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ינון פלח

אחדות מן השפה ולחוץ
נרקמות  השטח  לפני  מתחת 
תכניות. הפוליטיקה הפכפכה. 
הרצוג, מיום כניסתו לתפקיד 
בחל  לא  האופוזיציה  יו"ר 
הממשלה,  כנגד  במילים 
ובעיקר כנגד העומד בראשה.

אחדות"  "ממשלת  המילים  שצמד  פעם  בכל 
ריחף בחלל האוויר הפוליטי, באה הכחשה גורפת 

מלשכתו של הרצוג.
השבוע, רגע אחרי שפרשת העמותות החדשה 
יו"ר  של  הפוליטית  הקריירה  את  לגדוע  מאיימת 
מפלגת העבודה, נחשפו פרטי המשא ומתן שניהל 
הרצוג  של  מהצד  נתניהו.  עם  בחשאי  הרצוג 
מנכ"ל  לשעבר  קוצ'יק,  יוסי  המו"מ  את  ניהל 
ברק.  אהוד  כהונת  בעת  הממשלה  ראש  משרד 
מצדו של נתניהו, היה זה השר יריב לוין ואישים 
נוספים. בין הצדדים כבר הוחלפו טיוטות ההסכם 

הקואליציוני.
הצדדים:  בין  סוכמה  התיקים  חלוקת  אפילו 
יחימוביץ  החוץ;  כשר  לכהן  היה  אמור  הרצוג 
שני  המשפטים;  כשרת  לבני  הכלכלה;  כשרת 
לשרי  להתמנות  אמורים  היו  נוספים  ח"כים 
כמה  ניהול  ובנוסף:  הסביבה;  ואיכות  התקשורת 

מהוועדות בכנסת.
של  הוותיק  הפוליטי  הפרשן  ירושלמי,  שלום 
אמורים  הקרוב  בשבוע  כבר  כי  חשף  'מעריב' 
האחדות.  ממשלת  את  להציג  והרצוג  נתניהו  היו 
היהודי  בבית  שגורמים  חוששים  הציוני  במחנה 
הרצוג  כנגד  החומרים  הדלפת  על  שאחראים  הם 

במטרה לטרפד את ממשלת האחדות.
עשרים  כנסת,  חברי  לאותם  הפריע  לא  זה 
ושלושה במספר, להצהיר על התנגדותם הנחרצת 

להצטרפות מפלגתם לממשלת נתניהו.
שהצהירו  הכנסת  לחברי  מאמינים?  אתם  למי 
לאותם  או  לממשלה,  לכניסה  מתנגדים  היו  כי 
חברי כנסת שכבר החלו לדמיין את עצמם כשרים 

בממשלה?
המקרים,  בשני  כי  לומר  טעות  זה  יהא  לא 
נרקם  המהלך  עוד  כל  מילה.  לכל  התכוונו  הם 
למספר  בתמורה  לממשלה  הכניסה  בחשאיות, 
תחת  חלק  עוברת  הייתה  תיקים,  של  מבוטל  לא 
התירוץ שנוכח המצב הבטחוני ואתגרי התקופה, 
הדבר הנכון למדינת ישראל הוא שילוב ידיים של 

כל הכוחות.
והפך  טורפד  המהלך  כאשר  כעת, 
פומבי, גם הם מבינים שאפסו הסיכויים 
במצב  אחדות.  ממשלת  של  להקמתה 
הנוכחי, זו ההזדמנות שלהם לתקוף את 
זכות  בנקודות  ולזכות  שנרקם  המהלך 

בקרב קהל הבוחרים שלהם.
החקירה  ללא  גם  כך,  או  כך 
של  סיכוייה  הרצוג,  כנגד  הנרקמת 
נמוכים.  היו  מלכתחילה,  כזו  ממשלה 
חברי  ש-61  יודעים,  הצדדים  בשני 
הקואליציה הנוכחית בתוספת 24 חברי 
המחנה הציוני, לא היו מקנים לנתניהו 

קואליציה בת 85 ח"כים.
שונה  הפוליטית  המתמטיקה 
שווים   61+24 המדעית.  ממקבילתה 
יותר  פשוט  ההסבר   .65 היותר  לכל 
שסמוטריץ  שחושב  מי  מהנוסחה. 
בכפיפה  לדור  יכולים  וחוטובלי 
כנראה  זוהר בהלול,  פוליטית אחת עם 
ליצמן  שהשר  חומרים  מעודף  סובל 

אישר רק לחולים במקרים קשים.
אחדות,  ממשלת  עלינו  מתרגשת  הייתה  אילו 
חברי  את  פולט  היה  הפוליטי,  הדומינו  אפקט 
תוסיפו  ומהקואליציה.  מהממשלה  היהודי  הבית 
שהיו  הציוני  מהמחנה  מורדים  שבעה  לכך 
מורדים  כשבעה  בתוספת  באופוזיציה,  נותרים 
חייה  את  ממררים  שהיו  הליכוד  שורות  מתוך 
ממשלת  קיבלתם  והנה  מבפנים,  הקואליציה  של 
אחדות צולעת, שגם שר הבריאות הנמרץ לא היה 
את  שירפאו  כאבים  משככי  לה  למצוא  מצליח 

מכאוביה.
חברי  וחמישה  שישים  של  תמיכה  בשביל 
חמישה  על  לוותר  זקוק  באמת  לא  נתניהו  כנסת, 
הציוני.  המחנה  עבור  ממשלה  משרדי  שבעה  עד 

ליברמן היה מסתפק בפחות.

תכנית ב'

השמאל  שב  אחדות,  ממשלת  של  בהעדרה 
לתכנית הישנה: הפלתו של נתניהו בכל מחיר.

רשימה  של  כותרתה  זו  גלאון".  ועד  "מיעלון 
פשוט.  הרעיון  "הארץ".  בעיתון  שפורסמה 
זו  הפוליטית,  המערכת  נתניהו,  את  להפיל  כדי 
צריכה  השפויה,  לה  קוראים  'הארץ'  שבעיתון 

לשלב ידיים וללכד את הכוחות.
והרביעית  רצופות,  קדנציות  שלוש  אחרי 
שהפער  הפרשנים,  ותיקי  גם  מבינים  במצטבר, 
בין התחזיות הפוליטיות ערב הבחירות, לתוצאות 

האמת בקלפי, רחוקות כרחוק מזרח ממערב.
אלא  טוב,  הכי  הוא  כי  לא  נתניהו.  בחר  העם 
יותר  טוב  שהוא  בלשכנע  טוב  הכי  היה  הוא  כי 

מהאחרים.
והפרשנויות,  התחזיות  כמו  בדיוק  הסקרים, 
אפילו  בקלפי.  הבוחר  דעת  מול  אל  התנפצו 
את  חזו  לא  הבחירות,  יום  במוצאי  המדגמים 
היו  הציוני  והמחנה  הליכוד  האמת.  תוצאות 
צמודים עד לרגע שבו נסגרו הקלפיות. המציאות 
על  חלומות  עם  לישון  הלך  הרצוג  שונה:  הייתה 

הרכבת ממשלה והתעורר עם הפסד צורב.
ובכל-זאת, אי אפשר להותיר את הזירה לנתניהו 
הפרד  מכיר:  שהשמאל  היחידה  הדרך  ולליכוד. 
יעלון,  את  ניקח  בואו  בקצרה:  הרעיון  ומשול. 
הוא הרי בכלל קיבוצניק, מה לו ולליכוד? נסביר 
כל  את  שכוללת  מרכז  במפלגת  מקומו  מדוע  לו 
והמפלגות  הליכוד  לא  שהם  הפוליטיים  הכוחות 

החרדיות. אל תוך רשימת המרכז, בדומה למפלגה 
הדמוקרטית האמריקאית, מבקשים יוזמי המהלך 
כחלון,  עתיד,  יש  מרץ,  חברי  כולם:  את  להכניס 
יעלון וכל מי שמעוניין שנתניהו לא יהיה כאן יותר 

ראש ממשלה.
נתניהו  להפלת  קוראת  לא  ב"הארץ"  הרשימה 
באופן רשמי. מכנים זאת שם, שימו לב: המפתח 
לניצחון מלחמת האזרחים. כלומר, ישראל מצויה 
בעיצומה של מלחמת אזרחים בין מדינת ישראל 
יהודה, אתם  יהודה. בצד של מדינת  לבין מדינת 
מבינים לבד, נמצאים חברי כנסת כדוגמת בצלאל 

סמוטריץ' ודומיו. בצד השני נמצאים כל היתר.
נניח לרגע לסיכויים של מהלך כזה. המחשבה 
היא  אחת,  רשימה  לכדי  כולם  את  ללכד  שניתן 
לא פחות מהזויה. יעלון, על אף עמדתו הנחרצת 
בגנות החייל היורה מחברון, לא ימהר לעזוב את 
הליכוד, חרף הקולות הרמים כנגדו בתוך מפלגתו. 
כוחו במרכז הליכוד לא מבוטל. הרפתקה פוליטית 

חדשה לא בהכרח תשרת את עתידו הפוליטי.
גם בתרחיש הכי קיצוני, שבמהלכו מפץ פוליטי 
יעלון עשוי למצוא את עצמו  טורף את הקלפים, 
אצל  אז  נתניהו,  אצל  לא  אם  הביטחון.  שר  שוב 
בראשות  שיעמוד  אחר  מועמד  כל  או  הרצוג 
הרשימה. בשביל זה לא הופכים עולמות. מפלגות 
מרכז כבר הוכיחו שחיי המדף שלהן קצרות מועד.

היטב  ומודע  מכיר  שהוא  יעלון  של  היתרון 
מועמד  של  החיסרון  נתניהו.  של  לחסרונותיו 
ולא  יתרונותיו  את  לא  אינו מכיר  - שיעלון  חדש 
את חסרונותיו. לפעמים, בגד שכבר מדדת והולם 
הקולב  על  זה שתלוי  פני  על  עדיף  מידותיך,  את 

בחלון הראווה.

סמכויות היתר

בג"צ.  שופטי  של  פסיקותיהם  על  דובר  רבות 
על  הונחה  שטרם  ציבורית  סוגיה  ואין  כמעט 
שולחנם של שופטי בית המשפט העליון. במדינה 
הוא מפלטם של חלשי  בג"צ  'הכל שפיט',  שבה 

הכוח.
וכל  לדון  ניתן  דבר  כל  שעל  הגורסת  התפיסה 
דבר נתון לשינוי באמצעות הרכב שופטי העליון, 

היא לא פחות מאבסורד.
בדמוקרטיה, הכנסת היא הריבון. היא המחוקק, 
החברה  של  החיים  תצורת  את  הקובעת  היא 
הסמכות  היא  למעשה,  ואזרחיה. 
מתחולל  כאשר  בכדי,  לא  השלטונית. 
 – הוא  הרווח  המונח  פוליטי,  מהפך 
בית המשפט  גם  הרי  התחלף השלטון. 
אזרחי  את  לשפוט  המנדט  את  קיבל 
וכיצד,  איך  המחוקק.  מידי  המדינה, 
המושכות  את  השופטים  נוטלים 
או  שהממשלה  החלטות  והופכים 

הכנסת קבעה? 
המהפכה  את  ברק  אהרון  חולל  מאז 
על.  לסמכות  בג"צ  הפך  השיפוטית, 
המחוקק יכול לחוקק חוקים כרצונו. אם 
בכוחם  אחרת,  דעה  יש  בג"צ  לשופטי 

לכפות את דעתם.
האחרונות  השנים  של  ההיסטוריה 
עמוסה בפסקי דין שבהם החילו שופטי 
לדעת  בניגוד  עולמם  תפיסת  את  בג"צ 

המחוקק שנבחר ע"י העם.
הכותל  לרחבת  בנוגע  בג"צ  פסיקת 

לטענת זהראן, 
אם ישראל 
תיעלם עכשיו, 
איראן תרחיב 
את השפעתה 
לתוך ירדן, כווית 
ובחריין. "דאעש 
לא מעז להיכנס 
לירדן מסיבה אחת 
בלבד - הפחד 
שלו שמטוסים 
ישראליים ימחקו 
אותו כעבור 15 
דקות. אנחנו 
יכולים לשנוא 
את ישראל כמו 
שאנחנו אוהבים, 
אבל עלינו להבין 
כי בלי ישראל, 
גם אנחנו כבר לא 
נהיה שם", מסיים 
האופוזיציונר 
הירדני את מאמרו 
הנועז

תוקף את בג"צ. חיים רמון     )צילום: יואב ארי דודקביץ, פלאש 90(

מעזים לדבר.
פרד מרוואן וזהראן מודר 
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בקרב  הסיפים  אמות  את  לזעזע  הצליחה  הרפורמי 
עוד  עשורים,  שני  לפני  כבר  החרדית.  היהדות 
בימי הרב אברהם רביץ ז"ל, התנגדו חברי הכנסת 
החרדים לחקיקתם של חוקי יסוד. הסיבה פשוטה: 
חוק יסוד מקנה לשופטים אפשרות לפסול כל חוק 
מנוגד  בטענה שהוא  בעתיד,  גם  תחוקק,  שהכנסת 
זוהי  חוקי.  אינו  הוא  וממילא  היסוד  מחוקי  לאחד 
מניפולציה משפטית, ופרשנות רחבה מאד לכוונת 

המחוקק.
כאן המקום להלאות את הקוראים ברשימת  לא 
חוקים שלא עברו את משוכת הבג"צ. במשך השנים, 
היו אלו הח"כים החרדים שקראו תיגר כנגד שלטון 
בג"ץ. הציבוריות הישראלית, בעיקר נציגיה בכנסת 
ובממשלה, ישבו בצד. הם ייחסו זאת למלחמה של 
הציבור החרדי במערכת המשפט שאינה הולכת על 

פי דיני התורה.
זו הייתה שגיאתם. על השגיאה הזו משלם היום 
נגד  המתקפה  את  כיום,  כולו.  הישראלי  הציבור 
בג"צ מובילה לשכת ראש הממשלה ושרים בכירים. 
פסיקת שופטי העליון בסוגיית מתווה הגז, הצליחה 

לערער גם את שיווי משקלו של בנימין נתניהו.
חששה  לא  שקד  איילת  המשפטים  שרת  גם 
לתקוף את שופטי בית המשפט העליון בכנס לשכת 
נשיאת  נכחה   עורכי הדין, על אף שבין האורחים 

ביהמ"ש העליון השופטת מרים נאור.
כנסת,  חברי  היחידים.  אינם  ושקד  נתניהו 
בעיקר מהקואליציה, הרשו לעצמם להתבטא כנגד 
חרדי  כנסת  חבר  שאף  בביטויים  העליון  ביהמ"ש 

לא הרשה לעלות על דל שפתיו.
גם מהצד השמאלי נשמעה ביקורת. חיים רמון, 
השבוע  תקף  העבודה,  מפלגת  מנסיכי  בעבר 
בחריפות את שלטון היתר של בג"צ. שר המשפטים 
בהגשת  'הפרקליטים'  לתכנית  התראיין  לשעבר 
קול  ברדיו  בך  וישראל  רודין  אליעזר  הדין  עורכי 
נוטל  העליון  המשפט  בית  כי  טען  רמון  ברמה. 
וואקום,  ניצל  "בג"צ  כדין.  שלא  סמכויות  לעצמו 
וכך  שונים  בנושאים  לחוקק  פחדה  הכנסת  כאשר 

ניצלו את זה להחליט במקומם", אמר.
ונחשב  רבין  בממשלת  כשר  שכיהן  רמון, 
כיצד  סיפר  ז"ל,  הממשלה  ראש  של  למקורבו 
ברק,  אהרון  של  כהונתו  החלה  מאז   - בג"צ 
מתערב גם בדברים שבהם החוק אומר את ההיפך 
שרים  התפטרות  נושא  את  הביא  כדוגמא  הגמור. 
מהממשלה: "החוק קובע באופן ברור מאד מי ומתי 
שר צריך להתפטר מתפקידו, והחוק קובע, שרק מי 
שיש נגדו פסק דין חלוט ועונש מאסר של לפחות 

שלושה חודשים, רק הוא צריך להתפטר".
רמון טוען כי החוק הזה שונה בתקופת ממשלת 
העליון  המשפט  בית  שקיבל  בהחלטה  רבין, 
דרעי  של  פרשיותיהם  לגבי  ברק  אהרן  בראשות 
בתי  נהגו  "בעבר  רמון,  לדברי  מש"ס.  ופנחסי 
של  במקרה  שקרה  מה  לחוק.  בהתאם  המשפט 
 - באשמה  מודה  אני,  כאשר  בתקופתי,  פנחסי, 
ואז  וש"ס  מר"צ  בשותפות  הממשלה  את  רקמתי 
במקרה של פנחסי קבע בג"ץ שהוא צריך להתפטר 

אפילו שהחוק אומר שהוא לא צריך".
רבין  יצחק  הממשלה  ראש  סירב  עת,  באותה 
הקואליציה  את  ולערער  לקריאות  להיענות  ז"ל 
הסמכות  ש"ס.  שרי  של  בפיטוריהם  בראשותו 
ראש  בידי  נתונה  לחוק,  בהתאם  שרים,  לפיטורי 

הממשלה.
המשפט  בית  נטל  שוב  רמון,  מספר  זו,  בנקודה 
העליון את סמכויותיו של ראש הממשלה לעצמו: 
"אהרן ברק קבע שראש הממשלה יצחק רבין היה 
אותו,  מפטר  לא  שהוא  וכיוון  אותו,  לפטר  חייב 
הוסיף וקבע שהוא ראש ממשלה לא סביר ולכן הוא 

קובע במקומו".
סמכויות  על  ביקורת  במתיחת  הסתפק  לא  רמון 
היתר של בג"צ. בסיומו של הראיון, הוא אף איחל 
השליטה  את  לשנות  שתצליח  המשפטים  לשרת 

העצומה שבג"צ לקח לעצמו.
בעיה שבעבר רק נבחרי הציבור החרדי עסקו בה, 
מונחת כיום לפתחה של המערכת הפוליטית כולה.

דווקא בעת הזו, ובצדק רב, חברי הכנסת החרדים 
תצטייר  לא  שזו  מנת  על  שתיקה.  על  שומרים 
המשפט  בית  כנגד  החרדי  הציבור  של  כמלחמה 
העליון, מוטב שאת העבודה הזו יעשו חברי כנסת 

מכל סיעות הבית.

פואד נגד פואד

לפני כחמש שנים אושפז השר לשעבר בנימין בן 
נס  באורח  ממשית.  חיים  בסכנת  היה  ואף  אליעזר 

הוא שב לבריאותו וחזר לתפקוד מלא.
לפני כשנתיים, היה בין אליעזר בין המתמודדים 
המובילים על תפקיד נשיא המדינה. זמן קצר לפני 
נאלץ  והוא  השוחד  פרשת  התפוצצה  הבחירות 

לפרוש מן המירוץ.
לפני מספר חודשים הוגש נגדו כתב אישום לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב, בגין קבלת שוחד של 

2.5 מליון שקלים.
הבריאותי  מצבו  על  נשען  פואד  של  ההגנה  קו 
לפני כחמש שנים. לטענתו, האשפוז הממושך, כמו 
גם הימים בהם שהה ללא הכרה גרמו לו לאבד חלק 
מהזיכרון. "מצבי הבריאותי הידרדר, זיכרוני נפגע 
ואירועים שלמים נשכחו ממני", טען בתגובה לכתב 

האישום.
מצבו  על  דובר  כאשר  שנתיים,  שלפני  אלא 
המדינה,  נשיא  לתפקיד  כשירותו  ועל  הבריאותי 
טען בן אליעזר שמצבו הבריאותי מאפשר לו לכהן 

בתפקיד הנשיא ואין לו כל בעיה בכך.
בנימין  לאיזה  להחליט  השופטים  יצטרכו  כעת 
לפני  שהצהיר  לזה  להאמין:  עליהם  אליעזר  בן 
שנתיים על כשירות רפואית, או לזה שטוען כיום כי 
מצבו הבריאותי אליו נקלע לפני חמש שנים גרם לו 

לאובדן של חלק מהזיכרון.

גלגל חוזר

העולם.  את  להעסיק  דאעש, ממשיך  האיום של 
דומה שהסכנה, גם לא חלפה, לא בהכרח מאיימת 
על שלמות העולם. הכוחות הלוחמים של המדינה 
בחודשים  מפלות  מעט  לא  ספגו  האיסלאמית, 
עליית  עם  רבים  האחרונים. אפקד הפחד שהרתיע 
הקואליציה  מעט.  התפוגג  הארגון,  של  כוחו 
הבינלאומית כנגד הארגון הרצחני והאכזרי, רושמת 

בהדרגה ניצחונות. גם בסוריה, גם בעיראק.
דאעש  עצמה.  על  חוזרת  שההיסטוריה  מסתבר 
– המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה, מבקשת 
לשחזר את הח'ליפות האסלאמית של ימי הביניים 

שהשתרעה פעם מספרד לבגדד.
וכך הם תקפו את צרפת, אותה הם רואים כמכשול 

של המערב לשאיפות הגדולות שלהם.
אילו למדו קודם את ההיסטוריה של צרפת, היו 
לוחמי דאעש יודעים כי דווקא הצרפתים, הם אלו 
שבלמו את השתלטותה של האימפריה האיסלאמית 

על מערב אירופה לפני 1300 שנים.
לאחר  הביניים  ימי  בשיא  לספירה,   732 בשנת 
לעצירה.  ניתן  בלתי  נראה  האיסלאם  רומא,  נפילת 
צבאות המוסלמים כבשו את צפון אפריקה, ספרד, 
במה  מדהימה,  במהירות  התיכון  והמזרח  קווקז 

שנראה היה כמו הבליץ של ימי הביניים.
הם נלחמו במדבר הקשה, הם היו נועזים ובעלי 
הנרקבים  גופותיהם  את  בזזו  הם  מוטיבציה. 
הביזנטית  הרומית,  העתיקות:  האימפריות  של 
הסאסאנית )הפרסית(. וכמו הצבאות המנצחים של 
האיברי  האי  חצי  אל  החוצה  זינקו  הם  הח'ליפות, 
לתוך דרום צרפת ולאחר מכן למרכזה. הם בוודאי 
נוצריות  ארצות  הוספת  של  האפשרות  על  התענגו 
ממערב אירופה לתחומים שלהם. אם היו משיגים 
הם  להניח שכיום  סביר  נוצריות,  במדינות  שליטה 
היו האימפריה האיסלאמית ואולי מעצמת-העל של 

העולם במקומה של ארה"ב.
אבל הם לא לקחו בחשבון את הפרנקים, בני העם 
הרומית  האימפריה  את  ניצל  אך  גרמנית,  שדיבר 
דווקא  וצרפת.  בבלגיה  שהתיישבה  המתפוררת 
האימפריה  של  התקדמותה  את  עצרו  הפרנקים 
במרכז  הנמצאת  עיר  טור,  על  בקרב  האסלאמית 

צרפת של היום.
כי  נראה  ביניים,  ימי  רבים מתקופת  כמו קרבות 
המוסלמית  ספרד  מושל  אל-גאפיקי,  רחמן  עבדול 
חיילים   80,000 עם  צרפת  לדרום  נכנס  הכבושה, 
ומה  האימפריה האסלאמית  תחומיה של  להרחבת 
שהיה יותר חשוב באותה תקופה: לבזוז את הכפר 
של  הנוכחיות  לתכניות  בדומה  העשיר,  הגאלי 

דאעש.
המורים  משבט  הורכבו  המוסלמים  הכוחות 
)ערבים ברברים( פרשים "שלחמו על סוסים, בעלי 
ללא  לחמו  אשר  האיסלאמית,  בדת  חזקה  אמונה 
שריון או חץ וקשת", כפי שמציין ההיסטוריון פול 
דיוויס בספרו 100 הקרבות המכריעים: "מקדם ועד 
חרבות  עם  נלחמו  המורים  זאת,  "במקום  ימינו". 
כוח  של  הסטנדרטית  השיטה  ורומחים.  מעוקלות 
הייתה להסתער עם המון פרשים באומץ  הלחימה 
שנשאה  טקטיקה  הייתה  זו  האויב.  את  ולהציף 
מתנגדים.  עשרות  והביסה  קילומטרים  אלף  אותם 
להצטרף  שיכל  מה  כל  כי  הייתה  שלהם  החולשה 
או  הכשרה  שום  ללא  היו  שהם  משום  פגיע,  היה 

אפילו ידע בסיסי בהגנה".

אתם בוודאי 
תוהים מיהו 

המנהיג המוסלמי 
שמאשים את 

ישראל בשגשוג 
כלכלי. ובכן, 

זהו חוסיין. לא, 
לא מלך ירדן. 

זהו ברק חוסיין 
אובמה.

זה מה שחושב 
נשיא המעצמה 
החזקה בתבל. 
ישראל אשמה 

מאחר והיא 
הצליחה ליצור 

כלכלה חזקה 
ועמדת כוח. 

מעניין מה היה 
חושב נשיא 

ארה"ב על כוחה 
של מדינתו בבואו 

לקבל החלטות 
בדבר יציאה 

למלחמה כנגד 
דאע"ש?

כניסת המחנה הציוני לממשלה הייתה גורמת לבית היהודי להיפלט מחוץ לקואליציה. הרצוג ובנט במליאת הכנסת )צילום: מרים אלסטר, פלאש 90( 
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 30,000 של  צבא  עמד  המורי,  הצבא  מול 
עם  שהתעמת  מרטל,  שארל  בראשות  פרנקים 
הפרנקים  של  הלחימה  דרך  טורס.  ליד  הפולשים 
היו  "הפרנקים  יריביהם.  של  האנטיתזה  הייתה 
הם  כבד.  רגלים  כחיל  וחמושים  קשוחים  חיילים 
וגרזנים",  חרבות  עם  בעיקר  ולחמו  שריון  לבשו 

מציין דיוויס.
חמוש  מערבי  צבא  מוכר?  נשמע  זה  האם 
חמושים  ערבים  כוחות  מול  בכבדות  משוריין 
מסוימים,  במובנים  ניידים?  יותר  אבל  קל  בנשק 
רואים  שאנו  הלחימה  את  מציג  אז  של  טורס 
של  טקטיקה  אותה  ועם  ובאפגניסטן  בעיראק 

דאעש שנלחמת בהצלחה היום.
עבדו  לא  הניידות  הטקטיקות  שהפעם,  רק 
נלחמו  ושוב  שוב  האסלאמיים  הפרשים  כבעבר. 
בקווי הפרנקים, אבל הפרנקים החזיקו מעמד נגד 
הערביים  ההיסטוריונים  אחד  המורים.  הפרשים 
כתב כי הפחד על השלל שהם בזזו, גרם למוסלמים 
של  לשלומו  חששו  המוסלמים  "רוב  לסגת: 
השלל אשר אחסנו באוהלים שלהם. זעקות שווא 
את  בזז  מהאויב  כשחלק  בשורותיהם  התעוררו 
פרשים  של  לקבוצות  שגרם  מה  שלהם,  המחנה 

להגן על אוהליהם".
חלומותיהם  הביתה,  חזר  האסלאמי  הצבא 
התוצאות  אבל  התגשמו.  לא  ועושר  תהילה  על 
שבזזו  השלל  מאשר  חשובות  יותר  הרבה  היו 
המוסלמים. "אילו המוסלמים היו מנצחים בקרב 
ליד טורס, קשה היה להניח שהאוכלוסייה במערב 
כותב  מולם",  להתמודד  יכולה  הייתה  אירופה 
דיוויס. עד המאה התשע-עשרה, מעצמות המערב 
חצבו את העולם המוסלמי, היום העולם המערבי, 

מאפשר לדאעש לשלוט.
הפרנקים  בניצחון  התפארו  לא  האירופאים 
משום שאירופה הנוצרית לא הפגינה רחמים ולא 
מוסר כשמדובר היה בטרור. רצח וביזה עשו את 
דרכם לירושלים בתקופת מסעי הצלב 400 שנים 

מאוחר יותר.
של  שהתפשטותה  היא  עובדה  זאת,  עם 
נבלמה.  מערב,  לכיוון  האסלאמית  האימפריה 

הח'ליפות הובסו על ידי הצרפתים.
1300 שנה לאחר מכן, העולם מוצא את עצמו 
בסיבוב נוסף. שוב האסלאם כנגד מערב אירופה. 
החליפות האסלאמית כנגד צרפת ואירופה כולה. 
האם גם בסיבוב הנוכחי, צרפת תצליח למגר את 

הח'ליפות האסלאמית?

מתבייש וטוב לו

ובאותו עניין: שימו לב מה יש לעיתונאי ערבי 
לבנוני, שמתגורר כיום בקנדה, לומר על הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני.
הוא  כיום   .1984 עד  בלבנון  חי  מארון  פרד 
דמוקרטיות  דעות  עם  וכעיתונאי  קנדה,  מתגורר 
עם  חשבון  לבוא  לעצמו  מרשה  הוא  ליברליות, 

הפלסטינים. 
במאמר שפרסם לאחרונה כתב מארון: "זמן רב 
שאני מתאפק להגיד זאת, אבל האלימות הערבית 
האידיוטיות  את  מובילה  בירושלים,  השנים  רבת 
אותה  להכיל  לא מסוגל  למקומות שאני  הערבית 
מכיוון  זה  את  אומר  ואני  כלפיה,  סובלני  ולהיות 
ונבוך  מתבייש  אני  ברירה:  לי  הותירה  לא  שהיא 

להיות ערבי.
מדינה  של  בקיומה  להכיר  סירבנו  "בתחילה 
בכל  הזאת  המדינה  עם  נלחמנו  קטנה.  יהודית 
האנטישמיות  ארס  בכל  שימוש  תוך  הכוח, 
אחינו  את  בודדנו  מעבר.  ואף  יכולתנו  כפי 
לנצל  מנת  על  וזאת  לשקמם,  בלי  ה"פלסטינים" 

אותם ככלי נגד היהודים.
לנוח אף לרגע… הקמנו את  זאת בלי  "עשינו 
את  קעידה,  אל  את  החמאס,  את  החיזבאללה, 
אימה  המטילים  רבים  טרור  ארגוני  ועוד  דאע"ש 
על העולם כולו. בנוסף, יצרנו דורות של עריצים 

דיקטטורים בכל המזרח התיכון.
רק  לא  וזאת  ליהודים,  שייכת  "ירושלים 
כי  אלא  מוצדקת  שם  שלהם  שהשהייה  מהסיבה 
לנו )הערבים( לא מגיעה אפילו אבן ממנה… הם 
ישברו  שלא  מסיבה  מאיתנו  טובים  יותר  הרבה 

כלשהו.  אחר  במקום  או  בירושלים  דבר  שום 
ואנחנו ממשיכים ולוחצים ללא תועלת… כאשר 

היהודים ממשיכים ותורמים לאנושות".

מודר ממדינתו 

ירדני,  עיתונאי  מודר,  זהראן  לבד.  אינו  מארון 
האשמית,  הממלכה  של  חריף  למבקר  הנחשב 
אליה  שנמלט  לאחר  בבריטניה  כיום  מתגורר 

מחשש שיעמוד למשפט במדינתו.
דן אותו  בירדן  בשנת 2013, בית משפט צבאי 
האומה  המלך,  והעלבת  לשנאה"  "הסתה  על 
למצוא  עלול  הוא  יורשע,  אם  הביטחון.  ושירותי 

עצמו עם עונש מאסר של 15 שנה.
לעצמו  מרשה  הוא  בבריטניה  מושבו  ממקום 
ההנהגה  ועל  ערב  שליטי  על  דעתו  את  לומר 

הפלסטינית:
"יש קמפיין ענק להלך אימים על הפלסטינים. 
אף  הישראלים,  עם  נלחמים  הפלסטינים  עוד  כל 

אחד לא מסתכל מה שהערבים עושים זה לזה".
ישראל  "אם  שכותרתו  מאמר  פרסם  לאחרונה 
הערבי  בעולם  הדים  עורר  המאמר  נעלמת". 

והמערבי כאחד. 
כי  למדנו  כבר  הערבים  אנחנו   ,1948 "מאז 
מן  להיפטר  הוא  לעשות  צריכים  שאנחנו  מה  כל 
זהראן  כתב  טוב",  ילך  והכל  היהודית  המדינה 
במאמרו. "אנחנו הערבים שמנו 70 שנות קיומנו 
בהמתנה ועדיין ממתינים ליום הנפלא כאשר אנו 

נביס את ישראל ונאכיל את הדגים ביהודים". 
לדיקטטורים  אפשרו  הערבים  זאת,  "במקום 
המאבק  בשם  העם,  את  ולהחריד  לרושש 
פריצות   10 עשתה  שישראל  בעוד  האנטי-ציוני. 
בשנים  לב  וטיפולי  סרטן  בטיפולי  חדשות  דרך 
שיטות  פיתחנו  הערבים  אנו  בלבד,  האחרונות 
כלוב,  בתוך  בטביעה  מוות  כמו  חדשות,  ביצוע 

שמציג לראווה ארגון דאעש".
לטענת זהראן, אם ישראל תיעלם עכשיו, איראן 
ובחריין.  כווית  ירדן,  לתוך  השפעתה  את  תרחיב 
אחת  מסיבה  לירדן  להיכנס  מעז  לא  "דאעש 
ימחקו  ישראליים  שמטוסים  שלו  הפחד   - בלבד 
את  לשנוא  יכולים  אנחנו  דקות.   15 כעבור  אותו 
ישראל כמו שאנחנו אוהבים, אבל עלינו להבין כי 
בלי ישראל, גם אנחנו כבר לא נהיה שם", מסיים 

האופוזיציונר הירדני את מאמרו הנועז.

התם מה הוא אומר

מארון  פרד  כדומת  אישים  לפטור  מאד  קל 
ולומר כי מדובר באמירות חריגות.  וזהראן מודר 
בנוף  חריג  אינו  וקולם  לבד  לא  שהם  מסתבר 

הערבי.
בהדרגה  פוקח  מנהיגיו,  כולל  הערבי,  העולם 
את עיניו. אם את דבריהם של מארון ומודר ניתן 
לפטור באמירה של ערבים שכבר שנים מתגוררים 
לראש  יש  מה  לב  שימו  מערביות,  במדינות 
הביטחון הכללי של האמירות דובאי, דאחי חלפן 

התם, לומר על מדינת ישראל ועל היהודים.
רק תזכורת: אותו דאחי חלפן, הוא שפיצח את 

דובאי.  אדמת  על  אל-מבחוח  של  חיסולו  פרשת 
סוכני  של  שקבוצה  העובדה  בשל  דווקא  אולי 
לחדור  הצליחה   – זרים  פרסומים  ע"פ   – מוסד 
מבעוד  ולהימלט  המדינה  לשטחי  מפריע  באין 
"על  הבאים:  הדברים  את  לומר  לו  גרמה  מועד, 
הפלסטינים לזנוח את שאיפתם למדינה עצמאית 
דו- למדינה  בישראל,  היהודים  עם  ולהתמזג 

בראשות  פלסטינית  מדינה  במקום.  לאומית 
שנכשלו  המדינות  לרשימת  תצטרף  הערבים 
בעולם הערבי. החלום של מדינה כזאת לא יתגשם, 
כי ישראל תכיר בפלסטין רק אם הפלסטינים יכירו 
בישראל ויהפכו לחלק ממנה. אני מציע לוותר על 
הרעיון של מדינה פלסטינית ואהיה מרוצה אם זו 
תהיה מדינה ישראלית אשר תכלול בתוכה גם את 
הפלסטינים ועם זאת לצרף אותם לליגה הערבית".

בהמשך מתח דאחי חלפן ביקורת על הערבים: 
כלכלת  את  ומנהלים  שולטים  היהודים  "היום, 
הייתם  לא  הערבים  אתם  היהודים  ללא  העולם. 
בכלל יודעים איך להפקיד את הכסף שלכם בבנק".

הערבים  של  הידע  חוסר  אחרות:  במילים 
של  הכלכלי  הכישרון  לעומת  מדינה  בניהול 
ישראלית- מדינה  של  לשגשוגה  יגרום  היהודים, 

פלסטינית תחת הנהגה ישראלית. הוא גם מקווה 
למיעוט  יהפכו  היהודים  עשורים,  כמה  שכעבור 

בשל הריבוי הטבעי של הערבים. 
האמירה האחרונה של ראש השב"כ של דובאי 
מפתיעה לא פחות: "אנחנו לא צריכים להתייחס 
להתייחס  צריכים  אנחנו  אויבינו.  כמו  ליהודים 
אליהם כאל בני דודים שיש לנו איתם מחלוקת על 

ירושת הארץ".
לא בטוח שאבו-מאזן ויתר ההנהגה הפלסטינית 
רק  לא  יושמעו  שהם  חשוב  הדברים.  עם  תזדהה 
בעולם הערבי. גם בישראל, בעיקר אלו הכמהים 
שידעו  חשוב  פלסטינית,  מדינה  של  להקמתה 
מה חושב העולם הערבי על מדינה כזו, שעשויה 

להפוך לנטל כלכלי ולאומי על יתר מדינות ערב.

סליחה שהצלחנו

מוסלמי.  למנהיג  מיוחסת  הבאה  האמירה  גם 
לפלסטינים,  ישראל  בין  ומתן  המשא  כישלון 
הכלכלית  ההצלחה  בשל  בחלקו,  לפחות 
הישראלית  החברה  "אם  ישראל.  של  המתמשכת 
לא הייתה כל כך מוצלחת מבחינה כלכלית, היא 
לוויתורים  והייתה מוכנה  כוח  הייתה בעמדת  לא 

כלפי הפלסטינים".
של  החולשה  בגלל  שני,  "מצד  ההמשך:  הנה 
הפוליטיים  הארגונים  של  והלכידות  הפלסטינים 
יכולים  הם  כאילו  ולהרגיש  ומתן  למשא  להיכנס 
להשיג את מה שהם צריכים – ובכך שני הצדדים 

פשוט הולכים לפינות נפרדות".
המוסלמי  המנהיג  מיהו  תוהים  בוודאי  אתם 
זהו  ובכן,  כלכלי.  בשגשוג  ישראל  את  שמאשים 
חוסיין. לא, לא מלך ירדן. זהו ברק חוסיין אובמה.

נשיא המעצמה החזקה בתבל.  זה מה שחושב 
ישראל אשמה מאחר והיא הצליחה ליצור כלכלה 
נשיא  חושב  היה  מה  מעניין  כוח.  ועמדת  חזקה 
ארה"ב על כוחה של מדינתו בבואו לקבל החלטות 

בדבר יציאה למלחמה כנגד דאע"ש?

כשיר לכהן כנשיא או חולה שהזכרון בגד בו? בנימין בן אליעזר בתמונה שצולמה לפני שנתיים באפריל 2014 )צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(
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הציבור החרדי מעורר עניין רב גם בערב פסח תשע"ו.
לסטודנטיות של המכללה לחינוך 'אורות' ביישוב אלקנה, 
בדור  ותרבויות  זהויות  "ריבוי  בנושא  עיון  ליום  שהתכנסו 
הגאולה", היתה אפשרות בחירה בין חמש סדנאות בנושאים 
שונים ומגוונים. למרות זאת, הכיתה שנבחרה עבור ה׳סדנה׳ 
שהעברתי – צוהר לעולם החרדי )אין קשר לארגון הידוע( – 
היתה עמוסה בבנות הציונות-הדתית, בעיצומן של הלימודים 

לקראת צאתן לשדה החינוך וההוראה.
ניכר היה שהן באו לשמוע, גם אם לא להסכים. הן הביעו 
התורה  לגדולי  רב  בכבוד  והתייחסו  שאלות  שאלו  עניין, 
את  בפניהן  הצגתי  ההרצאה.  במרכז  שהיו  התורה  ולעולם 
הסרט המרשים שהפיקו אנשי ועידת 'דגל התורה' השלישית, 
ובו תמונת מצב )חלקית, יש לומר( לעולם הישיבות והכוללים 
של ימינו. הן התרגשו למראה צלילותו ושמחת חייו של מרן 
שמשיב  בשעה  שליט"א  שטיינמן  הגראי״ל  הישיבה  ראש 

לשאלות ראש כולל ו'גביר' אמריקני.
כדי  'גבירים',  כמה  ביחד  איתי  ישבו  הכולל:  ראש  מספר 

לראות איך אפשר לעזור לכולל.
"יש להם כסף?", שואל הגראי"ל.

כן.
כסף  מהכיס  מוציאים  עושים?  מה  הפירוש  מה  "אז 

ונותנים..."
זה קשה להם.

"נכון, הכסף נעשה חלק מהבשר שלהם..."
"אנשים  אמריקאי:  לגביר  ראש-הישיבה  פונה  לאחר-מכן 
מפחדים לתת יותר מ'חוֶֹמׁש' לתורה. לא צריך לפחד. אין מה 

לפחד!".
הכותב  חיים,  החפץ  כתבי  מתוך  לנדיב  מקריא  הגראי"ל 
יותר  לתת  מותר  תורה  לצרכי  כי  מקובצת'  ה'שיטה  בשם 
מחומש. "דאס איז א געשעפט! זו עסקה!", מסכם הגראי"ל.

אז כמה צריך לתת? שואל הנדיב.
יש לך...  יודע כמה  ראש הישיבה משיב באומץ: "אני לא 
בעסקה צריך לתת חצי מהרווח. תרוויח 10 מיליון דולר? תן 5 

מיליון דולר לאברכים!".
לוונשטיין  יצחק  רבי  שואל  יותר?  יצליח  הוא  זה  ובזכות 
מראש- 'להוציא'  בניסיון  נשכח,  הבלתי  נאמן-הבית  זצ"ל, 

הישיבה 'הבטחה' בשביל ה'גביר'.
"אני לא יודע", משיב ראש-הישיבה. "אני לא צריך להבטיח 
כסף, אני צריך להבטיח עולם הבא! העיקר הוא עולם הבא!".

.2
אלא  ראש-הישיבה,  מדברי  רק  לא  נהנו  הסטודנטיות 

והבחורים  האברכים  רבבות  של  המרשימות  מהתמונות  גם 
והכוללים  הישיבות  היכלי  במבחר  תלמודם  על  השוקדים 
ברחבי הארץ, עד שכמה מהן שאלו: מדוע לא רואים כאן גם 

תמונות של תלמידי ישיבות 'מרכז הרב' ו'הר המור'?
ההרצאה שלנו, הזכרתי להן, עוסקת בעולם החרדי...

מקומו  על  זה  מסוג  במפגשים  השגרתיות  לשאלות  מעבר 
עם  לא מסכימים  ומדוע החרדים  הציבור החרדי בצה"ל  של 
התווספו  דגאולה',  'אתחלתא  היא  המדינה  לפיה  ההשקפה 
שאלות חדשות ומפתיעות, כמו למשל: מה באמת ההבדל בין 

הרב שטיינמן לרב אויערבאך?
שידי  ככל  להסביר  ניסיתי  מהשאלה.  הופתעתי  האמת, 
יש  נכון,  אנו חשופים.  כמה  עד  לי  אבל שוב התחדד  מגעת, 
רואים  לזכור:  צריך  אבל  בלתי-נמנעות,  חלקן  מחלוקות, 

אותנו, מביטים עלינו כמודל. האחריות מחייבת, בואו נכבד.
סטודנטית נוספת שאלה: בפועל, עולם הערכים שלנו קרוב 
הרבה יותר למגזר החרדי מאשר למגזר החילוני, אז מדוע קיים 

ריחוק גדול כך-כך?
ניכר היה כי כאבה כן ואמיתי.

שלנו,  הציבור  גם  הלב,  על  יד  ״עם  לה:  השיבה  חברתה 
הציבור הדתי-לאומי, אשם בריחוק שנוצר״.

ללמוד  צריכה  הציונות-הדתית  לדעתי  מה  נשאלתי  לסיום 
מהציבור החרדי?

הציבור  בקרב  ולומדיה.  לתורה  והערצה  אהבה  השבתי: 
החרדי, גם מי שלא זוכה שתורתו תהיה אומנותו, יודע כי זהו 

הערך הנעלה ביותר. 
הלב,  על  יד  עם  עצמי,  את  שאלתי  חזור,  בדרך  אחר-כך, 
מצפים  שאנו  כפי  תורה,  להעריך  יודעים  באמת  אנחנו  האם 
פעם:  קלאסית ששמעתי  בדוגמה  נזכרתי  אחרים?  מציבורים 
מבני  לאחד  ברכות  שבע  שמחת  בבית  לערוך  החלטתם 
המשפחה ואתם זקוקים ליד מסייעת להביא כיסאות ושולחנות 
מהגמ"ח השכונתי. ממי תבקשו עזרה, מהבן המשמש כעורך-

דין? )"לא נעים להפריע לו, הוא בטח עסוק"( או מהבן שחזר 
מהישיבה/ כולל וביטל 'סדר' רק כדי להגיע לשמחה? אז האם 

באמת אנו מעריכים תורה?
על  בסיפור  נזכרתי  שנשאלתי,  מהשאלות  לכמה  בתשובה 
וכיכרות  מטבריה,  ע"ה  קוק  רחל  הרבנית  שלי,  סבתא-רבתא 

הלחם.
בניין  בפתח  כי  נכדה  הבחין  הכיפורים,  יום  למחרת  פעם, 
ישיבה הסמוך לביתה, מונחים ארגזי לחם. מחלק הלחם שכח 
כי בין-הזמנים החל ואין איש בישיבה, והביא כמנהגו יום יום 

כמאה כיכרות לחם.
עם  לדבר  "צריך  הישיבה.  למנהלת  טלפון  הרימה  מיד 
ירצו",  לא  "ואם  הכיכרות".  את  חזרה  שייקחו  המאפייה, 

הוסיפה, "אני אקח שני כיכרות".
בני-המשפחה.  פני  על  חיוך  העלו  דבריה  הראשון,  ברגע 
וכי מה יועיל לקחת שני כיכרות כאשר מאה כיכרות מונחים 

לפנינו? לאחר זמן, הבינו כלל גדול: כל אדם יכול לפעול כפי 
יכולתו, ו'לא עליך המלאכה לגמור'. לעתים, מגודל המלאכה, 
אנשים מתייאשים מראש. אם כל אחד היה פועל מעט, מבלי 
גדולים  דברים  יחד  נעשים  היו  המלאכה,  בגודל  להתחשב 

ונצורים.
כל אחד יעשה משהו למען המטרה. איש את רעהו יעזורו, 

ולאחיו יאמר חזק.

.3
החומרות ההלכתיות הנהוגות הלכה למעשה בבית בריסק 
דבר.  לשם  הפכו  בשלמותה,  ההלכה  לקיום  חרדתם  מתוך 
מספרים על מרן הרב מבריסק )הגרי"ז( זצ"ל שלא היה מברך 
תהיה  וברכתו  יירדם  שלא  מחשש  'המפיל',  ברכת  בלילה 
וכמה  כמה  אחת  על  חול,  של  בימים  היה  כך  ואם  לבטלה. 
מצות-היד  על  לא שמע  מי  במצוות.  העשירה  ניסן,  בתקופת 
זמן  ונשארת  בנפרד  נאפית  מצה  כל  בריסק:  של  ה'שחורות' 
רב בתנור, עד להשחרתה. עוד כהנה וכהנה חומרות והידורים, 

כיד ה' הטובה על ה'בריסקער'ס'.
גם הגאון רבי מאיר סולובייצ'יק זצ"ל, בן-הזקונים של הרב 
מסורת  על  שמר  שעבר,  בשבוע  מעולמנו  שהסתלק  מבריסק 
החומרות לבית בריסק, אך חודש ניסן במחיצתו לא התבטא 
אך ורק בלחץ מפני קיום המצוות כהלכתן – המכונה 'ֶנעְרווין' 

בפני העם – אלא בדרך נוספת ומיוחדת.
בימי ה'שבעה' סיפרו בניו יבדלו-לחיים-טובים כי שמו לב 
הפכו  ניסן,  מראש-חודש  החל  שנה,  מדי  מעניין.  מה  לדבר 
ימות השנה: בדמעות,  יותר מכל  ונרגשות  תפילותיו ארוכות 

בתחנונים, בדביקות.
כשנשאל לפשר הדבר, הסביר להם: "החודש הזה, ראשון 
לחודשי השנה, עשיר במצוות: חמץ, מצה, ליל הסדר על מגוון 
מצוותיו, שמחת יום טוב, חול המועד. כל שנה, אני ממש חרד 
מהחשש שלא אצליח לעבור את החודש הזה בשלום, בקיום 
כל המצוות כהלכתן. אין זה עניין של מה בכך. נכון, מוטלת 
עלינו החובה להתאמץ בהידורים וחומרות, אך זה לא מספיק. 
אני מתפלל לקב"ה שיעזור לי במשימה, שנזכה לקיים את כל 

מצוות החג כהלכתן".
בתפילותיו הזכות בימי ניסן, הוכיח רבי מאיר כי ה'חומרות' 
מתוך  ורק  אך  מלומדה',  אנשים  'מצוות  בגדר  אינן  שנהג 
מחויבות למנהגי בית אבא, כי אם מתוך אהבת השם ויראתו 
והרצון לקיים את מצוותיו בשלמות. גם מי שלא נוהג כשיטת 

בריסק, יכול להתפלל ולשאוף לכך. 
בצדי  מהלך  בענוותנותו,  ר'-מאיר  את  ראה  ירושלמי  כל 
דרכים ברחובות זכרון משה וגאולה. כל מי שפתח עמו בשיחה, 
גילה לפניו הארת-פנים, נעימּות-הליכות, וחיוך תמידי – רחוק 

מאד מתיאורי האגדות על הבריסקער'ס הלחוצים תמיד.
דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת.

שלמה קוק

"אני לא צריך להבטיח כסף, אני צריך להבטיח עולם הבא". מרן הגראי"ל שטיינמן, תלמידי ישיבה בלימודם, הגאון רבי מאיר סולוביצ'יק זצ"ל 



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
עזרא 11

0737-216-216

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

הטבה מיוחדת לחברי הסתדרות מורי 
 אגודת ישראל ולמחזיקי מפתח דיסקונט

חג ב-

החל מ- רק ב-רק ב- רק ב-

₪ 99
₪ 149 ₪ 399

₪ 299 ₪ 399
₪ 445

₪ 179
₪ 199

גרילר חשמלי עם 
טרמוסטט

מעבד 
מזון 

מטחנת 
בשר 

סיר טיגון 
נירוסטה 4 ליטר

טוסטר אובן

רק ב-

רק ב-

₪ 99
₪ 129

רק ב-

₪ 129
₪ 159

כירה חשמלית 
יחידה

כירה חשמלית 
כפולה

כירת גז 4 
מבערים+מחסה 

מיחם חשמלי 60 
כוסות 

במחיר שאסור לפרסם99 ₪
₪ 129₪ 639

רק ב-

₪ 349
₪ 449

רק ב-

₪ 179
₪ 249

בכפוף להיתר הגרלות משרד האוצר | בפיקוח משרד רו”ח רן דקל | בכפוף לתקנון המבצע 
ERN תוקף עד י”ד ניסן 22.4.16 | כמות מינימלית למבצע 3000 יח’ *בכפוף לאישור חברת

מכבדים שוברים של 
ועדת עיריית בני ברק

החל מ-
רק ב-

₪ 69
₪ 99

₪ 199

 תנור אפייה
45 ליטר לשיש

סיר בישול איטי פלטת שבת

החל מ-
רק ב-רק ב-

₪ 2,390

תנור דו-תאי מקרר מקפיא 
עליון

 519 ליטר | בהכשר הבד”ץ |
B דירוג אנרגטי

שואב אבק 
 רטוב/יבש

₪ 3,490
₪ 3,875

₪ 339
₪ 379

חדש! 36 תשלומים באשראי.
אפשרות לתשלום בצ’קים* 

ניתן לקנות 
שוברי מתנה לחג 

במחיר מיוחד!

ברכישה מעל 3,000₪999 פרסים. כל סיבוב זוכה!

גלגל המתנות הענק!
מקרר

מיקרוגל

מגהץ קיטור

בן
או

ר 
טוסט מכונת כביסה

אבק
אב 

שו
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דיבורים כמו חול

ערב פסח זו הזדמנות מצוינת להעלות שוב את נושא נדיבות 
הלב. על פי דו"ח העוני שפורסם רק לאחרונה, ישנם עשרות 
אלפי ילדים רעבים בישראל. בפועל, מי שדואג לרווחתם, הם 

ארגוני הסיוע והחסד הפזורים ברחבי הארץ.
הרב  'מפעלות  הוא   שבהם,  המוביל  אולי  מהם,  אחד 
גרוסמן', המפעיל את פרויקט 'חג שבע', המקיים מדי שנה, 
בערב חג הפסח, מבצע רחב היקפי בכל רחבי הארץ, לאיסוף 

מוצרי מזון וחלוקתם למשפחות נזקקות ומעוטי יכולת.
אם בכל השנה יש מצווה לתרום ולסייע לזולת, הרי שבערב 
"קמחא  בנושא  העוסקת  מיוחדת,  הלכה  ישנה  הפסח  חג 
דפסחא". עלינו כחברה מוטלת האחריות לדאוג לרווחתם של 
לאפיית  קמח  בישראל  בית  בכל  שיהיה  החג,  בערב  העניים 
מצות. אז נכון שבימינו כמעט אין ערך בשליחת קמח, אבל 
אם תביטו על אריזות המזון של 'חג שבע', המגיעים לאלפי 

בתים בישראל, תבינו ש'קמח' לא ממש חסר.
בשנים האחרונות אני מלווה את פרויקט 'חג שבע' מקרוב 
ועוקב בהשתאות אחר הנותנים והמקבלים. כל זה לא הספיק  
השבוע  בראשית  נקלעתי  שאליה  לסיטואציה  אותי  להכין 

הנוכחי.


 

זה החל במוצאי השבת האחרונה, עת קיבלתי טלפון מאחד 
להשתתף  שביקשני  בארץ,  הגדולים  הציבור  יחסי  ממשרדי 
לנזקקים  יעזור  'מי  בנושא  יעסקו  בה   ,2 בערוץ  בתוכנית 
וסברתי  אור'  'מגדל  הנהלת  חבר  בתור  הוזמנתי  בפסח?' 
לתומי שאני בא לייצג את מפעל 'חג שבע' לספר על פעילותו 

לקראת החג. מסבר שטעיתי.
בנושא  עוסק  לא  שהדיון  הבנתי  לאולפן,  שנכנסתי  מרגע 
ובראשם  'מפעלות'  בחשיבות  עסק  לא  הדיון  חשבתי.  עליו 
הדיון  ריטינג.  חיפשו  הם  ישראל.  לעניי  הדאגה  עמדה  לא 
עסק בשאלה מדוע אנשים תורמים לעמותות הצדקה; מדוע 
דואגת  לא  הממשלה  ולמה  הצדקה;  עמותות  בכלל  קיימות 

לעניים. 
שונה  הגעתי,  אליו  שהדיון  להבין  דקות  מספר  לי  ארך 
לחלוטין מהצורה שהוצגה לי בשיחה המקדימה. ישבתי שם, 
כנציג  'חג שבע' והרגשתי מותקף. כביכול אני צריך להצדיק 

את העובדה שאני חבר בעמותה העוזרת לנזקקים.
לא  כדי  לאנשים,  תירוצים  חסרים  שלא  גיליתי  להוותי 
בעשייה  שותף  להיות  רוצה  שלא  מי  עניים.  עבור  לתרום 
אינספור  ימצא  לנזקקים,  העוזרים  הענקיים  החסד  ובמפעלי 
האנשים  שרוב  אמר  באולפן  הדוברים  אחד  וטענות.  סיבות 
תורמים רק פעם אחת בשנה... ואני אומר: אם כך, בוא תעודד 

שיתנו יותר.
השני תהה: "למה הממשלה לא עוזרת?" ואני שואל: מה 
רלוונטי כעת לדיון האם הממשלה עוזרת או לא? יש בעיה! 
תעשה.   - בממשלה  להשפיע  יכול  אתה  אותה.  נפתור  בוא 
הבנקים  תאגידי  או  הגדולות  החברות  "למה  אמר:  השלישי 
לא תורמים עבור הנזקקים?", ואני שואל אותו: האם יש לך 
תדאג  בבקשה,  כן,  אם  יתרמו?  שהבנקים  לכך  לדאוג  כיצד 
יכול  כן  איך אתה  בוא תראה  אז  לך אפשרות,  אין  אם  לכך. 

לעזור לנזקקים.
אדם שלא רוצה לתרום, ימצא סיבות ותירוצים למכביר. את 
המציאות המרה לא ניתן לשנות או לטייח: יש מחסור חמור 
בישראל ויש עשרות אלפי עניים. גם את הנתון הזה אי אפשר 

להכחיש או להקהות: עם ישראל בכללותו נתבע ונותן.
אגב, אם תהיתם, חלק נכבד מהחברים בפאנל, ניגשו בסיום 
'חג  של  התרומות  מוקד  של  הטלפון  את  וביקשו  הריאיון 
הלך  איזשהו  לבטא  באו  רק  הם  זאת  בכל  שאולי  כך  שבע'. 

רוח, בתקווה שיתמוסס ויפוג.
ומילה אחת על התקשורת: עצם זה שביקשו ממני לבוא, 
היום  לסדר  להעלות  מעוניינת  בהחלט  שהתקשורת  אומר 
נושאים חברתיים ולדאוג לעניים, אך עצם זה שתוך כדי דיון 
זה רק  ענייני, נסחפים לשאלות וטרוניות שלא ממין העניין, 
בדרך  גדול  צעד  לעשות  עדיין  צריכה  שהתקשורת  מוכיח 

לייצג את המצוקה בכנות ובאמינות.



'ברכת  את  לברך  ישראל  עם  מתחיל  ניסן,  חודש  בראש 
ניסן,  - אותה מברכים במהלך כל חודש  זו  האילנות'. ברכה 
כאשר רואים אילנות המתחילים להצמיח - מרתקת ומעניינת. 
כלום  בעולמו  חיסר  "שלא  כך  על  עולם  לבורא  מודים  אנו 

ובראו בו בריות טובות ואילנות טובים". ברכה מדהימה.
על  עולם  לבורא  להודות  הזדמנות  זו  האילנות'  'ברכת 
בבריאה  להביט  הזדמנות  גם  זו  עמנו.  עשה  אשר  הטוב  כל 

ולהתפעל.
בבית הספר 'מדעים ויהדות' שבחדרה חנכנו לאחרונה מיני 
פרדס.. בית הספר נבנה למרגלות פרדס מפואר שנגדע, ולכבוד 
חגיגות 125 שנה לעיר חדרה, שמובילה אותן בהצלחה רבה 
זעיר  פרדס  נטענו  העיר,  ראש  סגנית  יחזקאלי,  חדווה  הגב' 

בפינתו הדרומית של בית הספר.
מאז הקמת הפרדס, הטמענו בבית הספר מנהג יפה, שבכל 
ביקור של דמות חשובה ורמת דרג, אנו מזמינים אותו לטעת 
בקרב  רבה  התרגשות  מעוררת  כזו,  נטיעה  כל  בפרדס.  עץ 
התלמידים, שרואים כיצד העץ, כמותם, גדל אט אט ומצמיח 

פירות.
המבקרים  את  הזמנו  ניסן,  חודש  של  כניסתו  עם  השבוע, 
גם  המיוחד.  בפרדס  האילנות'  'ברכת  את  לברך  והאורחים 
הנפלאה.  הברכה  את  שם  בירכו  הספר  בית  של  התלמידים 
וברוך ה', הפרדס הצעיר, שרק השנה ניטע, כבר זכה שיברכו 
עליו גדולים וטובים, מה שלא זוכים פרדסים ותיקים וגדולים 

ממנו במשך כל שנות חייהם.
"בריות טובות ואילנות טובים", זה סוד הבריאה.

שבת שלום ומבורך 

לתומי חשבתי שההזמנה לראיון באחד מערוצי התקשורת נועד כדי לעסוק במצוקה של 
אזרחי ישראל. בדיעבד הבנתי שהם חיפשו ריטינג. הדיון עסק בשאלה מדוע אנשים תורמים 
לעמותות הצדקה; מדוע קיימות בכלל עמותות הצדקה; ולמה הממשלה לא דואגת לעניים?

הרב בן ציון נורדמן

הרב גרוסמן ופרס בקמחא דפסחא                                                               )צילום מיכל פטאל פלאש 90(

nordman@jss.org.il :לתגובות
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הייתי לפני תקופה בחדר מיון עמוס, בעקבות בעיה עם 
היו שם הרבה אנשים חסרי סבלנות שחיכו  בן משפחה. 
זמן רב לרופא שיתפנה אליהם ויטפל בעניינם, אבל הרופא 
היה עסוק ולא נראה בסביבה. כאשר הוא סוף סוף הופיע, 
עם כוס קפה ביד, הוא נעצר כדי לשוחח עם אחד האחים 
ולא לשתיים,  לא לדקה  בישראל.  על מצב ספורט המים 
אלא למעלה מרבע שעה. כאשר מישהו אזר אומץ וניגש 
נזף בו הרופא: אתה לא רואה  אליו להעיר שמחכים לו, 

שאני עסוק?! חכה בסבלנות לתורך!
האם הרופא שכנע? נדמה לי שלא היה אחד בסביבה 
של  מסבלם  לו  אכפת  שלא  אטום  אדם  בו  ראה  שלא 

אחרים.
קבלת  על  יפה  שמדבר  הורה  גם  עושה  רושם  אותו 
אינו  דבר-מה  כאשר  משתולל  אבל  באהבה,  המציאות 
לרוחו, או שהוא מטיף באריכות לבתו שתהיה "מהנעלבים 
ואינם עולבים" כשהיא מתלוננת על בעיות-חברה, בזמן 
חצי  עם  'ברוגז'  ומשחק  פנקסנות  מנהל  עצמו  שהוא 
משפחה ועם חלק מהשכנים. אדם כזה לא יצליח להשפיע 
הרבה על ילדיו ובני ביתו. בהתנהגותו הוא פשוט מראה 
והוא  ולחוץ,  מהשפה  הוא  מדבר,  שהוא  שמה  לכולם, 

עצמו אינו לוקח את הדברים ברצינות.
ומאחר ומדה טובה מרובה, כאשר הורה מתנהג בענווה 
וביושר כלפי הזולת והוא וותרן בפועל, כאשר הוא ניגש 
קלה  על  ומקפיד  מצוה  דבר  לכל  ובהתלהבות  בחשק 
כבחמורה, אז גם אם הוא לא ידבר הרבה ולא יטיף לילדיו 
על הצורך להתנהג כך, הם פשוט ילמדו ממנו איך יהודי 
ירא שמים צריך להיראות, ואם הם יעריכו אותו, אין ספק 
שהם עצמם יאמצו את גישתו והתנהגותו בחיים. על אחד 
כזה ניתן לומר בצדק את האימרה: תמונה אחת שווה יותר 
מאלף מילים... הדוגמה האישית תשרת אפוא את החינוך 

ברמה הגבוהה ביותר.

הדעות,  ולכל  הפסח,  חג  בערב  עכשיו  נמצאים  אנחנו 
מדובר בפרויקט אדיר וגדול ממדים לפי כל קנה מידה. לא 
רק הבית, פיזית, עובר טלטלה, מבחינת הסדר והניקיון של 
כל פינה, אלא גם אנשי הבית עוברים טלטלה משמעותית, 
במהלך   - פיזית  גם  ונסחטים  קשה  עובדים  כולם  כאשר 
פשוטות,  לא  כלכליות  בהוצאות  קשות,  עבודה  שעות 
העמל  מכל  ועייפים  מותשים  כולם  כאשר   - נפשית  וגם 

והעבודה הקשה.
בכוסו  ניכר,  אדם  דברים  "בשלשה  אמרו  חז"ל  אם 
ספק שהדבר  הרי שאין  סה:(,  )עירובין  ובכעסו"  ובכיסו 
נכון שבעתיים כאשר נמצאים בזמני לחץ ובמצוקה כמו 

בעת העבודה בימים שלפני החג.
עקרת הבית צריכה להיות 'משכמה ומעלה' כדי לעמוד 
בניסיון ולא להגיב קשות בזמן שבעלה לא עומד לצידה 
הוא  כאשר  או  ממנו,  מצפה  הייתה  שהיא  כפי  עוזר  ולא 
לועג לה בטענה ש'אבק אינו חמץ' והוא מזלזל בעבודתה 
הקשה, ועוד מאשים אותה בכך שהיא זאת שמכניסה את 
עמה  מתווכח  הוא  כאשר  או  וללחץ,  לסחרור  הבית  כל 

ללא סוף על הוצאות כספיות ודברים שהיא רוצה לקנות.
זה לא רק הנשים. גם הגברים צריכים להיות 'משכמם 
ומעלה' כדי לעמוד בניסיון ולבלום את פיהם בראותם את 
האשה החביבה עליהם הופכת לפקעת של עצבים, סוערת 

ולפעמים אף משאירה כאוס  ומשרה לחץ בבית  וצועקת 
את  לשים  יודעת  לא  רק משום שהיא  לטענתו,  בסביבה, 
כל  בהם  שאין  בדברים  גם  ומתמקדת  העיקר  על  הדגש 

חפץ וצורך דווקא בערב החג.
כאשר  הילדים.  גם  אלא  והגברים,  הנשים  רק  לא  וזה 
הם 'מקבלים על הראש' כשנדמה לאמא שהם נכנסו עם 
חמץ במקום שכבר נקי לפסח, או כאשר לא מתחשק להם 
לעבוד עוד והיא לחוצה. גם בין האבות יש שלא טומנים 
בצורה  כלל  ובדרך  כזו,  בצורה  ומעירים  בצלחת  ידם 
אחרת, על הילד הבוגר שמסתובב להם בבית באפס מעש 

ואינו מוכן להטות שכם ולקחת אחריות.
כל  את  למצות  צריך  שלו,  מהזוית  אחד  כל  בקיצור, 
והשליטה הנפשית כדי לא להגיב בצורה  יכולת האיפוק 
שאינה הולמת וכדי להכיל את העצבים - ובלי לפגוע באף 
אחד - ואת השיגיונות של השני. ואת כל זה הילדים חווים 
למכור  יוכלו  שההורים  יכולת  בלי  אמת,  בזמן  ורואים, 
להם סיפורים על שליטה עצמית ועל סבלנות וסובלנות. 
הם רואים בדיוק איך ההורים נוהגים בעידנא דריתחא, הם 
רואים בדיוק איך ההורים מגיבים כשמשהו אינו מוצא חן 
בעיניהם, והם לומדים מזה יותר מאשר מכל דרך חינוכית 

אחרת.
חג  בערב  רק  לא  אגב,  ולזכור,  להפנים  עלינו  זה  ואת 

הפסח.

מהווה  החג  שלפני  התקופה  טוב',  ה'עשה  מצד  גם 
הזדמנות פז להדגים את מידת הכרת הטוב כלפי הזולת, 

בצורה שלא תסולא מפז.
כאשר ההורים מעריכים האחד את מאמצי השני, והם 
מחפשים דרכים איך לעזור ולהקל אלו על אלו, או כאשר 
ודואג  החג,  לכבוד  לזוגתו  מתנה  קונה  המשפחה  אבי 

האמא  את  להפתיע  ובמה,  איך,  בסוד  הילדים  את  לערב 
שהשקיעה כל כך הרבה כדי להכניס את החג בצורה כה 
יפה שופע חום; כאשר  והוא עוד מוסיף לה מכתב  יפה, 
אבי  את  מעריכה  היא  כמה  עד  לילדים  מסבירה  האשה 
לעזור  כל מאמץ  חסך  ולא  בסבלנות  המשפחה שהתאזר 
יחד  מחפשים  והם  המייגעת,  בתקופה  לימינה  ולעמוד 
דרכים איך להביע את הערכתם על חלקו בהכנת והכנסת 
החג בשפע ובדרך כבוד, אין ספק שהילדים יראו וכן יעשו 

גם הם כשיגדלו וייצאו לחיים.
מתנה,  וקניית  מחווה  על  מדבר  אינני  להדגיש:  חשוב 
במהלך  ביטוי  לידי  במגמה שבאה  אווירה.  ביצירת  אלא 
כל הימים שלפני החג. כאשר כל הצדדים דואגים לגלות 
פעולה  בשיתוף  עובדים  בסבלנות,  ומתאזרים  הבנה 

ומעודדים האחד את השני איך לעבור הכל ביתר קלות.
בעצם, זה הרי כל הרעיון של חג הפסח, להביע הכרת 
הטוב כלפי ה' שברוב חסדיו גאל אותנו ממצרים והוציאנו 
פרשת  על  מבוססת  ההגדה  נוסח  כל  לחירות.  מעבדות 
הביכורים, שכולו הבעת הכרת טוב כלפי הבורא ב"ה על 

כל הטוב אשר נתן לנו, כמבואר בספרים.
ברכה  תקנו  לא  מדוע  הקושיה  את  לתרץ  שמעתי  בזה 
הכרת  על  כי  החג,  בליל  מצרים  יציאת  לסיפור  מיוחדת 
וציוונו",  במצוותיו  קדשנו  "אשר  לומר  אפשר  אי  הטוב 
שלי  המדריך  לרעייתו:  שאומר  אחד  כמו  שיישמע  מה 
שעשית...  מה  כל  על  תודה  לך  לומר  צריך  שאני  אמר 
בצורה  הלב,  מתוך  לנבוע  צריכים  ותודה,  הערכה  הבעת 

ספונטנית.
הפסח  חג  שלפני  שהימים  האמור,  מכל  לנו  היוצא 
מהווים  הם  אבל  פשוטות,  לא  בחוויות  אמנם  עמוסים 
וחשוב  ואנושית,  נאותה  התנהגות  להפגין  פז  הזדמנות 
להקפיד על כך, גם אם נעשה זאת "שלא לשמה", מאחר 

ומה שהילדים חווים ורואים ילווה אותם כל החיים.
מאחל לכם ולכל בית ישראל, חג כשר ושמח וכל טוב!

כיצד אפשר לעבור את הזמן הלחוץ של ערב פסח בבטחה, 
ועוד לצאת ממנו מחוברים טוב יותר לבני המשפחה

הזדמנות בלתי חוזרת

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

@gmail.com :5387993הרב אהרן פרידמן, הינו מחבר סדרת הספרים "גם אתה יכול". לשאלות ותגובות

הניקיונות לפסח, הזדמנות פז להכרת הטוב                                  )צילום אילוסטרציה: קובי גדעון, פלאש 90(
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הנה שאלה שהגיעה למערכת, לאחר פרסום המדורים 
שעברו, מאמא מודאגת: 

והחשוב.  המעניין  המדור  על  תודה  אייזנבך,  הרב 
שאלתי היא: מה דעתכם על האבחונים של היום, וכן על 

התרופה ריטלין? )השואלת: דבי ג. מבני ברק(
כמובן אי אפשר לענות במילה אחת אם זה "בסדר" או 

"לא בסדר", ולכן ננסה  להרחיב מעט בעניין הזה. 
חייבים  ולכן  ל"מאבחן",  הופך  שני  אדם  כל  היום 
להיזהר בזה מאוד. מסופר על אדם מסוים שלמד בקורס 
לסטודנטים:  אמר  הנערץ  המרצה  מאבחנים.  להכשרת 
"אני הצלחתי לאבחן אדם דרך מכסח דשא. ואיך עשיתי 
זאת? בא לפניי אברך וביקש ממני שאאבחן אותו. שאלתי 
אותו אם יש לו מכסח דשא בבית והוא ענה לי שיש לו. 
אמרתי לו: אם יש לך מכסח דשא, כנראה יש לך גם גינה. 
גינה,  לך  יש  אם  לו:  אמרתי  לחיוב.  בראשו  הנהן  והוא 
כנראה שיש לך גם בית גדול ורחב. והוא שוב ענה בחיוב 
)וכמובן התפעל איך אני יודע עליו דברים כאלה(. אמרתי 
האברך.  התפעל  שוב  כסף.  לך  שיש  כנראה  אז  שוב:  לו 
הוספתי ואמרתי לו: ואם יש לך כסף, כנראה שיש לך חותן 
ושוב אמרתי:  לי האברך בהתרגשות.  ענה  'נכון',  עשיר. 
אז כנראה שהיית בחור טוב. 'וואו', התלהב האברך, איך 
עלית על זה כל כך מהר? שימו לב", אמר המרצה, "דרך 

מכסח דשא אבחנתי את האברך"...
אחד הסטודנטים ששמע בשיעור את הדברים התלהב 
קרבן  למצוא  רב  בחשק  משולהב  ויצא  מההרצאה  מאד 
לאיזה  ניגש  הוא  ערבית  בתפילת  כבר  לאבחון.  ראשון 
אותך?  שאאבחן  מעוניין  הנך  האם  אותו:  ושאל  אברך 
נו, בבקשה.  נו  ענה:   - רציני  ספק  ספק מלגלג   - האברך 
שאל אותו הסטודנט: האם יש לך מכסח דשא בבית? ענה 
האברך "לא!". אמר לו הסטודנט: אז כנראה שלא היית 

בחור טוב...
ולעצם  האבחונים.  נושא  על  מעט  שנבין  כדי  רק  זה 
הריטלין,  מנושא  מבולבל  מאוד  הציבור  עצמו:  העניין 
ומהרגע שהמורה, היועץ וכו' אומר להורים שהילד צריך 
או  קרב  לעמדת  מיד  יעברו  שפשוט  כאלו  ישנם  אבחון, 
פשוט  והתחמקות,  התעלמות  הטוב  במצב  או  התנגדות, 
ימשכו את הזמן. המוסד הלימודי, מצד שני, לא ירפה, כי 
במצב של אימפולסיביות הילד לא ייתן מנוח למוסד ולא 
הילד  על  ההורים  אזהרות  לחילופין  או  המבצעים  יעזרו 

שיירגע, כי כשיש בעיה צריכים לפתור אותה.
ההורים בינתיים יילכו לכל סוג של הרצאה, או יעיינו 
ואז  לריטלין,  התנגדויות  למצוא  כדי  ספר  של  סוג  בכל 
יקראו או ישמעו על כך שהתרופה הזאת מורכבת מסמים 
האסורים(,  הסמים  ושאר  מקוקאין  )אפילו  מסוכנים 
יום  צובר  הילד  ובתווך,  בעמדותיהם.  יתבצרו  הם  ואז 
יהיה  ומה  ולימודיות.  חברתיות  וסטיגמות  תסכולים  יום 
בהמשך? ההורים יעבירו אותו ת"ת, והילד יעבור לת"ת 

השני עם הבעיות יחד אתו, וההורים יזעקו: עד מתי? 
ולכן הגיע הזמן לעשות קצת סדר בנושא. כמובן שלא 
אשתדל  אני  אבל  נגד,  או  ריטלין  בעד  עמדה  כאן  אביע 

לתת כלים מה כן לעשות, אם לעשות, עד ואיך:
ובכן, בואו נעשה קצת סדר בעניין, ונחלק בין ה"שוטף" 
ל"חובות", כמו שעושים כשעושים סדר בכלכלת הבית. 

הילד,  על  כעת  שעובר  למה  הכוונה  בענייננו,  ה"שוטף" 
העניין  את  ונחלק  הבעייתי.  לגורם  הכוונה  וה"חובות" 
לכמה חלקים: א. תפקיד המוסד/המורה וכו' בעניינו. ב. 

תפקיד ההורים. ג. מצוי ורצוי. 
לומדים  רגיל  במוסד  המוסד:  את  ונבין  בוא  תחילה 

שיעור  להעביר  אמור  המורה  בכיתה,  תלמידים  כ-+25 
ולחנך את הכיתה, ואפילו לעמוד בהספק לימוד שהציבו 

לו בהנהלה. כאן נחלק שוב את המורים ל-2:
ישנם מורים בעלי לב ורגישות, שהם בנוסף מצליחים 
מאוד משמעתית. תלמידיהם הופכים די מהר למעריצים, 
והמורה לבעל אורך נשימה ועקביות ברמה גבוהה. מורה 
שאובחן  ילד  עם  גם  שנה  לעבור  שיצליח  סיכוי  יש  כזה 
או רואים עליו סימנים שונים למה שדיברנו, ואולי אפילו 

יעצב את אישיותו במידה מסוימת. 
יש להדגיש שמורה כזה מתאמץ לפנים משורת הדין, 
והוא יקבל על כך בשמים המון שכר, כי הרי הייתה בידו 
האפשרות לבוא להנהלה ולומר: איני מוכן לעבוד קשה. 

אבל מה לעשות, מוסד מורכב מעוד מורים, שחלק מהם 
פשוט לא מסוגלים. או שהם חסרי השלטת משמעת ו/או 
כלל מ-2  רגיל מורכב בדרך  ובית ספר  חסרי מוטיבציה. 
הסוגים של המורים. המוסד כמובן יגבה את המורה הזה, 
וגם הפיקוח הגבוה של משרד החינוך מגבה את המורים, 
כי אין זה מחובתו של מורה להתאמץ ולהתעסק בבעיות 

לא לו. וכל זה בנתון של +25 תלמידים בכיתה.
לכן קמו יחידים והקימו מוסדות לילדים האלו, שהיום 
לאבחונים  מגיעים  קרובות  שלעתים  רבים,  ילדים  הם 
בריא  הלא  האוכל  בגלל  שנוצרות,  שונות  בעיות  עקב 
הילדים  מספר  אלו  במוסדות  צורכים.  שהם  והממתקים 
השנה  כזו  בכיתה  מקדמת.  כיתה  כמו   ,6-7 הוא  בכיתה 
שהמורה  בתנאי  ושוב,  הכלל,  מן  יוצאת  בצורה  תעבור 

יהיה אישיות מכילה, כי אחרת חבל על הטרחה...
אי"ה מיד אחרי פסח נמשיך בנושא.

מה היחס הנכון שיש לתת לכדורים הלבנים הקטנים הללו, 
ואיזה סוג של מורה יכול לעזור לילד מאובחן

הציבור מאוד מבולבל 
מנושא הריטלין, ומהרגע 
שהמורה, היועץ וכו' אומר 

להורים שהילד צריך 
אבחון, ישנם כאלו שפשוט 
יעברו מיד לעמדת קרב או 
התנגדות, או במצב הטוב 

התעלמות והתחמקות, 
פשוט ימשכו את הזמן

ריטלין, כן או לא?

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

 הורים יקרים, היכונו היכונו! קורס ייחודי, "הורה כמאמן", יפתח אי"ה מיד אחרי החג
בבני ברק, בביתר עילית ובירושלים. לפרטים 02-9999425 / 050-4158804 / 050-4158805 
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קמחא דפסחא ב..נעליים
לפני מספר שנים עברתי 
ברחוב מלכי ישראל פינת 
בירושלים  יונה  רחוב 
בשעות  פסח,  בערב 
היום,  חצות  שאחרי 
ל'חבורה'  ממהר  כשאני 
באפית  קרלין  חסידי  של 

מצות מצוה. 
נפגשתי עם איש החסד 
ז"ל,  אייכלר  יוס'ל  הרב 
נעצרה  שיחה  כדי  ותוך 
יצאה  ומתוכה  מכונית 
אישה שעל פניו נראה היה 
מצוות,  שומרת  לא  שהיא 
שהיא  לנו  אמרה  והיא 
ל'קמחא  לתרום  רוצה 
בידי  והפקידה  דפסחא' 
של  חבילה  יוס'ל  הרב 
היא  מכן  לאחר  שטרות. 
חג  אמרה  לרכב,  חזרה 

שמח ונעלמה.
ערב  עושים?  מה  נו, 
ממהר  אני  בצהרים.  חג 
ניתן  למי  ממהר.  הוא  וגם 
את הכסף? ר' יוס'ל מסמן 
לי שמעבר לכביש יש את 
"מרטי".  הנעליים  חנות 
"תיכנס לשם ותיתן את זה 
לאשה שיושבת שם וקונה 
נעלים לבנה", ביקש ממני. 

אני חוצה את הכביש כששטרות הכסף בידי, ובינתיים רבי יוס'ל נעלם. 
אני נכנס לחנות. על ספסל נמוך יושבת אישה עם ילד ומודדת לו נעליים, וליד הילד יושב 
אחיו וממרר בבכי ואומר לאמא שלו )באידיש(: אמא, גם אני רוצה נעליים, והאמא עונה 

לו: לא עכשיו, לחג הסוכות אני אקנה לך.
אני ניגש למוכר ואומר לו: בבקשה, יש פה כסף. תיתן להם בבקשה לכל ילד שני זוגות 
נעליים, ליום חול ולשבת, וגם לאישה שני זוגות נעליים. הוא מביט עליי ומביט בשטרות, 
ורץ לחבורה של מצות  נפל עליו. אני לא מחכה לתגובה, לוקח את עצמי  ולא מבין מה 

המצוה, וכשאני מביט לאחור אני רואה שגם האשה בהלם מוחלט. 



החורף הזה הלכתי לחנות הזו בעצמי לקנות נעליים, והמוכר הביט עליי וניסה להיזכר 
מהיכן אני מוכר לו ולא הצליח. אחרי שקניתי נעליים ועזבתי את החנות הוא רץ אחריי 
לנעליים?  כסף  לי  ונתת  שנים  כמה  לפני  פסח  לפני  לחנות  נכנסת  אתה  סליחה,  ושאל: 
אמרתי: נכון. ואז הוא אומר לי: תשמע את המשך הסיפור. אחרי שהלכת, האשה התקשרה 
לבעלה וצעקה בטלפון )באידיש( לבעלה: משה,  אליהו הנביא היה פה עוד לפני הסדר. 
וגם  בשבילם  לנעליים  גם  כסף  יש  ושרהל'ה,  פייגל'ה  דוד,  ברל'ה,  עם  יחד  מהר  תבוא 
בשבילך. את האמת? אומר לי בעל החנות, עמדתי בצד ובכיתי וצחקתי. אמרתי לעצמי: 

הנה קמחא דפסחא עם נעליים.  

קמחא דפסחא תשע"ו

זה  את  עשו  רבות  שנים  לפני  דפסחא.  קמחא  בחלוקת  עוסקים  חסד  ארגוני  הרבה 
ה'כוללים' ואנשי ה'חלוקה' המסורתית. היום כבר יש כוללים שמכבדים את עצמם ונותנים 
אלו  לכל  ומכובדת.  צנועה  בצורה  הכל  קנייה,  ותלושי  נכבדים  סכומים  הכולל  לחברי 
מגיע יישר כוח גדול, וזה גם גורם לקידוש ה' כאשר אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות 

מתוודעים לארגון המופלא של חלוקת קמחא דפסחא. 
ידי חלוקת מצרכי המזון על  על  נחסם  בירושלים, שהיה  עזרא  בעבר הכרנו את רחוב 
ידי הארגון של משפחת דויטש, "חסדי יוסף", ואנשים מרי נפש היו מתכנסים כדי לקבל 

את מצרכי המזון. בד בבד 
מצרכי  של  חלוקה  הייתה 
רבי  הצדיק  ידי  על  מזון 
במסגרת  פרוינד,  אשר 
הם  היום  שעד  עזרה',  'יד 
בצורה  אוכל  מחלקים 
צנועה ונחבאת אל הכלים. 
באתי  תש"מ,  בשנת 
אשר  רבי  הצדיק  בפני 
וספרתי  פרוינד  )"אושר"( 
נזנח  התשובה  שעולם  לו 
חושב  לא  איש  בחלוקה. 

עליהם. 
הייתה:  שלו  התשובה 
דירה  או  מחסן  תשיג 
ואני  ראשונה,  בקומה 
עזבתי  מזון.  לך  אספק 
את המקום, ויחד עם הרב 
מראשי  רחלזון,  משה 
השגנו  שמח'  'אור  ישיבת 
הרב  אל  פנה  הוא  מקום. 
של  אחיו  שאול,  יעקב 
שאול,  אבא  ציון  בן  חכם 
שלו  הדירה  את  לנו  שנתן 
ארזי  ליד  יקים,  ברחוב 

הבירה.  
חזרתי אחרי כמה שעות 
לרבי אושר פרוינד. כלתו, 
הצדקת,  פרוינד  בלה 
בעיה,  אין  מיד:  אמרה 
תלך למחסן שלכם ואני אדאג שיהיה לכם מזון. הם לא בקשו רשימה של שמות. יצאתי 
ופרקו  משאיות  שתי  הגיעו  לשם,  שהגעתי  איך  יקים.  ברחוב  לדירה/המחסן  ברגל  משם 
סחורה למאה משפחות, ובנוסף לכך נתנו לי תלושים לבשר, עופות ודגים. העברתי הודעה 
לבעלי התשובה, ועד סוף הלילה לא נשאר כלום. לפנות בוקר הלכתי לתפילת הבוקר, שמח 

שזכיתי. 
למה אני כותב את כל הסיפור? כדי להסביר שאפשר גם בצורה צנועה ומכובדת לחלק 

קמחא דפסחא. 
מספר  שסגרו  צדקה  גבאי  כמה  של  המבוזה  החלוקה  את  אלה  בימים  לראות  לי  יצא 
רחובות, ובאמצע הכביש הונחו שקי תפוחי אדמה, גזר, סלק, תפוחי עץ , ועוד מיני ירקות, 
וכן ביצים, יין, סוכר ועוד צורכי מטבח. אברכים שכל השנה יושבים ספונים בבית המדרש, 
נשרכים עם נשותיהם וילדיהם וסוחבים את מה שמחולק להם, ואני עומד בצד ורואה את 

הביזיוןץ 
גם  )שבמאמר מוסגר  ולעמוד בתור  תורה  עצם העובדה שמכריחים את האברך לבטל 

מעורב, נשים וגברים, מה שבוודאי לא לעניין(, טעונה שינוי.
ביציאה מהמחזה הלא נעים הזה, אני רואה אנשים נסחבים עם מוצרים לשנה. אני שואל 
את עצמי: בשביל מה אברך עם שני ילדים צריך שק ענק של גזר או שק ענק של תפוחי 
אדמה או ארגז סלק וארגז תפוחים וארגז בננות. זו כמות בשביל מוסד שלם. הרי חצי יילך 

לפח האשפה עוד במהלך החג, וכה חבל. 
דבר נוסף: האברכים המבוזים מצולמים על ידי מצלמות רחף, והשנוררים מביאים גם 
חברי עירייה או חברי כנסת שיראו את הבושה. הגדילו לעשות אלה שהם אנטי ציונים, 
עובדת  כבר  הזאת  הבושה  החלוקה.  את  שיראו  והאמריקאי  האנגלי  השגריר  את  והביאו 
מספר שנים. בשנה שעברה ביקשו שאבוא לראות את החסד הגדול, וזה לא הרשים אותי 
ג'רסי שבארה"ב  במיוחד, מה עוד שאחרי כמה חודשים קיבלתי טלפון מחבר שגר בניו 
ששאל אותי: הכל בסדר אצלך? אמרתי לו: כן, ודאי. מה השאלה? "יש פה תמונות שלך 

שמהן דווקא נראה שאתה מסכן ומקבל אוכל לחג", הוא השיב לי.
אלו בעלי החסד. הם צילמו אותי לחוברת שנור שלהם. מה עשית שם באמת, זה כבר 

לא חשוב. 
לאנשים  תנו  טובות".  "מוחל  כאן.  עד  חברים,  להם:  ויגיד  יקום  שמישהו  הזמן  הגיע 
באמת  שהם  מה  ויקנו  מכובדים  אנשים  כמו  הגדולים  למרכולים  שיילכו  אוכל,  תלושי 

צריכים. 
תלמדו מ"חסדי יוסף" ואחרים שעצרו את הבושה. 

הרב ישראל גליס

יש דרך מכובדת יותר לחלק קמחא דפסחא. חלוקה בירושלים                         )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(



מייבש כלים 
2 קומות

מייבש כלים 
שוכב + מגש

4 מטליות 
מיירופייבר לרצפה

גליל מטליות גדול 
לניקוי )על בד(

קופסת אחסון 
ענקית + גלגלים

קופסת אחסון 
ענקית + גלגלים

קופסת אחסון 
ענקית + גלגלים

מנקה שירותים עגלת שוק
איכותי וגדול

סלסלה גדולה לכביסה 
דקורטיבית

סט מצעים יחיד קיץ

כותנות לילה 
לילדות

3 זוגות גרביים איכותיים

אלמוג

לילדים

גלגלי סיליקוןגלגלי סיליקוןגלגלי סיליקוןגלגלי סיליקון

בגדלים שונים
גודל 1.30 
על 0.70

גודל 50 על איכותיות ביותר
90 ס"מ

גודל 60 על 
40 ס"מ

גדולה ואיכותית

45 ליטר
מלבניות+קליפסים גדולות ועמוקות+ 

קליפסים

נתפס למקל

 מפות, 
שעווניות, 
וקריסטל 
עבים

)4 מגירות( 
לאיחסון

רב שימושיבאריזת מתנה

65 ליטר 65 ליטר 120 ליטר

100% סטן 
אל קמט

לגברים/
ילדים/
ילדות

עומד שוכב

מתקן לייבוש כלים 
לארון מטבח

מגוון צנצנות 
דקורטיבי קרמיקה

מגדל טבעות 
פישר פרייס

קופסת אחסון 
גדולה + מכסה

כסא פלסטיק 
מפואר וחזק

מגוון ענק של מגוון ענק של:
מפות טרלין

6 קולבים 
למבוגרים/ילדים

מגב  + מקל

מתקן ראטן מפואר 

מייבש סכו"ם 
מפואר

רכבת + מסילות 
נוסעת על בטריה 

קרש גיהוץ לילדים 
+ מגהץ וכלים

200 מקלות אוזניים 
בקופסא

קורקינט איכותי

מגב לשיש סיליקון

6 כוסות פלסטיק 
מפוארות 

שטיח שאגי מפוארמגבת פנים מעולה

כדורגל איכותי תפור

סט 3 קופסאות אחסון

עגלת סופר 
פלסטיק + 
מצרכים

מגוון ענק של זרים 
יפים ואיכותיים

סקייטבורד איכותי

כף אשפה מפואר

סט 4 כוסות תה
+תחתית ניקל

מגבת גוף ענקית מעולה 

קופסת תכשיטים 
בצורת ספה

סט 3 קופסאות אחסון

פאזל רצפה סול 
ענק ואיכותי

מגוון ענק של 
אגרטלים

10 נרות נשמה 
בפחית

בימבה גו'ק

מטאטא + מקל

חותך ירקות  
)קוצץ(

3 מגבות ידיים/מטבח 

אוהל ענק לילדים 
וורוד / צבעוני

נטלה אלומיניום 
לנט"י מפוארת

מגוון ענק של 
מעמדים מפרווה

סווינקאר/ בימבת הפלא
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מה נשתנה השופ שופ הזה מכל הסטוקים...

כולם נוהרים ל-

 ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד. המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך י"ד בניסן תשע"ו, מוגבל ל-3 יחידות ללקוח.

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12 )השומר לשעבר, צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(.
 .9:00-13:30 ו':  וביום   10:00-21:30 א'-ה':  בימים:  רצוף  פתוח 
בחוה"מ:  בבני ברק - סגור. ובירושלים: עקב חיוב, הקניון פתוח עד 19:00 בערב. 

חניה חינם בחניון רימונים לקונים מעל ₪50!
ירושלים: סניף חדש! תחנה מרכזית, קומה ג' )מול הרציפים(.
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צווי איסור פרסום שונים, נהיו כאן מזמן לבדיחה מהלכת. כבר הוסבר שוב ושוב 
על כך שבעולם הטכנולוגי של ימינו, בו הודעה רצה בין עשרות ומאות אלפי איש 
מבלי להיות כתובה בעיתון בכלל, צו איסור פרסום הוא אחד הדברים הן המיותרים 
והן המגוחכים שקיימים. טוב, "מיותרים" ממש לאו דווקא, כי בכל זאת אנחנו מדינת חוק, 
מדינת משפט, ואנחנו לא יכולים לאשר באופן רשמי לפרסום איזה פרט מידע שאסור לפרסום 
- בגלל חקירה שבעיצומה, בגלל שמדובר רק בחשדות שיכולים עוד רגע להתברר כקשקוש, 

או בגלל פגיעה בביטחון המדינה של פרט מידע סודי שייתפס.
הכללים  לפי  לפעול  אמורים  שבאמת  אלה  הממסדיים,  התקשורת  לכלי  זה,  בגלל  דווקא 
האלה, יש חשק נורא גדול לספר את מה שכולם יודעים. הרי כולם כבר יודעים בדיוק מי נעצר 
אתמול, כולם כבר יודעים על מה. אז מה, שרק אנחנו, העיתון הנפוץ, נשתוק? וכך התפתחה 

לה תעשייה שלמה של "בין השורות" שמזמן נהייתה כבר לשורות עצמן.
ראיתי את זה למשל לפני שבועות ספורים, אז נעצרה אשת הנדל"ן ענבל אור, אבל בית 
המשפט אסר לפרסם את שמה. וכך, הכותרת הראשית של אחד העיתונים הגדולים במדינה 
על  סופר  ובשנייה  ידועה,  נדל"ן  אשת  של  חקירה  פתיחת  על  סופר  באחת  לשניים.  חולקה 
בכירה מאד בחברת הנדל"ן של ענבל אור שנעצרה לחקירה. גם הקורא הטיפש ביותר לא יכול 
היה שלא להסיק את המסקנה המתבקשת מיהי בדיוק אשת הנדל"ן הבכירה שנעצרה, שהיא 

גם בכירה מאד בחברה של ענבל אור.
כלי  סיפר  במשטרה",  ארוכות  שעות  נחקר  דרעי  לאריה  "מקורב  שוב.  קרה  זה  השבוע 
התקשורת הראשון בבוקרו של יום שלישי. בשעות לאחר מכן, כל תחנת רדיו או עיתון ניסו 
לגלות את הרמז הגדול ביותר מבלי להזכיר את השם המפורש. "בן משפחתו של אריה דרעי"; 

"מקורב מאד לשר הפנים".
נעצר לחקירה  "היום  כך:  עיתון שיפרסם  היה  ומצחיק, שרק חסר  כך מגוחך  כל  היה  זה 
ממושכת מקורב מאד-מאד לאריה דרעי, מדרגה משפחתית ראשונה, אשר נושא את אותו שם 
משפחה כמו שר הפנים וחולק עם דרעי את אותם הורים. שמו הפרטי מתחיל בש' ומסתיים 

בה'. על פרסום שמו הוטל צו איסור פרסום".

הגעתי כמה פעמים בשבוע האחרון לקניה ב'אושר עד' וב'יש חסד', וכששאלתי 
איפה יש קמח או עוגיות-חמץ, אחרי שחיפשתי שוב ושוב ברחבי הסניף, שלחו 
אותי למנהל הסניף שישר אמר לי: ששש, תהיה בשקט. מה אתה רוצה? קמח? בוא 
איתי. ואז הוא הוביל אותו לאיזו פינה נידחת של הסניף, מאחורי השירותים ואחרי הביצים, 
איפה שמשגת ידם של העכברים, שם היו מונחות להן על הרצפה, בביזיון, בחושך, בקור, 
כמה חבילות קמח, ולידן מקפיא קטן עם בורקסים קפואים וכמה חבילות מלוואח, ועוד בערך 

ארבעה-חמישה לחמים פרוסים.
ואני, מה אני רציתי, רק חבילה של קמח. ומה הייתי צריך לעבור בשביל זה. להרגיש כאילו 

אני עבריין-צמרת שבשביל מעט חמץ צריך לרדת למרתפים אפלים.
שלושה שבועות לפני פסח, כל מי שמבקש מעט חמץ להכניס לפיו, מרגיש כמו מי שמחפש, 
לא נעים, סמים. "אין אצלנו", "חסר בדיוק", "מה קרה לך? שבוע לפני פסח? מי קונה עכשיו 

קמח?"
מי קונה כעת קמח? אני! מה קרה? יהודי צריך להיות בצום מחמץ כבר שלושה שבועות 

לפני פסח? מה רציתי, כולה לאפות פיצה! מה אתם מסתכלים עליי ככה?
יהודים שאפילו לא אומרים את המילה  יודע, עוד שבוע מי יסתכל על זה בכלל. יש  אני 
"לחם" בפסח. אבל עכשיו, שומו שמים, עוד לא פסח. תנו לי, תנו לי בבקשה את החמץ שלי, 

ותהיו בריאים.

יעקב  הבריאות  שר  היה  חמץ,  איזה  על  ועוד  חמץ,  על  השבוע  קבל  שעוד  ומי 
ליצמן, שהחליט לדלג רגע מעל המשוכות השומניות של מסעדת דייטש, שטיסל 

או קורניק, ולקפוץ להילחם היישר בענקית הג'אנק פוד העולמית "מקדונלד'ס".
ליצמן נאם בכנס השנתי של האיגוד הקרדיולוגי בישראל, ואמר שם כי "לא צריך לאכול 

ג'אנק פוד. מקדונלד'ס - אאוט. לא במדינתנו. לא צריך לאכול מקדונלד'ס.
"צריך לחנך את הילדים לא לאכול ג'אנק פוד", הוסיף ליצמן. "לא לאכול כל כך הרבה 
 - הקרובה  בשנה  לעשות  הולכים  שאנחנו  מה  זה  ללב.  נכון  וזה  לסוכרת  נכון  זה  סוכריות. 
מניעה. אני יודע שיש אנשים שלא אוהבים את זה וחברות גדולות לא אוהבות את זה. אבל יש 

לי סוד בשבילכם: אין לי פריימריז, אני ראשון ברשימה. אין שום בעיות".
נורא, ושתיה ממותקת היא רעל מזוקק.  זה  אני, כמובן, מסכים אתו. באמת שג'אנק פוד 
מי שפחות הסכים עם ליצמן, הייתה חברת מקדונלד'ס עצמה, וכאן אני מגיע לעיקר הדברים 
)אין הרי סניף של מקדולנד'ס בהכשר הרב לנדא, כך שאנחנו בכל מקרה ניצלנו(. מה הייתה 
התגובה החריפה של החברה? הנה: "השר ליצמן לא טרח לציין שבשבוע שעבר נפגש עם 
הבעלים של החברה ועודכן על המהפכה הבריאותית שיזמה החברה בעשור האחרון". וכאן 
מגיע הקאץ': "אנו מקווים שלא הפעלת הרשת בשבת היא זו שעמדה במתקפה הלא אחראית, 

לא מבוססת ולא מדעית של השר ליצמן נגד מקדונלד'ס".
כאן עצרתי באחת. מה הקשר בין חילול השבת לבין הג'אנק פוד שמוכרים או לא מוכרים 

במקדונלד'ס? הרי יש גם סניפים כשרים ושומרי שבת, ועדיין ליצמן דיבר גם עליהם.
זה מה שהביא אותי לנסח, בראיה היסטורית, כמה תגובות שחבל שלא נשלחו לתקשורת 

עד היום, בזמן אמת:
האולם  ורסאי,  אסון  פרשת  על  לתקשורת  ורסאי"  "אולם  בעלי  של  אפשרית  תגובה 
הירושלמי שרצפתו נבנתה מ'פל-קל' וקרס: "אנחנו לא מבינים את ההתקפה הבלתי אחראית 
של המשטרה נגדנו. אנחנו מקווים מאד שהיא לא מגיעה בגלל שמפכ"ל המשטרה, שהשתתף 

בחתונה באולם בשבוע שעבר, ביקש מנה נוספת ולא קיבל".
תגובה לתקשורת של חברת "רמדיה" ז"ל על פרשת תרכובת המזון לתינוקות, חסר הויטמין 
ובדותות.  שקרים  "הכל  פעוטות:  בקרב  ומוות  קשים  לחוליים  שנים   13 לפני  שגרמה   ,B1
תקוותנו היא שהכותרות לא הגיעו בעקבות ההנחה שסירבנו לתת כספקים, לחנותו של אבי 

אחד התינוקות ז"ל".
רוצים להמשיך? בכיף. קחו כל חברה, תחזרו לכל פרשיה, נסחו תגובה לא עניינית כלשהי, 

והרי לכם תאומתה של התגובה של מקדולנד'ס לליצמן.

"והיה ביום השביעי... יגלח כל שערו", כתוב בפרשת השבוע על המצורע, ולאחר 
מכן הפסוק מפרט - יגלח את ראשו, זקנו וגבות עיניו.

מה פשר הפירוט הזה על אברים אלו דווקא? הסביר ה'כלי יקר': אלו שלושת 
האיברים שקשורים לשלוש העבירות שעליהן באים הנגעים: "את ראשו" רומז לגסות הרוח, 
לגאווה, לרצון להיות ראש לכל דבר; "את זקנו", הן השערות שסביב הפה, לכפר על הפה 

המדבר לשון הרע, ו"את גבות עיניו" - לכפר על צרות העין.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שחשבתם שתרוויחו כמה דקות בבוקר בשל אי אמירת תחנון בניסן, אבל בדיוק 

החודש הזה החל 'חיוב' דווקא במניין שלכם לחזן האיטי בעולם?

צו חובת פרסום

חמש יחידות // חנני בלייך
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עוד שבוע נאכל רק את זה, בינתיים תנו לנו ליהנות קצת מהחמץ
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מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי

050-5200257
itzik@iclimb.co.il

קיר טיפוס ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

בפתח!בין הזמנים

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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אסור לחזור לימי המחלוקת
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בימים ההם בזמן הזה, חוזר 
השבוע מזכיר מועצת גדולי 
התורה המיתולוגי לכינוס 
הדרמטי של מועצת גדולי התורה 
של אגודת ישראל בג' בניסן 
התש"ן  בראיון מרתק חוזר 
הרב שמואל אבישי שטוקהמר 
לימי הבראשית: הדיונים 
המרתקים, ההצבעות בתוך 
החדר שהוכרעו על חודו של 
קול, תקופת התרגיל שהפיל את 
ממשלת שמיר ותקופת הסכמי 
אוסלו, ומעורבותו בשלום שהביא 
לאיחוד מחדש בין דגל לאגודה 
 ובתוך הזיכרון רווי ההוד, ניכר 
בקולו כאב גדול עם הסתלקותו 
למנוחת עולמים של כ"ק 
האדמו"ר מערלוי, אחרון החברים 
שנותר עמנו מאותם ימים 

מועצת  כמזכיר  שימש  וא 
באחת  התורה  גדולי 
הסוערות  מהתקופות 
במערכת  והמרתקות 
הארצית  הפוליטית, 
בשלושת  והפנים-חרדית, 
עד  האחרונים.  העשורים 
בערגה  להיזכר  היה  ניתן  שנתיים-שלוש  לפני 
זקני  ישראל,  גדולי  ישבו  בה  תקופה  באותה 
לקבל  כדי  אחד  שולחן  סביב  האדמו"רים 
המזכיר  יכול  האחרונה  בשנה  החלטות. 
נסגר.  שהמעגל  לחוש  המועצת  של  המיתולוגי 
בימים  כמו  דומיננטית  הנוכחית  המועצת 
את  שומעת  תכופות,  לעיתים  מתכנסת  ההם, 
לחדר  מחוץ  אל  אותם  מוציאה  הפוליטיקאים, 

ומקבלת החלטות.
אבישי  הרב  כיהן  שנים,  לעשר  קרוב 
של  התורה  גדולי  מועצת  כמזכיר  שטוקהמר 
מועצת  ישיבות  את  ליווה  הוא  ישראל.  אגודת 
סוערת,  בתקופה  אגודה  של  התורה  גדולי 
בשיאו של הפילוג הפנימי שהוביל להקמת דגל 
התורה וגם בעת השבת השלום. הוא נכח בחדר 
בשעות הדרמה של הפלת ממשלת שמיר והיה 
שנים  אחרי  ראשון.  ממקור  להתרחשויות  עד 
לו  מתאפשר  העבר,  על  התרפקות  של  רבות 
כיום לשבת בביתו בשכונת סנהדריה המורחבת, 
להיזכר בימים ההם, עת ישב בסנהדרין הגדולה, 
ולחוש גאווה על קוממיות מעמד מועצת גדולי 

התורה האגודאית – בזמן הזה.
לאחת  הזמן  בגלגל  ומיד  תכף  נחזור  עוד 
שהתרחשו  והדרמטיות  הסוערות  מהישיבות 
לפני  אך  תש"ן,  שנת  בניסן  בדיוק,  זה  בשבוע 
ללכת  שלא  אפשר  אי  הראיון  את  שמתחילים 
אחר מיטתו של אחד מעמודי התווך של אותה 

תקופה גאב"ד ערלוי זצ"ל. 
וכינוס  כינוס  לתחושת רוממות הרוח עם כל 
של המועצת בשנה החולפת, נמסך זה לא מכבר 
של  מרומים  לגנזי  הסתלקותו  עם  גדול,  כאב 
האדמו"רים,  זקן  זצ"ל,  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק 
שהיה רוח חיה במועצת גדולי התורה. המזכיר 
המיתולוגי של המועצה אינו יכול להתחיל לדבר 
האדמו"רים  אחרון  את  תחילה,  להזכיר  מבלי 
עמנו  ונותר  כמזכיר  שימש  בה  במועצה  שישב 
השריד  גם  הסתלק  עת  האחרונה,  לתקופה  עד 

האחרון לדור דעה, לגנזי מרומים.
של  נשיאותו  תחת  כיהנת  שנים  כמה 

האדמו"ר מערלוי זצ"ל?
התורה  גדולי  מועצת  כמזכיר  לכהן  "זכיתי 
קרוב לעשר שנים, מראשית תשמ"ט ועד לסוף 
חבר  היה  הוא  ההן  השנים  בכל  תשנ"ו,  שנת 

הנשיאות של מועצת גדולי התורה".
לאחריהן  כי  הזהב,  תור  שנות  אלו  והיו 
המועצת כמעט ולא התכנסה קרוב לעשר שנים.

כל  קבועות  ישיבות  היו  כהונתי  "בתקופת 
נוספות  ישיבות  היו  לכך  ומעבר  ושנה,  שנה 
לפי הצורך, כמו בשנת בחירות או בתקופה של 
במשרה  ממש  היה  תפקידי  קואליציה.  הקמת 
כל  בין  המקשר  להיות  צריך  הייתי  מלאה, 
הגדולים שכולם היום זכר צדיקים לברכה. הרבי 
גדולי התורה  מערלוי היה אחרון חברי מועצת 

ואחרון חברי הנשיאות מאותה תקופה".
והוא למעשה החל לכהן בגיל מוקדם יותר 
ממה שהיה קבוע באותה תקופה בתקנון מועצת 

גדולי התורה.
לכהן  החל  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק  "אכן. 
במועצה בגיל 38, למרות שתקנות מועצת גדולי 
התורה היו שניתן לכהן כחבר במועצת רק בגיל 

ארבעים, וזאת לבקשת הבית ישראל".
פשוטה,  לא  בתקופה  החל  שלך  התפקיד 
הייתה  איך  לשניים.  התפצלה  המועצה  כאשר 
התחושה בחדר, כשהמועצת החלקית התכנסה?

הרי  מחדש.  הקמה  של  תקופה  הייתה  "זו 
הגדול  הפילוג  אחרי  למועצה  להיכנס  נקראתי 
התפצלה  התורה  גדולי  כשמועצת  בתשמ"ט, 
וראש הישיבה הרב שך זי"ע עבר יחד עם חברים 
התורה.  דגל  של  החדשה  למועצת  נוספים 
הקודמת  מהמועצה  נשארו  ישראל  באגודת 

יוסי הכט  צילומים: בועז בן ארי

אסור לחזור לימי המחלוקת

ה
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שהייתה מאוחדת, מורי ורבי כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ בעל 
כ"ק  זי"ע,  מסדיגורא  האדמו"ר  כ"ק  זי"ע,  משה  הישועות 
זי"ע וראש הישיבה רבי פנחס מנחם אלתר  האדמו"ר מערלוי 
זי"ע. אליהם צורפו לאחר התפצלות המועצות, חברים חדשים 

והתחושה הייתה של התחדשות".

הרב קובע
בשבוע הזה בדיוק, בתאריך ג' ניסן התש"ן, התכנסה מועצת 
גדולי התורה של אגודה לאחת הישיבות הסוערות והדרמטיות 
כפי  מריח"  הלא  "התרגיל  של  בעיצומו  זה  היה  בתולדותיה. 
הייתה  "זו  אופיינית.  לשון  בנקיות  אבישי  הרב  זאת  שמכנה 
ישיבה מאוד מעניינת ומרתקת, והיא הייתה היסטורית, אומנם 
כל ישיבת מועצת גדולי התורה היא היסטורית ואני לא אומר 
זאת רק משום שאני אגודאי, אבל הישיבה הזאת הייתה מיוחדת 
מפני שהגיעו אליה שרים משני הצדדים. מהמערך הגיעו רפי 

ויצחק מודעי  וחיים בר לב ומהליכוד הגיעו אריק שרון  אדרי 
אלו  בהם,  תתמוך  וביקשו שהמועצה  הצדדים  את  הציגו  והם 

בליכוד ואלו במערך".
הייתה  לא  התורה,  גדולי  מועצת  של  פיה  למוצא  ההמתנה 
עקבה  כולה  הישראלית  הפוליטיקה  היהדות החרדית.  רק של 
בדריכות אחר המתרחש והאזינה לקולות שבקעו מבית הוועד 
גדולי התורה. חופשת  בירושלים שם התכנסה מועצת  הפועל 
תקן  על  הישיבות,  מבחורי  וכמה  החלה,  בדיוק  הזמנים  בין 
החילונים  העיתונאים  בפני  הציבו  מצוא,  לעת  מאבטחים 
יגעו  או  להר  יקרבו  לבל  חסידים,  בחצרות  כנהוג  גבולות, 

בקצהו.
מוציא  הסערה,  בעין  עצמו  מצא  שטוקהמר  אבישי  הרב 
שעות  במשך  כפשוטו.  ישראל  לעם  המועצה  דבר  את  ומביא 
לכאן  הטיעונים  ואת  העמדות  את  החברים  שמעו  ארוכות 
ולכאן. בלב ההכרעה עמדה השאלה האם למרות כל המרורים 
בקואליציה  ולתמוך  להוסיף  יש  החרדים  את  שמיר  שהאכיל 
השעה  הגיעה  שמא  או  שמיר,  יצחק  הליכוד  יו"ר  בראשות 

ולהכתירו  פרס  שמעון  המערך  ליו"ר  התמיכה  את  להעניק 
רק  הסתפקו  לא  המועצת  חברי  חריג,  באופן  ממשלה.  כראש 
בשמיעת הדיווח מפי נציגי אגודה בכנסת, והכניסו אל הקודש 

פנימה את נציגיהם האישיים של שני המועמדים, פרס ושמיר.
ניתן לומר שהיתה זו הישיבה ההיסטורית ביותר בעשורים 

האחרונים?
"זו באמת הייתה ישיבה היסטורית מאוד, כי זו הייתה אחת 
הישיבות הבודדות שבהן התקיימה הצבעה בין החברים בנושא 
על  ההצבעה,  תוצאות  פי  על  נקבעה  וההחלטה  חשוב  כך  כל 

חודו של קול".
הסתובבת עם הכובע ביד, בין החברים שהטילו לתוכו את 

הפתקים.
"ממש כך. הסתובבתי בין גדולי ישראל והם הטילו את הפתק 
בכלל  מאליה.  מובנת  הייתה  לא  וההכרעה  הקאפלוטש  לתוך 

לא".
הרי לא הושגה הכרעה בסיבוב ראשון, עד שנשיא המועצת 
בקולו  להשתמש  לראשונה  נדרש  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק 

הכפול. מה התרחש שם באותם רגעים דרמטיים?
השימוש  אחרי  גם  כי  ביותר,  דרמטיים  רגעים  היו  "אלו 
בקולו  עשה  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  ורבי  שמורי  ההיסטורי 
הכפול כנשיא מועצת גדולי התורה עדיין לא היה רוב לעמדתו 
נגד המשך ההליכה עם שמיר. ישבתי בשולחן סמוך לשולחן 
שולחן  אותו  ליד  לשבת  לא  תמיד  והקפדתי  היות  המועצת, 
סביבו ישבו גדולי ישראל, ואז קרא לי הגאון רבי יצחק פלקשר 
זצ"ל ואמר לי 'אני רואה כמה זה חשוב לאדמו"ר מויז'ניץ, ולכן 

אני מוותר על הקול שלי ומצטרף לאדמו"ר מויז'ניץ".
וכך הושג הרוב שתמך בהליכה עם פרס?

"לא. גם אחרי שהרב פלקשר ביטל את קולו עדיין לא היה 
רוב, ואז קם ראש הישיבה הגאון רבי פנחס מנחם אלתר שראה 
כמה הנושא בוער בקרבו של בעל הישועות משה, והודיע שגם 
וכך  מויז'ניץ  האדמו"ר  כ"ק  דעת  מפני  דעתו  את  מבטל  הוא 

נוצר הרוב בעד הליכה עם המערך".
יישוב  בעניין  שעמדותיהם  אדמו"רים  הרכב  באותו  ישבו 
ארץ ישראל היו ידועות, ובראשם הרבי מערלוי זצ"ל, ובכל 
זאת הוא היה מראשי התומכים בהליכה עם המערך. הכיצד?

האדמו"ר  כ"ק  לבין  בינו  רבות  שיחות  הישיבה  לפני  "היו 
מויז'ניץ והם קבעו ביניהם עמדה מוסכמת. את מה שהם דיברו 
ביניהם בתוך החדר לא שמעתי כמובן וגם אם הייתי שומע לא 

הייתי אומר". 
שנאמרו  לדברים  אמונים  המזכיר  שומר  השנים  בחלוף  גם 
בחדרי חדרים. התובנה של כ"ק האדמו"ר מערלוי שהושמעה 
אז בתוך החדר רלוונטית גם היום. האדמו"ר הסביר שבמערכת 
לראש  תמיכה  ולהעניק  להוסיף  אפשר  אי  בישראל  הפוליטית 
ממשלה שרמס כל הבטחה, הואיל וההשלכות על מעמד חברי 
הכנסת החרדים בבואם לדאוג לעולם התורה, תהיינה חמורות. 
כמעט שלושה עשורים אחרי, התובנה הזאת רלוונטית באותה 

עוצמה ומול אותה מפלגה.
האדמורי"ם מגור וויז'ניץ זצוק"ל לאחר ישיבת המועצת

ישיבת מועצת גדולי התורה. נשיא המועצת כ"ק האדמו"ר מויזניץ בעל ה'ישועות משה' זצוק"ל בראש שולחן המועצת. לצידו נראה המזכיר הרב שטוקהמר
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התיאור של אותה ישיבה נשמע היום כלקוח מעולם אחר. 
הרי ההחלטות היום מתקבלות פה אחד, אין באמת הצבעות 
והכרעות על חודו של קול. אתה זוכר עוד ישיבה כזאת, שבה 

הוכרעה ההחלטה על פי רוב?
זוכר  ואני  הצבעה  הייתה  בה  שגם  אחת  פעם  עוד  "הייתה 
רואה  שאני  לו  ואמרתי  מויז'ניץ  האדמו"ר  לכ"ק  אז  שניגשתי 
שמתגבש רוב נגד דעתו, והוא אמר לי באידיש 'מה אעשה, רוב 
עמד  הוא  חריג,  באופן  שמיר,  של  הזה  במקרה  אבל  רוב',  זה 

בתוקף על דעתו, עד שהושג לכך הרוב". 

תורה שבכתב
בניגוד לנוהג שהשתרש במחוזותינו בשנים האחרונות, הרי 
שבשנים ההם, החלטות מועצת גדולי התורה לא היו בגדר תורה 
שבעל פה. בתום כל ישיבה הייתה נכתבת ומפורסמת החלטה 
כתובה, שנוסחה בדקדקנות על ידי החברים, ונכתבה ביד הסופר 

האמונה של מזכיר המועצה.
"בתקופתי", מספר הרב שטוקהמר, "חברי הכנסת היו באים 
לבית הוועד הפועל בירושלים או למלון ויז'ניץ בבני ברק, היכן 
שהתכנסה המועצת, הם היו משמיעים את דעתם, נכנסים לחדר 
שעות,  לפעמים  נמשך  זה  הישיבה.  תום  עד  וממתינים  סמוך 
ואז הייתי נשלח לקרוא להם פנימה והם היו מקבלים את דעת 
המועצה מפי או מפי יו"ר הישיבה, בכל ישיבה היה ממונה יו"ר 
ידע  והציבור  תמיד,  פורסמו  הברורות  ההחלטות  אחר.  ישיבה 

בבירור מה עמדת מועצת גדולי התורה".
מאחורי  שהתחוללה  הדרמה  על  גם  ידע  הציבור  האם 

הקלעים? מה הייתה עמדתו של כל אחד מהחברים?
לציין  בלי  אחד  פה  כהחלטה  תמיד  התפרסמו  "ההחלטות 
כמובן מה הייתה דעתו האישית בתוך החדר של כל אחד ואחד 
מהחברים, אבל הציבור דרש וחקר וזה היה הנושא באותם ימים 
שאחרי הכינוסים, התעניינו מי היה יו"ר הישיבה, שזהותו הייתה 
שונה בכל פעם, מה היו ההחלטות, מה הייתה דעת החברים. כל 

האווירה הציבורית עסקה בכך". 
"זו הייתה מועצת גדולי התורה הפעילה ביותר", אמר פעם 
כ"ק גאב"ד ערלוי זצ"ל על מועצת גדולי התורה באותם הימים. 
בפרפרזה ניתן לומר כי גם מזכיר מועצת גדולי התורה דאז, היה 
שסיכמו  קדומות,  מתקופות  למזכירים  בניגוד  ביותר.  הפעיל 
שהרב  הרי  הדברים,  עיקרי  את  רק  ורשמו  החברים  דברי  את 
שטוקהמר לא פספס אף מילה, לא הותיר בחלל האוויר אף אות 
מזה  עליו  ועמל  להוציא  מתעתד  שהוא  בספר  שנכתבה.  מבלי 
מספר שנים, יראו אור לראשונה פרקים מרתקים מאותן ישיבות, 
הוא  כיום,  גם  להם  יפה  שהשתיקה  הדיונים  פרטי  את  כי,  אם 
ימשיך להשאיר כתורת הנסתר, או בלשוננו כיום: תחת צו איסור 

פרסום.
של  המדוקדק  בניסוח  מעורבים  היו  החברים  כמה  עד 

ההחלטות?
שנמסרה  החלטה,  מנוסחת  הייתה  ישיבה,  כל  של  "בסיום 
חברי  כל  במילה,  מילה  אותה,  שאישרו  לאחר  רק  לעיתונות 
בעל  של  פטירתו  שעם  מנחם  הפני  בעל  המועצת:  נשיאות 
הלב שמחה, הפך לנשיא עמית, נשיא המועצת כ"ק האדמו"ר 
מויז'ניץ, וחברי הנשיאות כ"ק מרן גאב"ד ערלוי וכ"ק האדמו"ר 
מסדיגורא. לא היתה מילה או אות אחת שהם לא ראו לפני שזה 

פורסם. הכל היה לנגד עיניהם". 
ביטוי  לידי  בא  והדבר  הכתובה  המילה  לאמן  נחשבת 
בסיכומי אותן ישיבות ובכחמישים כרוזים שפרסמה המועצת 
אנחנו  הזמן  בגלגל  נמשיך  אם  כמזכיר.  כהונתך  בתקופת 
מגיעים לתקופה הסוערת של הסכמי אוסלו, גם אז היו ישיבות 
ארוכות ומרתקות של מועצת גדולי התורה וגם אז, בתוך החדר 

התחוללה דרמה לא קטנה. 
"אני זוכר בפרוטרוט את מה שהתרחש באותה ישיבה שדנה 
חתמו  חריג  שבאופן  קורא  קול  יצא  ולאחריה  אוסלו  בהסכמי 

עליו בשמותיהם כל חברי מועצת גדולי התורה".
על התוכן והנוסח, התחולל בשעתו ויכוח נוקב.

חברי  שכותבים  ותג  תג  וכל  הניסוח,  על  ארוך  ויכוח  "היה 
לבסוף  הוחלט  שעליו  הנוסח  משמעות.  לו  יש  הרי  המועצת 
היה להתריע מפני 'הסכנה הגדולה שמהווה יישומו של ההסכם 
כך  ידי  שעל  אש"ף,  המרצחים  ארגון  עם  הממשלה  שחתמה 
חלקי  בכל  יהודים  של  חייהם  חלילה  מופקרים  להיות  עלולים 
ארץ ישראל, רחמנא ליצלן ולישזבן'. כמה מבין חברי המועצה, 
פקפקו האם נכון להוסיף את הסעיף בחריפות כזאת, אבל בסופו 
לארץ  היא  שהסכנה  החליטה  התורה  גדולי  מועצת  דבר,  של 

ישראל כולה". 
הניסוח בכרוז 'ארץ חמדתנו' גם הוא רגשי ומאוד לא אופייני 

להחלטות של המועצת שנוסחו תמיד בשכלתנות ובענייניות.
"הניסוח 'ארץ חמדתנו' כפי שנכתב בכרוז, התווסף לבקשתו 
והיום  ראייה למרחוק  הייתה  זו  של כ"ק האדמו"ר מסדיגורא. 

הפעם  גם  הייתה  שזו  לזכור,  צריך  כמה.  עד  מבינים  כולם 
נגד  עמדתה  את  התורה  גדולי  מועצת  הביעה  בה  הראשנונה 
'ממשלת  המילים  הוזכרו  לא  אומנם  בממשלה.  ש"ס  ישיבת 
התורה  גדולי  מועצת  ימים  באותם  זאת  שכינתה  כפי  השמד' 
של דגל, אבל זו הייתה הבעת מורת רוח גלויה, והנוסח שקדם 
לעצם ההתנגדות להסכמים לא השאיר מקום לספק: 'מגלים אנו 
איפה דעתנו בזאת כי עם התנגדותנו הידועה לממשלה מטעמים 

רוחניים'". 
ולמרות זאת התקבלה באותה ישיבה החלטה עקרונית שלא 

לתקוף באש ובגופרית את ש"ס על ישיבתה בממשלה. 
קולות,  ברוב  הכריעה  בעניין,  שדנה  התורה  גדולי  "מועצת 
והם  תורה,  לדעת  ציות  של  העיקרון  את  לש"ס  ויש  שמאחר 
אבל  נגדם,  לטעון  ניתן  לא  התורה,  חכמי  למועצת  נשמעים 
למעונו  תגיע  מחבריה  שמשלחת  החליטה  המועצת  זאת  בצד 
את  ותביע  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  החכמים  מועצת  נשיא  של 
דעתה נגד הממשלה, שבה ישבה אלוני כשרת חינוך. כמזכיר, 
עובדיה  הרב  מרן  של  תשובתו  את  ושמעתי  אליהם  התלוויתי 
יוסף. הוא טען, שהוא מבין את החלטת המועצת, אבל לו חשוב 
דבר אחר: עוד בית כנסת, עוד מקווה ועוד שיעור תורה 'ואם אני 
יכול לעשות זאת על ידי הממשלה טוב יותר מאשר באופוזיציה, 
המועצת  של  הקביעה  למשלחת.  אמר  הוא  בממשלה'  אשאר 
כי  ברורות,  קובעים  'אנחנו  כיום:  גם  ונכונה  לדורות  יפה  אגב 

אין טעם לנהל משא-ומתן כל זמן שנשפך דם יהודים'".

עושה שלום
בין  השלום  בהשכנת  מעורבותו  על  נשאל  אבישי  כשהרב 
הוא  אחת,  גג  קורת  תחת  התנועות  שתי  והבאת  לאגודה  דגל 
משיב בחיוך כמי שנוצר בלבו את פעמי השלום בכל יום ויום: 
היהדות  חלקי  בין  השלום  להשכנת  לתרום  הזכות  לי  "הייתה 
החרדית. כאן בסנהדריה המורחבת, בשכונה שהתחלקה לחצי 
עם  זה  דיברו  לא  אנשים  אגודה,  מצביעי  וחצי  דגל  מצביעי 
עם  היום,  רעהו.  לעבר  איש  הביטו  לא  מילה,  החליפו  לא  זה, 
בין העסקנים תמיד  נכון,  קיים.  לא  זה  כל מה שקורה מסביב, 
אבל  בית,  ועד  ובכל  כנסת  בית  בכל  כמו  דעות,  חילוקי  יהיו 
חילוקי  ישראל  גדולי  כשבין  ברורה,  העליונה  כשההיררכיה 
האווירה  כל  על  משליך  זה  ואחווה,  שלום  מתוך  הם  הדעות 

בכלל ישראל בארץ ובעולם".
הכל  לעשות  המועצות  לחברי  שגרמה  היא  הזאת  וההבנה 

כדי להשכין שלום?
שאסור  קרע  ויצרה  לרחוב  חלחלה  בתשמ"ט  "המחלוקת 
שייווצר בשנית. כולם הבינו באותה תקופה, שאם תהייה שוב 
פעם מערכת בחירות של פילוג בתוך היהדות החרדית, המחלוקת 
תהפוך לחלק מההווי, למסורת שתהייה בכייה לדורות. ואת זה 
כולנו רצינו למנוע. מועצת גדולי התורה, החליטה אז, על הקמת 
'ועדת שלום'. כ"ק בעל הפני מנחם זיע"א, שלח אותי בשליחות 

אישית לבית הרב שך ברחוב ראב"ד".
למעשה התמנית לתפקיד מדיני רשמי כמזכיר ועדת השלום.

"התמניתי מטעם המועצת, כמזכיר ועדת השלום, ונתבקשתי 
ללוות את עבודת הוועדה שבה ישבו גם שניים מחברי מועצת 
גדולי התורה של אגודה. גדולי ישראל ובראשם מרן הרב שך 
ומרן הפני מנחם עשו את מירב המאמצים כדי להביא את השלום 
של  מהגדלות  להתפעם  שלא  היה  אפשר  אי  הנאמנה.  ליהדות 
הרב שך, שהסכים לוותר והציב את המועמד הראשון של דגל, 
במקום  המשותפת.  ברשימה  הרביעי  במקום  זצ"ל,  רביץ  הרב 

השני, הועמד הרב יצחק פרץ".
דגל ויתרה כבר אז, וזה נמשך עד היום.

"כולם ויתרו. היה כבוד אמיתי בין גדולי ישראל וכמי שליווה 
את התהליך וראה עד כמה גדולי ישראל מכל העדות נחושים 
להשכין שלום, היה לי ברור שהשלום ישרור ויהיה המחיר אשר 
יהיה. אחרי הישיבה המשותפת שהתקיימה בבית מורי ורבי כ"ק 
מרן האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל, ליוויתי את בעל הפני מנחם, לבית 
זעק מנהמת  זוכר שהרב שך  אני  מרן הרב שך ברחוב ראב"ד. 
ליבו, ודבריו מהדהדים באוזניי עד היום. 'יש שאמרו', הוא אמר 
לנו, 'שהקמתי את דגל כהמשך המחלוקת בין חסידים לליטאים, 
ויש מי שכתב את זה באיזה עיתון מסוים'. הרב שך הרים את 
עד  זאת,  שאמר  למי  מוחל  לא  'אני  ליבו:  מעמקי  ואמר  קולו 
אני  וחסידים.  למתנגדים  שייכות  שום  פה  הייתה  לא  המוות. 
חסיד בדיוק כמוכם. האמירה הזאת ליוותה את כולנו עד להשגת 

השלום המיוחד שלמרות כל הקשיים נשמר עד היום". 
בוועידת דגל התורה שננעלה בשבוע שעבר, לא היו יכולים 
האגודאי.  המזכיר  של  ממילותיו  יותר  טוב  המצב  את  לסכם 
עושה שלום אז, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר 

אמן.


"ממש כך. הסתובבתי 
בין גדולי ישראל והם 

הטילו את הפתק לתוך 
הקאפלוטש וההכרעה 

לא הייתה מובנת 
מאליה. בכלל לא"

"היו לפני הישיבה 
שיחות רבות בינו לבין 
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ 

והם קבעו ביניהם 
עמדה מוסכמת. את 

מה שהם דיברו ביניהם 
בתוך החדר לא שמעתי 

כמובן וגם אם הייתי 
שומע לא הייתי אומר"

הרב אבישי שטוקהמר בביתו בירושלים

עם כ"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצוק"ל
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"זכיתי להיות בקרבת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל 
בשנותיו האחרונות, ולהיווכח מקרוב בעוצמות 

של לימוד תורה, ושל עיון ועמל התורה"
אבי מימרן, עיתונאי ושדרן רדיו. מגיש את "המהדורה המרכזית" ברדיו קול חי

תגדיר את עצמך במשפט אחד.
"איש פשוט שמנסה להשתמש בכישרון שנתנו לו".

מה הזיכרון הכי מוקדם שלך?
"אני זוכר את היום הראשון שלי בגן, בגיל שלוש בת"ת 'המסורה' בירושלים. זה היה אז 
במקום שקראו לו 'אנטשולר', ועד היום אני זוכר היטב את היום הראשון בו הגעתי לחיידר. זה 

נחרת בי, כי זו הפעם הראשונה שאני, כילד, עוזב את הבית ומגיע לחיידר".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

במובנים  אחד  כל  זצ"ל,  זקס  הלל  רבי  והגאון  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  כאלה:  שניים  "יש 
הבית,  צביון  של  במובן  אליי  השפיע  והוא  בישיבה,  ללמוד  זכיתי  זקס  הלל  רבי  אצל  שלו: 
חינוך הילדים, לדעת מה הטפל ומה העיקר, ובהתמודדות עם העולם הזה; הרב עובדיה השפיע 
אליי במובן הרחב יותר של המילה, לא הפרטני, כמורה דרך. זכיתי להיות בקרבתו בשנותיו 
האחרונות, ולהיווכח מקרוב בעוצמות של לימוד תורה, של עיון ועמל התורה והאהבה האדירה 

שהייתה לו לדבר הזה שנקרא תורה. אלו דברים שבונים את הנפש של הבן אדם".
איזה ספר השפיע עליך הכי הרבה?

נויגרשל,  'מסע אל עמקי ההוויה' של הרב מרדכי  "יש לא מעט כאלה, בהם 
בצמוד ללימוד הכוזרי, וגם 'עלי שור' של המשגיח הרב וולבה זצ"ל. זהו ספר 

שנותן  ספר  אלא  מוסר,  ספר  לא  הוא  קדמונים.  ספרי  הרבה  על  הבנוי  עמקני 
כל העולם אחרת.  לראות את  עליי  הוא השפיע  איך ללמוד מוסר.  כלים  לך 
זהו ספר פרקטי לחיי היום יום ולחיי המעשה, ואחרי שאתה לומד את כולו 
הזה מקבל אצלך  כאן בעולם  וזז  כל מה שחי  פעמיים-שלוש עם חברותא, 
צורה, קטגוריה אחרת, קטלוג אחר. הכל נראה אחרת. יש לך תשובה לכמעט 

כל שאלה".
אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?

שזכו  אנשים  בכל:  הכל  שם  היה  שני.  בית  חורבן  טרום  "בתקופת 
הזה,  הדבר  זה  מה  לראות  שזכו  המקדש,  בית  את  לראות 

מתחים,  שם  היו  פוליטיקה,  גם  שם  והייתה 
זו  וגשמיות.  רוחניות  מלחמות,  מחנות, 

בעצם אחת התקופות שכללה בתוכה 
הכל בכל מכל כל".

מה נותן לך סיפוק?
שנורא  לדברים  לא  "להגיד 
נגד  הם  אבל  כן  להם  להגיד  קל 
הדברים  אחד  והלב.  ההיגיון 
שנותן לי סיפוק, זה כשיש משהו 
בוודאות  לי  אומר  שההיגיון 
מצליח  ואני  טוב,  אינו  שהוא 
ולהיאחז  עצמי  עם  להילחם 
לא.  הזה  לדבר  ולומר  בהיגיון 
אווירת  בי  פושטת  רגע  באותו 
בהגדרה  ממש  שהיא  סיפוק 

של מעין עולם הבא".
הכי  שאתה  השיר  מה 

אוהב?
"אני מאזין עד היום שוב 
של  הכפול  לאלבום  ושוב 
לשירים  דוד,  בן  מרדכי 
בתור  עליהם  שגדלנו 
של  ללחנים  בחורים, 
מערב  גינוני  נטולי  פעם 
אני  במיוחד  מתקדמים. 

אוהב לשמוע את 'עוד יישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו'. גם בגלל 
המילים, כמובן".

מקום אהוב עליך במיוחד?
שהטלפון  ובלבד   - מקום  כל  להיות  יכול  זה  משנה,  לא  עצמו  המקום  איפה.  משנה  "לא 

הסלולרי מכובה".
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"כל פרק בחיים, תקופה משמעותית, שהצלחתי מבחינתי לעמוד בה בהצלחה, ולעמוד גם 
בהצלחה אישית וגם לזכור להודות לקב"ה: הקבלה לישיבה, הנישואין וכו'. קשה להצביע על 
משהו נקודתי, אבל לידת הילד האחרון שלנו, שנולד בריא ושלם ב"ה, הייתה רגע של אושר 

עצום". 
מה משמח אותך?

זהו מקום  'נתיב דעת' ברחוב סורוצקין בירושלים.  "כל בוקר אני מתחיל את היום בכולל 
מיוחד של אנשים שחצי יום עובדים וחצי יום לומדים. זה אחד המקומות שבהם אני מרגיש 

שאני מתחבר למי שאני האמיתי, עם חברים איכותיים. זה המקום שמשמח אותי".
מה מרגש אותך?

"אני אדם מאד רגשן. אני מתרגש במיוחד בכל פעם שאני נחשף לכאב 
אמיתי של מישהו אחר. זה יכול לסחוף אותי למקומות רגשיים מאד. כך גם 

אני מתרגש מאד לשמוע על אנשים שניצחו כנגד כל הסיכויים".
הרגע הכי מביך שלך?

לי  ואמר  אחר,  שדרן  לבין  ביני  והחליף  ברחוב  אותי  שפגש  "מישהו 
בפנים את כל האמת שלו על אבי מימרן. זה לא היה לי נעים לשמוע"...

מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?
"הייתי מתעסק בתחום החינוך המיוחד, או שהייתי מקים איזה ארגון חסד 

גדול. הייתי יוזם משהו, אני איש של יוזמות".
מה הסוד המקצועי שלך?

"ראשית, דע מאין באת. ושנית, להתמיד יום יום בעבודה שהיא מאד שוחקת, 
ולבוא בכל יום כאילו זו הפעם הראשונה".

מה השיא המקצועי שלך עד היום?
מחמיאים  נתונים  כשמגיעים  בוודאי  מחדש,  נשבר  פעם  בכל  המקצועי  "השיא 
על ההאזנה לתכנית, או כשקיבלתי תכנית בגלי צה"ל. אבל בעיניי, השיא 
האמתי הוא זה: לפני 12 שנה עשיתי סדרת תוכניות באחת מתחנות הרדיו  
הגשנו  בדיוק שוחרר מהמאסר.  דרעי, שאז  אריה  עם  יחד  הפיראטיות 
יחד מידי יום חמישי תוכנית בה התארחו ידוענים חילוניים. פגשתי לא 
מזמן אחד מהם, שנזכר באותה תכנית ואמר לי שמאז ועד היום הוא 
לא פספס יום אחד בלי הנחת תפילין, בזכות התפילין שנתנו לו מתנה 

אז, בסוף התכנית לפני 12 שנה".
משהו שאתה מצטער עליו?

 "התמסרתי יותר מידי לעבודות ואתגרים, שמאוחר 
יותר גיליתי שרק פגעו בי".

הצלחת  לא  שעוד  שלך  הכמוס  החלום  מה 
להגשים?

רוצה  אני  ברדיו  ואישי:  מקצועי  כאלה,  שניים  "יש 
הרב  של  חייו  שנות   92 על  ענק  משודר  פרויקט  להרים 
וכו'.  סיפורים  עובדיה, שיכלול בתוכו מאות מרואיינים, 
לבני  איזושהי פלטפורמה שתיתן  ליצור   - בחיים  ובכלל 
הנוער שלנו, ובעיקר לצעירים נשואים, דרך להתמודד עם 
כזה  סיסטם  שיש  בטוח  אני  הזה.  בעולם  והטפל  העיקר 

שפשוט עוד לא עלו עליו".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

בילדים  מוקף  בביתי,  יושב  עצמי  את  לראות  רוצה  "הייתי 
ונכדים בעז"ה עם נחת יהודית, כשכולם בריאים ושמחים. אני חושב שגם 

פה אני מבטא את משאלת לב כל הקוראים".

ך י בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם אבי מימרן



יש דגים שאכלו חמץ...

קרפיון ישראלי טרי! היחיד בכשרות מהודרת, 
שהוזן במזון ללא חמץ. כשר לפסח.

חראיימה או גפילטע, דג מבושל או בתנור. אמרת סעודת 
ליל הסדר – אמרת דג קרפיון ישראלי טרי, משובח ועסיסי. 
הקרפיון הטרי היחיד שהוזן כחודש לפני הפסח במזון ללא 

חמץ, בפיקוח מחמיר ומוקפד בכשרויות מהודרות. 

בשבילי רק דג ישראלי טרי

 ויש קרפיון ישראלי 
טרי וכשר לפסח!
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עמוד 
התורה 

וההוראה
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כיצד הצליח מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל למסור שיעור גם כשרעייתו 
הרבנית שכבה על ערש דווי? מה הייתה דעתו על השימור במאגרים 

תורניים? והיכן שמע את שיעוריו של ראש ישיבת 'חברון' לאחר 
מאורעות תרפ"ט? בספר חדש לזכרו, "רב רבנן" כותבים בני משפחתו 

הקרובים וגדולי תלמידיו של מרן בעל ה'שבט הלוי', שבליל הסדר יחול 
שנה להסתלקותו שישים רשימות אותנטיות בפרסום ראשון, על דמותו 
הגדולה של עמוד ההלכה וההוראה  מדוע נהג להשיב לעתים "איני 

מורה לאיסור ואיני מורה להיתר", ולמה סירב לקבל מידו של כ"ק ה'דברי 
יואל' מסאטמאר סכום כסף?  קטעים נבחרים מהספר, בפרסום ראשון

)))

אלי שניידר

בימים אלו יוצא לאור ספר מיוחד לאור לזכרו של מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל בעל השבט הלוי, 
"רב  הדופן,  יוצא  בספר  להסתלקותו.  שנה  תחול  ספורים,  ימים  בעוד  הקרוב,  הסדר  שבליל 
רבנן", מביא המחבר הרב יעקב הייזלר שליט"א, שישים רשימות ממה שכתבו במיוחד עבור 
הספר הייחודי, תלמידיו הקרובים ביותר ובני משפחתו של ה'שבט הלוי', ובהן עובדות בפרסום 

ראשון, הליכות ומנהגים שונים שראו וחוו במחיצתו.
"כל ישראל" מגיש בפרסום ראשון קטעים נבחרים מתוך הספר הייחודי. 

התורה משוש חייו
מרשימות הגרמ"ש קליין שליט"א

זי"ע  רבינו  היה  ממש  ימיו  לאחרית  ועד  מנעוריו 
שקוע כל כולו בתורה מתוך יראת ה' טהורה.

לתורה  אהבתו  אודות  רבות  ולכתוב  להאריך  ניתן 
מס'  בזה  אציין  אולם  כלל,  ושובע  גבול  ידעה  שלא 

עובדות מהן ניתן ללמוד על הכלל כולו:
הרבנית  בזיוו"ר  שרעייתו  בתקופה  כיצד  זכורני, 
שראה  ורבנו  דווי,  ערש  על  בביה"ח  שכבה  ע"ה 
בייסוריה והצטער מאד ממצבה הקשה, בא למסור את 
למרות  וזאת  מיוחדת,  במסירות  הזמן  פתיחת  שיעור 
ניכרת  ולחוץ ביותר, בתחילה הייתה  שהיה אז טרוד 
עליו ההתאמצות להתרכז בסוגיא מחמת המצב שבו 
היה שרוי, אמנם, לאחר דקות ספורות כבר צלל לתוך 
מימה של תורה בהתלהבות עצומה ומסר שיעור ארוך 
עולם  שוכח  כשהוא  שעות  כשתי  מהרגיל,  בהרבה 
איך שהתוה"ק מהווה  עליו בחוש  ראינו  אז  ומלואו, 
האמיתית  חיותו  היא  וכי  ועידוד  תחייה  טל  עבורו 
בסיומו  ורק  בעליה,  תחיה  והחכמה  הכתוב:  כמאמר 
של השיעור ניכרה עליו חולשה רבה ואפיסת הכוחות.

לולי תורתך שעשועי
כאשר עבר רבינו ניתוח לפני כ-י"ח שנים, התקשה 
בלימוד,  להתרכז  הניתוח  לאחר  הראשונים  בימים 
והיה בוכה ומצטער: 'וכי בשביל לא ללמוד עשיתי את 
הניתוח'?! באותם ימים חשש מאוד והדאגה הטרידה 
יוכל לשוב לעמל התורה  לא  את מנוחתו, שמא ח"ו 
בעיון כראוי. וכאשר בא לפניו אז ר' מנדל רובין הי"ו 
תורתך  'לולי  המפורסם:  הניגון  את  הכינור  עם  וניגן 
מרוב  דמעות  עיניו  זלגו  בעניי',  אבדתי  אז  שעשועי 
התרגשות, והתבטא: 'אכן לולי התורה אין לי כלום'!.
לא  כיצד  ויום,  יום  בכל  רבינו  אצל  ראינו  כזאת 
חש כלל לנעשה סביבו. פעמים אין ספור כשנכנסתי 
העצומה  שקיעותו  מחמת  לכך  לב  שם  לא  לחדרו 
הוראה  בבית  פעמים שהיו מחכים  התוה"ק.  בלימוד 

לפסקיו, והיה מהצורך להתקרב עוד ועוד עד אשר יחוש וירגיש כי נכנס אי מי אל חדרו.
עוסק  כשהוא  ראיתיו  והנה  רבינו  של  לחדרו  נכנסתי  שנים  כמה  לפני  כאשר  הווה,  עובדה 
בחזרה על טור ובית יוסף בהל' טריפות, תמהתי לעצמי שהרי רבינו לא עסק בשנים האחרונות 
בנושאים אלו כלל. כשהרגיש רבינו בתמיהתי, אמר לי בהאי לישנא: 'וכי אתה חושב שבשמים 
לא בוחנים על ההלכות הללו?!'... כמה מאפיין הדבר את רבינו, שכל דיבורו ומחשבתו היו 
לשם שמים! וכמה מאפיין דבר זה את רבינו שבכל עת מצוא דיבר לא הרף על חובת הלימוד 
לחזור  'לחזור  הוא  בתורה  ההצלחה  שיסוד  ממנו,  לשמוע  זכינו  פעמים  וכפי שכמה  והחזרה, 

ושוב לחזור!'.

בקי מופלא
בבלי  הש"ס  בכל  מופלא  בקי  היה  רבינו  ואכן 
ממש,  המתגבר  וכמעין  בוריו  על  וכו'  וירושלמי 
בשנת  הפורים  ביום  כי  התלמידים  מחשובי  שמעתי 
עילאה  בחדוותא  שרוי  היה  רבינו  כאשר  תש"כ 
דפים  בע"פ  לצטט  החל  היום,  כמצוות  ובגילופין 
מסוימים מכל מסכתות הש"ס כאשר התלמידים ערכו 
לו כעין מבחן ושאלוהו כגון: על דף י' בכל מסכתות 
להם  ענה  ורבינו  בדיוק,  העמוד  מתחיל  איך  הש"ס 
המשיך  וכך  י',  דף  מתחיל  איך  מסכת  אחר  מסכת 
מציין  והיה  התלמידים  שאלת  לפי  בקיאותו  להפגין 
בכל דפי הש"ס ממש איך מתחיל אותו עמוד בדיוק 

כשהוא קולע למטרה במהירות.
רבינו לא סבל מעודו את אלו המשכימים מאוחר. 
נלוויתי  כאשר  אחד  יום  של  בבוקרו  הווה  עובדה 
ב'זכרון  המקווה  כשרות  את  לבדוק  בבוקר  לרבינו 
בבוקר  תשע  בשעה  שיוצא  אברך  וראה  מאיר', 
כ"כ  הולכים מאוחר  'איך  רבינו  עליו  צעק  מהמקוה, 
למקוה'?! האברך התנצל שכבר התפלל והלך למקוה 
למי  להעיר  רגיל  היה  לא  שרבינו  ואף  הכולל,  לפני 

שאינו מכיר, אולם דבר זה בער לו בעצמותיו.
התקשתה  שבתם  אחת  במשפחה  הווה  עובדה 
בשידוכים, והציעו להם בחור טוב, אבל היה לבחור 
שאשאל  ממני  וביקשו  מאוחר,  בבוקר  שקם  חיסרון 
את רבינו האם לגשת לשידוך זה, ואמרתי להם שאני 
בכל  אולם  זה,  על  בבירור שרבינו מאד מקפיד  יודע 
זאת ביקשו ממני לשאול, וכאשר שאלתי את רבינו את 
ואף  לשידוך שכזה,  להסכים  רבינו  רצה  לא  השאלה 
מיסודי  זה  בעלמא,  'חסרון'  זה  'אין  ואמר:  התבטא 

היהדות'!
דבר מעניין שמעתי מרבנו לפני שנים רבות )ביום 
הפורים תשכ"ח(, שישנם ב' סוג ראשי ישיבות. האחד, 
הוא ראש ישיבה שמכין היטב את שיעורו ומוסר אותו 
לתלמידיו כראוי. השני, הוא ראש ישיבה שהכין את 
הוא  השיעור,  לפני  היום,  ואילו  אמש,  כבר  שיעורו 



ז' בניסן תשע"ו 15/4/16 26

בדמעות  בהכנעה,  תהלים  פרקי  מספר  ואומר  תהלים  ספר  לוקח 
ובתפלה לפני הקב"ה, שדברי התורה יכנסו ללבבות התלמידים, 
רבינו  והתבטא  ויראה.  ייפתחו לקבל תורה  ושלבבות התלמידים 

שהשני הוא ראש ישיבה אמיתי!
קר  מקוה  רק  היה  כאשר  ויותר,  שנה  כארבעים  מלפני  זכורני 
שחרית,  טבילת  על  רבינו  הקפיד  )כידוע  מאיר'  'זכרון  בשכונת 
הן בחורף והן בקיץ במקוה טהרה כל ימיו, עד ערוב ימיו ממש(, 
אף  על  במקוה,  טובל  שוב  היה  השיעור,  מסירת  לפני  שלעיתים 
שכבר טבל בבוקר. בזריזותו האופיינית לא עברו שתי דקות והוא 
לקבלת  דרך  עוד  במקוה  הטבילה  היתה  לדידו  בחוץ,  היה  כבר 
התפילה שדברי התורה יכנסו ללבבות התלמידים. פעם אף אמר: 
יכנסו בלבות  'הלא צריך אני סייעתא דשמיא מיוחדת שהדברים 
התלמידים, ואולי זכות הטהרה תועיל יותר שדברי התורה יחדרו 

יותר בלבות התלמידים!'

איש השלום
רבינו זי"ע היה איש שלום באופן מבהיל. בכל שנותיו השתדל 
לא לנקוט צד במחלוקות כל שהן, ואף סבל רבות מזה שכל צד 
צד  פעם  אף  ליטול  שלא  התעקש  הוא  אולם  לצדו,  שיהיה  רצה 
נוראה  מחלוקת  שהיתה  המופלגת  זקנותו  בימי  ואף  במחלוקת. 
בענין ציבורי כלשהו הנוגע ליסודות הדת בין שני גדולי ישראל 
נסע  והבין שיכול לצאת מכשול חלילה מעצם המחלוקת,  זצ"ל, 
שהוא  שאפשר  שאף  לו  והבהיר  זה  בענין  שהקל  לגדול  בעצמו 
ואכן חזר בו  זה עלול להיות הרס לדור ח"ו  צודק בהלכה, מ"מ 
ושקטה הארץ, ואמרו לי כמה ת"ח מבני אותה העדה שגדול זה 
היה מורה דרכם, שרבינו הציל את רבם מבזיון עצום שהיה עלול 
להשפיע על כל שומעי לקחו, חלילה, אילולי אותו מאמץ שטרח 
כולו  הדור  את  הציל  הוא  שלמעשה  כך  השלום,  למען  אז  רבינו 

ממחלוקת נוראה.

מסירות להרבצת תורה
מרשימות הגרי"מ שטרן שליט"א

מו"ר זכה לדבר שרק יחידי סגולה ממש זוכים לכך, והוא למסור 
שיעורי תורה והלכה לתלמידיו הן בישיבה והן בבית מדרשו עד 

שנותיו האחרונים בהיותו למעלה מגיל המאה לחייו.
אני זוכר מלפני שנים רבות כשהרבי מבעלזא שליט"א עשה בר 
מצוה לבנו יחידו הרה"צ ר' אהרן מרדכי שליט"א, והגרא"מ שך 
שאינו  שך,  הגרא"מ  אמר  כשהגיע  לשמחה.  במיוחד  הגיע  זצ"ל 
שיעור  למסור  ממהר  והוא  היות  רב,  זמן  בשמחה  לשהות  יכול 

בישיבת פוניבז'.
נכנסתי למו"ר וסיפרתי לו זאת, והיה זה כשהגרא"מ שך כבר 
היה בגיל 94. מו"ר פרש ידיו בכזו חדוה באומרו: זכיה כזאת של 
יהודי, שבגיל 94 עוד זוכה למסור שיעור בעיון לבני ישיבה, אני 

עוד לא שמעתי כדבר הזה, איזו זכיה מיוחדת!
למעלה  זכה שבהיותו  זי"ע  אומר שמו"ר  אני  להנ"ל,  בהתאם 

מגיל מאה עוד מסר שיעורים ב'פרישקייט' מיוחד, דבר שכמעט 
ולא נשמע כמותו.

זכורני כי בשנת תשס"ו, כאשר חזר בחודש אב בשעות הצהריים 
משהותו באוסטריה מסר כבר בערב את שיעורו השבועי הקבוע, 
שישי  ביום  ולמחרת   ,93 כבן  מופלג  בגיל  שהיה  למרות  וזאת 

בבוקר אף מסר כבר שיעור עיון לבחורי הישיבה.
דבר נוסף שברצוני לציין המעידה על דבקותו הגדולה בתורה: 
אני הורגלתי כל פעם כששב מחו"ל למסור לו שלום עליכם, אלא 
נכנסתי  יומיים  וכעבור  אליו,  להגיע  הספקתי  לא  הנ"ל  שבפעם 
לחדרו, ושאלתיו איך היה באוסטריה, והוא ענה לי בפשטות 'מיר 
זענען שוין טיף אין די ארבעט' )'הנני כבר עמוק בעבודה'(. כאילו 
בעומק  נמצא  כבר  והוא  אוסטריה  על  אותו  שואלים  מה  אומר, 

העבודה במלאכת הקודש של הרבצת תורה.

טהרת המקוה
ברצוני לציין, שרבינו לא וויתר על טבילת מקוה כל יום לפני 
התפילה ולא עבר עליו יום בלי טבילה ולפעמים אף יותר מפעם 
בטבילה  עצמו  היה מטהר  לחייו  בגיל המאה  גם  כך  ביום,  אחת 
בציפור  שהיה  מהדברים  אחד  זו  בטהרה  תורה  ביומו,  יום  מדי 
זכורני,  התפילה.  קודם  לטבול  לתלמידים  גם  השפיע  וזה  נפשו. 
מיד  מאבלותו  כשקם  השביעי  ביום  ע"ה,  אשתו  על  באבלות  כי 
בצהריים הלך למקוה כדי שלא יעבור עליו יום ללא טהרה במקוה.
במידות  בירכו  הקב"ה  הנאצלות.  במידותיו  רבינו  היה  מיוחד 
מיוחדות, הוא נולד בטבע כבעל מלכות השולט על מידותיו. אנו 
הרגשה  לנו  נתן  שהוא  לישיבה  בואנו  מאז  הרגשנו  כתלמידים 
ולא מצאנו  זרוק מרה בתלמידים כמעט  אבהית, את הביטוי של 
אצלו, רק לעיתים נדירות. כך נהג גם במבקשי ברכותיו, שלא היה 
אומר מילה או שנים להיפטר מהמבקש, אלא היה מאריך בברכה 

לכל אחד ואחד לפי רוחו בכל לבו.
לי שהזמינו אותו השבוע  סיפר  בתחילת חודש חשון תשמ"א 
לבוא לירושלים לפתיחת הזמן של כולל שומרי החומות לדרוש 
שגם  ההזמנה משום ששמע  קיבל  לא  אבל  התורה,  חיזוק  בענין 
הגאב"ד בעל ה"מנחת יצחק" זצ"ל אמור להיות שם בין הדורשים 
וחשש שמא יגיע מזה פחיתת כבוד להרב ווייס זצ"ל שכבר היה 

לעת זקנתו ולא היה נמנה בזקנותו על הדרשנים המופלגים...
עובדא הוה, שאדמו"ר אחד מחה על מה שפתחו בעירו שטיבל 
של חסידות... בטענה שזה יגרום לו נזק וכו'. ע"ז התבטא רבינו, 
אחת  בשבת  הולך  היה  למחות  ובמקום  אחרת,  נוהג  היה  שהוא 
היה  וכן  וכדומה,  ומנדב להם ש"ס  לשטיבל ההוא להתפלל שם 
אומר להם איזה דברי חיזוק וכיו"ב ועי"ז גם השונאים היו נהפכים 

במהרה לאוהבים.

שלט דיגיטלי בשבת
זמני  על  ומראה  שמהבהב  דיגיטלי"  "שלט  על  נשאל  רבינו 
לשימוש  לביהכ"נ  להביאו  ראוי  האם  וכו',  בביהכ"נ  התפילה 

לתועלת המתפללים, וענה שיש להימנע מזה ואין להרשות זאת, 
והוא אף ראה בזה זילותא בשבת ועובדא דחול.

יכבה  שלא  הפעלה  זמן  להאריך  כגון  שבת  שעון  הזזת  בענין 
זיזי  את  להזיז  שמתירים  פוסקים  יש  ההפסקה,  זמן  להאריך  או 
החשמל  אם  כגון  הקיים.  המצב  את  להשאיר  כדי  השבת  שעון 
דולק, לדעתם מותר להזיז זיזים שבשעון ע"מ שהשעון לא ייכבה 
את החשמל ויישאר דלוק. או להיפך, אם החשמל מכובה, וחפץ 
שיישאר מכובה, לדעתם מותר להזיז את הזיזים שלא יידלק. אמנם 
דעת רבינו היתה לאסור, למרות שלפי הלכה יתכן שמותר, אבל 
הוא התבונן מה עלול לקרות בהיתר זה. איזה מכשולות עלולים 
לצאת. יתכן שבני ביתו בפרט הקטנים לא יידעו את הכלל שמותר 
להאריך את המצב הקיים, ואזי יבואו לשנות ולהקדים את ההדלקה 
או להקדים את הכיבוי. וכשיעירו להם יגיבו: 'הלא ראינו את אבינו 
עושה כן בשבת'. או שעלול לפעמים כשהשעון כבר עומד כבר על 
'זיז' האחרון שאמור כבר להיכבות, ובזה שרק נוגע בשעון עלול 
לקרב את הפעולה בהזזת כל שהוא, נמצא מחלל שבת. הוא ראה 
את ההיבט, מה עלול לצאת מכל פסק הלכה. כמו"כ היה מתנגד 

להפעלת מעלית שבת, כיון שראה בזה זילזול ופירצה כנ"ל.
העולם  כל  כבר  כאשר  לחייו,  התשעים  בגיל  כבר  בהיותו  גם 
התורה,  מכמני  בכל  המוחלטת  ושליטתו  גאונו  הדר  מפני  רעש 
וכבר התפרסם כפוסק הדור שמכל העולם כולו פנו אליו בשאלות 
בד' חלקי השו"ע, היה חוזר על תלמודו, ולא אחת היה אומר לבני 
מה שלמדתי".  כל  אחרת אשכח  ולחזור,  לחזור  חייב  "אני  ביתו 
לצורך זה היה לו שו"ע קטן, שבו רק דברי המחבר הרמ"א ובאר 
חוזר שוב  היה  וממנו  מג"א  או  והש"ך  הנו"כ הט"ז  וללא  היטב 

ושוב על עיקרי ההלכה בתור חזרה.

להודות ולומר "איני יודע"
פעמים רבות שמעתי את רבינו אומר בלשון 'איני יודע' או 'צ"ע' 
כיו"ב מסופר, דהגר"ח  ויש לשקול הדבר'.  'אין הדבר פשוט  או 
מבריסק זצ"ל שלח פעם שליח מיוחד להגרח"ע גרודזניסקי זצ"ל 
הגרח"ע  לפליאת  "מומחה",  הוראה  מורה  מוילנא שהוא מחפש 
יהיה  הסביר השליח שהמומחיות הנדרשת היא שהמורה הוראה 

מסוגל לומר את המילים "טעיתי" או "איני יודע".
רבינו סיפר ששאל פעם שאלה הלכתית את החזו"א וענהו "איני 
דכולא  מרא  היתכן  בתמיהה:  עליו  הביט  זאת  כששמע  יודע", 
יודע  וענהו שאיני  תלמודא עונה כך? החזו"א הרגיש בתמיהתו, 

זה גם תשובה, שרב צריך לפעמים להשתמש עם לשון זה.
איסור  לא  בזה  אומר  'איני  בלשון  עונה  היה  אחת  לא  כמו"כ 
מקום  יש  הדין  שמצד  שאף  שכוונתו  משתמע  והיה  היתר',  ולא 
להתיר אבל אינו רוצה ליתן פסק מפורש להתיר, ולפעמים זה היה 
בבחינת דאף שמצד הדין יש מקום למיקל על מנת לסמוך, אבל 

הדבר אינו פשוט ולכן אינו רוצה לפסוק כן להדיא.
הנהגה זו שלא תמיד ענה ופעמים שאף התחמק וכדומה, ראינו 

)))

 "ימחול לי רבינו על כך שאינו רוצה לקבל "
את המעות, בהיות שחפץ אני שהקשר 
ביני לבין הרבי יהיה קשר של תורה 

ועבודת ה' ולא קשר של כסף, ולכן אינו 
חפץ לקבל את הסכום"

בקביעת מזוזה לישיבתו

כינוס תורני ביחד עם מרנן הזחון איש והגרא"א דסלר זצוק"ל. כמו"כ נראה יושב הרב יצחק גרשנטקורן ז"ל ר"ע ב"ב
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אם  לרבים,  הדפיס  שכבר  בדבר  גם  אלא  בהוראה  רק  לא  אצלו 
אח"כ ראה שטעה לא היסס מלחזור מזה. בין המקומות שנהג כן, 
מצינו בשו"ת שבה"ל )ח"ח סימן קסו(, בדין יין הפוטר כל מיני 
משקה. שנשאל מה הדין אם זה פוטר מי שלקות, ופסק למעשה 
שגם זה נפטר ע"י ברכת היין. אחר זה ראה שזה נגד המג"א וכתב 
בספרו בזה"ל: "ולא ראיתי אז דברי המג"א הנ"ל וכו', איברא אין 
לראות  יכולים  זה  מלשונו  הנה  וצ"ע".  כלום  המג"א  דברי  אחר 
גדלות בהנהגתו הנ"ל של "טעיתי" שלא בש מלכתוב "ולא ראיתי 
דברי  אז  הודה בפה מלא שנשמטו ממנו  דברי המג"א" אלא  אז 
גדול  יסוד  וזה היה אצלו  דין אמת לאמיתו,  כדי שתצא  המג"א, 

בהוראה.
פעם סיפר, ששמע מהגר"ע סופר זצ"ל גאב"ד פרשבורג שקיבל 
מאבותיו בשם החת"ס, דמצוי בעיר וקהילה שישנם דברים שאינם 
והתנהלות  הרבים  צרכי  כי  שותקין,  זה  על  ומ"מ  לכתחילה  כ"כ 
העיר קשה מאד לסדר את הדברים שיהיה הכל נעשה באופן חלק, 
צריכה  רב  של  לכתחילה  הוראה  אבל  לשתוק.  מוכרחים  ולכן 

להיות על פי הלכה ולא הוראה של בדיעבד.

השתמשות במאגרים תורניים
על  חיבור  ת"ח שערך  איזה  ממני  ביקש  פעם אחת  כי  זכורני, 
ראו  ובחיבור  מרבינו,  הסכמה  לו  להביא  שאשתדל  מסוים  ענין 
בקיאות עצומה ורחבה שלא כדרך הרגיל, וכשהראיתי את החיבור 
לרבינו והביט בו קצת הפטיר ואמר כנראה שמחבר זה כל לימודו 

וידיעתו הוא מהמחשב ולא רצה ליתן הסכמה על זה.
כן זכורני, שפעם ביקרתי אצלו בחוה"מ ודיבר מדרך הלימוד 
שצריך  ואמר  וכו'  מחשבים  עם  שמשתמשים  הזמן  וממחברי 
דבריו  בין  אמר  ואז  קדמונים,  ופוסקים  הראשונים  על  לבנות 
כמתאונן: "לצערנו הינט די משנה ברורה איז גיווערן א ראשון" - 
היום לצערנו המשנה ברורה נעשה 'ראשון'. וראו שאין דעתו נוחה 
מזה דאף שהמ"ב זכה להתקבל בכל תפוצות ישראל, מ"מ לא סגי 

לבנות עליו אלא צריך להתייגע היטב בדברי הראשונים.

עם ה'דברי יואל' מסאטמר
הרה"ק  את  לבקר  נכנס  בארה"ב,  שכשהיה  לי,  סיפר  פעם 
וכידוע היה מכין בחיקו חבילת שטרות דולרים,  זי"ע,  מסאטמר 
אר"י.  ועניי  לבני  במיוחד  לבקרו,  שהגיעו  לאלו  להעניק  כדי 
בביקורו של רבינו, הוציא הרה"ק מסאטמר חבילת שטרות בכדי 
להעניקם עבורו, אולם כשהושיט לו הרה"ק מסאטמר את חבילת 
כך  על  רבינו  לי  "ימחול  באומרו:  לקחתם,  אבה  לא  השטרות, 
ביני  שהקשר  אני  שחפץ  בהיות  המעות,  את  לקבל  רוצה  שאינו 
לבין הרבי יהיה קשר של תורה ועבודת ה' ולא קשר של כסף, ולכן 
אינו חפץ לקבל את הסכום". סיפור זה מראה על טוהר הנפש של 

רבינו זצ"ל.
שיש  ענין  על  מסאטמר  מהרה"ק  ששמע  לי,  סיפר  בהזדמנות 
לפעמים סתירה בין שו"ת הרא"ש לבין פסקיו, די"א דהעיקר הוא 
התשובות שהם נכתבו הלכה למעשה, אבל דעת הרה"ק מסאטמר 
אחר  לפעמים  נמשך  ד'ֵמשיב'  משום  הפסקים,  זה  שהעיקר  היה 

סברת השואל אבל הפסקים נכתבו בלי שום נטיה והם עיקר.
בסאטמאר  להתגורר  מסאטמר  הרה"ק  שכשבא  סיפר,  עוד 
והאב"ד שם היה הגה"ק רבי יהודה גרינוולד זצ"ל בעל ה"זכרון 
יהודה", והרה"ק מסאטמר היה אברך ומ"מ היו לו כבר חסידים 

כאשר התנהג ברבנות, ובאו אליו לרבי יהודה כמה אנשים בטענה, 
מדוע הוא שותק על זה הרי זה גורע מכבודו ומעמדו, וענה להם 
ר' יהודה: "הנה בעירנו, באים לגור כל מיני אנשים, בעלי עגלות 
וריקים ופוחזים, וע"ז אף אחד לא בא לומר שאצא נגדם, וכשבא 

'ערליכער איד' על זה מבקשים ממני שאתנגד ח"ו?

נקיות וישרות
וענין היתה  ובכל דבר  ומתן  ענין הישרות במשא  הקפדתו על 
במה  במאומה  נגע  לא  כאשר  בנגיעה,  נקיותו  מידת  כן  למופת, 
שלא היה נקי לגמרי, וכן לשון דיבורו היה צח ונקי, באופן מרומם 

ונעלה.
שאלתיו פעם בענין אברך שהיה רשום בכולל וקיבלו בעבורו 
ואח"כ עזב האברך את הכולל אך עדיין  קצבה ממשרד הדתות, 
המשיכו לקבל בעבורו את הקצבה, והיה ויכוח בין הנהלת המוסד 
לאברך, הנהלת המוסד טענו שזה מגיע למוסד ואילו האברך טען 
שהוא זכאי למלגה, וקודם שנכנסתי למרן זצ"ל דיברתי בדבר עם 
עוד מורי הוראה ורבו הדעות בזה כיצד לנהוג למעשה, זה אמר 

בכה וזה אמר בכה ושלישי אף צידד שיתחלקו בכסף.
אולם, כאשר נכנסתי למרן והצגתי את השאלה עם צדדיה בכדי 
לשמוע את חוות דעתו, מיד במושכל ראשון שלו השיב ואמר לי: 
"צריך להחזיר את כל הכסף למדינה"! ויש לציין שהשתוממתי כי 
לא נשמע מאף רב שדן בזה כן, מזה יש ללמוד את גודל נקיותו 
בממון שאינו שלו. ואכן, המעיין ב'שבט הלוי' יווכח איך שרחקה 
נפשו מכל דבר שאינו ישר ונקי בתכלית היושר והנקיות, ואפילו 
שהיה לזה צדדי היתר בהלכה; דבר זה עובר כחוט השני בהרבה 

מתשובותיו.
אפילו גדולי תורה שבאו באקראי לווינה, היה מרן זצ"ל עוקב 
אחרי תהלוכותיהם ומקבל לקח תורה מפיהם, כפי ששמעתי ממנו 
זצ"ל בהזדמנות מסוימת שזוכר שיעורים שמסר הג"ר משה מרדכי 
אפשטיין זצ"ל ר"י חברון בכמה מקצועות בתורה. התפלאתי, מתי 
ושאלתיו  עוז,  הרהבתי  שיעורים?  לשמוע  חברון  לישיבת  הגיע 
בוינה  שהה  אפשטין  שהגרמ"מ  זוכר  שהוא  לי  והשיב  כך,  על 
במשך כמה חדשים לאחר פרעות תרפ"ט לצורך הבראתו, וכך זכר 
היטב כל תהלוכותיו. מרן הוסיף ותיאר, שזוכר איך שרב הקהילה 
הגר"י פירסט זצ"ל, מסר את מקומו בביהמ"ד הגדול בשיף-שוהל 
בתקיעת  ה'בעל-מקריא'  להיות  כיבדו  ואף  אפשטיין,  להגרמ"מ 

שופר בביהמ"ד הגדול.

עובדה פלאית בנפטר 
מרשימות הגרש"א שטרן שליט"א

סיפור מדהים ביותר, שמראה על דרגה עילאית מיוחדת במינה, 
היה כשנשאל שאלה חמורה מהגרי"ד גרוסמן שליט"א רבה של 
מגדל העמק, כשישבתי בבית ההוראה בזכרון מאיר, אודות יהודי 
חילוני שהיה דר שנים רבות במגדל העמק וירד להתגורר בחו"ל, 
לאחר מספר שנים נחלה במחלה קשה מדבקת ביותר וציוה לפני 
מותו שברצונו להיקבר בעירו מגדל העמק, עקב המחלה המדבקת 
מאד הניחוהו החברא קדישא שם בארגז העשוי מפח ועוד ארגז 
המדבקת  במחלה  נחלה  שהנפטר  בהדגשה  עליה  וכתבו  מעץ 
פחדו  הכיתוב  את  הח"ק  וראו  לאר"י  הארון  כשהגיע  הקשה, 
להתעסק בנפטר והכניסוהו לקברו בבית הקברות שבמגדל העמק 
יחד עם הארונות שהיה מונח בהם, לאחר ימים ספורים בא בחלום 
אין  כי  הארונות  מן  שיוציאוהו  בפניהם  והתחנן  לילדיו  הלילה 
לו מנוחה, וחזר ונשנה החלום המבעית הזה פעם נוספת, הבנים 
השיחו את דאגתם לפני הרב גרוסמן שליט"א ששטח את השאלה 

בחרדה קמיה רבינו ושאל מה עליו לעשות במקרה מעין זה.
לו  ואמר  השיב  מכן  ולאחר  קצר,  לזמן  דומיה  נאלם  רבינו 
לנפטר,  מתחת  שיגיעו  לעומק  עד  הקבר  בצדי  לעומק  שיחפרו 
ויוציאו מן הצד את תחתית הפח והעץ, או לפחות יעשו בו חורים 
יבוא  בכדי שיהא חיבור בין המת לעפר הארץ, והוסיף "ואז לא 
היו  נוכחים בכל מהלך הדברים האלה  יותר בחלום". אלו שהיו 
קול  בת  מעין  לשמוע  הזה,  המו"מ  מן  ביותר  ונרגשים  נפעמים 
מעולם האמת המעידה בבירור על השארת הנפש, ועל עוז רוחו 

של רבינו בפסק ההלכה לאמיתה.

מותר להערים על השלטונות?
מרשימות הגר"נ אורטנר שליט"א מלוד

חברות  רשויות,  לגבי  לעצמם  המתירים  שיש  שאלה  בנידון 
ביטוח וכדומה לא לכתוב במילוי הטפסים את כל האמת, בלשון 
המעטה. אמר לי מרן: לאנשים כאלה כאשר הם באים אלי, אני 
כשותף.  אותי  תקח  אל  גנב,  להיות  רוצה  אתה  אם  להם:  אומר 
אלס  נישט  מיך  נעם  גנב,  א  זיין  ווילסט  דיא  "אויב   – ובלשונו: 

א שותף".
שהיא  נאמר  שעליה  אמיתית,  תורה  מדעת  אנו  רחוקים  כמה 
היפך דעת בעלי בתים. אבל מרן זי"ע הביע את דעתו כידוע, בלי 

לחשוש ממה יאמרו אחרים.


 כמה מאפיין הדבר את רבינו, שכל דיבורו "
ומחשבתו היו לשם שמים! וכמה מאפיין 

דבר זה את רבינו שבכל עת מצוא דיבר לא 
הרף על חובת הלימוד והחזרה, וכפי שכמה 
פעמים זכינו לשמוע ממנו, שיסוד ההצלחה 

בתורה הוא 'לחזור לחזור ושוב לחזור!

במסירת שיעור בשנים הראשונות ליסוד הישיבה

בכינוס תורני בישיבת חוג חת"ס ב"ב, רבינו יושב ליד הגר"י לנדא זצ"ל גאב"ד בני ברק. נואם: הגרי"ש אונגר זצ"ל ראב"ד חוג חת"ס - ב"ב
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למעלה מיובל שנים לאחר שהוצא להורג 
להפעיל  ממשיכה  ישראל  בדמשק, 
של  עצמותיו  את  להעלות  ע"מ  לחצים 
המרגל הישראלי המפורסם ביותר בכל 
הזמנים, אלי כהן  במפגש בין הנשיא 
ריבלין לנשיא רוסיה פוטין במוסקבה, 
מעמיתו  הישראלי  הנשיא  ביקש 
הרוסי לנצל את הנוכחות הצבאית ואת 
התלות של אסד בו כדי להביא לקבורה 
בישראל את המרגל הישראלי    וגם: 
לאחרונה,  שנחשפו  חדשים  גילויים 
להחדיר  כהן  הצליח  כיצד  מגלים 
לסוריה מכונית עמוסה בציוד ריגול

שבתאי פוגל

היכן קבור

המרגל?



29 ז' בניסן תשע"ו 15/4/16
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יותר  פועלת  ישראל  אחרי,  שנה  מ-50  מעלה 
מתמיד להעלות ארצה את עצמותיו של המרגל 
אחרי  חודש  הזמנים.  בכל  המפורסם  הישראלי 
ביקורו של נשיא המדינה ראובן ריבלין במעונו 
מתברר  פוטין,  ולדימיר  רוסיה  נשיא  של 

שהפגישה עסקה גם בזה.
בחודש  במוסקבה  הנשיאים  בין  בפגישה 
ולדימיר  רוסיה  מנשיא  ריבלין  ביקש  שעבר, 
פוטין לנצל את הנוכחות הצבאית שלו בסוריה 
אלי  המרגל  של  עצמותיו  להעלאת  להביא  כדי 

כהן לקבורה בישראל. 
העובדה  בעקבות  כי  כעת  מקווים  בישראל 
שהרוסים מהווים את קרש ההצלה המרכזי של 
משטר אסד, יהיה להם קל - אם ירצו - לשכנע 
הפרשה  את  סוף  סוף  לסיים  הסורי  הנשיא  את 
ההיסטורית. לפני הפגישה קיבל ריבלין תדרוך 
לו  הועברה  שבמסגרתו  הביטחון,  ממערכת 
כהן,  נדיה  כהן,  אלי  של  האלמנה  של  בקשתה 
את  לבדוק  והבטיח  האזין  הרוסי  הנשיא  פוטין.  מול  העניין  את  להעלות 

הדברים.

מאמצים בלתי פוסקים

המרגל הישראלי אלי כהן ריגל בסוריה מתחילת שנות ה-60', עד שנתפס 
 - האזרחים  מלחמת  במהלך  כולל   - שנים  במשך  ב-1965.  להורג  והוצא 
לפני  עצמותיו.  את  להעלות  כדי  אפשרי  ערוץ  בכל  ישראל  מדינת  פועלת 
קרוב לעשר שנים ביקש ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט מנשיא טורקיה 
רג'פ טאיפ ארדואן, שהיה אז קרוב מאוד לאסד, לסייע בעניין. ארדואן אף 
העביר מכתב מנדיה כהן לאסד, ולפי הדיווחים שהגיעו לירושלים הנשיא 

הסורי ענה בעל פה כי "זה לא הזמן".
לפי  האמריקני.  הממשל  התערבות  את  פעמים  כמה  ביקשה  אף  ישראל 
פרסומים, ראש הממשלה אף שלח את מקורבו רון לאודר לאסד בסוף 2010 

כדי לשכנעו לאפשר את העלאת עצמותיו של כהן. 
בעקבות פרסום נושא הפגישה בין ריבלין לפוטין, אמר השבוע אלמנתו 
של אלי כהן, נדיה כהן: "יש לנו הערכה רבה מאוד לנשיא ריבלין ואנחנו 
כולנו תקווה שאולי הפעם זה יצליח. אני מקווה שהפנייה לפוטין תצליח. 
בכל מקרה אין לנו מה להפסיד. כל אישיות או כל גורם שיכול להשפיע – 
אני אשמח מאוד. זה יוריד מאיתנו חלק מהאבל והתענית שאנו חווים יום-

יום. אני חושבת שלהביא את אלי לישראל זה ממש כמו מפגש חי".
את  לגלות  בסוריה  רבות  אפשרויות  יש  היום  כהן,  נדיה  של  לדבריה 
עצמותיו של אלי כהן, שעד היום לא ידוע היכן נטמן, אבל למרבה הצער אף 

גורם לא הצליח עד היום להשפיע על הסורים.
במישורים  גם  אלי  של  בעניינו  רבות  פעל  דגן  מאיר  המוסד  "ראש   
חשאיים", סיפרה אלמנתו. "דגן ניסה לפעול עם רצון גדול ושאיפה שעוד 

בתקופת כהונתו אלי יגיע לקבר ישראל. הוא עשה הרבה מאוד מאמצים".
כהן סיפרה שהסורים טענו בעבר כי הם לא יודעים את המקום המדויק 
שבו קבור כהן, שכן באותו מקום סללו כביש ונבנתה שכונה חדשה, "אבל 
יודעים בדיוק איפה אלי  אנחנו לא מאמינים להם. אנחנו משוכנעים שהם 

קבור".
כהן אמרה השבוע לתקשורת כי ברור להם שריבלין הופך מאז בחירתו 
לנשיא כל אבן כדי למצוא את אלי כהן ולהעלות את עצמותיו. על התקווה 
עלול  שהוא  ויודעים  פוטין  את  מכירים  "אנחנו  אמרה:  בפוטין,  שנתלית 
לאכזב, למרות שיתכן שאולי המאמץ ישתלם לו מבחינת הקשר עם ישראל. 
ובכל מקרה, הפניה הזו חיממה לנו את הלב. לא איבדתי תקווה ולא אאבד 

עד שאעצום את עיניי.
עם  שנפגשים  טענו  בסיפורים.  הממשלה  אותנו  טייחה  רבות  "שנים 
אנשים ומזיזים דברים, אבל בסופו של דבר נודע לנו כי היו בידיהם שבויים 
ננטש  ואלי  הגופה,  את  להביא  כדי  בהם  השתמשו  לא  שהם  מהמלחמות 
לגורלו בכפיות טובה נוראה. יש גורמים שנפגשו עם אנשי מפתח סוריים 
היו הרבה החמצות מצד המוסד ברשותו של מאיר עמית,  דבר.  ולא עשו 
בכח  אלי  את  שלחו  שלושתם  נוסף.  סגן  סומך,  ושמעון  סגנו  יריב  יוסקה 
למלכודת בתקופת ההלשנה, ואחרי מותו לא נלחמו כדי להביא את גופתו 

בשתי הזדמנויות שהיו, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום כיפור.
"כל הגנרלים של הסורים שנשבו יכלו להוות גורם מצוין לפתרון הפרשה 
בשל  אלי,  את  שיזכרו  רצתה  לא  שסוריה  כמו  דבר.  עשו  לא  במוסד  אבל 
חסר  שהיה  עמית  מאיר  כך  כבדים,  נזקים  להם  שעוללה  הריגול  פעילות 
ניסה לכסות על המחדל האישי שלו. השלישייה הזו, שכבר איננה  מצפון 
בחיים היום, שיתפה פעולה בכיסוי המחדל כלפי אלי, שהיה מרגל שהביא 
מידע שאף אחד מקודמיו לא הצליח להביא, ועד היום אנחנו נלחמים בהם. 
ניסו. אבל בעיקר  נתניהו שכן  וביבי  גורמים כמו תמיר פרדו  יש  במקביל, 
באירופה  והן  ערב  במדינות  הן  מסוימת,  אישיות  השאיר  שלא  דגן,  מאיר 

ובארה"ב, שלא פנה אליה כדי לעלות על עקבות אלי".

"אי אפשר להגיע אליו"

הפעם האחרונה בה אישיות סורית רשמית דיברה פומבית על נושא אלי 
כהן וקברו, הייתה לפני קרוב ל-10 שנים. בכיר סורי לשעבר אמר אז כי לא 
ניתן לאתר את קברו של אלי כהן, בשל העובדה כי באזור שבו נקבר כהן 
נסללו רחובות ונבנו בניינים. בראיון לרשת החדשות "אל-ערביה" אמר אז 
ברובע  נקבר  כהן  כי  מוסלי,  מונזר  לשעבר,  סוריה  נשיא  לשכתו של  ראש 

אל-מזה בדמשק. "מקום קבורתו נהפך אזור בנוי עם רחובות וגנים, 
של  לשכתו  ראש  שהיה  מוסלי,  אמר  אליו",  להגיע  יכול  לא  ואיש 

נשיא סוריה דאז, אמין אל-חאפז.
לפי הדיווח ההוא, מוסלי שוחח עם כהן זמן קצר לאחר שנתפס 
והובא לתחנת משטרה. השניים שוחחו כרבע שעה ובמהלך השיחה 
הודה כהן בהיותו מרגל, והתנצל על-כך. "הוא אמר לי שהריגול הוא 
איננו המקצוע שלו, וכי הוא לא עבד בכך מול שום גורם בישראל 
שנולד  מצרי  ממוצא  יהודי  צעיר  שהוא  אמר  הוא  לה.  מחוצה  או 
באלכסנדריה, וסיפר שגויס כדי לעבוד בסוריה במשך ארבע שנים".

ואמר  כהן,  את  אישית  הכיר  אל-חאפז  הנשיא  כי  הכחיש  מוסלי 
כי אף הנשיא עצמו חשד בסיפור הכיסוי של כהן. "הנשיא, שהיה 
בעברו קצין מודיעין, הטיל ספק בהיותו של כהן ארגנטינאי, וזאת 

בשל העובדה שהיו לו תווי פנים יהודיים", סיפר מוסלי.
הבכיר הסורי ניסה להמעיט מכוחו של כהן ומעשיו, וטען כי כל 
הסיפורים סביב כהן נופחו, וכי דווקא לא היה מרגל מוצלח כל-כך, 
כהן שלח  לדבריו,  סוריה.  עד למרכז העצבים של  שהצליח לחדור 
מידע כללי ולא איכותי כל-כך, כפי שנטען. "סיפור הריגול של כהן 
סוריה,  של  סודותיה  את  שהעביר  במרגל  מדובר  היה  כאילו  נופח 
וזאת כדי לפגוע במוניטין של סוריה. אבל אני קורא כעת לכל אלה 
שטוענים כך, שיפרסמו את מה שכהן דיווח לישראל, כדי שאנשים 

יוכלו לקרוא ולראות", אמר מוסלי.
נדיה, אלמנתו של כהן, דחתה, כאמור, את דבריו של מוסלי בנוגע 
למקום קבורתו של בעלה. "אני לא חושבת שעל בית קברות מקימים 
לי. אף מדינה לא תבנה  נראה  שכונת מגורים. מה שהוא אומר לא 
בתים ותסלול רחובות על בית קברות. אלי נמצא אצלם ואם הם לא 
יודעים איפה הוא קבור - שיחפשו אותו. רק הם יודעים איפה אלי 

נקבר. אני לא מאמינה להם ולא רוצה להאמין לדברים האלה".

CIA סיוע מסוכן

מסמכים  כהן.  אלי  על  חדשים  גילויים  התפרסמו  לאחרונה  רק 
שהגיעו לאחרונה לידי אחיו של המרגל הישראלי, חושפים כי כהן 
קיבל סיוע מצד סוכן CIA ומאיש ביטחון סורי, שאפשר לו להיכנס 

למדינה עם רכב עמוס בציוד ריגול. 
בינואר 1962 הפליג אלי כהן מאיטליה לביירות בדרכו לדמשק. 
שהפליגה  ספינה  על  עלה  כהן  היום,  עד  בארץ  שסופר  מה  פי  על 
מגינואה לאלכסנדריה ומשם לבירות. על הסיפון הוא התחבר למהגר 
אחר שאף הוא שב למולדתו. עם הגולה האלמוני לקח אלי "טרמפ" 
מבירות לדמשק כשכל ציוד הריגול שנועד להעברת מידע מסוריה 

ל

"
במהלך המשפט

עם חברו הטייס עדנאן אל ג'אבי

בבסיס חיל האוויר בסוריה

בפמלית הנשיא אמין אל-חאפט' יחד עם שר הפנים נור-אלדין אלאתאסי באוניבסיטת דמשק - 1964

מבקש את 
סליחתך יא כהן, 

יא אבו אדר, 
אבי המהפיכות 

והמהפכנים 
)המשורר 

מייחס לו את 
מהפכת הבעת' 
ב-1963(. אמנם 
השפלת אותנו 
עד עפר, הרסת 
את ביתנו לנצח, 

אבל זה מגיע 
לנו
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לישראל נמצא על הרכב. עוד סופר כי באמצעות שוחד ששילם לקצין 
במעבר הגבול בין לבנון וסוריה, הצליח כהן לחמוק מבדיקת הרכב 
ולהיכנס לסוריה, שם שכר דירה מול המטה הסורי. מסמכים שהותרו 
לפרסום ומקטעי עיתונים סורים משנות ה-60 שמסר המוסד לאחיו 
מהמסמכים  שונה.  מעט  תמונה  מציירים  כחודשיים  לפני  כהן  של 
עולה כי המפגש בין השניים והכניסה החלקה דרך מעבר הגבול היו 

דווקא מתוכננים ולא אקראיים.
שכבר  ממה  אבל  העיתונים,  קטעי  כל  את  קיבלתי  לא  "עוד 
אלי.  של  אחיו  כהן,  אברהם  סיפר  מדהימה",  תמונה  עולה  בידי 
"בפרוטוקולים של בית הדין הצבאי המתעדים חלק מהמשפט של 
מי הם האנשים שהוא הכיר  בית הדין מאלי שיגיד  ביקש אב  אלי, 
בסוריה. האדם השני שאלי הזכיר הוא מג'ד שיח' אל-ארד. ממסמכי 
הסי.איי.איי שהותרו בשנים האחרונות לפרסום עולה שמג'ד שיח' 
אל ארד היה בכלל סוכן של הסי.איי.איי. מתברר שאשתו הראשונה 
העולם  ושבתקופת מלחמת  יהודיה  הייתה  אל-ארד  מג'ד שיח'  של 
השנייה הוא עזר להבריח יהודים מגרמניה". אלי אמר עוד בעדותו כי 
קיבל הוראה מהמפעיל שלו לפגוש את מג'ד שיח' אל-ארד בגנואה, 

שכן הוא יהיה האיש שיכניס אותו לסוריה.
נכנס לסוריה  "על פי קטעי העיתונים שקיבלתי, עוד לפני שאלי 
התקשר  ואל-ארד  בבירות  מלון  בבית  מסוימת  תקופה  נשאר  הוא 
השב"כניק  לו.  שיעזור  ממנו  ומבקש  סורי  שב"כ  לאיש  בנוכחותו 
לבנון  בין  הגבול  למעבר  לפניהם  עוד  והגיע  אותם  הקדים  הסורי 
לסוריה  כניסתם  את  מראש  כשהסדיר  אותם  הפתיע  הוא  לסוריה. 
כל  ועליו  בשלום  עבר   ,'62 מודל  קפיטן  אופל  מסוג  הרכב,  וכלי 
ציוד הריגול. משם המשיך אלי למלון ספרא בדמשק ואל-ארד פנה 
לאחוזתו. עוד באותו ערב אלי הגיע לאותה אחוזה והשתתף במסיבה 
נציגים  ושאר  בסוריה  ירדן  שגריר  בסוריה,  כווית  שגריר  בנוכחות 

מהאליטה הסורית".
והוכרזה  הסורים  בחזקת  עדיין  הייתה  הגולן  רמת  ימים,  באותם 
אישור  באמצעות  רק  הותרה  אליו  שהכניסה  סגור  צבאי  כשטח 
מהרמטכ"ל הסורי. בזכות הקשרים שיצר עם גדולי השלטון בסוריה 
כשהוא  פעמים,  משלוש  פחות  לא  אליה  להיכנס  כהן  אלי  הצליח 
מלווה בקצינים סורים בכירים. הוא התארח בבית המלון באל חמה, 
אפיק(  קיבוץ  )היום  פיק  במחנות  הסורים  הקצינים  במועדון  ביקר 

וראה את הכנרת והעמקים הצפוניים של הארץ אותה אהב. 
כשחזר לדירה ששכר מול מטה המטכ"ל בדמשק, העביר למוסד 
על מיקום המוצבים של הצבא הסורי, האזורים הממוקשים,  מידע 
כהן  שהעביר  המידע  מרבית  הכוחות.  וריכוזי  הטנקים  מחסומי 
לישראל נותר עדיין חסוי, אולם לוי אשכול ז"ל, ראש הממשלה דאז 
אמר אחרי מלחמת ששת הימים: "אלמלא המידע שהביא כהן, צה"ל 

היה אנוס לגייס מספר גדול יותר של חטיבות ללחימה ברמת הגולן".
"לאורך כל השנים אני עוקב באדיקות אחר הפרסומים בתקשורת הערבית 
והעולמית", סיפר אחיו. "באתרים המקוונים נחשפתי לסקירות ולפרסומים 
בעולם כמעט בכל השפות, כולל בשפה הסינית. מתברר שלערך 'אלי כהן' 
יש הכי הרבה פרסומים ואזכורים דווקא בשפה הערבית. יותר מאשר בכל 
שפה אחרת. כהן מסוקר באתרים הערביים, כולל באתרים הסורים, ביראת 
כתב  עיסא  אל  סלימאן  הסורי  הלאומי  המשורר  בהערצה.  הגובלת  כבוד 
ב-1965 שיר הלל על אלי כהן. השיר נפתח במילים 'מבקש סליחתך יא כהן, 
יא אבו אדר, אבי המהפיכות והמהפכנים )המשורר מייחס לו את מהפכת 
הבעת' ב-1963(. אמנם השפלת אותנו עד עפר, הרסת את ביתנו לנצח, אבל 
בשגרירות  הצבאי  שהנספח  נכתב  הסורים  האתרים  באחד  לנו'.  מגיע  זה 
הסורית בארגנטינה, אמין אל חאפז, לא שיער שהאיש היושב מולו במשרדו 
למשך  התיכון  המזרח  במפת  והרסני  דרסטי  לשינוי  יביא  איירס  בבואנוס 

השנים הבאות ובהן האביב הערבי".

נלכד אחרי ברית המילה

למצרים  שהיגרו  להורים   ,1924 בדצמבר  באלכסנדריה  נולד  כהן  אלי 
מחאלב שבסוריה. הוא היה בן שני למשפחה בת שישה בנים ושתי בנות. 
ופעל  במצרים  אלי  נשאר  המדינה,  קום  עם  לארץ  עלתה  משפחתו  בעוד 
המודיעין  בפעילות  נקשר שמו  ה-50  בשנות  כבר  הציונית.  התנועה  למען 
לכינוי  לימים  שזכתה  בפרשה  למעורבות  בחשד  שנלכד  אחרי  הישראלי, 
"עסק הביש". ב-1955 הוצאו להורג שני ראשי התאים החשאיים היהודים 
בקהיר ובאלכסנדריה, ד"ר משה מרזוק וסמי עזאר. אלי נלכד אף הוא בחשד 

למעורבות בפרשה, אך זוכה מחוסר ראיות.
הוא  כי  הצהרה  על  חתם  כך  אחר  ימים  וחמישה  לארץ  עלה  ב-1957 
מוכן לבצע שליחות במדינה ערבית. בתחילה הועסק כמתרגם של חומרים 
מערבית לעברית. בקשתו להשתלב בתפקיד מבצעי יותר נדחתה מתוך חשש 
כי התיק שנפתח לו במצרים בפרשות ה"עסק ביש" יסכן אותו. ב-1959 נשא 
ב'משביר  לעבוד  החל  ואלי  ים  בבת  דירה  קנו  השניים  נדיה,  את  לאישה 
גויס   1960 ובמאי  צה"ל  של  המודיעין  לאגף  הגיע  כהן  בהמשך,  הגדול'. 

ליחידה למבצעים מיוחדים "קיסריה".
ההכשרה לתפקידו החדש כמרגל כללה תרגילים לחידוד הזיכרון, זיהוי 
הסורי.  הניב  ותרגול  האיסלאם,  מנהג  לימוד  מהם,  והתחמקות  מעקבים 
ב-1961 נשלח לארגנטינה עם דרכון צרפתי, שם נבנתה לו דמותו החדשה: 
כאמל אמין ת'אבת, איש עסקים, גולה סורי החי בארגנטינה ורוצה לחזור 
ידידות עם  למולדתו. הוא נטמע בקהילה הסורית בארגנטינה וקשר קשרי 
גורמים המקושרים לשלטון הסורי ואף עם הנספח הצבאי הסורי בבואנוס 
איירס, אל"מ אמין אל חאפז, שכשנתיים אחר כך הפך לנשיא סוריה במסגרת 
הפיכת הבעת'. בין חבריו הקרובים היה גם עבד אל לטיף אל ח'שן, עורך 
העיתון "הדגל הערבי" בארגנטינה )עיתון דו לשוני בספרדית ובערבית(. אל 
ח'שן צייד את כהן במכתבי המלצה שנועדו לגורמים במוקדי הכוח בשלטון 
בראיון  אותו  שיבח  אף  האחרון  בדמשק.  השידור  רשות  ולראש  בסוריה 
שקיים עמו בתחנת הרדיו הממלכתית על חזרתו למולדת. משם נסללה דרכו 

לאותה הפלגה עם סוכן סי איי איי, שהציבה אותו בלב המשטר סורי.
הסורי  השלטון  וצמרת  האליטה  עם  קשרים  וטווה  זמן  בזבז  לא  כהן 
הסורי,  הרמטכ"ל  אחיינו של  דין,  אל  זאהר  מעזה  לייטנט  רבה.  במהירות 
במשפטו  השופטים  אחד  )ולימים  הסורי  הקומנדו  מפקד  חאתום,  וסאלים 
של אלי כהן( התארחו בביתו בדרך קבע. כהן אף הצליח להסתנן להנהגה 
פעילות  למימון  מגביות  ארגן  הוא  בסוריה.  הבעת'  מפלגת  של  הארצית 
המפלגה, הופיע באסיפות תעמולה מטעמה, נכח בתמרוני שריון ואף יצא 
לשליחות "פיוס" אצל ראש ממשלת סוריה לשעבר צאלח אל ביטר, שיצא 
מפתח  בו  ראו  קצינים  הממשלה.  מראשות  שהודח  לאחר  ביריחו  לגלות 
לקידום בשל קשריו עם בכירי הממשל ומסרו לו סודות צבאיים ומדיניים 

רגישים.
מודיעין  לגורמי  מוצפנות  תשדורות  כהן  אלי  שידר  שנים  שלוש  במשך 
ישראלים מדי יום. התשדורות כללו מידע מדיני וצבאי רגיש, דיווחים על 
תכניות,  מטוסים,  תנועת  מפלגתיים,  פנים  ויחסים  מינויים  הכוח,  מוקדי 
עסקאות, שיתופי פעולה עם המשטר הסובייטי וכן ביצורים וסדרי כוחות 
בסוריה בכלל וברמת הגולן בפרט. באותם ימים גורם המתיחות העיקרי עם 
סוריה היה החשש של ישראל כי בכוונתה של סוריה להטות את מי הירדן, 
עלייתה  לכבוד  הנשפים  באחד  המים.  במשק  גדול  למשבר  לגרום  ובכך 
של מפלגת הבעת' לשלטון, יצר כהן קשרי ידידות גם עם קבלן העבודות 
הציבוריות ומהנדס המתקן להטיית מי הירדן. על סמך המידע שדלה והעביר 
ובמטוסים  בטנקים  המתקן  את  צה"ל  הפציץ  בישראל,  המודיעין  לגורמי 
והשמידו באופן שלא אפשר את שיקומו. כהן אף העביר מידע על תכניות 

הסורים לחבל בפרויקט המוביל הארצי, שבנייתו הושלמה ביוני 1964.
בין יולי לאוגוסט 1964, כחודשיים לפני הביקור האחרון של אלי בארץ, 

קיבלו בארץ מבקר שכלל אותו מצוקה.
גילה  הוא  כאן,  לבנו שנערכה  המילה  ברית  אחרי  לדמשק,  כהן  כשחזר 
שאנשי המודיעין הסורי כבר ערכו חיפושים בביתו בזמן שנעדר. אך הם לא 
מצאו דבר. שכניו הסתכלו לעברו במבטים חשדניים וחבריו התרחקו ממנו. 
בינואר 1965 פרצו כוחות הצבא לביתו ותפסו אותו "על חם" בשעה ששידר 
לישראל. המבוכה הגדולה של צמרת השלטון הסורי הביאה למשפט בזק 
לטובתו  שנשכר  לסנגור  לאפשר  הצבאי  המשפט  בית  הסכים  לא  במהלכו 
לייצג אותו. פחות מחמישה חודשים אחר כך, ב-1 במאי, גזר בית המשפט 
הצבאי את דינו של כהן למוות בתלייה. לפנות בוקר ב-18 במאי הוצא אלי 
מתאו והובא בתחילה לתחנת המשטרה הסמוכה לכיכר אל מרג'ה. שם כתב 
את המכתב האחרון למשפחתו ולנדיה אשתו ואם ילדיו. מילותיו האחרונות 
לרב של יהודי דמשק היו: "אמור לאשתי - שמילאתי את חובתי עד תום". 
 "

אלי כהן בבר מצווה באלכסנדריה

אנחנו מכירים 
את פוטין 

ויודעים שהוא 
עלול לאכזב, 
למרות שיתכן 
שאולי המאמץ 

ישתלם לו 
מבחינת הקשר 

עם ישראל. ובכל 
מקרה, הפניה הזו 

חיממה לנו את 
הלב. לא איבדתי 
תקווה ולא אאבד 
עד שאעצום את 

עיניי
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שנתיים וחצי מאז פטירתו של מרן זצוק"ל, ואין יום שחולף 
מבלי שרבבות אנשים נזכרים בו ובאורו הגדול. אלא שעבורנו, 
המתגוררים עדיין בביתו המיותם, כל אבן מזכירה את דמותו 
אמרו  אמנם  עזים.  וגעגועים  זיכרונות  מציפה  מוחשי,  באופן 
חז"ל "גזירה על המת שישתכח מן הלב", אבל החי - לעולם 

אינו נשכח. 
בין שלל חומרי הניקיון ותוך כדי מרדף אחר גרגירי אבק, 
התפרצו שוב הרגשות ועלו על גדותיהם. כבר פסח שלישי בלי 
מרן, וכמה שישמע הדבר מוזר, אפשר לחוש זאת כבר משלב 

הניקיונות.
שלו,  והתמיכה  העידוד  מילת  חסרה  כמה  חשתי  לפתע 
לעבוד  'לא  ומפציר  החג  שלפני  בימים  בבית  עובר  כשהיה 
פעם  בכל  אומר  שהיה  הלבבית  רבה'  ב'תודה  נזכרתי  קשה'. 
במיטב  מברך  שהוא  תוך  הבית,  את  מסדר  במישהו  שהבחין 

הברכות. מעולם לא ראה שום דבר כמובן מאליו. 
כשכל  חמץ,  בבדיקת  שהורגשה  התכונה  תחסר  השנה,  גם 
הילדים היו מחביאים לסבא את הפתיתים. שוב, תחסר הברכה 
החג.  בערב  החרוסת  בהכנת  כשסייע  ידיו,  במעשה  ששרתה 
ילדיי טוענים בנחרצות שמשהו חסר בה בשנתיים האחרונות... 
פניו  על  נסוכה  לנו השמחה שהייתה  תחסר  במיוחד  אולם 
בליל הסדר. איך שהיה פוצח באמירת ההגדה במנגינה ערבה, 
ומורה לכל אחד לקרוא קטע בתורו, כשלאחר מכן הוא מסביר 
ומבאר בשילוב מעשיות ומשלים מרתקים. במתק שפתיו, סיפר 
לילדים את סיפור יציאת מצרים באופן מוחש וציורי, המקפל 

בתוכו את כל מדרשי חז"ל וביאורי המפרשים.
בכל שנה מחדש, המתינו כולם בציפייה לתיאור על היהודי 
הצח,  באוויר  לטיול  המצרי  אדונו  ילדי  עשרת  את  שהוליך 
כשלפתע הקיפו אותם חיות רעות שקיימו מצות עשה באכילת 
אולם  לנפשו,  חשש  כבר  המפוחד  היהודי  מצרי'...  'כזית  כל 
הצדעה  לאות  החדק  את  והניף  הפיל,  לעברו  התקרב  לפתע 
ו'סאלם'... לקול צחוקם של הנכדים, המשיך הסב לספר כיצד 

חיה  איזו  המצרי  לאדונו  ולספר  בגפו  לשוב  היהודי  נאלץ 
שמותיהם  התאימו  פלא,  באורח  מילדיו.  אחד  כל  את  אכלה 
ישראל העדכניים באותה  אויבי  הילדים המצרים לשמות  של 

שנה...
עיקר ליל הסדר אצל מרן, היה סביב הילדים. כל אחד מהם 
קיבל מידיו מיני מתיקה ששמר במגירתו במיוחד לערב הזה, 
אל  להיכנס  מהם  ביקש  הערב,  של  בשיאו  ליבם.  את  למשוך 
החדר עם מצות על שכמם: מי אתם? שאל אותם. והם השיבו: 
הולכים?  אתם  ולאן  ממצרים!  באתם?  ומהיכן  יהודים! 
הפסוק:  בלשון  עונים  והם  בידכם?  יש  ומה  לירושלים! 

"משארותם צרורות בשמלותם..." 
הפוסק,  הגאון,  הזה.  ה'אדם'  של  מראהו  היה  נהדר  מה 

המנהיג. 
אבל לפני הכל, ואחרי הכל - האדם. 

והגדת לנכדך
בשיעוריו קודם חג הפסח, היה מפציר מרן בהורים, להכין 
את ילדיהם לליל הסדר ולהסביר להם את משמעותו, על מנת 
שיגיעו אליו ערוכים, ויהיה ניתן לצקת בהם תוכן של אמונה 
'נאה דרש', אלא גם,  בה' ובתורתו. אלא שמרן זצ"ל, לא רק 

ואולי אף יותר, 'נאה קיים'.
מרן  פסק  לא  לחג,  קדחתניות  הכנות  סביבו  כשנערכו  גם 
הוא  לאחריו,  ורגע  חמץ,  בדיקת  לפני  רגע  התורה.  משקידת 
המשיך לעסוק במרץ בכתיבת חידושיו. אבל כמה ימים לפני 
החג, היה מבקש מנכדיו הקטנים לשבת לצדו, ובמשך כמחצית 
ובמתיקות,  בבהירות  הקושיות.  ארבע  את  להם  מבאר  השעה 

בשפתם של ילדים רכים.
כזה,  בקטע  השבוע  צפיתי  ובגעגועים,  בזיכרונות  מוצפת 
מתוך הארכיון המשפחתי, בו מכין מרן את נכדו, יצחק, לליל 
הסדר: "ילד פיקח כמוך, יש לו ארבע קושיות, לא רק קושיא 

אחת!", אמר לו, והחל להסביר כל אחת מהן: "אבא, למה כל 
תפוחי  גזר,  יפים:  ירקות  מיני  כל  השולחן  על  מביאים  לילה 
אתם  פסח,  בליל  פתאום  ונהנים.  אוכלים  עגבניות,  אדמה, 
מביאים  לא  למה  קרה?  מה  הזאת?  החסה  את  רק  מביאים 

עגבניות? למה לא מביאים ירקות טעימים?"
ממנו נלמד וכן נעשה. כשמדברים על מורשת מרן ועל הבית 
שינציח את רוחו הגדולה, חשוב לזכור שילדי ישראל הם חלק 
כל  קודם  מתחילה  אותה,  לשמר  הדרך  הזו.  במורשת  מרכזי 

בתוככי הבית שלנו. 

מעשה בסיר של חמץ
המועד  בחול  שנה.   20 בן  צעיר,  הייתי  אומר:  היה  הוא 
פסח, לא רציתי שיטרידו אותי, כל אחד יבוא 'רק' לאחל 'חג 
שמח'... לא היה לי לי זמן. הייתי שקדן. אז הייתי הולך לישיבת 
'צופיוף' )בשכונת הבוכרים(, יש שם הרבה ספרים, וכל היום 
כך  בזה.  ומסתפק  אחת  בננה  איתי  לוקח  ולומד.  יושב  הייתי 

הייתה דרכי. 
יום אחד, אני חוזר הביתה, רואה שכנה אחת שלנו מחזיקה 

סיר בידיה, הולכת ובוכה. שאלתי: גברת, למה את בוכה? 
ובישלה  הבחינה  לא  שלי  הבת  הרב,  "אדוני  לי:  אמרה 
אוכל בתוך סיר שמבשלים בו כל השנה חמץ. הלכתי לרב של 
השכונה, והוא פסק שצריך לשפוך את הכל. יבוא בעלי, יכעס 

שאין אוכל..." 
אמרתי לה: "מתי בישלת בסיר הזה בפעם האחרונה?"

אמרה: "כמה ימים לפני הפסח". 
זה כשר! הרב  לנו הספרדים, בדיעבד  "גברת,  אמרתי לה: 
יודע שאת בכלל  אני  ראה אותך, חשב שאת אשכנזייה, אבל 
פרסייה... זה מותר. את לא מאמינה? תתני לי צלחת וגם אני 

יאכל..."

כיצד תיאר מרן זצוק"ל לנכדיו הקטנים את מכת ערוב?

פסח במחיצתו של מרן

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

ליל סדר ייחודי עם הנכדים. מרן הגר"ע יוסף זצ"ל                                                   )צילום: ארכיון מרן(



השבוע בירושלים

החלפים המקוריים של טויוטה מבטיחים לך:
אמינות | איכות מקסימאלית | עמידות לאורך זמן | שמירה על ערך הרכב |

טיפול ע"י צוות מקצועי המעודכן בחידושים האחרונים.

על הכביש, רק חלפים מקוריים

בטיחות.

חלפים מקוריים

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
אחרת שירות  תרבות  ו   www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 
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היוזמההסעודית

 מיצרי טיראן.
 בקטן: תותח
 החוף המצרי

 בראס נצראני,
1957
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הסעודית
ישראל  כאשר  העצמאות,  מלחמת  לאחר 
כבשה את אום רשרש, הלא היא אילת של 
השליטה  מאיבוד  הסעודים  חששו  ימינו, 
לשם  בשטחם.  שהיו  טיראן  מיצרי  על 
לידי  המיצרים  את  הסעודים  החכירו  כך 
האינטרסים  על  שיגן  בכדי  הממשל המצרי 
של  באיחור  השבוע,    המלוכה  ארמון  של 
של  היסטורי  ביקור  של  בעיצומו  שנים,   66
מצרים  נשיא  הכריז  בקהיר,  סעודיה  מלך 
טיראן  מיצרי  של  החזרתם  על  א-סיסי 
לשליטה סעודית  ההכרזה הצליחה להצית 
תומכיו  בין  בתוך מצרים  רחב  ציבורי  ויכוח 
למתנגדיו של א-סיסי  וכיצד תפעל ישראל, 
היוו בעבר מוקד לפתיחתם  טיראן  שמיצרי 
הימים? ששת  ומלחמת  קדש  מבצע  של 

שבתאי פוגל
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בתחילת  סערה  מצרים 
שהנשיא  לאחר  השבוע, 
א-סיסי  פאתח  אל  עבד 
הודיע במפתיע, כי החליט 
השליטה  על  לוותר 
איים  בשני  המצרית 
טיראן,  במיצרי  השוכנים 
של  לבעלותה  ולהעבירם 

הממלכה הסעודית.
כי  נאמר  בהודעה 
הממלכה  של  לבקשתה  כה,  עד  האיים  על  שמרה  מצרים 
האיים  שני  על  תגן  זו  כי  ב-1950  ממצרים  שביקשה  הסעודית 
מפני השאיפות הטריטוריאליות של ישראל. בכך מבקש א-סיסי 
להציג את הוויתור שלו כצעד מתבקש שהיה צריך להתבצע זה 

מכבר.
על  האחרונים  בימים  חתמו  הסעודי  והמלך  המצרי  הנשיא 
שורה ארוכה של הסכמי סחר ופרויקטים משותפים, בהיקף של 
מיליארדי דולרים. בין היתר החליטו השניים על הקמתו של גשר 
כיום  אפריקה.  ובין  ערב  האי  חצי  בין  יבשתי  כחיבור  שישמש 
החיבור היחיד בין היבשת השחורה לבין חצי האי הערבי הוא 
דרך ישראל, ובתקשורת המצרית כבר היו מי שחגגו את הקמתו 
הלאום  בני  בין  לאחד  בא  שהוא  בטענה  הגשר,  של  העתידית 
הערבי, ולתקן את העוול שעשו הציונים כשניתקו את החיבור 

היבשתי היחיד ביניהם.
בעוד התקשורת המזוהה עם משטרו של א-סיסי הציגה את 
למצרים,  אדירים  כהישגים  סעודיה  עם  שנחתמו  ההסכמים 
שביצע  ויתורים  של  כשורה  זאת  הציגו  הנשיא  של  מתנגדיו 
בעמו  בגד  שהוא  טענו  הם  אינסופית.  הפקרות  מתוך  א-סיסי 
בכך שבחר להעביר את השליטה על האיים סנפיר וטיראן לידי 

הסעודים.
הביקור  הנוספים של  ההישגים  את  סיסי  תומכי  הציגו  מנגד 
המלכותי. בין היתר נחתם הסכם לבנייתה של עיר מיוחדת עבור 
סטודנטים מוסלמים שיגיעו מכל רחבי העולם המוסלמי ללמוד 
החשובים  המוסדות  לאחד  שנחשבת  א-זהאר,  באוניברסיטת 
פרויקטים  הקמת  על  סוכם  כן  כמו  האסלאם.  ללימודי  בעולם 
לעידוד התיירות והמסחר בחצי האי סיני, כולל הכרזה על אזור 
לסחר חופשי, שישמש גם את הסוחרים הסעודים שישנעו את 

סחורותיהם לחצי האי דרך הגשר העתידי.
כל  את  תחתיה  לאחד  סעודיה  מנסה  האחרונה  בתקופה 
למדינות  גם  כנראה  לפנות  צפויה  היא  ובהמשך  ערב,  ארצות 
מוסלמיות שאינן ערביות כדוגמת טורקיה, אינדונזיה ואחרות. 
זאת, במטרה ליצור חזית אסלאמית-סונית, שתוכל להגיב לאיום 
כשהאסלאם  האחרונות,  בשנים  מאוד  מוחשי  שהפך  האיראני 
ברחבי  מוקדים  של  רב  במספר  בזה  זה  נאבקים  והסוני  השיעי 

המזרח התיכון.
ביקורו של סלמאן במצרים נחשב להישג גדול עבור הנשיא 
הישג חשוב  מזמן  גם  הוא  אך  א-סיסי,  פאתח  אל  עבד  המצרי 
לא פחות עבור מלך סעודיה, כשלעת עתה נראה שהצליח לצרף 
את מצרים למהלך שהוא מוביל, אחרי תקופה ארוכה בה נותרה 
מצרים מהצד, ובחרה להתעסק בעיקר במאבק נגד ארגון דאע"ש 
שפועל בצפונה בחצי האי סיני, ובגבול הדרומי שלה אותו היא 

חולקת עם לוב.
סלמאן גם הוכיח את עצמו כמנהיג שקול מאוד, שגם בזמן 
של מצוקה, כשהוא מנסה להשיג באופן נואש את תמיכתה של 
מצרים למאבק נגד איראן, הוא הצליח להשתמש בכסף הסעודי 

בחכמה ובמקום לחלק מתנות חינם למצרים, הוא פיתה את א־
סיסי בשורה של הסכמים כלכליים שאולי יפריחו את הכלכלה 
המצרית, אך בה בעת יכניסו ממון רב גם לקופת האוצר הסעודית.

הביקור ההיסטורי
הרושם  לפחות  זה  וסעודיה.  מצרים  בין  ביחסים  הזהב  תור 
שמנסים בקהיר ליצור, על רקע ביקורו של מלך סעודיה במצרים.
ביום חמישי נחת מטוסו של המלך סלאמן במצרים, לא לפני 
שנשיא מצרים עבד אל פאתח א־סיסי פרסם הצהרה בה כתב: 
ביקורו של אחי, הוד מעלתו המלך סלאמן  נרגש לקראת  "אני 
בן עבד אל עזיז, משרת שני המקומות הקדושים". מלך סעודיה 
פרסם הצהרה משלו זמן קצר לאחר שנחת במצרים, בה הצהיר 

כי למצרים יש מקום של כבוד בלבו, מזה שנים רבות.
מסעודיה  הקשיש  המלך  של  לביקורו  הראשון  ביום  עוד 
כי  נאמר  בה  משותפת  הודעה  השליטים  שני  פרסמו  במצרים, 
פיזית  סוף(, שיחבר  )ים  האדום  הים  גשר מעל  לבנות  החליטו 
כן  כמו  הערבי.  האי  שבחצי  לסעודיה  שבאפריקה  מצרים  את 
הסעודי  והמלך  פעולה,  שיתופי  של  שורה  על  השניים  הודיעו 
ביקר במספר מוקדים במהלך חמשת הימים בהם שהה במצרים.
חשיבות  ורב  להיסטורי  נחשב  סלמאן  המלך  של  הביקור 
במיוחד לנוכח העובדה שנשיא מצרים א־סיסי היה מקורב מאוד 
למלך סעודיה הקודם, עבדאללה, ואילו המלך סלמאן מייצג זרם 

יריב בבית המלוכה הסעודי.
חריקות  מעט  לא  נרשמו  המלוכה,  כס  על  סלמאן  עלה  מאז 
הקשה  העימות  שלנוכח  ונראה  וסעודיה,  מצרים  בין  ביחסים 
יחסה  את  לרכך  ריאד  החלה  איראן,  לבין  סעודיה  בין  שפרץ 
התחלף  שבסעודיה  הפנימה  מצידה  מצרים  וגם  למצרים 

השלטון, ובהתאם לכך יש גם להחליף את הנאמנויות השונות 
לבעלי האינטרסים באזור.

מצרים עשתה מאמצים רבים כדי לזכות בביקורו הממלכתי 
של מלך סעודיה, בין היתר היא סייעה לסעודים להעביר החלטה 
כן,  כמו  טרור.  כארגון  בחיזבאללה  הכרה  על  הערבית,  בליגה 
חברות לוויין מצריות ניתקו את השידורים של כמה כלי תקשורת 
חסן  של  לשופרו  שנחשב  מנאר'  'אל  ערוץ  גם  בהם  לבנוניים, 

נסראללה, ושהוסר מהלוויינים המצריים בשבוע שעבר.

המתנה של מצרים
כאמור, במהלך ביקורו של המלך הסעודי, הודיע נשיא מצרים 
עבד אל פאתח א-סיסי במפתיע, כי החליט לוותר על השליטה 
ולהעבירם  טיראן,  במיצרי  השוכנים  איים  בשני  המצרית 

לבעלותה של הממלכה הסעודית.
סמוך  סוף,  בים  השוכנים  וטיראן,  סנפיר  באיים  מדובר 
למפרץ אילת. טיראן הוא אי הנמצא במצרי טיראן שבים סוף, 
חשובה  אסטרטגית  לנקודה  נחשב  האי  סנפיר.  לאי  בשכנות 
בשל הימצאותו בנקודת המעבר שבמיצרים ובכך הוא שולט על 

הכניסה הימית לישראל ולירדן.
הרומי,  הראשון  יוסטיניאנוס  שלטון  ימי  ה-6,  המאה  עד 
מס  שגבתה  יהודית  מושבה  "יוטבה",  אז  שנקרא  באי,  הייתה 

מעבר בכניסה לים סוף.
סיני,  האי  לחצי  מזרחית  ק"מ   6 סוף,  ים  בצפון  נמצא  האי 
למצרים  הוחכר  אולם  הסעודית  ערב  בשטח הטריטוריאלי של 
בהסדר ארוך טווח משנת 1950 לצורכי הגנה. שטח האי כ-80 

קמ"ר. יש בו חופים מפורצים ורדודים המהווים אתרי צלילה.
בעל  הינו  אילת  למפרץ  בכניסה  טיראן  מצרי  של  מיקומם 

הביקור של המלך סלמאן 
נחשב להיסטורי ורב חשיבות 

במיוחד לנוכח העובדה 
שנשיא מצרים א־סיסי היה 
מקורב מאוד למלך סעודיה 
הקודם, עבדאללה, ואילו 
המלך סלמאן מייצג זרם 
יריב בבית המלוכה הסעודי

סיסי והמלך סלמאן בקהיר

צילום לווייני של המיצרים שהעבירה מצרים לסעודיה
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כל  עוברת  דרכם  ולירדן.  לישראל  רבה  אסטרטגית  משמעות 
התנועה הימית לירדן )לנמל עקבה(, ועיקר התנועה הימית בין 

ישראל לבין אפריקה והמזרח הרחוק )לנמל אילת(.
חסימת מצרי טיראן בידי מצרים לפני מלחמת סיני )1956(, 
מהגורמים  הייתה  נצראני,  בראס  חוף  תותחי  הצבת  ידי  על 
סיני  האי  מחצי  ישראל  נסיגת  המלחמה.  לפרוץ  המרכזיים 
בדבר  בכתב  ערבויות  קבלת  לאחר  רק  נעשתה  טיראן  ומהאי 
דווייט  דאז,  ארצות הברית  מנשיא  אילת  חופש השיט במפרץ 

אייזנהאואר, לראש הממשלה הישראלי דוד בן-גוריון.
את  מצרים  חסמה  שוב  הימים  ששת  מלחמת  שלפני  בימים 
מצרי טיראן, פעולה שהוגדרה כ"קאזוס בלי" )עילה למלחמה( 
במהלך  המלחמה.  לפרוץ  העיקריים  מהגורמים  והייתה 
ע"י  והוחזק  צה"ל  כוחות  ידי  על  שנית  נכבש  האי  המלחמה 
מצרים  של  צבא  באנשי  מאוכלס  האי  כיום   .1982 עד  ישראל 

וארצות הברית, וזרוע בשדות מוקשים רבים.
לא הרחק ממנו, נמצא האי סנפיר. אורכו המרבי של האי הוא 
 24 הוא  שטחו  קילומטרים.   6  - המרבי  ורוחבו  קילומטרים   9
קילומטרים רבועים. האי שומם וגבעי ברובו. הגבעות הגבוהות 
בו מגיעות לגובה 100 מטר מעל פני הים. החוף הסעודי נמצא 

כ-15 קילומטר מצפון והוא שומם ופרוץ.
וסנפיר,  טיראן  מיצרי  בין  לחבר  הסעודים  מתכננים  כעת, 
הסעודית  לערב  שבמצרים  א-שייח'  שארם  בין  למעשה 

באמצעות גשר רחב שיעבור מעל הים האדום עד לעיר תבוכ.
ערב  שבצפון-מערב  חג'אז  חבל  בצפון  עיר  היא  תבוכ 
הסעודית, כ-130 ק"מ ממזרח לחופו של ים סוף, והיא משמשת 
כבירת המחוז. תבוכ נמצאת לא הרחק מהגבול הצפוני של ירדן. 
התיכון.  במזרח  שליטתם  את  לייצב  הסעודים  מתכננים  כך 
לקופת  הבטיח  הסעודי  המלוכה  שארמון  הכלכלית  ההבטחה 
האוצר המצרית, שיכנעה את נשיא מצרים להחזיר את השליטה 

שזורם  הגדול  הכסף  שבאמצעות  הסעודים,  לידי  במיצרים 
מארמון המלוכה, הם מקווים לבסס את שליטתם באזור.

המעורבות הישראלית
סעודית,  לשליטה  מצרית  משליטה  המיצרים  שני  להעברת 
סמוך  נמצאים  המיצרים  ושני  מאחר  ישראל,  על  גם  השלכות 

מאוד לגבול הימי הדרומי של ישראל.
בהקשר לכך, פחרסם ביום שני השבוע העיתון המצרי "אל-
העברת  בדבר  המצרי  הנשיא  של  להצהרה  קודם  כי  אהראם" 
המיצרים לידי סעודיה, נערכו מספר שיחות בין מצרים וישראל, 
באשר להסכם הצפוי בין מצרים לערב הסעודית, דבר שיגרום 
כפי  למצרים,  ישראל  בין  הימי  הגבול  של  מחדש  לשרטוט 

שנחתם בהסכם השלום בין ישראל למצרים לפני כ-35 שנים.
ההגנה  שר  כי  הבהירו  המצרים  באל-אהראם,  הדיווח  לפי 
הסעודי מוחמד בן סלמאן אמר לראש הממשלה המצרי שריף 
מצרים  של  ההתחייבויות  את  תכבד  מדינתו  כי  איסמאעיל, 
הנוגעות להסכם השלום, ובהן נוכחות של כוחות בינלאומיים 
שיבטיחו את חופש השיט במפרץ עקבה, ויוודאו ששני האיים 

לא ישמשו למטרות צבאיות.
התייחס  אל-ג'ובייר,  עאדל  הסעודית,  ערב  של  החוץ  שר 
אף הוא להקשר הישראלי ואמר במסיבת עיתונאים כי סעודיה 
מחויבת להסכמים שעליהם חתמה מצרים עם ישראל, ובכללם 
ערב  אם  אל-ג'ובייר  כשנשאל  לאומי.  הרב  הכוח  נוכחות 
הסעודית מקיימת יחסים עם ישראל, ענה האחרון כי לא ייחתמו 
הישראלי- הסכסוך  לפתרון  עד  המדינות  שתי  בין  הסכמים 

פלסטיני.
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פסח - חג 
החרות

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

אנחנו עומדים ימים ספורים לפני פרוס חג הפסח.
בתפילות חג הפסח אנו אומרים: "ותתן לנו ... את... חג המצות 
הזה זמן חרותנו... ". נשאלת השאלה: למה דווקא פסח הוא 'זמן' 

החרות, מה עם כל השנה? 
נוכל להסביר את פשר הדבר על פי רעיון שמובא בספר 'מכתב 
את  ומתחיל  נולד  כשאדם  שאל:  הרב  דסלר.  הרב  של  מאליהו' 
מסע חייו, האם הזמן חולף על פניו או שהוא נוסע בזמן? אדם 
שנוסע באוטובוס, האם נאמר שהאדם הזה עומד במקומו והתחנה 
מתקרבת אליו או שהוא מתקרב אל התחנה? ברור שהוא מתקרב 

אל התחנה שבדרך. 
נקודת  הזמן".  "אוטובוס  על  עולה  הוא  נולד,  שאדם  ברגע 
שנה  בכל  זה  ליום  חוזר  והוא  הולדתו,  יום  היא  שלו  המוצא 
אנו  שמהן  תחנות  מספר  בו  יש  השנה:  במעגל  גם  כך  מחדש. 
יכולים לשאוב ולקבל תוספת רוחנית. חג הפסח הוא חג של שבוע 
ימים, שבו אנו עוצרים בתחנה ששמה "זמן חרותנו" שמאפשרת 

לנו לצאת לחרות. 
בתחנה  עוצרים  אנו  ימים  כ-50  ולאחר  הלאה,  נוסעים  אנו 
ששמה 'זמן תורתנו', בה מתאפשר לנו לקבל את התורה מחדש. 
ששמה  בתחנה  עוצרים  הסוכות,  לחג  ומגיעים  נוסעים  אנו  שוב 

'זמן שמחתנו' שבה יש שמונה ימים של שמחה. 
מסוימת,  לתחנה  שמגיעים  פעם  שבכל  הוא  מדברינו  היוצא 
לגבהים  האדם  את  להרים  שיכולה  רוחנית  השפעה  אותה  ישנה 
רוחניים עצומים כמו במקפצה. פסח, זהו זמן חרותנו - כלומר, 
מאשר  יותר  הזה  ובזמן  הפסח  בחג  דווקא  לחרות  לצאת  אפשר 

בכל ימות השנה. 
אבותינו  יצאו  הזה  בזמן  שדווקא  מכיוון  רצון',  'שעת  זוהי 
ממצרים מעבדות לחרות ומצב זה נקבע לדורות לחרות וחופש. 
המצה  כי  חרותנו',  זמן  הזה,  המצות  'חג  אומרים:  אנו  ובאמת 
מסמלת חרות וחופש. המצה היא 100% לחם, היא מכילה קמח 

ומים בלבד. המצה גם לא עברה התפחה, ולכן אין בה גאווה. 
וללא  בישרות  שמתנהג  אדם  האדם.  אל  מופנה  במצה  הרמז 
גאוה, הרי הוא בן חורין מכל הקטטות המריבות והחיכוכים, והוא 

תמיד שמח ומאושר. 
גם בבית שלנו אנו צריכים להתנהג בישרות. כלומר, הבטחנו 
על  אותנו  הוכיחו  לקיים!  צריך  מה,  דבר  לילדים  או  לאשה 
הגאווה  מידת  את  לשבור  נשתדל  האמת.  על  נודה  מסוים,  דבר 
שקשה  ועריץ  רודן  מושל  להיות  לא  בבית.  בענווה  ולהתנהג 
ונזכה  ולא מתלהמת  יפה  לחיות בסביבתו. נשתדל לדבר בשפה 
העקרונות  את  ממנו  ולשאוב  לחרות,  מעבדות  לצאת  הזה  בחג 

הללו לכל השנה.

חינוך ילדים
ִדברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד  כנגד ארבעה בנים 
להעביר  רוצים  אמא  או  כשאבא  לשאול.  יודע  שאינו  ואחד  תם 
מסר לילדים, הם צריכים לדעת לפני מי הם עומדים. כל ילד הוא 
וכישרונות  מיוחדות  תכונות  עם  שונה,  עולם  עצמו,  בפני  עולם 
לכן  ילד.  של  סוג  לכל  לומר  ומה  איך  לדעת  וצריך  מבורכים, 

ההגדה מסבירה להורים מה לומר לכל אחד מהם. 
יכול  ילד  אותו  יותר.  גדול  חידוש  כאן  שיש  ונראה  נתבונן 
להתנהג בארבעה אופנים: כחכם, כרשע, כתם, וכזה שאינו יודע 
בשלב  להבחין  ניתן  האדם  התפתחות  של  שלב  בכל  לשאול. 
עלינו  לכן  לשאול'.  יודע  'אינו  הוא  הרי  קטן,  כשהוא  המתאים. 

ללמדו ולפתוח לו אופקים ולתת לו תובנות חדשות. 
ולא  בתמימות  ומתנהג  'תם'  שהוא  זמנים  ישנם  גדל,  כשהוא 
בחריפות. כאן עלינו ללמדו להיות ערני לדברים רבים, ולהכינו 

להתמודדויות עם החברה. 
בגיל ההתגברות עלול להתגלות 'הרשע', הכוונה לפריקת עול 
ופריצת מסגרות. גם כאן עלינו לתת לו חום ואהבה ולזכור שסוף 

סוף הוא הבן שלנו. 
וכשהוא עובר את הגיל הזה ומתחתן, אז מתגלה הבן החכם, 
ששם צריך למלאות אותו עוד ועוד. הוא אשר אמר שלמה המלך 

י ַדְרּכֹו", ואז נרוויח - "ַּגם  ַער ַעל פִּ בחכמתו: "ֲחנֹ ַלנַּ
ִּכי ַיְזִקין א ָיסּור ִמֶּמָּנה".

כך מתכננים הסעודים לייצב את שליטתם במזרח התיכון. 
ההבטחה הכלכלית שארמון המלוכה הסעודי הבטיח לקופת 

האוצר המצרית, שיכנעה את נשיא מצרים להחזיר את 
השליטה במיצרים לידי הסעודים, שבאמצעות הכסף הגדול 
שזורם מארמון המלוכה, הם מקווים לבסס את שליטתם באזור

האיים טיראן וסנפיר במצרי טיראן
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"להנות בהם בני אדם" - אדמורי"ם ורבנים בברכת האילנות

האדמו"ר מויזניץ 
בטחינת חיטים

הגר"ש אלתר בשאיבת מים שלנו

האדמו"ר מטעמישוואר בשאיבת מים שלנוהאדמו"ר מוואסלוי בשאיבת מים שלנו

האדמו"ר מנדבורנה אלעד

האדמו"ר ממכנובקא בעלזאהאדמו"ר ממעליץ

האדמו"ר מנדבורנה חיפה מרן הגר"ש כהןמרן הגראי"ל שטיינמן

האדמו"ר מאוז'רוב בשאיבת מים שלנו

האדמו"ר מגארליץ ארה"ב בהכשרת עופות 
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"להנות בהם בני אדם" - אדמורי"ם ורבנים בברכת האילנות

מרן הגר"ח 
קנייבסקי 
באפיית 

מצות

האדמו"ר מספינקא ב"ב באפיית מצות האדמו"ר מלעלוב ב"ב באפיית מצות

גאב"ד ירושלים בטחינת חיטים

האדמו"ר ממעליץ בטחינת חיטים

האדמו"ר מסאדיגורה בשאיבת מים שלנו

האדמו"ר מסאדיגורה

הגר"מ מאזוזהאדמו"ר מזוועהיל ארה"בהאדמו"ר מאלכסנדר

המשגיח הגר"ד יפה הגר"א בקשי דורון מרן הגר"ח קנייבסקיהאדמו"ר מקאפיטשניץ

צילומים:
אברימי ברגר - JDN, יהודה פרקוביץ, יהושע פרוכטר, 

רעבישע נייעס, משה גולדשטיין, ברוך אוביץ, בעריש פילמר, 
אהרן ברוך ליבוביץ, אלי דויטש, עובדיה כלימי, עוזי ברק, 

יעקב כהן, יעקב לדרמן, יוסף בארמינקא, עזרא טרבלסי
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הילולת 
הרה"ק 

מסקווירא 
זצוק"ל אצל 
האדמו"ר 
מסקווירא

שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר מטשערנאביל

מעמד הנחת אבן הפינה לישיבת 'נתיבות שלום' דחסידי סלונים בביתר
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האדמו"ר מביאלא ב"ב במסע לקברי צדיקים באירופה

צילומים:
 ,JDN - אברימי ברגר

יהודה פרקוביץ, יהושע 

פרוכטר, רעבישע נייעס, 

משה גולדשטיין, ברוך 

אוביץ, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי 

דויטש, עובדיה כלימי, 

עוזי ברק, יעקב כהן, יעקב 

לדרמן, יוסף בארמינקא, 

עזרא טרבלסי

שמחת התנאים לבן האדמו"ר מצאנז זמיגראד

הגה"צ ר' חיים מאיר הגר בן האדמו"ר מויזניץ בביקור 
בישוב החדש של חסידי ויזניץ בלעיקוואד

הילולא 
ברחמיסטריווקא

שמחת נישואי בת הגה"צ 
אב"ד העלמעץ
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משפחת כל ישראל

הדרכת הורים מא' ועד ת' מנוחה פוקס

שרה 
פכטר

קרפ לפסח במילוי טונה, מהמטבח של
אבוקדו ועגבניות מיובשות

במסגרת המדור שלנו הגיעו עשרות רבות של שאלות ובקשות עצה. בכל שבוע נביא לפניכם תשובה לשאלה אחת

והפעם - באות ד'

?

!

דברי חכמים בנחת נשמעים
שאלה:

תשובה:

c5712111@gmail.com :ניתן לשלוח שאלות לכתובת

ישנם כמה כללים 
יסודיים שיועילו 

לכל הורה:

 זכרו שדווקא הדיבור 
השקט הוא הדומיננטי. אנחנו 

מחליטים מהר מדי שדברינו 
הנינוחים לא פועלים.

הסבירו לילדים, לכל אחד 
באופן נפרד שדרושה לכם 
עזרתם. כך תוכלו לשמוע 

מה הם עונים. אם תתחשבו 
בדבריהם תוכלו לדעת איך 

מתאים לכם לשתף אותם.

 אל תמהרו להרים את 
קולכם כשהילד לא ממושמע. 

אתם סתם מוציאים כוחכם 
לריק. השתמשו באותו כוח 

כדי להשמיע לו בסבלנות את 
פרטי המלאכה. לפעמים ילד 

לא עושה מה שביקשתם כי לא 
הבין בדיוק מה רצונכם.

 השתמשו בעזרת כל ילד 
במה שמתאים לו. יש ילד 

שמצליח מאד בנקיון וגם אוהב 
זאת. יש ילד שאוהב חברה 

באופן מיוחד לכן אולי יתאים 
לו לרדת עם האחים לחצר 

לשחק עם חברים.

 קשים לכם הניקיונות ואתם 
בלחץ נוראי? השתדלו בכל 

זאת לשמור גם על זמני נועם, 
שלא ירגישו הילדים שעזרה 

בבית מחוברת רק ללחץ, 
לכעס ולעצבים.

לסיום, זכרו, אינכם 
מלאכים, בוודאי בזמן של לחץ 
יש סיכוי שתטעו ותדברו לבני 
הבית שלא כפי שהייתם רוצים 

ובכל זאת אם את רוב זמנכם 
העברתם בנעימים בטוחה 

אני שהכל הלך קל יותר מול 
 הילדים.

הרצאות שלימות אני מעבירה בנושא 
של: מה לעשות? איך להיעזר בילדים? 

אבל הבסיס לכל היא נקודת הפתיחה. 
אנו, ההורים סבורים שככל שנצעק על 
הילדים כך יעשו יותר. אנחנו מדברים 
בשקט ולא מצליחים ומיד מעלים טון 
ולא מצליחים. אחר כך אנחנו צועקים 

חזק יותר וכאשר אין בכוחנו עוד 
להתעצבן אנחנו נכנעים.

אין זו הדרך.

מצרכים לקרפ:
 3 כוסות קמח תפוחי אדמה

 ½ כפית שטוחה מלח דק
 5 כפות שמן כשר לפסח

 1 כוס מים פושרים או חלב פושר 
M 4 ביצים 
 שמן לטיגון

מצרכים למילוי:
 2 קופסאות טונה סטארקיסט במים כשר לפסח 

למהדרין 
 2 יח' אבוקדו בינוני ובשל

 1 עגבנייה גדולה חתוכה לקוביות או 3/4 כוס 
עגבניות שרי פרוסות

 1 צרור עירית קצוצה
 ½ כפית פלפל שחור

 ½ כפית שטוחה מלח
 ½ כפית פפריקה מתוקה

אופן ההכנה
1. מערבבים את כל מרכיבי הבלילה מלבד השמן 

בעזרת מטרפה, מוסיפים שמן בהדרגה תוך כדי 
ערבוב עד שהבלילה אחידה וחלקה. אם נותרו 

גושים, ניתן להעביר דרך מסננת דקה.
2. מחממים מחבת על חום נמוך-בינוני במשך 2 

דקות, מוסיפים מעט שמן במחבת, יוצקים שכבה 
עגולה ודקה בקוטר של 15-20 ס"מ. מנמיכים 

להבה.
3. לאחר כדקה הופכים לצד השני )כאשר הבלילה 

מסמיכה ונפרדת בקלות מהמחבת( לחצי דקה 
נוספת. מעבירים לצלחת ומצננים.

4. ממשיכים עם הכנת שאר הקרפים.

למלית:
5. פותחים את קופסאות הטונה ומסננים כ-2 דקות 

מעל קערה עמוקה )מבלי ללחוץ!(
6. מקלפים, מגלענים ומועכים את האבוקדו עם 

מזלג
7. קוצצים דק את העירית.

8. מערבבים יחד את כל חומרי המלית, מוסיפים 
מלח ופלפל לפי הטעם

להגשה: מניחים כף גדושה מהמלית במרכז 
החלק התחתון של הקרפ, מקפלים את שני 

צידיו פנימה )על מלית הטונה(, מקפלים את 
החלק התחתון )הקרוב אלינו( על המלית גם כן, 

וממשיכים לגלגל אל עבר הצד הרחוק מאיתנו.
בתיאבון

ערב פסח. ברוך ה' משפחה גדולה לנו. ילדים בגילים שונים. הגדולה בת 13 והקטן בן שנה ורבע.
אני מצפה שהגדולים יעזרו וישקיעו בבית, שישמרו על הקטנים, שיעזרו בקילוף ירקות לבישולים, 

שיעזרו בשטיפת הריצפה ובעוד דברים. כמה שאני מבקשת כך הגדולים פחות עושים. הם 
מתלוננים: למה דווקא אני? ובורחים מהאחריות. אני כועסת וצועקת ומכריחה ושום דבר לא עוזר 

לי. מה אוכל לעשות בפסח ובכל השנה כדי להשפיע על ילדי?

מאת: השף אושר אידלמן  כמות: 12 קרפים
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מנוחה פוקס שרה פכטר מדור אוכל

אמא מחליפה שרה פכטר.

"זרח המאבטח

דק כמו מקל

רק יודע לברוח

אם בא מחבל"
 

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם מחבלים 

מסתובבים ברחובות בלי כל פחד.
 

הספר כתוב בצורה שנונה ומצחיקה,

שתגרום לכל ילד להישאר במתח,

אבל גם לצחוק בדרך לפתרון התעלומה.
 

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.
ראו, הוזהרתם!!!

 

     בסדרת הספרים: זרח המאבטח

    יצא הספר: זרח המאבטח והכתב הערבי.

    בקרוב יצא ספר מספר 2:

               זרח המאבטח 

               והתעלומה בבית האבות!
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סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם מחבלים

מסתובבים ברחובות בלי כל פחד.

הספר כתוב בצורה שנונה ומצחיקה,

שתגרום לכל ילד להשאר במתח,

אבל גם לצחוק בדרך לפתרון התעלומה.

סדרת הספרים: זרח המאבטח

מיועדת לילדים אמיצים במיוחד.

ראו הוזהרתם!!!

   בסדרת הספרים: זרח המאבטח

   יצא הספר: זרח המאבטח והכתב הערבי

   בקרוב יצא ספר מספר 2:

                         זרח המאבטח

                         והתעלומה בבית האבות!

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אפוף  היטב,  זוכרת  היא  הזה  הרגע  את 
ורניר,  רחלי  מיוחדים.  מאפה  בניחוחות 
ילדה  כמעט  היתה  מקסימה,  קונדיטורית 
של  בתלבושת  לבושה  עשרה,  חמש  בת 
כמו  הספר  לבית  שמגיעה  יעקב'  'בית 
עוד  ענק  וסוד  הגב  על  ילקוט  עם  כולן, 

יותר על הראש.
"אחרי הלימודים חזרתי לבד לחדר שלי, 
רואה  שאת  הקונדיטורית  נולדה  גם  ושם 
עם  צעירה,  אישה  מחייכת,  היא  היום", 
עיניים נוצצות, ושביל קטן של כאב שנגרר 

בעקבות הריח הנפלא.
במשפחה  סנדביץ''  'ילדת  היתה  רחל 
נפשות.  עשרה  שלוש  בת  ילדים,  ברוכת 
אני מקשיבה לה באוזניים כרויות. המלים 
שלה קצת מפחידות אותי. "בשלב מסוים 
'מספר' בבית,  אני  נבלעת.  הרגשתי שאני 

אני מספר בכיתה הרגשתי נעלמת".
הלב שלי מחסיר פעימה, כאימא למשפחה 
ברוכת ילדים המלים שלה מבהילות אותי.  
הצילו, לא ידוע לי שמישהו מהילדים שלי 
אותם  שואלת  תמיד  ואני  ככה,  מרגיש 

ובודקת.
וממהרת  מחשבות  קוראת  כאילו  היא 
להצהיר  "חייבת  הרגעה:  צפירת  לשחרר 
משפחות  מכירה  אני  אישי  שבאופן 
שיש  אומר  זה  ואין  רבות,  ילדים  ברוכות 
שיש  ספק  אין  'מספר'.  שהם  ילדים  שם 
לי  והיו  ברוכות,  במשפחות  עצום  יופי 
דווקא  ופרחו,  אישיות  שבנו  חברות 
ומנגד,  משום שגדלו במשפחות שכאלה. 
משפחות  עם  גם  היכרות  לי  זימנו  החיים 
הילדים  ששם  ילדים,  שניים-שלושה  עם 
אליהם  התייחסו  לא  כי  אבודים,  הרגישו 

מחוסר זמן".
עשרה  חמש  בגיל  החליטה  הנערה  רחלי 
פשוט  לא  צעד  הבית!  את  עוזבת  שהיא 
שבאה  לילדה  לא  ובמיוחד  ילדה,  לאף 
הרגע  את  תזכור  תמיד  היא  כמוה.  מבית 
הזה בו ארזה את הדברים שלה והעבירה 
לדירה ששכרה עם חברה ובאותה נשימה 
בוחרת  שהיא  שלה,  להורים  הודיעה  גם 

בדרך חיים חדשה.
ואיך הם הגיבו? 

כואב,  מונולוג  ממנה  לשמוע  מצפה  אני 
אימא  אירוני,  שכמה  מספרת  היא  ולא, 
שלה מחזירה בתשובה ידועה ושמה הולך 

לפניה, דווקא קיבלה אותה כמות שהיא.
לה.  שהכאבתי  הכאב  גודל  את  "תביני 
בזמן שהיא מחזירה בתשובה, הבת שלה 

יצאה בשאלה".
וההתנהגות  שלה  אימא  בזכות  ודווקא 

מקום  לה  נשאר  מאמינה,  היא  כך  שלה, 
אישיות  מדהימה,  שלי  "אימא  לדת.  בלב 
כובשת ומקבלת. היא קיבלה אותי בנועם 
במהלך כל שלב שעברתי בחיים שלי. הם 
וכשעברו  שנים  במשך  בצפת  התגוררו 
שאני  להם  הודעתי  בדיוק  עלית,  לביתר 
בי,  תמכה  אימא  חברה,  עם  לגור  עוברת 
הדת.  את  לעזוב  שהחלטתי  שידעה  הגם 
וחוויתי  איפור  למדתי  חברה,  עם  גרתי 
הרבה מערבולות, של דת ואמונה ומערכת 

יחסים מורכבת עם המשפחה והסביבה".
חוזרת  הזה  בגיל  ילדה-נערה  כל  ובעוד 
מצב  חוותה  היא  חמה,  לארוחה  הביתה 
ארוחות  לבשל  והתחילה  הישרדות,  של 

חמות לה ולחברות שלה.
סוף,  בלי  ואירחתי  במטבח  "התאהבתי 
עוגות  מכלום,  ארוחות  מכינה  הייתי 
התחתנה,  היא  חלפו,  השנים  מכלום". 
"עבדתי  שלה.  הראשון  הבן  את  וילדה 
שאני  החלטתי  ואחריה  הלידה,  עד  בבזק 
התחלתי  בבית.  הילד  את  לגדל  רוצה 
גדולים  בשפים  צפיתי  באפיה,  להתנסות 
והתחלתי להמיר אפיה פשוטה באומנות. 
ניסויים  מיני-מעבדת  שלי  בבית  הקמתי 
מרכיבים,  ניסיתי  מיוחדים.  למאפים 
טרחתי במשך שעות על מתכונים שונים, 

וכך נולדה הקונדיטורית שבי".
מביטה  בהתפעלות,  לה  מקשיבה  אני 

ביצירות שלה, ונדהמת.
"היום אני מעבירה סדנאות אפיה, ומי היה 
מאמין שהסדנאות של נערה חרדית צעירה 
מעבירה  אני  טעימה?"  להצלחה  יהפוך 
סדנאות קולינריות מושקעות, מפסטה ועד 
וארוחות  חלות  מזרחיים,  מתוקים  סדנת 

שף גורמה". 
"אני  גאולה  של  חג  בפתח,  הפסח  חג 
דמעות,  הרבה  אישית,  גאולה  חוויתי 
ודווקא  שנושעתי,  מדגישה  אני  והיום 
מהמקום שממנו כביכול ברחתי, היתה שם 
אישה מופלאה שהיא אמא שלי שלימדה 
לא  מעולם  ובזכותה  הרבה,  כך  כל  אותי 
נגעתי באוכל לא כשר,  הקפדתי כל השנים 
האלה לא לאפות או לבשל דברים שאינם 
כשרים, כי תמיד זכרתי לטובה את אימא 
לאורך  שלי  אימא  נשארה  הכל  שלמרות 

כל הדרך".
שלמדה  בחורה  אותה  הפסח,  לאחר  מיד 
תעמוד  בעצמה,  הפטיסייר  סודות  כל  את 
רמדה  במלון  קולינרית  הרצאה  ותיתן 

בירושלים. 
ארבע כוסות של גאולה...

סיפור של
גאולה  



ז' בניסן תשע"ו 4415/4/16

קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ִׁשַּקְרָּת ָעֵלינּו! ֶּבַטח ַהַּגַּבאי 
ֲחַנְנָיה ִרָּמה ֶאת ַהִּמְׁשָטָרה 

ְוַאָּתה ָעַזְרָּת לֹו!

ָיַדְעִּתי! ָיַדְעִּתי! ָאסּור 
ָהָיה ִלי ִלְסמֹ ֲעֵליֶכם!

עֹוד ֶרַגע ֶאָחד...

ֵהי, ֵהם ָׁשם! 
ַהַּגָּנִבים!

ַּתַעְצרּו אֹותֹו!

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

ר העתיק
מת הכת

בתעלו

פרק ד'

החדשים של
>>>  

פרק ו'
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יש לכם איזה רעיון יפה שהייתם רוצים שנצייר? מה עוד הייתם רוצים ללמוד? יש לכם משהו להעיר או לשנות במדור זה? שלחו אלינו ואנו נשמח לשמוע 

"לומדים לצייר עם: דבורה בנדיקט"
"סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !

בשיטת שלבים קלה ומהנה בנוי ברמות קושי שונות 
המתאים לכל גיל"

מלווה בטיפים כיצד לעשות שימוש בצבעי מים, אקריליק, פנדה כיצד לצייר דמויות, 
בעלי חיים ודוממים, כיצד ליצור שכבות צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

ניתן להשיג בחנוית הספרים " אור החיים" "יפה נוף" 
ובחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

comics-iton.com :ניתן גם לרכוש את הספרים באתר

עם דבורה בנדיקט

לומדים
לצייר

הספריםעכשיו בחנויות קריקטורות לומדים לצייר 

1

6

10

2

7

11

3

8

12
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9

13

חדש!

נתחיל בציור הראש נוסיף 
קווי עזר לעיניים וקו האמצע 

)בסוף מוחקים קווים אלו(

נצייר 
את 

הלסת 
ואת 
האוזן

כעת 
לעיניים 
ולגבות

נצייר את 
האף,  
הפה 

ושיער 
הראש

נצייר את 
הפאות,  
הכיפה 
והצוואר

נעבור לגוף-
נתחיל בציור 

היד ונוסיף 
צווארון 
לחולצה

נוסיף 
שרוול 
ובצד 
השני 

נצייר את 
המצה

נצייר את 
האצבעות

כעת לגביעים
– נצייר 4 אליפסות

נוסיף את 
החלק 

התחתון 
לכל גביע

נצייר רגל 
לכל גביע

כעת 
נוסיף את 
הפרטים 
הקטנים 
וסיימנו!

מחקו את 
הקווים 

הכתומים 
הם הקווים 
המיותרים 

בציור
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shninat@gmail.com :לתגובות

 אני צב, טוב, בטח שמתם לב, לא, 
כי יש כאלה שפשוט חושבים שאני סלע 
גדול, אבל לא, אני צב, מהסוג של הצבים 

הגדולים האלה שחיים מאות שנים. 
בני האדם אוהבים לחלק אותנו לשמות וזנים, אבל 
לא - אני פשוט צב גדול, במקרה אני גם הזקן שבהם, אני 
חי כבר אלף ושש מאות שנים, כן תודה, תודה, לא צריך 

להגזים, אתם יכולים לשבת.
נכון, אלף ושש מאות שנים זה המון זמן, אני מסכים, 
בייחוד כשהקצב שלך הוא קצב של צב, ועכשיו העיניים 
לא כמו שהיו, גם השריון שלי כבר הצהיב במאה האחרונה 
והוא מגן עלי כמו שממחטת אף יכולה להגן עלי, אבל 
מה, העיקר שהראש בסדר, היי בחורצ'יק! אולי אתה 
יודע איפה הבית שלי? אני כמובן צוחק, ושתדעו לכם 
שהומור זה תמיד טוב, בעיקר בגילאים מופלגים, בשלב 
הזה שאתה מרגיש שהמכונה הזו שאתה חי בתוכה כבר 
עשתה את שלה, אתם יודעים איך זה, הפרקים כואבים, 
כל משב רוח עושה אותך מצונן, וכל עיטוש מכניס אותך 
לאישפוז, המערכת החיסונית רואה בכל חיידק זאטוט 
מפלצת אימתנית ובלתי מנוצחת, היי, מצטער שאני כזה 
מפורט, היה לי הרבה זמן לחשוב על המונולוג הזה, בכל 
אופן, תמיד טוב לצחוק, זה משחרר, בין אם אתה צב עתיק 

ובין אם אתה בן אדם זקן.
היי, לא לזלזל שם, תדע לך שאנחנו הצבים, יצורים 
אינטליגנטיים להפליא! נכון, אנחנו קצת איטיים, ייקח 
לנו קצת יותר זמן לפתור תשבץ, אבל בסך הכל אנחנו מאד 
ידידותיים, תראה לי עוד יצור שמביא את הבית אל האורח, 
אה? על זה לא חשבת נכון? טוב אני שוב נסחף, אשתי 
טוענת שמאז ימי הביניים אני לא מפסיק לדבר, ואפרופו 
ימי הביניים, כמה דם נשפך שם, אה? כמה מלחמות... 

באותה תקופה התגלגלתי איכשהו לאיזו פרשת דרכים, 
לא רחוק מכאן )כלומר אני צב, איך אתה מצפה שאני 
אגיע תוך שש מאות שנה למקום יותר רחוק?(,  ושמעתי 
קצת חדשות מעוברים ושבים, תשמע, אתם בני האדם, 
לא מסוגלים להסתדר, אה? תמיד יש על מה להילחם, לא 
משנה באיזו תואנה, אם זה בשביל המלחמה או בשביל 
השלום, אם זה למען אידיאל כזה או אחר, לא מסוגלים 
להפסיק להילחם, כלומר, תחשוב רגע כמה אנשים מתו 
בעקבות אסונות טבע, רעידות אדמה, צונאמי, הוריקן, 
מה שלא תרצה, תמיד תגיע למסקנה הבאה- האדם הרג 
הרבה יותר מאשר כל תופעת טבע שאתה מכיר, כמה דם 
האדם שפך. מילים קרובות, אה? אדם ו-דם, מה גורם לכם 
להיות כל כך רצחניים? אנחנו הצבים לדוגמא,עד שאנחנו 
מתעצבנים לוקח זמן, ואז עד שאנחנו מתארגנים למלחמה 
אנחנו מתעייפים ונרגעים, מה אתם צוחקים? תנסה אתה 

לסחוב שריון על הגב עשרים וארבע שעות...
אבל עכשיו ברצינות, חשבתם על זה פעם? העולם קיים 
כבר אלפי שנים, והאדם בסך הכל כמעט ולא השתנה, 
המלחמות הן אותן מלחמות רק שהנשק השתנה והפך 
יותר מתוחכם ויותר אסתטי, רק בום בום בום וגמרנו בלי 
צחצוח חרבות וזעקות קרב, כל שיטה שלא המציאו כדי 
שהאדם יוכל להסתדר, תמיד הולידה אלימות במקום אחר, 

לפעמים אפילו על ידי אבי השיטה בעצמו.
תראה מה שקרה ברוסיה אחרי הקומוניזם, עשרות אלפי 
בני אדם מתו, אני יודע, הייתי שם, אפילו יש לי כתם על 
השריון - תראה, זה כנראה דם של מישהו שהתנגד לשיטה 

החדשה, "השיטה שתסדר הכל".  
ואלימות תמיד גררה אלימות, זה לא יכול להפסיק 
באמצע, זה מתחיל במכה אחת ואז מגיעה הנקמה ומשם 
זה כבר צובר תאוצה עד שאחד הצדדים נכנע באבידות 

קשות או מחוסל, כאשר בשלב הזה ברור שהוא היה מעדיף 
להחזיר את הגלגל אחורנית כדי לא להשיב על המכה 

הראשונה או לא להתחיל בעימות.
אז מה, זה פשוט עניין של גאווה? אולי, ברור שזה גם 

זה, אבל ממה הכל מתחיל?
אני חושב שלבני האדם יש קטע כזה שלא מאפשר להם 
להישאר במקום, הם חייבים לזוז, לשנות, לפעול, ללכת 
עד הסוף, בכל תחום. תראה איפה אנחנו, הצבים, השכלול 
היחיד שאני עצמי חשבתי עליו באלף השנים האחרונות, 
זה להכניס את הראש פנימה כשיש שמש חזקה, ואני לא 

משוכנע לחלוטין שזה באמת רעיון שלי.
חוץ מזה אני מסודר, לא מפריע לי שום דבר בחיים שלי, 
הכל טוב, אבל בני האדם? לא, לא, לא, הם צריכים להתקדם, 
לטוב ולרע, הם לא יסתפקו במה שיש להם - תמיד ירצו 
יותר, תמיד יחפשו להתפתח, פשוט לפעמים מה שעומד 
בדרכם זו משוואה מסובכת בדרך לעוד המצאה גאונית, 
ולפעמים זה אדם אחר שעומד בדרכם, והם צריכים לעבור 
דרכו כדי להשיג את שלהם. מפה מתחיל הכל לעניות 
דעתי הצבית, לכן ההיסטוריה של האנושות חייבת להיות 
עקובה מדם, כמו שהיא חייבת להיות מפותחת מבחינה 
טכנולוגית, זוהי הקללה והברכה של בני האדם, הם לא 
מסוגלים להישאר במקום, ככה הם נבראו, לאדם יש כח 
גדול וביכולתו להשתמש בו לטוב או לרע, זה הסיפור 
של האדם כמו שאני מכיר אותו, אבל מה אני מקשקש, 
מה אתם יודעים, אתם צעירים בני מאה ושתים עשרה 
מקסימום, אני ממרומי גילי, יכול ללמד אתכם בני האדם 

דבר אחד או שניים על עצמכם. 
אני צב, את זה אתם יכולים לראות אני מניח, אבל לא 

סתם צב, אני צב השעה.



צב השעה

משל ושנינה // משה ולדר
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מדור סאטירי שבועי

חוקרים טוענים: האפיקומן הוא סתם מצה רגילה שקיבלה שדרוג בגלל היח"צ

פרשת ענבל אור

חקירת הרצוג

"גם אם בסופו של דבר היינו נכנסים לממשלה 
של נתניהו שאני לא סובל אותו וחושב שהוא 
לא ראוי להיות ראש ממשלה והמדיניות שלו 

הרת אסון, גם אז – הייתי ממשיך להכחיש 
שמתנהל משא ומתן בין המחנה הציוני לליכוד"

)ח"כ יצחק הרצוג מרגיע את חברי מפלגתו(

"נראה לכם שניתן לקנות אותי בכמה משרדי 
ממשלה. עמותות שלמות לא הצליחו לקנות 

אותי?"
)הרצוג בהודעה לתקשורת(

"צריך לחקור את הרצוג גם על הפרת אמונים 
כלפי חברי הכנסת שלו"

)ח"כ יחימוביץ נערכת לפריימריז(

"להיות שרת משפטים אצל נתניהו? בשביל זה 
חברתי למחנה הציוני?"

)ציפי לבני מביעה אכזבה(

"בטעות העברנו לליכוד את טיוטות החקירה 
של המשטרה במקום את טיוטת ההסכם 

הקואליציוני"
)עורך דינו של הרצוג חושף כיצד נחשפה 
הפרשה(

בתום ימים של חיפושים 
מכריזה המשטרה: 

"אנחנו רואים את ענבל 
אור בקצה המנהרה"

"זה לא יאמן. היינו בטוחים שעד פסח כבר יהיה 
לנו בית משלנו שבו נוכל לצעוק על הילדים לא 

להיכנס לחדרים עם חמץ"
)אחד הקונים המאוכזבים(

"אני בעצמי עברתי להתגורר במלון דירות. 
בכל שבוע משפחה אחרת מגיעה להתגורר 

בדירה אחרת. זה לא כזה מופרך להבטיח לכמה 
משפחות את אותה הדירה"

)אור מתגוננת בחקירה(

"החשד הוא שהדירות בחברה נמכרו רק על 
הנייר, אבל מישהו החליט למכור גם את הנייר 

לחברה שממחזרת ניירות"
)דובר המשטרה מעדכן(

שיר בשני בתים
הבית שלי, הבית שלך
רק תן לנו את כספך
רגע, לאן בעלת הבית הלכהשים מקדמה ולך לך

ופתאום, המשרדים סגורים, מצטערתבכספי הלקוחות מישהי מועלתגם התקשורת נוהרתאופס, המשטרה חוקרת

"זו סתם עלילה. אין לי שום דבר 
נגד יהודים מלווי בריבית וכובשים 

שרוצחים אלפי תינוקות פלסטינים. 
יכול להיות שהם עם נפלא, אני 

פשוט לא כל כך מכיר אותם".
)המועמד ברני סנדרס מעדכן גירסה(

ההתבטאות של סנדרס

"היועץ המשפטי לממשלה 
צריך להורות על פתיחת 

חקירה מי הדליף את הידיעה 
שהיועץ המשפטי לממשלה 

צריך להורות על פתיחת 
חקירה"

)יועץ התקשורת של הרצוג(

ממשלת אחדות

ערב  משהו  שהבטיח  מי  כל  לדין  להעמיד  "החלטנו 
הבחירות לבוחריו ועמד בהבטחותיו. לאן הידרדרנו? לא 
ויבטיח  העיר  תושבי  את  ישחד  עיר  שראש  להיות  יכול 
להם ניקיון, תחבורה, מערכת חינוך מסודרת וניהול תקין, 
הבוחרים.  את  יקנה  ובכך  את ההבטחות שלו  יקיים  וגם 
על  הבטחות  בגדר  להישאר  אמורות  בחירות  הבטחות 
מנת שיוכלו לשמש את המועמדים גם במערכת הבחירות 

הבאה".
)מפכ"ל המשטרה בתדרוך לעיתונאים(

ראשי ערים בחקירה

ח"כ הרצוג: "החקירות לא יגרמו לי לפרוש מהתפקיד. לפחות בעשור הקרוב אהיה יו"ר האופוזיציה"

"אין לי מה להסתיר. גם אין שום דרך 
להסתיר כ"כ הרבה דירות"

מומו דרעי מדבר:



בברכת פסח גלאט ושמח 

 על שולחן הסדר ולשאר החג המוצרים המהודרים המובילים 
בהקפדה על ניקיון כשרות ובריאות

רן
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י 
חג
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