
38

ט”ו באב תשע”ו, פרשת ואתחנן

ישי לפידות חלם להיות משפיע רוחני, ולמד מרבותיו סוד להצלחה בחיים  ראיון

לימין 
החולים 

 חנני בלייך | הרב בן ציון נורדמן | ר’ יוסלה אייזנבך | ישראל מאיר | משה ולדר | הרב אבנר קוואס | מנוחה פוקס | שרה פכטר | משה ולדר

בצל סערת רפורמת שירות הרפואה 
הפרטית, יעקב אמסלם עשה יום שלם 

במחיצת העסקן הרפואי הרב בני פישר, 
יו”ר ‘מגן לחולה’  הוא התלווה אליו 

בביקור המהיר בבתי החולים בירושלים, 
נכנס אתו לבכירי הרופאים ב’הדסה’ 

שמעריצים אותו, וניסה לעמוד על סוד 
קסמו  בין טיפול בחולה לסידור ניתוח 
לחולה נוסף, פרס הרב פישר את משנתו 

במגוון תחומים

28

26

16

32

 מרבה אהבה
גיא שני מסייר 

בעשור האחרון 
ברחבי הארץ ומפיץ 

את משנת חייו: 
אהבת חינם  הוא 

נפגש עם בני ישיבות 
ומקיים שיחות אפילו 

עם ראשי המאפיה 
בבתי הכלא 

חלצה נפשי
בימי בין הזמנים, 

חושפים לראשונה 
חברי יחידת החילוץ 
הצבאית את פעילות 

היחידה, נזכרים 
בפעמים בהן חילצו 
בני ישיבות חרדיים 
ומזהירים: כל טיול 

מחייב הכנה

חולץ פקקים
הסיוט הכי גדול 

בשביל נהגי ישראל 
בימות הקיץ הוא 
הפקקים הבלתי 

נגמרים. חוקר 
אמריקני, עשה על 
זה מחקר שלם עם 

תוצאות מרתקות



גוף חימום 
נסתר, עיצוב 

יפיפה ומרשים,  
בסיס יציב ועמיד במיוחד,  ברז 

פלסטיק דו שימושי.

מיחם לשבת 30/40 כוסות

₪179₪169 30 כוסות

40 כוסות

מיועדת לארבעה סירים, ציפוי אמאייל איכותי, 
יציבה במיוחד, זוג ידיות בצידי המכשיר לאחיזה נוחה,  

עיצוב יפיפה ומרשים.

פלטת שבת – 4 סירים

₪139
₪99 4 סירים

6 סירים

₪599

  SpeedCare מגהץ קיטור
מיכל מים גדול 1.2 ליטר, לחץ קיטור 

Bar4 לגיהוץ מהיר, מיכל מים עם 
אפשרות למילוי גם במהלך הגיהוץ, מוכן 

לשימוש תוך 2 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 
אבנית, ציפוי מיוחד למניעת הדבקות הבגדים

שנות אחריות 2

rocket שואב אבק שארק

₪1,290
שנות אחריות 5

נקיון עמוק של השטיח 
ושאיבה של כל סוגי הלכלוך 

מכל משטח, ללא איבוד 
עוצמת יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון 

מרצפה ועד תקרה, מגיע לכל פינה בבית

מאוורר תקרה "42 + תאורה

₪149

פעולה שקטה, דקורטיבי, כולל 
תאורה, 4 להבים לפיזור אוויר 

אופטימלי.

149

מעבד מזון פיליפס בהנעה 
מנוע רב עוצמה 

W1000 בהנעה 
ישירה, בורר 

מהירויות במגוון מהירויות + 
Pulse הפעלה לסירוגין, כפתורים 

אוטומטיים לפונקצית לישה, 
הקצפה וכתישת קרח

₪999

 בהנעה 
₪150

מתנה

מעבד מזון מורפי ריצ'רדס

₪999

מעבד מזון 
מקצועי 1.5 כוח 
סוס, מנוע הנעה 

ישירה, הספק 1100 וואט, קערה 
2.6 ליטר עמידה במיוחד ובלתי 

שבירה, מיני מיכל 1.2 ליטר 

שנות אחריות 2

 כוח 
סוס, מנוע הנעה 

₪200
מתנה

99
₪20
מתנה

₪50
מתנה

טוטסר אובן ענק 39 ליטר
נפח ענק, עד 320 מעלות, טיימר, 2 

תבניות + רשת.

₪299כולל מצב שבת

2₪100
מתנה נפח: 24 ליטר, עוצמה 1500 וואט, 

טיימר עד 6ם דקות, בורר חימום 4 
שלבים, גוף חימום נירוסטה.

טוסטר אובן 24 ליטר דייהו

שלבים, גוף חימום נירוסטה.
טוסטר אובן 

24 ליטר

₪249

₪150
מתנה

טוסטר אובן 20 ליטר

₪199
20 ליטר נפח גדול!

3 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
רשת, תבנית וידית מיוחדת לשימוש 
מצורפות, טיימר לכיבוי אוטומטי, מד 

טמפ' עד °250 מעלות, טרמוסטט הפעלה מיוחד. 

₪100 מצבי הפעלה: חימום, בישול ואפיה, 
מתנה

פלטת בישול כפולה
תרמוסטט לויסות החום, הגנה נגד 

חימום יתר, כפתורים עם בידוד 
חום מושלם – תקן 12A האירופאי, 

W  2500 :הספק

₪ 249

 האירופאי, 

₪150
מתנה

מיקרוגל דיגיטלי 23 ליטר סמסונג

₪499

23 ליטר, 800 וואט, פיקוד אלקטרוני, 
תצוגת  LED, צלחת זכוכית 

מסתובבת, ציפוי פנימי אמייל קרמי 
כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! כחול אנטיבקטריאלי,  בלעדי לסמסונג!!! 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

 ליטר סמסונג
₪100

מתנה

מאוורר עמוד 

3 מהירויות
פעולה שקטה

חזק במיוחד

₪79

₪30
מתנה

קומקום נירוסטה 
כד 

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 1.7 ליטר, גוף 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 360 מעלות, 
פילטר לסינון המים.

₪79

חשמלי 
נשלף, 

נירוסטה, 
חימום נסתר, בסיס עגול 

מסתובב 
פילטר לסינון המים.

₪30
מתנה

יפיפה ומרשים,  

₪50
משטח צלייה ענק, טוסטר גריל רב מתנה

שימושי עם תרמוסטט לווסת החום, עשוי 
נירוסטה, ניתן לפתיחה 180 מעלות, 

1500W נורית ביקורת למצב "מוכן", הספק

טוסטר לחיצה משולב גריל 

₪199

שימושי עם תרמוסטט לווסת החום, עשוי 

1500

₪50
מתנה

4 פלטות נשלפות ומתחלפות - להכנת 
וופל בלגי, דונאטס, קאפקייק וקייק 

1000W פופס. הספק

מאסטר קייק 4 ב - 1 

₪199

פופס. הספק 
₪50
מתנה

מאוורר מפוח 
STRIKE AIR
מתאים לאוורור 

שטחים גדולים
עוצמת אוויר חזקה, 3 מהירויות 

הפעלה, צידוד לימין ולשמאל,
חסכוני בחשמל.

Goldline מאוורר מגדל

₪249

₪50
₪50מתנה

מתנה

משטח קל לניקוי, מהיר במיוחד, 
טרמוסטט תפוקת חום עד  550 

מעלות 

כיריים חשמליות קרמיות

₪339₪249
כירה כפולה

קרמי
כירה יחיד

₪50
מתנה

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

צפים וגמישים 
במיוחד,  מנגנון העובד בשיטת 
CloseCut, לגילוח קרוב ויעיל.

מכונת גילוח נטענת פיליפס  

₪199
, לגילוח קרוב ויעיל.

שנות אחריות
מלאות 2

כולל 
טרימר

מערכת גילוח בעלת 
שלושה ראשי גילוח 

מכונת גילוח נטענת פיליפס  
₪50
מתנה

ניפוי למהדרין בלחיצה כפתור. מסנן 
בקלות וביעילות את כל סוגי הקמח.  

איטום מוחלט בין הקמח שמנופה לזה 
שאינו מנופה. חוסך זמן 

ומאמץ ומקצר את תהליך 
הלישה. שתי מהיריות הפעלה 

וחסכון בחשמל

נפת קמח חשמלית

₪149

₪50
מתנה

בלנדר מקל בראון
בלנדר מקל בעל מנוע 
חזק מאוד 450 וואט, 

מושלם לערבוב, 
ערבול וחיתוך, מיכל ערבוב ומדידה 

בנפח של 0.5 ליטר, מהירות וסיבובי 
rpm12000 - מנוע עד

₪199

בלנדר מקל בעל מנוע 
 וואט, 

₪75
מתנה

מנוע חזק 
במיוחד, 

אביזר 
מיוחד להכנת נקניקיות,

כולל שתי רשתות: טחינה 
דקה/עבה, אביזר מיוחד 

להכנת קבב.

מטחנת בשר ודגים

₪199

₪75מנוע חזק 
מתנה

LG  מיקרוגל דיגיטלי 25 ליטר
 I wave – בישול דו מוקדי לחימום 

אחיד של המזון, 8 תכניות בישול, ציפוי 
.850W פנימי קל לניקוי, הספק

₪599
שנות אחריות 3

₪100
מתנה

טוסטר אובן סאוטר
26 ליטר, הספק 1500W, 4 גופי חימום 

 3 ,250°C מנירוסטה, טמפרטורה עד
מצבים לבחירת גופי החימום

₪399
שנות אחריות 3

₪100, 4 גופי חימום 
מתנה

שואב אבק סמסונג
שואב אבק 1800 וואט בעל עוצמת 

שאיבה 380WSP, פילטר HEPA11 ניתן 
לשטיפה 

יעיל לסובלים מאלרגיה 
ורגישות לאבק, אבקנים 

וקרדית האבק

₪399

 ניתן 
לשטיפה 

₪100
מתנה

עוצמת יניקה, בקלות ובמהירות, ניקיון 

₪200
מתנה

iRobot Roomba שואב האבק 

₪1,490

שואב אבק מתאים לניקוי כל סוגי 
המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

כ- 80 מ"ר, חזרה אוטומטית לעמדת 
טעינה קבועה, חיישן מדרגות למניעת נפילה,

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

האבק 

המשטחים, שטח עבודה בטעינה אחת 

למניעת נפילה,

₪200
מתנה

שואב אבק דייסון
 Ball  טכנולוגיית הציקלון החדשה

Tecnology- השואב רוכב על כדור 
המאפשר ניווט חלק וקל, אביזר ריצפה 

דו מצבי לשטיחים ורצפות קשות, שקט במיוחד 

₪1,990
שנות אחריות 5

₪300
מתנה

מכשיר להכנת גלידה ביתית

₪199

אידיאלי 
להכנת 
גלידה, 

פרוזן יוגורט 
וסורבה. קערה גדולה 

במיוחד 1.5 ליטר.

מכשיר גלידה

פרוזן יוגורט 

₪100
מתנה

מטחנת בשר מולינקס - 605

₪449

טחנת בשר 
עם מערכת 

הנעה דו 
כיוונית, 2 דסקיות 

רשת מתכתיות לטחינה דקה 
 ,1600W וגסה, הספקה גבוה

אביזר להכנת קבב, דוחפן ומגש

תוצרת צרפת
שנות אחריות

ע"י היבואן 2

605

 דסקיות 

₪100
מתנה

₪399

אופה לחם מהיר מורפי ריצ'רדס
אופה לחם 

דיגיטלי 
900גרם 

חוברת מתכונים 
בעברית, אופה מגוון לחמים- 

לחם לבן, חיטה מלאה, 
ללא גלוטן , אפייה מהירה 

- בפחות משעת עבודה, 3 
גדלים של כיכרות לחם

חוברת מתכונים 

₪100
מתנה

Delonghi סיר טיגון ללא שמן
טיגון בריא, 

בישול 
טעים. 

דפנות קרות + ידית 
מבודדת לנוחות השימוש. 

 SHS -SURROUND טכנולוגיית
HEATING SYSTEM. ציפוי קרמי 
פנימי לניקוי קל. 1400 וואט

₪799

Delonghi
טיגון בריא, 

דפנות קרות + ידית 

₪200
מתנה

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא 

₪888

הספק 1400W, תכולת הסיר 1.2 ק�ג,  
טכנולוגיית בישול מהפכנית באמצעות 

אויר לוהט ועירבול, מיכל טפלון.

במטבח!הבריאות מהפכת 
תוצרת צרפת

שנות אחריות
ע"י היבואן 2

סיר טיגון טפאל בריאותי ללא 
 ק�ג,  
טכנולוגיית בישול מהפכנית באמצעות 

₪200
מתנה

 דקות, נורית והתראה קולית לניקוי 

₪150
מתנה

מאוורר תעשייתי תלת 

₪199

1. מאוורר 
תעשייתי 
עמוד. 2. 

מאוורר תעשייתי ריצפתי. 
3. מאוורר תעשייתי לתליה. 

מוט טלסקופי מתכוונן, כנפיים 
מתכת, 3 מהירויות בעל עוצמת 

מנוע אדירה.
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 2

₪150
מתנה

 1000W locked הספק רב עוצמה של
motor, קערת נירוסטה 5 ליטר + 3 

מערבלים הקצפה, לישה ועירבול

KMIX מיקסר

₪1,690
חבילת מתנות V.I.P הכוללת: 10 שנים 
אחריות בכפוף לתקנון היבואן ˆ הדרכה 
בבית הלקוח  ˆ  מיקסר חלופי בעת תיקון

במגוון צבעים

₪200
מתנה

₪249
20 ליטר 

מיקרוגל  20 ליטר
נפח 20 ליטר, 5 דרגות חום , הספק 

,700W
חיווי להפשרה ע"פ משקל המזון

₪50
מתנה

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

מיקרוגל דיגיטלי 

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים



תנור אפיה משולב כיריים 

חיישני 
בטיחות,

הצתה אלקטרונית,
מגוון תוכניות.

מגוון 
תוכניות דירוג 

אנרגטי
A

סדרת מזגני  Cool AIR מבית אלקטרה

BTU/h  18,000 תפוקת קירור
D 3.63  דירוג אנרגטי Cop

₪ 2,790
Cool AIR 21  מזגן עילי

BTU/h  9,300 תפוקת קירור
A 3.5  דירוג אנרגטי Cop

₪ 1,390
Cool AIR 10  מזגן עילי

BTU/h  11,950 תפוקת קירור
C 3.68  דירוג אנרגטי Cop

₪ 1,590
Cool AIR 14  מזגן עילי

BTU/h  23,000 תפוקת קירור
D 3.63  דירוג אנרגטי Cop

₪ 3,690
Cool AIR 28  מזגן עילי

מזגן עילי טורנדו
 ,22A CH Legend :דגם

BTU-H 18,824 :תפוקת קירור
A :3.79    דירוג אנרגטי -COP

₪ 2,880
ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 

אנרגטי
A

 10,000btu מזגן נייד פמילי עוצמתי
תפוקת קירור 
 10,000btu

 BIO מערכת
פילטרים, 

מערכת יוניזטור להשבחת אוויר 
- להקלה בנשימה, טכנולוגיה 

מתקדמת של גז ירוק, פונקציית 
מצב שינה, 

₪2,390

מזגן עילי 1 כ"ס –טורנדו

₪1,490

TORNADO A2-11
    ,BTU-H 9,240 :תפוקת קירור

 דירוג אנרגטי: COP  A בקירור: 3.91

1 490

 בקירור: 
דירוג 
אנרגטי
A

(2+3 ביקור טכנאי)שנות אחריות מורחבת 5

ELECTRA מקפיאים 3-6-7 מגירות

₪2,630 ₪1,470

טרמוסטט, מגירות אחסון עמוקות נשלפות להקפאה 
עמוקה, משטח קירור לכל מגירה בנפרד לקירור אחיד.

3 מגירות

-No חסכוני
Frost

NO-
FROST

LG מקרר מקפיא עליון
 Inverter - מדחס

 Linear Compressor
שקט, חסכוני 

,Multi Air Flow ,באנרגיה
BIO SHIELD– ציפוי אנטי בקטריאלי

 ,LED נפח 381 ליטר, תאורת
A :דרוג אנרגיה

₪3,490
 ,LED תאורת

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

מקרר משרדי + תא הקפאה

₪499

נפח 55 ליטר, מערכת הפשרה ידנית 
DE FROST, מדחס שקט וחסכוני, 

בקרת טמפרטורה ווסת מכני, מתאים 
F :לבית, משרד, בתי מלון, דרוג אנרגיה

מערכת פיזור האוויר 
 Multi Flow

 No  ,מדחס אינוורטר
  Cool Pack ,מדפי זכוכית  ,Frost

B דרוג אנר�

מקרר סמסונג מקפיא עליון

₪2,990 10 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מהדרין

מקרר 4 דלתות, מנוע 
אינוונטר בטכנולוגיית 

JTECH שקט 
וחסכוני, Free Space ללא 

 ,HYBRID , מחיצות,  נפח 573 ליטר
בקרת טמפרטורה חיצונית. צג LCD על 

A :הידית, דרוג

מקרר שארפ 4 דלתות 

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10₪5,490

נפח 715 ליטר, 
 Multi Air
Flow, מנוע 

 Ice Maker  ,אינוורטר
אוטומטי, BIO SHIELD– ציפוי 

אנטי בקטריאלי
B דירוג אנרגטי

מקרר 3 דלתות מקפיא תחתון

₪9,490 10 (שנה מלאה + 6 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
נפח 313 ליטר, 

 Multi Air Flow
 NO מערכת

FROST, מדפי זכוכית, מגירות 
לאחסון פירות וירקות,  תאורה פנימית

D דרוג אנרגטי

₪2,190  No-
Frost

מזגן עילי אינוורטר –טורנדו

₪ 3,360

(LED) 240A-Legend -INV :דגם
BTU-H (5118-24225) 18476 - תפוקת קירור

3.88 -COP

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 INVERTER

מזגן עילי 1 כ"ס – SAGA מבית טורנדו
 SAGA 11A (TD) :דגם

דירוג אנרגטי: A תפוקת קירור - 9,246 
3.91 -COP  ,BTU-H

₪ 1,290

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 דירוג 
אנרגטי
A

מכונת כביסה  6 ק"ג

נפח 
6 ק"ג, 15 

תכניות,  צג דיגיטלי גדול, 
טיימר השהייה עד 6 

A שעות, דרוג אנרגטי

צג דיגיטלי

שעות, דרוג אנרגטי  דירוג 
אנרגטי
A

 Whirlpool מכונת כביסה
  ,A :דירוג אנרגטי

.A :טיב כביסה
18 תוכניות 

כביסה שונות המבוקרות לרמת 
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

האריגים
דיוק וחיסכון מרבי לכל סוגי 

₪1,990

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 3
מדיח כלים על השיש 

בעל קיבולת גדולה במיוחד. 
כולל תכנית קצרה ב-30 דקות, 

טמפרטורות 
שונות להדחה כולל 

70 מעלות לכלים 
מלוכלכלים במיוחד. 

נפח כללי 594 ליטר, 
 TWIN COOLING

 PLUS SYSTEM
 MULTI FLOW ,מערכת קירור כפולה

- טכניקת פיזור אוויר לטמפרטורה אחידה, 
B קיוסק למים, דירוג אנרגטי

מקרר סמסונג Triple מקפיא 

10₪6,990 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
קיוסק למים, דירוג אנרגטי 

מזגן עילי 2.5 כ"ס –טורנדו

₪4,290

28A LED  Super Legend
    ,BTU-H 24,491 :תפוקת קירור

 דירוג אנרגטי: COP  A בקירור: 3.89
דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5

מזגן עילי אינוורטר –טורנדו

₪ 1,770

(LED) 140A-Legend -INV :דגם
תפוקת קירור - 10205 (4436-12330) 

4.3 -COP   BTU-H

דירוג 
אנרגטי
A

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 5 INVERTER

מקרר שארפ מקפיא עליון
טכנולוגיית קירור 

היברידית-שומרת על 
טריות המזון לאורך 

 SHARP זמן, טכנולוגיית
B מהדרין, נפח: 553 ליטר, דרוג אנרגטי

קיים בצע לבן/בז�/כסוף

₪4,290
שנות אחריות על 

פי תקנון היבואן 7
מהדרין

 4
משטחי 
בישול,  

9 רמות חום,  לחצני 
 , countup מגע, טיימר

מנגנון נעילת ילדים

AEG 'כיריים אינדוקציה זכוכית טאצ

₪2,290 כיריים טאצ� אינדוקציה
תוצרת גרמניה

4 מבערי גז איכותיים, 
הצתה אלקטרונית, 

חיישני בטיחות, 
כפתורים צידיים,

בצבעים: שחור או לבן

כיריים גז 4 מבערים

₪399

תנור דו תאי משולב סאוטר
תנור דו-תאי הלכתי 
שני תאים בהפרדה 

מלאה לבישול 
ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

התאים בו זמנית! פלטת שבת בשני 
התאים. 4  מבערי גז יצוקים ומערכת 

גז מתוצרת SABAF איטליה.

₪3,290

עוד היום אצלך בביתשלם וקח

כסף מתנה
עד ₪2,000

למימוש מיידי (עד חודש ממועד הרכישה)לקנייה הבאה בסניפי הרשת ובאתר, על כל המוצרים

ברשת  שונים  פריטים   5 מינימום   .22.8.2016 עד  בתוקף   www.payngo.co.il המבצע:  לתקנון  בכפוף 
מוצגים  במבצע  המשתתפים  המוצרים  של  ההטבה  סכום  המקסימלית.  ההטבה  את  מקבלים  שעליהם 
ובאתר.  הרשת  בחנויות  חוזרת  בקניה  יתבצע  באתר  ו/או  בחנויות  לקונים  ההטבה  מימוש  ובאתר.   בסניפים 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש ממחזרים ישןבחסות

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:30-14:30 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 22:30
למציאת הסניף הקרוב אליכם כנסו לאתר www.payngo.co.il או הורידו את האפליקציה �מחסני חשמל�

בהם! חבר  אינו  אם  גם  עובדים  לועדי  מיוחדות  הצעות  לרבות  ההצעות,  כל  מבין  ביותר  הנמוכה  המחיר  מהצעת  נהנה  חשמל  במחסני  הרוכשים  ציבור 

₪200
מתנה

 מבית טורנדו
₪130

מתנה

₪300
₪300מתנה

₪450מתנה
₪250תפוקת קירור מתנה

מתנה

₪150
₪180מתנה

מתנה

מקרר מקפיא עליון לזוגות 
מקרר 

מקפיא 
עליון, 

ניקוז הפשרה 
פנימי, מערכת הפשרה 

ידנית, 4 כוכבי קירור, 
תאורה פנימית, דרוג 

C אנרגטי

₪300
מתנה

מקרר מקפיא עליון אלקטרה 
₪500

מתנה

היברידית-שומרת על 

SHARP

₪500
מתנה

LG 6 ב Motion מכונת כביסה
טכנולוגית 6 

Motion מדמה 
כביסה ידנית-

לביצועי כביסה טובים יותר. 
Direct Drive – הנעה ישירה, 
מהירות סחיטה 1000 סל"ד

₪1,990 ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 10

דירוג 
אנרגטי
A

LG

 מדמה 
₪450

₪500,  מתנה
מתנה

₪300
מתנה תנור דו-תאי הלכתי 

שני תאים בהפרדה 

ואפייה - ניתן להפעיל את שני 

₪500
מתנה ₪500

מתנה משטחי 

 רמות חום,  לחצני 

AEG

₪400
מתנה

 ק"ג, 15

₪115
מתנה

₪1,190

₪1,000
מתנה

מערכת קירור כפולה, 

 מקפיא 
₪1,200

מתנה
 דלתות מקפיא תחתון

₪1,490
מתנה

Linear Compressor
₪800

מתנה

 דלתות, מנוע 
אינוונטר בטכנולוגיית 

 ללא 

₪800
מתנה

₪1,150₪1,190
₪350

מתנה

₪140
₪160מתנה

₪280מתנה
₪370מתנה

מתנה

₪145
מתנה

₪255
מתנה

7 מגירות6 מגירות

₪1,190 ₪1,390

Side by Side מקרר סמסונג
דלת ליד דלת, 572 

ליטר
 Flat & Dual 

Multi Flow טכנולוגיית פיזור 
אויר בתא הקירור ובתא ההקפאה דרוג 

אנרגטי D, פיקוד שבת מובנה

10₪5,490 (שנה מלאה + 9 על המדחס)  שנות אחריות ע"י היבואן
572 ליטר

 טכנולוגיית פיזור 

₪700
מתנה

מזגן PLATINUM אינוורטר 350

₪ 6,290

BTU/H 23,000 (28,300) תפוקת קירור
A 3.78 דירוג אנרגטי COP

ע"פ תקנון יבואןשנות אחריות 4
דירוג 
אנרגטי
Aמזגן לסלון

עד 40 מ”ר

מזגן נייד פמילי עוצמתי  350

₪700
מתנה

INVERTER



חידוש במידת הכנסת אורחים בימינו. כ"ק האדמו"ר רבי 
יואל מסאטמר זצ"ל

ט"ו אב תשע"ו 19/8/16 4

חזל"ש

וכמו בכל שנה, תמיד מגיע היום שאחרי. שלושת השבועות 
של הפורענות שהחלו בי"ז בתמוז, מסתיימים מיד לאחר צום 
תשעה באב. שלושה שבועות של אבל על חורבן הבית, חשבון 
נפש נוקב על שנאת חינם ודיונים על השיח בחברה הישראלית 
מסתיימים להם. חוזרים לשגרה. דווקא ברגע שאחרי, חובה 
בין  בימי  נגענו  בהם  הנוקבים  שהמסרים  לב,  לשים  עלינו 

המצרים, לא ירדו לטמיון ויסחפו בים השגרה.
בשם  אותן  וכינו  הקרובות  השבתות  את  קבעו  בכדי  לא 
מהשבוע  שמתחילות  שבועות  שבעה  דנחמתא".  "שבעה 
אבל  כל  כמו  נחמה.  בדברי  מפטירים  אנו  בהם  הקרוב, 
לדברי  זקוקים  אנו  גם  יקיריו,  מות  לאחר  לנחמו  שמגיעים 
הנביאים שינחמו אותנו לאחר חורבן הבית. אנו זקוקים לשבע 

שבתות של נחמה.
אמנם, כדי להתנחם, יש קודם כל צורך להבין על מה בדיוק 
ולהבין  האובדן  על  לבכות  החסר,  את  להרגיש  אבלים.  אנו 
את החורבן. בהפטרה של שבת זו, נקרא את הפטרת 'נחמו'. 
בראשית ההפטרה אומר הנביא ישעיה: "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי ֹיאַמר 
ם ְוִקְראּו ֵאֶליָה ִּכי ָמְלָאה ְצָבָאּה ִּכי  אלוקיכם. ַּדְּברּו ַעל ֵלב ְירּוָׁשלִַ
ִנְרָצה ֲעֹוָנּה ִּכי ָלְקָחה ִמַּיד ה' ִּכְפַלִים ְּבָכל ַחּטֹאֶתיָה". וכפי שכבר 
מובא בספרי המחשבה, שעיקר העיקרים הוא ללמוד על מה 

היה החורבן והגלות, ואזי יש מקום לנחמה.
מי שמעיין מעט בספרים, בגמרא ובמדרשים, מגלה כי אחת 
בעוון  הייתה  ירושלים,  לחורבן  שגרמו  המרכזיות  הסיבות 
נמצא באחדות, אזי אף אויב  ישראל  שנאת חינם. כאשר עם 
חוצות  כל  בראש  פושה  השנאה  כאשר  אך  עלינו.  יכול  אינו 
ואיש את רעהו זאב, אזי אויבי ישראל יש להם הכוח לפעול 

כנגדנו ואף להחריב את בית המקדש, משוש חיינו.
והשאלה הנשאלת ברגעים הללו: האם למדנו את הלקח? 
השקרים  הגזל  על  אותנו  שהוכיחו  הנביאים  תוכחת  האם 
והשנאה, שליוו את העם היהודי וגרמו לחורבן הבית ולגלות 
הנוראה, מזיזה לנו באיזשהו מקום בחיי היומיום? האם הפכנו 

לחברה סולידית יותר? מקבלת יותר? מבינה ומתחשבת?
הרב  אמר  שהשתתפתי,  האחדות'   'אירועי  באחד  בעבר, 
לקום  שיש  שליט"א  לאו  דוד  רבי  הגאון  לישראל  הראשי 
לעקור  והמדיחים.  המסיתים  כנגד  ולהילחם  מעשה  ולעשות 
ופיזית.  מילולית  פגיעה  או  גזענות  של  תופעה  כל  מהשורש 
בכל  להילחם  להילחם.  פשוט  אלא  דיונים,  לנהל  מספיק  לא 
גילוי שנאה, בכל תופעה של אלימות מילולית שתוביל בעתיד 
הקבוצות  לכל  הלגיטימציה  את  לערער  יש  פיזית.  לאלימות 
השונות שיוצרות שיח של פירוד ושנאה בין המגזרים השונים.
של  'רודפים'  בבחינת  הם  אנשים,  אותם  שלי,  בתפיסה 
והמפלג,  הפירוד  סביב  מתנהל  השיח  כאשר  כולו.  הציבור 
תמיד יהיו קיצוניים מכל הכיוונים שייקחו את השיח למעשים 

מתלהמים.

ישנם  אנשים רעים המתפרנסים מהמחלוקת וניזונים ממנה, 
כאלו שיצירת פירוד ושנאה הפך לחמצן חייהם - ויש להילחם 
בהם בלא הרף, למרות שמלחמה חוזרת כבומרנג, כי אין לנו 
הזו,  הקטנטנה  במדינה  אנחנו  חיים  חפצי  אם  אחרת.  ברירה 
או  ביטוי  כל  כנגד  ולהילחם  מותניים  לשנס  עלינו  וחובה 

אמירה שיש בה כדי לפרד ולפלג את העם.
אם יש לקח שאותו אנו צריכים לקחת אתנו ביום שאחרי, 
זה ששנאת חינם בכוחה להרוס ולהחריב, עד כדי חורבן הבית 
וגלות של אלפי שנים. אחת מהדרכים העיקריות לעצור שנאת 
חינם, היא על ידי שנעצור את אותם שוליים המלבים את אש 

השנאה.
כי את החושך מגרשים בנר אחד קטן…



השולחן ערוך בסימן הראשון של 'אורח חיים' כותב: "ראוי 
בית המקדש".  ודואג על חורבן  ירא שמים שיהא מיצר  לכל 

ידועה קושייתו האלמותית של הרה"ק החידושי הרי"ם מגור 
זצוק"ל, וכי רק על יראי השמים לדאוג ולהצר על חורבן בית 

המקדש? ומה עם היהודים הפשוטים? ה'עמך'?
ותירץ החידושי הרי"ם לדרכו, מי שאינו ירא שמים יש לו 
לדאוג ולהצר קודם על חורבן עצמו. ואין הדברים בדרך הלצה 
כפי שהם נראים במבט ראשון. לימדו אותנו חז"ל )ירושלמי, 
בימיו  המקדש  בית  נבנה  שלא  דור  "כל  א(  א,  יומא  מסכת 
כאילו  נחשב  דורנו  וכי  הכוונה?  ומה  בימיו".  נחרב  כאילו 

החריב בית המקדש? למה?
אדם  טוב של  כל מעשה  כי  והדרוש  המוסר  חכמי  ותירצו 
המקדש  בבית  נוסף  ונדבך  אבן  לבניית  גורם  הזה  בעולם 
דור  ופעולה טובה מקרבת את הגאולה.  השלישי. כל מצווה 
לא  כי  הוא  וסימן  אות  המקדש  בית  נבנה  שבימיו  זכה  שלא 
השלים את המוטל עליו. לו היה מרבה בעשיית טוב הרי היה 

מביא לגאולה השלימה ולבניית בית המקדש.
למה  לבדוק  עלינו  שומה  לעשות?  ניתן  אותו  הטוב  ומהי 
נחרב וכשזה יתוקן הרי הבנייה תבוא ממילא. אם בית המקדש 
נחרב בעוון שנאת חינם, כאמור, הרי שהתיקון שלו היא אהבת 

חינם, לאהוב כל יהודי ולהרבות באהבת רעים.
וזהו שאמר מיכה )ו, ח(: "הגיד לך אדם מה טוב  ומה ה' 
דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם 

אלוקיך"



כל  ליד  משתרכים  תורים  הזמנים.  לבין  יצא  ישראל  עם 
לונה פארק ומתקן שעשועים. זהו הזמן לנהוג טובת עין איש 

ברעהו, לוותר, לפרגן, לאהוב.
אמרה אחת של הרבי מסאטמר בעל ה'ויואל משה' זצ"ל, 

מגלה את מידת החסד ואהבת ישראל שהייתה טבועה בדמו.
הכנסת  מידת  רווחה  בישראל  לפנים  אומר:  היה  הוא 
פתחו  ואחרים  למקום  ממקום  נדדו  כשיהודים  אורחים, 
איך  הרבי,  שאל  היום,  אבל  וליבם,  ביתם  שערי  את  בפניהם 
ניתן לקיים מצוות הכנסת אורחים בהידור, והלוא כמעט ואין 

אדם שאין לו בית?
והוא השיב: כשאתה נוסע ביום חם עם רכב ממוזג ואתה 
'הכנסת  זהו  השמש,  בחום  עומד  זיעה  נוטף  יהודי  רואה 

אורחים' בדורנו. כך אמר הרבי מסאטמר.
הבה  לטיולים,  לנסוע  ישראל  בני  נהגו  בהם  אלו,  בימים 
ונפקח עיניים. בטוח שנמצא עם מי להטיב ובפני מי לפתוח 
חינם  שנאת  עוון  את  לתקן  נזכה  כך,  הלב.  ואת  הדלת  את 
שגרמה לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. וכך, ורק וכך, נזכה 

לגאולה השלימה במהרה ולבניין בית המקדש השלישי.
שבת שלום.

אנחנו כבר ב"יום שאחרי", אחרי שבועות של הפורענות ובשבעת השבועות של הנחמה  אבל חובה 
עלינו לדאוג שהמסרים הנוקבים שעלו בימי בין המצרים לא יירדו לטמיון, גם לא בימי החופש שאנחנו 

נמצאים כעת בעיצומם

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

הוא היה אומר: לפנים בישראל רווחה מידת הכנסת אורחים, כשיהודים נדדו ממקום למקום ואחרים 
פתחו בפניהם את שערי ביתם וליבם, אבל היום, שאל הרבי, איך ניתן לקיים מצוות הכנסת אורחים 

בהידור, והלוא כמעט ואין אדם שאין לו בית?



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין
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אחד מהדברים שאני מקנא בהם בכל שנה בימי בין הזמנים של קיץ מחדש, אלו 
ה'קעמפים' של בני הישיבות.

באופן קצר מוזר ונורא מעצבן, משום מה בישיבות שבהן למדתי לא נערכו קעמפים 
או תכניות אחרות לבחורי הישיבה בימי בין הזמנים )טוב, האמת היא שאני מבין 
את ההנהלה. לך תערוך קעמפ ל-1,200 בחורים(. ולי, מאז ועד היום, נותר רק להביט בערגה 

אל הקעמפים המושקעים ותכניות הקיץ של בחורי הישיבות בימים אלה.
הקעמפ היחיד שיצא לי ממש לחוות אותו מקרוב בזמנו, הוא הקעמפ הוותיק ביותר, 'בני 

תורה', אבל הוא קעמפ שונה, עם צביון ומטרה משלו ולא עליו אני מדבר.
אני גם לא מדבר על האטרקציות, הקיאקים או פארקי המים שבמסגרת הקעמפ. אני מדבר 

על ההווי החברתי, על מה שקורה שם בין לבין.
הראש הישיבתי, מושקע יום יום, כל השנה כולה, בלימוד התורה, בדף הגמרא. הבחורים 
יושבים והוגים בעמלה של תורה. אבל בסוף השנה, זה כל כך יפה לראות כל שנה מחדש את 
כלל הבחורים  בדרך  והוגים  אותה מתווים  הזאת שמתפרצת בקעמפים השונים,  היצירתיות 

עצמם.
בישיבת 'נתיבות החכמה' וולפסון, אחת מהישיבות המובילות היום בעולם הישיבות )בכלל 
בלי שום קשר לכך שאחיין שלי לומד שם(, עשו השבוע ערב, שכולו אומר יצירתיות ישיבתית: 
על במה אחת ישבו שלושה מטובי הנואמים והמתבטאים בציבור החרדי, חיים ולדר, שלמה 
רוזנשטיין והרב נתן רוזן, ובמשך שעה ארוכה הם הקשיבו לעוד ועוד בחורים מהישיבה שעלו 
על הפודיום, נאמו נאום קצר, והשופטים הנ"ל היו צריכים להחליט מיהם הנואמים הטובים 

ביותר מבין הבחורים.
את חיים ולדר אתם מכירים, נתן רוזן הוא מרצה מצליח ב'ערכים', ועל שלמה רוזנשטיין 
אני יכול להעיד. הוא הנואם מלא הפאתוס מהכנסים הענקיים של ארגון 'דרשו' ביד אליהו 
ובעוד מקומות. לפעמים כשאנחנו נפגשים אני לא מתאפק מלעשות לו חיקוי של הפתיחה 
הפאתוסית והמליצית שלו בכנסים ההם )"הננו לקבל בברכה, ברגשי גיל והודיה, בתחושות 
ועיון התורה!" תוסיפו לזה  של גבהות הלב, את עמלי התורה בטהרתה מתוך עמל התורה 

בדמיון קצת אקו ורמקולים אדירים, ותהיו שם לגמרי גם כעת, בעת הקריאה(.
)איך  לראשם  קסקטים  חבשו  הישיבות  בני  בהם  לימים  לחזור  בנאומו  ביקש  אחד  בחור 
פספסתי את התקופה הזאת, איך(, אחרים בחרו לדבר קצת פוליטיקה או מדיניות - על טראמפ 
או על נשק גרעיני כלל עולמי - ואמנם לא הייתי בערב הזה, אבל אני בטוח שכולם, הבחורים 
בחורי  של  הזאת  המתפרצת  מהיצירתיות  נהנו  הבמה,  על  והאורחים  הישיבה  ראשי  עצמם, 

הישיבות שאני כל כך עורג אליה )"עורג". יצא לי משהו רוזנשטייני קצת, אה?(.
"מיר  ירושלים",  "יקירי  ישראל",  ב"אור  שגם  מניח  אני  אחת.  בישיבה  שהיה  מה  וזה 
מביניהן  אלה  לפחות  השאר,  וכל  יוסף"  "פורת  מתתיהו",  "בית  אלחנן",  "אור  ברכפלד", 

שמקיימים קעמפים ומחנות שכאלה, הייתה יצירתיות שכזאת. אח, איזה יופי זה.

האמת שנעלבתי קצת בימים האחרונים מראש הממשלה נתניהו.
אני חושב שכמעט ולא היו עיתונאים שלא הוזמנו בשבועיים האחרונים אל הקודש. 
נתניהו עושה בימים האחרונים סבב תדרוכים משלו מול חברי מערכות כלל כלי 
התקשורת. הוא ישב - בנפרד - עם חברי המערכת של "ישראל היום", של "ערוץ 
לא  ואפילו,  "וואלה",  עיתונאי  הדתיים-לאומיים,  העיתונים  ושאר  ראשון"  "מקור  של   ,"2

תאמינו, עם חברי מערכת "הארץ" כולל גדעון לוי.
ורק לי הוא לא קרא. מעליב, לא?

ושמעתי בימים האחרונים תיאורים של אותם חברים שביקרו בלשכת ראש הממשלה, במה 
שמכונה ה"אקווריום". כאן המקום לציין: העיתונאים כולם לא הורשו להכניס סלולריים או 
מכשירי הקלטה אל הלשכה. כמו ילדים טובים, כל אחד ואחד מהם הניח את הסלולרי שלו, 
כשהגיע למשרד, בארון המיועד לזה בדיוק, ונכנס פנימה. כי לא היה מדובר בראיונות שיועדו 
לציטוט כמו שהם, אלא בשיחות תדרוך, שראש הממשלה העדיף שלא ייצאו החוצה, לפחות 

לא בדיוק כפי שאמר אותם ובקולו.
השיחות הגיעו אחרי תקופה ארוכה של ביקורת קשה מצד כלי התקשורת על כך שראש 
הממשלה, בניגוד לכל קודמיו ואפילו הוא עצמו בעבר, לא מקיים ממשק דרכם לעם בישראל. 
את  לעצמו  ומוצא  העיתונאים,  של  הקשות  לשאלות  להתייצב  מוכן  ולא  מתראיין  לא  הוא 
הדרך להעביר את המסרים שלו לציבור, דרך הרשתות החברתיות. אז השיחות האלה, כנראה, 
נועדו להרגיע קצת את הביקורת של העיתונאים ולפרוס בפניהם את דעותיו האחרונות על מה 

שקורה.
אז מה שנשאר בסוף המפגש, הוא לא הקלטה או ראיון, אלא רק התיאור של העיתונאים. 
וגם זה היה מרתק בפני עצמו. הם סיפרו כמה בדיקות )אין ספור( הם היו צריכים לעבור כדי 
להיכנס, על מעגל האבטחה הענק, על אקווריום הזכוכית בו יושב, מוגן, ראש הממשלה, על 
הטלפון הסלולרי שהוכרחו להותיר מאחור, ועל הרגע בו סוף סוף נכנסו לקודש פנימה וראו 

את בנימין נתניהו, ועל תחושות הוד-הקדומים שליוו אותם.
ואותי זה לקח כמה חודשים אחורה. ערב פסח האחרון, לקחתי את המשפחה להרגיש קצת 
אווירה של פסח. יממה לפני ליל הסדר, הלכנו למאפיה של "בורר" הידועה ברחוב רשב"ם 
בבני ברק, להראות קצת לילדים איך אופים מצות. כשהגענו, התברר שבאנו לחינם. המאפיה, 
כך מתברר, עובדת בשנים האחרונות ממש רק בערב ליל הסדר עצמו, שעות לפני התקדש 

החג, מאחרי חצות היום.
אז מה, הגענו עד כאן לחינם? אז צעדנו כמה צעדים ממול, לביתו של רבי חיים קנייבסקי, 
השכן המפורסם. אולי אפשר להיכנס אליו כעת ולבקש ברכה? המדרגות היו חפות מהמון-

אדם, ורק איש אחד עם כמה ילדים עמד ליד הדלת למעלה. אפשר יהיה להיכנס כעת לרב? 
שאלתי. כן, עוד דקה אנחנו נכנסים, אז תיכנסו יחד עימנו, הוא השיב.

ואחרי דקה או שתיים זה באמת קרה. הדלת נפתחה על ידי אחד הנכדים, ואנחנו הובלנו 
- ברגשות הומים באמת - אל הקודש האמיתי פנימה, שם ישב גדול הדור שבדיוק סיים את 

סדר לימוד הצהריים, וקיבל אותנו ובירך במאור פנים. כל אחד ואחד מאיתנו, כולל כל ילד.
בלי "אקווריום", בלי מעגלי אבטחה ובלי ארון לסלולרי. ככה, כמו שאנחנו.

הזמר מנדי ג'רופי כבר כיכב בעמוד הזה לפני שנה וחצי, בזמן שהוציא את אלבומו 
ביום  משותף  לטשולנט  ואותי  אותו  הובילה  במקצת  מוזרה  והתערבות  האחרון 

חמישי בצהרים.
אבל כעת הזמר המענטש הזה הוציא עוד דבר חדש מתחת ידיו, והפעם לא אלבום 
מוזיקלי, אלא ספר חדש בשם "מרבים בשמחה" )על שם הברכה שקיבל במילים האלה מהרבי 
מלובביץ'(, ובו ליקט פתגם יומי בעניין השמחה - מעשה ידיו כל השנה - מתוך תורתם של 

הרבי מלובביץ' ושאר אדמו"רי חב"ד לפניו.
זה שזמר מוציא ספר תורני זה כבר חידוש בפני עצמו, ובוודאי הזדמנות טובה מאין כמוה 

לצטט פתגם שלו בנושא השמחה, אחרי שלושת שבועות האבל שעברנו:

"'שלושת השבועות' ו'תשעת הימים' שרק עכשיו חלפו, שהם, לכאורה, מביאים 
ונחמה.  תקווה  של  רמז  בתוכם  "מכילים  קודש',  ב'אגרות  הרבי  כותב  עצבות", 
באב  עד תשעה  בתמוז  לנו, שהזמן העצוב של שבעה עשר  גם הבטיחו  נביאינו 
ייהפך לזמן של שמחה כשמשיח צדקנו יבוא במהרה בימינו אמן. בזמנים עברו, 
כשבית המקדש עמד על מכונו, הבניין הגשמי של עץ ואבן היה גם הסמל של בית המקדש 
הרוחני של העם היהודי. לבית המקדש הגשמי יכל להיות קיום רק כפי אורך קיומו של בית 

המקדש הרוחני. 
"ה'בכן' מזה הוא, שנהיה חדורים עם הידיעה שכל פעולה טובה על פי תורה שאנו עושים 
בחיי היום-יום שלנו, כמה גדולה או קטנה שתראה לנו בעינינו הבשריות, אנו מניחים ע"י זה 
אחת מה'לבנים' האחרונות בבית המקדש הנצחי בשביל עמנו ובשביל העולם בכלל. ועי"ז אנו 
פועלים את חלקנו בבית המקדש הרוחני ובבית המקדש הגשמי שיוקם מיד לאחריו, במהרה 

בימינו".

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש: 
שתכננתם לצאת עם המשפחה לפארק, הלא בין הזמנים כעת, אבל איך הוצאתם 
את האף מהבית וראיתם כמה חם בחוץ, חזרתם בכם תוך שכנוע עצמי ש"הכי טוב 

בבית".

יצירתיות מתפרצת

חמש יחידות // חנני בלייך
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 אחרי שנה ארוכה של לימוד ועיון, הבחורים שופכים יצירתיות החוצה. הבמה בישיבת
"נתיבות החכמה" השבוע



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

בכשרות              באריזה עם פס הזהב

עד

איך ליהנות 
 מסנדביץ' 
 טרי וטעים 
גם לאחר זמן?

יש לקלות מעט את הלחם 

במצנם, סמוך ככל הניתן 

להכנת הסנדביץ'. הקלייה 

תגרום ללחם להיות פריך יותר 

וגם תשביח את טעמו.
עטפו את הטוסט בניירהטוסט?על טריות וחום איך לשמור

 
סופג ולאחר מכן בנייר כסף.
 

מהפריכות.מהלחם לספוג לחות ולאבד החום והנייר הסופג ימנע נייר הכסף ישמור על 
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אחד  למנויי  מבצע  גדול  רעש  בקול  פורסם  לאחרונה 
העיתונים במחננו, שבו מנוי שיעלה בהגרלה יוכל להיכנס 
ועוד  קידישיק/גל-פז  מסניפי  לאחד  המשפחה  בני  עם 
דקות  חמש  ובמשך  יופעל,  העצר  שעון  נבחרות,  חנויות 

תמימות יאסוף ויעמיס עוד ועוד מכל הבא ליד!
וואו! איזה מבצע! רבים וגם טובים, במיוחד הצעירים 
שבינינו, שפשפו עיניים למקרא המבצע והתחילו לחלום 
ולפנטז אילו רק היו זוכים... כשהם מדמיינים אלו מוצרים 

הם היו מורידים מהמדפים להנאתם הרבה.
הרבה  מבצע  כולנו  עם  עשה  שה'  הוא,  שמדהים  מה 
עצר  בלי שעון  לנו את ההזדמנות,  נתן  טוב, כאשר  יותר 
ובלי הגבלה של חמש דקות, לא ברשת קידישיק או גל-
פז בלבד, לאסוף ולהעמיס מכל הבא ביד, מצוות ומעשים 
טובים, או סתם ידע ותבונה ויכולת לפתח כישורים שונים 

ומגוונים, שכולנו יכולים להעמיס ולארוז להנאתנו.
נגלה  והתבוננות,  יצירתית  מחשבה  מעט  בעזרת 
שהעולם הוא כמו סופרמרקט ענק, עם מגוון בלתי נדלה 
מחיר  תג  אמנם  יש  והרמות.  הסוגים  מכל  מוצרים,  של 
שמוצמד לכל מוצר, אבל לא מדובר בכסף, אלא במטבע 
מחשבתית  השקעה  קצת  מאתנו:  ואחד  אחד  לכל  שזמין 
שזה  למרות  הרחוק,  לטווח  לנו  שטוב  במה  לבחור  כדי 
ומוכנות להשקיע מה  ונוח בטווח הקצר,  נעים  לא תמיד 

שנדרש כדי להוריד את המוצר מהמדף.
אם רק נצליח להתעלות ולצאת מבור שאון ומטיט היוון 
ונפסיק להתעסק כל הזמן במחשבות מדכאות על מה שאין 
הבלתי  וההשוואות  החשבונות  את  נעצור  רק  אם  לנו; 
פוסקות בינינו לבין האחרים; נופתע לגלות שבחוץ השמש 
זורחת במלוא תוקפה והדרה, ועולם ומלואו משתרע שם 

ומזמין אותנו לכבוש ולהפריח אותו.
שיש  למעלות  קשר  ובלי  הבדל  שום  בלי  כולנו,  בפני 
אנו  שבהם  רבים  תחומים  פתוחים  לנו,  שאין  או  לנו 
נוכל  תמיד  מפריע.  באין  ולהתקדם  להתפתח  יכולים 
חדשים  התעניינות  ותחומי  מוכרים  לא  נושאים  למצוא 
הידע.  את  בהם  ולהרחיב  ולחקור  ללמוד  יכולים  שאנו 
נוכל לגלות כישרונות ומיומנויות שאפשר לפתח ולטפח. 
ואין  להיווכח עד כמה המרחבים פתוחים בפנינו  מבהיל 
העקשנות  מלבד  בדהרה,  קדימה  לנוע  מאתנו  שמונע  מי 
תקועים  ולהישאר  מסוימת  אחת  בנקודה  להתמקד  שלנו 
במקומות שבהם אין לנו מעבר והדרך אינה פתוחה בפנינו.
גם מי שאין לו כסף בשפע ואינו חכם ומלומד יתר על 
המידה, יכול תמיד להשקיע בשיפור הקשר עם בני ביתו 
עלינו  הבאים  החופש  בימי  עכשיו  במיוחד  סובביו,  ועם 
לטובה. לא משנה עד כמה ירוד מעמדנו, תמיד נוכל לפתח 
אדם  לכל  פנים  להאיר  ללמוד  חיינו,  הליכות  את  ולשפר 
ולהיות אדיב יותר כלפי הזולת. כתוצאה מכך תהיה רוח 
בעיני  וחסד  חן  גם שנמצא  ונרוויח  הימנו,  נוחה  הבריות 
טובה  מילה  ולומר  להחמיא  להתרגל  אפשר  רואינו.  כל 
לאלו שחלשים מאתנו )למעשה, גם לאלה שחזקים מאתנו 
פי כמה!(, ולקבל כל אדם באשר הוא בסבר פנים יפות. 
לא משנה מה מצבנו הרוחני או מעמדנו החברתי, תמיד 
נוכל לכבד בכוס שתיה את זה שאוסף כסף בבתים בשעות 
הערב, להציע עזרה למי שמחפש ספר, להחזיק את הדלת 

למי שמגיע אחרינו, או סתם לחייך לזולת, בלי מילים.
גם מבחינה רוחנית, מדהים ומבהיל לגלות כמה מצוות 
אנו יכולים לקיים במהלך היום, לקטוף 'יהלומים' על ימין 
לטייל  יכולים  אנו  ממש.  ושעל  צעד  כל  על  שמאל,  ועל 
ה',  מעשיך  רבו  מה  נחשוב:  ואם  מהמם,  מנוף  וליהנות 
על  שכר  נקבל  ה'!  ברא  ויפהפיים  נפלאים  נופים  איזה 

כשרות  על  הקפדה  מברכים,  ממילא  שאנו  ברכות  כך. 
המאכלים, מחשבות על הימנעות מעבירות שממילא אין 
בדעתנו חלילה לעבור, שמירת העיניים והמחשבות ועוד. 
כל אחד מאתנו יכול, למשל, להיכנס למניין שמתפללים 
לב  לשים  סתם  או  הש"ץ,  בחזרת  אמנים  לענות  שחרית, 
זה  כמה  רבה.  שמיא  יהא  ואמן  אמן  עניית  על  ולהקפיד 
שווה? הנה מה שאמרו חז"ל: "כל העונה 'אמן יהא שמיה 
רבא מברך' בכל כחו קורעין לו גזר דינו... כל העונה אמן 
בכל כוחו, פותחין לו שערי גן עדן..." )שבת קיט, ב(. אמן 
אחד ויחיד על ברכה שהזולת מברך, יכול לשנות את מזלנו 

ואת חיינו.
בעצם, אין גבול למצוות שאדם יכול לקיים בעולם הזה, 
ולּו  מעשה,  כל  על  שנקבל  השכר  בגודל  מושג  לנו  ואין 

הקל ביותר.



אם זה כה פשוט ונכון, מדוע באמת אנו לא מרגישים את 
ה'וואו!' על הדקות היקרות שה' נתן לנו, מדי יום ביומו, 
השגרה  השגרה.  היא:  התשובה  ארוכות?  שנים  במשך 
דבר,  מכל  הריגושים  את  לאבד  לנו  הגורמת  השוחקת, 

אפילו אם זה יהיה המצרך היקר והאהוב ביותר.
כל דבר חדש, מרגש ומלהיב. לא רק בעיני ילד שמקבל 
שמקבלת  ילדה  רק  לא  חדש,  קסקט  או  חדשים  אופניים 
שמלה חדשה או נעליים חדשות, אלא גם אנשים מבוגרים 
את  מכיר  לא  מי  חדשים.  מלבושים  או  חפצים  שקונים 
עושים  הביתה,  מגיעה  חדשה  ספה  שכאשר  התופעה 
לא  ילד  אף  החדשה  הספה  "על  כללים  קובעים  תקנות, 
מלוכלך  יישאר  לא  לעולם  החדש  "המטבח  ידרוך...", 
הכללים  המקרים  ובמרבית  וכהנה,  וכהנה  בלילה..." 
או השניה שהם מתלכלכים.  הראשונה  לפעם  עד  תקפים 
יש לי חבר, שכאשר הוא מקבל רכב חדש, הדבר הראשון 
שהוא עושה זה ללכלך את המכונית כהוגן, כדי שלא יהיה 
עבד נרצע לניקיונו של האוטו. יש שעושים כן עם נעליים 
חדשות ושאר בגדים, כדי להיות משוחררים מהדאגה על 
וזה  מבורכים  והשגרה  ההרגל  אלה,  בכל  החדש.  הדבר 

משחרר מהעול והשעבוד לדאוג ולשמור על ה'חדש'.
שם  לב,  ותשומת  השקעה  שצריכים  בדברים  אבל 
השגרה בעייתית, וצריכים לחפש רעיונות ועצות יצירתיות 
איך להתרענן ולהתלהב כל פעם מחדש. זה נכון בזוגיות, 
בקשר עם הילדים, ובכל מה שקשור לרוחניות ולעבודת 
"היום  נאמר:  המצוות,  וקיום  התורה  בלימוד  אפילו  ה'. 
בעיניך  יהיו  יום  "בכל  ודרשו:  מצוך",  אלקיך  ה'  הזה 
דברים  )רש"י  עליהם"  נצטוית  ביום  בו  כאילו  חדשים 
החסידות  מן  חוזק  "אין  ה'רוקח':  דברי  ידועים  טז(.  כו, 
בתחילתו" )ספר הרוקח, בהקדמה(. אין כמו ההתלהבות 

הראשונית של דבר חדש.
המתנה הטובה ביותר, תרגש כשהיא מגיעה פעם לכמה 
היא  וקבועה,  תמידית  להיות  הופכת  היא  כאשר  זמן. 
את  שמסביר  סופר'  'חתם  יש  בעינינו.  ערך  כל  מאבדת 
מה שאומרים כאשר מישהו קרוב אלינו ל"ע נפטר לבית 
)עיין איוב  ה' מבורך"  יהי שם  וה' לקח  נתן  "ה'  עולמו: 
א, כא(, דהנה כשיש לאדם מתנה טובה קבועה, הוא לא 
יודע להעריכה  והוא לא  גדולה היא המתנה  מרגיש כמה 
זה.  את  מפסידים  שלא  עד  לקח",  "ה'  של"ע  עד  כראוי, 
השבח  את  מביעים  אנו  יקירנו,  פטירת  עם  דווקא  ולכן 
בערך  מכירים  אז  רק  כי  לנו,  נתן  שה'  מה  על  וההודאה 

המתנה שה' נתן לנו.
הזמן  של  היקרה  המתנה  את  אבל  ויצילנו,  ישמרנו  ה' 
להפסיד  עומדים  שחלילה  אלה  המובן  במלוא  מכירים 
עד  ותבינו  ל"ע,  נגזר  שדינו  חולה  עם  פעם  דברו  אותו. 

כמה זה נכון.
כמה  ונתבונן  הבה  להמתין?  עלינו  למה  אפוא,  כן  אם 
ולהבין,  לחשוב  ראש  לנו,  נתן  שה'  המתנות  גדולות 
לשמש  ידיים  לדבר,  ופה  לשמוע  אוזניים  לראות,  עיניים 
זה  למקום!  ממקום  ולהתנייד  ללכת  ורגלים  עצמנו  את 
להיטיב  יכולים  אנו  כמה  ונתבונן  הבה  מובן מאליו!  לא 
עם עצמנו, עם משפחתנו וילדינו האהובים, אם רק נפעיל 
שעון עצר ונקדיש לכך דקות אחדות מדי יום, דקות שה' 
נתן לנו! הבה וננצל את הזמן היקר שיש לנו כדי להרבות 
פעלים לה' ולתורתו, לבנות את עצמנו ולשפר את איכות 

חיינו, לטובתנו ולטובת הדורות הבאים אחרינו.

לא יאומן כמה אנו יכולים לשפר את איכות חיינו, ואת חיי משפחתנו וילדינו האהובים, אם 
רק נקדיש לכך דקות אחדות מדי יום, דקות יקרות שה' נתן לנו!

מתנות גדולות
הרב אהרון פרידמן

במחשבה תחילה

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

זה הזמן לחזק את הקשר עם ילדינו ובני משפחתנו. משפחה חרדית בחופש              )צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(





ט"ו אב תשע"ו 1019/8/16

בקריאת התורה של שבת זו, ישנן שתי הוראות שלכאורה 
סותרות. האחת מופיעה בפרשה, והשנייה בהפטרה. בפרשת 
בדורות  מאוד  נחוצה  שהייתה  אזהרה  מופיעה  השבוע 
ְוֶאת  ַהֶּׁשֶמׁש  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַהָּׁשַמְיָמה  ֵעיֶניָך  ִּתָּׂשא  "ֶפן  קודמים: 
ַהָּיֵרַח ְוֶאת ַהּכוָֹכִבים ּכֹל ְצָבא ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם". 
זרה, על כך כבר הזהירה  אין פה אזהרה לא לעבוד עבודה 
שעלולים  דברים  על  מהסתכלות  מזהיר  הכתוב  התורה. 
להביא לחטא החמור של עבודה זרה. תיזהר כשאתה מסתכל 

לשמיים, זה נראה מרשים, אבל אתה עלול לטעות!
בהוראה  מסתיימת  דווקא  ַעִּמי"(  ַנֲחמּו  )"ַנֲחמּו  ההפטרה 
ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרוֹם  "ְׂשאּו  הפוכה:  לגמרי  שנראית 

ֵאֶּלה". תסתכלו לשמיים. למרום. תראו מי ברא את הכול! 
זה  האם  לא?  או  לשמיים  להסתכל  האם  פה?  קורה  מה 

מעורר לאמונה או חלילה להיפך? 
דווקא  שמימיים,  דברים  נשגבים,  דברים  בהרבה 
גם  סכנה.  בתוכו  נושא  גבוהה,  בהשגה  לזכות  הפוטנציאל 
התורה עצמה, שחז"ל קוראים לה "סם חיים", יכולה להרוג. 
אם האדם לא עוסק בה כראוי, אז – "נעשית לו סם המוות". 
מאחורי  עומד  מי  לראות  אפשר  לשמיים  כשמסתכלים 
כל התמונה הנפלאה שאנו רואים. מי ברא את השמש, את 
הירח, את הכוכבים וכל צבא השמים. אפשר לראות "מי ברא 
לקחת  גם  יכולה  גבוה,  לכיוון  כזו,  הסתכלות  אבל  אלה". 
הפיזי  לגמרי, שליליים, של הערצת  לכיוונים אחרים  אותנו 
המבט  את  ולעצור  לשמים  להסתכל  יכול  אדם  והמוחשי. 
שלו בשמש, בירח, בכוכבים ובמה שמסביב להם. הכוחות 
המרשימים האלו עלולים למנוע ממנו לראות את מי שעומד 

מאחורי כל זה – את "מי ברא אלה".
שכל  רואים  לעומק,  באמת,  המציאות  על  מסתכלים  אם 

פרט בבריאה מספר לנו מי הוא זה שברא אותה.
 

לא  קיים  נכון,  למבט  התורה  של  התדרוך  הנראה,  כפי 
ודבר  דבר  כל  על  אלא  והירח,  על השמש  רק כשמסתכלים 
גדולים  ובפרט כשמסתכלים על היצורים היותר  בבריאה – 

וחשובים בבריאה: בני האדם. 
לקדושה  לזכות  האדם  בני  של  הרצון  דווקא  לפעמים, 
ולקרבה אלוקית, הוא זה שמוביל אותם לבלבול ולתוצאות 
מסוכן  הבלבול  יותר,  עוצמתית  שהקדושה  ככל  הרסניות. 
יחידים  של  בתופעות  נתקלים  אנו  פעמים  מעט  לא  יותר. 
את  להפוך  נוטים  לב  משים  שבאין  ציבור  של  ולפעמים 

האלוקי לאנושי ואת האנושי לאלוקי. 
תמיד יהיה מי שיטען טענה שטותית ופורקת עול ויאמר: 
"אם כך, אם הקדושה מסוכנת, אז בשביל מה לקחת סיכון? 
עדיף לא להתקרב...". הרב דסלר זצ"ל מתאר מכתב שכתב לו 
תלמיד ישיבה בו הוא שואל אותו על כך: "אם לא זכה אדם 
הלומד תורה והיא נעשית לו סם המוות", כתב לו התלמיד, 
הזה  ה'מסוכן'  למקום  להגיע  מה  בשביל  מלכתחילה,  "אז 
בספר   – )ולנו  לו  משיב  דסלר  הרב  מדרש?".  בית  שנקרא 
"מכתב מאליהו"( שפשוט וברור שמי שאינו מתקרב בכלל, 
הרי הוא מפסיד את חייו וניזון מסם המוות. כשחז"ל אומרים 
סם  לו  נעשית  זכה  "לא  הוא  אם  תורה  שלומד  אדם  שגם 

המוות", הם מחדשים לנו שאפילו אדם הנמצא תדיר בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות, יכול להגיע למצב של לא זכה ואז 
התורה עצמה הופכה להיות לו סם המוות. העצוב הוא שמה 

לו  קרה  לו ממילא בשבתו בחוץ,  קורה  היה  שבטוח-בטוח 
בסופו של דבר בשבתו בפנים.  



נעימים  בתקופה האחרונה התפרסמו כל מיני מקרים לא 
שהתרחשו גם בבית ספרנו. "לחכימא, די ברמיזא". יש את 
אלו שנכנסים לפרטי פרטים ונהנים לפרסם, כביכול ברמיזא, 
על  להבינם  כדי  חכימא  להיות  צריך  לא  שממש  פרטים 
בורים. הם תמיד טורחים לציין שמחמת "צנעת הפרט" עליה 
אשרי  שבמעט"...  "מעט  רק  מפרסמים  הם  מקפידים,  הם 

המאמין. 
אבל יש סוג אחר, כאלו שעומדים בכאב מן הצד ומוצאים 
את עצמם שוב ושוב בתפקיד ה"דובר". הם טורחים להסביר 
לאלה ששואלים אותם על כך )ולמעשה גם לעצמם( שזה "לא 
כולם", ובכלל, סטטיסטית הרי ברור ש"אצלכם החילונים" 

זה קורה הרבה הרבה יותר. 
כדי לדברר נכון פרשות מסובכות כאלו, לא צריך להתעמק 
בפרשות  היטב  לעיין  אלא  המידה,  על  יתר  ובפרטיהן  בהן 
התורה ולראות שגם על התופעות שהתגלו לאחרונה, כרגיל, 
התורה היא זו שדברה ראשונה. המקרים המצערים רחוקים 
הם  הנכון:  ההיפך  נחיצותה,  ועל  מציאותה  על  מלפקפק 
לעומק  פרשותיה  את  ללמוד  יותר.  בה  לעיין  לנו  קוראים 

ולזהות את התשובות האמתיות שהיא מספקת. 

בהרבה דברים נשגבים, דברים שמימיים, דווקא הפוטנציאל לזכות בהשגה גבוהה, נושא בתוכו 
סכנה. גם התורה עצמה, שחז"ל קוראים לה "סם חיים", יכולה להרוג  אם האדם לא עוסק בה 

כראוי, אז – "נעשית לו סם המוות" 

שוב נחשפה פרשה חדשה

"כשמסתכלים לשמיים 
אפשר לראות מי עומד 

מאחורי כל התמונה 
הנפלאה שאנו רואים. מי 

ברא את השמש, את הירח, 
את הכוכבים וכל צבא 

השמים. אפשר לראות "מי 
ברא אלה". אבל הסתכלות 

כזו, לכיוון גבוה, יכולה 
גם לקחת אותנו לכיוונים 
אחרים לגמרי, שליליים, 

של הערצת הפיזי והמוחשי"
israel2meir@gmail.com :לתגובות

זה
גני

ן 
עו

 ט
ור

מד
ה

ישראל מאיר

אפשר לראות מי ברא את השמש, את הירח, את הכוכבים וכל צבא השמים



המבצע יתקיים בין התאריכים 11.8-29.8 בימים א׳-ה׳ לא כולל 14.8.
התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון, ט.ל.ח.

מרככים וזוכים!

 קונים
2 מרככי כביסה סנו 
מקסימה ושומרים 

הוכחת קנייה

 מתקשרים
לטלאול
המבצע

03-9411411

 עונים
נכון ומהר 

על 3 שאלות 
טריוויה

וזוכים!
המשתתף שענה נכונה 
בזמן הקצר ביותר יזכה 

SAMSUNG במכונת כביסה

מרככי כביסה סנו מקסימה • מבשמים בעוצמה לאורך זמן • מרככים ושומרים על הבגדים

קונים 2 
מרככי כביסה 
סנו מקסימה 
 ויכולים לזכות 

בכל יום במכונת 
 SAMSUNG כביסה

במתנה!

03-9411411
חייגו עכשיו: 
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מפתח האושר

הרב אבנר קוואס

כשהרב דסלר זצ"ל היה מקדש חתן וכלה, הוא היה נכנס 
לחופה ואומר להם: "היזהרו יקרים, שתמיד תשאפו להשביע 
נחת זה לזה, כאשר תרגישו בכם בשעה זו. ודעו אשר ברגע 
זה מזה, הנה כבר אושרכם מכם  שתתחילו לדרוש דרישות 

והלאה".
בזוגיות  ההשקעה  מסתלק!!!  האושר   - דרישות  כשיש 
עייפים מאד.  מתחילה כשצריך להתאמץ, אפילו אם אתם  
ההערכה ההדדית ניכרת מתי שקשה, דווקא אז אתם הופכים 

להיות הנותנים האמיתיים. 
מגיע  הבעל  של  האמיתי  ההשקעה  שמבחן  לדעת  צריך 

לאחר שאשתו יולדת. 
נתאר לעצמנו שבלידה הראשונה נולד לה תינוק במשקל 
5 קילו! זה לא תינוק, זה 'בומבה צּור'... מיד אחרי הלידה 
ימים הוא הולך לגן  לו טיטול מקסי, ואחרי שלושה  שמים 

חובה... 
ואיך היא נראית אחרי שלושה ימים? היא שוכבת תשושה 
ואומרת  אליה  ניגשת  הראשית  והאחות  יולדות,  במחלקת 
בית  לא  זה  פה  יולדות,  של  תור  כאן  יש  קומי,  גברת,  לה: 

הבראה... 
היא קמה, לובשת חלוק, אוחזת את התינוק ביד אחת, תיק 
ביד השניה, וצ'ק של הביטוח הלאומי בין השיניים. בדרכה 
התינוק  לה:  ואומרת  הראשית  האחות  לה  קוראת  החוצה 

שלך אוכל 60CC מטרנה כל שלוש שעות... 
אוכל  אכן  שהתינוק  מגלה  היא  הביתה  מגיעה  כשהיא 
הבולמוס  את  קיבל  הוא  דקות...  שלוש  כל  אבל,   ...60CC
של אבא שלו... היא מכינה לו בקבוק אחרי בקבוק עד שהוא 
נראה כמו בלון, הראש נמצא בסל-קל והגוף נשפך החוצה...  
נתאר לעצמנו שאחרי שבוע התינוק נרדם בעריסה בחצות 
לילה. היא מתחננת אליו: תן לאמא שלך לישון שש שעות 

רצוף, בסדר?! 
אפילו את החלוק לפיג'מה לא היה לה כח להחליף, והיא 
נכנס  בעלה  רגע  באותו  כוחות.  באפיסת  המיטה  על  נפלה 
הביתה כשהוא עייף ומותש, וכולו רועד כמו הקונגו שעליו 
הוא עבד כל היום, וגם הוא נפל על המטה עם הסרבל ונעלי 

העבודה...   
לאחר כשעה ורבע התינוק הכריז על הפסקה... הוא השמיע 
קול קצר: וופ. שניהם שמעו אותו... הבעל אמר לעצמו: זה 
עושה  המכונה  לעצמה:  אמרה  והיא  השכנים.  של  החתול 
מהחושך,  אנשים  קמים  שלא  לב  שם  כשהתינוק  סחיטה... 
אי  כבר  עכשיו  וואאאוו...  ודציבלים:  אוקטבה  העלה  הוא 
אפשר לומר שזה חתול... הבעל קיבל צעקה מאשתו: קום, 
התינוק ֶשְלָך בוכה, ואתה ישן כמו פגר? והוא ענה לה: זה 

התינוק ֶשָלך, לא רק ֶשִלי! 
אחרי הדיון בנושא "מי יותר חזק", נגמרו לבעל התירוצים. 
וכשלגבר אין יותר מה לענות הוא נהיה דתי וחוזר למקורות. 
והקריא  יחליט...   הפסוק  נחליט,  לא  אנחנו  לה:  אמר  הוא 
ַוֲעַצת ה': ִהיא  פסוק מן התנ"ך: 'ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש, 
ָתקּום!' את שומעת, כתוב: ִהיא ָתקּום! והיא ענתה לו: גם 
תּוב: 'ַוֲעַצת ה' ִהיא - ָתקּום!' - תקום  לקרוא אתה לא יודע? כַּ
מהבכי  שהתינוק  עד  ישיבה...  שם  נפתחה  בקיצור,  אתה! 

נהיה כחול... 
יכול  לא  בעל  אף  מתעקשת,  שכשאשה  הוא  ידוע  דבר 

עליה. הוא נשבר, וקם להכין את המטרנה... 
מהמיטה  קופץ  בוכה  שהילד  ששומע  מי  זה  אוהב  בעל 

ומטפל בילד ונותן לאשתו להמשיך לישון.

וכמו שלמדנו במאמר הקודם האהבה היא תולדת הנתינה. 
כלומר, האהבה היא פונקציה של השקעה ובזה היא נמדדת. 
הרי  שנה,  בו  השקיעה  והיא  שנה  באשתו  השקיע  בעל  אם 
והיא  שנים   10 בה  השקיע  הוא  ואם  שנתיים.  בת  אהבתם 
מכאן,  יוצא   .20 בת  אהבתם  הרי  שנים,   10 בו  השקיעה 
שהאהבה בגיל 70 גדולה מהאהבה בגיל 20 כי יש כאן 50 
יותר  יש   70 שנים של השקעה הדדית. אפשר לומר שבגיל 

אהבה.
היא  האמיתית  האהבה  מחודשת.  להבנה  הגענו  וכעת 
ידידות עמוקה בין שניים שהולכת ומתעצמת במשך השנים. 
ְוָהיּו  ְּבִאְׁשּתֹו,  "ְוָדַבק  בעולם:  הראשון  מהזוג  למדנו  וכן 
ְלָבָׂשר ֶאָחד". לא כתוב: 'והרי הם בשר אחד', אלא: "ְוָהיּו", 
זוהי עבודה של ָׁשִנים. אם יבוא אדם ויאמר לנו אחרי שנה 
של נישואין שהוא אוהב את אשתו, נוכל רק לחייך ולקוות. 
אבל אם הוא יאמר זאת לאחר 10 שנות נישואין נוכל גם 

להאמין לו.
קוראים יקרים, בעל ואשה נמצאים במצב של התחייבות. 
אופיו האמיתי של האדם נמדד בעיקר כאשר הוא מתחייב 

ולאו דווקא כאשר הוא מתנדב. 

שפע הפרנסה תלוי באשה

הרבה אנשים שואלים אותי: למה אין לי כסף, למה אני 
מרוויח הרבה ומפסיד כפליים...? ואני משיב להם בשאלה 

נגדית: את אשתך, אתה מכבד??? 
שהבעל  הכבוד  של  פונקציה  הוא  בבית  הפרנסה  שפע 

מי שרוצה להתעשר שיכבד את  חז"ל:  נותן לאשתו. אמרו 
אשתו! כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו! אתה תצחיק ותשמח 
אותה במשך היום, ובלילה תספור דולרים. הצינור שמוריד 
הצינור  שמחה  כשהיא  האשה.  דרך  עובר  הבית  אל  שפע 
לראות  יכול  אדם  כל  סגור!  הצינור  בצער  וכשהיא  פתוח, 
ולחוש בעצמו שכשהאשה שמחה ועליזה, היום מוצלח יותר 
והתוכניות זורמות. ואם היא עצובה, אפילו המסמר שרוצים 

לדפוק בקיר מתעקם, והפטיש... על האצבע. 
את  לו  תני  הקב''ה,  את  מייצג  זכרי שבעלך  יקרה,  גברת 
הכבוד המגיע לו. בדרך כלל, כשהוא חוזר בערב, את כבר 
סיימת את היום, ואת עייפה ומותשת. הוא דופק בדלת, פותח 
ואומר: שלֹום... והוא שומע: לֹום, לֹום, לֹום... אין קול ואין 
עונה, אין מי שיקבל את פניו. אם ראש הממשלה היה עומד 
מחוץ לבית ודופק בדלת, האם היית מקבלת את פניו באופן 

הזה? 
י  ֲאחּתִֹ ִלי  ִּפְתִחי  דֹוֵפק  ּדֹוִדי  "קֹול  השירים:  בשיר  כתוב 
אחותי  לך  וקורא  בדלת  דופק  בעלך  ַתָמִתי"  יֹוָנִתי  ַרְעָיִתי 
רעייתי... בהמשך כתוב: "ַקְמִתי ֲאִני ִלְפת ח ְלדֹוִדי" אני ולא 
אחרת. ובמקום לפתוח לו, היא צועקת לבן שלה: לך תראה 
אם זה הוא. גברת, המלך מחכה בחוץ ואת אומרת: לך תראה 
אם זה הוא?!... די לך שהוא עומד בפתח וקורא לך: אשתי... 
את מזנקת מהספה ואומרת לו: הנני! במקום זה היא אומרת: 

אינני... הוא אומר לה: באתי... והיא אומרת לו: חבל... 
תני לו את הכבוד המגיע לו! תפישת היהדות היא שהיחס 
שישנו בין בעל ואשה, צריך להיות דומה ליחס שבין הקב''ה 
כיצד  זו,  תפישה  לפי  רק  נחיה  אם  לרגע,  נדמיין  לשכינה. 

ייראו חיינו?

  האהבה היא תולדת הנתינה. כלומר, האהבה היא פונקציה של השקעה ובזה היא נמדדת
האהבה האמיתית - היא ידידות עמוקה בין שניים שהולכת ומתעצמת במשך השנים

אמצע הלילה, התינוק בלול בוכה. מי יקום אליו?



SUMMER

1-599-500-455

קיץ     מרענן

רבי  רח’   - בני ברק   • ישראל 20  נשרים 22, מלכי  כנפי  ירמיהו 58,  ירושלים - 
עקיבא 123 • אשדוד - רובע ז’ מרכז מסחרי ישועת-חיים • מודיעין עילית - מרכז 
עילית, שד’ יחזקאל 2 • בית שמש - נחל ניצנים 8 • חדש! חיפה - ארלוזורוב 7

בכפוף לתקנון. בתוקף עד ר״ח אלול תשע״ו. מהפריטים המשתתפים במצבע. ט.ל.ח

חליפות
נוער

מכנס
כותנה

חולצות
Keoxx

שרוול קצר

 מכנסיים 
מעורב צמר

159 ₪

350 ₪

99 ₪

79 ₪
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יש מקרים שבהם אנחנו, בחינוך הילדים, חייבים לבחור - מה לעשות - בין הרע 
לרע יותר  במקרים האלה, הכי טוב הוא פשוט לתת בהם אמון מלא ולתת להם 

להרגיש את זה  התוצאות, פשוט לא ייאמנו

החופש להאמין

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

לאחת  הגיע  אחד,  שווער(  להיות  )מיועד  מל"ש 
הישיבות המובחרות, ואמר לראש הישיבה: הראה נא 

לי את בחיר-בחירי-הבחורים, ואקחנו לבתי. 
לו על  ואחר הצביע  בו ראש הישיבה בעיון,  הביט 
ערימת  כשלפניו  היושב  מדאורייתא  צו"לניק  בחור 
עשרה,  "מה  הישיבה.  ראש  הכריז  "עשרה",  ספרים. 
הוא מעשרה הצדיקים שבדור?" שאל המל"ש בחוסר 
מה  "לא,  הרב.  לו  הבהיר  מיליון",  "עשרה  הבנה. 
פתאום", נבהל האיש. "טוב, אז יש עוד אחד, גם הוא 
הבחורים,  אחד  על  הישיבה  ראש  לו  הצביע  בסדר", 
היושב כשלפניו ערימה בינונית של ספרים. כמה? שאל 
לי רק חצי  האיש. שני מיליון, הייתה התשובה. "יש 
שאל  מיליון?"  "חצי  בייאוש.  האיש  אמר  מיליון", 
של  הבחור  ימים.  שלושה  תמתין  "אז  הישיבה,  ראש 

החצי מיליון נמצא בצפון"...
 

עדיף  ולטייל,  לצאת  רוצה  הנוער  בעיצומו.  החופש 
בלוויית חברים/ות, וכמובן ללא השגחת מבוגר )הורים 
להסכים,  נאלצים  עצמם  את  מוצאים  ההורים  למשל(. 
העלולות  הגשמיות  מסכנות  הן  דאגה.  מלא  כשהלב 
הילדים  עלולים  אליהן  רוחניות  מסכנות  והן  לקרות, 

"הגדולים" להגיע.
ולשתיהן  בעניין,  לאחרונה  אליי  הגיעו  שאלות  שתי 

עניתי את אותה התשובה.
"הבחור שלי בן שמונה עשרה", שואלת ג. מהמרכז. 
"הוא רוצה לנסוע עם חברים לצפון לשלושה ימים. יש 
וכו',  בקיאקים  לשוט  רוצים  הם  מאורגן.  מסלול  להם 

אבל אני מאוד מפחדת". עד כאן דברי האם.
יש  במשפחה  מסובך.  יותר  המצב  ש.  משפחת  אצל 
לטיול  מתארגנים  הם  מהדרך.  ירדו  שקצת  בנים  שני 
משותף עם בן דוד מבית פשרני במיוחד. את בת הארבע 
הבנים  שני  אבל  לעצור,  מצליחה  עדיין  האמא  עשרה 
הוא  המשפחה.  של  ה"צדיק"  שהוא  נוסף,  לבן  מחכים 
לומד בישיבה מצוינת, והם רוצים לסחוב אותו לטיול, 
"חנון",  כל-כך  יצא  ולא  העיניים"  את  קצת  "שיפתח 
כלשונם. בת הארבע עשרה, מציינת האמא, לא מדברת 
היא  איך  יודע  ומי  לנסוע.  עליה  שאסרתי  מאז  איתי 

מתכננת "לנקום" בי על האיסור.
ואנחנו  לאנשהו,  לנסוע  רוצה  גדול  כשילד  ובכן, 
אתה  לו:  אומרים  בעצם  אנחנו   - לו  מסרבים  ההורים 
חלש, אתה לא מסוגל, אנחנו לא סומכים עליך. ומאותו 
יעשה  הוא  הזה,  המסר  את  לו  משדרים  שאנחנו  הרגע 
ולכן,  חזק.  כן  שהוא  ולעצמו  לנו  להראות  כדי  הכל 
אני שואל את  לילד את ה"לא" רבתי,  עונה  לפני שאני 
עצמי: רגע, אם אאסור עליו לנסוע, הוא באמת לא ייסע, 
לו  הצבתי  ובעצם  דבריי  על  לעבור  לו  גרמתי  שרק  או 
גבול שהוא לא יכול לעמוד בו )כפי שהסברנו במדורים 

הקודמים(.
אז  וגם  רשות,  ללא  ייסע  כן  הילד  המקרים,  ברוב 

הנסיעה שלו תהיה לאורך כל הדרך מהמקום של "אני 
לא  ההורים  צריך.  אני  מה  בדיוק  יודע  אני  כי  נסעתי 
הם  שטויות.  עושה  שאני  חושבים  הם  אותי.  מבינים 
חושבים שאני תינוק. עכשיו אני אראה להם בדיוק למה 

אני מסוגל, ומי באמת עשה כאן את השטות"...
את אותה מחשבה חשבתי גם אני עצמי כבחור צעיר. 
כשפניי  "ליבוביץ",  של  שקית  כשבידי  מהבית  יצאתי 
מועדות ל...ארצות הברית! תוך שלושה ימים כבר הייתי 
יודע היכן הייתי. ההיגיון שלי  חזרה בארץ כשאיש לא 
של  רשותם  את  אשאל  שאם  ידעתי  מאוד:  פשוט  היה 
הוריי, התשובה בוודאי תהיה: מה? אתה?! אין על מה 

לדבר! ולכן החלטתי קודם לנסוע ואחר-כך להודיע...
יעצתי   - שלך  עשרה  הארבע  בת  עם  מדברת  כשאת 
שלא  ממנה  שהבנתי  אחרי  הפרק,  מתחילת  אם  לאותה 
הולכים  והילדים  המתוכנן  הטיול  מכל  סכנה  נשקפת 
למקום בטוח - את שואלת אותה אם היא רוצה לנסוע. 
כסף  לה  ונותנת  לה  מאפשרת  ואת  תרצה,  כמובן  היא 
לבלות. יחד עם זאת, כשאת נותנת לה את הרשות, את 
גם נותנת לה את כל האמון בכך שאם היא נוסעת - את 
סומכת עליה, כי היא ילדה טובה ואחראית. ואת תראי 
שהבת שלך תיסע ותייצג אותך. כשאנחנו שולחים ילד 
יהיה  הוא  וגם  אתו,  שאנחנו  ירגיש  הוא  אמון,  מתוך 

איתנו ולא נגדנו, וממילא גם ייצג את העקרונות שלנו.
כששולחים ילד מתוך אמון שהוא יהיה בסדר, לא רק 

שהם  כולם  על  ישמור  גם  הוא  אלא  בסדר  יהיה  שהוא 
יהיו בסדר.

בישיבה  הבחרות:  מימי  קטן  אישי  סיפור  ושוב 
לצפת.  לנסיעה  בחורים  קבוצת  התארגנה  למדתי,  בה 
רשות  נטלו  לא  וכמובן  בסוד,  התארגנו  הבחורים 
מהצוות החינוכי. אני לא רציתי לנסוע בלי רשות, ולכן 
ניגשתי אל ראש הישיבה בו נתתי אמון מלא וסיפרתי לו 

שאני נוסע לצפת עם "החבורה הקדושה". 
ראש הישיבה אמר לי: "אני ממש שמח שאתה נוסע 
איתם, אתה בוודאי תשמור על האווירה, שלא יעשו שם 
שטויות". הרב כמובן המשיך "לא לדעת" מהנסיעה עד 
עצם היום הזה, מה שמראה שאכן האמון שלי בו היה 
על  העולה  ככל  עשו  הבחורים  נסיעה,  באותה  מוצדק. 
מילותיו  ואני,  ממש.  בהפקרות  נהגו  אף  וחלקם  רוחם, 
עליך"...  סומך  "אני  באוזניי  לוחשות  עדיין  הרב  של 
"אתה ודאי תשמור"... הרגשתי עמוק בתוכי את האמון 
שהרב נותן בי. לא זזתי כמלוא הנימה משום עיקרון או 
הרצון  כי  חש  אני  היום  עד  חונכתי.  עליהם  טוב  מנהג 
להשפיע ולקרב, נבט בי שם, באותם זרעי אימון שהרב 

הנביט בתוכי.
פנימי  קול  אותו  הכל  ככלות  אמון.  בילדים  תנו  אז 
ספקן ומבוהל שלא נותן אמון, הוא סוג של אמון ברע. 

לא חבל? 
שמחה ונחת! 

נסענו לצפת "החבורה הקדושה", וראש הישיבה סמך עליי שאני זה שאשמור על הרמה. סמטאות צפת



לתת לסלט טעם של גלילפתאום כל כך קליל

תוספת של בולגרית גלילית תשדרג את 
הארוחה שלך ברגע - לטעימה הרבה יותר!
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בצל סערת רפורמת שירות הרפואה הפרטית, 
התלווה יעקב אמסלם ליום עבודה עם העסקן 
הרפואי הרב בני פישר, יו"ר 'מגן לחולה'  בין 

טיפול בחולה לסידור ניתוח לחולה נוסף, פרס 
הרב פישר את משנתו במגוון תחומים  על 

רפורמת השר"פ: "פשוט אסון, טרגדיה. גורמת 
רק נזק. רפורמה שתחזיר את הרפואה בישראל 
עשרות שנים לאחור"  הלחצים מצד הרופאים: 
"רופא שמבקש שנפנה אליו חולים, מסומן אצלי 
בשחור"  וגם: כיצד הוא מודיע לחולה שמצבו 

סופני שקצרה ידו מלהושיע?  ראיון

ןמגן
יעקב אמסלם

הרב בני פישר במשרדו
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היחידה  המילה  זו  אוטוסטרדה. 
שלם  עבודה  יום  לתאר  המצליחה 
הרב  הרפואי  העסקן  של  בנוכחותו 
'מגן  ארגון  יו"ר  פישר,  בנימין 
התלווינו  שעבר  בשבוע  לחולה'. 
בבתי  היומיים  בסיוריו  אליו 

החולים, והאמת? די התעייפנו. 
פותחים  אנחנו  הבוקר  את 
הטלפונים  בירושלים.  וגן  בית  בשכונת  הצנוע  במשרדו 
גילה  פלוני, שני  רופא  על  מטרטרים: אחד מבקש לקבל מידע 
על  לחץ  להפעיל  מבקש  ושלישי  בבדיקותיו  שליליות  תוצאות 
רופא אלמוני שייעתר לקבל טיפול דחוף באופן מידי. אין רגע 
דל במשרדו. הרב פישר, או בני בפי מכריו, עונה ל-2 טלפונים 
בו זמנית כאשר בידו הפנויה הוא משרבט הוראות על גבי טפסים 
וארבעה  מחשבים  שני  ניצבים  מולו  אבי.  עוזרו,  יטפל  בהם 
רפואי  ייעוץ  החסד:  אימפריית  את  מנהל  הוא  דרכם  טלפונים 

לכל פונה. 
את הסיור המשותף אנחנו עורכים יממה טרם תחילת השביתה 
החולים  בבתי  השר"פ  רפורמת  על  במחאה  החולים  בבתי 
הציבוריים. הרב פישר, כך מסתבר, טעון בנושא הזה ולא מהסס 
להפנות כלפי משרד הבריאות ביקורת חריפה במיוחד, "אם זה 
היה תלוי בי, הייתי משבית את בית החולים גם למקרים דחופים. 
נערי  השפעת  תחת  הבריאות  משרד  המועדון.  את  שורף  הייתי 
האוצר, מחריב את הרפואה במדינה. גם אם צריך לתקן, זו לא 
הדרך. הרפורמה הזו היא פשוט אסון, טרגדיה. זה גורם רק נזק". 
נטליה  מדוקטור  שיחה  מתקבלת  משוחחים,  שאנחנו  בעוד 
'הדסה-עין- החולים  בבית  הרנטגן  במערך  בכירה  סימנובסקי, 

אולטרא  לו  שתעשי  רוצה  שאני  ילד  לי  "יש  בירושלים.  כרם' 
הרופאה  כי  לגלות  מתאכזב  אך  לשפופרת,  בני  יורה  סאונד", 
לי לעשות שר"פ בהדסה", היא  מסרבת לבקשה. "לא משתלם 

מסבירה. 
"זה בעצם כמו כל הרופאים", מציין הרב פישר ומנסה להגיע 
לפשרה ולקבוע זמן אחר לבדיקה באופן אחר. "אתה רואה?", 

הוא מוכיח בלהט. "זה מתוצאות הרפורמה החדשה".

רפורמת השר"פ
כנגד  הירושלמים  הרופאים  של  מאבקם  את  להבין  בכדי 
הוצאת השר"פ )שירות רפואה פרטית( מהעיר, יש להקדים כמה 
עשרות שנים לאחור. השנה הייתה 1945, בבית החולים הדסה 
בירושלים, החלה תופעה חדשה: רופאים הציעו לחולים טיפול 

VIP תמורת תשלום, ללא דיווח כמובן. התופעה שהחלה במספר 

רופאים, התפשטה והפכה כמעט לנוהג. כל רודף בצע, שבמקרה 
זאת  שירותיו,  עבור  תשלום  לגבות  החל  במקצועו,  רופא  היה 

למרות משכורתו המשולמת על ידי בית החולים. 
30 שנה לאחר מכן, בשנת 1975, התופעה מתרחבת גם לבית 
החולים 'שערי צדק' בעיר ובית החולים 'ביקור חולים'. באותם 
שנים דנה וועדת הבריאות בחוקיותו של השר"פ, שגם היא לא 
ניסיון  נעשה  מכן,  תוצאות ממשיות. כמה שנים לאחר  העלתה 

נוסף להסדיר את השירות שגם הוא כשל. 

פנתה  בריאות  שירותי  מכבי  תפנית:  אירעה   2000 בשנת 
לבחינת  בבקשה  לממשלה  המשפטי  וליועץ  הבריאות  למשרד 
במסגרתו  שנגבים  טענתה  לאור  השר"פ  הפעלת  חוקיות 
תשלומים עודפים ומוגזמים מעבר למותר. שנתיים לאחר מכן, 
להפסיק  רובינשטיין  אליקים  לממשלה  המשפטי  היועץ  הורה 
את פעילות השר"פ בבתי החולים הממשלתיים. כנגד ההחלטה 

הוגשו עתירות בבג"ץ שלבסוף נדחו. 
החולים  בבתי  בעיקר  מצוי  היה  השר"פ  השנים,  במהלך 
והוא התבצע במגבלות שונות  ו'שערי צדק' בירושלים  'הדסה' 
הקשורות בהסדרים בין כל רופא לבית החולים בו הוא מועסק 
ובתנאים שנקבעים ביניהם, וללא התערבות של משרד הבריאות. 
אך עם זאת, היו קיימים הבדלים שונים בין בתי החולים. בהדסה 
הרופא הועסק במשרה מלאה בבית החולים וגם עיסוקו ברפואה 
לעומת  השר"פ,  משרד  דרך  עבר  החולים  לבית  מחוץ  פרטית 
שערי צדק שהרופא אינו עוסק מחוץ למסגרת השר"פ ברפואה 
פרטית. כמו כן, בהדסה, בית החולים הוא זה שקבע את תעריף 

הטיפול, ובשערי צדק - הרופא קבע.
לשירות  חריפים  מתנגדים  קמו  השנים  עם  הדברים,  מטבע 
הרפואה הפרטית. עיקר טענתם הייתה חוסר בשוויון וחשש מאי 

מקצועיות עקב שיקולים כלכלים של הרופאים. 
הישורת  העניינים.  בהשתלשלות  הקוראים  את  נלאה  לא 
אל  להוציא  ליצמן, החליט  יעקב  הבריאות  היא: שר  האחרונה 
החולים.  בבתי  הפרטית  הרפואה  שירות  רפורמת  את  הפועל 
מתחילת החודש שעבר, החלה הרפורמה לפעול, אך מתחת לפני 

השטח הרוחות בקרב הרופאים הבכירים, סוערות. 

"תהיה כאן רפואה שחורה"
במסגרת הרפורמה אותה הוביל שר הבריאות ליצמן, הרפואה 
מרבית  ומעתה,  הציבוריים  החולים  מבתי  הוצאה  הציבורית 
זאת בבתי  לבצע  ייאלצו  פרטית,  ברפואה  יחפצו  החולים אשר 
של  רשימה  גובשה  הרפורמה,  במסגרת  הפרטיים.  החולים 
רופאים שרק דרכם יהיה ניתן לעשות ניתוחים פרטיים בביה"ח 
הציבוריים, וגם אז ההשתתפות העצמית תהיה גבוהה ותביא את 

החולה לפנות לרפואה הציבורית מחוסר ברירה. 
הללו  המשלים:  הביטוח  חברות  ספק  ללא  הם  המרוויחים 
יתבצעו  הניתוחים  ומרבית  מאחר  ניתוחים,  פחות  על  ישלמו 
הציבורית  הבריאות  אלא שמערכת  הציבורית,  הרפואה  ידי  על 
אינה ערוכה לקבל למעלה מ-100,000 ניתוחים בשנה. עד יישום 
להגעת  עד  רבים  חודשים  להמתין  נאלצו  החולים  הרפורמה, 
תורם. כעת, על פי הערכות, תתרחש קריסה טוטאלית בשירותי 

הרפואה.  
אחד  טלפון  בין  כרם',  עין  'הדסה  החולים  לבית  בדרכנו 

מה שיקרה הוא 
שהרפואה הציבורית 

תאבד את מיטב רופאיה, 
לא תצמיח רופאים 

חדשים והמומחים בעשור 
השלישי בחייהם, לא 
יבואו לישראל. אז גם 
אם זה נכון בהשקפה 
הסוציאליסטית, הרי 
שבמערכה הרפואית, 
הפסדנו. אני מעדיף 

שבישראל יהיו הרופאים 
הכי טובים גם אם זה לא 
יהיה במתווה סוציאלי. 
אני משוחח איתם. הם 

מרגישים מושפלים

הרב פישר עם הגאון רבי משה הלברשטאם זצ"ל
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למשנהו, מסביר הרב פישר מדוע הוא מתנגד לרפורמה. "בבתי 
חולים שהיה בהם שירותי רפואה פרטית כמו שערי צדק והדסה, 
אין לך מושג איזה חסד  הם למעשה שהו בתוך בית החולים, 
זה לחולה הפשוט שנמצא בבניין בית החולים וסביבו נמצאים 
תמיד רופאים בכירים. אז נכון שלא ינתחו אותו באופן פרטי, 
אבל זה משליך באופן ישיר גם עליו. החולה הממוצע שמנותח 

ברפואה הציבורית ייהנה מכך. 
"קח לדוגמה רופא אורתופד בכיר שנמצא בהדסה במסגרת 
הרפואה הפרטית, מי שייהנו מנוכחותו בבית החולים, אלו רק 
העניים והאומללים שמזדקקים לשירותי הבריאות הציבוריים. 
אותם מנתחים ברפואה הציבורית, הם לרוב סטאז'רים ורופאים 
משמעותית  החולים,  בבית  הבכירים  של  ונוכחותם  פשוטים, 
החולה  למעשה  וכך  דבר,  בכל  איתם  מתייעצים  הם  עבורם. 
הוא  בית החולים. במקרה הקשה  סיוע מבכירי  הפשוט מקבל 
גם מושיט יד בניתוח עצמו. אין ערך לעזרה האדירה שהרופא 
הפרטי הזה יכול לעשות לרופאים הפשוטים יותר. העשיר בין 
כה וכה יקל את השר"פ, למיליונרים לא תהיה בעיה. מי שיסבול 

אלו העניים".
פוגשים  שאנו  רופא  טוען  שחורה",  רפואה  כאן  "תהיה 
היו משלמים  היום  "עד  הסיור.  בעת  החולים  בית  במסדרונות 
זה  אז  זאת,  להם  מאפשרים  לא  כיום  לרופאים,  רשמי  באופן 
יהיה כמו בבתי החולים במרכז. הרופאים יקבלו תשלום באופן 

לא רשמי מן החולים". 
לטענתו, גם אם יעבוד מחוץ לבית החולים, יהיה נזק בעיקר 
פרטיים,  בניתוחים  נמצא  כשאני  "גם  הציבורית.  לרפואה 
אם  לחולים.  מסייע  ואני  הציבורית  לרפואה  אותי  מזניקים 

אעבוד מחוץ לבית החולים, החולים יינזקו".

"האשמים - נערי האוצר"
צעדיו  את  מחיש  פישר  הרב  החולים.  לבית  מגיעים  אנחנו 
בראשם  לו  המהנהנים  בכניסה  השומרים  פני  על  ביעף  וחולף 
לאות שלום. בתוך שניות ספורות אנחנו נמצאים בחדרו של אחד 
הרופאים הבכירים בבית החולים. אנחנו תוהים מדוע המדינה, 
החפצה בהחלת הרפורמה, לא מממנת את הרופאים הללו. "יש 
איזשהו גורם", טוען הרב פישר, "שאני לא יודע בדיוק מי הוא, 

'נערי האוצר'. הם שולטים על התקציבים  אבל הוא נמצא בין 
האזרח  השר"פ.  נושא  את  ואשתו  העולם  כל  על  השניאו  והם 
הם  שחיתות.  שזו  חושב  שר"פ,  המילה  את  ששומע  הפשוט 
גרמו לזה להיראות כך. הרופאים מצטיירים כנהנתנים שיושבים 

על שומן וסוחטים את העניים". 
אנחנו חולפים סמוך לארכיב הרנטגן, וברגע שעובדיו שמים 
לב לנוכחותו של הרב פישר במסדרונות בית החולים נשמעת 
הקריאה: "הרב פישר, יש לו יומולדת". כך אומרים העובדים 
בעודם מחווים בידם לעבר אחד מעובדי המקום, אך לרב פישר 
לעבר חדרו של  בריצה המהירה  ואנחנו ממשיכים  הדרך  אצה 
אחד הרופאים שזה עתה סיים את משמרתו. לאחר שיחה קצרה, 
ואנחנו ממשיכים במרוצה  הוא מסכם את הדברים עם הרופא 

במסדרונות בית החולים.

הרב פישר פונה להתייעצות קצרה עם ראש מחלקת הרנטגן 
בבית החולים הדסה, ד"ר ליאת אפלבאום, שממהרת להבהיר 
לנו את עמדתה בסוגיה. "זה נורא ואיום, קודם כל לחולים. היה 
לי פעם מקרה של חולה שלא הרגישה טוב ולמרות שזו לא היה 

במסגרת שעות העבודה שלי, הייתי כאן באמצע ניתוחי שר"פ, 
ועזרתי לו. פעם יכלו לשלם ביטוח בריאות ולבחור רופא, והיום 
להרשות  יוכל  עשיר  שנורא  מי  רק  מנתחים.  לבחור  אפשר  אי 
לעצמו לעשות שימוש ברפואה הפרטית. זה מגביל את הרפואה 

הפרטית שבעבר הייתה נגישה לכל אחד בישראל".
לדבריה, המדינה משמידה את הרפואה בישראל. "עוד עשר 
שמוציא  בישראל  צעיר  רופא  כי  מהודו  רופאים  יביאו  שנים, 
50 אלף דולר בכדי להשתלם באוניברסיטאות נבחרות ברחבי 
העולם, לא יחפוץ להישאר בארץ. רופא שסיים 7 שנות לימוד, 
לא יכול להתפרנס כאן בכבוד. בכל מקצוע אחר, אחרי מספר 

שנים דומה, הוא כבר בפסגה שלו". 
גם ד"ר אלון פיקרסקי, מנהל המחלקה הכירורגית אותו אנחנו 
פוגשים במסדרונות בית החולים מחווה את דעתו על המהלך. 

"הרפורמה הזאת פוגעת קשות באנשים שלא יוכלו לבחור מי 
יטפל בהם. האוכלוסייה של הרופאים הם מאוד אינטלגנטים, 

הם פשוט לא ילמדו רפואה. מחריבים את דור העתיד". 
את  שניתח  בעת  בעבר  שהתפרסם  מי  כהן,  חוסה  פרופסור 
כי צורת ההתנהלות  ראש הממשלה לשעבר אריק שרון, טוען 
המדינה.  לכל  לחיקוי  מודל  להיות  אמורה  הייתה  בהדסה, 
"במקום להעתיק את ההתנהלות, עשו לנו דמוניזציה. הפכו את 
המערכת למשהו אחר. בכל העולם יש רפואה פרטית, זכות כל 
אזרח לבחור מי ינתח אותו. ברגע שאתה נותן לרופא לעשות גם 
רפואה פרטית במקביל לרפואה הממשלתית, אתה מחזיק אותו 

במרכז הרפואי, ואז הוא מסייע לרופאים במשמרות אחרות".

"הם מצטיירים כגנבים"
מרבית  עבור  חמורות  יהיו  הרופאים,  כל  לדברי  ההשלכות 
מכיסם.  הטיפולים  את  לממן  באפשרותם  תהיה  שלא  החולים 
"זכות המחוקק לבקש ולשאוף למקסימום של מצוינות ברפואה 
הראשון  אני  העם.  לכל  המיטב  את  להנגיש  ולנסות  הציבורית 
שאהיה שליח לתמוך במיזם כזה, אבל אי אפשר בשביל הרצון 
בשתי  החבל  את  לתפוס  אפשר  אי  הטובים.  את  לחסל  הזה 

הקצוות". 
הרופא  את  להשאיר  היא  פישר,  לדברי  הראשונה  האופציה 
לרפואה  בשווה  אותו  ולתגמל  החולים  בית  בכותלי  הבכיר 
לעמוד  תוכל  לא  "המדינה  ריאלי,  לא  שזה  אלא  הפרטית. 
בסכומים כאלו", הוא מסביר. "האפשרות היחידה היא לנסות 
כמו שיותר להשאיר את הרופא ברפואה הציבורית. כמו שהיה 
עד היום, הרפואה הציבורית עבדה במקביל לפרטית וכך נעזרה 

בה". 
לטווח הארוך, טוען הרב פישר, הרפואה הציבורית תאבד את 
בעשור  והמומחים  חדשים  רופאים  תצמיח  לא  רופאיה,  מיטב 
נכון  זה  אם  גם  "אז  לישראל.  יבואו  לא  בחייהם,  השלישי 
הפסדנו.  הרפואית,  שבמערכה  הרי  הסוציאליסטית,  בהשקפה 
אני מעדיף שבישראל יהיו הרופאים הכי טובים גם אם זה לא 

יהיה במתווה סוציאלי". 
מרגישים  "הם  פישר.  הרב  מספר  איתם",  "בשיחותיי 
רודפי  חמלה,  בלי  וכאנשים  כגנבים  מצטיירים  הם  מושפלים. 
בצע, שררה וכבוד. אמנם יש פה ושם רופאים כאלו, כמו בכל 

עם הגרי"ש אלישיב

עם הגרש"ז אוירבך

הרב פישר עם הרב אביגדור נבנצאל, רב העיר העתיקה
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המקצועות. גם במשטרה יש בעלי תפקידים שסרחו. זה עוול 
שלקחו את הרופאים כסקטור אחד והכלילו את כולם. במקום 
ומשפילים  כקולקטיב  אותם  לוקחים  הרופאים,  את  לעודד 
יהיו  שההסכמים  עוד  כל  כזה.  במצב  רפואה  ילמד  מי  אותם. 
חד צדדים והרגולטור יכפה את עמדתו, אין דרך למצוא פשרה 

בדיקטטורה".

"אין עדיפות לרופאים"

אימפריית  את  שנה  מ-20  למעלה  כבר  מנהל   ,50 פישר, 
בחינם.  חולה  לכל  רפואי  ייעוץ  מעניק  הוא  במסגרתה  החסד 
המתרחש  בכל  עצומה  בקיאות  רכש  הוא  השנים  במהלך 
בעולם הרפואה. בקיאות המביאה רופאים להתייעצויות עמו. 
בצעירותו למד הרב פישר בישיבת 'קול תורה' ומורה דרכו היה 

ראש הישיבה הרב שלמה זלמן אוירבעך. 
איך הכל התחיל?

ואף  משרד,  פותח  שאני  והחלטתי  ישבתי  לא  פעם  "אף 
פעם לא הייתה החלטה אסטרטגית להתמסד. הכל היה תהליך 
שהתגלגל. האירוע הראשון היה כשהגעתי למורי ורבי הגרש"ז 
אוירבעך להתייעץ על איזה מסלול לבחור בכולל, הוא ביקש 
ממני שאבוא עם אשתי. וזו הייתה ההוראה שלו, שהיום אפשר 

לקרוא לה צוואה: לסייע לחולים. 
"הפעם הראשונה בחיים שלי שהגעתי לבית חולים, הייתה 
היה  הוא  שבת.  בערב  בתאונה  נפצע  שלי  החברותא  כשאח 
נחשפתי  ושם  תורנות עם המשפחה  הייתי עושה  אנוש.  פצוע 
לבית החולים ולרופאים ולכל התחום הזה. זאת הייתה הנטיעה 

הראשונה בכל העסקנות הרפואי. 
וכיצד משם זה הפך לפעילות עבור החולים?

התקין  ליד,  מדלת  שכן  בבית.  אצלי  התחילה  "הפעילות 
אפשרות  שתהיה  בכדי  הכבלים  את  ומשך  נוסף  טלפון  קו  לי 
הדו  ישיבה במשרד  קיבלתי עמדת  לעוד מכשיר. בשלב הבא 
קיבלתי  בו  בית ספר  לבניין של  ומשם עברנו  קומתי של חמי 
כיתת לימוד וזה היה חדר העבודה שלי. לאחר תקופה, השכרתי 
אנחנו  שבה  הקבע  לדירת  עברנו  שנים  כמה  לאחר  ורק  דירה 
נמצאים כרגע. הכל היה תהליך מתגלגל. המצאתי פתרונות לפי 

הדרישות, ולא להפך". 

#במי אתה נעזר כיום?
"המעגל הראשון במשרד מונה 16 אנשי צוות. זה עובד כמו 
בשעון עם גלגלי שיניים, כולנו מתניעים אחד את השני. נכון 
לרגע זה. המשרד פתוח משעות הבוקר עד חצות הלילה וישנם 

שעות למענה טלפוני".
מה מערכת היחסים עם הרופאים? 

לי  נוצרו  עדיפות. במהלך השנים  אין  כולם.  "אני חבר של 
קשרים מאוד קרובים עם רופאים רבים".

יש רופאים שלוחצים, איך אתה מתמודד איתם?
רופא  קובעת:  הסטטיסטיקה  אבל  נעים,  לא  בהחלט  "זה 
הוא  אצלי  בעיה.  כנראה  לו  יש  חולים,  אליו  שנפנה  שמבקש 

מסומן בנקודה שחורה". 
אם חולה בוחר רופא לא מקצועי מספיק, מה אתה אומר 

לו?
הייתי  בוטה.  ויותר  עדין  פחות  הייתי  עשורים  שני  "לפני 
אומר במפורש לא ללכת לפלוני ואלמוני. עד שפעם אחת רופא 
מנתח טמן לי מלכודת והקליט אותי ואז לקחתי ייעוץ משפטי 
מכובדת  מנומסת,  שתהיה  בצורה  להתנסח  איך  למדתי  ומאז 
וכזו שלא תפיל אותי בפח. צריך להיות נורא זהיר. יש כאלה 
מתוחכמים  שפחות  כאלה  ויש  בקלות,  יותר  זה  את  שמבינים 

ויותר קשה איתם". 
אתה מתייעץ עם הרב פירר?

אבל  פירר,  הרב  עם  הרבה  מתייעץ  הייתי  דרכי  "בתחילת 
בשנים האחרונות אני מתייעץ בעיקר עם רופאים. הם המשענת 

שלי בנושא הזה". 
יש לך קשר למשרד הבריאות?

"כתוב בפרקי אבות, 'אל תתוודע לרשות'. ומכאן אני מנסה 
להימנע מכל קשר עם השלטון. זה גם אחת הסיבות שאני לא 
מקבל אף תקציב משום גורם במדינת ישראל. אני מעדיף להיות 

חופשי מאשר להיות כבול תחת תקציבים".
כיצד  סופני,  שלו  לו שהמצב  להודיע  צריך  חולה שאתה 

אתה עושה את זה?
כיצד  לומדים  תמיד  פוסקת.  בלתי  למידה  עקומת  בזה  "יש 
'ותקננו בעצה טובה'  יום מבורא עולם  לענות ואני מבקש כל 

על מנת לענות נכון ולהתנסח נכון".
היה לכם פעם מיזם של שידוכים לחולים וחולות חרדים. 

איפה זה עומד כיום?
"כרגע זה נכנס לתא ההקפאה. המיזם לא פעיל מפני שהיו 

מוסרי  פתרון  להם  מצאתי  שלא  קשות  אתיות  התמודדויות 
שם  שיש  מכיוון  להרחיב  לא  מעדיף  אני  דעתי.  את  שהניח 
לא  וישרות.  מוסר  מצפון,  הלכה,  אתיקה,  של  קשות  שאלות 
מצאתי נוסחה שתניח את דעתי. זו הייתה יוזמה של אברך יקר 
אבל  הזאת,  למטרה  עצמו  את  והקדיש  חולה,  היה  שבעצמו 
היה להקפיא  הנכון  נתקל בקשיים, הדבר  הזה  ברגע שהמיזם 

אותו". 
רבנים קובעים בסוגיות רפואיות מזווית תורנית, הרופאים 
מזווית מדעית. אתה מכיר את שתי הזוויות: מה דעתך על מה 

שמכונה 'המתת חסד'?
"עצם צירוף המילים של המתה וחסד, הוא לא נכון. המילה 
'ושמרתם  הוא  ההלכה  של  המוטיב  ההלכה.  נגד  היא  המתה 
לנפשותיכם'. זה עמוד השדרה של המחשבה היהודית. המילה 
ולהכניס בה את המילה  ונגד ההלכה  נגד היהדות  המתה היא 

חסד, זה כמו להכניס טוב בתוך רוע. 
"במידה ויש חולה הנמצא בקטגוריה של חולה סופני ואינו 
באופן  חייו  את  לו  שיאריכו  מסרב  והוא  בסבלו,  לעמוד  יכול 
למכונות  אותו  לחבר  לא  ממליצים  שהרופאים  או  מלאכותי 
ההנשמה, לפי רוב פוסקי ההלכה אין חיוב לעשות לו הנשמה, 
סבלו.  מעל  שיקלו  תרופות  לו  להעניק  דין  פי  על  מצווים  אך 
במקרים כאלו, ראוי שכל אחד ישראל את רבותיו ויפסקו לו על 

פי פרטי המקרה". 
מה בית החולים הכי טוב בארץ?

"לפני שנים רבות, בטרם נכנסתי לעולם הרפואה, היה מקום 
רוב המרכזים מתפקדים בצורה אחידה.  לשאלה כזאת. היום, 
באופן ספציפי, כשיש חולה עם אוסף של בעיות, בתי החולים 
המרכזים  מאשר  יותר  לו  להועיל  יוכלו  הגדולים  המרכזים 

הקטנים". 
מה היקף הפעילות כיום?

"יש כמה מאות שיחות ביום. אני מקדיש 10 שעות של מענה 
טלפוני ביום והשאר זה במגע אישי עם חולים ורופאים בבתי 

חולים. הסיוע נעשה בעיקר דרך הטלפון". 
#איך אתה רואה את התפקיד שלקחת על עצמך?

אוריבעך  הגרש"ז  דרכי  ממורה  לקבל  שזכיתי  תקפיד  "זה 
מלא  מרגיש  ואני  בבוקר  לישון  הולך  שאני  עוד  כל  זצ"ל. 
בשליחות ציבורית ועם תחושה של שלמות בשליחות, אני יודע 

שאני בדרך הנכונה".


עם הגר"ח קנייבסקי
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קבוצת Swiss System מייצגת את ששת המפעלים ומעבדות השינה המובילים באירופה, המייצרים 
מערכות שינה בשיטות ייחודיות המעניקות לכם את חוויית השינה הבריאה והאיכותית בישראל.

* על פי תקנון המבצע | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח

מגוון ענק של מיטות מתכווננות ומזרנים באיכות שוויצרית

Swiss System מביאה לכם את תרבות השינה האירופית!

ירושלים מתעוררת 
לתרבות שינה אחרת

Sw
iss System  עכשיו, מערכות מתכווננות עם מיטה יהודית במבצע

)כולל ארגז מצעים נפרד(
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כי
חילצת
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עשרות אלפי מטיילים חרדים ממלאים בימים 
אלה של 'בין הזמנים' את המסלולים השונים בצפון 
ובדרום  אלא שבשנים האחרונות, למרבה הצער 

כמעט ולא היה בין הזמנים אחד שנגמר בשלום: עוד 
  ועוד אסונות קשים אירעו במהלך הטיולים האלה
חברי יחידת טג"ח, יחידת החילוץ הצבאית, חושפים 
לראשונה על המשימות הקשות שעומדות בפניהן 

בכל שנה בימות הקיץ והחופש הגדול, ועל החילוצים 
בהם היו מעורבים בני ישיבות חרדיים ומזהירים: 
"חוסר האחריות האישית הוא כמעט תמיד הגורם 
להזדקק לחילוץ"  וגם: חברי יחידת הג'יפים של 

זק"א מספרים על מאות הג'יפים והמתנדבים שנכונים 
לכל קריאת חילוץ בכל רחבי הארץ

כי
חילצת

| שי ויספיש |
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ניהול והפקה:

₪ 15 
 בלבד  

לכל הפעיליות + שאטל
תשלום מגיל 3 ומעלה 

לראשונה בציבור החרדי: אתר חוויות ענק לכל המשפחה
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במתחם המדשאות
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ב-4 ימים בארנה

בס"ד

עוד יזמות מוצלחת מבית אימג'



נוך
משמרת הקודש והחי

שע“י
בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור
Creat ing a  common Jewish future

Ministry of Diaspora A�airs

משרד התפוצות
� ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע  � י ר צ ו י

Creat ing a  common Jewish future

Ministry of Diaspora A�airs

משרד התפוצות
� ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע  � י ר צ ו י

מוקדי מכירת כרטיסים ושאטלים מרחבי העיר יפורסמו בימים הקרובים 
077-222-3000 פרטים נוספים בטלמסר: 
חניונים סמוכים לרכבים פרטיים: חניון קרית הספורט הדרומי, חניון הרכבת, חניון הגן הטכנלוגי - בתשלום | המתחם נגיש לבעלי מוגבלויות. 

ניהול והפקה:

₪ 15 
 בלבד  

לכל הפעיליות + שאטל
תשלום מגיל 3 ומעלה 

לראשונה בציבור החרדי: אתר חוויות ענק לכל המשפחה

שני עד חמישי כ"ה-כ"ח אב 29.8-1.9 
16:00-21:00 | 10:00-15:00

תפוצותינו
תערוכה בינלאומית 

באולמות הארנה

גרנד לונה מתקנים 
בחניון הגדול

מופע רב חושי מדהים 
בהיכל הארנה

רילקס מתחם מנוחה
במתחם המדשאות

ארבעה מתחמי ענק
ב-4 ימים בארנה

בס"ד

עוד יזמות מוצלחת מבית אימג'



ט"ו אב תשע"ו 19/8/16 26

בכלל,  והמשפחות  מגיע,  הזמנים  בין 
ובחורי הישיבות בפרט, יוצאים לתור את 
כוחות  להחליף  ולרוחבה,  לארכה  הארץ 
אלא  "אלול",  זמן  לקראת  ולהתרענן 
שלמרבה הצער, כמעט כל בין הזמנים מתחיל ונגמר באסונות 

טראגיים. 
כמו תמיד, יש את ה"אויבער חוכם", זה שיודע לארגן את 
לבאר  מירון  שבין  למסלול  ויוצא  ביותר,  הטובים  המסלולים 

שבע, רק עם חולצה וחצי בקבוק של משקה כלשהו. 
בחושך  או  גדי,  עין  של  הקופחת  בשמש  נתקע,  הוא  ואז 

הסמיך של יערות הצפון. 
מהגופים  וההצלה  החילוץ  אנשי  חוזר,  הקבוע  והריטואל 
השונים מוזנקים לשטח, ובמסירות נפש מנסים לחלץ את חסר-

הזהירות. לעיתים זה נגמר בשלום בחסדי שמים, אבל ישנם גם 
במקרה  הישיבה  ספסלי  את  לחבוש  יחזרו  לא  שכבר  בחורים 
הגרוע, ובמקרה ה"טוב" יאלצו לסחוב איתם נכות לכל החיים.

שאמונים  מי  את  לפגוש  יצאנו  הטיולים,  ימי  לקראת 
ולהימנע  להישמר  כיצד  מהם  שמענו  החילוץ,  מלאכת  על 
מפגישה לא רצויה איתם, וגם על מאחורי הקלעים והסיפורים 

המעניינים. 

המחלצים הצבאיים
הגוף המרכזי לחילוץ בישראל, הוא גוף צבאי שבדרך כלל 
לא נמצא בחזית התמונות והכותרות - יחידת הטג"ח )טיפוס, 
גלישה וחילוץ(. מדובר ביחידה צבאית, המשוייכת כיום לבית 
הספר ללוחמה בטרור )הלוט"ר(, והיא למעשה הגוף הרשמי 

שפועל להכשרת מחלצים וגם עוסק בעצמו בחילוץ בשטח. 
כמו כל גוף ישראלי, גם הטג"ח נוצר איכשהו מתוך טעות 
שקראתם.  מה  כן,  כיפור.  יום  במלחמת  האמריקנים  של 
כיבוש  את  ישראל  הציבה  כיפור,  יום  מלחמת  כשפרצה 
החרמון כאחת המטרות האסטרטגיות של המלחמה. הרוסים 
ישראל.  לעזרתה של  התגייסה  הברית  וארצות  בסורים,  תמכו 
והתנאים  האוויר  מזג  את  הכירו  ממש  לא  שהאמריקנים  אלא 
בישראל, ושיגרו ציוד שמתאים להרים גבוהים מדי וקרים מדי, 

לא כמו החרמון החמוד שלנו. 
ועוד,  לגלישה  הרים,  לטיפוס  היקר  הציוד  כל  לשם,  מפה 
התגלגל בין הבסיסים השונים עד שהגיע לבה"ד 8, שם שוכן 
החיילים,  אחד  בוינגייט.  צה"ל  של  קרבי  לכושר  הספר  בית 
את  והקים  להנאתו,  בציוד  להשתמש  החל  אקסטרים,  חובב 
עוד  הצטרפו  לאט  לאט   .8 בבה"ד  והטיפוס  הגלישה  מדור 

חיילים, אבל עדיין לא היה מדובר ביחידה רשמית וממוסדת. 
יחידת החילוץ הרשמית והיחידה אז, הייתה יחידת 669 של 
התרחש  המפנה  מוסק.  בחילוץ  בעיקר  שעסקה  האוויר,  חיל 

 ,669 אז התרחש אסון הכבל, כשבמהלך אימון של  ב-1992, 
נקרע הכבל ושני לוחמים נפלו אל מותם. ועדת זורע תחקרה את 
האירוע, והמליצה להקים גוף אחד שיהיה הסמכות המקצועית 

בכל הקשור לחילוץ. 
הטג"ח הופך ליחידה רשמית, ומקבל את האחריות להדריך 
למכשולי  הקשור  בכל  צה"ל  של  המיוחדות  היחידות  כל  את 
לטיפוס  הקשורה  משימה  קיבל  סיירת  כח  שאם  כך  גובה, 
הם  בשטח  לפעול  כיצד  החיילים  את  שיתדרך  מי  וגלישה, 
על  גם  אחריות  מקבל  הטג"ח   ,2006 בשנת  הטג"ח.  מדריכי 
לפעול  ועובר  החילוץ השונות של המשטרה,  יחידות  הדרכת 

תחת בית הספר ללוחמה בטרור. עד כאן היסטוריה. 
מדור טג"ח מהווה כיום סמכות אוטוריטה מקצועית במשרד 
ועומק,  גובה  מכשולי  על  להתגברות  הנוגע  בכל  הביטחון 
בעזרת חבלים וציוד ייעודי, בכל תנאי ומתאר )סביבה מדברית, 

שלג, מצוקים, מערות(. 
הכוללות  שונות,  חבל  במיומנויות  מתמחה  טג"ח  מדריך 
)"סנפלינג"(,  גלישה  מצוקים,  טיפוס  גובה,  ממתארי  חילוץ 
מתבצע  התפקיד  ועוד.  מבצעית  חבל  עבודת  אלפיניזם, 
חילוץ  צוותי  גם  המהווים  ומקצועיים,  קטנים  הדרכה  בצוותי 
המדריך  עוסק  השוטפת  הפעילות  במהלך  בשטח.  בכוננות 
בהדרכה ובפיקוד על מגוון קורסים והכשרות ייעודיות לשלל 
אוכלוסיות ממערך הביטחון. במקביל, עוסק המדריך בלימוד 
ומחקר של התחום, בליווי אנשי המקצוע הטובים בארץ, בניית 
תרגולות ופתרונות מבצעיים, בתגבור יחידות החילוץ בתפיסת 
כוננות חילוץ ובמתן סיוע מבצעי על-פי הצורך. יכולות טג"ח 
אישיות  יכולות  על  המבוססות  וחילוץ,  לחימה  תרגולות  הנן 
על  מוטלת  כן  על  גבוהה  ברמה  ובטיחות  גבוהות, מקצועיות 
היום-  בפעילות  ביטוי  לידי  הבאה  גדולה,  אחריות  המדריך 
מקצועיות,  עצמית,  למשמעת  נדרש  המדריך  בשטח.  יומית 

זיקה לשטח ויכולות פיקוד והדרכה גבוהות.

"אסונות רבים בבין הזמנים"
בשיחה מיוחדת ל"כל ישראל" אומר מפקד היחידה בלוט"ר, 
סגן רע שיש: "לצערנו אנו שומעים על אסונות רבים בתקופת 
בין הזמנים. אסונות בהם מעורב גם הציבור החרדי". יחד עם 
זאת חשוב לו להבהיר: "אני חייב לציין שזה לא נכון להגיד 
שרק חרדים נופלים בדברים הללו. אנו פוגשים את כל המגזרים 

ואת כל סוגי האנשים". 
זיכרונות מהחילוץ הראשון שבו השתתף, שגם  הוא מעלה 
היה  בו,  שהשתתפתי  הראשון  "החילוץ  לחרדים:  קשור  היה 
לפני כמעט חמש שנים, בנחל עמוד בצפון. שני נערים חרדים 
היו  אותם,  זוכר  אני  לטבריה.  לאזור  לצאת  החליטו  מצפת 
ילדים טובים, בני 15 בערך. הם יצאו ביום הכי חם בשנה ולקחו 

בקבוק אחד ל-20 ק"מ של הליכה. כמובן שהם נתקעו בדרך, 
וחילצנו אותם באלונקות, בחילוץ שנמשך אל תוך הלילה. אחד 
מהם היה מיובש לחלוטין ועל סף מכת חום. זו הייתה יחידת 
באותו  מתים  היו  החבר'ה  שם,  היו  לא  הם  אם  גליל.  חילוץ 

לילה", אומר שיש. 
לדבריו, "חוסר האחריות האישית הוא כמעט תמיד הגורם 
להתעדכן  חשוב  מפה.  לקרוא  לשבת  צריך  לחילוץ.  להזדקק 
לא  זה  כיפה  לדעת:  וחשוב  מים.  הרבה  לקחת  האוויר,  במזג 

כובע! צריך לחבוש כובע כהגנה מפני השמש". 
חד  הזו  "בעונה  טיול:  המלצות  מעניק  גם  היחידה  מפקד 
מרגישים  לפעמים  בדרום.  ולא  בצפון  לטייל  יש  משמעית 
לא  מרובה  ושתיה  מספיק,  שותים  לא  אך  המון,  ששותים 

בהכרח פותרת את הבעיה. כמובן שיש קבוצות סיכון. ילדים 
מבוגרים, נשים לפני לידה וכו', שצריכים לקחת בחשבון את 

המסלול והאם הוא מתאים עבורם".
כשאנחנו שואלים על הפעילות של טג"ח הוא משיב קצרות: 
"אנחנו פועלים ברמה הארצית. ביום יום  אנחנו מכשירים את 

כוחות הביטחון, ובעונות מיוחדות אנחנו מחלצים". 

"צריך לדעת איך לחזור"
לצד הכוחות הרשמיים, בצה"ל ובמשטרה, ישנם כמובן את 
המתנדבים הרבים שמוסרים נפש על הצלת בני אדם. הבולטים 
שבהם הם אנשי זק"א, שמגיעים לכל מקום, ומשתדלים לסיים 
האמיתיים  לשירותים  חלילה  להזדקק  צורך  בלי  האירוע  את 

"היו ילדים טובים, בני 15 בערך. 
הם יצאו ביום הכי חם בשנה ולקחו 

בקבוק אחד ל-20 ק"מ של הליכה. 
כמובן שהם נתקעו בדרך, וחילצנו 

אותם באלונקות, בחילוץ שנמשך אל 
תוך הלילה. אחד מהם היה מיובש 

לחלוטין ועל סף מכת חום. זו הייתה 
יחידת חילוץ גליל. אם הם לא היו שם, 

החבר'ה היו מתים באותו לילה"

מימין: אנשי זק"א במהלך חילוץ, חיילי הטג"ח בחילוצים 
בסנפלינג וחפ"ק זק"א בחיפושים
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שהם מעניקים, בחסד של אמת. 
אגף  ראש  ויינגרטן  חיים  אומר  ישראל"  ל"כל  בראיון 
שומעים  אנו  הזמנים  בין  "בכל  זק"א:  בארגון  המבצעים 
לצערנו על אסונות במגזר החרדי. אנחנו בזק"א בעד שיצאו 

לטייל, אך מי שיוצא צריך לדעת גם איך הוא חוזר". 
בדבר  הטג"ח,  אנשי  של  להמלצות  מצטרף  הוא  גם 
המקומות המתאימים לטיול: "עקב החום לא מומלץ לטייל 
באזור הערבה וים המלח. חום הגוף שלכם לא יתקרר במזג 
אוויר מסויים, גם אם תיקחו מספיק שתיה, קל מאוד להגיע 
למכת חום. אנחנו ממליצים על צפון הארץ. שם מזג האוויר 

נח יותר ומרענן.
הנדרשים:  הזהירות  כללי  את  ומפרט  מוסיף  וינגרטן 
כלומר,  טוב,  המסלול  את  להכיר  צריך  לשטח  "כשיוצאים 
שלומדים  כפי  ממש  בעיון,  המפה  את  לקרוא  ממש  לשבת 

תוספות. 
"חשוב מאוד לקחת טלפון סלולארי. חשוב מאוד להתקשר 
ואחרי,  המסלול  את  מתחילים  שאתם  לפני  מישהו  לעדכן 
חילוצים  של  מעטים  לא  מקרים  בשלום.  שיצאתם  לעדכן 
וחיפושים שמזעיקים אותנו הם מהסיבה שאף אחד לא עודכן 
שסיימתם את המסלול, ואז נגמרת לכם הבטריה, ומכאן הדרך 
קצרה עד שההורים או המשפחה יחששו לחייכם. בכל מקרה 
שנוצרת בעיה, ניתן להתקשר אלינו למוקד, חיוג ישיר 1220. 
אנחנו מיומנים לקלוט ולנווט את השיחה לכוחות שנמצאים 

בשטח. 
"אם מתבלבלים בדרך חשוב מאוד לא להמשיך. תישארו 
באותו מקום ותחייגו אלינו. אנחנו יודעים לאתר אתכם ברוב 
חלקי הארץ". וינגרטן מעלה נקודה חשובה ו"לא מצחיקה", 
כלשונו: "עם נעלי שבת הולכים בשבת! אם לפתע העקב או 
יעזור מה שלא תעשו, את המסלול לא  הסוליה נקרעים, לא 

תוכלו לסיים בשלום!".
או  לבנות  "חולצות  הכרחיות:  באזהרות  ממשיך  הוא 
נקלעתם  אם  כובעים.  לחבוש  חובה  חשוב.  זה  בהירות 
הוא  הטבע  הטבע.  על  להתגבר  תנסו  אל  בלילה,  ונתקעתם 
להתקשר  אם  פעמיים  לחשוב  לא  אכזר.  גם  ולעיתים  חזק 
זה  זה עדיף מאשר להסתבך ולא לדעת איך  לחילוץ או לא, 
כל  לפני  ולהתייעץ  הטבע  לרשות  להתקשר  מומלץ  יגמר. 
כניסה למסלול. מאוד חשוב לא להרים אבנים או סלעים, ואם 

נעקצים לא לזוז". 
לטובה  הסתיימו  חלקם  רבים,  מקרים  כבר  עבר  וינגרטן 
וחלקם לצערנו לא. הוא מספר על אחד מהמקרים הטראגיים 
שנים  ארבע  או  שלוש  לפני  זוכר  "אני  בזיכרונו:  שנחרטו 
למסלול  חבריו  עם  יחד  שנכנס  ישיבה  בחור  בדרום,  בנחל 
קשה. בחוץ 45 מעלות חום, והמים שלקחו איתם לא הספיקו. 
שהיה  הבחור,  עם  לדבר  לי  ונתן  למוקד  התקשר  מהם  אחד 
על סף התייבשות. הבחור דיבר איתי וסיפר שהוא לא מרגיש 
טוב. הדרכנו אותו לשבת בצל, תחת עץ, ועוד מספר דברים. 

כוחות  את  מזעיק  שאני  כדי  תוך  הקו,  על  איתם  נשארתי 
ההכרה  את  איבד  הוא  מועט  זמן  לאחר  לצערי  אך  החילוץ. 

ותוך זמן קצר הוא נפטר". 
וינגרטן מציין מקרה נוסף, הפעם מהתקופה האחרונה, אך 
לנו  היה  וחצי  "לפני שבוע  נוספת:  תובנה  ללמד  כדי  בו  יש 
חילוץ של משפחה חרדית שנכנסה לנחל אוג במדבר יהודה, 
זה מסלול שלוקח בדרך כלל חצי יום, וברמת קושי בינונית. 
האבא, כבן 65, נכנס יחד עם 3 בחורים. באמצע המסלול הוא 
זה  שבינוני  בחשבון  לקחו  לא  להמשיך.  יכול  שלא  הרגיש 
לצעירים או לאנשים בכושר. הקפצנו את כל היחידות וחילצנו 

אותו מעט לפני התייבשות", הוא מסיים. 

מאות ג'יפים לאיתור וחילוץ
הג'יפים  יחידת  קמב"ץ  ארבל,  שי  המתנדב  של  סיפורו 
בזק"א, מרגש במיוחד. בעקבות אירועים מוחיים שעבר לפני 
כמה שנים, ארבל השתתק בחלקים בגופו והוא נכה ברגליו, 
אבל יחד עם זאת יזם והקים בעצמו את היחידה הזו, ולמרות 
מגבלותיו הפיזיות הוא נכון לכל קריאה. היחידה שבראשותו, 
והצלה  נעדרים, עוסקת בחיפוש  כמו שאר היחידות לאיתור 
לא  בו  במקום  למצוקה  שנקלעים  אנשים  ושאר  נעדרים  של 

ניתן להגיע עם כלי-רכב רגיל. 
על   4 רכב  של  הגעה  של  צורך  יש  בו  בארץ  אירוע  "בכל 
מספר.  הוא  לשם",  מיד  מוקפצים  ארצית  כיחידה  אנחנו   ,4
בעיקר  פועלים  שאנחנו  מחשבה  עד  נדוד  להרחיק  צריך  לא 
באזורים מדבריים, הוא מסביר לנו. "אפילו ליד אלעד, שהוא 
שטח עירוני שיש מסביבו יער, היה לנו פעם חיפוש. זה היה 
כאשר ילד בן 5 נעלם בבוקר השכם מביתו, ואמו לא מצאה 
אותו. בעיר עצמה ניתן לחפש עם כלי-רכב רגילים, אך ביער 
היו זקוקים לג'יפים ואנחנו היינו אלו שחיפשו אחריו שם". 
כמו  אבל  בבני-ברק.  בכלל  נמצא  הזה  הילד  אגב,  לבסוף 
שהוא אומר, "בכל האירועים הגדולים בהם יש צורך בחיפוש 
בשטחים לא אורבניים, יעריים וטרשיים, אנחנו נמצאים שם".

יחידת הג'יפים הוקמה לפני כ-7 שנים. "עוד לפני כן הייתי 
ואב, לפני  מתנדב מן המניין בזק"א בעיקר בהדרכת חילוץ, 
כ-7 שנים, באתי עם הרעיון הזה. ראיתי שיש צורך ביחידה 
יחידת  בהיקף ארצי, ובאתי לחיים אוטמזגין בהצעה להקים 
יחידה,  כזו  להקים  מסוגל  אני  אם  אותי  שאל  הוא  ג'יפים. 
והפקיד את הביצוע בידיים שלי. בערב ההקמה, שהיה בפארק 
הירקון, היו בקושי 20 איש, כאשר כיום כבר יש מאות ג'יפים 

ומתנדבים". 
הוא  ממנה  הפיזית  המגבלה  על  אותו  שואלים  כשאנחנו 
סובל, הנכות, ויכולת השילוב בפעולות השונות, הוא אומר: 
הייתי  כבר  הג'יפים,  יחידת  הקמת  את  עצמי  על  "כשלקחתי 
נכה. זה לא קל, אבל יחד איתי יש מסביבי צוות גדול שעושה 

והנהיגה  מהרגליים,  עובד  לא  המח  תראה,  קודש.  עבודת 
הרצון  לנכה.  גם  מותאמת  והידע בג'יפ 

סיבה  אף  מצאתי  ולא  נמצאים, 
לוותר לעצמי כי אני נכה".

מפעולות  לבד 
ניתן  בהן  ההצלה 

היחידה,  את  לראות 
פועלת  גם  היא 
מידי פעם בשירות 
לקהילה  נוסף 
ם  י ט ק י ו ר פ ב
כמו  מיוחדים, 
בחג  למשל 
קיימה  בו  החנוכה 

כיף  יום  היחידה 
חולי  לילדים  מיוחד 

ומשפחותיהם,  סרטן 

בשילוב של טיול ג'יפים מיוחד, ארוחת-ערב ועוד. 
מוציאים  היחידה  חברי  נוספים,  בימים  השנים  לאורך  גם 
הן  "אלו  בג'יפים.  כיף  לימי  מתמודדים  או  מיוחדים  ילדים 
עוסקים  אנחנו  בדרך-כלל  אבל  משניות,  קהילתיות  מטרות 
עבודת  זו  נעדרים.  ואיתור  חילוץ  של  מקצועיות,  במשימות 

קודש של ממש".
  

חיים וינגרטן, ראש אגף המבצעים 
בארגון זק"א: "חשוב מאוד לקחת 

טלפון סלולארי. חשוב מאוד להתקשר 
לעדכן מישהו לפני שאתם מתחילים 
את המסלול ואחרי, לעדכן שיצאתם 

בשלום. מקרים לא מעטים של חילוצים 
וחיפושים שמזעיקים אותנו הם מהסיבה 

שאף אחד לא עודכן שסיימתם את 
המסלול, ואז נגמרת לכם הבטריה"

חילצתכי
מימין: וינגרטן בשטח, יחידת הטג"ח בפעילות

"יודעים לאתר אתכם". חיים וינגרטן  
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חינם
אהבת
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יעקב אמסלם

מאז חרב בית שני, אנחנו מצווים להרבות באהבת חינם - ויש 
אדם שהקדיש לכך את חייו  יעקב אמסלם התיישב לשיחה 

עם גיא שני, מי שבעשור האחרון מסייר ברחבי הארץ ומפיץ את 
משנת חייו: אהבת חינם  בראיון מספר גיא על הבעיות בנות 
דורנו )"לכל אדם יש התמודדות ברמה האישית"(, על פעילותו 

בקרב הנוער הנושר )"קיימתי הרצאות גם לנערים וגם להוריהם. 
כולם יצאו עם כלים פרקטיים"(, ועל המפגש המפחיד בחייו 

)"מסרתי הרצאה בכלא. אחד מראשי המאפיה הכריח אותי לומר 
עליו מילה טובה"(  וגם: איך פרגון הדדי קשור לאהבת חינם?

גיא שני בהרצאה 
למתבגרים מצטיינים
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בעוון  נחרב  השני  המקדש  "בית 
מאתנו  אחד  כל  זה  את  חינם".  שנאת 
באב  ותשעה  המצרים  בין  בימי  קרא 
שחל בתחילת השבוע. הציווי החז"לי 
באהבת  להרבות  הוא  אנו,  דורנו  על 
לעמוד  מצליחים  כולם  לא  חינם. 
כאלה  שיש  מסתבר  אך  זה,  בציווי 
המקדישים לכך את חייהם. אחד מהם הוא גיא שני, חרדי תושב 

ירושלים. 
שני )42(, הוא מרצה ומאמן אישי. המוטו שלו בחיים, אותו 
הוא מציג בהרצאותיו ברחבי הארץ הוא הפרגון לכל אדם באשר 
סדנאות  בהרצאות,  כיום  מתמקד  שלי  הפעילות  "עיקר  הוא. 
"כל  ישראל'.  ל'כל  בראיון  גיא  אומר  אישי",  אימון  ושיחות 
ערבות  לגיבוש  שמובילים  החברתיים  והפרויקטים  המיזמים 

הדדית ואהבת חינם, אני לוקח עליהם את חסותי. 
"לכל אדם יש התמודדות ברמה האישית", הוא מסביר. "עם 
הכלים שאני משתמש בהם, אפשר לקחת כל אדם איפה שהוא 
יותר  הרבה  בצורה  דברים  אותם  את  לעשות  לו  ולגרום  נמצא 
מהאנשים  לחלק  ובכלל,  זכוכית.  תקרת  לפרוץ  כמו  זה  טובה. 
שהם  מה  את  לעשות  להם  שמאפשר  בסיסי  בדלק  מדובר 
חולמים. יש אנשים שלא מאמינים בעצמם בכלל. הם ספגו את 
להם  שיש  או  מהחברה,  מהבית,  כלל  בדרך  הזאת  ההתנהלות 
שוני חיצוני והם מרגיש שהם שונים במעט מחבריהם ושהם לא 
יודע להוציא  כמו כולם. ברגע שאנחנו פותחים את זה, האדם 

מעצמו הרבה יותר". 
הרצאותיו מועברות בפני וועדי עובדים, חיילים, סטודנטים, 
נוער נושר וגם בישיבות. לדבריו, גם מהטובות בארץ. "לאנשים 
יש קושי לבטא את עצמם, להגיע למיצוי, הם רואים בהגשמת 
לפרוץ  אפשר  זה  כל  את  עביר.  בלתי  ומכשול  אתגר  חלומות 

ולהגיע למצב שאדם יופתע מההישגים שלו". 
לדבריו, קהל היעד הוא גם אברכים בני תורה, אך גיא ממהר 
להבהיר כי אינו מתייחס לזרם המרכזי, המיינסטרים. "הגרעין 
האיכותי של האברכים, אלו ששקועים בלימוד התורה. הם מה 
של  המשמעות  מה  ומבינים  מימוש  מבחינת  מסודרים  שנקרא 
לימוד התורה. אבל אם יש אברך שלומד בכולל בגלל שלוחצים 
עליו חברתית והוא לא מרגיש שהוא ממצה את עצמו, במצבים 

כאלו אני מסייע לו". 
מה אתה מייעץ לאותם אברכים?

"הפרק הראשון בספר שלי עוסק בדעת תורה. אני אומר להם 
שבכל הנוגע לשאלות על חייהם שיאמצו את הכלל: 'עשה לך 
רב'. יש לך ראש כולל, לך תשאל אותו. בן תורה אמתי מקבל את 
דעת רבותיו. יש אנשים ששואלים את רבי חיים קנייבסקי ורבי 
דוד אבוחצירא שאלות שונות ושומעים מהם תשובות ופועלים 

לפיהן. זה בן תורה אמתי".
היו מקרים שהיו שינויים בסדר היום שלהם?

רואה  כשאתה  אבל  בישיבה,  בחור  להשאיר  היא  "השאיפה 
בחור שנמצא בישיבה גדולה ויש עליו לחץ אטומי: הוא צריך 
למסור  הישיבה,  ראש  של  השיעור  את  להבין  גאון,  להיות 
הוא  כזה,  במצב  התנהגותי.  אופנה  קוד  לפי  לעמוד  חבורות, 
ללכת  מקובל  לא  אמנם  אז  עליו.  קשים  אתגרים  עם  מתמודד 
להתייעץ, כי הוא בחור ישיבה, ובמצב כזה אנחנו מסייעים: כדי 
לפתור את זה, אנחנו יושבים ופותחים את הדברים. אני שואל 
לומדים  איך  תורה,  לומדים  למה  כאן,  עושה  אתה  מה  אותו 
לו  קל  יותר  הרבה  כבר  מעצמו,  לזה  מתחבר  כשהוא  תורה. 

להישאר במסגרת הישיבתית".
ואם הוא לא מתחבר?

את  מקבלים  כשהם  והאמתיים,  ידע.  חסר  האנשים  "לרוב 
הכלים, אין שום סיבה שלא יתחברו. אלא אם הוא אדם שהוא 
קשיים  כבר  זה  יתחבר,  לא  הוא  פגיעות,  ספג  הוא  כי  טעון 

רגשיים. ונעבוד על זה בנפרד".  

"לא הייתה מערכת הסברתית"
גיא שני נולד בראשון לציון למשפחה חרדית. בילדותו גדל 
בראשותו  ארץ'  'נווה  בישיבת  למד  ובצעירותו  בראשל"צ. 
בזמנו.  למובילה  ישיבה שנחשבה  יעקב,  בבאר  רפול  הרב  של 
"בתקופה הישיבה היו לי התלבטויות רגשיות", מספר גיא. "אף 
שלא היה לי ספק בדרך שמירת התורה והמצוות, הלכתי לשירות 
מפותחת  הסברתית  מערכת  הייתה  לא  תקופה,  באותה  צבאי. 
כמו היום. גם היום, אותו בחור שאני מגיע לישיבה ושאני מדבר 
איתו, לא היה לפניי מישהו שידבר אתו ויעזור לו". בשלב זה 
התגייס גיא לחיל השריון, שם שימש בין היתר כמ"פ, תפקיד בו 

הוא מחזיק עד היום במילואים.
יום  "כל  לבנון.  בשטח  גיא  לחם  הצבאי,  שירותו  במהלך 
היה לנו נס אחר. לפעמים היינו במארבים של מחבלים ובבוקר 
היינו הולכים לספור את הגופות של החיילים שנהרגו באותה 
פעולה". לאחר שסיים את שירותו הצבאי, תהה גיא הצעיר מה 

לעשות. "היה לי חשוב לפני הכל הרמה הרוחנית", הוא מספר. 
כתלמיד  גיא  נכנס  מצה"ל,  שחרורו  לאחר  חודשים  מספר 
ללמוד  התחיל  הוא  בטבריה.  הגליל  לב  למכללת  המניין  מן 
לימודי הנדסאות חשמל ובמקביל החל למסור שיעורים פרטיים 
לתלמידים, "שם גיליתי את החיבור שיש לי לתלמידים. היום אני 
התחזקתי  השנים  עם  רגשית.  אינטלגנציה  לזה  שקוראים  יודע 

וחזרתי ללמוד שנתיים בישיבת קריית מלאכי עד נישואיי".
לאחר מספר שנים, החל גיא את פעילותו ביתר שאת עם הנוער 
הנושר. פעילות שלא הפסיקה להתפתח מאז. "בהתחלה ישבתי 
"הייתי אוסף אותם  גיא.  ביתר", משחזר  נערים בעיר  עם כמה 
מהרחובות ומוסר להם הרצאות בנושאים שהם היו מבקשים". 
בני   60 התכנסו  ימים  חודש  ולאחר  התפתח  הדבר  מאוד  מהר 
נוער בהרצאתו. "היינו מדברים על כיבוד הורים, על מיצוי ועל 

כל מה שהיה מפריע להם". 
הנוער  עם  בעבודתו  גיא  מיישם  אותה  הייחודית  השיטה 
הנושר, הייתה לקיים מפגשים גם עם הורי הנערים, "עשיתי גם 
שיעור לאבות ולאימהות. שזה יהיה גם פרקטי. כשהם חוזרים 
לבית הם עובדים על אותו נושא. כשיש שיעור, ברוב הפעמים 
שוכחים אותו אחרי שבוע. כשאני נותן מטלה ומשימה והנער 
הדבר  הבא.  בשבוע  לחזור  אותו  מחייב  זה  המטלה,  על  עובד 
לשנות  חייבים  שאנחנו  טוב  לסחרור  המערכת  כל  את  מכניס 

דברים במינון שכולם יוכלו לעמוד בו. זה שינוי חוויתי".
בסוף הקורס הורים ונערים ביקשו לסכם את התוכן על הכתב 
בכדי שיזכרו זאת, "בשלב זה עלה רעיון הספר. אמרתי לעצמי, 
אם כבר, אז למה רק להם, ובאמת הוצאתי ספר שבנוי על מה 

שאמרנו בשיעור. שלב אחרי שלב". 

"המוטו: לפרגן"
עולה  והשאלה  'פרגון',  הוא  שני  גיא  של  המוטו  ועדיין 
מאליה: איך כל זה קשור לפרגון. גיא לא מהסס ושואל בתגובה: 
"מה זה לפרגן?". אני מתקשה למצוא את ההגדרה המדויקת, 
זו  "לפרגן  אומר.  הוא  עליך",  "לא אקשה  לעזרתי.  נחלץ  וגיא 
מילה שמקורה בשפה הגרמנית. ההגדרה היא: לשמוח בהצלחה 
של האחר בלי לקנא. אני רוצה שאתה תצליח לכן אני מחמיא. 
לכן אני מקשיב. לכן אני מגלה אמפטיה, סימפטיה. כי חשוב לי 

לראות את ההצלחה של האחר. 
"לנו כאנשים דתיים", מסביר גיא. "זה מתחבר למקורות. כל 
ההיסטוריה שלנו, היא סביב הנקודה הזו. קין והבל: שני האחים  
הראשונים הולכים להתחזק בעבודת השם, ומקריבים קרבן לה'. 

אחד מצליח ואחד נכשל. האח לא מפרגן. הורג אותו. ולא רק 
שמישהו  גזל?  פירוש  מה  בגזל.  ידועים  היו  המבול  דור  שם: 
חומד בחפץ של חברו אז הוא לוקח אותו. לא רוצה לפרגן לו. 
גם בעשרת השבטים ראינו מקרים דומים: יוסף קיבל בגד יפה, 
האחים שלו לא מפרגנים לו, זורקים אותו לבור, מוכרים אותו 

למצרים". 
וגיא ממשיך: "משה מקבל משימה 'לך תהיה מנהיג'. אומר 
משה לקדוש ברוך הוא: 'שלח נא..' יש לי אח גדול, אהרן שמו, 
זו תהיה עקיפת סמכות. אומר לו הקב"ה: אהרן 'יפרגן'. 'ראך 
מחמישה  היא  היום  של  התורה  נוספת:  דוגמא  בלבו..'  ושמח 
תלמידים של רבי עקיבא שנשארו מתוך 24,000 שמתו. למה? 
כי לא נהגו כבוד זה בזה. לא ידעו להסתדר. אמר הקב"ה, אם 

אתם לא מסוגלים לפרגן, לא תהיה תורה בעולם".
גם  הוא  בהרצאותיו,  רבות  גיא  מזכיר  אות  המרכזי  הסיפור 

גיא שני בהרצאה לאנשי חינוך

בהרצאה לישיבת הסדר
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סיפור אקטואלי מתמיד. "בגמרא במסכת יומא מספרת על קמצא 
ובר קמצא. אם הגמרא אומרת שבגללם נחרב בית המקדש, אז 
זה בגלל שניהם. בגלל בר קמצא אנחנו יודעים, אבל קמצא זה 
ההוא שלא קראו לו, הרי הוא לא עשה כלום, אז מדוע הגמרא 
זה  לזה?  ההסבר  ומה  המקדש.  בית  נחרב  בגללו  שגם  מזכירה 
לפרגן. גם אם הוא לא הוזמן לשם, הוא לא שמח בשמחת חברו. 
זה שנאת חינם. את כל זה אנשים לא יודעים, כשאני לוקח בנאדם 
משנה  זה  בחייו,  עושה  הוא  מה  משנה  ולא  לזה,  אותו  ומחבר 

אצלו משהו בהסתכלות". 

 "הערך העליון: אהבת חינם"
מאיפה הגיע הרעיון?

"הוא הגיע ממספר מקומות, אך בעיקר מהתפקידים שעשיתי. 
אם זה מההוראה בטבריה. הייתי מורה בבתי ספר בלימודי קודש 
בירושלים,  בכולל  כך  אחר  במכללה.  ללימודים  במקביל  וחול 
שלחו אברכים ללמוד עם חיילים בנצח ומשם הגיע גם התחום 

של ההרצאות". 
למי מיועדת הפעילות?

מפנסיונרים  האוכלוסייה.  סוגי  כל  בפני  מופיע  אני  "לכולם. 
חילונים ועד בחורים חרדים צעירים".

מה יוצא לך מזה?
כל  הנתינה.  יכולות  את  לפתח  עליון  ערך  בזה  רואה  "אני 

היהדות מבוססת על נתינה".
מה התגובות של החילוני הממוצע?

"בעיקר מה שאני שומע זה'אתה לא כמו כולם', כאילו שבדקו 
אני מסביר להם שביהדות הערך העליון הוא אהבת  כולם.  את 
חינם. זה שתמצא חרדי שהתפרע. זה לא בגלל שהוא חרדי, אלא 

למרות שהוא חרדי". 
בפני כמה אנשים אתה מופיע?

"אלפים בשנה. החלום שלי הוא להשפיע על מיליון אנשים 
בשנה". 

תן לי סיפור שקרה..
"גברת ניגשה אליי עם בעיות בשלום בית, אמרתי לה שאישה 
לא  היא  אבל  לספוג.  בעלה,  של  חסרונות  הרבה  לקבל  יכולה 
זה  מה  הרי  לה  אמרתי  כלום.  עושה  לא  שהוא  לראות  יכולה 
שבועיים,  אחרי  אלי  מתקשרת  היא  טוב.  ויהיה  תפרגני  לפרגן, 
אמרה לי שהיא פתאום לא מכירה את בעלה. השתנה לחלוטין".

איך זה עובד בהרצאות של מאות איש?
"ישנו איזה מרכז כובד. נושאים שחוזרים אצל רובם ככולם. 
עצמית.  הערכה  חוסר  לשלמות.  השאיפה  עצמי.  ביטחון  חוסר 
רגשות. אנשים  יודעים להביע  לא  בין אישית. אנשים  תקשורת 

יושבים  זה  כל  ואת  מתנהגים.  השני  המין  בני  איך  יודעים  לא 
ולומדים".

איך זה מיושם בהרצאה? מה המשתתף שומע?
"בהרצאה הראשונה הנושא נקרא אינטלגנציה רגשית. נכנסים 
התמודדות  סימפטיה,  אמפטיה,  הקשבה,  נושאים:  תתי  הרבה 
עם לחץ, מוטיבציה, העצמה אישית. מכל זה חיפשתי דבר אחד 
שאנשים הכי צריכים ומה אני הכי טוב בו וזה פרגון. אז בניתי 
את הסדנא הזאת שנקראת 'מחמאות או לא להיות'. בהרצאה אני 
פשוט מיישם את זה. אנשים רואים שמחמיאים להם. הם ירגישו 
זה  ומשם  אני בוחר מתנדב מהקהל  יחמיאו לאחרים.  טוב. הם 

ממשיך באפקט שרשרת".

המאפיונר שביקש פרגון
במהלך פעילותו, נתקל גיא שני לא פעם במקרים 

חריגים. על אחד ממקרים אלו הוא מספר במהלך 
הראיון. "היה זה היה אחד הרגעים הכי מלחיצים 
בחיי", פותח גיא בסיפורו. "זו הייתה שעת בוקר 
מוקדמת. כחלק מהפעילות שלי בשגרה, הגעתי 

שנבראו  אלו  את  ולחזק  פרגון'  'סדנת  להעביר 
בצלמו של האלוקים, אך כרגע הם אזוקים ונאנקים 

בחדרונים צפופים ומסורגים כאחרוני בעלי 
הכלא  בתי  מ-26  באחד  החיים, 

מדינת  ברחבי  הפזורים 
ישראל".

היום  הימים,  באחד 
מסויים  אגף  של  תורם 
כלואים  בו  כי  ידוע  שהיה 
"את  בכירים.  פושעים 
באותו  העברתי  ההרצאה 
עוינים  לטיפוסים  יום 

ומפוקפקים שלא יבחלו גם 
הצורך,  במקרה  חיים  ליטול 

שהדברים  הרגשתי  אך 
היוצאים מפי, פעלו ונגעו בלב 

כל אחד מהנוכחים".
אלא שבסיום ההרצאה, לאחר 
הפרגון,  מעלת  את  הסביר  שגיא 
ביקש אחד המשתתפים את רשות 
ההרצאה  מתחילת  "כבר  הדיבור. 
בדיוק  ישב  הוא  אליו.  לב  שמתי 
יורק זיקים וברקים מעיניו  מולי, 

ספור  באין  מקושטים  היו  שלו  שהשרירים  לי  זכור  החדות. 
מילה  עם  ענק  שרשרת  הייתה  שלו  החזה  על  קעקע.  כתובות 
 - בידיים  לו  שיפול  למי  שיקרה  מה  את  משקפת  ממש  שלא 
'חי'. מהכבוד שהחבר'ה רחשו לו הבנתי שהוא אחד המנהיגים 

הגדולים של העולם התחתון. 
"'אתה דיברת על לפרגן ועל לברך במילים טובות כל אחד', 
לי'.  גם  ותפרגן  אותי  גם  תברך  'עכשיו,  עובדה.  השואל  הציב 
הוא צווה עליי בצורה שלא משתמעת לשני פנים. הסתכלתי עליו 
עולם?!'...  של  ריבונו  אותו  אברך  אני  בדיוק  'במה  וחשבתי: 
מה, שיזכה להמשיך לגנוב ולרצוח ח"ו? אבל אז נזכרתי בייעוד 
שלקחתי על עצמי: לפרגן ולהעצים כל אחד מישראל כי זה 
הזולת  של  בחסרונות  להתמקד  והבחירה  השם,  רצון 
המקדש  בית  שנחרב  לכך  המרכזית  הסיבה  היא 
הוא  וגם  שנה.  אלפיים  בת  איומה  לגלות  ויצאנו 

למעשה בן לעם הנבחר".
גדעון  על  הסיפור  עיניי  לנגד  צף  הרגע  "באותו 
אז  ישראל,  לעם  זכויות  ישנן  'אם  למלאך:  שאמר 
ואם לא חלילה, אז גם  זו סיבה טובה לגאול אותם 
אבותינו במצרים היו ללא זכויות )מ"ט שערי טומאה( 
ובכל זאת הוציאנו השם ממצרים!'. ענה לו המלאך: 
'דיברת טוב על עם ישראל! לך בכוחך זה והושעת את 
ישראל!'. הסתכלתי לברנש בעיניים, ניקיתי 
התנשאות,  של  שמץ  מכל  ליבי  את 
להעביר  רצון  או  תחרות,  שיפוטיות, 

ביקורת שאינה מבוקרת". 
גיא  של  בלבו  עלה  זה  בשלב 
 - הלב!  ומכל   - לו  "אמרתי  רעיון, 
'אני מרגיש שיש לך כוח מנהיגות 
קשה  כזה  היה  לא  זה  מוכח'. 
ראש  זאת  בכל  הוא  לדעת... 
אותך  מברך  'אני  המאפיה... 
בכוח  להשתמש  בע"ה  שתזכה 
לסחוף  בו,  שבורכת  הזה  האדיר 
אחריך אנשים לעשות רק דברים 
שדבריי  הרגשתי  טובים!'. 
היוצאים מן הלב נכנסו אל הלב... 
השאיר  אותי,  שחרר  באמת  הוא  ואז 

אותי בחיים ונתן לי לצאת".


 
"כשאתה רואה בחור 

שנמצא בישיבה גדולה ויש עליו לחץ 
אטומי: הוא צריך להיות גאון, להבין את 

השיעור של ראש הישיבה, למסור חבורות, 
לעמוד לפי קוד אופנה התנהגותי. במצב 

כזה, הוא מתמודד עם אתגרים 
קשים עליו"

חינם
אהבת

בהרצאה למכינה צבאית

בהעצמה אישית לבחורי ישיבה
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בלי 
תנועה



33 ט"ו אב תשע"ו 19/8/16

אלי שניידר

את הספר 'פקקי תנועה' כתב טום ונדרבילט לאחר מחקרים רבים שערך 
בעצמו במטרה להבין איך אפשר לפתור את בעיית ה'פקקים' בכבישים  מה 

שהחל ברשמים מנסיעות ובנבירה אין-סופית בספריות הציבוריות השונות של 
ניו יורק, הפך לשלוש שנים של נסיעות בכבישים ברחבי העולם  ונדרבליט 

לא התעצל, ערך שיחות עם מאות סוציולוגים, מתכנני ערים, מהנדסי כבישים 
ונהגים, וקרא כל פיסת מחקר על נושא התעבורה במטרה למצוא את הנוסחה 

 לפתרון הבעיה הגדולה של המאה האחרונה 

אלי שניידר
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במדינת  ברכב  הנוהג  מאיתנו  מי 
ישראל, אינו מודע לסיוט הגדול ביותר 
תנועה.  פקקי   – ממוצע  נהג  כל  של 
לפני  קצר  זמן  ואירוני,  מיוחד  באופן 
עצמנו  את  מצאנו  השורות  כתיבת 
בכבישי  מעצבנת  באיטיות  נשרכים 
שפגש  גדול  פקק  של  בעיצומו  הארץ 
אותנו בעיתוי מושלם לקראת הכתבה. 
הנה מולי אני רואה נחשול רכבים ענק שקשה לזהות את סופו. 
ה'פקק' – מילה שלכשעצמה מעוררת מועקה – הוא שיגרום לנו 

להגיע הביתה מאוחר. 
'פקק  שנקרא  הזה  הספציפי  במטרד  שמוצא  מי  אמנם  יש 
טוב  דבר  ממנו  להפיק  שניתן  משהו  נפלא,  עניין  תנועה' 
יום  היום  שבחיי  נכון,  היומיום.  לחיי  רבה  תועלת  רב  ואפילו 
גם השגרתיים, קשה לנו למצוא זמן להיות 'לבד' ולעשות סדר 
זה מתחיל בבוקר  במחשבות, או אם תרצו, חשבון נפש אישי. 
– אנחנו קמים בפזיזות, מתלבשים ורצים לתפילה, חוזרים מהר 
הביתה, מכינים את עצמינו לכולל או לעבודה ואת הילדים לבתי 
הספר ותלמודי התורה. על ארוחת בוקר מי בכלל מדבר. אם לא 
ו'הבוס  לאחר  עלולים  עוד  אנו  הבזק,  במהירות  לעבודה  נעוף 
הגדול' יבער כחמה בימות הקיץ הלוהטים. בין עבודה לעבודה, 
הטרדות והדאגות רודפים אותנו ללא הרף והבלגאן בחשבונות 
יכולת החשיבה.  כל  את  גוזלים  והגז  הארנונה  המים, החשמל, 
וכך, יום רודף יום, שעה רודפת שעה, ומבלי משים חולפים להם 
עוד שבוע ועוד חודש ועוד שנה, וזמן האיכות של ה'לבד' נמוג 

עם הרוח. 
או אז, בעקבות מחשבות אלו ישבו הוגי דעות ומצאו פיתרון 
במילה  טמון  והפיתרון   – האישי  הזמן  מציאת  לבעיית  מעניין 
אחת בלבד – "פקק". בפקק, הם טוענים, ניתן לנו זמן של חסד. 
להירגע מהלחץ,  הזמן  סוף למצוא את  סוף  יהיה  אז אפשר  או 
לחשוב בשלווה ובנוחות על דברים נפלאים ולמצוא את החיובי 
שבחיינו, להתבודד עם עצמינו ולעשות חשבון נפש בדרכינו – 

וגם, לדבר עם הקדוש-ברוך-הוא ולהתבונן במעשינו. 
יכול להפוך לעניין  זו גם הפקק  ואכן, עם הסתכלות חיובית 
חיובי, שכן הכול תלוי בנקודת המבט שלנו. אולם כל זה אינו נכון 
כל  למקום  ממהרים  בעצם  אנחנו  בפקקים  בהימצאותנו  כאשר 
שהוא באופן בהול. במקרה כזה, הרגעים הללו הופכים מרגעים 
שאמורים להיות רגועים, לרגעים לחוצים ומלחיצים, בהם אנו 
מביטים בכל רגע על שעון שמחליף את ספרותיו במהירות, ואנו, 

לעומתו, תקועים כבר רבע שעה באותו מקום, ובלי לזוז. 
נסובה  עליה  ההמצאה  הגיעה  כאלו,  זמנים  בשביל  בדיוק 
נהיגה  ורציני על  נכתב ספר מקיף  היום לא  הכתבה הבאה. עד 
ונדרבליט,  טום  בשם  אמריקני  עיתונאי  שהגיע  עד  בפקקים, 
והרים את הכפפה. ונדרבילט הפך את פקקי התנועה לאובססיה 
מפורסמים  בעיתונים  ככתב  בילה  חייו  מרבית  את  אישית. 

ופרסם  סיינס',  ו'פופולר  סטון'  'רולינג  טיימס',  'פייננשל  כמו 
ספרי עיון על ההיסטוריה של נעלי ההתעמלות ועל מה שקרה 
למקלטים האטומיים שנבנו באמריקה בשנות החמישים. ואולם 
בתחקיר  ולצאת  כיוון  לשנות  החליט  הוא  שנים  ארבע  לפני 
מקיף  תנועה'  'פקקי  בספר  השלישי.  ספרו  כתיבת  לקראת 
ונדרבילט נושאים רבים הקשורים לנושא מטריד זה: למה אנחנו 
נוהגים כמו שאנחנו נוהגים ומה זה אומר עלינו, ובעיקר, כיצד 
בכבישים.  והתאונות  התנועה  פקקי  מספר  את  להפחית  אפשר 
הקיצורים',  מ'חובבי  הנהגים,  סוגי  את  למפות  מנסה  גם  הספר 

דרך 'החותכים' ו'העוקפים' ועד 'המשתלבים באיחור'. 
בתוך  התנועה  פקקי  מתוך  כמה  למשל,  פעם  חשבתם  האם 
ורק  שאך  מנהגים  רק  נוצרים  ירושלים,  או  ברק  בני  אביב,  תל 
ביותר  מעורבות  חדשות  מכוניות  מדוע  או  חנייה?  מחפשים 
ונדרבילט  טום  מנתח  החדש  בספרו  ישנות?  ממכוניות  תאונות 
את סוגי הנהגים ומציע תובנות חדשות בנושא, וכל מה שנותר 
ובעיקר  להפנים  לקרוא,  רק  זה  הפעם,  לעשות,  הנהגים  לנו 

ליישם. 

פקק בחוסר המודעות 
את הספר 'פקקי תנועה', כתב טום ונדרבילט לאחר מחקרים 
רבים שערך בעצמו. מה שהחל ברשמים מנסיעות ובנבירה אין 
יורק, הפך לשלוש  ניו  סופית בספריות הציבוריות השונות של 
מאות  עם  שיחות  העולם,  ברחבי  בכבישים  נסיעות  של  שנים 
סוציולוגים, מתכנני ערים, מהנדסי כבישים ומאות נהגים, קריאת 
כל פיסת מחקר על נושא התעבורה, שכפי שמתברר, לדבריו, יש 

מעט מדי כאלה. 
לרב  מהרה  עד  נהפך   2008 בשנת  שפרסם  הייחודי  הספר 
מכר מיד עם צאתו. העיתון 'בוסטון גלוב' כינה אותו: "המחקר 
הכתיר  טיימס'  יורק  'הניו  ונהיגה",  תנועה  על  הראשון  היסודי 
נאסים  ואפילו  ב-2008",  לציון  ביותר  הראוי  "הספר  אותו: 
אותו:  כינה  בעולם,  הכלכלי  המשבר  מ'נביאי'  טאלב,  ניקולס 
"חקירה מעולה אל הדינאמיקה והפסיכולוגיה של פקקי תנועה. 

קריאת חובה לכל מי שמבלה בכביש יותר מ-19 דקות". 
ונדרבילט למרצה ולמרואיין  מאז התפרסם הספר נהפך טום 
טורים  של  קבוע  לכותב  וגם  העולם  ברחבי  פינה  בכל  מבוקש 
כעיתונאי  שבזבז  הרבות  השנים  שאת  מסתבר  תנועה.  בנושאי 
היה כדאי לו להשקיע מראש לטובת פקקי התנועה. בראיון מקיף 
ל'כלכליסט', הוא אמר: "השאלה שאני שומע הכי הרבה, אבל 

היא הכי פחות משמעותית, היא באיזו מכונית אני נוהג". 
מה  רפאלי,  שיזף  המראיין,  אותו  שואל  הדברים,  לשמע 
ונדרבילט  שערך.  הרב  במחקר  שגילה  ביותר  המעניין  הדבר 
בעולם  רבים  "במקומות  ועונה:  לב  בתשומת  לשאלה  מקשיב 
פחות  נהג שמעז לחשוב שהביצועים שלו  למצוא  כמעט קשה 

ארצות  צרפת,  זילנד,  בניו  הנהגים,  כל  מהממוצע.  טובים 
נוספות ברחבי העולם, בטוחים שהם טובים  הברית, ובמדינות 
מהממוצע. יש שתי בעיות עם הטענה הזאת. האחת היא שהיא 

בלתי אפשרית מתמטית. השנייה היא שהממוצע נמוך מאוד. 
"הערכת היתר שיש לנו לגבי עצמנו בנהיגה, קיצונית בהרבה 
שיש  לי  אמרו  דיברתי,  עמם  חוקרים  אחרים.  בתחומים  מאשר 
להם שני הסברים לכך: האחד הוא שכמעט אף אחד לא אומר 
לנו שאנחנו נהגים גרועים, וגם כשאנחנו מקבלים פידבק שלילי 
כי  דו"ח  'קיבלנו  למשל,  כמו  אחרים,  להאשים  נוטים  אנחנו 
מתעצבנים  אנחנו  לנו  כשצופרים  מכסה'.  למלא  צריך  השוטר 
הנטייה  הוא  השני  ההסבר  נכון.  לא  עשינו  מה  לבדוק  במקום 

שלנו להחמיר עם אחרים ולהקל עם עצמנו. 
באופן  שנוהגים  אלו  הם  שהאחרים  בטוחים  תמיד  "אנחנו 
מסכימים  הרוב  מיקוד  קבוצת  בכל  בסדר.  אנחנו  אבל  מסוכן, 
שנכון לאסור דיבור בסלולארי בזמן נהיגה, אבל באותה קבוצה 

הרוב גם יודו שהם עצמם נוהגים לעשות זאת. 
מאיתנו  מונע  גם  שלנו  המודעות  שחוסר  היא  "הבעיה 
מכשור  בעיקר  הם  היום  שמציעים  הפתרונות  יותר.  להשתדל 
מתוחכם שמושתל במכוניות, אבל נתקלתי בקולומביה בפתרון 
שכר  בוגוטה  של  העיר  ראש  יותר.  ופשוט  דופן  יוצא  אחר, 
פנטומימאים שעמדו ברחובות העיר ולעגו למי שעבר על חוקי 
התנועה. אולי ביתר מדינות העולם אי אפשר ליישם את הפתרון 

הזה, אבל שם הוא עשה את העבודה". 

לך אל נמלה, נהג 
גורם  כי חוסר המודעות העצמית שלנו  ונדרבילט סובר  טום 
לנו ליצור אשליות שעלולות להיות הרות אסון. קחו למשל את 
ממשי.  באופן  קטלניים  רכב  כלי  להיות  שעלולים  הג'יפ,  רכבי 
נראים  הם  בטיחות.  של  פסיכולוגית  אשליה  יוצרים  "ג'יפים 
היא  התוצאה  התנועה.  שאר  מעל  ומוגבהים  ומסיביים,  חזקים 
שנהגי ג'יפים מובילים בנהיגה ללא חגורות בטיחות ותוך דיבור 
יותר מהר מהממוצע, וכנראה  בסלולארי. הם גם נוהגים הרבה 
לא בכוונה. הגובה של הרכב יוצר אצל הנהג את האשליה שהוא 
לכביש  יותר  שקרוב  פרטי  רכב  בהכללה,  לכן,  יותר.  לאט  נע 

בטוח גם לנהגים האחרים וגם למי שיושב בו".
איך זה שאף ממשלה או עירייה לא הצליחה לפתור את בעיית 
רוב  יכולות.  שהן  בטוח  "לא  המראיין.  שואל  התנועה?  פקקי 
המכוניות,  לכמות  או  הכבישים  לתכנון  קשורים  לא  הפקקים 
אלא למה שקורה בין המכוניות. די בשינוי קטן, למשל, מכונית 
האטות  של  שרשרת  תגובת  לחולל  כדי  נתיב,  לעבור  שמנסה 
והאצות. תנועה יחסית זורמת יכולה להפוך לפקק בלתי נסבל רק 
בגלל כל הנהגים שמזגזגים בין הנתיבים כדי לשפר את מצבם. 
ויש כמובן גם תאונות. בכל העולם אנשים לא יכולים להוריד את 

בלי 
תנועה
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תכפיל  עכשיו,  הכביש.  בצד  שמתרחשות  מתאונות  העיניים 
בהרבה  הרסני  לאפקט  ותגיע  מכוניות  באלף  שניות  עשר 
אפילו  נתיבים.  שני  חסמו  התאונה  שבגלל  העובדה  מעצם 
יכולה  הכביש  לצד  המדרכה  על  מוזרה  פסולת  או  כורסה 
לעורר די סקרנות כדי ליצור עומס תנועה. זו הסיבה שמפנים 

מדי בוקר את שולי הכבישים בלוס אנג'לס".
 אז המסקנה היא שאין מה לעשות? 

"בטח שיש. אם מבינים שמה שיפתור את בעיית הפקקים 
הוא מצב שבו אנשים יכולים לעבור בין נתיבים בלי שייווצרו 
תמרורי  עם  למשל,  לכך,  לדאוג  אפשר  אז  תגובות שרשרת, 
הגבלת מהירות משתנים שמביאים לכך שהתנועה תזוז לאט 
וחלק בלי פרצי מהירות שמסתיימים מהר בנקודת עומס; או 
עם הצבת רמזורים בכניסות לכבישים מהירים, שאמנם יאלצו 
נהגים בודדים לחכות כמה דקות, אבל יאפשרו לכביש לטפל 

בעוד כמה אלפי מכוניות". 
ומה בנוגע להרחבת הכבישים כך שישרתו יותר מכוניות? 
"כבישים ונתיבים חדשים מביאים עוד פקקים. תשאל כל 
מהנדס תנועה. אנשים קונים כך יותר מכוניות ומוותרים על 
נכון  לא  שממוקמים  כבישים  הוספת  הציבורית.  התחבורה 
עלולה גם לפגוע בזרימת התנועה. חיבור ישיר מדי בין כביש 
מהכביש  התנועה  כל  את  להסיט  עלול  מהיר  לכביש  איטי 
האיטי למהיר, לפקוק אותו ולגרום לתאונות. דרך אגב, מעבר 
כרגע  אם  כי  לתאונות,  גורם  הוא  גם  לאיטי  מהיר  מכביש 
זו  מדי.  איטיים  שאתם  תרגישו  לרוב  מהיר,  מכביש  ירדתם 
הסיבה שתאונות רבות כל-כך מתרחשות במחלפים. שכונות 
ועיירות קטנות הצמודות לאוטוסטראדות נחשבות למקומות 
מסוכנים לגור בהם, כי הנהגים שירדו מהכביש המהיר נוטים 

לדהור בהן". 
כדוגמה  נמלים  מביא  אתה  שלך  בספר  הפרקים  באחד 

למערכת תנועה תקינה. 
לומר  יכול  אני  מהנמלים.  ללמוד  מה  הרבה  לנו  יש  "כן, 
בוודאות שיש להן את מערכת התנועה היעילה בעולם. לנמלי 
הקרב יש מערכת מתוחכמת של נתיבים, זכויות קדימה ושלטי 
תנועה שמורכבים מפרומונים, כל זאת בתוואי דרך שמשתנה 
לפעול  דרך  מצאו  אלא  כבישים,  סוללות  לא  הן  יום.  מדי 
ביעילות בכל סוג של דרך. גם אנחנו צריכים לעבוד יותר על 

היעילות מאשר על סלילה". 
אצלנו בישראל הסיסמה לזהירות בדרכים היא 'סע לאט'. 

מדוע זה לא עובד? שואל שיזף רפאלי את ונדרבילט. 
הלא  בדברים  להתמקדות  קלאסית  דוגמה  זו  לאט'  "'סע 
נכונים. תאונות שנעשות במהירות גבוהה באמת גורמות יותר 
התאונה.  את  שמונעת  זו  היא  המהירות  לפעמים  אבל  נזק, 
שבה  אוטוסטראדה',  'היפנוזת  שנקראת  תופעה  יש  למשל, 
נהגים מרגישים תוך כדי נהיגה שהתעוררו מחלום, ולא זוכרים 
את הדקות האחרונות. אחת הסיבות לכך היא שעמום ועייפות 
בשל מיעוט הגירויים שמועברים למוח. לפעמים דווקא לתת 
גז הוא מה שיזרים את האדרנלין ויחדד את החושים. בגרמניה 
ואוסטריה למשל, הבינו את זה מזמן, והורידו את רוב מגבלות 

המהירות מהכבישים הבינעירוניים".
ולמה לא להתקין יותר רמזורים ותמרורים? 

עם  בצמתים  מתרחשות  הדרכים  מתאונות  "כמחצית 
נסיעה  כיווני  ארבעה  שמחבר  בצומת  ותמרורים.  רמזורים 
חרף  מתנגשים  ואנחנו  מסוכנות,  תורפה  נקודות  כ-60  יש 
נופלים  והתמרורים. הסיבה היא שאנחנו שוב  כל הרמזורים 
באור  לצומת  מתפרצים  נהגים  הבטיחות.  לאשליית  קורבן 
ירוק משום שהם בטוחים שהכביש שלהם בלבד, ולראיה, הם 
עברו בצומת הזה עשרות פעמים ושרדו. האור הירוק מכבה 

את מנגנון ההישרדות ומפחית את הזהירות". 

 הולכי הרגל בעלי הרחוב – 

הרכבים האורחים 
ברחבי  התנועה  לבעיות  נמנעת  הבלתי  והתושייה  ייתכן 
העולם  שמדינות  השגוי  החיים  באורח  מתחילה  הגלובוס, 
טום  מאמין  כך  התנועה.  לכללי  הנוגע  בכל  מנהיגות 
ונדרבילט, והוא משוכנע שעל העולם להתחקות אחר סגנון 
התנועה ההולנדי, שם כולם שותפים לתנועה: הולכי הרגל, 

רוכבי האופניים, ורק אחריהם... המכוניות. 
הסטטיסטיקה.  את  לשנות  שהצליחו  מדינות  כמה  "יש 
הייתה  דרכים  מתכנני  בקרב  הרווחת  הדעה  עשורים  במשך 
ינועו  הרכב  כלי  למכוניות:  הרגל  הולכי  בין  להפריד  שיש 
בכבישים, הולכי הרגל יחצו בגשרים, וביתר המקומות יותקנו 
פסי האטה, שלטי אזהרה, צמתים והפרדות מפלסיות. צריך 

להודות שכל הכלים האלה נכשלו. 
"מי שפיצחו את הבעיה היו ההולנדים. לטריק שמצאו הם 

רגל,  להולכי  מכוניות  בין  להפריד  במקום  'וונרבן'.  קוראים 
הן  ושהמכוניות  הרחוב  בעלי  הם  הרגל  שהולכי  קבעו  הם 
האורחות בו. וכדי להנחיל את ההבחנה הזאת הם פעלו הפוך 
מגורים,  באזורי  הרחובות  את  הצרו  הם  המומחים.  מעצת 
בפרחים  אותם  מילאו  האזהרה,  תמרורי  את  מהם  הוציאו 
ובספסלים, והכי חשוב, באנשים. אפילו גני המשחקים נבנו 
ירדה  והמהירות  מדהימה  הייתה  התוצאה  הכביש.  שפת  על 
הנהגים  את  לשכנע  שינסה  שלט  להציב  במקום  בחדות. 
להיזהר, ה'וונרבן' גרם לנהג להרגיש שנסיעה בכביש עירוני 
להשתמש  אותו  הכריח  וכך  המדרכה,  על  נסיעה  כמו  היא 
הצמתים  אחד  שכן  שבה  דראכטן,  בעיר  היה  השיא  בראש. 
אלפי  ביום,  מכוניות  אלף   20 בהולנד,  העמוסים  העירוניים 

זוגות אופניים והולכי רגל, הכל בלב העיר". 
מה בדיוק חוללו שם ההולנדים? 

ענקי,  תנועה  מעגל  במקומו  בנו  הצומת,  את  ביטלו  "הם 
המתכנן,  המהנדס  מונדרמן,  האנס  קפה.  בתי  שמו  ובמרכזו 
לקח אותי לשם, נעמד באמצע הכביש, עצם עיניים והתחיל 

ללכת אחורה. המכוניות והאופניים נהגו מסביבו". 

אם כך, האם אתה מציע לבנות המון מעגלי תנועה? 
כאל  לנהגים  להתייחס  להפסיק  מציע  אני  מזה.  "יותר 
את  להפעיל  להם  לגרום  שצריך  להבין  ופשוט  מטומטמים, 
הראש במקום להעמיס עליהם אורות אדומים ושלטים. בלוס 
אנג'לס יש רחוב בו קיימת הפרדה של 16 מטר בין המדרכה 
בקטע  מאשר  רגל  הולכי  יותר  נפגעים  שם  ודווקא  לכביש, 
שנמצא כמה עשרות מטרים לפני כן, ובו אין כמעט הפרדה 
מצבאים,  האזהרה  שלטי  ישנם  שם  בניו-פאונדלנד  בכלל. 
השלטים 'זהירות, צבי חוצה', הרבה יותר מסוכנים מהצבאים 
עצמם, משום שתיירים נהגו לעצור בצד ולצלם את השלט. גם 
כריות אוויר, ABS , מערכות ניהול הנהיגה, אינן מפחיתות 
את מספר ההרוגים בכבישים. הן לא מספקות את הסחורה. 
בעצם כולן לא סיפקו את הסחורה, מפני שאנשים שמרגישים 

שהם מוגנים לוקחים פחות אחריות על ההתנהגות שלהם".


כן, יש לנו הרבה מה 
ללמוד מהנמלים. אני יכול 

לומר בוודאות שיש להן את 
מערכת התנועה היעילה 
בעולם. לנמלי הקרב יש 
מערכת מתוחכמת של 
נתיבים, זכויות קדימה 

ושלטי תנועה שמורכבים 
מפרומונים, כל זאת בתוואי 
דרך שמשתנה מדי יום. הן 
לא סוללות כבישים, אלא 
מצאו דרך לפעול ביעילות 
בכל סוג של דרך. גם אנחנו 

צריכים לעבוד יותר על 
היעילות מאשר על סלילה

"
בלי 

תנועה

   טום ונדרבילט                                  צילום: ויקיפדיה
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במוזיקה  ומלחין  יוצר  זמר,  לפידות,  ישי 
יצירה  20 שנות  היהודית. מציין בחודשים אלו 

מוזיקלית

עוצמתי  הכי  הילדות  זיכרון  מה 
שלך?

ספורות  שעות  פסח,  ערב   ,4 "גיל 
מטוס  על  אני  חמץ.  בדיקת  לפני 
גוריון  מבן  בטיסה  צבאי  תובלה 
)בזמן  סיני  בדרום  שייח'  א  לשארם 

אבי,  ישראל(.  בשליטת  הייתה  שעוד 
ששימש כרב צבאי, אמור היה לערוך שם 

את ליל הסדר ונראה היה מאד מודאג וחושש 
שזה  לי  התברר  )לימים  הטיסות  במהלך 
בגלל פחד הטיסות, שהוא הוריש לי(, אבל 
אני לא הבנתי וקפצתי בין הכיסאות כולי 
במטוס  שהחיילים  מכך  שמח  מאושר, 

מפנקים אותי ונותנים לי סוכריות".
עליך  שהשפיעה  הרוחנית  הדמות  מי 

הכי הרבה?
"אני 'פריק' של סיפורי צדיקים היסטוריים 

או ביוגרפיות על גדולי ישראל. אני יכול לקבל 
חיזוק ולהגיע למחשבות רוחניות מסיפור על 
חייו של גדול בתורה או בעל מוסר ידוע. לכן, 
מחזק  גדול,  אדם  על  שומע  שאני  סיפור  כל 
על  מדברים  אנחנו  אם  ספציפי  ובאופן  אותי. 
המשגיח  זה  כנראה  משפיעה,  רוחנית  דמות 
למדתי,  בה  הקטנה  ישראל'  'אור  בישיבת 
שכגודל  זצ"ל,  שפילר  יששכר  רבי  הגה"צ 
העימותים מולו כך היה גודל החיבור אתו. את 
השקפת עולמי הבריאה אני חייב לו, וכן אציין 
מירוחם,  פינקוס  דוד  שמשון  רבי  הגאון  את 

שגם אצלו למדתי".
איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?

קצת  הוא   - לקרוא  מתקשה  שאני  "ספר 
מאיים עליי - אבל הוא בהחלט אחד מיסודות 

חיי ושאיפתי: 'מסילת ישרים'".
תקופה  באיזו  זמינה,  זמן  מכונת  הייתה  אם 

בהיסטוריה היית רוצה לחיות?
"כל התקופות מעניינות אותי. מלראות את 

אברהם אבינו מנפץ את האלילים בחנותו 
של אביו, דרך חיי בני ישראל במצרים, 

וכלה ביציאת מצרים וקריעת ים סוף, 

וכמובן מעמד מתן תורה. כל דבר היסטורי יהודי, מרגש 
הכותל  במנהרות  אבן  מול  לעמוד  מסוגל  אני  אותי. 
כך  על  בה  ולקנא  עליה  עבר  לדמיין מה  במשך שעה, 

שהיא הייתה עדה לכל כך הרבה".
מה נותן לך סיפוק?

משהו  מכך,  ויותר  מועיל,  משהו  שעשיתי  "לדעת 
מועיל למען העוה"ב שלי".

מה השיר שאתה הכי אוהב?
כרגע  שלה.  והשירים  תקופה  כל  מאד.  תקופתי  "זה 
שיושב  מה  וזה  שלי  השירים  הקלטת  עם  עסוק  הכי  אני 
יכול לציין שיר שבכל ההופעות שלי  לי בראש. אבל אני 
ורגש  גדולה  השפעה  בעל  הוא  חולים  לפני  ובמיוחד 
עצום: 'ריבון העולמים'. לגבי שיר שלי, זה אולי קיטש, 
'עלה  הוא  מכולם  יותר  אולי  עליי  האהוב  השיר  אבל 
קטן'. עד היום אני אוהב לבצע אותו והוא הכי מרגש 

"אני רוצה להגיע לבמות 
הכי גדולות בעולם, שגם גויי 

הארצות יבואו לראות. סוג של 
פרויקט מוזיקלי שמפגיש את 

הזמר היהודי ואת הנעימות 
היהודיות האותנטיות, עם 

השפה המוזיקלית של היום. 
נכון שעשיתי את זה עם אוף 

שימחעס, אבל אפשר יותר"

"
"
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"אני 'פריק' של סיפורי 
צדיקים היסטוריים או 

ביוגרפיות על גדולי 
ישראל. אני יכול לקבל 

חיזוק ולהגיע למחשבות 
רוחניות מסיפור על חייו 
של גדול בתורה או בעל 

מוסר ידוע. לכן, כל סיפור 
שאני שומע על אדם 

גדול, מחזק אותי. ובאופן 
ספציפי אם אנחנו מדברים 
על דמות רוחנית משפיעה, 

כנראה זה המשגיח 
בישיבת 'אור ישראל' 

הקטנה בה למדתי, הגה"צ 
רבי יששכר שפילר זצ"ל, 

שכגודל העימותים מולו כך 
היה גודל החיבור אתו. את 

השקפת עולמי הבריאה 
אני חייב לו, וכן אציין את 

הגאון רבי שמשון דוד 
פינקוס מירוחם, שגם אצלו 

למדתי"

ך י בלי י  נ חנ

מה יש לך

ישי לפידות עם 

אותי, למרות ששרתי אותו כבר אלפי פעמים".
מקום אהוב עליך במיוחד?

"בארץ, אך ורק ירושלים. היא מדהימה בעיניי, ואני 
כשאני  להתרגש  להמשיך  כדי  רק  בה  לגור  הולך  לא 
פארק.  בורו  במיוחד  יורק,  ניו  ובחו"ל,  אליה.  מגיע 

מאוהב בשכונה הזו".
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

שהוא  האדם,  של  המאושר  שהרגע  חושב  "אני 
הרגע  הוא  כזה,  שהוא  אמת  בזמן  יודע  לא  אפילו 
אנחנו  ובשלישי  בשני  הראשון.  בנו  לו  נולד  שבו 
לכאורה,  הזאת  החוויה  את  חווינו  שכבר  מרגישים 
ואחרי.  ילד ראשון ממש מחלק את חייך ללפני  אבל 
כל אדם שאני מכיר הופך לישות אחרת אחרי האבהות 
חושב  אני  ולימים  מכונן,  מאד  רגע  זה  הראשונה. 

שכמעט כולנו נודה בזה. 
"אני זוכר גם רגעים נוספים, של הלילות בישיבה, 
ויודע  הישיבה  בהיכל  הלילה  את  מסיים  שהייתי 
שום  אין  אדמות.  עלי  חשוב  הכי  הדבר  את  שעשיתי 

דבר בעולם ששווה לזה. אתה יודע שלכך יועדת".
והרגע הכי עצוב?

"כל פעם שבו מודיעים לי על אדם חולה כלשהו - 
ילד או מבוגר - שהייתי איתם בקשר והופעתי בפניהם 
לא  כבר  ואני  העולם  את  עזבו  הם  הצער  ולמרבה 
ולשמח אותם בבר מצוות  אזכה לממש את הבטחתי 
או בחתונות, אלו רגעים עצובים שמלווים אותי מידי 
פעם, ומצד שני גם נותנים בי כח על מה שזכיתי לתת 

לפני לכתם".
מה מרגש אותך?

שמחה  ועד  יומיים  בן  תינוק  של  מחיוך  דבר,  "כל 
מופיעים.  אותנו  שרואה  מאה  בן  קשיש  של  אמיתית 
ללמוד   - לאחרים  גם המלצה שלי  וזו   - אני משתדל 
קורים  מרגשים  הכי  הדברים  דבר.  מכל  להתרגש 
ברגעים הכי קטנים שלך בחיים. כשאתה תסתכל על 

זה כך, החיים שלך יהיו הרבה יותר טובים".
איזו מידה היית משנה בעצמך?

פחות  קצת  מוזר:  קצת  שנשמע  דבר  אגיד  "אני 
עצלנות. וגם לקחת את עצמי ואת העשייה שלי מעט 
פחות ברצינות ולהיות קצת פחות לחוץ בחיים ובמה 

שאני עושה".
על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

"על שום דבר. כל דבר שעשיתי, גם מה שאיני שלם 
הוא  כטעות,  לכאורה  שנראה  או  אחוז  במאה  אתו 
מה שהביא אותי להיות כמו שאני היום. ולכן אין בי 

חרטה. מאמין שהכל היה נכון לזמנו".
מה משמח אותך?

זה  אחד,  כל  כמו  משמח,  הכי  דברים.  מכלול  "זה 
הפירות  הם  הילדים  מזה.  יותר  אין  מהילדים.  נחת 
שלנו. אבל כמו שאמרתי קודם, צריך ללמוד לשמוח 
מכל דבר קטן. כבר מגיל צעיר, בכל בוקר כשאני קם 
וממשש את גופי ורואה שאני ובני המשפחה בריאים, 
כבר אחד מהשיאים של שמחה שאדם  לי  זה מרגיש 

יכול להרגיש בחיים".
מה מביך אותך?

ישי  הזמר  'הנה  ואומרים:  עליי  "כשמסתכלים 
לפידות'".

מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה 
עוסק כיום?

עוסק  שהייתי  חושב  אני  הגשמי,  "במישור 
בתקשורת, עם העדפה לאיש יח"צ. ובמישור הרוחני, 
אני חושב שבאמת פספסתי. יכולתי להיות אדם שמאד 

משפיע רוחנית".
מה הסוד המקצועי שלך?

המעט-עצלנות,  על  קודם  שאמרתי  למה  "בניגוד 
אני בכל זאת לא מרשה לעצמי לדרוך במקום, והכלל 
הוא:  לפניי  שעומד  מרבותיי  שלקחתי  הרוחני-גשמי 

עמידה במקום היא ירידה".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

כנראה  ונשאר  תמיד  שהיה  מה  לעשות,  מה  "אין 
השיא הוא הפרויקט של 'אוף שימחעס'. שם נחשפתי 
ושם התגליתי. כל מי שמכיר אותי היום ומוכן לשמוע 
ולהקשיב, זה בגלל הפרויקט ההוא, לטובה או שלא".
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?

"אני רוצה להגיע לבמות הכי גדולות בעולם, שגם 
מוזיקלי  פרויקט  סוג של  לראות.  יבואו  גויי הארצות 
היהודיות  הנעימות  ואת  היהודי  הזמר  את  שמפגיש 
נכון  היום.  של  המוזיקלית  השפה  עם  האותנטיות, 

שעשיתי את זה עם אוף שימחעס, אבל אפשר יותר".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

"בכולל".
מה אנשים לא יודעים עליך?

הבמות  מעל  מופיע  אני  גדול.  מאד  ביישן  "שאני 
הגדולות בעולם ואין בי פחד במה או מורא קהל, אבל 
לי  בסופו של דבר אני מאד ביישן. משפט שצועקים 

בהופעה, יכול בהחלט להביך אותי".
תגדיר את עצמך במשפט אחד. ישי לפידות הוא...

"אחד שכל הזמן מנסה".

"

"
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ברכת "הים הגדול"
בעניין ברכת "שעשה את הים הגדול"

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 

שאלה:
האם מי שיוצא אל שפת הים בימי בין הזמנים, צריך לברך 

בשם ומלכות ברכת "שעשה את הים הגדול"?
תשובה:

בשם  עליו  מברך  הגדול,  הים  את  שהרואה  חכמים  תיקנו 
ומלכות ברכה מיוחדת: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם 
שעשה את הים הגדול". והיינו כשלא ראה את הים שלשים 

יום ומעלה.
נראה  ולהלכה  הגדול".  "ים  נקרא  ים  איזה  הפוסקים  דנו 
האוקיינוס  שגם  שכן  וכל  הגדול",  "ים  נקרא  התיכון  שהים 
שהוא  השקט  האוקיינוס  וכן  הגדול".  "ים  נקרא  האטלנטי 
וכל  הגדול"  "ים  נקרא  שבעולם,  האוקיינוסים  מכל  הגדול 
שלא ראה אותם במשך שלשים יום ומעלה יש לברך עליהם 
על  לברך  יש  וכן  הגדול".  הים  את  "שעשה  ומלכות  בשם 
האוקיינוס ההודי "שעשה את הים הגדול" )שהרי הוא מחובר 
לאוקיינוסים האחרים ונחשב כחלק מהם, ואין השינוי בו אלא 

בשמו(.
הפוסקים,  כל  לדעת  חובה  ידי  לצאת  כדי  מקום  ומכל 
כשרואה את הים התיכון נכון שאחר שיברך עליו בשם ומלכות 
"שעשה את הים הגדול", יוסיף מיד בתוך כדי דיבור "עושה 
מעשה בראשית". ובדיעבד אם בירך "עושה מעשה בראשית", 
בין על הים התיכון ובין על אחד מהאוקיינוסים, יצא ידי חובה 

ואינו חוזר ומברך "שעשה את הים הגדול".
"עושה  ומלכות  בשם  לברך  יש  שבעולם  ימים  שאר  על 

מעשה בראשית".
"על  אמרו:  ע"א(  נד  )ברכות  במשנה  ומקורות:  נימוקים 
בראשית,  מעשה  עושה  ברוך  אומר  וכו'  הנהרות  ועל  הימים 
רבי יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את 
הים הגדול". ופירש רש"י )בד"ה לפרקים( שלפי שהוא חשוב 
וגדול מכולן קבע לו רבי יהודה ברכה לעצמו. והרמב"ם )פרק י' 
מהלכות ברכות הלכה טו( פסק כרבי יהודה. וכן פסקו ראשונים 
רבים. אולם הטור )סימן רכח( והרמ"ך בהגהותיו על הרמב"ם 
חולקים  שחכמים  פי  על  אף  כיחיד  שפסק  הרמב"ם  על  תמהו 
שסובר  שאפשר  כתב,  רכח(  )סימן  יוסף  הבית  ומרן  עליו. 
הרמב"ם שרבי יהודה לא בא לחלוק אלא לפרש, דעד כאן לא 
קאמר תנא קמא אלא בשאר ימים, אבל בים הגדול מברך שעשה 
את הים הגדול, ושכן כתב הרא"ש בתשובה )כלל ד' סימן ד'(, 
דרבי יהודה לא פליג אתנא קמא, ותנא קמא איירי בשאר ימים 
יהודה איירי בים אוקיינוס, ואף תנא קמא מודה לו בזה.  ורבי 
ובשלחן ערוך שם פסק, שעל ימים ונהרות אומר ברוך אתה ה' 
הגדול  הים  ועל  בראשית,  מעשה  עושה  העולם  מלך  אלוקינו 

אומר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם עושה הים הגדול.
אין  הראשונים  מרבותינו  כמה  שלדעת  פי  על  שאף  ונראה 
הגדול  הים  על  ואף  ים  כל  שעל  וסוברים  יהודה,  כרבי  הלכה 
מברך עושה מעשה בראשית, אין שייך לומר בזה ספק ברכות 
רוב  שלדעת  שמלבד  הגדול,  הים  את  שרואה  מי  לענין  להקל 
השלחן  מרן  פסק  וכן  יהודה,  כרבי  הלכה  הראשונים  רבותינו 
ערוך, גם יש לומר שמכיון שהלכה רווחת כרבי יהודה, נחשב 
הדבר כמו שיש מנהג לברך, וידוע הכלל שבמקום שיש מנהג 
לברך לא אמרינן ספק ברכות להקל, וכמו שכתב בשו"ת תרומת 

הדשן )סימן לד(, והסכימו האחרונים לזה.
ואמנם לא מצינו באחרונים שיעידו בפירוש שכן המנהג לברך 
על הים הגדול שעשה את הים הגדול, אולם מסתימת דברי כל 
הלכה  שאין  לסוברים  בזה  לחוש  שיש  כתבו  שלא  האחרונים 
כרבי יהודה, מוכח שהסכימו בזה לדעת השלחן ערוך לברך על 
המנהג  פשט  שכן  ומשמע  הגדול,  הים  את  שעשה  הגדול  הים 

לברך.

הלכה  ערוך  השלחן  מרן  שלדעת  שמכיון  עוד,  להוסיף  ויש 
להקל  ברכות  ספק  אמרינן  דבעלמא  גב  על  אף  יהודה,  כרבי 
זה  שאין  מלבד  מקום,  מכל  ערוך,  השלחן  הוראות  נגד  אפילו 
ערוך  השלחן  כדברי  נקטינן  מהאחרונים  רבים  ולדעת  מוסכם, 
לברך, כבר כתב מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק ב' )סימן 
טו( שאפילו אם תמצא לומר דנקטינן דספק ברכות להקל נגד 
מרן השלחן ערוך, הרוצה לסמוך על דברי השלחן ערוך לברך 

אין למחות בידו, שיש לו על מה שיסמוך.
והנה בשו"ת הרא"ש )כלל ד' סימן ד'( נשאל על הים הגדול 
אם  הגדול,  הים  את  שעשה  עליו  שמברך  במשנה  שאמרו 
לארץ  בו  שעוברים  שלנו  בים  או  אוקיינוס  בים  הוא  המדובר 
ואף  ים אוקיינוס דוקא,  וכתב שיראה שהוא  ישראל ולמצרים, 
על פי שבפסוק )במדבר לד ו( נקרא הים שלנו ים הגדול, מכל 
מקום הכא משמע שהוא ים אוקיינוס, שהרי במשנה אמרו שעל 
הימים מברך עושה מעשה בראשית, ובא רבי יהודה ואמר שעל 
הים הגדול מברך שעשה את הים הגדול, ולא בא לחלוק על תנא 

קמא וכו'. וכן כתב רבי דוד אבודרהם )הלכות ברכות הראיה(.
אולם תלמידי רבנו יונה )ברכות פרק ט' דף מב ע"ב( כתבו, 
שלוליות  כמו  שהם  קטנים  ימים  למעוטי  היינו  הגדול  דים 
יש  דבריהם  ולפי  עליהם.  מברך  שאינו  הגדול  מהים  שנפרדין 
לומר דכל ים שהוא גדול ביותר שפיר דמי לברך עליו שעשה 
את הים הגדול, ולא רק האוקיינוס והים התיכון. )ועיין בפירוש 
וכן כתב רבנו אברהם בן הרמב"ם בספר  יט(.  י  ראב"ע שמות 
הים  את  שעשה  לברך  שיש  רמט(,  )עמוד  ה'  לעובדי  המספיק 
סוף  ים  ועל  המערב,  ים  והוא  הגדול  המלוח  הים  על  הגדול 
המקשר עם תימן והודו. ולכאורה מלשון רש"י שהבאנו שכתב 
ולפי "שהוא" חשוב וגדול "מכולן" קבע ליה רבי יהודה ברכה 
והמגן  הגדול.  ים  חשיב  בלבד  אחד  ים  דרק  משמע  לעצמו, 
אברהם )סימן רכח סוף סק"א( הביא בשם ספר התרומה )סימן 
בתחלת  כדאיתא  איגלרטי"א  ארץ  הסובב  שהוא  שכתב  רמב( 

ספר יוסיפון. )ועיין עוד להלן בדעת ספר התרומה(.
ומרן השלחן ערוך )סימן רכח סעיף א'( כתב, שהים הגדול 
הוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. )והוא הים הנקרא 
בזמנינו ים התיכון(. ובכסף משנה )פרק י' מהלכות ברכות הלכה 
טו( הביא דברי הרא"ש בתשובה הנ"ל שהוא ים אוקיינוס, וכתב, 
והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. אולם הפרישה 
)שם סק"ג( העיר, שמלשון תשובת הרא"ש הנ"ל משמע שאין 
זה הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. וכן הדברי חמודות 
)ברכות פרק ט' אות לז( ובספרו מלבושי יום טוב )שם סק"ב( 
את  שמקיף  אוקיינוס  ים  על  אלא  מברכין  שאין  להוכיח  כתב 
העולם, ושכן מתבאר מדברי רבי דוד אבודרהם )הלכות ברכות 
הראיה(, וכתב לדקדק כן מדברי הרא"ש בתשובה הנ"ל, ושבבית 

יוסף נשמטו שתי שורות מתוך התשובה שבהם מוכח כן.
והעולת תמיד )שם סק"א( כתב, שדעת הרמב"ם ורבנו יונה 
חמודות,  הדברי  שכתב  מה  והביא  ערוך,  בשלחן  שכתב  כמו 
וכתב שכן נראה מדברי התוספות )גיטין ח ע"א ד"ה רבי יהודה( 
שהים שהולכים לארץ ישראל ולמצרים אינו הים הגדול, ומכל 
וכן  הרא"ש.  כדעת  ליה  סבירא  לא  ערוך  כתב שהשלחן  מקום 
ולא  אוקיינוס  ים  על  אלא  לברך  אחרונים, שאין  כמה  הסכימו 
השלחן  ובדעת  ומצרים.  ישראל  לארץ  בו  שעוברים  הים  על 
ערוך כתבו כמה אחרונים כדברי העולת תמיד, דלא סבירא ליה 

כהרא"ש.
האריך  יוסף(  בית  הגהות  רכח  )סימן  הגדולה  הכנסת  אולם 
השלחן  שמרן  לומר  ושיש  חמודות,  הדברי  שכתב  מה  לדחות 
בזה,  נסתפק  הרא"ש  בתשובת  שהשואל  כיון  כן,  פסק  ערוך 
הגדול,  ים  חשיב  ומצרים  ישראל  ארץ  ים  הנ"ל  יונה  ולרבנו 
ערוך  השלחן  הכריע  ולכן  הגדול,  ים  זה  ים  נקרא  ובפסוק 

כדבריהם, ודלא כהרא"ש. ושוב העיר מדברי מרן בכסף משנה 
במאמר  עוד  )ועיין  וכו'.  בכסף משנה  נפל  וכתב שט"ס  הנ"ל, 

מרדכי סק"ב(.
מו(  ס"ק  קכח  )סימן  פשוט  גט  בספר  חביב  בן  והמהר"ם 
כתב, שהים שעוברים בו לארץ ישראל הוא לשון ים אוקיינוס 
ים  לשון  שעל  ומכיון  אנוש,  בדור  עולם  של  שלישו  שהציף 
אוקיינוס מברכים שעשה את הים הגדול, כל שכן על אוקיינוס 
לומר שהוא ט"ס בכסף  צריך  אין  לפי דבריו  )ולכאורה  עצמו. 
משנה, דשפיר יש לומר דים הגדול היינו ים אוקיינוס, וחלק מים 
אוקיינוס הוא הים שהולכים בו לארץ ישראל. והגט פשוט שם 
הסכים לכנסת הגדולה שהוא ט"ס בכסף משנה, כיון שבדברי 
הים  לאפוקי  דאתי  בהדיא  מבואר  הנ"ל  בתשובה  הרא"ש 
התיכון(. וכן היפה ללב )סימן רכח סק"א( כתב בשם ספר הון 
עשיר )ברכות נד ע"א(, שהים התיכון הוא המשך של האוקיינוס 
בדור  העולם  את  עצמו שהציף הקב"ה  האוקיינוס  ובא ממימי 
אנוש והגיע עד יפו ועד עכו, וכמבואר במדרש )בראשית רבה 
כתב  וכן  הגדול.  ים  חשיב  שפיר  כן  ואם  ז'(,  אות  כג  פרשה 
בתפארת ישראל )פרה פרק ח' משנה ח'( דהים הגדול שבמערב 
עליו  לברך  כאוקיינוס  דינו  לאוקיינוס  המעורה  ישראל  ארץ 

שעשה את הים הגדול.
ועיין במור וקציעה )סימן רכח( שהאריך הרחיב להצדיק דברי 
התרומה  וספר  יונה  ורבנו  הרמב"ם  דעת  ושכן  ערוך,  השלחן 
)סימן רמב( הנ"ל, ודלא כהרא"ש, ושאין כוונת התרומה שכתב 
שהוא הסובב ארץ איגלרטי"א, לים האוקיינוס, אלא לים הצפוני 
שבין אנגליה לגרמניה. וכתב בסוף דבריו לצדד שאף שאר ימים 
גדולים בכלל, וכדמוכח מדברי רבנו יונה וספר התרומה. ועיין 

עוד בספרו לחם שמים )ברכות נד ע"א(.
ומרן החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק א' )סימן לט אות ט'( 
כתב לתמוה על מה שכתב המור וקציעה דהרמב"ם סבירא ליה 
כשלחן ערוך, דאדרבה מפירוש המשניות )פרה פרק ח'( שכתב 
דים הגדול הוא ים המקיף, משמע שהוא אוקיינוס, וגם בדברי 
האוקיינוס,  לים  שכוונתו  להוכיח  החיד"א  כתב  התרומה  ספר 
בתרגום  שכתב  ממה  החיד"א  העיר  דבריו  בסוף  מקום  ומכל 
ימא  ויהוי לכון  וגבול,  והיה לכם הים הגדול  יונתן על הפסוק 
רבא אוקיינוס ותחומיה הינון מי בראשית עם מיא קדמאי דהוון 
הגדול  דים  ומוכח  אוקיינוס(,  )ערך  בערוך  והובא  וכו',  בגויה 
ולמצרים  ישראל  לארץ  בו  הים שעוברים  ואף  אוקיינוס,  היינו 
אוקיינוס,  ים  עם  מחובר  שהוא  לפי  שמו,  על  אוקיינוס  נקרא 
ולפי זה שפיר פסק בשלחן ערוך דמברכין ברכת הים הגדול על 
הים שעוברין בו לארץ ישראל ולמצרים. והניף ידו שנית בשו"ת 
חיים שאל חלק ב' )סוף סימן לח אות ק'(, ושהעיקר כמו שכתב 
הכנסת הגדולה ליישב דברי השלחן ערוך. ובאמת שמצאנו לעוד 
אחרונים שנקטו בזה להלכה כדברי השלחן ערוך, שהים התיכון 
חשיב ים הגדול. וכן כתב הלבוש, שהים הגדול הוא ים אוקיינוס 
והוא שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. וכן פסק בספר סדר 
וכתב  )סק"א(,  צבי  הנחלת  הסכים  וכן  שמ"ב(.  )קרקא  ברכות 
לבאר כן בדעת הרא"ש. וכן כתבו בסידור בית עובד )דף רלט 
ע"ב( ובשו"ת בארות אברהם )סוף סימן טו( ובספר ברכת הבית 
על  עובדיה  בחזון  זצוק"ל  מרן  פסק  וכן  כח(.  אות  כט  )שער 
הלכות ברכות )עמוד תסז והלאה(, שהעיקר בזה כדברי השלחן 
ועיין עוד  והחיד"א הנ"ל.  וכמו שכתבו הכנסת הגדולה  ערוך, 
בספר דברי אמת )קונטרס יא סימן יד( ובשו"ת סתרי ומגיני חלק 

ב' )סימן לד(.
ויש עוד הרבה מקום להאריך ולדון בדברי הפוסקים בנידוננו, 
והאריך בזה אאמו"ר שליט"א בספר "הלכה ברורה" חלק אחד 
באורך  נתבארו  ושם  ו'(,  סימן  הספר  שבסוף  )בתשובה  עשר 

שיטות הפוסקים בזה, ומשא ומתן בדבריהם.

 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה



יש לנו 
חדשות
בשבילך 
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בפיקוח צמוד 

מוקד הציבור
03-619-4444

הכל במספר אחד

קו הנייעס הגדול ביותר במחיר שיחת נייח בלבד!

יותר עדכונים! יותר חשיפות! 
יותר שידורים חיים! יותר דיווחים 

מחצרות הרבנים!

חדש!רוצים לשמוע

אקטואליה עכשיו?

חדשות אנ"ש
שידור חי של רדיו קול חי

שידור חי של רדיו קול ברמה

הציבורמוקד 
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ְלָכבֹוד הּוא ִלי. ֵׁשב ְּבַבָּקָׁשה, ַמר ָּדׁש.
ַאָּתה ּתֹוֵרם ַלֲעֻמּתֹות ֶחֶסד ּוְצָדָקה 

ְּבֶהֵּקִפים ְמַחְּמֵמי ֵלב, ַמר סֹונֹולֹוף. ַמִהי 
?ַהְּבָעָיה ֶׁשַּמְטִריָדה אֹוְת

ַמר ָּדׁש, ַּכָּידּוַע ְל ֲאִני א 
ָאָדם ָעִני, ָחה ָחה. ה' ִזֵּמן ִלי 

הֹון ַרב, ַוֲאִני ָחׁש ֶׁשחֹוָבִתי ַלֲעזֹר 
ְלִנְזָקִקים ְּבָכל ֲאֶׁשר אּוַכל.

ָּכל ֲעָסַקי ְּתלּוִיים ָּכֵעת ַעל 
חּוט ַהַּׂשֲעָרה. ַּכָּידּוַע ְל ִעַּקר הֹוִני 

הּוא ֵמִעְסֵקי ַהַּיֲהלֹוִמים.

ְּבִעְסֵקי ַהַּיֲהלֹוִמים, ִאם ָּדֵבק ְּב ְרָבב, 
ֲאִפּלּו ָקָטן, ַאף ֶאָחד א ַיֲעֶׂשה ִאְּת ֲעָסִקים. 
ִמיֶׁשהּו ְמַנֶּסה ִלְׁשּדֹד אֹוִתי ְּבאֶֹפן ָקבּוַע ְוַעל 
ְיֵדי ָּכ ַּגם ְמַחֵּבל ִּבְׁשִמי ַהּטֹוב! ָּכל ֲעָסַקי 

עֹוְמִדים ִּבְפֵני ִהְתמֹוְטטּות!

ֵאי ְּבִדּיּוק? 
הּוא ַמְחִליף ַיֲהלֹוִמים ֶׁשִּלי, ְּבַיֲהלֹוֵמי 

ָּדִמים! ֵאּלּו ַיֲהלֹוִמים ְמאֹד ְמאֹד א ֻחִּקִּיים 
ַלִּמְסָחר, ֶׁשְּמקֹוָרם ְּבִׁשְעּבּוד ֲאָנִׁשים ְּבַאְכָזִרּיּות 
ְּבַאְפִריָקה! ַעד ַהּיֹום ִהְצַלְחִּתי ִלְבם ֶאת ְזִליַגת 
ַהַּמֲעָטפֹות ִעם ַהַּיֲהלֹוִמים, ַא ִאם ִּתְתַגֶּלה ְולּו 

ַמֲעָטָפה ַאַחת – ֲעָסַקי ִיְתמֹוְטטּו!

ֲאָבל! 

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ
כתב וצייר: אבימי

פרק ג'

 תעלומה
 מספר

2

מכל יהלום
יותר 

חדש!
 להשיג ברשת חנויות 

 אור החיים, יפה נוף
ובחנויות הספרים המובחרות

חדש!
הספר שיעסיק את ילדיכם בחופש
עם מגוון תחומי יצירה, תפירה, גזירה, קיפולי נייר ועוד

מחיר מבצע  
₪ 35 
בלבד!
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 "סידרת הספרים שתלמד כל אחד לצייר וגם לצבוע !
 בשיטת שלבים קלה ומהנה  בנוי ברמות קושי שונות 
לעשות  כיצד  בטיפים  מלווה  גיל"  לכל   המתאים 
לצייר  כיצד  פנדה  אקריליק,  מים,  בצבעי  שימוש 
שכבות  ליצור  כיצד  ודוממים,  חיים  בעלי  דמויות, 

צבע, איך להשתמש במכחול ועוד...

"רב מכר"

ניתן להשיג בחנוית הספרים", "סטימצקי" צומת ספרים", "אור 
החיים", "יפה נוף", בחנויות המובחרות או בטל': 052-4033344

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

"לומדים לצייר עם:

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

"דבק נייר ומספריים" 
יוצרים עם דבורה בנדיקט.

 יוצרים יצירות מקסימות מחומרים 
ממוחזרים פשוטים וזמינים שיש 
בבית בנוי ברמות קושי שונות 

ומתאים לכל גיל

חדש!

עכשיו בחניות הספרים 

המובחרות

הספר שכל הילדים 
חיכו לו!!

טיפ

679 8

5 3 124

נוסיף קווי עזר ונצייר אוזןנתחיל עם ראש בצורת אגס

נצייר את בסיס הכובע 
וצווארון החולצה

נסיים עם הכובע 
ונעבור לכתפיים

ועכשיו לפרטים 
האחרונים וסיימנו

מחקו את הקווים הכתומים אלו 
הקווים המיותרים בציור

נצייר עיניים אף פה וגבות
נצייר אישונים בכל עין נשלים 
את האף והאוזן ונעבור לפה

נוסיף פרטים אחרונים
 וסיימנו עם הפנים

אדון אגס

באו נלמד-
כדי ליצור מגוון רחב של דמויות קריקטוריסטיות

משתמשים לעיתים קרובות בצורות ראש לא שגרתיות 
כגון: עיגול, מעוין, מרובע, משולש, חצי ירח, צורת אגס ועוד

טיפ - כדי ליצור דמויות עם אופי נתאים את תווי 
הפנים וצורת הראש לאופי הדמות שנרצה ליצור כגון דמות 

חמודה נעשה שימוש בצורת העיגול  כדי ליצור דמות 
קשוחה נוכל לעשות שימוש בצורת המורבע או דמות רעה 

בצורת חצי ירח בהצלחה!
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                  c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

 -אמא, משעמם לי!
-אז תקרא ספר.

-גמרתי את כל הספרים 
שבבית.

-אז שחק עם אחיך.
-אין לנו במה לשחק.

-מה עם הדוקים?
-שכחת שהשחור נשבר?

-ומה עם המונופול?
-את יודעת שזה לוקח הרבה 

שעות ולא נספיק לגמור.
-ומה עם העטיפות של 

המסטיקים?
הם התכבסו בכביסה, שכחת?

-נו, אז מה אני יכולה לעשות? טוב, עזור 
לי לקלף את תפוחי האדמה וזהו.

הוא בא. ועוד איך בא. מה לא יעשה למען הפגת 
השעמום הטוטאלי בו הוא מצוי?

בתפוד השני כואבות לו הידיים, בתחילת 
השלישי הוא מקלף את האצבע.

"דם, הצילו!" – הוא קורא ומריץ אותי לארון 
העזרה הראשונה.

מעט יוד  פותר את הבעיה. אבל מה לעשות?
תפודים הוא כבר לא יקלף..

"אמא, משעמם לי!
-קח ספר ותקרא.

-אבל, אמא, אני לא מוצא את הספר שלקחתי 

מהספרייה.
-אז חפש אותו.

-חיפשתי ואני לא מוצא.
-אולי תרד לשחק קצת בחצר?

-אין לי שום  חבר שם. שום חבר.
-תמצא לך כבר מישהו.

-הם לא רוצים להיות חברים שלי.
-אולי תסדר את הילקוט שלך לשנה הבאה? 

תראה מה צריך לשים בו ותתחיל לארגן. בטח 
יש שם עוד זבל מהשנה שחלפה.

-אין לי שום זבל שם. מלבד קליפות של בננה, 
כוס של מילקי כמעט ריקה, במבות יבשות, פלח 

תפוז וזהו, אני חושב.
-אז בוא ועזור לי למיין את 

הגרביים.
הילדון הפיקח שלי משכל 

רגליו ואוסף את כל 
הבודדים אליו.

זוג אחד, שני זוגות 
ומתחילה ההצגה:

-אוף, אני לא יכול לסדר 
זוכות מגרביים כל כך 

דומים, מצדי שיתחברו כולם 
אלו עם אלו וזהו.

-אתה לא רואה שזה כחול וזה 
שחור?

-לא.
-אתה לא רואה שזה קצר וזה ארוך?

-לא.
-אתה לא רואה שלזה יש פס דק למעלה ולזה 

לא?
-לא.

-טוב, אז תשאיר לי לסדר זוגות וזהו.
-ומה אני אעשה? משעמם לי.

-תקרא ספר.

גם אצלכם זה ככה? יוצאים מתוך דפי הספר 
חוזרים לספר ובכל זאת משעמם משעמם 

ומשעמם.

סדרת הספרים על זרח המאבטח

נכתבה במיוחד לימים שבהם 

מחבליםמסתובבים 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!

מתלוננות   – לקרוא  אוהב  אינו  שלי  הילד 
איך לחבב  ובאות לבקש עצה  רבות  אימהות 
על הילד את הקריאה. חבריו קוראים בלי סוף, 
ניקוד  בלי  ספרים  קראה  בגילו  כשהייתה  אמו, 

והוא – עדיין אינו קורא. אינו קורא.
אבל  מפריע,  לא  וגם  כך  כל  בולט  לא  זה  השנה  בכל 
הילדים  כל  להוציא מהדעת.  יכול  זה  הגדולה  בחופשה 
יושבים וקוראים ורק לו משעמם. משעמם. משעמם. כל 

היום משעמם ואין לו מה לעשות.

 מה שבטוח שלא כדאי לעשות, אם רוצים שילד יקרא, 
לו  לנופף  לקרוא.  לו  להזכיר  לקרוא.  אותו  להכריח  זה 
בספר כל אימת שהוא משתעמם ולספר לכולם שהוא לא 

אוהב לקרוא.
 כשם שנוכל להביא סוס למים – אך לא נוכל להכריחו 
לשתותם, כך אפשר להביא את הילד לספר או את הספר 

לילד – אך לעולם לא נוכל להכריחו לקרוא בו, כפי שלא 
נוכל להכריח את הסוס לשתות.

 קריאה חייבת להיעשות מתוך אהבה וחיבוב. על כן 
עלינו לספר לילד מה קראנו, עד שיתגרה לקרוא בעצמו. 
נקנה לו ספר במתנה, שיהיה רק שלו, חדש וחלק. נדאג 
שיהיו ספרים בבית. לא נגיש לו ספר קשה מדי בעבורו, 

לא נשווה בינו לבין אחיו האוהבים לקרוא.

 לא ניתן פרס על קריאת ספר. דבר שמקבלים עליו פרס 
הוא עלוב ושפל, למה שנהפוך את הספר להיות כזה?

 ואחרי שננסה הכול, נחשוב שהילד ייהפך להיות קורא 
ראשי, ופתאום יתברר לנו שזה לא כך. טוב, עכשיו נאמין 
לכך שלא הכול בידינו ושיש שותף נוסף שמחליט עלינו.

פינת הייעוץ 
האישי

נו, תקרא כבר
כשם שנוכל להביא סוס למים אך לא נוכל להכריחו לשתותם, כך אפשר 
להביא את הילד לספר או את הספר לילד – אך לעולם לא נוכל להכריחו 

לקרוא בו  איך נגרום לילד לקרוא ספר מבלי להשתעמם?
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מי לא מכיר את הקניות של לפני הלימודים בכל 
שנה, המעבר מחנות אחת לשניה עם רשימה שלא 
נגמרת. איכשהו תמיד  מחכים לרגע האחרון כי 
אף אחד לא אוהב לעשות את זה. השנה, דווקא 
איך  הרגשתי  לא  נוחות  שמרוב  פתרון  מצאתי 
הרשימה מתקצרת לאט לאט, וכל מה שהילדים 
פשוט  לימוד(  ספרי  )מלבד  הספר  לבית  רצו 
את  להם  שנתתי  גדול  כך  כל  ובמגוון  שם  היה 
עגלה  עם  מרוצים  יצאו  הם  לבחור.  האפשרות 
הופתעתי  החשבונית  על  וכשהסתכלתי  מלאה 

מהמספר הנמוך שהופיע שם. 

בישראל,  הזולה  לבית  החנויות  רשת  שופ,  ביג   
מציעה חווית קניה לכל המשפחה עם מחלקות 
צריך  שהוא  מה  את  למצוא  יוכל  אחד  כל  בהן 
קוסמטיקה  הנעלה,  ביגוד,  של  עצום  מגוון   –
מוצרי  טקסטיל,  אופנה,  אביזרי  וטואלטיקה, 
אופטיקה  לבית,  אביזרים  צעצועים,  תינוקות, 
החזרה  לקראת  ועכשיו  ועוד.  וגאדג'טים 
ה  הכתיבה,   מכשירי  כל  את  תמצאו   ללימודים  
הזולים  במחירים  ספר  ובית  גן  תיקי    , עטיפות 
.  עכשיו יש גם  מבצע מטורף של ילקוט  ביותר 
 29.90  - ב  הספר  לבית  לחזרה  המוצרים  כל  עם 

ש״ח בלבד . 

האות  חובבי  על  נמנים  שאינם  מבוגרים  גם     
צוואר  עד  כעת  שקועים  עצמם  מוצאים  הכתובה, 

להתחרות  שמאיימת  הלימוד  ספרי  בערימת 
בגובה ה-1.80 שלהם.

רגע לפני שאתם מפהקים, כי ספרי לימוד 
הילדות   זיכרונות  בשל  אותנו,  מרדימים 
בהם ספרנו את הדקות עד לסיום השיעור, 
כשספר הלימוד פתוח מולנו, נעיר אתכם 

לדיון בנושא החשוב.

החופשה  הוצאות  כל  עם  לא,  או  נרצה 
הבנק  בחשבון  החור  ואחרי  נגמרות,  הבלתי 

שיצרו הקייטנות, אנחנו נאלצים להתמודד עם 
ששמה  והשוטפת  המעצבנת  הקבועה  ההוצאה 

ספרי לימוד. לכן לא פלא ששמחה והתרגשות גדולה 
אחזה בי, כשקולה של אימא של גיסתי - עלה מאחורי הקו. 

   היא אישה מדהימה, שבין יתר הכישורים שלה הפכה 
את הבית שלה לארמון מתוקתק.

לאחר חילופי ברכות 'שלום ומה נשמע' נימוסיים, היא סיפרה 
לי שהשבוע היא מסיידת את הדירה לחגים )זריזה מקדימה 
הבית  עומס  על  להקל  אפשר  מה  בודקת  והיא  הלוח(  את 
לי משהו. "הבת שלך עולה  רוצה להציע  היא  ולכן  בכללי, 
לתיכון, נכון? שמרתי את כל הספרים של הבת שלי מכיתה 

ט'. הם במצב מצוין. את מוזמנת לקפוץ ולאסוף אותם".
"וואו תודה", הודיתי לה מקרב לב. הרגשתי שמחה גדולה, 
הוצאה נכבדת של רשימת ספרים מרשימה, יורדת לי מהרשימה. 
עוד באותו ערב עברתי דרך ביתה ולא הופתעתי. הספרים של 
בתה האישה המושלמת והנפלאה, במצב מצוין. ארוזים יפה 

ה וממתינים  ב י ב א ל

שלי. הודיתי לה נרגשות וסחבתי את הערימה בעמל הביתה.

של  הלימוד  ספרי  את  כאן  "יש  הכרזתי,  "מעולה!"    
עבודה".  לחוברות  מעבר  דבר,  לך  לקנות  צריך  לא  אביבה. 

"סליחה? מה את חושבת, אימא? שאני אשתמש בספרים יד 

שניה?, זה דוחה אותי, מישהו אחר נגע בספרים".

שהם  ויודעת  אותם  מכירה  "את  התקוממתי,  דוחה?"  "מה 

האנשים הכי נקיים בעולם!"

ישראל  מילדי  מחצית  איך  בהסברים,  שפצחתי  לפני  רגע 

שנייה  יד  ספרים  וקונים  דאשתקד  ספריהם  את  מוכרים 

לא  אני  אימא,  סיכוי,  "אין  בבכי:  פרצה  היא  מחבריהם, 

מסוגלת".

שלך",  הספרים  על  ותשלמי  לעבוד  תלכי  אז  "יופי 

הכעס בער בי, מול בת השלוש עשרה וחצי, שאינה 

מבינה דבר וחצי דבר בהוצאות כלכליות.

מרגיש  שאתה  בהורות,  רגעים  ישנם     
משתדלים,  ההורים  אנחנו  שדי,  חולשה. 

נקרעים, עוד קצת מותחים את החוט, ומצפים 

איתנו  טנגו,  לרקוד  לפעמים  ילמדו  שהילדים 

ביחד.

ציפיתי  ואפילו  הספרים,  את  תיקח  שהיא  רציתי 

חסכנו  הנה  מצוין.  אימא,  תודה  "וואו  שתאמר: 

חופשה-תחילת  של  נגמרות  הבלתי  ההוצאות  בים 

לימודים-ערב חגים".

במקום זה, הזעם טיפס בתוכי, ועלה ועלה ועלה.

או  באוכל  לך  נוגעים  אם  תמיד  נגעלת  שאת  נכון  "אימא, 

בכפית שלך?" היא הביטה בי.

כל  כשבתוך  משפחתית,  לבדיחה  הפכתי  צודקת.  היא  נכון, 

המוגשת,  הערב  וארוחת  והבקבוקים  הטיטולים  של  הבלגן 

הייתי מתרגזת אם נגעו לי בקצה הכפית או אכלו לי מהצלחת. 

מד הזעם התאזן מול הטענה שלה.

 

במשהו  מדובר  לא  הכל  ככלות  דומה?  זה  האם  אבל    
שהורים  לימוד,  בספר  מדובר  לגופנו.  מכניסים  שאנחנו 

יד  דווקא  אותו  לרכוש  צעיר  מגיל  התרגלו  רבים  ותלמידים 

שנייה.

מה אתם אומרים, רבותיי הקוראים, על ספרים, והפעם ספרי 

לימוד...?

ספרים, רבותיי 
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ישנם רגעים בהורות, שאתם מרגישים חולשה?  שדי, אנחנו ההורים משתדלים, נקרעים, 
עוד קצת מותחים את החוט, ומצפים שהילדים ילמדו לפעמים לחשוב כמונו ואפילו איתנו 

ביחד  אבל מה שאנחנו שוכחים וזה מה שהם קולטים מהר: 'הדוגמה אישית'

המלצת השבוע
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הוא פגש אותי למשך כמה שניות כשפרצופו זורח 
מאושר ומחדוות יצירה. 

"היי פסח", שלחתי אחריו, "מה החיפזון?",  
"מה לא שמעת?", שאל פסח השמח כשיכור 
ביום הילולו, "אני בעסקי הדירות להחלפה כרגע, אני לא...",

"דירות למה?", שאלתי בחוסר הבנה,
"דירות להחלפה", אמר פסח ברצינות, "אני אדבר איתך 

אחר כך, אני חייב לזוז!".
וכך פסח נס משם בפרצוף סמוק, מותיר אותי עם תחושת 
הדיוטות כזו שלא חוויתי שנים, דירה? להחלפה? והוא קרא 
לזה "עסקי הדירות להחלפה", פניתי משם כשבראשי סימני 

שאלה גדולים עד כדי גיחוך.


לאחר כשבוע נתברר כל העסק, אם כי בכי רע.
פגשתי את פסח שהראה לי פנים שחוקות למדי, הוא 
היה לחוץ מאד ובכל רגע היה בטוח שמישהו מסתכל עליו 

בחשדנות.
"העסק קרס", הוא אמר לי בעצב.

"אוי ויי", אמרתי לו בצער, "ועכשיו, לאחר שקרס, אולי 
תוכל לומר לי על מה עלי להצטער".

"זה היה רעיון גאוני", אמר פסח בחיבה של זיכרון ישן 
ואבוד , "גם חסד עצום וגם אה... איך אומרים שכרה בצידה". 

הנהנתי אליו מסוקרן ופסח המשיך לשטוח את הרעיון.
"הרעיון היה מאד פשוט", הוא אמר, "אתה מכיר את 
המשפחות שמחליפות ביניהן דירות בבין הזמנים כדי לשנות 
אזור ואווירה? ובכן הביקוש לכך גדל ביותר בבין הזמנים, 
עד שהבנתי שהעסק הזה מדי זוחל, אתה מבין? כל אלה 
שרוצים לעשות את זה צריכים לפנות אל הציבור הרחב 
באמצעות פתקים קטנים ומצ'וקמקים בחדרי מדרגות, וחשבתי 
לעצמי היי! למה שלא נתווך בין הצדדים? נאסוף מאגר של 
משפחות שמעוניינות להחליף דירות, כמובן על פי קריטריונים 
מתאימים- מוזר ככל שזה ישמע אבל יש כאלה שמעוניינים 
דווקא בדירה ליד פיצריה ועוד כל מיני דברים כאלה- ואז 
נוכל לתווך ביניהם!", אמר פסח בהתרגשות של איש חזון.
"היי זה רעיון נהדר!", נאמתי לו, "והכי יפה בזה שאתה 
יכול לקחת גם חמישים אחוז מ... אה רגע...כלום! הרי הם 
עושים את זה בין השאר מטעמי חיסכון, מי ישלם לך על זה?",

"תתפלא", אמר פסח, "אנשים מוכנים לתת קצת בשביל 
זה, זה עושה להם את החופש".

"או קיי", אמרתי, "מה הלאה?",
"התחלתי לעבוד על זה", אמר פסח, "תליתי מודעות, 
קראתי לזה 'דירה להחליף' פניתי אל הציבור, ותשמע... 

היתה היענות מדהימה!",
"מה אתה סח?", אמרתי,

"כן כן", אמר פסח, "אנשים לא הפסיקו להתקשר, צפון 
דרום מושבניקים עירוניים, כולם רוצים להחליף דירות, בשלב 
זה כבר התחלתי לשדך בין הפונים, והיתה הצלחה מסחררת, 
את העמלה כמובן חישבתי לפי המקרה, כלומר, ברור שאינה 
דומה דירה עם נוף בירושלים לדירת שמש בקריות, אתה 
יודע... מי ירצה ללכת לדירה שאיננה אטרקטיבית במיוחד... 
דירות באזורים מרכזיים קיבלו היענות גבוהה יותר מינוס על 
פחות גישה לתחבורה ציבורית, פלוס על בתי כנסת וכדומה. 
התחלתי לסגור עם אנשים, הם היו מגיעים לראות את הדירה 
ואז מחליטים אם הם רוצים או לא, איזו התרגשות היתה שם, 
אור ניצת בעיניים למראה כל מדיח כלים, חיוכים מקיר אל 
קיר על עוד שטיח בכניסה, הרגשתי שאני ממלא פה איזה 

תפקיד גדול", פסח ממש חייך כשהוא נזכר בזה.
"נו, אז מה קרה בסוף?", שאלתי, "למה העסק קרס?",

"פההה", רטן פסח, "הכל בגלל טעות אחת מצערת שעשיתי 
עם שטוקלר וליבוביץ".

"מה קרה שם?", שאלתי בזהירות,
"לשטוקלר, היתה בעייה עם הדוד", דיווח פסח, "חוץ 
מזה, פצצה של דירה להחלפה! הייתי מעיף אותה בתוך 
שניות, גישה נוחה לרכבת הקלה, קומה נוחה, הכל פיקס 
אני אומר לך, וכצפוי הגיעו מחליפים, הכל סוכם כמתוכנן, 
תאריכים והכל, רק מה? הם ביטלו יומיים לפני התאריך, 
שטוקלר בכה לי בטלפון, הילדים כבר ארזו את כל המזוודות, 
נעלנו את כל הארונות באזיקונים, ואני... אתה מכיר אותי 
אני עשוי מחמאה, אמרתי לו- שטוקלר, תן לי שעתיים אני 
מסדר לך דירה, ואז הגיע ליבוביץ' טיפוס נחמד, לא מדבר 
הרבה, קצת כמוני אתה יודע... ליבוביץ' טען- ואני מצטט-  
שהדירה שלו יכולה להכיל בכיף משפחה עם שבעה ילדים, 
הכל טוב ויפה. התקשרתי לשטוקלר ואמרתי לו, סידרתי לך 
את ליבוביץ', כולם שותים לחיים והסיפור יוצא לדרך, אלא 

שאז אני מקבל טלפון מגרשון , זה שרצה לקחת משטוקלר 
את הדירה בהתחלה, והוא בוכה בוכה, מה יש? שאלתי 
אותו, אני רוצה את הדירה הוא אומר לי, ואני הייתי ראשון, 
תעשה לי טובה תסדר אותי שם ואני נותן לך עמלה יפה, 
בשלב זה ידעתי שאני הולך לעשות טעות שהולכת להרוס 
לי את כל העסק, ובכל אופן לא הקשבתי לאינטואיציה שלי, 
הרמתי טלפון לליבוביץ' סיכמתי איתו שייקח את הדירה של 
גרשון, עשה לי פרצוף אבל הסכים בסוף אחרי שסיפרתי לו 
על השולחן פינג פונג", פסח אמר הכל בנשימה אחת ובקושי 

הצלחתי לעקוב אחרי רצף האירועים.
"נו! אז הכל טוב", אמרתי, "ליבוביץ הסכים לא?",

"אז זהו שמה שקרה בסוף זה שליבוביץ' הלך לדירה ומצא 
שם שני עכברים", אמר פסח במהירות, "הוא התקשר אלי 
ואמר לי שהוא חוזר לדירה שלו, אבל מה לעשות ששטוקלר 
לא היה מוכן לעזוב את הדירה, היה הרבה צעקות, וחטפתי 
שם הרבה אש, אבל אז קרה דבר נורא, אל פתח ביתו של 
גרשון שם עמד ליבוביץ'- שלא מדבר הרבה בדרך כלל- 
ודיבר איתי בטלפון, הגיעה משפחה חדשה שכנראה בשל 
טעות מצערת, הבינה ששלחתי אותה לשם כדי שתחליף 
את הדירה עם ליבוביץ', מה שכמובן לא יכול היה לקרות 
משום שליבוביץ' עצמו עמד שם ודיבר בטלפון איתי מתוך 
הדירה המוחלפת, הדירה של המשפחה הזו גם היא כבר היתה 
מוחלפת על ידי משפחת אזולאי... וכך נוצר מעגל שעד היום 
אינני יודע איך הוא נעצר, נראה לי ששתי משפחות מצאו 
את עצמן ללא קורת גג... ואז באיזשהו שלב עשיתי סטופ 
והודעתי לכל חמישים ושתיים המשפחות שיחזרו לדירות 

שלהן, נראה לי שהיה שם גם איזה הומלס אחד...". 
"בכל אופן", סיכם פסח, "ספגתי על עצמי את הנזק ורעיון 
הדירה להחלפה נזרק אל המחסן האחורי בקול רעש גדול, 

וחבל חבל שזה הלך זה היה רעיון כל כך טוב!".
"אכן רעיון נהדר!", אמרתי בכנות, "רק צריך לוותר אולי 

על ההחלפות הכפולות".
"מה לוותר?", נזעק פסח, "החלפות כפולות זה היה הכי 
מבוקש, אנשים מתו על זה, זה עשה הרבה אקשן... הילדים 
אוהבים את זה מאד, נראה לי ששטוקלר עד היום לא מוכן 

לחזור לדירה שלו".
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חתכנו במחירשדרגנו את הטעם

יוגורט דנונה פרי
במרקם עשיר ומפנק,
עכשיו במחיר מוזל!
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