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רב הגלוי על הנסתר
הוא חזה את הכאוס בסוריה ,תיאר איך טילים יעופו משם עד לבנון ,וכיצד
ייפלו בניינים מפגיעת מטוסים כמה שעות לפני אסון התאומים .על
אסונות הטבע שפוקדים את העולם הוא הרבה לדבר כבר לפני כמה שנים.
בריאיון לרדיו "כל חי" ,בתחילת  ,2011אמר כי "צפוי תוהו ובוהו בעולם,
שטפונות שיילכו ויתגברו ,רעידות אדמה ,צונאמי ,רוחות ודברים קשים".
בבוקר רעידת האדמה ביפן הוא צולם בבית הכנסת במקום מגוריו באומרו
שברגע זה רעידת אדמה קשה מתרחשת (כמובן לפני שהחלו השידורים)
תוך פירוט מדויק כיצד הדברים יתוארו במהלך היום בחדשות .כמה
שבועות לאחר דבריו אלו גם התרחשה רעידת האדמה הקשה בניו זילנד

קבלו את הרב ניר בן ארצי ,שהרצה בבית הכנסת
"היכל נעמי" בשכונה  13בשבוע שעבר.
למרבה הפליאה ,בן ארצי מעולם לא הוסמך לרבנות
ואף לא למד תורה באופן מוסדר .בריאיון נדיר שהעניק
ל"וואלה" לפני כשנתיים ,הסביר הרב כחול העיניים,
ש"מה שיש לי היא מתנת אל .לא לומדים את זה,
נולדים עם זה ,זו רוחניות בנשמה .בכל דור ודור
ריבונו של עולם מעניק את זה על מנת לעזור לעם
ישראל".
בהסתכלות על התופעה מהצד ,כנראה שהדבר הכי
מפתיע שקשור אליו הוא העובדה שרוב מעריציו -
הממתינים ברובם חודשים לפגישה של כרבע שעה
עימו  -הם חילונים גמורים מכל שכבות העם  -ביניהם
לא מעט אנשי עסקים ואנשי קריירה מצליחים,
שהמרחק בינם לדת הוא כמרחק מזרח ממערב.
המשותף לכולם :אמונה ביכולתו של הרב לדעת
נסתרות ולראות את נפשו של האדם .כולם ללא יוצא
מן הכלל מתחברים "לאמת הפנימית שבו" ויוצאים
לאחר הפגישה הראשונה עימו המומים מיכולתו
לדעת את צפונות ליבם ואופיים וזאת למרות שלא
הכיר אותם מעולם" .קואצ'ינג" " ,מתיר פלונטרים",
"רואה הכל" ",חוויה אקסטטית של פעם בחיים" הם
רק חלק מהביטויים בהם ישתמשו לתיאור המפגשים
עימו ,במהלכם מציגים לו שאלות בנושאי זוגיות,
עבודה ,ילדים ,עסקים ,או כל נושא אחר  -סבוך
ככל שיהיה.
אנשים שפגשו אותו מתארים את יכולתו לראות
בנוסף גם את פנים נפשו של כל אדם אחר ששמו
יוזכר בשיחה כמו גם את יכולתו לתאר דברים מהעבר
ואירועים שיקרו בעתיד .הרב יעצום את עיניו ,יחשוב,
ויגיב בתשובה עניינית ,בעלת כוח ראיה נדיר וכמובן
מדויקת להפליא.
לתפיסתו של הרב  -עצם הייעוץ וההכוונה הם חלק
מתהליך-על שבמהלכו עם ישראל הופך לרוחני יותר.
הרב ניר בן ארצי מדבר רבות בהרצאותיו על אחדות
העם שבאה בין היתר לידי ביטוי גם בניקוי פנימי
פרטני ,תוך הכוונה שלו לביצוע המעשים הנכונים.
מטרת שני תהליכים מקבילים אלו ,שלתפיסתו
מתמזגים זה עם זה ,היא אחת :קירוב לבבות ואחדות
העם.

גולני ,גולני שלי
ניר בן ארצי נולד בשנת  1957במושב תלמים ,ליד
שדרות .בצעירותו למד בבית הספר במושב ולאחר
מכן בפנימייה הדתית בכפר בתיה .בהגיעו לגיל 18

מנבואות הרב" :בסיני יש הרבה
תחמושת וטילים .בית משוגעים
חצי האי הזה .מורסי מסתבך ,העם
שם ימשיך להסתבך ,והמדינה
כולה מסובכת בגלל הכלכלה שלה.
לא יעזרו מיליארדים של דולרים
שהמערב יזרים לשם  -זה בור ללא
תחתית"
התגייס לחטיבת גולני ,ומיד לאחר שחרורו התחתן
עם איריס ,אשתו ואם ארבעת ילדיו .למחייתו עבד
כמפעיל טרקטור ,בין היתר בגוש קטיף.
כבר אז  -בתחילת שנות ה - '90-כשנהג בטרקטור
בשטחים חקלאיים ,דיברו בגוש קטיף על יכולותיו
העל טבעיות .אגדה או לא ,מספרים כי החקלאים
באיזור נווה דקלים היו מזניקים אותו לשטח כשרצו
להכשיר קרקע חקלאית חדשה ,על מנת שיזהה את
המיקום המדוייק של הצינורות שעברו מתחת לפני
האדמה.
בהמשך ,כשברקע תהליך רוחני עמוק שעבר ברמה
האישית ,הוא עזב את הגוש ,והתחיל לעבוד בחנות
למוצרי טבע באשקלון שהייתה בבעלות אחיו.
בתוך כך ,ממשיכה לעבור מפה לאוזן בדרום הארץ
השמועה על יכולותיו .טיפין טיפין החלו קרובי משפחה,
שכנים ,חברים ומכרים להגיע לחדרון קטן שהקצה
עבורו אחיו בירכתי החנות הקטנה ולמעשה שם התחיל
בן ארצי לראשונה בחייו לקבל קהל.
הדיבורים על "האיש שרואה הכל" נפוצו ובן ארצי נפגש
עם כל החפץ בעצתו בתחום האישי ,המקצועי ,הרוחני
או הנפשי .עם הזמן ,וככל שצבר יותר מעריצים ,הבין
בן ארצי שזה הייעוד שלו בחיים  -או כמו שהוא מנסח
את זה בלשונו " -בורא עולם הטיל עליי לסייע לעם
ישראל באמצעות עזרה והכוונה אישית לכל הפונה
אליי לעזרה" .המפגשים עימו ,אגב ,נטולי אופי דתי,
ואינם כרוכים בתשלום .מי שמעוניין ,מוזמן לתרום
לעמותה על פי רצונו ויכולותיו.

תעלומת הרב הנעלם
כמו בכל תגובה אנושית לתופעה הנחשבת יוצאת דופן,
קל גם במקרה זה למצוא את אלו הטוענים שמדובר
באדם שאין לו אף אחת מהיכולות המיוחסות לו.
מתנגדיו ,או לפחות אלו שאינם מאמינים בסגולותיו,
יגיבו ברתיעה מוחלטת ויבטלו בהינף יד את מוצא
פיו של הרב פשוט ההליכות והצנוע .סביב סוף שנות
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על ההעלמות שלו" :האמנתי להם,
בתמימותי לא חשבתי שיעשו
לי כזה .החתימו אותי בכפיה על
דברים לא נכונים .הייתי מותש
פיזית ונפשית .עשיתי מה שאמרו
לי .ידעו שאני חלש וצנוע .הכירו
אותי ,השתמשו בי"
ה ,'90-גם היו כאלה שהשוו אותו למשיח שקר .אולם
חרף דברי המלעיזים ,המשיכו חסידיו להאמין בו
ובהדרגה הקימו את עמותת "תלמי גאולת עם ישראל",
שהפעילה מספר מפעלי חסד ,ישיבה גבוהה ,מכון
להכשרת מדרשה תורנית לנשים ,גני ילדים ובית ספר.
עם הזמן ,גדלה העמותה ,ופתחה ברחבי הארץ עוד
כעשרה בתי מדרש .אגב ,בשנה שעברה העריך המגזין
הבין לאומי "פורבס" ,בכתבה על מוסדות וחצרות
רבנים בישראל כי שווי מוסדותיו כמאה מיליון ש"ח.
לאותה עמותה ,שהופעלה באמצעות שמואל שוקרון,
שמעון קטורזה ,מיכה פטיטו וצבי ויצמן ,נתרמו מדי
שנה מיליוני שקלים על ידי בעלי הון שעלו לרגל אל
הרב כדי לשמוע את תחזיותיו ודרשותיו.
מיותר לציין ,כי לבן ארצי עצמו ,שהיה עסוק מבוקר
עד ליל בקבלת קהל ,לא הייתה כלל נגיעה להתנהלות

הכספית של העמותה והוא אף לא היה חבר בה ,מה
שיוביל בהמשך למה שנודע כ"תעלומת הרב הנעלם",
במהלכה בין השנים  ,2005-2008באופן תמוה ,לא
הופיע בן ארצי בציבור .במהלך שנים אלו ,קהל מאמיניו
החלו לקבל מסרים לכאורה ,בשמו ,דרך מנהלי
העמותה .אולם בתחילת שנת  2009הפרשה התפוצצה
אחרי שהרב התלונן במשטרה כי נחטף .התברר ,כי
מנהלי העמותה השתלטו על הכספים שלה ועל נכסיה,
כלאו את בן ארצי בתנאים מחפירים במספר דירות
בטבריה ואת היעלמותו הממושכת תירצו כ"התבודדות
הדרושה למילוי תפקידו".
"הם רצו להתפטר ממני ולהשתמש בכסף .המציאו
עליי שקרים ועלילות" ,אמר אז הרב .ואכן הפרשה
ההזויה ,שקשה להאמין שהתקיימה בישראל של שנות
האלפיים ,באה לסיומה בפברואר  .2013הארבעה
הורשעו בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בעסקת
טיעון .על כל אחד מהם הוטלו חמישה חודשי
עבודות שירות ,מאסר על תנאי ותשלום
פיצוי כספי לבן ארצי על עוגמת הנפש
שגרמו לו .בשל חשיפת השחיתויות
שופטת בית המשפט בבאר שבע
קבעה כבר בשנת  2009כי יש
להטיל הגבלות על הוצאות
הכספים מהעמותה ,ובשלב

רב
הגלוי
על
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מנבואות הרב" :לבורא עולם אין
כוונות להשמיד את העולם .מה
שיקרה זה מהומות בתוך מדינות,
שלדבריו ,הן ,והאסונות ופגעי הטבע
שמתרחשים בעולם ,גם גילויי
האנטישמיות ,מטרתם לתקן את
העולם מהרוע ,והם יגרמו בסופו של
דבר לרוב היהודים לעלות לישראל.
גם הנגב יתמלא ביהודים .גם לצפון,
ליהודה ושומרון .כלכלת ישראל
תגדל ותתפתח"
מאוחר יותר העמותה פורקה באמצעות צו פירוק
שנתנה שופטת בית המשפט המחוזי ,שרה דוברת.
בתשובה לשאלה שעלתה מאז לא פעם  -כיצד לא
השתמש ביכולותיו לגבי עצמו וצפה את הטרגדיה
שחווה ,ענה הרב כי הוא מסוגל להשתמש בסגולותיו
לעזרת עם ישראל ,ולא כלפי עצמו" .האמנתי להם,
בתמימותי לא חשבתי שיעשו לי כזה .החתימו אותי
בכפיה על דברים לא נכונים .הייתי מותש פיזית
ונפשית .עשיתי מה שאמרו לי .ידעו שאני חלש וצנוע.
הכירו אותי ,השתמשו בי".
לאחר פיצוץ הפרשה והעמדתם לדין של המעורבים
בה ,הוקמה על ידי בן ארצי ותומכיו עמותה חדשה
בניהול חדש והפעם בפיקוחו של הרב  -עמותת "תאיר
נרי" .העמותה מפעילה את אתר האינטרט בו מועלים
אחת לשבוע הקלטות של הרצאותיו ודרשותיו של
הרב ,המתעדות את תחזיותיו ,שם מופיעה במלואה
גם תוכנית טלוויזיה בת  50דקות ששודרה לפני
כשנתיים בערוץ  2על סיפור כליאתו המופלא כמו גם
ההזוי .לאחרונה אף עלה לאקרנים הסרט "פלאות",
בבימויו של אבי נשר ,שמבוסס חלקית על סיפור
חייו של הרב ,שהקסים את הבמאי.

סוריה לא תהיה מדינה ,לא
תקום לעולם
גם בבית הכנסת בשכונה  13בקיסריה ,ובדומה
להרצאותיו במקומות אחרים בארץ בהם הוא מופיע,
דיבר הרב רבות על כך שמה שקורה בעולם אינו מקרי.
"בסוריה המורדים טובחים זה את זה .גם בלבנון
החיזבאללה הורגים זה את זה .אין דין ואין דיין .מה
שרואים בתקשורת זה כלום לעומת מה שקורה שם

באמת .אכזריות לשמה בינם לבין עצמם .סוריה לא
תהיה מדינה ,לא תקום לעולם .גם אם אסד ימות
המלחמה שם תמשיך".
יש לציין ,כי כבר טרום פרוץ אירועי האביב הערבי ,הרב
צפה אותם ,וגם תוך כדי האירועים בתוניסיה אמר כי
מצרים הבאה בתור .בהמשך כשהאחים המוסלמים
התבססו בשלטון הוא היה היחיד שאמר שזו רק
ההתחלה ובמצרים צפויה מלחמת אזרחים" .המצרים
מפרקים את המנהרות שהחמאס בנה" ,אמר בקיסריה.
"בסיני יש הרבה תחמושת וטילים .בית משוגעים חצי
האי הזה .מורסי מסתבך ,העם שם ימשיך להסתבך,
והמדינה כולה מסובכת בגלל הכלכלה שלה .לא יעזרו
מיליארדים של דולרים שהמערב יזרים לשם  -זה בור
ללא תחתית .עשרות מיליוני אנשים רעבים שם ללחם.
גם בירדן יש בעיות ומיליוני הפליטים הסוריים יחוללו
שם בעיות גדולות מאוד .בינתיים לא קורה שם כלום.
אבל יקרה .בטורקיה המהומות יימשכו נגד ארדואן.
כל האזור בבעיות .גם באיראן ,הנשיא החדש הנבחר
בוחר להמשיך בפיתוח הגרעין ,ומטרתו להשמיד .גם
באיראן יקרה אסון .רעידת אדמה שתפגע באטום.
למה זה קורה? כי המטרות של המדינות האלה הן
לפגוע בעם ישראל ,ולכן לא יהיה שם שקט .בורא
עולם דואג שלא יפגעו בנו".
יחד עם זאת ,בן ארצי מבהיר שלא תהיה מלחמת עולם
שלישית" .לבורא עולם אין כוונות להשמיד את העולם.
מה שיקרה זה מהומות בתוך מדינות ,שלדבריו ,הן,
והאסונות ופגעי הטבע שמתרחשים בעולם ,גם גילויי
האנטישמיות ,מטרתם לתקן את העולם מהרוע ,והם
יגרמו בסופו של דבר לרוב היהודים לעלות לישראל.
"גם הנגב יתמלא ביהודים .גם לצפון ,ליהודה ושומרון.
כלכלת ישראל תגדל ותתפתח".
מעניין לראות ,כי הרב מדבר בהרצאותיו על כך שחוץ
מאשר בארץ ישראל הקדושה ,האנטישמיות תגבר עד
שיעיפו את היהודים ממקום מושבם ,מהבית ,מהרכב,
ומהעבודה" .בואו לגור בישראל ,להתיישב ולגור
במדינת היהודים זה מקומכם! פה ההגנה והשמירה
שלכם וחיים טובים ומאושרים".
בהקשר זה ,צופה בן ארצי כי הכלכלה בעולם מתדרדרת
ושוקעת ,ואין לה פיתרון" .התקשורת אומרת שהכל
תקין  -הכל שקר אחד גדול .לא להשקיע כסף מחוץ
לארץ ישראל .יהודים ,להשקיע בנדל"ן בארץ ישראל,
תהיה לזה ברכה בעתיד".
את כל תחזיותיו והרצאותיו של הרב בן ארצי ניתן
לקרוא ולשמוע באתר "תאיר נרי".

