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ֹלא
ָתִשׂים
ִמים דָּ 

ֵביֶתָך בְּ 
נפטרים   3,000 מ- יותר 
בישראל, קרוב ל-2 מיליון 
מתים ברחבי העולם, מוטציה 
חדשה וסגר שלישי | הגיע 
הזמן לרענן את ההנחיות - 
ולהתחסן | רבני העיר, ראש 
העיר, נבחרי הציבור, זמר 
מצליח, עיתונאי חרדי ובכיר 
במשרד הבריאות בראיונות 
מיוחדים - כדי למנוע מהעיר 
שלנו להפוך לאדומה שוב

מגזין מיוחד לתושביה החרדיים של קריית מלאכי

קרדיט: ניתאי אבל, חב"ד אינפו

 הרב פינטו מבהיר:
"דינא דמלכותא 

דינא"

 הרב ירוסלבסקי:
"הרבי דרש לשמור 

על ההנחיות"

 ראש העיר ללו זוהר:
"ההצלחה תלויה 

בכל אחד ואחת"

 הזמר יוני שלמה:
"הקורונה גרמה לי 
להפסדים - אבל 

החוק מעל הכול"

 העיתונאי צבי טסלר:
"רואים את האור 

בקצה המנהרה"
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פתח דבר

בשעה ששורות אלו נכתבות, נפטרו 
בארץ ישראל יותר מ-3,000 בני אדם 

ממגפת הקורונה.
"פרויקטור הקורונה" הפרופסור נחמן 
אש הזהיר כי "אם המצב לא ישתפר, 
 3,000 עוד  נספור  כחודשיים  בתוך 

נפטרים בישראל" היל"ת.
ברחבי העולם יגיעו בתוך כחודש ל-2 

מיליון מתים.
הקורונה אינה פייק. היא אמיתית והיא 
מפילה חללים מידי יום, מידי שעה. 10 

בדקה בממוצע, ברחבי תבל.
בחסדי שמים הומצא החיסון למגפה, 
שקיבל את אישור ה-FDA – מנהל 

התרופות האמריקני המחמיר.
רבה של 'נחלת הר חב"ד' הגאון החסיד 
הרב יצחק יהודא ירוסלבסקי שליט"א 
היה מהראשונים להתחסן – כהוראת 

שעה לעשות זאת.
אנו נמצאים כעת בשיאו של הסגר 
השלישי. המצב אינו טוב, אך 2 דברים 
יכולים להקל על תושבי קריית מלאכי 
ולמנוע את התפשטות המגפה ואת 
הפיכתה של העיר – שוב – לאדומה: 

שמירה הדוקה על ההנחיות והתחסנות.
בחוברת שלפניכם ריכזנו את דעתם – 
דעת תורה – של רבני העיר, לצד קברניטיה; 
החל מראש העיר ר' אליהו )ללו( זוהר, 

עבור דרך נבחרי הציבור החרדיים.
הבאנו לכאן גם את סיפוריהם של 
תושבים מוכרים בעיר אשר חלו או 
נפגעו מהקורונה וכן ראיון נוקב מהחרדי 

הבכיר ביותר במשרד הבריאות.
ההנחיות הללו, קודש הם – ואין לנו 

רשות לזלזל בהם.
שמרו על ההנחיות: שמירת 2 מטר, 
עטיית מסכה וחיטוי הידיים באלכוג'ל 

ואל תזלזלו בהם, כי בנפשנו הדבר.
וכיהודים מאמינים, שכוחם באמונתם 
ובתפילותיהם, נבקש: "ָאִבינּו ַמְלֵכּנּו 

ְמַנע ַמֵגָּפה ִמַנֲּחָלֶתָך".
זה המקום להודות לדוברות עיריית 
קריית מלאכי, שעומדת מאחורי הוצאת 

חוברת זו לאור עולם.

עריכה והפקה: מנדי ריזל
Mrizel770@gmail.com

עיצוב ועימוד: חיים קאהן

הגאון הרב חיים פינטו, רבה של קריית מלאכי, 
מתריע בשיחה מיוחדת:

"דינא דמלכותא דינא; 
אסור לזלזל בהנחיות"

רבה של קריית מלאכי, הגאון הרב 
חיים פינטו שליט"א, מזהיר מפני זלזול 
בהנחיות הרשויות במאבק מול הקורונה, 
בטענות של "תורה מגנא ומצלא" ומורה 
את דעתו, דעת תורה, להישמע לכלל 
ההנחיות ללא יוצא מן הכלל. כהוראה 
לרבים, הרב פינטו גם השתתף במבצע 
החיסונים הגדול. "תהילות לה' יתברך 
על החסד הגדול שזכינו תוך זמן קצר 
יחסי שמצאו את החיסון. הנגיף הזה הוא 
סכנה ודאית ועל פי תורתנו הקדושה ניתן 

רשות לרופא לרפא", דברי הרב שליט"א.

כבוד הרב עד כמה חשוב להישמע 
להנחיות?

"ודאי שחשוב לשמור עליהן ואסור 
לזלזל, גם משום 'דינא דמלכותא דינא' 
ובעיקר משום שמדובר ב'פיקוח נפש'. כל 
המזלזל על ההנחיות עובר על 2 מצוות 
דאורייתא – עשה ולא תעשה: 'ונשמרתם 
מאוד לנפשותיכם' ו'אל תעמוד על דם 
רעך'. אם משרד הבריאות שאחראי על 
הנושא נותן הוראות, ודאי שאין לזלזל 
בדברים האלה. הפוסק הנודע הגאון 
הרב משה פינשטיין זצ"ל קבע, לדוגמא, 
לתמרורי  ולהישמע  להיזהר  שצריך 
הדרכים ומי שיש לו 'עצור' ולא עוצר 
– עלול לעבור על 'לא תרצח'. כך גם 
כאן: ודאי שאסור ואין מה לזלזל. כל 
ההנחיות נכתבו בידי מומחים שבוחנים 

יום ולילה את המצב"

כיצד הרב שומר על ההנחיות בבית 
הכנסת?

"אם יש תחלואה גבוהה, אני משתדל 
להתפלל בבית – וכאשר המצב מאפשר 
)כשרמת התחלואה יורדת והעיר אינה 
מוגדרת "אדומה"( ואני בא לבית הכנסת, 
אז שומרים מרחק כמה שאפשר ועוטים 
את המסכה. אם יעקב אבינו פחד, אף 
על פי שהיו לו הבטחות מהקב"ה, בטח 

אנחנו צריכים לפחד.
כי  בכלל,  פשוט  לא  שזה  יודע  אני 
מהיום שאנשי כנסת הגדולה סידרו 
לנו את סדר התפילה לא ראינו שכל 
בתי הכנסת בעולם סגורים. במלחמת 
העולם השנייה בתי הכנסת היו סגורים 
באירופה, אבל פתוחים בשאר העולם. 

המצב היום הוא פלא גדול, זו גזירה".

יש כאלה שטוענים שזו התנכלות לדת 
כביכול?

"יש נציגים לספרדים, לאגודת ישראל, 
לכל ציבור. אם הם לא טוענים את זה, 

ודאי וודאי שאין לטעון להתנכלות".

מה יש לרב לומר לאנשים שאומרים: 
כי  נהיה עם חברים,  אנחנו נתפלל, 

"תורה מגנא ומצלא"?

השלום  עליו  אבינו  יעקב  "אפילו 
פחד - כמו שכתוב 'וירא יעקב' – שמא 
יגרום החטא. אז לנו בוודאי אין לנו 
את הכוח לומר שלא יגרום החטא. לכן 
צריך להיזהר. ובפרט בנגיף הזה, אחרי 
שלדאבון לב ראינו רבנים גדולים שגם 
הם נדבקו ונפטרו רח"ל מהקורונה, אני 
קורא לכולם להישמע להוראות וגם 
להתחסן וכך נשמור על הציווי ונשמרתם 
לנפשותיכם ובעזרת ה' כולנו נצא בריאים 

ולמים מהמגיפה הזו במהרה בימינו".
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ירוסלבסקי: "במלחמת המפרץ,  הרב 
למרות ההבטחות הנבואיות שאיש לא 

יינזק, הרבי דרש לשמור על ההנחיות"
רבה של 'נחלת הר חב"ד' הגאון הרב יצחק יהודה 
ירוסלבסקי שליט"א קובע בראיון מיוחד: "הרבי 
תמך מאוד בחיסונים. מחויבים לשמור על כל 
הכללים" • עוד לדבריו "חובה לעמוד ולמחות 
אם רואים אי-שמירה על ההנחיות • ראיון נוקב

אין עוד רב מורה הוראה חב"די בארץ הקודש ואולי אף 
וליווי ארוך מהרבי  בעולם כולו שזכה לעידוד, תמיכה 
מליובאוויטש, כפי שזכה להם הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי 
שליט"א המכהן פאר כרבה של שכונת 'נחלת הר חב"ד' וכרב 

מקהלות האשכנזים בעיר. 
"באחת משיחותי עם הרבי, הואיל הרבי להבהיר לפני כי 
כת"ר שליט"א הינו הסמכות הרבנית העליונה בענייני חב"ד 
בכל ארצנו הקדושה", העיד מרן הראשון לציון הרב מרדכי 

אליהו זצ"ל בחודש אייר תשס"ד.
לכן ברור שדעתו של הרב בכל נושא ובפרט בנושא שיחתנו, 
הקורונה, אמורה לחייב כל חסיד חב"ד בקרית מלאכי וכל 

תושב שדעת התורה חשובה לו. 
כדי ללמוד עד כמה הרב דורש להקפיד על שמירת ההנחיות 
ניתן להביט בהנחייתו לסגור את בית הכנסת המרכזי בשכונה 
כבר בכ"ב באדר, ממש בתחילת הגל הראשון. לפי הידוע, היה 
זה בית הכנסת החב"די הראשון שנסגר בגלל המגיפה, וכל 
זאת בשל הקפדתו של הרב על ענייני פיקוח נפש שהקורונה 

הביאה עמה. 
עדות לכך ניתן למצוא גם במכתב שהוציא בית דין רבני 
חב"ד – שהרב אחראי על ניהולו - בתחילת הגל הראשון, 
שבו נכתבו כללים מפורטים באשר להקפדה על הכללים. 
כדי להראות את החשיבות בשמירה על חיי יהודים, המכתב 
נחתם במילים "למרות הכללים כיצד ניתן בכל זאת להתפלל 
במניין, הננו חוזרים ומדגישים כי היות ומדובר בעניינים 
הנוגעים לפיקוח נפשות, דעתנו שאין להקל ראש כלל 

בפתיחת מניינים".
בשיחה שערכנו עם הרב השבוע הוא נשמע נחרץ: "גם 
בין הגלים של הקורונה, חייבים לשמור ולהקפיד על כל 
הכללים. צריך לשמוע לכל מה שאומרים ולא לגרום לנזק 

ולחילול השם" קבע. 
לשאלתי האם אדם שהיה חולה יוכל להקפיד פחות, או 
שהוא ממשיך להיות מחויב להקפיד על ההנחיות מפני מראית 
עין, ענה הרב כי גם מי שנדבק והחלים מחויב כמו כל אדם. 

עוד לדברי הרב "אם מישהו רואה שלא שומרים על ההנחיות, 

הוא צריך לעמוד 
חובה  ולמחות. 
לומר לאלו שלא 
נזהרים, שיזהרו 
בכל דרך כי הם 

פשוט פוגעים בבריאות של האנשים. זה פוגע באחרים גם 
בפרנסה".

מעבר לשמירה הגדולה מהידבקות, הרב היה מראשוני חסידי 
חב"ד שהתחסן ודאג שהדבר יפורסם בפומבי. מיד לאחר 
שקיבל את החיסון אמר: "מדובר בהצלת נפשות ממש. כל 
אחד חייב לעשות זאת, בזריזות וכמה שיותר מהר. הקב"ה 

ישמור אותנו".
עוד אמר הרב כי מדובר במצווה מהתורה של 'ונשמרתם 
מאד לנפשותיכם' וכי אין לעשות שום שיקול אחר ולא 
להתייחס לכל הפרסומים האחרים שאינם לפי דעת התורה 
הק'. לדבריו, בהתייחסותו לדעת הרבי בנושא זה "דעתו 
הנחרצת הייתה שיש לקחת את החיסונים כדי למנוע הפצת 
מחלות ולא להתמהמה ואף במכתב אחד כתב שהוא מזדרז 
לענות למרות שיש לו מכתבים דחופים יותר בגלל החשיבות 
של לקיחת חיסונים. הסיבה שהזדרזתי בחיסונים למרות 
שהציעו לי לאחר אותם, כדי להוות דוגמא לציבור שבפיקוח 
נפש ובפרט בנושא ציבורי הנוגע לכלל ישראל כולו יש לעשות 

את המצוה בזריזות כדי שלא יתמהמהו בלקיחת החיסונים".

האם היו מקרים בעבר שבהם הרבי הנחה להוראות 
המוסמכים כדי שלא להיפגע?

"בוודאי. במלחמת המפרץ. עד כמה שהרבי הבטיח שארץ 
ישראל היא המקום הבטוח ביותר וניבא שהמלחמה תסתיים 
בצורה ניסית ואף אחד לא יינזק, הרבי אמר אז שצריך להישמע 
להנחיות של האחראים לזה. אם הדברים אמורים אז כאשר 
הרבי אמר דברים ברורים שלא יינזקו, כל שכן שאנחנו 

מחויבים כעת.
"השם יעזור שהקורונה תעזוב אותנו ונוכל לכלכל את דרכינו 

כפי שהיה עד עתה ואף יותר טוב, בביאת משיח צדקנו".
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ה"פנים" החרדיות של סיקור הקורונה, העיתונאי צבי טסלר, בשיחה מרתקת:

"הסוף כבר פה, אל תרימו ידיים"
פרטים  חושף  חי  קול  רדיו  של  החדשות  מחלקת  איש  טסלר,  צבי 
• על ההחלטה הקשה של  מהמתרחש במסדרונות משרד הבריאות 
משרד הבריאות שכמעט יצאה לפועל, הרגע שבו הבין שאנחנו לקראת 
מגה-אירוע, האם מדובר בשפעת חזקה ומה שורת הבעיות הרפואיות 
שתוקפות חלק ניכר ממחלימי הקורונה • ויש לו גם מסר מיוחד למי שמאס 
במאבק בקורונה וחושב להרים ידיים: "הסוף כבר פה" • אל תפספסו

אם תסתובבו ברחובות בני ברק, ירושלים, אשדוד או 
מודיעין עילית ותשאלו כל עובר אורח מי העיתונאי החרדי 
המזוהה ביותר עם הדיווחים בנושא הקורונה, מבלי למצמץ 

הוא יענה: צבי טסלר.
טסלר, תושב קריית מלאכי מזה כמה שנים ואיש מחלקת 
החדשות של רדיו קול חי נמצא בחזית המאבק בקורונה 
מהיום שבו היא הגיעה לישראל ובקי היטב בפרטים 
הקטנים. הוא נמצא בקשר עם ראשי מערכת הבריאות, 
נוכח במסיבות העיתונאים בנושא, וחי את הנושא בצורה 

בלתי רגילה. 
אין יום שבו הוא לא מקבל פניות מאנשים המבקשים 
להתעדכן דרכו במה שקורה – החל מכלי תקשורת חרדיים 
לסוגיהם השונים עבור דרך סתם סקרנים וכלה באנשים 
שרוצים לדעת האם לקיים חתונה או שמחה מתוכננת. 

אם מישהו רוצה להיות בעניינים, טסלר הוא הכתובת.
צבי רואה את עבודתו ברדיו כשליחות של ממש. שליחות 
להזהיר את הציבור מהסכנה שבקורונה. לספר את מה 
שקורה מאחורי הקלעים ולהבהיר עד כמה חייבים לשמור 

על ההנחיות. 
"אני זוכר את מסיבת העיתונאים הראשונה של משרד 
הבריאות שבה נכחתי" הוא נזכר במה שהיה עד לו לפני 
9 חודשים. "זה היה כאשר התגלה בארץ החולה 
הראשון. ההתייחסות לקורונה נעה 
אז בין זלזול, ללעג, לחשש קטן 
מערכת  כשראשי  אבל 
הבריאות דיברו על כך 
שהנה זה פה, יכולתי 
לראות מקרוב את 
האימה שאחזה 
בהם. לא ניתן 
היה להסתיר 
את הפאניקה 
פניהם  ואת 
החיוורות. אז, 
בפעם הראשונה 

הבנתי שאנחנו הולכים לקראת 
אירוע גדול ומבהיל שלא נראה 
כאן מעולם. שזה לא הולך להיות 
משחק ילדים אלא מאבק על 

חייהם של תושבי הארץ".

ממה שאתה שומע במשרד 
הבריאות, המצב כל כך נורא?

"תראה, ישנם דברים שאינני 
מפרסם כי אני לא רוצה ליצור 
ללכת  משתדל  אני  בהלה. 
שניתן  מה  לפרסם  באמצע: 
כדי להזהיר את הציבור אבל 
לטשטש או לא לפרסם דברים 
אחרים שעלולים ליצור בהלה 

מיותרת. 
"אני יכול לומר לך שהיו דיונים 
פנימיים במשרד הבריאות שבה 

כבר התקדמו לקראת החלטות קשות שבהן החליטו מה 
יקרה ביום שבו המחלקות הפנימיות בבתי הרפואה יקרסו 
- כלומר במי יטפלו ובמי לא, את חיי מי ינסו להציל וממי 

יתייאשו מראש... 
"בשיאו של הגל השני היינו קרובים מאוד למקרה של 
אי-ספיקה של המרכזים הרפואיים ואם חלילה היינו 
מגיעים לרגע הזה הרופאים היו נאלצים להחליט על גורלם 
של אנשים. אגב, זה בדיוק מה שקורה עכשיו באירופה. 

"אם אנשים לא יתעשתו, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו 
רח"ל בתרחיש כזה. אנחנו לפני החורף ועם השפעת יהיה 
עומס בלתי רגיל על חדרי המיון. החורף מוליד בכל שנה 
עומסים עצומים וגורם גם כך לאפס מקום במיטות פנויות 
והחשש האמתי הוא שנגיע למצב שבו הרופאים יחליטו 
את מי הם דנים לחיים ואת מי ח"ו להיפך. זה משהו 
שהציבור פחות מכיר כי לא רוצים להכניס אותו לחרדה, 

אבל חייבים שאנשים ידעו זאת".
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יש שטוענים, כולל בציבור החרדי, שהקורונה היא רק 
קונספירציה.

"ההיסטוריה מלמדת שבכל פעם שמתרחש מגה-אירוע 
כמו עכשיו צצות ספקולציות וקונספירציות שונות שמנסות 
לערער את הדיווחים ולייצר מציאות דמיונית שמתרחשת 
מאחורי הקלעים. יש שנמצאים ברף הנמוך של ההכחשה 
וההתנגדות ויש כאלו שברף הגבוה. בכל פעם מחדש אני 
לא מצליח להבין איך יהודים יראים ושלמים מתנהגים 

בצורה כל כך חסרת אחריות. 
"לא ראיתם את אלפיים וחמש מאות נפטרי הקורונה? 
לא נתקלתם באחד ממאות אלפי החולים שבריאותו 
התערערה, אולי לנצח, אחרי שנדבק בקורונה? אתם חיים 

באטמוספרה אחרת?
"אגב לאותם מכחישי קורונה יש נטייה לשנות את 
טיעוניהם בכל פעם מחדש. הם טוענים משהו מסוים 
ואחרי שהוא לא עומד במבחן המציאות, הם עוברים 
להמציא טענה חדשה וחוזר חלילה. בתחילה אמרו שאין 

נפטרים, אחר כך טענו שיש משהו אבל זה רק כמו שפעת, 
ועכשיו, אחרי שהם רואים את מספר הנפטרים המבהיל, 
הם מבינים שטעו ואז פותחים חזית מול החיסון. באופן 
אישי אני לא מתווכח עם אנשים כאלו. אני חושב שזה חסר 
תועלת כי הם מגיעים עם שק של תירוצים ולא מוכנים 
להביט למציאות נוכחה בעיניים. כל אחד והסיבות שלו 

אבל זה עצוב מאוד. 
"הפניה שלי היא לציבור הרחב, לאותם תשעים אחוז 
שלא מחפשים להתלות בתירוצים נבובים כדי לברוח 

מאחריות ולהזיק לחייהם ולחיי הסובבים אותם".

אין צדק בטענה? זו לא רק שפעת חזקה?

וחלק, ממש לא. מעבר לכך שמדובר במגיפה  "חד 
שמסוכנת יותר והורגת יותר באופן משמעותי מהשפעת, 
הרי שהרפואה רק בתחילת המחקר על המגפה וכל הזמן 
מתגלים הנזקים שהיא משאירה בקרב 15-20% מהנדבקים 
בה לאורך זמן ארוך. החל מעייפות כרונית, קשיי נשימה, 
כאבי מפרקים, כאבים בחזה, דכאון, חרדות, בעיות קשב 
וריכוז, בעיות בזיכרון, הפרעות שינה, דלקת בשריר הלב, 

פגיעה בכליות, ירידה בתפקוד הראות ועוד...
"תקראו כל אחד מהסעיפים פה ותבינו עם מה אנשים 
מתמודדים. כל סעיף כזה טומן בחובו סבל בלתי יאומן. 
אתם מוכנים לסבול כך או לגרום להורים שלכם לסבול 

רק כי העדפתם להישמע לקונספירציות ולהעלים עין?".

זה שהחיסון כבר פה עשוי לגרום לזלזול בהנחיות?

"זה אמור להיות בדיוק להפך. אם מציאת חיסון הייתה 
עניין של כמה שנים הייתי מצליח להבין את מי שנשבר 
לו. אבל כשהחיסון כבר כאן - לפני מרבית מדינות העולם 
- אחרי כמעט עשרה חודשים של הגבלות, לא תוכלו 
להתאפק עוד קצת? דווקא בגלל שהסיום נראה כל כך 
קרוב ודווקא בגלל שכל אחד מאתנו הקריב כל כך הרבה 
בכל כך הרבה מובנים, כדאי להתאמץ. אנחנו רגע לפני 
הפסגה. אל תרימו ידיים ותצנחו לתהום. האור בקצה 

המנהרה כבר פה. תהיו חזקים. בשבילכם. בשביל כולנו!".
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ראש העיר קריית מלאכי אליהו )ללו( זהר בראיון נרחב על הקורונה:

 "אם נתחסן ונשמור על ההנחיות
נשאר 'ירוקים' – זה תלוי בנו!"

תקופה מאתגרת עוברת על ראש העיר קריית 
מלאכי אליהו זהר: הוא נדבק בעצמו בקורונה, 
נאבק להמשיך את הפרויקטים העירוניים לטובת 
התושבים – וגם להתמודד עם מפרי חוק • הוא 
פונה בקריאה נרגשת לתושבים: "אל תנסו 
להיות 'צדיקים' על חשבון הבריאות של אדם 
אחר" • ומה יש לו לומר על הרב ירוסלבסקי?

"השם עשה איתי חסד, ב"ה אין לי תסמינים למרות שהייתי 
עם הנגיף 12 ימים - אבל תקופת החולי עצמה הייתה לא 
קלה. יש אנשים שמזלזלים במחלה, זו טעות", אומר ראש 

העיר קריית מלאכי, אליהו )ללו( זהר. 
את הראיון אתו קיימנו בין אין-ספור משימות שנערמו על שולחנו. 
כמעט כולן קשורות בקורונה ובשלל הקשיים שהיא הערימה, 
לצד הניסיונות להמשיך ולהוריד את התחלואה המקומית– דבר 

אותו הוא עשה בסייעתא דשמיא בהצלחה מרובה. 
בין תסמיני המחלה שהרגיש לדבריו, היו כאבי עיניים ושינוי 
בחוש הריח. "מזל שלא הייתה לי בעיה של איבוד הטעם- כי 

לא לטעום מהמטבח המרוקאי זה אסון", אמר בחיוך.

אתה יודע ממי נדבקת?

"אני משער ממי נדבקתי. חשוב לי לציין שהקפדתי על 
ההנחיות כל העת ועוד בטרם נדבקתי הלכתי כמובן לכל מקום 
עם מסכה ושמרתי על כללי הריחוק החברתי. רק בישיבת 

זום הורדתי אותה ואז כנראה נדבקתי ממי שישב ליידי". 
בשיחה עם זהר עלתה כמובן גם סוגיית החיסונים. "אני לא צריך 
להתחסן משום שכבר נדבקתי, אבל אם הייתי צריך לעשות זאת 
– ברור שלא הייתי חושב פעמיים. אסור לשמוע לכל המזלזלים 
והציניקנים למיניהם. חובה לשמוע להנחיות. ככל שנחסן יותר 
ונשמע להנחיות, לא נגיע שוב למצב של עיר 'אדומה' ב'רמזור 

הקורונה' ונוכל לצאת מהסגר הכללי יחד עם כולם.

קריית מלאכי הייתה מהערים הראשונות שנדרשו לסגר 
בגלל כמות תחלואה גבוהה מאוד, איך הצלחת בפרק זמן 

קצר כל כך לטפל בבעיה?

"לא אשכח את ההודעה על הסגר הצפוי, שניתנה לי ביום שישי 
בצהריים. הייתה לנו שיחה מאוד קשה עם נציגי המשטרה, 
פיקוד העורף ומשרד הבריאות. הם אמרו: 'ביום ראשון נכנסים 
לסגר'. הבנתי שאנחנו הולכים לדרך מאוד קשה שתפגע בכל 
התושבים, אבל ביקשתי מהם שיתנו לי 4 ימים כדי לנסות 

לשפר את כל הצוות והכנתי אותם במהירות הבזק".

ר  י ע ה ש  א ר
כי  להם  הראה 

למרות המצב הגרוע, המגמה מתחילה לרדת במדד הרמזור 
– והוא הצליח לשכנע אותם.

"מבחינתי, הדבר הראשון שעשיתי הוא אכיפת חירום. הקמנו 
משל"ט )מרכז שליטה(, עם סיורים בכל העיר של אנשי המוקד 
העירוני, משמר הגבול, משטרה ופיקוד העורף. ולא פחות חשוב: 
כאשר התחלנו לחזור לשגרה, נתתי הנחיה שסייעת שלא תעשה 
בדיקה- לא תוכל להיכנס לעבודה בגן עם הסרת הסגר. זו הייתה 
בדיעבד הנחיה מאוד חשובה כי גילינו 2 סייעות מאומתות. 
אם הן היו מדביקות ילדים והילדים את המשפחות, זה היה 
יכול להגיע להביא לעוד עשרות חולים ואז הסגר היה ממשיך. 
כיום, ב"ה המצב נראה טוב היום, אבל אסור להיות שאננים 
וצריך לשמור עליו. זה לא פשוט, אני יודע שיש אי וודאות 
גדולה, אבל רק אם נשמור על עצמנו ונלך לפי ההנחיות, לא 

נגיע לסגר נוסף. זה תלוי בנו, בכל אחד ואחת מהתושבים".

אתה חושב שיש "ירידת מתח"? שאנשים פחות שומרים?

"לצערי כן, אבל היא מועטה; אני רואה כאלה שפחות 
מקפידים, אבל אני רואה בעיקר את הצד הטוב: שמירה נאותה 
על מרחק ומסכות. בנושא הזה אין פשרות ואין התחכמויות: 
במקומות שיש התכנסויות, אנחנו מזמינים את המשטרה. 
אנשים צריכים להבין שזה לא צחוק ואני יודע בעצמי עד 
כמה זה קשה: לפני החגים הבן שלי התחתן והיינו מעט מאוד 
אנשים באירוע המרגש הזה. אחים שלי והמשפחה הקרובה 
לא הגיעו. לפני כמה שבועות נולד לי נכד ראשון והיינו 10 
איש בלבד. עשרה! זה היה מאוד קשה, כי המון רצו להגיע, 
אבל אם כל אחד יבין שכאשר הוא שומר על המגבלות הוא 
שומר על המשפחה שלו ושמדובר בדיני נפשות, אולי משהו 

ישתנה פה. הסכנה אורבת לכולם, בכל הגילאים"

מי שלא שומר על ההנחיות, אם נגדיר זאת במילה קשה, 
הוא רוצח?
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"אני לא רוצה לנקוט במילה כזו, אבל מי שמזלזל – חד 
משמעית מסכן את המשפחה שלו".

בא נדבר על הנזק הכלכלי לעיר במקרה של סגר. 

"אם יש סגר, אתה סוגר את המסחר וכשאתה סוגר את המסחר 
- הנזק הוא בלתי הפיך; בנוסף, אם יש סגר, אתה סוגר את 
מוסדות החינוך וכך הורים רבים עלולים לאבד את העבודה 
שלהם חלילה. זה כמו כדור שלג מתגלגל ולכן כשכולם ישמרו 
על עצמם, כל התושבים ייהנו מכך ולכולם תהיה פרנסה. ערבות 
הדדית היא דבר חשוב – ובטח שבציבור שומרי המצוות צריכים 

לשמור על זה עוד יותר, 'ואהבת לרעך כמוך'".

אתה באופן אישי מתפלל בבית כנסת?

"אני מתפלל אם יש עשרה אנשים בבית הכנסת, אם לא, 
רק בחוץ. אין מה לעשות, אחרת זה סיכון. לצערי הרב לא 
תמיד מקפידים על כך בישיבות, כוללים ובתי כנסיות. הייתי 
לאחרונה ביבניאל שבצפון והתפללתי שם שחרית. לחרדתי 
ראיתי שהבית כנסת מלא ומיד יצאתי החוצה. לא האמנתי 

שאני רואה דבר כזה".

מה יש לך לומר לאותם "צדיקים" בעיני עצמם?

"כתוב: 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ולכן עלינו לדעת 
שמדובר בזמן מיוחד שבו אסור לנו להתפלל. אפשר להתפלל 
גם בבית והקב"ה יקבל את התפילה. אפשר ללמוד בבית 
והקב"ה יחשיב את המצווה הזו של לימוד תורה באותה 
מידה. בואו לא נהיה 'צדיקים' על חשבון הבריאות של השני. 
גם אני אוהב ללמוד, גם אני אוהב להתפלל – ואני עושה את 
זה לצערי לבד. העובדה שאני יודע שהצלתי נפש בישראל 

זה דבר ששווה הכול".
"יש כיום אפשרות של ה'זום'. אנחנו מבינים בהחלט שחשוב 
לשמור על קהילתיות וב"ה אפשר לעשות את זה באמצעים 
טכנולוגיים. אני רוצה להזכיר שהעירייה עושה כמה תהליכים 
כדי לסייע בנושא, בין היתר על ידי חלוקת מחשבים )כמובן 
ראוי לעשות סינון, בהתאם להוראת הרבנים. מ.ר( שעוזרים 
להורים להשתתף בשיעורים והתוועדויות והכי חשוב: עבור 
הילדים, כדי למנוע את הגדלת הפערים בלימודים. חילקנו 
מאות מחשבים וטאבלטים ונמשיך לחלק. לא יהיה ילד 

שצריך מחשב כדי לסגור פערים ולא יקבל".

העירייה מסייעת למנייני החצר?

"בהחלט. אנחנו עושים הכול כדי להקל על מנייני חצרות ורחוב. 
ולכן, מעבר לתקציב של משרד הפנים הוספנו עוד עשרות 

אלפי שקלים לטובת שולחנות, כיסאות, הצללות וציוד נוסף".

הבנתי שיש גם סיוע עירוני למשפחות שמצבן הכלכלי 
הורע בגלל הקורונה?

"עזרנו למשפחות רבות, לפי קריטריונים מקצועיים, אבל אגלה 
לך יותר מזה: העברנו כספים למכולות שכונתיות כדי שאנשים 
מיעוטי יכולת יוכלו לקנות בהן. לדוגמא, נתנו למכולת של יששכר 

בנחלת הרב חב"ד סכום כסף ובמקביל מאגף הרווחה התקשרו 
לתושבים, נתנו להם שוברים והם יכלו לקנות באמצעותו. מדי 
שבוע אנחנו מניחים משטחים של ירקות טריים ואיכותיים 
לטובת התושבים אותם אנחנו מחלקים על ידי עוזר ראש העיר 
גילי לוי ורכזות השכונה. כל פעם רחוב או שכונה אחרת. אנחנו 
מסייעים גם בביגוד וגם בכלי כתיבה ופעלנו בנוסף לסיוע מול 
הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. כל תושב בעיר הזו יקר 
לליבי ולכן אני משתדל לא להשיב ריקם אף אחד. יתרה מכך: 
אני רוצה שכל אחד מכם ירגיש שהוא יכול לפנות ללשכה שלי 
בטלפון מספר 08-8500842/3  ואני אטפל אישית בכל נושא 
בלי נדר. זו, בעיני, ערבות הדדית אמתית. המטרה שלי היא 

שכל אחד ואחת יקבלו סיוע ככל שניתן – ובמהירות הבזק".
"יש משפחות שנמצאות בבידוד ואנחנו נמצאים איתם 
באינטראקציה – החל מהורדת זבל ועד דאגה למזון. מדובר 
באין ספור עשייה במגוון רחב של תחומים שכל אחד מהם 
מחייב חשיבה, תקצוב, לוגיסטיקה ועוד. זה מורכב מאוד, אבל 

אנחנו ההוכחה לכך שזה גם אפשרי ב"ה, אם רק רוצים". 

היו תלונות של תושבים על כך שבתקופת הסגר לא 
נתנו לכל מי שהיה בידו אישור לצאת לעבודה – ובנוסף 

שלאחרים הופחת השכר בגלל השכר

"לכל מי שיש בעיה מן הסוג הזה- לא משנה אם זה יזמים, 
עסקים או אנשים פרטיים - שיפנו אלינו ישירות ללשכה. 

אנחנו עוזרים לכולם עד כמה שניתן", מבהיר זוהר.

עד כמה הקורונה, באופן טבעי, עצרה את פיתוח העיר?

"ב"ה כמעט ולא. למרות כל הקשיים אנחנו מפתחים את 
העיר לטובת התושבים בכל הגילאים ובכל השכונות. אף על 
פי שהקורונה מקשה על לא מעט רשויות, אנחנו מצליחים 
לתמרן ב"ה כמעט בכל הנושאים, אם כי המחסור בעובדים 
מורגש לעיתים. הקאנטרי שישרת את כל התושבים, המרכז 
המסחרי החדש, הטיילות ועוד ממשיכים לעבוד בשיא המרץ. 
מעבר לכך: יש דברים שאפילו הצלחנו להקים אותם במהירות 
שיא בתקופה הזו, כמו גן וכיתה לילדים בעלי צרכים מיוחדים 

שהקמנו במשך חודש בלבד".

מילה לסיום על "חמ"ל חב"ד"?

"הוא תפקד טוב ועזר הרבה. מ"מ ראש העיר צלי מזרחי, 
עשה את זה בצורה מעולה ומועילה. אני רוצה לנצל את 
ההזדמנות הזו כדי להודות לרב ירוסלבסקי שליט"א ולשבח 
אותו. לדעתי הוא היה הראשון בישראל שהחליט לסגור את 
בית הכנסת כבר בשלבים הראשונים של הקורונה ואין לי 
ספק כי בכך הציל את חייהם של תושבים בשכונה. כתוב 
שה'אור הגנוז' מיועד לצדיקים – ואני מאמין שהקב"ה נתן לרב 
מה'אור הגנוז' הזה כדי שיקבל את ההחלטה הנכונה. למרות 
שהיו כאלה שרצו לפתוח את בית הכנסת, הוא לא הסכים 
ולבסוף הוכח שצדק. זו הוכחה למנהיגות אמיתית, גם אם זו 
החלטה לא קלה. אני מאחל לכל התושבים בריאות איתנה 

ושהנגיף הזה יעבור מעלינו ונוכל לחזור לשגרה במהרה".
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הסבל, ההתמודדות, ההתמוטטות:

צלי מזרחי מסיר את הכפפות: 
"העיירה בוערת! זה לא משחק ילדים, 

זו משחק בחיים"
בראיון מצמרר וראשון מסוגו מ"מ ראש העיר 
והאחראי על המאבק בקורונה במגזר החרדי 
בקריית מלאכי, צלי מזרחי, מספר על רגעי 
• "זה  הסבל שלו בהתמודדות עם הקורונה 
הרגשתי  אמתיים.  ייסורים  ונורא.  איום  היה 
הייתם  "אם   • מעיד  הוא  נוראית"  עייפות 
יודעים שיש בחוץ מתקפת טילים שגובה בכל 
מסתכנים?!  הייתם  אנשים  עשרות  חיי  יום 
וגם: האם יש קנוניה מאחורי   • ברור שלא" 
החיסון, מה שראה במשרד הפנים, ההתעמרות 
בחרדים, ושת"פ החדש בין העירייה למשטרה

שיחה עם מלא מקום ראש העיר עו"ד צלי מזרחי על 
הקורונה, היא משהו שמשאיר את המאזין המום. הסבל 
של חולה 'קל' בנגיף כפי שהוא מתאר, גורם לבני שיחו 
לעשות חישוב מסלול מחדש, ולהבין שמדובר בחוויה 
מפוקפקת שלא כדאי להיכנס אליה. צלי האחראי במאבק 
בקורונה במגזר החרדי מטעם העירייה, עושה הכל כדי 
לגרום לתושבים להבין שההקפדה על ההנחיות היא שמירת 
חיים אמתית ושמי שלא מקפיד עליהן שופך את דם הזולת. 

"לא באמת הבנתי את רמת הסבל"

"זה היה איום ונורא אני מתקשה להיזכר באותם ימים" 
הוא מתאר את סיפור ההדבקות האישי שלו ונאנח, כאילו 
זה קרה עכשיו. "אלו היו תשעה ימים שבהם קדחתי מחום 
וסבלתי מכאבי ראש איומים, בלי יכולת לתפקד. לא היה 
לי לא יום ולא לילה. טירוף מוחלט. אתה יכול להתעורר 
בשלש לפנות בוקר ולהתפתל מכאבים ואין מה שיעזור 
לך. מצאתי את עצמי מסתובב כסהרורי באמצע הלילה 
וגם כדורים חזקים לא עזרו לשיכוך הכאבים או להורדת 
החום לרמה סבירה. לא יכולתי לפתוח ספר, לא יכולתי 

לתפקד, הייתי ללא חשק לכלום".
אחרי שהכול עבר הגיע פרק ב' בהתמודדות שלו, פרק 
שהיה קשה בפני עצמו ושלמעשה לא הסתיים עד היום. 

"אחרי שהחום ירד חשבתי שזה מאחורי. אבל אז הרגשתי 
שאני לא מחזיק את עצמי. הרגשתי עייפות כל כך נוראה 
שבשארית כוחותיי גררתי את עממי הביתה והתרסקתי 

למיטה. במשך שבוע לא יכולתי לקום. זו הייתה המכה 
השנייה של הקורונה, מכה קשה ונוראית לא פחות. סבל 

דיון בלשכת ראש העיר בסוגיית הקורונה
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מתמשך. עינוי אמתי. למעשה, עד היום אני עדיין חלש. 
אני לא אותו האדם שהיה פעם. הקורונה היא לא משחק 

ילדים, היא משחק בחיים. 
"לפני שחליתי שמעתי סיפורים על אנשים שסובלים, 
אבל זה אפס קצהו ממה שמרגישים באמת. עסקתי בזה 
כמנהל החמ"ל ב'נחלת הר חב"ד', אבל לא באמת הבנתי 

את המסוכנות ואת הסבל. 
"רק אחרי שסבלתי הבנתי מה הפירוש להידבק בקורונה. 
נכון, יש כאלו שעוברים את זה ללא תסמינים אבל אף 
אחד לא יודע איך זה יתפוס אותו. גם אדם חזק ובריא 
יכול למצוא את עצמו נופל מותש. למרבה הצער, לא מעט 
נפטרים חשבו שהם גיבורים על הקורונה. שזה שטויות, 
שהם עושים ספורט והגוף שלהם חזק. אבל הם נפטרו". 

ההחלטה האמיצה של המרא דאתרא

צלי לא פה כדי לבכות. הוא עושה הכול כדי להיאבק 
ולעזור לאנשים להציל את עצמם, לעיתים  בקורונה 
מעצמם. "אנשים מזלזלים ובטוחים שזה לא יקרה להם. 
כל אחד נפגש "רק" עם המשפחה הקרובה, אבל כל אחד 
מאותה המשפחה הגרעינית נפגש עם אנשים רבים ומגיע 

מ'קפסולה' שונה. אם הייתם יודעים שיש בחוץ מתקפת 
טילים מתמשכת שגובה בכל יום עשרות! נפגעים בנפש 
ומאות עד אלפי פצועים הייתם מסתכנים?! ברור שלא. 
אז למה בקורונה אתם מזלזלים? איך מי שמזלזל יוכל 
להסתכל בעיניים של בני משפחה של אדם שנדבק מהם?". 

אחרי המונולוג הארוך והנחרץ הזה הוא עובר לדבר על 
נפגעים נוספים מהקורונה. "אני שומע המון סיפורים על 
אנשים בקהילה שנפגעו כלכלית. יש פה אנשים שאיבדו את 
מקור פרנסתם ומטה לחמם נשבר. אז במקום לצפצף על 
ההנחיות כדי להתפרנס, פשוט תקשיבו להם וכך הקורונה 
תעבור. רק כך החיים יחזרו למסלולם, אנשים לעבודתם 

והעסקים לסדר יומם. 
"ובכלל, איך אנחנו יכולים לחגוג כשלשכנים שלנו אין 
מה לאכול בגלל הקורונה. איפה האהבת אחים שלנו?". 

יחד עם זאת לדבריו "אנחנו בקשר עם חברת 'הפניקס' כדי 
לגייס עשרות אנשים ונשים מהשכונה למכירת ביטוחים 
מהבית. זה יעזור מאוד להרבה משפחות, אבל ברור שבלי 
שהציבור יירתם לשמירה על ההנחיות לא נוכל להגיע 

למה שרצוי. 

החיסון, וקבינט קורונה מהמשרד של השר דרעי

"העיירה בוערת וחייבים להציל אותה. כל ההקפדות 
שיש מהממשלה, הן מדויקות. לפני כמה ימים הייתי 
בדיוק במשרד הפנים אצל הרב אריה דרעי ובדיוק ראיתי 
בשידור חי בלשכתו את ישיבת קבינט הקורונה. האנשים 
שם רציניים ורוצים את טובת הציבור. תפנימו את זה! 
חלק מההוראות נכתבו בדם. אף אחד לא רוצה להתעמר. 

"ישראל עשתה מאמץ גדול כדי להשיג את החיסון לפני 
כל מדינה אחרת בעולם. אם גדולי הרבנים והרופאים 
אמרו שצריך להתחסן אז חובה לעשות זאת. ברור לכל 
בר דעת שאין כאן קנוניה על גבו של הציבור. זו דעת 
הרפואה וזו דעת התורה, ועלינו לעשות הכל כדי לשמור 

על נפשותינו.
"יש לי מסר נוסף" הוא אומר לסיום "העירייה, יחד עם 
המשטרה החליטה להחמיר את התייחסותם לנושא. 
העיר שלנו הייתה אדומה פעמיים ואסור שזה יחזור שוב. 
אל תזלזלו. פשוט תשמרו על ההנחיות ותצילו חיים. בו 
בזמן אני אחראי שאף אחד בפיקוח בעירייה לא יטפל 
לחרדים ואם מישהו מרגיש שעשו לו עוול רק כי הוא 
חרדי, שיפנה אלי. תפעילו שכל. זה לא קל לכולנו אבל זה 
שווה את המאמץ. ההנחיות באות רק לעזור לנו לציבור. 
ראינו מה קהילת חב"ד בעולם ובקראון הייטס שילמו, 

לצערנו, בגלל אי שמירה על ההנחיות". 

דיון בלשכת ראש העיר בסוגיית הקורונה
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יוני שלמה חושף: "הקורונה 
גרמה לי להפסדים, אבל לא 

אעקוף את החוק"
היומן של הזמר החב"די המוכר מקריית מלאכי, 
אבל  מקום,  אפס  עד  מלא  היה  שלמה  יוני 
• האירועים בוטלו בזה  אז הגיעה הקורונה 
ולא  יוני מקפיד על ההנחיות  אחר זה, אבל 
חושב לשחק עם החוק כדי להופיע באירועים 
מחתרתיים • "זה מאבק וכל אחד צריך להקריב 
את שלו" הוא קובע • וגם: מה עושים עם "מה 
יגידו", למה הוא לא נכנס לאירוע שאין בו שני 
מיקרופונים ומה הוא לומד מהיהודים באירופה

קולו הערב של הזמר יוני שלמה הפך זה מכבר לפס הקול 
בבתים חב"דיים רבים. הניגונים המושרים על ידו ברגש רב 
ותוך שימת לב ל'קנייטשים' הקטנים, נצרבו בתודעה והפכו 

אותו לשם דבר. 
היומן שלו היה מלא מערב לערב- האירועים, חתונות, 
התוועדויות, דינרים ומה לא, אבל אז הגיעה הקורונה וגדעה 

באחת את התוכניות. 
בראיון גלוי לב מספר יוני לראשונה על ההפסדים האישיים 
שלו בגלל הקורונה, אבל מדגיש: "גם אם הפסדתי והקרבתי 
לא מעט, אין מה לעשות. אני לא מחפש דרכים לעקוף את 
החוק, לא עושה קונצים ולא עושה 'ראש קטן'. זה מאבק וכל 
אחד צריך להקריב את שלו, למען משפחתו ולמען הסביבה". 

במה הקורונה פגעה בך?

"שגרת החיים שעצרה באחת את כולם, פגעה בי חזיתית. 
נאלצתי לבטל אירועים בזה אחר זה והאופק עדיין לא מנבא 
טובות. כשהגל הראשון היה בעיצומו, עוד הייתי בטוח שהכול 
יסתיים עד עונת החתונות שאחרי ימי ספירת העומר, אבל 
התבדיתי. אחר כך הייתי בטוח שאצליח למלא את האולמות 
באירועי הזמר שחיכו לי בחו"ל בתקופת בין הזמנים, אבל 

נאלצתי להתבדות בשנית.
"בין לבין גיליתי את הזום ויתרונותיו וגם למדתי שניתן 
לשמח מול עשרות אנשים ולא חייבים למלא אולמות באלפים, 

אבל אין ספק שמדובר במציאות מורכבת ולא שגרתית". 
יוני, למי שלא מכיר, מופיע בעיקר בחו"ל. נכון אמנם ששיריו 
מוכרים ומושמעים בתחנות הרדיו החרדיות, אבל כיליד צרפת 
הוא עדיין מוכר הרבה יותר ביבשת אירופה. בניגוד לזמרים 
המתהדרים בעובדה שפעם בחודש או חודשיים הם מוזמנים 
לאירוע בחו"ל, יוני היה ממש בן בית שם. לוח הזמנים העמוס 

לעייפה כלל קפיצות קטנות לאירועים בחו"ל לפחות פעם 
בשבוע, ובתקופות העומס של בין הזמנים, החגים, חנוכה או 
בשיא תקופת החתונות הוא היה מופיע ביבשת לילה אחר 
לילה. ביטול הטיסות מחק באחת את כל זה. מי שהרוויח 
מכך הם כמובן משפחתו והלקוחות הפוטנציאלים בארץ, 

אבל זה כמובן עדיין לא אותו דבר. 

מה המסר שלך לתושבי קריית מלאכי?

"המסר העיקרי שלי הוא כמובן לשמוע להנחיות ולהיזהר. 
הקורונה מקשה על כולנו ובהחלט שאפשר להבין שלא קל 
להתמודד איתה, אבל הכחשה או התעלמות לא תעזור. רק אם 
נשמע להנחיות נוכל להיזהר. נכון, זה לא נעים ולפעמים אפשר 
לחשוש מ'מה יגידו' אבל החששות האלו הם כלום מול שמירה 
על חיינו ועל שמירת חיי הזולת. אני יכול להעיד שבאופן אישי 
שיניתי לגמרי את הצורה שבה אני מופיע. אם פעם הייתי נכנס 
לאולם לפחות חצי שעה לפני כדי 'להיות בעניינים', הרי שהפעם 
אני נכנס כמה שיותר קרוב לתחילת האירוע. אני משתדל לא 
להתקרב לציבור ולא להתחכך בקהל. באופן טבעי, כשאני נכנס 
לאירוע אנשים נגשים אלי וכו', אבל אני משתדל לא לפתוח 
או להימשך לשיחות חברתיות אלא להגיע למטרה שלשמה 

הגעתי – לשמח. מיד אחר כך אני חוזר הביתה. 
"יתירה מכך: אני מקפיד לנקות את המיקרופון עם מטליות 
מיוחדות לחיטוי ומקפיד גם שהמיקרופון שמשמש אותי 
לא יעבור ידיים ולא יסתובב בין הקהל. אני מוודא שיהיו 
במקום שני מיקרופונים, למקרה שיצטרכו לעשות שימוש 

כלשהו באחד נוסף. 
"המסר השני הוא קידוש השם. היהודים באירופה נשמעים 
להנחיות ולא מצפצפים עליהם בהפקרות. כשבצרפת למשל 
_____________________________
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אסור לעשות חתונות, אף אחד לא חושב לעשות משהו 
'בקטנה' ולצפצף על כולם. אם אסור זה אסור. נשגב מבינתי 
איך יהודים יראי שמיים עושים משהו בניגוד ל'מוראה של 
מלכות' וחלקם עוד מרגישים גיבורים עם זה. נכון, אם יש 
טענות על אפליות מותר להשמיע אותן וצריך לתקן אותן, 
אבל אסור שטענות כאלו יגרמו לנו לסכן את חיינו ואת חיי 

החשובים לנו. 
"בנימה אישית יותר, כמי שחווה ביטולים של הופעות 

ואירועים שנסגרו זמן רב לפני כן, תחשבו גם על ההפסד 
הכספי של יהודים סביבכם. זו לא רק הבריאות, זו גם הפרנסה 
של יהודים שיאלצו לסגור את החנויות או את העסקים שלהם 
שבנו בעמל ויזע במשך שנים רבות, רק בגלל אנשים שלא 
נשמעים להנחיות ומפיצים את הנגיף. במה הם אשמים? במה 
חטאו אותם יהודים יקרים שבגלל הפקרות של אנשים לא 
אחראים, הם נאלצים לראות את מטה לחמם נשבר? תשמרו 

על עצמכם כי זה בנפשנו".

חבר מועצת העיר ויו"ר ש"ס בקריית מלאכי הר"ר מישל טפירו:

"כולנו באותה סירה - עלינו לשמור 
על ההנחיות אחד למען השני"

חבר מועצת העיר קריית מלאכי הר"ר מישל 
שונות:  זוויות   3 מ- בקורונה  מטפל  טפירו 
אישית – אחרי שחלה; ציבורית – כחבר מועצה; 
ובריאותית – כמי שאחראי על 16,000 מבוטחי 

'כללית' בעיר • הנה הרשמים שלו 

ששה-עשר אלף )!( מבוטחים יש לשירותי בריאות 'כללית' 
ברחבי העיר קריית מלאכי – תושבים מכל העדות והחוגים ומכל 
הגילאים. למעשה, מדובר בכ-65% מתושבי העיר. הטיפול בכל 
אחד מהם מחייב רגישות, יכולות תמרון וקשרים רבים בימים 
שבשגרה – ובתקופת הקורונה היכולות הללו נדרשות עוד יותר. 

מי שמנצח על הפעילות של 'כללית' בעיר הוא חבר המועצה 
הר"ר מישל טפירו, שמוכר גם מתוקף תפקידו כיו"ר ש"ס 

המקומית וחבר מליאת העיר.
טפירו עצמו נדבק במחלה, ככל הנראה במהלך ישיבה שקיים 
עם ראש העיר אליהו זוהר וממלא מקומו צלי מזרחי – ישיבה 
שעסקה בקורונה והנוכחים בה שמרו על כל כללי הזהירות. 
"העובדה ששלושתנו נדבקנו מוכיחה עוד יותר עד כמה חובה 
לחדד את ההנחיות ולשמור עליהן וכמובן להימנע ממפגשים 
עד כמה שניתן, משום שאירועים הם כר פורה להדבקות. 
נכון שצריך לעבוד ולהתפלל וכו' וממילא להיות ליד אנשים, 

אבל גם במקרים כאלה חובה לשמור על ההוראות".
לדבריו, "יום אחרי הפגישה החלו אצלי כאבי ראש, כאבי 
עיניים וגם עלייה חדה בחום הגוף. ניסיתי לטפל בכך תרופתית 
ובמקביל צוות של מד"א הגיעו לביתי, ביצעו בדיקה ויום 
למחרת עודכנתי שנדבקתי. במשך התקופה שבה הייתי נשא 
של הנגיף, שהיתי שבוע בבידוד בבית ושבוע במלונית. למרות 
שהבראתי בחסדי שמים, עדיין אני מרגיש את ההשלכות: 
הגוף שלי מאוד חלש ואני עדיין חש בעייפות הרבה אחרי 
שזה עזב אותי. אינני יודע האם זה אמיתי או פסיכולוגי, אבל 

זה לא היה לי קודם לכן".

מה יש לך לומר 
למי שמזלזל?

שמזלזל  "מי 
גורם  בקורונה 
לכך שההדבקה 

תגדל ויכול לסכן חיים חלילה. עם זאת, צריך לציין לשבח 
את המגזר החרדי בקריית מלאכי ששמר, שומר ובעז"ה 
גם ימשיך לשמור על ההנחיות למרות הקושי – לאורך כל 
הדרך. צריך לומר שבקריית מלאכי כמעט אין הבדל בין 
המגזר החרדי למגזר הכללי בנוגע לתחלואה. בסוף זו עיר 
מעורבת. כולנו ביחד בתוך הקריה, כולנו באותה סירה ועלינו 
לשמור על ההנחיות אחד למען השני. ההבנה הזו מחלחלת 
ולמרות שבתחילה המצב לא היה טוב, ב"ה הגענו למצב של 
עיר ירוקה, לא מעט בזכות העירייה בראשותו של ראש העיר 
מר זוהר. כל העובדים בעירייה התגייסו ועבדו ללא לאות 
במאבק נגד התחלואה. אני חושב שאסור להיות שאננים 

ועלינו להמשיך להיות עירנים ולהתנהג בהתאם להוראות".
במישור האישי, כמנהל קשרי לקוחות של 'כללית', טפירו 
משמש בכל החודשים האחרונים כחמ"ל נייד של כל מבוטחי 
הקופה בעיר. "עזרתי המון לאנשים ביציאה למלוניות, הבאתי 
עמדות בדיקה לבתי הספר בקריית מלאכי, דאגתי לשירות 
זמין כדי שנוכל להתגבר על הטירוף של התחלואה בעיר, 
סייעתי בהפניות ועוד. עם החיסונים יש לי המון עבודה, אין 
רגע דל, אבל אנחנו במצב חירום וזו חובתי כאיש ציבור וכמי 

שעובד בתחום לעזור ככל הניתן".

_______________________________________________________
<<< המשך מעמוד קודם / יוני שלמה חושף
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