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במקום הקדמה

אי־שם באמצע שנות התשעים של המאה הקודמת, מדי יום שישי עם כניסת השבת, התחילו לשדר בקול 

ישראל תוכנית של ירון אנוש, "קול שישי" שמה. מהתוכנית נשבו  חמימות והקשבה, סקרנות לספר ולצליל, 

ששבו את ליבי. לכן, כשירון אנוש פנה אלי כדי שאכין מדי שבוע "פינה" בתוכנית, נעניתי מבלי שידעתי 

איך לאפיין אותה. שנה אחר כך, כשהאינתיפאדה השנייה פרצה, עברה הפינה לקדמת הבמה, באמירה חדה 

וברורה לגבי אירועי השבוע החולף. 

אני מודע לגמרי לזכות שנפלה בחלקי להשמיע את קולי ברדיו הציבורי של מדינת ישראל, בלי בקרה, בלי 

צנזורה, בכל שבוע, כשהחמה מתקרבת לראש האילנות ודממת השבת נופלת על היקום. אני עושה את זה 

ביראה וברגשות חמים כלפי המאזינים שאיני מכיר, שעם השנים הייתי לקול לרבים מהם. סימני השאלה 

שאני מעלה מפעם לפעם הם קריאת השכמה לעצמי, לא להירדם, לשאול, ולהשאיר אצל המאזינים סימן 

שאלה קטן אחד, בארץ שכולה סימני קריאה עצומים. 

אני מבקש להודות לאלכס ליבק על שניאות לצרף את מיטב תמונותיו לספר. כפי שמאזיניי מחכים בכל 

יום שישי לנקודת הראות שלי על העולם, כך אני מחכה לתמונת השבוע של אלכס ליבק במוסף השבועי 

של עיתון הארץ. הספקנות שלו, כמו גם ההומור, מתמזגים עם נקודת הראות שלי, כשמשותף לשתיהן הוא 

אהבת האדם ודאגה גדולה לשלומה של הארץ הזאת. ז'קי לוי, המעצב והאומן, שידך בין המילה והתמונה 

והפך את השילוב לספר מרהיב. תודה לז'קי. 

תודה מיוחדת לפרופסור דן לאור שטרח וקרא את כל החומר לפני שהיה לספר, וארג את מסקנותיו לפתח 

דבר עם סימני דרך המאירים לקוראים את דרכם בספר.  

"מפעם לפעם" לא היה קורה אלמלא הפתיחות של ירון אנוש, שמארח אותי בתוכניתו למעלה מעשרים 

שנה, קלוד בוכבינדר שמפיקה ויגאל בוטון שנושא על כפיו את כל רשת ב' מימי רשות השידור ועד ל "כאן". 

תודתי והערכתי גם למנהלי רשות השידור ו "כאן" שהניחו לפינה שלי ולא העיפו אותה לכל הרוחות כפי 

שרבים דרשו זאת מהם. כמי שעבד ברשות השידור שנים רבות אני יודע מה פירוש להילחם על קול כדי 

שלא יושתק. 

זה לא היה קורה ללא הנכונות של אשתי אביבה לוותר על ימי שישי רגועים במשך שנים כי צריך לכתוב 

את "מפעם לפעם", שהייתה לחלק בלתי נפרד מחיינו, מהשיח עם ילדינו ונכדינו. גם להם היינו קול. תודתי 

ואהבתי לכולם. 

הספר מחולק לשבעה שערים שאינם מסודרים באופן כרונולוגי. הטורים נבחרו על פי הנושא המרכזי של 

השער, ולכל טור מוצמד האירוע החדשותי שהביא לכתיבתו, מה שמקל על הניווט בספר. תמונותיו של 

אלכס ליבק מסכמות את השערים והן מתייחסות באופן אסוציאטיבי לטורים שבכל שער. 

ועוד הערה: עם השנים למדתי שלצליל קולי הייתה חשיבות רבה בהתפתחות הפינה ברדיו. בספר זה עשינו 

מאמץ ליצור חוויה משלימה על ידי העיצוב והתמונות, אך שמרנו גם על הצליל. תוכלו למצוא את הספר 

או  הסלולארי  למכשיר  ההקלטה  את  להוריד  אפשר   .www.eliezeryaari.com באתר  שלי  בהקלטה  כולו 

למחשב ולהאזין.

אליעזר יערי   

ירושלים, מאי 2020
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יום שישי 13 ביוני 2003

ב-11 ביוני 2003, בשעה חמש וחצי אחר הצהריים, עלה 
מחבל מתאבד מחופש לחרדי לאוטובוס אגד בקו 14א' 
בתחנה שבשוק מחנה יהודה בירושלים. כשהאוטובוס 
עבר בכיכר הדווידקה פוצץ המחבל מטען חבלה גדול. 
ממאה  ויותר  בפיגוע  נהרגו  אדם  בני  שבעה־עשר 
נפצעו, עשרה מהם קשה. כמה עשרות מהם היו עוברי 

אורח. 

)ynet, מאת אפרת וייס ועלי ואקד, 12.6.2003(

אוטובוס

מפעם לפעם אני יורד למרכז ירושלים כי אני צריך. ביום רביעי בשעה חמש וחמש 

נהג המונית:  לי  וברמזור אמר  כיכר הדווידקה  ְּכָלל שליד  בניין  ליד  דקות עברתי 

תראה איזה שקט, מזל שנסענו דרך כאן, ואני הסתכלתי סביבי ותהיתי איך הרחוב 

הראשי של העיר הפך לתלוליות של פסולת כבישים ואבנים גרוסות, ואיך הבתים 

לא  “אתה  טרוניה,  בחצי  הנהג אמר  לרוחות.  פרוץ  אותו  והשאירו  נסוגו מהכביש 

עמוסים  שעמדו  אנשים  לתפוס  כדי  מהירה  פרסה  פניית  ועשה  שהגענו?!”  רואה 

בשקיות בדרכם חזרה מהשוק, ולא היה להם אומץ לעלות לאוטובוס. 

נכנסתי לאולפן של ערוץ 10, לונדון וקירשנבאום הספיקו לשאול אותי שאלה אחת, 

אלא שאז נשמע רעש עמום מבחוץ, ואחריו יללת צופרים. לונדון אמר – סליחה, 

אנחנו עוברים לירושלים, ואני חשבתי הרי אני בירושלים, לאן בדיוק אתם עוברים? 

אבל הם לא השיבו, והטכנאי אמר תצא כבר, 

ואני ירדתי לרחוב והתחלתי ללכת מזרחה. אור 

השקיעה להט מאחוריי, והבתים זהרו בוורוד 

מהשוק  מלאות  שקיות  עם  אנשים  ובכתום. 

וכשהתקרבתי  מבוהלת,  בריצה  מולי  נהרו 

לבניין כלל ראיתי שוטרת צעירה שהלכה מולי 

ומיררה בבכי, “שתי מטר על ידי זה היה!” היא 

ארבע־ “קו  שבידה,  הטלפון  למכשיר  צעקה 

את  שחסמו  האדומים  המשטרה  סרטי  ליד  הצטופפו  אנשים  מטר!”  שתי  עשרה! 

כחולות  כפפות  עם  אדם  לעצמי.  ציינתי  עשרה,  פחות  הכיכר, שש  שליד  הצומת 

וזקן שחור אמר שיש לפחות עשרה הרוגים, והאנשים שעמדו מסביב לכיכר בטבעת 

הדוקה הסתכלו בנעשה בשקט ובהשלמה. 

אחרי עוד עשרים דקות כבר לא היה טעם להצטופף שם. שוטר אחד אמר לי, “אתה 

לא רוצה לראות איך האוטובוס נראה מבפנים. לך הביתה.” זה היה גם השלב של 

הצעקות, “כהנא! כהנא!” אז חציתי את הכיכר והתחלתי ללכת דרומה לרחוב המלך 

הפיצוץ.  בגלל  שהתעכבו  אנשים  של  תורים  היו  האוטובוס  תחנות  בכל  ג’ורג’. 

עמדתי וחיכיתי איתם, ואחרי עוד חצי שעה, כשהאוטובוס הגיע, עליתי והצטופפתי 

ליד הדלת האחורית וכך יכולתי לראות את כולם. מילה לא נשמעה באוטובוס, כולם 

היו מכונסים בעצמם, עייפים ועצובים, באוטובוס שנהג אמיץ לב הסיע למול חומת 

העיר העתיקה שהייתה צבועה בצבעי זהב של שקיעה קיצית.

מפעם לפעם, כשאני יורד למרכז העיר ירושלים, הדברים עלולים להשתבש. איזה 

מזל שעדיין יש אוטובוסים שיחזירו אותי בשלום לביתי.
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יום שישי 28 ביוני 2002 אורחים

בית  של  לחצר  השבוע  הגעתי  כך  ואדי.  באיזה  לחתונה  מוזמן  אני  לפעם  מפעם 

במושב, שהייתה גדושה בעצי פרי ובשיחי ורדים שופעים. הכלה, כך סיפרו, מקדישה 

את חייה לפעילות בארגונים חברתיים, והחתן הוא מוזיקאי ואיש מחשבים. ההורים 

משני הצדדים התערבבו אלה באלה, בני האצולה הישנה והנעלמת של בני הארץ 

שחיבקו באושר את השבט התימני החסון של משפחת החתן. יחד צפו בשמחתם 

המאוחרת של ילדיהם, שעמדו חבוקים והאזינו לרב צעיר עם מבטא אמריקאי כבד 

אשר הוביל את הטקס בנחת. רוח ערב נשבה, והאורחים הלא־רבים ישבו מתחת 

גם  פוליטיקה,  על  דיבר  לא  אחד  אף  בשני.  האחד  נחמה  ומצאו  הגדולים  לעצים 

היו  בקהל  החופה.  על  שסגר  המעגל  לתוך  חדרו  לא  האתמול  ביום  הפיגוע  הדי 

היין  האורחים.  בין  מיוחדת התהדקה  וִקרבה  דתיים,  אנשים  כמה  ויהודים,  ערבים 

פראזות  שום  בלי  שנמשכים  חיים  של  פשוט  רגע  השתררה.  נוחה  ונעימות  זרם, 

והתנשאות. 

משדה  במונית  שהגיעו  מאמריקה  אורחים 

של  בעיצומו  הקרואים  אל  הצטרפו  התעופה, 

ניכרה  עדיין  הארוכה  הטיסה  עייפות  הטקס. 

מן  ברור  פחד  רשום  היה  פניהם  ועל  בהם, 

המטוס  המראת  לפני  הגיעו.  שאליו  המקום 

לראות  הספיקו  עוד  הם  מארצות־הברית 

בירושלים  פת  בצומת  הפיגוע  את  בטלוויזיה 

הכוס  שבירת  לחברון.  נכנסים  הטנקים  ואת 

החלו  כך  אחר  ורק  ממקומם,  אותם  הקפיצה 

אנשים  לעצים.  מתחת  שהסב  בקהל  להתמזג 

רקדו לבד ובזוגות, לבלבו אגס וגם תפוח ועץ 

וצחקו,  השני  אחרי  אחד  רדפו  ילדים  הרימון, 

וסיגריה אחת נדדה בינינו והשאירה שובל של 

ריח מתוק. מישהו מהאורחים מעבר לים שאל 

– איך אתם רוקדים כך? הרי יש כאן מלחמה! אבל אנחנו כבר היינו שתויים מכדי 

שנוכל לענות. מה נאמר? החיים נמשכים, אף אחד לא קורא לזה תקווה, בסך הכול 

מבקשים להתאחד סביב הדברים הפשוטים ולמצוא נחמה באהבה שבונה לעצמה 

בית. נשמע גבוה מדי ואולי גם מתהדר, אבל זאת הייתה האמת. פשוטה ואפורה, 

אבל גם טהורה ועניינית. 

באחת לפנות בוקר יצאנו לדרך הביתה. בכניסה לירושלים עוד הספקנו לחלוף על 

פני שיירה של טנקים ולשמוע את החדשות, 800 אלף איש נמצאים עכשיו בעוצר 

וזה יימשך עד ֶש—. אורחת אחת מחו”ל שהספיקה להירגע מעט אמרה – זה פשוט 

 נורא, אתם לא חושבים? אבל השעה הייתה מאוחרת ואנחנו רצינו רק לישון ולאף

אחד לא היה כוח לענות.

תשעה־עשר בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיגוע 
בירושלים.  פת  לצומת  סמוך  הבוקר  שאירע  קשה 
שהיה  האוטובוס,  בתוך  עצמו  פוצץ  מתאבד  מחבל 
מלא בנוסעים. הפיגוע אירע סמוך לבית ספר תיכון, 
ובין הנפגעים תלמידים רבים. עד כה הותרו לפרסום 
צדקיהו,  רחמים  מההרוגים:  שניים  של  שמותיהם 
למנוחות  יובא  האוטובוס,  נהג  ואחת,  חמישים  בן 
ב-17:00 בהר המנוחות בעיר; שירי נג'רי, בת עשרים 
ושתיים, תושבת שכונת גילה, תובא למנוחות בשעה 
אדם  בני  ארבעים  לפחות  שאול.  בגבעת   17:45
נפצעו בפיגוע. הפצועים פונו לבתי החולים הדסה 
ושערי  חולים  ביקור  כרם,  עין  הדסה  הצופים,  הר 

צדק בעיר. 

)וואלה, מאת ורד כהן־ברזילי ומוטי גל, 18.6.2002( 
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יום שישי 15 בספטמבר 2001 פרופורציה

אני מתחיל מאחד:  אני חושב על המספרים הגדולים, הלא־מובנים.  מפעם לפעם 

ואומר  לגמרי,  אותה  כך שאני ממלא  מול המראה, מכניס את עצמי לתוכה  עומד 

– הנה אדם אחד. לא צעיר, לא זקן, מספר תעודת זהות כך וכך, מספר אישי אחר, 

שלושה כתרים חדשים בשיניים, קרחת עקשנית, משקפי קריאה. אחר כך אני חושב 

ְּכתּוָּבה  זקנים,  והאישה שלצידי. שוכבים במיטה, לא צעירים, לא  על שניים. אני 

אחת על הקיר, שני זוגות משקפי קריאה, שני מספרי תעודת זיהוי. 

של  קטנה  קבוצה  לצידי,  עומדים  הילדים  הקבוצה:  את  מגדיל  אני  לפעם  מפעם 

אנשים צעירים ואהובים, ולידם שני אנשים, לא צעירים ולא זקנים. הרבה חיוכים 

וגוני־פנים, וגם שני זוגות של משקפי קריאה, והרבה יותר מספרים אישיים ותעודות 

שהוזמן  הצלם  השבט.  לכל  למאוד,  עד  האפשרות  את  מגדיל  אני  כך  אחר  זהות. 

הוא  קדימה,  ייגשו  שהילדים  לתהום,  עד  כמעט  לאחור  הולך  ההיסטוריה  לצורכי 

הקריאה  משקפי  נצנוץ  את  לזהות  אפשר  עדיין  ובתמונה  לחייך,  כולם  מבקש, 

והקרחת, וגם את הפרצוף שעושה הילד ששוכב מלפנים. כל השאר – עם הצרות 

והאכזבות,  התקוות  הטחורים,  והמילואים,  המשכנתא  השיניים,  כאבי  והשמחות, 

קטנים ומטושטשים מכדי שאפשר יהיה לזהות אותם. אחר כך המצלמה מתרוממת 

התיכון, את  הים  רואים את  מטוס,  לגובה של 

המצלמה  ואז  והרמה,  הכינרת  את  העמק,  כל 

ומעוטר  כהה  סגול  האופק  לחלל,  מתרוממת 

בדיוק  מטה,  כלפי  במבט  זוהרים.  בכוכבים 

שלושה ימים מאז שהתמוטטו מגדלי התאומים 

בעננים  מרופדים  השמיים  יורק,  ניו  בעיר 

במפרץ  משתבללת  גשמים  סופת  נינוחים, 

מקסיקו והאופק עגול עד למעמקי האוקיאנוס 

השקט. 

דממה. שום דבר לא זז. 

הלוויין נע לאיטו מדרום האוקיאנוס האטלנטי לעבר צפון אמריקה, מרחוק רואים 

את לונג איילנד ואת האי של מנהטן, כתם קטן בתוך ים כחול, וממנו עולה עשן דק 

כשל גפרור שכבה. אז אני נזכר שאמש ראיתי את התמונה הזאת בטלוויזיה, מייד 

אחרי השידור החוזר של התרסקות המטוסים לתוך המגדלים, העשן הכבד, המנוסה, 

שהתחילו  אנשים  אלפי  על  שהתמוטטו  והמגדלים  מהחלונות,  שקפצו  האנשים 

את יום העבודה שלהם. רשת CNN שידרה את התמונה, ואני חשבתי על מיליוני 

האנשים שהתבוננו אל השמיים בתחינה כשהעולם סביבם חרב, מלמלו תפילה, בכו, 

ביקשו ישועה ותקווה, רחמים ונקמה, כך הם נראו משם, האנשים שבערו, הילדים 

 שחיכו לאביהם, האישה שבדיוק התיישבה על הכיסא אצל רופא השיניים, משקפי

הקריאה, הנעורים והִזקנה, הגאוניות והרשע.

כמו גפרור קטן ודק שכבה.

בארצות־הברית  היכו   ,11.9.2001 שלישי,  ביום 
והקטלניים  הגדולים  טרור,  פיגועי  ארבעה 
טרוריסטים מארגון  בהיסטוריה שלה. תשעה־עשר 
וריסקו  נוסעים  מטוסי  ארבעה  חטפו  קעידה  אל 
שניים מהם לתוך מגדלי התאומים בדרום מנהטן, 
את השלישי בבניין משרד ההגנה בוושינגטון, ואילו 
המטוס הרביעי, שכוון להתרסק על הבית הלבן, נפל 
נוסעים  אזרחים,   2,977 בפנסילבניה.  פתוח  בשדה 

ואנשי הצוות של המטוסים, נספו בפיגועים.

)ויקיפדיה, מתוך הערך על אסון התאומים(


