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ינון פלח

בין דרעי להרצוג
צו  השורות,  כתיבת  בשעת 
איסור הפרסום במה שמכונה 
עודנו  דרעי",  אריה  "פרשת 
העובדה  מלבד  כנו.  על 
ניתן  לא  חקירה,  שמתנהלת 

להוסיף כמעט דבר.
ולפיו  הדיווח  לאחר  הראשונות  בשעות 
רחשה  בפלילים",  חשוד  בכיר  "פוליטיקאי 
דרעי  שונים.  בשמות  הפוליטית  המערכת 
ומקורביו כבר ידעו. צו איסור הפרסום מנע ממנו 

לתת תגובה ראשונית.
הפנים  שר  פנה  שמועות,  קלחת  למנוע  כדי 
על  להורות  בבקשה  לממשלה  המשפטי  ליועץ 
הסרת צו איסור הפרסום. בקשתנו נענתה חלקית. 
הותר לפרסום כי דרעי הוא השר שחשוד, אך עד 
לשעות הצהריים של יום חמישי, אף גוף רשמי לא 

פירסם מהם החשדות נגדו.
קבוצות  נערי  שמועות.  סאגת  החלה  מכאן 
יותר  מהירה  שלהם  שהמקלדת  אלו  הנייעס, 
האוויר  לחלל  הפריחו  שלהם,  החשיבה  מיכולת 

אינספור שמועות שונות, בעיקר משונות. 
וכך בשעות הערב של יום שלישי, ניזונו המוני 
המציאות  לבין  בינם  שאין  בהודעות  אנשים 
מאומה. כל נושא ציבורי שדרעי עסק בו לאחרונה, 
נקשר איכשהו לפרשה. כל אחד מאותם נייעסנים 
ידע לדווח בטון של יודע דבר, כאילו זה עתה סיים 
שיחה ארוכה עם מפקד יאח"ה. המציאות, כאמור, 

אינה דומה לאף אחד מהדיווחים.
דקות  למלא  שמחויבים  התקשורת,  ערוצי  גם 
ראיונות  עבר,  דיווחי  באוב  העלו  בנושא,  שידור 
ישנים וסיפורים שנטחנו עד דק בכל כלי התקשורת. 
שסיפרו  התקשורת  מערוצי  כמה  לעשות  הגדילו 
על "אימפריית הנדל"ן של משפחת דרעי". אלא 
דרעי  כל הדירות של  נכנסו  הזו  שלתוך הרשימה 
עצמו, ילדיו, חתניו ואחיו. כאילו שבכל משפחה 
במשכנתא  דירה  רוכשים  אינם  ילדים  אחרת, 
לאחר נישואיהם. כאילו שאריה דרעי הוא האבא 

שמסייע  בעולם  הראשון 
הראשון  הבית  בקניית  לילדיו 
שמתנים  כאלו  יש  בחייהם. 
לפני  עוד  הכלה  צד  עם  זאת 
דרעי  אריה  הווארט.  סגירת 
הורים  מרבבות  שונה  אינו 

בציבור החרדי.
טען  לא  אחד  אף  הרי 
במזומן  נקנו  הללו  שהדירות 
מה  יודע  אינו  שאיש  מכספים 
שהוזכרו  הדירות  כל  מקורם. 
נלקחו  "התחקיר"  בכתבות 
הזה  הפרט  משכנתא.  עבורם 
הכתבה,  של  בסיומה  הוזכר 
זה  האם  אגב.  בדרך  כמעט 
דרעי, תשעת  אריה  את   הופך 
ילדיו ואחיו הצעיר לאימפריית 
שמישהו  כמדומני  הנדל"ן? 

טיפס כאן על בניין גבוה.
לפחות  דרעי,  של  מקורביו 
איתו  לשוחח  שהספיקו  אלו 

בשיחות  אומרים  הפרשה,  שהתפוצצה  לאחר 
סגורות, כי דרעי עצמו רגוע. הוא משדר נינוחות 
כי  מעריך  הוא  סגורות  בשיחות  בעצמו.  ובטוח 
מהבדיקה הזו לא יצא דבר. החשש הגדול שלהם 
הוא מחזרה לשנות ה-90, כאשר ממצאי החקירות 
הראשוניות לא העלו דבר, אך הן הולידו פרשות 
לאוויר העולם כתוצאה מהחקירה  חדשות שבאו 
שהותרה  "כיוון  דבר.  הניבה  שלא  הראשונית 
הותרה", הם אומרים. "אנחנו חוששים שבתקופה 
שעבד  מי  כל  לזמן  עשויה  המשטרה  הקרובה 
לצידו של דרעי מרגע חזרתו לחיים הפוליטיים. זו 

לא הולכת להיות תקופה קלה".
דירת  לגבי  גם  הסבר  יש  דרעי  של  למקורביו 
הקיט במושב ספסופה שליד מירון. עלותה, כך הם 
אומרים, נמוכה משמעותית מדירת חמישה חדרים 
הערכות  ע"פ  גם  בירושלים.  או  הארץ  במרכז 
ב-2.5  נאמד  הצפוני  ביישוב  הבית  מחיר  שמאי, 
אבל  מרווחת,  דירה  שזוהי  נכון  שקלים.  מיליון 
היא משמשת את משפחת דרעי המורחבת, ומותר 
לאדם שהיה 13 שנים מחוץ למערכת הפוליטית, 

להשקיע את כספו בנדל"ן.
כחבר  לכהן  החל  שמאז  גואטה,  יגאל  ח"כ 
נסער  היה  המפלגה,  יו"ר  על  לגונן  מרבה  כנסת, 

ביום חמישי השבוע. 
לאן כל זה מוביל, שאלתי אותו. האם הבדיקה 

או החקירה הזו תוביל לאן שהוא?
לך.  אספר  "בוא  הטרי.  הח"כ  אמר  "תקשיב", 
להעלות  ביקש  סגל  עמית  )חמישי(  בבוקר  היום 
אותי לשידור בתכניתו בגלי צה"ל כדי שאגיב על 
שכולה  תכנית  לו  היה  שאם  לו  אמרתי  הפרשה. 
שחוץ  כיוון  לשידור,  עולה  הייתי  פנטומימה 
מהשם אריה דרעי אסור לדבר על כלום. שאלתי 
יהיה חשוד בשיבוש  רוצה שאני  אותו: מה אתה 

הליכי בדיקה?"
ולעצם העניין, שאלתי; התקשורת מרבה לדבר 

על דירת הנופש של דרעי בספסופה.
במושב  "הדירה  גואטה.  השיב  "תראה", 

בדירה של אהוד  רבע חדר  בדיוק  ספסופה שווה 
חייו  מרבית  היה  ברק  אהוד  גם  יו.  במגדלי  ברק 
בחיים הציבוריים. במה הוא שונה מאריה דרעי? 
למה אין תחקיר על אימפריית הנדל"ן של אהוד 

ברק?"

בעל ניסיון

דרעי של 2016 שונה מזה של שנות התשעים. 
יותר. את חדרי החקירות  מנוסה  יותר,  בוגר  הוא 
המנגנון.  פועל  כיצד  יודע  הוא  היטב.  מכיר  הוא 
הפנים,  למשרד  שובו  שעם  היטב  ידע  הוא 
ייבחנו בזכוכית  ולפעילות ציבורית בכלל, צעדיו 

מגדלת.
דרעי של שנות התשעים הירבה לשתוק בחדרי 
טריק  בכל  השתמש  הצעיר  דרעי  החקירות. 
משפטי אפשרי בכדי למשוך זמן. דרעי הנוכחי לא 
יזרזו  שהחוקרים  ביקש  הוא  זמן.  לבזבז  מתכוון 
הוא  לעבודתו.  לשוב  שיוכל  בכדי  חקירתו  את 
אין  מעדיף לסיים עם הסאגה מהר ככל האפשר. 

חכם כבעל ניסיון.
גז כדי  ייתנו  באמירתו "אני מקווה שהחוקרים 
שנוכל לחזור לעבודה", דרעי לא התכוון למתווה 
 52 סעיף  על  מלחתום  ונמנע  ברח  שממנו  הגז 
הצדק  שטחנות  מבקש  בעיקר  הוא  המפורסם. 
יעבדו הפעם מהר יותר. בפרקליטות שמעו אך לא 
הגיבו. החוקרים בינתיים לא נתנו גז. בעיקר נתנו 
לו  שיש  מבלי  שמועות  חרושת  עם  להתמודד  לו 

באמת יכולת להגיב.

שינוי טון

מתגובות הפוליטיקאים ניתן ללמוד רבות. ח"כ 
את  לתקוף  מיהר  בעברו,  עיתונאי  רוזנטל,  מיקי 
בדרך.  חדשה  שחקירה  שנודע  ברגע  דרעי  אריה 
שימשיך  ראוי  "לא  אמר.  מושחת",  אדם  "דרעי 

לשרת את הציבור לעולם".
מכן  לאחר  שעות  כמה 
שבה  חדשה  פרשה  התפוצצה 
ח"כ  מפלגתו  יו"ר  מעורב 
נחשד  הוא  אף  הרצוג.  יצחק 
מתנהלת  כנגדו  אף  בפלילים. 
אותו  להוביל  בדיקה שעשויה 

לחדר החקירות.
רוזנטל  למיקי  היה  ומה 
איך  לב  שימו  כך?  על  לומר 
הטון השתנה. "כל חשד צריך 
נבחר  וכל  תום  עד  להיחקר 
פעולה  לשתף  צריך  ציבור 
אין  החוק.  רשויות  עם  מלאה 
כל  בלבד.  למיוחסים  בדיקה 
באופן  להיחקר  צריכה  פרשה 
מלא, הן במקרה של דרעי והן 
במקרה של הרצוג. אני מאחל 
דבר  ימצא  ולנו שלא  לשניהם 
כתב  מוגש  אם  בחשדות. 

בסיומו של 
שבוע שבו היה 
נאה שמוספי 
השבת יעסקו 
בפרשת החייל 
היורה ובדרמה 
המשפטית סביב 
ביטול מתווה הגז 
ע"י בג"צ, השתנו 
באחת הכותרות 
הראשיות. שני 
ראשי מפלגות, 
אחד מהקואליציה, 
אחד מהאופוזיציה, 
נמצאים בעיצומה 
של סערה 
משפטית. 17 
שנים אחרי שנכנס 
בשערי מעשיהו, 
אריה דרעי שוב 
עשוי למצוא 
עצמו בדרך 
לחדרי החקירות. 
17 שנים אחר 
שנחקר בפרשת 
העמותות ושמר 
על זכות השתיקה, 
עשוי יצחק הרצוג 
למצוא עצמו 
שוב מול חוקרי 
המשטרה

שותפות גורל. דרעי לוחש להרצוג                          )צילום: יעקב כהן, פלאש 90( 
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אישום נגד איש ציבור, עליו להתפטר לאלתר".
יו"ר  הוא  דרוזנטל.  אינו משוחת, אליבא  הרצוג 
מולו.  מיותרת  חזית  לפתוח  לו  ולמה  מפלגתו 
בש"ס אין לו כוונה להתמודד. כנגדו ניתן להתבטא 

בחופשיות.
השבוע למדנו דבר או שניים על נטיות פוליטיות. 
מי שנמנה על מחנה הימין על כל שדרותיו, מיהר 
החייל  את  לשפוט  שמההרים  אלו  כנגד  להזדעק 

בטרם סיים הצבא את חקירת הנושא.
אישים  אותם  דרעי,  בפרשת  דווקא  מה,  משום 
קרבתם  בשל  היורה  החייל  על  לגונן  שמיהרו 
הפוליטית, מיהרו לחרוץ את דינו של אריה דרעי, 
שוב,  מדובר.  חשדות  באלו  ששמעו  לפני  עוד 
בבחירות  שהתמודדו  אלו  של  הפוליטיות  הנטיות 
הקיצוני,  הימין  עם  אחת  ברשימה  האחרונות 
מייחסות לדרעי את כל פשעי אוסלו ומכאן הדרך 

הייתה קצרה להאשימו.
שיהיה ברור: אף אחד לא שינה את דעתו על יו"ר 
ש"ס. מי שהעריך אותו קודם לכן, הפרשה החדשה 
לא סדקה את דעתו על האיש. מי שתקף אותו קודם 
את  לומר  כדי  לפרשה החדשה  זקוק  היה  לא  לכן, 

דעתו על האיש.
כך פועל המנגנון הפנימי של מרבית בני האדם; 
תומכים במי שקרוב לליבם. מחפים על כל משגה 
של האנשים היקרים להם. זה נכון לגבי בן משפחה, 
פוליטית  אישיות  או  קרוב  חבר  לעבודה,  עמית 

מוערכת. 
אגב, זה עובד גם בכיוון ההפוך. חלק מאותם אלו 
שיצאו להגנתו של אריה דרעי ביומיים האחרונים, 
הרצוג  יצחק  של  לאידו  לשמוח  לעצמם  הרשו 
שנחשד בפלילים. מה שתופס במקרה של דרעי, לא 

תופס במקרה של הרצוג. 
אם חיפשתם צדק, יושר, או היגיון, אתם כנראה 
עשויה  לא  הפוליטית  הזירה  הנכון.  במקום  לא 
מהחומרים הללו. הכלל היחיד הוא: איש את רעהו 
ממשיכים  התקשורת  כוהני  עוד  וכל  בלעו.  חיים 

כל  הרייטינג,  מזבח  על  קורבנותיהם  את  לגרור 
יהפכו  עניינים,  ניגוד  או  או חשד לחקירה,  בדיקה 

לכותרת ראשית.
אין זה אומר שתפקידם של העיתונאים להימנע 
של  במבט  אולם  עבודתם.  זו  חובתם,  זו  מלדווח. 
בכותרות  שנולדו  מהפרשיות  חלק  לאחור,  שנים 
ובסגירת  חלושה  ענות  בקול  הסתיימו  מהדהדות 

התיק מחוסר ראיות ולמעלה מכך, מחוסר אשמה.
לגבי  והן  ציבור  אישי  לגבי  הן  נכונים  הדברים 
לא  איש  התיק,  סגירת  של  במקרה  מעם.  מורמים 
האבודות.  השנים  את  הללו  ל"נאשמים"  יחזיר 
חקירה  משנות  שסבל  קהלני  אביגדור  את  תשאלו 
החקירה  פתיחת  כלום.  בלא  שהסתיימו  ארוכות 
שנים,  כעבור  סיומה,  ראשיות.  בכותרות  לוותה 
נדחקה לשולי העמודים הפנימיים. זו כנראה דרכו 

של עולם.

יו"ר בקצה המנהרה

סדר יומו של אריה דרעי ביום שלישי השבוע היה 
עמוס. כמו כל יום, יאמרו מקורביו. גם אם ידע על 
הפרשה שעומדת להתפוצץ בקול רעש גדול בשעות 

הערב, ארשת פניו לא הסגירה זאת.
יום  סדר  וניהל  פגישות,  קיים  סייר בשטח,  הוא 
חשף  סגל  עמית  כאשר   ,8 בשעה  לחלוטין.  רגיל 
בחדשות ערוץ 2 כי מתנהלת חקירה כנגד אישיות 
לא  דרעי,  אריה  גם מקורבי השר  בכירה,  פוליטית 

ידעו שמדובר בו.
ההפתעה הפעם הייתה מושלמת. הם באמת לא 
אנשי  כולל  לאיש מהם,  להם.  בא  זה  ידעו מאיפה 
להיכנס  הנפש  כוחות  את  אין  הוותיקים,  התנזים 
לסיבוב נוסף. אל המנהרה שבה הם שהו כל השנים 
הארוכות, אין להם כוונה לשוב. 13 שנים המתינו 
בצד הדרך לשובו של דרעי לכס היו"ר. הם לא ייתנו 

לו לאבד שוב את ראשות המפלגה.

בהודעה  לראות  היה  ניתן  לכך  ראשוני  סימן 
הקוראת  התורה  חכמי  מועצת  ע"י  שפורסמה 
ליו"ר התנועה להמשיך במלאכת הקודש למען עם 
זאת  ישראל. מי שחשב על תסריטים אחרים עשה 

על אחריותו האישית.

המחנה הציני

פורסם  מאז  ומבולקה.  בוקה  הציוני,  ובמחנה 
שיו"ר המפלגה חשוד בעבירה על חוקי הפריימריז, 
חברי המפלגה, בעיקר בכיריה, מרבים לתת לו גב. 
לא  שמהבדיקה  מאחלים  ובעיקר  להגנתו  יוצאים 

יצא דבר.
'המחנה  במפלגת  השניה  הצלע  לבני,  לציפי 
הודעה שממנה  יומיים עד שפרסמה  לקח  הציוני', 
משתמע תמיכה בהרצוג. שלי יחימוביץ שמרה על 
זכות השתיקה. דווקא חברת הכנסת שלא חוששת 
לומר את אשר על ליבה, בחרה לנצור את לשונה. 
הפרשה שבה נחשד הרצוג קשורה לפריימריז בהם 
התמודד הרצוג מול יחימוביץ. במקום לדבר, היא 
מסתכלת  היא  שלהן.  את  לעשות  לכותרות  נותנת 
קדימה וחולמת לכבוש שוב את ראשות המפלגה. 
שתיקתה  השני.  הצד  את  לשרת  עשויה  תגובה  כל 

הפכה סייג לחוכמתה.
בסיומו של שבוע שבו היה נאה שמוספי השבת 
המשפטית  ובדרמה  היורה  החייל  בפרשת  יעסקו 
באחת  השתנו  בג"צ,  ע"י  הגז  מתווה  ביטול  סביב 
אחד  מפלגות,  ראשי  שני  הראשיות.  הכותרות 
נמצאים  מהאופוזיציה,  אחד  מהקואליציה, 
אחרי  שנים   17 משפטית.  סערה  של  בעיצומה 
עשוי  שוב  דרעי  אריה  מעשיהו,  בשערי  שנכנס 
למצוא עצמו בדרך לחדרי החקירות. 17 שנים אחר 
שנחקר בפרשת העמותות ושמר על זכות השתיקה, 
חוקרי  מול  שוב  עצמו  למצוא  הרצוג  יצחק  עשוי 

המשטרה.

סופק את כפיו. שר הפנים אריה דרעי בהצהרה ראשונית לאחר שהתפוצצה הפרשה, במלון רמדה בירושלים                                                     )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90( 

באמירתו "אני 
מקווה שהחוקרים 

ייתנו גז כדי 
שנוכל לחזור 

לעבודה", דרעי 
לא התכוון 

למתווה הגז 
שממנו ברח 

ונמנע מלחתום 
על סעיף 52 

המפורסם. הוא 
בעיקר מבקש 

שטחנות הצדק 
יעבדו הפעם מהר 
יותר. בפרקליטות 

שמעו אך לא 
הגיבו. החוקרים 

בינתיים לא נתנו 
גז. בעיקר נתנו 

לו להתמודד עם 
חרושת שמועות 

מבלי שיש לו 
באמת יכולת 

להגיב
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מבינים דבר משום דבר
.1

בקרב  גם  דרעי,  מכלוף  לאריה  לו,  עשו  שדה  משפט   .1
מחננו. בודדים עשו זאת מרשעות, הרוב עשו זאת מטיפשות: 
והפה –  חוסר היכולת להמתין קמעא, לסתום את המקלדת 
ואולי גם את האוזניים – וגם הרצון להוכיח כי "אני יודע לפני 
הבכיר"  "הפוליטיקאי  של  לפרסום שמו  הותר  טרם  כולם". 
החשוד ב"פרשת שחיתות", היה כבר מי שדאג לפרסם צילום 
של צו הפרסום, הכולל את שמו של דרעי. למרבה האבסורד, 
גם דרעי עצמו היה מחויב ל'צו איסור הפרסום' ולפיכך לא 
דרעי  פורסם.  כבר  שמו  שבפועל  למרות  להגיב,  היה  יכול 
הבין כי בעידן הקבוצות והרשתות החברתיות אין טעם בצו 
איסור פרסום על שמו, ביקש מהשופט לבטלו – וקיבל. אך 
גם לאחר פרסום השם המפורש, בינתיים לא קרה דבר: בסך-

שוקל  הוא  כי  והודיע  בבדיקה  פתח  המשפטי  היועץ  הכל 
'ַנייַסע'ן' מתחיל כבר 'יודע' הכל:  לפתוח בחקירה, אבל כל 
מה החשד, מי החוקרים, מה העונש שיושת עליו, והיכן יַרֶצה 

אותו.
זה לעומת זה.

יממה קודם לכן, ביום שני, התכנסה מועצת גדולי התורה 
של אגודת ישראל. אין זה סוד כי עניינים מהותיים עומדים על 
בכירי האדמו"רים  בארצנו.  היהדות החרדית  יומה של  סדר 
נכנסו לחדר הכינוסים הצנוע ברחוב שומר הכותל בירושלים, 
אגודת  של  חברי-הכנסת  אליהם  התלוו  עצה.  ולטכס  לדון 
המהלכים  אודות  לשאלות  להשיב  שהתבקשו  ישראל, 
הפוליטיים. מנהג יפה עשו להם אדמו"רי המועצת: הכניסה 
לזרים – אסורה, כולל עיתונאים וצלמים. לא פורסמה תמונה 
המרכזית'  'הסיעה  בביטאוני  לא  גם  פנימה,  מהקודש  אחת 
ו'שלומי אמונים'. איני יודע למי נתון הקרדיט, אך האדמו"רים 
ואולי  התמונות,  מתעשיית  שנים  זה  סולדים  וויז'ניץ  מגור 
של  הנהגה  זוהי  כך,  או  כך  המהלך.  מאחורי  העומדים  הם 
מנהיגים. כך סוגרים דברים: באחריות, בחדר סגור, בלי רעש 
וצלצולים. שומה עלינו ללמוד מהם כי דברים גדולים סוגרים 
בשקט, אבל לא רק. גם 'דברים קטנים' דורשים שיקול דעת. 
הוראה  בבחינת  שהם  דברים  יש  לפרסם.  צריך  דבר  כל  לא 
לציבור, ויש שהם בבחינת סוד שיח, גם אם אינם שרפי קודש.

להגדיר:  היטיב  מסלנט,  ישראל  רבי  המוסר,  תנועת  אבי 
"לא כל מה שחושבים, יש להביע. לא כל מה שמביעים, יש 

לכתוב. לא כל מה שכותבים, יש להדפיס".

.2
הבחירות  ממערכת  העדכונים  אחר  לעקוב  התעייפתי 

הסופית.  התוצאה  את  לדעת  רוצה  אני  ארה"ב.  לנשיאות 
הפרובוקטיבית,  מדמותו  להתעלם  אי-אפשר  ובכל-זאת, 
בתחילת  טראמפ.  דונלד  המועמד  של  המשעשעת-משהו, 
הדרך הוא נראה היה כמו בדיחה חיוורת, אבל לאט-לאט הוא 

הופך למועמד לגיטימי שמַשֵחק במגרש של הגדולים.
"מושכותיה  שבחבורה.  המודאגים  תוהים  "הייתכן?", 
בידיו  תופקד  בעולם,  והמורכבת  הגדולה  המעצמה  של 
עניבות  על  חתום  ששמו  היפר-אקטיבי,  מיליארדר  של 

לאירועים?".
גם אובמה הסתמן בתחילה  להזכירכם, הוא לא הראשון. 
נוטפי  הנאומים  היו  שלו  העיקריים  היתרונות  כבדיחה. 
האמריקני  הציבור  אבל  והרענן.  הצעיר  והמראה  הכריזמה 

קנה את זה.
הם,  רדודים  אמריקאים  נו,  שטען:  מי  היה  ימים  באותם 
תמיד ייחסו חשיבות מופרזת לחיצוניות. היום, גם אנחנו חלק 
כי קמפיין הבחירות האחרונות  לי השבוע  הזכיר  ידיד  מזה. 
לכנסת לא עסק במפלגות ובמצעיהן – אלא ב'מותגים': ביבי, 
בוז'י, בנט, לפיד. המצביעים כמעט לא התעניינו בהיסטוריה 
אתה  איך  היה:  העיקרי  הנושא  ובדעותיהם.  המועמדים  של 

נראה, איך אתה מדבר, ולא חשוב על מה אתה מדבר. 
נתקל  שלא  במדינה  איש  אין  חזן.  אורן  את  לדוגמה  קחו 
בו. בעידן של פרובוקציות, הוא מבטיח לעצמו עתיד פוליטי 
החיצוניּות,  הכריזמה,  הצבעוניּות,  בזכות  לּו  ארוך-טווח, 
הפרובוקטיביּות – ולא בזכות עבר צבאי עשיר למען המדינה 

או פעילות עשירה בהווה למען האזרח הקטן.
איך  ובכלל,  הלבן?  לבית  יכנס  טראמפ  אם  יהיה  מה  אז 
חסידים  המלוכה?  כס  על  ביושבם  מסתדרים  כולם  בסוף 
צעיר,  בגיל  אביו  לנעלי  שנכנס  אדמו"ר  כי  להסביר  נוהגים 
מקבל כוחות מהקב"ה ב'זכות הרבים' – החסידים והאוהדים 
המייחלים להנהגתו ולמוצא פיו. להבדיל, כך כנראה פועלים 
אין מה להיבהל.  גם בהנהגה הגשמית של העולם.  הדברים 

אם טראמפ ייבחר – משמים יקבל כוחות. 

.3
של  הייחודית  לדמותו  התוודעו  מעטים  המיותם,  בדורנו 
המקובל האלוקי רבנו שלמה עליאשוו )אלישוב( זיע"א, בעל 
הלשם שבו ואחלמה. ביום רביעי הקרוב, כ"ז אדר, ימלאו 90 

שנה להסתלקותו.
בחיל  זאת  לעשות  צריך  אתה  הלשם,  על  כותב  "כשאתה 
נכבד עמו שוחחתי. "מדובר בענק  ורעדה", אמר לי מקובל 
שבענקים לא רק ביחס לדורנו – אלא גם ביחס לדורו. יחיד 
שאין  עולמית  יצירה  כתב  הלשם  השגה.  לנו  אין  בעולמנו. 

כדוגמתה. זהו אור חדש שירד לעולם". 
במשך תקופה, מדי ליל אחר חצות, היה הסבא מנובהרדוק 

זיע"א לומד תורת הנסתר אצל בעל הלשם. את הלימוד הם 
היו מסיימים בשעת לילה מאוחרת, והסבא נשאר היה ללון 

בבית הלשם, בחדר מיוחד שהוקצה עבורו.
בבהלה,  הסבא  התעורר  הלילות,  אחד  של  בעיצומו 
ונפל ארצה. הסבא שמע מהחדר הסמוך,  התמוטט ממיטתו 
חדרו של ה'לשם', שני קולות של לומדים. האחד היה קולו 
של בעל ה'לשם', ואת הקול האחר - "קול נעים" כהגדרתו – 
לא זיהה. אך בדבר אחד היה בטוח: דלת הבית נעולה, ואדם 

נוסף בבית – אין. 
ככל  אולם  הזוי,  בחלום  מדובר  כי  הסבא  חשב  תחילה 

שהקולות גברו, הבין כי משהו מתרחש באמת.
במשך כל הלילה, נקשו אבריו, ולא יכול היה לעצום את 

עיניו מרוב פחד.   
יודע  עם שחר, הרהיב הסבא עוז ושאל את הלשם: "הרי 

אני שאיש מלבדנו לא היה בבית, 
ומי היה בעל הקול הנוסף שנשמע מחדר לימודך בלילה? 

שמא היה זה קולו של אליהו הנביא?".
"אתה הרי אדם חכם", השיב לו ה'לשם' קצרות. "אם כן, 

מדוע תשאל שאלות?"...
כבר בימי נעוריו, זכה רבי שלמה – צאצא לאר"י הקדוש 
זיע"א – לגילויי שכינה. בני-דורו העידו, כי בראשית לימודו 
זקן אשר למד שם בפרישות  בטלז התוודע אל תלמיד-חכם 
שלמה  רבי  באורחותיו.  וצנוע  נפלא  איש  הוא  כי  בו  והכיר 
בחכמת  הליל  חצות  אחר  עוסק  הוא  כי  בו  הרגיש  הצעיר 
האמת,  לתורת  שלמה  רבי  של  נפשו  כספה  אז  כבר  האמת. 
הקודש"  רוח  "שער  עמו  ולמד  אותו.  שיַלֵמד  בו  והפציר 
ו"שער גן עדן" מ"שמונת השערים". לא ארכו הימים ונתבקש 
אותו חסיד לישיבה של מעלה ולא נודע שמו. וכאשר שאלו 

את ה'לשם' לשמו של ה'חברותא', לא השיב. 
שירד  ממרומים  בשליח  מדובר  כי  משוכנעים  היו  כולם 
כדי לסייע לרבי שלמה ללמוד תורת הנסתר, על-מנת שיצמח 

לגדול המקובלים. 
תלמידו  בירושלים.  הגדולה  בהלוויה  אירע  נדיר  מחזה 
רבי אריה לוין זצ"ל כתב: "כשהעלו את ארונו אל מעלת הר 
הזיתים מנוחתו כבוד והתחילו להתעסק בקבורתו, זכינו כל 
המשתתפים שם לראות בעיניים עמודא דנהורא )עמוד אש( 
עד  למערב,  ממזרח  השמים,  כיפת  תחת  הקשת  מראה  כעין 
את  אריה  רבי  מסיים  ותמהו",  ראו  וכולם  הגולל.  סתימת 

תיאורו המרטיט. 
ה'לשם'  פטירת  לאחר  הפך  אריה  רבי  התלמיד  אגב, 
למחותנו, כאשר השיא את בתו עם נכדו-חביבו של הלשם, 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
על  מקפיד  היה  הנכד.  את  מאוד  עד  חיבב  ה'לשם'  בעל 
את  עבורו  לכתוב  לאיש  הרשה  ולא  יתירה  וטהרה  קדושה 
ספריו, מלבד לנכדו. בשנותיו האחרונות עלי אדמות כאשר 
והנכד  חידושיו  את  לפניו  מקריא  היה  עליו,  כבדה  ראייתו 

הצעיר היה כותבם.

שלמה קוק

"ואתה הרי אדם חכם, מדוע זה תשאל שאלות". בעל הלשם זיע"א, אריה דרעי ודונאלד טראמפ
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ירושלים של מי

את  מתחילים  כולנו  והנה  לו,  חלף  עתה  זה  הפורים  חג 
יש מכנה  עלינו לטובה. אם  ההכנות לקראת חג הפסח הבא 
משותף בין שני המועדים  הללו, זו ההבנה החודרת ללבנו, 
שיש מי שמנהל את העולם. בפורים אנו רואים זאת בקריאת 
בפסוקים.  מעמיקים  שאנו  ככל  מתעצם  זה  ובפסח  המגילה, 
מכין  עולם  בורא  כיצד  לראות  שלא  כדי  עיוור  להיות  צריך 
תרופה למכה, וכפי שנכתב בהגדה של פסח שהקב"ה "חישב 

את הקץ". הכול מחושבן. הכול מתוכנן.
בהשראת מגילת אסתר, שקראנו ביום הפורים בבתי הכנסת, 
שמעתי מהמשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, את 
שלא  מי  ידע".  דלא  "עד  בפורים  להשתכר  החיוב  משמעות 
יודע, מסיבות ה'עדלאידע' המסורתיות ברחבי הארץ, שורש 
שמם לקוח מהחיוב להשתכר בפורים עד דלא ידע בין ארור 

המן לברוך מרדכי. 
דלא  עד  להשתכר  "נצטווינו  מיילך,  רבי  שואל  "מדוע?" 
התגלות  את  רואים  אנו  אסתר  שבמגילת  ומתרץ,  ידע?". 
הניסים שבתוך ההסתרה. מי שקורא את מגילת אסתר, רואה 
מסיבת  קשר:  כל  ביניהם  שאין  סיפורים,  של  אוסף  לכאורה 
אחשוורוש, הריגת ושתי, המלכת אסתר, בגתן ותרש שזממו 
ועוד  המן  גדלות  כך,  על  שמספר  ומרדכי  המלך  את  להרוג 
ועוד. אך מי שרואה את סוף הסיפור, מבין שכל נס ההצלה 
של היהודים בשושן, היה מחושב לפרטי פרטים, וכיצד לכל 

חלק בסיפור ישנה השפעה על סיומו הפלאי.
"בפורים" אומר רבי מיילך, "כולנו מגיעים להבנה שבעולם 
הנהג.  ליד  יושבים  מקסימום  אנחנו  הנהגים.  לא  אנו  הזה 
להבין  ניתן  נוהגים'  לא  שותים  ש'אם  הפרסומת  בהשפעת 
למצב  עצמנו  את  ולהביא  יין  לשתות  צריכים  אנו  שבפורים 
מבינים,  חושבים שאנו  אנו  השנה  בכל  יודעים".  'לא'  שאנו 
שיש לנו השגה והבנה בהתנהלות העולם, אך עלינו להפנים, 
שאין לנו מול עינינו אלא רק מה שאנו רואים. אין לנו שום 
ידע"  דלא  "עד  שיהיה.  מה  על  או  שהיה  מה  על  השפעה 

כפשוטו.



בשבת האחרונה, התחזקה אצלי ביתר שאת ההבנה וההכרה 
בירושלים,  התארחתי  העולם.  את  מנהלים  באמת  לא  שאנו 
במלון ברחוב קינג ג'ורג', בשמחה של ידיד קרוב. יחד עמנו 

שבת גם השר  לענייני ירושלים זאב אלקין.
המערבי,  מהכותל  הליכה  במרחק  הוא  ג'ורג'  קינג  רחוב 
שריד בית מקדשנו, ומול בית הכנסת הגדול. מה שאפיין את 
אורחי  כל  כפשוטו.  פחד  הפחד.  היה  מכל,  יותר  הזו  השבת 
המלון הסתגרו שבת שלימה בחדרים, ואיש לא ההין לצאת 
בחוצות  המשתולל  הטרור  פחדים.  פחד  עיר.  של  לרחובה 
בירתנו לשדה קרב. אנשים חוששים  עיר  ירושלים, הפך את 

לצאת לרחוב.
מסורתית.  סידור  מסיבת  התקיימה  השבוע  בראשית 
כשהתלמידים  ירושלים,  בעיר  שנה  בכל  מתקיימת  המסיבה 
זוכים לקבל את הסידור הראשון בחייהם בכותל המערבי. כך 

נהגנו במשך 15 שנה, מיום הקמת בית הספר.
ההורים,  ועד  בשם  וביקשו  חששו  ההורים  לא.  השנה 
להעתיק את מסיבת הסידור מירושלים. לא הייתה לנו ברירה, 
ואכן כך עשינו. המסיבה הועתקה לעיר צפת, שם, באווירה 

הטקס.  את  קיימנו  העיר,  של  המיוחד  והניחוח  המדהימה 
אווירה  את  נשמו  העיר,  במבואות  הסתובבו  התלמידים 
המיוחד של סמטאות צפת, וקיבלו את הסידורים הראשונים 

בחייהם על בימת האר"י הקדוש בבית כנסת האר"י.
כשנזכרתי היכן היה צריכה להתקיים המסיבה, והיכן היא 
הקדושה  עיר  ירושלים,  לדמוע.  שלא  יכולתי  לא  מתקיימת, 
והטהרה; העיר שאליה אנו נושאים עיננו; העיר שעליה אנו 
האנשים  ריקים.  הרחובות  שוממה.  היום  עומדת  מתפללים, 

פוחדים להסתובב בה.
זה הזמן של כולנו להבין שלא אנחנו מכוונים את העולם. 
לא אנחנו מנהיגים את העולם. אם צריך להסתובב בירושלים, 
הסידור  מסיבת  גם  בי,   תלוי  היה  זה  ואם  בגאון.  נסתובב 
הייתה מתקיימת בירושלים. בשנה הבאה, בעזרת ה', תתקיים 

המסיבה בירושלים הבנויה.
אמרתי לשר אלקין בהלצה: ייתכן שמשמים רוצים להראות 
לנו, שירושלים לא של השר ולא של הממשלה. ירושלים אורו 
בית  את  להקים  איווה  כאן  בעצמו.  הקב"ה  של  עולם,  של 

מקדשו ולהעמיד את שכינתו בישראל.



אהרן,  בני  מות  על  קוראים  אנו  'שמיני'  השבוע  בפרשת 
נדב ואביהוא, אשר הקריבו אש זרה אשר לא צוו. למדים אנו 
האדם  שכלנו:  דל  הבנת  כפי  השכל  מוסר  השבוע  מפרשת 
צריך ללכת בדרך הישרה ולא בקיצוניות. מחד לא להסתובב 
בדרך  לצעוד  לפחד  לא  מאידך  אך  הערבי,  בשוק  בהתרסה 

טוב,  מעשה  עשו  אהרן  בני  מבינים,  שאנו  כמה  עד  המלך. 
עם כוונות טובות ומעולות ועם רצון מצוין, אך חרגו במעט 
מהכללים ונענשו. האדם צריך תמיד ללכת בדרך הישרה, אך 

לא לנהוג בקיצוניות. לא לטוב ובוודאי שלא למוטב.
כיון שראו אש  בתורת כוהנים מובא: "אף הם בשמחתם, 
חדשה עמדו להוסיף אהבה על אהבה". כלומר שהחטא של 
הנה  קדושה:  של  התלהבות  מתוך  דווקא  נעשה  אהרן,  בני 
חונכים את משכן ה'; סוף סוף מקריבים קרבנות. מתוך שמחה 
והתרגשות - הגיעו בני אהרן לדבר זה. מסביר הרש"ר הירש: 
"במסגרת עבודת הקרבנות אין מקום לשרירות סובייקטיבית. 
הצורות  במסגרת  להיעשות  חייבים  הנדבה  קרבנות  אפילו 
שנקבעו להם... משום כך קרבנות הבדויים מלב אדם חותרים 
תחת אותה אמת, שהקרבן בא לתת לה ביטוי; הם משליטים 
סובייקטיביות שרירותית - תחת השמיעה בקול ה' וקבלת עול 

מצוותיו".
יכול  האדם  אין  הישר,  בדרך  ללכת  כדי  הדברים:  ביאור 
מה  נכון;  לא  ומה  נכון  מה  טוב;  לא  ומה  טוב  מה  להחליט 
ישר ומה עקום. האדם אינו יכול להתחבר לקב"ה ע"י רגשות 
אישיים-מקריים, אלא רק בהליכה עקבית בדרך ה'. רק על פי 
מה שקיבלנו מחכמינו זיכרונם לברכה, אשר סללו עבורנו את 

הדרך, והדריכו אותנו בדרך הישר.
וזה שאמר שלמה המלך בחכמתו )משלי ג, ה(: "בטח אל 
בינתך  על  תסמוך  אל  תשען".  אל  בינתך  ואל  ליבך  בכל  ה' 
ורגשותיך האישיים, האמוציונליים, כי אם רק לבטוח אל ה' 

וללכת בדרכו, ללא פשרות.
שבת שלום!

דווקא כאשר הורי התלמידים ביקשו שלא לערוך השנה את מסיבת הסידור המסורתית בכותל 
המערבי, ובשל לחץ ההורים היא הועברה לצפת, הבנתי דבר אחד: ירושלים היא לא של השר ולא 

של הממשלה. דברים דומים אמרתי לשר לענייני ירושלים ששבת יחד איתנו בשבת האחרונה

הרב בן ציון נורדמן

אנשים פוחדים להסתובב. הכותל המערבי                                                     )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(

nordman@jss.org.il :לתגובות



בדרך לפסח...
עוצרים להפסקה בקפה גרג!

קפה גרג מזמין אתכם לקחת הפסקה מפנקת מההכנות לחג 
ומאחל חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל
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כחלק מחינוך הילדים, עלינו ללמדם איך לחשוב נכון. 
כלומר, איך להתייחס ואיך לנתח מצבים ואירועים שונים 
שבהם נתקלים בחיי היומיום, איך לשקול סדרי עדיפויות 

ולקבל החלטות וכו'.
במקום להקל על הילד, לעזור לו ולפתור את בעיותיו, 
עלינו לחשוב איך ללמד אותו לפתור אותן בעצמו. וזאת, 
דג, האכלת אותו  נתת לאדם  ברוח הפתגם המבריק: אם 
ליום אחד. אם לימדת אותו איך לדוג, האכלת אותו לכל 
החיים! בכל פעם שהילד נתקל בקושי, עלינו לראות בזה 

הזדמנות פז להדריכו וללמדו פרק בהליכות החיים.
לדוגמה: ילד שמתלונן שלא רוצים להכניסו למשחק, 
שאולי  )מה  אותו  שיכניסו  הילדים  עם  לדבר  במקום  אז 
יפתור את הבעיה של הילד 'כאן ועכשיו', אבל לא ילמדו 
גורם  מה  החשיבה  את  עמו  לפתח  נכון  לחיים(,  כלום 
למשחק?  אחר  ילד  להכניס  לסרב  או  להסכים  לילדים 
איך אנו יכולים לגלות מה מפריע לילדים האחרים, ואיך 
ניתן לשכנע אותם להסכים להעניק לנו מה שאנו רוצים? 
למי כדאי לפנות ובאיזו דרך, ומה בשום פנים ואופן לא 
עובר  איפה  המחיר?  את  שווה  לא  שזה  בגלל  לעשות 
הגבול בין מתן תמריץ ועידוד לבין מתן שוחד וכופר? מה 

נחשב כמחיר הוגן ומה כסחטנות בלתי הוגנת, וכדומה.
במקום  המלמד,  עם  בעיה  לילד  יש  אם  דוגמה:  עוד 
את  לנצל  עדיף  העניינים,  את  לו  לסדר  ולנסות  להתערב 
ולבקש  ישירה  בצורה  לדבר  ולעודדו  ללמדו  ההזדמנות 
מאת המלמד מה שהוא רוצה. כאשר יש ביניהם סכסוך, 
עמו  לדבר  שלו,  למלמד  לגשת  הילד  את  לעודד  נכון 
ולנסות לפתור את הבעיה בדרכי נועם ובדרך ארץ. כמובן 
באופן  אבל  המעורבים,  ובאישיות  בגיל  תלוי  שהכל 
עקרוני, בכל מה שקשור לקשר ולהבנה בין צדדים, נכון 
ישיר  דיבור  באמצעות  להתמודד  איך  הילדים  את  ללמד 

ותקשורת גלויה.
ללמד  יכולים  שהורים  חיים  חכמת  הרבה  כך  כל  יש 
ילדים על כל צעד ושעל, שזה ממש מדהים. ילדים קטנים 
רחב  במגוון  ובהתמודדויות  בבעיות  ומוצפים  מלאים 
מאוד של מצבים, גם בבית - עם ההורים עצמם )למשל, 
תלונות על אפליה וקיפוח(, האחים והאחיות )קונפליקטים 
וקנאה, נקמנות ופנקסנות(, וגם בחוץ - עם השכנים, חברי 
הכיתה, צוות המחנכים וכו'. בכל מקום יש כאלה עם רמת 
שכלית יותר גבוה וברמה יותר נמוכה, חברים הגונים יותר 
וחברים הגונים פחות, מורים ומחנכים המבינים ורגישים 
כל  ועם  רגישים,  ופחות  בוטים  יותר  שהם  וכאלה  יותר, 
אחד מהם עליהם )בדיוק כמו כולנו( להסתדר, בצורה זו 

או אחרת.
אפשר להרחיב ולכתוב הרבה על הדוגמאות שהזכרנו, 
היקף  את  הנכבדים  לקוראים  לציין  רק  רוצה  אני  אבל 
אירוע  בכל  כמה  ועד  איך  לב  שישימו  כדי  הדברים, 
ומפגש של הילד עם הסביבה יש מקום שנלמד אותו פרק 
את  הרואה  "חכם  להיות  איך  ומאוזנת,  נכונה  בחשיבה 
פעולה  ולשקול אמצעי  את המצב  נכון  להעריך  הנולד", 
ומתי  על שלו  לעמוד  רוצה, מתי  להגיע למה שהוא  כדי 
לוותר ולהתפשר, וגם את אלו, איך לעשותם בצורה הגונה 

ומכובדת.
בנו:  על  לאב  שיש  החיובים  על  ווארט  פעם  שמעתי 
"האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו 
במים"  להשיטו  אף  אומרים  ויש  אומנות,  וללמדו  אשה, 

)קידושין כ"ט, א(, וברש"י: "שמא יפרוש בספינה ותטבע, 
בחיים  האם  להבין,  וצריך  לשוט".  יודע  אין  אם  ויסתכן 
אין סכנות גדולות ושכיחות יותר מטביעה בנהר שדווקא 
טוב לשחיין  בין שחיין  הדגישו?! אלא שההבדל  זו  את 
רע הוא, ששחיין טוב יודע לחתור ולהתקדם בתוך המים 
מתקדם  כשהוא  ומועילות,  נחרצות  בתנועות  בביטחה, 
ומאמץ,  השקעה  של  מינימום  עם  מהירות  במקסימום 
ואילו שחיין רע עושה בלגן והמון רעש, כשהוא משפריץ 
כוחות  מדי  יותר  משקיע  הוא  ובכך  הכיוונים,  לכל  מים 
ומאמצים ברצונו להתקדם. גם בחיים כך, חובת האב היא 
ללמד את בנו לעבור את החיים בשחייה בטוחה, בנחרצות 
החיים  אירועי  דרך  לחתור  לומד  כשהבן  וביעילות, 
והמכשולים שהוא פוגש בדרכו, בלי לטבוע חלילה, ובלי 

לבזבז כוח ואנרגיה מעבר למה שנדרש.
ויכולת  ילד  וכל  וההתמודדויות שלו,  גיל  כמובן שכל 
ההבנה וההפנמה שלו. אבל יהיה מה שיהיה ומי שיהיה, 
חכמת  המון  הילדים  את  ללמד  להורים  מקום  יש  תמיד 

חיים.

לא  הורים  כאשר  אדיר  מחדל  שזה  תמיד  מרגיש  אני 
משתפים את ילדיהם באירועים שהם עצמם פוגשים בחיי 
האישיים  בחיינו  שקורה  במה  שלשתפם  אחר  היומיום, 
המחנכים  הדברים  ואחד  אדירה  חוויה  להיות  יכול 
והמשפיעים ביותר על הילדים. הרי כולנו נתקלים בבעיות 
בחיינו,  קשיים  במגוון  להתמודד  ועלינו  ומשונות  שונות 
ואם נשתפם בחלק מהדברים, הם ילמדו מאתנו 'בשידור 

חי' איך להתמודד נכון.
אבל  הילדים,  עם  לשתף  מה  את  לסנן  שצריך  כמובן 
עלינו  שעובר  במה  אותם  משתפים  אנו  כאשר  כעיקרון, 
אם  גם  מה  להתמודד,  איך  רם  בקול  "חושבים"  ואנחנו 

)הכל  לעשות  עלינו  לדעתם  מה  איתם  להתייעץ  נוכל 
בהתאם לגיל הילדים(, נוכל ללמדם המון בצורה עקיפה, 
שאין  אירועים  עם  התמודדות  דרכי  וגם  חיים  חכמת  גם 

ספק שהם יפגשו בחייהם.
משפחה,  ואפילו  שכנים  ביחסי  דברים  הרבה  יש 
שהם  דברים  זה  אם  בהם.  הילדים  את  לשתף  שיכולים 
ממילא רואים ויודעים עליהם. זו יכולה להיות דילמה איך 
להתייחס לשכן שמפריע או סתם מעצבן, או לבן משפחה 
וכבוד  טקט  אסרטיביות,  ללמד  פז  הזדמנות  זו  שמנצל. 
שלנו  ההתמודדות  מצורת  טפח  להם  נגלה  אם  הזולת. 
גזירה  עם תקוות שאכזבו, עם כישלונות, דאגות, וקבלת 
וכו', הם ילמדו מאתנו איך כדאי לנהוג. כמובן,  משמים 
כל זה בתנאי שאנו פועלים מתוך שיקול דעת ואנו יודעים 
איך להתמודד כראוי. המחשה חיה כזאת שווה יותר מאלף 

מילים מחנכות שאומרים בעת שמטיפים מוסר וכדומה.
יש  כאשר  הבית,  לניהול  שנוגעים  בדברים  אפילו 
חילוקי דעות בין בעל לאשה, זו הזדמנות להראות לילדים 
איך ראוי לנהוג כאשר לא מסכימים לדעת הזולת, כיצד 
בעת  מוותרים  וכיצד  פוגענית,  ולא  יפה  בצורה  מעירים 
הצורך. כיצד נוהגים כשכועסים ונפגעים, וכיצד מביעים 
חיבה ואכפתיות. אפילו במקרים שבהם אנו בוחרים שלא 
להגיב ושלא לעשות כלום, מאחר ולא ברור לנו מה נכון 
לעשות, יש לפעמים תועלת גדולה להסביר זאת לילדים. 
רק  צריך  היומיום,  בחיי  והזדמנויות  המון אפשרויות  יש 
אותם  לקלוט  כדי  לב  ותשומת  מחשבה  קצת  להשקיע 

ולנצלם לחינוך הילדים.
"אנושיים"  אנו  שגם  יראו  שהילדים  נרוויח,  זה  מכל 
ולפעמים אנו נבוכים וצריכים לחפש דרכים איך להיעזר 
או להתייעץ עם הזולת כדי לדעת איך לפתור את הקשיים 
שלנו. זה יגרום להם להתחבר יותר אלינו, להעריך אותנו 

ולקבל מאתנו ביתר קלות.

האם נכון להכניס את הילדים לסוד העניינים שלנו ולשתפם במה שעובר עלינו?

הרחבת אופקים

הרב אהרון פרידמן
במחשבה תחילה

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

כדי להכין אותם לעתיד, כדאי לשתף את הילדים כבר כעת בחלק מההחלטות שלנו )צילום אילוסטרציה: בועז בן ארי(
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למה כשמאיימים על ילד בעונש רציני, נפלטת מאליה 
שהילד  בוודאי  סטירות"?  שתי  "רוצה  השאלה-קריאה 
ממש  הוא  השאלה?...  בכלל  מה  וכי  סטירות...  רוצה 
משתוקק למחווה החינוכית הזאת. מחקר פרטי שערכתי 
להגשמת  שהגיעו  ההורים  של  המוחץ  הרוב  כי  מגלה 
האיום, נותנים את הסטירה הראשונה מתוך כעס על הילד, 
ואת הסטירה השנייה מתוך כעס על עצמם. איך לא שלטנו 

בעצמנו. למה נתנו לו סטירה. ואז, בום!
אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק. אבל זו המציאות.

לאנשים  אחרת.  לנהוג  גם  שאפשר  היא  הבשורה 
שמשקיעים בחינוך ואכפת להם, מיועד הטור שלפניכם. 
תמכתי יתדותיי על דעת גדולים, ואני רואה זכות ושליחות 
להעביר הלאה את הנושאים שנתלבנו מתוך ניסיון מעשי 

מוכח בשטח.
אל  ה'  "ויאמר  ב-ג(:  )ד,  בפרשת שמות  אומר  הפסוק 
משה מזה בידך ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וגו', 

ויהי לנחש וינס משה מפניו".
בידך",  "מזה  זצ"ל:  שאול  אבא  ציון  בן  הרב  מסביר 
השיטות  הן  מה  ישראל?  עם  את  לחנך  בא  אתה  מה  עם 
מקל.  עם   - מטה"  "ויאמר  להשתמש?  מתכנן  אתה  בהן 
לא  עם מקל  "השליכהו ארצה".  עליו הקב"ה:  אז מצוה 
במטה  שהשימוש  משום  לנחש",  "ויהי  ולמה?  מחנכים. 
רבינו  משה  כביכול  משה",  "וינס  להרוג.  עלול  כשיטה 
אל  ה'  "ויאמר  אחנך?  במה  כן,  אם  הקב"ה:  את  שואל 
ידך ואחוז בזנבו", אפשר לאחוז במטה אבל  משה שלח 

בזנב, בקצה. 
הרב שלמה וולבה מביא את המחלוקת בגמרא )תענית 
דף ל.(, שם שואלת הגמרא עד איזה גיל מותר להכות את 
גיל עשרים וארבע,  גיל שש עשרה או עד  הבן, האם עד 
ומשיבה על פי המובא )שם( כי אם האב מכה את בנו בגיל 
מאוחר יותר הוא עובר על "לפני עיוור לא תתן מכשול" 

משום שהילד עלול להתמרד ולהכות בחזרה.
אומר הרב וולבה; במציאות של ימינו, גם אם מרביצים 
תתן  לא  עיוור  "לפני  על  עוברים  כבר  שלוש  בן  לילד 
מכשול", כי כיום גם בגיל שלוש ואפילו בגיל צעיר יותר 
נתקלים בתופעה חמורה שהילד ולפעמים אפילו התינוק 

מרביץ או )רק( מתחצף להורים.
היה פעם אב אחד שסטר לבנו. שאל הילד: "אבא, מדוע 
אתה מרביץ לי?", "האמן לי", ענה האב, "אני מרביץ לך 
כדי  לגדול,  כבר  מחכה  "אני  הילד:  לו  ענה  מאהבה". 

שאוכל גם אני להחזיר לך אהבה..."
כל  על  להורים  להחזיר  רוצים  היו  הילדים  רוב  ואכן, 
הכאה, רק שיש להם בעיה טכנית. הם לא מגיעים ללחי 

של ההורים...
לא  נוכח  אני  שנה,  עשרה  תשע  מזה  והורה  כמחנך 
אחת כי לממסד החינוכי אין כמעט כלים להתמודד מול 
אתגרי החינוך. מחד, חיים אנו בדורו של משיח עליו נבאו 
החינוך  צו  ומאידך,  יסגא",  חוצפא  דמשיחא  "בעקבתא 

אינו מתיר לנו להיכנע לחוצפה. 
יד",  "עבודת  הרבה  גרסה  החינוך  שיטת  נעוריי,  בימי 
שיטה שהשתיקה את המאתגרים מבינינו במשך כל היום. 
היה  הפעולה  ושיתוף  הדרך,  באותה  עבדו  ההורים  גם 

מצוין.
לילדים  משמעת  והקניית  השתנתה,  הדרך  כיום  אולם 
מאתגרים כמעט ואינה אפשרית, בפרט כאשר הטכנולוגיה 
הילדים  היומיום.  בחיי  מקומה  את  וכובשת  הולכת 

מסכים  ע"י  גדלים  טכנולוגיה,  שערי  במ"ט  שקועים 
המבלבלים את מוחם ומורידים אצלם את יכולת הלמידה, 
והתוצאות בשטח לא מאחרות להגיע, כמו; קשיי למידה, 
הפרעות משמעת, ועל כולן הבעיה הידועה של קשיי קשב 
וריכוז )"קצב וריקוד"(. לא נרחיב כרגע בנושא זה, אולם 

ההשלכה שיש לבעיות אלו על למידה ומשמעת מוכחת.
שמטפל  תרופתי  טיפול  רק  )ולא  אמיתי  פתרון 
בסימפטום( נוכל למצוא רק אם נרד לשורש הבעיה ונבין 
מדוע הילד מתנהג כפי שהוא מתנהג. אבל בינתיים עלינו 
נכונה שתיצור משמעת אמיתית.  להפעיל סמכות בצורה 
אלא  מאיתנו,  הילד  את  מרחיקה  שאינה  ענישה  ע"י 
הילד.  עם  הקשר  את  מחזקים  אנו  הענישה  דרך  להיפך: 

וזה אפשרי!
הגיעו ובאו מספר אנשי חינוך מצוות ישיבה פלונית אל 
דסלר  הרב  המשגיח  נגד  בתלונה  זצ"ל,  החזון-איש  מרן 
ואולי  הבחורים  עם  מדי  רכה  ביד  נוקט  על שהוא  זצ"ל, 
"קנין  החזו"א:  להם  ענה  כמשגיח.  לשמש  מתאים  אינו 

משיכה חזק יותר מקנין חזקה".
קנין משיכה, למשוך את התלמיד שילך עמנו בכוחותיו 

שלו, הוא עוצמתי פי כמה מאשר ללכת איתו ביד חזקה.
על הרב וולבה מסופר: פעם הגיע אליו אדם והציע את 
עצמו לכהן כמשגיח בישיבה. כשישבו איתו למשא ומתן 
שאל המועמד מה הן סמכויותיו? "סמכויות?", תמה הרב 

וולבה, "מה הפשט?" נענה המועמד: "האם למשל אוכל 
וולבה  הרב  הורה  ומיד  תיכף  מהישיבה?".  בחור  לסלק 
לסיים את המו"מ עם אותו אדם, בהסבירו: אדם שמגיע 
בחורים  סילוק  על  חושב  ומיד  חינוכי  בתפקיד  לשמש 

וענישה, אינו ראוי להיות משגיח.
לפני שאנחנו הולכים להעניש, עלינו לשאול את עצמנו 

מספר שאלות:
- האם בכלל להעניש?

- האם זו האופציה היחידה?
- האם זו האפשרות הכי בטוחה?

- האם העונש יכוון אותנו למטרה?
- האם העונש הוא אכן במטרה חינוכית ללא תערובת 

רגשות אישיים?
במקרים רבים אנו מענישים בגלל טעויות שלנו בדרך 
החינוך או בצורת ההתנהלות שלנו שהן אלו שיוצרות את 
ההתנהגות של הילד ובעצם מכשילות אותו. אז מדוע הוא 

אשם?
הרבי מתולדות אהרון זצוק"ל היה מהדר מאד באכילת 
מאכלי שבת קודש, משום שיש בהם עניינים נשגבים ע"פ 
הוראה  בנתינת  ישועות,  פועל  גם  היה  הוא  הסוד.  תורת 
למבקשי רפואה שיקפידו באכילת מאכלי שבת. ולא עוד, 
הרבי זצוק"ל הקפיד ממש גם על סדר אכילת המאכלים, 
לו  היה  במיוחד  כאשר  טמירות,  כוונות  בכך  לו  והיו 
פשטידות  סוגי  שלושה  בבוקר  בשבת  לאכול  נשגב  ענין 

)קוגל'עך(.
באחת השבתות, כאשר הרבי התאכסן בטבריה, הבחין 
את  עמו  אין  מסוימת  רשלנות  מתוך  כי  המשמש  לפתע 
כי  לו  ואמר  הרבי  אל  אפוא  ניגש  האטריות.  פשטידת 
"זו  בניחותא:  הרבי  לו  נענה  חסרה.  הנ"ל  הפשטידה 
הפעם הראשונה בחיי שאין לי פשטידת אטריות בסעודת 
סטירה  לך  מגיעה  הייתה  דבר  של  לאמיתו  בבוקר.  שבת 
על כך, אבל אני מפחד שהסטירה תהיה מעורבת בקפידות 
ורגשות אישיים, ומשום כן, כדי שלא לעבור על האיסור 

של 'כל המרים יד על  חברו וכו'', לא אסטור לך".
כל  לשקול  צריכים  כמה  עד  מהצדיקים,  נלמד  בואו 
הבעת פנים לפני שמראים פנים של כעס, וכל עונש לפני 
אנחנו  גם  נשכרים,  הצדדים  כל  ייצאו  וכך  שמענישים. 
חיים  לנו  יהיו  הנכונים  הילדים. כשנפעל עם הכלים  וגם 
מלבך  כעס  "והסר  י(  יא,  )משלי  שכתוב  כמו  מאושרים 

והעבר רעה מבשרך".
הורים  בהנחיית  שיעורים  פרי  הינו  שלפניכם  הטור 
זכינו  שב"ה  שנים,  חמש  מזה  ומחנכים  להורים  שנמסרו 
מהחומר  רבה  מעשית  תועלת  הפיקו  מהשומעים  ורבים 
ויצרו בבית שינויים מהותיים לטובה, וכן מניסיוני כמנהל 
חינוכי ומנחה קבוצות לאינטליגנציה רגשית ליותר מ-900 
ילדים כ"י שעברו דרכי, וכיום מורים ומורות שלמדו ממני 
את הגישה מעבירים זאת למאות ילדים בארץ - באלעד, 

בית שמש, ביתר, מודיעין עילית, בני ברק וירושלים.
הנכבדים,  לקוראים  לענות  אשמח  אלה  עמודים  מעל 
או  שאלה  כל  על  מביניכם,  בחינוך  והעוסקים  ההורים 
לקחת  צריך  שלא  כמובן  וחינוכית.  רגשית  התמודדות 
להיגיון  קרובה  מאוד  היא  אך  מסיני,  כתורה  דרכי  את 
ולניסיון. אפשר לברר זאת אצל אלו שעשו שינוי מהותי 

דרך הקורסים והסדנאות שלי.
סיפורים  זה  בטור  בעז"ה  אביא  פעם  מדי  כמו"כ, 

ועובדות ממה שאני מלמד בסדנאות ברחבי הארץ.

חשבתם פעם על צמד המילים "שתי סטירות"?

"שתי סטירות", זה טוב?

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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



לא כל דבר בפסח, 
צריך להיות קשה

60,000
בנק ירושלים  נותן לך הלוואת חג, 

בקלות ובמהירות

ללקוחות כל הבנקים

לשירותכם סניפי המגזר החרדי בפריסה ארצית:
 ירושלים: סניף ראשי: הרברט סמואל 2, סניף רוממה החדש: שמגר 21 י-ם, בני ברק: חזון איש 2, תל אביב: אחד העם 21, 
מודיעין עילית:  זקן תמרים,  2, מרכז חיים  ישראל  ישמח  ביתר עלית:   ,A בנין  נעימי  2, קניון  יצחק רבין  דרך  בית שמש: 
במדרחוב  10 ההגנה  תקווה:  פתח   ,94 הנשיא  יהודה  רבי  אלעד:  הראשונים,  פינת   ,10 ציון  שבי  אשדוד:   ,18 נזר  אבני 

Jbank.co.il
ההלוואה בריבית משתנה בהתאם לנתוני הלקוח. מתן האשראי 
והיקפו כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק, בכפוף לחתימה על 
מסמכי הבנק ולעמידה בדרישות הבנק. ללקוחות פרטיים בלבד
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הרב'ה שלי, רבי מייל'ך חשין זצ"ל

אלפי בני ירושלים ליוו בתענית אסתר אחר הצהרים את זקן המחנכים מתלמוד תורה עץ 
חיים הרב הגאון הצדיק רבי אלימלך חשין זצ"ל, שכילדים ועד זיקנה קראנו לו "הרב'ה 

רבי מיילך חשין - מעץ חיים".
תשחורת,  בני  עם  יחד  פניהם,  את  מעטר  שיבה  שזקן  תלמידים  נראו  למיטתו  מסביב 

וכולם צעקו: רב'ה! רב'ה!
הרב רבי מייל'ך היה בן 91 בעת פטירתו, בדעה צלולה. הרב'ה מעץ חיים היה בנו של 
הרב אהרון זאב הי"ד, שנרצח בעת שלימד תשב"ר בעיר העתיקה של ירושלים יחד עם בתו. 
אחיו היה הרב משה חיים חשין זצ"ל, מחבר ספר "מסורת", ואח נוסף היה הרב מרדכי 

חשין זצ"ל, יו"ר הסעד הרוחני, והאדמו"ר מקאשווי.
הרבי רבי מיילך זצ"ל היה מלמד ב'עץ חיים' כמעט 70 שנה. הוא התחיל את עבודתו 
עד  ולימד  ישעיהו,  ורחוב  יהודה  מחנה  שוק  ליד  מכן  ולאחר  קטמון,  בשכונת  החינוכית 
שלו  הלימוד  שיטת  זכורה  חיים  עץ  תורה  בתלמוד  האחרונים.  החורף  חודשי  לאמצע 
במסכתות הש"ס, ובעיקר מסכת בבא מציעא, בפרקים אלו מציאות והמפקיד, ובלימודי 

תנ"ך, בעיקר בספר שמואל.
אחרי מיטתו הלכו ראשי ישיבות, רבנים, אדמו"רים ואלפי תלמידים מכל גווני הקשת, 

חרדים וגם דתיים. 
הוא היה מזקני הנהלת חברא קדישא פרושים, והשאיר משפחה עניפה, בנים, בנות, כלות 

וחתנים, נכדים ונינים ובני נינים. 
הלכתי אחר מיטתו, וזה החזיר אותי עשרות שנים אחורה. גרנו אז במאה שערים בתוך 
השוק. אחרי החלאק'ה למדתי בת"ת מאה שערים, ומשם עברתי לסניף עץ חיים בשכונת 
בית ישראל אצל הרב'ה זעליג זלצמן. ממנו עליתי כיתה למלמד הגדול, סבא שלי הרב יעקב 

מלמד קלמנוביץ, ומשם לחיידר עץ חיים בשוק מחנה יהודה.
וערגה לקום בבוקר  לישון מתוך חלומות  זרמה בתוך העורקים. הלכנו  אהבה לחיידר 

מוקדם וללכת לחיידר. 
קמתי מוקדם, הלכתי עם אבא שלי לתפילת ותיקין, חזרנו וקיבלנו סנדוויץ "ברייט מיט 
שיערס" מיט המרנץ )תפוז(, שבפנים היה תפוזון קטן. אכלנו בבוקר את הקליפה, ואחרי 

ארוחת צהרים את התפוז.
היה  עוד  ומפחיד,  גבוה  שער  השער,  הזו,  המוקדמת  בוקר  בשעת  לחיידר,  כשהגענו 
סגור. עד היום אני עובר לידו )הוא עדיין קיים(, ואני מביט עליו ומתפלא איך אני כילד 
טיפסתי על השער לתוך החצר. נכנסנו ורצנו לסדר את הכיתה לקראת יום חדש בחיידר, בו 

הלימודים היו מהבוקר ועד שעות אחרי הצהרים המאוחרות.
לפעמים הייתה השמחה רבה, כשראינו את הצדיק רבי אל'ה סלמון יוצא לחצר ומביט 
היום  גשם(  וצפוי  מתקרבים  עננים  )ילדים  וולקינעס"  סגייט  "קינדרלעך,  ואומר  לשמים 

הולכים הביתה יותר מוקדם!
ופה בא הסיפור עם הרב'ה שלי, רבי מיילך זצ"ל. קרה שהגשם החל לרדת עוד בלילה, 
אבל לחיידר הלכנו. הלכנו עם "בוטים" )מגפיים( או נעליים, למי שלא היו "בוטים". היו 
מהכתות  אלו  ובשנייה  הגדולות  מהכיתות  אלו  קופצים  היו  באחת  בחצר,  שלוליות  שתי 

הקטנות.
באחת הפעמים, אני בהפסקה רוקד בתוך שלולית המים, והרב רבי מיילך מביט מהחלון 
אבל לא אומר כלום. בתום ההפסקה נכנסנו לכיתה והרב'ה מצביע עליי: "שרוליק, קום 
ההער" )שרוליק בוא אלי(. די נחרדתי, אבל הוא ליטף לי את הפנים וביקש שהוריד את 
הנעלים והגרבים. הוא לקח את הגרבים ושם אותם על התנור הקטן )מדגם פיירסיד של בית 
חרושת פרידמן(, שיתייבשו, ואני ישבתי לידו על גבי שרפרף. בתום הלימודים כשהכל כבר 
היה יבש הוא ביקש ממני להתלוות אליו וצעד איתי יחד ברגל מעץ חיים בשוק מחנה יהודה 

ועד ביתנו במאה שערים, כדי שלא אקפוץ עוד הפעם לשלולית מזדמנת.
מהחיידר  שנעדרתי  הימים  שלושת  ובמשך  לחיידר,  באתי  ולא  חליתי  שלמחרת  ברור 
הוא הגיע אחרי הלימודים לשעה קלה ללמוד איתי ולספר לי מה הם הספיקו היום בחיידר, 
על אף שמנהגו היה אחרי החיידר להגיע הביתה, לחטוף משהו קליל וללכת לבית הכנסת 

שבבתי ויטנברג למסור שיעור קבוע. 
לימים, כשבגרתי, שמעתי מאבי איך הגיעו תנורי חימום לחיידר?

ובכן, שנה לפני מלחמת ששת הימים מונה מר טדי קולק כראש עירית ירושלים, וכמחווה 
במחלקת  אז  ז"ל שעבד  אבי  הירושלמים.  הספר  לבתי  חימום  תנורי  קנה  הוא  לירושלים 

החינוך של עירית ירושלים, פנה לראש העיר ושאל: למה אתה מזניח את תלמודי התורה? 
בירושלים.  הלל  ברחוב  אז  שהיה  העירוני,  מהמחסן  לקחת  שיבואו  בבקשה,  טדי:  ענה 
עץ  תורה  תלמוד  מנהל  ז"ל,  טיקוצ'ינסקי  ניסן  והרב  התורה  לתלמודי  מיד  התקשר  אבי 
חיים, שלח שני מלמדים - הרב אלימלך חשין והרב נתנאל ידלר, עם השמש מרנץ למחסן. 
הרב מיילך ביקש שהחותמת "רכוש עירית ירושלים" תוסתר בתחתית התנור, וכך נסחבו 

המלמדים לאורך רחובות ירושלים עם חמישה תנורים שקיבלו - עד לתלמוד תורה.
פרק מענין והיסטורי הוא תלמוד תורה עץ חיים, על מגוון המלמדים שהיו שם. והרב'ה 
היום  עד  וכולנו  אותו  אהבנו  רב'ה שכולנו  הזה,  לדור  האחרון  היה השריד  אלימלך  רבי 
משננים את מה שלמדנו אצלו, "המפקיד" והפרקים מ"שמואל", אותם ואותו לא נשכח 

כל חיינו.

הקם להורגך...
כולנו מבינים, וכולנו מנתחים בכל מקום את מעשהו של החייל היורה. מתי הוא הגיע 
לאזור ולמה מסביב כולם היו אדישים ומה קרה שם. ופתאום יש מבינים שכבר מעמידים 

אותו למשפט וצולבים אותו לעיני כול. 
רגע, זה המקרה הראשון שבו יהודי וחייל עומד מול רוצח שרק רוצה לחסל אותנו כי 
אנחנו כאן? הרי ההיסטוריה היהודית מאז ומתמיד עוסקת בעניין: מדוד המלך שערף את 
ראשו  של גולית אחרי שהוא כבר שכב על הארץ כשהוא ירוי על ידי אבן שדוד יידה בו, 
או יעל שנתנה לסיסרא לשתות חלב ואז ערפה את ראשו ועוד ועוד, מאז ועד ההיסטוריה 

הארץ ישראלית: דיר יאסין, כראמה, קו 300, סברה ושתילה ועוד. 
פוגרומים  אחרי  מהגולה  לכאן  הגענו  שלנו.  העצמי  בחינוך  שלנו?  הבעיה  איפה  אז 
ונתקענו פה בין שבעים זאבים, בין כל המדינות הערביות שמקיפות אותנו - לבנון, סוריה 
,איראן, עירק, סעודיה, ירדן ומצרים. ואנחנו מנסים להסביר לעולם האכזרי שאין לנו מקום 

אחר על הגלובוס. 
אבל למה אנחנו דווקא כאן? הרי את סדרות החינוך שעוסקות בשאלה למה אנחנו כאן 
מחקו במשרד החינוך ובצה"ל. אנחנו מדברים רק בכוח הזרוע. מה עושים אלו שמגנים את 
החייל המסכן? קונים במיליוני דולרים צוללות ומכשירי לוחמה אלקטרונים כדי להלחם 
במי? בדיוק בנערה שנכשלה במבחן והיהודים אשמים, והיא יוצאת עם סכין מטבח לדקור 

יהודי. 
טוב  ישן  אני  בטרור.  בחר  "עמי  גדול?  ומבין  ירושלמי  תקן  על  שיושב  זה  אומר  איך 
בלילה כשאני יודע מי עומד בראש הצבא". זאת סיבה מספיקה לפטר אותו על ה"יציאות" 
מחבלים  מתכננים  שלו  מהבית  כשקילומטר  טוב  לישון  צריך  לא  נשיא  שלו.  השבועיות 

לדקור אותנו.
אבל מה לעשות שהוא וחבריו לא חונכו, או יותר נכון זרקו את החינוך שיסביר למה 

אנחנו כאן.
יש מישהו שהמציא "קוד צה"לי" )שבא מבית שידעו לפרשן פסוק אחד ושניים(, שבו 
יש הוראות לחייל מתי פותחים באש ומה היא סכנת מוות. אותו אחד לא למד לעומק את 
המשמעות של "הקם להורגך השקם להורגו", כי לצה"ל יש חמלה על חיות טרף שברור 
מעל לכל ספק שהם לא רוצים אותנו פה ומחפשים כל דרך לראות אותנו מתחת לאדמה, 

ועמוק. 
אבל לנו יש תורה שניתנה לפני הקונגרס הציוני, ושם יש הוראות מי זכאי לגור כאן ומה 
קורה למי שלא מתנהג שלא כמו שכתוב בתורה. למישהו כזה אין מה לעשות כאן. הוא 
יכול לגור באוגנדה, כפי תוכניתו של מי שכביכול טמון בהר ליד בית וגן, אבל לנו יש תורה 

מסודרת ומשנה סדורה. 
"הקם  מקום  בשום  כתוב  לא  'להורגו'".  השכם  להורגך  ש"הקם  בבירור  למדנו  אנחנו 
שבאים  מברג  או  וסכין  מספרים  עם  שיוצאים  ונערה  נער  כל  "לנטרלו".  השכם  להורגך 

להרוג, צריכים לדעת שדמם בראשם. 
רמטכ"ל כזה או אחר. היום הוא עם מדים, ומחר הוא כבר מנהל מפעל היי טק, אבל 
אנחנו נשארים עם הטעם הרע שהוא משאיר. הוא יכול להיות הלוחם הכי אמיץ שגורם 
ארץ  דווקא של  רמטכ"ל  הוא  למה  יודע  לא  הוא  אם  אבל  בלילה,  להירדם  לנשיא שלנו 

ישראל ומה הוא עושה כאן, הוא בבעיה! 

הרב ישראל גליס

המבנה הישן של ת"ת עץ חייםהמחנכים הרב חשין והרב ידלר עם תלמידי ת"ת עץ חיים
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טוב, אני לא כל כך יודע איך להתייחס אליכם. 
הרי אתם כבר לא אותו קהל הקוראים שהיה עד עכשיו. אתם לא סתם עברתם  
ליד המכולת הסמוכה לביתכם, ראיתם את ערימת העיתונים המכובדת של "כל 

ישראל" ואמרתם: נו, טוב, ניקח אחד הביתה. נאהב, נקרא. לא נאהב, נזרוק.
העיתון  את  לקרוא  כדי  מכיסכם  והוצאתם  השקעתם  אשכרה  הרי  אתם  הפעם  לא.  לא, 

המשובח הזה. אז מה יהיה אם לא תאהבו את מה שנכתב כאן? מה, סתם זרקתם כסף לפח?
אז מה אני אמור לעשות עם כאלה ששילמו ממיטב כספם לקרוא את העיתון שאתם מחזיקים 
כרגע בידכם, שבתוכו מתארח גם הטור הזה? לדבר על פוליטיקה? על תרבות יהודית? דברי 
תורה? אקטואליה רכה? חוויות אישיות? מדד הדאו ג'ונס? מקומות מעניינים בעולם היהודי? 

אנשים מעניינים ומיוחדים שנתקלתי בהם?
אז נראה לי שכדאי לכתוב פשוט על הכל. גם על זה, גם על זה וגם על זה. 

רגע, בעצם זה מה שעשינו כאן תמיד. אז בואו נמשיך כרגיל.

לא יודע איך להגיד את זה בלי להעליב קשות את הירושלמים שמביניכם, אבל 
כדאי להגיד את זה חד וברור: פורים דירושלים, הוא האח החריג והקצת דחוי של 

פורים האמיתי, פורים דפרזין. 
ולמה? פשוט: הרי את הכל כבר עשינו ביום שלפני כן: כבר שמענו מגילת אסתר )פעמיים!(, 
שלחנו משלוחי מנות, נתנו מתנות לאביונים, עשינו סעודת פורים, שתינו, השתכרנו. בקיצור, 

את הכל כבר עשינו. אז מה, כעת הכל שוב פעם?
והרי כל סעודת פורים בירושלים לא מורכבת רק מבעלי הבית הירושלמיים, אלא גם מקרובי 
המשפחה מכל רחבי הארץ. והרי הירושלמים עצמם גם הם היו אתמול בבני ברק, רכסים, בית 
חלקיה, אשדוד וביתר עלית. אז מה, כעת נציג את הכל כאילו יום האתמול לא היה והכל קורה 

מחדש? וכי לא היינו בזה בדיוק אתמול?
זו כנראה הסיבה לכך שהפורים בירושלים קצת פחות שמח משאר הפורימים ברחבי  אז 

הארץ. 
הנוגע  בכל  בגדול  כך  אם  הרווחתם  בירושלים  שלא  גרים  אתם  שאם  חשבתם  אם  אבל 

לפורים, הרי שאתם לא יודעים כלום מהחיים שלכם. 
נוספת שאתם לא קיבלתם: את השבת  זאת, למשל, הירושלמים קיבלו מתנה  בשנה כמו 
שמיד אחרי הפורים. הרי לבני ברקים, לדוגמא, היה פורים יום אחד בלבד. זה התחיל ברביעי 
בערב, והסתיים למחרת בלילה. יום שישי כבר היה יום רגיל לכל דבר ועניין. שממה מוחלטת. 

אבל בירושלים? השמחה רק התחילה לפני השקיעה המבשרת על כניסת השבת.
סעודה  להתחיל  אי אפשר  יודעים.  אתם  שישי,  יום  יחסית.  קצר  היה  הפורים שלהם  הרי 
ממש לפני השקיעה כמו כל שנה, צריכים להתחיל מוקדם. אז מה נראה לכם? שב-6 ומשהו, 
כאשר נכנסה השבת, פתאום נעלמה לה השמחה כלא הייתה? פתאום כל השיכורים התפכחו? 
להיפך: אחרי שעות של שמחת פורים משפחתית בבית, פתאום כולם התכנסו בבית הכנסת, 
לקבלת שבת, ותארו לכם קבוצה ענקית של אנשים שהיו שיכורים כלוט עד לפני שתי דקות, 

שמתכנסת.
זה הזכיר לי את ימי הישיבה. היום הכי שמח ומשעשע בכל השנים בישיבה, היה כאשר 
יצא פורים משולש. השמחה הרבה לא הייתה ביום שישי או ביום ראשון. הכל התנקז לשבת 
עצמה. כל אלה שחזרו מבני ברק, פתח תקווה, חיפה וכו', ניקזו את כל השמחה המצטברת 

לתוך השבת. ואח, איזו שבת זו הייתה. בלתי נשכחת.
שאתם  הסטיגמות  כל  עם   - ליטאי  כנסת  בבית  התפללתי  עיניי.  מול  אל  חזר,  זה  והשנה 
מכירים על התפילה העגומה של הליטאים: בבית הכנסת הזה, למשל, חל איסור מוחלט לשיר 
ב"לכה דודי" ואבוי למי שיהין לעבור על התקנה. כך גם אין דרשה בין קבלת שבת למעריב, 
כי לא ממש יש רב לקהילה, מאחר וכל אחד הוא רב בפני עצמו. אין מה להאריך בהסברים, 

אתם מכירים את זה מבית הכנסת הליטאי המחמיר הקרוב לביתכם.
זה  מה  מוזיקלית.  שבת  קבלת  הייתה  פתאום  השתנה.  הכל-הכל  האחרונה?  בשבת  אבל 
מוזיקלית, נוסח קרליבך )שרק מלהזכיר שם את שמו בימים כתיקונים צריך לשטוף את הפה 
בסבון(. לא היה מזמור אחד ללא שירה, וכל בית הכנסת כולו שר, והוציא את השירה שהייתה 

נעולה אצלו בפנים כל השנה וכמעט שהתפקעה.
בשורה אחת התרכזו כמה בחורי ישיבות שחזרו רק לפני שעה קלה מהבתים בהם אספו 

לת"תים, והרימו בשירה את בית הכנסת לשמים.
והדרשה, איי, איזו דרשה. אחד מחשובי המתפללים, ר"מ באחת הישיבות בירושלים, יהודי 
ליטאי שההומור הרחק ממנו, עלה בהפתעה כשהוא מבושם קלות ומסר את אחת מדרשות-

הפורים הכי משעשעות ובו זמנית עמקניות ששמעתי אי פעם. 
בקיצור - ירושלים, מכל הסיבות שבעולם. ועכשיו עוד אחת.

דברי  לכתוב  הולך  אני  כי  רגע,  אותם  תרחיקו  שלכם  בסביבה  ילדים  יש  אם 
כפירה: הרחקתם? יופי. 

תקשיבו: הבחירות בארה"ב הן הדבר הכי משעמם שיש בעולם.
זהו, הוצאתי את זה. אני לא מאמין שאמרתי את זה )צריך לטבול במקווה עכשיו?(.

זה הרי לא בליץ של שלושה חודשים וגמרנו, כמו הבחירות אצלנו. כבר שנתיים ומשהו 
מפמפמים לנו במח על טראמפ, טד קרוז, הילארי קלינטון והשד יודע מי עוד. וכל יום כותרת 
בפלורידה  בוושינגטון,  בוויסקונסין,  מקומיות  בחירות  באיווה,  מקומיות  בחירות  נוספת: 

ובקליפורניה.
וכל העיתונים מלאים בזה, וכתבים נשלחים לסקר, והכותרות צועקות.

נגמרות  והבחירות הבלתי  גר שם,  גדולה. הרי אנחנו לא  וזו בסך הכל אכילת ראש אחת 
האלה מעניינות אותנו כשלג דאשתקד. 

אז עשו לנו טובה. תהיו קצת בשקט. תחזרו עם כותרת קטנה בחודש טבת: "הנשיא החדש 
שמונה הוא...", ותעזבו אותנו עד אז.

רובשקין  מרדכי  שלום  ר'  החב"די  האסיר  בין  מכתבים  חליפת  של  שלם  ספר 
למלמד אמריקאי יוצא בימים אלו )כתבה נרחבת במוסף זה(. ורובו ככולו עוסק, 

בדברי תורה.
דיני  על  נקרא  השבת  שמיני:  פרשת  השבוע,  לפרשת  רובשקין  הרב  של  החידוש  הנה 
המאכלות האסורות, ועל סימני הבהמה הכשרה: מעלה גרה ומפריסת פרסה. שני הסימנים 
הסימנים  של  העמוקה  המשמעות  מה  באכילה.  אסורה  הבהמה  אחד,  רק  יש  אם  מחויבים. 

האלה? מדוע דווקא הם "מכשירים" את הבהמה לאכילה?
ובכן, אחת מהסיבות שמונה לכך הרמב"ם, היא שלבעלי חיים טמאים יש גם תכונות אופי 
רעות, ומכיוון שהאוכל שאנחנו אוכלים נהיה לחלק מאיתנו וזורם בדם שלנו, אנחנו מצווים 
להישמר בזה. ואילו בבהמות הכשרות יש תכונות חיוביות, "מעלה גרה" ו"מפריסת פרסה". 

ואז  לועסת  לפיה,  מזון  לוקחת  היא שהחיה  הכוונה  גרה  הנה: במעלה  בזה?  החיובי  מה 
יש משהו חדש בעולם,  זהי בהחלט תכונה חיובית. אם  בולעת. כלומר בודקת אותו קודם. 
להשתתף  מיד  חייבים  היהודים  אנחנו  האם  חדש,  שיגעון  או  חדש  משחק  חדשה,  המצאה 
ואז נחליט. הלאה, לתנאי הכשרות  נראה אם הוא בסדר,  נבדוק אותו,  בו? ממש לא. קודם 
הבא: מפריסת פרסה. הכוונה היא שכף רגלה של הבהמה אינה שטוחה כל כולה על הארץ, 
אלא חלקה עולה מעט למעלה. והלקח עבורנו: להחזיק את הראש, הרוחניות, כל הזמן מעל 
כשיהודי  למעלה.  קצת  שיהיו  הן  אפילו  הקרקע,  על  הגשמיות,  כשהרגליים,  וגם  הקרקע, 
יוצא לעבוד או למטלה נצרכת, רק ידיו וגופו צריכות לעבוד. ראשו חייב להישאר מעל לכך, 

בקדושה. חייב להישאר קודש ללימוד התורה ועבודת המידות.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהלכתם מיד פורים לחנות החשמל לקנות תנור חדש לפסח, לפני הלחץ הגדול 
שיתחיל בשבוע הבא והחנויות העמוסות להבחיל, וגיליתם שכל עם ישראל חכם 

בדיוק כמוכם?

ויהי אחרי פורים

חמש יחידות // חנני בלייך
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כתובת הקניון: 
דרך יצחק רבין 53. גבעתיים.

שעות פתיחה: א'-ה'- 9:30-22:00, יום ו'- 9:00-15:30, מוצ"ש- כחצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00

הקופונים תקפים בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד. בין התאריכים. 3-10.4 בהצגת השובר בחנויות המשתתפות במבצע. בכפוף לתקנון. 
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות מועדון. ט.ל.ח.

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 
ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

בא   י. 
  ניתי.

הרוו   תי.

תחבורה ציבורית - לפרטים מודיעין דן 3456*

כפליים!מרוויחים בקניון גבעתיים

תתרגלי לקנות ולהרוויח!
כל המותגים המובילים תחת קורת גג אחת 

ומגוון מבצעים משתלמים במיוחד!

K I D S & BABY

*עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.

 ₪ 10
למנת ילדים
בהזמנת מנה עיקרית,  לא כולל ארוחת בוקר.

שבוע של קופונים בשווי מאות שקלים! 
כ"ד אדר ב' - ב' ניסן )3-10.4( 

שלישיית גרביים / גרביון 
במתנה 

בקנייה מעל 100 ₪ מהקולקציה החדשה.
אין כפל מבצעים.

30 ₪ מתנה
 לקניית שמלה לחג או חולצה מכופתרת
אין כפל מבצעים. מהמגוון המשתתף במבצע. למימוש בהוניגמן קידס 

סניף גבעתיים בלבד. בתוקף עד 10.4.16.  קוד קופון: 7950000726.

נעלי בובה אופנתיות    59.90 ₪
מכנסי חג לילדים            59.90 ₪
שמלת חג אלגנטית   129.90 ₪

פריט רביעי במתנה
על הזול מביניהם

 ההנחה היא על הפריט הזול מבניהם. 
ולא כולל קניה של כרטיסי מועדון או כרטיסי מתנה.

גזרי והרוויחי

גזרי והרוויחי

מלבישים את הילדים לחג - בקניון עזריאלי גבעתיים

מגוון שמלות חג             79.90 - 59.90 ₪
מגוון מכנסיים  ארוכים לבנים       69.90 ₪
מגוון חולצות אריג                      59.90 ₪
מגוון חולצות אריג +טישרט   79.90 ₪

   מרוויחים כפליים!  החג הזה, 

₪ 29.90
נעלי בובה לבנות

 דגם 19008 
למימוש בסניף גבעתיים בלבד. לדגם המשתתף במבצע בלבד.

59.90 ₪ בלבד במקום 129.90 ₪
חולצות מכופתרות בנים  

חולצות חגיגיות בנות 
עד גמר המלאי, החלפה בקניון עזריאלי גבעתיים בלבד עד ה-10.4.
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"אתה יכול להצחיק חצי מדינה, אבל הדבר היחיד 
שבאמת מביא לסיפוק נפשי, הוא דף גמרא"

ר' אבא טורצקי, מכהן מזה כעשור שנים כרב מלון 'שערי ירושלים', ומנהל אגף בירורי יהדות 
ב'מרכז רבני אירופה'. בזמנו הפנוי מנחה אירועים וכינוסים ומוסר הרצאות.

ספר על עצמך במשפט אחד...
מנהל  אני  כן  כמו  ירושלים'.  'שערי  מלון  של  כרב  שנים  כעשור  מזה  לכהן  "זכיתי 
אגף בירורי יהדות ב'מרכז רבני אירופה', ובזמני הפנוי מנחה אירועים, כינוסים ומוסר 

הרצאות".
מה הזיכרון הכי מוקדם שלך?

"כילד בן 3 עטוף בטלית בידיים של אבא, נכנס לחיידר 'המסורה' בירושלים בפעם 
הראשונה, ומתרגש מאד".

מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?
מספינקא  האדמו"ר  כ"ק  הוא  הרבה,  הכי  כיום  עליי  שמשפיעה  הרוחנית  "הדמות 
בני ברק. במסגרת האירועים שאני מוזמן להנחות, הזמינו אותי בחסידות ספינקא לפני 
כשלוש שנים לאירוע שהם ערכו. באתי לשם בהרגשה סתמית, כאילו שזה 'עוד אירוע'. 
אבל הפגישה עם הרב'ה שליט"א, עוררה בי סקרנות לאישיותו. ניסיתי אז לתהות קצת 
על קנקנו, וגיליתי אוצר בלום של אמונה וביטחון בקב"ה, ואהבת הזולת בלי נגמרת. 
הוא האדם הגדול ביותר בדורנו בחינוך וביחס לזולת. הרב'ה הצליח להכניס בי המון 

אמונה פשוטה בבורא עולם".
איזה ספר תורני השפיע עליך הכי הרבה?

"גמרא. במשך השנים למדתי להכיר שהדבר היחיד שבאמת עושה לי מצב רוח, משהו 
פנימי ולא חיצוני, הוא הספק של עמוד גמרא ברצף. אתה יכול לעמוד לדבר בפני קהל 
רב ולהצחיק חצי מדינה, אבל לפעמים רגע אחרי זה אתה מרגיש חלל ריק. הדבר היחיד 

שמניע אותך באמת ומביא לסיפוק נפשי אמיתי, הוא ההתחברות לדף הגמרא. זה 
מדהים אותי כל פעם מחדש. ולכן אני משתדל להספיק את  לימוד  הגמרא שלי 

כמה שיותר מוקדם ביום ולא להשאיר את הלימוד לסוף היום, כדי שיהיה לי 
מצב רוח למשך שאר היום".

אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה 
לחיות?

יפה  הכי  זו התקופה  הילדות  הילדות. תקופת  "בתקופת 
שדורשים  ומבלי  מיותר  עול  עליך  שיש  מבלי  שיש, 
ממך משהו. אתה פשוט ציפור דרור שעפה לכל מקום, 
ממשיכים  החיים  ברירה,  אין  אבל  זמן.  נקודת  בכל 

בכוחות  בס"ד  להסתדר  לבד,  לעוף  לדעת  חייב  ואתה 
עצמך ולגלות שהעשייה היא הסיפוק האמיתי".

לאיזו עשייה אתה מתכוון שנותנת לך סיפוק ביום-יום?
"במסגרת העבודה שלי ב'מרכז רבני אירופה', אנחנו מצליחים 

בס"ד לעמוד בפרץ מול גל עכור של התבוללות שפושה 
היום מאד בקרב הקהילה היהודית באירופה. אנחנו 

הנושא  כל  מול  בצורה  כחומה  עומדים 
תמיכה  ונותנים  תערובת,  נישואי  של 

נותן  כשאתה  וקהילות.  לרבנים 
בנושא,  אליך  שפנה  לרב  תשובה 
או כשאתה מדריך רב באיזו צורה 

לנהוג ומה לעשות כאשר מגיעים 
אליו בני זוג להינשא ואחד מהם 
אינו יהודי, אתה מרגיש שאתה 

לעם  אישית  תרומה  נותן 
ישראל, ואני חושב שאין 

כי  מזה.  גדול  סיפוק 
העיסוק בנושא הכל-
כך חשוב הזה, הוא 
את  להציל  פשוט 
הלכה  ישראל  עם 

למעשה".
מה השיר שאתה 

הכי אוהב?
בעיקר  אוהב  "אני 

את שירי ר' שלמה קרליבך. ברגע שהוא פותח את הפה, זה מכניס אותי לציר זמן שלא 
נגמר. ומשיריו של קרליבך, אני אוהב במיוחד את 'ואני בחסדך' הידוע".

מהו הרגע הכי השמח בחייך?
משמח  רגע  פשוט  לי  יש  שנה,  מידי  עצמו  על  חוזר  בחיי,  שמח  הכי  הזה,  "הרגע 
במיוחד בכל שנה מחדש: מוצאי יום כיפור. אלו הרגעים הכי משמחים שיש לי בשנה. 
במוצאי יום כיפור אנחנו מרגישים סיפוק על כך שהגענו לאיזה שהוא יעד רוחני, וזה כל 
כך משמח וממלא. תהיתי פעם אם אפשר להגיע לרגעים האלה או לחוש את התחושות 
האלה גם בלי לעבור את כל חודש אלול שקודם ליום כיפור, אבל התשובה היא שלא. 
הזאת  הסיזיפית  כל העבודה  את  לעבור  צריך  הזה,  הפנימי האדיר  לסיפוק  להגיע  כדי 
כיפור את  יום  של הימים הנוראים. רק אחרי כל העבודה הזאת, אתה מרגיש במוצאי 

ההרגשה השנתית המיוחדת הזאת".
מהו הרגע הכי עצוב בחייך?

בגיל  ז"ל,  חיים שטיינברג  ישראל  הרב  את השואה,  סבא שלי ששרד  "פטירתו של 
82. סבא איבד את הילדים שלו בשואה ועבר מסכת חיים מאד-מאד קשה. לא אשכח, 
איך  סבא,  שאלה:  אותו  ושאלתי  ברק  בבני  בביתו  ישבתי   11 בן  ילד  הייתי  שכאשר 
ואמר:  עיניו  לעבר  הצביע  סבא  ואז  בשואה?  ילדים  שאיבדת  אחרי  לחיות  יכול  אתה 
לנו  נתן  יש כאן דבר מאד מעניין. בשונה מהרבה חיות, הקב"ה  'תסתכל על העיניים. 
עיניים שיכולות לראות רק קדימה ולא אחורה. וזאת כדי ללמד אותנו שיהודי צריך תמיד 
להסתכל לכיוון העתיד ואף פעם לא לערער על מה שהיה. ה' נותן חיים וכח ולהמשיך 

לראות בעיניים. הוא רוצה שתמשיך לראות קדימה מבלי לשקוע בעבר'. 
"כשסבא נפטר, הרגשתי את הנתק האדיר ממה שהיה שכבר לא יחזור שוב. של הנתק 
מהדור שעבר את כור ההיתוך בגלות הכי נוראית שיכולה הייתה להיות. ולך כעת תספר 
את זה לילדים שלך הלאה. עבורם זה כבר נשמע כאילו עברנו מאז מרחק של מאות 

שנות דור".
מה הרגע הכי מביך בחייך?

"יש לבני אדם הרבה רגעים מביכים בחיים, אבל אם הם יחשבו עליהם - 
הם אף פעם לא יתקדמו. אם אני אחשוב על הרגעים המביכים שלבטח היו 
לי, לא אוכל אף פעם לעמוד בפני ציבור. אז אני לא יכול לזכור רגעים כאלה. 
מלבד זאת, ההגדרה 'רגעים מביכים' מגיעה בדרך כלל כתוצאה מהסתכלות 
של אנשים מהזווית שלהם עליך, וזה לא בדיוק מה שמביך אותי".

איזו מידה היית משנה בחייך?
"הייתי רוצה להיות יותר ביקורתי כלפי עצמי".

מה מרגש אותך?
"אני אחזור שוב לדמותו של הרבי מספינקא שליט"א. הרבי 
לימד אותי דבר מאד מהותי, שאני מאמין בו היום באמונה שלמה: 
שאפשר בכל שניה בחיים, אבל באמת ממש בכל שניה ושניה מהחיים, 
להתקרב לקב"ה וזה לא סיפור קשה בכלל. וזה מרגש אותי. מרגש 
אותי מאד שאדם יכול להתחבר כך, בכזאת קלות, לקב"ה. וזה דבר 
שהרבי נטע בי. לרבי מספינקא יש כח לקחת את הבן אדם 
אותו  ולהביא  הלב,  ברגשי  עמוק-עמוק  לו  ולגעת 

להרגיש אהבת ה' אמיתית בכל שניה נתונה".
בתחום  עוסק  היית  לא  אם  עושה  היית  מה 

שבו אתה עוסק כיום?
בין  היום  כל  לשבת  זוכה  שהייתי  "הלוואי 

כותלי בית-המדרש".
עשרים  בעוד  עצמך  את  רואה  אתה  איפה 

שנה?
"בעזרת ה', רווה נחת מהילדים, ושכולם 
יהיו בני תורה, צדיקים ויראי ה'. בחלקו של 
שאנחנו  עצומה,  זכות  נפלה  שלנו  הדור 
כמו  דמויות  בדורנו  לראות  יכולים 
שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן 
הגר"ח  התורה  שר  ומרן  שליט"א 
קניבסקי שליט"א, שה' ייתן להם כח. 
הלוואי שנזכה שגם הדור הבא יוכל 

לראות בקרבו דמויות כאלה".

ך י בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם ר' אבא טורצקי

צילום: אלי קובין



 

 < 25  
99.8%  < 1,000
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בבת אחת
?לאט לאט

מיזם צעיר עם רווח מהיר - או נדל"ן בהזדמנות לבעלי סבלנות?

בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית

לקראת שיווק בארץ ובחו"ל

מיזם אולטרה-טק מבית בסדנו:
טכנולוגיית אולטרסאונד מעגלי

בשיתוף האונ' העברית

אין לראות במידע זה המלצה להשקעה. מודגש כי בכל השקעה בעלת סיכוי טמון גם סיכון. ט.ל.ח.
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בבסדנו מגוון השקעות כדאיות לטווחים קצרים עד ארוכים,
בהתאמה אישית לצרכי הלקוח. טלפן ובחר מסלול בקצב שלך.

מיזם איזי קארי מבית בסדנו:
גגון-רכב אוניברסלי להתקנה עצמית
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קרן 61
הייטק לשוק המוסדי והרפואי
סך השקעה: החל מ-30,000 ₪

קרן 62
הייטק לשוק המסחרי והפרטי
סך השקעה: החל מ-50,000 ₪

אתה לא צריך להיות הייטקיסט
כדי להרוויח בעולם ההייטק.

קבוצת בסדנו מציגה:

קרנות ההשקעה החדשות
במיזמי ההייטק המובילים של ישראל

בסדנו מזמינה אותך לקחת חלק בקידום חברות טכנולוגיה פורצות-דרך, 
החדשות  ההשקעה  בקרנות  ובחו"ל.  בארץ  הצלחות  לצבור  החלו  שכבר 
עם  ורעיונות  ידועים  במכונים  חוקרים  הישגים,  עטורי  יזמים  חברו  שלנו 
בחוץ.   תישאר  אל  בפניך.  נפתח  ההייטק  עולם  בדוק.  רווח  פוטנציאל 

בשתי הקרנות: מסלול השקעה או הלוואה לבחירתך  |  חלוקת רווחים 
משוערת: שנת 2018  |  עד 35 משקיעים למסלול
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כנס בריאות 
בנושא: ניתוחים בריאטריים

עושים סוף להשמנת יתר 

בהשתתפות מנתחים בכירים ביחידה הבריאטרית 
במרכז הרפואי מעיני הישועה 

2
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התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 	 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית        19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 	 ד”ר הילה חרמון, מנתחת	בכירה	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

גב’ סיגל אלפסא,	דיאטנית	קלינית	 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

נשים: יום רביעי  ו’ אדר ב’ תשע”ו )16.3.2016(

התכנסות וכיבוד קל 		18:00

דברי פתיחה  18:30
הרב שלמה רוטשילד,	מנכ”ל	המרכז	הרפואי  

		 פרופ’ מוטי רביד, המנהל	הרפואי	ויו”ר	האגודה		  
הישראלית	לסוכרת	לשעבר 	

בנושא: תחומי פעילות המרכז הרפואי  
נזקי השמנה  

הצגת שיתוף הפעולה להקמת היחידת הבריאטרית       19:00
מר נדב חן, מנכ”ל	אסיא	מדיקל		  

		 ד”ר יורי מנוסקין, מנתח	בכיר	ביחידה	הבריאטרית	  19:30
במרכז	הרפואי	מעיני	הישועה 	

בנושא: סוגים שונים של ניתוחים בריאטריים   

מר אופיר תשובה,	פסיכולוג	קליני				 	 20:00

שו”ת עם צוות היחידה הבריאטרית    20:30

סיום 	 21:00

גברים: יום רביעי כ’ אדר ב’ תשע”ו )30.3.2016(

התכנסות בשעה 18:00 באולם ההרצאות קומה 2, 
במרכז הרפואי ‘מעיני הישועה’ רחוב הרב פוברסקי 17 ב”ב
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ועדת מהדרין תנובה

בתוכנית
 דברי פתיחה

 הרב זאב וייטמן, רב תנובה 
 שיעורי פתיחה 

יושבי ראש ועדת מהדרין תנובה:
הגאון רבי מרדכי גרוס, גאב"ד חניכי הישיבות

 הגאון רבי יעקב מאיר שטרן,  מו"צ בבי"ד זכרון מאיר
 וחבר הבד"צ דקריית ויזניץ

מרצה אורח
OU הרב מנחם דוב גנק, ראש מערך הכשרות

 בישול ישראל בתעשיית המזון המודרנית –
שאלות הלכתיות ופתרונות חדשניים 

הרב משה כץ, ארגון כושרות
צבעי מאכל – היבטי כשרות 

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
מחלבת תל יוסף החדשה – טכנולוגיה חדישה וכשרות

הרב דוד טהרני, רב פוסק בד"צ "יורה דעה"
טכנולוגיה בשרות הכשרות

דברי סיום
 הרב פנחס ליבוש פדווא,  ועדת מהדרין תנובה, 

חבר ביה"ד לענייני כשרות בד"צ מחזיקי הדת

 מנחים
מנחה הכנס: 

הרב אברהם שלזינגר, מפקח ועדת מהדרין

מנחה שו"ת עם חברי ועדת מהדרין:
הרב יוסי שטיינברגר, מומחה לכשרות, מפקח כשרות בכיר בתנובה

שו"ת הלכתי עם חברי ועדת מהדרין
 הרבנים הגאונים שליט״א

משיבים לשאלות הלכתיות בנושא תעשיית החלב
הרב מרדכי גרוס, הרב יעקב מאיר שטרן,

הרב עמרם אדרעי, הרב אברהם י. הורווויץ,
הרב דוב לנדאו, הרב יוסף מרדכי זילבר )יועץ חומרי גלם ועדת מהדרין(

הרב זאב וייטמן, רב תנובה
דברי פתיחה: הרב דוב לנדאו

 שעת סיום משוערת: 14:30
 ניתן לשלוח שאלות הלכתיות לחברי ועדת מהדרין

 בנושאים הקשורים  לתעשיית החלב.
 את השאלות ניתן לשלוח בפקס: 03-6133699

elad@go-bsd.co.il :או  בדוא"ל 
 שאלות ותשובות יוצגו וייענו

ע"י חברי ועדת מהדרין במהלך הכנס.

הכנס השנתי החמישי 
 יוקדש השנה למכלול סוגיות בנושא 

כשרות וחדשנות - היבטים הלכתיים בתעשיית החלב 
יתקיים אי״ה ביום שני, ג‘ ניסן תשע“ו )11 באפריל( 

 החל משעה 09:30, במלון פרימה פאלאס
)בעבר מלון המרכז( רח‘ פינס 4, ירושלים

 אישור השתתפות
 טלפון 03-6133555 שלוחה 844 בימים א – ה, בשעות  09:00-17:00

elad@go-bsd.co.il | 03-6133699 :פקס
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ביר  אלי  את  הכין  לא  דבר  שום 
למה ששמע באחת הנסיעות שלו 

לירדן.
מקומי  בכנס  שהשתתף  בזמן 
כיפה  כשלראשו  הוזמן,  אליו 
בולטת, פנה אליו אדם לא מוכר 
אותו  שאל  הוא  בפרטיות.  בצד,  אתו  לדבר  וביקש 
מישראל,  יהודי  שהוא  השיב  וכשביר  הוא,  מהיכן 
יהודי  אני  אני?  מי  יודע  ואתה  אדם:  אותו  לו  אמר 

מ...דובאי.
שמעתם פעם על קהילה יהודית שקיימת בדובאי? 
מופתע  היה  שביר  הסיבה  בדיוק  זו  לא.  הסתם,  מן 
מאד. "קהילה יהודית? בדובאי?" שאל את בן שיחו, 

אבל הלה רק הנהן בראשו וחייך. "כן, כן".
השניים החליפו ביניהם טלפונים ודרכים ליצירת 
קשר אחד עם השני, אבל למען האמת, ביר לא חשב 
שקיבל  הטלפון  במספר  שימוש  פעם  אי  שיעשה 
מאותו יהודי תושב דובאי, השנייה בגודלה באיחוד 

האמירויות הערביות במפרץ הפרסי.
מהר  יותר  הרבה  לבסוף,  הגיעה  ההזדמנות  אבל 

ממה שחשב. 



ארגון  נשיא  ביר,  כשאלי  כשנה,  לפני  קרה  זה 
'איחוד הצלה' קיבל טלפון די מפתיע. מעברו השני 
של הקו היה שאפי מאהר, מייסד חברת האמבולנסים 
ההודית הענקית "זיקיתזה" )ZIQITZA(, השנייה 
די  הייתה  השמיע,  שהוא  הבקשה  בהודו.  בגודלה 

מפתיעה.
"הוא פנה אלי", מספר ביר בראיון ל'כל ישראל', 
"בבקשה לעשות איתנו שיתוף פעולה ולבנות מודל 
של 'איחוד הצלה' בהודו. יש לחברה הזו שם בערך 
ולבנות  להתרחב  ביקשו  והם  אמבולנסים,   2,500
מערך הצלה בדומה לזה שהקמנו כאן בישראל. הם 
פנו אליי דרך הפורום הכלכלי העולמי, בו אני מוסר 
הרצאות בכל שנה, ושם הם הכירו אותי, והם, כאמור, 
פנו אלי כדי שאני אביא להם את המודל שלנו, עם כל 
הטכנולוגיה ושאר הפתרונות שיצרנו במהלך השנים. 
בפועל  אותו  וליישם  המודל  את  להעתיק  רצו  הם 

במדינות בהן הם פעילים – הודו, בנגלדש ודובאי.
בעולם,  בעבר  שקיבלנו  דומה  טלפון  בכל  "כמו 
קידוש  בו  שיש  הזה,  בנושא  לעזור  שמחים  אנחנו 
להם  הצעתי  להם.  ולעזור  לבוא  והסכמתי  גדול,  ה' 
וכשעלתה  החברה,  בכירי  כל  עם  יחד  שניפגש 
- הם הציעו שנעשה  היכן התקיים המפגש  השאלה 

אותו בדובאי, שם יש להם סניף גדול ומכובד".
הפגישה אכן התקיימה כמה שבועות לאחר מכן. 
ביר טס לדובאי, כמובן לא בטיסה ישירה מישראל, 
כאזרח  מחזיק  הוא  בו  שלו,  האמריקאי  הדרכון  עם 

ארה"ב.
ומארה"ב,  מהארץ  אנשים,  כמה  איתי  "הבאתי 
לפני  קצר  זמן  ממש  ואז,  במפגש.  איתי  שישתתפו 
שנסענו, נזכרתי באותו אדם, יהודי מדובאי, שהכרתי 
לפני  הרצאה  מסרתי  במהלכו  בכנס  זה  היה  בירדן. 
ואותו  עושה.  הצלה'  ש'איחוד  מה  על  ירדן  מלכת 
אם  ושאל  אליי  ניגש  כיפה,  עם  אותי  שראה  יהודי 
בדובאי.  שגר  יהודי  שהוא  סיפר  ואז  מישראל,  אני 
חיפשתי אצלי ומצאתי את פרטי הקשר אתו, ושלחתי 
לו מייל. כתבתי לו שאני מגיע לדובאי לכנס, ואשמח 

מאד להיפגש אתו שם.
אם  לי:  ואמר  קשר,  איתי  יצר  הוא  יותר  "מאוחר 
אתה כבר מגיע לדובאי, תצטרף למניין השבת שלנו. 
הוא סיפר לי שהם כמה יהודים שם שמקיימים מניין 
לתפילה מידי שבת, ורצה לצרף אותנו. סיכמנו מראש 
שאנחנו  היכן  במלון,  התפילה  מניין  את  שנקיים 
התאכסנו, שזה לא רחוק מהיכן שאותם יהודים גרים, 

בשכונת הווילות היפה הסמוכה".

מלון ללא אוכל
הראשון  בביקורו  בדובאי,  ביר  ביקר  בו  הזמן 
הרמדאן  בימי  בדיוק  יצא  בהמשך(,  השני,  היהודים)על 

מיוחד
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דובאיהיהודים

אם לא שמעתם מימיכם על קהילה יהודית בדובאי, אתם לא לבד  גם אלי ביר, שביקר 
פעמיים בשנה האחרונה בנסיכות הערבית העשירה, הופתע לגלות בדובאי קהילה שלמה 

של יהודים שמקיימים יחד תפילות, מתכנסים לשיעורי תורה ושומרים מכל משמר על ספרי 
התורה של הקהילה  הוא קיים איתם מניין לתפילה בשבת, ישב איתם לקידוש מפואר 

על מזון כשר למהדרין שנמכר בסופרים המקומיים, והתפעם מהקהילה היהודית הכי סודית 
בעולם  בראיון מיוחד הוא מספר לראשונה על המפגש המרתק, ועל הביקור במלון 

המפואר בו אירע לפני שנים בודדות החיסול המזהיר של בכיר החמאס מחמוד אל מבחוח

אלי שניידר

של
מפגשים מפתיעים. 
מרכז העיר דובאי
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במשך  לצום  נוהגים  הם  בהם  המוסלמיים, 
כולו פעל אז  חודש שלם, עד הערב. "המלון 
אוכל  "בלי  מספר,  הוא  רמדאן",  של  במודל 
מאד  מדינה  זו  דובאי  היום.  במשך  וארוחות 
דתית מצד אחד אך מאד פתוחה מצד שני. לא 
בחדר  וקידוש  תפילה  לעשות  כמובן  יכולנו 
ששכרנו.  מהחדרים  באחד  וקבענו  מרכזי, 
לשים  אפשר  אם  המלון,  מאנשי  ביקשתי 
שלטים שיגידו לאנשים שיבואו מבחוץ היכן 
'מניין'  מהו  לפקידים  הסברתי  לא  'המניין'. 
כמה  הדפסנו  פשוט  בעברית.  כתבתי  לא  וגם 
שלטים באנגלית, 'המניין לשחרית בקומה א'', 

כך, בלובי המלון בדובאי...
הקרוב,  לסופרמרקט  הלכתי  שבת  "לפני 
וקניתי הרבה מוצרי מזון בהכשר טוב שיובאו 
אוהבים  שערבים  מסתבר  הברית.  מארצות 
לקנות דברים כשרים ויש לזה ביקוש בדובאי, 
וכך מצאתי שם דגי הרינג בהכשר מעולה, וכן 
פרי  מהדיוטי  ועוד.  עוגות  עוגיות,  קרקרים, 
אותנו  ששימש  יין  וכן  וויסקי  איתי  הבאתי 
עשינו  וכך  השחרית,  תפילת  לאחר  לקידוש 
היהודים  המתפללים  מניין  עם  יחד  בחדר 
תושבי דובאי, קידוש מהודר על דגי סלומון, 
הרינג, קרקרים ועוגות - הכל למהדרין. זה היה 
מדהים. התפילה עצמה הייתה ממש מרגשת. 
יהודים שגרים  אנשים מאד מעניינים,  פגשתי 
שם כבר הרבה שנים, ולאחריה כאמור ישבנו 

בקידוש ודיברנו רבות, במשך כמה שעות".
מי הם בעצם 'יהודי דובאי'?

בערך,  שנה   30 שם  שגרים  אנשים  "אלו 
כמה שנים לאחר שהחלה ההתפתחות הגדולה 
של דובאי. אף אחד מהם, כמובן, אינו אזרח 
להיות  יכול  לא  אתה  רשמי.  באופן  דובאי 
אזרח בדובאי, אלא אם אתה מוסלמי שנולדת 
בדובאי לאבא מוסלמי שגם הוא נולד בדובאי 
)וכאלה הם באמת המיעוט מבין כלל תושבי 
אזרחים  לא  הם  דובאי  יהודי  אז  דובאי(. 
דובאי, אלא הם תושבים שגרים  רשמיים של 

שם. שם מתנהלים החיים שלהם".
יש שם ממש קהילה יהודית?

"ובכן, אכן יש שם קהילה יהודית, שלצערנו 
מסורתית,  מאד  כי  אם  דתית  אינה  ברובה 
דתיים,  יהודים  כמה  זאת  בכל  ישנם  אבל 
את  אז  קיימנו  שאיתם  ומצוות,  תורה  שומרי 
המניין. כאן יש לציין שאין בדובאי בתי ספר 
יש סוג של קהילה  יהודי, אבל  והווי  יהודיים 
יהודית שחבריה נפגשים כמה פעמים בחודש 
לשיעורים. יש רב אחד מאנגליה שמוסר להם 
נפגשים  הם  המחשב.  דרך  מקוונים  שיעורים 
בזמן קבוע, ומקשיבים לו יחד כשמולם מסך 
גדול. כמו כן, יש להם 2 ספרי תורה בהם הם 

וחומשים.  סידורים  וכן כמה עשרות  קוראים, 
אבל בזה מסתכם ההווי היהודי שלהם, שהוא 
מאד קטן. אין שם בית כנסת מסודר או אולם 
מפחדת  מעצמה  הקהילה  לתפילה.  קבוע 
לבית  להיכנס  יוכל  אחד  כל  כי  זאת,  לעשות 
הכנסת, אם יהיה אחד כזה, ודובאי פתוחה לכל 
העולם הערבי, ואיראנים למשל יוכלו להיכנס 
לבית הכנסת ולך תדע מה יקרה. לכן, הם לא 
אלא  מסודר,  במבנה  קבוע  באופן  מתפללים 
אחד  של  ביתו  בסלון  התפילות  את  מקיימים 
התורה  ספרי  את  אצלו  שמאכסן  מהקהילה 
עם  בסלון  פינה  לו  יש  הקודש.  ספרי  ושאר 
הסידורים, שגם הם אגב לא הובאו בבת אחת 
לדובאי, אלא אט אט, עוד אחד ועוד שניים". 

כמה יהודים יש בדובאי בסך הכל?
משפחות,  ממאה  פחות  שם  יש  "להערכתי 
אבל הן שומרות על קשר חזק. הרבה פעמים 
יהודי  יש  ואפילו  בשבתות,  יחד  אוכלים  הם 

שאחראי על הכנת הטשולנט"...
יהודי  את  מרכיבות  בעיקר  עדות  אלו 

דובאי? 
אירופאים  מישהו,  יפתיע  זה  אולי  "רובם, 
אשכנזים. רובם הם גם אנשי עסקים  בכירים, 
שיש להם קשר טוב עם המדינה והממשל. אין 
ביהלומים,  מתעסקים  חלקם  ישראלים.  בהם 
עסקים  ואנשי  בנקאים,  דין,  עורכי  גם  ויש 
מדינה  היא  כידוע,  דובאי,  הנדל"ן.  מתחום 
עשירה ומתפתחת מאד ומאד פתוחה לעסקים.
ברורים  מאד  כללים  יש  הציבורי  "במרחב 
כיצד לנהוג, מה אפשר ומה אי אפשר ללבוש 
ללבוש  יכול  לא  אתה  למשל,  כיפה,  וכו'. 

ברחוב, כי אתה תתבלט וזה לא כדאי". 
ביר  פגש  בדובאי,  הפגישות  מימי  באחד 
בלא פחות ממושל דובאי, השייח' מוחמד בן 
ראשד. "הוא דווקא אדם מאד פתוח ליהודים. 
יחסים  בעלת  גם  הייתה  שדובאי  לזכור  צריך 
סבירים-שקטים עם עד לא מזמן, כאשר אירע 
בדובאי החיסול של בכיר החמאס מוחמד אל 
ישראל.  אל  הובילו  החיצים  כל  אז  מבחוח, 
לדובאי  שהגיעו  אנשים  מעט  לא  היו  אז  עד 
מישראל, בשקט כמובן, אבל היו. אבל אחרי 
צריך  השתנה.  הכל  מבחוח,  של  החיסול 
להבין: מבחוח חוסל במלון הכי יפה בעולם, 
מלון  כוכבים,  שבעה  לו  שיש  בעולם  היחיד 
בורג' אל ערב. זהו מלון מדהים ביופיו, אחד 
מלאכותי  אי  על  שבנוי  בעולם,  הגבוהים 
מאד,  קשה  בו  לבקר  אפילו  המים.  בתוך 
דווקא  כדי להיכנס אליו.  והייתי צריך הזמנה 
במקום הזה בוצע החיסול, שהיה לפי מקורות 
הפגיעה  את  להבין  נקל  ומכאן  ישראלי,  זרים 
האנושה בתדמית של דובאי ובדרדור היחסים 

השקטים שהיו עם ישראל מאז".

ההפתעה: יהודי ישראלי
כמה חודשים לאחר ביקורו הראשון בדובאי, 
בה  הראשונה  "בפעם  נוסף.  לביקור  ביר  הגיע 
הגעתי, כאמור, באתי לסייע להקים ארגון דומה 
קידוש  לעשות  רצינו  בהודו.  הצלה  לאיחוד 
ממלגות  ליהנות  הדרך  ועל  בעולם,  גדול  ה' 
הפגישה  בארץ.  שלנו  הארגון  למען  שונות 
אכן הצליחה, הארגון בנוי, וכבר יש מעל אלף 
נראה  זה  הגדילה  קצב  ולפי  בהודו,  מתנדבים 
 40,000 שם  יהיו  ארוכה  לא  תקופה  שבתוך 

מתנדבים.
"אבל הפעם השנייה בה הגעתי לדובאי, כבר 
הייתה הפתעה גדולה אפילו עבורי. היה זה זמן 
קצר לאחר שסייענו להקים ארגון הצלה מקומי 
בעיר ג'רזי סיטי בארה"ב. זו עיר לא יהודית עם 
בזמנו ראש העיר  אליי  פנה  יהודים.  מעט מאד 
יהודי,  דווקא  במקרה  שהוא  סיטי,  ג'רזי  של 
וביקש שנסייע לו להקים ארגון הצלה שיעבוד 
 .911 האמריקני  החירום  מוקד  עם  סיטי  בג'רזי 
שם, שלא כמו בישראל שיש תחרות בין מד"א 
שתוף  לעשות  דווקא  ביקשו  הצלה,  לאיחוד 

פעולה איתנו. 
מערך  שם  הקמנו  ואכן  לו,  לעזור  "שמחתי 
 .911 המקומי  ההצלה  מערך  עם  יחד  הצלה 
האחרונים  בחודשים  הצטרפו  החדש  למערך 
הצלחנו  ויחד  מקומיים,  מתנדבים   120 כבר 
ההצלה  כוחות  של  ההגעה  ממוצע  את  להוריד 
בחצי. בדובאי שמעו על המיזם הזה, ולא ידעו 
שבג'רזי  למרות  זאת  לישראל,  קשור  שהוא 
עם  אפודות  לבש  שהקמנו  ההצלה  מערך  סיטי 
סיטי  מג'רזי  אליי  פנו  ואז  שלנו.  המוכר  הסמל 
וסיפרו שהם מקיימים בקרוב כנס חדשנות יחד 
ישתתפו  בו  והשרים,  דובאי  ממשלת  ראש  עם 
בעיקר בכירים מהמפרץ הפרסי, ואחד הנושאים 
וביקשו  המיזם  על  שמעו  בדובאי  רפואה.  הוא 
מערך  בהקמת  שסייע  כמי  אותי,  גם  להזמין 
הזמינו  והם  לבוא,  שאשמח  השבתי  ההצלה. 
אגב,  באמירת  חשבונם.  על  טיסה  כרטיס  לי 
שלהם,  התעופה  בחברת  בטיסה  היה  מדובר 
שהיא ידועה כהכי טובה בעולם. היו שם במטוס 
תאים בהם ניתן להתרחץ, היה שם בר משקאות 
פאר  היה  כולו  המטוס  ובכלל  כיסאות,  וסביבו 

והדר". 
שמדובר  ידעו  לא  המזמינים  הזה,  הזמן  כל 

"רובם, אולי זה 
יפתיע מישהו, 

אירופאים אשכנזים. 
רובם הם גם אנשי 

עסקים  בכירים, שיש 
להם קשר טוב עם 
המדינה והממשל. 
אין בהם ישראלים. 
חלקם מתעסקים 
ביהלומים, ויש גם 
עורכי דין, בנקאים, 

ואנשי עסקים מתחום 
הנדל"ן. דובאי, כידוע, 

היא מדינה עשירה 
ומתפתחת מאד ומאד 

פתוחה לעסקים.
"במרחב הציבורי יש 
כללים מאד ברורים 

כיצד לנהוג, מה 
אפשר ומה אי אפשר 

ללבוש וכו'. כיפה, 
למשל, אתה לא יכול 

ללבוש ברחוב, כי 
אתה תתבלט וזה לא 

כדאי"

אלי ביר עם ציצית ברחובות דובאי

בנמל התעופה של דובאי
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חיים כהן

שיכרון הכח

השבוע נשמעו קולות מראש הממשלה ומשרים בכירים, 
הגז   מתווה  בנושא  הבג"צ  של  המוזרה  ההחלטה  על 

שפורסמה השבוע.
דרך  למצוא  שצריך  ואמרו  דרגה  שעלו  כאלה  גם  היו 
לשנות את ההרכב של בג"צ, או לשנות את החוק שעוסק 
בדרך למינוי שופטים, וכל זה בגלל ש"הפעם הבג"צ באמת 

הגזים".
של  להיסטוריה  אחורה  קצת  לחזור  וננסה  בואו  אבל 
העברת מתווה הגז, ונדון בהמשך בעוד החלטה, אחרת, של 

הבג"צ. 
הנוכחית  הקדנציה  בתחילת  שכבר  להזכיר  צריך  אז 
מתווה  את  להעביר  חייב  שהוא  החליט  הממשלה  ראש 
למען  תפקידו  את  קיבל  דהיום  המוסד  ראש  (אפילו  הגז 
הגיוס שלו למטרה זו). בשביל המטרה הזאת שנתניהו שם 
מולו, הוא עשה הכל: אם היה צריך להזיז את הממונה על 
ההגבלים העסקיים שלא הסכים עם הרגולציה שלהם, הם 

הזיזו, וזה לא נגמר רק בזה:
בעיה  להם  הייתה  הממונה,  עם  הבעיה  שנפתרה  אחרי 
נוספת: שר הכלכלה דאז, דרעי, לא הסכים להיות חותמת 
גומי למתווה. אז בצורה כזו או אחרת הוא הגיע לבד להבנה 

מה עליו לעשות והוזז מתפקידו. 
איתן  הכלכלה.  בוועדת  נוספת  בעיה  היתה  מכן  לאחר 
כבל התחיל לתקוף בקול את המתווה והתחיל להיות לחץ 
להשתמש  כהרגלו,  ניסה,  נתניהו  אז  כנגדו.  גדול  ציבורי 
ואסטרטגית  ביטחוני  נושא  שזה  וטען  הביטחוני  בקלף 
חשוב לביטחון מדינת ישראל להעביר את המתווה. לאחר 
אז  אבל  בכנסת,  זה  את  שיעביר  שכדאי  לו  הסבירו  מכן 
יותר  שהיה  בגלל  רוב,  לו  אין  כי   - בעיה  לו  שיש  התברר 

מאחד שאמר שיש לו כאן ניגוד עניינים בנושא.
ואז נתניהו, שטוף בשיכרון הכח, החליט: אני לא צריך 
את הכנסת. והוא הלך והכניס את הסעיף המדובר - שבמשך 
לא  אחשוורוש,  ועד  מנבוכנאצר  ממשלה,  אף  שנים  עשר 

תוכל לשנות את ההתחייבות הזאת לחברות הגז.
לא  אנחנו  שעשית,  מה  בכל  ואמר:  הבג"צ  הגיע  וכעת 
מתערבים. אבל להכניס סעיף שעשר שנים אף אחד לא יוכל 
להתערב - זה בשום פנים ואופן לא מקובל. ולכן, הבג"צ 
סעיף  להעביר  רוצה  אתה  לכנסת.  זה  את  להחזיר  החליט 
כזה? אתה חייב להעביר את זה להצבעת הכנסת. ועל סמך 

האמירה הזאת, יצא כל הקצף.
בבג"צ  כשנתיים,  לפני  שדווקא  הוא  שמעניין  מה  אבל 
ואותם  ממשלה  ראש  אותו  הישיבות,  בני  גיוס  על  הידוע 
ולהגיד עד כמה שצריך לשמור  ודאגו להסביר  שרים באו 

על השופטים ועל החוק, וש"יש שופטים בירושלים". 
אז מכל האמירות שלהם,  די השתכנעתי  אני משום מה 
ולכן הגעתי למסקנה שהפעם באמת הבג"צ צודק: לשיכרון 

הכח יש גבול.

פליק פלאק
ידוע שמורי ורבי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, כאשר היו 
שואלים אותו שאלות בנושאים ביטחוניים, הוא מאד נזהר 

שלא לקבל החלטות בנושא. 
אחת מהסיבות שהוא הסביר לכך בזמנו, היא שכדי לקבל 
בנושאים ביטחוניים שיותר מפעם אחת קשורים  החלטות 
כל  את  טוב  ולראות  להכיר  צריך  נפש,  פיקוח  בנושאי 
התמונה. ואיך אפשר להאמין לאנשים שבאים לפניו שהם 

בעצם אומרים את כל האמת, כשכל כולם נוגעים בדבר?
השבוע ראינו את זה בסיפור של החייל היורה. החייל עוד 
לא הספיק לירות, וכבר יצאה מלשכת ראש הממשלה ושר 
הביטחון הודעה רשמית מטעמם על כך שהחייל לא מייצג 

את צה"ל ושצה"ל הוא צבא ערכי. 
וראש  יומיים  עברו  לא  הציבורית,  הביקורת  לאחר 
לחכות  שצריך  ואמר  הגירסה  את  שינה  כבר  הממשלה 

לבירור העניין, ושהוא מאמין שהצבא יבדוק את הדבר. 
הזה,  בחייל  ביצע  כבר  הממשלה  שראש  אחרי  רגע 
לה  האדירה  בתמיכה  נוכח  הוא  הריגה,  וידוא  מטאפורית, 
זכה החייל - וביצע פליק פלאק אחורה. זהו ראש הממשלה 

שלנו.

רמות  שכונת  תושב  ישראלי,  חרדי  מיהודי  אחר  בלא 
בירושלים. "אבל שם כבר גיליתי להם את זה. הם ידעו שאני 
חלק מארגון שפעיל גם בישראל, אבל לא ידעו שאני עצמי 
ישראל.  על  שאלות  המון  ושאלו  הופתעו  די  הם  ישראלי. 
סיפרתי להם שגם פה בארץ אנחנו פועלים באיחוד הצלה 
גם בקרב יהודים וגם בקרב ערבים ועוזרים לכולם. בהמשך 
ההצלה,  בנושא  החדשנות  כל  על  איתם  הרחבתי  כמובן 
עם אופנועים והגעה מהירה תוך דקות ספורות לכל פצוע, 

וכו'".
מה אמרת לבודקים בשדה התעופה על התפילין שלך? 

שאלו משהו?
"הגעתי בתור אורח של ממשלת דובאי, אז אף אחד לא 
ממש בדק אותי. החפצים עברו שיקוף מלמעלה, אבל לא 

חיטטו וממילא לא שאלו"...

האתגר זיכה ב-3 אופנועים
ביר  של  הכפול  מביקורו  התפרסם  שכן  מה 
עצמו  על  שלקח  קטן  אתגר  דווקא  היה  בדובאי, 
הגעתי  בה  הראשונה  "בפעם  המסעות.  בשני 

לדובאי, התלווה אליי דובי מייזל האחראי אצלנו על 
הקמת מערכי ההצלה בעולם. כשהיינו שם, ידיד שלנו 

שמע שמועה על כך שאנחנו בדובאי, ופשוט לא 
להיות  שיכול  חשב  לא  הוא  האמין. 
שישראלים ייכנסו לשם חופשי, הגם 
שבדרכון זר. הוא צלצל אליי והעמיד 

בפניי אתגר: אם תצלם את עצמך מדבר 
לבוש  כשאתה  דובאי  ברחובות  עברית 
כשייח' ערבי, אני אתרום שני אופנועים 

ל'איחוד הצלה'. בשביל המטרה הסכמתי 
לעשות זאת. כאמור היה זה בימי הרמדאן 

הכי  הערבי  המלבוש  את  להשיג  קל  והיה 
כשייח'ים,  התלבשנו  ודובי  אני  אותנטי. 

הסתובבנו בדובאי ומישהו צילם אותנו בנאום 
אבל  הסתכלו  אמנם  אנשים  בעברית.  קצר 

העברתי  יותר  מאוחר  כלום.  אמר  לא  אחד  אף 
עמד  אכן  והוא  הזה,  הסרטון  את  ידיד  לאותו 

שלי,  הבא  בביקור  אופנועים.  שני  ותרם  בדבריו 
נוסף.  אתגר  מאנגליה  עשיר  יהודי  בפניי  העמיד 

הוא אמר שזו לא חוכמה גדולה לדבר עברית. הוא 
אמר לי, אני רוצה שתלבש ציצית מעל בגדי השייח' 
וככה תצטלם, והבטיח לתרום אופנוע אם נעשה כך. 
אני  אופנוע  עוד  ייתן  זה  אם  בעיה,  אין  לו:  אמרתי 
מסכים. ואכן כשהגעתי לשם בפעם השנייה, והבאתי 
ושמתי  לי,  היה  שכבר  הערבי  המלבוש  את  איתי 
מדבר  כשאני  כך  והצטלמתי  הכל  מעל  הציצית  את 
בעברית. וכן אכן קיבלנו שלושה אופנועים בסך הכל 
לאיחוד הצלה, בחסות ממשל דובאי... בביקור השני 
המקומית  היהודית  הקהילה  לפני  הרצאה  מסרתי  גם 

שערכה לכבודנו ערב, ובמשך שעה סיפרתי להם - באנגלית 
- על ארגון ההצלה ועל הקמתו".

נו, ואיך דובאי בכלליות?
שלמה  מדינה  יבין.  לא  שם,  היה  שלא  מי  "מדהימה. 
שהוקמה בתוך מדבר, הפכה תוך 30-40 שנה לשיא הפאר. 
ביקרתי שם בקומה הכי גבוהה של הבניין הכי גבוה בעולם, 

וזה היה מדהים".
בהם  המקומיים  האנשים  בפני  עצמך  את  הצגת  איך 

פגשת?
"אני תמיד מציג את עצמי כיהודי גאה, ואני תמיד אומר 
שאני מישראל וארה"ב. היו לי הרבה תגובות מעניינות: היו 
כאלה שהתעלמו, אנשים ששמעו מה שאמרתי ופשוט הלכו, 
אבל רובם היו מאד נחמדים אלי ושאלו שאלות. היו כאלו 
גם שרצו להיכנס לעובי הקורה ושאלו מה עם הפלסטינים. 
על  שהתעכבה  המקומית  בממשלה  בכירה  אישה  הייתה 
כך שהישראלים ציוניים. אמרתי לה: מה זה ציוני? מלשון 
וכתוב  בתורה,  כתוב  כבר  זה  ישראל.  ארץ  ירושלים,  ציון, 
בתפילות שלנו. אבל מי שהמציא את המושג 'ציוני' כדבר 
האיראנים,  דווקא  הם  ושלילי  לעגני 

ששונאים גם אתכם"...
על ממה  יודעים  שם  בממשל  שהתרשמת, 

הקהילה היהודית בדובאי?
בקהילה  מדובר  כאמור  "ראשית, 
לא  הם  שקטה.  מאד 
ולא  אירועים  עושים 
אבל  רעש.  עושים 
לשאלתך,  הממשלה שם 
בטוח  ואני  הכל,  יודעת 
שחיים  יודעים  שהם 
אזרחי  יהודים.  שם 
להבין,  צריך  דובאי, 
מיעוט  ככה  גם  הם 
ששולט על רוב האנשים 
בדובאי.  שמתגוררים 
 10 נמצאים  בדובאי 
שעובדים  אנשים  מיליון 
יש  מתוכם  שם,  וחיים 
אזרחים  כמיליון  רק 

מקומיים. 
יש  פעם  "מידי 
יהודיות  משלחות 
שמגיעות  מארה"ב 
לדובאי  שונים  לצרכים 
את  גם  ומבקרות 
היהודית.  הקהילה 
אבל עד כמה שידוע 
לי, בשנים האחרונות 
היחיד  הישראלי  אני 

שביקר בדובאי".


יהודי בין מוסלמים. ביר בכינוס מקומי

ספר התורה המשמש את 
הקהילה היהודית בדובאי

בית הכנסת של הקהילה



כ"ב באדר ב' תשע"ו 1/4/16 22

פורץ גדר
מדופלם  נוכל  האי"?  "המלך  אתה  מי 
לחשוב  יהודים  ומאות  עשרות  שהונה 
או  השבטים,  לעשרת  צאצא  שהוא 
את  ילדותו  מאז  ששומר  אמיתי  צאצא 
הרב   * מאבותיו?  שקיבל  המצוות  כל 
דניאל עשור, מי שהכניס בשבוע שעבר 
הגר"ח  מרן  של  למעונו  האי  המלך  את 
של  במרכזה  ועמד  שליט"א  קניבסקי 
הביקור,  בעקבות  שהתעוררה  סערה 
ישראל"  ל"כל  בראיון  להסביר  מנסה 
מיהו האורח הקצת-מוזר ששהה בביתו 
בימים האחרונים * כיצד הסביר לו המלך 
האפריקאי הגולה על מנהגי אכילת הבשר 
במשפחתו? אלו מצוות הוא זכר? והאם 

יחזור להנהיג את בני שבטו באפריקה?

אלי שניידר
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של  לסמל  הפך  רובשקין,  מרדכי  שלום  ר'  האסיר 
אין  תפילות  העולם.  בכל  ליהודים  רוחנית  הישרדות 
ספור נישאו ונישאות בכל העולם בשנים האחרונות, 
שנים  ל-27  האמריקאי  המשפט  בבית  דינו  נגזר  מאז 
האשמות  לאחר  דולר,  מיליון   31 של  וקנס  בכלא 
שניהל  הבשר  למפעל  בהקשר  עליו  שטפלו  שונות 

בפוסטוויל שבמדינת איווה, ארה"ב.
מאז נכלא, רובשקין אמנם נתון בגופו בתוך הכלא, 
הוא  שבחוץ.  העולם  עם  רציף  רוחני  קשר  מנהל  אך 
העולם  מכל  יהודים  להמוני  מכתבים  ומחזיר  מקבל 
להם  ומחזיר  ועידוד,  חיזוק  דברי  אליו  ששולחים 

במילותיו שלו.
רבים שואפים השראה מהמכתבים הללו, שפותחים 
לזהות  ניתן  המכתבים  בין  הכלא.  בתוך  לחיים  צהר 
אמונה ובטחון בהקב"ה גם כאשר אדם נמצא במצב 
נובע ממקום של חושך, המסרים  מיואש. כשזה  הכי 

שלו מהווים זרקור של אור ותקווה.
'מהפנים  הספר  בארה"ב  ייצא  הקרובים  בימים 
לחוץ' )אינסייד אאוט(, ספר מרגש ביותר על חברות 
שצמחה מתוך התכתבויות שעברו את חומות הכלא, 
 12 בני  של  וכיתה  רובשקין  מרדכי  שלום  ר'  בין 
מתלמוד תורה 'דרכי תורה' בדטרויט והמלמד שלהם, 

ר' אלחנן יעקובוביץ.
ומבט  תורה  פניני  חיזוק,  דברי  מכילים  המכתבים 
אבל  כלוא  שגופו  אדם  בן  של  עולמו  לתוך  מעמיק 
יחיד  אדם  של  פנימי  מבט  זהו  משוחררת.  רוחו 
והסוד של תקוותו ואמונתו  במסע הרב תלאות שלו, 

המרקיעה שחקים.
באוסף המיוחד של המכתבים הללו, אנו מקבלים 
חיים.  של  שונים  קצוות  שני  בין  לתקשורת  הצצה 
סורג  מאחורי  והחיים  אחד,  מצד  חירות  של  החיים 
מעדיפים  שהאסירים  כמו  או  השני:  מהצד  ובריח 

לקרוא לזה: הפנים והחוץ.
הוא  מהפנים   שכותב  רובשקין  מרדכי  שלום  "ר' 
בני  אנו  מהחוץ,  שכותבים  ותלמידיי  ואני  אסיר, 
חורין", כותב המלמד הרב יעקובוביץ בהקדמת הספר. 
"אך לאורך כל ההתכתבות שלנו, למדנו מה זו חירות 
אמיתית. למדתי לדעת שר' שלום מרדכי הוא האדם 
כלוא  שהוא  למרות  הכרתי.  פעם  שאי  משוחרר  הכי 
המצומצם  מהמרחב  משוחרר  לגמרי  הוא  כלא  בבית 
והמצב שלו. במקום הכי פחות סביר ר' שלום מרדכי 
חי  הוא  שבתוכו  נראה  בלתי  'מקדש'  ליצור  הצליח 
כבן אדם חופשי לגמרי עם תורה, עבודה וקידוש שם 

שמים בעשייתו הרבה.
ההזדמנות  על  לקב"ה  תודה  אסיר  אהיה  "תמיד 
בפני  ולהכירו  מרדכי  שלום  ר'  עם  הקשר  את  לפתח 
תלמידיי", מדגיש הרב יעקובוביץ. "תענוג לי לחלוק 
תפילה  ואני  הרחב  הציבור  עם  שלנו  המכתבים  את 
ר'  את השחרור של  נחגוג בשמחה  יודפס  שזה  שעד 

שלום מרדכי הלוי בן רבקה".
רק אחרי חודשים ארוכים של חליפת מכתבים בין 
תורה  בדברי  עוסקים  שרובם  לרובשקין,  התלמידים 
ובפרשת השבוע, נפגשו יעקובוביץ ורובשקין במפגש 
מרגש בתא הכלא, ועל כך בהמשך. אבל קודם, ניתן 

למכתבים לדבר בעד עצמם.

מתנה שניתנה מתוך 
אהבת ישראל

וכך מספר ר' שלום מרדכי רובשקין על השתלשלות 
העניינים שהובילה לחלופת המכתבים השבועית בינו 
עם  יחד  בדטרויט  תורה"  "דרכי  ת"ת  תלמידי  לבין 

המחנך שלהם:
שכולו  מכתב  קבלתי  תשע"ד,  חשון  כ"ו  "ביום 
אלחנן  מר'  היה  המכתב  טהורה.  ישראל  אהבת 
זה  שהיה  זוכר  אני  הכרתי.  שלא  מישהו  יעקבוביץ, 
שלי  השבת  כל  את  העלה  שלו  והמכתב  שבת  בערב 

לרמה אחרת לגמרי.
"הוא כותב לי שהוא מלמד בכיתה ו' בישיבת דרכי 
איתי  התכתב  לא  פעם  שאף  ולמרות  בדטרויט  תורה 
הוא מרגיש שהוא מכיר אותי מתוך הקשר שהוא חווה 
בזמן שהוא מתפלל עבורי. וכן על הסולידריות שהוא 
שלי  המצב  על  שמצרים  עמ"י  כל  עם  יחד  מרגיש 

ומתפללים לשחרורי.
וכותב על רעיון שיש לו ושואל אם  "הוא ממשיך 

ארצה לקחת חלק בזה.
'...יהיה זה חיזוק גדול לכיתה שלי לפתח קשר אתך, 

שלכם,
שלום מרדכי

המכתב שקיבל האסיר החרדי ר' שלום מרדכי 

רובשקין לתאו שבכלא, היה יוצא דופן  על 

המכתב היה חתום ר' אלחנן יעקובוביץ, מלמד 

בתלמוד תורה חרדי בדטרויט, שכתב לו כך: 

"תלמידיי מתפללים עליך והם רוצים לשלוח לך 

מכתבים של חיזוק, וישמחו לקבל גם ממך מכתבים 

שכאלה"  המכתב הזה, הוביל לחליפת מכתבים 

מיוחדת ומרגשת - שרובם ככולם עסקו בדברי 

תורה על פרשת השבוע ודברי חיזוק היוצאים 

מן הלב מהאסיר החרדי שגזר דינו נפסק ל-27 

שנים בכלא האמריקאי   בימים הקרובים ייצאו 

המכתבים הללו לאור בספר חדש. "כל ישראל" 

  מגיש בפרסום ראשון את המכתבים המרגשים

וגם: רשמים מהביקור של המלמד בתא הכלא של 

רובשקין, אחרי חודשים של חליפת מכתבים ללא 

שראו זה את פניו של זה  מיוחד

אלי שניידר
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כותב.  גם חיזוק בשבילכם', כך הוא  ואולי 
ועוד: 'חשבתי, אולי תסכים לקבל כל שבוע 
יכתוב  מתלמידיי  אחד  או  שאני  תורה  דבר 
משלך'.  קצר  תורה  דבר  עם  תענה  ואתה 
'אחרי  לי:  כתב  זאת,  עשינו  שאכן  ואחרי 
התורה  לימוד  של  אחד  מחזור  שעברנו 
ביחד אני מציע )בהסכמתך כמובן( להוציא 
שעמ"י  כדי  שלנו  ההתכתבות  את  לאור 
יתחזקו כשיראו איך יהודי יכול להחיות את 
עצמו עם התורה אפילו במצבים החשוכים 

ביותר'.
הבית  יותר ממה שבעל  אומרים:  "חז"ל 
עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. 
כלומר המיטיב עם העני מרוויח יותר מהעני 
לגרום  ר' אלחנן חיפש  שקיבל את העזרה. 
של  התכתבות  ע"י  תלמידיו  של  להתעלות 
איזה  ידע  לא  הוא  אבל  עמי,  תורה  דברי 
חיזוק הקשר השבועי יגרום לי במקום הקר 
שדברי  מכיוון  בו.  נמצא  שאני  והחשוך 
התורה שאני מסרתי היו קשורים לניסיונות 
של  לסוג  הפך  זה  רגעים,  באותם  שעברתי 
בהם  מתנסה  שיהודי  הניסיונות  של  יומן 
את  וקורא  חוזר  כשאני  השם.  בעבודת 
זריקת  אני מקבל  ביחד  השיעורים שלמדנו 
חיזוק מהם. הם מזרימים בי מקורות חדשים 

של חיזוק ואמונה.
"רק דרך לימוד תורה וקיום המצוות יכול 
ששורר  המקפיא  החושך  את  לשרוד  יהודי 
מגלה  גם  הוא  שורד,  שהוא  רק  לא  כאן. 

כוחות שהיו נסתרים מהבן אדם עצמו.
 - שפירושו  נס,  למילה  קשור  "ניסיון 
להרים. כמו שכתוב בתהילים פרק ס': נתת 
נס להתנוסס – נתת לאלה שיראים  ליראיך 
לנו  נתן  הקב"ה  גבוה.  להרים  דגל  לפניך 
ניסיון, רק כדי שנוכל להתעלות באמצעות 

עמידה בניסיון.
"התורה נקראת "תורה אור" כי היא נותנת 
אור להאיר את חשכת העולם. לא משנה אם 
כמו  מקומות   - ב"פנים"   שקיים  חושך  זה 
אפילו  או  מהעולם,  שמנותקים  כלא  בית 
חושך שחודר ל"חוץ" מקום שיש בו חופש 
יכול  היהודי  בתורה  כשמסתכלים  מדומה. 

בזמן  נתון  הוא  מצב  באיזה  רק  לא  לאבחן 
אמת אלא גם איך להתמודד עם המצב.

"התורה נקראת גם "תורת חיים" מכיוון 
שהתורה מחברת אותנו עם השי"ת – מקור 
החיים. רק דרך לימוד תורה וקיום המצוות 
אפילו  אמיתית,  בשמחה  לחיות  נוכל 

במאסר.
ר'  את  לי  ששלח  להקב"ה  מודה  "אני 
אלחנן ו"תינוקיו של בית רבן" ללמוד עמי 
תורה כל שבוע בזמן שהייתי "בפנים". איזה 
השם  בעזרת  ובהווה.  בעבר  היה  זה  מתנה 
בקרוב אצטרף אליהם "בחוץ" ונלמד ביחד 

פנים מול פנים.
"באהבה רבה לקל גומר עלי... נכון לבי 
בן  הלוי  מרדכי  שלום  ואזמרה!  אשירה 

רבקה שיחי'".

לשמור על יציבות
כח  "יישר  כך:  מתחיל  המכתבים  אחד 

אשר זליג על הדבר תורה שלך...
כלא,  הקרוא  שבמקום  ידעתם  "האם 
מספרים מחליפים את שמות האסירים? כל 
שלו!  לזהות  הופך  וזה  מספר  מקבל  אסיר 
הופך  זה  למספרים  אדם  בני  כשהופכים 
אותם להיות שווה בין שווים. המספר אומר 
"תראה! לכל אחד יש מספר של 8 מספרים 
או  ייחודיות  למעלות  דבר.  אותו  כולם   –
השגות כלשהן, אין כל משמעות. מורידים 
לגרום  הוא  הרעיון  רמה.  לאותו  כולם  את 
שפלים  אבל   – שפלים  להיות  לאנשים 

מידה!  באותה 
שיש  אלה 
תכונות  להם 
ת  ו ד ח ו י מ
את  מקבלים 
לאלה  יחס  אותו 
 – להם  שאין 
מספרים מסווגים 
כ"לא  כולם  את 

שווים".
כזה,  "במקום 
ירידה  הסכנה של 
הפיזי,  במצב 
מאד  ורוחני  רגשי 
דרך  רק  מוחשי. 
תורה,  לימוד 
וקשר  מצוות  קיום 
יכול  השם  אל 
על  לשמור  יהודי 

יציבות".

שליחות 
בכל 
מקום

שלומי  "תודה  כותב:  הוא  אחר  במכתב 
תלוי  הכל  איך  שמסביר  תורה  הדבר  על 

בעבודה שלנו.
תרשו  שהבאת,  החשוב  ליסוד  "בהקשר 
על  מיוחדת  התבוננות  עמכם  לחלוק  לי 
במקום  ביותר  הגדולות  הסכנות  אחת 
מפסיקים  שאנשים  מקום  "כלא".  שנקרא 
להיות יצרניים עם משמעות. מקום שכמות 
העשייה במשך יממה יכול להגיע לאפס. קל 
מאד ליפול ברשת של היצר הרע ולחשוב כי 
"אינני נחשב". אבל האמת היא שהעבודה 
אצל  רבה  בחשיבות  נחשבת  יהודי  כל  של 
הקב"ה. בכל מקום שהקב"ה שם יהודי יש 
לו עבודה חשובה מאד והיא – להפוך את 
לשרות  יכולה  שהשכינה  למקום  המקום 

שם".

כמו גלגל ענק
"בוודאי ראיתם כולכם "גלגל ענק", נכון? 
כשהאנשים  באיטיות  שמסתובב  ענק  גלגל 
לגלגל.  שמחוברים  קרונות  בתוך  נמצאים 
באיטיות  זזים  הגלגל  שבתחתית  האנשים 
זזים  שלמעלה  ואלה  מעלה  כלפי  לכיוון 
טוב  משל  זהו  חלילה.  וחוזר  מטה  כלפי 
לגלגל החוזר בעולם שלנו. גלגל הגורל. גם 
הוא מסתובב כשהגורל של האנשים עולים 

ויורדים".

גם כשזה נוגד את 
ההיגיון

לחלוק  רוצה  אני  תורה  הדבר  "לפני 
עמכם סיפור ממקום שקוראים לו "כלא":

על  תורה  דבר  הקלדת  באמצע  "הייתי 
את  לבדוק  נכנסו  אסירים  כששני  המחשב 
בדו  פצחו  ומיד  שלהם  האלקטרוני  הדואר 
שכל  בשפה  משתמשים  כשהם  קולני  שיח 
רציתי  בהתחלה  ממנה.  סולד  היה  יהודי 
לסתום את האוזניים עם האצבעות. אבל אז 
איך אני אקליד?! לעזוב את המחשב גם לא 
עד  זמן  הרבה  להמתין  אצטרך  כי  אופציה 
לחזור  לי  שירשו 
רוצה  לא  ואני  לזה 
הזדמנות  לפספס 
לשלוח דבר תורה!

הם  "אבל 
את  מזהמים 
שלי,  האוזניים 
הלב  הראש, 
עם  והנשמה 
שלהם.  השפה 
אני  אוכל  ואיך 
שהחזקים  במקום 
לפי  שולטים 
שלהם  הכללים 
להם  להסביר 
שלהם  שהדיבור 
הולם?  אינה 
ירצו  לא  האם 
בי?  לנקום 
פונה  אני  אז 
ואומר  אליהם 
"תראו,  להם: 
יודעים...  אתם 
בסה"כ  אני 
קטן  ילד 
מדי  הדיבור  וסגנון 

"אני יודע איך 
זה הרגיש כי אני 
חי באותו מצב 
במקום שנקרא 

כלא. בשביל 
אסתר - הארמון 

היה כלא!"

 

Sholom Mordechai Rubashkin has become a symbol of spiritual endurance for Jews around the world. Many take inspiration from his published letters opening a window into life in prison, and a Jew's ability to grow in emunah and bitochon in the most desolate situation. Emanating from a place of darkness, his messages are a beacon of light and hope. 

INSIDE OUT is a stirring saga of a friendship nurtured through letters crisscrossing the barren landscape of prison, between Sholom Mordechai Rubashkin and a class of 12-year olds and their rebbe, Rabbi Elchonon Jacobovitz. 

The letters contain words of inspiration, Torah gems and a profound view into the inner world of a man whose body is imprisoned but whose spirit remains free. Here is an intimate glimpse into one man’s path through a most painful odyssey, and the secret of his soaring hope and faith.

I

IN PRISON NOT IMPRISONEDCorrespondence of R' Sholom Mordechai Rubashkin

עם פרקליטו בבית המשפט

שער הספר החדש
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לשמוע  לי  כואב  שלי...  לאוזניים  בוגר 
ומחכה  דברי  את  מסיים  אני  זה".  את 

לתגובה.
מתנצלים,  הם  הרבה  "לתדהמתי 
את  עוזבים  ובעצם  לדבר  מפסיקים 
להמשיך  יכול  אני  ועכשיו  החדר! 

להקליד דברי תורה. ברוך השם!
"קינדערלך! אין שום הגיון להסביר 
נגמר  הסיפור  ואיך  למה  הסיבה  את 
האלו  האנשים  מדוע  כזאת.  בצורה 
ועזבו  שלהם  המאוס  בדיבור  הפסיקו 
הקב"ה  פעמים  הרבה  אבל  החדר.  את 
לא דורש מהבן אדם הגיון. יהודי צריך 
את  נוגד  כשזה  גם  השם  את  לעבוד 

ההיגיון".

להתגבר על 
הטומאה

המקום  הוא  כלא  שנקרא  "מקום 
מנשל  הוא  אדמות.  עלי  ביותר  השפל 
את המהות האמיתית של הבן אדם ואת 
החירות למלא את תפקידו בעולם. בכלא 
נאספים למקום אחד שפל, האנשים הכי 
שפלים עם מידות שפלות. כאשר חיים 
את  מסכן  זה  כזאת,  אוכלוסייה  בתוך 
בואו  כזאת.  לדרגה  להיסחף  אדם  הבן 
נתבונן מה נדרש מיהודי כדי לא להדבק 
כך  כל  של  במקום  ובשהייה  בזוהמה 

הרבה רוע, רח"ל".

ארמון או כלא?
"אסתר  רובשקין:  כתב  פורים  לפני 
המלכה חיה במקום מאד מפחיד ובודד 
בשבילה,  מפחידים.  מאד  אנשים  בין 
הארמון של אחשוורוש היה כלא! היה 
זה מקום מנותק מהעולם שהכירה, היא 
אותה  משכו   – לשם  לבוא  רצתה  לא 
בכוח. בשמחה היתה עוזבת את המקום 
אבל לא היתה חופשית לעשות כרצונה.
היתה  לא  ארמון  שנקרא  "למקום 
היו  עדיין  גבוהה מסביב אבל  תיל  גדר 
הרבה שומרים שעקבו אחרי כל תזוזה 
שלה. הוא היה מלא ריהוט יקר ואמצעי 
את  למלא  יכול  היה  לא  אבל  לוקסוס 

המקום הריק בלבה ובנשמתה.
לחיות  המלכה,  אסתר  "בשביל 
בכלא.  אסיר  להיות  כמו  היה  בארמון 
חיה  ודוחה...  שונה  זר,  היה  הכל 
במנותק מכל מה שהיה יקר לה, מבודדת 
פגעו  מוסריים  לא  וחיים  ממשפחתה 
בנפש העדינה שלה כל שניה מהיממה.

האסורים  מהמראות  רשפו  "עיניה 
כאבו  אוזניה  לראות,  אותה  שהכריחו 
ומהרכילויות  הוולגרית  מהשפה 
החושים  בארמון.  היום  כל  ששמעה 
מאכלי  של  מהריחות  נגעלו  שלה 
גרמו  הם  היום,  כל  שהריחה  הטריפות 

לה לבחילות ולכאבי ראש.
שלא  מכיוון  לרוב  שתק  "הפה 
לחלוק.  מי  עם  לדבר,  מי  עם  לה  היה 
שבתות וימים טובים היו מקור של כאב 
כשהתגעגעה לסעודת השבת של מרדכי. 
היא היתה כלואה במקום שנקרא ארמון 

עם מלך שנקרא אחשוורוש.
קדושה  לטיפת  נמשכה  "נשמתה 
במקום  בנמצא  בכלל  היתה  שלא 
להתפוצץ  איים  מוחה  הקדושה.  נטול 
והזוהמה  הטומאה  בתוך  חיה  כשהיא 

שמסביבה.
חי  אני  כי  הרגיש  זה  איך  יודע  "אני 
באותו מצב במקום שנקרא כלא. בשביל 

אסתר - הארמון היה כלא!".


חסיד ואור, כלא וחושך, כששניהם נפגשים 
מה קורה? במקרה של ר' שלום מרדכי רובשקין 
אחרי  אבל  התשובה,  את  יודע  שאני  לי  נראה 
איך  להבין  מקווה  אני  היום  איתו  שנפגשתי 

אפשרי החיבור הזה.
ועושה  לכלא,  הכניסה  לרחבת  מגיע  אני 
שמאלה  הפנייה  את  מעורבים  ברגשות 
מהאנושיות והחירות. מה שהתחיל כמכתב לר' 
הכתה  עמוקה.  לחברות  נהיה  רובשקין  שלום 
שלי בדטרויט שולחת לו כל שבוע דבר תורה 
בכל שבוע מחדש  עם אחד משלו.  עונה  והוא 
שופך לפנינו את הלב היהודי. בד"כ הוא מסיים 
חודרים  ההדדי  החיזוק  כשגלי  אישי,  מסר  עם 
וגדרי התיל שמסביב לחומות  דרך קיר הבטון 

הכלא.
יהיה  זה  נפגשנו.  לא  מעולם  זאת,  ובכל 
המפגש הראשון שלנו. אז הנה אני מוכן להיכנס 

לאותם חומות לביקור קצר שהותאם מראש.
איך אמצא אותו? איך אדע מה להגיד?

לחדר  נכנס  אני  לדאוג.  צריך  הייתי  לא 
אשתו  עם  בפינה,  יושב  הוא  ושם  המבקרים, 
ובנו. על פניו חיוך מאד לא משתלב אבל ממש 
הרגשות  רב.  זמן  מתחבקים  אנחנו  אותנטי. 
הכלא,  של  הדהויים  החאקי  מדי  דרך  עוברים 
שכ"כ מנסים להפוך את הבן אדם המיוחד הזה 
ל'אחד מכולם'. כשאנחנו משחררים אחיזה אני 

מחבק אותו שוב.
"זה", אני אומר לו, "חיבוק מכלל ישראל". 
לבבי.  עליכם'  'שלום  לי  ואומר  מחייך  הוא 
כשחומות  עמוקה  בשיחה  אנו  שניות  ובתוך 

הכלא נמסות לגמרי.
מהר  ולומד  שלו,  היום  בסדר  מתעניין  אני 
מאד שהבן אדם הזה לא אוהב לדבר על עצמו 
ומעדיף לדבר על דברי תורה, סיפורים והרבה 

הומור. בסוף הוא נכנע ומתאר את סדר יומו.
שנעלו  אחרי  דלתות  פותחים   6.30 "בשעה 
אותן ב-9.00 בלילה שלפני. אני מתעורר בשעה 
בזמן  שחרית  ומתפלל  להתקלח,  כדי   5.30

שכולם עדיין ישנים".
למה מקלחת?

חיוך,  עם  מסביר  הוא  חסידי",  יהודי  "אני 
"ולפני התפילה טובלים במקווה. מכיוון שאני 
לעת  מקלחת  להסתפק  נאלץ  אני  יכול,  לא 
עתה". בהרבה מובנים זהו סוד ההשרדות שלו. 
לא  דבר  ושום  הייתי  שתמיד  יהודי  אותו  "אני 

השתנה חוץ ממה שמוכרח".
מקבל  אחד  כל  מסביר,  הוא  היום,  במשך 
תפילה"  ה"בית  את  קיבל  הוא  ולמזלו  תפקיד 
שם  לשהות  יכול  שהוא  אומר  וזה  שבכלא 
כשהוא פתוח. ואז השיחה גולשת כמובן לנושא 
האהוב עליו – תורה! "אני יכול ללמוד שם", 
הוא מספר לי, "ולפעמים יש לי סדר לימוד עם 
החברותא שלי – עוד יהודי חרדי שנקלע לבית 

הכלא ל"ע".
אז מה אתה לומד עכשיו? אני שואל, כאילו 
היינו שני בחורי ישיבה שמשלימים על החיים 
אחד של השני. "מנחות", הוא עונה עם קריצת 
עין. "בדיוק סיימתי מנחות. זה היה 'גישמאק' 

ביותר".
לפני שאני מעכל מה שעכשיו שמעתי, הוא 
מוסיף. "אני גם לומד דף היומי. במסגרת הזאת 
גם יגעתי קשות על יבמות, שתמיד הייתה קשה 

לי".
בשקט  אבל  בהבנה  ראשי  את  מניד  אני 
וה"צרות"  זבחים,  זה  הגישמאק שלו  מתפלא. 
יבמות. לא ממש מצוי אצל אסירים רגילים.   -

אבל כנראה שהוא לא בן אדם רגיל.

אני  באי-מייל?  תדיר  שימוש  לך  יש  האם 
שואל, כשאני מתפלא איך הוא מספיק לשלוח 
הוא  "לא",  שבוע.  כל  ארוכים  מכתבים  לנו 
עונה, "ישנם 6 מחשבים ל-150 איש, ואני חייב 
להספיק בזמנים הלא לחוצים. אני כותב 5 דברי 
את  להספיק  אתגר  תמיד  וזה  שבוע  כל  תורה 

כולם".
מאוחר יותר אשתו תספר לי: "שלום מרדכי 
הסדר  זמן.  מספיק  לו  שאין  בכלא  היחיד  הוא 
יום שלו מלא עם הכנת האי-מיילים של דברי 

התורה ולמידת הסדרים".

"הסכך עף לנו"

בו  הזמן  סוכות,  על  לשיחה  גולשים  אנחנו 
חלק   - שבחג  לי  מספר  והוא  אצלו,  ביקרתי 
עף  להם  שהציבו  הקטנה  הסוכה  של  מהסכך 
את  להחזיר  מותר  אם  ידעו  לא  והם  מהרוח 
או לא. לא היה את מי לשאול, "אז למדנו את 

ההלכה!"
לר'   אבל  חדירות,  בלתי  הן  הכלא  חומות 
"נו",  פחות.  לא  ערוך'  ה'שולחן  מרדכי  שלום 
שמחת  אויף  ווארט  א  "אפעס  בי,  מאיץ  הוא 
מתכנן  הוא  אם  יודע  איני  השואיבה".  בית 
שהוא  או  בכלא  השואבה  בית  שמחת  לערוך 
אני  להחיות את השנים שעברו, אבל  מתגעגע 
מסכים וווארט אחד גולש לעוד אחד ועוד אחד 
לכמה שמחת  תורה  דברי  לנו מספיק  עד שיש 

בית השואבה...
ואז מתוך נהר הגולש של דברי חיזוק שזורם 
בלי הפסקה מתוך הלב של ר' שלום מרדכי, הוא 
אומר משהו שמדהים אותי.  "ב"ה, בשבילי אין 
תקוע  שאני  אפילו  בשמחה  להשאר  בעיה  לי 
זו הבעיה  בכלא, אבל יש פה אחרים שעצבות 

העיקרית ואני משתדל לעודד אותם".
והוא ממשיך. "כל היום אני חוזר על המילים 
מזכיר  ואני  בראשי  ושוב  שוב  יתירה"  "חיבה 
לעצמי כמה ה' אוהב אותי ואז השמחה אופפת 

אותי".
שלום  שר'  מכיוון  אותנו,  מפסיקים  פתאום 
ועכשיו  תצלומים משותפים  כמה  תכנן  מרדכי 
נעמדים  אנחנו  תצלומים.  שני  לו  מותר  תורנו. 
עוד אסיר מכוון  ע"י הקיר. הצלם שאינו אלא 
על  אחד  ידיים  שמים  אנחנו   – המצלמה  את 

השני ומחייכים ואז...
לא אני חושב, אני בטח הוזה.

ר' שלום מרדכי תופס את ידי ומתחיל לרקוד 
בשקט אבל עם עוצמה, והוא שר "כי בשמחה 
תצאון ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו 

לפניכם רנה וכל עצי השדה ימחאו כף!".
אותו  שואל  ואני  לשבת  חוזרים  אנחנו 
ואז  להחזיק,  לו  שמותרת  הספרים  כמות  על 
איכשהו מדברים על ספר מאד פופולרי בכלא. 
ויקטור  הנודע  היהודי  הפסיכיאטר  של  הספר 
הכותב  משמעות".  מחפש  "האדם  פרנקל: 
מספר שם שהרבי מליואבוויטש שלח לו מסר 
באמצע לסיים אותו מהר. הכותב ממש התקרב 
כשהוא  ואז  מרדכי,  שלום  ר'  מתלונן  לאמת, 
לא  הוא   - לחיים  המשמעות  מה  הבין  כמעט 

הצליח להסביר אותה.
אני מסכים איתו ומספר לו שר' אברהם אבא 
פרידמן האגדי מדטרויט כל כך הוטרד מזה, עד 
שעלה על מטוס כדי לדבר עם פרנקל ולהראות 

לו את האמת שבתורה.
אני   – זה  את  פספס  שפרנקל  להיות  יכול 
חושב לעצמי, אבל רובשקין בוודאי שלא והוא 
כותב את הפרק האחרון בספר האמונה האישי 

שלו בזמן שאנחנו מדברים.
חיבה יתירה, חיבה יתירה.

נראה  לא  הוא  לחדר.  נכנס  כיפה  עם  אסיר 
פה  שיש  תחושה  לי  יש  טיפוסי.  חרדי  כמו 

סיפור, ואני מסתכל על ר' שלום מרדכי.
"הבן אדם הזה", הוא לוחש לי, "היה יהודי 
עשיר וחילוני לגמרי. הוא נמצא פה כבר כמה 
שנים אבל רק לאחרונה התחיל לשמור מצוות 

וכשרות".
כשאני  שואל,  אני  אותו?",  קירב  מי  "אז 

מתאר לעצמי שהיה זה רב בית הכלא.
שלום  זה  "היה  ידידי.  עיני  את  מאיר  ניצוץ 
מאושר.  וקולו  אומר  הוא  רובשקין",  מרדכי 
יכול  אני  ועכשיו  כאן  תפקידי  את  "מילאתי 

לעזוב"... הוא מסיים עם חיוך.


הביקור  של  האחרונות  והדקות  תם,  זמננו 
שוב  אנחנו  להסתיים.  עומדות  ההשראה  מלא 
מסוגל  אינו  מאתנו  אחד  כשאף  מתחבקים 

להיפרד.
"אני  מה,  בטיפשות  אומר  אני  תדאג",  אל 

עוד אחזור אליך לכאן".
"אבל  בתדהמה,  אומר  הוא  "לחזור?!?", 

הרי כבר לא אהיה כאן!"
כשבו  במהירות  מתקן  אני  שלא",  "בוודאי 
זמנית אני מתבייש בפליטת הפה שלי ובאמונה 
רק שנצטרך  ביחד,  להיות  נחזור  "אנחנו  שלו. 
להחליט האם להביא את הכתה אליך לסעודת 

גאולה או להביא אותך לדטרויט"...
הוא מחייך ומנפנף לשלום. הביקור נגמר.


רק אחרי חודשים ארוכים של חליפת מכתבים, נוצרה ההזדמנות ור' אלחנן 
  יעקובוביץ הגיע לביקור מיוחד בתא הכלא של ר' שלום מרדכי רובשקין

כעת הוא מגיש תיאור מרתק ומרטיט על המפגש האישי והמרגש

הביקור המרגש בתא הכלא

המלמד ר' אלחנן יעקובוביץ עם תלמידיו
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גורד השחקים הסיני "סקיי סיטי" שבנייתו מתעכבת בשל אישור 
רק  ולעקוף  בעולם  הגבוה  לבניין  להפוך  מתעתד  השלטונות, 

לגובה  המתנשא  שבדובאי  ח'ליפה  בורג'  את  מטרים  בעשרה 
של 828 מטרים  במקביל, היפנים כבר מוכנים עם תכנית 

על הנייר להקמת פרויקט "סקיי סיטי 1000" להקמת 
מגדל בגובה קילומטר שיסייע לפתור את מצוקת 

הדיור בעיר הצפופה טוקיו  המירוץ 
אחר מגדל בבל המודרני

נוגע 
בשחקים

שבתאי פוגל
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סקיי  המודרני:  בבל  מגדל  את  תכירו 
הסיני  השחקים  גורד  הוא  סיטי, 
בנייה  בתהליך  נמצא  שנים  שכבר 
ולכשתושלם בנייתו הוא יהיה לבניין 
הסיני  השחקים  גורד  בעולם.  הגבוה 
צ'אנגשה,  בעיר  להיבנות  שמתוכנן 

אמור להגיע לגובה של 838 מטרים. 
מורכב  הנדסי  בפרויקט  מדובר 
ובשל החשש של הממשל הסיני מתקלה לא צפויה, בנייתו 
של המגדל הופסקה מספר פעמים, עקב דרישות הממשל 

להוסיף תקנים מחמירים נוספים.
משום  קונבנציונלי,  לא  באופן  החל  הבניין  תכנון 
יום,   90 רק  תימשך  בנייתו  כי  העריכו  הבנייה  שמתכנני 
בנוסף ל-120 ימי הכנה של בנייה טרומית באתר העבודה. 
אם יושלם, הוא יהיה הבניין הגבוה ביותר בעולם ויטול את 
התואר הבניין הגבוה בעולם ובכלל המבנה הגבוה בעולם 

מבורג' חליפה הממוקם בדובאי.
לבנות  התכוונה  הבניין  את  הבונה  הסינית  החברה 
המקומי  השלטון  אך  מטרים,   666 שגובהו  מגדל  תחילה 
כחלק  בעולם,  ביותר  הגבוה  הבניין  יהיה  זה  רצה שבניין 
הסינית,  הכלכלה  ולפיה  בסין  הרווחת  העולם  מתפיסת 

ובכלל סין כולה עומדת להפוך למעצמה החזקה בתבל.
בתי  מגורים,  בתי  קניונים,  יכלול  הבניין  התכנון,  ע"פ 
גובהו  בשל  תושבים.   30,000 שישרתו  חולים  ובית  ספר 
החריג, מהנדסי הבניין מבטיחים כי המגדל יהיה עמיד גם 

מפני רעידת אדמה בעוצמה של 9 בסולם ריכטר.
קולות  להישמע  החלו  בסין  המתנה,  של  שנים  אחרי 
חדשים וספקניים באשר למועד שבו תושלם בניית המגדל. 
על  לעמוד  אמור  היה  הסיני  השחקים  גורד  התכנון,  ע"פ 
עד  בנייתו  לפני כשנתיים. העובדה שטרם הושלמה  תילו 
היום, מציבה לא מעט סימני שאלה על הפרויקט. מה גם, 
פרויקט  הקמת  לשם  הנדרשים  הממשלתיים  שאישורים 

בסדר גודל כזה, טרם הושלמו.
את  המפתחת  ברוד  קבוצת  יו"ר  יו,  ז'אנג  זאת,  לעומת 
באתר  מתוקשר  לביקור  בהליקופטר  הגיע  סיטי,  סקיי 
הבנייה האמור של סקיי סיטי. לא מעט עיתונאים, צלמים 
ואנשי תקשורת הגיעו לסקר את הביקור במקום. ז'אנג יו 
בנייה  של  ממודלים  ייבנה  המגדל  כי  לעיתונאים  הסביר 
יגיע  גובהו  קומות.   202 בו  ויהיו  ובטון  מפלדה  טרומית 
ביותר  הגבוה  מהבניין  יותר  מטרים  עשרה  מטר,  ל-838 

בעולם כיום - בורג' ח'ליפה בדובאי.
קניונים,  יכלול  הוא  יו,  ז'אנג  כשיושלם הבניין, הסביר 
אלף   30 שישרתו  חולים  ובית  ספר  בתי  מגורים,  בתי 
תושבים. ההשקעה הכספית בבניית המגדל נאמדת ב-5.25 

מיליארד יואן, כ-850 מיליון דולר.
הבטחותיו  באמינות  פקפקו  לסין  מחוץ  בניה  חברות 
של ז'אנג, מאחר ולשם השוואה - בנייתו של מגדל בורג' 
ח'ליפה ארכה חמש שנים בהשקעה של 1.5 מיליארד דולר.

שנים  מספר  לפני  ז'אנג,  של  סניגוריו  טוענים  מאידך, 
בגובה  מלון  של  טרומית  בנייה  שלו  החברה  השלימה 

שלושים קומות תוך 15 ימים. 
בדבר אחד אין ספק: סקיי סיטי הוא הפרויקט השאפתני 
הקשיים  שמלבד  אלא  הבניה.  בתחום  בעולם  ביותר 
עם  גם  להתמודד  הפרויקט  ראשי  נאלצים  הבירוקרטיים, 
קניוני  של  ששורה  העובדה  ועם  בסין,  הכלכלית  ההאטה 
ל"ערי  והפכו  ריקים  נותרו  האחרונות  בשנים  שנבנו  ענק 
סימני  מגלה  לא  הסיני  הציבור  מאוישים.  לא  רפאים" 
התלהבות מבנייתו של המגדל הגבוה בעולם. להם אין את 

השאפתנות של ראשי השלטון.
היו אף כאלו שהתריעו מפני בנייתו של המגדל המדובר 
ואף ציינו שהקמת גורד שחקים בסדר גודל כזה, הוא סימן 

למשבר כלכלי שעומד לפקוד את המדינה. 
התקשורת הסינית ציטטה את דבריו של ג'יאנג רושיאנג, 
ועסקיות  כלכליות  בתוכניות  פופולרי  ואורח  ניהולי  יועץ 
בתקשורת הסינית שאמר: "משבר כלכלי מתקרב! גובהו 
מקומה  משרדים  יואן!  מיליארד   5.25 ועלותו  מטר   838
ומלון   16-170 בקומות  שונים  בגדלים  דירות   ,15 ועד   6
את  כולן  בנו  ודובאי  יפן  ארה"ב,   .171-202 בקומות 
סין  כלכליים.  משברים  לפני  ביותר"  "הגבוהים  הבניינים 
כלכלי  סיניות! משבר  חברות  היזהרו,  דופן,  יוצאת  אינה 

מתקרב!".
התקשורת הסינית ציטטה בהרחבה את דבריו של ג'יאנג 
ייבנה  מי  של  בחלקה  המדינות  בין  התחרות  כי  והוסיפה 
של  לחוסנה  מאומה  תורם  אינו  ביותר,  הגובה  המגדל 
על  לוותר  "מוטב  המקומית.  לכלכלה  או  הסינית  החברה 
הרדיפה הסינית להכרה בינלאומית ולהשקיע בהתרחבות 
חכמה שתסייע לשוק הנדל"ן ולכלכלה המקומית", נכתב 

בעיתונות הסינית.
קיימות.  עדיין  התכניות  נבנה.  טרם  כאמור,  המגדל 

ת
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פרויקט ה"סקיי 
סיטי 1000" 
היפני נמצא 

כאמור בשלבי 
תכנון, כך שנכון 
להיום הוא לא 
מהווה איום על 
השכנה מסין על 
התואר המבנה 
הגבוה בעולם

יחד  ויוצרים  שונים  לגבהים 
מבנה ספירלי. עיצוב זה מסייע 
חזקות  רוחות  עם  להתמודד 
על  מקל  ואף  המגדל  בראש 
המיועדות  התשתיות  תכנון 
צינורות  כגון  גבוהות,  לקומות 

ומעליות.
התחתונות  הקומות   37 את 
מלון,  בית  מאכלס  הבניין  של 
ארמני,  ג'ורג'ו  של  בעיצובו 
ואת  סוויטות,   160 הכולל 
מאכלסות   108 עד   45 הקומות 
בקומות  דירות.  כ-700 
מצפה,  ממוקם  ו-124   123
בריכת  נבנתה  ה-76  בקומה 
קומות  ושאר  חיצונית  שחייה 
למשרדים.  משמשות  הבניין 
פארק  הוקם  למגדל  מסביב 
בריכות  הכולל  דונם,   110 בן 
של  "המזרקה  ומזרקות.  נוי 
דובאי", הממוקמת בפארק, היא 
אחת המזרקות הגדולות בעולם. 
וסילוני  מטרים,   275 רוחבה 
לגובה  מגיעים  שלה  המים 
במזרקה  מטרים.  כ-150  של 
של  מתחלפת  תאורה  משולבת 
נעימות  בעוד  נורות,   6,600
מוזיקליות נשמעות ברקע, והיא 
מציגה מופעים בשעות קבועות.

ייאלץ  חליפה,  שבורג'  אלא 
את  לפנות  שנים  מספר  בעוד 
בעולם,  הגובה  כמגדל  מקומו 
ברגע שתושלם בנייתו של בניין 
סיטי' בסין. סביר להניח,  'סקיי 
בבל  מגדל  על  שהתחרות 

החברה והשלטונות המקומיים ממתינים 
להתחלת  הממשלתיים  לאישורים 
נהנים מעוד  בינתיים, בדובאי  הפרויקט. 
הוא  שבנו  המגדל  שבהן  שנים  כמה 

הגבוה בעולם.

המגדל הקודם
של  בנייתו  לסיום  עד  כאמור, 
ח'ליפה,  בורג'  מגדל  בסין,  המגדל 
המבנה  הוא  דובאי  כבורג'  הידוע 
אשר  השחקים  גורד  בעולם.  הגבוה 
שוכן בעיר דובאי שבאמירות דובאי, 
מתנשא לגובה של 828 מטרים, והוא 
הגדול  הקומות  מספר  בעל  המבנה 

ביותר מאז ומעולם - 163 קומות.
"בורג'  במקור  נקרא  המגדל 
ל"בורג'  שונה  שמו  אך  דובאי", 
איחוד  נשיא  שם  על  ח'ליפה" 
אבו  ושליט  הערביות  האמירויות 
זאיד  בן  ח'ליפה  ש'ייח'  דאבי, 
הרבים  הכספים  בשל  נהיאן,  אל 
שהזרים לדובאי בעקבות המשבר 

י  ל כ ל כ ה

של  לחובות  האיחוד  נקלע  שבגינו 
מיליארדי דולרים.

בורג' ח'ליפה הגיע לגובהו המרבי 
ב-17 בינואר 2009, ועם חנוכתו ב-4 
בניין  את  החליף  הוא   2010 בינואר 
 509 לגובה  שהתנשא   101 טאיפיי 
ביותר  הגבוה  הבניין  בתור  מטר, 
גם  הפך  ח'ליפה  בורג'  בעולם. 
סוג,  מכל  בעולם  הגבוה  למבנה 
של  הרדיו  אנטנת  את  והחליף 
מטר   646 היה  שגובהה  ורשה, 

לפני שקרסה ב-1991.
של  במרכזו  עומד  המבנה 
אזורי  המשלב  מעורב  פרויקט 
עלות  ובידור.  מגורים  מסחר, 
בנייתו של הבניין הייתה כמיליארד 
הפרויקט  של  ועלותו  דולר,  וחצי 
דולר.  מיליארד   8 היא  בשלמותו 
מעליות   57 משרתות  המבנה  את 
המגדל  עיצוב  דרגנועים.  ושמונה 
מבוסס על ליבה מרכזית הנמתחת 
המרבי,  לגובהו  עד  הקרקע  מן 
ה  ב י ב ס מ ו
ם  י ט נ מ ל א
ם  י י ו נ ב ה

פרויקט שאפתני. הדמיה של מגדל סקיי סיטי בסין

המודל היפני. תכנון המגדל היפני שעתיד להיבנות בגובה אלף מטרים
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הרב אבנר קוואס 
היא - 5  והוא - 10

אשה  ובמילה  'יוד',  האות  את  יש  'איש'  שבמילה  לב  נשים 
יש את האות 'הא'. בגימטריה, האות 'יוד' שווה ל-10, והאות 

'הא' שווה ל-5. לאיש יש את ה-10, ולאשה יש את ה-5. 
מהו המסר הטמון כאן? 

חצי  שהיא  ההרגשה  את  לבעלה  לתת  הוא  האישה  תפקיד 
מבעלה במעלה. אם הוא 10 אז היא 5, ואם הוא 100 אז היא 50... 
כלומר, לתת לו להנהיג את הבית מתוך תחושת ביטחון ועוצמה 

שהוא יכול להנהיג ומסוגל להוביל את הספינה לחוף מבטחים.
קורה לפעמים שזמן מה אחרי החתונה האישה מגלה פתאום 
שיש פער אינטלקטואלי גדול בינו לבינה. הידע שלה רחב יותר, 
כפולה  שלה  המשכורת  וגם  יותר,  רבים  רכשה  שהיא  התארים 
היא  ולעיתים  עליונות  מרגישה  היא  טבעי  באופן  בעלה.  משל 
מתנשאת ומשדרת לו ואפילו אומרת לו במילים מפורשות שהוא 
וכבר  זמן  לאורך  מעמד  יחזיק  לא  כזה  בית  ממנה.  פחות  הרבה 

התחילה בו הספירה לאחור...
הכבוד  את  לבעלה  לתת  שעליה  לדעת  צריכה  חכמה  איה 
המגיע לו. כלומר, אף על פי שהיא טובה ממנו במספר תחומים, 
מכל מקום עליה לתת לו את התחושה שהוא המנהיג ואליו עיניה 

נשואות. 
מצד שני, אסור לאיש לתת לאשה את ההרגשה שהיא פחותה, 
אותה  ולשאת  אותה  להרים  תפקידו  אדרבה,  ומושפלת.  נמוכה 
ולא לכעוס עליה. הוא צריך  מעלה מעלה, לכבד את רצונותיה, 
והיא האדם  וגם להמחיש לה שהיא מספר אחד אצלו  לומר לה 

החשוב ביותר בחייו.  
לפניכם מעשה הממחיש כיצד יש לרומם ולשמח את האישה 

ולשים אותה בראש סדר העדיפויות. 
מאיר  ישראל  רבי  ישראל  עם  את  הנהיג  שנה  כ-80  לפני  עד 
הכהן מראדין זצ"ל הידוע בכינויו - 'החפ חיי'. הרבה ספרים 
נכתבו על הנהגותיו ומעשיו. ה'חפץ חיים' היה מחשב את זמנו עד 
לרמה של שניות, ולמדו ממנו את החשיבות שיש לזמן ולניצולו 
הנכון. אבל כשה'חפץ חיים' היה מגיע לקיום תורה ומצוות, היה 

לו את כל הזמן שבעולם לקיים את המצוות בהידור.
התאלמן  שנה),  כ-93  חי  (הוא  ימים  שהאריך  חיים',  ה'חפץ 
מאשתו הראשונה, ובהיותו כבן 66 הוא נשא את אשתו השנייה. 

היה  כבר  הרב  החדשה.  הרבנית  עם  ראשון  סוכות  חג  הגיע 
מבוגר מאד ולמרות זאת הוא הקים את הסוכה לבד ללא בקשת 
עזרה, כי למצוות יש לו הרבה זמן... ומי יודע כמה זמן זה ארך. 
לרבנית החדשה  קרא  הוא  הסוכה  סיים את הקמת  לאחר שהרב 

שתבוא לחצר לראות את הסוכה שהקים. 
אשתו הביטה על הסוכה ואמרה לו: ר' ישראל, יפה מאד, אבל 
למה לא התייעצת איתי קודם? אני חושבת שיותר טוב שהסוכה 
תעמוד בפינה השנייה של החצר. (נדמיין לעצמנו כיצד היה מגיב 
אדם רגיל. הוא היה אומר לה: את לא מבינה שאני כבר 40 שנה 
בונה כאן את הסוכה?... לא מתאים לך, אז תפרקי... אני לא 'סולל 

בונה'...)
אבל ה'חפץ חיים' לא אמר דבר. הוא פירק את הסוכה והקים 
אותה בפינה השנייה, כמו שאשתו רצתה. לאחר שסיים את הקמת 

הסוכה, הוא קרא שוב לאשתו לחצר לראות את הסוכה. 
ואמרה:  מעט  חשבה  הסוכה,  על  הביטה  לחצר,  יצאה  אשתו 
יותר  הרבה  היה  הראשון  שהמקום  לי  נראה  שניה,  במחשבה 
מוצלח... (בשלב הזה, בעל רגיל היה עושה ממנה קישוט לסוכה 
ושואג ללא הפסקה...). אבל ה'חפץ חיים', בלי לומר מילה, פירק 
במקום  השלישית  בפעם  אותה  והקים  בנחת,  הסוכה  את  שוב 
הראשון. הוא קרא לאשתו פעם שלישית ושאל אותה: עכשיו זה 

בסדר?
עכשיו זה מושלם... היא אמרה, וחזרה הביתה.

מכאן למדנו שלשמח את האישה ולגרום לה נחת רוח זה לא 
מלכה  תהיה  שאשתו  שדואג  בעל  סוכה.  מלבנות  חשוב  פחות 

וממלא את בקשותיה, הופך מיד להיות מלך. 

היא - 5  
והוא - 10

הרב אבנר קוואס

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

זמן,  של  עניין  רק  זה  בסין.  תיעצר  לא  המודרני 
עד שאחת המעצמות הגדולות תכריז על הקמתו 
של מגדל שחקים שחוצה את רף אלף המטרים.

המודל היפני
בגובה  שחקים  גורד  לבניית  תכנית  למעשה, 
של 1000 מטרים, כבר קיימת על הנייר למעלה 

25 שנים. ואפילו שם התכנית דומה.
מדובר בתכנית עתידנית של הממשל היפני 
הנקראת "סקיי סיטי 1000" ומטרתה להקל את 

בעיית צפיפות האוכלוסין בעיר טוקיו.
תאגיד  ידי  על  שהוצגה  התוכנית,  פי  על 
מ-14  יורכב  המבנה  ב-1989,  כבר  טאקנקה 
גבי  על  אחת  המונחות  עגולות  יחידות 
השנייה, כאשר גובהו של הבניין יהיה 1,000 
ושטחו  מטרים   400 בסיסו  רוחב  מטרים, 
הפנימי 8 קמ"ר. הבניין, ע"פ התכנון, אמור 
תושבים  ל-35,000  מגורים  אזורי  להכיל 
מסחר,  אזורי  משרדים,  וכן 
פנאי ומוסדות חינוך שיספקו 

100,000 מקומות עבודה.
תשומת  משכה  התוכנית 
חוגי  בקרב  רבה  לב 
אדריכלות 

יפן  שממשלת  מקווים  ורבים  העולם,  מכל 
יתחילו  הגדולים  התאגידים  עם  בשיתוף 
במימושה במהלך העשור הקרוב. ככל הנראה 
יותר מפרויקטים  הפרויקט נבחן ברצינות רבה 
המילניום  בניין   ,4000 אקס-סיד  כמו  דומים 
של לונדון של נורמן פוסטר, או אפילו המבנים 
הזוהר"  ו"עיר  סולרי  פאולו  של  הארקולוגיים 
המבנה  לבחינת  בדיקות  קורבוזיה.  לה  של 
היחיד  הכיבוי  במסוק  שימוש  כללו  העתידי 
של טוקיו להדמיה שתבדוק מה יקרה אילו 
בנוסף,  הבניין.  בתוך  ענק  שריפת  תפרוץ 
ניסוי  במעבדות  מיוחדת  מעלית  נבדקה 
מחוץ לטוקיו, המעלית נעה במהירות גבוהה 
במיוחד עם שלושה סיפונים שכל אחד מהם 

יכול להכיל עד 70 אנשים.
נמצא  היפני  סיטי 1000"  פרויקט ה"סקיי 
כאמור בשלבי תכנון, כך שנכון להיום הוא 
לא מהווה איום על השכנה מסין על התואר 

המבנה הגבוה בעולם.



יאבד את הבכורה. מגדל בורג' חליפה בדובאי
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מה באמת קורה בצלחת שלנו?
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של  התחום  את  שמסדיר  חוק  אין  "בישראל 
לנו  מסבירים  מזון",  עם  במגע  הבאים  חומרים 
מזון,  אריזות  אוכל,  "כלי  ודין',  טבע  ב'אדם 
במגע  מוצר אחר שבא  וכל  סכו"ם  בישול,  כלי 
כימיקלים  להכיל  עלולים  שלכם,  האוכל  עם 
מסוכנים שיכולים לעבור אל המזון עצמו ולהוות 
רגישים  וילדים  תינוקות  לבריאות.  ממשי  סיכון 
להימצא  העלולים  מסוכנים  כימיקלים  של  להשפעות  במיוחד 
והימצאותם בשלבי התפתחות  הנמוך  גופם  אלו. משקל  בחומרים 
וגדילה, מבדילים אותם ממבוגרים במבנה ובמטבוליזם וגם בתהליכים 
כימיקלים  להכיל  עלולים  ילדים  של  אוכל  כלי  וביוכימיים.  פיזיולוגיים 
מרככי   PFCs מופלרים רב  כימיקלים   ,BPA A ביספנול כגון  מסוכנים 
וחומרים  וקדמיום  כגון עופרת  פלסטיק בשם פתאלאטים, מתכות כבדות 

לא בריאים אחרים. לחומרים אלו השפעות פוטנציאליות רבות על 
בריאות ילדינו. למשל שיבוש הפעילות ההורמונאלית התקינה 

של הגוף, פגיעה במערכת העצבים, פגיעה במערכת 
החיסונית ואף סרטן. על אף הסיכונים הרבים, אין 

כל דרישה מחייבת לגבי מוצרים אלו כל עוד 
התקן של מוצרי האכלה וסכו"ם של ילדים 

אינו רשמי".

התחום פרוץ
ויבואנים  יצרנים  על  חובה  "אין 

על  אכיפה  או  פיקוח  כל  אין  כיום  לפיו.  להיבדק  או  בדרישותיו  לעמוד 
מוצרים אלו שמוודא כי הכלים בטוחים לשימוש ילדים כיוון שאין תקנים 
רשמיים ומחייבים שמציבים דרישות עבור כל סוגי כלי האוכל, האריזות 
לא  אחד  אף  להיום,  נכון  פרוץ.  התחום  בארץ,  המשווקים  הבישול  וכלי 

שומר על בריאותנו ובריאות ילדינו בחזית חשובה זו.
לכלי אוכל וסכו"ם המיועדים לילדים קיים תקן לא רשמי ולכן לא מחייב, 
אשר מגביל את כמות המזהמים המסוכנים במוצרים אלו. תקן לא רשמי 
וכן דרישות כימיות עבור כל אביזרי ההאכלה  זה קובע דרישות בטיחות 
המיועדים לילדים, בין אם מדובר בכלי פלסטיק, מתכת, זכוכית, קרמיקה 
או עץ. התקן הלא רשמי קובע מגבלות נדידה של כימיקלים מסוכנים רבים 
מזון. מדובר בכימיקלים מסוכנים  לילדים אל  ממוצרי האכלה המיועדים 
כגון עופרת, קדמיום, ארסן, כספית, פתאלאטים, BPA, פורמלדהיד ועוד.

לגבי חומרים הבאים במגע עם  ודין' מביעים את עמדתם  ב'אדם טבע 
בריא  מזון  ברכישת  רב  וכסף  זמן  משקיעים  "אנשים  כי,  ומסבירים  מזון 
שלמזון  מכיוון  זאת  וילדים.  תינוקות  עבור  במיוחד  ומזין, 
איכותי ישנן השלכות רבות על בריאותנו ואיכות חיינו. 
של  להשפעות  במיוחד  רגישים  וילדים  תינוקות 
כימיקלים מסוכנים העלולים להימצא במזון. משקל 
גופם הנמוך של תינוקות וילדים והימצאותם 
בשלבי התפתחות וגדילה, מבדילים אותם 
וגם  ובמטבוליזם  במבנה  ממבוגרים 

בתהליכים פיזיולוגיים וביוכימיים.
רשמיים  תקנים  מספר  "קיימים 
מכסים  אינם  הם  אבל  זה,  בתחום 
את כל החומרים מהם עשויים מוצרים 
יש  המוצרים.  כל  את  או  מזון  עם  הבאים 

הילה פלאח

הכלים שבהם אנחנו אוכלים עשויים ממגוון רחב של חומרים כגון: 
פלסטיק, מתכות, נייר, קרמיקה, זכוכית, קרטון ופורצלן. החומרים הללו 
עשויים להכיל מאות ואפילו אלפי מרכיבים וכימיקלים שונים שעלולים 

לזלוג מהאריזה או מכלי האוכל לתוך המזון ובכך לזהם את המזון 
באופן שמזיק לבריאות  אנשי המקצוע מזהירים: כימיקלים מסוכנים 

כמו עופרת, קדמיום, ארסן, כספית, פתאלאטים, פורמלדהיד ועוד 
מגיעים היישר לצלחת שלנו   התוצאה: פגיעה במערכת העצבים, 
פגיעה במערכת החיסונית ואף מחלות נוספות הן רק חלק מרשימת 
התחלואות שאנו חשופים אליהם דרך כלים ואריזות מזון  ב"מכון 
התקנים" ובעמותת "אדם טבע ודין" אומרים ל"כל ישראל": "את 

הנושא ניתן לשנות רק באמצעות חקיקה ואימוץ התקנים האירופאים"

מה באמת קורה בצלחת שלנו?
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לחומרים  מפלסטיק,  לחומרים  רשמיים  תקנים 
קיים  לא  לתינוקות.  שתייה  ולאביזרי  קרמיים 
תקן רשמי עבור המוצרים הבאים: כלים מנייר 
וקרטון, כלי זכוכית, כלי מתכת מצופים אמייל 
מעץ  כלים  מתכת,  כלי  פורצלן,  אמייל  או 
צריכים  לילדים  מפלסטיק  כלים  ומבמבוק. 
בלבד  הרשמי  הפלסטיק  תקן  בדרישות  לעמוד 
של  ברגישות  בהכרח  מתחשב  שלא  תקן   –
הכימיקלים  של  הבריאותיות  להשפעות  ילדים 

המסוכנים".
יניב שמאי, ראש ענף כימיה במכון התקנים, 
אומר לנו כי במסגרת תפקידו הוא נתקל במקרים 
תקן,  תו  לקבל  יכולים  שאינם  כלים  של  רבים 
ועקביות.  מחמירות  הן  הבדיקות  כי  ומציין 
הציבור  בטיחות  על  שומרים  התקנים  במכון 
לכן, כלי פלסטיק שבאים במגע עם מזון חייבים 
אימוץ  שהיא  הישראלית  התקינה  את  לעבור 
יש  ובאירופה.  בארה"ב  המקובלת  תקינה  של 
נציגי  ציבור,  מנציגי  שמורכבת  מומחים  ועדת 
כלי  של  התקן  ועוד.  ממשלה  נציגי  יבואנים, 
ומחייב, שר הכלכלה חתם  פלסטיק הוא רשמי 
מוצר  שכל  אומר  זה  לכן  ומחייב  כרשמי  עליו 
פלסטיק שמיוצר, משווק ונמכר פה בארץ צריך 
לעמוד בדרישות התקן. בארץ יש מספר מעבדות 
או מעבדות בעולם שיש  שבודקות את הכלים, 

להם הסכמי הכרה עם המכון".

גורם משפיע: מחיר הנפט
"כל תנאי הבדיקה מוגדרים בתקן הבינלאומי 

וכך גם נהוג בעולם לבדוק את המוצרים.
הפלסטיק  של  הערך  פלסטיק,  כלי  לגבי 
במחיר  שינויים  יש  אם  תדיר.  באופן  משתנה 
בחומר  שינויים  לראות  יכולים  אנחנו  הנפט 
והיצרנים  מאחר  משתנה  הפלסטיק  הגלם. 
מוסיפים חומרי נפח לפלסטיק כמו אבן גיר או 
פלסטיק ממוחזר ,שאסור להכניס אותם למוצרי 

כן  אופן.  בשום  מזון 
אותם  לשלב  אפשרי 
גינה  בכיסאות 
למשל.  פלסטיק 
שהמכון  בבדיקה 
רואים  אנחנו  עושה 
חומר  של  נדידה 
לבן מזהים כגיר או 
שהרכב  שרואים 
של  הפלסטיק 
יצרן  אותו 

משתנה לאורך הזמן, זה מצביע על כך שהיצרן 
שינה את חומר הגלם בכדי להוזיל עלויות". 

מה בודקים במעבדה? 
נודד  מה  למעשה  בודקים  אנחנו  "בתקן 
ממוצרי הפלסטיק למזון. בודקים פרמטר של סך 
ביסטנול  לדוגמה:  למזון.  שנודד  הפלסטיק  כל 
ומוקדמת  מואצת  להתפתחות  לגרום  שיכול   A
של נערות, בודקים גם חומרים כמו פורמלדהיד, 
מלמין, ניטרוזמינים - שנמצא לא מזמן במוצצים 
חומרים  ועוד  לשימוש  אסר  הכלכלה  שמשרד 
צלחות  כבדות,  מתכות  גם  בודקים  מסוכנים. 
פלסטיק עם עיטורים ואיורים יכולים לנדוד מהם 
מתכות המסוכנות לבריאות. אופי הבדיקה על פי 
אופי השימוש, אם מגיע אלינו כלי שמצוין עליו 
שאכן  בודקים  אנחנו  למיקרוגל,  מיועד  שהוא 

הוא מיועד ולא יעשה בו שימוש לא נכון".

"לשנות את החקיקה"
"כיום, כשאנו חושבים על איכות המזון, רובנו 
נוטים לחשוב על הרכיבים והערך התזונתי שלו. 
אבל זהו רק חלק קטן מהסיפור", מדגישים לנו 
"זאת מכיוון שאיכות המזון  ודין',  ב'אדם טבע 
מהשלבים  אחד  מכל  מושפעת  להיות  עלולה 
מהשדה  המזון,  אספקת  שרשרת  לאורך  הרבים 
ועד לצלחת. נכון להיום, השלבים האחרונים של 
התייחסות  מקבלים  אינם  המזון  צריכת  תהליך 
לאריזת  המשמשים  חומרים  הישראלי.  בחוק 
המזון, הכנתו או צריכתו אינם מפוקחים באופן 
בקבוקים,  סכו"ם,  אוכל,  בכלי  מדובר  מספק. 
ועוד.  קופסאות  ואפיה,  בישול  כלי  אריזות, 
חומרים  של  רחב  ממגוון  עשויים  אלו  כלים 
זכוכית,  קרמיקה,  נייר,  מתכות,  פלסטיק,  כגון: 
להכיל  עשויים  אלו  חומרים  ופורצלן.  קרטון 
מאות ואפילו אלפי מרכיבים וכימיקלים שונים. 
כלי  או  מהאריזה  לזלוג  עלולים  אלו  כימיקלים 
האוכל לתוך המזון ובכך לזהם את המזון באופן 

שמזיק לבריאות".
תחום  "בישראל, 
שבאים  החומרים 
מזון,  עם  במגע 
בעיקר  מוסדר 
 – תקנים  ידי  על 
טכניים  מסמכים 
אשר  במהותם, 
לסוגיית  בנוגע 
ם  י מ ה ז מ ה
מפרטים  במזון 

של  המותרות  הנדידה  רמות  מהן  היותר  לכל 
שיטות  ובאילו  המזון  אל  השונים  החומרים 
בדיקה יש לנקוט לצורך זיהוי וניטור. הסמכות 
תקנים  על  ולאכיפה  ולפיקוח  תקנים  ליצירת 
פרדוקסאלי,  באופן  הכלכלה.  לשר  נתונה 
מוגבלות  ומעורבות  סמכות  הבריאות  לשר 
ביותר בעניין. ראוי לציין כי מבדיקה שערכנו 
עולה כי רמת הפיקוח והאכיפה בישראל אינה 
ובארצות  באירופה  זאת,  לעומת  מספקת. 
מה  ראשית,  בחקיקה  מוסדר  התחום  הברית 
עקרונות  של  שילוב  לרגולטור  שמאפשר 
חסרה  גרידא.  טכניות  מהוראות  החורגים 
תקינה עבור חלק מהחומרים שבאים במגע עם 
נייר,  מזון, דוגמת חומרים העשויים ממתכת, 
ישנם  כמוכן,  ממוחזרים.  חומרים  או  קרטון 
ומחייב  רשמי  תקן  עליהם  חל  אשר  מוצרים 
ולהפיץ  אולם על מנת לשחרר אותם מהמכס 
בדיקות  לבצע  דרישה  אין  בישראל,  אותם 
על  תצהיר  להגיש  רק  נדרש  והיבואן  בפועל 

התאמתם לתקן".
את  בישראל  לאמץ  ממליצים  "אנו 
החומרים  בתחום  האירופאית  הרגולציה 
שבאים במגע עם מזון", מוסיפים ב'אדם טבע 
והוראות  עקרונות  להטמיע  "כלומר,  ודין'. 
בחקיקה, אשר ישלימו את ההוראות הטכניות 
המוסדרות בתקנים ויאפשרו הגנה גבוהה יותר 
של  יותר  הדוק  וניהול  הציבור  בריאות  על 

תחום רווי התפתחויות זה".
יש לכם המלצות לעקרונות חקיקה?

בהחלט יש.
1. יש להטמיע בחוק הישראלי את העיקרון 
החזקה,  ייצור,  על  איסור  הקובע  האירופי, 
מכירה או שיווק של חומרים הבאים במגע עם 
מזון במידה והם גורמים לנדידה של חומרים 
בריאות  את  לסכן  שעלולות  ברמות  למזון 

האדם.
בנוגע  ברורים  כללים  לקבוע  החוק  על   .2
לפיקוח ואכיפה. זאת על מנת להבטיח אכיפה 
והתקנות  החוק  בהוראות  עמידה  אפקטיבית, 

ושמירה על בריאות הציבור.
שיהיה  מדעי  מקצועי  גוף  להקים  יש   .3
רשימת  על  להמליץ  היתר,  בין  מחויב, 
מזון  עם  במגע  לשימוש  המותרים  החומרים 
ולהתייחס להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום. 
בחשיפה  זה  גוף  יתחשב  המלצותיו  בניסוח 
היתר  בין  למזהמים,  הכוללת  הישראלית 
באמצעות הערכת הסיכונים הקיימים וניהולם.

4. תפורסם בתקנות רשימה פוזיטיבית של 
עם  במגע  לשימוש  המותרים  החומרים  כל 

"קיימים מספר 
תקנים רשמיים 
בתחום זה, אבל 
הם אינם מכסים 
את כל החומרים 

מהם עשויים 
מוצרים הבאים 
עם מזון או את 

כל המוצרים. יש 
תקנים רשמיים 

לחומרים 
מפלסטיק, 

לחומרים קרמיים 
ולאביזרי שתייה 

לתינוקות"
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הנפוצים  השמות  רשימת  את  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  פרסמה  ימים  כמה   לפני 
ביותר שניתנו לילידי 2014. בין שלל השמות והמגמות, הודגשה תופעה יוצאת דופן: מאז 
'עובדיה'. בהשוואה לשנים  ילדים בשם   316 נקראו  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  פטירת מרן הרב 

קודמות, מדובר בעליה של מאות אחוזים.
כבני משפחה, כמובן שאנו מכירים את התופעה מקרוב. מרן זצ"ל זכה לראות עוד בחייו 
מאות נכדים ונינים, ואף דור חמישי של צאצאים. רבים מהם, נושאים את שמו בגאון, והדבר 
היסב לו קורת רוח מרובה. מאז פטירתו, זכיתי להשתתף בעשרות בריתות מרגשות בהם 

נקרא הרך הנולד 'עובדיה'. אחד מהם הוא הנכד שלי...
לא רבים יודעים, אולם שמו הפרטי של מרן, כפי שהוענק לו בברית המילה, הוא 'עובדיה 
יוסף'. )על שם סבו, רבי עובדיה יוסף הי"ד, שנרצח על קידוש ה' בעיר בגדד, ועל שמם של 
גדולי חכמי בבל, רבי עובדיה סומך, ורבי יוסף חיים - ה"בן איש חי"(. באותם ימים, רוב 
משפחות יהודי בבל נקראו בשם משפחה הנושא את שמו של ראש המשפחה. משכך, נקראה 
משפחתו של מרן -  משפחת 'עובדיה', והרך הנולד נקרא 'עובדיה יוסף עובדיה'. אלא שכבר 

בילדותו, בחר מרן לאמץ את שמו השני 'יוסף', כשם משפחתו.
בשמו  לקרוא  מרן  להם  המליץ  שמו,  על  לבניהם  לקרוא  המשפחה,  בני  ביקשו  כאשר 
המלא 'עובדיה יוסף'. לעיתים, כשהיה יושב סנדק אצל תלמידיו הקרובים, וקראו לילד בשם 

'עובדיה', היה מוסיף מרן ומכריז בחיבה: 'עובדיה יוסף'...

הכנה לעתיד
מרן זצ"ל ייחס חשיבות רבה לענייני השמות, והתנגד נחרצות לשמות שאינם לרוח התורה, 
או שמות משונים וחסרי משמעות. מידי יום שימש מרן סנדק לפחות בשתי בריתות שנערכו 
ובמקרים  לילד,  המיועד  השם  את  הברית  קודם  לדעת  ביקש  קבע,  באורח  מדרשו.  בבית 
שהיה סבור שהשם אינו מתאים, קרא להורים הנרגשים והסביר להם במתק שפתיו: "אמנם 
הקב"ה העניק לנו את כח הבחירה, אבל שמו של האדם הוא מעין 'הכנה' למה שיתרחש עמו 

בעתיד. בכוחו של השם - ליצור מציאות".
פעם, בפגישתו עם אחד מראשי המדינה, התעניין מרן בשמות בניו, ושמע שלאחד מהם 
קוראים עומרי. "השם עומרי אינו שם טוב", אמר לו מרן, "בספר מלכים הוא מוזכר כמלך 
רשע, שעשה את הרע בעיני ה' יותר מכל אשר לפניו. כדאי מאוד להחליף את שמו". לצערנו, 

אותו אדם לא שמע בקול מרן, בדיוק כפי שלא השכיל לשמוע לו בדברים אחרים...  
לפעמים היה מתרשם מרן, שהשם שבחרו ההורים עלול לגרום לילד בושה או אי נעימות 
בעתיד. במקרים אלו, הפציר בהם לבחור בשם אחר. כך נהג למשל, כשביקש מאן-דהוא 

לקרוא לבנו בשם 'חפץ חיים'. "זהו שם של ספר, לא של בן אדם", אמר לו.
'דג'  )שתרגומו  'חוטה'  נקב האב בשם  קריאת שם לבת,  במקרה אחר, כאשר ערך מרן 
וזה מיהר להסביר שהוא מבני תוניס,  בשפה התוניסאית(. מרן הסתכל על האב בפליאה, 
ובמשפחתו נהגו לקרוא בשם זה, כסגולה מפני עין הרע. מרן זצ"ל לא קיבל את הטיעון, 

ועמד על דעתו שיש לקרוא לה בשם אחר, עד שניאות האב לקרוא לבתו 'שרה'.
לאחר התפילה, הבחין מרן שהאיש אינו מרוצה מההחלטה שכמעט נכפתה עליו. קרא לו 
מרן ואמר לו: "כשתגדל בתך, תספר לה איך רצית לקרוא לה, ומי הציל אותה, שלא ילעגו 

על שמה..."
כפי  ישראל,  ורועי  הקדושים  האבות  של  בשמותיהם  לקרוא  מרן  עודד  הבנים,  בשמות 
שנהג בעצמו בשמות שהעניק לבניו. במשפחות בהן פגע נגע המחלוקת, יעץ מרן לקרוא 
בשם 'אהרון', שהיה אוהב שלום ורודף שלום. להורים שביקשו לקרוא בשם הנפוץ 'יונתן', 

הורה מרן לקרוא 'יהונתן', ובמקום 'אליה' המליץ לקרוא 'אליהו'.
בשמות הבנות, העדיף את שמות האימהות הקדושות, )מלבד השם 'רחל', שלא המליץ 
כי  מעניין  )תרפ"א(.  לידתו  לשנת  הרומז  'אפרת',  השם  את  מרן  אהב  בנוסף,  בו(.  לקרוא 
למי שזכה רק בבנות ורצה לחבוק בן, יעץ מרן לקרוא בשם 'בת שבע' )הרומז על 'שביעה' 

מבנות(, באומרו כי הדבר בדוק ומנוסה. 

לאורו של מרן
למרבה השמחה, אנו זוכים לראות דור של הורים המייחלים לראות את בניהם צועדים 
לאורו של מרן. זהו לא דבר שמובן מאליו: רק לפני עשרות שנים, קודם שחולל מרן את 
זה  הוא  המדרגה.  בשפל  נמצא  התורה  בני  של  קרנם  היה  המזרח,  עדות  בקרב  המהפכה 

שהטמיע את אהבת התורה ואת כבוד נושאיה, אף בקרב פשוטי העם. 
שמו  "ויקרא  בספר  'עובדיה'.  לבנם  הקוראים  ההורים  במאות  מוצאת  אני  לכך,  ביטוי 
בישראל", מעיד המחבר שהילדים שנקראו על שם מרן, זכו להיות תלמידי חכמים חריפים 

ובקיאים, וקיבלו את השפע משמו. מי ייתן שיתמלאו המשאלות ויתגשמו הציפיות.
מאז פטירתו של מרן, אני מוזמנת למקומות רבים בארץ ובחו"ל, על מנת לספר על מרן 
ה'אדם', כפי שחוויתי בביתו במשך עשרים שנה. כאילו לא עברו שנתיים וחצי, ליבו של מרן 
פועם בתוך כל אחד מאתנו. אני רואה את הכמיהה העצומה למורשתו, ואת הצימאון לדעת 

עוד פרט על הנהגותיו, אורחותיו והוראותיו. 
אם הטור החדש הזה, יתרום לכך אפילו במעט, והיה זה שכרי...

כיצד משפיע השם הפרטי 
על אישיותו של הבן-אדם?

ויקרא שמו בישראל

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

מזון".
בחומרים  נמצאים  מסוכנים  כימיקלים  אילו 

הבאים במגע עם מזון ועלולים לחדור למזון?
המשמשים  כימיקלים  קבוצת  פתאלאטים: 
המשבשים  כחומרים  ידועים  פלסטיק.  לריכוך 
של  ההורמונאלית  המערכת  של  הפעילות  את 
הגוף. חלק מחומרים אלו אף מוגדרים כחומרים 

העלולים להיות מסרטנים. 
כימיקל הנמצא בפלסטיק מסוג   :A ביספנול 
פחיות  של  הפנימי  ובציפוי  פולי-קרבונאט 
קשר  מצאו  מחקרים  שתייה.  ופחיות  שימורים 
בריאותיות  השפעות  לבין   BPA-ל חשיפה  בין 
במערכת  פגיעה  כולל:  רבות  פוטנציאליות 
ההורמונאלית, התפתחות סרטן האשה, השפעה 
המוח  בהתפתחות  פגיעה  לידה,  משקל  על 

ופגיעה בהתנהגות בעוברים.
מתכות כבדות קדמיום, עופרת וכד': מצויות 

של  ובפיגמנטים  בצבעים 
ובישול  אוכל  כלי 
כמסוכנות  וידועות 

עופרת  לבריאות.  מאד 
כרעילה  ידועה 
ת  כ ר ע מ ל
ם  י ב צ ע ה

במיוחד  ומסוכנת 
וילדים.  תינוקות  עבור 

מסרטן  כחומר  מסווג  קדמיום 
קשור  וכן  אדם  בבני  וודאי 

מחלות  כליות,  למחלות 
בעצמות  פגיעה  ריאות, 

הפעילות  לשיבוש  ואף 
ההורמונאלית.

מופלרים  רב  חומרים 
 Pe rfluo r i n a t e d
Chemicals: משמשים 
של  הידבקות  למנוע 
או  בישול  לכלי  מזון 

שמקורם  שמנים  לדחיית 
המזון.  מאריזות  במזון 

מצטברים  אלו  כימיקלים 
זמן  למשך  ובסביבה  בגוף 

לקשר  עדויות  נמצאו  רב. 
פגיעה  לבין  אלו  חומרים  בין 

ההורמונאלית,  במערכת 
פגיעה בתפקוד המערכת 
החיסונית, פגיעה בכבד, 
עוברים  בהתפתחות 

מהחומרים  חלק  ועוד. 

מסווגים כחשודים כמסרטנים בבני אדם.
בתגובה  נמסר  הבריאות  משרד  מדוברות 
לפנייתנו: "אריזות המזון אשר נמצאות בשימוש 
התקן  מתוקף  מפוקחות  המזון  בתעשיית  נרחב 

הרשמי )והמחייב( 5113. 
"תקן 5113 חל גם על כלי אוכל פלסטיים, על 

בקבוקי פלסטיק, על מגשי פלסטיק ועוד.
על  למשל  אוסר   5817 רשמי  תקן  כן,  "כמו 
בבקבוקי   )A )BPA ביספנול  של  הימצאות 
קופסאות  כי  מבטיחים  אחרים  תקנים  תינוק. 
יהיו  וקרמיקה  זכוכית  כלי  גם  כמו  שימורים, 
בטוחים לשימוש ולא יהוו סכנה לבריאות האדם.
ביקש  הבריאות  משרד  אשר   ,14372 "תקן 
להפוך למחייב, מרחיב את מגוון הכלים הנבדקים, 
מגוון  ואת  הנבדקים  הגלם  חומרי  מגוון  את 
הקיימות  לאלה  מעבר  אף  הנדרשות  הבדיקות 
לתינוקות  המיועדים  האכלה  כלי  עבור  כיום 

ולפעוטות".
ממשרד  נמסר  עוד 
"אכן  כי  הבריאות 
'מוצרים   14372 תקן  כך, 
לשימוש ילדים 
בהם  ולטיפול 
כף  סכין,   –
)סכו"ם(  ומזלג 
האכלה:  ואבזרי 
בטיחות  דרישות 
את  מקיף  ובדיקות', 
ואביזרי  הכלים  כל 
המיועדים  ההאכלה 
)עד  ולפעוטות  לתינוקות 
משרד  חודשים(.   36 גיל 
הבריאות הגיש בקשה לשנות 
זה  תקן  של  מעמדו  את 
לרשמי,  מוולונטרי 
כך שכל המוצרים 
יחויבו  האמורים 
בכל  לעמוד 
דרישות התקן המחמירות 
שיווקם.  יותר  בטרם 
הבריאות  משרד  בקשת 
של  לאישורו  ממתינה 
התקינה  על  הממונה 
שבמשרד הכלכלה".
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חגורות:  להדק  נא 
נסיעה  היום  עד  אם 
של  סוג  הייתה  במטוס 
עבור  נעימה  לא  חוויה 
למעט  הנוסעים,  מרבית 
ובמחלקות  הביזנס  במחלקות  היושבים  אלו 
בסוף  השיקה  'איירבוס'  חברת  הראשונות, 
החברה  של  העתיד  מטוס  את  האחרון  השבוע 
אלו  גם  הנוסעים,  לכלל  הנסיעה  את  שיהפוך 

במחלקת התיירים לחוויה נעימה הרבה יותר.
כאמור, חברת Airbus חשפה בסוף השבוע 
 .A330NEO שלה,  העתיד  מטוס  את  האחרון 
כבר  לשימוש  וייכנס  נוסעים   310 יכיל  המטוס 
חדשני  באופן  נבנה  המטוס  חלל  הבאה.  בשנה 
מהמטוסים  יותר  הרבה  גבוהה  ברמה  ומעוצב 
הנמצאים עד כה בשימוש. המטוס מכיל רשימה 
ארוכה של שדרוגים טכנולוגיים לטובת הנוסעים.
במחלקת התיירים תמצאו מושבים ברוחב 18" 
במחלקות  למושבים  ביחס  מרווחים  ס"מ(,   45(
מחדש  עוצבו  המושבים  ידיות  גם  כיום.  דומות 
ונוחות הרבה יותר. גם מחלקת העסקים שודרגה 
אנשי  של  לצרכיהם  המותאם  באופן  ונבנתה 
עסקים המרבים לטוס. המושבים יוטו אחד כלפי 
בכל  יותר  פרטי  חלל  לנוסעים  ויספקו  השני, 

מהלך הטיסה.
ב-A330Neo החדש הותקנה מערכת תאורה 
לאורך  שמשתנה  אווירה  המספקת  ייחודית 
את  שתרכוש  תעופה  חברת  כל  כאשר  הטיסה, 
המטוס החדש תוכל לשנות את אווירת התאורה 

בהתאם לצרכיה. 
יסייע  במטוס  הטכנולוגיים  החידושים  אחד 
לכל אחד מהנוסעים. מדובר בטכנולוגיה שתסייע 
לנוסעים להתגבר על ג'טלג ממנה סובלים בעיקר 

אלו הנוסעים נסיעות טרנס-אטלנטיות.
במטוס  הטיסה  שחווית  מבטיחים  באיירבוס 
כיום  שקיים  מכפי  ערוך  לאין  שונה  החדש, 
בחברות התעופה. הנוסעים יחושו זאת בכל מקום 
במטוס, מחלוקת הארוחות, דרך תאי השירותים, 
היא  במטוס  האווירה  הקטנים.  לדברים  ועד 

אווירה שונה מכפי שהנוסעים הורגלו אליה.
בטיסות  רק  לחו"ל  לנסוע  מקפידים  אתם  אם 
של חברת "אל-על", תיאלצו להמתין עד שמטוס 
מהדגם החדש ייכנס לשימוש החברה. בינתיים, 
המטוס שייכנס לשימוש כבר בשנה הבאה הוזמן 
הוואייאן  מפורטוגל,   TAP דלתא,  חברות  ע"י 

ועוד.

יותר מרווח, יותר נוח, יותר חווייתי. ברוכים הבאים למטוס 
העתיד של חברת 'איירבוס' שייכנס לשימוש כבר בשנה הבאה

העתידמטוס
כתבה 

מצולמת
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פנים 
המטוס

מחלקת 
עסקים

מחלקת 
תיירים
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מראות ימי הפורים תשע"ו

אצל מרן הגר"ש כהן

בחצר הקודש סאדיגורה

בחצר הקודש פאפאבחצר הקודש פשעווארסק

בחצר הקודש קאסאן

בחצר הקודש ראדזיןבחצר הקודש קאפיטשניץ

בחצר הקודש קרעטשניף ק"ג

אצל גאב"ד ירושלים

אצל אב"ד סאטמאר ב"ב

בחצר הקודש אשלג

בחצר הקודש באבוב

בחצר הקודש נדבורנה

בחצר הקודש סקולען

בחצר הקודש סקוירא
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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

מראות ימי הפורים תשע"ו

בחצר הקודש ראחמיסטריווקא

אצל הגרי"מ שכטרבחצר הקודש קוזמיר

בחצר הקודש ספינקא ארה"ב

בחצר הקודש ניקלשבורג

בחצר הקודש ספינקא ב"ב

בחצר הקודש תולדות צבי ספינקא

אצל הראשל"צ הגר"י יוסף

אצל גאב"ד קארלסבורג

בחצר הקודש ויז'ניץ

בחצר הקודש 
סערט ויז'ניץ

בחצר הקודש פרמישלאן

בחצר הקודש נדבורנה ביתר

בחצר הקודש נדבורנה צפת



כ"ב באדר ב' תשע"ו 401/4/16

בחצר הקודש ביאלא ב"ב

בחצר הקודש סטראפקוב

בחצר הקודש אלכסנדר

בחצר הקודש סעלישבחצר הקודש אונגוואר

בחצר הקודש בעלעד

בחצר הקודש חוג חת"סבחצר הקודש נדבורנא אלעד

בחצר הקודש ז'מיגראד ארה"ב

בחצר הקודש גאלאנטא

אצל הגר"מ וואלפסאן אב"ד אמונת ישראל

מראות ימי הפורים תשע"ו

בחצר הקודש קרעטשניף

בחצר הקודש סאטמאר

בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק
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בחצר הקודש סקוירא

בחצר הקודש תולדות אהרן

בחצר הקודש דינוב

בחצר הקודש בורשטיןבחצר הקודש דעעש

בחצר הקודש טשארנאביל ארה"בבחצר הקודש וויען

בחצר הקודש טשערנאוויץ

בחצר הקודש ביאלא רמ"א

בחצר הקודש מונקאטש

בחצר הקודש נאוואמינסק

בישיבת לייקוודבחצר הקודש טעמישוואר

מראות ימי הפורים תשע"ו

בחצר הקודש 
מחנובקא בעלזא

בחצר הקודש טאהש
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משפחת כל ישראל

הדרכת הורים מא' ועד ת' מנוחה פוקס

שרה 
פכטר

מהמטבח של

פאי חצילים
באדיבות השפית חני ממסעדת ריקוטה

 במרכז כל עיגול ומברישים בביצה 
סביב המלית, סוגרים למשולש 
עם פתח קטן למלית, מרטיבים 

את האצבעות ומהדקים את פינות 
המשולש.

מניחים בתבנית במרווחים של 
שלושה ס"מ, מורחים שנית ביצה על 
הבצק החיצוני ואופים כ-15 דקות עד 

הזהבה.
 ניתן להשתמש במלית למתכוני 

מאפה נוספים

אופן ההכנה:
1. חציל אחד שורפים על האש

2. שלוש פורסים לאורך בעובי של 
סמ' אחד ואופים בתנור במשך עשר 

דק' בחום של 180 מעלות
3. בינתיים חותכים את העגבניות 

לקוביות קטנות ומתגנים עם שן שום 
עד לקבלת מרקם של רוטב מורידים 

מהאש ושמים בקערה
4. את החציל השרוף מקלפים ושמים 

בקערה נפרדת 
5. לקערה של החציל מוסיפים את כל 

המוצרים הנותרים הגבינות וכד
6. טוחנים או מערבבים חזק עד 

קבלת מרקם אחיד
7. לוקחים את החציל מהתנור 

ומעבירים לתבנית פאי מרפדים 
את התבנית בחציל ויוצרים דפנות 

מהחציל
8. לוקחים לשכבה ראשונה מהרוטב 

של הגבינות עושים שכבה
9. שמים עוד שכבה של חציל קלוי 
ואז את הרוטב עגבניות ועוד שכבה 

של הרוטב גבינות עד למעלה מפזרים 
גבינה צהובה ואופים על 165 מעלות 

35 דק'
 אפשר ומומלץ להוסיף עלי בזיל 

טרי

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

בני בן ה- 4 התחיל לדבר כשהיה ממש קטן, הוא דיבר מצוין עד עכשיו. בזמן האחרון הוא 
התחיל לגמגם. הוא ממש מחפש את המילה ולא מצליח למצוא אותה. אנחנו מדברים איתו על זה 
ושואלים אותו למה הוא לא אומר את המילים כמו שאמר עד עכשיו, אבל הוא לא עונה וממשיך 

לשחק. אני גם מנסה להראות לו איך לדבר, אבל הוא לא מצליח. אנחנו מאוד מודאגים מזה. 
נשמח לשמוע מה ניתן לעשות.

ואי, בואי, המילה
והפעם - באות ב'

?

!

ב

מרכיבים:
220מלח פלפל שן שום

4 חציל בלאדי

8 עגבניות בשלום

150 גרם גבינה שמנת

150 גרם גבינה ריקוטה
150 גרם גבינה צהובה

150 גרם גבינה בולגרית
200 גרם קוטג'

100 גרם קמח ממה
4 ביצים

שאלה:

תשובה:

c5712111@gmail.com :ניתן לשלוח שאלות לכתובת

העצות שלי הן:

 בדקו, האם חל שינוי 
במשפחה שלכם בתקופה 

האחרונה? תינוק נולד? ילד 
חולה? סבא נפטר? אימא 

לא מתפקדת לגמרי? גמגום 
מתחיל על פי רוב משינוי שחל 

בבית או בגן בין חברים. אם 
ידוע לכם על משהו נסו לטפל 

בו.
 לא מצאתם משהו מיוחד? 

חזקו את הילד מבחינתכם, 
קורה משהו שמציק לילד, 

אינכם יודעים מהו, אולי גם 

לא תדעו, אבל עם חוסן שניתן 
לילד, נצליח לגרום לו להיות 

חזק ולעקוף את המכשול 
שמפריע לו. העבירו לו מסר 

שהוא יצליח ושאתם לא 
חוששים.

 העבירו לילד מסר שאתם 
סומכים עליו, מעריכים 

אותו, מבינים אותו ועומדים 
מאחוריו. ככל שלילד יהיה 

בטחון גדול יותר בעצמו, בכם 
ובה', כך יצליח לגבור על 

קשיים.
 לא תוכלו לשדר לילד 

שאתם לא חוששים אם באמת 
תדאגו, הבינו שגמגום על פי 

רוב עובר, ולמדו את עצמכם 
שלא לחשוש.

 אל תשאלו את הילד מדוע 
עושה זאת. אין לו תשובה 

ברורה לכך. הגמגום הוא הדבר 
שנגלה לעין, הוא לא יודע 

לשפוט מה בדיוק גרם לכך.
 חבקו את הילד והרעיפו 

עליו אהבה רבה. האהבה 
תנצח.

 דברו עם הגננת, הרב, 
המורה, תלוי בגיל הילד ואם 

הגמגום ממשיך פנו לרופא 
המשפחה שיפנה אתכם 

לטיפול הנכון.

ילד שדיבר כפי שצריך ופתאום משנה 
ממנהגו הוא ילד שיודע ויכול לדבר נכון. 

זה אומר שאין צורך ללמד אותו לדבר. הוא 
יודע להגות נכון את האותיות ויודע לומר 

באופן מדויק משפט שלם.
הוא התחיל לגמגם, ופה נשאלת השאלה: 

למה?
נסו אתם לחפש את התשובה אצלכם בבית, 
אם לא תצליחו המשיכו לחפשה בחוץ. על 

פי רוב זה לא קורה סתם כך.

בתיאבון
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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!

מצאתי את אבקת הפלא.
"אבקת הפלא?" החברה שלי מחכה לשמוע 

על התגלית העיתונאית החדשה שלי.
"אבקה שמעניקה לך שעות חיים נוספות", 

זרקתי את הפצצה.
דיייי, נו. החלום של כולנו.

ולקנות  לחנות  ללכת  מוכנה  הייתה  לא  מי 
אבקת זמן?

הכל התחיל בגלל חולצות לבנות...
שלי  לתודעה  פרצה  המדעית  התגלית  כן, 

ביום שישי האחרון.
יום  פכטר.  משפחת  שעון  לפי  קודם,  לילה 
חמישי בערב, הבחורים שועטים פנימה עם 
ענקית של  תיק ערמה  התיקים שלהם, בכל 
כביסה. החולצות הלבנות מתחילות להיערם 
סופה  את  רואים  ולא  שמתחילה  בערימה 
כביסה  פקק  שנוצר,  הפקק  על  נדבר  ושלא 
שמתחיל בתוף המסתובב ומסתיים בכניסה 
לבית שם עומד הילד העשירי מנופף לכניעה 
בכביסה הלבנה שלו והתור אוי, התור... ומי 

אשמה? תוכנית ההרתחה...
"נו, מה יהיה?"

בהערצה,  אותי  כששואלים  ואתוודה  אודה 
איך את מסתדרת כל השבוע, עבודה, בית, 

כביסות...
אז הנה אני הולכת לכבס כביסה מלוכלכת 

בחוץ.
הצידה,  נדחקת  הכביסה  השבוע,  במשך 
כלומר המכונה עובדת סביב השעון ועדיין 
חלקן  בערמות,  להן  מחכות  הכביסות 
של  החלום  רחוק  רטובות.  חלקן  יבשות, 
הנה  ארבע,  על  ארבע  מקופלות  כביסות 

אמרתי.
השבוע קרה לי נס. נס אמיתי.

רק אמא שעומדת מול ערמות כבסים, ומנסה 
להרתחה... שזקוקות  הכביסות  את  לדחות 
יען הן זקוקות לשעתיים מינימום והיי, חבל 
של  מכונות  חמש  נריץ  הזה  בזמן  הזמן  על 
חצי שעה... יכולה לעמוד מול אבקת הפלא 

שמבטיחה לך לחסוך זמן.
רחרחתי,  בחנות,  האבקה  את  כשראיתי 
ותוותרי  אבקה  כפית  האמנתי,  ולא  קראתי 

על הרתחה.
והחולצות  החיידקים  כי...  מרתיחים  אנחנו 

חייבות להלבין ו.... ו..
והיא  כפית  תוסיפו  אחת.  באבקה  הכל 

מטפלת בכתמים ובחיידקים.
וואו, תכפילו שעתיים הרתחה כפול מיליון 

כביסות וקיבלתם, שנות חיים במתנה.

אז בדקתי, ניסיתי, ועכשיו אני ממליצה על 
שני מוצרים שפשוט הצילו אותי:

לובן  הוא  בו  שנתקלתי  הראשון  המוצר 
יעקובי – הוא מנקה, מלבין  צח של חברת 
ללא  לבנה  לכביסה  צח  לובן  ומעניק 
אקונומיקה והמוצר השני שהציל אותי הוא 
יעקובי,  חברת  של  היא  גם  דזיטול,  אבקת 
שמסירה כתמים בכביסה, מחטאה ומנקה גם 
ב-40 מעלות. שני מוצרי חובה למי שרוצה 

לחסוך זמן ועדיין לקבל כביסה נוצצת.  
הצליח  מישהו  שאם  לעצמי,  חשבתי   
"לחנך" אותי, כובסת עתירת ניסיון, אין דבר 
כדאי  דווקא  ואולי  הכביסות  בפני  העומד 
מתנהל  העסק  איך  לראות  הצידה.  לפזול 
טיפים  משם  לדלות  ואולי  אחרים,  בבתים 

המתאימים לנו?
במחקר פרטי שערכתי אין בית שלא אימץ 
לעצמו תורת כביסות פרטית המתאימה לו. 
משנה  לא  וללאום.  לדת  שיוכו  משנה  לא 
 - מורחבת  או  קטנה  במשפחה  מדובר  אם 

הכביסות מחכות לכולם.
לשניים  אם  טלפונית  כשראיינתי  בעבר, 
הספציפית  התמחותה  על  כתבה  לצורך 
במשפטים, אני זוכרת את המשפט הראשון 
שלה: "אוי, כמה כביסות יש לי על הספה. 

חכי, אני מחפשת כיסא..."
בת דודתי, אם לאחד עשר ילדים, מכבסת רק 
עיני.  במו  בנס  לחזות  הלכתי  בשבוע.  פעם 
)היא  החופשי שלה  ביום  בשבוע,  פעם  כן, 
בבוקר  משבע  בכביסה  עוסקת  היא  מורה( 
הפסקה:  בלי  ומכבסת  בערב,  שבע  ועד 
צבעוניים  בגדים  לבנים,  בגדים  מצעים, 
ועוד. היא מכינה לכל ילד חמישה סטים של 
בגדים לכל השבוע וכך בשאר ימות השבוע 
חדר  הסחיטה.  גלגלי  את  שומעת  לא  היא 

הכביסה שלה סגור.
הפטנט  שאצלי  וידעתי  פסקתי  מדהים, 
נמצאת  הכביסה  מכונת  אצלי  יעבוד.  לא 
סביב  בקביעות  נעה  אני  יום.  כל  בפעולה 
ציר מכונת כביסה-מייבש או חבלי הכביסה, 

המגהץ וארונות הבגדים.
מכניסה  עצמי  את  מצאתי  פעמים  כמה 
שוקעת  למייבש,  מעבירה  כביסה,  מכונת 
בשיחה טלפונית או בפטפוטים עם הילדים 
הנקיים  הבגדים  ערימת  את  משליכה  ואז 
מכונה  ודוחפת  סלסילה  תוך  אל  והיבשים 
נוספת. הכביסות היבשות הולכות ונערמות. 
מדי פעם אני מסתערת על הערימה מקפלת 

ומקפלת עד לערימה הבאה.

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

אבקת הפלא שמאריכה 
את הזמן
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ִנְׁשַּתֵּמׁש ְּבַתְרִּגיל 
ֶׁשִּנְקָרא "חֹוֵנק ַהָּנָחׁש". 

ֵאי ֶזה ַיֲעזֹר ָלנּו 
ָלַדַעת ִמי ָּבַגד?

ִהֵּנה ַהֶּקַטע ֶהָחׁשּוב! ְלָכל 
ֶאָחד ֵמֶהם ְנַסֵּפר ֶׁשָהאֹוָצר 

ִנְמָצא ְּבָמקֹום ַאֵחר! 

ְוֵהיָכן ֶּבֱאֶמת 
ַּתְחִּביאּו ֶאת 

ָהאֹוָצר? 

ְּבָמקֹום סֹוִדי 
ֶׁשַרק ֲאִני ְוַהְמַפֵּקד 

ּג'וִֹני ֵנַדע ָעָליו.

ָּתְכִנית ַּכִּביָרה! 
ַמְלִּכיֵאל, ָיַדְעִּתי ֶׁשַאָּתה 
ְּתַסֵּדר ֶאת ָהִעְנָיִנים! 

ְּבֶעְזַרת ה'.

ְלָכל ֶאָחד ִמן ַהֲחׁשּוִדים ְנַגֶּלה ְּבסֹוד
 ֶׁשהֹוֵצאנּו ֶאת ַהְּכָתִרים ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ְוֶהֱעַבְרנּו אֹוָתם ְלָמקֹום ַאֵחר 
ְוא ְמֻאְבָטח.

ְנַחֶּכה ַלַּלְיָלה. ָאז ָיבֹואּו ַהַּגָּנִבים ָלַקַחת
ֶאת ַהָּׁשָלל ֵמאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשָאַמר ָלֶהם ַהּבֹוֵגד... 

ַנִּציב ַמְצֵלמֹות ִנְסָּתרֹות ְּבָכל ֶאָחד ִמְּׁשֶׁשת ַהְּמקֹומֹות 
– ְוָכ ֵנַדע ִמי ְמַׁשֵּתף ִאָּתם ְּפֻעָּלה! 

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ֵאל 

ּכי
ַמְל

כתב וצייר: אבימי

ר העתיק
מת הכת

בתעלו

פרק ד'

החדשים של
>>>  
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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

4

7

2

5

8

3

6

9

בהצלחהברבורה המובא בדוגמה הנלדמותה כגון אמא  לבוש המאפיינים את מציירים ניתן להוסיף לה פרטיכדי לסגנן את הדמות אותה אתם 

חדש!

נתחיל בסיס הראש עם 
קו עיניים, קו אמצע מיותר 
כי הברבור מביט לצד ויש 

רק חצי פנים לצייר
נצייר עיניים, 
גבות וריסים

ציירו חצי עגול 
למקור וחצי 

עגול ללחי

טיפ

הפעם נצייר ציור קליל 
של ברבור בהאנשה

כעת נסיים עם 
המקור ונתחיל 

את הצוואר 

הוסיפו חיוך לברבור 
והמשך הצוואר

כעת לזנבעד החלק התחתון

ציירו את הכנף-
כצורת דמעה

 הוסיפו את הפרטים 
הקטנים, שער בקצה 
הראש, מעט נוצות על 
הגוף, גלים וטיפטופי 

מים מסביב
כעת מחקו את הקווים 

המיותרים בציור
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shninat@gmail.com :לתגובות

באחד מבוקר"טים ספק חורפיים אלו, 
הפניתי מבלי משים אל פסח שמאלטר את 
השאלה הקלישאתית השנתית, "מה קורה 

כשפסח נופל בפורים".
בהתחלה הוא התעלם בהפגנתיות, אך לבסוף הוא נם לי 

שהפעם הוא באמת נפל.
ומעשה שהיה כך היה, פצח פסח, לאחר דין ודברים עם 
רעייתי, הוחלט פה אחד )כלומר, הפה של אישתי( לחפש בחג 

הפורים את בני בן החמש איציק, לגוזל שבוקע מתוך ביצה. 
הרעיון היה נפלא, עיצבנו ביצה מושלמת מגיגית פלסטיק, 
עשינו את מה שצריך לעשות, ובסופו של יום עמד לפנינו איציק, 
הגוזל הפלומתי הבוקע לאיטו מתוך הביצה. אפילו מקור היה 
לו לאיציק, כאן יש לציין, שהוא היה נראה קצת כמו גוזל עוד 

לפני התחפושת.
כולם התרגשו, הרבה תמונות, הרבה טלפונים, ועכשיו נותר 

רק לחכות למסיבת הפורים בגן של איציק.
ביום המיועד, העמסתי את ביצת בני הגוזלי, על הטנדר 
שלי ונסעתי אחר כבוד אל הגן. בדרך איציק סיגל לעצמו ציוץ 
מיוחד, כדי לשדר אמינות מתוך התחפושת המיוחדת,  הייתי 

גאה בבני הקטן מלא האמביציה והחלמון, ציין פסח. 
הגענו אל הגן וצלצלנו בפעמון, אוי התחפושת הזאת תפיל 
אותם מהרגליים, חשבתי לעצמי בשביעות רצון, כשאני דוחף 

את הראש הגוזלי של איציק אל תוך הביצה באהדה.
מאחורי הדלת נשמעה המולה רבתי, כאילו מתקיים שם 
מאבק על הזכות לפתוח לנו את הדלת. לאחר מספר דקות 
נפתחה הדלת במאמץ עליון, הגננת הייתה שם והיא נראתה 

כאילו שהיא יצאה הרגע משדה קרב. 
פורים שמח! היא הצליחה לקרוא בקושי, מתנשפת, וואוווו! 
מי זה כאן בתוך הביצה? היא שאלה בחיוך מזויף, אני לא 

מזהה אותך! 
קולה רעד והמשחק לא היה כל כך אמין. מאחוריה נשמעו 
כמה פיצוצים חשודים היא הביטה לאחור בבהלה, בוא איציק, 

תכנס, היא אמרה בחשש מה.
כבר אז חשדתי שמשהו לא תקין, דיווח לי פסח. 

נכנסתי אחרי בני אל תוך הגן, מצפה לראות חבורה של 

זאטוטים מחופשים לירקות או כבשים, אבל לאחר שנכנסתי 
חשכו עיני, תוהו ובוהו שרר בתוך הגן, מיליציה שלימה של 
חיילים שוטרים ואינדיאנים חיכו לי בפנים עם מבטים שנראו 

לי מרושעים. 
הגן היה אפוף עשן, ריח של פיקות ואולי גם של נפץ או 
שניים, מילא את האוויר, הילדים התרוצצו ממקום למקום כמו 
שדונים קטנים, נלחמים ביניהם ברצינות תהומית. לא האמנתי 

למראה עיני, מי הפך את הילדים לכאלו מיליטנטיים?
ואז הסתכלתי על בני במבט דואג, והוא השיב לי מבט גוזלי 
ומפוחד. איך הוא אמור לשרוד את התופת הזו? חלפה מחשבה 

מדאיגה במוחי.
וכאילו כדי לאשר את חששותיי, לפתע נעמד לפנינו פיראט 
אחד עם שפם משכנע במיוחד והצביע על איציק כשהוא שולף 
סכין עץ מנדנה וקורא בקול, היי! הנה ביצה, מי רוצה חביתה 
מקושקשת? ותוך שניות איציק נעלם בתוך ההמון הרעב. אבא! 

הוא צעק לפני שנחמס בידי הצבא הגמדי, הצילו!
אני, באינסטינקט אבהי ראוי לציון, זינקתי לעבר המהומה 
בנהמת דוב שכול. שוטר קטן שרק לי לעצור, ומשלא נעניתי 
להוראתו, נתלה על רגלי יחד עם עוד שני אינדיאנים חמושים 
בגרזנים מפלסטיק ומזדעקים בשפה לא ברורה. הם האטו אותי, 
ניסיתי לנער אותם ללא הצלחה, בינתיים הפיראט החל להכות 
בי מעל ארגז צעצועים גדול, ואז שמעתי את איציק צועק, 
שמטתי שני זאטוטים בניעור אחד מוצלח ואת השלישי שילחתי 
מעל פני בצעקה מפחידה שכמעט גרמה לו לבכות. רצתי אל 
הכיוון שממנו שמעתי את איציק והספקתי לראות את המקור 
שלו נעלם, הוא שוב נחטף, הפעם בידי כמה ילדים עם כאפיות.

בינתיים, ילדי גן המבוכה התארגנו למתקפת נגד, שורה של 
חיילים איימו עלי עם רובים של פיקות. ניסיתי לעבור דרכם 
ולשבור את השורה, כשלפתע הרגשתי כאב חד ברגלי השמאלית, 
מסתבר שהם הניחו מוקשים בצורת צעצועים חדים וכואבים 
לאחר קו ההגנה הראשון, איזו אסטרטגיה, מאיפה הם למדו 

את זה? חשבתי לעצמי בתסכול, ואיפה הגננת?
את התשובה לשאלה הזו, קיבלתי כאשר שמעתי צווחה 
היסטרית וטריקת דלת. היא ברחה, ואני נשארתי המבוגר האחראי 
היחיד כאן. בושה וחרפה, חשבתי לעצמי, זאת גננת? היא הייתה 

צריכה להתחפש לשפן,
נהיה שקט בגן, וכל הילדים הסתכלו עלי, ואז אריה אחד 
שעטה מסכה לא מוצלחת במיוחד, שאג ילדותית, תתפסו אותו! 
כל הילדים כיתרו אותי והתכוננו לעשות כמצוות מלך החיות 

התוקפני, כשבשלב זה ממש נמאס לי מכל הסיפור. 
עליהם  וצווחתי  באוויר  ילדים  שניים-שלושה  הרמתי 
בהיסטריה שהם השתגעו לגמרי ושזה נראה פה כמו גן חיות, 
ושמי לימד אותם לעשות את כל השטויות האלה? ושפורים 
זה לא זמן להשתגע, אלא להתחפש למשהו הגיוני ולא מזיק. 
ושהשפם הזה, )תלשתי לילדון אחד את השפם( נראה מגוחך 
לחלוטין, ושעכשיו תביאו לפה את איציק לפני שאני מזמין 
משטרה! )בשלב זה התמונה הפכה קצת אירונית בהתחשב 

בעובדה שלפני כרכרו כמה וכמה שוטרים וחיילים קטנים(.
בתום הנאום המפחיד, כל הילדים בהו בי בחשש, ואז בבת 

אחת התחילו כולם לבכות.
בהתראה מושלמת נכנסו באותו הזמן אל הגן שניים או שלושה 
הורים והביטו עלי בבהלה/הלם/זעזוע, כאשר אני עדיין אוחז 
בזעם בשני ילדים אומללים )קאובוי וגורילה(. התמונה הזו 
לא נראתה טוב משום בחינה, בעיקר מהכיוון שלי. הורדתי את 

הילדים בעדינות, ואלה נסו לכל עבר בבהלה.
אתם לא מבינים מה הלך פה, השתנקתי בגמגום, הילדים 

האלה מופרעים, הילד שלי...
ההורים שתקו, ורק בכיים של הילדים נשמע בחלל הגן, 
כשהוא ממיס לחלוטין את קו ההגנה שלי. אפילו איציק כעת 
הציץ עלי מאחורי קובייה גדולה, במבט מאשים, לך תבין ילדים.
אז אתה מבין מה קורה כשפסח נופל בפורים? שאל אותי 
פסח בתרעומת, אני אגיד לך מה קורה, הוא צריך להבטיח לכל 
ההורים שהוא יותר לא מתקרב לגבולות הגן, ושהוא מפסיק 
לתת לילד שלו תחפושות מוזרות שמפירות את האיזון העדין 

בנפשות הילדים, אתה מבין? איציק מאד נפגע.
אבל מה, העיר פסח באגביות, אתה יכול להיות בטוח שהגננת 

לא קיבלה משלוח מנות השנה.
זה הדבר היחיד שבכל זאת שימח את פסח, בפורים הזה.  



מלחמת הפורים

משל ושנינה // משה ולדר
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מדור סאטירי שבועי

נכנס לתוקףחוק השקיות 

"לא חשדתי לרגע שמדובר 
בדרעי. אמרו שמדובר 

בפוליטיקאי בכיר ולא קישרתי 
שזה הוא"

)אלי ישי בתגובה ראשונה(

"הלו, אולמרט? חכה רגע לפני 
שאתה הולך לנשיא ומרכיב 

ממשלה. אל תבטיח עדיין את 
תיק האוצר להירשזון"

)דרעי בשיחה עם אולמרט(

פרשת החייל היורה

לידיעת הקוראים: למרות הצבע של השורה הזו, מדור זה לא עבר את הקו האדום

פרשת דרעי 2

"מילא שלחצת יד על ההדק, אבל בשביל 
מה היית צריך ללחוץ יד לברוך מרזל?"

)יועץ התקשורת שמלווה את החייל 
היורה(

"שולחים ילד בן 18 לחברון ומצפים שהוא 
יבין לבד מה מותר ומה אסור ושידע 

להתמודד עם האתגרים המורכבים שבהם 
הוא נתקל"

)אביו של החייל היורה(

"שולחים ילד בן 18 לחברון ומצפים שהוא 
יבין לבד מה מותר ומה אסור ושידע 

להתמודד עם האתגרים המורכבים שבהם 
הוא נתקל".

)אביו של בחור מישיבת חברון(

כאן הייתה אמורה 

להתפרסם בדיחה על 

צו איסור הפרסום על 

עצם קיומו של צו איסור 

הפרסום, ובשל העובדה 

שצו איסור הפרסום 

הוסר, אין לנו כל בעיה 

להשתמש מעתה ואילך 

בביטוי צו איסור פרסום

סליחה, אני משלם גם על שקיות הבמבה?
)אחד הקונים בסופר-מרקט(

"קנה עשר שקיות שוקו, קבל שקית ניילון 
חינם"

)מבצע עדכני ברשתות השיווק(

"ראיתי את המבטים של השכנים כשחזרתי עם 
ערימת שקיות לבית"

)רמת אביב, השבוע(

אמא שואלת אם יש לכם להשאיל לנו שתי 
שקיות?

)משפחת ישראלי(

"אצלנו השקיות לא עולות בכלל"
)קמפיין חדש של זק"א(

לידיעת הקוראים

המערכת
"אני לא מבינה למה אין צו איסור פרסום על שמו 
של הרצוג? בשביל מה זה טוב להזכיר כל פעם את 

השם שלו?"
)שלי יחימוביץ בתגובה ראשונה(

"זה קורה גם לטובים ביותר. זה החלק מהג'וב של 
להיות יו"ר מפלגת העבודה"

)פואד מנחם את הרצוג(

"תגיד, של מי הזכויות יוצרים על השיר הוא זכאי?"
)הרצוג מתייעץ עם דרעי(

"בסוף הצדק יצא לאור, רק חבל שהזיזו כבר לשעון 
קיץ, יש לנו הרבה שעות אור"

)מזכ"ל מפלגת העבודה(

חקירת ח"כ יצחק הרצוג

החייל מתגונן בחקירה: "אני מבקש 
שתשלחו אותי להסתכלות. אני מתכוון 
הסתכלות בסרטון שתיעד את האירוע"
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