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בשנת תש״ס השלים הגאון רבי נתן-צבי פינקל זצ"ל, 
ראש ממלכת התורה מיר, את בניית בניין הישיבה החדש 
והמפואר באחוזת ברכפלד שבמודיעין-עילית. הוא חיפש 
מנהיג מובחר לישיבה החדשה; ראש ישיבה מתוך צוות 
הרבנים הקיים בירושלים, בני משפחות המלוכה של מיר. 
הרבנים סירבו, העדיפו לא לשנות ממקומם, חששו מפני 

החדש והבלתי-מוכר.
רק אחד אמר כן. הגאון רבי אריה-לייב פינקל, החייל 
מבית סלבודקה, נינו של הסבא-קדישא זיע"א. הוא היה 
ה'נחשון' שהסכים לקפוץ למים של ברכפלד. הוא ראה 
בכך שליחות-קודש, ומילא אותה נאמנה. אחרים יאמרו 
הנולד',  את  הרואה  חכם,  'איזהו  בבחינת  גם  היה  כי 
כאשר אף אחד אחר לא היה מסוגל לראות עתיד בשממה 

שאחזה אותם ימים בברכפלד. 
הוא עזב את ירושלים בה נולד ובה גדל וגידל במשך 
יובל שנים, לעבר הלא-נודע: הוא הקים בעשר אצבעותיו 
תוך  עמדה  וזו  ברכפלד,  באחוזת  החדשה  הישיבה  את 
הישיבה  הישיבות.  עולם  של  המזרח  בכותל  קצר  זמן 
החדשה ראתה עדנה, ר׳ אריה רווה מדי יום ביומו נחת 
מהיצירה שהקים במו ידיו, מהתלמידים הצועדים בדרכי 

מיר וסלבודקה.
'מיר  ישיבת  כי  משוכנעים  מודיעין-עילית  בוני 
 – 'מירפלד'  הבחורים  בפי  בחיבה  המכונה   – ברכפלד' 
היא זו שהפכה את מודיעין עילית בכלל ואחוזת ברכפלד 
לסיפור הצלחה, הן מבחינת איכות התושבים והן מבחינת 

הכמות, בניגוד לערים צעירות אחרות שכשלו.
כולם היו בניו. אלפי פרקליטים-תלמידים צעדו בכאב 
במסע ההלוויה אחר מיטתו של ר' אריה מהיכלי ישיבה 
של מטה להיכלו של מלך, בישיבה של מעלה. היו שם 
כל תלמידי ישיבות מיר וכל תושבי עיר התורה מודיעין 
עילית וכל אוהביו ומעריציו. פנה הודה, פנה זיווה, פנה 

הדרה.
"כשר' אריה אמר את קינת 'א-לי ציון ועריה' – ראינו 
את בית-המקדש בוער באש", הזכיר רבי אליעזר-יהודה 
פינקל את הרגש שבער בעצמותיו. "וכעת נוסף לנו תשעה 
באב על תשעה באב". הבן, 'ר' בנימין הצדיק' וה'מידות 
"אבא  הציבור:  טורח  מפני  קיצר  מאביו,  שירש  טובות' 
היה עבד ה', נאמן לקב"ה, נאמן לרבותיו. כל החיים שלו 
היו חטיבה של התבטלות גמורה. זו לא חוכמה להיוולד 
ילדות  ל'מלאך'.  ולהפוך  להיות אדם  יש חוכמה  מלאך. 
קשה. יתמות נוראה. והכל היה אצלו בשמחה. והוא הפך 
למלאך אלוקים". מצמרר היה לשמוע את כ"ק האדמו"ר 
ולא מסוגל להמשיך בהספדו על  נשנק מדמעות  מצאנז 
מרגיש  באמת  הוא  כי  היה  ניכר  הליטאי.  הישיבה  ראש 

בחסרונו. זוהי 'אהבת חינם'.
הברכות,  האצילות,  הארת-הפנים,  המידות-טובות, 

וכמובן הגדלות בתורה ובמוסר. כל אלה יחסרו לנו. 
שבר על שבר הושברנו. בשבוע אחד נסתלקו מאיתנו 
שני שרידים האוחזים בשרביט הזהב של סלבודקה. והחי 

יתן אל ליבו.  
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לזהות את האבלים  קל  בבתי-אבלים,  ה'שבעה'  בימי 
בנעלי  קרוע,  בבגד  הקרקע  על  יושבים  הם  הרשמיים. 
ומנחמים.  לפניהם  יושבים  והידידים  בני-המשפחה  בד. 
קשה יותר לזהות את האבלים הבלתי-רשמיים, מי שעשו 
במסירות ימים ולילות במחיצת המנוח. ליבם קרוע, אך 

בגדיהם אינם קרועים. גם הם זקוקים לנחמה.
כמה  אותו  פגשנו  כהן.  שמואל  רבי  הרה"ג  הוא  כזה 
פעמים בחיי ראש הישיבה בישיבת 'אור אלחנן'. פגשנו 
אותו השבוע בבית ראש הישיבה, בקומת הכניסה לישיבה 
בשכונת רוממה בירושלים, שם קיבלו בני-משפחתו של 
הגאון רבי משה מרדכי חדש זצ״ל את אלפי המנחמים, 
׳אהוב  את  אהבו  כולם  ורבנים.  ישיבות  ראשי  ובראשם 

הדור׳.
ר׳ שמואל כהן, שזכה לרשת משהו מהארת-הפנים של 
אלחנן'.  'אור  של  הרוחנית  ההנהלה  בצוות  מכהן  רבו, 
תמיד,  הדור׳  ב׳אהוב  בו,  דבוק  היה  ורצוץ.  שבור  הוא 

ובפרט בעת האחרונה.
שלישי.  ביום  לפני,  יממה  הישיבה  מראש  נפרד  הוא 
ביום  בישיבה  כללי  שיעור  למסור  תכנן  הישיבה  "ראש 
חמישי. הצעתי לסדר לו לכמה שעות דירה יפה באשדוד 
להתנתק  שיוכל  כדי  לים,  נוף  עם  עשיר,  יהודי  של 
בהכנת  ולהתרכז  והטיפולים  המחלה  מייסורי  קצת 
קצר  לטיפול  החולים  לבית  נכנס  ראשון  השיעור. ביום 

ולפתע חלה ההידרדרות.
"באתי לבקרו בבית החולים. הוא תמיד היה עם רגליים 
על הקרקע, ביקש לדעת כל פרט על המחלה. דקות לפני 
כן, בישר לו הרופא כי המחלה פשטה בגופו וכי הסיכויים 
שלא  רק  לא  הישיבה  ראש  אפסיים. אבל   - לשרוד  שלו 
ובניסיון  פנים  בלהאיר  עסוק  היה  הוא  זה,  על  דיבר 
את  ולתכנן  לסדר  טרחת  כל-כך  'שמואל,  אותי.  לשמח 
לא  הרופאים  'אבל  להודות,  ביקש  לאשדוד',  הנסיעה 
נותנים לי לנסוע'. הוא עצם את עיניו ואמר לי, כאילו אני 
הוא שזקוק לעידוד – ולא הוא: 'שמואל, עכשיו אנחנו 
באשדוד, אנחנו מול הים, מכינים את השיעור כללי. איזה 
תענוג׳. כך בעצם נפרד ממני אהוב הדור. תוך כמה שעות 
נרשמה הידרדרות חמורה והוא עלה לישיבה של מעלה". 

האבלים משוחחים עם המנחמים על חידוש הלכתי של 
המופיע  אבלות,  בהלכות  זצוק״ל  אלישיב  הגרי״ש  מרן 
בספר ׳ציוני הלכה - אבלות׳ )גילוי נאות: כותב השורות 
שולחן  על  המונח  שליט״א(,  המחבר  הרב  של  בנו  הוא 

האבלים.
הרב אלישיב פסק, כך בספר, כי אם האופציה היחידה 
בעל  ולשמש  ׳עמוד׳  להשיג  ה'חיוב'  בעל  האבל  של 
תפילת  היא  בו  שהתפילה  כזה  בשטיבלאך  היא  תפילה 
׳אקספרס׳ מהירה - מוטב שהאבל לא יעבור לפני התיבה 
כלומר,  טוב.  תפילה  במקום  הציבור  עם  יתפלל  אלא 
בדביקות,  אמיתית,  תפילה  הוא  נשמה  עילוי  של  עיקרו 

בהשתפכות הנפש.
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שיחתנו  של  שיכתוב  ובו  דף  לנו  מעביר  שמואל  ר׳ 
בשבת  התלמידים  בפני  הישיבה  ראש  של  האחרונה 
האחרונה לחייו, בה הוא מספר על משברי גיל הנעורים 

שחישלו אותו והפכו אותו למה שהוא. למה שהיה. 
"אני עומד לדבר כדבר איש אל רעהו", פתח ר' משה 
שאני  לזה  לקרוא  "אפשר  האחרונה,  שיחתו  את  מרדכי 
פושט את הפראק, כי אני חושב שהדברים יהיו לתועלת.

קיץ  זמן  בסוף  'חברון',  בישיבת  צעיר  נער  "בהיותי 
תשי"ז, הייתי אז בן שבע-עשרה שנים. למדנו אז מסכת 
גיטין, והרגשתי שאני לא יוצא מה'זמן' עם כל התכניות 
שתכננתי בתחילת הזמן, שלא ניצלתי מספיק את הזמן. 

למדתי, אבל חשבתי שאני מסוגל ליותר.
"אני זוכר", פרץ הגרמ"מ בדמעות, "איך ניגשתי לפינה 
במקום שלא ייראו אותי, ופשוט פרצתי בבכי... קיבלתי 
הזמנים'  ב'בין  הזמן.  בסוף  בלימוד  להתחזק  עצמי  על 
נסעתי למירון לציון הרשב"י, וקראתי על הציון בבכיות 
נוראות את כל ספר התהילים. קיבלתי על עצמי ללמוד 
במהלך זמן אלול מפרק 'האומר' ועד סוף המסכת, לבד, 
בלי חברותות... זו לא עצה טובה ללמוד לבד, אבל בזמנו 
למדתי  ה'הספקים'.  את  לסיים  אצליח  אני  חשבתי שכך 

בהתמדה עצומה.
"חשבתי שאף אחד לא שם לב, אבל אחרי כמה ימים 
ניגש אלי ראש הישיבה הגאון רבי אהרן כהן זצ"ל ואמר 
לי שהוא שם לב שאני לומד בהתמדה גדולה. סיפרתי לו 
את מה שעבר עלי ואת הקבלה שלי. הוא שאל אותי איך 
אני לומד, ועניתי לו שאני לומד באופן יסודי את הגפ"ת 
מאוד  הרשב"א  אחז שההערות של  הוא  עם המפרשים. 
יוסיפו לי. בתקופה הזו עשיתי שטייגען גדול, והיתה לי 

עליה עצומה.
"יום אחד, בשלהי אלול, היתה חתונה של בחור. הוא 
היה מבוגר ממני בעשר שנים אבל היה לי קשר חזק איתו 
בחתונה  להשתתף  חייב  שאני  הרגשתי  בלימוד.  בעיקר 
ולא ידעתי מה לעשות, כי הרי זה עלול לפגוע ב'הספקים' 
שלי. באותו יום בצהריים למדתי טוב את הסוגיה והיתה 
התבארה  ופתאום  בסוגיה  התעמקתי  חזקה,  קושיה  לי 
אנשים  של  וכדרכם  מתיקות,  כזו  הרגשתי  הסוגיה,  לי 
כשיש משהו מתוק הם דוחים את עצמם מלעשות דברים 
אחרים, דחיתי את עצמי קצת מללכת לחתונה, המשכתי 
אני  ועוד קצת. עד שפתאום  עוד קצת  ודחיתי  להתעמק 
את  תפסתי  מיד  מהחתונה.  חוזרים  הבחורים  את  רואה 
עצמי: אוי, הפסדתי את כל החתונה. הרגשתי כזו הנאה, 
היתה  החתונה  תדאגו,  ואל  התחרטתי,  שלא  לי  תאמינו 

שמחה גם בלעדיי...
"בהפטרה של השבת", המשיך ר' משה מרדכי, "קראנו 
על השליחות הראשונה של ירמיהו הנביא. בתחילה הוא 
ה'  ֲאָהּה  לכך "ָואַֹמר  מסוגל  שאינו  באמרו  לסרב  ניסה 
אלוקים ִהֵּנה ֹלא ָיַדְעִּתי ַּדֵּבר ִּכי ַנַער ָאנִֹכי: ַוֹּיאֶמר ה' ֵאַלי 
ַאל ּתֹאַמר ַנַער ָאנִֹכי ִּכי ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך ֵּתֵלְך ְוֵאת ָּכל 
ֲאֶׁשר ֲאַצְּוָך ְּתַדֵּבר". כולנו מסוגלים לגדול בתורה וביראה. 

אף אחד לא יצליח לשכנע אותי שאינו מסוגל".
פחות מ-100 שעות לאחר-מכן, 'אהוב הדור' השלים 

את שליחותו שלו. ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך ֵּתֵלְך.

שלמה קוק

ַעל ָּכל ֲאֶׁשר ֶאְׁשָלֲחָך ֵּתֵלְך
שבר על שבר הושברנו, והחי יתן אל ליבו. הגה"צ רבי אריה פינקל זצ"ל, הרה"ג שמואל כהן במחיצת הגאון רבי משה-מרדכי חדש זצ"ל



ארוחת עמק טעימה, 
לבריאות!

חדש מעמק!
פתיתי גבינה צהובה

בכשרות ועדת מהדרין



אפילו מקום קבורתו לא נודע. כאן עמד משה רבנו והוכיח את בנ"י. הר נבו
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אנחנו רק תיירים

את  פותחת  זו  פרשה  דברים.  פרשת  היא  השבוע  פרשת 
נושא  השבוע  בפרשת  תורה.  חומשי  בחמשה  האחרון  הספר 
משה רבינו את נאום הפרידה שלו. כידוע, משה רבינו לא רק 
נפרד פיזית מבני ישראל, אלא אפילו מקום קבורתו לא נודע. 
כל מה שנותר לנו ממנו אלו דברי הפרידה האחרונים שנשא 

והצוואה אותה הותיר לדורות.
לוחות  שני  בעל  זצוק"ל,  הלוי  ישעיה  רבינו  כותב  וכך 
ומלמדם  "הוכיחן סמוך למותו מלבד מה שהוכיחם  הברית: 
בחייו דבר יום ביומו, הוכיחן בתוכחות מוסר סמוך למותו. וכן 
ראוי לכל מנהיג לדורו וגם כל אב ואם לבני ביתו כמו שעשה 

יעקב לבניו".
 - דברים  חומש  ברובה של  וכן  נעיין בפרשת השבוע,  אם 
המכונה גם 'משנה תורה', על שם שהתורה חוזרת על עיקרי 
מאורעות  כל  על  חוזרת  שהפרשה  נגלה   - זה  בספר  התורה 
המרגלים,  חטא  דרך  עובר  מצרים  מיציאת  החל  ישראל,  עם 

מלחמות ישראל ועוד.
להקדיש  התורה  על  מדוע  השאלה  במוחי  מנקרת  תמיד 
ספר שלם לחזרה על כל המאורעות והסיפורים שכבר כתובים 
מוצא  פרידה  כדברי  רבינו  משה  מדוע  הקודמים?  בחומשים 
בכל  ישראל  עם  שעבר  והמקרים  הסיפורים  על  לחזור  לנכון 

שנותיו במדבר?



תייר  על  זי"ע  חיים'  ה'חפץ  מרנא  בשם  נאמר  ידוע  משל 
אורתודוקסי מארה"ב שהגיע להתארח בקהילה יהודית בארץ. 
גילה שבמהלך  כשהגיע לתפילת שחרית בשבת בבוקר, הוא 
קריאת התורה, כאשר הגבאי קורא למתפללים לעלות לתורה, 
מהצד  קורא  הוא  לראשון  משונה.  בסדר  זה  את  עושה  הוא 
האחד של בית הכנסת, לשני מהצד השני, לשלישי את היושב 

מאחורי הבימה ולרביעי את היושב ליד ארון הקודש.
לגבאי  ניגש  התפילה  לאחר  מאוד.  עד  התייר  התפלא 
תחליט  סדר?  חוסר  בכזה  פועל  אתה  "מדוע  אותו:  ושאל 
הכנסת,  בבית  הישיבה  סדר  לפי  לתורה  עולים  שבוע  שבכל 
להזמין את  הכנסת  בבית  כל התפילה  להתרוצץ  ולא תצטרך 

הקרואים לעלות לתורה".
פה  להיות  יכול  שאתה  חושב,  אתה  "מה  הגבאי:  לו  ענה 
שבוע אחד ולהבין הכול? הראשון הוא כהן, השני הוא לוי, 
על  וכן  הגומל  לברך  צריך  היה  והרביעי  אזכרה  יש  לשלישי 

זה הדרך".
נמצאים  אנשים  ההשכל:  מוסר  את  חיים'  ה'חפץ  ביאר 
שמיים.  חשבונות  להבין  ומתיימרים  שנה,   80 או   70 בעולם 
קיים  העולם  הכול.  לדעת  ורוצים  מהלכים  להבין  מנסים 
למעלה מ-5,000 שנה. התקופה הקצרה שאנו 'מבקרים' כאן 

בעולם דומה לאותו ביקור חפוז של התייר וניסיונו להבין את 
התמונה המלאה.

לנו שום  אין  כידוע,  הזה?  המיוחד  נזכר במשל  אני  מדוע 
מאמינים  כולנו  אבל  שמיים.  חשבונות  לחשב  אפשרות 
נוקף  אדם  ואין  דיין,  ויש  דין  יש  סדר,  לפי  מתנהל  שהעולם 
העולם  מלמעלה.  עליו  הכריזו  כן  אם  אלא  למטה  אצבעו 
פרט  כל  ומופתית.  מסודרת  ובצורה  וחשבון  דין  עם  מתנהל 
ופרט בהיסטוריה של העם היהודי, כל אירוע קטן, כל מעשה 
הגדול  בסיפור  משמעות  לה  יש  ומחשבה  אמרה  כל  ואפילו 

והמושלם.
זה המסר שמשה רבינו רצה להעביר לעם ישראל: הסיפור 
של העם היהודי איננו אוסף מקרים, אלא כל פרט קטן בסיפור, 
הינו בעל משמעות בסיפור הכללי. גם אתה לא בהכרח מבין 

את הסיפור בביקורך הקצר.
קחו למשל את מעשה חטיפת שלשת הנערים. כולנו עמדנו 
אך  להבין.  ניסינו  שאלות,  שאלנו  הזוועה.  מול  המומים 
הוא  כמה  עד  לנו  הראה  עולם  ובורא  קלה  תקופה  עברה  לא 
אוהב אותנו וכל מה שעושה לטובה הוא עושה. בלא לחשב 
של  המחריד  המקרה  ללא  כי  הדבר  ברור  שמיים,  חשבונות 
חטיפת הנערים, לא הייתה פורצת המערכה על עזה, ומנהרות 
התופת שכוונו לישראל, לא היו מתגלות. אני לא רוצה לתאר 
מה היה קורה, לו לא היו מגלים בזמן את הפצצה המתקתקת 

בדמות אותם מנהרות תופת.



לכל פרט ופרט בסיפור של העם היהודי יש משמעות. אין 
'רק מה''. הנביא  וידוע ש'מקרה' הוא אותיות  מקרה בעולם, 
 - יוושע"  וממנה  ליעקב  היא  צרה  "עת  אומר:  כבר  ירמיהו 

מתוך הצרה עצמה מגיעה הגאולה. "וממנה יוושע".
בערבו של תשעה באב נזכרים בכל הקורות אותנו מחורבן 
הנוראה  השואה  הצלב,  מסעי  הפוגרומים,  הרדיפות,  הבית: 

וקרבנות ימינו.
חורבן  שבשעת  הקדושים  מחז"ל  לנו  שמסורת  לזכור  יש 
ביהודי  "מעשה  עולם.  של  אורו  המשיח,  נולד   – הבית 
נחרב  פרתך,  התר  אחד:  ערבי  לו  אמר  פרתו,  וגעתה  שחרש 
בית המקדש שלכם. תוך כדי שיחה, שוב געתה הפרה. אמר 

הערבי: קשור פרתך, נולד המשיח" )איכה רבה פ"א(.
נסמוך  הכול.  להבין  שהתיימר  תייר  כאותו  נהיה  לא  הבה 
את  נישא  מבטחים,  ארץ  אל  אותנו  שינווט  העולם  בורא  על 
עיננו למרום ונתפלל בעבור הכלל  שמתוך הימים הללו, ימי 
בין המצרים, בהם אנו מתאבלים על חורבן בית מקדשנו, נזכה 
לראות את ירושלים בתפארתה, ושהקב"ה יאמר לצרותינו די.

בברכת שבת שלום, שבת שלווה ומבורכת.

מדוע יעקב אבינו ומשה רבנו הוכיחו את בני ישראל רק סמוך לפטירתם? ומה ניתן ללמוד מהתייר שהגיע 
לביקור חד פעמי בבית הכנסת שאינו מוכר לו וניסה להבין את מלאכתו של הגבאי?

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

ביאר ה'חפץ חיים' את מוסר ההשכל: אנשים נמצאים בעולם 70 או 80 שנה, ומתיימרים להבין חשבונות 
שמיים. מנסים להבין מהלכים ורוצים לדעת הכול. העולם קיים למעלה מ-5,000 שנה. התקופה הקצרה 

שאנו 'מבקרים' כאן בעולם דומה לאותו ביקור חפוז של התייר וניסיונו להבין את התמונה המלאה





ח' אב תשע"ו 612/8/16

ישנה אבחנה בין שני מושגים שאנו לעתים מתבלבלים ביניהם, "שאיפה" ו"ציפיה" 
 ציפיה אמיתית, עלינו לדעת, היא העשיה עצמה - עלינו לעשות, מבלי קשר 

לתוצאות

מצפים לישועה

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

למשיח  הכללית  הציפייה  מלבד  לישועה?  מצפים 
ולגאולה, מן הסתם יש לכם כמה ישועות פרטיות שאתם 
מצפים להן. בין אם הישועה המצופה היא דירה משלכם 
ובין אם מדובר בציפייה לראות קצת נחת מבן השמונה 
מצפים  סטטוס.  אותו  על  כולנו,  כמו  אתם,  המאתגר. 

לישועה.
גודל  כן  הציפיות,  כגודל  הלצה:  בדרך  אומרים 
הגדולות  שהציפיות  שכאשר  כיון  ומדוע?  הכריות. 
להספיג  כדי  המתאים  בגודל  כריות  צריכים  מתרסקות, 
ציפיות,   - יותר  בקיצור  או  האכזבה.  בדמעות  אותן 

תשאירו לכריות. 

אז מה, לא לצפות?
המאה  לאחר  עליהן  לענות  שנתבקש  השאלות  אחת 
ידוע  גם  כך  לישועה?".  "ציפית  תהיה:  שלנו  עשרים 
שאם תשאף לגדול גנרל, אולי תהיה מפקד טוב. אבל אם 
תרצה להיות מפקד - אפילו חייל פשוט לא ייצא ממך, 
רבנו,  משה  להיות  תשאף  אם  יותר:  יהודית  בשפה  או 

תזכה להיות כמו רבי עקיבא אייגר. 
אז מה, כן לצפות?

מושגים  שני  בין  ברורה  אבחנה  ישנה  לב,  שימו 
שהיא  ציפייה,  ביניהם:  לבלבל  נוטים  אנו  שלעיתים 
לטווח  חזון  שהיא  ושאיפה,  קצר,  היותר  לטווח  בעצם 
הוא   - יותר  רחוק  להגיע  ישאף  שאדם  ככל  הרחוק. 
שכרגע  לדעת  צריך  הוא  בדרך  אבל  יגיע,  בעזהי"ת 
הוא מתמקד כל הזמן בעשייה חיובית, ועליו לשים לב 

להצלחות שבדרך.
כשאני ממוקד מטרה ופועל, אני אראה שינויים בדרך. 
כך בכל נושא בחיים, ובפרט בנושא חינוך הילדים. גם 

שם נעשה את האבחנה הזו.
יעד  מסוימת,  שאיפה  חזון,  לו  שיהיה  צריך  אדם, 
בחיים בדרך להגשמת החזון. אדם שואף שיהיה לו כל 
נחת  בריאות,  שמים,  יראת  ובגשמיות,  ברוחניות  טוב 
מהילדים וכו'. זו שאיפה כללית. אבל בטווח הקרוב יש 
ציפייה לטווח הקרוב. אדם שמצפה למשהו, צריך לדעת 

שציפייה אמיתית היא עשיה. אסור לצפות לתוצאות. 
הרבי מחב"ד אמר: "אנחנו קבלני עשייה, לא קבלני 
הצלחות"; רבי ישראל מסלנט אמר: "א מענטש דארף 
נישט אוף טוען", כלומר: אדם  טאען א מענטש דארף 
צריך לעשות, הוא לא צריך להצליח. אדם שלא עושה 
- לא מגיע לכלום. אנחנו נמצאים בעולם העשייה, אבל 
צריכים  שכן,  מה  שלנו.  בידיים  לא  כבר  הן  ההצלחות 

עושים את העשייה החיובית  לב שאנחנו באמת  לשים 
בצורה נכונה, כי אם אנחנו עושים ועדיין אין כל שינוי 
ולו הקטן ביותר, צריכים לבדוק אולי יש לחשב מסלול 

מחדש.

כבר  אליי  מגיעים  השמונה  בת  בתיה  של  הוריה 
תקופה, להדרכה לגבי בתם בת השמונה. הילדה הייתה 
גונבת כספים, וקונה בהם ממתקים. לאחר תקופה שבה 
יישמו את ההדרכה שקבלו ממני, המצב השתפר  הם 
בעניין הגנבות, אבל הילדה שסובלת גם מאכילת יתר 
וממשקל עודף, המשיכה עם הרגלי האכילה שלה ומדי 

פעם גם הייתה עושה "השלמת הכנסה". 
תראה, אמר לי האב, אני מרגיש שאני נותן לה בלי 

סוף - וזה לא נגמר. אולי השיטה שלך לא עובדת?
לנו  שהסברת  מה  נו,  אותו.  שאלתי  השיטה?  ומה 
שהיא  מה  לה  לתת  ואז  "הצטרפות",  לה,  לעשות 

מבקשת ותוך כדי לדבר איתה ולהסביר לה.
אומר  באמת  אתה  מה  לי  תספר  אולי  לו:  אמרתי 

לילדה תוך כדי שאתה נותן לה?
לב  תגידי, את שמה  אותה:  אני שואל  ענה:  והאב 
איך את אוכלת כל היום? זה נראה לך טוב שאת ככה 

אוכלת? מה את אומרת, זה כדאי שככה תשמיני?
שים לב, עצרתי את האבא. אתה לוקח ילדה שכבר 

מרגישה גמורה מכל המצב הגופני והרגשי שלה, וגומר 
אותה עוד יותר. 

צריך  אתה  הנכונה.  בצורה  נעשות  לא  השאלות 
לשאול את השאלות עליך: טעים לך? את רואה שאני 
נותן לך מה שאת רוצה? תגידי, זה נראה לך טוב שאני 
ככה נותן לך ומפטם אותך, או שאולי זה לא בסדר? 
וכאן עוברים להעצמה: תראי, את בחורה חכמה, מה 
איך  אז  מדהימים,  רעיונות  לך  יש  הרי  אומרת?  את 
אומרת?... את  מה  הזו?  האכילה  את  לצמצם  אפשר 

כשאני עובר לכזה סוג תקשורת, הילד מרגיש את השינוי 
אני לא מצפה שהכל  בינתיים  ומתחיל להשתנות.  אליו 
יהיה מושלם וההתמודדות תסתיים, אבל בעצם זה שאני 
יזוז.  כאן  שמשהו  שלי  הצפייה  את  מבטא  אני   - פועל 
צריך  אני  שלי.  בידיים  לא  כבר  זה  ומתי?  כמה?  איך? 

לעשות, לא להצליח.
בתפילת  עשרה  החמש  הברכה  את  חותמים  אנחנו 
היא  ישועה,  ישועה".  קרן  "מצמיח  במילים  העמידה 
כמו צמח. לעיתים היא חבויה עמוק באדמה ומתחילה 
וגם אז, היא גדלה לאט לאט.  זמן רב,  לבצבץ אחרי 
אם נעקוב אחרי הגדילה שלה - לא נראה בעין ממש 
לעשות  להאמין,  נמשיך  תמיד  אבל  גדלה.  היא  כיצד 
הוא  כי  ועכשיו.  כאן  מתרחשת  הישועה  כי  ולצפות, 

מצמיח ישועה. 
כל הישועות!

נותרו מספר מקומות בודדים בלבד לקורס בין הזמנים לסדנת קיץ לבחורים, ארבעה מפגשים, מי"א-י"ד אב בבית שמש. לפרטים והרשמה: 02-9999425, 050-4158805
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"הילדה שסובלת ממשקל עודף, המשיכה עם הרגלי אכילת הממתקים שלה"



 במיוחד עבורכם, הארכנו את שעות פתיחת הפארק בחודש אוגוסט בימים שלישי וחמישי עד לשעה 21.00
 פארק השעשועים הגדול ביותר באזור ירושלים  אויר הרים צלול  אזורי הצללה ומיזוג 

פינות התרעננות רטובות  מתאים לילדים עד גיל 14

חוויות חדשות בקיפצובה...

אולם מכונות המשחק והתותחים  קרוסלת סוסים  הרכבת  המשחקיה  מכוניות מתנגשות  סירות אבובים  קרוסלת הפיראטים

גם בלילה...

שעות פתיחה לחודש אוגוסט: א’, ב’, ד’ 10:00-19:00   ג’, ה’ 10:00-21:00   ו’ 10:00-17:00

www.kiftzuba.co.ilלפרטים והזמנות: 02-5347952

 אוגוסט 
בקיפצובה

ימי שלישי וחמישי
פתוח עד 21:00

כולל טיולי עששיות
מודרכים בלילה



ח' אב תשע"ו 812/8/16

תמוז  חודש  על  השמש  שקיעת  עם  שנה,  מידי 
הנושאים  אב  לימי  והעמוקה  החרישית  והכניסה 
בחובם "שדרוג" של דיני האבלות, עולה בי השאלה 
הצום  יהיה  זה  האם  כולנו:  אצל  חבויה  שלדעתי 
האחרון? האמנם במהלך השנה הבאה יבוא משיח? 
או שנפגוש אותו רק בסיומת של דרשות, עת הנואם 
מאחל שנזכה לראותו וכו' )ואז אני יודע שהוא באמת 

מסיים את הנאום...(.
ששום  היא  שלנו  התחושה  האמת:  על  נודה  בואו 
דבר לכאורה לא יקרה "במשמרת שלנו"... כך שנמשיך 
רלוונטיים  בעניינים  חיזוק  שיחות  שנה  מידי  לשמוע 
האבלות  הלכות  את  נקיים  וכו',  לחבירו  אדם  כבין 

ככתבן וכלשונן, הכל - בשלב הזה - עוד הרבה זמן!
פעם  יותר. שאלתי  עוד  לעובדה מצערת  לב  שימו 
לי.  ענה  הוא  "וודאי",  בכותל?  לאחרונה  היית  מכר, 
ושאלתי.  המשכתי  משהו?  שם  לך  שחסר  הרגשת 
"דווקא ממש לא", הוא ענה מיידית. "ב"ה, הרחבה 
בדרך  ב"ה  לאחרונה.  שופץ  הכול  ונקייה,  מסודרת 
לרחבה יש גם חנות לממכר שווארמה משובחת, ואם 
אתה הולך על חלבי יש לך גם את זה ממש רבע שניה 

מהכותל - בחמישה שקלים. ב"ה, שפע של ממש"...
של  קמצוץ  היקר  לידידי  אין  ברורה.  הטרגדיה 
געגוע למשהו שחסר, והוא לא לבד. לצערנו, כמותו 
כך רבים וטובים! אז מה ניתן לעשות, לא מחר אלא 
המחשבות  כל  את  לסתור  לתקן,  לפחות  כדי  היום? 

האובדניות הללו, ובאמת להגיע לגאולה שלימה?



ע"א(  ל"ג  דף  )ברכות  הבאה  לגמרא  לב  שימו 
"ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה 

בית המקדש בימיו".
המקדש?  לבית  דעה  בין  הקשר  מהו  להבין:  ויש 
אמנם מיד בהמשך מביאה הגמרא תשובה המבוססת 
על דרשה: "דעה ניתנה בין שתי אותיות )כי ק-ל דעות 
ה' מקדש  )פעלת  בין שתי אותיות"  ניתן  ה'(, מקדש 

ה'(". אולם מהו ההקשר הרעיוני?
שמסביר  תפילה"  "דעת  בספר  ה'  בחסדי  ומצאתי 
את העניין, כי מהותו של בית המקדש הייתה לחבר 
של  שלם  עולם  ורוח,  חומר  ותחתונים,  עליונים 
קטורת  הקטרת  הדם,  זריקת  לאכילה,  בשר  קרבנות, 
- גשמיות במיטבה, וכל זה הפך לעבודת ה' צרופה, 
התלויה כמובן בכוונה ובמחשבת קדושה שכל כולה 

התקרבות לבורא עולם.
אצל  כך  המקדש,  בבית  פועלים   שהדברים  וכפי 
ענייני  כי כל  )וכבר כתב בעל ה"נפש החיים"  האדם 
בית המקדש זה האדם בעצמו(. הוא בטבעו הרי הוא 
עליונים  חיבור  מהותו  אולם  החיים,  מבעלי  כאחד 

לתחתונים, וכשהוא עושה זאת הרי הוא בונה את בית 
המקדש, בבחינת "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

החיבור מתבצע באמצעות ה"דעת"!
ומהי דעת?

יצחק",  "פחד  הספר  מתוך  נשגבים  דברים  אצטט 
הוטנר  יצחק  רבי  הגאון  של  והנעלה  האצילי  מעולמו 
"הנה  ה'(:   - א  רשימות  קונטרס  השנה  )ראש  זצוק"ל 
עניין  עם  להזדהות  האדם  של  כישרונו  פירושו  דעת, 
חוץ ממנו. כשאני אומר שמישהו תופס את המאמרים 
בשכל, כוונתי שהוא מבין אותם, ואם אני אומר שהוא 
תופס את המאמרים בהרגשה, כוונתי שהוא נהנה מהם. 
אבל כשאני אומר שהוא תופס את המאמרים כבן דעת 

- כוונתי שהוא מזדהה איתם".  
עם  מוחלטת  הזדהות  עניינה  "דעת"  כי  לנו,  הרי 
העניין, ולפיכך כשהאדם לומד ומעיין, חושב ומגביר 
את הידע שלו באמונה, בביטחון ובידיעת ה' ומזדהה 
הללו,  הידיעות  את  וחי  "מתחבר"  והוא  הדבר,  עם 
מתפלל ומשוחח עם הקב"ה דבר יום ביומו - הרי הוא 

בר דעת אמיתי וכאילו נבנה בית המקדש בימיו!
כמה נפלא הציטוט הבא: "אמר זקיני הגרי"ס זצ"ל, 
שהמצווה הראשונה היא שבראש וראשון יהיה האדם 
זצ"ל, "מכתב מאליהו" חלק  )הרב דסלר  לבר דעת" 

ה' עמו' 97(.



"במחלקה לחולים מסוכנים באחד מבתי החולים, 
לילה.  למשמרת  מנוסה  ובלתי  צעיר  רופא  הוצב 
לשאלתו, כיצד יוכל לשאת לבדו את הטיפול בחולים 

מנהל המחלקה  אותו  הרגיע  רבות,  כה  למשך שעות 
החולים,  'אם תחול החמרה במצבו של אחד  ואמר: 
אין לך אלא להזעיק תגבורת. רשום לפניך את מספר 
להתקשר  עליך  שתצוץ  בעיה  ובכל  הבא,  הטלפון 

מיד'.
היה.  כן  התורן,  הרופא  שיער  כאשר  "ואמנם, 
מהם  כמה  מכוחותיו.  למעלה  היה  בחולים  הטיפול 
התעוררו במהלך הלילה, ובמשך כל שעות המשמרת 
התרוצץ מחדר לחדר ומחולה לחולה במאמץ למלא 
הטוב  הרצון  שלמרות  אלא  בשלימות.  תפקידו  את 
והמסירות לא הצליח להעניק את הטיפול הדרוש לכל 

חולה, ואחד מהם נפטר במהלך הלילה.
החולה  משפחת  בני  על-ידי  נתבע  הוא  "כאשר 
בלהט,  להגנתו  הרופא  טען  רפואית,  רשלנות  בעוון 
'הרי עבדתי במסירות עצומה למעלה מכוחותיי, רצתי 
ניתן להאשים  וכי  אותו הלילה.  ממיטה למיטה בכל 
אליו  להגיע  הספקתי  לא  פשוט  שאירע?  במה  אותי 

בזמן'.
"אבל השופט לא התרשם מהטיעון הזה ומצא אותו 
בכל זאת אשם: 'וכי ביקשו ממך להסתדר לבדך? הלא 

היה עליך להזעיק עזרה!'
להתמודד  ממך  ביקש  מי  ה':  בעבודת  הוא  "וכך 
לבד? אתה חש קושי שאינך יכול לעמוד בו? - הזעק 
מסתדר  'אינני  ותאמר:  בחוזקה  ה'  אל   קרא  עזרה. 
"התורה  זצ"ל,  פינקוס  הרב  )שיחות  לי!'"  עזור   ,

וקנייניה", עמ' ק"ב(.
בהיותנו  כי  התקווה  וזוהי  הבניין,  וזהו  העניין  זהו 
ברי-דעת נבנה את בית המקדש הפרטי, ועמו את בית 

המקדש בהר הבית בירושלים - אמן!

שאלתי את ידידי: האם חסר לך משהו בכותל? אבל הוא ענה בשלילה: "הרחבה מסודרת ונקייה, 
הכל משופץ, ויש אפילו מסעדה משובחת בדרך"  איך אנחנו יכולים להתחבר לרגשות ולגעגועים 

למה שחסר לנו כל-כך?

התקווה

הרב צבי אזרחי
במבט שני

 הרב צבי אזרחי, רב קהילה בפ"ת וראש מדרשיית 'נועם' בכפר סבא

תשעה באב בכותל המערבי                                                            )צילום: מנדי הכטמן, פלאש 90(
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ח' באב תשע"ו 1012/8/16

בלשון  נקרא  עומדים,  אנו  שבפתחו  החדש  הספר 
של  מהותו  על  מעיד  הזה  השם  תורה".  "ִמְשֵׁנה  חז"ל 
הספר. הנאום הארוך של משה רבנו ממנו מורכב הספר, 
הקודמים.  לספרים  משנה"  "לחם  של  כסוג  משמש 
ובקושי מסיים  לבד  גם אדם שסועד  בסעודות השבת, 
לאכול חצי חלה, מברך על "לחם משנה" )שתי חלות( 
כדי לקיים את המצווה בשלמות. החלה הנוספת מהווה 
השלמה לחלה הראשונה. משמעות דומה לספר "משנה 
תורה": ספר דברים אינו מכיל מצוות חדשות. הפסוק 
הנפוץ ביותר בתורה – "וידבר ה' אל משה לאמר" – 
כלל לא מוזכר בספר הזה. ה' לא ציווה את משה בספר 
בפרשות  נכון,  חדשות.  מצוות  לנו  לומר  תורה  משנה 
הבאות אנו עתידים לפגוש מצוות שלא הוזכרו בספרים 
ועוד(,  ומורה"  סורר  "בן  רע",  )"מוציא שם  הקודמים 
אבל זה רק משום שמשה רצה ללמדם דווקא בכניסה 

לארץ. ציווין היה כבר במעמד הר סיני. 
           

     

מצוות חדשות אין, אולם ספר משנה תורה כולו מלא 
בחידושים על המאורעות שהתרחשו בארבעים השנים 
האחרונות. אחת הדוגמאות הבולטות לכך מופיעה כבר 
את  ומזכיר  ישראל  בני  את  מוכיח  כשמשה  בפרשתנו, 
שארע  הראשון  )המאורע  המרגלים  בחטא  שקרה  מה 
ִנְׁשְלָחה  ַוּתֹאְמרּו  ֻּכְּלֶכם  ֵאַלי  "ַוִּתְקְרבּון  באב(:  בתשעה 
אינה  פה  שהתוכחה  מסביר  רש"י  ְלָפֵנינּו".  ֲאָנִׁשים 
נעשתה:  היא  בה  הדרך  על  אלא  עצמה,  הבקשה  על 
"'ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם' – בִערבוביא. ילדים דוחפים את 

הזקנים וזקנים דוחפים את הראשים". 
בפסוקים הקודמים משה מזכיר את המינויים שנעשו 
כדי לשמור על הסדר הטוב. שרי אלפים, שרי מאות, שרי 
עשרות ומעליהם משה. ובכל זאת, כשהגיעה הדרישה 
דחיפוֹת.  אנדרלמוסיה שלמה.  נוצרה  מרגלים,  לשלוח 
מבוגרים  ילדים,  עשרות.  שרי  ואין  מאות  שרי  אין 
וזקנים דוחפים אלו את אלו ורצים היישר למשה רבנו. 
זו הייתה נקודת ההתחלה של החטא. הסוף של הסיפור 
ידוע: "ַוִּיְבּכּו ָהָעם ַּבַּלְיָלה ַההּוא". בני ישראל בכו בכייה 

של חינם שהמיטה עלינו בכייה לדורות עד היום. 
בחטא  שהייתה  מסודרת  הלא  ההתקהלות  לצד 
ומסודרת  נוספת  התקהלות  מזכיר  רש"י  המרגלים, 
הקודש  חרדת  סיני.  הר  מעמד  ישראל:  בעם  שהייתה 
שאחזה בבני ישראל לא אפשרה להם להמשיך ולשמוע 
לגשת  נאלצו  והם  העולם  מבורא  ישירות  הקולות  את 
למשה ולבקש: "ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יֹאַמר ה' 
ֱאֹלֵקינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינו". שם, אומר רש"י, ההתקהלות 
ַהּקוֹל  ֶאת  ְּכָׁשְמֲעֶכם  "ַוְיִהי  להפליא:  מסודרת  הייתה 
ָראֵׁשי  ָּכל  ֵאַלי  ַוִּתְקְרבּון  ָּבֵאׁש,  ּבֵֹער  ְוָהָהר  ַהחֶֹׁשְך  ִמּתוְֹך 
לא  דחפתם.  לא  ְוִזְקֵניֶכם".  כך(  אחר  )ורק  ִׁשְבֵטיֶכם 
באתם "כולכם". ניגשתם בצורה מסודרת וביקשתם את 

מה שביקשתם. 

מה הקשר? מה עניין חטא המרגלים להר סיני? הרי 
בפרשתנו משה עסוק בתוכחה ורש"י מוצא רמז בדבריו 
)רבי  יקר"  ה"כלי  בעל  ומסודרת?  אחרת  להתקהלות 
שלמה אפרים מלונטשיץ, תלמידו של המהר"ל( מסביר, 
שמשה רבנו רומז )כדרכו בפרשתנו( על תוכחה נוספת, 
עמוקה יותר. "למה הפכתם את היוצרות?", שואל משה 
מקלקלת  האהבה  ואת  הדחיפות  "את  ישראל.  בני  את 
את השורה, רציתי לראות דווקא במעמד הר סיני. אבל 
למבוגרים...  וכבוד  סבלנות  לכם  הייתה  מה  משום  אז 
אך כשעל הפרק עלתה שאלה של ירושת הארץ בה שום 
דבר לא יחסר לכם, פתאום ירהב הנער בזקן ונערים פני 
וכשצריך  כיבדתם.  לא  לכבד,  כשצריך  ילבינו.  זקנים 

להידחף, לא נדחפתם". 
ה"כלי יקר" מסיים את דבריו על דור המדבר ורץ עם 
המידה  כך  היום  "ועד  אלינו:   – קדימה  הזה  הפירוש 
זה.  את  זה  מכבדים  התורה  בעסק  שדווקא  בישראל, 
עול  וליתן  מעליו  להקל  כדי  הוא  הכיבוד  לפעמים, 
כבוד  גלה  ממון,  לעסק  וכשמגיע  חברו.  על  התורה 

מישראל. כי לעולם לא יכבדו הילדים את הזקנים".

 

מיר- ישיבת  ראש  הגיע  תשס"ח,  אב  בחודש 
רמות  לשכונת  זצ"ל  פינקל  אריה  רבי  הגאון  ברכפלד, 
השכונה.  לתושבי  חיזוק  שיחת  למסור  כדי  בירושלים 
בידיי  נזכרתי שיש  השבוע, כשעלה בסערה השמימה, 
קונטרס בו ערוכה השיחה שמסר אז והופתעתי לגלות 
שהדברים נראים כאילו נלקחו מאחד ההספדים שנישאו 
בהלווייתו. אני מתנצל מראש – את מאור הפנים ואת 
לכתב:  להוריד  אפשר  אי  הדברים  נאמרו  בו  החום 
כשריפת  צדיקים  של  מיתתן  ששקולה  אומרים  "חז"ל 
בית אלוקינו", פתח ר' אריה את דבריו. "על צער ואבל 
הרגשת  של  העניין  ִלּבוֹ'.  ֶאל  ִיֵּתן  'ְוַהַחי  הפסוק  אומר 
רחמים.  ולבקש  האבדה  על  להצטער  כדי  הוא  הלב 
מהקדוש  רחמים  לבקש  אפשר  אי  בלב,  צער  כשאין 
ברוך הוא שירחם עלינו ועל כל עמו בית ישראל. ללא 
תחושת החיסרון, התפילה איננה נובעת מעומק הלב.  

תלמידי  ועל  הצדיקים  על  רחמים  לבקש  עלינו 
החכמים שעמנו. אנו מתפללים בכל יום: 'על הצדיקים 
ועל החסידים ועל זקני עמך בית ישראל'. מי הם זקני 
עמך בית ישראל? הכוונה היא לתלמידי חכמים שחיים 
עמנו. אם תחושת הצער על סילוקן של צדיקים הייתה 
היינו  רחמים.  באמת  מבקשים  היינו  ללבנו,  חודרת 
הצדיקים,  על   – אלוקינו'  ה'  רחמיך  'יהמו  מתחננים 
פליטת  על  ישראל,  בית  עמך  זקני  על  החסידים,  על 

סופריהם, על גרי הצדק ועלינו. 
ה'  רחמיך  'יהמו  מבקשים  בו  למצב  להגיע  כדי 
שהלב  המיה.  בו  תהיה  עצמו  שהלב  צריך  אלוקינו', 
נוכל לבקש מבורא  יתמלא ברחמים. לאחר מכן  שלנו 

העולם 'יהמו רחמיך ה'".

מתי ראוי להידחף ומתי צריך לכבד  מה אמר רבי אריה פינקל זצ"ל על סילוקן של צדיקים

התקהלות בלתי חוקית

בחודש אב תשס"ח, הגיע 
ראש ישיבת מיר-ברכפלד, 

הגאון רבי אריה פינקל 
זצ"ל לשכונת רמות 

בירושלים כדי למסור שיחת 
חיזוק לתושבי השכונה. 
השבוע, כשעלה בסערה 

השמימה, נזכרתי שיש בידיי 
קונטרס בו ערוכה השיחה 

שמסר אז והופתעתי לגלות 
שהדברים נראים כאילו 
נלקחו מאחד ההספדים 

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

נתינה יוצרת אהבה

הרב אבנר קוואס

דגים?  אוהב  דייג  תלמידיו:  את  פעם  שאל  אחד  רב 
בוודאי... השיבו התלמידים. הוא חזר ושאל אותם: אם כן, 
וצולה אותם? התלמידים שתקו... אמר  למה הוא דג אותם 
להם הרב: דייג לא אוהב דגים, דייג אוהב את הכסף שהדגים 
מכניסים לו. יותר מזה, דייג לא אוהב דגים, דייג רוצה את 
ההנאה שמתקבלת מהכסף שהדגים מכניסים לו.   מסקנה: 

דייג לא אוהב דגים, דייג אוהב את עצמו...
אם כן, מהו סוד האהבה? כתב הרב דסלר זצ"ל: האהבה 

היא תולדת הנתינה!!!
באדם שבו משקיעים - בו מתאהבים. אתה רוצה לאהוב 
את אשתך, תשקיע בה. את רוצה לאהוב את בעלך, תני לו את 
הנשמה ואת הלב. אהבה אין פירושה לקבל, אהבה פירושה 

לתת.
נשים רבות חושבות בטעות: 'אם בעלי יפרגן לי, ויעניק 
לי ויעריך אותי, אז אני אוהב אותו...' אבל האמת היא שהיא 
יפסיק את השירות  ביום שבו הוא  תאהב את עצמה דרכו! 
חושבים  רבים  בעלים  וכן  אותו.  תסבול  לא  כבר  היא  הזה, 
בטעות: 'אם היא תכבד אותי, ותטפל בי, ותעניק לי אני אוהב 

אותה...' אבל האמת היא שהוא יאהב את עצמו דרכה. 
'כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל  זה אמרו חז"ל:  על 
דבר בטלה אהבה...' כשאהבתנו תלויה בקבלה מהשני, אין 
לנו שליטה על זה, ולכן אנו תלויים בדבר. וכשהדבר מפסיק 
'הנה הוא הפסיק לאהוב אותי...'. אבל,  מרגישים אכזבה... 
אז  רצון,  מתוך  שנובעת  שלנו  בנתינה  תלויה  אהבתנו  אם 
היא בשליטתנו, והיא אינה תלויה בדבר, ולכן אין אכזבות. 
אדרבה, הנותן הכי גדול מקבל הכי הרבה, מכיוון שבלהיות 

נותן יש סיפוק.
נחזור לשני "האגואיסטים" שעומדים מתחת לחופה, שעד 
כה חיפשו רק את עצמם. הם צריכים לעשות שינוי מהפכני 
בצורת החשיבה ולחשוב: 'לא התחתנו על מנת לקבל, אנו 

התחתנו בעיקר על מנת לתת!'
יקרים, כל מי שיעשה את השינוי המהפכני הזה  קוראים 
בחשיבתו ויהפוך את עצמו ממקבל לנותן, יהפוך באותו רגע 
להיות האדם המאושר ביותר בחיי הנישואין. לצפות לקבל 
מהשני זה לא פחות גרוע מלבקש נדבה ברחוב. לעמת זאת, 
לתת לשני זו ַהָגְדלּות הנפלאה ביותר ואז אוהבים ביתר שאת. 
הנתינה,  תולדת  היא  שהאהבה  קודם,  שכתבנו  הנוסחה 

נכונה לא רק בזוגיות אלא גם בשאר שטחי החיים.
לפנינו מספר דוגמאות שממחישות תובנה נפלאה זו. 

בוכה  מלכלך,  מעצבן,  נודניק,  הילד  רבות  פעמים   •
מיד  ילדיהם?  את  אוהבים  הורים  מה  מפני  אז  ומפריע... 

כשהוא  במבה...  במבה,  מבקש:  הוא  לדבר  לומד  כשהוא 
גדל קצת הוא מבקש: תנו לי 100 שקל לבזבוזים... גדל עוד, 
הוא אומר לאבא: תן את המפתחות, לקחתי את האוטו. הוא 
התחתן: אמא, אשתי חולה, בואי לטפל בילדים... איך יתכן 

שהתאהבנו בבן שכזה???
• אמא הכינה ארוחת ערב לבן שלה בן ה-8, ואחרי שהוא 
היא  האם  'תודה'.  אמר  ולא  לישון  הלך  הוא  לאכול  סיים 
ל'תודה',  מחכה  לא  אני  אומרת:  היא  פתאום,  מה  נעלבה? 
אני מכינה לו אוכל כדי שיהיה לי בריא. אבל כשהיא הכינה 
עליו  הסתכלה  היא  'תודה'  לה  אמר  לא  והוא  לבעלה  מרק 
בכעס ואמרה לעצמה: הוא אדם רע, אבא שלו פרימיטיבי, 
הוא כפוי טובה... למה כשהבן שלה לא אומר לה 'תודה' לא 
את  אוכלת  היא  'תודה'  לה  אומר  לא  וכשבעלה  לה,  אכפת 

עצמה? למה?! 
התשובה לכך ברורה: לבן שלה היא נותנת על מנת לתת, 

ולבעלה היא נותנת על מנת לקבל! בגישה כזו היא לעולם 
בלי  לבעלה  תעניק  היא  שבו  ביום  בעלה.  את  תאהב  לא 

לצפות לתמורה כל שהיא, היא תאהב אותו כמו את בנה.   
ילד אחד  עוד  לך  ויש   ,8 בן  ילד  לך  יש   - לך  דעי  גברת, 
בן - 48. אם תשקיעי בבעלך כמו שאת משקיעה בבן שלך, 
את תאהבי אותו כמו את הבן שלך, וכבר לא תקראי לו בעלי, 

אלא ְּבִני.
אבא יקר, מפני מה אתה אוהב את הילדה שלך בת ה-6? 
מכיוון שאתה משקיע בה. כשהיא נעלבת ובוכה, אתה מאמץ 
אותה אליך, מחבק אותה ואומר לה: מי פגע בך, תני לי את 

הכתובת... אף אחד לא יעליב את הילדה שלי...  
בעל יקר, נכון שאתה אוהב את הילדה שלך בת ה-6, ומה 
עם 'הילדה הגדולה' בת ה-26, 36, ו-56? אם היית משקיע 
באשתך כמו בבת שלך, כבר לא ַהִייָת קורא לה אשתי אלא, 

ִּבִּתי.

אם נתייחס לבני הזוג שלנו כמו שאנחנו מתייחסים לילדים שלנו, עם תחושת נתינה אינסופית 
- הכל ייראה אחרת  אם רוצים להגיע לאהבה אמתית, צריך לדעת שאהבה פירושה: לתת

לאחר עשרות שנות נסיון, הגיע הזמן...
ארגון "ביתנו החדש" מזמין אתכם להשרות שכינה בעם ישראל.   

בעז"ה יפתח ביה"ס עם מסלולים מקצועיים ולימודי תעודה ייחודיים מסוגם,
בראשות הרב אבנר קוואס שליט"א ועוד מרצים מהשורה הראשונה

להכשרה בתחומים: יועצי\ות נישואין, מדריכי חתנים ומדריכות כלות
לבירורים והרשמה: 0544-85-84-89

למה כשהאימא מכינה ארוחת ערב לבנה, היא לא מצפה ל"תודה", אבל תיעלב מאד אם בעלה לא יודה לה?
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כשהסתכלתי על כותרות העיתונים ביום רביעי השבוע, לא ידעתי אם להיות עצוב 
או לשמוח.

"הגאון  שחורות:  באותיות  זעקה  הראשית  הכותרת  נאמן',  ב'יתד  אחד,  מצד 
הגדול רבי אריה פינקל זצ"ל". 

שתחתיו  אדם  שבדור,  הגדולים  הישיבות  מראשי  אחד  נורא.  צער  גדולה,  אבידה  באמת 
עברו עשרות אלפי בני ישיבות במהלך השנים, ששתו מתורתו בשקיקה, והתדבקו במידותיו 

ובאורחותיו. 
של  יום  אמרה  כולה  היום",  וב"ישראל  אחרונות"  ב"ידיעות  הראשית  הכותרת  ומאידך, 
שמחה לאומית, יום של גאווה בלתי נתפסת. הנה, היום, אחרי 8 שנים תמימות, ישראל קטפה 
"פסטיבל  צהלו:  והכותרות  דיוק.  ליתר  ארד,  מדליית  באולימפיאדה,  מדליה  עוד  סוף-סוף 
ארד", ותמונת הזוכה נמרחה על פני כל עמודי השערים החגיגיים. ולשמחה מה זו עושה? 
הו, ובכן: מסתבר שזכינו בתחרות הספורט הנערכת אחת ל-4 שנים, והפעם בברזיל, במדליית 
ארד שקיבלנו ביושר לאחר שנציגת ישראל באולימפיאדה בתחום הג'ודו הצליחה להכריע 
את יריבתה מיפן. וכך, כל העיתונים נצבעו בכחול חגיגי, ונתנו לסיפור הזה חמישה עמודים 
בחדשות, ועוד מוספים מיוחדים. ונשיא המדינה כתב טור חגיגי, וראש הממשלה בירך, וכל 

הארץ מלאה באושר גדול.
כאן, בכל מקום אבלים ובוכים על פטירתו של אחד מגדולי הדור ומנווטי ספינת הישיבות 
הקדושות בארץ ישראל ונערכים להלוויית הענק, וכאן שמחים וצוהלים על ניצחון ישראלי 

בג'ודו.
קצת  להיכנס  לבקש  אפשר  שבו  מקום  באמת  זה  החרדי,  בעיתון  שפה,  היא  והאמת 
לפרופורציות. אבל שמעתי השבוע את השר לשעבר הרב שלמה בניזרי מש"ס, שאמר פחות 
ובכך  כללי,  לכלי-תקשורת  בראיון  זה  את  אמר  הוא  אבל  בדיוק,  דברים  אותם  את  יותר  או 

הכניס את עצמו למסגרת שקבעו עבורו מזמן בכלי-התקשורת האלה, מסגרת ה"מעצבן". 
בחייו,  הפוליטי  החלק  אחרי  שנים  היום,  עד  מבוקש  מרואיין  הוא  בניזרי  הכוונה?  למה 
אבל  מדבר.  הוא  מה  על  יודע  והוא  בידע,  מלא  הוא  רהוט,  הוא  הכלליים.  התקשורת  בכלי 
השאלה היא: מתי קוראים לו לשידור. הנה, לדוגמא, הריאיון מהשבוע. הרי מה היה הנושא? 
הזכייה של ישראל במדליה. העם בישראל כולו שמח ומאושר קולקטיבית, אבל עורכי תכניות 
האקטואליה חיפשו אחר מרואיין שיצבע בצבע קצת אחר את כל האושר המלוקק הזה, אז 
הם ישר התקשרו לבניזרי, שינסה להרוס את המסיבה הזאת בשידור. "מה קורה לכם?", הוא 
שאל. "אפשר לחשוב שזכו כאן השבוע בפרס על פיתוח תרופה מדהימה או אקזיט חשוב 
בתחום ההייטק. כולה מישהי זכתה כי היא 'נתנה מכות'. זה מה שעם הספר מתגאה בו?". ואז, 
כמובן, המראיין מיד שאל: למה? למה אתם חייבים להרוס כל דבר? עד שיש כאן, אחרי כל 

המלחמות והפילוגים בתוכנו, משהו שכולם שמחים בו, אתם חייבים להרוס?
ולך תסביר לו כעת, ב-30 השניות שנותרו עד לסוף הראיון, מה באמת התשובה.

זהו, סופית אני חושב שבאמת כבר הזדקנתי.
הישיבה  בגלל  זה  אולי  גב.  מכאבי  עליכם,  לא  סובל,  אני  האחרונים  בשבועות 
הענק  שקיות  של  שבועית  סחיבה  דווקא  זו  ואולי  המשרדי,  הכיסא  על  המרובה 

בקניות שהכריעו את הגב, ואולי סתם מזקנה. לא ברור מה הגורם, אבל זה ברור: הזדקנתי.
הרי גם בגיל 18-19 סבלתי פה ושם מחום או מכאבי ראש. אבל כאבי גב? זו באמת מחלה 
של זקנים. למי כואב הגב כבחור צעיר, גם לאחר שעות על גבי שעות של ישיבה בבית-המדרש 

של הישיבה על ספסלי עץ נוקשים?
ויש עוד כמה סימנים לכך שאתה מזדקן. למשל, השינה.

הרי בתור בחור או נער צעיר, רק קפצתי על כל הזדמנות לצאת לשבת כלשהי מהשגרה. 
לישון אצל קרובי משפחה בעיר אחרת, לעשות שבת באיזה חדר קטן בדירה בצפת או לתת 
את המיטה שלי לאורח שבא אלינו ולישון על מזרן פשוט בסלון. וישנתי? בטח שישנתי. על 
המזרן הדק, עם כרית, בלי כרית, כשחם, כשקר, כשנח, כשלא נח, ישנתי מעולה. והיום? אם 
רק מזיזים לי כרית אחת מתוך השתיים עליהן אני ישן, כבר איבדתי את הלילה. שלא לדבר על 

שעות השינה שאינן, כשאני מתארח אצל קרובים או אפילו בבתי מלון.
אבל באמת שלא הגעתי - עדיין - לשיא הזקנה. בשיא הזקנה נתקלתי לפני כמה חודשים, 
כשנסעתי עם קרוב משפחה לחו"ל. שהינו באותו החדר, וכשפרקנו שנינו את המזוודות, הוא 
עכשיו.  שלי  מהמזוודה  להוציא  הולך  אני  מה  תאמין  לא  אתה  כי  כיסא  על  תשב  לי:  אמר 
והבחור, זקן בן 45, פתח את הריצ'רץ' ולנגד עיניי המשתאות הוציא לא פחות ולא יותר מאת 
שתי הכריות העבות שלו, שהביא מהבית, כי הוא לא מצליח לישון בשום מקום על אף כרית 

אחרת.
שם, ב"ה, אני עדיין לא נמצא.

אחד הרבנים שאני באופן אישי הכי מעריץ ומעריך, הוא הגאון רבי אליהו שלזינגר 
שליט"א, רבה של שכונת גילה בירושלים. 

במשך שנתיים בערך, הייתה לי קביעות של שיחה שבועית איתו לפרויקט תורני 
יפה. אני הייתי מתקשר אליו בשאלה כלשהי על פרשת השבוע, מבלי שהכנתי אותו קודם 
ומפרש  והמפרשים,  נותן את התשובה, עם מקורות מהגמרא  והוא היה מיד  כזה,  או משהו 
אותה בשפה מתוקה ששפתיים יישקו )לא מעט מדבריו המאירים גם צוטטו כאן, בעמוד הזה, 
שאלתי  תורניים  תחומים  בהמון  אלא  השבוע,  בפרשת  רק  ולא  האחרונות(.  השנים  במהלך 
אותו: מושגים ביהדות, שאלות הלכתיות, חגים ומועדים. על הכל הוא תמיד השיב לי בנפש 

חפצה.
ואף  רבות  דיברנו  דורש. אמנם  לי לשמוע אותו  יצא  לא  אבל מעולם, עד לשבוע שעבר, 
דורש בציבור, אחרי ששהיתי  אותו  זכיתי לשמוע  רק בשבת האחרונה  נפגשנו בביתו, אבל 

שבת שלמה בשכונת גילה )ולא ישנתי רוב הלילה, כאמור(.
אז מה נראה לכם, שבגלל שהוא דיבר על פרשת השבוע שעבר לא אצטט אותו? בוודאי 

שאצטט.

וכה שאל הגר"א שלזינגר. בפרשת השבוע שעבר, מסעי, התורה מפרטת לנו בפירוט 
רב את כל המסעות של בני ישראל במדבר, וגם מספרת מה יש או מה קרה ברבים 
ושבעים  מים  עינות  עשרה  שתים  ובאילים  אילימה,  "ויבואו  למשל,  מהמקומות. 

תמרים"; "ויחנו ברפידים ולא היה שם מים לעם לשתות".
אבל אז פתאום מגיע הפסוק החשוב ביותר, "ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני", אבל אז 
יכול  זה  פתאום התורה לא מפרטת שום דבר ממה שקרה בהר סיני - מקבלת התורה! איך 

להיות?
היא  סיני,  במדבר  שקרה  מה  את  מפרטת  הייתה  התורה  שאם  הסביר,  שלזינגר  הרב  אז 
הייתה צריכה לספר גם מה שקרה בהמשך הפסוק, "ויחנו בקברות התאווה", ולפרט את חטא 
העדיפה  לכן,  החטאים.  בשל  ישראל  עם  שהוכה  הגדולה  והמכה  והמתאווים,  המתאוננים 
בקברות  החטאים  את  ולא  בסיני,  התורה  קבלת  את  לא  לציין  לא  המסעות,  בפירוט  התורה 

התאווה.
והרב שלזינגר הביא גם  את תירוץ החתם סופר, שהתורה, כשפירטה דברים שונים שאירעו 
במסעות, סיפרה לנו דברים שהיו אז, בזמנו, כמו התמרים שהיו באילים או המים שלא היו 
ברפידים. אלו דברים שהיו אז והיו נכונים לאז. אבל התורה? התורה היא איתנו מאז ועד היום. 
אין צורך לציין במיוחד, בפסוק הזה שמתאר את המסעות, את קבלת התורה. זה לא אירוע 

היסטורי שנגמר, זה אירוע שנמשך עד לרגע זה ממש, כשאתם קוראים את העיתון.

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
שהתפללתם שסוף-סוף לא תצטרכו השנה הזאת ובכל השנים, להשתמש בקינות 

לתשעה באב.

אלו בוכין ואלו מצחקין
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"התפקיד 
שלנו לחבר 

את דור העתיד 
אל עברו"

16 שנה לאחר שהחל את כהונתו, רב הכותל המערבי 
והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ', מסמן את היעד 
הבא: הנגשת הנדבכים הנסתרים של הכותל המערבי לציבור 

הרחב ● האבנים הנסתרות נחשפו בשנה האחרונה ודבר קיומם 
מתפרסם כאן לראשונה: "1600 שנים אף אדם לא ראה את 

החלק הזה של הכותל המערבי" ● בראיון מיוחד ל"כל ישראל" 
מספר הרב רבינוביץ' מדוע הוא מתנגד לתופעת האירועים 
ברחבת הכותל, איזו עילה תגרום לו להעביר את המפתחות, 

למי לעג נשיא רוסיה פוטין בביקורו בכותל? ומדוע ביקש ביל 
קלינטון שישראל תמשיך לחפור במנהרות הכותל? 

יעקב אמסלם ● צילומים: נתי שוחט ויונתן זינדל, פלאש 90
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כנראה שלא שמעתם על כך, אבל 
שאתם  הבאה  בפעם  שתדעו:  כדאי 
פוסעים על רצפת הכותל תחת 'קשת 
והתאמצו  אזניכם  הטו  וילסון', 
מתחת  המתרחש  מן  מעט  לקלוט 
דבר,  שמעתם  לא  אם  הקרקע.  לפני 

השורות הללו מיועדות עבורכם.
חפירות  מתנהלות  כשנה  מזה 
ולעת עתה, התוצאות  קדחתניות מתחת לרחבת הכותל המערבי. 
ארכיאולוג  בראשם  הארכיאולוגים,  לעכשיו,  נכון  מדהימות: 
הכותל אבי סלומון, ספרו ארבעה נדבכים של הכותל המערבי אשר 
לא שזפתם עין במשך 1600 השנים האחרונות. התגלית הזו, שניתן 
החוקרים:  הערכות  את  מבססת  ממרעישה,  כלא-פחות  להגדירה 
גובהו של הכותל המערבי כפול מגובהו הנוכחי. והתגלית, אשר 
את  משמעותית  להרחיב  צפויה  אלו,  בשורות  לראשונה  נחשפת 

מסלול התיירות של 'מנהרות הכותל'.



לתגלית הדרמטית עוד נשוב בהמשך, אך עוד בטרם ירדנו אל 
רב  עם  לשיחה  התיישבנו  בפלא,  בעינינו  לחזות  האדמה  מעבה 
רבינוביץ'.  שמואל  הרה"ג  הקדושים  והמקומות  המערבי  הכותל 
הרב רבינוביץ' מחזיק בתפקידו כ-16 שנים, לאחר 5 שנים בתפקיד 
בישיבת  רבינוביץ  הרב  למד  בצעירותו  הקדושים.  המקומות  רב 

'קול תורה' ומשם המשיך לשירות מקוצר ברבנות הצבאית. 
הרב רבינוביץ משמש גם כיו"ר הקרן למורשת הכותל המערבי. 
בנוסף הוא מכהן בתפקידים ציבוריים וייצוגיים בגופים ובארגונים 
שונים: היה חבר הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, חבר 
במועצה הציבורית לאיכות הסביבה, חבר בוועדה לפיקוח ורישוי 
מוחין  פגועי  לילדים  על"ה  אגודת  נשיא  סגן  בישראל,  הקבורה 
שבוצע  מינוי  במירון,  הרשב"י  קבר  לניהול  הוועדה  ויושב-ראש 

בהוראת בית המשפט העליון במסגרת מאבקי השליטה במקום. 
לשכתו רוחשת פעילות בימים אלו, פחות משבוע לצום ט' באב, 

היום בו נחרב בית המקדש ויום בו עשרות אלפים עולים לכותל 
היהודי.  העם  של  ביותר  הגדולה  האבדה  על  ומקוננים  המערבי 
מורכבת  הכי  ההיערכות  היא  באב  לתשעה  בכותל  "ההיערכות 
שיש לנו", פותח הרב רבינוביץ' בשיחה ומסביר: "יש סתירה בין 
ההיערכות לבין האמונה. האמונה האמיתית צריכה להיות שאנחנו 
המיצרים  בין  של  אלו  בימים  ובוודאי  המקדש  בית  לבניין  נזכה 
אי  זאת,  עם  יחד  המקדש.  בית  לבניין  יותר  מסוגלים  ימים  שהם 
אפשר להתנער לגמרי מהעובדה שאולי לא יעלה בידינו ולא נזכה 

לבניין בית המקדש ואזי נצטרך לשבת ולהתאבל כאן. 
ישראל  עם  של  הארוכה  הגלות  על  בעיקר  הוא  שלנו  "האבל 
לבנו  נותן  זה כמו שאבא  בית מקדשו.  ומבכה על חורבן  שיושב 
דבר, רק לאחר שהוא מבקש את זה ממנו. וגם לאחר שהבן מקבל 
בדיוק  כך  לו.  שמגיע  עצמו  את  להוכיח  צריך  הוא  מבוקשו,  את 
גם אנחנו: צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיבנה לנו את בית 
המקדש השלישי. ימי בין המיצרים ובפרט תשעת הימים, הם זמן 

שמסוגל לבניין בית המקדש".

"לא בעד אירועים בכותל"
הרב רבינוביץ נולד בשנת תש"ל בירושלים. מבין דמויות ההוד 
צדיק  זוסמן,  לייב  אריה  יוסף  רבי  היה  ילדותו,  מימי  זוכר  שהוא 
יד  על  המיוחדות  בתפילותיו  נודע  זוסמן  הרב  נודע.  ירושלמי 
היה  )אותו  חצות  ותיקון  העומר  ספירת  וביחוד  המערבי,  הכותל 
מקפיד לומר בכותל בכל יום במסירות נפש(. פעמים רבות שימש 
בכותל  ההמונית  הכהנים  ובברכת  תפילה  בעצרות  ציבור  שליח 
בחול המועד. "גדלתי על דמויות כמו הרב זוסמן ואחרים שישבו 
כאן לילה לילה וביכו את חורבן בית המקדש, גלות השכינה וגלות 
עם ישראל"; "היום", מוסיף הרב רבינוביץ' בערגה. "לא רואים את 
זה בכלל. בשלושת השבועות מגיעים כמה צדיקים, אך לא כבעבר. 
אנחנו צריכים יותר לבכות ולהתחנן לקב"ה שישיב שכינתו לציון 
ולהתאבל על גלות השכינה. בית המקדש השני חרב בעוון שנאת 

חינם. ועלינו לתקן את עצמנו בנושא הזה".

רבים הם הסיפורים להם נחשף הרב רבינוביץ מתוקף תפקידו 
כרב הכותל. ובכל זאת, כאשר אנחנו מבקשים להצביע על אירוע 
מסוים שאירע ברחבת הכותל וריגש אותו, הוא לא ממהר להשיב. 
רבינוביץ'.  הרב  מפתיע  הכותל",  ברחבת  אירועים  בעד  לא  "אני 
"לו היה זה תלוי בי, הייתי מונע את קיומם של האירועים הללו, 
הכותל הוא מקום של תפילה ולא אולם אירועים. הכותל הוא מקום 
תפילה  עצרת  מתקיימת  כאשר  למעט  בוראו  עם  מתייחד  שאדם 
ליעוד  מפריעים  הללו  האירועים  כל  ישראל.  כלל  לטובת  גדולה 

האמיתי: הכותל המערבי הוא שער השמים לתפילותינו". 
כאשר אנחנו מבקשים ממנו שוב לציין אירוע אחד, הוא שולף 
"אלו  ניצולי השואה.  בר המצווה של  אירועי  היסוס:  בלי  הפעם 
יהודים שבגיל 13 היו ברכבות בדרך למחנות ההשמדה, וכיום, 70 
שנה אחרי, הם באים לכאן וחוגגים בר מצווה. זה דבר שקורע את 
הלב. אני שומע את סיפור חייהם ולעיתים לא מבין מאיפה הכוחות 
הטרגדיה  אחרי  משפחה  והקימו  לכאן  שבאו  אנשים  אותם  של 
הנוראה הזאת. ואם אנחנו כבר מדברים על ערב תשעה באב, צריך 
פקדו  אסונות  כמה  החורבן.  בעקבות  עבר  ישראל  עם  מה  לזכור 
היהודי  העם  עבר  טרגדיות  כמה  לו,  קרו  מאורעות  כמה  אותו, 

במשך השנים".

כשפוטין לעג לערפאת בכותל
במהלך השנים זה הפך לנוהל קבוע: כל נשיא מדינה או אח"מ 
שם  הכותל,  לרחבת  מגיע  בארץ,  רשמי  ביקור  העורך  כלשהו 
הוא זוכה לליוויו הצמוד של הרב רבינוביץ מתוקף סמכותו כרב 
הכותל. מטבע הדברים, בחלק מהביקורים, נתעוררו שאלות מצד 
המבקרים שאינם יהודים, ולשאלות אלו יש לרב רבינוביץ' משנה 
סדורה. "יש פה קדושה, גם גוי חש פה הרגשה גבוהה יותר שאני 
לא יודע להסביר אותה. יש כאן מיסטיקה שחודרת גם לאלה שלא 

יהודים".
לדברי הרב רבינוביץ', יש הסבר פשוט לתחושה של המבקרים 
הגויים במקום. "שלמה המלך מבקש מהקב"ה בתפילתו המצוטטת 

"רחבת הכותל היא לא אולם אירועים". הרב רבינוביץ' בתפילה במנהרות הכותל
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בספר מלכים, 'שמע תפילה, שמע תחינה של כל אדם'. שלמה 
המלך נותן רשימה של כל מה שאדם מתמודד: כמדינה, כעם 
למצוא  האדם  יוכל  המקדש  שבבית  ומבקש  פרטי,   וכאדם 
ומבקש  מוסיף  המלך  שלמה  תפילה.  ידי  על  לצרכיו  מענה 
מהקב"ה שישמע גם את התפילה של מי שאינו יהודי. המקום 
בית  'ביתי  כי  ישעיהו  שאמר  כמו  לכולם  תפילה  מקום  הוא 

תפילה יקרא לכל העמים'".
עם זאת, בביקורים אלו, בהם לעיתים מגיעים אנשים רמי 
דרג ובעלי השפעה בדרגים המדיניים, מקפיד הרב רבינוביץ' 
עושה  הוא  זה  ואת  היהודי  לעם  שייכת  ירושלים  כי  להבהיר 
כי  בידיעה  מכאן  יוצאים  מבקרים  "אותם  דרכים.  במספר 
אלא  אבנים,  מגלים  לא  אנו  היהודי.  העם  היסטוריית  כאן 
ממששים  אלא  היסטוריה,  קוראים  לא  כאן  שורשים,  מגלים 
מנהיגים  אותם  את  מחברים  הללו  ולתחושות  היסטוריה. 
וכשהם יוצאים מכאן הם כבר מבינים היטב את השייכות של 

המקום לעם היהודי".
כשאנחנו מבקשים דוגמאות, נזכר הרב רבינוביץ בביקורו 
של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. "הוא הגיע לכאן בשעת לילה 
הוא  יצא  וכשהוא  הכותל  למנהרות  אותו  הבאנו  מאוחרת, 
הזכיר את דברי יאסר ערפאת שטען במשך שנים שהר הבית 
נהג לומר:  והכותל המערבי שייכים לעם הפלסטיני. ערפאת 
לא  שפוטין  מסתבר  לעמו.  כביכול,  לי",  שייך  הזה  "המקום 
שכח את טענותיו של ערפאת והפטיר בציניות: 'הקירות ממש 
העם  של  הקשר  את  הבין  הוא  "גם  לו'.  שייך  שזה  מעידות 

היהודי למקום", קובע הרב רבינוביץ'.
גם נשיא ארה"ב לשעבר, ביל קלינטון, הגיע לבקר בכותל 
המערבי בליוויו של הרב רבינוביץ. "אחרי שטמן את הפתק 
בין אבני הכותל וביקר בהר הבית, הוא ביקש מאיתנו להיכנס 
הכותל.  של  אורכו  את  להבין  כדי  המערבי  הכותל  למנהרות 
אל  שהגיע  עד  המקום,  על  שאלות  מאוד  הרבה  שאל  הוא 
הנקודה הקרובה ביותר למקום קודש הקודשים. ואז הוא אמר 
שהיהודים  מזה  שישכח  לערפאת  אמרתי  דיוויד  ש'בקמפ  לי 
יוותרו על ירושלים. בזמנו, אמרתי את זה בהבנה שלי, עכשיו 
לכם  אסור  בירושלים.  עמוק  שלכם  הקשר  כמה  עד  חש  אני 
להפסיק לחפור כאן. אתם מגלים פה את ההיסטוריה שלכם', 

כך אמר קלינטון. המקום הזה מוכיח לכולם למי הוא שייך".

"אפילו האפיפיור כיבד"
עם  לעיתים  מתקיימים  הממלכתיים  המפגשים  מן  חלק 
לבעייתיות.  נחשבות  מסוימים  ציבורים  בעיני  אשר  דמויות 
כך לדוגמה היה בעת ביקורו של האפיפיור, הנחשב לסמכות 
הרוחנית הגבוהה בדת הנוצרית שגם היא, כמו זו המוסלמית, 
טוענת לבעלות על חלקים מהעיר העתיקה בירושלים. אנחנו 
מפגשים  עם  רבינוביץ'  הרב  מתמודד  כיצד  להבין  מנסים 
טעונים אלו, אך מסתבר כי מעולם לא אירעה תקרית על רקע 

את מציאתם של  מזכיר  רבינוביץ  הרב שמואל  הראיון  בסיום 
להתלוות  לנו  מציע  הוא  הכותל המערבי.  מן  הנסתרים  החלקים 
לארכיאולוג הכותל המערבי, אבי סלומון, בכדי לראות את הפלא 

במו עינינו. אנו כמובן נענים בחפץ לב. 
ד"ר אבי סלומון הוא ארכיאולוג ידוע. הוא אחראי בין היתר על 
הגילויים בחפירות בשטח הכותל המערבי בעשור האחרון. בעת 
שאנו יורדים אל בטן האדמה, ממש מתחת לרחבת הכותל, מספר 
סלומון כי החפירה הנוכחית החלה רק לפני כשנה. "עד אז הכל 
היה מלא בעפר", הוא מספר. כשאני שואל אם נמצאו ממצאים 
דרמטיים בחפירה האחרונה, מתחמק סלומון ומפטיר: "יש כמה 

ממצאים כאלה, אבל אני לא יכול לחשוף אותם".
אנחנו יורדים למסלול מנהרות הכותל, חולפים על פני קבוצות 

העתיקה.  העיר  את  ממלאים  אלו  שבימים  התיירים 
בדרכנו אנו עוברים על פני המקוואות המפורסמים 

בימי  הבית  להר  העולים  ציבור  את  ששימשו 
אשר  המים  תעלות  נמצאות  תחתינו  שני.  בית 
מילאו את המקוואות הרבים שנחשפו במהלך 
עליהן  לזכוכיות  מבעד  נשקפות  ואשר  השנים 
נחשפה  הזו  המנהרות  "מערכת  פוסעים.  אנו 
רק בעשרות השנים האחרונות", מציין סלומון. 

וילסון,  צארל'ס  שחפר  בורות  בזכות  "הרבה 
בארץ  המחקר  מחלוצי  שהיה  בריטי  מהנדס 

ישראל". וילסון חפר את הבורות בכל סביבת הר הבית 
בכדי להגיע ל'סלע האם' ולקבל נתונים אודות היסטוריית 

המקום. 
לפני מספר  עד  היה  וילסון,  אחד הבורות המפורסמים שחפר 
מפורסם  היה  זה  בור  הכותל.  ברחבת  וילסון  קשת  תחת  שנים 
מאחר ונשאר פתוח גם בשנים האחרונות והיה נגיש לציבור תוך 
שהוא חסום בכניסתו על ידי זכוכית. "כל האנשים שהיו עוברים 
במקום", נזכר סלומון. "היו משליכים מטבעות. החלטנו להרוס 

את הבור עם תחילת העבודות".
אנחנו ממשיכים לרדת אל מתחת לאדמה ולפתע מצביע סלומון 
לעבר פניה שאינה מגודרת באופן רשמי. "לשם אנחנו הולכים", 
הוא אומר ומסיט כמה חפצים ששכבו על הקרקע. אנו סוטים מן 
ולעיני  מאולתרת  דלת  עוברים  שמאלה  פונים  המוכר,  המסלול 
נגלה בור ענקי בתוכו עמלים עשרות פועלים החופרים במרץ רב. 
ד"ר סלומון מצביע לעבר הקיר, "זה הכותל המערבי, רק בחלקיו 

הנמוכים, חלקים שאף אדם לא ראה במשך 1600 שנים ורק בשנה 
האחרונה הם נחשפו". 

הוסדרו  לא  הגישה  דרכי  לציבור,  נפתח  טרם  והמקום  מאחר 
סולם  באמצעות  הענקי  הבור  אל  לרדת  נאלצים  ואנו  כלל 
פועלים. "קדחנו לעומק של 18 מטר ממפלס המתפללים לכיוון 
מטה וגילינו חלק נוסף מהכותל המערבי", מדגיש סלומון, "על 
הקידוחים הצבנו קורות פלדה ארוכים ומעליהם הנחנו את הרצפה 

הזמנית והתחלנו לחפור לכיוון מטה.
ארבעה  גילינו  העבודות,  תחילת  לאחר  ספורים  "חודשים 
נמצאים  אנחנו  כעת  מטה.  לכיוון  המערבי  הכותל  של  נדבכים 
היא  האם  וסלע  המתפללים,  למפלס  תחת  מטר   3 של  בעומק 
סיום החפירות,  עד  לחפור".  נמשיך  10 מטר מתחתינו. בהמשך 

כמובן, לא תהיה גישה לציבור הרחב. 
ממול לאבני הכותל, אנחנו שמים לב לקיר מבוצר 
בכדי  האחרונות  בשנים  נבנה  לא  כי  עליו  שניכר 
האונה  בעצם  "זה  החפירה,  בעבודות  לתמוך 
המערבית של 'קשת וילסון' שנמצאת בצד הצפוני 
של רחבת הכותל המערבי", מסביר סלומון. "זו 

הקשת התומכת בקשת העליונה".
סימטריות  אי  הוא  לב  שמים  שאנו  נוסף  דבר 
בסדר האבנים. כשאנחנו שואלים את סלומון הוא 
ממהר להסביר: "שיטת הבנייה של הכותל התאפיינה 
שהוחלק  הסלע  על  נבנו  הראשונים  שהנדבכים  בכך 
כל  מכן,  ולאחר  הנדבכים,  את  עליו  להניח  מנת  על  במיוחד 
נדבך נסוג אחורה בסנטימטר בכדי להוריד במעט את הלחץ על 
את אפקט ההתמוטטות  לבטל  היא  הסיבה השניה  הכותל.  אבני 
של  )תחושה  ישרה  בצורה  הנבנים  שחקים  בגורדי  כיום  הקיים 
התמוטטות מגדל – י"א(. ברגע שהנדבכים נסוגים פנימה, זה לא 

נראה כך".
בדרכנו חזור, מצביע דוקטור סלומון על גרם מדרגות מברזל, 
עצמנו  את  מוצאים  אנו  דקות  שתי  וכעבור  עולים,  אנחנו  אותו 
החפירות,  שיסתיימו  "לאחר  וילסון.  קשת  תחת  הכותל,  ברחבת 
תהיה גישה לכל הציבור הרחב לחלקי הכותל שנחשפו, והגישה 
אליהם תהיה בעצם חלק מהמסלול במנהרות הכותל. התכנית של 
היא  רבינוביץ,  הרב שמואל  מוביל  אותה  הכותל  למורשת  הקרן 
ליצור כאן מפלס מבקרים בקומת ההליכה הארכיאולוגית", מסכם 

אבי סלומון.

 הכותל הנסתר
ארכיאולוג הכותל ד"ר אבי סלומון לקח את יעקב אמסלם אל 
מעבה האדמה שמתחת לקשת וילסון וחשף בפניו את החלקים 
הצפונים של הכותל המערבי שטרם נחשפו לציבור הרחב והיו 

נסתרים במשך 1600 השנים האחרונות

הארכיאולוג ד"ר אבי סלומון במתחם הכותל הנסתר שמתחת לקשת וילסון

פרסום 
ראשון
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"כולל  רבינוביץ.  הרב  קובע  המקום",  את  מכבדים  "כולם  זה. 
וכך  צווארו  על  שענד  הסמל  את  להסתיר  שהתבקש  האפיפיור 
עשה. בכל התמונות רואים שהוא שם את ידו כדי להסתיר את 

הדבר הזה, הוא גם לא הגיע עם המקל שלו". 
עם זאת, מודה הרב רבינוביץ כי לעיתים ישנם מקרים חריגים, 
"ברור שיש כאן ביקורים מורכבים, המלאכה הזו כרוכה בהרבה 
מאוד קשיים ומורכבויות. יש הרבה אנשים שנותנים עצות, אבל 
הם לא רואים את התמונה כולה ואת ההתמודדות שיש לנו כל 
הזמן. לא הכל אנחנו עושים נכון, יש טעויות. אני עושה הרבה 
הדבר  הצלחתי.  לא  בהם  דברים  יש  אולי  נפש  חשבון  מאוד 
את  לעשות  מנסה  ואני  הללו  בטעויות  להכיר  הוא  גדול  הכי 

המקסימום".
אלו דברים הרב מוצא לנכון לומר במפגשים אלו?

ועל החיבור  "אני מדבר על הקדושה של המקום, על הערך 
ירושלים  לב  על  'דברו  בפסוק:  כתוב  לירושלים.  יהודים  של 
הבריח  זה  היהודי.  העם  של  ליבו  היא  ירושלים  אליה'.  וקראו 
התיכון שמחבר את כל היהודים למשהו עמוק יותר, חזק יותר 

וגדול יותר".
הרב רבינוביץ מציין כי באותם ביקורים הוא מרבה לספר על 
להזדהות  מביא  הדבר  לדבריו,  שלו.  המשפחתית  ההיסטוריה 
יותר מצד שומעיו. "אני מספר על אבי שהתגורר כאן,  עמוקה 
בבתי מחסה. סבי גידל כאן את כל ילדיו ובתש"ח גירשו אותו 
מירושלים. 19 שנים אף יהודי לא יכל להגיע לכאן. וכשאנחנו 
חזרנו, לא סגרנו את המקום הזה לאף אחד כיוון שאנחנו יודעים 
שהכותל המערבי בירושלים הוא שלנו. אדם נועל את הדלת אם 
הוא מפחד שמישהו יקח ממנו את ביתו. אם הוא לא מפחד, הוא 

לא נועל את הדלת.
גם למוסלמים.  זה  אני אומר את  יודעים שזה שלנו.  "אנחנו 
אני נגד העלייה להר הבית. כלומר, אני מייצג את דעתם של רבני 
ישראל שאסרו את העלייה להר הבית. אבל אני אומר למוסלמים: 
לא אתם צריכים להגיד ליהודים לא לעלות להר הבית, היהודים 
בעצמכם  בטוחים  אתם  אם  כי  לעצמם.  זה  את  להגיד  צריכים 
לא  ליהודים  אומרים  הייתם  לא  המקום,  על  שלכם  בבעלות 
סימן  הזאת,  העלייה  את  מונעים  זה שאתם  הבית,  להר  לעלות 

שאם מפקפקים בקשר ההיסטורי שלכם להר הבית". 

11 מיליון מבקרים בשנה
הזכרתם את העלייה להר הבית. יש בידיכם סמכויות להקטין 

את ממדי התופעה? 
"הסמכות היא לא שלי. הממשלה מחליטה אם לסגור את ההר 
מצדנו,  אנחנו,  מסוים.  קוו  סטטוס  יש  הזה  בעניין  לפתוח,  או 
תלינו את השלט שמוצב בכניסה לגשר המוביל להר הבית, בו 
מופיעה דעת הרבנות הראשית לדורותיה האוסרת לעלות להר 

הבית". 
הרב רבינוביץ מספר כי במהלך השנים נעשו ניסיונות לשנות 
לי  הוא התנגד. "הרב אלישיב אמר  הנוסח של השלט, אך  את 
לתלות את השלט בלי שום שינוי. היו כאלו שרצו לשנות אותו 
לכאן, והיו כאלו שרצו לשנות לשם, אבל השלט המקורי נותר 

במקומו".
העלייה להר מספקת חומרי בעירה למסיתים בציבור הערבי? 
לגיטימציה  נותן  לא  אני  מקרה,  בכל  תתרחש  הזו  "ההסתה 
למוסלמים בגלל קבוצה קטנה ושולית שעולה להר הבית. מדוע 
מה  את  ומצדיקים  גיבוי  לכם  נותנים  אנחנו  להם  ולומר  לבוא 
שאתם עושים בגלל שמישהו אמר או מישהו עשה. הם יודעים 
יותר טוב מכולם כמה אנשים עולים להר הבית, מדובר על מיעוט 
שבמיעוט לעומת כמות המבקרים שמגיעה מידי שנה לכותל – 
כ-11 מיליון איש -  זה ניצול של גל הסתה באינטרסים שלהם 
וזה מאוד כואב על כך שמנהיגים משתמשים בשם אלוקים כדי 

לפגוע ולעורר מדון ומחלוקת במקום כל כך רגיש". 
איזו פעילות אתם עורכים במקום מטעם הקרן? 

בראש  הוא  המערבי  הכותל  למורשת  הקרן  של  "תפקידה 

עברה  כך  לשם  עברו.  אל  העתיד  דור  את  לחבר  ובראשונה 
משרד  ובשיתוף  לכך  משאבים  שמקציבה  ממשלה  החלטת 
החינוך אנו משתדלים להביא את כל ילדי ישראל לבקר בכותל 
סיור  אלא  בכותל,  ופתק"  "נשיקה  של  לסיור  רק  לא  המערבי, 

עומק, שיבינו את הקשר שלנו למקום ויתחברו לשורשים". 
במוסדות  המסורת  בהטמעת  רבות  עסק  ביטון  ועדת  דו"ח 

החינוך, הכותל משום מה, לא הוזכר שם.
"אני מאמין שהדו"ח לא התייחס לזה, כי הפעילות הזו קיימת 
כבר שנים ארוכות. זה מתגבר כל הזמן, יש צימאון להגיע לכותל 
המערבי, אנחנו רואים את זה כל הזמן בעליה במספר המבקרים. 
אין מפגש עם היהדות ומסורת ישראל שחודר יותר מסיור בכותל 

המערבי".
גיליתם  מה  העת,  כל  נמשכות  הארכיאולוגיות  החפירות 

לאחרונה?
"גילינו  לחדר.  פצצה  רבינוביץ  הרב  מטיל  אגב  כבדרך 
הרחבה  )ראה  שנה   1600 מכוסים  שהיו  כותל  אבני  לאחרונה 
להיסטוריה,  חשיפה  לא  זה  "מבחינתי  אומר.  הוא  במסגרת(", 
אלא גילוי שורשים. באמצעות זה, אדם מתחבר ומבין מה היה 

כאן בעבר. רק כשאנחנו ממששים היסטוריה, אנחנו מבינים". 
יש שטוענים כי ארון העדות נמצא במקום מסוים בהר הבית. 

יש כוונה לחפור שם?
"אף אחד לא יחפור בהר הבית ולכל אחד יש כאן את האחריות 
שלא להבעיר את המזרח התיכון. אף אחד לא מחפש את הדבר 
הזה. חלק מהדברים צריכים להשאיר לקב"ה, כשהוא יבנה את 

בית המקדש השלישי, הוא יביא לנו גם את ארון העדות".
 ובעניין אחר, כיצד אתם מתמודדים עם בעיית הרפורמים?

גדולי  עם  זו  בשאלה  מתייעץ  אני  מורכב,  בנושא  "מדובר 
שפורסם  הנחרץ  לאמונם  האחרונים  בשבועיים  זכיתי  ישראל. 
מנת  על  נאמנה  מלאכתי  את  יעשה  שאני  מקווה  ואני  בציבור 
ולמסורת  להלכה  בהתאם  המערבי  הכותל  קדושת  על  לשמור 

ישראל".
לסיום, כשיבנה בית המקדש בקרוב, מה יהיה תפקידו של 

הרב?
צדקנו  למשיח  המפתחות  את  שלם  בלב  למסור  מוכן  "אני 
ברגע זה ולהיות ככל עמך בית ישראל כמו שראוי שיהיה בעת 
זמן  כמה  אותי  כששואלים  זה.  את  שאעשה  הלוואי  ההיא. 
תפקידי אני עונה: התפקיד שלי יכול להסתיים בכל רגע. ברגע 
שנשמע את תקיעת השופרות של המשיח, באותו רגע המפתחות 

עוברות למשיח צדקנו". 


המאבק למניעת כניסת הרפורמים. הרב רבינוביץ' עם השרים דרעי וליצמן ויו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני

כותב השורות במהלך הראיון



אופניים חשמליים
כל הכללים

לשמירה על החיים

רכיבה על אופניים חשמליים מותרת מגיל 16 ומעלה.  •
רכיבה על מדרכה אסורה, לכן רוכבים רק בשבילי אופניים ואם אין שביל - אז רק בכביש.  •

כל חוקי התנועה בכביש חלים על רוכבי האופניים בדיוק כמו על נהגים.  •
רוכבים תמיד בנתיב הימני, תוך שימת לב למשתמשי הדרך האחרים.  •

רוכבים עד גיל 18 חייבים לחבוש קסדה בכל דרך, מומלץ לחבוש קסדה בכל גיל.  •
לא משתמשים בטלפונים ואוזניות במהלך רכיבה.  •

בזמן רכיבה בשעות החשיכה חובה להפעיל אור קדמי לבן ואור אחורי אדום.   •
בודקים את תקינות האופניים לפני כל רכיבה.  •

תקינות האופניים (יש לבדוק לפני כל נסיעה) - מנוע: בעל הספק עד 250 ואט, מפסיק פעולתו   •
במהירות 25 קמ"ש, מופעל על ידי דיווש; אביזרי בטיחות: אור קדמי ואחורי, מחזירי אור צהובים 

בדוושות, צופר/פעמון; סימון: תווית עם פרטי הדגם והיצרן.

אנחנו מלווים את הילדים שלנו כמעט לכל מקום... 
אבל מה קורה כשהם מתבגרים ויוצאים לרכוב

על האופניים החשמליים? 

הורים יקרים, חשוב שתכירו את
כללי הרכיבה לשמירה על החיים:

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

safebike.co.il :לכל כללי הבטיחות היכנסו לאתר
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 אחד-עשר מנדטים ליהדות התורה, על כך לא העזו ראשי המפלגה אפילו 
לחלום, אבל זה - אולי במפתיע - מספר המנדטים שחזה להם השבוע 
הסוקר הוותיק פרופ' אבי דגני  מאיפה מגיעים המנדטים האלו? מה 

פשר ההבדלים בין נתוני הסקרים שדגני עורך לבין הנתונים בסקרים של 
מכונים אחרים, ומי באמת אלו שהצטרפו פתע פתאום ליהדות התורה 

ועוד במאסה שכזו? בראיון ל'כל ישראל' מפרשן דגני את הנתונים 
המפתיעים ומנתח את התנודות החדות של מפלגת 'יש עתיד' בסקרים

המעשים של 
נציגי הציבור 

החרדים מוצאים 
חן בעיני 

המצביעים - 
ומביאים מנדטים

אלי שניידר
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ממכון  דגני  אבי  פרופ'  של  שהסקר  התורה',  'יהדות  ראשי 
לקבל  סירבו  במיוחד,  להם  החמיא  'גיאוקרטוגרפיה'  הסקרים 
את הנתונים. "לפיד יקבל 22 מנדטים, בדיוק כמו שאנחנו נקבל 
בראיון  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  השבוע  אמר  מנדטים",   11

לתקשורת על הסקר החדש שהוצג השבוע.
חיובית  מגמה  שסקר  במיוחד,  מעניין  סקר  זה  היה  ובאמת, 
הסקר  לפי  נוספות.  מעניינות  ומגמות  החרדיות  למפלגות  מאד 
שתוצאותיו פורסמו השבוע, אם הבחירות היו מתקיימות השבוע, 
החרדים היו זוכים ל-18 מנדטים, 11 מנדטים ליהדות התורה ו-7 
מזנקת  הייתה  לפיד  יאיר  של  עתיד'  'יש  מפלגת  לש"ס;  מנדטים 
מ-11 מנדטים כיום ל-22 מנדטים, ובכך מכפילת את כוחה; 'הבית 
כוחה;  את  מכפילה  ובכך  מנדטים,  ל-16  קופצת  הייתה  היהודי' 
המחנה הציוני הייתה מתרסקת ל-8 מנדטים בלבד )מ-24 מנדטים 
הייתה  'כולנו'  וגם  מנדטים,  ל-25  יורדת  הייתה  הליכוד  כיום(, 

יורדת מעשרה מנדטים ל-6 מנדטים בלבד.
אז מה בעצם קורה פה? הציבור החרדי כל-כך גדל בחודשים 
מנדטים?  ל-18  מ-13  יגדל  בכנסת  שכוחו  כדי  עד  האחרונים, 
בראיון ל'כל ישראל', מנסה פרופ' אבי דגני, מי שערך את הסקר 

האחרון שעורר סערה בתקשורת השבוע, להסביר את הנתונים.
דגני: "יצא לי לדבר על זה גם אחרי הסקר הקודם. צריך להבין: 
זו תופעה שקרתה לא רק השבוע, אני מסתכל על הנתונים האלה 
האלה  חודשים  ובשלושה  האחרונים,  החודשים  שלושת  לאור 
ראיתי את יהדות התורה נעה: 9 מנדטים, 11, 10 ו-13. בכל סקר 
היא מסתובבת סביב המספרים האלה, עוד מנדט או פחות מנדט, 
זו בוודאי עליה גדולה מה-6 מנדטים שיש להם  יהיה  ומה שלא 
כיום. כאשר בסקר הראשון ראיתי איך היא עולה מ-6 למנדטים, 
אתו,  להתווכח  ואפשר  פירוש שלי  אמנם  זה  לזה.  הסבר  לי  היה 
ושאלות  בדיקות  על  בחלקו  מבוסס  שלי  ההסבר  זאת  בכל  אבל 
סקרים  באותם  מנדטים,  שניים-שלושה  הנסקרים:  את  ששאלנו 
לודאי  קרוב  קיבלו  הם  האלה,  החודשים  בשלושת  ראשוניים 
ירדה באותם סקרים  ישי, כי ש"ס  מש"ס ומאלה שהצביעו לאלי 
ל-4 ו-5 מנדטים, והדבר השני שהגדיל את המנדטים שלה בסקרים 
האלה, הוא כנראה שמעשיו של שר הבריאות יעקב ליצמן מוצאים 
חן בעיני הרבה מאד אנשים. הציבור הרחב יודע מה עושה ליצמן 
ורואה שהוא עובד למען הציבור, למרות הביקורת שהייתה עליו 
הקורנפלקס,  ומשבר  יונילוור  חברת  של  בנושא  האחרון  בשבוע 
למה משרד הבריאות לא הגיב בזמן. הסיפור שלו מראה, שכאשר 
כי למענם  ובעיקר למען החלשים,  כולנו  עובד למען  פוליטיקאי 

צריך לעבוד יותר, יש מי שיודע להודות על זה".

 "בזכות ליצמן וגפני"
דגני מדגיש, שכשהוא אומר את הדברים, הוא לא מסתפק רק 
בהיגיון הרגיל ובתחושות שלו. "אנחנו גם שאלנו את כל מי שאמר 
שהוא חושב להצביע 'יהדות התורה', מדוע, וכל אחד נתן תשובה 
אחרת. אז החלק הגדול מאלה שאמרו 'יהדות התורה' אמרו כצפוי 
שזה 'בגלל שהרב אמר', 'בגלל שאני חרדי' או 'בגלל שאני אישה 
חרדית' וכו'. אבל אחוז גדול אמרו את מה שאמרתי קודם, שליצמן 
כל  את  אלא  אותו  רק  לא  להכליל  אפילו  יכול  אני  ואולי  עושה. 
'יהדות התורה', כי דיברנו על 'יהדות התורה' ולא על ליצמן, וגם 
גפני עושה למען הכלל. הציבור רואה את זה ומתנהג בהתאם, וזה 

אות של כבוד וגם סימן לפוליטיקאים אחרים".
תשומת  את  להפנות  מבקשים  גיאוקרטוגרפיה  מכון  מומחי 
הלב לניתוח הנתונים: "ראוי לשים לב ל'סינדרום ליצמן': יהדות 
התורה שזכתה ב-6 מנדטים בבחירות, עולה בהדרגה מאז חודש 
המנדטים  לאחרונה.   12-13 עד  מנדטים,   9-10 קיבלה  בו  מאי, 
הנוספים מגיעים כנראה בחלקם )3 מנדטים( מש"ס, אולם עוד 3-4 
דתיים  חלקם  חרדים!  שאינם  ממצביעים  בוודאות  היום  מגיעים 

או/ו מסורתיים".
להצבעה  המניעים  הם  אלה  גיאוקרטוגרפיה,  מומחי  לדברי 
עבור המפלגה: "שאלנו בשאלות 'פתוחות' – לא הוצעו תשובות 

נדמה שאפילו
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אפשריות: מעבר לחרדים המצביעים למפלגה מהסיבות 
'בגלל  גם  לנו  אומרים  אמר',  'הרב  או  חרדי'  יהודי  'אני 
העשייה המבורכת של שר הבריאות - למען כלל הציבור 

ובהתמדה', ולאו דווקא בשביל החרדים".
# ומאיפה מגיעה הגדילה הניכרת בסקר שלך, שאלנו 
בשאר  גם  נראה  אמנם  זה  לפיד?  של  בכוחו  דגני,  את 

הסקרים, אבל אצלך אפילו יותר.
"תראה, לא בכל סקר אני שואל את כל המשיבים למה 
הם מצביעים לאותה מפלגה שענו. בקשר ללפיד, אנחנו 
כבר רגילים לעליה גבוהה שלו, והוא נמצא אצלי ב-22 
סקרים  לוקח  אני  אם  זמן.  הרבה  לאורך  כבר  מנדטים 
מחודש מאי ועד היום, ולפניי יש חמישה סקרים, אז לפיד 
מנדטים   20 כן  ואחרי  מנדטים   22 האלה  בסקרים  היה 
ועכשיו שוב 22. אחד הדברים שמאד מאפיינים אותו ואת 
מפלגתו החל מהרגע הראשון להופעתו, לפני הבחירות, 
הן תנודות ניכרות למעלה ולמטה בסקרים. אני זוכר את 
זמן הבחירות, שכאשר כולם ראו בסקרים 12 ו-13 מנדטים 
ללפיד, הוא קיבל 19 לבסוף בבחירות. ואילו אצלי, זמן 
קצר לפני הבחירות ראיתי אפילו 21 מנדטים ללפיד, ואז 
אמרו 'דגני השתגע', 'מה קרה לך?'. אבל זה רגיל במה 
ואחד  אצלו.  חדות  וירידות  קפיצות  ללפיד, שיש  שנוגע 
לו הרבה מקום  יש  הישראלי  הוא שהציבור  מההסברים 
לשנות את דעותיו בתוך ימים ספורים, כי קורים דברים: 
שר מתפטר בדרך מסוימת או שמוטל פתאום מס כלשהו. 
'מנדטים  הרבה  יש  בחירות  שלפני  יודעים  גם  אנחנו 
חופשיים', אפילו לעתים 15 מנדטים ויותר, ואלו אנשים 
להצביע  רוצים  זאת  שבכל  כאלה  או  החליטו,  שטרם 
אני  זה  את  לעצמם:  האחרון  ברגע  ואומרים  ומצביעים, 
לא אוהב ואת ההוא גם לא, ומצביעים למי שנראה הכי 

אמצע והכי שפוי".

היחיד שחזה את התוצאה
בבחירות האחרונות ראינו כיצד מכוני סקרים רבים לא 
הצליחו לחזות את הניצחון הגדול של הליכוד, ואפילו 

לא התקרבו למספר המנדטים, 30, שקיבל בסוף.
יותר מזה שבבחירות  יכול להגיד שום דבר,  "אני לא 
לא  באמת  ואני  התוצאה,  את  נכון  חזיתי  אני  האחרונות 
זוכר שהיו מכונים שחזו נכון. לאורך כל הדרך, בבחירות 
האחרונות, עבדתי עם כלי תקשורת מסוים אצלו פרסמתי 
ראיתי  הדרך  כל  ולאורך  שערכתי,  הסקרים  נתוני  את 
שהליכוד מוביל, בזמן שכל האחרים ראו לאורך כל הדרך 
 6 של  פער  בינינו  היה  מוביל.  הציוני  המחנה  שדווקא 
יודע גם מה הכשיל  מנדטים. וזה קורה לי כל פעם. אני 
את חלק מהעמיתים/המתחרים שלי - שהם הסתמכו על 
סקרים אינטרנטיים, ומה לעשות שסקרים אינטרנטיים לא 
מייצגים את כל מדינת ישראל אלא בעיקר את תל אביב 
ועם  טלפונית,  הסקרים  את  עושה  אני  ואילו  הגדולה. 

מערכת מידע שיורדת לכל בניין במדינת ישראל".
סקרים  בין  ועדיין,  שראינו,  לשינויים  באשר  ומה 

טלפוניים שנערכו? מה מביא לשינוי?
תחזית  בין  שוני  לייצר  שיכולים  גורמים  כמה  "יש 
טווח  יש  לאחר.  אחד  מכון  של  תחזית  ובין  לתחזית, 
שגיאה סטטיסטית, והיא תלויה בגודל המדגם ובכל מיני 
במדגם  לקחת  יכול  אחד  הנכונה.  בפריסה  וגם  גורמים 
500 משקי בית שכולם בתל אביב, ואילו אני אקח מדגם 
מכל עם ישראל וברור שתהיה תוצאה שונה, כפי שראית. 
יש  הנתונים.  עיבוד  בדרך של  נושאים שקשורים  גם  יש 
לי מודל שאליו אני מכניס את הנתונים, ויש כאלה שאני 
גם  צריך  כן  כמו  החליטו.  שטרם  כאלה  גם  ויש  פוסל, 
סופרת בה את הקולות  לחשב את הפרוצדורה שהכנסת 
ביום האחרון. וגם שותפויות בעודפי הקולות בין מפלגות 
האחרון  ביום  ההכרעה  פחות  לא  אבל  מאד,  משפיעות 
הלילה  על  נדבר  ואם  אנשים.  המון  של  הקלפי  מאחורי 
15 אחוז שטרם  בערך  לך  יש  האחרון שלפני הבחירות, 
בהחלטה  מצביעים  מהם  חצי  רק  אפילו  ואם  החליטו, 
יכולת  שלא  דברם  קוטרים  אז  הקלפי,  לפני  רגע  באותו 
עריכת  של  התהליך  שבכל  גם  ובודאי  מראש.  לצפות 
הסקר צריך גם אומץ ויושרה. הנה, אנחנו רואה בסקרים 
התורה'  'יהדות  פתאום  הראשונה  שבפעם  העכשוויים 
מקבלת 9 ולא 6, ואחר כך זה אף גדל ל-11 מנדטים. אז 
אם אתה סוקר שמפחד מהתוצאות האלה ולא מאד סומך 
יגידו עליך, אז אתה אומר  על מה שיש לך, וחושש מה 
לעצמך: 'טוב, אני אגיד שהם קיבלו בסקר 7 ונראה מה 
פעמיים  משהו  מקבל  כשאני  כך.  נוהג  לא   - אני  יקרה'. 
ברציפות, אני לא חושש לפרסם את הנתונים, וההיסטוריה 

שלי מלאה בדברים שאמרתי וקלעו".
השאלות  לפי  להשפיע  אפשרות  יש  הסקר  לעורכי 

שניתנות למשיבים?
התשאול,  בדרך  גם  שיכולים,  דברים  מיני  כל  "ישנם 
מפלגה  שקמה  נניח  לדוגמא,  התוצאות.  על  להשפיע 
קיימת  הייתה  שלא  מפלגה  ישי,  אלי  של  נאמר  חדשה, 
הבחירות  נערכו  'לו  שאלה:  ומנסח  בא  ואני  קודם, 
היום, לאיזו מפלגה היית מצביע?', אז הסוקר שמטלפן 
לאנשים, יכול לקרוא את סדר המפלגות ולהקריא את אלי 
ישי בסוף, ובינתיים, עד שהוא מגיע לאלי ישי - כל אחד 
כבר בחר מפלגה. מכאן יכולים להגיע שינויים. אבל זה 
וכן  ניסיון  מומחיות,  העבודה,  שיטת  גם  זה  זה,  רק  לא 
יושרה ואומץ לב. קרה לי ב-25 שנים האחרונות לא פעם 
שראיתי מפלגה שנעלמת בסקרים ושידרתי את זה ברדיו, 
זה  מנדטים'.   5 עוד  יש  פתאום,  'מה  לנו  אמרו  וכולם 
קרה לי, למשל, עם 'שינוי' וטומי לפיד. שידרתי בגל"צ 
שהמפלגה הזו לא עוברת את אחוז החסימה, ולפיד מאד 
וכעבור  כזה,  דבר  אומר  אני  למה  אליי  וצלצל  התרגז 

יומיים - כולם ראו שצדקתי".


מזנק בסקרים. לפיד

מביא מצביעים חילונים. ליצמן

הציבור מעריך את פועלם                                                                                                                                 )צילומים: יונתן זינדל והדס פרוש, פלאש 90(



ט.ל.ח. התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי או עד תאריך 30/8/16, מוגבל ל3 יחידות ללקוח.

בגד ים לגברים 
איכותי

)במגוון צבעים 
ומידות(.

נחום תקום 
90 ס"מ

מגבת פנים איכותית
)50/80 ס"מ(

דובי ענק 
ואיכותי.

רכבת+קרונות, נוסעת 
על מסילות, )בטריה(.

מתקן מפואר וגדול 
לכלי כתיבה 

מגדל כוסות 
באריזת מתנה

רכב מכבי אש על 
שלט, גדולה וחזקה.

שחמט/ דמקה 
מפואר.

כדור גומי צבעוני 
גדול.

6-9 כדורי ספוג 
)באריזת מתנה(.

בובה ענקית+ריהוט 
בקופ' מפוארת.

אורגן + רמקול 
)חשמלי(.

מבחר משאיות/
טרקטורים ענק 
)פלסטיק

סט כלי רופא מפואר 
באריזת מתנה.

משאית מוביל 2 
מכוניות, ברזל.

אוטובוס גדול 
פריקשן.

סט הרכבה 
בקופ', מפואר.

מרכז רימונים, אהרונוביץ 12, )צמוד ליש חסד, מול מכבי אש(
פתוח רצוף:א’ - ה’ 9:00-21:00   יום ו’ 9:00-13:30 טל: 03-5036642

סניף ירושלים: תחנה מרכזית קומה ג' )מול הרציפים(.

₪6 ₪10

₪20 ₪35

₪80

₪10

₪5 ₪15

₪15 ₪30

₪3

רק-

עם

₪10

₪5

רשת המציאות 
של ישראל

שופ שופ

כרית נוי

רק-

₪10

עםפותחים את שנת הלימודים
מטקות לים איכותיות

צבע עץ + כדור

מטקות לים איכותיות

צבעוני + כדור

רק-

₪6

₪6

₪10רק-

מריצה גדולה

רק-
רק-

רק-
רק- רק-

רק-

רק-
רק- רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק-רק-

רק-

רק-

רק-

רק-

רק- רק-

רק-
רק-

רק-

רק-

רק-

ב-

ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

3 חב' 
ב-

רק-

רק-

רק-

רק-

כובע ים לנשים
)שחור(

משקפי ים איכותיים

מסגרת תמונה 
יפיפייה
)25/20 ס"מ(.

מבחר ענק של 
מסגרות תמונה

)5-10 תמונות 
במסגרת(.

כרית לשינה + כיסוי, 
איכותי ביותר.

10 כוסות זכוכית שופ 
לשתיה קרה 

גלגל ים טייר שחור
.)60-70/80(

₪10₪10

₪15

₪10

₪30₪15

₪15 ₪5

₪10

₪10₪10

₪20₪5

₪20

₪20 ₪10

₪10 ₪15

₪5

₪20

₪2

₪5

₪5₪5

 ₪ 6.5

₪5

מבחר נעלי בית קיץ.

ילדים/נשים/גברים.

כסא במאים לילדים
+ שקית לאיכסון 
לילדים

רק-

₪10

סט קשים 100 
חלקים בשקית

מגבת גוף ענקית 
ואיכותית
)1.20/65 מ'(

סט מצעים קיץ 
סאטן,
אל קמט.

זוג ציפיות לכריות 
)2 צבעים(

4 מפות אל בדשטיח שאגי מעולה
)בגדלים ובצבעים 
שונים(.

3 חב' מפיונים 
במגוון צבעים.

10 מחברות 
צבעוניות 40 דף.

24 צבעי פסטל 
)פנדה(

תיק גן איכותי ביותר 
)חזק במיוחד( 

תיק גן מותגים 

ילקוט אורטופדי 
)כיתות א' וב'(.

תיק זרוק איכותי 
)לכיתות גבוהות(.

מבחר קופסאות 
חזקות במיוחד.

3 מחברות ספירלה 
 A4 גדול
שורה/חשבון.

5 מחברות ספירל קטן 
A5  שורה/חשבון.

10 דפדפות גדולות 
שורה/חשבון.

10 דפדפות קטן 
שורה/חשבון.

קנקן קרמיקה 
מפואר

סט כלי הגשה
)3חלקים, 
פלסטיק קשיח(

רק-

₪10

מכונית שלט 
2 כיוונים

רק-

₪15

₪10₪5

רק-

רק-

₪30

קטן       גדול 
3 יחי'     3 יחי'

 ₪ 8        ₪ 6

₪20

₪10

₪5
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במנהרת 
הזמן

מסע
 עיר דוד, ולימים ירושלים, היא עיר פוליטית 

עוד מקדמת דנא: דוד המלך קבע בה את מושבו 
דווקא בגלל שלא הייתה שייכת לאף אחד משבטי 
ישראל  אלפי שנים לאחר חורבן הבית הראשון 
והשני, חוזר יעקב אמסלם לשביליה ומנהרותיה 
של העיר - אל המקום ממנו הכל התחיל  שבע 
תחנות לאורך ירושלים הקדומה: שרידי המלחמה 

האחרונה על בית המקדש הראשון, ממצאי 
המאבק המדמם על בית המקדש השני, חורבן בתי 
העשירים ומסע מפותל בעקבות בריחת היהודים 

מאימת הכובשים הבבלים  וגם: הארכיאולוג 
שלא פוחד מאף אחד - מדבר 

יעקב אמסלם



27 ח' באב תשע"ו 12/8/16

החוקר שראל אופק במעיין הגיחון
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הספירה.  לפני   588 בשנת  זה  היה 
את  כבשה  הבבלית  האימפריה 
ישראל  בארץ  יהודה  מלכות 
לכבוש  ברורה:  הייתה  כשהמטרה 
יהויקים  ירושלים.  הבירה  עיר  את 
בכיבוש  למרוד  ניסה  יהודה  מלך 
בידו  נבוכדנצר,  אך  הבבלים, 
ומגלה  המרד  את  דיכא  הקשה, 
את המורדים לבבל. לאחר כעשור 
מנסה צדקיהו מלך יהודה - אחיו של יהויקים - למרוד שוב, אך 
גם ניסיון זה נכשל ונקמתו של נבוכדנצר מלך בבל היא הזרמת 

כוחות אדירים לירושלים, במטרה לכובשה. 
העיר  על  מצור  בבל  מלך  נבוכדנצר  מטיל  הראשון  בשלב 
ירושלים, תושבי העיר נותרים ללא מזון, תינוקות גוועים ברעב 
מספר  בזאת.  מסתפק  לא  נבוכדנצר  ברחובות.  נערמות  וגוויות 
אימתניים  ברזל  אילי  מציב  הוא  המצור,  הטלת  לאחר  חודשים 
עד  רבה  בעוצמה  בחומה  נוגח  הוא  ובהם  העיר  חומת  מול 

שהאדמה רועדת. 
בדיוק ברגעים אלו, מחליט צדקיהו מלך יהודה להימלט על 
נפשו ויחד עם חייליו הוא יוצא את העיר באישון לילה. בערבות 
יריחו הוא נתפס על ידי חיילי הצבא הבבלי ומוצא להורג כעבור 
מספר ימים. בינתיים, הצבא הבבלי אינו מרפה, חייליו מגבירים 
לאחר  וחצי  שנה  בתמוז,  ובט'  הצפונית  החומה  על  הלחץ  את 
תחילת המצור, הם מצליחים להבקיע את החומה לקול זעקותיהם 
של החיילים היהודים שנפלו שדודים מול הצבא הבבלי שהיה 

מצויד ביכולות ובאמצעים רבים משלהם. 
בשלב זה, נכנס לתמונה ''רב הטבחים'', הלא הוא נבוזרדאן, 
שליחו של נבוכדנצר שמשימתו הייתה אחת: להחריב את העיר 
עד היסוד. כעבור כחודש ימים, מעלה נבוזרדאן את העיר באש 
וטובח בתושבי העיר. ביום ט' באב, ט' באב 586 לפני הספירה, 
המקום  מעל  השכינה  והוגלתה  הראשון  המקדש  בית  חרב 

המקודש לעם היהודי. 



אלפי שנים לאחר חורבן בית המקדש הראשון והשני, עלינו 
ביוזמת  נערך  הסיור  הקדומה.  בירושלים  ייחודי  לסיור  השבוע 
המחלקה  ליו"ר  גדולה  )ותודה  הממשלתית  העיתונות  לשכת 
פסענו  הסיור  במסגרת  קצובר(.  אריאל  עו"ד  בלע"מ,  החרדית 
היא  הלא   - דוד  עיר  של  ובמנהרותיה  בשביליה  ברחובותיה, 
ירושלים הבירה - בהם צעדו גיבורי ישראל ולחמו את מלחמתם 

האחרונה בניסיון להציל את העיר מידי כובשיה. 
עשרות  כמה  הכל  סך  גדול,  לא  שטח  על  ממוקמת  דוד  עיר 
פנוראמית  בתצפית  דווקא  מתחילים  אנחנו  הסיור  את  דונמים. 
כיום  המפריד  בוואדי  הנמצא  קדרון  נחל  על  גבוהה המשקיפה 
דוד המקראית.  לעיר  כפר השילוח(  )בעברית:  סילואן  כפר  בין 
משם אנו ממשיכים למיצג תלת מימד בו עוברת תחושה כמעט 

ממשית מן החיים בעיר הקדומה. 
הריחות  התחושות,  מן  מעט  להביא  ננסה  הבאות  בשורות 
והרגשות העוטפים כל יהודי בעת שפוסע במקומות אלו, אלפי 

שנים לאחר נפילתם של בני עמנו על ידי הכובשים הצוררים.

תחנה ראשונה: בית דוד המלך
אנו יורדים מטה, אל תוככי האדמה, ומגלים עיר שלימה אשר 
במבט  כבר  השטח.  לפני  מתחת  מטרים  עשרות  כמה  נמצאת 
ראשון ניתן לשים לב לעמודי פאר המתנוססים בדפנות המבנה. 

אחד מעיטורי העמודים נחקק אף במטבע 5 שקלים הישראלי. 
בכדי להבין את שייכותו של דוד המלך למקום, יש להקדים 
כ-3,000 שנה אחורה: בשנת 1004 לפני הספירה, הייתה ירושלים 
בידי העם היבוסי, אך דוד המלך, חפץ לכבוש את העיר בהיסמכו 
על הכתוב בתנ"ך. לאחר שבני המקום לא אבו להתפנות מרצונם, 
החליט דוד לכובשה בכח הזרוע. בחירתו של דוד ב'יבוס' כעיר 
שלא  היחידה  הייתה  העיר  מקרית.  הייתה  לא  היהודית  הבירה 
זוהתה עם אף אחד מן השבטים שהחזיק בנחלה בארץ ישראל. 

ירושלים, הנמצאת  עיר דוד בימינו היא הגבעה העתיקה של 
לספירה(.  ה-16  )שהוקמו במאה  העיר העתיקה  לחומות  מחוץ 
"ביתו",  ארמונו,  את  דוד  בעיר  בונה  דוד  שמואל,  ספר  פי  על 
)מלשון  "עפל"  המכונה  הגבעה  של  העליון  בחלק  כנראה 
להעפיל, לעלות(. במקום גבוה יותר, על ההר המזוהה במסורת 

כהר המוריה )שם נעקד יצחק(, ייבנה, לימים, בית המקדש.
"יש סיכוי גדול מאוד שכאן נכתב ספר תהילים", אומר שראל 
המעשה  את  עושה  "דוד  בסיור.  אותנו  המלווה  החוקר  אופק, 
שאף אחד שלא עשה אף אחד אחר לפניו. הוא עוזב את השבט 
שלו, את בני משפחתו והולך לכבוש את העיר שלא שייכת לאף 
ממלכה  בונים  כך  שנים.  באותם  היבוסי  בשלטון  והייתה  שבט 

מאוחדת וכאן נוסדה הבירה היהודית".

תחנה שניה: חורבן בתי העשירים
לשרשרת  לב  שמים  אנו  ימין  ומצד  במסע,  ממשיכים  אנחנו 
סקרנותנו  את  מגביר  המדריך,  שראל,  ייחודיות.  בעלי  מבנים, 
אסלה  השנים:  במהלך  במקום  שנתגלו  הממצאים  את  בהציגו 
)שלא הייתה כלי מצוי באותם שנים( ועיטורים על גבי הקירות 
המלמדים כי במקום התגוררו אנשים בעלי אמצעים. "בשנת 78' 
חפר במקום פרופסור יגאל שילה, הוא מצא כאן חדר עם ארבעה 

עמודים העשויים מקשה אחת ונחשבים יקרים יותר".
הבית הזה נקרא "בית ארבעת המרחבים", והוא בית מגורים 
דוד  בעיר  בקריית השלטון  ראשון ששכן  בית  טיפוסי מתקופת 
סמוך לביתו של דוד המלך. כינוי נוסף לבית, הוא "בית אחיאל" 
על שם אחיאל הנזכר על שברי חרס שנתגלו בבית. איכות בניית 
הבתים בקריית השלטון והתנאים הנוחים ששררו בהם )כגון בתי 
כאמור  זה  שבאזור  לכך  רומזים  מיובא(,  מעץ  ורהיטים  הכיסא 

התגוררו אנשים רמי מעלה.
זה.  בבית  אסלה  נמצאה  ארכיאולוגיות,  חפירות  במהלך 
החורבן  תקופת  ועל  הבית  יושבי  על  פרטים  יותר  לגלות  בכדי 
גירדו החוקרים את החומר האורגני שנמצא עליה, שלחו אותו 
בשלהי  הבית  יושבי  שאכלו  האחרון  המזון  כי  וגילו  למעבדה 
תקופת בית שני תקופת החורבן היה בשר נא ועשבים. הממצאים 
מעידים על הרעב הקשה בזמן המצור על ירושלים כפי שכתוב 
ָלמֹו...  אֶֹכל  ִּכי-ִבְקׁשּו  ָּגָועּו:   ָּבִעיר  ּוְזֵקַני  ּכֲֹהַני  איכה:  במגילת 

עֹוָלִלים ָׁשֲאלּו ֶלֶחם, ּפֵֹרׂש ֵאין ָלֶהם". 
מבשלים  לא  "אם  שראל.  מסביר  טפילים",  יש  חי  "בבשר 
אותו, הם נשארים בבשר ומתאבנים, וכך גילינו אותם אלפי שנים 
לאחר מכן. היהודים היו במצב מצוקה קיצוני ולא הייתה להם 

ברירה אלא לאכול את הבשר כמות שהוא".
עדות נוספת להימצאותם של אנשים רמי מעלה במקום, היה 
גילוי שחשף הארכיאולוג יגאל שילה בשנת 82', במהלך חפירות 
בפינת הבית המדובר. "יגאל שילה מצא 51 בולות", אומר שראל 
רשמיים.  מכתבים  על  כחותם  שימשו  "הבולות  מסביר:  ומיד 
בזמנם היו כותבים על קלף, מגלגלים וחותמים עם שעווה. אין 
לאדם רגיל מה לעשות עם כמות גדולה כזו של בולות, ההסבר 
היחיד היה שהם היו בשימוש אדם ממלכתי כלשהו שעשה בזה 

שימוש משרדי ולא אישי".

תחנה שלישית: החדר השרוף
בין בתי העשירים שבקרית השלטון, ניכרים היטב סימני הקרב 
להחריבה.  עלו  הבבלים  כאשר  ירושלים  על  והקשה  האחרון 
עדות דרמטית לסערת הקרב והאש שאחזה ב"כל בתי ירושלים" 
נגלתה לארכיאולוגים בכמה מקומות ובתוכם בשטח G שבעיר 
ומברונזה  מברזל  חצים  ראשי  עשרות  השלטון(.  )קריית  דוד 
שכבה  האחרונים.  הקרב  לרגעי  אילמת  עדות  נושאים  שנמצאו 
עבה של אפר וקירות מפוחמים שנמצאו בכל המבנים באזור זה 

ממחישים את הסוף הטרגי.
בבית אחד בלטו במיוחד סימני ההרס. ב"חדר השרוף" גילו 
השריפה.  מעצמת  פנימה  שהתמוטט  שלם  בית  הארכאולוגים 
הקומה  ועמה  קרסה  בה,  אחזו  שהלהבות  העץ  קורות  תקרת 
השנייה. הכול נפל פנימה אל תוך הבית בעצמה רבה. התמונה 

מפוחמות  קורות  מצבור  ותחתיו  אבנים  גל  של  הייתה  שנותרה 
לקומה  הוליך  שעדיין  מדרגות  גרם  לצד  ס"מ,   90 של  בגובה 
שנייה שחרבה. מתחת למפולת מצאו החופרים את קורות הבית 

ואת רהיטיו וכליו המנופצים.
השרוף,  החדר  את  רבות  שנים  לפני  חשף  שילה  "כשיגאל 
תלמידיו ראוהו פורץ בבכי", מספר שראל. "הם שאלו אותו מה 
ידו  כף  את  פתח  הוא  בתגובה  להם.  השיב  לא  שילה  אך  קרה, 
שהייתה מכוסה באפר, והציג ראשי חץ שמצא במקום. אחד הם 
זיהו כראש חץ יהודאי )משבט יהודה(, ושני זוהה כראש חץ של 
שבט נוכרי שנלחם לצד הבבלים. 'אחרוני האחרונים שנלחמו על 
ירושלים נפלו כאן', הסביר יגאל שילה את התרגשותו העצומה 

מהתגלית". 

תחנה רביעית: בתוך תעלת הניקוז
אנו עוזבים את מתחם קריית השלטון ויורדים לתוככי האדמה, 
המראות  דוד.  בעיר  המרכזית  הניקוז  כתעלת  שמתברר  במה 
מרהיבים, ולמרות החום הכבד השורר בחוץ, בתעלה שורר מזג 
אוויר קריר ונעים. "המים מזרימים חמצן למקום", מסביר שראל. 
בשלב זה למעשה אנו קופצים במנהרת הזמן כמה מאות שנים 
לאחר מכן, חורבן בית שני על ידי טיטוס הרומאי. ירושלים של 
אז הייתה אחת הערים היפות ביותר בעולם אם לא היפה מכולן. 
עולים  היו  בן מתתיהו, מאות אלפים  יוסף  עדויותיו של  פי  על 
לרגל מידי חג, והיו עוברים דרך מעיין השילוח. אך זה כאמור לא 

בבשר חי יש טפילים", 
מסביר שראל. "אם 
לא מבשלים אותו, 
הם נשארים בבשר 

ומתאבנים, וכך גילינו 
אותם אלפי שנים לאחר 
מכן. היהודים היו במצב 

מצוקה קיצוני ולא הייתה 
להם ברירה אלא לאכול 
את הבשר כמות שהוא

"
הנקבה דרכה נמלטו אחרוני המורדים באימפריה הרומית
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הגילוי המסעיר מאזור זה: במהלך עשרות השנים האחרונות, 
המורדים  היהודים  את  ששימשו  ניקוז  תעלות  רשת  נחשפה 

בבריחתם מחייליו של טיטוס הרומי. 
תעלת הניקוז המרכזית נמצאת מתחת לרחובה הראשי של 
ירושלים הקדומה, ונועדה לנקז את מי הגשמים כך שלא יהוו 
הושלמו   2011 בשנת  בהמוניו.  לרגל  העולה  לציבור  מטרד 
עבודות הניקוי של התעלה והיא נחשפה לכל אורכה מבריכת 
השילוח ועד לקשת רובינסון שליד הכותל המערבי. במהלך 
בישול.  וסירי  שלמים  חרס  כלי  בה  התגלו  התעלה,  חשיפת 
ממצאים אלה הפליאו את החוקרים שתהו למה שימשו, ופנו, 
בן מתתיהו  יוסף  והמצביא  ההיסטוריון  לספריו של  כאמור, 

במטרה למצוא תשובות.
הרומאים  שהרגו  "ואחר  מתתיהו:  בן  יוסף  מספר  וכך 
ולקחו בשבי כל מי שנראו לעין החלו לחפש את המסתתרים 
במחילות. הכו את הקרקע והרגו את כל מי שנתקלו בו. גם 
יותר מ-2,000 איש מתים, מהם שהמיתו עצמם  נמצאו  כאן 
במו ידיהם, מהם שמתו בידי חבריהם אך רובם גוועו ברעב".

את  שימשו  בתעלה,  שנמצאו  החרס  וכלי  הבישול  סירי 
מפני  לתעלה  החורבן  אחרי  שנמלטו  המורדים  אחרוני 
הרומאים ומצאו גם הם את מותם. הממצאים הארכאולוגיים 
מתכתבים במדויק עם תיעודו של יוסף בן מתתיהו ומהווים 
עדות אילמת לימי החורבן הקשים ולסופם המר של הלוחמים. 
"החיבור של הסיפור ההיסטורי עם הממצא הארכאולוגי נותן 
לנו את ההזדמנות המרגשת להבין מה קרה בירושלים לפני 
שרפו  הזאת,  העיר  את  החריבו  כשהרומאים  שנה  אלפיים 
ורצחו, במקום בו אנו דורכים ונוגעים", אמר הארכאולוג אלי 

שוקרון.
בית  בימי  כי התעלה שימשה את המורדים  חיזוק לטענה 
שני, נמצא בממצאים מהתעלה: כך לדוגמה נמצא כלי אבן 
)האבן  מקרטון  עשוי  האבן  כלי  מנורה:  של  רישום  ועליו 
ועד  שני  בית  בימי  היהודים  בקרב  לשימוש  נפוצה  שהייתה 
לאחר חורבן המקדש(, גודלו 7.5 ס"מ על 5.7 ס"מ וגובהו 4 
ס"מ. על אחת מדפנות הכלי מופיעה חריטה שנחרטה במסמר 
חד איור והיא למעשה רישום של מנורה בעלת חמישה קנים, 
השוני  מקור  קנים.  שבעה  היו  בה  המקדש  למנורת  בניגוד 
בתבנית החרוטה נעוץ בהלכה על פיה אין ליצור העתקים של 

כלי בית המקדש עד שייבנה, כמופיע בתלמוד הבבלי.
בכדי לא לעבור על איסור עשיית העתק למנורה המאייר 
העתיק את מבנה המנורה אך לא דייק במספר הקנים. חוקרים 
משערים שיהודי שנמלט מאימת הרומאים והסתתר בתעלת 
לדורות  להשאיר  בכדי  המנורה  רישום  את  שרטט  הניקוז 

הבאים תיעוד של כלי הקודש שעמד לעלות בלהבות.

תחנה חמישית: נקבת השילוח
אנו מסיימים את מסלול התעלה ויוצאים לאור היום. שם, 
העולים  את  ששימש  השילוח  מעיין  את  רואים  אנו  בסמוך 
לרגל בתקופת בית המקדש הראשון. ושוב, אנו חוזרים חזרה 
שהיה  המלך  חזקיהו  שלט  בה  בתקופה  ראשון,  בית  לימי 
ת חזקיהו,  ה, הידועה גם כִנְקבַּ משושלת מלכי בית דוד. הִנְקבַּ
מעיין  מי  הועברו  שדרכה  בירושלים,  מפולשת  מנהרה  היא 
הגיחון תחת בתי עיר דוד ממזרח למערב, לאורך יותר מחצי 

קילומטר. 
הנקבה, שנחצבה לפני כ-2,700 שנה, שוכנת בתחומי הגן 

הלאומי עיר דוד, וזכתה לכינוי "המפעל המרשים ביותר מבין 
מפעלי המים הקדומים בארץ". ייחודה ההיסטורי של הנקבה 
הוא בהיותה הראשונה בתולדות ירושלים, שיצרה מקור מים 
בתוך החומות עבור תושבי העיר, דבר בעל חשיבות מכרעת 

בימי מלחמה.
המלחמה הראשונה לא באה לאחר זמן רב: חזקיהו המלך 
חפץ להשיב את פליטי ארץ ישראל שנכבשה על ידי ממלכת 

אשור, וכורת ברית עם ארם ומצרים ובכוחות אלו יצא חזקיהו 
המלך  סנחריב,  לתמונה  נכנס  זה  בשלב  באשור.  למלחמה 
החדש של אשור, שמיהר לפעול כנגד ברית המלכים שעמדה 
מולו וצעד למערב בראש כח של כ-200,000 איש. חזקיהו, 
מלך יהודה, סירב להיכנע לאשור. אך סנחריב ניצח את בני 

הברית המצריים והחל לצעוד לירושלים. 
לאחר  זאת  לסנחריב,  נכנע  מסוים  בשלב  המלך,  חזקיהו 
לכיש.  בגודלה,  השניה  העיר  בניהם  יהודה  ערי  את  שכבש 
"חטאתי, שוב מעלי, את אשר תתן עלי אשא", אומר חזקיהו 
לסנחריב וזה בתגובה מטיל על חזקיהו קנס של שלוש מאות 
כיכר כסף ושלשים כיכר זהב. חזקיהו מקצץ מדלתות ההיכל 

ומשלם את הקנס. 
בשלב זה מבקש סנחריב לכבוש את ירושלים, אך זה לא 
מצליח  לא  והוא  בצבאו  פוגעת  קשה  מגיפה  בידו.  עולה 
לכבוש את ירושלים. בפרק י"ט בספר מלכים מסופר: "ַוְיִהי 
ַמֲחֵנה ַאּׁשּור ֵמָאה שְׁמֹוִנים  ְך בְּ ַויַּ ֵצא ַמְלַאְך ה'  ַויֵּ ְיָלה ַההּוא  לַּ בַּ
סנחריב  ֵמִתים".  ָגִרים  פְּ ם  ֻכלָּ ה  ְוִהנֵּ ימּו...  שְׁכִּ ַויַּ ָאֶלף  ַוֲחִמשָּׁה 
הוא  ירושלים  את  אך  ארוכות,  שנים  עוד  לשלוט  המשיך 

מעולם לא כבש. 
כאשר ירדנו בנקבת חזקיהו, אנו שמים לב לתופעה בלתי 
שגרתית. במקום לא היו מדרגות אבן כפי שהיה נהוג באותה 
תקופה, ולמעשה כיום מותקנות במקום מדרגות מתכת שנבנו 
אפשר  שהיה  עץ  מדרגות  להם  "היו  ישראל.  מדינת  ידי  על 
לנו שראל אופק. "אם  להזיז אותם ממקום למקום", מסביר 
מגיע אויב מבחוץ, במקרה הזה צבאו של סנחריב, הם יכלו 
להסיט את המדרגות ולמנוע כניסה למקום בו הסתתרו אלפי 
יהודים. הם למעשה בונים מפלצת אמתית שמגנה על המקום 

הכי חשוב במזרח התיכון.
"נס ההצלה הגדול של העיר ירושלים, משריש בתושביה 
את ההרגשה כי ירושלים היא עיר האלוקים והיא בלתי ניתנת 
ירמיהו  בו  למצב  אפילו  מגיע  "זה  אופק.  אומר  לכיבוש", 
כעבור  'בוגד'.  מכונה  תיפול,  ירושלים  כי  המנבא  הנביא 
120 שנה, התברר כי ירמיהו צדק והעיר נפלה בידי הבבלים 

שהחריבוה". 

תחנה שישית: חניון גבעתי
ממעיין השילוח, אנו עולים על מיניבוס המביא אותנו אל 
 - החניון  בשטח  גבעתי:  חניון  במסלול,  האחרונה  התחנה 
נהרגו  בו  במקום  טרור שהתרחש  פיגוע  בעקבות  כך  שקרוי 
מתקופות  ארכיאולוגים  ממצאים  נמצאו   - 'גבעתי'  חיילי 
החניונים  אחד  זה  "היה  שני.  בית  מימי  ובעיקר  שונות 
אנחנו  כאשר  שראל  מסביר  העתיקה",  העיר  של  הגדולים 
בדרכנו למקום. "משנת 2007 אנו חופרים במקום שכבה אחר 

שכבה וזה האתר החפירות הגדול ביותר בירושלים". 
אנחנו מגיעים למקום ומגלים שטח ענק בו פרוסים שרידים 
מתקופות קדומות. "החלק העליון בחפירות, מגלה שרידים 
ומצביע  שראל  מסביר  הקדומה",  המוסלמית  מהתקופה 
שלושה  מצאנו  "שם  יותר.  עמוקה  שכבה  אל  מטה,  כלפי 
חדרים מהתקופה הביזנטית". באותה תקופה הייתה במקום 
שכונה פעילה שחרבה ברעידת אדמה. מאוחר יותר, בתקופה 
הביזנטית המאוחרת, פקיד ביזנטי עשיר פנה במקום את ביתו. 

"לפני מספר שנים", מספר שראל. "נתגלה בחדר המערבי 
שנמצא  שביותר  הגדול  הזהב  מטבעות  מצבור  המבנה  של 
של  מיקומם  אופי  טהור".  זהב  מטבעות   264 בירושלים, 
הנראה  ככל  בחופזה,  למקום  הובאו  כי  מלמד  המטבעות 
ששלטה  הרומית  האימפריה  על  ולהגן  צבא  לשכור  בכוונה 
מדינה  של  באוצר  "מדובר  בירושלים.  תקופה  באותה 
קטנה. על המטבעות יש ציור של הרקליוס, מלך האימפריה 

הביזנטית שלבסוף הובס על ידי הפרסים".
יותר:  עתיקים  שרידים  ומגלים  עוד,  מעמיקים  אנחנו 
התקופה הרומית, לאחר חורבן בית שני. ממבט עליון, ניתן 
לראות את שרידיה של אחוזה רומית מפוארת, שהייתה בנויה 
שבמרכזה  אכסדרה  כמין  בתוכה  ח':  האות  בצורת  מחדרים 
ביותר שנתגלתה  "זו הוילה הרומית הגדולה  בסיסי עמודים 
מ"ר   1,000 פני  על  משתרעת  היא  שראל.  מציין  בישראל", 

בקירוב.
בשכבה עמוקה יותר, נחשף בפנינו החורבן במלואו: שכונה 
היהודים  המבנים  כי  לב  שמים  אנו  שני.  בית  מימי  יהודית 
בנויים בצורה אלכסונית, אך שראל מהר להסביר: "היהודים 
בונים לפי טופוגרפיה. זו הזווית של ההר לכיוון בית המקדש 

וכך בנו בכל סביבת הר הבית בירושלים הקדומה". 

תחנה שביעית: ירושלים: הסוף
סילואן,  כאשר ברקע מתנגן המואזין מהשכונה הסמוכה, 
אנחנו מעמיקים אל תוך האדמה ומגלים את מערכת הניקוז 
לבית  בסמוך  שני.  בית  מימי  הניקוז  לתעלות  המתחברת 
עמי,  בן  דורון  דוקטור  הארכיאולוג  מגלה  במקום,  היהודי 
לעוד כמה  נוסף שמוביל  נקב  ומגלה  פנימה  נכנס  הוא  נקב. 
נקבים. "בסוף ימי בית שני, הפכו את השכונה הזאת למערכת 

בונקרים", מסביר שראל. 
אנחנו נכנסים אל תוך אחד הנקבים. "בתוך הנקב הזה מצא 
צד  על  שני.  בית  סוף  של  עברי  כיתוב  עם  מטבעות  עמי  בן 
'ירושלים הקדומה'. ומהצד השני האות ב'. את  אחד כתוב: 
דינו  שני.  בית  בימי  המורדים  רק  מחזיקים  הללו  המטבעות 
של מי שהחזיק מטבע כזה, היה מוות. הם מרדו באימפריה 

הבבלית.
"אנשים סיימו כאן את חייהם", אומר שראל. "ממש בתוך 
מורדים,  אותם  בעקבות  צועדים  אנחנו  הללו.  הבונקרים 
אנחנו  לאדמה".  תחת  המנהרות  במערכת  נפשם  על  שברחו 
לחלקיו  עד  ומגיעים  המפותלת  במנהרה  לצעוד  ממשיכים 
כלים  החוקרים  מצאו  "כאן  הדרומי.  הכותל  של  התחתונים 
שלמים, דבר נדיר. לאחר בדיקה בספרי ההיסטוריה מתברר 
הם  וכאן  המלחמה,  מאימת  יהודים  הסתתרו  כאן  שגם 

מסיימים את חייהם. זה הסוף".
מחוץ  עצמנו  את  ומוצאים  ברזל,  במדרגות  עולים  אנו 
על  מצביע  שראל  האשפות.  לשער  בסמוך  המערבי,  לכותל 
גל אבנים המוטלות על הקרקע. "כאן נפלה חומת העיר וכאן 
היה סופה של עיר הבירה היהודית. מתחת לרגלינו, ירושלים 

המקראית נגמרת". 

הנקבה דרכה נמלטו אחרוני המורדים באימפריה הרומית

עיר דוד. מלמטה: נחל קידרון          )צילום: ויקיפדיה(
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אל  אותנו  שלוקח  למיניבוס  עולים  אנו  הסיור  בתום 
עמק צורים, שם מקבל את פנינו הארכיאולוג גבי ברקאי 
הבית,  הר  מחפירות  המובא  העפר  סינון  על  האחראי 

שבתוכו, מטבע הדברים, מצויים שרידים רבים. 
מקרה  אירע  צורים,  בעמק  הפרויקט  להקמת  קודם 
שלאחריו גמלה בלבו של ברקאי ההחלטה להקים מערך 
 ,1999 בשנת  זה  היה  דומים.  מקרים  הישנות  שימנע 
כ-400 משאיות עפר הוצאו מהר הבית, בעקבות עבודות 

שיפוץ והרחבה שנערכו על ידי אנשי הוואקף במקום. 
ללא  כבד,  מכני  ציוד  באמצעות  שנערכו  העבודות, 

חפירת הצלה או פיקוח מטעם רשות 
ארכאולוגי  נזק  חוללו  העתיקות, 
רב, שכן ערימות העפר נשפכו לנחל 
יכולת  וללא  הבחנה,  ללא  קדרון 
לצורך  הממצאים.  בין  להבחין 
יחד  ברקאי  הקים   2004 בשנת  כך, 
בר- מאוניברסיטת  צויג  יצחק  עם 
והגנים  הטבע  רשות  בתמיכת  אילן, 
פרויקט  העתיקות,  רשות  וברישיון 
לסינון העפר שנחפר ונזרק מחוץ להר 
שלבים  במספר  הועבר  העפר  הבית. 
השוכן  צורים  עמק  הלאומי  לגן 
למרגלות הר הצופים, שם נערכת עד 

היום פעולת הסינון.
ברקאי  מציג  נימוס  מילות  לאחר 
בפנינו את ממדי הפרויקט שהפך עם 
השנים ובתמיכת עמותת אלע"ד ליעד 
מתנדבים  מפעילים  "אנחנו  תיירותי. 
את  שמסננים  השנה  ימות  כל  במשך 
וממיינים  בידינו  הנמצא  הרב  העפר 
ברקאי  בו".  המצויים  החלקיקים  את 
כמעט  השתתפו  היום  "עד  כי  מציין 
זהו  בפרויקט.  אנשים  מיליון  רבע 
הגדול  הארכיאולוגי  הפרויקט 

בעולם".
חוסר  למרות  כי  מציין  ברקאי 
מתנדבים  החרדי,  בציבור  המודעות 

"במגזר  הסינון.  בעבודות  המסייעים  חרדים  מעט  לא 
יש  ואף  זר,  מאוד  דבר  היא  ארכיאולוגיה  החרדי 
המתנגדים לכך בכל תוקף, אולם ישנם מאות מהחוגים 
הבית.  הר  של  באפר  ולגעת  להתנדב  שבאים  החרדים 
עם  יחד  שהגיעה  גדולה  חסידות  אירחנו  לאחרונה  רק 
האדמו"ר. מזמן לא ראיתי קבוצה של אנשים טובים ללא 

יוצא מהכלל שבאים להתנדב כך".
לדברי ברקאי, עד כה, למעלה מחצי מיליון ממצאים 
נתגלו ב-400 המשאיות של העפר שהוצאו מהר הבית. 
לכדי  להציל  הצלחנו  מתוכם  ממצאים  אלף   350"
מחקר", הוא אומר ומבהיר כי עבודות הוואקף היו בלתי 
בהר  קוו  הסטטוס  את  שינה  המוסלמי  הוואקף  חוקיות, 
הבית וממשיך בכך עד היום. רק לאחרונה הותקפתי על 

ידיהם. הם לא בוחלים בשום שיטה והמטרה שלהם היא 
השתלטות מלאה וחד משמעית על הר הבית". 

ברקאי מספר כי לאחר החפירות האסורות בהר הבית, 
ניסו אנשי הוואקף לטשטש את הממצאים בכדי למנוע 
עצמות  פיזרו  "הם  לאוספם.  היהודים  מהארכיאולוגים 
מלנגוע  לחשוש  לנו  לגרום  בשביל  הממצאים  על  אדם 
אשפה  של  במקומות  העפר  את  שפכו  ובהמשך  בהם 
ציבורית. כיום, 12 שנה לאחר שגילינו את ערימות העפר, 

הצלחנו להגיע רק ל-70 אחוז הממצאים".
העפר,  סינון  עבודות  במהלך  שנחשפו  הממצאים 

הקדמון  האדם  מימי  שלם,  עולם  החוקרים  בפני  חשפו 
עבור דרך ימי בית ראשון וכלה בבית שני. "מאז אנחנו 
עוסקים בסינון העפר ובאיסוף הממצאים", מציין ברקאי. 
"יש לנו כמות גדולה מאוד של תכשיטים ואמצעי לחימה 
כגון חיצים ואבני קלע מסוגים שונים. גם חתימות, אריחי 
ביניהם  מטבעות  כ-6,000  וכן  וכו'  גגות  ושברי  ריצוף 

מטבעות נדירים במיוחד".
במהלך החפירות מצאו המתנדבים גם ראשי חץ שנורו 
לעבר החיילים היהודים על ידי הצבא הבבלי בימי חורבן 
הפוך  ראש  עם  קטן  כלי  היה  החץ  "ראש  ראשון.  בית 
שנועד להכניס בתוכו את קנה העץ. בגל צורתו, היה לו 
מעוף טוב עם איכויות של מסוק קטן. הוא נחשב לראש 

חץ מסוכן מאוד".

מאותה  חותמת  גם  העפר  בערמות  מצאו  החוקרים 
טין  גוש  ע"ג  חותם  טביעת  חקוקה  הייתה  בה  תקופה 
שהיה צמוד לאריך גס שהכילה מטמון כסף של בעליה. 
בחקירות  אימר".  בן  "גליהו  השם  הופיע  החותם  על 
כהנים  למשפחת  בן  היה  גליהו  כי  הארכיאולוגים  גילו 

שהשתייכה למשמר ה-17 מתוך 24 משמרות הכהנים.
עצומה  כמות  מצאו  החוקרים  ראשון:  מבית  רק  ולא 
הראשון  "המטבע  שני.  בית  מתקופת  ממצאים  של 
שמצאנו זה היה מתקופת המרד מימי בית שני נגד הצבא 
הרומאי, כמו כן מצאנו מטבע של מחצית השקל משנת 
החורבן  לפני  שנים   3 לספירה,   66
של המקדש. המטבע ממחישה לנו 
היהודים,  שהובילו  המרד  שמצד 
בכך  עצמאות  הצהרת  גם  הייתה 
המטבע  מטבע".  לעצמם  שיצרו 
"זה  משריפה.  במעט  פגום  הה 
כנראה משריפת בית המקדש השני. 
ביותר.  נדירים  הללו  המטבעות 
הכתובת  עליהם  חרוטה  אחד  מצד 
'ירושלים הקדושה' ומצד שני 'חצי 
בעבר  כי  מספר  ברקאי  השקל'". 
הסתפק בשאלת שייכותם ההלכתית 
של מטבעות אלו. "ניגשתי לרבנים 
ושמעתי את דעתם. היה דיון מאוד 

מרתק בנושא הזה".
לחוקרים  ניגלו  הממצאים  בין 
ריצוף  אריחי  אלף  ממאה  למעלה 
אשר כולם היו עשויים על פי התקן 
"התברר  הרומית.  הממלכה  של 
"שהרצפות  ברקאי,  מספר  לנו", 
שהזמין  מרומא  אמנים  ע"י  נוצרו 
בתוספתא  הורדוס.  המלך 
הר  רצפות  על  דיברו  ובירושלמי 
הבית ולפי הסימנים הללו, אלו היו 
האבנים הללו ממש. בעזרת מחשב 
הדגמים  את  לשחזר  יכולים  אנחנו 

של אותן רצפות". 
האחריות על עפר הר הבית, חשפה את ברקאי לבקשות 
שונות מצד אנשים שחפצו בחלק מן החול שהוצא מהר 
הבית. "היו הרבה יוזמות של מכירת חול מהר הבית כמו 
התנגדנו  "אנחנו  ברקאי.  מספר  מהירח",  חול  שמוכרים 
לכך. היו גם כאלה שרצו לשים את העפר מתחת מפתן 
לחלק  זאת,  עם  באב".  בתשעה  בחו"ל  כנסת  בתי  של 
חול  שמבקשים  חתנים  "כשיש  נענה.  הוא  הבקשות  מן 
מהר הבית בכדי לקיים את המנהג להניח חול על המצח 
אחד  לאף  נותנים  לא  אבל  להם.  נותנים  אנחנו  בחופה, 
הר  של  בעפר  ולסחור  למכור  זכות  שום  לנו  אין  אחר. 
זה  את  ומשמשים  אצלנו  אנחנו שומרים  הכל  את  הבית 

לנטיעות".


הממצאים שסוננו בעמק צורים

"350,000 ממצאים 
מהר הבית"



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:
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א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24
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תתחדשו
פתחנו את סניף פתח תקווה א.ת. סגולה

לרגל הפתיחה עד 50% הנחה
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"בתימן לא הייתה 
לי גלות, הגלות היא 

בארץ ישראל"

הם עלו לארץ מתימן בתחילת המאה ה-20, התיישבו במושבה 'כנרת', עסקו בייבוש ביצות, נטיעת 
אקליפטוסים, סלילת כבישים ואפילו היו שותפים בהקמת תחנת הכוח בנהריים הסמוכה  אפילו 
מקום מגורים ראוי לא ניתן להם ואת 'המורי' הרב דוד בן ישראל צאירי, שיכנו ב"בית המוטור" - 

ששימש כמתקן שאיבה של מי הירדן לצורכי השקיה  כל זה לא מנע את גירושם של "תימני כנרת" 
ע"י המתיישבים שהגיעו כשנה לאחר מכן  בהחלטה שרירותית הוחלט ע"י המוסדות הציוניים על 
העברתם של כל "תימני כנרת" למושבה מרמורק הסמוכה לרחובות  סיפור העוול הגדול בגירושם 
של "תימני כנרת" )השבוע לפני 86 שנים( הוסתר במשך שנים, ומלבד צאצאיהם המגיעים בכל שנה 

לבית העלמין במושבה הסמוכה לימת כנרת, הסיפור הזה היה נעלם לחלוטין מדפי ההיסטוריה

 חיים בנשק
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כאן שוכנו היהודים הראשונים שעלו 
מתימן לארץ ישראל בתחילת המאה 
העשרים. בית המוטור במושבה כנרת
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אחד  לשיאה  הגיעה  שנה,   86 לפני  האחרון,  שישי  ביום 
ממאפייני הגזענות של אבות הסוציאליזם בארץ, כאשר קבוצת 
קיבוצניקים  ידי  על  כנרת  מחוות  גורשו  תימנים  מתיישבים 

מקבוצת כנרת.
הקבוצה,  קבוצה.  לאותה  שניתן  הכינוי  זה  כנרת"  "תימני 
עולים יהודים מתימן שהתיישבו על שטח אדמה בחופי הכנרת 
חברי  עם  ומאבקים  התיישבות  שנות  כ-20  אחרי   .1912 בשנת 
גורשו התימנים  כנרת', שהגיעה למקום שנה אחריהם,  'קבוצת 
מהמקום ואולצו לעבור למקום מגורים אחר, זאת למרות שהיו 

ביתרון מספרי והגיעו למקום שנה לפני אנשי קבוצת כנרת.
קבוצת התימנים עלו לארץ ישראל בשנת 1910, אחרי מספר 
שנות נדודים הגיעה הקבוצה להתיישב בחופי כנרת, אחרי שנציג 
מגורים,  מקומות  להם  שיסופקו  להם  הבטיח  "השומר"  אגודת 
היחס אליהם יהיה טוב ולא תחסר להם עבודה. קבוצת העולים 
התגוררה בבית המוטור, ששימש כמתקן שאיבה של מי הירדן 

לצורכי השקיה. 
נוספים.  עזר  חדרי  ושני  גדול  אחד  חדר  הכיל  המוטור  בית 
שייבנו  עד  הללו,  החדרים  בשלושת  ללון  הסכימו  העולים 
את  אילצה  המוטור  בבית  הקשה  הצפיפות  נוספים.  בתים  להם 
בבניית  החלו  לכן  אחרים,  דיור  פתרונות  למצוא  המתיישבים 

מבנה טיט בכוחות עצמם.
את יום העבודה פתחו בתפילת שחרית, שלאחריה פנו לעבודה 
בייבוש ביצות, עקירת עצי שיזף, נטיעת אקליפטוסים להכשרת 

הקרקע להתיישבות וגידול של משק חי וצומח.
למרות ההבטחות, המתיישבים התימנים השתכנו במקום ללא 
תנאים וסבלו ממחלות שונות, ביניהם מחלת הקדחת והמלריה 

שהביאה למותם של כמה מהם.
בשנת 1915, נבנו לתימנים חמישה בתים נוספים, מלבד בית 
המוטור, שלא היה ראוי, כאמור, למגורים. אומנם, מספר הבתים 
לא הספיק לתושבים והם נדרשו לבניית חמישה בתים נוספים, 
החלטה  קיבלו  ההתיישבות  מוסדות  מושב.  להקים  ובעצם 
עקרונית לעשות כן, אלא שקבוצת כנרת, שלטשה עניים למקום, 
את  למנוע  כדי  הכל  ועשתה  הנוספים  הבתים  לבניית  התנגדה 

תחילת הבנייה.
כך, בשנת 1923 פונה הרב דוד צאירי, המורי של המתיישבים 
לי  "זה  ישראל:  בארץ  הציונית  להנהלה  במכתב  התימנים, 
ואבא ארצה- תימן  מולדתי  ארץ  את  אחת עשרה שנה שעזבתי 
ישראל. ופה אני מתגורר במשאבת המים אשר על ידי המושבה 
ידי  לי על  נגנבו  ואני סובל פה הרבה מאוד. כל חמורי  'כנרת'. 
גנבים שחדרו לתוך הבית וגם עופות אי-אפשר לי לגדל פה, יען 
שהשועלים אוכלים אותם וגם בלילה לא אנוח כי קול המכונה 
מנודדת שנתי מעיני. ומחלת הקדחת תוקפת אותי לפרקים – זהו 
מצבי העגום פה בבית החרב הזה, בבית הזה נפלה בתי מהסולם 
ובכן,  בחרבה.  לדור  יכול  אדם  ואין  היא  חרבה  הלא  כי  ומתה 
התימנים,  של  לעזרתם  תמיד  נזקקת  הציונית  שההנהלה  בהיות 
מהחרבה  ולגאלני  לעזרתי  לחוש  כבודו  מאת  מבקש  הנני  לכן 
הזאת, שהביאתני עד כה, לסייע בידי שאוכל להתיישב ביישוב 

של יהודים בבית אשר יסכון לדירה".
תכניות  לברור  "הוועדה  למקום  שתגיע  דרשה  כנרת  קבוצת 
כך  כנרת.  תימני  העברת  על  להחליט  אותה  ועודדה  המשקים" 
אחד מחברי קבוצת כנרת, שהגיעו כאמור שנה אחרי התימנים, 
המתיישבים  קבוצות  לשתי  מחיה  מרחב  מספיק  אין  כי  מציין, 
במכתבו  אחר".  למקום  התימנים  את  "שיעבירו  היחיד,  ופתרון 
של ש. זנדברג מקבוצת כנרת למחלקה להתיישבות בירושלים, 
חושבת  ואיך  "מתי"  לדעת  מאוד  לנו  "חשוב  זנדברג:  כותב 
המחלקה להוציא לפועל את ההחלטה הזאת, למען נוכל לסדר 
לנו תכנית עבודתנו לשנה הבאה ולגשת לעבודת התכנון בזמן".

תימני כנרת טענו כי קבוצת כנרת מונעת את השקיית חלקות 
כנרת  קבוצת  חברי  שתייה.  מי  מהם  ומונעת  שלהם  האדמה 
לשתי  מים  מספיק  אין  כי  אמרו  אך  הטענות,  את  הכחישו  לא 
אשר  במידה  להשקאה  מים  מהם  מנענו  לא  "אנו  הקבוצות. 
ההשקאה הספיקה גם עבורנו… אשר למי השתיה בזמן ההשקאה 
הם מקבלים מים מצינור ההשקאה עבור בקרבת הבתים ועכשיו 
כשאין מים בצינור ההשקאה הם סובלים באמת", נכתב בתשובת 

"קבוצת כנרת". 
מאוד  מעט  עזרו  כי  המתיישבים  טוענים  המכתב  בהמשך 
היות והטרקטור היה עסוק בהשקאת אדמות חברי הקבוצה. הם 
מדגישים, כי "עזרתם לתימנים לא תסייע להם ולא נותרה ברירה 

אלא להעבירם למקום אחר".

המעבר למרמורק
לאפשר  סירבו  כנרת  קבוצת  תושבי  שם.  נגמרו  לא  ההצקות 

חלקה  להם  והקימו  הקברות  בבית  מתיהם  את  לקבור  לתימנים 
נפרדת. לבסוף, בשנת 1930 הועברו התימנים למושבת מרמורק, 
שהייתה למושבת התימנים הראשונה בישראל, שברבות הימים 
סופחה כשכונה לעיר רחובות. אחת הסיבות העיקריות שאילצו 
את התימנים להסכים למעבר – היה חוסר מניין בבית הכנסת. 
גלות.  לי  הייתה  לא  "בתימן  סיפר אחד התימנים שגורשו:  וכך 
להתפלל  יכול  לא  אני  בשבת  אם  ישראל.  בארץ  היא  הגלות 
בציבור זו גלות. אני לא יכול להישאר פה. ואנחנו הרבה שנים 
דרשנו מקק"ל שיביאו עוד משפחות, אבל הם לא רק שלא רצו 
להעביר  שלנו  המשפחות  את  רצו  אלא  משפחות  עוד  להביא 

למקום אחר".
סיפור הגזענות מצד מתיישבי קבות כנרת לא הסתיים. בסוף 
שלט  התימנים  העולים  מצאצאי  קבוצה  הציבה  ה-80  שנות 
במקום המנציח את זכרם. "תימני כנרת", נכתב בכותרת השלט 
ומתחת, "כאן בסביבה זו של ביצת כנרת התיישבה קבוצה קטנה 
מעולי תימן. עשר משפחות )צאירי-מרגלית, מנצור, יפת ונדאף( 
הכשירו  סידראות,  עקרו  ביצות,  ייבשו  ב-1912,  לכנרת  הגיעו 

קרקע, גידלו ירקות ומשק חי ועבדו כפועלים בחוות שבסביבה 
החשמל  תחנת  לבניית  העבודות  כשהחלו  כבישים.  ובסלילת 
גר  המוטורים"  "בבית  התשתית.  בעבודות  השתתפו  בנהריים, 
"המורי" של "תימני כנרת", הרב דוד בן ישראל צאירי ועוד שתי 
נבנו עבורם חמישה בתים. בשנת 1930  משפחות. בשנת 1915 
הועברו "תימני כנרת" לכפר מרמורק ליד רחובות. זה היה מושב 

התימנים הראשון בארץ ישראל".
כנרת  מקבוצת  מתיישבים  ידי  על  הוסר  ההנצחה  שלט 
השלט.  החזרת  את  שיחייב  המשפט  לבית  עתרו  והצאצאים 
דחה  שמגר  מאיר  השופט  של  בראשותו  העליון  המשפט  בית 
כי העתירה "הוגשה ללא הכנה מספקת".  את העתירה. בטענה 
שהיא,  ההתדיינות  את  לחסוך  "ניתן  שמגר,  מציין  בהמשך 
העותרים  של  בקשתם  תיענה  אם  לחלוטין,  מיותרת  לטעמנו, 
ששלט הזיכרון הנ"ל יותקן על הקיר החיצוני של בית "המוטור", 
כפי שהוזכר לעיל. זוהי בקשה צנועה אשר לא צריך להיות קושי 
בהיענות לה, אם המשיבה הראשונה תגלה רצון טוב, בהתחשב 
של  החלוצי  פועלם  להנציח  העותרים  של  העזה  בשאיפתם 

אבותיהם". 
בבית  השלט  על  משפט  בחצי  מוזכרת  תימני  פעולת  כיום 
בשניים  השתכנו  ה-20  שנות  סוף  ועד   1913 "משנת  המוטור, 
מחדרי הבניין חלק מקבוצת תימני כנרת". בשלט אין כלל אזכור 

לפעילותם במקום או לגירושם.

עדות הצאצאים

באתר שהקימו צאצאי "תימני כנרת" מובאות לא מעט עדויות 
הקשורות לסיפור שהתנועה הציונית בחרה להעלים. 

אחד הצאצאים, שסבא רבא שלו היה מראשי קבוצת "תימני 
מנצור.  גיל  לי  "קוראים  הבאה:  העדות  את  פירסם  כנרת", 
אני  בנו של בן ציון מנצור יבדל"א, נכדו של משה מנצור ז"ל 
שנולד בתימן בשנת 1897 ונפטר בשנת 2002 )בגיל 105( ונינו 
של חיים מנצור ז"ל הקבור בכנרת. סבי משה עלה לארץ בשנת 
1907, בהיותו בן 10, עם הוריו ואחותו, סלמה, דרך פורט סעיד 
שבמצריים. עם עלייתם לארץ הם התיישבו ליד המושבה כנרת. 
זמן קצר לאחר הגעתם למקום נכנעו הוריו ואחותו של סבי לרעב 
לבדו.  נותר  ילד,  עדיין  שהיה  סבא,  ונפטרו.  הקדחת  ולמחלת 
מי  כיצד אברהם הרצפלד,  הנכדים  לנו  הוא אהב לספר  לימים, 
ואף  חסותו,  תחת  אותו  לקח  בכנרת,  התימנים  לקליטת  שדאג 

לקח אותו לטיפולים בבית החולים בטבריה.
התגוררו,  שם  כנרת  למושבה  נשלח  סבי  העניין,  "בנסיבות 
בקהילה משלהם, קבוצה של תימנים שעלו לארץ בשנת 1912 
ממחוז שרעב שבתימן. הם עלו לארץ ישראל לאחר דרך חתחתים 
ותלאות רבות, ובסופו של דבר התיישבו על שטח אדמה לחופי 
הכנרת, במקום בו שכנה חוות כנרת. בין חברי הקבוצה הייתה, 

אסתר צאירי ז"ל, אותה נשא לאשה - היא סבתי.
"בכנרת הוקצה לתימנים מבנה אחד בלבד - "בית המוטור", 
אשר שימש לשאיבת מים מהירדן לצרכי השקיה. התימנים עסקו 
חי  משק  וגידול  לחקלאות  הקרקע  הכשרת  הביצות,  בייבוש 
וצומח. הם גם עסקו בעבודה שכירה באזור ובכלל זה בעבודות 
תשתית לתחנת החשמל בנהריים ובסלילת כבישים באזור. אלו 

הם "תימני כנרת".
ציטוט  להלן  תקופה,  אותה  של  מהאווירה  מעט  לחוש  כדי 
ממכתבו של הרב דוד ישראל מתימני כנרת מיום י"ח סיון תרפ"ז 
)18/6/1927(: "שלום לכם –ברוכים הבאים בשם כנרת. שלום 
לקראת מעלת כבוד המבקרים את א"י השם ישמרם ויעזרם ויצליח 
את דרכם ויחזרו לביתם לשלום, אנחנו תימני כנרת נודיע לכם כי 
עבודתנו  לתחילת  היה  לא  עץ אחד  אפילו  לכנרת  הגענו  כאשר 
"האקליפטוס",  בשביל  בורות  חפרנו  כך  ואחר  הביצה  סתימת 
בכנרת.  הק"ק  באדמת  סגרות  הוצאנו  אבנים  סיקלנו  כך  אחר 
ממקום  התימנים  הועברו  במקום  התיישבות  שנות  כ-20  אחרי 
מושבם בכנרת וייסדו את מושב העובדים הראשון  של בני העדה 

התימנית – מרמורק".
אין  "אמרו  מכתבו:  בהמשך  ישראל  דוד  הרב  כותב  כך  ועל 
זה  אמרנו  הקבוצה.  בשביל  כנרת  אדמת  כי  בכנרת  ישוב  לכם 
 19 נשתקענו  שאנחנו  היהודים  ככה  יעשו  ולא  יהיה  לא  הדבר 
שנה בכנרת וסבלנו תלאות ויסורין ומתו ממנו 38 נפשות ויש לנו 

זכויות באדמת כנרת".
ברחוב  מרמורק  בשכונת  ברחובות  גר  אני  לציין,  "שכחתי 
כנרת - על שם תימני כנרת אשר ייסדו  את כפר מרמורק. בסוכות 
8/10/90 – אחרי 62 שנה, בטקס מרגש, הוסר הלוט מעל שלט 

הנצחה שהוצב ליד בית המוטור בכנרת: 'תימני כנרת'.

כאשר דרכה כף רגלם על אדמת 
הקודש, הם לא ידעו מה צפוי להם. 

הם סברו כי הגיעו אל המנוחה 
ואל הנחלה, וכי במהרה יוכלו 

להקים את בית-המקדש השלישי 
בירושלים. כאשר הגיעו אל חלקת 

האדמה שלחוף ימת כינרת, אל 
הבית הקטן, שהמשאבה שבו לא 

הפסיקה לטרטר גם בשעות הלילה, 
כאשר נדחקו זה אל זה, כמו 

בקופסת סרדינים, בניסיון לחטוף 
שעות שינה בודדות, כאשר היכו 
במעדריהם באדמה הקשה, הבינו 

כי ארץ ישראל נרכשת ביזע

"
בתימן לא 
הייתה לי 

גלות

צילום עתיק של המושבה כנרת
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"ניצלו את תמימותם"
במלאת מאה שנה להתיישבותם של "תימני כנרת", פירסם משה 
פרג, בסוכות תשע"ב, מאמר שחושף במעט את שהתרחש באותן 
"תימני  של  באתר  במלואו  מופיע  זה  מאמר  גם  רחוקות.  שנים 
כנרת". פרג, בנה של שושנה מרגלית ז"ל, ילידת כינרת ונכדם של 

ישראל ורבקה מרגלית )צאירי( ז"ל כותב במאמרו המיוחד: 
"היסטוריה של עם נבנית מהרבה פרטים קטנים, שבסופו של 
דבר יוצרים תמונה גדולה. היא בנויה, כמו בפסיפס, מאפיזודות 
גדול. ההיסטוריה של  סיפור  ויוצרות  בזו  זו  קטנות שמשתלבות 
העם היהודי מורכבת ועשירה לאין שיעור. לאורך מאה ועשרים 
הופיעו  בימתה  על  ויזע.  בדם  רבים  אנשים  אותה  יצרו  דורות 
אנשים ומנהיגים בעלי שיעור קומה כמו משה רבנו, דוד המלך, 
הרמב"ם, ועוד רבים אחרים. למעשה, כל יהודי באשר הוא, הוסיף 
משהו קטן משל עצמו להיסטוריה של עמנו. כל אחד מאיתנו הוא 
נקודת צבע בודדת על הבד שעליו מצוירת התמונה הגדולה. בתוך 

תמונה זו מופיעים כתמי צבע משמעותיים ובולטים. 
שעלו  משפחות  כמה  של  בסיפורם  המתחיל  האישי  "סיפורנו 
המוטור",  ב"בית  התיישבו  ואשר  לערך,   1911 בשנת  מתימן 
הממוקם פה, ליד המושבה כינרת, הוא אחד מכתמי הצבע הקטנים 
גדול  סיפור  אינו  הוא  היהודי.  העם  של  בהיסטוריה  המופיעים 
בהיבט הלאומי, ולא תמצא בו שמות של גיבורים גדולים, אך הוא 
על  הוא מבוסס  יותר מכל,  ויזע.  דם  על  סיפור המבוסס  בהחלט 
אמונה עזה בגורלו של העם היהודי ובקשר בינו לבין הארץ הזאת.
שגרו  צנועים  אנשים  קומץ  של  סיפורם  הוא  שלנו  "הסיפור 
המשיח  ימות  כי  שהאמינו  בתימן,  ומרוחקים  קטנים  בכפרים 
קרבים וכי מקומם הוא בארץ ישראל. כאשר דרכה כף רגלם על 
אדמת הקודש, הם לא ידעו מה צפוי להם. הם סברו כי הגיעו אל 
יוכלו להקים את בית-המקדש  המנוחה ואל הנחלה, וכי במהרה 
השלישי בירושלים. כאשר הגיעו אל חלקת האדמה שלחוף ימת 
כינרת, אל הבית הקטן, שהמשאבה שבו לא הפסיקה לטרטר גם 
סרדינים,  בקופסת  כמו  זה,  אל  זה  נדחקו  כאשר  הלילה,  בשעות 
במעדריהם  היכו  כאשר  בודדות,  שינה  שעות  לחטוף  בניסיון 
נפלו  ביזע. כאשר  נרכשת  ישראל  ארץ  כי  הבינו  באדמה הקשה, 
בהם חללים, מי במחלות ומי ברעב, ללא הבחנה בין אישה לגבר, 
לא  זה  יהיה  בדם.  נרכשת  ישראל  ארץ  כי  הבינו  לזקן,  עולל  בין 
זאת,  למרות  סבל.  מתוך  רק  בכינרת  עברו  ימיהם  כי  לומר  נכון 
באדמת  וראו  משפחות,  ולהקים  קהילה  חיי  לקיים  הצליחו  הם 
הכינרת את ביתם הקבוע. כאשר התנכלו להם המוסדות הציוניים, 
וחולשתם  תמימותם  ניצול  ומתוך  בכפם  עוול  ללא  בציניות, 

הפוליטית, הבינו כי ארץ ישראל נרכשת בייסורים.
"לאחר 18 שנה שבה נאחזו בציפורניהם באדמת הכינרת, הם 
הקימו  ושם  רחובות  המושבה  ליד  להם  שניתנה  לאדמה  עברו 
את הישוב מרמורק. הם נאלצו להתחיל הכול מחדש ולהתמודד 
למרות  נואש.  לומר  מבלי  זאת  וכל  שונים,  מסוגים  קשיים  עם 

עבורנו  הרי  לשוליים,  סיפורם  את  דחקה  שההיסטוריה הרשמית 
הוא מהווה את הבסיס לקיומנו האישי. לולא אזרו הם את כוחם 
ואמונתם, ונאחזו באדמה ובחיים, לא היינו אנו כאן בין החיים. 
לכן סיפורם הוא גם סיפורנו, הוא מורשתנו, הוא דמנו. אנו מצווים 

להמשיך את סיפורם, לנצור אותו בלבנו ולהעבירו מדור לדור.
להנצחת  קטן  למוזיאון  שהפך  המוטור"  ל"בית  נכנס  "כשאני 
עיניי לחלוחית למראה תמונתה של סבתי  משפחתנו, מתמלאות 
רבקה ואחיותיה אסתר ונחמה, העודרות את השדה תחת השמש 
נחישות  אם  כי  טרוניה,  או  ייאוש  ניבט  לא  בעיניהן  הקופחת. 
והתמדה. על הקיר תלויה גם תמונתו של אבי סבי, יוסף מרגלית, 
מהורהר.  ראשו  כינרת,  המושבה  בחצר  בטוח  בצעד  לו  הפוסע 
האחרים,  המשפחה  בני  עוד  של  בתמונותיהם  כולו  עטוף  הקיר 
לבי  את  ממלאות  אלה  תמונות  ולסבל.  לאמונה  השותפים  שהיו 

וגורמות לי לחוש גאווה, הערצה וגם התרגשות גדולה בו בעת.
מבין  קטן.  היה  למרמורק  מכינרת  שעברו  אלה  של  "מספרם 
ילידי כינרת נותרו כיום בחיים רק דודתי בת שבע, בתם של רבקה 
שתיהן  מרגלית.  ויוסף  לאה  של  בתם  ואהובה,  מרגלית  וישראל 
ימים.  ואריכות  אני מאחל להן בריאות  היום פה איתנו.  נמצאות 
כאן  שנאספה  הגדולה  המשפחה  את  ורואה  סביבי  מביט  כשאני 
המלאה  השושלת  את  המרכיבות  ברשימות  מביט  וכשאני  היום, 
ללא  לבי  מתרחב  ומופלאים,  צנועים  אנשים  קבוצת  אותה  של 
לשווא.  היו  לא  שלהם  והייסורים  היזע  שהדם,  יודע  אני  גבול. 
כשאני צופה אל העתיד אני סמוך ובטוח כי צאצאיהם של "תימני 

כינרת" ימשיכו את השרשרת תוך הבאת כבוד לעצמם ולמדינה.
אחר  שנה  שדואגים  הרחבה  משפחתי  לבני  תודה  מכיר  "אני 
'בית המוטור'  את  פוקדים  לקיים את הטקס המסורתי שבו  שנה 
זכרם  את  בכך  ומנציחים  כינרת,  המושבה  של  העלמין  בית  ואת 
של 'תימני כינרת'. אני גאה להיות חלק מהשבט של 'תימני כנרת'. 

יהי זכרם ברוך".

אחרית דבר
הארץ  ביישוב  עסקו  הקיבוצית  התנועה  שאנשי  שחשב  מי 
פרקים  למחוק  שדאג  מי  שהיה  לגלות,  יופתע  ביצות,  ובייבוש 

שלמים מההיסטוריה הקשורה לשנים שלפני הקמת המדינה.
יו"ר  ביטון,  ארז  המשורר  כאשר  זעקה,  קול  שקמה  פלא  לא 
ועדת ביטון )שראיון נרחב עימו פורסם בשבוע שעבר בגיליון זה(, 
ארצות  יהודי  של  חלקם  את  גם  הלימודים  לתכנית  הכניס  ביקש 
המזרח שעסקו ביישובה של ארץ ישראל בשנים שקדמו להקמת 
היה  הדבר  המדינה,  מחוללי  עצמם  שמכנים  אלו  עבור  המדינה. 
לצנינים. הם לא יתנו לאף אחד לקחת להם את הקרדיט, גם אם 
פרקים  כמה  ההיסטוריה  מספרי  למחוק  או  לשנות  צריך  בדרך 

חשובים.
וקבוצת "תימני כנרת", היא רק דוגמא אחת מיני רבות.



ועל כך כותב הרב דוד 
ישראל בהמשך מכתבו: "אמרו 
אין לכם ישוב בכנרת כי אדמת 
כנרת בשביל הקבוצה. אמרנו 
זה הדבר לא יהיה ולא יעשו 

ככה היהודים שאנחנו נשתקענו 
19 שנה בכנרת וסבלנו תלאות 
ויסורין ומתו ממנו 38 נפשות 
ויש לנו זכויות באדמת כנרת"

"

בתימן לא 
הייתה לי 

גלות הרב דוד בן ישראל צאירי

השלט שהוסר מבית המוטור

חלק מקבוצת 'תימני כנרת'
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 נערך על פי כתביו ושיעוריו ע"י בנו, הרב עובדיה יוסף   המדור טעון גניזה

בשר בתשעה באב שחל בשבת

שאלה: האם כדאי להחמיר בשנה זו שחל תשעה באב 
את השבת  ולענג  באותה שבת,  בשר  לאכול  בשבת, שלא 

במאכלים אחרים.
תשובה: 

מותר לאכול בשר ולשתות יין בתשעה באב שחל בשבת 
ונדחה ליום ראשון.

מי שרגיל לאכול בשר בסעודות שבת, אסור לו להימנע 
אבלות  להראות  שאסור  מפני  זו,  בשבת  בשר  מאכילת 
אף  שלישית,  בסעודה  גם  בשר  לאכול  רגיל  ואם  בשבת, 
בשבת זו לא ישנה ממנהגו כדי שלא להראות אבלות בשבת.
מי שאינו רגיל לאכול בשר בכל שבת, מטעמי הקפדה על 
הכשרות, או מטעמי בריאות, או שאינו אוהב בשר, רשאי 
שלא לאכול בשר אף בשבת זו, שהרי הסיבה שאינו אוכל 
בשר אינה משום אבלות. ועיקר הדבר שלא ישנה בשבת זו 

ממה שרגיל בכל שבת.
בשבת.  שחל  באב  בתשעה  שבת  זמירות  לשיר  מותר 
ויושבים כל בני הבית יחדיו לסעוד אף בסעודה המפסקת. 

וכן מזמנים אחר הסעודה בסעודה המפסקת.
סמוך  בכל שבת  שלישית  סעודה  לאכול  שרגיל  מי  אף 
הסעודה  את  לסיים  זו  בשבת  מאד  יזהר  החמה,  לשקיעת 

מבעוד יום קודם שקיעת החמה.
נימוקים ומקורות: במסכת תענית )דף כט ע"ב( ובמסכת 
עירובין )דף מ ע"ב( תניא: "תשעה באב שחל להיות בשבת, 
כל  ושותה  אוכל  בשבת,  להיות  שחל  באב  תשעה  ערב  וכן 
בשעתו".  שלמה  כסעודת  אפילו  שלחנו  על  ומעלה  צרכו, 
ובירושלמי  יב(,  ג' הלכה  פרק  )תענית  איתא בתוספתא  וכן 
ה'  )פרק  הרמב"ם  פסקו  וכן  ו'(.  הלכה  ד'  פרק  )תענית 
מהלכות תעניות הלכה ח'(, והטור והשלחן ערוך )סימן תקנב 
סעיף י'(. ע"ש. והנה הטור )סימן תקנב( הביא בשם רב שר 
יין  ולשתות  גאון, שכתב, שאמנם מותר לאכול בשר  שלום 
בתשעה באב שחל בשבת, אבל אצלם נהגו להחמיר בסעודה 
המפסקת שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. וכן כתב בספר 
נטרונאי  רב  בשם  כא(  סימן  באב  תשעה  )הלכות  המנהיג 
גאון. וכן כתב הראב"ן )מסכת תענית, דף קסב ע"ד(, שנהגו 
בו.  אין  איסור  אבל  יין,  ולשתות  בשר  לאכול  שלא  העולם 
ב"ר  שלמה  רבנו  בשם  שיב(  )סימן  הרוקח  בספר  כתב  וכן 
וכן  המפסקת.  בסעודה  בשר  לאכול  שלא  שהורה  שמשון, 
שאינם  נוהגין  שיש  תתפח(,  סימן  ג'  )חלק  הראבי"ה  כתב 
אוכלים בסעודה המפסקת בשר, ואין שותים יין, שאין חובה 
כן.  לעשות  רשאי  אך  שלמה,  כסעודת  שלחנו  על  להעלות 
המפסקת.  סעודה  קודם  לקיים  יכול  שבת  סעודות  ושלש 
מצאתי  יקר  אני  "אבל  כתב:  רסו(  )סימן  הלקט  ובשבלי 
שבת  לסעודת  להפסיק  שחייב  בפירוש  גדולות  בהלכות 
יין".  משש שעות ולמעלה שלא לאכול בשר ושלא לשתות 
אולם בספר הלכות גדולות שלפנינו )דפוס ברלין עמוד קצב, 
ויין  בשר  להתיר  בהדיא  כתב  שצג(  עמוד  ירושלים  ודפוס 

אפילו בסעודה המפסקת.
בסעודה  שאף  הראשונים  רבותינו  רוב  דעת  מקום  ומכל 
המפסקת אוכל בשר ושותה יין. ובשבלי הלקט )שם( הביא 
שאם  יקר,  לר'  שהשיב  רומי  איש  קלונימוס  רבנו  תשובת 
הגאונים  מתירין  בשבת,  באחד  או  בשבת,  באב  תשעה  חל 
ז"ל לאכול בשר ולשתות יין בסעודה המפסקת משום כבוד 

ואין צריך לשנות שולחנו בשבת, ופירש מה שאמרו  שבת, 
חז"ל שאוכל בשר ושותה יין, לענין סעודה המפסקת, שהרי 
אפילו  בשר  לאכול  מותר  יותר  מוקדם  שאוכל  בסעודות 
בתשעה באב שחל בחול. ]כלומר, שבמשנה במסכת תענית 
)דף כו ע"ב( מבואר, שרק בסעודה המפסקת שלפני תשעה 
באב, — שהיא הסעודה האחרונה קודם הצום, ונאכלת סמוך 
מנהג  ובזמנינו  יין,  ולשתות  בשר  לאכול  אסור   — לצום, 
ישראל להחמיר שלא לאכול בשר מראש חודש אב. ובודאי 
כשדיברו חז"ל על אכילת בשר בתשעה באב שחל בשבת, 
הימים,  נוהגים לאכול בשר בתשעת  זמנם שהיו  לפי  דיברו 
ורק בסעודה המפסקת לא היו אוכלים בשר, ולפי זה בודאי 
כוונת חז"ל במה שאמרו שבתשעה באב שחל בשבת אוכל 
הלקט  והוסיף השבלי  סעודה המפסקת[.  לענין  היינו  בשר, 
שם, שכן הורה הר"ר אביגדור כהן צדק, שלא להימנע מבשר 
הפרושים  שגם  עוד  וכתב  המפסקת,  בסעודה  אפילו  ויין 
בתמוז  עשר  משבעה  יין  ולשתות  בשר  מלאכול  הנזהרים 
בשבתות  בשר  מלאכול  להימנע  להם  אין  באב,  תשעה  עד 
שבינתים, ואם עשו כן יצא שכרן בהפסדן. והמרדכי )תענית 
היראים:  בעל  ממיץ,  אליעזר  רבנו  בשם  כתב  תרלז(  סימן 
"ראיתי מנהגים שלא ישרו בעיני, אומר אני חדשים מקרוב 
באו ולא שערום רבותינו הראשונים אשר מימיהם אנו שותים 
ומפיהם אנו חיים, ואומר מקצתם, ראיתי נוהגין בתשעה באב 
שחל להיות בשבת, או ערב תשעה באב שחל להיות בשבת, 
המפסקת,  בסעודה  יין  לשתות  ושלא  בשר  לאכול  שלא 
יין  ושותה  בשר  אוכל  חכמים  ושנו  אבלות,  סימני  ונוהגים 
לדחות  תענית(  )סוף  ריא"ז  בפסקי  כתב  וכן  וכו'".  ומעלה 
נדחה  שהכל  המפסקת,  בסעודה  בשר  לאכול  שלא  המנהג 
מפני כבוד השבת, שאין אדם רשאי למעט כבוד השבת. וכן 
הביא הסמ"ק )סימן צו(, שיש מי שסובר שאין להחמיר בדבר 
זה, שלא לזלזל בכבוד שבת, דכי קתני ומעלה על שלחנו וכו', 
ודאי בסעודה המפסקת קתני. וכן כתבו רבנו ירוחם )נתיב יח 
חלק ב', דף קסד ע"ב(, והארחות חיים )הלכות תשעה באב 
סימן טו(, והכל בו )סימן סב(, ובספר המכתם )סוף תענית, 
עמוד רעד(. וכן כתב הטור )סוף סימן תקנב(, ושכן היה נוהג 
אביו הרא"ש לאכול בשר ולשתות יין. ועיין ברמב"ם )פרק 
רוקח  והמעשה  ט'(,  והלכה  ח'  הלכה  תעניות  מהלכות  ה' 
פירש בדבריו שהיה מנהגם לאכול בשבת שלפני תשעה באב 
תבשיל בלא בשר. אולם אין פירושו מוכרח בדעת הרמב"ם, 
בשבת  מאומה  לשנות  שאין  בדבריו  לפרש  מסתבר  ויותר 
קטנות  הלכות  בשו"ת  שהסביר  וכמו  באב,  תשעה  שלפני 
חלק ב' )סימן קלז(. וכן כתב בספר שלחן גבוה )סימן תקנב 
ס"ק טז( בדעת הרמב"ם, ופסק כן להלכה, שאסור להימנע 
המעשה  דברי  לדחות  כתבו  וכן  זו.  בשבת  בשר  מאכילת 
רוקח, בשו"ת פעולת צדיק חלק ג' )סימן רמד(, ובספר יפה 
ללב חלק ג' )סימן תקנב סק"ג(. ועיין עוד במה שכתב בזה 
בדעת הרמב"ם, הגאון הנצי"ב בהעמק שאלה )שאילתא קנח 
כאשר  הרמב"ם,  בדעת  מוכרחים  אינם  דבריו  וגם  ג'(.  אות 

תחזינה עיני המעיין.
אותם שנהגו  הנ"ל מתבאר, שאף  והנה מדברי הראבי"ה 
המפסקת  בסעודה  יין  לשתות  ושלא  בשר  לאכול  שלא 
בתשעה באב שחל בשבת, היו נוהגים לאכול שלש סעודות 
לסעודה  ביום שבת  רביעית  סעודה  ומוסיפין  ויין,  עם בשר 
מפסקת, ובה אין אוכלים בשר ואין שותים יין. וכן מתבאר 

כמה  והביאו  ראשונים,  ועוד  שי(,  )סימן  הרוקח  מדברי 
מנהגים שונים שנהגו באשכנז לגבי סעודה המפסקת בתשעה 
באב שחל בשבת. אולם בהגהות מיימוני )פרק ה' מהלכות 
תעניות אות ל'( הביא בשם מורו המהר"ם מרוטנבורג שלא 
חשש למנהגים אלו, ולא שינה בסעודותיו משאר שבת. וכן 
מבואר בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג )דפוס ברלין סימן קסט(. 
תקנב(, שכן פשט המנהג  סימן  )סוף  יוסף  הבית  מרן  וכתב 
כדברי המהר"ם. וכן פסקו גם המגן אברהם )סימן תקנב ס"ק 
יג(, והדרך החיים )סק"א(, והחיי אדם )כלל קלו סימן א'(, 
והמשנה ברורה )שם ס"ק כג(, והכף החיים )שם סק"נ(. ועיין 
ובשו"ת שבות  קא(,  סימן  )ח"ב  קטנות  עוד בשו"ת הלכות 
יעקב )ח"ג סימן לז(, ובשו"ת שבט הלוי )ח"ו סימן ע' אות 
ה'(. וגדולה מזו כתב בשו"ת אגרות משה )ח"ד מאו"ח סימן 
בסעודה  בשר  לאכול  נוהג  שאינו  מי  שאף  א'(,  אות  קיב 
שלישית, מותר לאכול בשר בשבת ערב תשעה באב בסעודה 

שלישית.
בשבת,  שחל  באב  בתשעה  לשבת  זמירות  לשיר  ולענין 
כתב בספר דרכי חיים ושלום )סימן תרע(, שמנהג האדמו"ר 
שבת  זמירות  לשיר  היה  אלעזר  המנחת  בעל  ממונקאטש 
בשבת זו. וכן כתב בשו"ת אגרות משה )חלק ד' מאורח חיים 
סימן קיב אות א'(, ושאפילו אם אינו רגיל לזמר בכל שבת, 
זו, מפני כבוד השבת. אמנם המגן  אין לאסור לזמר בשבת 
אברהם )סימן תקנב ס"ק יד(, הביא דברי הרוקח )סימן שיב( 
בסעודת  ישב  לא  שלכן  וכתב  נפש,  בדאבת  שישב  שכתב 
חברים בשבת. וכן כתבו האליה רבה )ס"ק יד(, והחיי אדם 
)סימן קכה סעיף  )כלל קלז סימן א'(, והקיצור שלחן ערוך 
לדחות  כתב  ע"ב(  כט  )תענית  שור  בכור  בספר  אולם  א'(. 
דברי המגן אברהם, שאם הוא רגיל לסעוד עם חברים, ונמנע 
מכך בשבת שהיא ערב תשעה באב, הרי זו אבלות בפרהסיא, 
יוסף  בברכי  והובא  בצינעא.  כן  כשעושה  מדבר  והרוקח 
)סימן תקנג סק"ד(, ובלבושי שרד )סימן תקנב(, וביד אפרים 
)שם(, ובזכור לאברהם )דף לח ע"ג(, ובשערי תשובה )שם 
ס"ק יא(, ובתוספות חיים על החיי אדם )כלל קלו סימן א'(, 

ובמשנה ברורה )שם ס"ק כג( ובכף החיים )שם ס"ק נב(.
המפסקת  בסעודה  לזמן  שיש  אחרונים,  כמה  וכתבו 
תקנב  )סימן  רבה  האליה  וכ"כ  בשבת,  שחל  באב  בתשעה 
יד(, והדרך החיים  סק"י(, והפרי מגדים )אשל אברהם ס"ק 
)סק"א(, והמשנה ברורה )ס"ק כג(, והכף החיים )ס"ק נא(. 
לזמן  שלא  שנהגו  כתב,  רעו(  )סימן  הפרנס  בספר  אמנם 
בסעודה המפסקת אפילו בשבת. ובספר הרוקח )סימן שיא( 
הביא, שמנהג שפיירא שלא לזמן בתשעה באב שחל בשבת. 
אולם לפי המבואר לעיל שיש איסור אם מראה אבלות בשבת 
והרוקח  זימון,  לענין  הדין  שהוא  נראה  בשר,  אוכל  כשלא 
ויין  בשר  לאכול  שלא  למנהגם  הוא  כן  שכתבו  והפרנס 

בתשעה באב שחל בשבת בסעודה המפסקת.
מרן  כתב  כן  יום,  מבעוד  הסעודה  סיום  חובת  ולענין 
וכן  צו(.  )סימן  הסמ"ק  בשם  תקנב(  סימן  )סוף  יוסף  הבית 
י'(. ומקור הדברים בעירובין  כתב הרמ"א בהגה )שם סעיף 
)מא ע"א(: "אמר להן רבי יוסי, אי אתם מודים לי בתשעה 
באב שחל להיות בשבת שמפסיק מבעוד יום". וכן הסכימו 
האחרונים. וכתב המשנה ברורה )ס"ק כד(, שיש להודיע זה 

להמון העם שלא יטעו.

בענין הנהגת הסעודות ואכילת בשר בתשעה באב שחל בשבת 

הלכה ברורה
הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א בעל ה'הלכה ברורה', בנו ממשיך דרכו של מרן זצוק"ל 
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"אני אומר לכל סופר פוטנציאלי: אל תחשוב מה לכתוב, 
אלא תכתוב מה שאתה חושב"

יך בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם קובי לוי

ר' קובי לוי, סופר, מרצה ועיתונאי פורה. חיבר עשרות ספרים. חבר מועצת העיר נתניה

 מה זיכרון הילדות הכי זכור אצלך?
"אני במקורי מושבניק, גדלתי במושב 'בית הלוי', מושב שהיו בו הרבה רפתות, לולים, 
תרנגולים וגם מטעי אבוקדו ומנגו. אני זוכר היטב את הימים בהם הייתי מכסח ירק ומחלק 
לפרות, והייתי נהנה להסתכל בעטינים המתנפחים מחלב. גם אהבתי לפתוח קלמנטינה 

טריה, הריח הטרי של הקלמנטינות היה עושה לי טוב".
מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?

מאד  הרבה  ששמעתי  זצ"ל,  שך  הרב  מרן  הוא  הראשון  כאלה.  דמויות  שתי  "יש 
בירך  והוא   ,26 בן  צעיר  כבחור  עוד  פעמים,  אצלו שלוש  הייתי  ומאמרים שלו.  שיחות 
אותי שתשרה השכינה בכל מעשי ידיי. אהבתי את השכל הישר שלו, את יכולת הניתוח 
שונים  חשבונות  של  שלו  החשבון  חוסר  על  מתענג  והייתי  שלו,  והמבריקה  המדהימה 
שמעניינים אחרים. פוליטיקה לא שיחקה אצלו. עוד מהדהד במוחי המשפט שהוא שאל 
את הקיבוצניקים: 'במה אתם יהודים?'. הייתי אז עורך לילה ב'יתד', והזדעזעתי מהמשפט 
הזה. השני הוא הגאון רבי יהודה שפירא זצ"ל, מראשי כולל חזו"א, שליווה אותי בהרבה 

צמתים בפעילות הציבורית שלי".
איזה ספר רוחני השפיע עליך הכי הרבה?

"'עלי שור' של הגר"ש וולבה זצ"ל. זהו ספר שקראתי כמה וכמה פעמים. אני חושב 
שבמשך 30-40 שנה, היה זה ספר יסוד לכל אדם נורמלי, בעל תשובה או חרדי".

 אם הייתה מכונת זמן זמינה, באיזו תקופה בהיסטוריה היית רוצה לחיות?
"הייתי רוצה להיות לצדו של רש"י. מדובר על פרשן התורה והגמרא שחי לפני 1,000 
שנה, שכבר בחיי חיותו הטקסטים שלו התפזרו בעולם. ואני מרותק לדמותו, ולא מצליח 
להבין איך זה קרה, איך זה פעל אז, מי דחף את זה. הפירוש שלו הגיע הרי עוד בחייו 
לארבע קצוות הארץ, בארץ ישראל ובבבל כבר אז למדו וקראו כולם רש"י. הוא עבורי 

דמות שאני מתפעל ומתפעם ממנה בכל עת".
מה נותן לך סיפוק?

"לפני רבע שעה סיימתי לכתוב סיפור, ויש פסקה מכוננת בסיפור 
הזה, שבה או שמורידים דמעה או שלומדים לקח. כשאני עושה את 

זה טוב, אני מרגיש סיפוק גדול, עונג רוחני ששווה מיליארד דולר".
 מה השיר שאתה הכי אוהב?

מצומצם,  די  שלי  והמנעד  בשירים  חלש  אני  ענווים'.  "'ענווים 
אבל אצלנו שרים את זה בכל שבת על שולחן השבת, אז אני אוהב 

את השיר הזה". 
 מקום אהוב עליך במיוחד?

"ראשית אספר שאני לא נוסע לחו"ל, נולדתי 
פה ואמות פה. ובארץ שלנו, אני אוהב מאד 
בזמנו  ויתקין.  כפר  ליד  עצבים',  'נחל  את 
לשם  שלי  והבנות  הבנים  את  לוקח  הייתי 
לוקח לשם  אני  וכיום  בימי שישי בצהרים, 
נעים  פסטורלי,  הוא  המקום  הנכדים.  את 

וחביב".
 מהו הרגע הכי שמח בחייך?

שב"ה  חיבור  אשתי,  עם  שלי  "החתונה 
הצליח". 

 הרגע הכי עצוב?
יהודי  היה  אבי  נפטר.  שלי  "כשאבא 
פשוט שליווה את החזרה שלי בתשובה, אף 
פעם לא שאל שאלות, ולא התווכח איתי. זו 
גם הייתה הפעם הראשונה שנתקלתי במוות 

של אדם קרוב".

איזו מידה היית משנה בעצמך?
"אני אלוף העולם בעצלנות. את העצלנות אני מקיים כמו שצריך, ולא ידעתי תפילת נץ 
כבר הרבה שנים. מבחוץ זה נראה שיש לי הספקים, אבל אני יודע שאני יכול לעשות יותר. 

גם צר לי שאני לא לומד מספיק".
 על מה בקריירה שלך אתה מתחרט?

"בזמנו הייתי עורך עיתון מקומי בנתניה, ועלתה על הפרק שאלה של רב ראשי מחליף 
לגרי"מ לאו שכיהן אז, לפני כ-25 שנים כרב העיר, ואז כתבתי מאמר נגד מועמד מסוים, 
ואני מתחרט על זה חרטה גמורה, כי אותו יהודי הוא אדם מופלא ביותר בחסדיו ובמידות 
לי כבר  וזה מפריע  וכתבתי מאמר לא מספיק בדוק,  נפלאות, אבל אני לא הכרתי אותו 

הרבה שנים, למרות שהתפייסנו מאז".
 מה משמח אותך? 

"כשיוצא ספר חדש לאור. אני נהנה לדפדף בו, להריח אותו. אגב, כמעט כל ספר שאני 
מוציא - אם לא היה גוף שקנה את זכויותיו - אני מרשה במפורש שיעתיקו ויצלמו. יש 
במילים.  סוחר  ואני  במשקפיים,  שסוחרים  יש  מכוניות,  סוחרי  יש  סוחרים,  סוגי  הרבה 
כשקוראים את הדברים, נהנים ומתחזקים, הרווח הוא שלי. אני סבור שאם אדם חושב 
שאם הוא ישמור על זכויותיו בספריו הוא יתפרנס יותר או פחות, הוא טועה. פרנסה מן 

השמים".
מה מביך אותך?

"אני טיפוס לא כל-כך מובך. אבל בכל זאת: הייתי השבוע בהרצאה, והרב של הקהילה 
קם לכבודי. זה באמת הביך אותי".

 מה היית עושה אם לא היית עוסק בתחום שבו אתה עוסק כיום?
"האמת היא שכבר מגיל 5, כשלמדתי אותיות, היה ברור לי שאכתוב. הייתי ילד שיודע 
בעיתונות,  לעבוד  התחלתי  מאד  צעיר  מגיל  כבר  ובאמת  גדול.  כשיהיה  יעשה  הוא  מה 

ב'ידיעות אחרונות', לפני החזרה בתשובה".
מה הסוד המקצועי שלך?

"יש הרבה ששואלים אותי: איך אפשר לכתוב כמוך? ואני אומר לכל אחד מהם: אל 
תחשוב מה לכתוב, אלא תכתוב מה שאתה חושב. לי אין טיוטות, אני תמיד מיד כותב 
את הדבר עליו אני חושב וכך זה נשאר. ברוב סיפוריי, הסגנון שלי הוא שאני מדבר אל 

הקורא, נוגע בו, מריץ אותו. עושה בו משהו".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"הספר הראשון שלי, שנקרא 'השאלה, התשובה, העיתונאי', שבר שיא מכירות 
של עשרות אלפי עותקים. זה ספר שאני חושב שנתתי בו את חלבי ודמי, והוא סלל 
לי דרך יפה לשאר הספרים. מבחינתי, שיא נוסף הוא שאני מוכר ספרים בזול. אני 
בעד למכור בזול, והרבה. היום קוראים יכולים לרכוש שני ספרים של קובי לוי ב-40 

שקלים". 
מה החלום הכמוס שלך שעוד לא הצלחת להגשים?

"אני חולם לכתוב רומן של 600 עמודים, שיש בו הכל. לעתים אני כותב 
סיפור שיש בו כמה סגנונות וכמה ביטויים, אבל אי-אפשר לפתח מידי 
סיפור של 1,200 מילים, אז אני חולם על רומן ארוך, אבל עוד לא מצאתי 

לכך את הזמן, לצערי".
 איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

לא  אני  כי  לשחייה,  מורה  אהיה  שאני  אומרת  הקטנה  "בתי 
מתעייף"...

 מה אנשים לא יודעים עליך?
הרבה  השונים, שאין  בסיפורים  עצמי  את  חושף  כך  כל  "אני 
שלא יודעים... אבל הנה בכל זאת אחד: שהייתי כדורגלן ב'מכבי 
נתניה' במשך שנתיים, מגיל 14 ועד גיל 16. הייתי שחקן מצוין, 
אבל אבי ז"ל היה רפתן ואמר לי 'מכדורגל לא עושים כסף', ולקח 

אותי לעבודה".
תגדיר את עצמך במשפט אחד. קובי לוי הוא...

"כלבויניק".
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"בואו נודה: אנחנו לא באמת מחכים למשיח  ואם המשיח עני, מאיפה יהיה לו חמור?

הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

לקול  משנתו,  הכפרי  בבהלה  התעורר  הלילה,  בחצי 
מיהר  הוא  שבבעלותו.  באכסניה  חרישיות  התייפחויות 

כמובן להעיר את אשתו, בעלת החושים המחודדים.
"זה האורח שלנו", פסקה האשה בהחלטיות. "לך תבדוק 
מתגעגע  הוא  אולי  הבטן.  לו  כואבת  אולי  לו.  קרה  מה 

לילדים שלו, מי יודע?"
על  הסמוך  בחדר  ישב  פנים,  הדרת  בעל  ישיש  האורח, 
לא  דברים  ממלמל  שהוא  תוך  בבכי,  ומירר  העץ  ריצפת 

ברורים. 
מציק  "משהו  הכפרי.  שאל  רבינו?"  בוכה,  אתה  "מדוע 

לך? אולי המטה לא מספיק נוחה?"
"לא ולא", השיב האורח, והמשיך להתייפח.

סבתא  תרופות  גם  לנו  יש  תה?  כוס  רוצה  אתה  "אולי 
יעילות!", ניסה המארח את מזלו.

"אני בוכה על חורבן בית המקדש", אמר האורח מבעד 
המשיח,  את  שיביא  לקב"ה,  מתחנן  "אני  דמעותיו.  לשטף 

שיגאל אותנו מהגלות המרה ויחזיר אותנו לארץ הקודש."
בבקשה  אז  הכל?!  "זה  לרווחה:  נשם  הנבער  הכפרי 
את  להעיר  עלול  אתה  בשקט.  יותר  קצת  זה  את  תעשה 

הילדים!"
על  לאשתו  וסיפר  לחדרו  האכסניה  בעל  שב  מהר  חיש 
האורח התימהוני: לא כאבי בטן ולא געגועים הביתה. סתם 

משהו שקשור למשיח, לא יותר מזה. 
של  דלתו  על  שוב  נקש  הוא  יותר,  מאוחר  דקות  כמה 
לדעת.  רוצה  רק  שתחיה,  אשתי  אבל  "סליחה,  האורח: 
כשהמשיח שלך יבוא לקחת אותנו לארץ ישראל, הוא ירשה 

לנו לקחת את התרנגולים"?
אתה  תרנגולים  איזה  "על  האורח,  הופתע  "תרנגולים"? 
מדבר? לפי מיטב ידיעתי, במקורותינו לא כתוב כלום בנוגע 

לתרנגולים. חוששני שתצטרכו להשאיר אותם כאן."
מיהר הכפרי להעביר את המידע המרעיש לאשתו, וחזר 
שמשיח  אומרת,  אשתי  רבינו!  תפילות,  "חדל  במרוצה: 
בתקופה הזו, זה רעיון ממש רע. החיים כאן די טובים, יש 
ביצים,  מטילות  תרנגולות  של  לולים  משגשג,  משק  לנו 
תרפה  מכבודך,  במחילה  אז  יפה.  מזה  מתפרנסים  ואנחנו 

מהמשיח, ותן לנו להישאר עם התרנגולות שלנו".
האורח  שאל  מדברים"?  אתם  טובים  חיים  איזה  "על 
המרה?  הגלות  בתוך  מקדש?  בית  בלי  "חיים  בתדהמה. 
ובכלל, מה עם הקוזאקים? הרי בכל רגע הם עלולים לבוא 
ולקחת לך את התרנגולות והלולים והאכסניה, ואולי אפילו 

את נפשך..." 
למיודענו הכפרי זה הספיק. הדברים נשמעו לו הגיוניים 

בהחלט, אך זה לא פוטר אותו מ'חובת הדיווח' לגברת.
הוא חזר כעבור שתי דקות, מחויך מאוזן לאוזן. "מצאנו 
את הפתרון, רבינו. אשתי מסכימה שיבוא המשיח ושייקח 
עם  כאן  נישאר  אנחנו  ישראל.  לארץ  הקוזאקים  את 

התרנגולות, הביצים והאכסניה..."

איכה חשכה אור ההלכה

את המעשייה הנאה הזו, סיפר מרן זצ"ל בשיעור משפחתי 
בלי  גם  מזעזעת:  מראה  בפנינו  והציב  באב,  תשעה  לפני 
ממשיכי  אנחנו  אחרת,  או  כזו  במידה  ולולים,  תרנגולות 

דרכם של הכפרי וזוגתו. 
אם לא נזכה, שוב ירד עלינו יום תשעה באב, וכולנו נהלך 
מיוסר,  מבט  פנינו  על  נעטה  בית,  ובנעלי  שפוף  קצת  בגב 
נשב על הרצפה ונציץ כל רגע בשעון. כמה זמן עוד נשאר 

לצאת הצום? 
למחוזות  הדמיון  כנפי  על  נפליג  כבר  יום,  של  בעיצומו 
פרטים  לפרטי  הזמנים'  'בין  חופשת  את  נתכנן  רחוקים, 
וישבש את  יבוא עכשיו משיח  ונבליע חיוך קטן. רק שלא 

התוכניות. זה באמת מה שחסר לנו.
מהי  ראה  למשיח,  זצ"ל  מרן  ציפייתו של  את  מי שראה 
רוחני  שפע  של  לחיים  השכינה,  לגאולת  אמתית  ציפייה 
וגילוי כבוד שמים. בכיותיו ביום תשעה באב, החרידו כל 
לב. עין לא נותרה יבשה כשהיה מקונן בבית הכנסת: "איכה 

חשכה אור ההלכה, והתלמוד כמו גלמוד". 
את  וקורא  בחדרו  מרן  יושב  היה  הקינות,  אמירת  לאחר 
מדרשי החורבן, בדמעות שליש. בלילה היינו שומעים את 
בכיו החרישי ואת תחנוניו לבניין המקדש, והיינו חושבים 

לעצמנו: תכל'ס, האם גם אנחנו מחכים באמת למשיח?
המשיח  של  שמו  את  נושאים  מאתנו  רבים  מה,  משום 
דוקא בעתות צרה. רואים בו סוג של פתרון קסם לבעיותינו 
בבנק.  והמינוס  האכזבות  הזיווגים,  הבריאות,  הפרטיות: 
כאשר אנחנו שומעים על אסון שהתרחש ל"ע, או על מכר 
שחלה במחלה קשה רח"ל, אז נפלוט מפינו אנחה קולנית, 

וננוד בראשנו בצער: חייבים משיח, חייבים.
אבל כמה מעלים על דל שפתיהם את שמו של המשיח 
גם בזמני שמחה, רווחה כלכלית, או סתם שיגרה ברוכה? 
מקובלים  או  נלהבים  חב"דניקים  של  תפקידם  כבר  זהו 

מסתוריים במנהרות הכותל.
לביאת  "היכונו   - האלמותית  שהקריאה  נדמה  לפעמים 

שזכינו  עד  ללחץ.  מאתנו  חלק  להכניס  עלולה  המשיח!" 
לתפקיד  קודמנו  או  תקציבים,  קצת  השגנו  רווחה,  לחיי 
הנחשק. דוקא עכשיו משיח? כמובן, בכל יום שיבוא! אבל 
אלפיים  חיכינו  מראש.  חודשים  כמה  של  התרעה  לנו  תן 

שנה, עוד קצת זה לא נורא.
בואו נבחן את עצמנו ונחשוב על כך ברצינות. כשנגלה 

את התוצאה, יהיה גם לנו על מה לבכות.
משיח בלי כסף?

נערכה  ממצרים,  מרן  שחזר  לאחר  תש"י,  אב  בחודש 
לכבודו קבלת פנים, בנוכחות ראש הישיבה הגאון רבי עזרא 
שנשא  הדרשה  נמצאה  מרן,  של  כתביו  בין  זצ"ל.  עטיה 
של  בשנים  למשיח  לציפייה  התייחס  בה  מעמד,  באותו 

הקמת המדינה.
הגאולה  הגיעה  לא  עוד  כי  יודעים,  הארץ  מעמי  "רבים 
והישועה האמתית, אך הם חושבים שהחיסרון הוא גשמי. 
מזון,  מכרטיסי  להשתחרר  נזכה  המשיח,  מלך  כשיבוא  כי 
נקודות ותלושים, ונתפטר ממשרד האספקה, והקיצוב שיש 
במזון והלבשה והנעלה, ועל זה הם מצפים לישועה. פעם 
על  ורוכב  "עני  הכתוב  על  זצ"ל,  גימפל  מרדכי  רבי  שאל 
חמור" - אם המשיח עני, מהיכן יש לו חמור? אלא כשיגיע 
המשיח ל'ליפתא' הסמוכה לירושלים, יפגוש ערבי נוהג על 
חמור, וישכור ממנו את החמור בסך חמישה גרוש, ויבקש 
זאת בהלוואה, עד שיגיע לסוכנות היהודית. כשישמעו כולם 
את שופרו של המשיח, יבואו כמובן לדרוש בשלומו... ומיד 
שכר  את  שאפילו  כשישמעו  שכרו.  את  לבקש  הגוי  יבוא 
החמור אין לו לשלם, יעמיסוהו על החמור ויגרשוהו מחוץ 

לעיר. כי למה לנו משיח בלי כסף?" 
הוא  משיח  ביאת  שעיקר  חושבים  המצב.  זהו  "לצערנו, 
ידי  על  גאולת השכינה,  הוא  העיקר  אבל  חומריות.  לצרכי 
שתמלא הארץ דעה את ה'", סיים מרן. וכל מילה נוספת – 

מיותרת.



פעם במהלך השיעור השבועי במוצאי שבת, שאל לפתע 
מרן זצ"ל את שומעי לקחו: 

אתם רוצים את המשיח? רוצים שיבוא? תגידו: כן! 
לאחר שזעק הקהל 'כן' בגרון ניחר, הכריז מרן: כפיים! 

ולקול מחיאות כפיים סוערות, אמר: 
אדוננו מלך המשיח, אתה שומע את הכפיים שלך? כולם 
מצפים לך! כולם מחכים לך! מה אתה מחכה? תבוא כבר!  

אנשי אמונה אבדו.

אז למה לנו משיח עכשיו?



www.kolhazman.co.il
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך
ְּבַבָּקָׁשה ַאֲחַרי, 

ָאדֹון ָּדׁש.

ְּתַסֵּפר ִלי ֶאת ִמי 
ֲאִני עֹוֵמד ִלְפּגֹׁש?

ַאָּתה ֲעַדִין א ְמַזֶהה? 
 ִנְכַנְסָּת ָּכֶרַגע ַלִּבְנָין ֶׁשַּׁשָּי

ְלָאדֹון סֹונֹולֹוף, ֵּבין ַהַּיֲהלֹוָמִנים 
ַהְּגדֹוִלים ָּבעֹוָלם!

הּוא רֹוֶצה... 
ֵהי...

ַמה ֶּזה?! ִמי ִהְרָׁשה 
ְל ְלִהָּכֵנס ְלָכאן?!

ֲאִני... ֲאִני ָקַבְעִּתי ְּפִגיָׁשה 
ִעם ַמר סֹונֹולֹוף ְּבנֹוֵגַע 
ְלֶעְזָרה ַלֲחֻתַּנת ִּבִּתי...

 ָּכאן ֶזה א ִלְׁשַּכת ַסַעד! 
ֵאין ְלַמר סֹונֹולֹוף ַהָּגדֹול 

 !ְזַמן ַלֲאָנִׁשים ָּכמֹו ֵל ִמָּכאן! ּדׁש
ֵאל 

ְלּכי
ַמ

כתב וצייר: אבימי

פרק ב'

 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
נתחיל 
בציור 

הגולגולת 
נסמן קווי 
עזר-קו 

עיניים וקו 
אמצע

נסיים עם 
השער 

נצייר את 
הצוואר 
ונמתח 

קו לבסיס 
הכובע

נוסיף 
את 

המצחייה

נצייר 
את 

הפרטים 
הקטנים 

וסיימנו

כעת 
מחקו את 
קווי העזר 
הכתומים 
המיותרים 

בציור

נצייר 
את 

הלסת 
והעיניים

נוסיף 
קשתית 
בכל עין 
אף פה 
ואוזניים

נצייר 
אישונים 

גבות 
ריסים 

והמשך 
הפה

נמשיך  
את תווי 

הפנים

 ילד חמוד

באו נלמד-
בעבר ציורו את הפנים בעיגול בלבד 

כיום הטכניקה המודרנית היא לחלק את הראש ל2  
- גולגולת ולסת כך הדמות יוצאת מעניינת יותר.

טיפ - אם הציור שלכם לא יצא מספיק מוצלח 
עברו שוב על כל השלבים המובאים כאן ומצאו את 

הבעיה. 
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שמיכתה.  בתוך  עמוק  עמוק  התחפרה  מירי 
אבל  העיניים,  את  לעצום  ניסתה  היא 

העבה,  המחיצה  דרך  שבקעו  הקולות 
לא אפשרו לה להירדם. .

הזה,"  בבית  לישון  אפשר  אי  "אוף, 
התלוננה מירי, שלא בפעם הראשונה.
ושוחחה  מיטתה  על  ישבה  רחלי 
בטלפון האלחוטי עם חברתה הטובה.

החברה  את  שאלה  "באמת? 
בהתרגשות "למה לא סיפרת לי קודם? 

את חייבת לספר מילה במילה".
לדבר  והוסיפה  כולה  מרוגשת  הייתה  רחלי 

מבחינה  לא  פשוט  כשהיא  הפומית  לתוך 
פניה  את  וגילתה  השמיכה  את  שהעיפה  במירי 

המעוצבנות.
"אוף, די, שקט כבר!"

"באמת, כבר אי אפשר לישון בשקט בבית הזה? 
לא  זה  לה,  תגידי  "אימא,  מירי.  אותי  הזעיקה 
שלנו  החדר  את  תהפוך  היא  לילה  שבכל  ייתכן 
שאני  כאילו  חברות  עם  פה  ותתרועע  למועדון 

אוויר".
כף  את  רחלי  הניחה  בטלפון"  לדבר  לי  "מותר 

ידה על הפומית.
לך לדבר כשאת לא מפריעה לאף אחד.  "מותר 
אבל אם את מפריעה – אסור לך" התווכחה מירי.
"אני לא אשמה שזה מפריע לך" -  ענתה רחלי,  
בשעה  לישון  הולכת  שאת  אשימה  לא  "אני 
שבנות אחרות בגילך עדיין לא נכנסו למקלחת, 
מצדי, שימי צמר גפן בתוך האזניים שלך, וזהו."

מי  לטובת  ידעתי  ולא  השתיים  לפני  עמדתי 
לשפוט. כן, ידעתי שאמא נועדה להיות שופטת 

צדק, אבל מעודי לא למדתי את המקצוע.
אם אתם שואלים אותי, שתיהן צודקות. לזו מותר 
לדבר בטלפון, ולזו מותר לישון בשלווה. זו אינה 
חייבת לחפש מקום ישיבה אחר, וזו אינה צריכה 
לחפש מקום שינה אחר. אבל הן מחכות שאצדיק 

אחת מהן ושארשיע את האחרת. 
מי  את  להצדיק?  מי  את  לומר?  עלי  מה  אז 

להרשיע?
הוא  זה  ברגע  לעשות  שיכולתי  היחידי  הדבר 
להתחרט על המעידה שברכישת טלפון אלחוטי.

מחובר  אחד,  טלפון  רק  בבית  לנו  היה  פעם 
למקום. היום, עד שהצלחתי לעמוד מול הבקשות 
הזה  האלחוטי  את  להן  יש  פרטי,  לנייד  שלהן 
שגם בו הן יכולות לשבת בכל חור בבית וליהנות 

משיחה ארוכה ומפורטת.
משפט  לפומית,  קרוב  ידה  את  החזיקה  רחלי 
פנימה, לתוך הבית, אל מול אחותה  זרקה  אחד 
החוצה,  שילחה  נוסף  ומשפט  ומולי,   השוצפת 
שמעבר  מהבלגן  שהתעלמה  חברתה,  אל  ישר 

לקו.
 ניסיתי לפשר ולא הצלחתי.

שוכנות  נרדמו  מאוד  מאוחרת  לילה  בשעת  רק 
החדר: מירי ורחלי.

הדבר  היה  אילו  זאת,  לכם  מספרת  הייתי  לא 
מתרחש פעם אחת.

בקביעות  כמעט  התרחשה  הזו  ההצגה  אבל 
בצורה כזו או אחרת.

המקום  זה  פעם  האלחוטי,  הטלפון  זה  פעם 
בארון, פעם מברשת השיניים ופעם הסדין

הזהה.

פה שקט  לקבל  היחידה  האם האפשרות 
תעשייתי,  היא חלוקה לחדרים?

מסוגלות  אינן  אחיות  שתי  האם 
לחיות יחד בחדר משותף אחד?

ומה היה קורה אילו שוכנו ארבע 
או חמש או שש אחיות בין כותלי 
בעצמי  אני  והלא,  אחד?  חדר 
הן  מה  כאלו.  משפחות  מכירה 

עושות? איך הבנות מסתדרות?
זה  איך  האימהות  את  אשאל  מחר 
פועל ומה הטריק שמחזיק אותן מרוצות 

מחוייכות ומתוקות מדבש.

כך בכל לילה, כשחזר על עצמו הסיפור, מצאתי 
את עצמי, השופטת, מאמצת את מוחי:

את מי להרשיע? את מי להצדיק? מה לומר? מה 
לא לומר?

ומכיוון שלא ידעתי בעצמי מהי התגובה הראויה  
- פשוט שתקתי.

חלפו להם הימים, ואני נוכחתי  לפליאתי לראות 
ולדעת שבאמת איש לא שמני לשופטת, 

העניינים   – מתערבים  אין  כאשר  ודווקא 
מסתדרים.

אני שתקתי ולא הגבתי. לא פסקתי ולא שפטתי.
המריבות שככו מאליהן.

תחת שנאת חינם  - ניתנה למירי שנת חינם.
ומשניתנה האפשרות לשינה עבור מירי – אפשרה 

מירי דברים שונים מכוונה.
פתאום גיליתי שהן מסתדרות לא רע גם בלעדי, 

ויותר נכון, דווקא בלעדי.
כדי  תוך  הדבר  קרה  אם  יודעת  אינני  עתה  עד 

חילופי דברים בין השתיים, או שהסתדר מאליו.
התשובה לחידה הזו ממש לא עניינה אותי.

מה שברור לי, שגם בוויכוחים אחרים לא אתערב 
מעכשיו...

אהבת חינם לא תגיע מהצדקה של אחד הצדדים 
ומהרשעה של האחר. עובדה.

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!

ניסיתם כבר בוודאי, לפשר ולהתערב במריבות 
גם  כנראה  אתם  ניסיתם,  אכן  אם  ילדים.  בין 
לכם  לא  הרבה  תורמת  אינה  שההתערבות  יודעים 

ולא לילדיכם.
ניסיתם – אתם מוזמנים לנסות ולראות בעיניכם  אם לא 

שזה פשוט לא "עובד".

צדק.  שמחפש  זה  הוא  ולהכריע,  לשפוט  הדוחף  היצר 
במריבות בין שניים אין צדק אחד, אין תשובה אחת ואף 
פעם לא תוכלו לדעת מה באמת אירע ולאיזה צד להסכים.
לכן, הדבר הטוב ביותר הוא לעצום את העיניים, לאטום 

את האזניים ולצאת מהמערכה.
השאירו אותם לבדם בזירה, הם כבר יסתדרו.

פינת הייעוץ 
האישי

תחת שנאת חינם
מה עושים כשהילדים מתווכחים?  האם להתערב? לקחת צד או לנסות 

להצדיק את אחד הנואמים? למדו מהנסיון של מנוחה
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 חם חם, שמש חזקה, חייבים לשים קרם מקדם 
הקרם  זהו  בים.  לא  אתם  אם  גם  יום  כל  הגנה, 
זזה  ולא  לאודר  אסתי  מבית  לו  מכורה  שאני 

בלעדיו בכל קיץ:
Bronze Goddess Sunscreen SPF30 

  Sun Indulgence lotion for Face מסדרת 
המוצרים לקיץ – ברונז גודס.

מה כל כך מיוחד בו?
 מקדם ההגנה לפנים בעל מרקם יוקרתי ומפנק 

המעניק לחות וזוהר בריא.

 מקדם הגנה לפנים בעל מרקם סופר יוקרתי, 
מפנק, אינו כבד או קומודוגני.

 מעניק לחות וזוהר בריא.
יסמין  ופרחי  פירות  תמציות  של  שילוב  עם   
לעור  המסייעים  קוקוס  שמן  גם  כמו  ונרקיס 

לקבל מראה זוהר ובריא.
הגנה מהשמש  טכנולוגיה מתקדמת של  עם   
 UVA מסייעת במתן הגנה הטובה ביותר לקרני

. UVB – ו
שיהיה לנו קיץ מוגן ובריא

   חם בחוץ רותח בפנים.

 אני מתכוונת ללב שלי.

 עכשיו, אחרי שהצלחתי לפזר את הקטנים 
במשרד  יושבת  אני  המשך  בקייטנות 
שגם  רביעית  קפה  כוס  מול  שלי  הקטן 
להתרכז.  לי  לגרום  מצליחה  לא  היא 
מטרידות,  בראשי,  עפות  המחשבות 
לשניים:  החיים מתחלקים  איך   מרגישה 
עד לגיל ארבעים ומגיל ארבעים. בתרגום 

נוסף: עד התקופה שהייתי שכירה, ומהרגע 
שהפכתי לעצמאית.

ישנם  עצמו.  בפני  עולם  הוא  העסקים  עולם   
ומגלה  שלי,  היומן  על  מסתכלת  שאני  רגעים 

הארץ  ברחבי  נסיעות  שכוללות  צפופות,  פגישות 
בפקקים,  חנייה'  'שעות  על  לדבר  חניות, שלא  איתורי 

קמפיין,  לייצר  האתגר  עצמה.  העבודה   – הכותרת  וגולת 
להתחיל  במקביל  אותו,  ולהריץ  אותו  להפיק  אותו,  לבנות 
עבודה עם לקוחות חדשים. לחוש בהתרגשות אמתית במסע 
טלטלות מרתק, שדומה למסע ברכבת הרים עם עצירות קלות 

מידי פעם, לחוש בזעזועים ולהפעיל את בולמי הזעזועים.
ועבדתי  ישבתי  בהם  לשנים  מתגעגעת,  שאני  רגעים  ישנם   
ביום  רבות  שעות  במשך  אמנם  שבביתי.  הקטן  מהחדרון 
אבל הייתי שכירה קטנה, עושה עבודתי נאמנה, לחוצה מדד 
ליינים של עורכים, מראיינת אנשים מרתקים, והכל בווליום 
נמוך יותר, חיה בעולם אחר, נטול תככים, נטול התכווצויות 

נוראיות בנשמה.

   הנה דוגמא.
התגייס  המשרד  צוות  כל  גדול.  קמפיין  על  למכרז  ניגשתי   
בכל  השתמשתי  האחרונה.  נשמתו  טיפת  עד  לעבודה 
האסטרטג  עם  יחד  יצירתיים,  רעיונות  להפקת  כישוריי 

המדיה והגרפיקאית,  מנהל 
והקופירייטרית. לקראת הישורת האחרונה במירוץ, הילדים 
לעצמם  לגהץ  אפילו  פיצה,  שבועיים  לאכול  הסכימו  בבית 
מתקדמת  איך  הרף,  ללא  והתעניינו  במקומי,  החולצות  את 

המצגת שיצאה לתפארת.
לכבודו,  התרגשנו  המיוחל שכולנו  הרגע  לפני  כמה שעות   
אנחנו  שרה,  מצטערים,  קלילה:  טלפון  שיחת  מקבלת  אני 
עם  לסגור  הוחלט  שקבענו.  הפרזנטציה  את  לבטל  נאלצים 

משרד הפרסום...

 ברגע הראשון התאבנתי. בשני רתחתי. בשלישי הבנתי שיש 
מעמיק  בירור  צדקתי.  ונכון,  מבינה,  לא  שאני  משהו  כאן 
הפעיל  מתחרה,  פרסום  ממשרד  המועמד  כי  גילה  שערכתי 

וכך בלי  ולחץ על החברה.  וחברתיים   קשרים אישיים 
מכרז כחוק, הוא קיבל את התקציב והקמפיין.

לקבל  וגם  הפרזנטציה,  עם  להופיע  יכולתי  נכון,   
מייל נחמד: תודה, היה מצוין אבל זה לא מתאים 
לא  אפילו  הם  אבל  עובד.  זה  כך  וזכותם.  לנו, 
וחצי  חודש  יד   בהניף  ביטלו  פשוט  הסתירו. 
העניקו   לא  ואפילו  השעון,  סביב  עבודה  של 
את הכבוד להציג את פירות העבודה. הכל ירד 

לטמיון...
  

    הילדים שהתעניינו לדעת מה קורה, למדו 
את מה שאני נאלצת לגלות בגילי המופלג: שיש 
וישנם רגעים מייאשים  הרבה פוליטיקה ותככים, 
שאתה נלחם  בדברים שגדולים ממך, שגם אם נפלת 
או הפילו אותך, חייבים לחזור למסלול כי אין ברירה. 

אני מנסה להפוך דף ולהביט קדימה.
בעולם  תובנות  עם  לי,  לעזור  הצליח  שבאמת  מי  אבל   

העסקים, הוא דווקא מי שלא חלמתי.
 "קחי נשימה עמוקה", אבא שלי אמר לי, מה שהוא מזכיר 
לי, שתמיד אבל תמיד, אני צריכה לדון כל אדם אפילו אם 

פגע בי לכף זכות.
הבנת  לא  ואולי  קודם.  ההוא  למשרד  הבטיחו  הם  "אולי   
הסיבה,  מהי  משנה  לא  ואולי...  ואולי,  ואולי,  נכון...  אותם 
תמיד תדוני לכף זכות, כי מה שמגיע לך תקבלי, ומה שלא 

מגיע לך – לא יגיע".

לחנך  ממשיכים  שלנו  שההורים  מגלה  אני  ופתאום    
אותנו כל החיים. "לא שווה להתרגז או לכעוס", הוא ממשיך 
לשוחח איתי, כאילו הייתי הנערה בת ה-14 ולא הבת שחצתה 
את ה-40, "אם תלמדי להשכיל לראות את האיש מולך לא 
כאדם שגורם לך לעוול, אלא כשליח משמיים, ששם החליטו 
שלא מגיע לך הטוב כעת, לא תכעסי. תביני ותצליחי בזכות 

ההבנה שלך, בזכות הראייה השונה שלך.
 אני נושמת עמוק, ומתחילה לפחות לנסות לדון לכף זכות.

לדון לכף זכות
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  את יכולה לתכנן הכל עד הפרט האחרון אבל יש מי שמחליט מלמעלה מה יהיו התוצאות
גם כשהגל נראה מבטיח אל תשכחי שאת רק בובה על חוט ו"אין אדם נוקף אצבעו למטה עד 

שמכריזין עליו מלמעלה"  שיעור מהחיים

המלצת השבוע
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"היום נעשה משהו שונה!", הכריז המורה 
לציור בעודו צועד בדרמטיות ברחבי הסטודיו 

הקטן המפורסם.
התלמידים עדיין התכוננו, שניים מהם עדיין 
התעסקו עם הסרבל, ושלושה כבר הכינו את פלטת הצבעים, 
לא היה צורך למתוח את הבד, בסוף כל שיעור הם הכינו את 

הבד לקראת השיעור הבא.
המורה נעצר ובהה בחלל החדר במבט מטורף של אומן 

יוצר מאד.
"אנחנו נעשה היסטוריה!", הוא הצהיר לבסוף ופרש את 

ידיו כלפי מעלה בתנועה של מהפכן.
התלמידים המשועשעים כבר הכירו את התסריט הזה, 
לפחות פעמיים בשבוע החליט המורה על פרוייקט חדש 
שישנה את העולם, מה שיפה היה העקביות שבה דבק ברעיון, 
אבל למעשה הם הבינו שכל אומן אמיתי חייב להיות קצת כזה.
"עכשיו מגיע הנאום המכונן...", לחש אחד התלמידים 

בחיוך.
"הרי מה זה בעצם אומנות?", שאל המורה ולא חיכה 
לתשובה, "אומנות היא להגשים את נשמתנו ביצירות שיוצאות 
מתחת ידינו, אומנות היא הרוח החיה שמפכה בכל יצירה 
ויצירה, אומנות היא...", הוא נעצר בדרמטיות והישיר מבט 

אל הנוכחים, "אומנות היא מה שאנחנו באמת".
"כאן יהיה מתאים דמעות...", לחש אותו תלמיד בציניות.

"עכשיו, מה שאני מבקש מכם היום", אמר המורה וחזר 
להליכתו הסהרורית, היא לצייר לי ציור קשה".

"מה הציור בא להביע?", שאל אחד התלמידים.
"הו! תודה ששאלת!", אמר המורה והחל למשש דברים 
באוויר בניסיון לחפש מילים שיתאימו לרגשותיו הסוערים, 
"אני רוצה... שתציירו לי דבר שאתם דווקא לא יכולים לדמיין 
או לחוש, אני רוצה שתציירו לי על דברים שאתם לא יודעים 
לבטא , תגשימו לי את החיסרון שלנו, את המקום שבו היינו 

רוצים להיות למרות שאיננו שם".
מרבית התלמידים פשוט בהו בו בעיניים קרועות, הם לא 
הבינו מילה ממה שהוא אמר, זה לא קרה בפעם הראשונה, 
המורה היה עמוק עד כדי חוסר בהירות מוחלט, רק תלמיד 
אחד שקט לקח בשקט את המכחול והחל לצייר, היה זה 

איזק, איזק שנקרא בפי כל "היהודי".
"נו מה אתם מביטים בי כך?", התרגז המורה, "תתחילו 

לצייר!". 
הם הביטו זה בזה בבלבול. 

"אהם... תוכל לחזור שוב על הגדרת המשימה?", ביקש 
מישהו בקול חלש.

"אמרתי שכל המהות של העבודה שלנו היא...".
"היהודי" עבד בדממה ובריכוז גדול, הוא רשם בהתחלה 
כמה גוונים עמומים, הוא חשב שציור כזה לא יכול להיות 
עם צבעים חדים מדי, חד זה ברור, והוא היה צריך להגשים 

דבר חסר, תלוש ולהעלות אותו על הבד בעמימותו.
שאר התלמידים החלו לעבוד גם כן, אם כי באופן מאולץ 
למדי, בהרבה מן המקרים שהמורה רצה לעשות היסטוריה, 
הם לא הצליחו להבין לאן הוא חותר, וזה לא שהם לא היו 
בעלי מעוף, הם פשוט לא התחברו לפעמים לרגשות העזים 
של המורה, וכך ברוב המקרים מן הסוג הזה הם היו מתחילים 
באילתור ואחר כך, כשהציור היה תופס כיוון כלשהו הם היו 
זורמים עם זה ומסיימים את הציור. מטבע הדברים כשהיצירה 
עבדה בשיטה הזו מעטים המקרים בהם יצא באמת משהו 

מוצלח.
"היהודי" רשם במהירות, משהו בו פעפע מבפנים, משהו 
קמאי שכשהרגשת אותו הבנת שאתה בדרך הנכונה, ואפילו 

מאד. 
אם היו אי שם בחלל החזה בלוטות יצירה, אז הן פעלו 
עכשיו במלוא הקיטור. אט אט יצירתו החלה לקבל צורה, 
היתה לה פרספקטיבה מעניינת למדי, קווים שיצרו עומק 
והסתיימו בדהייה כאילו שאותו עומק פיזי נעצר באיזשהו 

שלב ונקטע באיבו.
המורה הסתובב בין התלמידים ובחן את עבודתם, הוא לא 
הלחיץ אבל הנוכחות שלו היתה מורגשת, הוא ממש "בלע" 
את הציור מאחורי הכתף שלך, מהנהן לעצמו במבט חמור 

וחוכך בזקנו הקטן והחכוך ממילא.
"הפעם תהיה לנו מאסטר פיס )יצירת מופת(", אמר המורה 
בהתרגשות. "אני מרגיש את זה", הוא נעמד מאחורי אחד 
התלמידים ובחן את העבודה שלו בדקדקנות. זה היה תרשים 
של ציפור כחולה שפורשת כנף שבורה. באופן לא רצוני, 
המורה נענע בראשו לשלילה, "קלישאתי מדי", הוא מלמל 
לעצמו מבלי משים, "צבעים משעממים, הרעיון הוא רעיון 

אבל... זה לא מה שחיפשתי".
כולם היו רגילים להערות ביקורתיות מאד מצד המורה, 
אחרי הכל הוא היה האומן המפורסם והם רק התלמידים, 

זה תמיד היה איכשהו בין ביקורת בונה, לאגרוף בפרצוף.
הוא עבר ליד ציור אחד, אימפרסיוניסטי משהו, היו שם 
הרבה כתמים אקראיים, הצייר היה מוכשר אמנם, אבל ברור 
שהוא לא הבין את מטרת היצירה שהוא ביקש מהם, הוא 

חתר לכיוון אי הוודאות, וזה לא היה הכיוון.
המורה עבר מאחורי גבו של "היהודי" ונעצר.

"היהודי", כלל לא הבחין בו, הוא רשם במהירות ובאוושות 

מכחול מיומנות. המביט מן הצד מן הסתם היה חושב לעצמו 
"הוא יודע מה הוא רוצה לעשות", הוא ממש היה שקוע בציור 
טפח או שניים מעל הקרקע בפרץ של יצירה מהולה ברגש עז.

המורה עמד מאחוריו דקות ארוכות בשתיקה, הוא ניסה 
להבין לאן הצעיר המוכשר הזה חותר, ניכר היה שהכיוון 
היה כיוון טוב, לפעמים גם יכולת לראות לפי העבודה של 
הצייר, מה תהיה רמת הציור, ובמקרה שלנו "היהודי" עבד 

כמו אש להבה.
המורה היה מרותק, לאט לאט התלמידים שהבינו שמשהו 
קורה, התקרבו גם הם ונעמדו לצד המורה מאחורי "היהודי". 
לאחר זמן מה, הניח "היהודי" את המכחול מידו ופנה 
לאחור שם גילה לתדהמתו את כל התלמידים יחד עם המורה 

כשהם מביטים בו בעיניים פעורות.
ואז המורה הרים את ידיו ועטה מבט מוזר, הוא הצמיד 
את כפותיו באיטיות במחווה של מחיאת כף איטית, ועוד 
אחת יותר מהירה, ועוד אחת יותר מהירה, עד מהרה כל 
הסטודיו התמלא במחיאות כפיים סוערות לנוכח יצירת 

המופת של "היהודי".
לאחר מחיאות הכפיים נפנו כולם להתפעל מן היצירה.

בציור היה ילד יהודי שהביט על הכותל המערבי ופניו 
מליאות בדמעות, הכותל היה דהוי ומאד לא- ברור, כאילו 

הוא לא באמת שם אלא בדמיון הרחוק.
"תקשיב", אמר המורה בהתרגשות, "אני לא מבין איך זה 
קשור לציור, אבל הצלחת, הציור שלך מביע בדיוק את מה 

שרציתי, וזו ידידי, יצירת מופת!".
"אבל איך באמת כל זה קשור?", שאל המורה לבסוף, וכל 

התלמידים הנהנו וחיכו לשמוע את התשובה.
"אצלינו היהודים", אמר איזק בשקט, "יש מושג של אבלות 
על החורבן, פעם היה לנו בית מקדש והיינו מחוברים למקור 
החיים, והיום הוא חרב, ואנחנו צריכים לדעת בכל יום ובכל 
שעה, שאנחנו רחוקים ממצב של שלימות, של תחייה, ואנחנו 
צריכים להיות עצובים על כך למרות שאנחנו לא יודעים איך 
זה כשבית המקדש קיים, וזה בעצם הדבר העצוב כאן, הילד 
שבתמונה איננו מכיר את בית המקדש, הוא רק יודע שעכשיו 
הוא חסר משהו שאיננו יכול להשיג, הוא יודע שיש חושך, 
שיש הסתרה, שאנחנו הולכים כעיוורים באפילה ומצפים 

למישהו שיראה לנו את הדרך בה נלך".
"אבל... לפי מה שאתה אומר", שאל המורה בעניין, "הוא 

לא מכיר בכלל מציאות כזו של קרבה אלוקית",
"נכון מאד", אמר "היהודי", "ועל זה הוא בוכה...".  
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שרדי ■ מחלקת כלי בית אביזרים ומתנות ■ מחלקת ריהוט ואיחסון עצמי מפלסטיק
שמל ביתיים ■ מחלקת צעצועים ■ מחלקת ציוד מ

ח
מוצרי 

טקסטיל ■ מחלקת אינסטלציה ואמבטיה ■ מחלקת כלי ניקוי וחומרי ניקוי ■ מחלקת 
יצחק נפחא 3 בני ברק | טל. 03-5788227מחלקת רכב ■ מחלקת 

‹‹ שעות פתיחה: 
א'-ה': 9:00-23:00, רצוף

יום ו’: 8:30-14:00

שיכפול כל סוגי המפתחות 
לבית ולרכב.
שעות פתיחה: 

המחלקה פתוחה כל יום
החל מ - 9:00 בבוקר 

 עד 20:00 בערב

*ט.ל.ח *התמונות להמחשה בלבד

3 תשלומים   מעל ₪200  | 4 תשלומים מעל ₪500 |  6 תשלומים מעל ₪1200

פותחים את הקיץ עם

חנות הכל לבית הזולה ביותר בעיר

מבצעי בין הזמנים ב-

18 ליטר

&219

18 ליטר

&399
5 ליטר

&149

+ פרופילה 
5 ק”ג 

מתנה

סופר גארד יעקובי 

VOLF מקדחה
630 חלקים

VOLF מברגה
V12

למביני ענין הגיע ספריי 
X2 הצבע הטוב בעולם

במבחר גוונים ענק

ארון דגם: 700
רוחב: 40 ס”מ
גובה: 
184 ס”מ
עומק: 
40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

שולחן מחשב
דגם: 204
רוחב: 108 ס”מ
גובה: 82.5 ס”מ
עומק: 45 ס”מ
צבעים: שיטה 

ארון דגם: 702
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: מייפל לבן 
שיטה

ארוןדגם: 703
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 40 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן

ספריות
דגם: 610
רוחב: 60 ס”מ
גובה: 
180 ס”מ
עומק: 
24 ס”מ
צבעים: 
מייפל לבן
שיטה

ארון דגם: 707
רוחב: 160 ס”מ
גובה: 184 ס”מ
עומק: 52 ס”מ
צבעים: פישתן
שיטה

ספרה
דגם: 611
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 180 ס”מ
עומק: 30 ס”מ
צבעים: מייפל לבן 
שיטה

רהיטי איכות - תוצרת הארץ משפצים את הבית

כסאות לתלמידים

נופשים ומטיילים

צידנית רכה מתקפלת

רק- 2490&

רק- 2990&

רק- 3490&

רק- 11990&

רק- 14990&

רק- 1190&

כירת גז\ ניידת במזוודה

רק- 9990&

רק- 15990&

רק- 17990&

בריכה 
 2 על 1.5 מטר | גובה 51 ס”מ

משאבת אינטקס 
לבריכה

כסא תלמיד

כסא מפואר

אבוב ענק + ידיות

צינור השקיה
20 ליטר
+ אביזרים

רק- 14990&

רק- 4990&

רק- 14990&

רק- 26990&

רק- 3490&

רק- 6990&
צידנית קשיחה
26 ליטר

רק- 11990&

רק- 1990&

רק- 1990&

רק- 7990&

רק- 1490& רק- 990&

רק- 149&

סופרקריל טמבור 

18 ליטר

&23990
5 ליטר

&9990

רק- 139&

רק- 2290&

רק- 990&

&2490 רק- 

הידרו אמייל 
2.5 ליטר

צבע לדלתות 
על בסיס מים 
ללא ריח

סיקה
Fc11  לאיטום 
והדבקה 

סופרקריל משי 

ספריי צבע
יעקבי 

שמשיה
80 ס”מ

תרמיל גב

מנשא גב )שלוקר(
2 ליטר

זוג קרחונים
200 מ”ל

אוהל
2 אנשים

שרפרף חזק 
לתשעה באב

שרפרף

אוהל פתיחה מהירה
4 אנשים

שולחן שיר ההההננ 
מזוודה
1.80 על 
85 ס”מ

כסא קלאב

כסא יונתן

כוכב
החודש

כוורת דגם: 618
רוחב: 80 ס”מ
גובה: 84.5 ס”מ
עומק: 29.5 ס”מ

צבעים: שיטה  וקרם 

רק- 269&

רק- 19990&
רק- 14990&

רק- 11990&

רק- 15990&

רק- 350&

רק- 7990&

רק- 1190& רק- 2490&

רק- 449&

אופניי הילוכים
21 הילוכי שימנו
’20   ’24 
מעצור V איכותי

אופניBMX בסידן
כל המידות 
מ-  20’  12’

קורקינט איכותי
2 גלגלים 
אלומיניום

קורקינט לילדים 
יציב במיוחד

מנשא לרכב 
ל-3 זוגות אופניים
ורונה איטלקי

תיק אכסון לגג הרכב

סירה

1.85 על
 94 ס”מ

ארגז לאופניים 

פנימיות לאופניים 
הכי זול בעיר
’12   ’26

עם חומר 
נגד פנצרים

פנימית 
רגילה

מחלקת אופניים 
הגדולה והזולה 

ביותר בעיר! 
מבחר ענק של 

אופניים ואביזרים

-

-

-

רק- 2490&

מחצלת מבודדת 
כסופה
2 על 1.5 מטר

9:00-23:00בין השעות:כל יוםפתוח 

9:00-23:00בין השעות:כל יוםפתוח 

&2990

במקום- 300&במקום- 379&

רק- 300&

במקום- 395&במקום- 675&

רק- 300&רק- 520&

במקום- 345&
במקום- 1059&

רק- 860&

במקום- 279&במקום- 590&

רק- 200&רק- 430&

רק- 270&

רק- 220&



250 גר'×2 יח'

מארז זוג 
חרמון

1 ליטר×2 יח'

מארז זוג 
שוקו תנובה

250 גר'×3 יח'

מארז שלישיית 
קוטג׳ תנובה

100 גר׳×16 יח'

 מארז
מיני קרלו

150 גר'×4 יח׳

 מארז רביעיית
מעדן תנובה 0%

500 גר'×2 יח׳

 מארז
זוג באדי

חדש! בכשרות מהודרת
פתיתי עמק 500 גר׳

 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד
ההנחות או המבצעים הסופיים ייקבעו בנקודת המכירה

על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח
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