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כשרה. "המסורת היהודית", כפי שאוהב לכנות אותה גידמאק, מוצגת 
בכתבה שהתפרסמה באתר האינטרנט Ynet, לפיה ישראלים סייעו 
ארצנו  מנפלאות  עוד  לצד  אל-פיטר,  עיד  לחג  בהכנות  למוסלמים 
על רקע תמונות מרהיבות מהגליל ועד הנגב. כשהמנגינה מתחלפת 
ומזנקת לאירוויזיון 1983, לשירה של עופרה חזה "חי", מגלים אזרחי 
העולם את המציאות הכלכלית החלומית ששוררת בארץ. המלונות 
בתי- על  מלה  אף  בלי  הבורסה,  את  שורפת  וטבע  קופה  דופקים 

תמחוי.
אז מה מביא אדם לשבת שעות מול המחשב בניסיון לעשות את 
והסוכנות-היהודית  החוץ  משרד  של  המשומנים  שהמנגנונים  מה 
נכשלו בו? "ראשית, אני רוצה לציין שאת רוב הדברים לא אני כותב", 
וכשאני  איסוף,  עבודת  מבצע  בעיקר  "אני  ריצ'מן.  השבוע  הסביר 
יודע למי שייכות זכויות היוצרים, אני גם נותן קרדיט. כל חומר שאני 
מעלה לאינטרנט אני שולח לרשימות תפוצה בארץ ומסביב לה, כדי 
להראות ליהודים את הדברים היפים שיש בארץ ולעודד אותם להגיע 
בתחומים  בארץ  המוצעות  משרות  של  רשימה  גם  מפיץ  אני  לפה. 
מגוונים, במטרה לגרום לאנשים לעלות לארץ, וגם כדי למנוע עזיבה 

של אנשים שכבר גרים כאן".

מרכז יהדות שכונתי
ריצ'מן )49( קשור לציונות מאז נולד בברוקלין, ניו-יורק, להורים 
ישראלים. הוריו עברו מישראל לניו-יורק לטובת לימודיו של אביו 
בבית-הספר  לימודיו  בימי  עוד  פרת.  באוניברסיטת  להנדסה  בחוג 

את  במיוחד  אהב  הוא  הציוניים.  מהטקסים  ריצ'מן  התרגש  היהודי 
למען  בארה"ב  היהודית  ההכנות למצעד השנתי שאירגנה השדולה 
האורתודוקסי  בעיר,  בתי-הספר  שני  המצעד  "לטובת  ישראל. 
והקונסרבטיבי, עבדו יחד, כי בעניין הזה לא היה משנה הרקע, העיקר 

היתה העשייה למען ישראל", הוא משחזר.
אביו, אברהם-יצחק, לוחם אצ"ל בעברו, ואמו, הניה, שמשפחתה 
שנות  ראשית  עד  בברוקלין  חיו  השביעי,  הדור  זה  בירושלים  חיה 
השמונים. אביו היה מהנדס בתחנת כוח גרעינית ואמו מורה לעברית 
בגללו  רבות,  עלי  השפיע  שלי  הציוני  "הרקע  יהודיים.  בבתי-ספר 
ואת  האדיקות  את  ריצ'מן  מסביר  האלה",  הדברים  את  עושה  אני 
השעות הרבות שהוא משקיע בפרויקט ההסברה שלו. "אם יש דמויות 
שהשפיעו על התפיסה הציונית שלי הרי שאלה הם הורי. אמנם הבית 
היהדות  מרכז  שימש  הוא  אבל  דתי,  בית  היה  לא  בני-יורק  שלנו 
השכונתי. בכל סוכות היתה אצלנו סוכה גדולה, ובפסח עשינו סדר. 
השנים  וברבות  השכונה,  של  כדתיים  תיפקדנו  לשכונה  כשנכנסנו 
השנתי  למצעד  ללכת  אהבנו  חרדים.  שאינם  באזור  ליחידים  היינו 

למען ישראל ולהפגנות למען יהודי רוסיה".
בשנת 1983, בעקבות נישואיה של אחותו נילי, חזרו הוריו לישראל 
והשתקעו בערד. שנתיים לאחר מכן, כשהיה בן 26, עזב ריצ'מן את 
עבודתו כמנהל מערכות מחשב בחברה גדולה, והצטרף אליהם. הוא 
התקבל לעבודה באינטל, ומשם המשיך לחברות מחשבים ישראליות 

אחרות.
דירה  כשחיפש  ב-1990,  מירושלים  הגיע  הוא  למעלה-אדומים 
במחיר שיוכל להרשות לעצמו, ובמהלך השנים התאהב בעיר. "אני 
עושה  חושב שהוא  ואני  בני כשריאל,  העיר  ראש  מעריך מאוד את 
עבודה נהדרת. אני גאה בעיר, ואני חושב שאפשר לזקוף חלק גדול 
לזכותו. מאוד שמחתי כשפתחו את הקניון  מההתפתחות של העיר 
עיר,  של  מעמד  למקום  נתן  הדבר  התעשייה,  באזור  לוי  רמי  ואת 
ומעבר לכך, מאז אני לא צריך לנסוע עד לאזור התעשייה תלפיות 

בשביל לעשות קניות".
כיום מנהל ריצ'מן אתר אינטרנט, כותב בתדירות של לפחות אחת 
בכל  פייסבוק.  החברתית  ברשת  מאוד  ופעיל  שלו,  בבלוג  בשבוע 
אלה הוא משתמש כדי להפיץ תכנים חינוכיים על ציונות, ישראליות 
מאוד  הנוער  שבני  חדשים  אמצעים  הם  ובלוגים  "פייסבוק  ויהדות. 
התחברו אליהם", הוא מסביר. "אני מכיר אנשים בני גילי שמשתמשים 
גם  משתמש  אמנם  אני  נדיר.  די  באמת  זה  אבל  האלה,  באמצעים 
הזמן".  כל  להתעדכן  משתדל  אני  אבל  אימייל,  כמו  ישנים  בכלים 
כשריצ'מן אומר "אמצעים ישנים" הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, 
מערכות  ניהל  הוא  חייו.  כל  עסק  שבו  היחיד  התחום  הוא  מחשוב 
מחשב עוד לפני פיתוח הפי.סי, בזמן שעוד העבירו תוכנות ממחשב 
למחשב על כרטיסיית ניקוב )Punch-card(. את החומר שהוא למד 

באוניברסיטת ניו-יורק, הוא צוחק, מלמדים היום בכיתה א'.

השם העברי שלי

הרומן של ריצ'מן עם האינטרנט התחיל עוד לפני שהרשת הפכה 
מוסדות  של  נחלתם  היה  ההיא  בתקופה  האינטרנט  פופולרית. 
ריצ'מן  הכין  אז  כבר  האמריקאיים.  הביטחון  וגופי  גבוהה  להשכלה 
רשימה ראשונה מסוגה לחיפוש עבודה באינטרנט. הוא הכין רשימה 
בארץ  ליהודים  אותה  ושלח  המחשוב  בתחום  עבודות  מאות  של 
ובעולם, כשמטרתו כאמור להביא כמה שיותר יהודים לעלות ולעבוד 
הזאת,  הרשימה  בארץ-ישראל.  היהודית  האחיזה  את  ולחזק  בארץ, 
ל-11 אלף  ריצ'מן עדכונים  יום שולח  ומדי  אגב, עדיין מתפרסמת, 
תיבות מייל ברחבי העולם. כשהאינטרנט המסחרי היה עוד בחיתוליו, 
חיפוש  תוכנת  לבנות  בארץ  המדע  משרד  על-ידי  ריצ'מן  התבקש 
עבודה באינטרנט. נוסף לכך הוא חתום על הפונקציה "השם העברי 
שלי", שעלתה בפייסבוק לפני שבעה חדשים ורשמה מעל ל-85 אלף 

משתמשים. 
היום הוא מתפרנס מהדרכה באינטרנט, מהרצאות שהוא מעביר 
על שיווק ברשת, ומאתרים מסחריים שבנה, שמשלמים לו תמלוגים. 
בין האתרים שהוא מנהל אפשר למצוא אתר שבו יש תוכנה שעוזרת 
הגבוהה  ההשכלה  למוסדות  הקבלה  בחינות   ,S.I.T-ל להתכונן 
ביניהן  שפות,  ללימודי  שמוקדשים  רבים  ואתרים  בארצות-הברית, 

אנגלית, עברית וספרדית.
סיור קטן בחדר העבודה שלו יכול להיות פרק מבוא בהתפתחות 
המחשב. לצד אוסף מרשים של די.וי.די שוכב אוסף מרשים לא פחות 
של קלטות וידיאו, וליד המחשב מתנשא מדף המכיל את כל צורות 

העברת המידע, מכרטיסיות הניקוב, דרך הדיסקטים והתקליטונים, 
פתוחים  שלו  המחשב  מסך  על  והדיסק-און-קי.  התקליטורים  ועד 
ואחרים  כותב,  שהוא  בתוכנות  מלאים  מהם  כמה  רבים,  חלונות 

מוקדשים לפייסבוק.

תגובות פרו-פלסטיניות
ריצ'מן מחייך לכל אורך הראיון, נראה שהוא נהנה מהעיסוק שלו. 
שעות העבודה שלו אינן קבועות, אבל קשה לומר שהוא נח הרבה. 
באתר שלו קשה למצוא בעיות. הקלקה פשוטה מעבירה את הגולשים 
לבלוג שלו, לחידונים על יום העצמאות או לאתר של "משפטי פתיחה" 
ברוח ליל הסדר, ובדיחות נוספות על חגי ישראל. "אני משקיע הרבה 
הייתי  אם  זמן.  מדי  יותר  אפילו  אולי  הציוניים,  באתרים  זמן  מאוד 
משקיע קצת פחות זמן בזה, ויותר בחיפוש אחרי אשה, אולי הייתי 

היום נשוי עם ילדים", אמר ריצ'מן, שמתגורר בגפו.
לדעתו,  הן,  בכלל  האינטרנט  ורשת  בפרט  החברתית  הרשת 
פלטפורמות מעולות להסברה ציונית. האתר שלו מכיל חומרים על 
חגי השנה ועל מדינת ישראל, ותמונות ממעלה-אדומים ומכל הארץ. 
מהם  מרוויח  אינו  וריצ'מן  פרסומות,  מופיעות  לא  האלה  באתרים 
פרוטה. כמו כן הוא גם מפעיל אתר שמנציח את כל הרוגי פעולות 
למעל  זכה  שהפיץ  ישראל"  על  מגניבות  "עובדות  הסרטון  האיבה. 
חצי מיליון כניסות ביו-טיוב, אך גם לסרטון תגובה מגורמים פרו-

פלסטיניים.

מה לא עובד במערך ההסברה הממשלתי?
"יש ארגוני הסברה רבים, אולם לפעמים הם אינם קשובים לשטח. 
אנטי- תכנים  המון  למצוא  אפשר  ובפייסבוק  ביו-טיוב  לדוגמה, 

ישראליים ופרו-פלסטיניים. אני מנסה להציג את הצדדים החיוביים 
של הארץ, ובכך לתרום את חלקי להסברה. אני לא לבד במערכה, 
יש אנשים נוספים שעובדים בדומה לי בתחום האינטרנט, אבל מערך 
ההסברה הממשלתי הוא חלש. הם מנסים וגם משתפרים, אבל ננסח 

את זה כך, יש להם עוד דרך מאוד ארוכה". 
איזה סוג של תגובות אתה מקבל?

אנשים  הרבה  יש  חיוביות.  תגובות  המון  מקבל  אני  "בסך-הכל 
שמאוד אוהבים את מה שאני עושה, והם אומרים לי את זה בכל מיני 
מקבל  אני  לפעם  מפעם  אבל  עוינות,  תגובות  זוכר  לא  אני  דרכים. 
תגובות שליליות, למשל, מפעם לפעם כותבים לי תגובות שחולקות 

על דעתי בעניין המעמד הפוליטי של מעלה-אדומים".
האתר שלך מותקף על-ידי גולשים פרו-פלסטינים?

"לא פעם מנסים לתקוף את האתר שלי, ופעם בכמה זמן אני גם 
יושב  אני  למה  אותי  ששואלים  מערבים  חריפים  אימיילים  מקבל 
על האדמה שלהם ומה אני חושב על השלום. אני עונה שמבחינת 
הדת שלי, היהדות וההיסטוריה של הארץ, אני מאמין שיש לנו פה 
האלו.  לוויכוחים  להיכנס  לא  מנסה  שאני  למרות  ראשונים.  זכות 
אני גם נותן במה באתר שלי לקישורים )לינקים( לאתרים ערביים 
שיש להם מה להגיד עלינו. אני עושה את זה במטרה להפחית את 
ההתקפות על האתר. יש אנשים שאני מכיר שעובדים על ההסברה 
באינטרנט בצורה יותר אגרסיבית, אני משתדל להראות רק את מה 

שטוב פה".

יש לך הצלחות? אנשים עלו בזכות האתר לארץ?
הגיעו  עולים  שהרבה  להגיד  יכול  אני  הצלחות.  הרבה  לי  "יש 
הם  אז  עד  באתר.  ראו  שהם  העיר  תמונות  בגלל  למעלה-אדומים 
המדבר.  באמצע  אוהלים  מכמה  מורכבת  הזאת  שהעיר  חשבו 
שאני  העבודות  רשימת  בגלל  לארץ  הגיעו  שהם  לי  סיפרו  אחרים 
המרץ  את  לי  ומחדש  נהדר,  להרגיש  לי  גורם  זה  במייל.  מפיץ 
אני מרגיש שלא תמיד שמים לב למה כי לפעמים   לעשות דברים, 

שאני עושה".
ההסברה  על  האחרונה  השחיתות  פרשת  משפיעה  לדעתך  איך 

הישראלית?
ראש  של  החדשה  הפרשייה  ובעיקר  האחרונות,  "הפרשיות 
בארץ  ישראל,  של  לתדמית  מזיקות  אולמרט,  אהוד  הממשלה, 
אמיתית.  יותר  הנהגה  לבחור  שנשכיל  רוצה  הייתי  לה.  ומחוצה 
ראש ממשלה שאני מאוד הערכתי היה יצחק שמיר, הוא גם דמות 
מעריך  שאני  הסיבה  מאוד.  שלי  הציונית  התפיסה  על  שהשפיעה 
אותו היא הדרך שבה הוא עמד בלחצים האמריקאיים, בייחוד בעניין 

ההלוואות לצורכי העלייה. זה סוג המנהיגים שעלינו לבחור".
לתדמית  טוב  שירות  עושים  בחו"ל  שמצליחים  ישראלים 

הישראלית?
עוזר.  זה  אז  נכונה,  בצורה  שלהם  בהצלחה  משתמשים  הם  "אם 
למשל, כשאברהם גרנט נסע לאושוויץ אחרי הניצחון על מנצ'סטר, 
עדיף  אותי,  תשאל  אם  זאת,  למרות  טובה.  מאוד  הסברה  נתן  זה 
לארץ  מחוץ  שחיים  אנשים  של  ילדים  כי  בארץ,  יגורו  שישראלים 

יתנתקו מהר מאוד מהיהדות".
מדוע אתה חושב כך?

"דבר ראשון, מדינת ישראל היא מדינת היהודים. אף אחד לא 
יכול לזרוק אותנו מכאן. אני מאוד אוהב את ארצות-הברית, גרתי 
שם מעל עשרים שנה, אבל היא לא שלי. ארצות-הברית היא מדינה 
נוצרית, שחוגגת את החגים הנוצריים. יש יהודים וישראלים בכל 
כמו  אירועים  היהודים.  של  המקום  היא  ישראל  רק  אבל  העולם, 
גם  מישראל,  חוץ  בעולם  מקום  בכל  להתקיים  יכולים  השואה 

בארצות-הברית. 
"בשנות השלושים של המאה שעברה בגרמניה אף אחד לא האמין 
שיקרה דבר כזה במדינה כל-כך נאורה. הסיבה השנייה לגור בארץ 
שאלוהים  אומרת  שלי  והאמונה  באלוהים,  מאמין  אני  דתית.  היא 
הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, ובדיוק כמו שהוא נתן לנו 
את התורה, הוא נתן לנו את ארץ-ישראל. זו מצווה לגור בארץ, ויותר 

מזה, מצווה לשמוח בארץ".
מהי לדעתך ציונות?

"ציונות לדעתי הצנועה היא להיות גאה בארץ, ושיא הציונות – 
לגור בארץ". 

"לא פעם מנסים לתקוף את 
האתר שלי, ופעם בכמה זמן 

אני גם מקבל אימיילים חריפים 
מערבים ששואלים אותי למה 

אני יושב על האדמה שלהם 
ומה אני חושב על השלום. 

אני עונה להם שיש לנו פה        
זכות ראשונים"

"ישנם ארגוני הסברה רבים, 
אולם לפעמים הם אינם 

קשובים לשטח. אני מנסה 
להציג את הצדדים החיוביים 

של הארץ, ובכך לתרום את 
חלקי להסברה. אני לא לבד 

במערכה, אבל מערך ההסברה 
הממשלתי חלש"

"הרבה עולים הגיעו למעלה-
אדומים בגלל התמונות שהם 

ראו באתר. עד אז הם חשבו 
שהעיר הזאת מורכבת מכמה 

אוהלים באמצע המדבר. אחרים 
סיפרו לי שהם הגיעו לארץ 

בגלל רשימת העבודות שאני 
מפיץ במייל"


