
זו לא סתם אזעקה, ואלו אינן פרעות המצוטטות ממחברת 
היסטוריה. אלו זוועות שקרו אתמול, בשבוע שעבר ולפני יומיים. 

אלו גם לא סיפורי בדיון שמתגלגלים ומנופחים בפיות הבריות.
זה היה באמת. ועדיין.

 הן ראו מהחלון, הריחו את העשן, 'הבנדוד' שתמיד 
לא היה חביב עליהן, הרים ראש, רגם, שרף ובזז. 

התמונות מדברות בעד עצמן, מגלות טפח ומסתירות טפחיים 
מדרך הנהגתו של הבורא. הוא רוצה אותנו אחרים, מנענע 

הלוך ושוב, עשיו שונא ליעקב, עם ישראל לבדד ישכון.
ימים של הסתר פנים וונדליזם. האינתיפאדה מרימה ראש, 

מזדקרת בכל פינת רחוב. האזעקות מקיצות עוללים, משבשות 
סדרי בראשית. שוב, כולנו מתזזים ופוערים עיניים לא 

מאמינות מול השמועות והזוועות. שוב, נוקש האסימון בעוצמה 
ומתעד עוד יום אל מגילת ההיסטוריה רוויות הניסיונות.

 אספנו מרחבי הארץ נשים שיספרו לנו על הנשקף 
מחלונן, על החיים המעורבים והתחושות העמוקות.

נחמי שיק

פרעות 
תשפ"א
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לסגור  טרחנו  במנוסה 
את דלת הבית )למרות 
שלמעשה, צריך להותיר 
ולכן,  פתוחה(.  אותה 
נראה  הוא  יחסי  באופן 
מצוחצח לעומת הבתים 
יודעת  לא  השכנות.  של 
כמה זמן ייקח לשקם את 

הכל..."
עלו בעצם לא רק הרכוש  זה  באירוע  נפגע, 

בלהבות יחסים של שנים עם הערבים המתגוררים באזור. הפחד 
הקפוא שהופשר כעת, חימם את האווירה.

מה היו היחסים עם הערבים קודם לכן?
רמת ויזניץ נמצאת במרחק נגיעה מהשכונה העוינת חליסה. זוהי 
שכונה אשר בה מתגוררות שתי חמולות המייצרות בעצמן נשק. 
"אנחנו רגילים לשמוע יריות, זיקוקים, פיצוצים וכשיש אצלם חתונות, 
כל העיירה בוערת. המואזין מעיר אותנו בחמש לפנות בוקר באופן 
קבוע. המשטרה אפילו לא ניגשת לשם. הם יורים אחד בשני, קוברים 
לבד, מתמודדים לבד. זה ידוע שיש שם זוועות. אך בגדול, אין פחד 
לעבור במקום. 'אושר עד' ממוקם שם ועשרות משפחות עורכות שם 
את הקנייה השבועית באופן קבוע. תלמוד תורה צאנז ממוקם אף 
הוא בחליסה וילדים הולכים לשם לבד ברגל בדרך כלל. עתה, נאלצו 
לחלץ את הילדים באמצע היום מחשש לוונדליזם צפוי. הבריכה בה 
שוחים ומתקיימים לימודי השחייה גם היא נמצאת על יד, והנה, אחרי 
ההצתה הנוראה רעדו הילדות ללכת לשם. יש פחד מצמית. החשש 

מכל אדם בעל חזות ערבית הוא נורא". 
האם מכל הערבים באזור קיים חשש?

"יש כאן ערבים אקדמאים, הרוקחים, הרופאים בקופת חולים, כולם 
מתורבתים ונעימים. רוקחת אחת ערבייה, יש לה לב זהב, מחסידות 
אומות העולם, היא הופכת את העולם כדי להשיג לנו את מה שדרוש, 
כולם מכבדים אותה ויש עמה יחסים טובים. כמו כן, בבעלותנו עסק 
משפחתי ויש לנו קולגות שאנו נתמכים אחד בשני. לרבים מערביי 
חיפה יש מראה חילוני שקשה לשער לפעמים שהם אכן ערבים. 
כמובן ש"עשיו שונא ליעקב" אך עדיין יש רצון הדדי לקשר מתורבת".

הם הראו את הפרצוף האמתי, חשפו את השנאה העזה, את המשטמה 
המסתתרת תחת החיוך הנראה אנושי – עד כמה עמוקה ההתבדלות 

עתה?
"אנשים ביטלו שיפוצים, לא מסכימים לראות ערבים מהלכים בין 
קירותיהם. רופאים ערבים בקופות חולים בוטלו אליהם כל התורים 
והם נשארו ללא פציינטים. ערבי מוסלמי בן שישים ששלחנו אליו 
את תמונות הזוועה בכה לנו בטלפון: "זה לא אני, זה הצעירים. אתם 
מקבלים עסק או רכב חדש מהביטוח, לי, איש לא יחייה את העסקים 
של הערבים". לא שיש לו איזה סימפטום כלפינו, זה לא נובע מאהבה, 
זה מגיע מהרצון להוכיח שזה לא הוא. מתוך מטרה להמשיך לעשות 
עסקים. הוא אמר: "כל מה שאתם צריכים עלי, אגיע אליכם, אתם 
לא צריכים להגיע אלי..." עוד קולות שהגיעו מערבים אחרים: "כמה 
שהם הורסים לכם, בי )פי( שתיים הם הורסים לנו. הם דופקים לנו 

את הכלכלה, את המעמד, את החברים..."
"זה לא רק פחד אלוקים, זו שנאת מוות!" זו האמת הזו, שקמה ויצרה 
את המחיצה העבה הזו, החייתה את מה שאמרה לנו התורה. עשיו 
שונא אותנו, וכמה מתורבתים שהם יהיו וייראו, עדיין מפעפעת שנאה 
זו. התגובות המגיעות מצד המתורבתים שבהם אינן נשמעות מצד 
אהבה או חיבה לצד הישראלי, הן פשוט מבטאות את הרצון לקיים 
חיים שלווים, לעשות עסקים ולחיות ברוגע, ברור כשמש שהשנאה 
לעם היהודי מפעפעת אצל כל מי שלא נמנה על הגזע הזה. אולי יש 

"העסק בשליטה!", היא צוחקת באירוניה, "נו נו...כולנו יודעים מי 
באמת שולט על העולם הזה, מה שבטוח, שמכיוון זה לא הגיעה 
ההצלה. כמה דקות מאוחר יותר, הקצנו אנחנו ונמלטנו על נפשנו. 
אנו יוצאים מהבניין, עומדים המומים יחד עם השכנים, כשלבת 
אש גדולה עלתה מהחניון ושלחה גיצים ופיצוצים לכל עבר. 
חיות הטרף הללו חיבלו בתאורת הרחוב, כך שפסיפס צבעי האש 
והאורות המהבהבים של הכבאיות והמשטרה שהגיעה האירו 
את החשיכה והשרו אווירה 'פסטורלית', כשכולנו רועדים מקור 
גם מחמת האירוע המלחיץ והן בגלל צינת הלילה שהייתה קרה 
במיוחד". היא משחררת אנחה וממשיכה: "עמדנו שם כחולמים. 
קיוויתי לחשוב שזו הזיה, שתיכף אני מתעוררת ומביטה על 
הילדים הנמים בשלווה, נשענת על אדן החלון ורואה בניין רגוע 

ושלם. אך זו הייתה מציאות עגומה, מפחידה ומלחיצה". 
עם ישראל, המתגלה בשעות הקשות כעם תומך, מכיל ועושה 
הכל למען השני, נחלץ לעזרה ועטוף במעשי חסד ועזרה לזולת, 
התגלה גם הפעם בחסדיו. "מכל עבר יצאו אנשים עם תרמוסים 
המכילים שוקו חם לילדים המבוהלים, משומקום הביאו קרטוני 
חלב הנחוצים אחר שאיפת עשן. השכנים תמכו, עזרו, הרגיעו 
והיו שם בשבילנו. על כל בן אדם, עמד פרמדיק שבדק האם 

שלום לכולם. ובתוך כך, פונו שישים אנשים אל בית החולים".
הקב"ה, גם בשעות הקשות מסובב אותנו בחסד ורחמים – חשתם 

אותם?
"קודם כל, הפורעים חיפשו להתנכל ולפרוע. לו היה אי מי משוטט 
שם, לא ניתן לחשוב מה היה עולה בגורלו. בנוסף, ממש קרוב 
לחניית הרכבים שהוצתו על ידי הערבים הפורעים נמצא הגנרטור 
האחראי על פיקוד החירום. מערכת כזו 
זקוקה לחמש מאות ליטר דלק באופן 
קבוע, ואכן, קיים שם בסמיכות ממש בור 
המכיל את הכמות הדרושה. לו היו הלהבות 
סוטות רק מעט, לא היה צריך הרבה זמן כדי 
למוטט את הבניינים השוהים מעל החניון 

כמגדל קלפים".
אני עוצרת את הנשימה, מעבירה מול עיניי 
את הבניין הנישא בגאון ומאכלס משפחות 
רבות. מעכלת את גודל הנס. ושתינו יחד, 

מודות על הנס הגדול והנפלא.
אמנם הם פגעו רק ברכוש אך עדיין, כיצד 

מתמודדים?
"את הרכב שלנו הציתו", היא מספרת. 
עשרות  אספה  לכאן,  הגיעה  "העירייה 
מכולות מלאות שברי קירות וטיח שנפל 
על הארץ. הנזק עומד להשערתי על כמיליון 
שקלים רק לשיפוץ הבניין. חברות ניקיון 
פשטו על הקומות, סיוד, פיח ובתים עטופים 
גג החניון קרס. כשירדנו  שכבות עשן. 

ליל בלהות

רבקי ליבוביץ,  מנטורית, מנהלת את רייטינג -פיתוח עסקי 
אסטרטגי, המתגוררת ברחוב אהבת ישראל ברמת ויזניץ בחיפה, 
הבניין בו הוצתו ארבע מכוניות וחניון שלם עלה בלהבות, חוזרת 
לאותם רגעי בעתה, מתארת בפרוטרוט ומספרת על היחסים 

עם השכנים הערבים: 
"קצת לפני ארבע לפנות בוקר, התעוררנו לקול פיצוצים ועשן 
מחניק. ברקע נשמעו זעקות הימלטות של השכנים המבועתים 
וניחוח של אש מהולה בגז באוויר". היא חוזרת ליקיצה שמילטה 
אותם מהבניין חיים וקיימים. "אני שומעת את השכן המוכר 
כרגוע למדי זועק בהיסטריה 'ארויס גיין פון שטוב, ארויס גיין 

פון שטוב די בנין ברענט' )לצאת מהבית הבנין בוער(.
פתחתי את הדלת, פטריית עשן סימאה את עיניי. הריח גבר 
ופעימות הלב איימו להרקיע שחקים. אני לא יודעת מניין הייתה 
לנו התושייה. מהיכן האומץ להיכנס לעלטה ששררה. אך היא 
הייתה, מציאות". קולה רוטט כשהיא מתארת את הדקות שנדמו 
כנצח. "אחזתי את בת החמש בידי, הנחתי את פניה על שכמי. בידי 
השנייה, אחזתי את בן העשר, מנחה אותו להניח את הציצית על 
פניו. וכך, התחלתי לרדת את המדרגות. בעלי אחז את בת השנה 
וחצי בידו, הניח על פניה שמיכה כדי שלא תשאף את העשן, רק 
רגליה נותרו חשופות. ובת השתים עשרה הלכה מאחורינו. צעקתי 
לעברה כל הזמן – ”את איתי, את איתי?" יש לי רק שתי ידיים, 
כך שלא נותרה לי יד לאחוז בה. רק וידאתי כל הזמן שהיא אכן 

מאחוריי. כי חוץ מפטריית עשן שחורה 
וסמיכה לא ראינו כלום..."

האם הבחנתם במשהו חשוד קודם לכן?
"מצלמת הבניין תיעדה כל רגע ורגע. 
רואים את הפורעים שופכים את הטינר 
על ארבעה רכבים, זורקים מספר בקבוקי 
תבערה, ההצתה מתרחשת תוך רגעים 
ספורים וחיות האדם הללו נמלטים 
בחורה  הייתה  ובורחים.  מהמקום 
שהביטה מהחלון כמה רגעים לפני, 

ראתה אותם משוטטים ובוחנים 
אחר הכתובת המלבבת 
יותר לפגיעה. בתבונתה, 
היא הסריטה אותם ותוך 
כדי התקשרה למשטרה. 
'העסק   – לה  ענו  שם 
דקות  מספר  בשליטה!' 
שררה  כבר  מכן,  לאחר 
הכאוס  האנדרלמוסיה, 
לאכול  איימו  והלהבות 
את שמונת קומות הבניין".
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מרכז השמה 
החל ממשרות סטודנט במהלך 
הלימודים ועד לשילוב בוגרות 

במקומות נחשבים

מערך ליווי 
ותמיכה ע״י חונכויות,

תיגבורים ומרכז למידה
מודרך

מקצוע יוקרתי
של המכללה האקדמית

 הדסה 

יחס אישי 
בקבוצות בוטיק קטנות

מעטפת רוחנית 
אווירה שמורה וחרדית

מרצות נשים 
בלבד!

את לבדוק  בואי  סמינר   בוגרת 
זכאותך ללימודים במימון מלא!

לנרשמות:
מחשב נייד מתנה

קמפוס שטראוס רח׳ שטראוס 24, ירושלים

יועצי הלימודים שלנו לשירותך:

להיות צעד אחד 
לפני כולן!

מקצוע יציב ומתגמל,
כי הייטק זו את!

סבסוד  לזכאים | מלגות גבוהות | מכינות לפני מקצוע

מעולם  חלק  להיות  בואי  
העתיד,  דור  של  ההייטק 
ליצור את פלאי הטכנולוגיה 
מאתגרת  מעבודה  ולהנות 

בשכר גבוה.

B.Sc תואר במדעי המחשב

הרישום 

למכינות 
עכשיו!

מכון לאבחון ויעוץ גרפולוגי
בהנהלת ע. הר כסף-גולדשטיין

קו נקודה

 kavnekuda.co.il  |  kavnekuda1@gmail.com  |  02-5618127 לתיאום פגישת הכוונה אישית עם עפרה הר כסף-גולדשטיין:   
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מתלבטת
לגבי עתידך המקצועי? 

 kavnekuda1@gmail.com :כתבי ל
וקבלי למייל את המדריך לבחירת מקצוע 

מתנת מכון קו נקודה

מרחוקלפגישות ייעוץאפשרותחדש!
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אזעקה או מהומה?
"יש לנו בת נשואה המתגוררת בכפר 
חב"ד. היא הגיעה אלינו מתוך רצון 
ולרווחה אך כאן כמובן, אין  לשקט 
דממה. מצד אחד זה נחמד יותר לראות 
אותה קרוב ולא להיבהל מכל אזעקה. 
אך גם כאן, אורבות סכנות אחרות. לילדים 
אנו אומרים שארץ ישראל היא המקום 
הכי בטוח, הכי שמור והכי מוגן. אך עדיין. 

זו אמונה ויש צורך לעבוד על כך".
בתפילה:  דבריה  את  חותמת  רבקה  שרה 
"שהשם יעזור שבמהרה בימינו תשוב ירושלים 
לקדמותה, הר ציון יהיה משכן לשכינה ונשוב 
לעובדו כבשנים קדמוניות, במהרה בימינו אמן!"

•••
"ריבונו של עולם – הורדת בניך לגלות כדי שיחזרו בתשובה, 
נשבע אני שבדרכים אלה לא תחזירם למוטב. נסה נא, ושלח 
את משיח צדקך, ותראה – רוץ ירוצו אחריו" )הסבא משפולי(.
יהי רצון, שנזכה במהרה בימינו לזכות לראות בבניין ירושלים. 

והקב"ה יאמר לצרותינו די.
אמן, כן יהי רצון!

רק בשורות טובות.

את מזהה שכנים שלך מתפרעים?
"אני אפילו לא מסתכלת החוצה. מעדיפה להישאר 
ספונה עמוק בתוך הבית, לשמור על הילדים 
מהמראות הקשים. על אף שהרעשים, הקולות 

ן וגם תיאורי הזוועות, מגיעים עד לכאן – אל  בי
הכתלים. לשמוע אותם זה מספיק כדי לסמר 
שערות ראש... מתפללת ומייחלת לימים 

שקטים וטובים יותר בקרוב".

גטו לוד)ז'(

חני לוז גרה בלוד – בסמוך למקור בו 
החלו הפרעות המזוויעות. היא מספרת 
השאלות  היריות,  בצל  החיים  על 

והתשובות שלא הגיעו.
"בעלי, שנקלע לעימות מול ההמון 
המשולהב, ללא נשק ואמצעי גיבוי, 
אמר לאחר שחזר בחסדי שמיים 
מהתופת האנושית 'גם כשהייתי 
בלבנון, לא חשתי בפחד כזה'. 

כשאתה נמצא מול פראי אדם - 
עדיין לא מצאתי את המילה שתביע מספיק 

את חיות הטרף הללו - אין בכלל ברירות. אם משתמשים 
בנשק, התגובה היא מעצר. אם מתעמתים מולם, הסוף הוא מר. 

זה פחד נורא..."
מהן התחושות להתגורר במקום סכנה שכזה?

"אישית, אני לא מפחדת, הכל משמיים. אך בפירוש, התחושות 
הללו מוצדקות בהחלט. הנה, כעת אני שומעת יריות. ולא, אין 
שום סירנה ברקע. אני מביטה בחלון אל הזוועות ולא מאמינה 
שזו אכן העיר שלי, הבית שלנו. תמיד היה לנו חשש לעבור דרך 
השכונה הערבית הנמצאת במרחק שלוש דקות הליכה מכאן. 
ילדים לא הולכים שם לבד. רק קבוצות קטנות של בני נוער 
יכולות ללכת בצוותא. אבל לא היו לנו מעולם תגרות שכאלה. 
השנאה הרימה ראש. המשטרה – מתעלמת. העולם משתתף 
אמנם, אך להשתתפות הזו אין מספיק עוצמה כדי לגרש את 
ההמונים. אנחנו נשארים כאן, אך עדיין יש מקום להכיל ולהרגיש 

את הפחד והאימה..."

הכי בטוח!

היא בטוחה וסמוכה שאכן אין מקום יותר טוב מארץ ישראל. 
שרה רבקה ליפש, המתגוררת בקרית אליעזר בחיפה, מספרת 

על החיים בצל הפוגרומים והפרעות.
"אנו מתגוררים בסמוך לאזור הפרעות. כשיש מעט מתיחות, 
אנו סופגים ישירות את הזוועות". היא מתארת את מיקומם 
המדויק. "לא הכי סימפטי להסתובב בטווח הקרוב לביתנו, וזה 
במילים עדינות", אירוניה משולבת בקולה. "במשך כל היום, ידינו 
על הדופק. כעת שקט אמנם )דקות של טרום שקיעה( אך תיכף 

יתחילו הפרעות".
כיצד מתמודדים?

"אנו נשארים ספונים בביתנו, כי כעת הרחוב הוא ממש מקום 
סכנה", עונה שרה רבקה ללא השתהות. "הכיכר הנמצאת סמוך 
לביתנו, חוותה אמש פגיעה רצינית, את הפרעות והמהומות אנו 
מזהים כמקום מוכר. מצוות 'ונשמרתם' מחייבת אותנו להיוותר בין 
כתלי הבית. ממש כמו 'ימי הביניים'. במשך כל היום אנו מסתובבים 
בחשש גדול אך החיים לא יכולים להיפסק, אבל כשמתחיל 
להחשיך, מספיק מה שאנו שומעים כדי לרצות להישאר בבית".

מהם מחסידי אומות העולם, אבל רק אולי...
אין הוכחה מוצקה יותר מהימים שיבואו, הם יוכיחו את האמת 
שחור על גבי לבן. האם ימשיכו הפרעות באזור? האם ידם תישא 
במעל? וכן, עד כמה ההתבדלות תמנע את ההתבוללות שאינה 

שכיחה בחיפה.
כי סכנה אורבת לחיים שכאלו, בדו קיום – ושמה התבוללות. 

שהשם ישמור ויציל.

בקבוק או טיל?

רעות לוי המתגוררת ברמלה מספרת על רגע האימה שלהם, 
הפרעות והאזעקות. 

אזעקה ברקע, קול רועד וצווחות עוללים מבועתים גוברים 
על זעקות הלב ההומה. 
וברגעים הללו, אני 
איתה,  משוחחת 
את  מרחוק  חווה 

הבלבול והתהייה.
ממה  לנו  תספרי 

שעובר עליכם?
בפני  עומדים  "אנו 
 – ברירות  שתי 
על  ולנוס  להימלט 
להיות  או  נפשנו 
למטחווי  חשופים 
מעזה  היישר  קשת 
היא  והעוינת".  האויבת 
מציגה את הדילמה שטובי 
המומחים לא מצאו תשובה 
אנו  בו  "הבית  כנגדה. 
מתגוררים הוא בית פרטי, 
כדי לצאת אל המקלט יש 
צורך לצאת אל החצר, לרדת 
מדרגות ושם נמצא המרחב המוגן. אני לא יודעת מה 
עדיף. הטילים או כנופיות הערבים המשולהבות ברחוב. האמת, 
כלום. אך השילוב בין שניהם מצמרר ומדיר שינה מעיניי זה 
כמה לילות. בכל פעם שאנו נמלטים שפתיי רוחשות תפילה, 
אנא, אנא קל נא. איני מסוגלת כבר, שהכל ייפסק, אני מרגישה 
שזה כבד עלי, והפחד הזה, שמא בקבוק תבערה ייקלע אל ביתי 
האהוב ויספק את השנאה הזו, שנאת עשיו, מטריפה את דעתי".

כמה זמן לוקח לכם להימלט על נפשכם?
"יותר מדויק", היא צוחקת. "שתשאלי מה נדרש מאתנו כדי 
להימלט". שאלתי. "יש לנו ילד נכה בן עשר השוהה בהכרה 
מעורפלת. הוא שוכב כל הזמן, ומלבד העיסוק סביבו כל היום 
כשמוסד הלימודים סגור, אנו צריכים למלט אותו אתנו אל המרחב 
המוגן. בעלי, הנושא רישיון להחזיק בנשק, יוצא עמו אל החצר, 
אני לוקחת את הילדים. כשברקע כאמור – פחד מצמית מבקבוק 

תבערה או סתם, התפרעויות חסרות רסן".
אתם מתכוננים להישאר בבית?

כמה אבסורדי, הבית, שבימים כתיקונם מהווה חממה ומקום 
בטוח, הופך לכתובת ולמקור פחד. "זו התלבטות ממש מורכבת", 
מסבירה רעות. "ההורים של בעלי מתגוררים בקריית שמונה, 
הנסיעה ארוכה ומתישה ואנחנו לא כל כך אוהבים לנסוע רחוק 
כי תאונה טראגית לפני מספר שנים הותירה לנו מזכרת לא כל 
כך נעימה. אבל מנגד – השהות כאן הפכה לבלתי נסבלת, מקווה 

שבקרוב נחליט )נכון לשעת כתיבת השורות(".

מטען לדורות הבאים

מה נשמור לכורסת הנצרים?

ואולי זה יהיה כיסא כתר שבור בחציו...

שנים יחלפו, ירשמו בך אותות. של חכמה, שיבה 
ונחת.

שנים ממתינות, בחובן הפתעות.

אך פרעות תשפ"א יחקקו במגילות.

ישאלו אותך – 'סבתא, זה היה באמת?' 'מה עשיתם, 

מה חשבתם..?' ולא משנה הנוסח.

התמקדי רגע או שניים, חשבי על העתיד. על מה 

שנספר. קחי לך מטען שילווך לדורות, מטען שישיב 
קושיות בצרורות.

לקטי רגעי אמונה, סיפורי השגחה וניסים.

כן, כדי שיהיה לך מה לספר לנכדים ולנינים.

וגם אם כבר עומדת את בצומת, וסביבך שתילי זיתים.

עדיין, ישנו העץ שיפרח עם השנים.
הנה ימים באים –

רק שמחה ונחת הלוואי שנושאים...!
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