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8 עברו את 
הגבול

עשרות שנים ידעו יחסי ישראל-מצרים עליות ובעיקר מורדות. על 
אף הסכם השלום, דעת הקהל תיעבה ומתעבת את מדינת ישראל 

על חלקה בסכסוך הישראלי-פלסטיני ● אירוע הירי השבוע בו 
נהרג עובד קבלן של משרד הביטחון, העלה מחדש את נושא 

היחסים בין המדינות. אלי שניידר חזר אחורה בזמן אל היחסים בין 
המדינות הנמצאים כעת בשיאן

ישראל מאיר | הרב בן ציון נורדמן | הרב אבנר קוואס | ר’ יוסלה אייזנבך | הרב דוד יוסף | משה ולדר | מנוחה פוקס | שרה פכטר
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כל שבת היא "ֵזֶכר למעשה בראשית". השבת הקרובה היא לא רק "זכר", אלא היא-היא מעשה 
בראשית. אנחנו מקבלים השבוע עולם חדש מהניילון. הכול התחיל כאן: השמים, הארץ וכל 

צבאם – וכמובן, נזר הבריאה: האדם

.1
הטעם הפשוט למנהג הנפוץ לשמור את הלולב לשריפת 
ביה  נעביד  חדא,  מצוה  ביה  ואתעביד  "הואיל  הוא  חמץ, 
בו  נעשה  אחת,  מצווה  בו  שנעשתה  )כיוון  אחריתי"  מצוה 

מצווה נוספת(.
יותר: אנחנו לא רק  נוסף. רגשי  יש פה עומק  להרגשתי, 
אחרי – "אחרי החגים". יצאנו לדרך. אנחנו לפני חג נוסף. 
הנה, באחסון המוזר הזה של הלולב, אנו מניחים אבן-פינה 

להכנות למועד הבא: חג הפסח הבעל"ט.
"הושענא חבוקה ודבוקה בך, הושענא".

.2
כל שבת היא "ֵזֶכר למעשה בראשית". השבת הקרובה היא 
לא רק "זכר", אלא היא-היא מעשה בראשית. אנחנו מקבלים 
השמים,  כאן:  התחיל  הכול  מהניילון.  חדש  עולם  השבוע 

הארץ וכל צבאם – וכמובן, נזר הבריאה: האדם.
בגמר כל בריאת דבר ודבר במעשה בראשית, מעיד בורא 
העולם על היותו מתוקן, על היותו טוב – "ַוַּיְרא ֱאֹלִקים ִּכי 
טֹוב". המאורות ברקיע השמים, הדשאים, החיות, העופות 
לא  בבריאה  שנברא  אחד  יצור  על  רק  "טוב".  הכול  ועוד, 
ניתנה ההסכמה מפיו של הבורא שהוא טוב. "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִקים 
ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים 
ֱאֹלִקים  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאֹלִקים  ַוִּיְבָרא  ּוַבְּבֵהָמה..., 
המילים  שתי  נעלמו  לאן  אָֹתם".  ָּבָרא  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  אֹתֹו  ָּבָרא 
שמעידות על היותנו "כי טוב"? האם אנחנו לא יותר טובים 

או לפחות שווים לעופות ולצמחים?
בבריאה.  אוטומטי  לא  הכי  היצור  הוא  האדם  התשובה: 
בערב.  לשקוע  או  בבוקר  לזרוח  אם  דילמה  אין  לשמש 
אפילו לבעלי החיים אין התלבטות אם לבצע את תפקידם. 
הם עושים זאת, ולרוב עושים זאת ''טוב''. האדם הוא בעל 
ואפשר  טוב,  שיהיה  אפשר  צפוי,  לא  יצור  הוא  בחירה, 
שממש לא. את ה''כי טוב'' שלו, הוא זה שצריך לכתוב. לא 
הבורא, אלא הוא ורק הוא. את ה"כי טוב" שלו הוא צריך גם 
לחדש בכל יום ויום, ולמעשה בכל רגע ורגע בו הוא בוחר 

בעשיית טוב. 
באמת, לאחר בריאת האדם ישנה פעם אחת שכן כתובה 

המילה ''טוב'', אבל לאו דווקא על האדם באופן פרטי, אלא 
ְוִהֵּנה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ֱאֹלִקים  "ַוַּיְרא  כולה:  הבריאה  על 
טֹוב ְמאֹד''. "מאֹד" זה לא סתם טוב כללי, אלא הרבה יותר. 
יותר. מעל  לעולם, בלשון הקודש המילה "מאֹד" פירושה: 

הממוצע. 
האדם  בבריאת  הטוב  את  מוצאים  חז"ל  כאן  דווקא 
"טוב  ואדם:  מאד  שבמילים  האותיות  דמיון  את  ודורשים 
אחרי  רק  הפרשה(.  על  רבה  )בראשית  אדם"  טוב   – מאד 
"כל  נברא,  אשר  כל  כי  העולם  בורא  אומר  האדם,  שנברא 
ובחובתו  שבכוחו  זה  הוא  האדם  מאד"!  טוב  עשה,  אשר 
לרומם את הבריאה ממצב של טוב ולהביא אותה לטוב מאד. 
מצד אחד לא נאמר עליו "טוב", אך מצד שני, אם יבחר 
"טוב  של  למצב  כולו  היקום  את  לרומם  יכול  הוא  נכון, 

מאוד". 

.3
וולבה  שלמה  הרב  הוציא  הכיפורים  יום  מלחמת  לאחר 
זצ"ל ספר בשם "בין ששת לעשור". בספר עוסק הרב וולבה 
לאחר  הישראלית  בחברה  שחלו  האידיאולוגיות  בתמורות 
מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים )בהוצאות המאוחרות 
כתיבתו  בסגנון  הידידות"(.  ל"עולם  הספר  שם  הוסב  יותר 
האדם  כוח  את  בספר  להגדיר  וולבה  הרב  מיטיב  המיוחד 

בבריאה. הנה קטע מדבריו:
הייתי  שלי,  מאמין'  ה'אני  מהו  אותי  שואלים  היו  "אם 
אומר: אני מאמין בגדלותו של האדם! מתוך גדלות זו הוא 
יכול לתקן את עצמו, את סביבתו ואת העולם כולו. באלוקים 
– בני אדם רבים מאמינים. זה אינו דבר נדיר. אבל בגדלות 
האדם, לא כולם מאמינים. אני מאמין. מאמין שהאדם יכול 
מעשים  לחולל  יכול  שהאדם  בוראו,  עם  חי  ליחס  להגיע 
גדולים ונוראים לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים, שיש 

בו כוח נפשי אדיר לשלוט על עצמו".

ב"אני  אנו  גם  ונתחזק  הלוואי  לשגרה,  החזרה  עם  יחד 
מאמין" של הרב וולבה. נשכיל להוציא מן הכוח אל הפועל 
את כוחנו העז. לדרוש את כנפי הרוח שניתנו לנו כדי שנהיה 

הרבה יותר מסתם "טוב", ונגלה עולם טוב מאוד! 
שבת שלום!

משהו חדש מתחיל

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר

"באלוקים, בני אדם רבים מאמינים. זה אינו דבר נדיר. 
אבל בגדלותו של האדם לא כולם מאמינים". 

המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצ"ל 

דווקא כאן חז"ל מוצאים את 
הטוב בבריאת האדם ודורשים 
את דמיון האותיות שבמילים 
מאד ואדם: "טוב מאד – טוב 

אדם" )בראשית רבה על 
הפרשה(. רק אחרי שנברא 
האדם, אומר בורא העולם 

כי כל אשר נברא, "כל אשר 
עשה, טוב מאד"!
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במקום הקדמה

סוכות בדגש  רב של  ומזדמן למספר  אני מוזמן  בכל שנה 
ומטרות  שנות  קבוצות  שונות,  קהילות  שונות  עדות  על 
שונות. המכנה המשותף של הסוכות והאירועים הם האווירה 
התורנית והרוחנית שיש בהם ומשם אני מנסה לטעום ולקחת 
עמי מהייחודיות, השונות, והחוזקות של כל קהילה חוג ועדה.
מובן שבכל סוכה והתכנסות שכזו אני שומע דברי תורה, 
פסוקי  על  המבוססים  ופלפולים  סיפורים  דרשות,  ווארטים, 
ואחרונים,  התורה, אגדות חז"ל, תלמוד, מדרשים, ראשונים 
הוא  המפליא  לתורה".  פנים  "שבעים  רבותינו  כמאמר 
שלפעמים על אותו פסוק או מאמר אני שומע דרשות שונות, 
והדרך  בו  מאמין  שהוא  והכיוון  ההשקפה  בחיזוק  אחד  כל 

שהוא צועד בו.
כחומר  הוא  היהודי  הספרים  ארון  כי  בבירור,  לומר  ניתן 
ביד היוצר וראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת. כשהלבבות 

אחד, גם אם הגופים שונים, אנחנו אחד.



בהתוועדות חסידית שנערכה בסוכותו של ידידי ר' אריאל 
שטרן דובר על המצווה לאגד ולאחד את ארבעת המינים יחד, 
כאיש אחד בלב אחד. כולנו יודעים כי ארבעת המינים מרמזים 
על ארבעה סוגי בני האנושות, מי שיש לו טעם וריח ומי שיש 
אותה  כמו  וריח,  טעם  בכלל  לו  שאין  ומי  ריח  בלי  טעם  לו 
ערבה. היוצא מזה להתנהגות בחיי היומיום, בכל מקום ובכל 
שעה: לאחד את כל המינים בעם ישראל, כמו שבקטורת צווינו 
להכניס את החלבנה שריחה רע, כך גם בלולב אנו מכניסים 
את הערבה סרת הטעם, וכך בחיים עצמם, צריך לאחד גם את 

מי שריחם רע, לבלתי יידח ממנו נידח.
זה לעומת זה. בסוכה הליטאית של 'דגל התורה' בבית נציג 
הרב  הכנסת  חברי  הפליאו  בחיפה  אלפר  מיכאל  הרב  הדגל 
משה גפני, הרב אורי מקלב והרב יעקב אשר והתנבאו כמעט 
המסקנה  אבל  בדיוק  נושא  אותו  על  עמדו  הם  לשון.  באותו 
יום  שלהם הייתה שונה במעט. הם הסיקו מכך שבסופו של 
האתרוג - 'בני התורה', כלשונם - חייב לחזור למקום נפרד, 
יותר מכולם  נשמר  הוא  אניצי הפשתן.  בין  למקומו השמור, 

בקפידה בקופסת כסף מיוחדת, כיאה למעמדו הרם.
ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.



הקדושה,  בתורתנו  החדש  המחזור  תחילת  עם  השבוע, 
אני מציין בשעה טובה ומוצלחת את סיום המחזור השלישי 
בראי  אקטואליה  לכתוב  בניסיון  הרביעי  המחזור  ותחילת 
הפרשה. אין זה קל, קל וחומר כשקהל הקוראים מגוון מאוד. 
החשובה  בבמה  קלים  שינוים  עם  בגרסאות  מופיע  הטור 
  , השרון  באזור  המקומית  בעיתונות  ישראל"   "כל  בעיתון  
לכתוב  יתכן  איך  מורכב:  אתגר  נשמע  שונות.  מדיות  ובעוד 
חונה  ישראל  עם  והרי  לכולם?  שמתאימה  בשפה  יהדות 
דתיים  וחדשים,  וותיקים  וגולים,  עולים  בנו  יש  לשבטים, 

ומסורתיים, חרדים ואדוקים, איך אפשר לכוון לכולם?
את התשובה מצאתי בדברי הכהן הגדול רבי צדוק מלובלין 

"כל  האזינו(:  פרשת  צדיק,  )פרי  בספרו  כותב  הוא  זצוק"ל. 
ישראל  שלו…  נר  שהוא  בתורה  חלק  לו  יש  מישראל  אחד 
אחד  שכל  לתורה.  אותיות  ריבוא  שישים  יש  תיבות:  ראשי 
מישראל יש לו חלק בתורה והוא נר שלו, נר ה׳ נשמת אדם". 
בתורתך",  חלקינו  "ותן  ומבקשים  בוקר  בכל  מתפללים  אנו 
שלכל אחד ואחד מישראל יש חלק מסוים בתורה שרק הוא 
זה מבקשים  ועל  והוא שלו ממש,  ולגלות  יכול לחדש  לבדו 

שנזכה לקבל ולהשיג את החלק העצמי שלנו בתורה.
וכמו שלכל יהודי יש את החלק שלו, כך הוא מסוגל ומוכן 
זו רק  יתר החלקים.  וללמוד את כל  , להשכיל  לקבל, להבין 
שאלה של רצון ואוזן קשובה, ואולי גם של אמונה ביכולת של 
כל עם ישראל להתחבר למקור הטוב, למים החיים - התורה 

הקדושה.
ואם אתה מאמין שיש בצד השני מי שישמע ויקרא אותך, 
אז יש לך את הכוחות והיכולות לכתוב ולהעביר להם מסרים. 

שמע ישראל, בכל לשון שאתה שומע.



בפרשת השבוע פרשת בראשית אנו קוראים:
חכמינו  כדמותנו".  בצלמנו  אדם  נעשה  אלוקים  "ויאמר 
רבים,  "נעשה אדם" בלשון  זכרונם לברכה עמדו על הלשון 
ִבלתו,  ואין  זולתו  אפס  ומיוחד  יחיד  אחד  הוא  הקב"ה  הלא 
ואם כן היה לו לומר: 'אעשה אדם' בלשון יחיד ולא "נעשה" 
בלשון רבים. וכפי שמגלים לנו הרי שמשה רבינו עצמו כבר 

התפלא על כך:

מעשה  כותב  היה  התורה,  את  כותב  משה  שהיה  "בשעה 
כל יום ויום, כיון שהגיע לפסוק הזה שנאמר: 'ויאמר אלוקים 
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', אמר לפניו: ריבון העולם, מה 

אתה נותן פתחון פה למינים, אתמהא.
אמר לו ]הקב"ה למשה[, כתוב והרוצה לטעות יטעה. אמר 
וקטנים  גדולים  לא  שבראתי,  הזה  האדם  משה,  הקב"ה:  לו 
אני מעמיד ממנו?  שאם יבוא הגדול ליטול רשות מן הקטן 
ממנו, והוא אומר מה אני צריך ליטול רשות מן הקטן ממנו, 
ואת  העליונים  את  ברא  שהוא  מבוראך  למד  לו  אומרים  והן 
במלאכי  נמלך  האדם  את  לבראות  שבא  כיון  התחתונים, 

השרת".
אדם.  "נעשה  הטהור:  בלשונו  כאן  רש"י  שפירש  וזהו 
ענוותנותו של הקב"ה למדנו מכאן, לפי שהאדם הוא בדמות 
המלאכים ויתקנאו בו, לפיכך נמלך בהן ... 'נעשה אדם', אף-

על-פי שלא סייעוהו ביצירתו... לא נמנע הכתוב מללמד דרך 
ארץ ומידת ענוה, שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן"

צריך  ודאי  הרי שקטן  בקטן  נמלך  גדול  אם  מוסר השכל: 
הרי  הקב"ה  במידותיו של  להלוך  צווינו  ואם  בגדול,  למלוך 
להימלך  נוסף,  צד  לשמוע  אדם  צריך  הזה  בדבר  שבוודאי 
בידידים ולהיוועץ פעם נוספת, וכמו שאמר החכם מכל אדם 

"ותשועה ברוב יועץ".
גם אני הקטן נוהג להיוועץ במורי ורבותיי בכל צעד ושעל 
וגם בידידיי ותלמידי כמאמר חז"ל "ומתלמידי יותר מכולם". 
לולי  גם אפשרות הכתיבה בכל שבוע לא הייתה מתאפשרת 
העזרה, ההכוונה והפידבק מקהל הקוראים ומידידיי היקרים 

ובראשם ידידי הרב משה רוט. תשואות חן להם ולכם.

כמו שבקטורת צווינו להכניס את החלבנה שריחה רע, כך גם בלולב אנו מכניסים את הערבה סרת הטעם, 
וכך בחיים עצמם, צריך לאחד גם את מי שריחם רע, לבלתי יידח ממנו נידח

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

הקפות שניות בחדרה                                                                                              צילום: שלומי גבאי
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התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה

לחם בשר מרינה הרצליה | 09-8866144, 055-6618154 

יורדי הים, פינת השונית | קניון ארנה, הרצליה פיתוח

התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

 תפריט עשיר ויוקרתי לחם בשר מגיעים למרינה הרצליה

מרינה הרצליה
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כהורים שעוסקים כל יום ויום מחדש בחינוך, ברור שייתכנו טעויות בחינוך 
הילדים  אבל הדרך הנכונה היא לדעת, שגם כשיש טעויות בדרך, אסור 

להתייאש מעצמנו כמחנכים ולהתחיל שוב מחדש, בצורה הנכונה

להתחיל מבראשית

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

ניחוחות  המפיצים  המפוג'מים,  הקטנים  שלישיית 
להם  מספרת  אמא  במיטותיהם.  בסך  יושבים  חפופים, 
הם  אח"כ  ורגועה.  שקטה  בנעימה  טוב,  לילה  סיפור 
קוראים בצוותא קריאת שמע, בשיבושים מתוקים במיוחד. 
והוא ניסלי ומנוסלי, ולו העוז והמשרד... ראשים נשמטים 

על הכרית... 
בשקט,  לעצמה  מריעה  היא  הצליח.  זה  היום  יש!! 
ופוסעת חרישית בהילוך אחורי כששמורות העיניים נראות 
עצומות. אפילו טלי העקשנית נרדמה. היא מתאפקת לא 
למחוא כפיים בקול. אומנם הלילה עוד ממש צעיר, אבל 

יש לה ה מ ו ן תוכניות.
הראשונה  בפעם  החדר.  מכיוון  קריאה  נשמעת  אמא! 
ודאי  הייתה בטוחה שאלו   היא  היא לא שמעה. אמא!! 
לטעות.  מקום  היה  לא  הפעם  אמאאא!!!  קול.  הזיות 
ועיניים  קלות,  מקומרות  שפתיים  סתורים,  תלתלים  טלי. 
ממצמצות אל מול האור. "אמא, אמרת שהיום אני אשן עם 

הפיג'מה הוורודה, והלבשת לי את התכלת"... 
טלי, אמא מביטה בה במבט מצמית. הרגע! אבל הרגע 

למיטה. לא משנה עכשיו איזה צבע הפיג'מה.
הפיג'מה  את  עכשיו  רוצה  ואני  אמרת,  את  "אבל 

הוורודה". הטון מתחיל להפוך ליללה.
נרדמו,  הקטנים  לצרוח.  לא  בכוח  מתאפקת  היא  כאן 
וחבל. אבל היא לא תוותר לה לקטנה הזאת. היא האמא 
גדולה  לעקשנית  הפכה  הזו  שהילדה  נכון  בבית.  כאן 
לאחרונה, לא ברור מדוע, אבל זו בדיוק הסיבה שצריכים 

להוכיח לה שזה לא משתלם.
את הולכת בזה הרגע למיטה, ברור?! הילדה מתחילה 
איתה  להתעקש  ממשיכה  אמא  קולות.  בקולי  לבכות 
האחרים  הקטנים  שני  מיד.  שתשתוק  עליה  וצועקת 
הילדה  מרץ.  מלאי  אבל  עייפים  הם  מהרעש,  התעוררו 
בוכה מעלבון, ואמא כמעט בוכה מתיסכול. מי זוכר שהיה 

כאן ערב שקט עם סיפור לילה טוב?



כשהם  אבל  עקשנים,  ילדיהם  את  מכנים  רבים  הורים 
דוגמאות,  ולתת  בבית  המציאות  את  לספר  מתחילים 
ההורים  דווקא  הם  באמת  שעקשן  שמי  פתאום  מתברר 
שגורמים לילד ליצר עקשנות. הסיפור מתחילת הטור היה 
יכול להיגמר אחרת. אם האם הייתה מגלה עוד קצת אורך 
רוח, מתוך ידיעה שאולי עם עוד קצת הבנה אפשר לפתור 
לה  שיש  "הבנה"  עם  הייתה  אמא  שאותה  אלא  בעיות. 

ילדה עקשנית.
אנחנו מגלים קוצר רוח כלפי ילדים עקשנים, כי לכאורה 
הם מקשים לנו על ההתנהלות בבית ובעצם אנחנו מתנגחים 
איתם ראש בראש בלי לנסות להבין אותם. בד"כ, מניסיון, 
כמה דקות שיחה עם הילד אחרי ש"נכנענו" לעקשנות שלו 

שופכות אור על אותה עקשנות. למשל, אותה טלי רצתה 
את הפיג'מה המסוימת, כי התכולה מגרדת לה. אם האם 
תוך  איתה  ואח"כ מדברת  הבגד,  את  לה  הייתה מחליפה 

כדי הצטרפות והובלה, הכל היה נגמר מהר ובשקט.
בבית.  החינוך  ממצב  מיואשים  מרגישים  רבים  הורים 
ומעצות, ומשלימים בליבם עם  עייפים משיטות  הם כבר 
הכישלון ואמרים: ככה אני, וזהו. זה מה יש. אבל התורה 
מלמדת אותנו: "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". להתחיל 
יום  היום  קבלנו  שאם  לדעת  מחדש.  יום  כל  מבראשית, 
להשתנות.  להתחיל  הזדמנות  שוב  לנו  יש  כי  זה  חדש, 
ליפול  לא  כה.  עד  שטעינו  והבנו  חדשה  גישה  שמענו 
אין אצלי  עד עכשיו  לא להחליט שאם טעיתי  ולהישבר, 
חינוך בבית. לדעת את הכלל: תכלית הירידה היא עליה. 
זינוק קדימה, הוא לוקח כמה צעדים  רוצה לתת  כשאדם 
להתחיל  הזדמנות  עכשיו  לך  יש  טעית?  נפלת?  אחורה. 
מחדש ולהתקדם יותר. כל המצליחנים הגדולים הם אנשים 
שההצלחה  עד  להתייאש,  בלי  ושוב  שוב  ניסו  שנכשלו. 

הגדולה הגיע אליהם.
מסופר על הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, ששאל לחסיד: 
איך הגעת עד הלום? ענה החסיד: עם סוס ועגלה. ואם היה 
נשבר אופן המרכבה? הייתי מתקנו וממשיך לנסוע לרבי, 
ענה החסיד. ואם היה נשבר שוב האופן? שנה שוב הרבי. 
שוב הייתי מתקנו, וממשיך לנסוע. ואם היה קורה ששוב 

נשבר? רבי, נענה החסיד. יצאתי לדרך כדי להגיע לרבי, 
זו  וכי להישאר בדרך  ישנן תקלות אשאר בדרך?  וכי אם 

תכלית?
בחינוך  חזון  או  שאיפה  מטרה,  יעד,  יש  אחד  לכל 
כל  אבל  בדרך,  תקלות  הרבה  גם  שיש  כמובן  הילדים. 
הנפילות וחוסר ההצלחה פירושן אחד: אתה בדרך ואתה 

בוחר להתקדם ולהתחיל מחדש כל פעם.
בנפשה.  בריאה  לא  אישה  הייתה  הדור  מצדיקי  לאחד 
ומדלת החדר  הבית,  אל  הרב  נכנס תלמידו של  יום אחד 
הספה  כריות  את  מסדר  הרב  נורא.  במחזה  צופה  הוא 
והרבנית לוקחת את הכריות וזורקת אותן על הצדיק. הרב 
לא אומר מאום. הוא מרים את הכרית ומסדר אותה, והיא, 
נעבאך, שוב זורקת אותה עליו. כך חזר הדבר ונשנה ארבע 
פעמים. הרב מסדר, הרבנית זורקת, והוא מרים בלי לומר 
כשהוא  לרב  התלמיד  אמר  בכך,  שראיתיך  לי  אוי  מילה. 
ומה בכך  לו הצדיק.  מזועזע. אשריך שראיתני בכך, ענה 
שהרמתי ארבע פעמים את הכרית? הרי נאמר שבע יפול 

צדיק וקם. נותרו לי אפוא עוד שלוש פעמים...   
#לסיכום:

הילד עקשן? שימו לב. אולי מישהו אחר עקשן כאן? 
התבוננו היטב: אולי יש כאן סיבה לכל העקשנות?

יפול צדיק וקם. לא להתייאש מנפילות וטעויות,  שבע 
להתחיל מחדש בכל פעם. זו הדרך להצליח.#

בדיוק לאחר שהאמא הרדימה את כולם, ואחרי ה"לילה טוב", החליטה הילדה לקום ולהפגין על הפיג'מה הורודה...
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

תפקיד האיש 

הרב אבנר קוואס

בהלכות אישות מסכם הרמב"ם את תפקידי האיש והאשה, 
לשלמות  המביאים  ביותר  החשובים  העניינים  על  ומצביע 

של הבית והשכנת השלום. הבה נלמד אותם אחד לאחד. 
את  מכבד  אדם  שיהיה  חכמים  ציוו  'וכן  הרמב"ם:  כתב 
אשתו יותר מגופו' - האיש צריך להקפיד להרבות בכבודה 

של אשתו יותר ממה שהוא היה רוצה שיכבדו אותו. 
חז"ל אומרים: שהבושה של האשה גדולה מזו של האיש 
שהבעל  הורו  הם  לכן,  מהר.  ונעלבת  רגישה  שהיא  כיוון 
יכבד את אשתו יותר מגופו. כלומר, אם הבעל לובש מכנסי 
דגמ"ח, שיקנה לה בגד של קטיפה. אם הוא לובש בגד של 
להקפיד  צריך  הבעל  משי.  בבגדי  אותה  שילביש  קטיפה, 

תמיד שיהיה לה יותר ממה שיש לו. 
שניהם חזרו מהעבודה והבעל חימם את האוכל. כשהוא 
שיש  הבחין  הוא  לצלחות,  החם  האוכל  את  למזוג  ניגש 
בסיר שתי חתיכות עוף, אחת שוק עסיסי והשנייה חזה עוף 
יבש. למי הוא צריך לתת את החלק העסיסי ולמי את החלק 
היבש?... ההוראה 'מכבדה יותר מגופו' מורה לנו לתת את 
החלק העסיסי לאשה. פעולה זו מחנכת אותנו להעריך אותה. 

הדבר נכון גם אם היא לא מרגישה ויודעת על כך. 
שניהם אוהבים תפוזים. הבעל חזר מהעבודה לפני אשתו, 
תפוז  תרצה  היא  שגם  יודע  הוא  אחד.  תפוז  בבית  ומצא 
ויתר על התפוז. כשהיא חזרה  והוא  כשהיא תשוב הביתה, 
הביתה וראתה את התפוז, היא שמחה ואמרה בליבה: איזה 
נס שאף אחד לא נגע בתפוז... והיא לא יודעת שהתפוז ניצל 

'משיני האריה'. 
הגדרה זו של הרמב"ם נקראת בימינו 'להיות ג'נטלמן'. כך 

דורשת ההלכה וזה מחויב המציאות.

תוהו ובוהו
ְוָהָאֶרץ  ָהָאֶרץ,  ְוֵאת  ַהָּׁשַמִים  ֵאת  ֱאלקים  ָּבָרא  "ְּבֵראִׁשית 
ָהְיָתה תהּו ָובהּו". בפרשתנו מבואר שהעולם נברא בשישה 
ובוהו סידר  וינפש. מתוך התוהו  וביום השביעי שבת  ימים 

הקב"ה את הבריאה שתהיה מתוקנת אל האדם. 
לעובדה  עדן  בגן  הושם  הבריאה  פאר  שהוא  האדם 
מכולם  אחרון  נברא  הראשון  אדם  לחינם  לא  ולשומרה. 
עליו  שהוטל  היחיד  הדבר  בשבילו.  מוכן  יהיה  שהכל  כדי 
בעיצומו של יום השישי היה לא לאכול מעץ הדעת. כמאמר 
הכתוב : "ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טוֹב ָורע לא תאַכל מֶמּנּו...". הסביר 
היה  הוא  הדעת  מעץ  אכל  הראשון  שאדם  שעד  הרמב"ם 
בדרגת הבחנה בין - אמת לשקר. ומשאכל ירד דרגה למדרגת 
– טוב ורע. אם כן הירידה שקיימת בין אמת לשקר להבחנת 

טוב ורע זהו – "ביום אכלך ממנו מות ותמות".
והסביר הרב דסלר זצ"ל, שעץ הדעת טוב ורע נקרא בשם 
דהיינו   - הרע  עם  הטוב  אצלו  מתערבב  ממנו  שהאוכל  זה 
חזרה "לתוהו ובוהו". נמצאנו למדים שלאדם הראשון היתה 
היה  לא  אם  יותר  הגבוהה  בבחינה  להישאר  האפשרות  את 
עובר על צוויו של הקב"ה. אבל מאחר שהתפתה ואכל ירד 
והוריד איתו את כל הבריאה, למדרגת - "טוב ורע", כלומר 

תוהו ובוהו. 
בין  הם  וההתלבטויות שלנו  רוב השאלות  היום  ובאמת, 
טוב לרע. אנו שואלים את עצמנו – האם טוב לעשות כך או 
לא? ולא שואלים האם זוהי האמת? יתר על כן במשך החיים 
אנו מגלים שלפעמים מה שחשבנו שזה טוב התברר שזהו 

רע, ולהיפך, מה שהיינו בטוחים שהוא רע התברר כטוב. 
אם כן, נשאל את עצמנו שאלה גדולה – כיצד ניתן לדעת 
שעד  וכותב  דסלר  הרב  ממשיך  רע?  ומה  טוב  מה  באמת 
הבחנה  ללא  שרוי  היה  העולם  תורה  ומתן  סיני  הר  מעמד 

ברורה כמו שראינו שדור המבול – טבע, דור הפלגה 

שעשה מגדל – נפוץ על פני כל הארץ. ומשנתנה תורה ניתן 
הכח להבחין מה טוב ומה רע. המילה תורה כשמה כן היא – 
מלשון הוראה, ספר הוראות של הבורא שמלמד אותנו לדעת 
מהו טוב מוחלט ומהו רע מוחלט. ללא ספר זה אנו כסומא 

בארובה. 
"סור   – להמשיך  ולא  לבלום  מתי  אותנו  מלמדת  התורה 
מרע", ומתי לעשות לפעול ולקיים – "ועשה טוב". כלומר, 
לימוד התורה עושה לנו סדר "בתוהו ובוהו" של העולם הזה 
דעת   – קוראים  אנו  לזה  והטוב.  הישר  בדרך  אותנו  ומנחה 
תורה. נשאל את עצמנו – למה כשאנו מבולבלים והולכים 
מיד  עונה  או בהלכה הרב  לשאול את הרב שאלה בהנהגה 

ולא מתבלבל? מדוע אין לו את הספקות שיש לנו?
התשובה כעת ברורה, מי שלומד בספר התורה אצלו כבר 
אין תהו ובוהו והדברים ברורים וישרים. מכאן נלמד להיפך, 
ומי שלא לומד תורה בכלל לפעמים הוא הופך להיות – תוהו 

ובוהו מהלך על שניים!! 
לכן, כבר בראשית השנה נקבל על עצמינו ללמוד בספר 
הספרים – התורה הקדושה את הכללים וההוראות של בורא 

העולם לחיים טובים ומתוקנים לטוב לנו כל הימים.

אמת ושקר בחינוך הילדים
כבר  מידה חשובה מאד באישיותו של האדם.  היא  אמת 
אנו  האמת.  את  רק  לומר  ילדנו  את  מחנכים  אנו  מילדות 
ששקר  לילדים  להחדיר  ומנסים  כוחנו  בכל  בשקר  נלחמים 

הוא דבר רע ועדיף לומר את האמת אף שהיא כואבת מאשר 
לומר שקר ולצאת מהתסבוכת בקלות. 

משקרים  הילדים  תמיד  לא  לזכור:  ההורים  עלינו  אבל, 
לפעמים הם מדמיינים! הגבול בין מציאות לדמיון הוא מאוד 
דק אצלם. כשילד אומר שהוא ראה ברחוב פיל עובר, האם 
נצעק עליו – שקרן! פיל לא עובר ברחוב. בוודאי שלא! אז 
למה הוא אומר זאת? כנראה שהוא ראה סוס והצטייר אצלו 

פיל! 
ילדים חיים בעולם של דמיון ועלינו לקחת זאת בחשבון 
– בכל סיפור שהם מספרים לנו צריכים לבדוק אם זה הגיוני, 
או שאולי הוא רצה משהו וחושב שהוא כבר קיבל. לפעמים 
קורה שהילד אומר לאמא שתיתן לו ממתק כי - אבא אמר. 
לא  שהאבא  התברר  קצר  ברור  ולאחר  לו,  נתנה  האמא 
אמר... אסור במקרה כזה להתייחס אליו כמשקר מכיון שיש 
אפשרות שהוא כל כך רצה עד כדי שהוא דמיין שאבא אמר. 
יותר  הנמוכים  לגילאים  מיוחסים  כמובן שהדברים הללו 
ודאי שינוי  זהו  10 שאמר – אבא אמר,  בן  ילד  , אבל   3-8
דברים שלאו דוקא נולדו מדמיון אלא ממניפולציה להוציא 
כמו שכתבנו  בגילאים הקטנים  מה.  דבר  או  מאימא ממתק 
צריך להסביר להם שצריך להגיד רק מה שרואים ומה שלא 
מבינים שואלים את ההורים, אל לנו לכעוס עליהם או לומר 
אמת  לומר  שצריך  להם  לומר  אלא  משקרים  שהם  להם 

ולהעמיד אותם על טעותם. 
איך מתייחסים לשקר בגלאים גדולים יותר? נלמד בעז"ה 

בשבוע הבא.

בימינו זה נקרא "להיות ג'נטלמן", אבל הרמב"ם כתב את הדברים כבר לפני מאות שנים  מהי 
המשמעות של הציווי "מכבדה יותר מגופו"?

כשבמרק העוף נשארו שתי חתיכות עוף בלבד, האחת טובה ושמנה יותר והשניה חיוורת, מי יקבל את החתיכה הטובה?
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מחממים
עשרות שנים ידעו יחסי ישראל-מצרים 

עליות ובעיקר מורדות - על אף הסכם השלום, 
דעת הקהל תיעבה ומתעבת את מדינת ישראל 

על חלקה בסכסוך הפלסטיני ● בחודשים 
האחרונים נפל דבר: דיפלומטיות זהירה, לצד 

מחוות מינוריות ואינטרסים משותפים, הביאו 
להפשרת הקרח בין המדינות ● הנשיא המצרי 
פנה לאזרחי ישראל, השגרירים שבו למקומות 

שליחותם והחלה העבודה הסבוכה ביותר 
במהלך: שינוי דעת הקהל המצרית ● ובתוך 

כל זאת, התחולל השבוע אירוע הירי בו נהרג 
עובד קבלן של משרד הביטחון ● אלי שניידר 

חזר אחורה בזמן אל היחסים בין המדינות 
הנמצאים כעת בשיאן ● תמונת מצב

יחסים

אלי שניידר
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ירייה  ביום שלישי השבוע.  זה  היה 
בדרך  השורר  השקט  את  פילחה 
כלל בגבול ישראל מצרים, כוחות 
חשש  ועלה  הוקפצו  הביטחון 
מצרים  עם  בגבול  טרור  מפיגוע 
עמה היחסים התחממו לאחרונה. 
לאחר זמן קצר התברר כי בעקבות 
נהרג  המצרי,  מהצד  שבוצע  הירי 
במקום  שעסק  הביטחון  משרד  עובד 
במסגרת עבודות תחזוקה. אזור הגבול כולו, ובפרט אזור הר חריף 
בו התרחשו האירועים האחרונים, עומד מזה שנים בלב פולמוס 
אודות מידת בטיחותו, זאת בשל כמה אירועים חמורים שאירעו 

בו בעיקר בשנים האחרונות. 
בחודש  שאירעה  הטרור  מתקפת  היה  בניהם  המרכזי  האירוע 
במהלך  עזה.  ישראל-מצרים-רצועת  בגבול   2012 אוגוסט 
חצי  בצפון  מצרית  משטרה  לתחנת  טרוריסטים  חדרו  התקרית, 
וחיילים מצרים ופצעו שבעה, גנבו  האי סיני, רצחו 16 שוטרים 
ופרצו את הגבול  נפץ,  נגמ"ש ומשאית שאותה מילכדו בחומרי 

עם ישראל, בסמוך לכרם שלום. 
המשאית הממולכדת התפוצצה כשנתקעה בפילבוקס במעבר 
כרם שלום, והנגמ"ש הצליח לפרוץ את הגבול ולהמשיך לנסוע 
ידי  על  ששוגר  טיל  באמצעות  שהושמד  עד  ישראל  שטח  בתוך 
מסוק קרב וירי טנקים של צה"ל. המחבלים שהשתתפו בתקיפה 
נפץ,  בחגורות  וחגורים  קלשניקוב  ברובי  חמושים  היו  בישראל 
וכולם נהרגו בידי צה"ל. באירוע, בחסדי שמים, לא היו נפגעים 
של  הלב  תשומת  את  מיקדה  התקרית  אך  צה"ל,  כוחות  בקרב 

כוחות הביטחון למקום שעד אז נחשב לשקט יחסית. 
יומיים בלבד לאחר המתקפה בצפון סיני, פרצו קרבות קשים 
באזור בין מחבלים לצבא המצרי שהחל במבצע למיגורם. במבצע 
מצרים,  מצבא  חיילים  ומאות  משוריינים  קרב,  מסוקי  השתתפו 
כהצלחה,  שהוגדר  המבצע,  בסיני.  החמושים  אחר  מרדף  לשם 
הביא לחיסולם של 60 מחבלים בידי כוחות הביטחון המצריים, 
מספר  אירעו  השנים  במהלך  הטרור:  את  לגמרי  מיגר  לא  אך 
תקריות עם הצבא המצרי, כמו בחילופי האש שנרשמו באוקטובר 
2010 על הגבול והביאו לפציעתה של קצינה ולוחם, לפני כשנה 

וחצי נהרגו שניים במהלך ניסיון הברחה שכשל.

היסטוריה של מאבקים
בכדי להבין את יחסי הכוחות באזור, יש לחזור אחורה לקום 

המדינה. אז, בשנתה הראשונה של המדינה הצעירה, החל העימות 
מול מצרים, מה שברבות הימים יגיר דם רב משני הצדדים. 1948, 
עם הקמת המדינה, פלש הצבא המצרי לדרומה של ישראל, כחלק 
יחידות  השכנות.  ערב  מדינות  צבאות  של  מתואמת  ממתקפה 
מצריות התקדמו דרך אזור רצועת עזה והצליחו לכבוש את באר 
שבע, הגיעו עד גשר עד הלום בפאתי אשדוד וניתקו את הקשר בין 

אזור הנגב משאר הארץ. 
הר חברון  אזור  עד  להגיע  הכוחות המצרים  בהמשך, הצליחו 
כוחות  הצליחו  המלחמה  בהמשך  ירושלים.  של  הדרומי  ולאזור 
עד  הנגב  שטחי  את  וכבשו  המצרית  המתקפה  את  להדוף  צה"ל 
סיני ואל עריש. המלחמה הסתיימה בהסכם שביתת נשק שנחתם 
באי רודוס. ההסכם קבע את הגבול בין מצרים לישראל, על בסיס 
הגבולות שהתקיימו בין מדינת ישראל המנדטורית למצרים בעבר, 

למעט רצועת עזה שעברה לידי מצרים.
ישראל לפתוח בעימות  זה תורה של  8 שנים לאחר מכן, היה 
הפדאיון  בסיסי  את  לחסל  ישראל  של  רצונה  רקע  על  שהחל 
שתקפו אזרחים ישראלים. תחילה פלשה ישראל לסיני בהתקפה 
קדש.  כמבצע  לימים  שנודע  במה  וצרפת  בריטניה  עם  מתואמת 
את  לידיהן  להחזיר  היה  וצרפת  בריטניה  מדינות  של  האינטרס 
תעלת סואץ שהולאמה על ידי מצרים זמן קצר קודם לכן. תוך זמן 
קצר, ישראל כבשה את רצועת עזה וחצי האי סיני, אולם בלחץ 
כוחות  והסכימה להפרדת  נסוגה  וברית המועצות  ארצות הברית 

על בסיס קו שביתת הנשק. 
במאי  שנה.  כעשרים  רב  בקושי  שרד  הכוחות  הפרדת  הסכם 
בין ישראל למצרים, לאחר שמצרים  1967 גברה שוב המתיחות 
האו"ם  משקיפי  את  סילקה  הכוחות,  הפרדת  הסכם  את  הפרה 
מסיני ומרצועת עזה וסגרה את מיצרי טירן. במקביל החלה מצרים 
על  מתקפה  לקראת  אחרות  ערב  מדינות  עם  צבאיים  בתיאומים 
וסוריה  ירדן  מצרים,  נגד  מקדימה  במכה  פתחה  ישראל  ישראל. 
זו  במלחמה  הימים.  ששת  כמלחמת  יותר  מאוחר  שנודע  במה 

כבשה ישראל שוב את רצועת עזה וחצי האי סיני.
סוגיית השליטה הישראלית בסיני תעסיק עוד רבות את המצרים 
שראו בה צעד מסוכן. צבא מצרים שיקם וחיזק את כוחותיו ויזם 
לאורך  החמירו  אלו  תקריות  גבול.  תקריות  סואץ  תעלת  באזור 
הזמן והתפתחו לכדי מלחמת ההתשה. נאצר, הודיע על ביטולה 
שתכריע  היא  ההתשה  כי  והכריז  הצדדים  בין  האש  הפסקת  של 
שנת  עד  נמשכה  ההתשה  מלחמת  ישראל.  את  דבר  של  בסופו 
1970, אז הושגה הפסקת אש בעקבות קבלת תוכנית רוג'רס על ידי 
הצדדים. מותו של נאצר באותה שנה והחלפתו באנואר סאדאת, 
תרמו אף הם לתחושת הרגיעה בישראל שראתה בו מנהיג אפרורי.

ובשנת  הבאות,  בשנים  גם  נמשכה  בסיני  הישראלית  השליטה 

לימים  שכונתה  באזור  ביותר  הקשה  המלחמה  אירעה   ,1973
במפתיע.  ישראל  את  תקפה  מצרים  הכיפורים'.  'יום  מלחמת 
בתחילת המלחמה הצליח הצבא המצרי לצלוח את תעלת סואץ 
בהמשך  אולם  שלה,  המזרחית  הגדה  לאורך  שטחים  ולכבוש 
המלחמה הצליחו כוחות ישראלים לכבוש שטחים ממערב לתעלת 

סואץ ולכתר את הכוחות המצריים בסיני. 
המעצמות  על  שהפעילה  והלחץ  המצרית  המצוקה  אף  על 
להשגת הפסקת אש לנוכח מצבה הצבאי בסוף המלחמה, במצרים 
הוצגה המלחמה כניצחון הירואי ש"מחה את חרפת 1967". רבים 
לסאדאת  אפשרה  מצרי  כניצחון  המלחמה  תפיסת  כי  סבורים 
להתחיל במגעים עם ישראל וזאת לאחר שהחזיר את הכבוד האבוד 
הוחזר  שבו  כוחות  הפרדת  הסכם  נחתם   1974 בשנת  למצרים. 
אזור התעלה למצרים, ואשר סיים למעשה את מצב המלחמה בין 
שתי  בין  ביניים  הסכם  נחתם   1975 בספטמבר  לישראל.  מצרים 

המדינות, במסגרתו הורחבה הרצועה המצרית בסיני.

שלום מעורער
המפנה המשמעותי ביותר ביחסים בין המדינות אירע בנובמבר 
1977 עם ביקורו של נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל ונאומו 
במועצת  הכריז  שסאדאת  לאחר  התאפשר  זה  ביקור  בכנסת. 
העם המצרי על כוונתו לבקר בישראל ונענה בחיוב על ידי ראש 
אמות  את  הרעידה  זו  יוזמה  בגין.  מנחם  הישראלי  הממשלה 
הסיפים באזור, גרמה לסילוקה של מצרים מהליגה הערבית ויצרה 
נפתח  בישראל תחושה של כמעט אחרית הימים. לאחר הביקור 
 1978 בספטמבר  רבים.  קשיים  שידע  המדינות  בין  ומתן  משא 
חתמו שני הצדדים על הסכם מסגרת לשלום - הסכמי קמפ דייוויד 
על פיו תיסוג ישראל מסיני באופן מוחלט תמורת שלום מלא עם 

מצרים. 
מספר חודשים לאחר מכן, ולאחר משא ומתן סבוך, חתמו שני 
הצדדים על הסכם השלום ביניהם במרץ 1979 על מדשאות הבית 
הלבן בוושינגטון. במסגרת הסכם זה התחייבה ישראל לסגת מכל 
שטח סיני )המצרים לא דרשו את רצועת עזה ונפתח משא מתן על 
הישראליים  היישובים  את  ולהרוס  לפלסטינים(  אוטונומיה  מתן 
שהיו קיימים שם ובראשם העיר ימית, תוך 3 שנים. לאחר הנסיגה 
המצרים  לידי  עריש  אל  והעברת  מסיני  הראשונית  הישראלית 
שגרירויות  נפתחו  המדינות:  בין  הנורמליזציה  בתהליך  הוחל 

הדדיות והחלה הפעלת טיסות בין המדינות.
ניכרה  בין המנהיגים בשני המדינות,  אלא שלמרות האידיליה 
השלום  להסכם  המצרים  האזרחים  בקרב  מאוד  עזה  התנגדות 

הולך בין הטיפות. השגריר הישראלי במצרים, דוד גוברין
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החברים  את  מתוכם  הוציאו  המקצועיים  הארגונים  ומרבית 
החריפה  התנגדותם  בלטה  כן  כמו  ישראל.  עם  קשרים  שקיימו 
של האחים המוסלמים במצרים להסכם. השיא היה בשלהי שנת 
1981, אז ספג ההסכם מכה אנושה כאשר הנשיא סאדאת נרצח 
על ידי אנשי הג'יהאד האסלאמי המצרי שהתנגד להסכם השלום. 
התחייבויותיה  את  במלואם  ישראל  מילאה  הרצח,  אף  על 
בהסכם ושנתיים לאחר מכן, נהרסה העיר ימית לחלוטין ואחרון 
מובארק,  חוסני  החדש  מצרים  נשיא  סיני.  את  עזב  הישראלים 
התקשר לבגין והביע את הערכתו על הביצוע המדוקדק של הסכם 
השלום. למרות הנסיגה המלאה, תוך זמן קצר החלו היחסים בין 
 .1982 בשנת  הגליל  שלום  מבצע  פרוץ  עם  להידרדר  המדינות 
מצרים מיהרה להחזיר את השגריר שלה בתל אביב לקהיר ופעלה 
נמרצות לבידודה של ישראל בעולם. בשנים הבאות, מספר אירועי 
טרור בשגרירות ישראל בקהיר, קיררו עוד יותר את היחסים בין 

המדינות.

דעת קהל אנטישמית
המדינות,  ביחסי  ממש  של  שינוי  התחולל  לא  היום  ועד  מאז 
עם  שנים,  מספר  לפני  שהתרחשו  השלטון  חילופי  לאחר  אף 
הדחתו של נשיא מצרים חוסני מובארק. השיא בקרירות היחסים 
ובשנאת הרחוב המצרי לישראל היה בשנת 2011, אז התרחשה 
תקיפת בניין שגרירות ישראל במצרים, במהלכה תקף ההמון את 
הבניין והשתלט עליו, תוך שהוא בוזז את תכולת חלק ממשרדי 
בסכנה  עמדו  בשגרירות  הישראלים  המאבטחים  השגרירות. 
וחולצו בידי הצבא המצרי לאחר לחצים אמריקניים על השלטון 
עובדי  השגריר,  לישראל  הוחזרו  כך  בעקבות  המצרי.  הצבאי 
השגרירות ובני משפחותיהם. סגן השגריר נותר כנציג הדיפלומטי 

היחיד של ישראל במצרים. 
לפני מספר חודשים, שוב באה לידי ביטוי יחסם של המצרים 
לישראל. היה זה כאשר חבר פרלמנט מצרי בשם תאופיק עוכאשה, 
אירח את השגריר הישראלי בביתו והושעה לכל המושב הנוכחי. 
פרלמנט  חבר  מצד  עליו  נעל  להשלכת  הובילה  אף  הפגישה 
מ-595 חברי הפרלמנט תמכו בהרחקה,  מ-467  פחות  לא  אחר. 
נתן  הפרלמנט  "חבר  נמנעו.  או  הצביעו  לא  והיתר  התנגדו   17
הבטחות כשאין לו סמכות או מעמד חוקי לדבר בשם המדינה", 
בנושא  הפרלמנט  את  עדכן  לא  "הוא  החקירה.  ועדת  יו"ר  אמר 
א-נהדה  סכר  פרויקט  את  העמיד  הוא  הלאומי.  בביטחון  ופגע 

שבנילוס בפני סכנה ופגע ביחסים עם המדינות השכנות".
לצד זאת, יו"ר הפרלמנט המצרי הדוקטור עלי עבד אל-עאל, 
מיהר להבהיר בישיבה שדנה בעניינו של עוכאשה כי הפרלמנט 
מכבד את הסכם השלום עם ישראל כמו שהוא מכבד את ההסכמים 
והאמנות הבינלאומיות שחתומה עליהן מצרים. "המדינה המצרית 
עשתה את השלום הזה", אמר. "אנחנו מכבדים את השגרירויות 
של  עצמה  הפגישה  על  מדברים  לא  אנחנו  במצרים.  שנמצאות 
בעניינים הקשורים  דנים  אנחנו  חבר הפרלמנט עם שגריר, אלא 
לביטחון הלאומי שחבר הפרלמנט עסק בהם במהלך הפגישה עם 

המדינה הזו".

דיפלומטיות זהירה
הסכסוך  על  במו"מ  לפתוח  א-סיסי  מצרים  נשיא  של  קריאתו 
על  המלמדים  הקלעים,  מאחורי  המגעים  את  חשפה  הפלסטיני, 
א-סיסי.  שבנשיאות  למצרים  ישראל  בין  ביחסים  התחממות 
גולד,  דורי  של  וגלוי  רשמי  ביקור  קדם  א-סיסי  של  לקריאתו 
את  גולד  חנך  הביקור  במהלך  בקהיר.  החוץ,  משרד  מנכ"ל  אז 
שגרירות ישראל ותקע מזוזה. במקביל, שוחרר גם עודה טראבין, 

ערבי שהורשע בריגול למען ישראל וישב בכלא המצרי 15 שנה. 
ואם לא די בכל אלו, מונה שגריר מצרי חדש אחרי שלוש שנות 
היעדרות. לפני מספר חודשים, אף נפגש השגריר החדש עם ראש 

הממשלה נתניהו. 
לשתי  משותפים  הביטחוניים  האינטרסים  כי  היא  ההבנה 
המדינות. בסיני מתחזק הסניף המקומי של דאעש, וברצועת עזה 
שמצדו  המצרי  הצבא  כנגד  פעולותיו  את  חמאס  ארגון  מחריף 

עושה הכל להצר את צעדיו ולהחריב את מנהרותיו. 
אלא שהסוגיה המרכזית עמה מתמודדים היא היחס של הרחוב 
עוין בשל הסוגיה הפלסטינית  המצרי לישראל, הממשיך להיות 
אמר  לאחרונה  בראיון  להתפשר.  מוכנים  לא  התושבים  עליה 
היה   - יכול  היה  כי אם  גוברין,  דוד  השגריר הישראלי במצרים, 
מה  קהיר,  ברחובות  לבדו  ומטייל  המאובטח  הבית  יוצא משער 
תושבי  רוחשים  לו  העזה  המשטמה  בשל  ריאלי  לא  שכאמור 
גוברין כי  האזור. בראיון, שהתקיים בבית השגריר בקהיר, אמר 
היחסים  את  לחזק  מישורים:  בכמה  לפעול  מתכוונים  "אנחנו 

הכלכליים, המסחריים והחקלאיים; כמו גם לחזק את הקשרים עם 
החברה האזרחית במצרים".

גורמי  מצד  האתגרים  מול  הביטחון  סוגיית  את  הזכיר  גוברין 
אתגר  בפנינו  "עומד  ומצרים,  ישראל  שותפים  לה  סוגיה  טרור. 
נושאים  אלו  בטרור.  ומאבק  יציבות  על  שמירה  של  משותף 
וחלק  שותף  להיות  מאד  שמח  ואני  המדינות,  לשתי  שחשובים 
בינינו".  הפעולה  לשיתוף  ותורמת  שמחזקת  היחסים  ממערכת 
לדבריו, "הייתי בתפקיד דיפלומטי במצרים בשנות ה-90, והייתי 
חברות,  של  מנכ"לים  שרים,  ביקורי  ענפה:  מאד  לפעילות  עד 
עיתונאים וגורמים נוספים. אנחנו מקווים שנגיע לאותה רמה של 

ביקורים הדדיים לטובת שתי המדינות".
מול  הקשה  לאתגר  ושוב  שוב  התייחס  הוא  הריאיון  במהלך 
להביא  "צריך  כי  ואמר  לישראל  המצרית  החברה  של  יחסה 
בחשבון שבמשך שנים ישראל ומצרים היו ביחסי עימות, והדבר 
דורות.  נמשכים  שלפעמים  בתהליכים  מדובר  זמן.  לוקח  הזה 
מתכוונים  אנחנו  האחר.  להכרת  וכמובן  לשלום  בחינוך  מדובר 
במסגרת הזאת לפנות לגורמים שונים ומגוונים במצרים, על מנת 
שיכירו את ישראל לא רק בהקשר של הסכסוך הישראלי ערבי - 

אלא גם בהיבטים אחרים". 
בחודש  בישראל  שוכרי  סאמח  המצרי  החוץ  שר  של  ביקורו 
יולי השנה, הוסיף במידה רבה לאופטימיות בין הצדדים המקווים 
להשיב את היחסים לקדמותם. אבי יששכרוף, פרשן צבאי בכיר, 
טוען כי עבור מצרים, המלחמה המתנהלת בחצי האי סיני נגד תאי 

ארגון "המדינה האסלאמית" )דאעש(, הפכה את ישראל לשותפה 
כניסה  לאשר  שמוכנה  כזו  האסלאמי,  בטרור  במלחמה  קריטית 
של כוחות צבא מצרי לחצי האי. "גם מבחינת המדינות הסוניות 
האחרות באזור, המאבק בטרור הסוני הקיצוני הוא נדבך מרכזי 
באינטרסים המשותפים עם ישראל. עבור ערב הסעודית מתקיים 
כאן שיקול נוסף - האיום האיראני המרחף על האזור – שהפך את 

ריאד וירושלים לבעלות אינטרס משותף".
בראש  עומדת  אינה  הפלסטינית,  הסוגייה  יששכרוף,  לדברי 
סדר העדיפויות של המדינות, אלא דווקא זו הביטחונית. "הנשיא 
בישראל,  הפוליטית  בזירה  עוקב מקרוב אחר המתרחש  א-סיסי 
הישראלי  הציבור  בקרב  הרווחת  העוינת  הגישה  את  מבין  והוא 
ובתמים  באמת  מאמין  גם  הוא  זאת,  עם  הפלסטינים.  כלפי 
שלנוכח התדמית החיובית כל כך שממנה הוא עצמו נהנה בציבור 
בדבר  הישראלים  את  לשכנע  היכולת  את  בידיו  יש  הישראלי, 

נחיצות תהליך מדיני עם הפלסטינים".


יחסיםמחממים

המטרה: יחסים תקינים. השגריר המצרי בישראל עם נתניהו

הביא לפריצת דרך. א-סיסי עם ג'ון קרי
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עשרות שנים היו סבורים בכירי החוקרים כי במדינת קמבודיה לא 
התקיימו חיים פעילים בתקופות קדומות  מחקר שפרסם ד"ר 
דמיאן אוונס, הכה בהלם את עולם המדע: באמצעות טכנולוגיה 
  חדשנית חשף אוונס ערים קדומות שלא היה ידוע על קיומן

הדובדבן שבקצפת: אחד הממצאים לגבי אתר תיירות ידוע בעיר 
המרכזית, מערער את הנחות היסוד של החוקרים ומטיל סימן 

שאלה גדול על שיטת המחקר הארכיאולוגי השולטת במקומות 
רבים בעולם  ברוך ברגמן נכנס לעובי הקורה, וניסה להבין את 

ההיסטוריה של המדינה שנחשבה בעבר לאימפריה החזקה בעולם

ברוך ברגמן

האבודה
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הייתה  נרגש.  היה  אוונס  דמיאן  ד"ר 
הזהב  ערי  חשיפת  חייו:  תגלית  זו 
ארכיאולוג  אוונס,  בקמבודיה. 
במקצועו, פרסם באותו יום מחקר 
להערכות  בניגוד  כי  המוכיח 
קיימות  היו  בקמבודיה  החוקרים, 
הביניים.  בימי  גם  גדולות  ערים 
מתחת  שלמות  ערים  "גילינו 
שקיימות  ידע  לא  שאיש  ליערות, 
שנערך  חגיגי  בכינוס  אוונס  אמר  שם", 

ם  ש כך. במהלך הכינוס אמר אוונס כי "טכנולוגיית ל
לייזר מוטסת חשפה את הערים", שהן בנות 900 עד 1,400 שנה.

שעברה  בשנה  שנלקחו  הלייזר  לבדיקות  שנחשפו  מומחים 
שנעשה  ביותר  הגדול  האווירי  הארכיאולוגי  המחקר  במסגרת 
בעולם, על פני שטח של 1,901 קמ"ר - מעידות כי ערי הענק, 
את  יחדיו  הרכיבו  בצפיפות,  הנראה  ככל  מיושבות  שהיו 
בשיאן  כשהיו  הארץ  כדור  פני  על  ביותר  הגדולה  האימפריה 

במאה ה-12.
למחקר שהתפרסם בחודשים האחרונים על ידי הארכיאולוג 
האוסטרלי, קדם מחקר נוסף בשנת 2012, המחקר משנת 2012 
ידוע  היה  לא  ראשיות שקיומם  דרכים  הכולל  עירוני  נוף  חשף 
סוואי.  קומפונג  קאן  פראה  במתחם  חבויים  היו  המבנים  כלל. 
האדמה  לפני  מתחת  כי  ההשערות  את  איששו  הממצאים 

מסתתרות עדויות לעיר עתיקה. אולם רק לאחר ניתוח הממצאים 
"ב-2012  העיר.  של  היקפה  התברר  ב-2015  במחקר  שהתגלו 
שבפסגת  מהנדרפארווטה  האבודה  מהעיר  חלק  רק  חשפנו 
השטח,  כל  את  חשפנו  "הפעם  אוונס,  אמר  פנום-קולן",  הר 
וגילינו שמדובר באזור עצום, בגודלה של פנום פן )עיר הבירה 

בקמבודיה(".
שנים  מאות  שנבנו  משוכללות  מים  תשתיות  חשף  המחקר 
לפני התקופה בה מדענים העריכו כי הטכנולוגיה הומצאה, מה 
צפויים  הממצאים  בנושא.  הקודמות  בהנחותיהם  ספק  שמטיל 
להוביל לבחינה מחדש של תיאוריות לגבי התפתחות האימפריה 
ה-15,  במאה  לחורבנה  ועד  ה-9  במאה  מראשיתה  הקמרית, 

ותפקידם של שינויי האקלים וניהול מערכות המים בתהליך זה.
חדשות  תובנות  כמה  גם  מספקות  התגליות  אוונס,  לדברי 
של  מרכזיה  שכנו  בו  האזור  אנגקור,  דעיכת  על  ומרתקות 
פלישת  בעקבות  שלפיה  תיאוריה  "ישנה  הקמרית.  האימפריה 
לפי המחקר,  זה לא קרה.  דרומה, אך  נמלטו  כולם  התאילנדים 
אין כל ערים שאליהן הם נמלטו. הדבר מטיל בספק את כל מה 

שחשבנו על קריסת אנגקור".

נדדו באזורים שונים
בכדי להבין את חשיבות תוצאות המחקר, ואת השלכותיהם, 
מולדתם  הייתה  קמבודיה  מדינת  אז  בזמן.  אחורה  ללכת  יש 
של בני העם הקמרי שהיא גם היום הקבוצה האתנית העיקרית 
במדינה. הכרך הנסתר שנחשף בחפירות, מגלה למעשה את עיר 

הבירה של האיפריה הקמרית.
בני העם הקמרי, שנקרא גם 'חא-מר', החלו להתיישב בדרום 
בתקופות  עוד  שונים.  מאזורים  נודדים  שהם  תוך  אסיה,  מזרח 
תחילת  כי  סבורים  החוקרים  מרבית  ההיסטוריה.  מוקדמות של 
התיישבותם באזור דרום מזרח אסיה אירעה עוד לפני כ-3,000 
שנה, ומוקדם בהרבה לפני התיישבותו באזור של העם התאילנדי 
שכיום מאכלס את מה שהייתה הטריטוריה האוסטרו-אסייאתית. 

קיימת מחלוקת באשר לסיבה להגעתם לדרום מזרח אסיה, אך 
הסברה הנפוצה היא כי הם נדחקו לאזור זה לאור פלישתם של 

עמים סינו-טיבטיים מהצפון. 
של  להיסטוריה  למעשה  מקבילה  החמר  של  ההיסטוריה 
קמבודיה. כמו עמים אחרים בסביבתם, גם החמר היו מושפעים 
אימוץ  תוך  וסרי-לנקה,  מהודו  בעיקר  רוח,  ומאנשי  מסוחרים 
חלקים נרחבים מהדת, המדע, המנהגים והשפה שלהם. למרות 
שהממלכות הקמבודיות עלו ונפלו לסירוגין ואף נעלמו לבסוף, 
חותם  הותירה  מאבן  ארמונות  להקמת  הקמבודית  החיבה 

היסטורי בדמות מבנים מפוארים הקיימים ממש עד לימינו.
את  שהביא  זה  היה   ,)802-830( השני  ג'איאווארמן  המלך 
האנגקורית,  לאימפריה  היסודות  את  והניח  לגדולתה  קמבודיה 
על  רבות  מגלים  ששרידהן  שונות  בירה  ערי  שלוש  הקמת  תוך 
1002- בשנים  )שלט  הראשון  סוריאווארמן  המלך  תקופתו. 

את  הפנה  ולאחריה  ארוכה,  אזרחים  במלחמת  ניצח   )1050
שהיום  )היכן  דוורווטי  ממלכת  את  ושעבד  מזרחה  כוחותיו 
נמצאת תאילנד(. כפועל יוצא מכך, הוא שלט על חלקים נרחבים 
גם חלקו הצפוני של חצי  כמו  ולאוס,  הן תאילנד  ממה שהיום 
האי המלאי. תקופה זו, במהלכה הוקם גם מקדש אנגקור וואט 

נחשבת לשיאה של תרבות החמר.

תור הזהב הקמבודי
עם  ההיסטוריה, התמודד העם הקמרי מספר פעמים  במהלך 
במאה  כבר  בנחלותיו.  זרים  עמים  ושליטת  לשטחו  פלישות 
ממלכה  פונאן,  בשם  זרה  מממלכה  חלק  קמבודיה  הייתה  ה-1 
הודית  השפעה  הייתה  בממלכה  אסיה.  מזרח  בדרום  גדולה 
חזקה )לפי גרסאות מסוימות היא אף נוסדה בידי הודים(. פונאן 
הייתה היחידה הכלכלית הגדולה הראשונה בדרום-מזרח אסיה. 

כלכלתה התבססה בין היתר על נהר שנקרא 'המקונג'. 
מאות שנים לאחר מכן, במאה ה-6, הצליחו בני העם הקמרי 
ממלכת  את  ולהקים  פונאן,  ממלכת  עול  את  מעליהם  להשיל 
צ'נלה. בתחילה הייתה זו מדינת חסות של פונאן, בהמשך עמדה 
צמחה  לספירה(   802( ולבסוף  נפרדת,  כממלכה  עצמה  בפני 
מתוכה האימפריה הקמרית שבלעה את ממלכת פונאן המקורית 
ושלטה באזורים נרחבים המשתרעים על פני קמבודיה, וייטנאם, 

לאוס, תאילנד ומיאנמר של היום. 
התשיעית,  במאה  החל  הקמרית  התרבות  של  הזהב  תור 
ונמשך עד המאה השלוש עשרה. בשנת 900 לספירה ייסד המלך 
יאסובארמו את העיר "אנגקור", שהייתה בירת ממלכת קמבוג'ה 
אחד  היא  אנגקור  שמה.  את  המודרנית  לקמבודיה  נתנה  אשר 
מעוטרים  מפוארים  מקדשים  של  עיר  העתיק,  העולם  מפלאי 
בפיתוחי קיר, הנחשבת לאחת היצירות הגרנדיוזיות שיצר האדם.

תחת שלטון המלך ג'איואראמן השביעי )בין 1181 ל-1218( 
היצירה  ולשיא  השפעתה  לשיא  קמבוג'ה  ממלכת  הגיעה 
שקיעה  של  תהליך  החל  המלך  של  מותו  לאחר  התרבותית. 
הדרגתית. גורמיו העיקריים היו התוקפנות של העמים השכנים 
שושלתיים,  סכסוכים  סיאם(,  או  תאילנד,  עמי  )במיוחד 
המסובכת  ההשקיה  מערכת  של  ההדרגתית  וההידרדרות 
של  הכלכלי  בסיסה  היה  אשר  האורז,  יבול  את  שהבטיחה 

הממלכה
על  עשרה,  השלוש  במאה  החלו  התאילנדיות  הפלישות 
מצבה  השתנה  ב-1350  באיוטהאיה.  שמרכזה  הממלכה  ידי 
האסטרטגי של הממלכה הקמבודית לרעה, עת אוחדה תאילנד 

בין המאה ה-15 והמאה 
ה-19, חוותה קמבודיה 

תקופה של שקיעה ממושכת 
ואובדן טריטוריה הדרגתי. 
קמבודיה נהנתה מתקופה 
קצרה של פריחה במאה 

ה-16, כאשר מלכיה, אשר 
בנו את בירותיהם באזור דרום 
מזרח הממלכה, שבו זורם נהר 

המקונג, קידמו את המסחר 
באזורים אחרים של אסיה. 

בשנת 1533 הגיעו לראשונה 
מיסיונרים פורטוגזים לארץ, 

והקימו בה מיסיון, ומאז זכתה 
קמבודיה לנוכחות פורטוגזית 
וספרדית קבועה על אדמתה

" החוקר ד"ר דמיאן אוונס באיזור בו נמצאו הממצאים
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שנת  עד  שרדה  אנגקור  ממלכת  אך  אחד,  מרכזי  שלטון  תחת 
והמלך  אנגקור,  העיר  את  כבשו  התאילנדים  כאשר   ,1431
לראשונה  פן  פנום  נהייתה  אז  המדינה.  לדרום  נמלט  הקמבודי 

לבירה.
בין המאה ה-15 והמאה ה-19, חוותה קמבודיה תקופה של 
נהנתה  קמבודיה  הדרגתי.  טריטוריה  ואובדן  ממושכת  שקיעה 
אשר  מלכיה,  כאשר  ה-16,  במאה  פריחה  של  קצרה  מתקופה 
נהר  זורם  בירותיהם באזור דרום מזרח הממלכה, שבו  בנו את 
בשנת  אסיה.  של  אחרים  באזורים  המסחר  את  קידמו  המקונג, 
והקימו  לארץ,  פורטוגזים  מיסיונרים  לראשונה  הגיעו   1533
בה מיסיון, ומאז זכתה קמבודיה לנוכחות פורטוגזית וספרדית 

קבועה על אדמתה.
בשנת 1594 כבשו התאים את ממלכת לובק כפי שנקראה עתה 
קמבודיה. הכיבוש סימן את שקיעתה של קמבודיה העצמאית, 
והפיכתה לכלי משחק במאבקי כוח באזור דרום מזרח אסיה בין 
סיאם )כפי שנקראה אז תאילנד( ווייטנאם. וייטנאם סיפחה את 
איבדה  וקמבודיה  ה-17,  במאה  המקונג  נהר  של  הדלתא  אזור 
ב-1786  לים.  המוצא  ואת  ביותר  העשירות  נחלותיה  את  בכך 
ניתן היה לומר כי סיאם השתלטה על כל קמבודיה והפכה אותה 

לארץ חסות.

תחת שלטון צרפתי
יחסי  על  היום  עד  המשפיעים  המשמעותיים  השינויים 
אז  ה-19.  המאה  של  החמישים  בשנות  אירעו  באזור,  הכוחות 
החלה נוכחות צרפתית גוברת במדינה. בשנת 1863 חתם המלך 
הפכה  קמבודיה  ולמעשה  צרפת,  עם  לסחר  הסכם  על  נורודום 
לגלוי  הצרפתי  השלטון  הפך  בהדרגה  צרפתי.  לפרוטקטורט 
ומפורש יותר. בשנת 1918 אירעה מרידה כנגד השלטון הצרפתי 
והסתיימה בכך שהמלך הורה למורדים להניח את נשקם מחשש 

לקריסת הממלכה במידה והצרפתים לא ישלטו במקום. 
את  לנהל  צרפת  המשיכה  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך 
יפנים  צבאיים  כוחות  כאשר  יפן,  של  בהסכמתה  קמבודיה 
קמבודיה  אשר  הצרפתית"  סין  "הודו  הקרויה  בטריטוריה  חנו 
הצעיר  המלך  לשלטון  עלה   1941 בשנת  ממנה.  חלק  הייתה 
נורודום סיהאנוק אשר תהיה לו השפעה מכרעת על גורלה של 

קמבודיה בשישים השנים הבאות. בשנת 1945 ידעה קמבודיה 
תקופה חולפת של עצמאות, כאשר כוחות יפן וצרפת נסוגו מן 
הממלכה, וכוחות בעלות הברית טרם נכנסו אליה. לאחר ששבו 
על  ומתן  במשא  סיהאנוק  החל  בקמבודיה,  לשלוט  הצרפתים 
שמאליים  קולות  לאזן  מנת  על  וזאת  קמבודיה,  של  עצמאותה 

ורפובליקנים בארצו. 
במאי 1947, שנה טרם הקמת מדינת ישראל, הוכרז על חוקה 
חדשה לקמבודיה, אשר הוכרזה כמלוכה ובה התקיימה אספה 
הצרפתי.  בנוסח  כלפיה,  האחראית  וממשלה  נבחרת  לאומית 
השלטון  כנגד  שנוהלה  המלחמה  לאור   ,1953 באוקטובר 
הצרפתי בדרום מזרח אסיה, הושג הסכם חלקי. סיהאנוק הכריז 
על עצמאות וחזר כמנצח לבירה פנום פן. בה בעת נוהלה לחימה 
)כוחות  וייטנאמים  כוחות  כנגד  והצרפתים  הקמבודים  ידי  על 
הוייט מין( אשר ניסו לחדור לממלכה ולהקים בה בסיסים. ב-2 
במרץ 1955 התפטר סיהאנוק מן המלוכה לטובת אביו, נורודום 
ברוב  זכתה  אשר  פוליטית,  מפלגה  הקים  אך  סוראמאריט, 

בבחירות לפרלמנט באותה השנה.

"הממצאים הארכיאולוגיים 
החשובים ביותר"

הממצאים החדשים במחקר שערך אוונס, מפריכים לכאורה לא 
מעט מן ההנחות שרווחו לגבי ההיסטוריה של המדינה. מומחים 
בעולם הארכיאולוגי מסכימים עם הממצאים ויש ארכיאולוגיים 

הטוענים כי אלו החשובים ביותר בשנים האחרונות.
ייל ואחד  מייקל קו, פרופסור לאנתרופולוגיה באוניברסיטת 
אנגקור  באימפריית  המתמחה  בעולם  החשובים  החוקרים 
האוויריות  הלייזר  "קרני  כי  אמר  החמרית,  ובציוויליזציה 
מסמנות את ההתקדמות הגדולה ביותר שלנו מזה 50 או אפילו 
לציוויליזציה העתיקה  בנוגע  לידע האנושי  מאה שנה, שסייעו 
של אנגקור. ראיתי את אנגקור בפעם הראשונה ב-1954, כאשר 
שוטטתי בין הארמונות המזהירים, אך לא היה דבר שדיווח לנו 
מי חי בעיר, היכן חיו, וכיצד תרבות מדהימה כזו תמכה בקיומה. 
עבור המבקר בה, אנגקור לא היתה דבר מלבד מקדשים ואורז".

צ'ארלס היין, פרופסור חוקר באוניברסיטת אוטגו דנידין בניו 
זילנד, סיפר כי ביקר בכל האתרים המוזכרים, "באופן אישי, זה 
נפלא להיחשף לתגליות חדשות כמו אלה. מבחינה רגשית, אני 
המום. מבחינה אינטלקטואלית, אני מסוקרן". גם דוד צ'נדלר, 
פרופסור באוניברסיטת מונאש במלבורן, אוסטרליה, המומחה 
מספר  של  ומחברם  הקמבודית  ההיסטוריה  על  ביותר  הגדול 
המרתקת",  "העבודה  בזכות  כי  אמר  בנושא,  ומאמרים  ספרים 

זוכים אוונס ושותפיו "לשכתב את ההיסטוריה". 
לאנשים  המדינה  את  תפתח  התגלית  לדעתו  כי  אמר  צ'נדלר 
רבים המעוניינים לדעת יותר על תרבות הממלכה. ימי פריחתה 
וקריסתה. "זה ייקח זמן לממצאים להיכנס לתוך ספרי הדרכה, 
מדריכי טיולים, וספרי היסטוריה שיוצאים לאור," אמר צ'נדלר. 
דוד קייל, ארכיאולוג ואנתרופולוג אקולוגי העוסק בפרויקטים 
מהפכת  חוללו  הסקר  "תוצאות  כי  אומר  קדומות  ערים  לחקר 

ההבנה והגישות שלנו. אי אפשר שלא להתרגש".
בדרום  המנהלים  במועצת  יושב  אשר  שארוק  פיטר  ד"ר 
ללימודי  לונדון  אוניברסיטת  של  הספר  בבית  אסיה  מזרח 
אומר  ארוך עשורים לקמבודיה,  לו קשר  ויש  ואפריקה  המזרח 
אוכלוסיות  של  לראשונה  ברורים  "נתונים  הראו  הממצאים  כי 
צפופה שהתיישבה בתוך ומסביב לארמונות הקמרים העתיקים. 
זה נוף עירוני וכפרי, המקושר ע"י רשת כבישים תעלה, לפי מה 
זו האימפריה הגדולה בעולם במאה  הייתה  נראה עכשיו,  שזה 

ה 12-".
ד"ר מרטין פולקיאורן, עמית מחקר במחלקה לארכיאולוגיה 
באוניברסיטת פלינדרס מעריך כי הממצאים יעסיקו את החוקרים 
החיים  אודות  המחקר  יושלם  אז   ,2019 לשנת  עד  לפחות 
שהתנהלו במקום לפני אלפי שנים. "הנטישה של אנגקור הוא 
בין האירועים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של אסיה דרום 
מזרח, אבל אין לנו תאריך מדויק של האירוע," אמר פולקיאורן, 
"באמצעות טכנולוגיית החפירות בבירות קמבודיה, נוכל לקבוע 
ולהבין מתי התרחשה סופה של  נעו דרומה  מתי מלכי אנגקור 

אנגקור".
עכשיו ההערכה היא כי בעקבות הגילויים המשמעותיים, יגדל 

מספר המבקרים במדינה במאות אחוזים.
 

האבודה
מרבית החוקרים סבורים כי 

תחילת התיישבותם באזור דרום 
מזרח אסיה אירעה עוד לפני 

כ-3,000 שנה, ומוקדם בהרבה 
לפני התיישבותו באזור של העם 
התאילנדי שכיום מאכלס את מה 

שהייתה הטריטוריה האוסטרו-
אסייאתית. קיימת מחלוקת 

באשר לסיבה להגעתם לדרום 
מזרח אסיה, אך הסברה הנפוצה 

היא כי הם נדחקו לאזור זה 
לאור פלישתם של עמים סינו-

"טיבטיים מהצפון
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"כי בא השמש"

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

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

שאלה:
רבינו  כשיטת  השבת  צאת  לעניין  להחמיר  ראוי  האם 

תם? 
תשובה:

והמסובכים  הקשים  הנושאים  אחד  הוא  זה  נושא 
והאחרונים,  הראשונים  רבותינו  ובדברי  הש"ס  בסוגיות 
דוד  רבי  הגדול  הגאון  אאמו"ר  בכוונת  ובס"ד  ובעזה"י 
השנה  יום  לקראת  בקרוב  לאור  להוציא  שליט"א,  יוסף 
הסבא  הדור,  פוסק  הגדול  רבינו  של  לפטירתו  השלישי 
גדול שידון  זצוק"ל, קובץ  יוסף  רבי עובדיה  קדישא מרן 
בנושאים אלה בשם "כי בא השמש", ויאסוף ויברר סוגיות 
הש"ס ושיטות הראשונים והאחרונים בעניינים אלו, ונביא 
כאן בקצרה כמה מעיקרי המסקנות המבוארות בקובץ זה.

עם  מיד  מתחיל  אינו  השמשות  שבין  תם  רבינו  שיטת 
שקיעת השמש כשמתכסה השמש מן העין, אלא ישנן שתי 
השמש  שמתכסה  מיד  היא  הראשונה  השקיעה  שקיעות, 
זמן  ונמשך  הוא,  גמור  יום  עדיין  ובאותה שעה  העין,  מן 
זה עד שייעור מהלך שלושה מיל ורבע, )דהיינו חמישים 
שמונה  המיל  מהלך  חשבון  לפי  וחצי,  דקות  ושמוחנה 
עשרה דקות(, ואז הוא זמן שקיעה שניה, ומתחיל זמן בין 
שלשות  מהלך  כשיעור  השמשות   בין  ונמשך  השמשות, 
מכן  ולאחר  וחצי(  דקות  עשרה  שלוש  )דהיינו  מיל  רבעי 
דקות  ושתים  שבעים  כעבור  דהיינו  הכוכבים,  צאת  הוא 
מזמן השקיעה הראשונה. וכשיטה זו של רבינו תם הסכימו 

רוב רבותינו הראשונים.
עם  מיד  מתחיל  השמשות  שבין  הגאונים  שיטת  אולם 
שקיעת השמש כשמסתיימת ירידת  גלגל השמש מן האופק 
ואינו נראה יותר לעין, ונמשך כשיעור מהלך שלושת רבעי 
מיל )דהיינו שלוש עשרה דקות וחצי( ולאחר מכן הוא זמן 

צאת הכוכבים.
כשיטת  ב'(  סעיף  רסא  )סימן  ערוך  השולחן  מרן  דעת 
רבינו תם, בין להקל ובין להחמיר. ויש מהאחרונים שרצו 
כשיטת  ופסק  זה  בדין  בו  חזר  ערוך   שהשולחן  לומר 
השולחן  שדעת  ובוודאי  נכונים,  דבריהם  ואין  הגאונים 

ערוך מתחילה ועד סוף כדעת רבינו תם. 
אולם בזמנינו מנהג כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם 
שבת  עליהם  ומבלים  הגאונים,  כדעת  שבת  ערב  לעניין 
קודם שקיעת החמה בעוד השמש על הארץ. וכן הסכימו 
רבים מרבותינו האחרונים, שהלכה כשיטת הגאונים, ושכן 
ערב  לעניין  להורות  יש  שכן  ובוודאי  כשיטתם,  המנהג 
שבת, שאסור לעשות מלאכה אחר שקיעת החמה, וצריך 

לקבל עליו שבת בעוד השמש על הארץ.
אמנם לענין מוצאי שבת, וכן לענין מוצאי יום הכיפורים 
ומוצאי ימים טובים, אף על פי שמנהג ישראל בכל מקומות 
מושבותיהם ששיטת הגאונים אף לענין מוצאי שבת, ומי 
מכל  בידו,  למחות  אין  תם  רבינו  לשיטת  חושש  שאינו 
ומרן השלחן  רבותינו הראשונים  רוב  מכיון שדעת  מקום 
ויש  תם,  רבינו  כדעת  האחרונים  מרבותינו  ורבים  ערוך 
תם,  רבינו  כשיטת  במקומם  שנהגו  שהעידו  מהאחרונים 
לכן ראוי ונכון מאד לכל ירא שמים להחמיר במוצאי שבת 
כשיטת רבינו תם, ולא לעשות מלאכה עד כעבור שבעים 
ושתים דקות משקיעת החמה, ועל כל פנים ראוי להחמיר 

בזה במלאכות האסורות מן התורה.
תם,  רבינו  כשיטת  שבת  מוצאי  בכל  להחמיר  הנוהגים 
ראוי שינהגו כן אף במוצאי שבת חנוכה, ולא ידליקו נרות 

חנוכה עד שיגיע זמן צאת השבת כפי שיטת רבינו תם.

ראוי  האר"י,  רבינו  כדעת  דבר  בכל  הנוהגים  אף 
שיחמירו כשיטת רבינו תם, כי מפשט דברי האר"י בספר 
שער הכוונות, נראה שסובר כשיטת רבינו תם. ואמנם לפי 
מה שכתב הבן איש חי לפרש בדבריו, אין ראיה מדבריו 
שסובר כן, ומכל מקום גם לפי פירוש הבן איש חי לפרש 
בדבריו, אין ראיה מדבריו שסובר כן, ומכל מקום גם לפי 
לומר  ברורה  ראיה  אין  האר"י  בדעת  חי  איש  הבן  פירוש 

שסובר כשיטת הגאונים ודלא כרבינו תם.
לשיטת  בין  השמשות,  בין  לענין  לעיל  האמור  הזמן 
הגאונים ובין לשיטת רבינו תם, הוא בשעות זמניות, ומה 
שנקטו זמן שלש עשרה דקות וחצי ושבעים ושתים דקות 
בימי  )דהיינו  שוים,  והלילה  היום  שבהם  הימים  לפי  הם 
ניסן ובימי תשרי בארץ ישראל(, אבל בימים שבהם שעות 

היום ארוכות יותר משעות הלילה, דהיינו בימי הקיץ, יהיה 
ובימים שבהם שעות היום  יותר,  זמן בין השמשות ארוך 
קצרות יותר משעות הלילה, דהיינו בימי החורף, יהיה זמן 

בין השמשות קצר יותר.
האחרונים,  רבותינו  מגדולי  וכמה  הגר"א  רבינו  לדעת 
הזמנים האמורים לעיל הנם לפי אופק ארץ ישראל ובבל 
במדינות  אבל  המשוה,  לקו  קרובות  שהם  וסביבותיהם, 
הנוטות לצד צפון, כגון מדינות צפון אירופה ומדינות צפון 
לפי  יותר  הרבה  השמשות  בין  זמן  יהיה  הברית,  ארצות 
שהיום  ותשרי  ניסן  בימי  ואף  ומקום,  מקום  בכל  האופק 
לפי האופק,  יותר  ארוכים  אלו  זמנים  יהיו  והלילה שוים, 
ואפילו בימי החורף במדינות הנוטות לצד צפון יהיה זמן 
המשוה,  מקו  ריחוקם  מחמת  יותר  ארוך  השמשות  בין 
וככל  יותר,  הרבה  השמשות  בין  זמן  יתארך  הקיץ  ובימי 
בין  זמן  יותר  יתארך  המשוה  מהקו  מקום  אותו  שרחוק 
רבינו  ובין לשיטת  בין לשיטת הגאונים  והיינו  השמשות, 
כל  על  לשיטתם  לחוש  ויש  מאד,  מסתברים  ודברים  תם. 

פנים לנוהגים כגאונים.
בימות  ביותר  מתאחרת  השמש  זריחת  שבה  במדינות 
החורף, )כגון בעיר פאריס שבצרפת, שבה פעמים שזריחת 
הדחק  שעת  ויש  בבוקר(,   9:00 לשעה  קרוב  היא  השמש 
הנ"ל  הגר"א  שיטת  לצרף  יש  שחרית,  תפלת  לענין  גדול 
בהן  השחר  עלות  שזמן  צפון  לצד  הנוטות  מדינות  לענין 
הוא מוקדם יותר משעה ושתים עשרה דקות קודם זריחת 
באמירת  התפלה  את  שיתחילו  להקל  יש  ולכן  השמש. 
זריחת  קודם  וחצי  כשעה  ותפילין  טלית  בלא  הקורבנות 
השמש, ויתחילו באמירת ברוך שאמר ופסוקי דזמרה שעה 
ואחר  )בשעות שוות( קודם הזריחה,  ושתים עשרה דקות 
כשיהיה  שמע,  קריאת  בברכות  שיתחיל  קודם  "ישתבח" 
הזמן שעה ושש דקות קודם זריחת השמש, יתעטפו בטלית 
ויניחו תפילין בברכה, וימשיכו את תפילתם. )וכל זה אינו 
מי  אבל  אחר,  בעניין  אפשר  כשאי  הדחוק  בשעת  אלא 
שיכול להתפלל מאוחר יותר, אינו רשאי להתפלל תפילת 
ערוך  בשלחן  וכמבואר  החמה,  הנץ  קודם  עשרה  שמונה 

סימן פט(.
מאד  קדומים  יסודותיה  תם,  ורבינו  הגאונים  מחלוקת 
הדורות  כל  לאורך  והראשונים, ונמשכה  הגאונים  מזמן 
בין חכמי ישראל שהיו גרים במדינות שהאופק בהם שונה 
וחלקם  אירופה,  במדינות  גרים  היו  וחלקם  מזו,  זו  מאד 
לומר  אי אפשר  ולכן  וסביבותיה,  ישראל  גרים בארץ  היו 
שהראשונים הסוברים כרבינו תם טעו ח"ו בהבנת מציאות 
מחמת  שיטתו  את  כתב  תם  שרבינו  או  הכוכבים,  צאת 
ידע  מהאופק של ארץ ישראל, או  שהיה גר בצרפת ולא 
שכתב את שיטתו רק לפי האופק של צרפת, שהרי מצאנו 
שפסקו  והאחרונים  הראשונים  בתקופות  ישראל  לגדולי 
וקיימת  שרירה  תם  רבינו  שיטת  ולכן  תם,  רבינו  כשיטת 

בכל המקומות.

שיטת רבינו תם שבין 

השמשות אינו מתחיל 

מיד עם שקיעת השמש 

כשמתכסה השמש מן 

העין, אלא ישנן שתי 

שקיעות, השקיעה 

הראשונה היא מיד 

שמתכסה השמש מן העין, 

ובאותה שעה עדיין יום 

גמור הוא, ונמשך זמן זה 

עד שייעור מהלך שלושה 

מיל ורבע, )דהיינו חמישים 

ושמוחנה דקות וחצי, לפי 

חשבון מהלך המיל שמונה 

עשרה דקות(, ואז הוא זמן 

שקיעה שניה, ומתחיל זמן 

בין השמשות, ונמשך בין 

השמשות  כשיעור מהלך 

שלשות רבעי מיל



לבדיקת התאמה חינם:

03-7922031
 הטיפול מיועד לגילאי 55-18 ואינו מתאים ל:  נשים בהריון  סובלים מקטרקט

  סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון: קרטוקונוס וגלאוקומה

הסרת משקפיים 
עושים בבי"ח אסותא

לתקופת בין הזמניםמחיר קבוצתי מיוחד 
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

ּבֹואּו ּבֹואּו! 
ִהְתַאְּספּו, ֲאָנִׁשים! 

ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ַלֲחזֹות 
 ַּבַּמְרֶאה ַהַּכִּביר ֶׁשל ֶמֶל

ָהִאיְנָקה  - ַהּקֹוֵסם 
ֶרְקׁש ּבּוָּכז!

ִּתְזּכֹר ְלַחּכֹות 
ָלאֹות ֶׁשל ַנְפּתּול - 

ַאּבּו ַפָנאן ָאמּור ַלֲעבֹר 
ָּכאן ָּכל ֶרַגע!

ִהֵּנה הּוא! ַהָּדג ָּבַלע ֶאת 
ַהִּפָּתיֹון. ְּפַעל ְּפַעל!

ַאּבּו ַפָנאן ַמִּגיַע

ַמְלִּכיֵאל ָּדׁש ִמְתַחֵּפׂש ְלֶמֶל ָהִאיְנָקה

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ

כתב וצייר: אבימי

פרק ג'

 תעלומה
 מספר

4

צע ֶוְנָטה
מב

 0
54

-8
44

17
06

מן  
ייד

שנ
י'   הצטרפו עכשיו 

 למשפחת מנויי
ב-21.90 ₪ לחודש בלבד

 אוהבים קומיקס?

ותיהנו מעיתון דו־שבועי מרתק עם מיטב הסופרים והציירים.
052-7133296 לפרטים:
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

56

9

8

11

7

10

3 124
נצייר 

את 
ראש 

התינוק 
נסמן את 
קווי העזר

נוסיף  
לסת  
ועיניים

נוסיף את 
האישונים 

בעיניים 
נצייר את 
האוזניים 
והטלטל 

נצייר את 
החלק 
הפנימי 

בעין  
האף 

והמוצץ

נוסיף
 את 

הפרטים 
הקטנים 

בפנים

כעת 
לארגז 

נצייר 
מלבן

נצייר 
את 

הפרטים 
האחרונים 

וסיימנו

מחקו 
את הקווים 

הכתומים 
אלו הקווים 
המיותרים 

בציור

נוסיף 
את הסינר 

ו-2 אליפסות 
לאצבעות 

הידיים

נוסיף 
את יתר 

אצבעות  
כף היד  נעבור 

לציור 
החולצה

פיצקי התינוקי

בואו נלמד-
את דמות התינוק בקריקטורה נצייר קטן ומתוק

הראש גדול מאוד ביחס לגוף התינוק את תווי הפנים 
נצייר קרובים יותר זה לזה.

טיפ- 
כדי להפוך את התינוק הקריקטורי שלכם למתוק יותר 

נוסיף לו סומק ורדרד סביב הלחיים. 
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אני נזכרת בימים שהילדים היו קטנים. בעלי 
המלווה.  לפעמים,  הייתי,  אני  הסולן,  היה 
פשוטו  כן,  המקלקלים.  היו  הקטנים  והם, 

היה  כשצריך  עולים  היו  הם  כמשמעו. 
היה  שצריך  היכן  ויורדים  לרדת 

את  באמצע  מפסיקים  לעלות, 
אלו  על  אלו  וצועקים  השירה 
שלא כך שרים, מחליטים שצריך 
יוסף  כי  מההתחלה  להתחיל 
התבלבל לגמרי במנגינה וקלקל 
לשיר  שצריך  או  השיר,  כל  את 
שר  מישהו  כי  שלם,  קטע  שוב 

מילים לא נכונות.
הילדים.  גדולים  כבר  הם  עכשיו 

כמו  שרים  כבר  גדולים  ילדים 
דיסק  גדולים. כל אחד מהם אוהב 

אחר של שירים, זמר אחר,  וכל אחד 
מהם רוצה שישירו שיר אחר. 

קופץ  מסוים,  שיר  מציע  מהם  כשאחד 
מנסה  והשלישי  האחר  השיר  עם  השני 
הרביעי  מנצל  בינתיים  לשווא.  אך  להכריע 
לתוך  כלבבו  שיר  ומכניס  ההפוגה  רגע  את 
על  הקודמים  מתרגזים  השירים.  מערבולת 
רמות  בצעקות  עליו  מתנפלים  האחרון, 

ושוכחים בכלל על מה הוויכוח נסוב.
הראשון שצעק קורא: "די, מספיק, נתחיל עם 

"שירו למלך" ודי!
אברהם  של   ובמים"  "באש  את  רוצה  השני 
פריד וכאן או שהחבורה מקבלת ברוב קולות 
או שהכול מתחיל  שיר  אחד מבין השניים, 

מהתחלה.
אל  יוצאת  אני  מהתחלה,  כשמתחילים 
המטבח להגיש את המנה השנייה. אני רגועה, 
כי אני אוהבת ששרים יחד, יפה, בקול אחד, 

כאיש אחד, ללא ויכוחים מיותרים.
אני יוצאת אל המטבח לנצל את זמן הוויכוח 

הגשה  בצלחת  הבשר  את  מניחה  לטובתי, 
מצלצל  שהכי  השיר  את  לי  ומזמזמת  נאה, 

בראשי מכל השירים שהם הציעו.
המהומה  אחרי  לשם  שאשוב  סבורה  אני 
ושאמצא שירה סדורה על אופנה, אבל כשאני 
שבה אל השולחן ושתי צלחות הגשה עמוסות 
נתחי בשר תפוחי אדמה ופשטידות בידיי – 
אני מגלה אותם יושבים בפנים נרגנות, איש 

איש על מכונו, ושותקים.
ההם  בימים  כמו  שותקים  שותקים.  פשוט 
שבעלי היה הסולן, אני המלווה, והם תינוקות 
שאינם  ובוודאי   מדברים  אינם  שעדיין 

מתמצאים בענייני שירה וזמרה.

אני אוהבת ששרים אצלי סביב שולחן השבת. 
ששרים ממש כמו גדולים. כולם יחד. כאיש 
זה  שבת  בכל  לא  אבל  אחד.  בלב  אחד 
לומר שכמעט תמיד  יותר  נכון  מצליח. 
זה לא הולך. בכל אופן עם השירים 
ההם מהדיסקים. עם זמירות השבת 
המצב יותר טוב. אין ויכוח לגבי 
רשומות  אלו  שהרי  המילים 
בזמירון שבידיהם. מזל שבשבת 
אסור לפתוח רמקול עם שירים, 
שלחן  ליד  להיזכר  שלא  עדיף 
הקולניות  במריבות  השבת 
בפול  המושמע  הדיסק  שסביב 

ווליום בימים של חול.
אני מחכה בסבלנות לאותה שבת 
השולחן  ליד  כולם  ישבו  שבה 
אני  ובינתיים  אחד,  כאיש  וישירו 
בוחרת לעצמי איזה זמר ושיר מבין כל 
מה ששמעתי מתנגן מפי ילדי, ומזמרת לי 
בדרך  כשאני  וממנו,  המטבח  אל  הדרך  כל 

להביא מנה נוספת.
בשבת האחרונה זה היה כמעט בסדר, כלומר 
גם  זה,  כנגד  אבל  מריבות.  הרבה  היו  לא 
לא היו שירים.. הם ישבו כמו דגים אילמים 
ושתקו אל מול הצלחות השותקות והכוסות 

הדוממות.
כשהגיעו לחלק הסופי ובעלי הכריז על שיר 
והתחילו  מתרדמה  כמו  התעוררו  המעלות, 

לשיר יחד בקול אחד: שיר למעלות...
התברר  הראשונות  המילים  שתי  אחרי  רק 
מהשני,  אחרת  במנגינה  אחד  כל  שרו  שהם 
אם עד היום לא שמעתי שיר אחד בחמישה 
 , בעלי  לשמוע.  זכיתי  הפעם   – קולות 
בשירה.  עסוק  היה  הוא  שמע.  לא  לעומתי, 

בקול השישי.
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שיר למעלות

שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
האישי

הקולחת  השירה  היא  הסופית,  מהתוצאה  הנהנים  יש 
עצמה.  מהשירה  הנהנים  ויש  מיומנת,  כמקהלה 
מחוסר  השניים,  מהקולות  מה"ביחד",  מהזיופים, 

ההתאמה.
נוכל  האחר,  של  בצורך  גם  יכיר  מאתנו  אחד  כל  אם 
שולחן  שסביב  מלוכדת  הבלתי  מהמקהלה,  ליהנות 

השבת. נוכל ליהנות גם מהשירה הלא כל כך סוחפת, גם 

מהזיופים של הגדול וגם מהסלסולים הלא מקצועיים 

של הקטון.  תנו להם לשיר איש איש כדרכו, תנו להם 

לשיר להנאתם, כי  גם צלילי ילדות הם צלילים. השאלה 

אם אנו יודעים להכיר בהם.

כמה אני אוהבת ששרים אצלי ליד שולחן השבת  אם כל אחד יכיר 
גם בצורך של האחר נוכל להנות מהמקהלה ומחוסר ההתאמה
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והצרת  והפעם אני לא מתכוונת לכתוב טור על דיאטה    
על  טור  לכם  מקלידה  דווקא  אני  להיפך,  אלא  היקפים, 

אוכל!
ליתר דיוק ארוחת ערב.

בו  האחרון  בחודש  שלמדתי  אחד  דבר  יש  אם 
הסבנו לארוחות משפחתיות, שאולי שכחנו את 
הדבר הנפלא הזה ושמו ארוחת ערב משפחתית.

את  במילון  להגדיר  ממני  מבקשים  היו  אם 
המושג ארוחת ערב הייתם מקבלים נתון משתנה.

זוג  אחורנית,  נוסע  שלי  הזיכרון  ערב-  ארוחת 
הצהריים  אחר  לטייל  נהנית  הצעירה  האישה  צעיר, 

בשוק עם החברות שלה כדי לחשוב ולהמציא כל ערב 
ארוחת ערב מיוחדת לבעל הטרי.

מלאה,  במשרה  לאמא  התחלפה  והשפית  חלפו,  השנים 
ארוחת הערב הפכה לשיחת היום בינינו הנשים.

אז מה נכין הערב לילדים?
בתחושת  לפעמים  ייאוש,  בנימת  נשאלה  השאלה  לפעמים 
גבינה  חביתה,  מול  הסתיימה  היא  הפעמים  וברוב  ניצחון, 
וסלט ירקות ישראלי, והיו אותם ערבי ניצחון בהם יחד עם 
שהצלחתי  בחדר  ופייה  בשטיח,  צרחן  אחת,  ביחד  תינוק 
להכין פנקייקים קטנים כאלה מושלמים, עם רוטב מתקתק, 

ושמנת לצידם.

והיו גם ארוחות ערב, הנה אני מגלה סוד שאולי יזעזע מעט 
חמישה  להם  ישבו  כשהם  הפנימית,  היושרה  יסודות  את 
צלחת  החזקתי  במים,  להם  משתכשכים  באמבטיה  קטנים 
את  האכלתי  כפית  עם  וככה  וירקות,  קוסקוס  עם  ענקית 
בקבוק  פיג'מה,  נשיקות  אחרונה,  שטיפה  החמישייה,  כל 

ולמיטה.

אבל היי, אל תסקלו אותי במלים.

מושקעות  ערב  ארוחות  כן,  להם,  חולפות  השיקופיות   
בגינה הציבורית, ימי הקיץ הארוכים, ואנחנו כולנו החברות 
בפארק הציבורי, מול נדנדות ומגלשות, וארגזי חול, ושמחה 

של קיץ.
כיכר  ושם בתיק  תיק ארוחת הערב,  הייתי שולפת את  ושם 
לחם פרוסה, שלושה סוגי ממרחים, שוקולד, וחלבה, ריבת 
חלב, וממרח טונה. ועוד קופסא של ירקות חתוכים לאיזון, 
ובקבוק גדול של שוקו. וצעקות של: תאכלו ארוחת ערב כאן 

בפארק, כי כשמגיעים הביתה, מקלחות ולמיטה.
טוב נכון, הם תמיד ביקשו תוספת, בדרך כלל התפשרנו על 

קורנפלקס עם חלב, או מעדן קל
וכוס שוקו.

הערב  וארוחת  והורים,  וקטנים,  מתבגרים  גדלו,  הילדים 
הפכה לסרט מעניין.

אני מכינה עשר ארוחות שונות,  טוב, רגע תנו לי להסביר.

הצהריים  שארוחת  כך  שונות,  בשעות  חוזרים  הילדים 
נעלמה מהשטח, הקטנים בצהרון, ההורים עובדים, הארוחה 

העיקרית בערב.
מבושל,  בשרי  כלל  בדרך  מרכזי,  סיר  יום  כל  הכנתי 
וירקות  תוספת  עם  בשר,  או  הודו  עוף,  קציצות 
מאודים, שניצל פירה הידוע... והאהוב, עוף בתנור 

עם בטטות .
רק מה? לפעמים חזרו המתבגרים בערב, והסירים... 
שלא,  והחליטו  חזרו  הם  ולפעמים..  ריקים,  קצת 
דגני  או  חביתה,  כמו  קל,  משהו  לאכול  רוצים  הם 

בוקר עם חלב.
ויכולתם לראות אותי עומדת ומטגנת לאחד חביתת עין, 
לשני צ'יפס, ולשלישית לביבת קמח מצה עם ביצה וחלב...

והנה החלטנו שהחגים ואיתם ההחלטה שנפלה. הגיע הזמן 
למהפך אמיתי. תחושה של פספוס, בלגן,

זמינות  טכנולוגי,  כבד,  קצב  להכתיב  התחיל  העולם   
לי  שגרמה  שלי  מקצוע  הסבת  בעבודה,  שבע   24 בטלפון 
אתגרים  בפני  שמה  יום,  מידי  לבית  מחוץ  ולעבוד  לצאת 

שלמים.
והרצון לא לפספס את הילדים שגדלים. פתאום התגעגעתי 

לסיפורי הפארק, ומה קרה בגן, ובבית הספר.
זה עצוב בעיני, החלק הזה שנעלם מהווי המשפחתי.

אז הנה החלוקה החדשה, יום אמא, יום אבא.
בכל יום אחד מההורים יכין ארוחת ערב עסיסית. ובכל ערב 
בשולחן  ומתיישבים  פלאפונים,  מכבים  בשבע  מתיישבים 

בסלון, )במטבח אין מספיק מקום(
אבל  השולחן,  סביב  יתיישבו  כולם  ערב  בכל  לא  נכון,  אז 
אולי נצליח להחזיר את התמונה הפסטורלית לחיינו, והבת 
שלי בת התשע רותי, תקשט בכל ערב את השולחן במפיונים 

אחרים, או בפרחים.
אנחנו תמיד מקבלים על עצמינו שלל הבטחות אחרי החגים, 

ואני רק מקווה שאחת מהן תתקיים.

אחרי החגים  
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בלי  מתזזת  רעבים,  מתבגרים  ילדים  לחבורת  אמא  גם  היא 
והמהיר  החלבי  המתכון  את  קבלו  לעבודה...  הבית  בין  סוף 
של חגית ברקוביץ מבעלי רנואר ואחראית על השכר בחברה. 
מה שמשך את תשומת ליבי, היה ריח האוכל דווקא במשרדים 
הולדת  ימי  כאן  לחגוג  דואגים  "אנחנו  שלהם,  המקסימים 
לעובדות ולפעמים גם מארגנות ארוחה משותפת", היא מספרת 
לי בחיוך הרחב והמרנין שלה. לצד קולקציית החג המרשימה, 
חגית מעניקה לי דווקא מתכון חלבי לאורחים שמגיעים בחול 
המועד, תוסיפו עוגת קצפת עם קפה .)טוב, את זה אני אמרתי( 

והרי לכם אירוח מושלם.
שלה,  הלביבות  את  הכנתי  הכתבה  כתיבת  כדי  תוך  אגב, 

ומומלץ ביותר.
קלים  מתכונים  הן  עובדות  נשים  של  מתכונים  לב,  שימו 
ומהירים להכנה, כיאה לשגרת החיים המהירה בה הן מתזזות.

לביבות תירס

חומרים: 
קופסת שימורים תירס מסונן ללא מים

כוס קמח

גביע לבן

קורט מלח, קורט, פלפל שחור.

אופן ההכנה: 
לערבב את התערובת, להשהות כחצי שעה

ליצור לביבות ולטגן במעט שמן

בתיאבון.

המלצה קולינרית
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האם שאלתם את עצמכם פעם בתקופת המעבר מימים טרופים 
כאלה לאחרים, מדוע אנחנו יוזמים שיחה עם אדם זר רק כאשר 

ישנה איזו טרגדיה מאחדת באזור?
כלומר, תארו לעצמכם נסיעה באוטובוס, יודעים מה? אפילו 
לא נסיעה, עמידה בתחנת אוטובוס בציפייה לקו כזה או אחר,

בתחנה ישנם כמה וכמה אנשים ונשים, אף אחד אינו יוצר 
קשר זה עם זה, גם לא לשלום אגבי וסתמי.

הדבר כשלעצמו מובן. כיום, בתרבות הציניות הרוחבית, על 
פיה, כל אדם אשר יפנה אל אדם זר באמצע החיים ויאמר לו שלום 
סתמי- ישר צריך לעורר חשד, המוח שלנו שמחולק לתיקיות על 
גבי תיקיות שנמצאות במגירות על גבי מגירות שנמצאות בתוך 
ארונות גדולים, ישר יתייק אותו בתיקיית החשודים / מוזרים 

שבארונית ה"פקח עין עליו".
אזעקת חדירה אל "זכויות הפרט לשקט ולחירות", תידלק 
במוקדם או במאוחר וגלגל קטן וחורק במוח יתחיל לנתח באיטיות 
רדומה מה הסיפור של האיש הזה, זה שאומר שלום פתאום 

כשאנחנו לא באמת מכירים אותו משום מקום.
או קיי, עד כאן הכל מובן, אבל אז אנחנו ממשיכים לחכות 
באותה תחנת אוטובוס, כל מיני פריטים ויזואליים מעניינים 
נוספים למאגר שלנו, ההוא מימיננו תופס את זווית העין בגלל 
האוזניות המוזרות שהוא חובש והזקן הצרפתי, הגברת משמאל 
כל הזמן מדברת בפלאפון ברעש איום ונורא על כך שיצחקי 
כלשהו צריך ללכת לרופא שיניים, ובחור אחד מנסה נואשות 
לעצור טרמפים עם תרמיל כבד על הגב, כל אלה נקלטים בעדשה 
ונכנסים אל תוך חדרון קטן במוח שעל דלתו כתוב "בהמתנה 
לקראת סילוק", זאת משום שייתכן שלאחר הנסיעה הסתמית 
הזו כל הנתונים הללו ימחקו מראשינו לנצח, אולי בעצם ישאר 
איזה צל דהוי של זיכרון שיקפוץ אל תודעתינו כל אימת שנראה 

בחור צרפתי עם אוזניות.
העניין מתחיל בשלב שבו האוטובוס מאחר בחצי שעה או 
שעה, אנחנו מתחילים לפתע, מבלי משים, לגבש איזו אחדות 
כזו סביב האירוע שלשמו התכנסנו כאן לזמן בלתי ידוע- כלומר 

האוטובוס המאחר.
אט אט אנחנו מתחילים לרטון זה אל זה בכעס מעושה, "גם כן, 
התחבורה הציבורית הזו", יפליט מישהו באופן אזורי, והאזעקה 

של החדירה לפרטיות, באופן מפתיע, אפילו לא תשמיע רשרוש, 
עדיין לא יווצר קשר חד משמעי בין אדם לחבירו, אלא כל 
מיני רטינות כאלה שמופנות לקבוצות של שניים-שלושה אנשים.
לאחר עוד כרבע שעה כשהרטינות מתגברות, אחד מעיר 
פתאום הערה הגיונית ש"כנראה שהוא מאחר בגלל ה... הלוויה 
של פרס / משחק כדורגל עלום /שביתה של נהגי האוטובוסים".
ההערה תתקבל ב"אההההה" מניח את הדעת, וכולם ירגעו 

לזמן מה.
ואז קורה משהו ממש מוזר, אותו אחד ממש, שכחצי שעה 
קודם לכן היינו חושדים ב"שלום" המוזר שלו, יכול לזרוק לעברנו 

את המשפט הבא: "אז מה, כולם הגיעו להלוויה הזו אה?" 
המשפט יאמר בשמץ של רטינה ולאחריו יגיע עוד אחד: "אבל 

למה אנחנו צריכים לסבול מזה, למה?" 
תיתכן התחלה של רגש חביבי השמור לאחים לצרה.

ומכאן רבותי, כל מחסום השיחה נפרץ, האדם הפונה אליכם 
כבר איננו אדם זר, הוא אזרח ממוצע שעוסק בהגהת ספרים. 
האישה מהפלאפון היא מורה שמאחרת לעבודה, הבחור שמנסה 
לעצור טרמפים הוא סטודנט שמשלים את שכר הדירה באמצעות 
עבודות מזדמנות, ועכשיו כולכם אחים לצרה ומותר לכם על פי 

כל חוקי הציניות הבלתי כתובים- לדבר זה עם זה. 
קדימה, דוחף אותך המוח באקסטזה, דבר אליו, שאל אותו 
איפה הוא גר ומה הוא עושה, ואיך קוראים לו והאם הוא קשור 

ל-איך שקוראים לו- מהרכס. 
תוך חצי דקה בממוצע על פי חוק הדתיים השלובים תמצאו 
קשר משפחתי ואולי כבר תציע שידוך לאחיינית שלו שכבר 

ירחם ה' בת עשרים ושתיים...
וכל זה...

בגלל טרגדיה, צרה, צרימה במרקם של ההרמוניה שבה הזמן 
והגורל מתנהלים יחדיו, בלי זה אנחנו לא נכיר אחד את השני 
ואפילו נחשוד אחד בשני, אם נתחיל לשוחח ונשבור את הכללים, 

למה זה ככה?
טוב, התשובה היא בעצם מאד ברורה!

אנחנו כולנו, כל המחכים בתחנות האוטובוסים למיניהם, 
נמצאים תחת הקטגוריה הבלעדית של "האזרח הקטן".

כן כן, האזרח הקטן, הוא ולא אחר, אותו אחד שמתנהל בעצם 

בכל חייו כנגד "המערכת", או "השיטה", זו שמכה בו על כל 
צעד ושעל, אם במיסים, אם ביוקר המחייה, אם בבירוקרטיה 
אימתנית ודוחות חנייה, "המערכת" היא זו שהאזרח הקטן צריך 
להפעיל בשבילה את אחות של גיסתו, זאת שמקושרת שמה 
בעירייה, שתדבר עם שטיינברג, שידבר סוף סוף עם פחטר כדי 
שסוף סוף יטפלו כבר בביוב אצלו ברחוב שמוצף שמה עוד 

לפני שהתחיל החורף.
האזרח הקטן הוא התגלמות הטרוניה והרטינה, שמורה לו 
זכות התלונה וההתבכיינות, משום שהוא רק בורג קטן במערכת, 
הוא לא פוליטיקאי או בעל הון שמחייך מתוך שלטי החוצות 
שיכול באמת להזיז משהו בעצמו, ועל כן הוא עושה את הדבר 

היחיד שהוא יכול לעשות, והוא- לנסות לקמבן את המערכת:
להשיג הנחה בארנונה או אישורי בנייה בעירייה, לארגן טרמפ 
במקום לנסוע באוטובוס )שבכל מקרה מתעכב(, לשבת מתחת 
למאוורר, להתפלל מנחה מוקדם בשבתות החורף, לרטון על 
המצב באופן כללי, למצוא בחבילה את הפיצוחים שלא צריך 
לקלף, להשיג את הקוד הסודי למעלית של בניין שהוא עובר בו 
הרבה, להשוות מחירים עד שיבלו שפתותיו מלומר די, בקיצור, 
כל הדברים הקטנים שגורמים לו להרגיש שבזה הרגע הוא קימבן 

את המערכת, ולא יעזור לה שום דבר, אתה את שלך עשית.
כולנו אזרחים קטנים כאלה, ועל כן בשעה שאפשר להאשים 
את המערכת במשהו, כלומר כשמשהו משתבש, כל ניצני האחווה 
והאזרחות-הקטנה, צצים ועולים לכדי קשר בל ינתק, נדבר, נצחק, 
נקטר, ונהנה מתחושת האחדות של קימבון המערכת בצוותא, 
זו הסיבה שאנחנו יוזמים קשר רק בשעה שמסביבנו יש בעיות.
ואני אומר, למה לחכות לבעיות כדי ליצור קשרים חדשים, 
בסופו של דבר תקשורת בין אישית היא דבר שברוב המקרים רק 
יכול להועיל, בואו נדבר עם האנשים שמסביבנו גם ללא תנאי 
שטח של "אחים לצרה", נדבר כאדם אל אדם, נזרום, ואם זה לא 
הולך- אז פשוט נמשיך הלאה ונשכח מזה, נעבור לקשר הבא.

נ.ב. אין בכל האמור לעיל היתר לקפוץ על אנשים באמצע 
הרחוב וללחוץ את ידיהם בהתרגשות, הדבר עלול לגרום לתופעות 
מסוכנות כמו אירוע לבבי או מוחי רח"ל, הדברים מכוונים כלפי 
תקשורת בין-אישית טובה וראויה, כדוגמת זו שאנחנו לא עושים 

במעלית בבניין או באוטובוס היומי.         

משל ושנינה // משה ולדר
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אמא, לילדים שלך את רוצה לתת הכי הכי, נכון? אז תני להם לגדול! 
עכשיו הוא הזמן להעניק ולהזין את הילדים במוצרי חלב. מחקרים עדכניים מלמדים כי ילדים 
שלא צרכו חלב )עקב אלרגיה לחלבון החלב(, היו בעלי מסת עצם נמוכה ונמוכים לעומת ילדים 

צורכי חלב בני גילם. בנוסף נמצא כי לא מימשו את פוטנציאל הגובה שלהם. 

אין להם ילדות שניה לגדול בה...

מוצרי חלב – לבריאות!

חלב. תנו לגדול
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