושתם  הרימון,  עם 
כלום.  לעשות  יכל  לא  אחד  אף  מסוכן,  מצב  כבר 
באוטובוס אפשר לשבור חלונות ולברוח, כאן היינו 
באוויר. אחרי כמה דקות שמענו ברמקול את קולו 
של המחבל הרביעי, שהיה גרמני, מודיע לנוסעים 
הודיע שהמטוס  הנסיעה שונה. המחבל  כי מסלול 
כעת בשליטתם ושאנחנו חטופים והזהיר אותנו לא 

לנסות להתנגד".
לאחר זמן קצר, נורות הדלק החלו להבהב והיה 
ביקשו  כך  לשם  המטוס,  את  לתדלק  דחוף  צורך 
החוטפים להנחית את המטוס בבנגאזי, לוב. "שליט 
לוב מועמר קדאפי כעס על המחבלים שלא שיתפו 
ולמלאות  לנחות  לנו  לתת  וסרב  בחטיפה,  אותו 
רק לאחר מספר שעות התקשרו משגרירות  דלק". 
צרפת וגרמניה וקדאפי נעתר. אל החוטפים הצטרפו 
לאוגנדה.  המריאו  ומשם  נוספים  מחבלים   3
הנוסעות,  אחת  להימלט  הצליחה  המראתם  טרם 
אמה  ללוויית  בדרכה  שהייתה  היימן  פטרישיה 

והתחזתה לאישה הרה הכורעת ללדת  בלונדון 
פטרישיה,  החטוף.  מהמטוס  להשתחרר  כדי 
בריטית,  ואזרחות  ישראלית  אזרחות  בעלת 
עשתה שימוש בדרכון הבריטי שלה וכך יצאה 

מהמטוס החטוף בעצירת התדלוק.
לא  ליעד  המריא  המטוס  הלילה,  רדת  עם 
כיוונו  שהחוטפים  יתברר  יותר  מאחר  ידוע, 
המטוס  "צוות  אוגנדה.  למדינת  המטוס  את 
למדינה  לטוס  פחדו  שהם  כך  אחר  לנו  סיפר 
לא  ובלילה  הנתיב  את  הכירו  ולא  מאחר  הזו 
הייתה אפשרות לראות את גובה ההרים. אחרי 
נחת,  והמטוס  היום,  אור  כשעלה  שעות,  כמה 
הכיתוב  את  וראיתי  לחלון  מחוץ  הסתכלתי 
רק  הכרתי.  לא  כמובן  המדינה  את  'אנטבה'. 
מצאו  בבוקר,   6 בשעה  יותר,  מאוחר  שעתיים 
שהיה  למטוס  שהתאימו  מדרגות  החוטפים 

יחסית חדיש.
הושיבו  שם  אנטבה,  של  לטרמינל  "נכנסנו 
 2 לזוז.  לא  לנו  ואמרו  הכיסאות  על  אותנו 
האנשים שהיו לידי היו ניצולי שואה: דוד יצחק 
הירש  ויצחק  באושוויץ  המחנות  את  שעבר 
שהיה רופא. לשניהם הייתה חותמת על ידם". 
במקום  ביקר  השבויים,  נחיתת  לאחר  יממה 
לנו:  אמר  "הוא  אמין.  אידי  אוגנדה,  שליט 
תכתבו  טובות,  בידיים  אתם  בכם.  מטפל  'אני 
החלפה  לעשות  שיסכימו  לממשלה  מכתב 
באו  הביקור,  אחרי  למחבלים'.  החטופים  בין 
שאכלתי  זכרתי  לא  אוכל.  והביאו  משאיות 
חודש  היה  שזה  למרות  שתיתי  לא  גם  משהו, 

תמוז והיה מאוד חם".
את  החוטפים  העבירו  לשבי,  השלישי  ביום 
הנוסעים הישראלים לאולם נפרד, ואת הנוסעים 
יחד  אותם  שחררו  ושם  נפרד  לאולם  הזרים 
עשו  "החוטפים  והנשים.  הילדים  המבוגרים 
חור בקיר של שדה התעופה, והודיעו שכל מי 
את  הקריאו  השני.  לצד  יעבור  בשמו,  שיקראו 
כאלו  היו  הישראלים.  הנוסעים  של  שמותיהם 
שעברו את השואה, וההפרדה הזכירה להם את 

הסלקציה שנעשתה בשואה".
הופתע  השמות,  את  להקריא  שסיימו  לאחר 
נחום דהן כששמע את החוטפים מקריאים את 
ישראלית,  באזרחות  החזיק  שלא  למרות  שמו 
"באותו  צרפתי,  היה  בידו,  שהיה  והדרכון 

הזמנתי כרטיס 
לצרפת. 

כשקיבלתי 
אותו הרגשתי 

לא טוב. 
הרגשתי 

שיקרה לי 
משהו לא 

טוב. לקחתי 
את הכרטיס 

הזה בלב 
כבד. במהלך 
כל השבוע 

שקדם לטיסה, 
הרגשתי מאוד 
רע. הייתה לי 

מועקה. לא היה 
לי תיאבון. לא 

ישנתי טוב

עם מרן הגר"ע זצוק"ל בברית לאחד מנכדיו
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שלב נזכרתי שהייתה לי תעודת זהות ישראלית 
מה  זה  שלי,  האישיים  בחפצים  גם  שהייתה 
התקרבתי.  פעם,  עוד  לי  קראו  אותי.  שחשף 
הסברתי  הישראלי.  הדרכון  איפה  אותי  שאלו 
להם שאני תושב ארעי בארץ, ולכן הייתה לי רק 
תעודת זהות. לא האמינו לי, חשבו שאני שקרן. 
הזהות,  תעודת  את  איפה החבאתי  אותי  שאלו 

אבל אמרתי להם שאין לי אזרחות".
לחדר  דהן  את  החוטפים  הכניסו  זה  בשלב 
ממנו  וביקשו  ועט  דף  בפניו  הניחו  מבודד, 
בישראל.  שבילה  בשנה  עשה  מה  לכתוב 
וטיילתי בארץ, אחרי  בקיבוץ  "כתבתי שהייתי 
חצי שעה הגיע המחבל הראשי והראיתי לו את 
לדעת'.  רוצה  לא מה שאני  'זה  לי:  הדף. אמר 
הוא  שעשיתי,  מה  שזה  לו  שהסברתי  אחרי 
לקח אותי לחדר קטן, שם היה מחבל 'גורילה' 
שהיה עם שנאה בעיניים. תרגמתי שוב את מה 
שכתבתי, ואז התרגז, הניח את הנשק בידו של 
חברו, והחל להכות אותי. הוא הרים אותי כמו 
שק תפוח אדמה וזרק אותי על הרצפה והמשיך 
זה  זמן  כמה  יודע  לא  צעקתי,  מכות.  לי  לתת 
לעזוב  לו  אמר  הראשי  שהמחבל  עד  נמשך 

אותי".
שחררו  המבודד,  בחדר  בילה  בהן  בשעות 
אזרחות  בעלי  מהחטופים   100 החוטפים 
באותו שלב:  כוונותיהם  את  זרה, מה שהוכיח 
ישראל. המחבל הראשי  ומתן עם מדינת  משא 
את  לכתוב  לו  והורה  נוסף  דף  לנחום  הביא 
האמת מאחר ועלה החשד כי הוא שירת בצבא 
חזרו  הם  אבל  דבר,  אותו  "כתבתי  הישראלי. 
כשלא  התרגזו  פעם  ושוב  דקות  כמה  אחרי 
כתבתי את 'האמת'. הגורילה האכזרי תפס אותי 
שוב וזרק אותי על הרצפה. אמר לי שאני עושה 

מהם צחוק".
פסקו,  לא  העינויים  הרביעי  ביום  גם 
באו  יום  באותו  המשיכו.  והמכות  "החקירות 
על  לכתוב  לי  אמרו  אוגדנים,  קצינים  ארבעה 
הקיבוץ, ביקשו ממני לדעת איפה שירתי בצבא, 
הלכו,  כשהקצינים  שטענתי.  למה  האמינו  ולא 

המחבלים שוב הפליאו בי את מכותיהם".
חייו  כי  דהן  הבין  דרמטיות,  שעות  באותן 
היו  שוביו  רגע  כל  ממשית,  בסכנה  מוטלים 
המחבל  בא  הרביעי  "ביום  לחסלו,  עלולים 
משחזר.  הוא  אקדח",  עם  אלי  ונצמד  הראשי 
ללב  האקדח  את  והצמיד  לקום,  ממני  "ביקש 
מהלב  האקדח  את  הסטתי  לחשוב,  בלי  שלי. 
אמר  מופתע,  היה  הוא  בעיניים.  לו  והסתכלתי 
רוצה',  שאני  מתי  אותך  להרוג  יכול  'אני  לי: 
הוא, אמרתי  ברוך  לי בטחון בקדוש  היה  אבל 
יותר  אני  אקדחים,  לכם  שיש  'למרות  להם: 

חזק".
להעניק  החליט  הראשי  המחבל  זה,  בשלב 
שיתף  לא  הוא  אז  גם  אך  לדהן,  נוסף  צ'אנס 
מספר  במשך  שעבד  הוסיף  ורק  עמם,  פעולה 

רק  שעבדתי  "כתבתי  האווירית,  בתעשייה  חודשים 
נתן להם כלום. אחרי  במחלקה הטכנית, כך שזה לא 
אותי  העבירו  הם  פרט,  שום  ממני  יצא  שלא  שהבינו 

לאולם הנוסעים, אבל תמיד הייתי צמוד למחבלים".

"זו ההזדמנות האחרונה 
שלך"

המרכזית.  התפנית  חלה  חמישי,  ביום  למחרת, 
הנסיעות,  באולם  השבויים  שאר  עם  ישב  דהן  נחום 
ובשעות הבוקר קרא לו אחד החוטפים לאולם צדדי, 
בו ישבו הקצינים האוגדנים. "יצאנו מן האולם, פנינו 
שמאלה 200 מטר, והמחבל הכניס אותי לאולם אחר 
בו ראיתי את המחבל הראשי מחזיק בידו את האלבום 
שלי. באותו רגע נתקפתי בפחד, הבנתי שהם ראו את 

התמונות שבהם אני לבוש במדי צה"ל".
המחבל הראשי שאל את דהן מה פשר התמונה בה 
הוא נראה יושב על הנגמ"ש, ודהן, בתום לבו, הסביר 
שירת  לא  והוא  מצרפת,  לחבריו  בתמונה  מדובר  כי 
אותי  להכות  והחל  מקל  לקח  התרגז,  "הוא  בצבא. 
והוא  הסתובבתי,  הכאב,  את  למתן  בכדי  באכזריות, 
המשיך להכות אותי בגב עד שנשבר המקל. הוא צעק 
גבוהה  דרגה  לי  הם חשבו שיש  ''אתה שקרן''.  עלי: 

בצבא, ולכן אני מסתיר את זה". 
את  הראשי  המחבל  הניח  שעות,  מספר  לאחר 
האלבום בפני דהן, והורה לו לפרט על כל תמונה היכן 
זו  'עכשיו  לי:  נסיבות, "המחבל אמר  ובאילו  צולמה 
מיוחד  שומר  לידי  הוצב  שלך'.  האחרונה  ההזדמנות 
לבל אברח, והתחלתי לכתוב". כמה שעות לאחר מכן, 
סיום האולטימטום שהעניקו  ליל חמישי,  טרם חצות 
החוטפים לישראל, התקרבו לחדר בו שהה דהן מספר 
אנשים, בניהם היו המחבל הראשי ובנו של אידי אמין. 
"המחבל החזיק בקבוק שמפניה ונתן לשומר לשתות, 
הוא שאל לכבוד מה, והמחבל סיפר שישראל מסכימה 
לתנאי החוטפים ותשחרר את האסירים הביטחוניים". 
דדה  אמין  של  הבן  במקום  נותר  שחגגו,  לאחר 
מולו.  היושב  ביהודי  לירות  במחשבה  שהשתעשע 
לגרום  יכלה  קטנה  וטעות  האקדח  עם  שיחק  "הוא 

שהאקדח יפלוט כדור והייתי נפגע".
גם יממה לאחר מכן, ביום שישי, המשיך דהן לכתוב 
על גבי התמונות ולפרט את מעשיו. "כתבתי כבר 11 
דפים עם הפירוט של כל תמונה ותמונה". השעות חלפו 
והשבויים גילו שאין בידיהם דרך להדליק נרות שבת. 
"מחוסר ברירה הם לקחו 2 גפרורים וכך הדליקו נרות 

למחבלים,  צמוד  דהן  היה  כל השבת  במהלך  שבת". 
כשהוא ממשיך לכתוב את פירוט התמונות".

בשעה חמש בערב, הייתה זו הפעם הראשונה שבה 
נחום דהן בתפילה, "הבטתי לשמים והתפללתי,  פנה 
הרגשתי שכבר אין לי כוחות, לא אכלתי, לא שתיתי. 
אותי  שאל  עליי  ששמר  הגורילה  דמעות.  לי  ירדו 
סיימתי,  אם  שאל  הוא  ואז  לו,  אמרתי  לא  קרה,  מה 
חשוב',  'לא  לי:  אמר  הוא  סיימתי,  שטרם  כשאמרתי 
יותר,  מאוחר  שעות  הנוסעים".  לאולם  אותי  ושחרר 
דהן  לנחום  יתברר  הישראלים,  הכוחות  פריצת  עם 
נותר  והיה  כי במידה  זה הצעד שהציל אותו,  כי היה 
יורים  היו  הישראלים  החיילים  המחבלים,  עם  בחדר 
גם בו, "מסתבר שהקב"ה ענה לי מאוד מהר, וזה היה 

ההתחלה של החזרה בתשובה שלי". 
שעות הערב חלפו במהירות, וקרוב לחצות, החלה 
במבצע  הישראלים  מרבית  חולצו  במהלכה  הדרמה 
הרואי שהעלה את קרנם של אנשי הביטחון הישראלים 
יריות, מיד קפצתי  בעולם. "ברבע ל-12 אני שומע 3 
נצמדתי  אז  ורגע לאחר מכן הבנתי שזו הייתה טעות 
לקיר. הכל היה בשבריר שניה. בדיעבד התברר שרגע 
יוני  החילוץ  מפקד  לעבר  ירייה  נורתה  מכן  לאחר 

נתניהו, שנפטר מאוחר יותר.
"החיילים ירו לכל עבר, ומי שלא שכב על הרצפה, 
עוד  האולם,  בפתח  שעמד  המחבל  מותו".  את  נפל 
רגעים  חוסל  אך  ההדק,  על  ידו  את  להניח  הספיק 
החטופים,  אחד  הישראלי.  החייל  ידי  על  מכן  לאחר 
החיילים,  יריות  ידי  על  ונפגע  התרומם  כהן,  פסקו 
נוספים".  כדורים  יחטוף  שלא  הצידה  אותו  "גררתי 
דקות לאחר מכן, צעקו החיילים הישראלים לחטופים 
והורו להם לעבור למטוס ה'הרקולס' שיצא לישראל. 
אך  ה'הרקולס',  מטוס  לכיוון  לצאת  לכולנו  "אמרו 
נשארת  'אם  לי  עם החיילים, אמרו  לבד  נשארתי  אני 
הצבעתי  אז  שלנו'.  כאן  מהגופות  איזה  לי  תגיד  פה, 
על צעיר שנהרג, ועוד אישה שנפצעה קשה. אחר כך, 
אליי,  שהתאכזר  הראשי  המחבל  אם  לבדוק  הלכתי 

באמת מת".
באמת  שהוא  לבדוק  המחבל  ראש  את  "בדקתי 
האלונקה.  על  כהן  פסקו  את  להניח  להם  ועזרתי  מת 
כשביקשתי להיכנס לחדר הצדדי לקחת את האלבום, 
מכן  לאחר  דקות  שלי.  החפצים  את  לעזוב  לי  אמרו 

עליתי על הטיסה לקניה, ומשם לישראל". 

סוף דבר
מהחוויה  דהן  התאושש  לישראל,  שחזר  לאחר 
הקשה שעבר והחל להתקרב ליהדות. "הלכתי ללמוד 
רעייתי  את  הכרתי  ובמקביל  סבא,  בכפר  בישיבה 
כאברך  ללמוד  דהן  החל  נישואיו,  לאחר  ונישאתי". 
מן המניין בכולל בכפר סבא, "אחר כמה שנים, עברנו 
לבני ברק בשביל המוסדות לילדים, ועד היום אני לומד 
מידי בוקר בכולל 'חזון איש'". לבנו השני קרא נחום 
דהן בשם 'יוני', לזכרו של מפקד החילוץ שהציל את 
חייו, יוני נתניהו. "הוא היה אדם מיוחד, כולנו שאבנו 

ממנו כוחות והצטערנו מאוד כשהוא נפטר מפצעיו".
כיום מתגורר הרב נחום דהן בבני ברק. "בימים אלו 
הספר  המלא,  הסיפור  עם  ספר  כתיבת  על  שוקד  אני 
עדיין לא הודפס, בגלל עלויות כספיות גבוהות, אבל 
ולהפיץ  אותו  להדפיס  הקרובה  בשנה  מקווה  אני 
לזיכוי הרבים, שכולם ידעו על הנס שהיה לי במבצע 

אנטבה", מסכם דהן.


רבע שעה אחרי 
ההמראה, אני 
שומע צעקה 

של אישה. 
צעקה של 
פחד. קמתי 

קצת מהכיסא 
וראיתי את 

אחת הדיילות 
פוסעת לאחור 

כשבידיה 
מגש של מזון. 

מאחוריה 
עמדה מחבלת 
ובידה אקדח. 

המחבלת 
החזיקה בידה 
את האקדח 
וביד השניה 
שלפה רימון 

והחלה לשחרר 
את הנצרה

 הרב נחום דהן בצעירותו

בבר המצווה לבנו שנקרא ע"ש יוני נתניהו
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אלי שניידר

R
סימן 
רשום

אחרי עמל רב שהשקעתם בפטנט שהמצאתם, איך אפשר להיות בטוחים 
מפני גניבת הרעיון? מי האחראי לכך שהחברה המצליחה שלכם לא תהיה 
למחרת מודל לחיקוי מדויק על ידי מתחרה קנאי וחרוץ? איך אתם יכולים 
להיות בטוחים ששם המותג שלכם, שזוכה למוניטין כבר שנים רבות, לא 
יהיה מחר שם המותג של הרשת המתחרה שהקימה חנות ממולכם? לכך 
בדיוק נועדה רשות רשם סימני המסחר והפטנטים בישראל  עו"ד אסא 
קלינג, רשם הפטנטים, פסל בשבוע שעבר את רישום המילה "חב"ד" כסימן 
מסחר, והוא מסביר בראיון ל"כל ישראל" מה בעצם הקריטריון לרישום סימן-
מסחר, והאם כל שם שחולף בראש יכול להיות שמו של המותג שפיתחתם?
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בעיתונות  שהופיעה  הידיעה 
תמציתית:  הייתה  הכלכלית, 
את  לרשום  בקשה  "נדחתה 
וליובאוויטש  חב"ד  המילים 
בישרה  מסחר",  כסימני 
נכתב  עצמה  בידיעה  הכותרת. 
עו"ד  המסחר  סימני  "רשם  כי 
בקשותיהן  את  דחה  קלינג  אסא 
חב"ד  חסידי  'אגודת  עמותת  של 
צעירי  ו'עמותת  הקדושה'  בארצנו 
אגודת חב"ד מרכז', לרשום את המילים 
הידיעה,  הסבירה  הבקשות",  מסחר.  כסימני  וליובאוויטש  חב"ד 
דברי  כמו  ושירותים  מוצרים  של  ארוכה  רשימה  לגבי  "הוגשו 
הלבשה, הנעלה, מזון ומשחקים. המבקשות ביססו את בקשותיהן 
אמירה  על  ובעיקר  רבות,  שנים  בישראל  פועלות  שהן  כך  על 
ללמוד  ניתן  זו  מאמירה  שלטענתן  מליובאוויטש,  הרבי  של 
חב"ד  במילים  מסחרי  שימוש  לעשות  אותן  רק  הסמיך  שהרבי 

וליובאוויטש".
הבקשה כאמור הוגשה, אבל עו"ד קלינג, רשם סימני המסחר, 
דחה אותה. הוא טען כי מילים אלו צריכות להישאר נחלת הכלל. 
"לאור השימוש השגור בציבור הרחב במילים חב"ד וליובאוויטש, 
ניכר שמדובר במילים כלליות שלכשעצמן להישאר בנחלת הכלל. 
לא הוצג בפניי טעם שיש בו להצדיק הפקעתן מן הציבור הרחב 
התיבות  ראשי  כי  טען  קלינג  קבע.  בלבד",  המבקשות  לטובת 
"חב"ד" מתארים שיטה חסידית פילוסופית שמקורה במאה ה-18 
מוסדות  ארגונים,  הכוללת  חב"ד  חסידות  כלל  את  מסמל  ושמה 
גוף  לטובת  מסחר  כסימן  חב"ד  המילה  רישום  רבות.  וקהילות 

מסוים, טען קלינג, ימנע מאחרים להשתמש בה".
איך עובד כל נושא רישום סימני המסחר? לפי מה מחליט הרשם 
לאשר או לא לאשר, בקשות שונות לשימוש בסימני מסחר? לשם 
כך פנינו לעו"ד אסא קלינג, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, 
שעומד  מה  על  מעט  להבין  וביקשנו  המסחר,  וסימני  המדגמים 

מאחורי הקלעים של העולם הדינמי והמרתק הזה. 
מהו בכלל תפקידו של רשם סימני המסחר?

יכול  זה   - סימן כלשהו  או  "מי שמבקש לעשות שימוש בשם 
דברים  לגבי  מסחר  כסימן   - צליל  ואפילו  לוגו  סמל,  להיות 
שלו  הזה  הייחודי  הסימן  את  לרשום  באפשרותו  יש  מסוימים, 

לו  שיש  לכך  אסמכתא  מהווה  הדבר  המסחר,  סימני  רשם  אצל 
שמו,  על  שנרשם  בסימן  שימוש  לעשות  בלעדית  ייחודית  זכות 
ובכך למנוע מאחר לעשות שימוש בסימן דומה לזה שלו. אמנם 
אין חובה לרשום סימני מסחר, אבל יש לזה ערך מכמה בחינות: 
מבחינה משפטית, הדבר אמור לסייע בקבלת צו מניעה זמני נגד מי 
שמחקה אותך וכדו', אבל יש לכך גם ערך עסקי, זה מעניק ודאות 
לפלוני,  שייך  איקס  שסימן  שמשייך  לציבור  ומשפטית  עסקית 
לנהוג  כיצד  פרוצדורה  יש  פלמונית.  לחברה  שייך  אחר  וסימן 
כאשר מגישים בקשות לרישום סימני מסחר, ואכן יש שימוש נרחב 
בכלי זה של רישום סימני מסחר בהקשר המסחרי, מאחר וסימנים 

אלה נותנים כאמור ודאות עסקית.
"סימן מסחרי", מסביר קלינג, "יכול להירשם גם על ידי חברות 
סימני  מרושמי  מאד  גבוה  אחוז  פרטיים.  אנשים  ידי  על  וגם 
עסקים  שעושות  זרות  חברות  דווקא  "הן  מדגיש,  הוא  המסחר", 
בישראל. על פי רוב, חברה בין לאומית רצינית, לא תיכנס למסחר 
יעתיקו  שלא  כדי  בסימניה,  זכויותיה  שעיגנה  לפני  בישראל  כאן 
אותה. לפני שהיא מתחילה לפעול, היא תבדוק בדרך כלל באילו 
סימנים היא יכולה להשתמש ובאילו לא. נוסף על כך, יש לבחון 
ויש  מאחר  לפעול  מבקשת  היא  בה  במדינה  בשוק  המצב  את 
הבדלים תרבותיים שמשתנים בין מדינה למדינה, כשיש משמעות 
שכבר  משמעויות  או  מסוימות,  למילים  שונות  במדינות  שונה 
חברה  היא  פיצה  דומינוס  פיצה'.  'דומינוס  למשל,  כך  נרכשו. 
לה  התברר  אך  לישראל,  להיכנס  רצתה  היא  בזמנו  לאומית.  בין 
שכבר היה שימוש קודם בישראל לסימן אחר בשם 'דומינו פיצה', 
חברה שהיתה רשומה 20 שנים קודם לכן. במקרה הזה, זכויותיה 
ניהלו מו"מ והגיעו  של החברה הישראלית עוגנו, ושתי החברות 
שתי  בין  בלבול  יהיה  שלא  השתכנע  הרשם  כאשר  ורק  להבנות, 
החברות, הוא רשם את דומינוס פיצה כסימן מסחר. צריך לזכור 
שהמטרה המקורית של סימני המסחר ובעיקר הרישום שלהם, היא 
הגנת הצרכן. כלומר, אם אתה במכולת ואתה שולח את ידך למדף 
על מנת לרכוש מוצר מסוים - תזהה מרחוק את הדמות או הסימן 
שעל המוצר, ותדע שזה מוצר שמקורו ביצרן שאתה סומך עליו, 
ועוד פרמטרים שגורמים  לה,  שאיכותו היא ברמה שאתה מצפה 
לך לקנות. כלומר, סימני המסחר הם משהו שמוודא שצרכן יקבל 
את מה שהוא מתכוון לקבל. כך הם אכן החלו, כחוק צרכני, אבל 
חברת  של  הסימן  חברות.  של  קנייני  לנכס  הפכו  הם  השנים  עם 
'אפל', למשל, התפוח הנגוס, הוא בין הנכסים הקניינים המרכזים 

של החברה. במאזני החברה תראה ערך אדיר של הסימן הזה, של 
החברה  וסימן  שם  קולה'.  'קוקה  עם  דבר  אותו  מיליונים.  מאות 
מהווים חלק משמעותי מהקניין הרוחני של החברה, וכך גם סודות 
וניכר  עולם,  רחבי  בכל  מוכר  קולה'  'קוקה  השם  שלה.  המסחר 

שהוא נכס מרכזי של החברה".

מה יכול להיות סימן מסחר?
את  המסחר  סימני  רשם  דחה  בה  החלטה  התקבלה  לאחרונה 
הקדושה  בארצנו  חב"ד  חסידי  אגודת  עמותת  של  בקשותיהן 
ועמותת צעירי אגודת חב"ד – מרכז, לרישומם של המלים "חב"ד" 
ו"ליובאוויטש" כסימני מסחר. בקשות אלה נדחו משום שהרשם 
מצא שעל המלים המבוקשות לרישום להיוותר בנחלת הכלל. כפי 
וציבור רחב  ושונים  ישנם ארגונים רבים  שנכתב החלטת הרשם, 
העוסקים בתורת חסידות חב"ד. המלים "חב"ד" ו"ליובאוויטש" 
ודרך  דתית  לתנועה  להתייחסות  הרחב  הציבור  בקרב  שמורות 
אבחנה  המלים  את  לאבחן  ניתן  לא  כאלה  בהיותן  אמּונית.  חיים 
המהווה יסוד לרישומו של סימן מסחר על מנת להבדיל סחורות 

או שירותים של בעל סימן מסוים. 
רשם סימני המסחר אף מצא שברישומם של הסימנים היה כדי 
לפגוע בתקנת הציבור שכן היה בכך לפגוע בחופש הפולחן הדתי 
וחופש הביטוי. בנוסף, לא שוכנע רשם סימני המסחר שהמבקשות 
ניתן היה לייחס בעלות בלעדית במלים אלה כסימני  הן הגוף לו 
והחשוב  המרשים  פועלם  למרות  לרשמם(.  היה  ניתן  )לו  מסחר 
של המבקשות סבר הרשם כי ישנם גורמים רבים ושונים שתרמו 
עם  והכרתו  הציבור  לידיעת  להבאתה  התנועה  שנות   250 לאורך 

עקרונותיה ודרכה.

7,000 בקשות בשנה
 

סימני  ברשם  שהנפיקו  השנתי  הדו"ח  לפי  כך   ,2015 בשנת 
 12.5% של  עלייה  ניכרת  האחרונים,  בימים  המסחר 

ועלייה  מסחר,  סימן  לרישום  הבקשות  במספר 
שנרשמו.  הסימנים  במספר  מ-11%   למעלה  של 
הדו"ח השנתי של הרשות אף חושף מיהן החברות 
בישראל. ברשימה  סימני מסחר  המובילות בהגשת 
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כמו  חברות  למצוא   ניתן  אחת 
אפל, גוגל וג'ונסון אנד ג'ונסון.

2015 הוגשו  בסך הכל, בשנת 
סימני  לרישום  בקשות   10,453
מסחר, ואם מחשיבים גם את הסוגים 
השונים בהם התבקש רישום סימני מסחר )שכן 
לכלול  יכולה  מסחר  סימן  לרישום  בקשה  כל 
מספר סוגי טובין שונים אליהם היא מתייחסת(, 
למעלה  ב-2015  הכל  בסך  שהוגשו  הרי 

מ-20,000 בקשות.
לפי מה אתה מאשר או לא בקשה לרישום 

סימן מסחר?
את  מפרטת  המסחר  סימני  "פקודת 
הקריטריונים הדרושים לאישור בקשה. התנאי 
למוצר, מה  'אופי מבחין'  הוא שיהיה  הבסיסי 
שגם מתקשר להיבט הצרכני, שהצרכן יוכל על 
ממוצרים  שלך  המוצר  את  לאבחן  הסימן  ידי 
אחרים. למשל, אם אקרא לחנות לחם 'המוציא 
אופי  וחסר  תיאורי  רק  שהוא  שם  זה  לחם', 
הלחם  לחנות  אקרא  זאת  לעומת  ואם  מבחין. 
'המכבסה', אז כלל אין קשר בין השם לבין מה 
החנות  את  להבחין  כדי  בכך  ויש  מוכר,  שאני 
עם  דומים.  מוצרים  המוכרות  אחרות  מחנויות 
זאת, במקרה בו למשל יש רשת כזאת המוכרת 
שפעילה  'המוציא',  בשם  נניח  לחם,  מוצרי 
וינסה  אלינו  הבעלים  יבוא  אם  שנה,   20 כבר 
לשכנע שלשם הזה יש כבר אופי מבחין, כלומר 
שהציבור מקשר את המילה 'המוציא' עם אותה 
 - ישכנע  אולי  לחם,  שמוכרת  ספציפית  רשת 
אופי  הזו  למילה  אין  כאמור  פניו  למרות שעל 
מוניטין  וגם  מבחין  אופי  ורכשה  יתכן  מבחין, 
את  לבדל  כדי  בכך  ויש  פעלה,  שהיא  בשנים 
הסימן של הרשת בשוק. נוסף על הקריטריונים 
השונים, ישנה רשימה של תנאי כשירות, ביניהם 
למשל שמה של מדינת ישראל, סמל המדינה, 
כל   - אחרות  מדינות  של  ודגלים  המדינה  דגל 
אלה לא יכולים להיות סימני מסחר. יש רשימה 
יכול להיות כשיר להיות  שחורה של מה שלא 
הפוגעים  סימנים  גם  זה  ובכלל  מסחר,  סימן 

בתקנת ציבור".
בכובע שלך כרשם הפטנטים, כמה פטנטים 

נרשמים בשנה בישראל?
2015 הוגשו 6,904 בקשות לרישום  "בשנת 
פטנטים, שהם עלייה של כ-10% משנת 2014. 
המתמדת  המגמה  את  ממשיכה   2015 שנת 
למבקשים.  שניתנו  הפטנטים  מספר  בגידול 
של  עלייה  חלה  שהוצאנו,  השנתי  הדו"ח  לפי 
כ-12% בכמות הפטנטים שניתנו בשנת 2015, 

לעומת שנת 2014.
אחוז  ש-91  גם  עולה  השנתי  "מהדו"ח 
מקורן  בישראל,  פטנטים  לרישום  מהבקשות 
כלי  הוא  פטנט  זרים.  גורמים  של  בבקשות 
זרים  גורמים  ואותם  תחרות,  למניעת  עוצמתי 
היא  ישראל  בו.  להשתמש  מבקשים  בהחלט 
הכל  עושים  והם  עבורם,  פוטנציאלי  שוק 
פטנט.  כאן  גם  ורושמים  עצמם,  על  להגן  כדי 

גורמים רבים רוצים להתמודד עם זירת המחקר 
ישראל  את  ומזהים  הישראלית,  והפיתוח 
שני  כאשר  כלכלית,  אותם  שמעניינת  כמדינה 
הפטנטים  רישום  בתחום  הבולטים  התחומים 
הם מדעי החיים - פארמה ותרופות, ומחשבים 

ותקשורת.
אין  המיתוס,  את  לנפץ  המקום  גם  "זה 
עולמי'  'פטנט  או  בינלאומי'  'פטנט  כזה  דבר 
רישום  בקשת  להגיש  אפשרות  יש  אלא  וכו', 
לשיתוף  האמנה  באמצעות  לפטנט  בינלאומית 
 PCT – Patent( פטנטים  בענייני  פעולה 
נרשם  פטנט  אם   .)Cooperation Treaty
בישראל, הוא לא רשום כפטנט במדינות אחרות. 
תמיד מדברים על הראש היהודי שממציא לנו 
פטנטים, ואמת המידה האמיתית לבדוק את זה, 
לרישום  מוגשים  ישראליים  פטנטים  כמה  היא 

לא רק בישראל אלא ברחבי העולם, ישראלים 
רבים לא מעגנים את הזכויות שלהם בישראל, 
איך  אז  כי השוק המקומי פחות מעניין אותם. 
דרכים,  כמה  יש  ובכן,  זאת?  מודדים  אנחנו 
ואחת המרכזיות שבהן היא באמצעות בקשות 
לשיתוף  האמנה  מכוח  בינלאומיות  פטנטים 
פעולה בענייני פטנטים, ושם, בשנת 2015 היינו 
באמנה  השימוש  מבחינת  בעולם   13 במקום 
עושים  הישראלים  מאד.  טוב  ומצבנו  הזאת, 
שימוש באמנה הזאת ויוצאים החוצה, לעשות 

עסקים בעולם מכוח החדשנות הישראלית".
איך עובדת הגשת פטנט לרשם הפטנטים?

"הגשת בקשה לרישום פטנט זו תורה שלמה. 
אין לנו מעבדות לבחינת המוצרים ולא מגישים 
מתארת  פטנט  בקשת  אלא  לבדיקתנו,  מוצר 
בודקים  לא  אנחנו  רעיון.  של  מימוש  דף  עלי 
אם מימשת אותו או לא, אלא יש צוות של 102 
שונים,  מקצועיים  בתחומים  פטנטים  בוחני 
שתפקידם לקרוא את בקשת הפטנט ולחוות את 
הכשירות  בתנאי  עומדת  הבקשה  האם  דעתם 

לרישום פטנט הקבועים בחוק הפטנטים".
בנושאים  גם  פיתוחים,  מעט  לא  וישנם 
דתיים. אחד מהם קשור למחלוקת ההלכתית על 
שימוש במעליות-השבת. כך לאחרונה הוגשה 
לרישום  לבחינת בקשה  התור  בקשה להקדמת 
על סמך שיקולי  פטנט בתחום מעליות השבת 
זו  טובת הציבור. ההמצאה המפורטת בבקשה 
מבקשת לשפר את המצב הקיים ולהתמודד עם 
פסיקות הלכה הפוסלות את השימוש במעליות 
השבת הקיימות כיום. בבקשה נטען כי בהמצאה 
זו יש כדי להקל על החסמים ההלכתיים לבנייה 
לגובה עבור המגזר הדתי-חרדי, וכן להקל על 
המוגבלים  וילדים  זקנים  חולים,  של  חייהם 

להשתמש במעלית בשבת.   
להקדמת  פרוצדורה  "ישנה  קלינג:  עו"ד   
התור לבדיקת פטנט שהגשת, על סמך שיקולי 
טובת הציבור. ולאחרונה הוגשה בקשה לקיצור 
של  הנושא  את  שמשפרת  המצאה  לגבי  תור 
ההלכה  פסיקות  עם  ומתמודדת  שבת  מעליות 
ישנם  הקיימות.  השבת  מעליות  את  הפוסלות 
שונות  שבת  שמעליות  שאומרים  הלכה  פוסקי 
מבקש  ובא  ההלכה,  בתנאי  עומדות  אינן 
שהבקשה  ואמר  שלו  הפטנט  לרישום  הבקשה 
שלו תתרום לציבור ויש טעם להקדים את מועד 

בחינתה".  
כמה זמן לוקח לכם לבחון פטנט?

כאשר  זמן,  מעט  לא  לוקח  זה  "לצערי 
מיוחדים  במקרים  בקשות  להגיש  אפשר 
להקדמת התור. נכון לעכשיו, זמן ההמתנה עד 
שמתחילים לבחון את הפטנט שהוגש הוא 30 
חודש בממוצע )יש תחומים שלוקח בהם פחות 
נוספים  חודש  ל-30   24 בין  מכן  ולאחר  זמן(, 
בין  התכתבות  סבבי  שהנה  עצמה  לבחינה 
מבקש הפטנט והבוחן. יצוין כי משכי זמן אלו 
רבות  במדינות  ההמתנה  מזמני  רחוקים  אינם 

 ."אחרות

אהבה 
לא קונים 

בכסף!

הרב אבנר קוואס

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

בעל התקוטט עם אשתו ואמר לה מילת גנאי קשה 
טעות.  עשה  שהוא  הבין  הוא  לבכות.  לה  שגרמה 
וקנה לה טבעת  למחרת הוא הלך לחנות תכשיטים, 
יהלום שני קראט במאה אלף שקל, ואמר: אשתי, זה 

על המילה שאמרתי אתמול. 
האם היא תשכח לו את המילה של אתמול? האם 
אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? הוא חושב שאחרי 
כל קטטה הוא יקנה לה תכשיטי זהב ויהלומים והיא 

תשכח לו את הכל ותאהב אותו. 
בכסף.  אשה  אהבת  לקנות  אפשר  אי  יקר,  בעל 
שלמה המלך החכם מכל אדם כבר אמר: "...אם יתן 

איש את כל הון... באהבה, בוז יבוזו לו".
היא לא רוצה כסף ולא יהלומים, היא רוצה שהפה 

שלך יפיק מרגליות. 
היא רוצה שרצף הדיבורים שלך יהיה כמו שרשרת 
של אבנים יקרות, שאתה תהיה התכשיט שלה, שכל 

מילה שלך תהיה יהלום.
גם הוא רוצה שכל מילה ֶשָלך, תהיה יהלום. 

לא כמו שאמרה לי גברת אחת: בעלי מגדף אותי 
כבר 8 שנים... שאלתי אותה: מה את עושה עם זה? 

והיא ענתה לי: התחלתי לענות לו... 
זכרו, מילה אותיות יהלם:

תהיה  מפינו,  נוציא  אשר  מילה  שכל  נשתדל 
יהלום...

סגירות
הרבה הורים נתקלים בבעיה ששמה – ילד סגור. 
הוא לא נפתח לספר להם מה עובר עליו, או מה שהוא 
מרגיש, או אם משהו מפחיד אותו. איך פותחים אותו 

לספר ולומר את מה שעל ליבו? 
ראשית – נשאל שאלה נגדית מי אמר שהוא סגור? 
כשהילד  לדוגמא,  לסגירות?  לו  גרמנו  אנחנו  אולי 
אנו  לפעמים  משהו  לנו  ומספרים  באים  הילדה  או 
מתרגשים,  חזקה,  אמוציונאלית  בצורה  מגיבים 
ילד שרואה תגובה כזאת  כועסים, או אפילו בוכים. 
מהוריו לעולם לא יספר להם מקרים שהוא חווה כדי 
נמצא שהתגובה  אותם.  להדאיג  או  אותם  לצער  לא 

של ההורים גרמה לו להסגר. 
שהילדים  שבשעה  להשתדל  ההורים  עלינו  לכן 
קצת,  קשה  שהדבר  ואפילו  מה  דבר  לנו  מספרים 
אלא  רגשות  סערת  ולהפגין  לפאניקה  להיכנס  לא 
להשתדל לקבל את הדברים עד כמה שניתן בשוויון 
בפעם  וגם  קלות,  ביתר  להם  לעזור  נוכל  ואז  נפש 

הבאה הם יבואו לספר לנו את מה שמתרחש איתם. 
הילדים  שלפעמים  היא,  לסגירות  נוספת  סיבה 
מגלים לנו סוד ומבקשים שלא נספר לאף אחד וגם לא 
לסבא וסבתא, אנו מבטיחים להם שכך יהיה ולאחר 
מספרים  ומיד  להתאפק  יכולים  לא  אנו  קצר  זמן 
לקרובים. במפגש הבא עם הקרובים הם שואלים את 
 – בליבו  הילד  אומר  ואז  עשית?  ככה  מה,   – הילד 
אני יותר לא יספר להורים שלי כלום! ובאמת הצדק 

איתו, לא עמדנו בהבטחתנו. 
נאמנים  להיות  עלינו  יקרים,  הורים  לכן, 
מוחלט.  אמון  בנו  יתנו  שהילדים  כדי  להבטחותינו 
וגם לא להתרגש מידי מכל דבר שהם מספרים לנו, 
כדי שיוכלו להשתחרר ממצוקות שיש שלהם ולספר 
לנו את הכל בצורה חופשית ללא הגבלות וחסימות 

ואז נוכל להובילם ולהדריכם. 
איך  בעז"ה  נלמד  הבאים  במאמרים 
הם  שמטבעם  או  שנסגרו  ילדים  פותחים 

סגורים ומופנמים.



יש לנו 
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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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כיצד תנצחו את לחץ הדם הגבוה בגיל השלישי? 
הגישה של התעלמות מהגורמים הבסיסיים להיווצרות לחץ דם גבוה וטיפול רק בתוצאה 
מאפשרים למחלה להחמיר עם השנים  כשאתם בולעים את התרופות ללחץ דם גבוה 

אתם לא באמת מטפלים בבעיה  ריפוי אמיתי וסופי יכול להתרחש רק אם תטפלו בגורם 
המרכזי למחלה: היצרות ונוקשות של כלי הדם  ד"ר ערן אשחר: "ריפוי אמיתי וסופי 

מלח"ד גבוה אפשרי לכל אדם ובכל גיל גם אחרי שנים רבות של המחלה"

עריכה: הילה פלאח

על  נורמלי  לא  לחץ  של  מסוכן  מצב  הוא  גבוה  דם  לחץ 
דפנות כלי הדם. לחץ כזה יכול להוביל להתפוצצות כלי דם או 
לדליפה מכלי הדם ולשטף דם. בדרך כלל שטף הדם מתרחש 
בכלי הדם הקטנים בעיניים או במוח ולכן קוראים לו "אירוע 
יכול להשאיר את האדם עם פגיעה קשה  מוחי". אירוע מוחי 
בתפקודים  ופגיעה  העצבים  מערכת  של  לריפוי  ניתנת  ובלתי 
מוטוריים, תחושתיים או חשיבתיים. הרפואה מטפלת בלח"ד 

גבוה באמצעות תרופות בלבד להרפיית כלי הדם. 
מוכיחים  "מחקרים  כי,  אומר  אשחר  ערן  ד"ר  הנטורולוג 
שהיעילות של התרופות שרעילותן ידועה שווה את השימוש 
המקרים  בשאר  מאוד.  גבוה  דם  לחץ  של  במקרים  רק  בהן 
ולתחושת  אחרים  לאיברים  לכליות,  התרופות  של  הנזקים 
בתרופות.  השימוש  את  מצדיקים  אינם  הכוללת  הבריאות 
הרפואה מבטיחה למעשה שאין מה לצפות לריפוי מלחץ הדם 
הגבוה ויש להשלים עם החולי עד יום מותנו, גם אם בינתיים 
מאוכלוסיית  ומעלה   90% כ-  השנים.  עם  ועולה  הולך  הלחץ 
הגיל השלישי סובלים מלחץ דם לא תקין ברמות שונות. לחץ 
נקיים  שלהם  הדם  שכלי  באמת  בריאים  אנשים  של  תקין  דם 
שנמדד  לחה"ד  זה   .90/60 הוא  וגמישים  עורקים  מטרשת 
באוכלוסיות בריאות בעולם וגם אצלי ב- 20 השנים האחרונות. 

גם המטופלים שלי שמיישמים את כל התוכנית שלי מגיעים 
ערך  כזה. משמע שכל  ללחץ  התהליך  של  בסופו 

שהוא גבוה מזה הוא למעשה לח"ד לא תקין.
כמובן, שהגישה של התעלמות מהגורמים 
וטיפול  גבוה  לח"ד  להיווצרות  הבסיסיים 
רק בתוצאה מאפשרים למחלה להחמיר עם 
השנים. הצעתי לכם הינה, הפסיקו להשלות 
את עצמכם שאתם מטפלים בלחה"ד שלכם 
בצורה טובה כשאתם בולעים את התרופות 
להתרחש  יכול  וסופי  אמיתי  ריפוי  בלבד. 
 – למחלה  המרכזי  בגורם  תטפלו  אם  רק 

היצרות ונוקשות של כלי הדם".

האם הגנטיקה והגיל מהווים מכשול בפני 
הריפוי?

לכל  מעל  מוכיחה  הנטורולוגיה  "גישת 
ספק שהגנטיקה והגיל לעולם אינם 

לריפוי  בדרך  מכשול 
מלחץ דם גבוה. 

העובדה היא שמעולם לא היה לי מטופל שלחץ הדם שלו לא 
לגנטיקה  קרה  כן  אם  מה  הטיפול.  בעקבות  משמעותית  ירד 
ולגיל של המטופלים? הרי אלה לא השתנו. מסתבר שהסיבה 

המרכזית והראשונית להיווצרות של לח"ד גבוה היא התזונה.
שחייבים  צרכים  של  סדרה  יש  האדם  לגוף  זאת,  עם  יחד 
להיות מסופקים באופן אופטימלי כדי שהבריאות שלו תישמר. 
ניקוי  תנועה, שמש,  מנוחה,  שינה,  תזונה,  הינם:  אלה  צרכים 
נוזלי הגוף והתאים, מניעת הרעלה, מצב נפשי ועוד. מניסיוני 
ב- 20 השנים האחרונות ומחקר הדוקטורט שלי מראים בבירור 
שבקרב 99% מהחולים בלחץ דם גבוה ירד לחץ הדם באופן 
החשוב  המקרים.  במרבית  מוחלט  נרמול  כדי  עד  משמעותי 
הוא שגם במקרים הקשים ביותר של לחץ דם גבוה מתרחשת 
ירידה משמעותית בלחץ עד כדי העלמת הסכנה להתפוצצות 
שלכם  הדם  שלחץ  ומהקביעה  מהייאוש  צאו  לכן  הדם.  כלי 
לריפוי  ניתן  ושלא  לגילכם  שקשור  או  גנטי  כרוני  מצב  הוא 
ושכל שנותר לכם הוא לחיות על התרופות המזיקות במשך כל 

החיים".  

ריפוי באמצעות טיפול בגורמים למחלה 
"גישה זו מחליפה לחלוטין את הגישה התרופתית ומשפרת 
לא רק את לחץ הדם אלא את הבריאות של הגוף כולו. המטרה 
להירפא  תוכלו  שבאמצעותה  גישה  להציג  היא  כאן 
אולי  מהקוראים  רבים  גבוה.  מלח"ד  לחלוטין 
בכלל  גבוה  מלח"ד  שריפוי  להאמין  יתקשו 
אין חולה אחד אפילו שבערכי הסוכר  אפשרי. 
בדם שלו לא יחול שיפור משמעותי עקב אימוץ 
עקרונות הגישה הקרויה – נטורולוגיה. כאמור 
הגישה מדברת על סיפוק צורכי הגוף באופן 
אבל  מחלות.  למנוע  כדי  ומדויק  מושלם 
ניסיוני לימד אותי שבשעה שכבר קיים מצב 
צרים  דם  כלי  כמו  כרוני  חולי  של  קיצוני 
שימוש  הדם  בכלי  קשות  סתימות  בעקבות 
רגיל בצרכים  לא יספיק ודרושה כאן פעולה 
כירורגית".  "תזונה  כיניתי  שאותה  יותר  יסודית 
המשמעות של זה הינה צמצום משמעותי בצריכת 
השומנים תוך כדי התמקדות בפריטים דלי שומן 
את  לעכל  לגוף  שמאפשרת  זמן  מספיק  לאורך 
השומנים שבכלי הדם ולהרחיב את כלי 
באופן  הלחץ  את  ולהוריד  הדם 

דרסטי".

לבריאות

סל התרופות

 אינן כלולות בביטוחים המשלימים 
את  "בטל  האוצר:  לשר  בקריאה  בסרטן  למלחמה  האגודה 
שאינן  חיים,  מצילות  תרופות  עבורם  סרטן  לחולי  ביחס  האפליה 
משה  ח"כ  האוצר  לשר  במכתב  המשלימים".  בביטוחים  כלולות 
למלחמה  האגודה  יו"ר  רובינזון,  אליעזר  פרופ'  ששלח  כחלון, 
בסרטן ומירי זיו מנכ"ל האגודה, ב-31 למאי 2016, קראו השניים 
למנוע את אפליית חולי הסרטן. במכתב צוין כי עלות התרופות להם 
משפחות  לעיתים  ומאלצת  במיוחד,  גבוהה  הסרטן  חולי  נזקקים 
למכור את רכושם להיחשף במצוקתם ולהתחנן לעזרה, או למרבה 
כידוע, התרופות  להחלים.  הסיכוי  ועל  על התרופות  לוותר  הצער 
לחולי סרטן אינן כלולות בשב"ן, וגם סל התרופות שאינו מתעדכן 
כנדרש מאיים משמעותית על היכולת של הכנסת תרופות חדשות 

ויקרות לסל.

 לראשונה בישראל: דיקור סיני לזירוז לידה 
בשיתוף  ואינטגרטיבית  משלימה  לרפואה  רידמן"  "מכללת 
"כללית רפואה משלימה" ובית חולים "מאיר" עוסקים בימים אלה 
במחקר גדול ופורץ דרך, אשר מטרתו לבדוק האם דיקור סיני מסייע 
לזירוז לידה באופן טבעי ללא התערבות תרופתית או מכנית. בשנים 
האחרונות ישנה מודעות הולכת וגוברת לשימוש בשיטות טבעיות 
להתערבות  רצון,  ישנו  רבות  לנשים  הלידה.  תהליך  על  להקלה 
מינימאלית של תרופות, הדבר נובע ככל הנראה מתופעות הלוואי 
הנגרמות בעת זירוז הלידה בשיטות המערביות, כגון: זמן הלידה 
ארוך, לידה מכשירנית או ניתוח קיסרי לאחר כישלון זירוז הלידה. 
השראת  על  הדיקור  השפעת  את  שבדקו  אלו  שמחקרים  למרות 
לידה, מצאו שהטיפול בדיקור יכול לזרז את תחילת הלידה, לקצר 
הללו  המחקרים  רוב  עדיין  לוואי,  תופעות  ללא  והינו  משכה  את 
כללו מדגם קטן של נבדקות ולא כללו קבוצת ביקורת. לפיכך, עלה 
המחקר.  של  יותר  מוקפד  ובתכנון  יותר  גדולים  במדגמים  הצורך 
אם את מעוניינת לקחת חלק במחקר , נא לפנות לד"ר ליאת אדרי, 
חולים  בבית  המחקר  תכנית  מנהלת  ביולוגית,  ברפואה  מומחית 

"מאיר".

 ריבוי מקרי טביעה 
לצאת  וילדים  נוער  בני  אלפי  מאות  צפויים  הקרובים,  בימים 
לחופשת הקיץ ולפקוד את חופי ישראל והבריכות הציבוריות. על 
פי נתוני מד"א, מתחילת עונת הרחצה שנפתחה ב- 9 במאי, טיפלו 
טבעו   14 מתוכם   - שטבעו  אדם  בני   99 ב-  אדום  דוד  מגן  צוותי 
למוות. במד"א מביעים חשש בשל עלייה חדה במספר הטובעים 
טביעה  מקרי   44 על  דיווחו  אז  תקופה אשתקד  לאותה  בהשוואה 
עונת  מתחילת  כי  מד"א  מדוח  עולה  עוד  מוות.  מקרי   10 מהם 
הרחצה לפני כחודש נספרו 19 מקרי טביעה בתל אביב והסביבה, 
ו-  בכנרת   3 הדרום,  בחופי  16 מקרים  ובצפון,  בחיפה  19 מקרים 
4 בים המלח. במד"א מזהירים: יש לרחוץ רק בחופים ובבריכות 
מוכרזים הנמצאים בפיקוח מציל ובזמן שיש בהם שירותי הצלה. 
במידה והמתרחץ מגיע לאחר שעות הפעילות של המציל בחוף או 
של  העין  בטווח  תמיד  להישאר  יש  למים.  להיכנס  אין   - בבריכה 

המציל. שימו לב - אם אינכם רואים 
את המציל, גם הוא כנראה לא רואה 
אתכם ואתם עלולים להימצא בסכנה. 
על  נוסף  ומידע  הנחיות  לקבל  ניתן 
נוספים  וקורסים  החייאה  קורסי 

בטלפון 8101*.

 ירידה חדה בכמות הפינויים באמבולנסים
בחודשים האחרונים נפתח מיון 'טרם' במודיעין עילית המעניק 
שירותי רפואה דחופה על ידי מיטב הרופאים ובזמינות מקסימאלית, 
הצורך  את  המטופלים  מרבית  חוסכים  'טרם'  נתוני  פי  על  כאשר 
בהגעה לבתי החולים. על פי הנתונים שנחשפו, מאז פתיחת מיון 
בצורך  משמעותית  ירידה  חלה  חודשים  מספר  לפני  בעיר  טרם 
בפינויים ע"י אמבולנסים מחוץ לעיר לבעיות שאינם מילדותיות. 
ומקומי  כוללני  מעניק שרות  'טרם',  והמקצועי של  הרחב  המענה 
באמבולנסים  לנסיעה  הוצרכו  כה  שעד  דחופות  רפואיות  לבעיות 
בהם  ובחגים,  בשבתות  נצפית  ביותר  החדה  הירידה  לעיר.  מחוץ 
מעיר  באמבולנסים  הפינויים  בכמות   60% כ  של  ירידה  ישנה 
בהשוואה לחודשים קודמים. מנהל המיון הרב נחום גיטלר אומר 
בעז"ה  העיר.  לתושבי  כה  עד  שניתן  בשרות  גאים  "אנו  בתגובה 

יפתח בקרוב גם מיון הנשים שיסייע גם במקרים חשובים אלו".

מבזקים

אלטמן שמחה להגיש: דובוני ברזל 'יומי' לילדים 
בטעם ענבים מתוק ובכשרות בד"צ העדה 

החרדית. התוסף מכיל כמות גדולה של ברזל, 
בתוספת ויטמין C להגברת הספיגה של הברזל, 

בנוסף ויטמין B12 וחומצה פולית

רשת נעלי הילדים והפעוטות 
nimrod&more חוברת לעמותת "חיים" 

למען ילדים חולי סרטן ומציעה סט מצופים 
  elefantenוכדור מים לים ולבריכה מבית

ב-9.90 ₪ בלבד. הרווחים תרומה לעמותת "חיים"

חודש בריאות ברשת ויקטורי: עשרות מבצעים על 
מגוון מוצרי הבריאות ב-42 סניפי הרשת. הנחות 
משמעותיות למוצרים ללא גלוטן, דגנים, מוצרים 

אורגניים, מוצרים לטבעונים ועוד

ערן אשחר
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מאוזן

אל המקורותתשבץ

טריוויה

סודוקו

מראה מקום

// קשה

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש

מאונך

זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית הכנסת הגדול 

בירושלים

////////////////////////// אפשר לחשוב

1. מה משמעות הביטוי "נאמנים
    פצעי אוהב" ומה מקורו?
2. מה מקור הביטוי "עולם

    כמנהגו נוהג"? והיכן מופיע
    הביטוי במקורות?

מהן האותיות הגרוניות?
1. א, ע, ר
2. א, ע, ה
3. ח, ע, כ
4. ח, ע, ר

כמה מיתרים יש בכינור?
3 .1
4 .2
5 .3
6 .4

כיצד כונה הנציג של העם 
היהודי באימפריה העות'מאנית?

1. ראש הגולה
2. הפוסק

3. הראשון לציון
4. החכם באשי

דין פרוטה...
1. כדין אחד

2. כדין עשרה
3. כדין רבבה
4. כדין מאה

1. תואנה, טעם למראית עין, פתחון פה. "שנתנה ____ לדבריה" 
)כתובות כב.(

6. עיקום תוי הפנים לאות בוז ולעג.  "בחנפי לעגי ____" 
)תהלים לה טז(

7. ענן. )ישעיה יט א(
8. מזיגת בשמים, מעשה מרקחת.  "אשקך מיין ה____" )שיר 

השירים ח ב(
9. מציאות, דבר הניתן למישוש.  "ואחד דברים שיש בהן ____" 

)שבועות ג ה(
10. מפלה, אי הצלחה.  "ולפני ____ גבה רוח" )משלי טז יח(

12. פרי שצמח ונתחבר אל פרי שני. "ויש אומרים אף ה____" 
)סוכה לו.(

15. אחד מצורות הזחלים המתגלים במחזור ההתפתחות של 
הארבה. "וה____" )יואל ב כה(

17. שמא )לדבר שלילי( "ירא אנכי אתו ____  יבוא והכני" 
)בראשית לב יב(

18. מערי הלויים. "ואת____" )דברי הימים א ו סג(

  66תשבץ מספר ש
 

6    2   3   4   5   

6         7   

8      9   

61   66       

  62   63  

 64  65     66 

67    68     

 
 מאונך                                                   מאוזן    

 
תואנה,,טעם למראית עין,פתחון פה.             .6

 "שנתנה ____ לדבריה" )כתובות כב.(
כנוי לאחד מראשי הפקידים שהיו בבית המקדש.        .6

 "ומשבעה _____" )שקלים ה ב( )בלשון יחיד(
עיקום תוי הפנים לאות בוז ולעג.                 .6

 "בחנפי לעגי ____" )תהלים לה טז(
מקום לא ישר,דרך עקלקלות.                                      .2

 ב טז( )בלשון יחיד("לאור ו____ " )ישעיה מ
מה,תקוה לדבר                      -ציפיה ארוכה לדבר .3 ענן. )ישעיה יט א( .7

 המתמהמה לבוא. "_____ממשכה" )משלי יג יב(
מזיגת בשמים,מעשה מרקחת.                       .8

 "אשקך מיין ה____" )שיר השירים ח ב(
 קיצור המילים : לשון גמרא. .4

ות,דבר הניתן למישוש.                             מציא .9
 "ואחד דברים שיש בהן ____" )שבועות ג ה(

אחד מבני תולע בן יששכר,ראש בית אב של                       .5
 גבורי חיל. "ויחמי ו____" )דברי הימים א ז ב(

מפלה,אי הצלחה.                                       .61
 "ולפני ____ גבה רוח" )משלי טז יח(

קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו"                      .7
 )בראשית לב ח(

פרי שצמח ונתחבר אל פרי שני.                          .62
 "ויש אומרים אף ה____" )סוכה לו.(

 תצאו וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(בריחה. " .9

אחד מצורות הזחלים המתגלים במחזור  .65
ההתפתחות של הארבה. "וה____" )יואל ב 

 כה(

 מפרשיות השבוע. .66

שמא )לדבר שלילי( "ירא אנכי אתו ____          .67
 יבוא והכני" )בראשית לב יב(

              סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה"             .63
 )משלי ל לג(

 משבטי ישראל. .64 מערי הלויים. "ואת____" )דברי הימים א ו סג( .68
  35רשום את האותיות המרכיבות את הגימטריה :  .66  

 
           

 

1. כנוי לאחד מראשי הפקידים שהיו בבית המקדש.  
"ומשבעה _____" )שקלים ה ב( )בלשון יחיד(

2. מקום לא ישר,דרך עקלקלות. "לאור ו____ " 
)ישעיה מב טז( )בלשון יחיד(

3. ציפיה ארוכה לדבר-מה,תקוה לדבר המתמהמה 
לבוא. "_____ממשכה" )משלי יג יב(

4. קיצור המילים : לשון גמרא.
5. אחד מבני תולע בן יששכר,ראש בית אב של גבורי 

חיל. "ויחמי ו____" )דברי הימים א ז ב(
7. קהל רב. "ויחץ את ה____ אשר אתו"  )בראשית 

לב ח(
9. בריחה. "תצאו וב____ לא תלכון" )ישעיה נב יב(

11. מפרשיות השבוע.
13. סחיטה. "כי ____ חלב יוציא חמאה"  )משלי ל 

לג(
14. משבטי ישראל.

16. רשום את האותיות המרכיבות את הגימטריה : 35 



אלפי זוגות רוקפורט במבחר דגמים חדשים
 חדש באקסוס!



חליפות וורונין
עודפים

&399
במקום 700&

חולצות צבעוניות
אקסוס

&80
במקום 140&

מכנסיים אקסוס
עודפים

2 ב- 120&
במקום 200&

גרביים
במבוק/מודל )אפור כחול(

&7
במקום 12&

חליפות אקסוס
עודפים

&199
במקום 400&

חולצות נוער
תווית כחול/אדום

&75
במקום 115&

חולצה אקסוס
תווית אפורה

2 ב- 140&
במקום 170&

חפתים

2 ב- 50&
במקום 100&

מכנסיים וורונין
עודפים | מידות 42-36

&110
במקום 200&

עניבות

3 ב-100&

חולצה אקסוס
תווית שחורה

2 ב- 120&
במקום 140&

חגורות

&29
במקום 50&

מכירת עודפים
באקסוס

ל-7 ימים בלבד

רבי עקיבא 52 בפסאז’ מעל ברון כובעים 03-5785773
א’ -ה’ 10:00- 21:00 רצוף. ו’ 13:00-10:00 ט.ל.ח
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

מּוָזר, ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֵּיׁש ַנֶּיֶדת 
ֶׁשעֹוֶקֶבת ַאֲחֵרינּו...

ֵצא ְּבַבָּקָׁשה 
ֵמָהֶרֶכב, ֲאדֹוִני.

ֲאָבל א ָעִׂשינּו 
ְּכלּום!

ֲאַנְחנּו ֶאְזָרִחים 
ְרִגיִלים ְוא ָעַבְרנּו ַעל 

ַהחֹק ְּבׁשּום צּוָרה!
ֲאָהּה!!!

ּוֵמֵהיָכן ִהִּגיַע ָהֶאְקָּדח ֶׁשל ַמְפָּכ“ל 
ַהִּמְׁשָטָרה ֶאל ָהֶרֶכב ֶׁשְּל, ֶאְזָרח 

ָרִגיל ְוׁשֹוֵמר חֹק?! ֲאָהּה??? ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

פרק ד'
מסתורית

צוואה 

 תעלומה
 מספר

2

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

צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

טיפ

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
לצייר

עם: 

נתחיל בציור 
הראש

נוסיף את האוזניים 
ונעבור לציור בגוף 
נצייר  מעיין מלבן 

רחב למטה וצר 
למעלה

נסמן את זרועות 
הידיים והרגליים

נצייר את המשך 
הידיים מהמרפקים 

ומטה והרגליים  
מהברכיים ומטה 
ונוסיף את הצוואר

 נוסיף את כפות 
הידיים וכפות 

הרגליים

כעת ניתן נפח 
לגוף-  לצייר את 

החולצה המכנסיים 
והנעליים

נצייר את תווי 
הפנים של הילד 
ואצבעות הידיים

כעת נמחק את קווי 
הבסיס שציירנו אלו 

הקווים המסומנים 
בכתום

12345678

בסיס גוף ילד
באו ונילמד לצייר 

גוף ילד בקריקטורה

כשאנחנו בונים בסיס טוב לדמות, הדמות שאנו 
מציירים יוצאת טובה יותר ומקצועית יותר 

בהצלחה! 
באו ונלמד- כדי ליצור גוף לקריקטורה בצורה קלה 
ונכונה. נצייר בתחילה קווי בסיס שעליהם "נלביש" 
על הדמות . קווי בסיס אלו מוחקים כשמסיימים 

לצייר את הדמות.
את הברכיים והמרפקים 

נסמן בנקודות קטנות הנקראות-  
צירים אלו מקומות ביידים וברגלים 
אותם ניתן לקפל וליצור תנועה מעניינת

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

נייד  טלפון 
מוצר  הוא 
אפשר  שאי 
ל  ה נ ת ה ל
ם  ו י ה
בלעדיו,  
ם  ו ש ב
ם  י נ פ

ואופן 
לא.

 , ה נ ה
ו  ח ק

א  מ ג ו ד ל
בת  את 

עשרה  השש 
עם  שנוסעת 

מחברותיה  כמה 
יומיים  בת  לשהייה 

בצפון.
הטלפון  את  "קחי 

אני דוחקת   - הנייד" 
תשכחי  "ואל  בה, 

להיות בקשר, כן?"
"כן, אמא, בוודאי".

הטלפון  את  מצפינה  היא 
החפצים  יתר  בין  הנייד 

אורזת  שבתיקה,  ההכרחיים 
בקופסא  צהבהבים  משמשים  כמה 

המסמלים  בצעדים  במדרגות  ויורדת 
את קשיי הפרידה. 

שעות נוקפות ועוד שעות. במצב של היום, 
מתחיל  אמא  של  לב  זה,  איך  יודעים  אתם 

לפרפר בעוז.
"למה היא לא יוצרת קשר?"

"מי יודע אם הגיעה בשלום?"
ואולי מישהו פגע בה בדרך?"

הוא  מה  בשביל  הנייד,  הטלפון  אל  לחייג  מנסה 
קיים אם לא בשביל זה?

צליל מוזר. ואחריו: "הלקוח אינו יכול לקבל את 
שיחתך!"

להיות  כדי  ושוב  שוב  לנסות  צריך  שנית.  מנסה 
בטוחים שהלקוח לא יכול לקבל את השיחה.

על  ומתיישבת  מתייאשת  פעמים  מספר  אחרי 

הספה בלאות.
אבל  מהדאגה,  לשכוח  כדי  עיניים  לעצום  מנסה 
מתגברת  כך  להיעצם,  הולכות  שהעיניים  ככל 

התחושה הרעה.
מרימה שוב את הטלפון הנייד מהשולחן.

זמין,  אינו  "הלקוח  הידוע:  ואחריו הפתגם  צליל 
אנא נסה בשעה מאוחרת יותר".

השעה  שתגיע  עד  בבית  משהו  לעשות  מנסה 
בין  נופל  המטאטא  אבל  יותר,  המאוחרת 
והשקית  מחוררת  כאילו  האשפה  כף  האצבעות, 

של האשפה מתחילה לנטוף על הרצפה.
אני מרגישה שאינני  מסוגלת לעשות דבר. הכול 

נופל, נשפך, נשבר, מתגלגל.
מה קורה לה? הגיעה בשלום או לא?

האם הכול כשורה או לא?
רע? או  טוב  אומר  זה  ממנה  שומעים  לא   אם 

אם היה קורה משהו בוודאי הייתי כבר שומעת, 
אבל אם לא קרה כלום, איך זה שהיא לא מרימה 

טלפון?
עוד דקת דומיה ואז הטלפון מצלצל.

חתול.  של  בזריזות  לעברו  שועטת  אני 
שיש  מזל  לצלצל.  נזכרה  סוף  סוף 

סלולרי בעולם.
"הלו"

אוי, זו החברה של הבת השנייה, 
שאימא  אותה  לעדכן  רוצה 
שלה נתנה לה אישור לצאת 

יחד איתה לבריכה. 
"באמת?" - אני רוצה 
דרך  בה  לגעור 
"נראה  הפומית, 
לך שלא מספיק 
להתמודד  לי 
הנסיעה  עם 
הגדולה?"  של 
אני  אבל   -
יש  למי  שותקת. 
בבת  לטפל  כוח 
בת  של  כשחייה  ה-14 

ה-16 בסכנה איומה.
השוקולד  חפיסת  שליד  למקומי  חוזרת  אני 

ומסתערת על הטלפון, כשזה מצלצל בשנית.
הדודה מנתניה. "כמה נחמד שאת מצלצלת" - אני 

מנסה להישמע אמתית וכנה..
כנראה לא בדיוק מצליחה.

"את נשמעת מודאגת" - כך אומר לי קולה.
-     אני מתחילה  "איך לא אהיה מודאגת אם... 

לספר לדודה מנתניה על דאגתי העצומה.
מחממת  הדודה   - מאוד"  מדאיג  באמת  זה  "הו, 

אותי עוד יותר.
אני מתקשרת לאימא של החברה הטובה.

רוחמה  טוב,  "הכול  צוחקת.  היא   - תדאגי"  "אל 
השאירה הודעה במשיבון שלי שלא אדאג והכול 

בסדר".
וללא  קשר  ללא  סיוטים,  מלאי  יומיים  עוברים 
קצה מידע. יומיים בצפון מקובלים עלי, עם כמה 
חברות בלי בעיה, בגיל שלה, שתיהנה לה, למה 
בוקר  בכל  לפי התכנית  כשיוצאים  כל שכן,  לא? 
צהריים וערב לתפילה בקברי צדיקים, אבל יומיים 

בלי לשמוע את קולה? זה לגמרי לא מקובל.
המשיבון  לשמחתי  עכשיו  ושוב,  שוב  מנסה  אני 
מצוין.  נשמע.  ממתינה  שיחה  צליל  משיב.  אינו 

שיחה ממתינה זו בשורה נפלאה.
ואני  ממתינה  שיחה  ושוב  ממתינה  שיחה  שוב 
זה  הקול,  את  רק לשמוע  השני.  ממתינה מהעבר 

הכול. מה ביקשתי בסך הכול?

חולפים להם יומיים תמימים. 
דרישות שלום קיבלתי בשפע מהאימהות האחרות 

שבנותיהן טלפנו אליהן לעדכנן, 
אני לא בין הנבחרות.

יומיים שחורים חולפים.

שבה  היא  ונחת  עונג  מדושנת  עייפה,  מזיעה, 
בתרועה והטלפון הנייד גמור כמובן,  באמתחתה.

"מה קורה לך? למה לא צלצלת?" – אני מזדעקת.
היא    - כשניסיתי."  תפוס  היה  אבל  "ניסיתי, 

מצטדקת.
"למה לא המשכת לנסות?" -  אני מתרעמת.

"לא יכולתי כל הזמן לנסות, בשביל מה נסעתי? 
בשביל להיות עסוקה עם החיוג הזה כל הזמן?"

יודעת  את  אותך?  לתפוס  יכולתי  לא  מדוע  "אז 
כמה ניסיתי?"

את  יודעת  ופתאום  תמימות  פנים  מעמידה  היא 
התשובה:

"אהה, זה ברור, כי החברות שלי דיברו כל הזמן 
קצת  עכשיו  נשמעה  היא   – שלהן"  הבית  עם 
כעוסה. "רציתי לתת להן לדבר, בכל אופן חברות 
הפסיקו  לא  הן  אבל  להן,  לתת  רוצה  ואני  שלי, 
לדבר. אז מרוב דיבורים שלהן הבטרייה כל הזמן 

נגמרה.
טוב, לא נורא, בשביל מה יש טלפון אם לא בשביל 

לקיים בו מצוות? אה?"

הטלפון הנייד וגמילות החסדים

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם 

מחבליםמסתובבים ברחובות 

בלי כל פחד.

הספר כתוב בצורה שנונה 

ומצחיקה, שתגרום לכל ילד 

להשאר במתח, אבל גם לצחוק 

בדרך לפתרון התעלומה.

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.

ראו הוזהרתם!!!

בסדרת הספרים: זרח המאבטח

יצא הספר: זרח המאבטח 

והכתב הערבי

בקרוב יצא ספר מספר 2:

            זרח המאבטח והתעלומה 

            בבית האבות!

אנשים  יש 
הדואגים  רבים 
יותר  הרבה  לאחרים 

מאשר לקרובים להם ולעניי עירם.
כל  עם  חסד  שיעשו  מבוגרים,  למצוא  נוכל 
העולם וישכחו את ביתם שלהם, את בן הזוג 

ואת ילדיהם.
נוכל, כמובן למצוא ילדים, שהחברים שלהם 
שם  שישכחו  עד  בעיניהם  חשובים  כך  כל 

 את ההורים ואת האחים ובקושי ייזכרו בהם.
גיל  בגיל.  גם  תלוי  הזה  שהדבר  נכון 
ההתבגרות מושך את הילדים לחברה באופן 
עלינו  גיל  כל  במסגרת  אבל  במיוחד,  קיצוני 
לחנך את ילדינו לעשות חסד  לפני הכול עם 
שארי בשרם, עם קרוביהם ועם בני משפחתם, 
ראשם  שיוציאו  עירם,  לעניי  שיתנו  לאחר 
החוצה ויתמקדו גם באחרים, ושיהיו נדכאים 

ונצרכים ככל שיהיו.
אימהות מגיעות אלי לייעוץ עם שאלה: היכן 
לשים את הגבול לילדה? היא כל היום רוצה 
לשמור  כדי  הבית  מן  לצאת  חסד,  לעשות 
הסמוכה  לשכונה  לנסוע  השכנה,  ילדי  על 
בשכנה  לתמוך  נזקקת,  למשפחה  לעזור  כדי 

לעזרה,  משווע  שלנו  הבית  ועוד.  מבוגרת 
אבל הילדה לא מוכנה לתת לו יד, היא טוענת 

שצריך לגמול חסד ולכן לא נשאר לה פנאי.
ילד חייב לדעת שהחסד הגדול ביותר שהוא 
יבין  יכול לעשות זהו החסד עם קרוביו, אם 
זאת – בוודאי ימצא גם זמן לעזור לאחרים, 

רחוקים יותר.
אוהבת  שהילדה  הסיבות  אחת  שני,  מצד 
זוכה  שלה  התהילה  היא  בחוץ  לעזור  יותר 
לעזור  ילדכם  את  עודדו  יקרים,  הורים  שם. 
בבית, שבחוהו על כך וספרו על כך בתרועה 
למי שרק רוצה לשמוע. כשיזכה מכם לתודה 
ממקורות  זאת  לשמוע  יזדקק  לא  ולהוקרה 

אחרים.

דבר 
היועצת:
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השבועהמלצת 
שאנחנו  לשבועות  שמצטברים  ימים  המון  לנו  יש 
הלימודים  הכביסות,  הילדים,  הבית,  סביב  רצות  רק 
את  עצמינו...  את  אנחנו שוכחות  מה  ומשום  לא.  ומה 
קלה  אתנחתא  לנו  שייתנו  טוב,  לנו  שיעשו  הרגעים 
משהו,  לעשות  חייבים  תמיד  לא  לנשימה.  ואוויר 
אני  מוחלטת.  במנוחה  כוחות  לאגור  גם  לך  מותר 
הקטנות  ההפסקות  על  מוותרת  לא  אישי,  באופן 

אבל  טובה  עם חברה  ופעמים  בעלי  עם  פעמים  הללו, 
הפעמים  באחת  והמנוחה.  ההפסקה  תגיע  תמיד  תמיד 
טובה  במסעדה  נתקלתי  בשבילי,  זמן  לעצמי  שיצרתי 
מסעדה  שחיפשתי.  ולרוגע  לשקט  בדיוק  שהתאימה 
ריקוטה  שנקראת  בירושלים  מצוינת  איטלקית  חלבית 
קינוחים  ירקות,  דגים,  עשיר, שכולל  חלבי  תפריט  עם 
ועוד הרבה דברים טעימים. יש בה הכל, לכו, התפנקו, 
ומאושרים. רגועים  שבעים,  תצאו  ובעיקר   תיהנו 

מותר לך להתפנק

שקית  עוד  רוצה  אני  "אמא, 
ביסלי", רותי בת השלוש עמדה מולי ודרשה ממתק נוסף.

"כל אחד מהילדים קיבל רק שקית אחת של ביסלי. מחר 
תקבלי עוד אחת", הסברתי לקטנה.

"אבל, אמא, אני צריכה עוד שקית בשביל החברה שלי", 
היא שלחה בי מבט רציני, שגרם לי להרהורים.

לא  שחגגה  לבתי  מעניינת.  בתופעה  נתקלתי  לאחרונה 
יש חברה. מה רע, תשאלו? לא רע  מכבר שלושה אביבים, 
בכלל. להיפך, אני מעודדת חברויות. חברה טובה זה בונוס 
כפול – גם לילדים וגם להורים. אז איך מסבירים את תחושת 
הביסלי  חבילת  את  לה  כשהגשתי  אותי  שליוותה  המועקה 

הנוספת?
שלי  חברה  אמא,  "יופי,  משמחה.  נצצו  רותי  של  עיניה 

תשמח", שוב המועקה. 

ועוד  חברה  לה  שתהיה  רע  מה  כן,  שלה?  חברה   
 - 'קטנה'  אחת  בעיה  מלבד  בעיה,  שום  אין  טובה? 

מדובר בחברה דמיונית, וירטואלית לחלוטין.
אני שומעת את רותי מדברת אליה: "בואי, חמודה, נשחק 
יחד בבובות. איזו בובה את רוצה? בובה-מימי? בובה-ציפי? 

קחי אותה. היא דווקא חמודה".
כל  את  תרימי  "עכשיו  לעשות:  מה  לה  אומרת  גם  היא 
לבקש  כדי  אלי  רצה  היא  פעם  מדי  מהרצפה".  הקליקסים 
רשות להביא ל'חברה שלה' שתייה קרה, מוזגת כוס נוספת 

ואחר כך שותה בעצמה.
שלה  החברה  עם  דיברה  היא  באמבטיה,  כששיחקנו  גם 
ואמרה: "כדאי לך להתרחץ איתי. זה כיף כשאמא שלי שופכת 
הרבה קצף. גם את תהיי נקייה". יום אחד שמתי לב שפניה אינם 

כתמול 
 . ם ו ש ל ש

קרה,  "מה 
חקרתי  רותי?" 

מצידה  היא  אותה. 
מיהרה לשתף אותי.

רבה  שלי  היא "חברה  איתי", 
בצער  לי  בואי, הודיעה  "אז  אמיתי. 

לחברה  אותך  ותשלימו", אקח  שלך 
היא  כיצד  לבדוק  שלי ניסיתי  החברה  "אבל  תגיב. 

גרה רחוק-רחוק", היא הסבירה לי ברצינות תהומית. "את לא 
יכולה לקחת אותי אליה".

 "איך קוראים לה?" המשכתי לחקור בעדינות. "שושנה".
טוב, התקדמנו. לחברה הדמיונית יש כבר שם, גם אם הוא 

שם דודתי וכבד למדי. אז מה זה אומר? להתחיל לדאוג?
קיוויתי שהמריבה הדמיונית תנתק את הקשר עם החברה 
היא  יומיים  כעבור  התבדיתי.  אך  סופי,  באופן  הדמיונית 
כדי לתת  לי ממתק  לי שהן השלימו. "תביאי  שמחה לבשר 
שמדובר  חשבתי  אם  דרשה.  שוב  הקטנה  שלי",  לחברה 
ובתמים  באמת  היא  טעיתי.  ממתקים,  לקבלת  בתכסיס 

האמינה וביקשה את הממתק הנוסף עבור החברה שלה.

 מאז הייתה בת שנה, שמנו לב שרותי ילדה יצירתית 
וחולמנית  אומנות  חובבת  גם  היא  למדי.  ומקורית 
שלוש  גיל  לפני  שעוד  זו  היא  רותי  הסיבה?  זו  אולי  קצת. 
הדביקה מדבקות על פחית עוגיות ריקה והודיעה: זה יהיה 
פח האשפה שלי. רותי היא זו שהמציאה משחק: גזרה תמונה 
וטענה שהיא יותר שווה מהפאזל הגדול שקניתי לה. עכשיו 

המציאה  היא 
חברה.

חלפו  חודשיים 
אותה  המציאה  מאז 
אבל  ממשיכה,  והחברות 
הופך  חביב  שמשהו  רגע  יש 
שבוע,  לפני  קרה  זה  מפחיד.  לקצת 
לגינת  בדרך  למכולת  אלי  להצטרף  לילדים  כשקראתי 

המשחקים, שם נקנה ארטיקים.
מזווית העין ראיתי את רותי מתכופפת הצידה, מושיטה את 
האצבע שלה קדימה, רוכנת ואומרת: "חכי לי, אני רק הולכת 

למכולת וכבר חוזרת".

לרגע נתקפתי באימה. אולי הדמיון כבר מזמן חצה 
בדרך  להתייעץ.  לטפל,  לדאוג,  וצריך  הפסים  את 
למכולת פגשתי חברה טובה. היא כבר סבתא ויועצת 

חינוכית במקצועה.
וסיפרתי  אמרתי  איתך",  להתייעץ  חייבת  אני  "תשמעי, 
לה על החברה הדמיונית שמחכה בבית לרותי. "תירגעי, זו 
תופעה נפוצה מאוד בין הגילאים שלוש-שש. ובכלל, המצב 

שלך טוב ביותר", היא גיחכה.
"על מה את מדברת?" שאלתי אותה.

"גם אני עברתי דבר דומה", היא השיבה לי.
"הייתה לך חברה דמיונית ואת זוכרת את זה?"

חברות  לי  "היו  לצחוק.  היא התחילה  דמיונית?"  "חברה 
עד  אותן  זוכרת  ואני  תאומות  זוג  אלא  אחת,  לא  דמיוניות. 
היום. זה היה בתקופת הצנע ודרשתי שגם להן יהיו תלושים".

שלרותי  "מזל  התבדחתי:  הקלה  ובנשימת  שתינו,  צחקנו 
יש רק חברה אחת, אחרת זה היה עולה לי כפול שתיים".

יש רגע שמשהו חביב הופך לקצת מפחיד  זה קרה לפני שבוע, כשקראתי לילדים להצטרף אלי 
למכולת בדרך לגינת המשחקים, שם נקנה ארטיקים   לרגע נתקפתי באימה, אולי הדמיון כבר 

מזמן חצה את הפסים וצריך לדאוג, לטפל ולהתייעץ

המציאות עולה על כל דמיון

x2
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לידידי הטוב פסח שמאלטר כנראה היתה 
סיבה טובה לשמוח, אחרת אין כל אפשרות 
להסביר את פשר כניסתו הצוהלת אל המכולת 
השכונתית שבה אנחנו מתראים מפעם לפעם, כמו 
גם את טפיחת החיבה העזה שהנחית על גבו של גליק 
מהמזוזות, טפיחה שלאחריה עטה גליק הנ"ל הבעת פנים 
שלא הותירה מקום לספק בקשר לדעתו כלפיה או כלפי 

כל חבטה אחרת שמוציאה אותך משיווי משקל.
 מדוע זה פניך צהובות? שאלתי אותו מאצל המקרר.
אוהו, מה אתה מדבר! אמר פסח, אתה יודע מה קורה 
עכשיו בחנויות הספרים? הלו זה שבוע הספר, אפשר לקנות 
ספרים לפי משקל, ספרי קודש, ספרי קריאה, ספרי ילדים, 
הכל במחיר הקרן כמו שנהוג לומר, זיל הזול ממש, אבל 
אם אתה כבר פה אני אספר לך מה עבר עלי באחת החנויות 

האחרונות שבן הסתובבתי בשבוע הספר.
ולפני שהספקתי להסדיר את טענותי, מצאתי את עצמי 

מאזין לחלוטין.
לאחר שעשיתי את החישוב הפשוט שחנות שיהא זולה 
בדרך כלל, תהיה אפילו עוד יותר זולה בשבוע הספר, פצח 
פסח, התפרצתי לחנות הותיקה אמנון דפסקי ספרים בע"מ, 

כשאני  מצוייד באותו חישוב פשוט והרבה אמביציה. 
כאן אודה בחטאי ואספר לך, שכצרכן ישראלי מן המניין 
כמעט ואין לי עניין בספרים, אני קורא אמנם, אבל לא כל 
כך הרבה, בעצם, למי בכלל יש זמן לקרוא? אולי לילדים, 
ולהם יש ספרייה בבית-הספר, אלא שכאשר יש מבצע 
כלשהו, נדלקות אצלי כל נורות השוואת המחירים, וכח 
גדול ונשגב דוחף את כל כולי בעוצמה לאמור- לך, קנה 
עכשיו לפני שיגמר, זה בחיני חינם, אחר כך שנה שלימה 
תתחרט שלא קנית. אל תעמוד מנגד, ראינו אותך אתמול 
ברמי לוי כשהעגבניות היו בזול אז דווקא לגבי ספרים 
אתה מתעצל? אתה חדל אישים בור ועם הארץ, ועוד 

כהנה וכהנה כיד הצרכן הטובה והחסכנית.
הקיצור, אני נכנס אל החנות כשגווי זקוף כולו, כאומר, 

תנו לי ספר ואקראנו כחמור נושא ספרים.
בתוך החנות, באפילה, היה זבן אחד שהיה רכון על 
עסקיו, )הנחתי שזבן חנות ספרים שמכבד את עצמו, מן 
הסתם קורא שם ספר בתוך הסמארט-פון האינטלקטואלי 
שלו(. משנכנסתי הוא הרים את ראשו ופזל אלי לאמור 

"אתה מחפש משהו מסויים?".
"לא לא לא", מיהרתי להשיב בשמץ אינטלקטואליות 
של קורא ותיק, "בינתיים רק מסתכל, אגב, את האחרון 

של ולדר יש?".
"יש, יש הכל", הוא אמר, "אם תצטרך עזרה תגיד לי".

הוא הוסיף וחזר לעיסוקיו.
אני המשכתי לסייר בחנות, וראיתי שלט שהכריז על 
מבצע, )בראשי התחילה שוב הזעקת השוואת המחירים(. 
מה אומר ומה אדבר, שלושה ספרים בשבעים וחמישה 
שקלים היה כתוב שם, ישתבח שמו! ) האינסטינקט היהודי 
ישר התחיל לחשב איך זה מתחלק, מי עושה את הרווח 
וכמה(, זה פשוט גן עדן לקוראי ספרים, לחשתי לעצמי. 
הייתי בסוג של טראנס, למעלה באגף השוואת המחירים 
מישהו לגמרי איבד את זה. צופרים של משאית בתוך הראש 
שלי הפעילו עלי לחץ פיזי בכלל לא מתון, שאקנה ספרים 

עכשיו, וכמה שיותר.
התחלתי לבדוק את הספרים, נזכרתי שאיציק שלי כבר 
הרבה זמן מבקש את הקומיקס החדש של פולק, ואשתי 
ביקשה שאקנה איזה ספר למתחילים בשביל הקטנה, )מה 

הפירוש, אני עד גיל תשע הסתכלתי רק בתמונות!(. 
בהתחלה סתם מיששתי את הספרים, בדקתי מה שוקל 
יותר, עד שהרגשתי קצת מטופש והתחלתי להסתכל על 
החלק האחורי של הכריכה, לאחר זמן מה הבנתי שגם זה 
לא נותן לי כלום, לא באמת קראתי את מה שכתוב מאחור, 
פשוט ראיתי את הכריכה הקדמית ואז אינסטינקטיבית 
הפכתי את הספר על פניו בלי באמת לדעת מה אני עושה.

ההתלבטות היתה קשה, ולאחר שעה הרגשתי ששבוע 
הספר עומד להיגמר לי בפנים אם לא אקנה תיכף משהו.

אספתי כמה מהספרים שהתלבטתי לגביהם, לקחתי גם חומש 
רב פנינים שמזמן רציתי לקנות ולא היה לי את האומץ. 

כשפניתי לכיוון הקופה הבנתי שבידי יש חמישה ספרים 
בלבד, הייתי צריך עוד אחד. דידיתי בחזרה לכיוון המדפים, 
ואז הבחנתי בשני כרכים נפלאים של פרקי מחשבה. מה 
אומר ומה אדבר, עמדתי שם נבוך עם שבעה ספרים ביד, 
)להזכירכם המבצע היה על שלושה ספרים!(, ואז ראיתי 
גם כן סדרה מבריקה של ספרי קריאה לילדים, הריח הזה 
 של הספרים החדשים והזולים ממש הטריף את חושי.

טוב אז כמה זה יוצא, עשרה ספרים, אני צריך עוד שניים, 
מה יהיה...

אגלי זיעה החלו צצים על מצחי, הטירוף של שבוע איים 
לפקוע את ראשי, לא יכולתי להוריד אף ספר מהיד, "שמע, 
זה זיל הזול!", שמעתי את עצמי ממלמל בקהות חושים, 

בעודי לוקח עוד שלושה ספרים ומוסיף על לערימה. 
בשלב זה המוכר פזל את דרכו לכיווני, הוא קלט שיש 

כאן לקוח פוטנציאלי הלוקה בסינדרום שבוע הספר, אתה 
צריך שאני אעזור לך להביא אותם אל הקופה? הוא שאל 

במתק שפתיים.
"מה?", שאלתי וכמעט הפלתי את עשרים הספרים שהיו 
בידי. אוף! עדיין לא סגרתי מספר שהיה בכפולות של 
שלוש, "אני צריך רק עוד ספר אחד", לחשתי בעירפול, 

"אולי עוד משהו בשביל הקטנה...".
לבסוף הזבן בן החיל, דחף לידי עוד חמישה ספרים 
והבטיח בקריצה שכבר נסתדר, "הבוס שלו בטח יעלה לו 
את המשכורת בזכותי" חלפה במוחי מחשבה של שפיות 

בשעה שדידיתי אחריו דידוי ספרותי לעבר הקופה.
"קלינג! אלף וחמש מאות וחמישים ושמונה שקלים, 

פזל הזבן הצעיר בחדווה, "לארוז לך?".
"מה... איך... יש פה בסך הכל עשרים וחמישה ספרים... 
איך הגעת... יש מבצע... שלושה ספרים בשבעים וחמישה 

שקלים..." גמגמתי לעברו בפליאה.
"אז זהו", הוא אמר, "שיש כאן כמה מבצעים...",

מה זאת אומרת? פערתי עיני עגל.
"פשוט מאד!" הוא זבן לי, "אתה רואה את הסדרה 
הזו? כן? זה חמישה במאה ואתה לקחת שלושה, אז אין 

לך מבצע עליהם...".
"ואלו?", שאלתי כשאני מורה על שלושה ספרים אחרים, 

"שניים בשבעים וחמש" הוא התנצל.
"ואלו?", דחפתי לכיוונו עוד חמישה, "שישה במאתיים", 

הוא זרק.
"ואלו?", קצפתי, "אהה, אלו לא במבצע...", הוא זבן 

את כפיו בצער, "ספרים חדשים אתה מבין".
"ואלו!", הצבעתי על שארית הערימה ביאוש, "ארבעה 
במאה ועשרים", הוא פיזם, "אהה שניים בחמישים, ושלושה 

במאתיים שבעים, זה מהדורה חדשה...".
בשלב זה נפלתי מעולף על הרצפה כשבראשי עדיין 
מהדהדים הקולות. מה קרה לך זה שבוע המכר, לא חבל? 
קח עוד חמישה ספרים ותסגור את הסיפור באלף שקל...".

"מה אומר ומה אדבר", סיים פסח בעליצות, "אתה מבין 
מה קרה כאן?".

"בודאי", אמרתי בין הקוטג' לחלב, "אבל למה אתה כל 
כך שמח? זה לא היה נשמע כל כך הפי אנד".

"מה נראה לך שלא קניתי בסוף?" שאל פסח באושר של 
התמכרויות, "מה אני פראייר? השלמתי את כל המבצעים 
וקניתי בזיל הזול ממש, זה שבוע הספר! תבואו תבואו 

לבקר, אנחנו פותחים ספרייה".
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