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ינון פלח

המרשם של ליצמן
נתניהו למד השבוע על בשרו 
עד כמה לפעמים גם קלישאה 
מן  הרבה  בה  יש  שחוקה, 
טוב,  עובד  אם משהו  האמת. 
אל תנסה לתקן אותו, אומרת 

הקלישאה.
הקואליציה הנוכחית, נשענה על 61 חברים. היא 
זעזועים מיוחדים.  שרדה במשך שנה תמימה ללא 
קצת אורן חזן, קצת חבר הכנסת נגוסה. לא משהו 
שמפיל ממשלה. אף אחד מחברי הכנסת שסוגרים 
ממשלת  את  מפיל  היה  לא  הליכוד  רשימת  את 
הליכוד במו ידיו. חברי המרכז לא היו סולחים להם 

על מהלך כזה.
יציבה.  ממשלה  כאן  הייתה  שבועיים,  לפני  עד 
עם  יחד  הצביעו  הכנסת  חברי  ואחד  שישים 
תקציב  גם  החשובות.  ההצבעות  בכל  הממשלה 
קולות  ברוב  לעבור  אמור  היה  הדו-שנתי  המדינה 

ולהקנות שנתיים נוספות של שקט תעשייתי.
אבל לנתניהו אצה הדרך. הוא החליט להרחיב את 
ממשלתו בכל מחיר. הוא רצה את הרצוג שהבטיח 
לפחות.  ח"כים  שמונה  של  נדוניה  איתו  להביא 
משקרס המו"מ עם הרצוג, נתניהו המשיך לליברמן. 

הוא ציפה לקבל שישה חברי כנסת צייתנים.
בוגי  משה  לשעבר  השר  השיבושים.  החל  כאן 
יעלון החליט להתפטר ולפרוש מהחיים הפוליטיים 
בקול תרועה רמה. ח"כ לוי אבקסיס הודיעה כי היא 
נשארת באופוזיציה. השר אבי גבאי מ'כולנו' הודיע 
כי מינויו של ליברמן לשר הביטחון זו צפרדע אחת 
נזכר  ואז  מהממשלה.  הוא  אף  ופרש  מידי  יותר 
שינויים  לעשות  שחייבים  בנט,  נפתלי  החינוך  שר 
מפליגים בקבינט והחל לעשות שרירים. על הדרך 
כך  על  נתניהו  את  ותקף  קרא  איוב  ח"כ  התעורר 

שלא מונה לשר בסבב הנוכחי.
ראש  כאב  קיבל  נתניהו  רחבה,  ממשלה  במקום 
מהסוג שלא ידע על קיומו. תוסיפו לזה את המלצת 
המשטרה להגיש כתב אישום נגד הגב' שרה נתניהו 
ממשלה  ראש  וקיבלתם  שונות,  פרשות  בשלוש 

שמתקשה לנהל את סדר היום של ממשלתו. 

על סף התנגשות

את  שואל  נתניהו  לאחור,  שבמבט  להיות  יכול 
הקואליציה.  את  להרחיב  צריך  הייתי  מדוע  עצמו, 
לפני  רגע  יציבה  לממשלה  שהרצון  להניח  סביר 
היא  הכותרות,  את  תופסת  'ביבי-טורס'  שפרשת 
שהניעה את ראש הממשלה. רק שבמקום לחזק את 

ממשלתו, נתניהו החליש אותה במו ידיו.
כי  מעידים  הממשלה,  לראש  הקרובים  האנשים 
בימים האחרונים נתניהו אינו במיטבו. לא כך חשב 
על  חלם  הוא  הכנסת.  של  הקיץ  מושב  את  לפתוח 
משבעים  למעלה  של  רוב  על  שנשענת  ממשלה 
חברי כנסת, שהייתה הופכת את האופוזיציה לגוף 

חסר משמעות בקדנציה הנוכחית.
בשורה התחתונה: נתניהו לא צפה את ההשלכות 

של מעשיו. הוא לא שיער שיאבד את שר הביטחון. 
'ישראל  של  הכנסת  מחברות  שאחת  צפה  לא  הוא 
שבנט  חלם  לא  הוא  האחרון.  ברגע  תערוק  ביתנו' 
ליברמן.  מינוי  את  לטרפד  ויאיים  מהומה  יחולל 
שבוע  לפני  רק  גונדולה  על  שיט  כמו  שנראה  מה 
וחצי, הפך פתאום להפלגה על הטיטניק רגע לפני 

התנגשות בקרחון רב ממדים.
אם רק לפני שבוע וחצי נקשרו כתרים לראשו של 
גם  הבין  השבוע  מבריק,  פוליטי  מהלך  על  נתניהו 
נתניהו שלא מדובר בכתר שהונח על ראשו, כי אם 

עננה של בחירות שריחפה מעל ראשו.

עוקף מימין

המאבק של בנט ומלחמת כיפופי הידיים שלו, לא 
ברקע,  נתניהו.  של  הכוח  מגבלות  את  לבחון  באה 
מתנהלת מלחמה עקובה מדם רע על הנהגת הימין. 
בנט רואה עצמו יורש את נתניהו בעודו בחייו. ערב 
הפך  איתן'  שב'צוק  אחרי  האחרונות,  הבחירות 
זינוק  בעמדת  היה  בנט  והימין,  החיילים  לגיבור 
כלפי מעלה. הסקרים ניבאו לו 19 מנדטים, ובבית 
אצל  מואצים  דופק  סימני  נרשמו  הממשלה,  ראש 

בעלי הבית. 
בימים  נתניהו  של  תקשורתי  ובליץ  מנע  פעולת 
'הבית  את  הורידו  הבחירות,  שלפני  האחרונים 
את  לנו  שתה  "נתניהו  מנדטים.  לשמונה  היהודי' 
המנדטים", התלונן בנט במוצאי הבחירות והמתין 
עד לסיבוב האחרון במו"מ הקואליציוני כדי לקבל 
את משרדי החינוך והמשפטים, לא לפני שירק דם 

יזע ועלבונות.
שנה שלמה, מיום הרכבת הממשלה, ממתין בנט 
הרי  הוא  הממשלה.  ראש  עם  חשבון  לסגור  כדי 
יודע היטב שבבית ברחוב בלפור, שר החינוך ושרת 

המשפטים הם אורחים בלתי רצויים. 
מדוע  להבין  כדי  הזמן,  במנהרת  לחזור  צריך 
רק  עכשיו.  דווקא  מהומה  לחולל  בנט  החליט 
של  לשכתו  ראש  שקד  איילת  הייתה  עשור,  לפני 
יו"ר האופוזיציה דאז בנימין נתניהו. באותה שנה, 
בסיירת  קצין  בנט,  נפתלי  את  גייסה  היא   ,2006
מטכ"ל ואיש היי-טק מבריק, לעמוד בראש המטה 
של נתניהו לקראת הבחירות. בנט ניהל את קמפיין 
הפריימריז של נתניהו ב-2007 ומס' חודשים לאחר 
מכן, בשל סכסוך עם שרה נתניהו, פרשו שקד ובנט 

מלשכתו של נתניהו באקורדים צורמים.
תגיע  נתניהו,  לבין  השניים  בין  החשבון  סגירת 
לשנואים  שהפכו  ושקד  בנט  מכן.  לאחר  שנים  רק 
בבית ראש הממשלה החליטו לפנות לדרך פוליטית 

עצמאית.
באפריל 2010, הקימו השניים את תנועת "ישראל 
הפכה  החברתית  התנועה  שנתיים,  בחלוף  שלי". 
לתנועה פוליטית תחת השם "הישראלים". השניים 
ממייסדי  כאחד  רונצקי  אביחי  הרב  את  צירפו 
הציע  המנוח,  אורבך  אורי  לשעבר  השר  המפלגה. 
לבנט לחבור ל'בית היהודי' ולהקים תנועה פוליטית 

הציבור  את  לפצל  במקום  גדולה,  לאומית  דתית 
הדתי-לאומי. בנט נעתר להצעה והחליט להתמודד 
על ראשות התנועה. בפריימריז שהתקיימו לראשות 
המפלגה הדיח בנט את היו"ר הקודם זבולון אורלב 
ברוב גדול, ובכך הקיץ הקץ על מפד"ל ההיסטורית.

הקמפיין  סיסמת  חדשה.  רוח  איתו  הביא  בנט 
"משהו חדש מתחיל" שליוותה את מערכת הבחירות 
של המפלגה בבחירות לכנסת ה-19, הזניקה אותו 
יאיר  עם  פוליטית  ברית  ולכריתת  מנדטים  ל-12 
לפיד, מחשש שמישהו בבית ראש הממשלה יחליט 
מחוץ  הגדול  הפוליטי  ההישג  עם  אותו  להשאיר 

לשולחן הממשלה.
השבוע,  שראינו  מה  יודעים.  כולנו  ההמשך  את 
שנים  עשר  כבר  הקיימת  לאיבה  ספיחים  הם 
בשניים  מביט  נתניהו  ושקד.  לבנט  נתניהו  בין 
כדי  הובא  שנים  עשר  לפני  שרק  מי  כלות:  ועיניו 
ראש  עם  ידיים  כיפופי  מנהל  המטה,  ראש  להיות 
עיצוב  על  מתוקשרת  כותרות  ומלחמת  הממשלה 
ציבורי  בגיבוי  המדיני-בטחוני  הקבינט  של  דמותו 
כיום  היא  הלשכה  מנהלת  שהייתה  מי  ותקשורתי. 
שרת המשפטים האחראית על מינויים של שופטים 
לבתי המשפט, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט 
המדינה; מינויים שבבית ראש הממשלה, מייחסים 

להם חשיבות רבה.
למגינת ליבו של נתניהו, בנט זכה לתמיכה רחבה. 
גם מחברי מפלגתו; גם מבכירי הצבא לשעבר; גם 

מפוליטיקאים ממפלגות אחרות; גם מהתקשורת.
יותר  היה  בנט,  עם  העימות  נתניהו  בשביל 
מידי. אם בנט רוצה ללכת עד הסוף, שיילך, איימו 
הייתה  נתניהו  מלשכת  ההצהרה  לשכתו.  אנשי 
נגד  יצביעו  היהודי  הבית  שרי  אם  משמעית:  חד 
יפוטרו  הם  הביטחון,  שר  לתפקיד  ליברמן  מינוי 

מהממשלה.
שימו לב למצב שנוצר: גם נתניהו וגם בנט איימו 
באקדח נטול כדורים. נתניהו ידע שבנט לא ילך עד 
הסוף, כי בוחריו לא יסלחו לו על הפלת הממשלה 

הימנית ביותר בתולדות המדינה.
לפטר  יעז  לא  שנתניהו  ידע  בנט  גם  מאידך, 
אותו כי בלעדיו לא תהיו לו ממשלה. בנט גם ידע 
שהטריק של ניהול מו"מ עם 'המחנה הציוני' כבר 
הקודם  בסיבוב  נוסה  הוא  יותר.  לעבוד  יכול  לא 

ונכשל.
ספינים  להריץ  הוא  הצדדים  לשני  שנותר  כל 
באמצעות מקורבים ועיתונאים מקורבים. מי שעקב 
לעובדה  לב  שם  החולף,  השבוע  כותרות  אחרי 
גם  כמו  הממשלה,  ראש  מלשכת  שהתדרוכים 

מלשכת שר החינוך הפכו תכופים מרגע לרגע.
יתרון  יש  אחד  לצד  פסיכולוגית,  בלוחמה 
ובנט,  שנתניהו  הוא  העניין  השני.  הצד  על  מובנה 
שניים  או  דבר  למדו  מטכ"ל,  סיירת  בוגרי  שניהם 
באיומים.  להכביד  ניסה  אחד  כל  כוח.  הפעלת  על 
דוקטרינה.  יום, שניהם למדו את אותה  בסופו של 
על  טיפסו  שניהם  הלהבות,  את  הגביהו  שניהם 
עצים גבוהים, ושניהם המתינו שהצד השני ימצמץ 

ראשון.

אצל ליברמן 
החקירות 
ארוכות השנים 
הובילו לשום 
מקום. התיקים 
כנגדו נסגרו 
והוא יצא מהם 
בשלום. לא מן 
הנמנע שבעוד 
שנים אחדות 
נשמע על סגירת 
התיק כנגד 
אריה דרעי. עד 
אז הוא יצטרך 
לעבור כמה 
מערכות בחירות 
כשברקע תלויה 
ועומדת כנגדו 
חקירת משטרה.
לא הייתי ממליץ 
לאף אחד, 
כולל לוותיקי 
הסוקרים, 
לחזות את 
עתידה של ש"ס 
כשהיו"ר שלה 
נמצא בחקירות 
משטרה. 
בפעמים קודמות 
זה נגמר בזינוק 
מטאורי בניגוד 
לכל הסקרים 
המוקדמים
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מכל המתווכים – מאנשי העסקים המקורבים לשני 
הניצים ועד יו"ר הכנסת – דווקא שר הבריאות יעקב 
ליצמן, בן הברית החדש של בנט, הציל לנתניהו את 

הממשלה.
על  שיוחלט  עד  הגיונית:  הצעה  הייתה  לליצמן 
תדרוכים  הקבינט  שרי  יקבלו  שבאמצעותו  המנגנון 
ועדכונים כבקשתו של בנט, לעת עתה - ראש המל"ל 
יעדכנו את השרים לפני כל ישיבת קבינט.  או סגנו, 
בפניו.  ההצעה  את  והעלה  נתניהו  עם  נפגש  ליצמן 
נתניהו דחה את ההצעה. נתניהו סבר שברגע שידחה 
נתניהו  ראשון.  ימצמץ  בנט  ליצמן,  של  הצעתו  את 
לנתניהו  קרא  מפלגתו,  חברי  באמצעות  בנט,  צדק. 
לקבל את הפשרה של ליצמן. עוד כמה סבבי שיחות 
ונתניהו 'נכנע'. הוא הודיע כי הוא מקבל את הפשרה 
של ליצמן. גם בנט הודיע כי הוא מקבל את ההצעה, 
יסתיים,  והמשבר הפוליטי שלכולם היה ברור כיצד 
הפך לנחלת העבר. החשש ממשבר פוליטי מתגלגל 
הוסר וביום שני מונה אביגדור ליברמן באופן רשמי 

לתפקיד שר הביטחון.
לא  שמעולם  חרדי,  שר  התחתונה:  בשורה 
במשרד  שהצלחתו  ושהצהיר  קבינט  בישיבת  ישב 
ורק  אך  מתמקד  שהוא  מהעובדה  נובעת  הבריאות 
או  השלום  בתהליך  מתעסק  ולא  משרדו  בעבודת 
קפיצת  השבוע  עשה  ארה"ב,  נשיא  עם  במשבר 
שר  על  רק  לא  נאמן  הוא  מעתה,  גדולה.  מדרגה 
נתניהו  גם  פוליטי.  ברית  לבן  אותו  שהפך  החינוך 
את  יש  הבריאות  לשר  פוליטית,  צרה  יודע שבשעת 

המרשם הבדוק להורדת כאב ראש ממשלה.

טעם רע

מכל המשבר הפוליטי הזה, נותר בעיקר טעם רע. 
בנט ונתניהו לא יהפכו לחברים. גם ליברמן ונתניהו 
האחד  המתמדת  החשדנות  את  מעליהם  הסירו  לא 

קבינט,  בחברי  מוקף  נתניהו  ככלל,  השני.  כלפי 
מפני  וחושש  הטוב  במקרה  סובל  אינו  רובם  שאת 
תכניותיהם הפוליטיות במקרה הגרוע. ככה אי אפשר 

לנהל דיונים ביטחוניים רגישים.
דרעי,  מלבד  'היורשים'.  קבינט  זאת  לכנות  ניתן 
כל הנוכחים מכוונים הכי גבוה שאפשר. חלקם יעשו 
זאת בעוד נתניהו מכהן, חלקם ימתינו לעידן שאחרי 

נתניהו. עניין של טקטיקה.
נתניהו מתקשה לעכל את העובדה שאנשים שהוא 
הביא למערכת הפוליטית, מבקשים לפלס דרך לראש 
הפירמידה. זה קרה לו לא מעט פעמים במשך שנות 
כהונתו. זה קרה לו עם לבני, עם ליברמן, עם יעלון 
ועכשיו עם בנט. לבני הייתה פעילת ליכוד מתומכיו 
ליו"ר  אותו  מינה  הוא  נתניהו.  של  המובהקים 
על  תיגר  קראה  כעבור שנים  החברות הממשלתיות. 
מנהיגותו וביקשה לרשת אותו. גם ליברמן שהחל את 
דרכו כמנכ"ל הליכוד, פרש, הקים רשימה עצמאית 
שמעמדת  בנט,  גם  כעת  נתניהו.  את  לרשת  וביקש 
הפוליטיקאים  לאחד  הפך  נתניהו,  של  המטה  ראש 
יעלון  גם  גבוה.  מכוון  הוא  וגם  הפופולאריים, 
שישוב  הצהיר  מהדהדת,  עיתונאים  במסיבת  שפרש 

להתמודד על הנהגת המדינה.
מבחינת נתניהו, כל מי שמעז לחלום על כס ראש 
הממשלה, הוא לא פחות ממורד במלכות. כל ברית 
להפלת  וקונספירציה  קשר  קשירת  היא  פוליטית 

שלטונו. 
זוהי הדמוקרטיה וזו הדרך שבה נתניהו עצמו נהג 
נתניהו  הליכוד.  ראשות  על  להתמודד  כשביקש  בה 
אינו קיסר, יריביו אינם נתינים. לכולם הזכות לחשוב 

שבכוחם וביכולתם לנהל את ענייני המדינה.
את  לשמר  כדי  הכל  עושה  נתניהו  שני,  מצד 
שלטונו. אם כולם עושים פוליטיקה, הוא עושה זאת 
לא פחות טוב מיריביו. עד לשבוע החולף, הוא יכל 
לרשום לעצמו לא מעט הצלחות. רק שאז התקבלה 
ההחלטה על הרחבת הממשלה. המו"מ הואץ ומרוב 

האצה שכחו כמה אנשים בדרך. חלקם פרשו, חלקם 
לבנה  מסירה  כזו,  פרישה  כל  הדרך.  במעלה  יפרשו 

נוספת מהחומה הפוליטית של נתניהו.
היה  החולף,  השבוע  של  הפוליטי  המשבר  האם 
לה  שנכונה  או  הנוכחית,  נתניהו  בממשלת  האחרון 
משברים  שיצוצו  להניח  סביר  נוספים?  משברים 
אם  רב  ספק  ישראל.  ממשלות  של  כדרכן  חדשים 
ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  יצליח  הבאה  בפעם 
לספק לנתניהו פעם נוספת תרופת פלא שתחלץ אותו 

מהליכה לבחירות.

פרשת דרעי?

פרשת דרעי החדשה עלתה לכותרות בקול תרועה 
ונעלמה בקול דממה דקה. חודשים חלפו ושר  רמה 
הפנים עצמו אפילו לא זומן לחקירה. המשטרה טרם 

אמרה במה הוא נחשד. בינתיים, אין כל חדש.
סביר להניח שברגע שיוכרז על הקדמת הבחירות, 
במשטרה ייזכרו בתיק ויחדשו את החקירה. זה קרה 
במשך  האחרונות.  הבחירות  מערכות  בכל  לליברמן 
התעוררו  הם  רדומים.  היו  נגדו  החקירה  תיקי  שנים 
מאד  דרך  שזו  כנראה  בחירות.  בתקופת  רק  לחיים 
משונה של הפרקליטות להחזיק אישי ציבור עם נורת 

אזהרה דולקת מעל ראשם.
הובילו  השנים  ארוכות  החקירות  ליברמן  אצל 
מהם  יצא  והוא  נסגרו  כנגדו  התיקים  מקום.  לשום 
נשמע  אחדות  שנים  שבעוד  הנמנע  מן  לא  בשלום. 
על סגירת התיק כנגד אריה דרעי. עד אז הוא יצטרך 
לעבור כמה מערכות בחירות כשברקע תלויה ועומדת 

כנגדו חקירת משטרה.
לוותיקי  כולל  אחד,  לאף  ממליץ  הייתי  לא 
הסוקרים, לחזות את עתידה של ש"ס כשהיו"ר שלה 
נגמר  זה  קודמות  בפעמים  בחקירות משטרה.  נמצא 

בזינוק מטאורי בניגוד לכל הסקרים המוקדמים.

בשורה 
התחתונה: שר 

חרדי, שמעולם 
לא ישב בישיבת 

קבינט עשה 
השבוע קפיצת 
מדרגה גדולה. 

מעתה, הוא 
נאמן לא רק 

על שר החינוך 
שהפך אותו לבן 

ברית פוליטי. 
גם נתניהו יודע 

שבשעת צרה 
פוליטית, לשר 

הבריאות יש את 
המרשם הבדוק 

להורדת כאב 
ראש ממשלה

מכל המתווכים - מאנשי העסקים המקורבים לשני הניצים ועד יו"ר הכנסת - דווקא ליצמן, בן הברית החדש של בנט, הציל לנתניהו את הממשלה. נתניהו וליצמן   )צילום: הדס פרוש, פלאש 90( 
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הדתות  מנהיגי  ב'קונגרס  השנייה  הפעם  דומה  אינה 
באביב  אם  הראשונה.  לפעם   – בקזחסטן  והמדינות' 
תשע"ה חשבתי כי יש ניּכּור משותף מצד הדתות כלפי 
היהודים, באביב תשע"ו חזרתי עם רושם הפוך לחלוטין. 
ההינדואיזם  הבודהיזם,  האסלאם,  הנצרות,  נציגי 
היהודי-ישראלי,  הנציג  את  מכירים  כבר  והטאואיזם 
ידידותיות.  שיחות  איתי  לקיים  בנוח  מרגישים  והם 
חאלד  הנוצרי  הנציג  לי  אומר  לנו",  קודמת  "היהדות 
יותר  מרכזי  מקום  עבורי  לפנות  מתעקש  אקאשה, 
וכשרות.  שבת  על  באוזני  ומתעניין  הקבוצתי  בצילום 
"איך הרבנים שלכם זוכים לחוכמה המיוחדת?" שואל 
אותי יאנג קי-הון, נציג דת בודהיסטית בקוריאה, ומגלה 
הפרלמנט  יו"ר  סגן  אפילו  הגמרא.  בלימודי  בקיאות 

האיראני התגלה כאדם סימפטי.
אחת לשלוש שנים, מתקיים 'הדבר האמיתי': בשנה 
שעברה הגיעו לכאן הראשון-לציון הרב הראשי לישראל 
הגאון רבי יצחק יוסף, מזכ"ל האו"ם באן קי-מון, נסיך 
ערב הסעודית, אייתוללה מאיראן, נשיא קזחסטן ונשיאי 
מדינות נוספות. אחת לשנה מתקיימת ועידה קטנה יותר, 
נשיא  שולח  אליה  באסטנה,  השלום'  ב'ארמון  היא  גם 
יו"ר   ,2 מספר  האזרח  את  נזרבייב  נסורלטן  קזחסטן 
נחשבת  השנתית  הוועידה  טוקייב.  ג'ומארט  הפרלמנט 
אף היא: נוהרים אליה עשרות נציגי דת וחברי פרלמנט 
לצד  ורוסיה,  צרפת  בריטניה,  ובהן  מהעולם,  בכירים 
ערב  איראן,   – ישראל'  'אוהבות  ערביות  מדינות  נציגי 
הסעודית, ירדן, מצרים, פקיסטן ועוד. המטרה היא, על-
פי הנשיא, "לקיים דיאלוג המבוסס על כבוד הדדי ודו-

על  ולהגן  הדת  והסתה בשם  טרור, שנאה  לגנות  קיום, 
ערכי המשפחה". הפעם התכנסה הוועידה תחת הכותרת 

"דתות נגד הטרור". כך על-פי ההצהרה עליה חתמנו.
הקזחים יודעים לתת כבוד: מהרגע בו נחתתי בשדה 
אישי.  עוזר  רוסטאן,  אותי  ליווה  באסטנה,  התעופה 

לצידו נהג-מאבטח ומכונית שחורה. 
האירוע המרכזי היה ביום שנכפל בו כי טוב. בקומה 
מתיישבים  נציגים   77 השלום',  'ארמון  של  השנייה 
טבעת  בצורת  ענק  שולחן  סביב  להם  המסומן  במקום 
עגולה. במרכזו שדה של פרחים מרהיבים בכל הצבעים, 
פרט סימבולי למגוון האנושי הרחב כאן. סביב השולחן, 
הרב  של  נציגו  רחמני,  שחר  הרב   – יהודים  שלושה 
נציג   – מנויילנקו  בוריס  לאו,  הגר"ד  לישראל  הראשי 
השורות,  וכותב  הכהן,  הגר"י  לקזחסטן  הראשי  הרב 
הגר"י  לישראל  הראשי  הרב  הראשון-לציון  של  נציגו 

יוסף.
כ-30 נציגים נואמים, כל אחד בתורו, על חלקה של 
השלום  ב'חזון   – מייצגים  הם  אותה  הדת  או  המדינה 
לפי  מתקתק  האירוע  הקונגרס.  שמוביל  וההרמוניה' 
בזה  הנואמים  את  מזמין  הפרלמנט  יו"ר  השעון. 
מדברים  רובם  דקות.   7 מוקדשות  נואם  לכל  זה.  אחר 

באנגלית, מיעוטם ברוסית-קזחית וערבית. כל הנאומים, 
תם  כי  יחשוב  לארמון  יזדמן  כי  זר  פוליטיקלי-קורקט. 
אפילו  ושלום.  אהבה  רק  יש  והטרור.  המלחמות  עידן 
אבוטוראבי  חסן  מוחמד  האיראני,  הפרלמנט  יו"ר  סגן 
פארד, מספר לנוכחים ש"איראן היא המדינה הבטוחה 
מכל  לטרור  מתנגדים  "אנחנו  ומצהיר:  בעולם"  ביותר 
סוג שהוא". אגב, הוא היחיד מתוך הנואמים שהאריך 
אחת  הוועידה,  ממזכיר  זירוז  התראות  וקיבל שתי  מדי 

בכתב ואחת בעל-פה. 
כלפי  בנימוס  מתנהג  הבכיר,  האיראני  הוא,  ואפילו 
ישראל, שעה שמדובר בשיחות אחד על אחד. מבטינו 
לנו  )הוקצה  החגיגית  הערב  מארוחת  ביציאה  הצטלבו 
השליח  קרנאוח,  שמואל  הרב  בהשגחת  כשר,  שולחן 
תזמורת  לצלילי  שהוגשה  באסטנה(  חב"ד  של  המסור 
הדיבור,  ובסגנון  מקרוב,  במבט  מקומית.  פילהרמונית 
מן  בפוליטיקאי  ולא   – רוחני  במנהיג  מדובר  כי  ניכר 

המניין.
העוזר  בערבית.  אותי  שואל  הוא  מישראל?",  "אתה 

שלו מתרגם את דבריו לאנגלית ואת דבַרי לערבית.
"כן", אני משיב.

"אלוקים רוצה שנחיה ביחד, כל הדתות", הוא אומר.
"לא מספיק לדבר – צריך גם לעשות", אני מעיר.

"איראן מדינה בטוחה ומתנגדת לטרור", הוא משיב.
"נו, הלוואי שכל אזרחי איראן יחשבו כמוך".

הוא התעניין במסורת היהודית. נפרדנו בלחיצת יד.
האם השתכנעתי מהמילים היפות? ממש לא. ובכל-

גם  אך  היסוד,  מן  צבועים  ושכמותו  שהוא  נכון  זאת, 
אם פיהם וליבם אינם שווים, מסר של סובלנות המגיע 
לאוזני הציבור אותו הם מייצגים, שווה בפני עצמו. אולי 

מתוך שלא לשמה – יבוא לשמה.

.2
"רשות  מכריז:  הפרלמנט  יו"ר  מגיע.  האמת  רגע 
הדיבור נתונה לֶרִּבי שלמה מנחם קוק, נציג הרב הראשי 
בורסלינו  שמגבעת  חושב  הוא  מה,  משום  לישראל". 
הופכת את הראש תחתיה לרב בישראל. מלמלתי בשקט 
תפילה קצרה כנהוג במשפחתנו: "ריבון העולמים, היה 

נא מצליח דרכי".
העגול,  השולחן  סביב  הנוכחים  באנגלית.  נואם  אני 
יכולים לבחור לשמוע באוזניות תרגום בקזחית, רוסית, 

צרפתית וערבית.
אלה עיקרי הדברים שאמרתי לא לפני שבירכתי בשם 
הראשון-לציון את נשיא קזחסטן ואת יו"ר הפרלמנט על 
היוזמה החשובה: בכל שבת אנו קוראים בבית הכנסת 
פרשה אחת מן התורה שאלוקים נתן לנו בהר סיני. 613 
המלמדות  מצוות  וחלקן  לבינו,  בינינו  חלקן  מצוות, 

אותנו כיצד להתנהג בין אנשים. 
אלוקים  שנתן  הברכות  את  קראנו  האחרונה  בשבת 
הראשונה  ההבטחה  שלו.  המצוות  על  ששומר  למי 
עוסקת בגשם. אלוקים מבטיח להוריד גשם, כדי שיהיה 

כולם מבינים שזו הבטחה  ושתייה.  אוכל  לנו מספיק 
חשובה, שכן אף אחד לא יכול להתקיים בלי אוכל או 
אם  בארץ".  "ונתתי שלום  השניה:  שתייה. ההבטחה 
אני מבטיח שיהיה שלום   - על החוקים שלי  תשמרו 

בין העמים.
רש"י מבאר: אלוקים מנסה להעביר לנו מסר, לפיו 
מוסיף,  הוא  יותר.  אפילו  מזון.  כמו  חשוב  השלום 
כי אם נשים את כל טובות העולם ביד אחת   חיים, 
בריאות, ילדים, הצלחה   אבל היד השניה, יד השלום, 

ריקה   אין זה כלום. כשאין שלום, הבריאה חסרה.
רוצח  סתם  ביותר.  המסוכן  הוא  הדת  בשם  טרור 
יודע כי מעשיו טועים, אך קשה לו להתגבר, לעומת 
טרוריסט בשם הדת שמרגיש כי הוא מקיים פקודה   

לכן הוא חסר-רחמים ואף פעם לא יתחרט.
של  סוג  לכל  מתנגדת  ישראל  דת  ברורות:  ייאמר 
התורה  לדוגמה    ומילולית!  פיזית  ואלימות,  טרור 
אוסרת עלינו אפילו לכפות גוי להתגייר )בניגוד לדתות 
אחרות(. סובלנות   ההיפך הגמור מטרור   היא אבן 
הוא  בתורה  ביותר  הגדול  הכלל  היהדות.  של  היסוד 

"ואהבת לרעך כמוך". 
את  כיסה  כבד  שלג  כאשר  ברוסיה,  אחד  חורף 
הרחובות, המדינה היתה מושבתת. לא ניתן היה לצאת 
על  להשתלט  הצליחו  לא  העירייה  עובדי  מהבתים. 
משימת פינוי השלג. ראש הממשלה הרוסי הגה רעיון: 
הוא נתן פקודה   כל אזרח חויב לנקות את השלג סביב 

ביתו, וכך החיים חזרו למסלולם. 
אנו יושבים כאן ומייחלים לנקות את העולם מטרור, 
אך קודם עלינו לנקות את עצמנו מפני הטרור   פיזי, 
לבן  להורים,  בכבוד  להתייחס  עלינו  מילולי.  וכמובן 
/ בת הזוג, לילדים, לחברים ולשותפים. הצעד הקטן 
שנעשה אצלנו בבית למען השלום, בוודאי ישפיע גם 

על השלום העולמי.
היהודית:  התפילה  את  החותמת  בברכה  אסיים 
"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל 

ישראל ואמרו אמן".

.3
המסר  ובכן,  אלו?  בנושאים  דווקא  בחרתי  מדוע 
אך  סובלנות,  של  מסר  להיות  צריך  בוועידה  המרכזי 
יש דרכים רבות להגיע אליו. מניסיון למדתי כי נאומים 
משתתפי  לטווח-ארוך.  רושם  מותירים  לא  פוליטיים 
הוועידה מעדיפים לשמוע על הייחודיות של הדת שלנו. 
לכן בחרתי בנאום חיובי בעל מסר של שלום וסובלנות, 
בנוי על יסודות התורה והאמונה: בריאת העולם, מעמד 
הר סיני, תרי"ג מצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, 

שבת קודש, כיבוד הורים.
כששמעתי את מחיאות הכפיים בסוף הנאום, ובפרט 
כאשר יו"ר הפרלמנט הודה לי על הדברים באופן אישי, 
הסתיימה  המשימה  התקבלה.  התפילה  כי  הרגשתי 

בהצלחה, בסיעתא דשמיא. להתראות בשנה הבאה.

שלמה קוק

מתוך שלא לשמה - יבוא לשמה. שלמה קוק בשולחן העגול לצד 66 מנהיגי הדתות והמדינות, בשיחה עם סגן יו"ר הפרלמנט האיראני
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 עד גמר המלאי. בחנויות הנבחרות בלבד. ט.ל.ח.
ההנחות או המבצעים הסופיים יקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי

חגיגת מוצרים 
לחג השבועות 

 מארז זוג
שוקו תנובה
2 יחי׳ X 1 ליטר

 שקית גבינה
לבנה 5%

1 ק״ג

מארז שלישייה שמנת 
מתוקה להקצפה 32%

3 יחי׳ X 250 מ״ל

פרוסות בולגרית
5% פיראוס

200 גרם

גבינת שמנת נפוליאון
עם פלפל חלפיניו 24%

225 גרם

קרם פרש 30% 
 מסדרת השף הלבן

200 גרם

דיאט יופלה 0%
בטעם אפרסק 

150 גרם

 מארז רביעייה
דיאט יופלה 0% 

 בטעמי תות ואפרסק
4 יחי׳ X 150 גרם

 

מארזים מיוחדים

חדש על המדף 

 משקאות פרילי
בטעמי תות ואפרסק

250 גרם

שמנת לבישול 10%
250 מ״ל

 

חדש בכשרות המהודרת

 

חג
מהדורת 
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צוהר ללבבות פועמים

של  'צהר'  ארגון  עם  יחד  העברתי  האחרונה  השבת  את 
יזרעאל,  בעמק  שהתקיים  ייחודי  בסופ"ש  בעלזא,  חסידות 
בואכה העיר נצרת במלון גולדן קראון. הגעתי למקום כאורח 
הרב  של  וכן  'שובו'  רשת  מנכ"ל  גוטרמן  מיכאל  הרב  של 
וולפסון'. המשולש  'קרן  מנהל הפרויקטים של  יוסי שולמן, 
הזה - שובו, קרן וולפסון, וארגון 'צהר' הרימו סופ"ש ארוך 
ומאתגר, שעל הרשמים ממנו אני רוצה לספר בשורות הבאות.

השתתפתי בחיי במאות  ימי עיון, סמינרים, שבתות וכדו', 
כל  ועם  הארגונים,  סוגי  כל  של  המינים,  ומכל  הסוגים  מכל 
הזה,  הסמינר  של  בייחודיות  משהו  אבל  המשתתפים,  מיני 
'שובו',  ברשת  המתחנכים  ותלמידים,  להורים  מיועד  שהיה 

גרם לי להתרגש במיוחד.
אחד  איש  אין  כי  ספק,  כל  לי  אין  'צהר'.  בארגון  נתחיל 
יצטרף  הללו,  הסמינרים  ידי  שעל  שחושב  הארגון,  ממנהלי 
מטרתם  בכלל.  לחסידות  או  בעלזא,  לחסידות  אחד  מישהו 

היא לקרב לבבות בשבת אחים גם יחד.
יש משהו בסגנון החסידי, המרים את כולם טפח מעל פני 
ללב  שמדבר  משהו  זה  הרגש,  השמחה,  הפשטות,  האדמה. 
היא  זו  כי  מודים  הסמינר,  מארגני  גם  מהשכל.   יותר  הרבה 

ה'שיטה' שלהם. לגרום לאנשים הרהורי רגש.
עת  השבת,  במהלך  תפסתי  הקונספט  של  הצלחתו  את 
התקיים סימפוזיון שבו עלו המשתתפים, וסיפרו על חוויותיהם 
מן השבת. על הבמה עלה עמיר, צעיר מירושלים וסיפר שאל 
הללו  "האשכנזים  ציפיות.  הרבה   בלי  הגיע  הוא  הסמינר 
הארוכים,  והפאות  הראש  על  הכובעים  עם  שערים,  ממאה 
לבינם  ביני  אין  כי  בטוח  הייתי  מוזרים.  לי  נראים  היו  תמיד 
מאומה. אין לי שום קשר אליהם. שום שייכות. הם רחוקים 
ממני ואני רחוק מהם. ביפו הרגשתי יותר נעים, וכעת קיבלתי 
סטירת לחי מצלצלת שהבהירה לי שכולנו אחים ושאת כולם 

אפשר וכדאי להכיר".
ואכן, זו הייתה התחושה מהשבת הייחודית הזו. שבת אחים 
גם יחד. מן הרגשה של "יחד שבטי ישראל" במובן הכי רחב 
של המילה. כולם, כולם יכולים לשבת סביב שולחן השבת, 

לדבר, להכיר ולהתחבר לרעיון היהודי המשותף.



בעלזא  חסיד  הסמינר,  מנהל  את  שאלתי  השבת  במהלך 
בעצמו, מנין הגיע הרעיון לערוך את הסמינרים הללו בקונספט 
יפה  רעיון  שאמר  מבעלזא  הרבי  בשם  לי  הסביר  והוא  הזה, 
בעניין. בפרשיות הללו שהתחלנו לקרוא, בספר 'במדבר', אנו 
בעוד  שנקרא  בפרשה  המשכן.  בניית  בנושא  הרבה  עוסקים 

שבועיים, פרשת בהעלותך, אנו קוראים על החצוצרות.
ֲעֶשׂה אָֹתם ְוָהיּו ְלָך  ֶסף ִמְקשָׁה, תַּ י ֲחצֹוְצרֹת כֶּ "ֲעֵשׂה ְלָך, שְׁתֵּ
ֵהן ְונֹוֲעדּו ֵאֶליָך  ֲחנֹות. ְוָתְקעּו, בָּ ע ֶאת-ַהמַּ ְלִמְקָרא ָהֵעָדה, ּוְלַמסַּ
היתה  החצוצורת,  מטרת  מֹוֵעד".  אֶֹהל  ַתח  ֶאל-פֶּ ל-ָהֵעָדה,  כָּ
לקרוא לעם, על מנת להכווין אותם, לתת להם הדרכה, הוראה, 
ציווי וכן הלאה. המפליא הוא, שכתוב שאת החצוצרות של 
משה גנזו, ובכל דור ודור היו צריכים לעשות חצצורות בנפרד.

באותם  יהושע  של  בימיו  ישתמשו  שלא  למה  ומדוע? 
חצוצורות? מדוע כשיבוא משיח צדקנו לא יוכלו להשתמש 
באותם חצצורות. ההסבר הוא, שהחצוצרות מסמלות את דרך 
העברת התורה מדור לדור. השפה והתקשורת ששימשו בדור 
אחד להעברת התורה לציבור, אינם יכולים לשמש בדור אחר. 
התורה  את  להעביר  צריכים  הרוחניים  המנהיגים  דור  בכל 
אל  לדבר  אפשר  אי  לדור שלהם.  המובנים  ובמתודה  בשפה 
העם בדורו של יהושע כפי שדברו אל העם בדורו של משה. 

אחרים.  בדורות  לשמש  יכלו  לא  משה  של  החצוצרות  לכן 
התפקיד של מנהיגי כל דור הוא להכין חצוצרות או חלופות 

לחצוצרות לדור שהם חיים בתוכו.
אם יורשה לי, הוורט הזה מסמל את תמצית ארגון 'צהר'. 
הסגנון  הוא  היום,  של  הסגנון  הדור.  בשפת  העם  אל  לדבר 
ההתרגשות.  את  חסר  בדורנו  בו.  מדברת  בעלזא  שחסידות 
של  תחושות  שבת.  משמירת  רגש  מצוות.  משמירת  רגש 
יהדות. ובחלל הזה נכנס ארגון צהר, ועושה עבודה מדהימה, 

ומחדיר רגש בלבות הצעירים. רגש לדבר שבקדושה.



מוצאים  אנו  התורה.  קבלת  לפני  רגע  כעת  נמצאים  אנו 
התורה.  לקבל  וקריטי  חיוני  ישראל,  בעם  האחדות  שנושא 
במעמד הר סיני נאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד 
התורה,  את  לקבל  כדי  כי  ז"ל  בלב אחד". מסבירים חכמינו 

היה על עם ישראל להיות מאוחד "כאיש אחד בלב אחד".
בשביל  הייתה  מצרים,  יציאת  תכלית  לעצמכם:  תארו 
עם  התורה,  קבלת  של  הגדול  לרגע  מגיעים  וכאשר  התורה. 

ישראל חייב להיות מאוחד, כתנאי קודם למעשה.
עוסקת  כמעט  כולה  במדבר,  פרשת  שלנו,  הפרשה  גם 
בשבטיות והלכידות של עם ישראל. לכל מחנה היה דגל. כל 
שבט היה בנפרד. התורה חוזרת שוב ושוב ומספרת עד כמה 

עם ישראל היה שבטי ונאמן לדגלו, ובכל זאת, כאשר זה הגיע 
לזמן קבלת התורה, כולם היו מאוחדים.

המגזרים  שלמרות  לדורות,  ולימוד  לקח  מכאן  יש 
בהכרח  לא  לאחדות.  להגיע  לשאוף  צריך  עדיין  והמחנאות, 
זה  אם  להיות.  חייבת  אחדות  אבל  לאחידות,  להגיע  חייבים 

היה שייך אז, אין כל ספק שזה שייך גם היום.



בשבועות  חווים  שאנו  הפוליטיים  האירועים  על  ומילה 
וההסברים,  והפרשנויות  המילים  כל  נאמרו  כבר  האחרונים. 
הטורים  וכותבי  הפרשנים  כמה  עד  להיווכח  מדהים  אך 
כל  להתרחש.  שעתיד  מה  על  מאומה  ידעו  לא  המלומדים 

התחזיות והפרשנויות קרסו אל מול מבחן המציאות.
היא  בפוליטיקה  הבעיות  אחת  כי  חכם,  מאדם  שמעתי 
שהעיתונאים שכחו את תפקידם. במקום להיות המסקרים, הם 
הפכו להיות אלו שיוצרים את הפוליטיקה. וכאשר הם מגלים 
שדברים נעשו בלעדיהם, והם לא היו הראשונים שידעו, אזי 
הם  החמצה,  תחושת  ולהרגיש  הכובע  את  לאכול  במקום 
שהדברים  עד  ונמוכה,  אישית  ברמה  לתקוף  צורך  מרגישים 

מגיעים אף לרמת שחיתות.
על כל אחד לדעת את מקומו. ובעיקר לזכור כי "כאיש אחד 
בלב אחד" הוא תנאי לקבלת התורה, בימים ההם ובזמן הזה.

המשולש הזה - שובו, קרן וולפסון וארגון 'צהר' הרימו סופ"ש ארוך ומאתגר בנצרת עילית 
להורים ותלמידים הלומדים ברשת 'שובו'. המסקנה: יש משהו בסגנון החסידי, המרים את כולם 

טפח מעל פני האדמה. הפשטות, השמחה, הרגש, זה משהו שמדבר ללב הרבה יותר מהשכל

הרב בן ציון נורדמן

ילדים לומדים להכין ציציות בבי הספר 'שובו' בנתניה

nordman@jss.org.il :לתגובות



8860*חייגו עכשיו
לקוחות חדשים המעבירים משכורת נטו בגובה 12,000 ₪ ליחיד או 17,000 ₪ לזוג. מתן כל סוג אשראי או כרטיס אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. פרט לכרטיס פלטינום של אמריקן אקספרס.

"תתאים עצמך אלינו"

"מצטערים"

"קח יום חופש"

עבור למזרחי טפחות
ותהנה משירות 'מסביב לשעון' וממגוון יתרונות נוספים

חייב לברר מצב חשבון בלילה?

בנקאי אישי /
נגישות לבנקאי /
מסביב לשעון /

שירות מבנקאי אישי ואנושי

זמינות במגוון ערוצי התקשרות

זמינות 24 שעות ביממה

• כרטיס אשראי זהב או פלטינום ללא דמי ניהול ל-3 שנים
• שירות צ'ק אפ פיננסי • הלוואות בתנאים אטרקטיביים.

תנאים והטבות ייחודיות 
למצטרפים לחשבון:

עבור למזרחי טפחות וקבל:  חשבון מזל וברכה

רוצים לקחת את הבנק לניסיון? עכשיו אפשר
ההצעה לתקופה מוגבלת
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בן  יושבים שמעון  השעה אחת בצהרים. ליד השולחן 
השלוש וגילי בת השנתיים. על  הפנים המתוקים שלהם 
אוכלים  והם  מקטשופ,  שניהם   - צרפתי  +זקן  שפם 
בשמחה רבה את השניצל עם הפירה, בתוספת נדיבה של 

קטשופ, כמובן. 
בשעה שלוש מגיעה בת האחת-עשרה. היא כבר אכלה 
שניצל  לה  מתחשק  נורא  אבל  ההזנה,  של  הצהריים  את 
של אמא. היא לוקחת שניצל וממשיכה לעיסוקיה. בארבע 
מגיעות  והן  חוג  להן  היה  הגדולות,  שתי  מגיעות  וחצי 
מאוחר. אחרי בדיקה של "מה יש חלבי לערב", הן עושות 
בן  חוזר  וחצי  בחמש   . ו"מתבשרות"  הגורלי  הצעד  את 
השמונה מהחיידר. בדיוק היום היה בחיידר אוכל שהוא 
לא אוהב, ומאוד בא לו לאכול את האוכל שיש היום בבית. 
אמא מגיעה אל המטבח בשעה שש ורבע, להתחיל עם 
והיא מגלה שחוץ מזה שהילדים  ארוחת הערב לקטנים, 
כולם חיסלו את השניצלים של הארוחה שתוכננה למחר, 
יש כאן שאלות קשות בענייני בשר וחלב, כי הקטנים כבר 

התחילו לאכול ארוחת ערב... 
היא  פעמים,  מידי  יותר  עצמו  על  חוזר  כשהסיפור 
כל  עם  לעשות  מה  יודעת  לא  שהיא  לגיסתה  מתלוננת 
לחלבי  אחד  שולחנות,  שני  תעשי   "אולי  הזה.  הבלגן 

ואחד לבשרי?" מציעה לה הגיסה באכפתיות.  
היא  שולחנות,  שלושה  לי  יש  כבר  שולחנות?  שני 
השולחן- את  וגם  בסלון  אחד  במטבח,  אחד  משיבה, 

כתיבה הם נידבו למשימה. "נו, זה לא באמת אמיתי".
רבותיי, גבולות של זמני אכילה הם לכאורה דבר מובן 

מאליו, אבל גם כאן לפעמים אנחנו נופלים.
כשרוצים להעמיד בבית גבול ברור ומדויק, אי אפשר 
להסתפק בהצהרות של "כאן יש זמנים קבועים לאוכל". 
החורים  איפה  לראות  הקטנים,  לפרטים  לרדת  צריכים 
אחרת.  בשעה  חוזר  ילד  כל  לבלגן.  שגורמים  הקטנים 
איך מתמודדים עם זה? מתאים לנו שכל אחד יאכל בזמן 
רוצים  לא  מגיע אם  לילד כשהוא  אחר? מה אפשר לתת 
זה  האם  ארוחה?  עוד  ערב  ארוחת  לפני  יאכל  שהוא 

מתאים לכל הילדים?  
את  המרכיבים  לפרטים  לירידה  דוגמא  רק  כמובן  זו 
יכול לעמוד במבחן  כדי לבחון באמת האם הוא  הגבול, 
המציאות או שסתם אנחנו יוצרים לעצמנו עבודה מיותרת. 
למסקנה  הגענו  הנתונים  של  הגיונית  בדיקה  אחרי  אם 
שאי אפשר לעמוד בכלל שהצבנו, עושים חישוב מסלול 

מחדש מה כן מתאים לנו.

חרוצות  נשים  שתיהן  ידידות.  שתי  הן  ושרה  דבורה 
ויעילות. אצל דבורה שעת ההשכבה מתחילה כבר מחמש 
את  ומשכיבה  בנחת  הילדים  את  מאכילה  היא  בערב. 
הקטנים בשבע, כשהגדולים מעסיקים את עצמם בשקט. 

וכך נוח לה. 
אבל שרה, לעומת זאת, הגיעה למסקנה שאצלה בבית 

השכבה מוקדמת שכזו לא עושה יותר מידי טוב לאף אחד, 
וגורמת לה לעימותים מיותרים עם הילדים. לה למשל לא 
מתאים כבר משעה חמש וחצי להתעסק עם ההשכבה. זה 
הילדים  לזרז את  יותר מאוחר.  לה להתחיל  יותר מצליח 
נרדמים  יותר הם  עייפים  עם הבטחה של סיפור, וכשהם 

יותר בקלות.  
נבחין  הבתים,  בשני  הבוקר  על  נסתכל  שאם  כמובן 
שאצל שרה צריכים לקום מקדם יותר בגלל נתוני הבית, 

ואילו אצל דבורה הבוקר גם הוא מתחיל יותר מאוחר.

צריך  השכבה,  שעת  כמו  גבול  קובעים  כשאנחנו 
מתנהל  בו  לאופי  מתאים  באמת  הוא  האם  להתבונן 
הבית? האם השעה שנקבעה לכל ילד לוקחת בחשבון את 
הצרכים שלו? האם יצרנו סביבת שינה שקטה לאלו שכן 
להתעלם  צריך  השמונה  שבן  או  מוקדם,  לישון  צריכים 
מקולות הצהלה במטבח ובסלון כדי להירדם, ובת החמש 
מהחדר  חטיפים  ורשרושי  כרסום  קולות  לשמוע  אמורה 

השכן ולהירדם לקולם המרגיע...
מחפשים  שהצבנו?  ב"כלל"  היגיון  חוסר  גילינו  ואם 
סדר  גבולות,  בנושאי  מחדש  מסלול  מחשבים  פיתרון, 

וניקיון ומשמעת. 
שמעתי פעם בהרצאה שאלה, למה ילדים לא שומעים 
את ההורים? זה לא שהם לא שומעים להורים, הם פשוט 

לא שומעים א ת ההורים. למה?
בו  בסופר  קניות  לערוך  פעם  לכם  יצא  הסתם  מן 
הקניה  את  שסיימתם  אחרי  האם  רקע.  מוזיקת  מושמעת 
זכרתם מה הייתה המוזיקה שהנעימה לכם את הקניה )וגם 
גרמה לכם לשחרר שקלים נוספים...(? סביר להניח שחוץ 
שאר  במיוחד,  מפותח  מוזיקלי  חוש  עם  מחוננים  מכמה 
כי  למה?  שהתנגנו.  המנגינות  היו  מה  יזכרו  לא  הקונים 
בעל  רקע  להיות  היא אמורה  רקע.  מוזיקת  זו טבעה של 

השפעה מסוימת, אך לא מעבר לכך.
לבדוק  צריכים  ההורים  ההורים,  את  שומע  שלא  ילד 
מוזיקה  מן  רקע,  למעין  הפכו  לא  שלהם  הדיבורים  אם 
בצורה  מתייחסת  באמת  לא  אבל  ומדברת  שמדברת  כזו 
הגיונית וממוקדת לילד ולמה שמתאים לו. כשהורה מדבר 
והגיוני  גבולות בצורה הנכונה מתוך מקום שקול  ומציב 
ומתוך מקום שהוא רואה את הילד, הילד שומע ומקשיב.

בפרקים הבאים נעסוק בעז"ה בנושאים: עיצוב גבולות 
רוחניים לבית, והצבת גבול לילד ה"חולמני". 

שמחה, הצלחה ונחת.

מה קורה כשבני הבית מחליטים להאריך את שעות ארוחת הצהרים לכל היום 
כולו? האם אנחנו לוקחים בחשבון את תנאי הסביבה, כשאנחנו משכיבים את 

הילד לישון בשעה קבועה?

גבול שמת בל יעבורון

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

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



אבל לפעמים יותר חשוב לכם לחסוך

לדאוג למשפחה

זה להשקיע,

לגוון ולדעת גם לארח

בשפע ומבחר

דנונה – כל הטעמים לחגוג בשפע!
כשחוגגים שבועות עם יוגורט דנונה

המשפחה והאורחים נהנים משולחן חג עשיר
עם מגוון יוגורטים טעימים ובריאים
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תודה

זר או קרוב.  ילדינו להגיד "תודה" כשהם מקבלים משהו מאדם  אנחנו מרגילים את 
אבל מתי אנחנו עצמנו אומרים תודה? 

ישנה אגדה על אדם שעלה לשמים וקיבל יחס מיוחד לראות את גרמי שמים. מלאך 
מלווה אותו ומראה לו אולם ענק שבו יושבים מלאכים ליד רשימות, ומחשבים ועורכים 
לו: פה עושים סדר לכל הבקשות  עונה  ואז המלאך  זה?  רשימות. מיודענו שואל: מה 
המגיעות מכדור הארץ, לאלו שמבקשים פרנסה, בריאות, שידוכים, חינוך ילדים וישועה 
בכל ענין. יפה מאד, עונה מיודענו. ממשיכים ללכת, והנה אולם ענק שבו יושבים מלאכים 
מסוג אחר, עם רשימות ומחשבים. לשאלת ידידנו, מה זה? ענה המלאך: פה מכינים את 
בריאות,  שידוך,  למי  פרנסה,  למי  ההוראות  עם  הארץ,  לכדור  חזרה  לשלוח  הרשימות 
הוא  היהודי.  אומר  ומצוין,  מיוחד  סדר  יפה מאד,  וישועות.  ברכות  וכן הלאה,  הצלחה 
ממשיך הלאה בסיור, והנה הוא רואה אולם ענק, באותו גודל של האולמות שראה קודם, 
אלא פה יושב מלאך אחד עם נרגילה וכוס קפה וקורא ספר. שואל ידידנו: מה זה? עונה 
לו המלאך: פה האולם שמחכים ל"תודה רבה" על הברכות שנשלחו מהחדרים הסמוכים, 
אבל לא מגיעות לכאן כל כך הרבה תודות מכדור הארץ, ולכן הסתפקו כאן במלאך אחד. 

כנגד מה הדברים אמורים? 
כשקמה המדינה, אחרי שואה איומה, באו החילונים ו"חטפו" אותה לעצמם, ואנחנו 

כציבור חרדי נשארנו כנגררת אחריהם, עם הרבה טענות עליה. 
לים  אותנו  לזרוק  רצו  ורק  ומהמזרח  מדרום  מצפון,  אותנו  הקיפו  הערביות  האומות 
והקב"ה הרחיק אותם מעלינו, ושוחררו חבלי ארץ שלנו ביהודה ושומרון, וחזרנו לכותל 
המערבי - זכר מבית המקדש, לקבר רחל, למערת המכפלה, לחברון, שכם, יריחו ועוד, 
בזמן ששונאי ישראל נשלחו כפליטים לעבר הירדן והשמחה היתה גדולה. ומי חטף אז 
את חבלי הארץ ששוחררו? אלו היו דור הכיפות הסרוגות. קשה היה להביא את היהודים 

החרדים ליהודה ושומרון.
מספר שנים אחרי זה שוב נפלו עלינו צרות, "מלחמת יום כיפור", וחשבנו שהשמים 
ההזדמנות  את  לנו  נתנו  מהשמיים  תשובה.  בעלי  המוני  אלינו  הגיעו  ואז  עלינו,  נפלו 
ונפתחו  חילונים,  ויישובים  קיבוצים  בני  בתשובה?  חזר  ומי  בתשובה,  ולחזור  לחשוב 

ישיבות של בעלי תשובה. עד כאן עובדות היסטוריות.
יש  ירושלים".  "יום  את  היהודי  והעולם  הארץ  ברחבי  יציינו  הקרוב  ראשון  ביום 
שחוגגים בדרך כזאת או אחרת בתפילות הודיה מסוימות, יש המסתפקים באמירת פרקי 

תהילים כהודיה, ויש כאלו שחושבים שזו חגיגה ציונית או חגיגה של "המזרוחניקים". 



גדול  קהל  עמד  בכותל,  ותיקין  בתפילת  בוקר  לפנות  ירושלים  ביום  השנים,  באחת 
ובתווך עמדו מתפללים ואמרו תחנון בקול  וריקוד,  בכותל בתפילה ואמר הלל בשירה 
רם. עמדתי ליד הגאון הגדול הרב יעקב יוסף זצ"ל, בנו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 
ושאלתי אותו מה דעתו על התופעה. הוא ענה לי מיד: אלו אומרים תחנון - כדי שאלה 

יוכלו לומר הלל והודיה. 
ולעצם העניין, אני לא מטיף לאיש איך לנהוג, ובוודאי לא להגיע למוקטעה עם לבוש 

ירושלמי ולצעוק שם תחת מעטה של אדם חרדי "א-ללה הוא אכבר". 
ישבנו שם לפני השחרור במאה שערים במרתפים ובמקלטים בפחד נוראי עם אמירת 
ובתי  שערים  מאה  שכונת  של  שחיטה  תוכנית  מכינים  שהערבים  ידענו  ולא  תהילים, 
אונגרין. בספרו של מפקד ירושלים של אותה תקופה האלוף עוזי נרקיס, "זאת ירושלים", 
הוא מביא מפה שנמצאה בבית ספר לשוטרים ובו תיעוד מדויק של השכונות עם תיאור 
בתי הכנסת שיעלו באש. רק אחרי תום המלחמה הבנו איפה היה נס ההצלה. אז חלק גדול 
מאלה שגרים מהשכונה, אמנם לא נולדו או היו קטנים באותה תקופה, ואילו המבוגרים 

מעדיפם לשתוק ואולי גם לשכוח איפה הם היו באותה תקופה. ה פשוט כפויי טובה.
רחוב שמואל  תושבי  גם  בעבר.  או  בהווה  לתושבי מאה שערים  רק  לא  היא  הטענה 
הנביא, תושבי שכונת פאג"י-סנהדריה, שערי חסד, קטמונים, מוסררה ועוד. כולם ישבו 
ניסים שהקב"ה אכן הביא עלינו  על הגבול המסוכן תוך שעות של חרדה מצפים לנסי 

לבסוף.
החרדיות,  השכונות  ליד  נפלו  וגם  שלחמו  לאלה  גם  הטוב  הכרת  קטן:  משהו  ועוד 

במטרה להציל את תושבי ירושלים. 
כל אחד יעשה את חשבון הנפש שלו לפני שהילד הקטן ישאל: אבא, אתה מבקש ממני 

להגיד תודה. מתי אתה אמרת תודה בפעם האחרונה?
ועוד דבר קטן בשולי הדברים. אנחנו מדברים על ירושלים ושחרור ירושלים. אז אני 
ועידתה  את  ומקיימת  בירושלים  שבוגדת  ישראל,  באגודת  ירושלמית  סיעה  על  תמה 

החגיגית שתתקיים בקרוב, דווקא באוקראינה.

הרב ישראל גליס

לאחר ימי האימה ההם, עלינו להודות לקב"ה על שחרור ירושלים

"רק אחרי תום המלחמה הבנו איפה היה נס ההצלה. אז חלק גדול מאלה שגרים 
מהשכונה, אמנם לא נולדו או היו קטנים באותה תקופה, ואילו המבוגרים מעדיפם 

לשתוק ואולי גם לשכוח איפה הם היו באותה תקופה. ה פשוט כפויי טובה"



שבוע הספר התורני
הגדול בירושלים
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עד יום חמישי, כ"ד סיון תשע"ו )30.6.16(

ביריד תשתתפנה הוצאות הספרים, המוציאות לאור וטובי חנויות הספרים הכוללים את:
• נועם השבת • ספר הספרים • מכילתא • יפה נוף - פלדהיים • דני ספרים • מובייל • בוקי • צ.ב.ר • קורן 
 • אור החיים • מוסד הרב קוק מורשת • שלם- הפצת ספרי קודש • חווה • ספרי הרב עובדיה יוסף זצ"ל
 • ספרי הבן איש חי • שי למורא • קולמוס • סיפרייתי - גיטלר • תפארת ספרים • ברזני- ספרי קבלה
 • קוראים • הפצת הספר הטוב • מכון ירושלים • אביה ספרים • אברמוביץ • אשכול • רובינשטיין • מייזליק

• מחניים  • ספרי חיים ולדר • הופקוביץ • מנוחה פוקס • לשם- ספרי קבלה • ספרי הרב זמיר כהן.
*בחסות ספר הספרים.

ובכל יום הפעלה מהנה 
לילדים ללא תשלום

)בימים א'- ה'(

רביעי כ"ד אייר, 1.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי ב' סיון, 8.6
שעת סיפור עם
הסופר חיים ולדר

בשעה 18:00

חמישי י' סיון, 16.6
שעת סיפור עם

הסופרת מנוחה פוקס
בשעה 18:00

חמישי י״ז סיון 23.6
שעת סיפור עם
הסופר חיים ולדר

בשעה 18:00

חמישי כ"ה אייר, 2.6
מופע ״אבן הברקת״

בשעה 18:00

חמישי ג' סיון, 9.6
מופע

"מים משמים"
בשעה 18:00

ראשון י"ג סיון, 19.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

ראשון כ' סיון, 26.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

שני כ"ט אייר, 6.6
שעת סיפור עם

הסופרת מנוחה פוקס
בשעה 18:00

שלישי ח' סיון, 14.6
שעת סיפור עם 

הסופרת יעל רוטנברג
בשעה 18:00

שלישי ט״ו סיון 21.6
"הנגנגנים"- מופע 
מוסיקלי לילדים

בשעה 18:00

שלישי כ"ב סיון, 28.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

ראשון כ"ח אייר, 5.6
"מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

שני ז' סיון, 13.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

שני י״ד סיון, 20.6
שעת סיפור עם 

הסופרת יעל רוטנברג
בשעה 18:00

שני כ"א סיון, 27.6
מופע הקסמים
של שי נשיא

בשעה 18:00

שלישי א' סיון, 7.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי ט' סיון, 15.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי ט״ז סיון 22.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

רביעי כ"ג סיון, 29.6
מתנפחים ונהנים

בין השעות 15:00-20:00

חמישי כ"ד סיון, 30.6
מופע

"בלש החיות" 
בשעה 18:00

הגיע לקניון סנטר 1 
וכולכם מוזמנים!

w w w. c e n t e r 1 . c o . i  

משהו טוב 
קורא פה...

בס״ד
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אם הייתי במקומו של ליצמן, הייתי הולך השבוע להוציא עין הרע בעופרת )או 
בדוקים, או במרקחת ציפורים, או בשן של חתול. לא יודע, כל מה שמוציא עין 

הרע(.
ולמה? כי גרף הפופולאריות שלו והכניסה שלו למיינסטרים הישראלי, עלה השבוע בעוד 
ובתמים  באמת  שדואג  כזה  שר-בריאות,  סתם  לא  מזמן  כבר  זה  למעלה.  קילומטרים  כמה 
לאזרח הקטן, מבצע ביקורי פתע בבתי החולים ודואג לקנאביס לסובלים. מה פתאום, ליצמן 

ההוא זה כל-כך ליצמן 2015. 
את  עושה  הוא  מתווך.  הוא  כבורר.  הוא משמש  מעל.  דרגה אחת  כבר  הוא   2016 ליצמן 
מה שכולם ניסו ולא הצליחו: הוא מצליח לתווך בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר החינוך 
והאח החדש נפתלי בנט, לאחר שהאחרון איים לשבור את הכלים אם לא יתנו לו את הדרישה 

האחרונה שלו, מזכיר צבאי לקבינט.
וזה לא שהוא כבר לא שר הבריאות, זה לא שהוא כבר לא מבצע ביקורי פתע. הוא כן. אבל 
כבר לא רק, עכשיו הוא כבר עם דריסת רגל עמוקה הרבה יותר במיינסטרים. כעת הוא ורק הוא 
מצליח לפשר, לתווך ולגשר. כעת הוא האשף הפוליטי החדש, ולא רק של הביצה החרדית 

הקטנה, אלא של כלל הציבוריות הישראלית, וזה שמקבל את הכותרות הכי גדולות.
שהיו  אלה  מהתקשורת,  חזק  הכי  הגב  את  שקיבלו  שאלה  הוכיח  שהניסיון  מה?  אלא 
הנסיכים, דווקא להם התקשורת מיהרה להפנות את הגב החזק הזה בדיוק ברגע שהיה בא 
הבחירות  בזמן  בעדו  שנשבו  הענקיים  האהדה  גלי  על  שרכב  האוצר  שר  כחלון,  משה  לה. 
בתקשורת וזכה ל-10 מנדטים, הוא היום אסקופה הנדרסת. אין יום או שבוע שהוא לא חוטף 
בתקשורת הכלכלית ובכלל, ואולי לכן בתקופה האחרונה הוא הוריד קצת את הראש ובחר 

לעבוד בשקט בלי לספק יותר מידי כותרות.
והוא רק דוגמא. אם נסתכל אחורה וגם בהווה, נגלה עוד הרבה מאד דמויות שהיו לרגע 
או שניים הכוכבים הכי גדולים והכי מבוקשים, ורגע לאחר שסר חינם - הפכו לדבר הכי זניח 

ומושמץ.
אז נכון שהוא עכשיו עדיין בפסגה, ליצמן שלנו, אבל עדיין במקומו הייתי הולך לטיפול 

בעופרת נגד עין הרע, לפני שכל זה, חלילה, עלול להתהפך.

ובטוח  מכפישה  וכנראה  חדשה  כתבות  סדרת   10 בערוץ  עלתה  השבוע,  ושוב, 
מגחיכה על החרדים. ומי החתום עליה? שוב, כמה צפוי, אמנון לוי.

אין לי מושג מה נאמר או מה הוצג בה, וה"כנראה מכפישה ובטוח מגחיכה" 
שנכתב מקודם, הוא פשוט הן על בסיס התגובות הרבות שכבר קיבלה הכתבה, והן מהביקורות 
- על הכתבה, שאפילו להם נמאס כבר מהאובססיה ההזויה הזאת של לוי עם  - החילוניות 

החרדים. 
קשה למנות את מספר הפרויקטים, הכתבות והסדרות שעשה לוי על החרדים במהלך 30 
השנים האחרונות, והמופרך שבזה הוא שלמרות שכבר הרבה מאד שנים הוא לא משמש ככתב 
לענייני חרדים )תפקיד בו כן החזיק בעיתון "חדשות" ז"ל(, הוא מוצא בכל פעם, בכל סדרת 
כתבות שהוא כותב או מצלם, את ההזדמנות לעשות שוב עוד משהו על החרדים. ותמיד-תמיד 

באותה צורה: להציג אותנו כהזויים, מוזרים, וטיפוסים חשוכים - וזה עוד במקרה הטוב.
מה הסיפור שלו? 

את זה בדיוק ניסיתי לפני 7 שנים לבדוק, בתחקיר קטן שעשיתי בזמנו )ושתבינו, זה היה 
לפני 7 שנים, וזה המשיך בדיוק באותו קו ב-7 השנים שעברו מאז ועד היום(. הוא עצמו סירב 

להתראיין אליי אז, אבל שוחחתי עם הרבה מאד אנשים שמכירים אותו. 
קדומות",  ודעות  פופוליזם  לטובת  העיקר  של  אחוז  מאה  להחמיץ  הצליח  לוי  "אמנון 
סדרת  מתוך  שנים.  כמה  לפני  מתכניותיו  אחת  על  'ידיעות'  של  התקשורת  מבקרת  כתבה 
התחקירים שלו שפורסמה באותה שנה, אחוז גבוה ובלתי פרופוציונאלי של תחקירים, היה 
על החרדים. "בשבועות האחרונים התחקירים שלו התמקדו במעלים מס חרדי, בטקס חליצה 
בעברו  שלוי,  היא  המצטברת  התחושה  מגיוס.  שמשתמטים  ובחרדים  בפשקווילים,  חרדי, 
כתב לענייני חרדים, שמר את המקורות שלו משנות ה-80 ומאז לא טרח לעדכן את רשימת 

הטלפונים בסלולרי", כתבה אז המבקרת.
לוי עצמו, אגב, כתב מאמר תגובה לאותה ביקורת חריפה נגדו, וכך כתב: "בביקורת עליי 
נכתב כי 'אמנון לוי החמיץ מאה אחוז של העיקר לטובת פופוליזם ודעות קדומות'. הכותבת 
מאשימה אותי בדעה קדומה נגד החרדים, והיא מלמדת אותי שיש גוונים בחברה החרדית, לא 
רק שחור לבן. את זה היא כותבת לאדם שהקדיש שנים של מחקר עיתונאי לחברה החרדית, 
למד אותה על בוריה, ובמשך שנים הגן עליה בויכוחים ציבוריים. הרי גם בנושא חוק טל, 
נגד החרדים בעניין הצפירה  גיניתי את ההסתה  בין החילוניים היחידים שהגנו עליו.  הייתי 

ביום הזיכרון, ובעוד עשרות עניינים אחרים. אותי צריך ללמד על גוונים ברחוב החרדי?"
על כך יש לציין ולומר, שאכן בזמנו, לפני 30 שנה, נודע לוי כעיתונאי שלעיתים הוגן, וגם 
בספר שהוציא שבר כמה מיתוסים שליליים עלינו, החרדים, אבל בשנים האחרונות לא ראינו 

איזושהי הגנה מיוחדת מצדו על החרדים, ולעומת זאת - דברים אחרים ראינו גם ראינו. וזה 
לא שהוא תוקף בשנים האחרונות את החרדים. עם התקפות אנחנו יודעים להסתדר היטב. הוא 
פשוט מגחיך אותנו. מוצא את הדברים הכי איזוטריים וביזאריים, את הדמויות הכי שוליות, 
את הסיפורים שאף חרדי רגיל לא מכיר, והופך אותם לכותרת ראשית, כזו שכביכול מייצגת 

אותנו. וזה הכי מקומם.
ח"כ ישראל אייכלר היה בזמנו ידיד טוב של לוי, והוא סיפר לי עליו כך: "אמנון לוי היה 
גרוסמן ממפלגת מפ"ם. כבר בתקופה  בצעירותו עוזר פרלמנטרי, של חברת-הכנסת חייקה 
ההיא שאל אותי לוי, מדוע אנחנו החרדים לא משרתים בצבא. שאלתי אותו אם הוא רוצה 
לשמוע את מה שכולם אומרים או את האמת, והוא אמר לי - את האמת. אמרתי לו, אם היית 
ופאות, שאף היו מהווים את הרוב בצבא, היית  זקן  ואיתך היו משרתים אנשים עם  בצבא, 
משרת? הוא ענה לי שלא, ולא רק זה אלא שהוא אף היה מקים צבא חילוני נגדנו. אמרתי לו: 
אם א ת ם לא רוצים שנהיה בצבא איתכם, גם א נ ח נ ו לא רוצים להיות בצבא איתכם. אבל 

אנחנו, לפחות, לא מקימים צבא נגדכם. כבר אז הייתה ללוי אג'נדה ברורה כנגד החרדים".

מסכת  סיום  עם  נשים,  סדר  את  היומי'  'הדף  לומדי  סיימו  השבוע  רביעי  ביום 
קידושין, ועברו ללמוד את מסכת בבא קמא, הראשונה מסדר נזיקין. 

ארבעה חודשים עמוסים לפניהם, של לימוד קי"ט הדפים של מסכת בבא קמא. 
מזל טוב על הסיום, ושיהיה בהצלחה על התחלת המסכת החדשה.

חוץ ממסכת חדשה ב'דף היומי', פותחים השבוע גם חומש חדש, חומש במדבר. 
"איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו... מנגד סביב לאהל מועד יחנו", אומר 

הפסוק בפרשה.
למה התורה חוזרת פעם נוספת בפסוק על המילה 'יחנו', שהיא לכאורה, מיותרת?

הסביר ה"הרי בשמים": בעבודת ה', הכלל הוא שככל שאדם מרגיש שהוא יותר רחוק, הוא 
קרוב יותר, ואילו כאשר אדם מרגיש קרוב לעבודה, כלומר שהוא חושב שמצבו הרוחני טוב, 

זה דווקא מוכיח על ריחוק. 
וזו אם כן כוונת הפסוק: כל זמן שנחוש עצמנו "מנגד", כלומר, לכאורה רחוקים מן הקב"ה 
וממילא מבקשים להתקרב ולהתחזק, דווקא זה האות לכך ש"סביב לאהל מועד יחנו", כלומר 

שאנחנו דווקא קרובים מאד לקב"ה.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהצטננתם? בסופ"ש היה קר, ואז גשם בשבת, ובראשון חם, ובבית קר - יש מזגן, 
ויוצאים החוצה ושוב חם, ומזיעים, ונכנסים לרכב ולמזגן ושוב קר. אז מה הפלא 

שמצטננים.

בלי עין הרע

חמש יחידות // חנני בלייך
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סגירת 
מעגל

יעקב אמסלם

תצלום אויר של האיזור בו התרחש קרב סולטאן יעקב.
בתמונות משמאל: החיילים הנעדרים, זכריה באומל, צבי 

פלדמן ויהודה כץ
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הקרב: 34 שנים לאחר קרב 
הדמים ב'סולטאן יעקב' שעיצב 
את הלכי הרוח בצה"ל, החליט 
השבוע נשיא רוסיה להיעתר 

לבקשת מדינת ישראל ולהשיב 
את הטנק עמו נלחמו חיילי צה"ל 

באויב הסורי והועבר למוזיאון 
ברוסיה  השחזור: אלוף משנה 
אהוד בכר, מגיבורי הקרב, משחזר 
בראיון ל'כל ישראל' את הרגעים 

הדרמטיים בקרב בו נפלו 20 
חיילים ונפצעו עשרות, ואשר הפך 
ברבות הימים לאבן דרך בלימוד 

תורת הלחימה בצה"ל  הדרמה: 
"עשינו פעולות שהן לא שגרתיות 
לחיל התותחנים – יצרנו שדרת 

אש עם 200 תותחים ו-8000 
פגזים ב-20 דקות"  וההאשמה: 
אחות אחד הנעדרים מהקרב ל'כל 
ישראל': "הטנק ילך למוזיאון אבל 
שלושת החיילים - זכריה באומל, 
צבי פלדמן ויהודה כץ, שנשלחו 
למלחמה יישארו בגדר תעלומה"
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בזיכרונו  שנחקק  קרב  זה  היה 
של כל ישראלי שחי בשנים 
אלו, קרב שעורר פולמוס 
המחיר  בעקבות  נוקב 
והתנהלות  שגבה  הכבד 
בשטח.  בצבאי  הפיקוד 
לאחר  המעגל  נסגר  השבוע 
יוחזר  כי  הוחלט  כאשר  שנים,   34
הטנק ממלחמת לבנון הראשונה, טנק שהיה 
יעקב'',  ''סולטאן  המדובר,  בקרב  מעורב 
שניים   ,30 עוד  נפצעו  חיילים,   20 נהרגו  בו 
נפלו בשבי, ועוד שלושה שעד היום נכללים 
שאין  נעדרים  חיילים  של  הכואבת  ברשימה 
בידי מערכת הביטחון מידע מה עלה בגורלם. 
הטנק, שנפל בידי הכוחות הסורים במהלך 
לרוסיה  השנים  במהלך  הועבר  הלחימה, 
נשיא  במוסקבה.  השריון  במוזיאון  והוצב 
השבוע  בתחילת  חתם  פוטין  ולדימיר  רוסיה 
על צו נשיאותי, שהיווה את האישור להחזרת 
 - הנעדרים  "למשפחות  ישראל.  לידי  הטנק 
זכריה באומל, צבי פלדמן ויהודה כץ", אמר 
"אין  השבוע.  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
כבר  אליה,  לעלות  קבר  וחלקת  מהבנים  זכר 
העדות  הוא  הטנק  שנים.  וארבע  שלושים 

היחידה מהקרב".



ובתי  נשתברו  קולמוסים  נכרתו,  יערות 
הדפוס עבדו שעות נוספות במהלך 34 השנים 
מאז התרחש הקרב על אדמת לבנון. אינספור 
לצד  שבוצעו  ושחזורים  זיכרונות  תיעודים, 
תחקירים וספרים שנכתבו בניסיון להבין מה 
בקרב  צה"ל  שספג  הכואבת  לתבוסה  גרם 
שהביא לנסיגת כוחות צה"ל מאזור הלחימה 
ומעל הכל להיעדרם של שלושת חיילי צה"ל: 
שעד  פלדמן  וצבי  כץ  יהודה  באומל,  זכריה 
עצם היום הזה אין קצה חוט מה עלה בגורלם.
מלחמת לבנון הראשונה או בשמה הרשמי 
מהקשות  הייתה  הגליל",  שלום  "מבצע 
שידעה מדינת ישראל. שנים רבות שהו כוחות 
הטרור  בארגוני  ונלחמו  הגבול  בקו  צה"ל 
בשנים  ההערכות,  פי  על  סוריה.  ובראשם 
לסירוגין  צה"ל  נלחם  בהם   1982-2000
חיילי   1,216 נהרגו  בלבנון,  שונים  באזורים 
לבנון  במלחמת  חיילים   654 מתוכם  צה"ל, 
במלחמה  נהרגו  חיילים   562 ועוד  הראשונה 
ברצועת הביטחון )שטח בדרום לבנון הסמוך 
לגבול עם ישראל שבו שהה צה"ל מיוני 1985 

ועד לנסיגה לגבול הבינלאומי בשנת 2000(.
למלחמת  שקדמו  האופרטיביות  בתכניות 
קרב  התרחש  בו  לאזור  קראו  הגליל'  'שלום 
זה  היה  הקטנה".  "המיתלה  יעקב'  'סולטאן 
לרכסים  תחת  לבנון,  בעומק  ונמוך  צר  אזור 
הגבוהים ובסמוך לבקעת הירדן. השטח היה 
נגזר  ומכאן  יעקב'  'סולטאן  לכפר  מדרום 
שמו של הקרב המדמם. שטח זה היה כאמור 
בעייתי ללוחמת שריון בשל תעלות ההשקיה 
החוצות אותו ובשל שליטת הרכסים ממזרח 
התכניות  בשלב  ובאש.  בתצפית  וממערב 
לא  כי  המטכ"לי  לדרג  ברור  היה  למלחמה, 
ניתן יהיה להיכנס לאזור ללא כיבוש הרכסים 
הגבוהים שהיו כאמור עמדת אש נוחה לאויב. 
לבסוף, קרה הגרוע מכל: ביום חמישי 10 
לכיבוש  נערך  צה"ל  כוח  נערך   ,1982 ביוני 
הבקעה עד כביש ביירות ועל פי התכנית, כח 
צה"ל יכנס בלילה ליצור חסימות ולאפשר את 
להיכנס  היו  שאמורים  הכוחות  של  מעברם 
יממה לאחר מכן, בבוקר יום שישי, למתקפה 
מדרום  הסורי  הצבא  כוחות  להדיפת  כוללת 
נשלחו  לפעולה,  מההכנות  כחלק  לבנון. 
להיערך  בכדי  לשטח,  טנקים  גדודי  כאמור 
ללא  בציר  לנוע  ההתקפה  לכוחות  ולאפשר 
יום  בבוקרו של  האויב  חשש ממתקפה מצד 

שישי.
בערב יום חמישי, דיווחו כוחות המודיעין 
אפשר  וכי  סוריים  מטנקים  נקי'  'השטח  כי 
להכניס את הכלים הישראלים לאזור. מאוחר 

מספר  וכי  שגוי  היה  המידע  כי  יתברר  יותר 
לכוחות  והמתינו  באזור  היו  סוריים  טנקים 
הישראליים. רצונם של המפקדים היה לכבוש 
תיכנס  בטרם  לדמשק  המובילה  הדרך  את 
לתוקפה הפסקת האש שנקבעה לשעה 12:00 

בבוקר יום שישי. 
ההיערכות  שישי,  ליל  כן,  שלפני  בערב 
עלתה שלב ומפקד הגזרה המזרחית בלבנון, 
יחידות  לרוב  הורה  גל,  בן  אביגדור  האלוף 
אוגדה 90 להתחמש ולתדלק ולהיות מוכנות 
להתקדמות עם שחר, ולחטיבה 399 להתקדם 
קילומטר  )כ-2   "40 "מיכה  ציר  את  ולתפוס 
טס  ערב,  באותו  יעקוב(.  לסולטאן  מדרום 
מפקד הגזרה בן גל לפיקוד צפון, שם העביר 
ראש  לימים   – ברק  אהוד  לסגנו  הפיקוד  את 
ממשלת ישראל – ובכך תמו ההכנות למבצע. 
עוד  תתפוס   399 שחטיבה  הייתה  התכנית 
באותו לילה עמדה בדרך אותה תעבור בבוקר 
אוגדה 880 בדרכה צפונה לכבוש את הכביש 
המיועד ולבצע חסימות שלא יאפשרו שיגור 
הועמד   399 לחטיבת  ישראל.  לשטח  טילים 
עירא  של  בפיקודו  המילואים  טנקי  גדוד 
מדרום  העמדה  את  לתפוס  שהונחה  אפרון 
דיווחים  על  בהתבסס  יעקב'  'סולטאן  לכפר 
דיווחים  מהאזור,  נסוג  הסורי  הצבא  לפיהם 

שכאמור התבררו כשגויים.
לימים, יספרו הלוחמים כי ההרגשה הייתה 
כי אין אויב באזור. בשעות הערב, סמוך לשעה 
באיטיות  לנוע  הישראלי  הכוח  החל   ,20:00
לציר  הכוח  עלה   24:00 ובשעה  בשטח 
המרכזי בדרכו לתפיסת עמדה לקראת הבוקר. 
אחת ההנחיות שקיבל הכוח הייתה לא לפתוח 
פעלה  ובאזור  מאחר  וודאי  לזיהוי  עד  באש 

גילה  יותר  מוקדם  נוספת.  ישראלית  חטיבה 
לילה של הצבא  חניון  ישנו  באזור  כי  הגדוד 
הסורי בו היו טנקים ונגמ"שים, לאחר דיווח 
להמשיך  הוראה  החיילים  קיבלו  לממונים, 

בתנועה צפונה. 
גל,  בן  אביגדור  הגיס  למפקד  זה,  בשלב 
וברשת הקשר  האיטית,  הפריעה ההתקדמות 
הוא קרא לזרז את התנועה: "אני במקומך עם 
ג'יפ הייתי מבצע את זה לבד לפני 4 שעות", 
הכוח  אפרון.  עירא  הגדוד  למפקד  אמר  כך 
ובד בבד נשתנתה משימתו.  זירז את תנועתו 
חסימות  ליצור  הגדוד  אמור  היה  תחילה  אם 
שבשעת  הרי  בבוקר,  הכוחות  כניסת  לקראת 
הכוחות  את  לרכז  המפקדים  העדיפו  לילה 
אש  על  לשלוט  יוכלו  בו  בשטח  ולהתמקם 

שעשויה הייתה לצאת מכיוון סוריה. 
ישראלים  טנקים  השתבש:  הכל  וכאן 
ג'בל  יד  על  דרומית,  שחנו   943 מחטיבה 
לאחר  הגדוד  לעבר  באש  פתחו  ערבה, 
נפגעו  מהאש  סורי.  בכוח  מדובר  כי  שסברו 
חמישה  ונהרגו   362 גדוד  של  טנקים  שני 
להמשיך  היא  שניתנה  ההוראה  שריונאים. 
בתנועה ולהעביר את הטיפול בנפגעים לדרגי 
שאתה  מהר  הכי  זה  את  "תעשה  הרפואה. 
המודיעין  מכח  נמסר  כך  נקי",  הציר  יכול, 

לגדוד שהתקרב למלכודת האש.
פקודיו  עם  יחד  נכנס  עירא,  הגדוד  מפקד 
טובלנו'.  'משולש  שכונה  המסוכן,  לאזור 
עמדתו  עקב  גבוה  בסיכון  היה  זה  אזור 
הנחותה ביחס להרים הגבוהים שהקיפו אותו 
דקות  נוחה.  תצפית  לאויב  אפשרו  ואשר 
לאחר כניסת הכוחות לאזור, בסביבות השעה 
)נגד  נ"ט  אש  נפתחה  בוקר,  לפנות   01:00

התברר  לימים  הגדוד.  לעבר  כבדה  טנקים( 
כי  בוודאות  ידעו  לא  הסורים  הכוחות  גם  כי 
מדובר  כי  וחשבו  ישראלים  בכוחות  מדובר 
בטנקים סורים נסוגים, אך ההתרחשות קודם 
לכן כאשר נורו טילים מ'כוחותינו' והמהומה 
שהתחוללה במקום, הביאה להבנה כי מדובר 

בכוחות ישראלים. 
מפקד הגדוד, עירא אפרון, הורה לכוחותיו 
לחמוק  בכדי  קדימה,  במהירות  להמשיך 
בשלב  ידע  לא  הוא  שגם  אלא  האש,  מטווח 
וכי  יותר  גדול  הסורי  הצבא  מתחם  כי  הזה 
כך  שיימלטו,  לאן  הכוחות  את  תשיג  האש 
בעצם הגיעו הכוחות ל'מיתלה הקטן' הפותח 
את שורות אלו, ושם היה הגדוד מוקף ונצור, 
נגמ"שים, מול כוחות הצבא  ושני  14 טנקים 
הסורי להם היה יתרון במיקומם העליון. הזמן 
מספר  של  השבתתם  עם  גבר  והכאוס  חלף 
דרכם  את  חסמו  אשר  האש,  בעקבות  טנקים 

של הטנקים הנוספים מהגדוד. 
שכשלו,  חילוץ,  ניסיונות  מספר  לאחר 
וביקש  החטיבה  למפקדת  הגדוד  מפקד  פנה 
לא  שבחטיבה  אלא  כוחותיו.  בחילוץ  סיוע 
והן  תחמושת  מבחינת  הן  לכך,  ערוכים  היו 
במשך  כוחות  הוציאו  ולא  תנועתית  מבחינה 

כל הלילה. 
המשיכו  הסורי  הצבא  כוחות  לבינתיים, 
שניסה  הגדוד  את  קרוב  מטווח  לתקוף 
להיחלץ מהתופת. מה שמנע את התקרבותם 
של הכוחות הסורים, הייתה ארטילריה כבדה 
החיילים  מן  חלק  צה"ל.  ידי  על  שנורתה 
ורק  סמוכים  בבתים  הלילה  במהלך  הסתתרו 
לקראת אור ראשון של בוקר, התחוורה תמונת 
נתונים  הישראלים  הכוחות  הקשה:  המצב 

מפקד הגדוד, עירא אפרון, הורה לכוחותיו להמשיך במהירות קדימה, בכדי 
לחמוק מטווח האש, אלא שגם הוא לא ידע בשלב הזה כי מתחם הצבא 

הסורי גדול יותר וכי האש תשיג את הכוחות לאן שיימלטו, כך בעצם הגיעו 
הכוחות ל'מיתלה הקטן' הפותח את שורות אלו, ושם היה הגדוד מוקף 
ונצור, 14 טנקים ושני נגמ"שים, מול כוחות הצבא הסורי להם היה יתרון 

במיקומם העליון. הזמן חלף והכאוס גבר עם השבתתם של מספר טנקים 
בעקבות האש, אשר חסמו את דרכם של הטנקים הנוספים מהגדוד

יוחזר בקרוב לישאל. 
הטנק הישראלי שנפל 

בקרב, במוזיאון ברוסיה
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לבצע  ניסיונות  נעשו  השנים  במהלך 
תחקירים, בעיקר מצד בני משפחות הנעדרים 
מה עלה בגורל יקיריהם, אך הטענה הכללית 
העולה מצד הנוגעים בדבר, היא כי ברשויות 
מטייחים את המקרה. תחיה היימן אחותו של 
- יהודה כץ – אומרת בראיון  אחד הנעדרים 
אחד  היה  הזה  "המבצע  כי  ישראל'  ל'כל 
רצה  לא  אחד  ואף  העם  בתולדות  הכושלים 

לקחת עליו אחריות". 
קונספציה  שהיא  איזו  "הייתה  לדבריה, 
יהודי  עלמין  בבית  קבורים  שהנעדרים 
נכון".  כלא  התברר  שלבסוף  מה  בדמשק, 
לאחר  המשמעותית  התקופה  את  לטענתה, 
"בשנים  'פספסו',  הביטחון  כוחות  המלחמה 
ולכן  הארונות  בתוך  שהם  חשבו  הראשונות 
ופספסו את התקופה הכי מכריעה.  לא בדקו 
בתחתית  נשארו  תמיד  יעקב  סולטאן  נעדרי 

הרשימה". 
רגב  גיל  אכ"א  ראש  הקים   2004 בשנת 
צוות  וייס  ישראל  הראשי  הצבאי  והרב 
מסקנותיהם  שכל  התברר  "לימים  חקירה, 
ושונות  מתוקנות  עדויות  על  מבוססות  היו 

הנעדרים  על  להכרזה  ולהביא  לסייע  בכדי 
כחללים". משפחת כץ הגישה עתירה לבג"ץ 
עליהם  ההכרזה  את  לעצור  החליט  ובג"ץ 
"בג"ץ  נודע.  לא  קבורתם  שמקום  כחללים 

הבין שאין פה קייס לצה"ל".
שגדי  מאז  כי  היימן  מציינת  זאת  עם 
שצריך  הבין  "הוא  לתפקידו,  נכנס  אייזנקוט 
ובעקבות  מהתחלה  בסיפור  ולטפל  לעצור 
אצלו  השינוי  מרוסיה.  הטנק  גם  מובא  זה 
מחוץ  לחשוב  מוכן  היה  הוא  בחשיבה.  היה 
חשבו  לא  עכשיו  שעד  מהלכים  על  לקופסה 
עליהם. 34 שנים זה מספיק בכדי לראות היכן 

טעינו".
הממשלה  וראש  הרמטכ"ל  עם  "שוחחתי 
טוב  לתקשורת.  שיצאה  ההודעה  בטרם 
וראוי שהוא יבוא לארץ, אבל אני לא חושבת 
רוצים  אנחנו  הבאתו.  בעקבות  יותר  שנדע 
הטנק  חללים,  חלילה  או  חיים  הנעדרים  את 
שנשלחו  חיילים  שלושה  אבל  למוזיאון  ילך 
למלחמה, ישארו בגדר תעלומה. לא מפקירים 

ככה חיילים".


אחות הנעדר: "המבצע – אחד 
הכושלים בתולדות העם"

כאשר  במשולש  ונצורים  נחיתות  בעמדת 
מעליהם כוחות סורים יורים אש כבדה.

למפקד הגדוד עירא אפרון התברר באותו 
לחילוצו.  רלוונטית  תכנית  כל  אין  כי  שלב 
שניסתה  החטיבה  של  אחר  מגדוד  פלוגה 
להתקרב לאזור ולחלץ את הנצורים, נתקלה 
באש סורית כבדה וספגה אבידות קשות: 11 
הרוגים ו-33 פצועים. לכך התווספה העובדה 
הגזרה  לפיקוד  נכנסה  הבוקר  בשעות  כי 
לאחר  שעות  אמורה  שהייתה   880 אוגדה 
מכן לחלוף לאורך הציר על לכיבוש הכביש 
הצבא  שהפצצות  אלא  לביירות,  המוביל 
 880 אוגדה  התכניות.  את  שיבשו  הסורי 
יצרו  הפיקוד  וחילופי  לנהוג  כיצד  ידעה  לא 
החליט  קציניו  עם  בהתייעצות  רב.  בלבול 
מפקד הגדוד לחלץ את הכוחות בנסיגה תוך 
ארטילריה  שהמטירו  תותחנים  בסיוע  חיפוי 

כבדה על האזור. 
אהוד  משנה  אלוף  הופקד  התכנית  על 
בכר. בשעה 08:45 ניתן האות והחלה נסיגת 
כבדה  הנחתת הרעשה  תוך  הכוחות מהאזור 
אותה  הארטילריה  באמצעות  המתחם  על 
קרוב  ההפגזות,  במהלך  בכר.  אהוד  הוביל 
למאתיים קנים יצרו "ארגז אש" באורך כ-4 
 20 במשך  פגזים  כ-8,000  וירו  קילומטרים 
מפקד  הודיע   09:06 בשעה  הנסיגה.  דקות 

הגדוד בקשר: "אני בחוץ". 
מתוך כ-16 טנקים ונגמ"שים של הכוחות 
הנצורים שהחלו בנסיגה, כעשרה כלים יצאו 
ללא פגע בעוד ש-6 כלים נפגעו במסע הנסיגה 
ברמות חומרה שונות. במהלך הנסיגה נהרגו 

ארבעה לוחמי צה"ל ושישה נפצעו.
שני טנקים שיעסיקו את הציבור הישראלי 
עוד שנים רבות לאחר מכן, היו אלו שנותרו 
היו  בו  אחד  טנק  הנסיגה.  במהלך  מאחור 
ליברמן  אריק  שי,  חזי  חיילים:  ארבעה 
שבויים,  בחילופי  יותר  מאוחר  שהוחזרו 
לא  היום  שעד  פלדמן  וצבי  באומל  וזכריה 
ידוע מה עלה בגורלם. הטנק הנוסף היה של 
זוהר ליפשיץ ויהודה כץ. גופתו של ליפשיץ 
ואילו  הסורים,  ידי  על  יותר  מאוחר  הוחזרה 
התותחן יהודה כץ הוגדר גם הוא כנעדר וכמו 
נודע  לא  אודותיו  על  גם  האחרים,  השניים 

דבר.

"זו הייתה החלטה קשה"
אלוף  בתפקיד  המלחמה  בזמן  "הייתי 
משנה, שירתתי בחיל תותחנים ולתפקיד שלי 
האוגדה  של  סיוע  מפקד  כובעים:  שני  היו 
שפעלה בגזרה הזו, ומפקד אגד של 4 גדודי 
אלוף  פותח  כך  תחתיי",  שפעלו  תותחנים 
ישראל'.  ל'כל  הראיון  את  בכר  אהוד  משנה 
המזרחי  השטח  היה  אליו  שנכנסו  "השטח 
מאוד  שטח  בתנאי  שהתאפיין  הגזרה  של 
המשימה  כאשר  פעלנו  הזו  בגזרה  בולטים. 
לשתק  בכדי  קילומטר   40 לטווח של  להגיע 
הצבא  )בידי  הסורי  הצבא  מצד  האש  את 
הסורי לא היו טילים למרחק של מעל ל-40 
דיוויזיה  ישבה  שלנו  בגזרה  י"א(.   – ק"מ 
)יחידת צבא סורית( והמשימה הייתה להגיע 
לטווח של 40 קילומטר. זה מה שצה"ל תכנן 

בגזרה שלנו". 
בכר מבהיר בתחילת השיחה, כי מניסיונו, 
כל תכנית צבאית היא בסיס לשינויים, "האויב 
זו  אבל  חושבים,  שאנחנו  כמו  מתנהג  לא 
זו  בטווח.  כוחות  הייתה המשימה. להשמיד 
הייתה המשימה הראשונית מתחילת הלחימה 

שהגיעה מצד הדרג המדיני".
שכותר  הגדוד  )מפקד  עירא  של  "הגדוד 
בעומק לבנון – י"א( לא נלחם עד שקיבל את 
המשימה בערב ה-10 ביוני. אנחנו היינו אחרי 
הדוויזיה  את  והשמדנו  לחימה  של  יומיים 

שהייתה בנסיגה לכיוון דמשק".
בשיחה  בכר  עוצר  רגעים  מספר  לאחר 
לכניסת  שקדמו  המהלכים  את  ומשחזר 
הכוח למלכודת. "עירא קיבל נקודה מסוימת 

זה  ואחרי  כוחותינו.  עליו  ירו  בדרך  להגיע, 
הוא המשיך למקום של החסימה. הוא הגיע 
במהלך הלילה הזה לאזור החסימה אבל שם 
לעבר  הלאה  המשיך  הוא  באש,  עליו  פתחו 
החלה  האש  באש".  עליו  שפתחו  המקום 
הפתיח  זה  היה  בכר,  ולדברי  הלילה  בחצות 
ארוכות,  שעות  שנמשכה  הקשה  ללחימה 
ארבע  מאוד.  קשה  קרב  שם  היה  "לעירא 
מהאוויר.  עזרה  שום  בלי  לחימה  של  שעות 
רבה  ובגבורה  לב  באומץ  אותה  ניהל  הוא 
גובה  בהפרשי  וואדי  בתוך  נמצא  כשהוא 
נכנס  שהוא  התברר  בדיעבד  מטר.   300 של 
בתוך המתחם של הצבא הסורי שבו היו להם 

טילים נגד טנקים". 
מאזין  בבסיס,  זו  בשעה  שנמצא  בכר, 
חירום,  למצבי  סיוע  כמפקד  תפקידו  מתוקף 
בשטח.  שפעלו  החטיבות  מפקדי  לרשתות 
בשעה שנפתחה האש, שמע בכר את חילופי 
הדברים והחליט עצמאית לרכז את הגדודים 
 2 "בסביבות  בשטח.  פיקודו  תחת  שהיו 
קשה,  מאוד  קרב  מנהל  אותו  שמעתי  וחצי 
התחמושת אזלה לו. החלטתי על דעת עצמי 
לנסות לדבר איתו למרות שבדרך כלל אני לא 
מדבר איתו ישירות. הוא דיבר באותו זמן עם 
מפקדי הפלוגות, ובגלל שהוא היה עסוק הוא 

ביקש ממני לרדת מהקו". 
בכר  הצליח  מכן,  לאחר  שעתיים  רק 
עזרתו,  את  להציע  וניסה  עירא  עם  לשוחח 
"שאלתי אותו איפה הוא נמצא בשביל לסייע 
השטחים  לכיוון  יורה  שאני  קבענו  ואז  לו. 
תאורה  של  אחד  פגזים.  של  סוגים   2 הללו 
נמצא.  הוא  איפה  יזהה  וכך  זרחן,  ואחד של 
ברבע לארבע התברר לי שהוא נמצא 4 וחצי 
נמצא.  שהוא  שחשבתי  מאיפה  קילומטר 
הבנתי שזה הרבה יותר מסובך ממה שזה היה 
נראה. לקחתי החלטה והודעתי שיש משימת 
התותחנים  חיל  מפקד  את  גייסתי  חילוץ. 
אריה מזרחי שהיה בגזרה הזאת והוא הפנה 

לבנון  בגזרת  שהיו  התותחים  כל  את  אליי 
שיכלו לירות לאזור".

מצד  כבדה  אש  נורתה  הבאות  בשעות 
פעולות  ונעשו  בכר,  של  בפיקודו  התותחים 

ולא  הסורי  הצבא  חיילי  נהדפו  במסגרתם 
כאשר  הישראלים  לכוחות  להתקרב  יכלו 
לירות  מהם  מונעת  הכבדה  האש  במקביל 
לעבר החיילים שהיו לכודים בוואדי באותם 
שעות, "עשינו פעולות שלא שגרתיות לחיל 
בבוקר  וחצי  שבע  עד   4 משעה  התותחנים. 
הפחד  עירא.  של  מהגדוד  הלחץ  את  הורדנו 
שלי היה שהם יגיעו לאור יום ואז הם ייחשפו 
בפני הצבא הסורי. התותחים שלנו מנעו את 
לעבר  לירות  מהם  ומנעו  הסורים  התקדמות 

הישראלים". 
לבנות  הפיקוד  בכירי  מנסים  העת  כל 
תכנית לחילוצם של חיילי הגדוד הנצור, "כל 
תכנית הייתה לוקחת הרבה שעות ואסור היה 
לבינתיים להיכנס לאור יום במצב כזה. מרגע 
ביקש  עירא  הואר,  והמקום  השמש  שעלתה 
היה  מסויים  ובשלב  אותו,  לעזוב  לא  ממני 
ברור לנו שבשביל להיחלץ מהאש, הוא צריך 
ליסוג כ-4 קילומטר אחורה, זו הייתה פעולה 
מסובכת כי לא היה לו מספיק תחמושת. היה 

צריך לארגן חיפוי". 
ההחלטה הבאה מצד אהוד בכר הייתה זו 
רבים.  אנשים  של  חייהם  הצילה  שלמעשה 
החיילים  של  חילוצם  לצורך  כי  הודיע  בכר 
התותחנים ייצרו 'ארגז אש' משני צידי הדרך 
חסם  האש  ארגז  הטנקים.  יעברו  ובניהם 
את  ואיפשר  הסורים  הכוחות  של  דרכם  את 
לעירא  אמרתי  וחצי   6 "בסביבות  הנסיגה, 
פגיעות  לצמצם  בכדי  בטנק  מדפים  לסגור 
הייתה  זאת  הטנק.  ליד  יתפוצצו  פגזים  אם 
מטר   150 של  בטווחים  ירינו  קשה.  החלטה 
 200 עם  אש  של  שדרה  עשינו  מהכביש. 
תותחים ו-8000 פגזים. חלק מהתותחים היו 
בסביבות  קילומטר.  ו-20   15 של  במרחקים 
עירא  התכנית,  את  הפעלנו  בבוקר   8 השעה 

הסתובב לאחור ויצא מהשטח".
מסדר  הכוחות  עשו  היציאה  לאחר  מיד 
פלוגה  שחסרה  גילו  הלוחמים,  את  וספרו 
שלמה. תחילה עמד מספר הנעדרים על כ-40 
ואיסוף  מדוקדקת  ספירה  לאחר  אך  חיילים, 
החללים, נותרו שישה. חזי שי, אריה ליברמן, 
זוהר ליפשיץ, זכריה באומל, יהודה כץ וצבי 

פלדמן.


בסביבות 2 וחצי שמעתי אותו מנהל קרב מאוד 
קשה, התחמושת אזלה לו. החלטתי על דעת 
עצמי לנסות לדבר איתו למרות שבדרך כלל 
אני לא מדבר איתו ישירות. הוא דיבר באותו 
זמן עם מפקדי הפלוגות, ובגלל שהוא היה 

עסוק הוא ביקש ממני לרדת מהקו

קרב טראומתי. גיבור 
החילוץ, אלוף משנה 

במיל' אהוד בכר



זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

מאיר  רבי  אשדוד:  )בחניה(      32 עוזיאל  בן  יונתן  רח'  אלעד:   
ביתר  רח' שפת אמת 32    ז'    בית שמש:  רובע  הנס 26  בעל 
פי’  יהודה הלוי 25  רח' המגיד ממעזריטש 94     בני ברק:  עילית: 
גבעת שאול  נשרים 15  כנפי  בית התאומים,  ירושלים:  רבי עקיבא    

מוקד טלפוני ארצי: 03-5045000

ern שור חברת
שראי עד 10 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח
הן

 כ
לי

גי

במקום שתסבלו במשך כל העונה,
אתם יכולים להזמין עכשיו

מיזוג אוויר לבית בלי להרגיש בכלל
את ההוצאה הכספית!

נמסים מחום?
36

תשלומים!

החל מ-1190 ₪

33₪

מזגן לחדר שינה

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-2090 ₪

58₪

מזגן לסלון

החל 
מ-

ל-36 חודשים

החל מ-3960 ₪החל מ-2988 ₪

83₪

מזגן 2.8 כ"ס

החל 
מ-

החל 
מ-

ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪110
מזגן 3.5 כ"ס

מקררי 
שארפ

תנור 
משולב 

כיריים
תנור

דו תאי
תנור
בנוי

מכונת כביסה 
8 קילו

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

מכונת
כביסה

קונסטרוקטה

41במחירים מיוחדים!במחירים מיוחדים!
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

28
ל-36 חודשים
₪ החל מ: 56

ל-36 חודשים
₪ החל מ: 36

ל-36 חודשים
₪ 41החל מ:

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1490 ₪

החל מ: 990 ₪ החל מ: 1490 ₪החל מ: 1990 ₪ החל מ: 1290 ₪

מקררי
סמסונג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים מיוחדים!

*עובר
למצב שבת
אוטומטי!

5 שנות
אחריות
בתוספת

!₪ 99

כל המזגנים ממיטב מותגי העל במחירים הכי זולים וגם ב-36 תשלומים!

גם חווית קניה מושלמת ושירות מצוין! וגם המחיר הזול ביותר בהתחייבות מול ה"קרנות" ומול כל המכירות הביתיות!

למעוניינים: התקנה איכותית במיוחד ולאחריות כפולה!

סה"כ: 6804 ₪סה"כ: 5890 ₪ סה"כ: 2990 ₪
164189
ל-36 חודשיםל-36 חודשים

₪₪ סה"כסה"כ ₪ 83סה"כ
ל-36 חודשים

מקרר + 
מכונת כביסה
+ תנור חד תאי

מקרר שארפ  500 לי
+ תנור דו תאי 

+ מכונת כביסה

מקרר סמסונג             
+ תנור קינג דו תאי

+ מכונת כביסה   
חבילות חתנים 

במחירים הכי 
נמוכים בשוק!

הרכיבו חבילה 
כרצונכם וקבלו את 
המחיר הזול ביותר!
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תניא
האוורסט

על
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בראש  שנים  מעט  לא  כבר  אלפסי  מאיר  החב"די  המטייל  שומר  הזה  היעד  את 
יומיים    לו להגשים אותו: האוורסט  יצא  הרשימה, אבל רק בימים האחרונים 
מטרות  עם  אבל  האוורסט  את  לכבוש  בדרכו  בנפאל,  אלפסי  נחת  פסח  לאחר 
הוא    הפסגות  באחת  התניא  את  להדפיס  וגם  יהודים,  לקרב  לגמרי:  אחרות 
ביומן    מדפסת  וגם...  תרופות  ויטמינים,  אוכל,  מקום  לכל  בתיק  איתו  לקח 
שכבר  חשב  בהם  המפחידים  הרגעים  את  מתאר  הוא  ישראל'  ל'כל  מיוחד 
המסוכן  התעופה  בשדה  שנחתה  הטיסה  אל  חוזר  מההר,  לרדת  יצליח  לא 
האוורסט? על  התניא  ספר  את  להדפיס  הצליח  אכן  האם  ומגלה  בעולם, 

מאיר אלפסי
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בר שנים רבות שאני מטייל במדינות רבות, 
ואף כתבתי כאן על חוויותיי מהביקורים לא 
לקרב  ומחפש  העולם  בכל  נוסע  אני  אחת. 
יהודים, במסגרת התפקיד שיש המכנים אותו 
"שליח חב"ד הנודד". תפילין תמיד נמצאות 
איתי בתיק, מוכנים לכל יהודי שאולי יפתיע 
לעתים  תפילין,  להניח  ויסכים  בדרך  אותי 

לראשונה בחייו.
אבל אחרי שהייתי בחיי כבר ב-70 מדינות, 
בו:  להיות  לא הצלחתי  יעד שעד עתה  היה 

האוורסט, ההר הגבוה בעולם.
בעולם,  הגבוה  ההר  הוא  הֶאוֶוֶרְסט 
הרי  רכס  של  המזרחי  בחלקו  ומתנשא 
רוב  לסין.  נפאל  שבין  בגבול  ההימלאיה 
האוטונומי  במחוז  מצוי  למעשה,  שטחו, 
וחלקו  מסין,  בשליטת  שנמצא  הטיבטי 

הדרומי שוכן בתחומי נפאל.
שם  על  נקרא  האוורסט,  הנוכחי,  שמו 
שהיה  אוורסט,  ג'ורג'  סר  הבריטי  המודד 
השני  והאחראי  הודו  של  הראשי  המודד 

למיפוי הטריגונומטרי הגדול של הודו.
הכי  ההר  הוא  שהאוורסט  שהתגלה  מאז 
גבוה בעולם, למעשה אף אחד בכלל לא חלם 
המתועדים  הטיפוס  ניסיונות  עליו.  לטפס 
הראשונים עליו, החלו רק לפני כ-130 שנה, 
או  עשרות  שבמהלך  לציין  מיותר  הכל.  זה 
 130 במהלך  הטיפוס  ניסיונות  אלפי  מאות 
ישנם  הצליחו...  כולם  לא  האלה,  השנים 
מטיילים ואפילו מטפסים מקצועיים שמצאו 
פסגת  אל  בדרך  שונות  מסיבות  מותם  את 

ההר.
שלי  מרכזי  חלום  אמנם  הזה  היעד  לכן, 
הייתה  עתה  רק  אבל  שנים,  מעט  לא  כבר 
כשלנסיעה  אותו,  להגשים  ההזדמנות  לי 
בדרך.  יהודים  לקרב  האחת,  מטרות:  שתי 
את  מציפים  יהודים  ובכלל  ישראלים  המון 
האוורסט,  אל  להעפיל  מנסים  וגם  נפאל 
תפילין  להם  להניח  בהם,  לפגוש  ותכננתי 
והשניה, להדפיס את  ליהדות.  ולקרב אותם 
חב"ד,  כחסיד  האוורסט.  על  התניא  ספר 
אני פועל כבר הרבה שנים להדפיס את ספר 
התניא במקומות שונים בעולם, כאלה שאין 
סיכוי שהודפס שם לפניי, לפי העניין הידוע 
אצלנו בחב"ד על הדפסת ספר התניא בשל 
זאת  עשיתי  כבר  מליובאוויטש.  הרבי  ציווי 
נוספים.  רבים  ובמקומות  באנטארקטיקה 

כעת הגיע גם תורו של האוורסט. 
העניין  את  גם  היה  הכל  אחרי  וכמובן, 
בכל  היום,  עד  שלי...  האישי  ההרפתקני 
הנסיעות שלי ל-70 המדינות ברחבי העולם, 
תמיד נסעתי כשאני מוודא לפני כן שאני ח"ו 

לא מסתכן. וגם כעת, בנסיעה לאוורסט, היה 
ברור לי שאני לא הולך חלילה לעשות משהו 
העליונה,  האוורסט  לפסגת  לעלות  מסוכן. 
מלבד זה שזה כרוך בפרידה מ-55,000 דולר 
באימונים  גם  כרוך  זה  שכזה,  מסע  בסיכום 
של חודשים לפני כן, וגם אחרי הכל לא בטוח 
חלילה,  להיות,  יכול  לפסגה.  תגיע  שאתה 
והאלפים  המאות  כמו  בדרך,  תמות  שאתה 
שקדמו לך. לכן היה ברור מלכתחילה שלא 

זו התכנית.
למעשה  יש  האוורסט  בהרי  מה?  אלא 
העליונה,  לנקודה  עד  מחנות-בסיס  כמה 
היה  שלי  והיעד  במספר.  מחנות  ארבעה 
הרבה  בהכי  שכרוך  שבהם,  לראשון  להגיע 
האוורסט,  זה   - עדיין  אבל  סכנה,  פחות 
לעשרה  קרוב  אורך  לשם  גם  והטיפוס 
כ-8,800  בגובה  היא  האוורסט  פסגת  ימים. 
כאמור  להגיע  הייתי  שלי  והמטרה  מטרים, 
לבסיס הראשון, שנמצא בגובה 5,500 מטר 

"בלבד".
הייתי מאד קרוב למה שמכונה שם "אזור 
ממש.  לשם  עד  הגעתי  לא  אבל  המוות", 
ב"אזור המוות" אתה כבר חייב חמצן צמוד, 
מאחר והחמצן - מובן מאליו - דליל ביותר 
סיכון  כבר  זה  אליו  ולהגיע  הזה,  בגובה 

בטוח. לא בטוח שאתה חוזר משם... 
מיהו  יהודה.  בן  נדב  את  פגשתי  בנפאל 
נודע  ישראלי  מטפס  ובכן,  יהודה?  בן  נדב 
שהתפרסם במיוחד לפני כארבע שנים. בשנת 
2012, בהיותו בן 24, עמד בן יהודה להעפיל 
הישראלי  להיות  ובכך  האוורסט,  לפסגת 
האוורסט.  פסגת  אל  שטיפס  ביותר  הצעיר 
נתקל  הפסגה  לפני  מטרים  שבכ-300  אלא 
הכרה,  מחוסר  טורקי  במטפס  בן-יהודה 
והחל מיד בפעולת חילוץ, תוך זניחת מטרתו 
נאלץ  הוא  החילוץ  במהלך  חייו.  וסיכון 
להסיר את כפפת יד ימינו כדי לבצע פעולות 

שברשותו  החמצן  ומערכת  מורכבות, 
הנסיגה. הפעולה  כל  לאורך  חדלה מלפעול 
המטפסים  שני  כאשר  בהצלחה  הסתיימה 
החילוץ  מפעולת  כתוצאה  למולדתם.  חזרו 
והובהל  קשות,  גופניות  מפגיעות  נדב  סבל 
יד  אצבעות  לקטיעת  כבד  חשש  תוך  לארץ 
מופת  אות  לו  הוענק  זה  מעשה  על  ימינו. 

הנשיא בטקס אות הנשיא למתנדב.
עסוק  כשהוא  בנפאל,  כעת  פגשתי  אותו 
שהוא   ,"1 ה"נרפורנה  על  לטיפוס  בהכנות 
ההר הכי מסוכן בעולם )אבל לא הכי גבוה(. 
אבל  טובה,  בצורה  פעילות  אינן  עדיין  ידיו 

הוא ממשיך בטיפוס.
אתו התייעצתי איך בדיוק אני הולך לטפס 
עליי  ואיך  לעשות  עליי  מה  האוורסט,  על 
להתמגן. הוא בחור מצוין עם הרבה השראה, 
ובאמת רוצה לעזור, והסביר לי בדיוק מהם 
הבגדים שעליי לקחת והזהיר אותי מתי עליי 
ולשוב  לעצור  צריך  מבחינתי  שזהו,  להבין 

אחורה.

כאב ראש? רד למטה
כאמור, מלבד המטרה להדפיס את התניא 
הנוספת  המטרה  בעולם,  הגבוה  במקום 
שפגשנו  אדם  בן  כל  יהודים.  לקרב  הייתה 
הזה  ה"טרק"  את  שעושים  מאלה  בדרך, 
במשך 6-8 שעות ביום, שאלנו אם הוא יהודי, 
ובדרך כמובן היו לנו סיפורים מעניינים, כמו 
זה של האדם ממלזיה שאמר לי בוא נצטלם 
ביחד, כי זו פעם ראשונה שאני פוגש יהודי... 
או ישראלי שאמר לי: כמה טוב לראות כאן 
אותו:  שאלתי  בתגובה  אני  בהרים.  כיפה 
אפשר להניח לכם תפילין? וכמובן שנעניתי 
בכזה  תפילין  להניח  ירצה  לא  מי  בחיוב. 

מקום.

מלכתחילה  שיערתי  לא  תיאמר:  האמת 
בהליכה  מדובר  אבל  קשה,  כה  יהיה  שזה 
כשלעזרתנו  ביום,  שעות   8 במשך  מטורפת 
הסמוך.  השארפה  משבט  סבלים  שני  רק 
לטפס  הן  שמסוגלים  מטפסים  כמעט  אין 
והן לסחוב איתם על גבם לפסגה את הציוד 
בהר.  החמצן  בעיית  בשל  שלהם,  האישי 
שבט  זהו  השבט.  בני  לעזרה  מגיעים  כאן 
וגופו  ומתמיד,  מאז  הללו  במקומות  שגר 
מסוגל להתמודד עם עם סחיבה במקום כזה 
מטורף. כמובן שאנחנו עצמנו, לאור ההכנות 
עם  שצריך,  כמו  לבושים  היינו  המוקדמות, 
הגוף,  חום  על  ששומרים  תרמיים  בגדים 
ההליכה  של  ומקלות  חזקות,  נעליים 

והטיפוס.
המסע,  כל  לאורך  איתנו  היו  כן,  כמו 
מחלת  נגד  שהם  דיימקס  כדורי   - תרופות 
על  לדווח  לוויני  טלפון  וכמובן  גבהים, 

"מלבד המטרה להדפיס את התניא, המטרה 
הנוספת הייתה לקרב יהודים. כל בן אדם 

שפגשנו בדרך, שאלנו אם הוא יהודי"

מטפסים את ההר

ה"פורטר", הסבל שלנו

אוהלים במחנה הבסיס
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הטלפון  את  ביום.  פעמים  כמה  מיקומנו 
חזקי  הרב  של  בנפאל,  חב"ד  מבית  שאלנו 
ליפשיץ, שהוא אגב היחיד בעולם שלא רק 
מביא יהדות למטיילים אלא גם מציל אנשים. 
למטיילים.  לוייניים  טלפונים  משכיר  הוא 
קליטה  אין  ההרים  כמו  במקומות  הסיבה: 
כל  להודיע  חייב  ואתה  רגילים,  לטלפונים 
הזמן איפה אתה ואם חלילה אתה במצוקה. 
לכאן  אתה.  איפה  הזמן  כל  לדעת  צריכים 
מגיע לעזרה הטלפון הלוויני שמסוגל גם שם 
לדווח על מיקום ולשלוח הודעות )אי אפשר 
מראש  מוסכמים  זמנים  יש  בו(.  לשוחח 
שהיינו חייבים לדווח על מיקומנו, ואם לא 
כן תוך כמה שעות היה יוצא חילוץ עבורנו. 
מה נקרא חירום? מתי היינו אמורים להזמין 
האוורסט,  כמו  במקומות  ובכן,  חילוץ? 
מספיק שיש לך כאב ראש אחד, וכבר עליך 
לרדת מיד למטה. אם הכאב חזק, אתה חייב 

האפשרית.  במהירות  מסוק,  ע"י  להתפנות 
הכדורים שלקחנו עזרו לנו נגד כל זה, אבל 
בעיקר היה פשוט צריך להתאקלם ולהתרגל.

בשדה"ת המסוכן בעולם
לאחר  יומיים  הגיעה  לאוורסט  הנסיעה 
עם  יחד  שהיתי  עצמו  שבחג  לאחר  הפסח, 
שם  קוסובו,  ובהן  מדינות,  ב-5  משפחתי 
עשינו את ליל הסדר, אלבניה, מקדוניה ויוון. 
כמה שעות לאחר שחזרנו לארץ, כבר עליתי 
לקחתי  לאוורסט.  נפאל,  לכיוון  המטוס  על 
שיעזרו  ויטמינים,  חבילות  מהארץ  איתי 
איתי  הבאתי  ובטיפשותי  בהר,  בתזונה  לי 
כמובן  אותה  רגילים,  בגדים  עם  מזוודה  גם 
בגדים  להביא  מה  אין  בקטמנדו.  השארתי 
כבר  בנפאל  לי...  התברר  לאוורסט,  רגילים 

רכשתי שני זוגות מכנסים מיוחדים להליכה 
בהר, מעיל, ואת שאר הציוד. 

ותכננתי  לבד,  מהארץ  יצאתי  מלכתחילה 
גם להעפיל בהר לבדי, עם כמובן עזרה של 
בנפאל  חב"ד  בבית  אבל  שם.  השבטים  בני 
 ,26 בן  צעיר,  אמריקאי  חב"דניק  פגשתי 
כשסיפרתי  חיים.  בשמחת  ומלא  שמח  אדם 
לו על התכניות שלי, אמר לי: "אוקיי, זזים. 
ליום  אותי  לקח  הוא  אליך".  מצטרף  אני 
"היכרות" ברחבי העיר לפני זה, כדי לוודא 
על  לטפס  שרוצה  )אדם  איתי  בסדר  שהכל 
האוורסט הוא לכתחילה אדם קצת שונה...(, 
החליט  גמור,  בסדר  שאני  שוידא  ואחרי 

סופית להצטרף אליי. שמחתי, כמובן.
הר  לאזור  מקטמנדו  מגיעים  ואיך 
 - מקטמנדו  שממריא  במטוס  האוורסט? 
בעולם.  מסוכן  הכי  התעופה  בשדה  ונוחת 
בנמל  לוקלו.  הילרי,  בטנזינג  שדה התעופה 

הראשונים  האנשים  שם  על  שנקרא  זה, 
וגם  הנחיתה  גם  לאוורסט,  שהעפילו 
ההמראה דורשות מיומנות רבה מהטייסים: 
שמלווה  יציב  לא  אוויר  מזג  גבוהים,  הרים 
ומשופע  קצר  ומסלול  חזקות,  ברוחות 
במיוחד.  סימפטי  נשמע  לא  תהום.  שבסופו 
את  מרים  הטייס  שנוחתים  אחרי  מיד 
הבלמים, והמטוס גם נוחת לא למישור אלא 
לסוג של עליה. לא סתם הוא מכונה שדה"ת 
"שמע  אמרתי  במטוס  כבר  בעולם.  המסוכן 
ישראל" ואת כל 13 העיקרים באמונה. אתה 
לא יודע מה יהיה איתך, וכל חייך, ממש כמו 

הקלישאה, עוברים מול עיניך
ובסופו  הגבוהים  ההרים  בין  נע  המטוס 
חיכינו  להמראה  גם  מפוקפק.  תעופה  שדה 
שעות, כי מזג האויר לא היה טוב, וכל הזמן 
היו עננים. כל אחד שמזמין טיסה כזו, יודע 
מטוס  זהו  יגיע.  הוא  מתי  בטוח  לא  שהוא 
וגם  למדי,  מקרטע  אנשים,  עשרה  ובו  קטן 
טייסים  במיוחד:  מרגיעים  לא  הטייסים 
עליהם  לסמוך  אם  יודע  לא  שאתה  נפאלים 
לבסוף,  אבל  לא.  או  לבסוף  תנחת  שאכן 
נחתנו בשלום והחוויה המפחידה הזו היתה 

מאחורינו.
שני  לנו  חיכו  שם  כבר  הנחיתה  לאחר 
לסחוב  מראש,  שהזמנו  המקומיים  הסבלים 
לנו את כל הציוד משם ועד לכל זמן הטיפוס 
בהר. הם היו צמודים אלינו כמו אויר לנשימה 
לכל דבר. למזלנו הם עלו לנו פרוטות, ב-10 
דולר ליום סחב הסבל שלי תיק ובו 40 קילו, 
וגם...  ור"ת  רש"י  תפילין  בגדים,  שכללו 
את  להדפיס  תכננתי  איתה  ניידת  מדפסת 
התניא. באחד הימים ניסיתי לרגע לסחוב את 
הרגשתי  וחצי  דקה  לאחר  כבר  אבל  התיק, 
שאני ממש הולך למות. ואילו הם - סוחבים 
את התיקים האלה במשך 8-10 שעות ביום, 
ואתה  מתחיל  שאתה  בעליות  עליה  שחלקן 

"הייתי מאד קרוב למה שמכונה  
"אזור המוות". ב"אזור המוות" אתה 

כבר חייב חמצן צמוד, מאחר והחמצן 
- מובן מאליו - דליל ביותר בגובה 

הזה, ולהגיע אליו זה כבר סיכון 
בטוח. לא בטוח שאתה חוזר משם..."



בהדפסת ספר התניא 
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כשם 
שפרצופיהם 

שונים...

הרב אבנר קוואס

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

נתבונן רגע קט בשוני ובהבדל החיצוני בין האיש לאישה. 
נקראים  "הפנים"  הפנים.  בתווי  בעיקר  שונים  ואישה  איש 
האדם.  פנימיות  את  לנו  מגלים  הפנים  פנים.   - מלשון   - כך 
עדינות  רכות,  דאגה,  שמחה,  בעצב,   - דרכם  להבחין  ניתן 
מעידים  לאישה  איש  בין  השונים  הפנים  תווי  קשיחות.  או 
זה אמרו חז"ל: "כשם  כגון  ועל  על שוני מהותי בדעותיהם! 

שפרצופיהם שונים - דעותיהם שונים". 
אגב, זו הסיבה שבעם ישראל אין כמעט איש שדומה לחברו, 
זאת  ושונה מחברו. לעומת  יש דעה מיוחדת  יהודי  כיוון לכל 
שדעתם  כיוון  לזה  זה  מאוד  שדומים  מסוימים  עמים  ישנם 
בעלי  יותר,  נרד  ואם  שבלוני.  כמעט  יומם  וסדר  זהה  כמעט 
חיים מאותו מין דומים זה לזה עד שלא ניתן להבחין בניהם, כי 

"דעתם" זהה בתכלית לא שינוי. 
זה!  עניין  על  נפלא  צהר  רש"י  לנו  פתח  זאת  להבין  כדי 
יראה  "שלא  רש"י  זה  על  וכתב   - וישן"  "ויקח  בתורה  כתוב 
חתיכת הבשר שממנו נבראת ותתבזה עליו" - רש"י גילה לנו 
 - רגע  אותו  את  מלהנציח  יותר  חשוב  שכנראה  הדבר  שישנו 

"פרטיות"! 
תתמקד  אל   "לישון"  שצרי  וה בחיי  רעים  ישנם 
במומים של השני! הרי, אין איש מושלם ואין אישה מושלמת, 
את  נבליט  אל  בינתיים,  אבל  להשתפר.  ועלינו  חסרים  כולנו 
לצורמים,  אותם  להפוך  ולא  אותם  לתקן  נשתדל  חולשותינו, 

שאם לא כן - נתבזה ונתגנה זה על זה והקשר יהפוך למעיק. 
בן  של  אישיותו  בתוך  ולנבור  לחפש  לנסות  לא  ועוד,  זאת 
הזוג כי אנו עלולים לגלות דברים שליליים נוספים ושוב נגיע 
להתבזות. עלינו להדגיש ולפתח בעניינו את יתרונותיו של בן 
הזוג ולראות אותו באור חיובי כמה שאפשר בבחינת - "על כל 

פשעים תכסה אהבה".

האחריות בחינוך
רובצת  גדולה  אחריות  כי  לדעת  והמחנכים  ההורים  על 
לילד  ומחדירים  מקנים  חינוכי שהם  ערך  עליהם, משום שכל 

יועבר הלאה מאב לבן עד סוף כל הדורות. 
על  מלחשוב  ומתעלם  ההווה  על  מסתכל  מטבעו  האדם 
העתיד אך החכם רואה את הנולד ואיננו מתעלם מכך שהחינוך 

שהוא נותן לבניו, בסופו של דבר יועבר הלאה לנכדיו. 
לאור זאת, עלינו להשתדל שהחינוך יהיה יסודי מוצק ונקי 
אבינו  אברהם  בו  שנשתבח  הגדול  השבח  זרה.  תערובת  מכל 
אבי האומה "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו אחריו ללכת 
את  ולהרחיב  להעמיק  ידע  אבינו  אברהם  וכו'...   - ה"  בדרך 
החינוך בצורה שתועבר אח"כ לדורות הבאים אחריו ולא יהיה 

זמני וחולף. 
ישנם הורים שאולי לא מרגישים את עצמם מספיק אחראים 
לחנך את בניהם וסבורים שזה למעלה מיכולתם. הורים כאלה 
הדרכה  לקבל  יוכלו  ה'  ובעזרת  רבנים  עם  להיוועץ  עליהם 
מפורטת על מנת להתגבר על הקשיים בחינוך, ויש לעשות זאת 
ללא דיחוי בעוד הילדים רכים בשנים ובזריזות פן יאחרו את 
המועד. כי אם ימתינו עד שהילדים יגדלו, העבודה תהיה קשה 

שבעתיים וסיכויי ההצלחה יהיו קטנים. 
מאידך אין להתייאש במקרה שרואים שהילדים אינם מטים 
אוזן למוסר הוריהם, יש לשפוך שיחה לפני בורא עולם לבקש 
אם  ובפרט  למוטב,  שיחזרו  בניהם  על  ובתחנונים  בתפילה 
מורידים דמעות בתפילה, הרי שבסופו של דבר ישובו הבנים 

אל חיק הוריהם ואל דרך התורה והמצוות.

לא בטוח אם אתה מסיים.

רק אבנים ושלג
העלייה עצמה בהר היתה קשה מאד. אתה עולה ועולה, 
בלי סוף, ויש מקומות שזה כל כך קשה, וגם החמצן מקשה 

עליך, עד שלהרים את הרגל לוקח לך כמה שניות. 
שהתחלנו  היכן  בתחילה,  השתנה.  האוויר  מזג  וגם 
וגשרים,  מפלים  לידינו  והיו  חם,  היה  עוד  הטיפוס,  את 
עמקים וגאיות, אבל אט אט, ככל שאתה מתקדם ומתקדם, 

מסביבך רק שלגים, ואין עצים, רק אבנים ושלג. 
יום, מהם   14 והלכנו בהר האוורסט במשך  וכך הלכנו 
11 ימים הלוך, ואילו חזור, שהוא כמובן קל בלי השוואה 
בכלל לעליה, לקח שלושה ימים בלבד. בשבת, כמובן, לא 
יכולנו ללכת. דווקא היה אחד שפגשנו, ישראלי שזכר קצת 
מהדת, שטען שאין בעיה מבחינת ה"עירוב" בהימלאיה כי 
יש שם דגלי תפילה המשמשים כעירוב... כמובן שאנחנו 
ימים  לאחר  מזה,  נהנינו  וגם  מסודרת,  בעיירה  שבתנו 
רצופים בהם הלכנו כל בוקר ברציפות מ-6-7 בבוקר, ועד 

לשעות אחר הצהרים המאוחרות.
להגיע,  כדי  רק  היו  שהלכנו,  הימים  עשר  אחד  וכל 
כאמור, לבסיס המחנה הראשון באוורסט. וגם זה לא היה 
פשוט, ומאד קשה פיזית. יש ימים שאתה קם בבוקר ולא 

בא לך ללכת. כך גם כמעט ולא אכלנו בימים האלה. היו 
ימים רצופים שממש לא אכלתי לבד מהויטמינים שהבאתי, 
ואכן לאחר המסע נוכחתי לראות שרזיתי 10 קילו... החבר 
האמריקאי הביא אתו מעט מצות וקצת קופסאות שימורי 

טונה, והם היו המזון העיקרי שלנו בכל הימים האלה. 
העיירות  באחת  שעשינו  קודם  סיפרתי  שכבר  בשבת, 
את  היטב  בדקנו  מקומית,  למאפיה  הלכנו  לפסגה,  בדרך 
החומרים, ואפינו לנו שתי חלות טובות, חלות שנאפו בהרי 
ההימלאיה... בכפרים האלה, שפזורים פה ושם על הדרך, 
גם ישנו בלילות. ואיך ישנו? עם כל הבגדים והציוד עלינו, 
4 שכבות על כל הגוף, וזאת כדי להגן מהקור הנורא ששרר 

בהם. אפילו כפפות היו על ידינו בשעות בהן ישנו.
הרגעים  אחד  הייתה  שבת,  אותה  במוצאי  ההבדלה, 
השארפה.  של  השבטים  עם  הבדלה  במסע:  המיוחדים 
אז  להם.  שאין  לנו  אמרו  והם  נרות,  מהם  ביקשנו  אנחנו 
לקחנו קיסם. ומאיפה אש? אין להם גם מצית. אז הדלקנו 
את הקיסם מהתנור שהיה בתוך הסלון, סביבו הם נוהגים 
הרבה  השתתפו  ההבדלה  אורך  לכל  ולהתחמם.  לשבת 
שהשבת  עצובים  הם  שגם  נראה  והיה  בכפר,  מהשבט 

הסתיימה... זה היה מרגש ומיוחד.
התפללנו  הזמן  כשכל  בהליכה,  המשכנו  השבת  לאחר 
אותנו לעצור  אותנו כאב ראש, שיכריח  יתקוף  לא  שח"ו 
עצמנו  את  למקם  דאגנו  כמובן,  הזה,  הזמן  כל  ולרדת. 

בטלפון הלוויני, בהודעות שקיבלו הן בנפאל והן בארץ. 

"במקומות כמו האוורסט, מספיק 
שיש לך כאב ראש אחד, וכבר עליך 
לרדת מיד למטה. אם הכאב חזק, 

אתה חייב להתפנות ע"י מסוק, 
במהירות האפשרית"



עם ילדים מקומיים שבביתם ישנו, בכפר לובצ'ה

שדה התעופה לוקלה, המסוכן בעולםמסוק החילוץ בשדה"ת, מוכן למקרי חירום 
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חיים כהן

האמת, השקר 
והבושה

בשבועות האחרונים היינו עדים למשאים-ומתנים שהתנהלו להרחבת 
'המחנה  עם  ומתן  משא  ניהל  הממשלה  ראש  אחד,  מצד  הממשלה. 
שהוא  ליברמן,  אביגדור  עם  מו"מ  במקביל  ניהל  שני  ומצד  הציוני', 

בעצם המחנה האולטרה-לאומני. 
אז כמובן, מי שמתבונן מהצד שואל את עצמו: רגע, המדיניות בכלל 
מעניינת את ראש הממשלה? יש לו בכלל כיוון? מצד אחד הוא מנהל 
מו"מ עם השמאל, ומצד שני הוא במקביל מנהל מו"מ עם הימין, וברור 

שהמו"מ שם הוא לא: "שתי מדינות לשני עמים", כן או לא.
בסופו של דבר, הוא הגיע להבנות עם אביגדור ליברמן, שעמדותיו 
בשנה  התבטא  ליברמן  עצמו:  בליברמן  כעת  נתמקד  ובואו  ידועות. 
האחרונה כלפי ראש הממשלה במילים הכי חריפות. אם נחזור על כל 
מה שהוא אמר, אנחנו פשוט לא נאמין שאדם שאמר את זה יושב כעת 
לצדו של נתניהו כאילו לא קרה דבר. אז אין לנו דרך בכלל להבין איך 

הם הגיעו בכלל להבנות ולהסכם במהירות כזאת. 
אבל ראו את פיתרון הפלא של ליברמן, כיצד הוא פתר את הבעיה 
אלה  (בעוד  הקצר"  הפתיל  להארכת  ניתוח  "עשיתי  מילים:  בכמה 

שמתבטאים כעת נגדו, עשו לדבריו את הניתוח ההפוך).
ההסכמים  נגמרו  שכעת  בטוחים  היינו  אנחנו  הפלונטר.  קרה  ואז 
המהלך  את  לתקוע  שהחליט  החינוך  שר  קם  פתאום  והנה  והחגיגות, 
ימים  לאחר  ורק  גבה,  הרימו  כולם  לקבינט.  מזכיר  מינוי  בתביעה של 
מתוחים התבשרנו ממש כמה שעות לפני ההצבעה על כניסת ליברמן 

לממשלה, שהרב ליצמן הוא זה שתיווך והציע פשרה. 
והיות וברור לכולם שאת הפשרה שהציע ליצמן לא צריך להיות גאון 
גדול כדי להציע, אז נשאלת השאלה: אם ככה, למה הם קיבלו את זה 

דווקא ממנו? בשביל מה היה צריך מתווך בעצם?
הבריאות  שר  של  באישיותו  שמדובר  בגלל  שדווקא  היא  התשובה 
הרב ליצמן, שמקרין אמינות ובניגוד לקודם אצלו באמת מילה זו מילה, 
לראש  כזו  הצעה  עם  בא  הוא  שאם  ידעו  הם  כלומר,  אחרת.  היה  זה 
הממשלה ולבנט ושניהם מסכימים אליה, הוא גם ידאג שזה יבוצע ואף 
אחד לא ינסה להתעסק אתו כי עם ליצמן לא משחקים. יודגש: אם כל 
שר אחר היה מציע  את הפשרה הזאת, היא לא הייתה מתקבלת. דווקא 
מילה  באמת  ושאצלו  האמינות  ברמת  הידוע  ליצמן,  הוא,  שזה  בגלל 
זו מילה, אז זה הצליח. ההתקפלות לא הייתה בגלל עצם הפשרה, כי 
וידוע שהפשרה הזו היא שטויות, אלא בגלל זה שהציע את  גלוי  הרי 

הפשרה, ששני הצדדים ידעו שעליו אפשר לסמוך בעתיד.
ונעבור לנאום של בנט ביום שני בכנסת, כשבא ותקף בחריפות את 
לילדים  קייטנות  לתת  הסכימו  לא  שהם  ייתכן  איך  עתיד',  'יש  אנשי 
לדורות.  נזק  לדבריו  שהוא  עשו,  שהם  הנזק  על  והרחיב  וכו',  חרדים 
הסכם  עושה  היה  לא  בנט  אדון  אם  דיוקם:  על  דברים  נעמיד  בוא  אז 
כבר לפני הבחירות הקודמות עם לפיד, אלא היה עושה את ההסכם עם 
המפלגות החרדיות, מה שהיה קורה הוא פשוט מאד: יאיר לפיד היה 
(שאגב  לדורות  והנזק  והגזירות  אחרת,  היתה  הממשלה  בחוץ,  נשאר 

מנסים כעת לשקם) לא היו.
זה מזכיר את הסיפור המפורסם: היו שני השותפים שהיה להם מפעל 
שלא בדיוק הצליח, ושניהם החליטו לעשות תרגיל, לשרוף את המפעל 
ולקבל את הכסף המלא עליו מהביטוח. וכשהביטוח גילה שזו בעצם 
אמנם  אני  ואמר:  המשפט  בבית  השותפים  אחד  בא  תרמית,  הייתה 
שפכתי יחד עם השותף השני נפט בכל הבניין, אבל לא אני זה שהדלקתי 

את הגפרור... 
זה פשוט היה מחזה מזעזע השבוע, לראות את רמת הציניות והזלזול 

באינטליגנציה של העמך. 
ממשלה  ראש   - המדינה  קברניטי  הם  אלה  אם  הדברים,  למסקנת 
פוליטיות,  בקומבינות  רק  המדינית  או  הביטחונית  הבעיה  את  שפותר 
שר ביטחון חדש שפותר אמירות של שנה בשתי מילים (פתיל קצר או 
ארוך) ושר חינוך שרוצה להיות ראש ממשלה ומשנה דיסקט במהירות 
כלל  בדרך  שאנחנו  מה  את  במוחשיות  לנו  מראה  לבד  זה  אז   - כזאת 
אומרים ומאמינים: שבזכות מי אנחנו חיים במדינה הזאת? רק בזכות 
לומדי התורה, והנסיכים - שהם בחורי הישיבות. כי על פי דרך הטבע, 
היינו  שלא  כך  על  זועק  פשוט  זה  הזה,  הדבר  את  רואים  כשאנחנו 

ממשיכים לחיות כך, אילולי זכות התורה.

למבינים בלבד
עם כניסתו של ליברמן לממשלה השבוע, למי שלא הבין, התחיל קרב 
איתנים על הנהגת המדינה. מצד אחד שלדון אדלסון, ומצד שני מרטין 

שלאף. מה הכוונה? בדיוק כמו שכתבנו: למבינים בלבד.

לאזור  שהגענו  עד  בטיפוס,  והמשכנו  המשכנו 
גורקשיפ, שנמצאת שעתיים הליכה מהבסיס  הכפר 
שעות  בעולם.  גבוה  הכי  הכפר  והוא  הראשון, 
בודדות משם, וכבר הגענו סוף סוף לבסיס הראשון, 

המטרה שלנו.
אוהלים  המלא  גדול  אחד  קרחון  הוא  הבסיס 
צהובים ואדומים, ומלא במשלחות מכל העולם, כל 
בלגיה,  אמריקה,  למשל,  ושלט,  שלה  והדגל  אחת 
דווחנו  שם,  שהיינו  בזמן  אגב,  וכו'.  סין  איטליה, 
שלמעלה, בבסיס העליון, מתו שניים מחוסר חמצן, 

זמן קצר לאחר ש"כבשו" את הפסגה.
אנחנו, כאמור, נשמרנו מללכת למקומות הסכנה 
הברורה האלה. כמו כן היינו כאמור גם בקשר דרך 
לוחצים  היינו  ואם  החברים,  עם  הלוויני  הטלפון 
על כפתור ה-SOS בתוך זמן קצר היה מגיע מסוק 

לחלץ אותנו. 
פגשנו  בבסיס,  והשהיה  הצעידה  מהלך  בכל 
שממש  רבים,  ישראלים  בהם  יהודים,   50 לפחות 
שמחתי  כך  וכל  תפילין,  להניח  להם  "חפרתי" 

כשעוד יהודי רחוק הניח תפילין. 
רק שם, במקום שכבר אין לך את החמצן והאוויר 
והחמצן  ומתנשף  רגיל, כשאתה מתנשף  אליו אתה 
ברגיל,  מקבל  שאתה  ממה  חצי  הוא  מקבל  שאתה 

אני  "מודה  בוקר  בכל  אומר  אתה  מה  מבין  אתה 
לפניך", ואתה מודה לקב"ה על כל נשימה ונשימה 
כשאתה  שם,  לנשום.  קשה  באמת  כי  בך,  שהחזיר 
אתה  לעתים  לחיות.  מתאמץ  ממש  אתה  נושם, 
הנשימה  לך  קשה  כי  זה,  את  מאבד  שאתה  מרגיש 

כשהחמצן דליל במיוחד. 
אבל כשהגענו למטרה השניה, ההדפסה של התניא 
כדי  נלחמתי  חדשים.  כוחות  קיבלתי  האוורסט,  על 
להשיג חשמל וכוח למדפסת, וזה שאני בגובה של 
5,500 כבר לא הזיז לי. הלכתי לכמה בסיסי-משנה 
באזור, בטרחה מרובה ממקום למקום. זהו בסיס ענק 
מצד  ויותר  שעה  ללכת  יכול  ואתה  לקרחון  הצמוד 
כאשר אמרתי  ואנשים חשבו שנפלתי מהירח  לצד, 
להם שאנחנו רוצים להדפיס ספר קדוש ועתיק. הם 
לא הבינו מה אני רוצה. דווקא האוהל הבלגי עזר לנו 
לבסוף. הם הסכימו לנתק חלק גדול מהדברים שהיו 
מחוברים להם לגנרטור כדי לחבר את המדפסת. ולא 
מקבלים  הם  לגנרטור  החשמל  את  הוא:  קטן  דבר 
דרך השמש, ובסוף היום כמעט ואין כח, אבל החן 
שלנו וגם 100 דולר שהוצאנו להם, עשו את הפלא, 
והכל עבד. לראשונה זכינו להדפיס את הספר התניא, 

בהר האוורסט.


מתפלל בלובצ'ה
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"החלום הכמוס שלי: סדרת 
ספרים תורנית על החגים"

בלייך י  נ חנ

מה יש לך

עם קובי אריאלי

קובי אריאלי, סאטיריקן, עיתונאי ופובליציסט

מה זיכרון הילדות הכי עוצמתי שלך?
"הביקור של הרבי מקאליב שליט"א בבית הספר בו למדתי, בכיתה א' תלמוד 
תורה בית וגן. אני זוכר את זה גם בגלל שזה היה ביקור דרמטי והכינו אותנו אליו, 
גם כי הרבי עצמו היה מאד מרשים ושר איתנו 'שמע ישראל' ו'סולו קוקוש' )שיר 
בהונגרית(, וגם כי אחרי הביקור שלו, במשך שנה חיקיתי אותו שר 'שמע ישראל'. 

זו היתה ההופעה הבימתית הראשונה שלי".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

"כל חיי גדלתי בין החכמים, אבל לא זכיתי להיות מקורב באופן מיוחד לגדולי 
הדור, להוציא ראש ישיבת חברון מרן רבי אברהם פרבשטיין זצ"ל שהייתי מעט 
מקורב אליו, ונהניתי מזיו חכמתו. אבל מי שהשפיע עליי בעיקר כל ימיי, הוא אבי 

עקבות  את  בעצמי  ומגלה  לב  שם  לא  אני  שבו  יום  שאין  שליט"א,  מורי 
חינוכו ודברים שלמדתי ממנו".

איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?
זצ"ל,  וולבה  הרב  המשגיח  של  שור'  'עלי  "בנעוריי, 

הרבי  של  שיחות'  ל'ליקוטי  נחשפתי  ובבגרותי 
מליובאוויטש, שתורתו כבשה אותי לגמרי".

תקופה  באיזו  זמינה,  זמן  מכונת  הייתה  אם 
בהיסטוריה היית רוצה לחיות?

ששמו  הזה  הפלא  תש"ח.  שאייר  חושב  "אני 
מדינת ישראל מהלך עליי קסם גדול מאד. בכלל, 
אחת  היה  הקודמת  המאה  של  הראשון  החצי 
התקופות המשמעותיות בתולדות ההיסטוריה 
האנושית, לטוב ובעיקר לרע. ובתוך זה, לא 
בזמן  כאן  שהייתה  לרוח  דומה  משהו  היה 
הקמת המדינה, וגם לא יהיה משהו דומה 
מביאת  לבד  היהודי,  בעם  לעולם  לזה 
משיח צדקנו. האמת היא שבעיקר הייתי 
רוצה לחיות בעוד 150 שנה, אבל ברצף 

- מהיום ועד אז"...
מה נותן לך סיפוק?

"כשאני עומד במשימות שלי".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

של  התנאים'  'שטר  משמעית,  "חד 
אברהם פריד".

מקום אהוב עליך במיוחד?
שלי  בבית  המטבח  הכינרת,  "סובב 

ומנהטן בניו יורק".
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"מינוי סופה לנדבר לשרת הקליטה".
הרגע הכי עצוב?

נטה  כשהוא  ז"ל,  אורבך  אורי  של  "בחדר 
וזה  אז,  שלמים  יומיים  במשך  אותו  ליווינו  למות. 

היה דיכאון נורא".
איזו מידה היית משנה בעצמך?

"חוסר האסרטיביות שלי וחוסר היכולת להגיד 'לא', גם 
לדברים שגורמים לי נזק מסוים בחיים".

על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?
"התרחקתי מהציבוריות החרדית ובעיקר מהמדיה החרדית, לטובת קריירה נרחבת 
יכול  אתה  החרדי  הציבור  שבתוך  לי  שברור  למרות  הכללית,  בציבוריות  יותר 

להשפיע יותר".
מה משמח אותך? 

"חוש הומור. תגובה טובה, בדיחה טובה. לפגוש אדם חדש שבאופן מפתיע 
יש לו חוש הומור מפותח. אני ממש יכול לחבק אותו".

מה מביך אותך?
"אנשים ללא חוש הומור".

מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?
"משהו יצירתי שקשור באוכל, או נגרות".

מה הסוד המקצועי שלך?
יצירתיות  בעיקר  עליהן,  עמלתי  כך  כל  מתנות שמים שלא  במקבץ  "מדובר 

ומזג נח".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"הייתי יכול לנקוב בכל מיני רגעים תקשורתיים ורגעי-
על  לספר  מעדיף  אני  אבל  אצלי,  שנצורים  במה 
במכללת  שהקמתי  הראשון  הקופירייטינג  קורס 
ACC של תרצה גרנות ע"ה לפני כ-13 שנים, 
הראשונה  השורה  את  מתוכו  שהוציא  קורס 
של הכותבים ואנשי המדיה החרדים דהיום, 

כולל עורך העיתון שאתם מחזיקים כעת.
של  אמו  על  שלי  טור  האישי,  "ובפן 
מהנערים  אחד  הי"ד,  פרנקל  נפתלי 
פורסם  לאנגלית,  שתורגם  שנרצחו, 
למאות  וזכה  טיימס'  יורק  ה'ניו  באתר 

אלפי צפיות".
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא 

הצלחת להגשים?
בפריים- תוכנית-אירוח  "להגיש 

אני  בישראל.  מרכזי  בערוץ  טיים 
יותר  טוב  זאת  לעשות  מסוגל 
היום.  זאת  שעושים  אלה  מכל 
ובאופן אישי - מסתובב לי בראש 
על  תורנית  ספרים  לסדרת  רעיון 
החגים, 'מועדים באגדה', בדומה 
זוין,  הרב  של  בהלכה'  ל'מועדים 
ויישוב  הזמן  את  מוצא  לא  ואני 

הדעת לשבת על זה".
בעוד  עצמך  את  רואה  אתה  איפה 

עשרים שנה?
מקווה(,  )אני  מאוזנת  סוכרת  "עם 

במרפאת הסוכרת בהדסה".
מה אנשים לא יודעים עליך?

דבר  דופן, שום  יוצאת  רוח בצורה  קר  "אני 
חזקה  נפש  עם  קר  צ'אלמער  אני  בי.  פוגע  לא 
תוך  במיוחד,  עצוב  משהו  חווה  כשאני  גם  ביותר. 

שעתיים אני יוצא מזה לגמרי".
תגדיר את עצמך במשפט אחד. קובי אריאלי הוא...

"יהודי מצחיק".
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סיכל מאות פיגועים. 
מחבר הספר יזהר דוד
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23 שנה שירת יזהר דוד )46( בשירות הביטחון 
חבריו  עם  סיכל  אלו  שנים  במהלך  הכללי, 
חיים  הציל  רבים,  פיגועים  צה"ל  וכוחות 
מפתח  בתפקיד  לשמש  הצעה  קיבל  ואפילו 
עם  בשיאו,  כשהיה  דווקא  אך  בארגון, 
לטפל  יזהר  החליט  מאחוריו,  רבות  הצלחות 
בעצמו, במחלת הפוסט טראומה ופרש מהשירות. 
כעת, שלוש שנים לאחר שפרש, הוא מוציא ספר מרתק 

המגולל את מסכת חייו הסוערים. 
שמו של הספר, 'פצצה מתקתקת', טומן בחובו משמעות רבה עבור 
יזהר. "הספר נכתב עוד בקיץ בשנת 2012", הוא מספר בראיון ל'כל 
ישראל'. יזהר העלה על הכתב את זיכרונותיו, ולא התכוון בשלב הזה 
להדפיסם כספר, "כאיש שב"כ, אני מורגל לעשות תחקיר על כל פעולה 
שמתבצעת. ולאחר 23 שנות שירות, זה מה שעשיתי, ערכתי עם עצמי 
תחקיר על האירועים שחוויתי ועל רעידת האדמה שהתחוללה בחיי".

רעידת האדמה האמורה היא מחלת ה'פוסט טראומה' בה חלה יזהר. 
את סיפורו הוא מספר בגילוי לב נדיר בספרו ובאחרונה החל בסבב 
הרצאות ברחבי הארץ. "הפרישה משירות בשב"כ באה בעקבות פוסט 
הטראומה בה חליתי. לאחר מכן עברתי לטיפול". חלק מהטיפול, הוא 
אומר, היה כתיבת הספר שבאותו שלב הוגדרה כאמור כתחקיר בלבד, 
"מחלת פוסט טראומה שבה חליתי, הייתה מורכבת מכמה אירועים. 
החוט המקשר בין האירועים היה ההתרחשויות הקשות בשב"כ כמו 
דילמות בהן נתקלתי בשטח בעת קבלת החלטות שחרצו גורלם של 

אנשים רבים ומראות קשים שאליהם נחשפתי".
עד רגע לפני ההוצאה לאור, שם הספר שנתן יזהר לספרו היה "לילה 
והפעיל בשטחים, מקור אשר  כינוי למקור פלסטיני שגייס  מסביב", 

יזהר.  וביצע פיגוע, אירוע אשר מהווה חלק נכבד במחלתו של  בגד 
"מקור פלסטיני שעבדתי עמו בשיתוף פעולה, בגד בי והפר את האמון 
אני  ישראלים.  חמישה  נרצחו  בו  התאבדות  פיגוע  ביצע  הוא  בנינו. 
הייתי בזירה וישבתי עם הגופות. זו הטראומה המרכזית שלי. הרגשתי 
אשם". בהוצאת הספרים לא אהבו את השם וביקשו להחליפו, "הם 
לא אהבו את השם "לילה מסביב" וכתחליף הציעו לי שמות אחרים 
כמו "לבחור בחיים". מיד כששמעתי את זה, החלטתי לאשר את השם 
מכתיבת  בשנים  שעברתי  התהליך  את  מכל  יותר  אצלי  סימל  זה  כי 
הספר ועד ההחלטה לפרסמו, מתחושה של בדידות, קדרות וחשיכה 

בעולמי לבחירה בחיים ויציאה לדרך חדשה".
בעצה  לאור,  הספר  יציאת  טרם  הסופי,  היה  לא  זה  שם  גם  אך 
לשנות  הוחלט  ביתן'(  )'כינרת-זמורה  לאור  ההוצאה  אנשי  עם  אחת 
את שם הספר ל"פצצה מתקתקת". לימים הוא יסביר שהשם "פצצה 

מתקתקת" ייצגה את רגשותיו בצורה הטובה ביותר. 

"ראש ארגון הטרור סימן אותי"
את שירותו החל יזהר בצבא, ב'גולני'. "כבר לקראת סוף השירות 
הצבאי ידעתי שאני הולך לשב"כ", הוא מספר. "זה היה המסלול של 
ילדותי. כשהתגייסתי, אחי היה כבר איש  רוב  אחי, איתו עברתי את 
שב"כ, קודם לכן הוא היה קצין בגולני ולכן היה זה המסלול הטבעי 
אנשי  לפעם  מפעם  ללוות  לי  יצא  'גולני',  כחייל  זאת,  מלבד  שלי. 
כשקיבלתי  לעשות.  רוצה  שאני  מה  שזה  והבנתי  השב"כ  של  שטח 
ללוחמים  הכללי  הביטחון  שירות  מצד  )זימון  הירוק",  "המכתב  את 
פוטנציאלים – י"א(, הבנתי שהם רוצים לגייס אותי. אחרי שהשב"כ 
איתר אותי ועשיתי את כל המבדקים, התחלתי את הליך הגיוס ובשנות 

































































































הוא שירת עשרות שנים בשירות הביטחון הכללי 
במהלכן שימש כרכז שטח וכמנהל ביחידת השטח 
בשומרון  במהלך שירותו השתתף בסיכול מאות 
פיגועים והציל חיי אדם רבים  כשהיה בשיאו, 
החליט לפרוש מתפקידו לא לפני שקיבל הצעת 
  קידום משמעותית לתפקיד מפתח בשב"כ

בראיון גלוי לב ל'כל ישראל' מספר יזהר דוד על 
ספרו החדש, על השירות הסוער, האיומים על חייו, 
על המשבר הנפשי שהביא לשינוי הדרסטי בחייו 

ועל השאיפות הפוליטיות שלו

יעקב אמסלם

מתקתקת"
"פצצה
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ה-90 התחלתי בשירות". 
אבטחת  במערך  הצעיר  יזהר  שובץ  תחילה 
רכזים ובהמשך עשה הסבה לתפקיד רכז שטח, לא 
לפני שעבר 'קורס רכזים' מפרך במשך כשנתיים. 
הכללי  הביטחון  בשירות  שטח  רכז  של  תפקידו 
הוא מורכב. על כל שטח בגדה המערבית ובעזה, 
נוספות  יחידות  יחד עמו פועלות  יש רכז אחראי, 
האחראיות על השטח. תפקידו של הרכז היא לגייס 
בזמן  מספקים  אשר  ומקורות  סוכנים  ולהפעיל 
אמת מידע המסייע לסיכול פעולות טרור ולמניעת 
פיגועים בשטח ישראל. הרכז הוא גם האדם היחיד 
המכיר כל רחוב, סמטה, שכונה, חמולה, משפחה 
עליו  לשטח  מומחה  הוא  ביניהן,  היחסים  ואת 
אחראי ומכיר את השטח לפחות כתושבי המקום, 
על  מלאה  כמעט  שליטה  בידיו  שמאפשר  מה 

הפעילות באזור.
מסביר  יחידות",  וכמה  כמה  יש  שטח  כל  "על 
יזהר. "לא על כולן ניתן לספר. היחידה שחשופה 
לציבור הפלסטיני היא זאת שבראשה עומד הרכז 
מטעם השב"כ. הוא מבצע את המעצרים, הסיורים, 
התחקורים, המחסומים, מנפיק לתושבים אישורים 
ברחובות  תמיד  ונוכח  איתם  חי  ולמעשה  שונים 
מהווה  שהרכז  שלמרות  אלא  והערים".  הכפרים 
נחשב  הוא  היומיומית,  בהתנהלותם  מכריע  גורם 
ל'אם כל הצרות' מבחינת הפלסטינים. "בכל דבר 
שקורה בכפר או בעיר אפילו אם מדובר בתאונת 
סמל  הוא  מבחינתם  הרכז,  את  מאשימים  דרכים 
הכיבוש. כשהייתי רכז בשכם, היו מאשימים אותי 

כמעט בכל דבר שקרה במקום". 
במהלך  בזיכרונך  שנחקקו  המבצעים  מהם 
מתשובתו:  ומופתעים  שואלים  אנחנו  השירות? 
המבצעים  על  פרטים  לספר  יכול  לא  עדיין  "אני 
מיד מבהיר שגם הסיפורים  יזהר  המשמעותיים". 
הובאו בשינוי  'פצצה מתקתקת',  שהובאו בספרו 
מצד  זיהוי  לטשטש  בכדי  בסיסיים  פרטים 
את  הם  גם  יקראו  שלבטח  טרור  גורמי 
הספר  הרבה,  הרגישות  בשל  הספר. 
שאישר  השב"כ  בשיתוף  נכתב 
שהיה  חלקים  וצנזר  פרט  כל 
לנזק,  תגרום  שחשיפתם  חשש 
במשך  הספר  על  עברו  "בשב"כ 
את  יזהו  שלא  בכדי  וחצי  כשנה 

ההתרחשויות". 
התחיל  בשב"כ  השירות  את 
אוסלו,  הסכמי  בתקופת  יזהר 
חדש",  תיכון  מזרח  על  "דיברו 
הוא נזכר. "נכון שהיו מידי פעם 
היתה  כללי  באופן  אבל  פיגועים, 
זה  בשלב  בשטח.  ותקווה  רגיעה 
על  מודיעין  אוסף  הייתי  עדיין 
וגא"פ(  )חמאס  ההתנגדות  אירגוני 
כמו  שטח  לפעילות  נדרשתי  ולא 
לאחר  שנים  מספר  ממוקדים".  סיכולים 
"המפץ  אירע   2000 בספטמבר  מכן, 
הגדול' מבחינה ישראלית שהוא 
השניה".  "האינתיפאדה 
עברה  ימים  באותם 
החברה הישראלית 

נהרגו  באינתיפאדה  נפש.  לחשבון  שהביא  זעזוע 
כ-1170 ישראלים מהם 70% אזרחים, "לא הייתה 
שום מערכה צבאית שאחוז האזרחים היה בה גבוה 
כפי שקרה באינתיפאדה השנייה. העורף הישראלי 

שילם מחיר כבד מאוד במערכה הזו".
טרם  עוד  האינתיפאדה,  מתחילת  אלו  בימים 
פעולות  יזהר  ביצע  מגן',  'חומת  מבצע  ובמהלך 
בשטח, "נדרשתי יחד עם חבריי מהשב"כ ומהצבא 
הייתה  וזו  י"א(,   – מגן  )חומת  למלחמה  לצאת 
אחת הפעמים היחידות שהיינו רוב הזמן לבושים 
ליחידות  ובצמוד  יחד  ועבדנו  צבאיים  במדים 
מפגעים.  של  ענק  צונאמי  מול  נלחמנו  צה"ליות. 
אם לא היינו אנו בשב"כ ובצה"ל ויחידות נוספות 
 – מג"ב  של  המסתערבים  )יחידת  הימ"ס  כמו 
מפגעים,  אותם  מול  בצורה  כחומה  עומדים  י"א( 
התוצאה הייתה עשרות אלפי הרוגים. זה היה גל 

שלא היה כדוגמתו במאבק הישראלי פלסטיני". 
מקרוב,  השנייה  האינתיפאדה  את  מכיר  אתה 

יש בסיס להשוואות ל'גל הטרור' הנוכחי?
'גל  את  בהן  להשוות  שאפשר  נקודות  "יש 
מאוד  הרבה  כמו  שניהם,  לאינתיפאדה.  הטרור' 
אירועים, מקורם בהר הגעש שנמצא במרכזה של 
על  שהטענות  הבית  הר  הוא  הלא  ישראל  מדינת 
שינוי הסטטוס קוו במקום, עוררו גלי טרור שגבו 
השנים.  במהלך  רבים  ישראלים  של  חייהם  את 
הסיפור שישראל מפרה את הסטטוס קוו בהר, הוא 
וההר  היום, ההסתה ממשיכה  גם  אז,  כמו  שקרי. 

הוא המוקד למהומות". 
תהומי  הוא  ההבדל  כי  יזהר  מבהיר  זאת,  עם 
ישראל.  מדינת  של  הסיכול  וביכולות  בטקטיקה 
והג'יאהד  שהחמאס  טוענים  פרשנים  "הרבה 
האסלאמי שיגרו את רוב המתאבדים באינתיפאדה 
הטרור  בגל  לתמונה  ייכנסו  הם  ואם  השנייה 

הנוכחי, מדינת ישראל תהיה בבעיה". 
הללו  "הארגונים  יזהר.  קובע  שטויות",  "זה 
מנסים מאז תחילת גל הטרור להיכנס ולפגוע על 
חיילים.  חטיפת  וניסיונות  מתאבדים  שיגור  ידי 
של  אירועים  כמה  היו  מצליחים.  לא  שהם  רק 
שם  שהיו   12 קו  כמו  התאבדות,  פיגועי  ניסיונות 
כמה פצועים. מי שיודע את הפרטים, מבין שבקו 
12 זה היה אמור להסתיים הרבה יותר גרוע. אירוע 
אחר שהותר לפרסום היה בדצמבר 2015, החמאס 
כמעט ושיגר מתאבד מהישוב חורה לביצוע פיגוע 
התאבדות בישראל, המתאבד ניתפס זמן קצר לפני 
להבעיר  הזמן  כל  מנסה  החמאס  לפיגוע.  יציאתו 
אבל  מתאבדים,  אינתיפאדת  וליצור  השטח  את 

הוא לא מצליח מכמה סיבות". 
ללא  טמון  הארגונים  של  לכישלונם  הסיבות 
מדיניות  ובאמצעות  פרטית',  ב'השגחה  ספק 
נוקשה של גורמי הביטחון. "באינתיפאדה השניה 
לא היינו בשטחי A כי כיבדנו את הסכמי אוסלו. 
גם כשידענו שיש מחבל שמייצר חגורות נפץ, לא 
פעלנו  שבו  היחיד  הכלי  לשטח.  להיכנס  יכולנו 
למרות  ממוקדים  סיכולים  היה  הטרור,  כנגד 
הכנת  של  ענפה  פעילות  שיש  בבירור  שידענו 
חומרי נפץ המשמשים את המחבלים המתאבדים 

לפגוע בישראלים".
"אנחנו  יזהר.  מסביר  אחרת",  זה  "היום 

נמצאים בכל עיר, בכל נקודה ובכל מקום. כשיש 
למקום  הולכים  אנחנו  מפגע,  על  קונקרטי  מידע 
או  מעבדה  שכם  במרכז  יש  אם  אותו.  ועוצרים 
מיד  הביטחון  כוחות  להתאבד,  שבכוונתו  מחבל 
היה  שלא  מה  אותו,  ועוצרים  למקום  נכנסים 
סיבה  זאת,  מלבד  השנייה".  באינתיפאדה  קורה 
הרשות  התנערות  היא  הטרור  להיחלשות  נוספת 
הפלסטינית. "האינתיפאדה השנייה הובלה תחילה 
על ידי הרשות הפלסטינית ועל ידי העומד בראשה 
יאסר עראפת. היום זה הפוך, לרשות יש אינטרס 
פיגועים  יבצעו  לא  והג'יאהד  שהחמאס  מובהק 
אותם  שיפיל  מה  שזה  מבינים  הם  כי  בישראל 

מהשלטון".
באיזה מקרים היית בסכנת חיים ממשית?

ארגוני  מבחינת  מרכזי  יעד  מהווה  שטח  "רכז 
הטרור, מהסיבה שהסברתי קודם לכן. הפלסטינים 
מאחורי  שיש  האדיר  המנגנון  כל  את  רואים  לא 
של  השונות  ליחידות  חשופים  לא  הם  הרכז, 
השב"כ, הם לא רואים את הדסק והיחידות האחרות 
מבחינתם,  שמן.  את  נזכיר  לא  מידור  שמבחינת 
הרכז הוא השב"כ, הוא הבעיה המרכזית והאשם 
בכל. לכן יש אבטחה כבדה מאוד על רכזי שב"כ".

"המקרה הכי בולט בו הייתי בסכנת חיים היה 
האירועים,  במהלך  אחד,  יום  השירות.  במהלך 
נקראתי בדחיפות למטה השב"כ. הודיעו לי שלא 
זה  שלחו.  שהם  נהג  עם  יחד  ואגיע  ברכבי  אנהג 
כבר היה נראה לי חריג למרות שקריאות בהולות 
למטה היו דבר שבשגרה כאשר התרחשו אירועים 
כולם  את  ראיתי  כשהגעתי,  חריגים.  ביטחוניים 

יושבים באולם הדיונים בפנים חמורות סבר".
דקות לאחר מכן התברר ליזהר כי אחד מראשי 
ישראלי,  לעיתונאי  ראיון  העניק  הטרור  ארגוני 
דרכו העביר מסר מוקלט לפיו הוא מחזיק בפרטיו 
של יזהר, "המחבל ביקש בראיון להעביר מסר תוך 
שהוא מציין את הכינוי הנסתר שלי. בקלטת הוא 
סיפר שהוא יודע עליי הכל והוא הולך לחסל אותי 
ואת בני משפחתי בקרוב, ויש לו את כל המודיעין 

עליי. הוא בעיקר דיבר על בני משפחתי". 
מבחינה  מתוחה  תקופה  הייתה  שזו  מכיוון 
באיום  זלזלו  לא  הגבוהים  בדרגים  ביטחונית, 
של  משפחתו  בני  את  מיידית  להרחיק  והחליטו 
חומת  הייתה  לא  ההיא,  בתקופה  מהאזור.  יזהר 
ליישובי  ושומרון  יהודה  יישובי  בין  הפרדה 
ולפיכך  יוצא  היה  רוצה לצאת,  מי שהיה  המרכז, 
הייתה סבירות גבוהה שקיימת חולייה אשר תנסה 
לפגוע בו. "שעתיים לאחר השיחה, העבירו אותנו 
מהבית לבתי מלון ורק לאחר תקופה ארוכה עברנו 

למקום קבוע". 

"חליתי בפוסט טראומה"
הוא  אלו,  בימים  דוד  יזהר  של  עיסוקו  עיקר 
העברת הרצאות להגברת המודעות למחלת פוסט 
ָחק  הטראומה או בשמה המדויק יותר: "הפרעת דְּ
פוסט-טראומטית" - הפרעה פסיכיאטרית, מתחום 
חוויית  בעקבות  המתפתחת  החרדה,  הפרעות 
גופנית  או  נפשית  מבחינה  מאוד,  קשה  אירוע 

לא פוסל אפשרות 
כזו בעתיד. משנת 
2011 הייתי פעיל 
במספר תנועות 
שטח והגעתי 

למסקנה שדרך 
תנועות שטח אי 
אפשר לשנות 

במדינת ישראל 
דבר. המקום היחיד 

שאפשר לשנות 
בו דברים, הוא 

הפוליטיקה. ביום 
מן הימים אנסה 

להשפיע משם













אחד מחיבוריובשירותו הצבאייזהר דוד בילדותו

המחלה הרסה לי 
את חיי היום יום. 

יזהר דוד



31 כ"ו באייר תשע"ו 3/6/16

ונפשית )לדוגמה, בעקבות צפייה בתאונת דרכים 
קטלנית או בעקבות פציעה בתאונה כזו(. הלוקים 
זו, בתחושות של  בהפרעה מגיבים לרוב, לחוויה 
בדברים  עניין  איבוד  גם  כמו  אונים  וחוסר  פחד 
אחרים בחייהם ואיבוד הסבלנות לזולתם. הגדרת 
שילקו  ישנם  קבועה,  אינה  הטראומטי  האירוע 
בהפרעה אחרי תאונת דרכים קלה, וישנם שיפתחו 
ואירועים  מטוס  התרסקות  פיגוע,  לאחר  אותה 

קשים אחרים.
"הפרישה שלי מהשב"כ הייתה בעקבות פוסט 
"פוסט  יזהר.  מספר  יותר",  מורכבת  טראומה 
טראומה  פוסט  אחד.  מאירוע  נובעת  טראומה 
מורכבת היא זן מיוחד ומסובך שחולים בו בעיקר 
טראומות  אלו  במלחמות.  שנפצעים  אנשים 
שנים  לאורך  פעמים.  הרבה  עצמן  על  שחוזרות 
לי  היה  בהם  פיגועים  סיכולי  במאות  השתתפתי 
יצאו  שממנו  באזור  הייתי  במניעתם.  גדול  חלק 
הבנתי  דבר,  של  בסופו  המחבלים.  מן  גדול  חלק 
מצבי  את  דרדרה  הזה,  המצב  לכל  שהחשיפה 
הנפשי. והפוסט טראומה הפריעה לי לתפקד ולכן 

ביקשתי לפרוש". 
בקשה  ללימודים,  לצאת  ביקשתי  "תחילה 
שגרתית עבור המשרתים בשב"כ, אבל בשלב שבו 
הייתי  ללימודים.  עוזב  היה  לא  אחד  אף  הייתי, 
אין  לקידום,  ובתור אחד שמיועד  קידום  במסלול 
אופציה ללכת ללמוד, כולם היו מעדיפים להישאר 
ולקבל את הקידום". אחרי שביקש לפרוש, נקרא 
יזהר למטה השב"כ, שם הוצע לו קידום לתפקיד 
וזו  בארגון  מפתח  תפקיד  לי  "הציעו  יותר,  בכיר 
שלי  הקשות  מההתלבטויות  אחת  הייתה  בעצם 
הייתי  כי  לפרוש  החלטתי  בסוף  אבל  בחיים, 
מאוד חולה בפוסט טראומה, הם לא ידעו את זה. 

המחלה הרסה לי את חיי היום יום". 
פרישתו הותירה בהלם את מקורביו, "התחילו 
בסדר",  לא  משהו  שעשיתי  כאילו  עליי  שמועות 
יזהר  שיקם  הבאות  השנתיים  במהלך  מספר.  הוא 
את חייו והחל לכתוב את הספר שיצא לאחרונה. 
במסגרת השקת הספר, מוסר יזהר הרצאות בתחום 
מקום,  בכל  מרצה  "אני  טראומה.  פוסט  מחלת 
אני  שבה  הרצאה  כל  אחרי  אוכלוסיות.  ולמגוון 
משהו  קורה  למשתתפים,  שלי  הטלפון  את  נותן 
אנשי  נשים,  גברים  אנשים,  ישנם  תמיד  מדהים, 
שמתקשרים  שונים  ואנשים  ביטחון,  כוחות 

ומשתפים אותי בטראומות שלהם".
מיליון  יש  כיום  זועקת.  לדבריו,  המשוואה 
 200 ורק  הישראלית.  בחברה  טראומטיים  פוסט 
פונים  לא  חולים  אלף   800" לטיפול.  פונים  אלף 
לטיפול בגלל מחסומים שונים כמו בושה, חשש, 
חוסר מודעות או הדחקה. אני פוגש הרבה כאלה 
סיפור  לי  שסיפר  בחור  היה  מזועזע.  יוצא  ואני 
מחזיק  שהוא  אחד,  לאף  סיפר  לא  שמעולם 
הוא  שנים   34 הגליל.  שלום  ממלחמת  טראומה 
את  סחב  הוא  שלו  החיים  כל  עליו.  זה  את  נושא 
לאחר  שלו  הטראומה  על  לדבר  התחיל  הוא  זה. 
שקרא את ספרי, נפגשתי איתו לבקשתו ובעקבות 
שנים  אחרי  הסכים  הוא  שיחתנו  לאחר  פנייתו, 
לספר  לאנשים  לגרום  רוצה  אני  לטיפול,  ללכת 

ולגרום לחברה לשנות את  את הטראומות שלהם 
התפיסה בנוגע לפציעות הנפש. בלי שינוי בתפיסה 
החברתית אנשים ימשיכו להסתיר, לסבול ולהרוס 
בלהט.  יזהר  אומר  החיים",  את  וליקיריהם  להם 
לפתוח  לגיטימציה  ולאחרים  לו  נתן  שלי  "הספר 

את הנושא". 
הולך  ברגל,  או  ביד  שנפצע  שאדם  "כמו 
לטיפול, כך אדם שנפצע בנפש, צריך טיפול. בני 
צריכה  והנפש  מלחמות  להכיל  אמורים  לא  אדם 
הייתה המלחמה  שזו  כיפור,  יום  עזרה. במלחמת 
 400 רק  פנו  המדינה,  בתולדות  טראומטית  הכי 
ולא  זה  את  יש אלפים שמדחיקים  נפשי,  לטיפול 
יעבור.  שזה  וחושבים  שותקים  אנשים  מספרים. 
אם כעבור חודש הסיוטים לא חלפו, סימן שהאדם 
חולה בפוסט טראומה ואם לא יפנה לטיפול, הוא 

יפתח מחלות נפש".

"הכל מתחיל בחינוך"
לתחום  דווקא  פנה  יזהר  להרצאותיו,  במקביל 
החינוך, שם מצא מזור לנפשו הפצועה. "תחילה 
והתרבות  השפה  לימוד  בפרויקט  השתתפתי 
ללמד  התחלתי  מכן  לאחר  ספר,  בבתי  הערבית 
יזמתי  ובמקביל  סבא,  בכפר  ספר  בבית  אזרחות 
גזענות שבימים אלו הסתיים  נגד  תכנית לימודים 
אחד  ספר  בבית  רבה  בהצלחה  הפיילוט  שלב 
רבים  ספר  בבתי  ותיושם  שתתרחב  ובתקווה 

אחרים".
ממוצע  לבדיקת  מהשב"כ  בכיר  למנהל  מה 
השאלה  את  שואלים  אנחנו  הספר,  בבית  ציונים 
המתבקשת. "שאלה טובה", הוא אומר. "זו בטח 
הבחירה הכי מוזרה שלי. אחרי שהחלמתי הציעו 
וגם  הפרטי  בשוק  גם  אטרקטיביות  הצעות  לי 
בשוק הציבורי. בכל זאת בחרתי להיות מורה וגם 

לי זה היה נראה די מוזר". 
בהמשך הוא מסביר את הדחף לכניסתו למערכת 
חיוביים,  הם  שלי  הילדות  "זיכרונות  החינוך, 
גדלתי במשפחה חמה ועוטפת, אך מערכת החינוך 
הייתה עבורי טראומה ענקית. בבית הספר האזורי 
שנראתה  חלוקה  הייתה  התגוררתי,  בו  במושב 
שגרתית בין ילדיהם של העולים מארצות המזרח 
בני  הוותיקים.  המושבים  בני  של  ילדיהם  לבין 
היו  שם  מקצועית,  לכיתה  הולכים  היו  העולים 
סנדלרות,  נגרות,  כמו  מקצועות  אותם  מלמדים 
חייטות וכו', כאשר מנגד, את ילדי בני המושבים, 
אותי,  השכלה.  וללימודי  עיונית  לכיתה  שלחו 
באופן חריג, שלחו לכיתה עיונית למרות היותי בן 
בלתי  במצב  אותי  העמיד  השיבוץ  המזרח.  עדות 
אפשרי. לא הייתה לי שפה משותפת עם אף אחד 
מהכיתות: לבני הכיתה העיונית לא חברתי מאחר 
לא  המקצועית  ולכיתה  המזרח,  עדות  בן  והייתי 
חברתי מאחר ולמדתי בכיתה העיונית. מצאתי את 

עצמי בין 2 הקבוצות".
כיום, מנסה יזהר למנוע מצב דומה בבתי ספר, 
שאני  מה  את  שיחוו  תלמידים  שיהיו  רוצה  "לא 
תכנית  כתב  הוא  כך  לצורך  אומר.  הוא  עברתי", 

נגד גזענות הנלמדת בבתי הספר. מלבד זאת, יצר 
יזהר מקצוע בנושא חיים משותפים אותו לומדים 
הארץ,  ברחבי  תלמידים  מאות  כמה  כפיילוט 

לבתי  יתרחב  זה  "בהמשך 
ספר נוספים".

"במצב הזה 
אין פתרון"

הישראלית  בחברה 
בכל  רחב  פולמוס  קיים 
הפוליטית  להתנהלות  הנוגע 
'ימין'  נקראים  אלו  והביטחונית. 
ואלו נקראים 'שמאל', אלא שאצל 
יזהר לא קיימות ישויות אלו. כאחד 
של  השני  מהצד  השטח  את  החי 
את  מכולם  טוב  יודע  הוא  המתרס, 
לא  שהמציאות  ומבין  הרוחות  הלך 
מתכתבת בהכרח עם התבטאויותיהם 

של הפוליטיקאים, מימין ומשמאל. 
עצמך  את  ממקם  אתה  איפה 

מבחינה פוליטית?
"ממה שאני ראיתי, חוויתי ושוחחתי 

עם אלפי פלסטינים, אני יכול להגיד בצורה ברורה 
וחד משמעית: מי שחושב שהפתרון בסכסוך הוא 
2 מדינות ל-2 עמים, טועה ומטעה. אנחנו מדברים 
הכירו  לא  לעולם  הפלסטינים  הפתרון,  על  בנינו 
ולא יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית. בשום 
משא ומתן, לעולם, הם לא וויתרו על זכות השיבה 
פלסטינים  פליטים  מיליון   5.5 של  חזרתם  )זכות 
לישראל, תעשה חשבון  ואם הם חוזרים  י"א(.   –
כלשהו  ערבי  יהיה  הבא  ותגלה שראש הממשלה 

ולא נתניהו או הרצוג". 
"כל מנהיג יהודי שהתחיל להתעסק ולהכיר את 
העם  כמוני.  דבר  אותו  אומר  מבפנים,  המודיעין 
השנייה  שהמדינה  יסכים  לא  לעולם  הפלסטיני 
תהיה יהודית. אולי רק מדינה דו לאומית, במצב 

הזה אין פתרון". 
הלכי  את  מהיכרותו  יזהר,  לדברי  זאת,  עם 
הרוחות, חובה על קובעי המדיניות לחתור לפתרון 
מדיני ולשמור על ערוץ פתוח עם הפלסטינים בכדי 
למנוע פעולות טרור. "אנחנו כמעצמה אזורית יש 
לפני  שהתחיל  הסכסוך  את  לסיים  אינטרס  לנו 
למעלה ממאה שנה, בעת שקמה התנועה הציונית. 
טרור שלא  בגל  אלפים  נהרגו עשרות  יום  מאותו 
נגמר מאז. זו בהחלט אחת הבעיות האסטרטגיות 

של מדינת ישראל".
מה עם פוליטיקה? 

 2011 משנת  בעתיד.  כזו  אפשרות  פוסל  "לא 
הייתי פעיל במספר תנועות שטח והגעתי למסקנה 
במדינת  לשנות  אפשר  אי  שטח  תנועות  שדרך 
בו  לשנות  שאפשר  היחיד  המקום  דבר.  ישראל 
אנסה  הימים  מן  ביום  הפוליטיקה.  הוא  דברים, 

להשפיע משם".


בשל הרגישות 
הרבה, הספר 
נכתב בשיתוף 
השב"כ שאישר 
כל פרט וצנזר 
חלקים שהיה 

חשש שחשיפתם 
תגרום לנזק, 
"בשב"כ עברו 

על הספר במשך 
כשנה וחצי בכדי 

שלא יזהו את 
ההתרחשויות
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במהלך מבצע 'צוק איתן' היו ימים בהם נורו 
מעל ל-100 רקטות ביום, מרצועת עזה אל 
מספר  הגיעו  הימים  באחד  ישראל.  עבר 

הרקטות ל-153 ביום אחד בלבד.
116 רקטות נפלו במהלך המבצע ב'שטח 
בידי  שיורטו  רקטות    578 מלבד   – בנוי' 

מערכת כיפת ברזל.
תפגע  שחלילה  אחת  רקטה  שמספיקה  ברור,  לכולנו  אולם 

פגיעה ישירה בבית, כדי שיתרחש אסון חלילה.
בתדרוך  הדרום  בפיקוד  בכיר  ציין  שעבר,  השבוע  בסוף 
עיתונאים כי התעצמותו של חמאס כוללת ייצור ופיתוח רקטות: 
"חמאס  הקצין.  אמר  הרקטות",  יכולת  בשיקום  עוסק  "חמאס 
זה  בשלב  הימנעות  תוך  מוכנות,  תהליכי  להשלים  מעוניין 

מהסלמה".
לא  אולם   – אדום'  'צבע  מערכת  הופעלה  שוב  ערב,  באותו 

אותרה 'נפילה'.
כשהחמאס מעוניין להשלים תהליכי מוכנות, יצאנו לבדוק – 

מהם תהליכי המוכנות של העורף בישראל. 
הוא  ייעודו  אשר  בצה"ל  מרחבי  פיקוד  הוא  העורף  פיקוד 

חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיים.
הפיקוד עושה זאת על ידי הכנת המרחב האזרחי טרם עימות, 
תמיכת המרחב האזרחי בעת עימות תוך ביצוע פעולות חילוץ 
רעידת  כמו  אזורי  כאוס  תרחיש  או  תקיפה  באירועי  והצלה 
אדמה, וסיוע לשיקומו המהיר של המרחב האזרחי אחר הסתיים 

התרחיש. 
מאז הקמת פיקוד העורף נעשו מאמצים רבים על מנת להפכו 

לגוף אזרחי אולם גוף אזרחי זה עדיין לא הוקם.

חיפה,  צפון,  מחוזות:  שש  על  מתבסס  העורף  פיקוד  מבנה 
דן, מרכז, ירושלים, דרום. המחוזות עצמן מחולקות ל-20 נפות, 
כמעט כל נפה מקבילה למרחב משטרתי כמו גם המחוזות עצמם 
שמקבילים למחוזות במשטרת ישראל – עמה פועל פיקוד העורף 

בשיתוף פעולה מלא.
אזרחית,  להתגוננות  שוטפות  הנחיות  מפרסם  העורף  פיקוד 
שמספרו  טלפוני  חירום  מוקד  ומפעיל  חירום,  בעיתות  במיוחד 

.104
א'  אל"מ   – העורף  בפיקוד  מרחבים  מפקדי  שני  באמצעות 
מפקד מחוז דן ואל"מ שי בלאיש מפקד מחוז ירושלים שמספרים 
המוקדמת  ההערכות  חשובה  כמה  עד  ישראל"  ל"לכל  בראיון 
והמוכנות של האזרחים כדי לצמצם את הנזק בשעת אסון חלילה.



נעים  היה  העורף,  פיקוד  של  דן  מחוז  מפקד  א',  אל"מ  את 
לפגוש. יהודי עם אהבת אמת לארץ הקודש שמכיר את מרחביה 

השונים עוד בשורשיהם התנכיי"ם.
א' מספר על התרגולים הרבים שנעשים כל הזמן, על הלימודים 
שלא נגמרים אודות כל חידוש מצד האויב, על ההתחדשות בכל 
על  סכנה,  בעיתות  אזרחיים  למרחבים  וסיוע  לחילוץ  הקשור 
על  וכב"א,  מד"א  ישראל,  משטרת  עם  ההדוק  והקשר  החיבור 
הפועלים  משותפת  עבודה  של  וערוצים  המשותפים  התרגולים 

לאורך כל הדרך כמקשה אחת.
כשבית סופג פגיעה, הוא סופג פגיעה.

מה  ראינו  ב-90%,  האסון  את  ממזערת  המוכנות  אבל  "כן, 
שקורה בשעת מעשה".

מה זו ה'מוכנות' הזו שאתה מדבר עליה?
"קודם כל, לוודא ולשנן לכל אחד ואחד מה מספר האזור בו 
אתם נמצאים. כך ידע כל ילד, כשאנחנו פורצים לשידור ואומרים 
מספר אזור – האם זהו האזור בו אתם נמצאים. לדעת מה מרחק 
תזדרזו  מוגן  איזה מרחב  אל  תדעו  כך  באזור שלכם.  ה'תגובה' 
או  הציבורי  או  הביתי  המקלט  הממ"ד,  זה  האם  סכנה.  בשעת 
אולי רק חדר המדרגות. חשוב גם לוודא שהמרחב המוגן שלכם 
תבוא  שלא  חירום  בשעת  ימים  שלושה  של  לשהות  מותאם 

חלילה.
אבל שעת סכנה יכולה 'לתפוס' את כל אדם גם מחוץ לביתו.

יש  שבת,  להתארח  אפילו  או  לחופש  כשנוסעים  "בהחלט, 
לוודא מראש שיודעים מה מספר האזור אליו נוסעים, מה מרחק 
התגובה והיכן הוא המרחב המוגן. אני מודאג יותר מאלו שעדיין 
הצורך  על  להם  לספר  הצלחנו  שטרם  מאלו  אליהם,  הגענו  לא 

והמחויבות ב'מוכנות'.

"האויב לא יושב בשקט"
לשוחח עם אל"מ שי בלאיש, מפקד מחוז ירושלים של פיקוד 
העורף, זו חוויה בפני עצמה. לוחם בוגר 'גבעתי' שכמפקד לקח 
באינתיפאדה  הפלסטיני  בטרור  גם  כמו  בלבנון,  בלחימה  חלק 
מצרים.  בגבול  פיקד  עליו  מרחבי  גדוד  הקים  גם  הוא  השנייה. 
לפני 8 שנים הוא הגיע לפיקוד העורף כמפקד גדוד אותו הוביל 

במבצע 'עופרת יצוקה'.
 – 'קשות'  יותר  שכונות  וגם  שונים  מגזרים  ירושלים  במחוז 
מחוז  אבל  לפניה.  ואף  הקודמת  המאה  בראשית  שנבנו  כאלו 

מספיקה פגיעה אחת ישירה של טיל על בית 
כדי לגרום אסון כבד. בתקופה בה "חמאס עוסק 

בשיקום יכולת הרקטות", כפי שאומר בכיר 
בפיקוד דרום, למוכנות האזרחית של התושבים 

בעורף יש חשיבות גבוהה  בראיונות ל"כל 
ישראל" מבהירים אל"מ א' מפקד מחוז דן 

בפיקוד העורף ואל"מ שי בלאיש מפקד מחוז 
ירושלים בפיקוד העורף עד כמה חשובה 

ההערכות המוקדמת והמוכנות של האזרחים 
  כדי לצמצם את הנזק בשעת אסון חלילה
"מתוך הניסיון גם של אסונות גדולים בעולם 
למדנו על 'יממת היהלום' – היממה הראשונה 

שבמהלכה מחולצים 99% מהניצולים. למדנו גם 
שרוב המחלצים – היו דווקא האזרחים"

מוכנים לכל 
תרחיש

שבתאי פוגל

מקלט ציבורי                       )צילום: גארט מילס, פלאש 90(
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ירושלים הוא גם הרבה מעבר לירושלים עצמה, זו גם קרית יערים 
ובית שמש וערים נוספות.

אתה מסכים עם האמירה שהמוכנות יכולה להפחית את ממדי 
האסון ב-90%?

"חייבים להיות מוכנים, המוכנות יכול לסייע לאדם לחלץ את 
יודעים שאלו לא פנטזיות,  עצמו במקרה של נפילה. היום כבר 
הטילים יכולים להגיע והם כבר הגיעו. האויבים שלנו לא יושבים 

בשקט, הם חורשי רעה שלא נחים לרגע ומתפתחים".
מה עושים בשכונות כמו מאה שערים וסביבתה שנבנו הרבה 

לפני שדיברו על 'מרחב מוגן'?
בו  הספציפי  במקום  מוגן  היותר  המרחב  את  יש  אחד  "לכל 
הוא נמצא. בדיוק בשביל זה אנחנו נמצאים כדי לעזור לכל אחד 
אל  לנו,  קוראים  אליו  מקום  לכל  מגיעים  אנחנו  מוכן.  להיות 

תהססו – תנו לנו לעזור לכם לעזור לעצמכם. 
הנושא  זה  לא  יודע.  אני  חלוקות,  דעותינו  בהם  נושאים  יש 
שלנו ולא בזה פיקוד העורף מתעסק, לא מבקש שתתגייסו ולא 
בזה אני דן איתכם. תנו לנו לבוא ולהדריך אתכם – יכולים ראשי 
הקהל בחצר לזמן אותנו להדרכה עבור אנשי החצר. יכול ראש 
מודאג,  אני  מזה  הצוות.  אנשי  את  להדריך  לנו  לקרוא  הישיבה 
שעוד לא הגענו לכולם. אנחנו מנסים דרך הילדים, בבתי הספר, 
גם שם אנחנו פועלים. בכל מקום שרק מתאפשר לנו להיכנס – 

אנחנו מגיעים".
ומה ילד יוכל לעזור?

לשעת   – נמצא  הוא  בו  האזור  מספר  את  לזכור  יכול  "הילד 
למרחק  המתאים  המוגן  המרחב  מה  לזכור  יכול  הוא  חירום, 
להכין את  ושוב שיש  להורים שוב  יזכיר  הילד  באזור.  התגובה 
המרחב המוגן שיהיה מתאים לשעת חירום. אבל אנחנו נבוא לאן 

שרק יקראו לנו, זה בחינם ללא שום תשלום ולא כרוך בהתגייסות 
או התקשרות כלשהי עם צה"ל.

אין חכם כבעל ניסיון
את ה'ניסיון' צברו בפיקוד העורף באין ספור מקרים שחוו כאן 
מוכי  אזורים  לעזרת  כשנחלצו  כולו  בעולם  וגם  ישראל  ברחבי 

אסון – כמו סדרת רעשי האדמה שתקפו את נפאל לפני כשנה.
הראשונה  היממה   - היהלום'  'יממת  על  למדו  הם  כאן 
רוב  כי  למדו  הם  עוד  מהניצולים.   99% מחולצים  שבמהלכה 

המחלצים – היו דווקא האזרחים. 
עם  בשיחותיי  ושוב  שוב  עצמה  על  חוזרת  זו  נקודה  דווקא 
מפקדי מחוז ירושלים ומחוז דן. שאיפתם היא שאנחנו האזרחים 
היותר  בצורה  יהיה  שרק  ככל  מאיים  תרחיש  לצלוח  איך  נדע 
נכונה – ואף נדע לחלץ עצמינו ולסייע לסביבתנו. הלא באירוע 
גדול ממדים כמו רעידת אדמה או בתרחיש נפילת רקטות בכמה 
אזורים במקביל – עלול לקרות מצב בו טיפול בזירה אחת יעכב 

את הכוחות מלהגיע לזירה אחרת.
הרשויות  עם  יחד  בודקים  הם  הציבוריים  המקלטים  את 
כל  אחראי  הביתי  המקלט  על  אבל  לתקופה.  אחת  המקומיות, 
ורהיטים  סוכות  למחסן  הפך  שלכם  המקלט  אם  לעצמו.  אדם 

שכבר לא בשימוש  – להיכן תרוצו בשעת אזעקה?
כשהערתי  לשמוע  כאב  בפקע"ר  דן  מחוז  מפקד  א',  אל"מ 
"שבבני ברק, אולי תמצא חמישה מקלטים בבניינים משותפים 
בסמכותו  או  מתפקידו  זה  אין  חירום".  לשעת  מוכנים  שהם 
להיכנס למרחבים הפרטיים. כן, ייתכן בהחלט שיש יותר מקלטים 

שלא הפכו מחסנים, אבל בכמה מהם תמצאו אמצעי לקשר עם 
העולם החיצון? או אפילו טרנזיסטור על סוללות או פנסי תאורה 
על סוללות? אפילו מי שתיה בכמות המספקת ליממה ראשונה – 

תרשו לי לפקפק אם יש שם בנמצא.
הזכרתי לאל"מ שי בלאיש, מפקד מחוז ירושלים את השריפה 
אותי  עוצר  הוא  שערים.   במאה  האחרונים  בשבועות  שארעה 
ושואל בחשש: "ומה יקרה בשעת חירום? תנו לנו ללמד אתכם, 

אנחנו נבוא לאן שרק תבקשו".
אז איך נערכים?

המלצה ראשונה: תתארגנו כקבוצה ותזמינו את פיקוד העורף 
יודעים לפעול  'מוכנים',  –  כמה שיותר אנשים שיהיו  לתדרוך 

ולתפעל דווקא ברגעים של כאוס בסביבתכם.
המלאה  החירום  ציוד  רשימת  את  לעצמכם  הכינו  בנוסף, 
שבדרך  המוגן  במרחב  מועד  מבעוד  מוכנה  שתהיה  שמומלץ 
מעודכנים  להישאר  לכם  שיעזרו  תקשורת  אמצעי  כוללת:  כלל 
)מחשב, רדיו על סוללות(; טלפון סלולארי, כולל סוללת גיבוי 
כל  בעבור  סגורים  מים בבקבוקים  ליטרים של   3 נייד;  / מטען 
מזון  יממות;  לשלוש  מים  להכין  מומלץ   - אחת  ליממה  אדם 
באריזות סגורות, כגון: שימורים וחטיפים; תאורת חירום )לד(; 
פנס וסוללות; ערכת עזרה ראשונה ותרופות; מטף לכיבוי אש; 
תרופות  מרשמי  רפואיים,  מסמכים  חשובים,  מסמכים  העתקי 
ומסמכים  אישיים  מסמכים  זיהוי,  מסמכי  קבוע,  בשימוש 
פיננסיים; תיק ציוד אישי למקרה של פינוי נדרש בשעת אירוע 
ימים; רשימת טלפונים של ארגוני החירום, של  שיספיק לכמה 
בני המשפחה והשכנים; וציוד נוסף שנדרש למשפחתכם על פי 

מאפייני המשפחה וצרכיה.


היערכות מקסימלית. תרגיל פיקוד העורף )צילום: יניב נדב, פלאש 90(
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בשעה טובה ומוצלחת, נפתחה השבוע עונת החתונות. זוגות 
בישראל.  נאמן  בית  ולהקים  חלומם  את  להגשים  יזכו  רבים 
אם  ישקר.  לא  ישראל  ונצח  לפרוח  תמשיך  הדורות  שרשרת 

עדיין לא זכיתם, אז בקרוב אצלכם. 
כמיטב מסורת השנים האחרונות, מן הסתם תספק לנו עונת 
החתונות שלל סיפורים יוצאי דופן. בדרך כלל, היו הסיפורים 
מגיעים לפתחו של מרן זצ"ל ודורשים את התייחסותו. פעם זה 
ראש ישיבה שהורה לתלמידיו להיעדר מחתונת חברם, ופעם 
זה רב שנטש את שמחת תלמידו לאחר שנמנע מ"חדר יחוד". 
"מוזיקה  בגלל  השמחה  הושבתה  במיוחד,  מוזרים  במקרים 
מזרחית", או גרוע מכך, בגלל שהאוכל באירוע היה בכשרות 

הנוגדת את "ההשקפה התורנית".  
באחת  כי  פורסם,  כבר  השבוע  השנה?  לנו  יהיה  מה  אז 
הישיבות בירושלים נתבקשו חמישה עשר בחורים לעזוב את 
הישיבה, לאחר שהשתתפו בשמחתו של חברם שהתארס בגיל 

צעיר, בניגוד לתקנות. לפתיחה טובה מזו, לא יכולנו לצפות.
ידועים  אינם  שפרטיו  למקרה  להתייחס  הגון  זה  יהיה  לא 
כל צרכם, ובפרט שנושאים שכאלו מסורים אך ורק בידם של 
גדולי ישראל. לנו לא נותר אלא להציג את דעתו של מרן זצ"ל 

כפי שהובעה בבירור שנים רבות. 
בחור  'נענש'  בהם  הזה,  הסוג  מן  מקרים  כללי,  באופן 
בעקבות רצונו להינשא מוקדם, הסבו למרן עוגמת נפש רבה. 
כנגד מוסדות המגרשים  זאת מבלי להתייחס לדעתו הנחרצת 
במספר  טורדניים.  זבובים  היו  כאילו  בהמוניהם,  תלמידים 
מקרים שהובאו לפניו, יצר מרן קשר עם ראשי הישיבה והפציר 
לו,  בישיבה. במיוחד כאב  ה'סורר'  בהם להשאיר את הבחור 
כאשר השביתו ראשי הישיבה את שמחת לבו של החתן, והורו 
האירוע  את  שהפך  מה  בחתונה,  להשתתף  שלא  לתלמידים 

ל"חתונת דמים".
רבים  בגורמים  כמובן  תלויים  מוקדם,  בגיל  בחור  נישואי 
המשתנים מאדם לאדם. דעתו של מרן היתה  לבחון כל מקרה 
המכירים  הבחור  של  רבותיו  עם  התייעצות  לאחר  לגופו, 
עשרים,  לגיל  בחור  הגיע  כאשר  אולם  ויכולותיו.  טבעו  את 
כמה  "ללמוד  להספיק  מהצורך  נבעה  רבותיו  והתנגדות 
למנוע  שאסור  בנחרצות  מרן  הורה  חתונתו",  קודם  שיותר 
על  האורבות  הרוחניות  הסכנות  לנוכח  בפרט  להינשא,  ממנו 
ילמד  "אחרי שיתחתן,  אומר,  היה  "אדרבה",  ושעל.  כל צעד 
תורה בטהרה ושקידה, ותהיה לו יותר סייעתא דשמיא". ברוח 

זו, פורסמה בשנה האחרונה דעתם של גדולי הדור מן הציבור 
הליטאי, התומכים בעמדה זו.

הישיבה  את  לעזוב  שהתבקש  בחור  מרן  אל  הכנסתי  פעם 
סיפר  נפשו,  במר  צעיר.  בגיל  שהתארס  לאחר  מיידי,  באופן 
הבחור למרן כיצד ניסה לשכנע את ראש הישיבה להעביר את 
רוע הגזירה. בין שלל הטיעונים לעונש, אמר לו: "גם מרן הרב 

עובדיה מורה להתחתן בגיל צעיר".  
"אין בעיה", השיב ראש הישיבה, "אז תלך ללמוד בישיבה 

של הרב עובדיה".
מרן שמע את הדברים בקשב רב, והגיב בענוותנות אופיינית: 
תיכף  ללמוד אצלי".  צריך  הישיבה שלך... אתה  ראש  "צודק 
שבראשותו,  הנחשבים  הכוללים  מראשי  לאחד  הרב  התקשר 
הזה  "לבחור  מהיום.  כבר  לכולל  את הבחור  לקבל  לו  והורה 

תהיה סייעתא דשמיא מיוחדת בלימודו", אמר.

מי ייתן את הדין?
עשרים  גיל  את  שעבר  מי  הדין,  "מעיקר  אומר:  היה  הוא 
שנה ולא קיים פריה ורביה, מותר לשאת אשה אפילו בתוך ימי 
ספירת העומר. אמנם המנהג להחמיר בזה, אבל מזה נלמד את 
יודעים  לא  אנשים  הרבים  בעוונותינו  הזו.  המצוה  של  הערך 
וארבע...  ושלוש, עשרים  לגיל עשרים  ומזלזלים בה. מגיעים 
חז"ל אמרו בן שמונה עשרה לחופה. הקב"ה לא מחכה יותר 
מעשרים שנה... אחרי גיל עשרים הוא אומר "תפח עצמותיו". 
הוא  בזה  ודווקא  במצוות,  הידורים  מיני  כל  עושה  אדם 

מזלזל..." 
מוקדם,  להתחתן  שרוצה  שבחור  ישיבות  שיש  "שמעתי 
טעות  זו  בלימוד.  להתקדם  שעליו  אומרים  אותו,  מונעים 
שמונע  הזה  הישיבה  ראש  של  בצווארו  העוון  נוראה! 
ללמוד  רוצה  'אני  לומר  יכול  מישהו  וכי  להתחתן.  מהתלמיד 
תורה, אין לי יצר הרע'? זה שקר! אין אדם שאין לו יצר הרע 

שמסית ומדיח אותו". 
שראש  ואומרים  כאלה  בחורים  פעמים  כמה  אצלי  "באים 
הישיבה לא נותן להם להתחתן, אני אומר להם לא לשמוע לו. 
דורנו דור פרוץ. הרחוב מלא במראות נגעים. איך ראש ישיבה 
עשרה-תשע  שמונה  לגיל  שהגיע  לתלמיד  לומר  בעצמו  יעז 

עשרה שלא יישא אישה? מי ייתן דין וחשבון על כך?"

"לכן כל אדם שיש לו השפעה על בנו, ישתדל שיישא אישה 
בקדושה  תורה  ילמד  כך  עשרה.  עשרה-תשע  שמונה  בגיל 

ובטהרה. צריך לעודד דבר כזה!"  

תורה שמצמיחה קוצים
נזכרתי השבוע בדברים שאמר מרן זצ"ל, שיש בהם לשפוך 
אור על תופעות מחרידות שלצערנו הרב מתפרסמות לעיתים. 
רבים שואלים את עצמם: אנחנו יודעים שחיי התורה מעדנים 
את האדם ומרוממים אותו. יתכן שאדם יעמול בתורה ובמוסר 

ויהפוך להיות חיית טרף?
ובכן, הסכיתו ושמעו לדברי מרן: "פעם הלכתי על יד שפת 
יד שדהו  ואני רואה איש אחד עומד על  הים. היו שם שדות, 
בוכה?  אתה  למה  אדוני,  לו:  אמרתי  אליו,  התקרבתי  ובוכה. 
יום  עובד  ואני  דונם,  הרב, השדה שלי עשרה  כבוד  לי:  אמר 
ולילה, זורע בצלים. באים משרד החקלאות, לוקחים ממני את 
חודשיים  חי  אני  הזה  פרוטות. מהכסף  כמה  תמורת  הסחורה 
ואחר כך אין לי מה לאכול. השכן שלי, אין לו אפילו חמישה 
דונם. הוא מגדל פרחים ושושנים, שולח אותם במטוס אל-על 
לחוץ לארץ, מקבל דולרים, ואחר כך יושב בבית שנה שלימה... 

למה המזל שלי כך ושלו כך"?
"אמרתי לו", המשיך מרן. "תראה אדוני, זה לא המזל שלך. 
אתה זרעת בצלים - תאכל בצלים! הוא זרע שושנים - אוכל 

שושנים! תעשה שושנים, וגם אתה תקבל דולרים..."
מרן היה מזכיר את דברי הגאון מוילנא: דברי התורה נמשלו 
הטל  אמרתי".  כטל  תיזל  לקחי,  כמטר  "יערוף   - ומטר  לטל 
והמטר יורדים על כל הארץ באופן שווה, אך פעולתם משתנה 
ממקום למקום. הם יכולים להצמיח שושנים, ויכולים להצמיח 
קוצים - בהתאם לזרעים שנזרעו באדמה. אדם שזורע בגינתו 

בצלים, לא יוכל להלין על כך שלא צמחו שם שושנים.
באותה מידה ממש, התורה הבאה מן השמים, היא טל ומטר 
המשקים את לב האדם העוסק בה. אם טרח לתקן את מידותיו 
אותו  ותגביה  תרומם  שתורתו  הרי  תאוותיו,  את  ולהכניע 
של  פורענות  זרעי  בליבו  שתולים  כאשר  אולם  מרום.  לשמי 
מידות מגונות ודעות כוזבות, אזי תורתו תצמיח בקרבו קוצים 
כוספת  ונפשו  ייתכן  הנשייה.  לתהום  אותו  ותדרדר  ודרדרים, 
טל,  למעט  פיו, משווע  את  פותח  והוא  חיים,  אלוקים  לדברי 
אך למרבה האכזבה, נוחת לו הטל ישירות על שדה מוקשים.    

דעתו של מרן זצ"ל על נישואין בגיל מוקדם. וגם: מי שזורע בצלים, איך יצמיח שושנים? 

קול מצהלות חתנים

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

כל אדם ישתדל שבנו ישא אישה בגיל 18-19". מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בסידור קידושין"



מחפש רהיט איכותי? הגעת ליעד!
בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח'  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:   10:30-12:30 ו'  יום  רצוף,   11:00-22:30 א'-ה'  פתיחה:  שעות 
ב'  21 שורק  נחל  רח'  שמש  בית  סניף    | גאולה   גני  מול   1 תובל  רח'  ירושלים  סניף 

המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד

מחפש רהיט איכותי? הגעת ליעד!
בשולחן מלכים תמיד תמצא רהיט איכותי וחזק מבית טוב!

תצוגת ענק במקום

 

המרכז לריהוט הבית
שולחן מלכים

קולה(  קוקה  )מול  חדד  האחים  בבנין   100 כהנמן  רח'  ברק  בני  חדש!  סניף 
03-6744400 טלפון:   10:30-12:30 ו'  יום  רצוף,   11:00-22:30 א'-ה'  פתיחה:  שעות 
ב'  21 שורק  נחל  רח'  שמש  בית  סניף    | גאולה   גני  מול   1 תובל  רח'  ירושלים  סניף 

המרכז לריהוט הבית

רהיט איכותי |

בס"ד

עובדה! 
היום כולם כבר יודעים

שרהיט איכותי, מבית טוב
זה רק

שולחן מלכים!!!
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מראות ל"ג בעומר 
בחצרות הקודש

טאהש

רחמיסטריווקא
ישיבת תורה 

לשמה 
בראשות 
הגרח''צ 
שפירא

בית חיים יהושעאב''ד בעלעדאב''ד אמונת ישראל

גאב''ד נווה אחיעזר גאב"ד מעלבורן בערגסאז

דינוב גארליץ ארה''ב גאלאנטא

הגר''צ בוארון הגר''י שיינר ר''י קמניץ הגר''ב אייזנברגר

זוועהיל
לעלוב ב"פ

פאפא
תולדות צבי ספינקא

סקוירא
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר
יהודה פרקוביץ, יהושע 
פרוכטר, רעבישע נייעס, 
משה גולדשטיין, ברוך 
אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 
דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 
לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי

סלאנים מהרי''ד מלעלוב

הגה''צ רבי יעקב מאיר שכטר

דעעש

דאראג

נדבורנה

וויען

נדבורנה ירושליםטשערנאביל ארה"בטשערנאביל

סאסוב נייטרא נדבורנה צפת

הרה''צ רבי אהרן מרדכי רוקחזוועהיל

סאטמאר

ויז'ניץ

צילום:
יוסי גולדברגר 

וי. סנדיק

צילום:
יהושע 
פרוכטר
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מראות ל"ג בעומר 
האדמו"ר מלעלוב בחצרות הקודש

בהדלקה במירון

האדמו"ר מתולדות אהרן 
בהדלקה במירון

אוזרוב

בעלעד 

מאקאווא

סאדיגורה

קאליב 

אונגוואר

הגר''ל מינצברג

מבקשי אמונה 

ספינקא ב"פ 

ראב''ד סאטמאר

שאץ ויז'ניץגאב"ד קארלסבורג

צאנז ז'מיגראדקראלי
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צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר
יהודה פרקוביץ, יהושע 
פרוכטר, רעבישע נייעס, 
משה גולדשטיין, ברוך 
אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 
דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 
לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי

מראות ל"ג בעומר 
בחצרות הקודש האדמו"ר מלעלוב 

בהדלקה במירון

יצחק בהדלקה במירוןהאדמו"ר מתולדות אברהם 

פאלטישאן 

אלכסנדר ארה''ב 

זוועהיל ארה"ב

מעליץ

ראחוב

ביאלא ב''ב

טשערנאוויץ

משכנות הרועים 

פשעווארסק

שומרי אמונים ק''ג

בית יצחק ספינקא

סקולען

מונקאטש

בראשות הגר''ז פיינשטייןישיבת עמלה של תורה 

ראש בד"ץ 'יורה דעה' הגר"ש מחפוד
בחלאקה
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ַהָּיִחיד - חּוץ ֵמֲחַנְנָיה - ֶׁשָּיַדע ַעל ָּכל ַהָּתְכִנּיֹות ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת – 
ֶזה ַהּׁשֹוֵטר ּג'וִֹני! ָלֵכן ָטַמְנִּתי לֹו ַּפח - ְּבִלי ֶׁשהּוא ָיַדע! ַׂשְמִּתי 

ַמְצֵלָמה ַּגם ַּבַּמְחָסן ֶׁשהּוא ָחַׁשב ֶׁשַהֵּכִלים ֶּבֱאֶמת ָׁשם.

ֶזה ָנכֹון...

ֲאָבל ַמה ָּגַרם 
ְל ַלְחׁשֹד ּבֹו?

ָּפׁשּוט ְמאֹד... ֻּכָּלנּו ִהְזַּדְעַזְענּו ַעד 
עֶֹמק ִנְׁשָמֵתנּו ִמָּכ ֶׁשִּמיֶׁשהּו ֵהֵעז 
ָלַגַעת ִּבְרכּוׁש ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, 

 ַרק ּג'וִֹני ִנְׁשַאר ָאִדיׁש. ֵאי
ֵלב ֶׁשל ְיהּוִדי א ִנְרָעׁש 
ֵמִחּלּול ַהֵּׁשם ָּכֶזה? 

ְקֻדַּׁשת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִהיא 
ָּדָבר ָּגדֹול. ַאְׁשֵרינּו ֶׁשֵּיׁש ָלנּו 

ַעם ֶׁשּיֹוֵדַע ְלַהִּכיר ָּבֶזה! 

 ִּבְזכּות ַהַּבָּלׁש 
ַמְלִּכיֵאל!

ִּבְזכּות ַהּתֹוָרה 
ַהְּקדֹוָׁשה!

ְלַאַחר ַּכָּמה ָיִמים

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ

כתב וצייר: אבימי

ר העתיק
מת הכת

בתעלו

פרק ו'

החדשים של
>>>  

פרק ח'

מצא לפחות 5 הבדלים 
בין 2 התמונות
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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"

1.בקריקטורות מציירים בהגזמה. שמו לב לשיער
 שקיבל נפח גדול יותר משיער אמיתי.

2.יש לצייר את כפות הידיים והרגליים לפני 
הגוף כדי שנקבע איפה כל חלק בגוף ממוקם 

ונראה שהתנועה שעשינו לדמות נכונה עם 
פרופורציות נכונות.

בהצלחה

טיפ

בואו ילדים 
ונצייר דמות 
נערה חביבה!

123

6789
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נצייר את 

החלק 
התחתון 

של הידיים 
והרגליים. 

נוסיף סימון של 
צירי התנועה 

נצייר את 
כפות 

הידיים  
וכפות 

הרגליים 
ונוסיף צוואר

 נסמן את 
הזרועות, הידיים 

ואת הירכיים

 כעת נצייר את 
החולצה והחצאית

 נצייר את תווי הפנים 
נוסיף נפח לרגליים  

נצייר את הנעליים 
ונוסיף אצבעות לכפות 

נוסיף את השיערהידיים

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

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

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

ילד מה בדיוק צריך 
לעשות ויקנה לו 

כישורי חיים
חדש!

לומדים
עם: לצייר

ננתחיל בציור 
הראש, הלסת 

וקווי העזר

 נעבור לציור הגוף: נתחיל 
את חלק הגוף העליון 

בצורת מלבן רחב למעלה 
וצר יותר למטה

נמחק את קווי הבסיס 
המסומנים בכתום 

וסיימנו

כ"ו באייר תשע"ו 3/6/16
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חוויה של פחד

c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים
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4
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7

8

פגשתי את חברתי ברחוב. מיד זיהיתי שפניה אינן כתמול 
שילשום.

לא הייתי צריכה לשאול מה נשמע כי היא התחילה לספר 
מעצמה.

"שמעת על הפריצה?" היא שאלה.
שמעתי  לא  שואלות.  עיניים  זוג  בה  תליתי  פריצה? 

מכלום עד אותו רגע.
"אז הוא נכנס" - היא המשיכה לפרט.  "נכנס ולא מצא 

כלום. את שומעת? כלום!"
"מה עם התכשיטים שלך?"
"זהו. שלקחתי אותם איתי".

הכל  את  צריכה  היית  מה  לשם   - התכשיטים?  כל  "את 
באותה שבת?"

כל  את  לקחתי  "אבל  ענתה.  היא   - צריכה"  הייתי  "לא 
הקופסא כדי שאם ייכנסו גנבים אז הם לא ייקחו כלום".

"ומה עם כלי הכסף?"
"תתפלאי, אבל הוא לא נגע בהם".

"רגע, אז למה את הולכת בפנים נפולות?"
היא בלעה את רוקה לפני שענתה.

היא  שלי  הבעיה  והזהב,  הכסף  לא  היא  שלי  "הבעיה 
מרדכי".

מרדכי הוא הילד בן ה-10 של חברתי.
מאז הפריצה הוא לא מצליח לעצום עין בלילה וגם לא 

להתרכז ביום.
הוא ראה בעיניו את הבית הפוך, הוא שמע את הדיבורים 

וחווה את הפחדים. 
ילדינו שחוו טראומה  כדי להקל על  מה אפשר לעשות 

בחייהם? איך נוכל לגרום לכך שיפחדו פחות?

ילדים חווים פחד פעמים רבות בחייהם. במקרה 
לא  בכלוב.  שסגור  אריה  על  מדובר  לא  כזה 
מדובר על מפלצת שמי יודע אם היא חיה במציאות 
או לא. לא מדובר על זבוב שבסופו של דבר אינו מזיק. 
מדובר על פחד מדבר אמיתי. עובדה שההורים בעצמם 

נבהלו ופחדו.

ואת  ההורים  של  הקריאות  את  שמע  הילד 
לא  שהם  לו  ולומר  לבוא  ייתכן  לא  צעקותיהם. 

פוחדים ושאינם חרדים.
אנו  איך  נזכיר  גם  בואו  אך  בפחדינו  להודות  חשוב 
את  זה  עם  ויחד  הפחד  את  ייקח  הילד  אם  מתעודדים. 
העידוד הוא יצליח לפחד פחות. לכן נודה בכך שנהלנו 

ונפחדנו אבל גם נסביר מה גרם לנו להתעשת.

כדאי בתקופה כזו להיות גמישים עם הילד.
שיש  שייתכן  דברים  על  איתו  להקפיד  פחות 
קשר בינם לבין המקרה. פחות להקפיד אם אינו 
מעוניין לצאת מן הבית, שיצא מהבית לבדו. "מה אתה 
רוצה  לא  אני  לישון,  או:"לך  ולך"!  כבר  צא  מתעכב? 
לראות אותך לידי". ברגע שלא נקפיד עליו מדי הוא יוכל 

לצאת אט אט מהפלונטר.

בה. ייאחז  הוא  ברוכה  שגרה  לילד  ליצור   שווה 
זמן  לישון.  הליכה  זמן  קבוע.  אוכל  הכנת  זמן 
להכנת שעורי בית. זמן מיוחד להביא חברים ועוד.

סיפורים רבים מדברים על פחדים. אפשר למצוא 
כאלו לכל גיל וגיל.

גם אני עצמי כתבתי סיפורים לרוב לגיל הרך וגם 
לילדים גדולים. 

במתח  אמנם  הסיפור,  את  להביא  משתדלת  אני  בספרי 
בחביבות  מזה  פחות  לא  אך  לקרוא  ירצה  שילד  כדי 

והעיקר בהומור.

מוגזמת  לב  תשומת  לילד  לתת  לא  השתדלו 
לפחדיו הוא עלול להתמכר לה.

כמו  לילדכם  לאפשר  שתוכלו  דברים  על  חישבו 
לישון  ללכת  או  אחיו,  עם  חדר  להחליף  למשל 
אתם  -הציעו  שידרוש  תחכו  אל  יותר.  מאוחר 

ראשונים.

ולקלס  ללעג  הילד  את  וודאי שלא תשימו  ודאי 
על פחדיו. הבינו לנפשו.

הילד שמע את הקריאות 
של ההורים ואת 

צעקותיהם. 
לא ייתכן לבוא ולומר 
לו שהם לא פוחדים 

ושאינם חרדים.
חשוב להודות בפחדינו 
אך בואו גם נזכיר איך 

אנו מתעודדים. 
אם הילד ייקח את הפחד 
ויחד עם זה את העידוד 
הוא יצליח לפחד פחות. 
לכן נודה בכך שנהלנו 
ונפחדנו אבל גם נסביר 
מה גרם לנו להתעשת.
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 "ילדים, תהיו ברעש. התינוק רוצה לישון"

saratikshoret@gmail.com :שרה פכטר                                  לתגובות אמא מחליפה

השבועהמלצת 
 עונת השמחות כאן בפתח, ערימת ההזמנות ליד 
בגדים  תמצאי  איפה  יום:   מידי  גובהת  הדלת 
מחיפוש  סבירים?  במחירים  האירועים  לכל 

שעשיתי מצאתי את התשובה.
אביבית  קולקציה  למצוא  תוכלי  רנואר,  ברשת 
שלל  תמצאי  יום,  יום  בגדי  ומלבד  והקיצית, 
שמלות  הכוללים  חגיגיים  ובגדים  שבת  בגדי 

דפוסי  עם  חצאיות  תחרה,  שמלות  נשפכות, 
עשיר  מגוון  גם  ברשת  מקסי.  ושמלות  פרחים 
למגזר  המותאמים  גברים  בגדי  של  וטרנדי 
רחב  מבחר  למצוא  תוכלו  היתר  בין  החרדי, 
אפור  עדין,  כחול  של  בצבעוניות  חליפות  של 
עכבר ושחור המורכבות מ-3 חלקים: מכנסיים 
מחויטים, חולצות מכופרות וז'קטים אלגנטיים.

שתרבנה שמחות

"קיימת תפיסה שגויה בקרב לא מעט הורים, שלפיה תינוקות צריכים להיות במקום שקט 
על מנת לישון כמה שיותר  זה לא נכון. היום אנחנו יודעים שהרעש שנחשף אליו 

התינוק לפני שהוא נולד ]O1[ חזק יותר מזה של שואב אבק חשמלי"

 מידי קיץ כשאני מתחילה להפעיל את המזגנים 
אני נזכרת בסיפור הבא.....

 למה הפעלת את המזגן? קריר בחוץ", נשמעת שוב 
השאלה שחוזרת על עצמה כבר שנים רבות.

 "אני זקוקה לרעש שלו", הייתי מסבירה בסבלנות 
לבעלי.

 "לרעש שלו?" הוא פשוט לא הבין אותי.
לאוושה  המזגן.  של  המונוטוני  הרעש  לקול  "כן,   

שיוצאת מבין חרכי התריס, כדי שהקול הזה ירדים את 
המונוטוני-קצוב  שהרעש  לבי  בכל  האמנתי  התינוק". 

המשתרר ברחבי הבית, מסייע לתינוק להירדם.
 "את רצינית?"

 "בטח שאני רצינית", עניתי לו. "אחרת לא הייתי מפעילה 
מזגן כשבחוץ עשרים ושתיים מעלות".

 "אני חושב שבדיוק להיפך. תעשי שקט בבית והוא יירדם".
 "לא, הרעש המונוטוני של המזגן גורם למעין מקצב באוויר. 

זה מרדים את הקטנים", עמדתי על שלי והדלקתי.
זול  אין משהו   "לא חבל על חשבון החשמל?" חבל, אבל 

יותר שירדים את הילדים.
 חבל שלא הקלטתי את השיחה הזו, שחזרה ועלתה במהלך 
השנים בביתנו. שנים על גבי שנים השתמשתי בתובנה הזו 
וגם 'מכרתי' אותה לאימהות רבות. רק שכחתי להוציא עליה 

פטנט, והנה בא רופא אחד וחטף לי את המחקר מהידיים.

למה? למה לא הקשבתי ללב שלי, לב של אמא? אני 
וילדים,  תינוקות  מרדים  מונוטוני  שרעש  מתעקשת 
רבים של חברות שקנו ממני את  בעלים  כמו  ובעלי, 
מלאך  את  שיוריד  זה  הוא  מוחלט  ששקט  מאמין  הפטנט, 

השינה אל ביתנו.
הקטנים  הרעשים  את  מסתיר  וקצבי  מונוטוני  "רעש   
והמלחיצים שמביאה איתה הדממה", נאמתי בפורום הגינה 
לרעש  ציפייה  מסוים,  ללחץ  גורם  מוגזם  "שקט  הציבורית. 

שיגיע".
כך תמיד הרגשתי. והנה, בסוף השבוע הזה, אני קוראת על 

הרופא שהפך למיליונר )למה זה קורה רק לאחרים?(. והכול 
בגלל המחקר שלי!

מגיע  יהודי  מוח  רק  מה,  )אלא  היהודי  הרופא  טוען  וכך   
למסקנות שכאלה(, ד"ר קארפ: "קיימת תפיסה שגויה בקרב 
לא מעט הורים, שלפיה תינוקות צריכים להיות במקום שקט 
על מנת לישון כמה שיותר. זה לא נכון. היום אנחנו יודעים 
חזק   ]O1[ נולד  שהוא  לפני  התינוק  אליו  שנחשף  שהרעש 

יותר מזה של שואב אבק חשמלי".
 והפתרון? דיסק ובו יצירות שונות שמטרתן לשחזר את אותו 
'רעש לבן' המוכר כל כך לתינוק שטרם נולד, אני קוראת את 

הראיון עמו ובוכה על רעש שנשפך.
מפזר  או  מזגן  מאוורר,  מדליקים  בביתנו,  כך  לילה,  מדי   
חום, ולא בשביל הקור או החום, אלא בשביל הרעש. חילוקי 
הדעות מתרחשים בעיקר בימי האביב והסתיו. אז נעים מאוד 
את  הצידה  דוחק  הפתוחים  לחלונות  מבעד  הזורם  והאוויר 

שירותי המזגן או מפזר החום.

שם  הבוקר.  חלב  לטיפת  תור  לי  יש  מושלם  בתזמון 

מצפה לפעוט שלי בדיקת שמיעה. נכנסנו אל האחות.
לי  )יש  רחב  חיוך  אלי  מחייכת  היא  אמא",  "שלום,   
שמיעה,  "בדיקת  לה(.  להזכיר  רוצה  אני  פרטי,  שם 
לוודא  כדי  פעמיים  עצמה  על  חזרה  היא  נכון?" 
שאני שומעת. לאחר שעברתי את בדיקת השמיעה 
בהצלחה, היא התחילה את בדיקת השמיעה לאושרי 

הקטן והחמוד.
"הוא לא מגיב!" בקולה בהלה.

 כן, הוא לא הגיב. האחות מביאה תופים ומצלתיים, 
השרוך  את  בלמולל  עסוק  והוא  בנייר,  מרשרשת 
מהסוודר שלי. "זה מדאיג אותי", האחות ואני התחרינו 

במפלס הדאגה שהחל נוסק.
בדיקות  של  שלמה  מסכת  בפני  לפרוש  התחילה  היא   
הכוללות נסיעה למכונים שונים. "רגע!" עצרתי אותה, "הוא 
אולי  גדל בתוך רעש.  הוא  שומע מצוין. את צריכה להבין, 
הוא לא מתרגש מהצלילים שאת מפיקה. תביאי משהו יותר 
מכובד", האחות שלחה לעברי מבט, והחליטה לשלוח אותי 

באופן מיידי לבדיקת שמיעה.
 הדלת נטרקה. אושרי הרים את הראש. "הנה, זה רעש שמדבר 
 אליו", הסתכלתי לעברו והוא לעברי והתחלנו לצחוק ביחד.

טוב, רק כדי לסבר את אוזניכם, ולא פחות מכך את אוזנינו 
כמובן, היא ערכה לו בדיקה נוספת, בדיקה שגרתית, בגובה 
פעולה.  שיתף  הוא  הפעם  מדי.  חריג  לא  מקובל,  דציבלים 
כך  לו,  התחשק  לא  כי  סתם  קודם?  זאת  עשה  לא  למה 

החליטה האחות שהוסיפה לו את הכינוי 'סנוב קטן'.

 בדרך הביתה חשבתי על כל עניין הרעש. אולי רעש 
הוא עניין יחסי, ורעש של האחד הוא השקט של השני? 
והאם  הראשון?  של  הרעש  הוא  השלישי  של  השקט  ואילו 
רעש תקשורתי הוא עניין של שקט תעשייתי, או להיפך? 
הגדול. הרעש  את  אני החמצתי  תהיה,   תהא התשובה אשר 

אמרתי  לך!"  "אמרתי  לבעל:  תגידי  אל  רק 
והדלקתי  בלול  אשר  את  כשהשכבתי  לעצמי 
ששאלתם. תודה  הרעש,  בשביל  המזגן.   את 
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איש המערכת פסע בצעד מהוסס לעבר משרדו 
של העורך הראשי.

"מה יש?" שאל אותו העורך הראשי משנכנס 
למשרדו.

"אה, אדוני," אמר איש המערכת, "אני חושב שמתחילה 
לצוץ לנו איזו בעיה".

"מה העניין?" שאל העורך והרים את עיניו מן המסך 
המרצד.

אההה..." אמר איש המערכת במבוכה, "זה אולי נשמע 
מוזר, אבל... מתחילות להיגמר לנו החדשות."

"אתה צוחק, נכון?" שאל העורך הראשי שהיה ידוע 
כמשולל חוש הומור לחלוטין, "כי זה לא ממש מצחיק" 

הוא הוסיף ביבושת.
"אהה... אדוני," אמר איש המערכת, "אני אהם...לא 

צוחק בכלל, בוא תסתכל בעצמך".
הוא הציג לפניו את עשר המהדורות האחרונות ששודרו.

הן כולן היו זהות.
נראה היה כי הצליח להשיג את תשומת ליבו של העורך 

הראשי.
"אתה בטוח שאין פה טעות?" שאל העורך הראשי, 
בקול מוטרד משהו, "אלו עשר המהדורות האחרונות?"

"כן," אמר איש המערכת שהספיק להזיע כהוגן במהלך 
השיחה הטעונה, "כבר קיבלנו מאות תגובות למערכת, אני 

לא מתרגש מתגובות אבל..."
"מה עם הכתבים שלנו?" קטע אותו העורך הראשי, 

"דיברת איתם?"
מטבע הדברים, אמר איש המערכת, "אין להם כלום, 

הם לא מספקים ידיעות כבר יומיים".
"נו באמת," אמר העורך, "לא פוליטיקה לא ספורט 

כלום?" 
"כלום," אישר איש המערכת, "זה נראה שכל השיעמום 

התרכז ונעצר בזמן אחד של ריקנות..."
"ובמאגרים ששמורים לזמנים האלה לא מצאת...,

"מאיפה נראה לך שגירדנו את המהדורות האחרונות? 
"שאל איש המערכת, "אדוני, אנחנו במשבר חדשות רציני".
"מה עם גופי התקשורת האחרים?" שאל העורך הראשי,

"בדיוק באותו מצב כמו שלנו," אמר איש המערכת, לא 
מקבלים דיווחים כבר הרבה זמן, מגרדים את המהדורות 
ממאגרים ישנים, מציעים לכתבים הרבה כסף בשביל כל 

פיסת חדשה, ואין כלום פשוט כלום".
"תחכה עוד שתי מהדורות," אמר העורך, "אחר כך 

כבר נראה".
לאחר עוד שתי מהדורות ללא שינוי ועשרות אלפי 
תגובות נזעמות, נכנס איש המערכת אל העורך כשהוא 

מניד בראשו לשלילה.
"הרגע שממנו חששנו הגיע," אמר העורך בקול מבשר 
רעות כשהוא מפשיל את שרווליו ומישיר מבט אל איש 

המערכת, "נגמרו לנו החדשות".
איש המערכת הנהן בשקט כשעל פניו הבעה של אימה.

שניהם הסבו את מבטם לעבר הארונית הקטנה בפינת 
החדר. תמיד ידעתי שאני אצטרך לעשות את זה יום אחד 
אמר העורך בהשלמה, אבל אף פעם לא הייתי מוכן באמת.
הם התקרבו אל הארונית הקטנה, העורך פתח אותה 

במפתח שהוציא מכיסו.
בפנים נחה קופסא מזכוכית, העורך הוציא אותה כמעט 
בחרדת קודש. 'לשבור בשעת משבר חדשותי' קרא העורך 
את הכתוב על הזכוכית."אני לא מאמין שזה באמת קורה, 
"הוא אמר בקול רועד, "תבדוק שוב אם באמת אין חדש".

לאחר שאיש המערכת חזר בנימה חתומה, העורך הבין 
שאין מנוס, הוא לקח פטיש קטן, וביקש מאיש המערכת 
להתרחק, הוא הנחית את הפטיש וריסק את הקופסא 

לחתיכות.
בפנים היה כפתור אדום. העורך לקח נשימה ולחץ עליו.
באותו רגע כבו כל האורות למעט אורות החירום, 
מערכת הכריזה שידרה הודעה מוקלטת שביקשה מכל 
אנשי המערכת להתפנות מהמקום באופן מיידי. כולם 
החלו להתפנות בחשש ניכר, העורך הראשי ישב בחדרו 

עם איש המערכת והכין שתי כוסות קפה.
"עכשיו שים לב," הוא אמר לאיש המערכת שישב קפוא.
בכל גופי בתקשורת שודרה לפתע הודעה אחידה לציבור.

ההודעה הזו נוסחה כבר לפני שנים, הסביר העורך, והיא 
נועדה בדיוק למצב שבו אנחנו נמצאים.

"זוהי הודעה מוקלטת אל הציבור צמא החדשות," פתח 
השדרן בהקלטה, "אם אתם שומעים הודעה זו, כנראה 
שאין לנו עוד מה לחדש לכם, מיצינו את כל הדרכים כדי 
להביא לכם חדשות טריות אך כל מאמצינו העלו חרס, אין 
כל חדש, העולם נשאר בדיוק כפי שהיה ממש לפני כמה 
מהדורות חדשות, הוא לא זז אפילו מילימטר מאז, מסתבר 
שגם הפוליטיקאים נעטפו בשתיקה וסירבו לשחרר אמירות 
מכל סוג שהוא. למרבה השמחה לא קרה שום אסון בימים 
האחרונים, המצב המדיני נשאר כשהיה, ומזג האוויר ללא 

שינוי של ממש, ולנו אין מה לחדש לכם.
אתם בטח חושבים עכשיו, מה יהיה? מה נעשה? איך 
נשרוד ללא חדשות? ובכן, המשדר הזה נועד לעזור לכם 
להתמודד עם מה שיקרה בימים הקרובים, ימים שיהיו 

נטולי חדשות לחלוטין.
 קודם כל קחו כסא, כי הדבר שאתם עומדים לשמוע 
יכול להפיל אתכם מהרגליים בהחלט, אתם מוכנים? ובכן, 

רצינו לחדש לכם את הדבר הבא, לא תמותו כתוצאה מחסר 
בחדשות! 

שמעתם את זה? אתם תשרדו! טוב, אולי קצת תיכנסו 
לדיכאון קל בתקופה הקרובה, אבל גם זה יעבור.

אנחנו יודעים שזה קשה לעיכול, כלומר, מה נעשה בזמן 
שעד היום היה מוקדש לחדשות? על מה נדבר עם חברינו? 
איך נשבור את השתיקות החמורות בין השכנים במעלית? 
מה יחליף את הריגוש שבלספר למישהו משהו שהוא עוד 

לא היה מעודכן בו לפנינו?
ובכן, וכאן הסכיתו אוזן ושמעו היטב, בזמן הזה, אתם 
יכולים לעצור לרגע מעמל חדשותיכם, לכבות את כלי 
התקשורת בסביבתכם, ופשוט להתעסק בכל דבר שלא 

קשור למה שמסביבכם.
מבולבלים? הכוונה היא כמובן שתתעסקו בעצמכם, ולא 
במה שסביבכם, בכל הזמן הזה שבו אתם רודפים אחרי 
חדשות אתם פשוט בורחים מעצמכם, עד שלא נשאר מכם 
אלא כמה כותרות עלובות ולא מוצלחות. זה הזמן להחזיר 

לעצמכם את העניין בעצמכם. 
תשאלו את עצמכם, מה עשיתי היום? מה אני עושה ממש 
עכשיו? מה אני עושה בחיים באופן כללי? האם אני עסוק 
בלהגשים את השאיפות שלי, או בלברוח מהמחשבה עליהן? 
האם אני מבזבז את זמני? האם יש לי בכלל חשיבות לזמן?

תנסו את זה, זה כיף, הרבה יותר כיף מלהדליק את הרדיו 
ולגלות ששום דבר לא השתנה, טוב האמת שכרגע אין לכם 

הרבה ברירות... אבל, בכל אופן זה עדיף מכלום.
יכולים  אתם  הזו,  בתרפיה  קצת  שתתעסקו  לאחר 
להשתחרר קלות וללכת לדבר עם המשפחה שלכם על 
חדשות תוך-משפחתיות. יש להניח שזה ישביע את רעבונכם 
לחדשות למשך זמן מה, זה גם יביא תועלת בתחום הקשר 
שלכם עם בני משפחותיכם. אתם יודעים שזה דבר חשוב.

לאחר מכן, פשוט תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, 
ואל תגידו שאין לכם מטלות, יש לכם, והרבה, אתם פשוט 

דוחים אותן, והרבה בגלל העיסוק בחדשות.
לאחר שסיימתם לעשות את זה, פשוט שבו וחכו לנו 
שנחזור. יש להניח שעד אז נצליח כבר לגרד משהו, וחשוב 

שתזכרו, אין שום סיבה לדאגה".
הקריין סיים ונדם.

"טוב, אה?" שאל העורך את איש המערכת בהתלהבות, 
"עכשיו יתחיל דיון ציבורי סביב העיסוק האובססיבי 
בחדשות, והופה! יש לנו זמן שידור, איך זה אה? אולי 
אפילו נצליח לשחרר איזו אמירה פוליטית שתוציא את כולם 
מהחורים, יאללה, יש עבודה, תחזיר את כולם למשרד". 



אז מה חדש?

משל ושנינה // משה ולדר
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