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דוד זכה בפיס
אלפי תושבים זכו
במרכזי פיס קהילתיים

גם השנה השקיע מפעל הפיס כ-1.8 מיליארד ש״ח בפרויקטים למען הקהילה. מפעל הפיס ימשיך 
להשקיע ולתרום לקהילה בפרוייקטים בתחומי החינוך, התרבות, הרווחה, איכות הסביבה והבריאות.

״רק אחרי שהתחלתי להתעמל במרכז 
הפיס שבשכונה הבנתי כמה זה חשוב 

לבריאות הגוף והנפש״

דוד, בן 29, אלעד

זכיתי!
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נר לכל אחד ואחד

חופות  הרבה  עצמו.  בפני  מרגש  מאורע  היא  חופה  כל 
הזוג  לראות את  אני מתרגש מחדש,  ובכל פעם  ערכתי בחיי 
הצעיר בונה לעצמו את הקן, נתמך ביסודות ההורים והסבים, 

משתדל לחקות אותם ולהמשיך את דרכם.
גם אלו שלא מגדרים את עצמם דתיים, ירצו חתונה יהודית 
וישתדלו לשמור על מסורת החגים והמועדים של עם ישראל. 
גם אלו שלא תמיד ישמרו על תרי"ג המצוות ירגישו מחוברים 

לכלל ויחגגו את מועדי ישראל בשמחה ובצהלה.
שיש  ולצימאון  לכמיהה  לבקרים  חדשות  מתוודע  אני 
באדיקות  ישראל,  ומנהגי  מסורת  על  לשמור  ישראל,  בעם 
ובעקביות. הם לא יוותרו על רב מקדש בחופה, ולא סתם רב, 
אבא  בית  את  להם  שמזכיר  כזה  אורתודוקסי,  רב  רוצים  הם 

וסבא.
השבוע הזדמן לי חופה של זוג יקר שהזמין לצידי את שולי 
רנד, הזמר, היוצר ואיש הרוח. עמדתי לצידו של שולי כשהוא 

זימר את מיטב שיריו וניסיתי לעמוד על סודו של האיש.
ולמה כיניתי אותו איש הרוח? שולי רנד, בגובהו התמירי 
על  מצtנו  במדרש  וגבוה.  חסון  ארז,  עץ  אותו  את  לי  מזכיר 
הארז, שהוא החזק מן האילנות: "ארז זה אינו עומד במקום 
מים ואין גזעו מחליף ואין שרשיו מרובין - אפילו כל הרוחות 

שבעולם נושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו".
אור  את  שגילה  לשולי,  לו  יכלו  לא  שבעולם  רוחות  כל 
מלווים  ועדיין  חלקו  מנת  היו  הקשיים  בקלות.  ולא  האמת, 

אותו, אבל הוא יכול להם ולועג להם. אכן, איש הרוח.
השיר המרכזי של הערב היה,  איך לא? "סימן טוב ומזל 
שנים  עמנו  את  שמלווה  וגלותי  מסורתי  ניגון  אותו  טוב", 
כמה  בשירה.  והשתתפו  לכף  כף  מחו  הנוכחים  כל  רבות. 
דעים  ותמימות  אחדות  איזו  הזה,  במעמד  היו  ואצילות  יופי 
ותוניסאים,  מרוקאים  ישראל".  שבטי  "יחד  את  בלראות  יש 
ומסורתיים,  דתיים  וגליצאיים,  פולנים  וספרדים,  אשכנזים 
ידיים  משלבים  יחד  אחד  כאיש  כולם   – וחרדים  חילונים 
ושרים: "סימן טוב ומזל טוב – מזל טוב וסימן טוב יהא לנו 

ולכל ישראל...".
זהו המסר של ימי החנוכה: "נר לאחד ונר למאה". לא די 
בנר הקטן שאנו מדליקים, נר איש וביתו, אלא יש לנו להיות 
בית  בכל  ושמחה  אורה  להוסיף  והולך",  "מוסיף  בבחינת 

ישראל.

  
 

החינוך  במרכז  חנוכה  מסיבת  השבוע  נערכה  כמסורת, 
'מדעים ויהדות'. פגשתי את מאות ההורים, עליזים ושמחים, 
סקר  על  להם  סיפרתי  בדבריי  האורים.  חג  את  לחגוג  שבאו 
 90% שפורסם בשבוע האחרון בו מצאתי נתון מעניין: מעל 
הצהירו כי ידליקו את נרות החנוכה. אמרתי להם כי אם רבי 
לוי יצחק מברדיצ'וב, שנקרא בפי כול: 'סניגורן של ישראל' 
היה חי כיום - לבטח היה מרים את שתי ידיו וזועק השמימה: 

ריבונו של עולם, ראה נא כי מי כעמך ישראל.
אני  החנוכה,  מסיבות  מועד  התקרב  עם  ושנה  שנה  בכל 
שואל את עצמי: למה זה מתרגשים כל כך מחג החנוכה ומה 
הרעש הגדול דווקא עתה? וכי חסרים לנו עוד חגים ומועדים 

בהם ניתן לחגוג בריש גלי?
של  אלמנט  בו  יש  חנוכה  דווקא  כי  ניווכח  לכשנתבונן 
פרהסיה, הרבה יותר משאר החגים. בפורים למשל או בפסח 
בחנוכה  רק  הרבים,  ברשות  עשיית המצווה  על  נצטווינו  לא 
ולא  המרחב,  את  להאיר  וייחודית  מיוחדת  מצווה  ישנה 

להסתפק באור בתוככי הבית פנימה.
החמה  משתשקע  מצוותה  חנוכה  "נר  ז"ל:  חכמינו  אמרו 
ועד שתכלה רגל מן השוק", ועוד אמרו כי "מצווה להניחה 
הוא  החנוכה  ומהות  שעניין  הרי  מבחוץ".  ביתו  פתח  על 
לפרסם את הנס בחוץ, עד כדי כך שאם חלילה נפגע מישהו 
מנר החנוכה של שכנו, יש לפטור את מניח החנוכייה מהנזק, 
הוראה  במורה  להיוועץ  ויש  חז"ל,  להלכות  בהתאם  )כמובן 

בכל ספק(.
ניסא' דוקא  וכל כך למה הדגישו חז"ל את עניין 'פרסומי 
הפרהסיה.  על  הייתה  היא  אף  הגזירה  כי  החנוכה?  בימי 
היוונים ביקשו לקעקע את מורשת ומסורת ישראל. לבטל את 
שלושת היסודות של עם ישראל שבת, חודש ומילה. זו הייתה 
גזירת כיליון על עם ישראל. הם באו עם החוכמה היוונית ובה 

ביקשו לחנך את עם ישראל ובכך לאבד אותם מן העולם.

בגלות  שרויים  עדיין  ואנחנו  ישראל  גלו  גלויות  ארבעה 
"והארץ  בתורה:  רמוזים  וכולם  מכולן,  הקשה  האחרונה, 
הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת 
על פני המים", ודרשו במדרש: "תוהו - זו גלות בבל, ובוהו 
- זה גלות מדי וחושך - זה גלות יון, שהחשיכה עיניהם של 
קרן  על  לכם  כתבו  להן  אומרת  שהייתה  בגזירותיהן  ישראל 
זו    - תהום  פני  על  ישראל,  באלוקי  חלק  לכם  שאין  השור 
גלות הרשעה רומי, ורוח אלוקים מרחפת - זו רוחו של מלך 

המשיח".
תרבות יוון היא סמל החשיכה, בוודאי לעם שנוהג ומתנהל 
לאור התורה. הם ביקשו לסמא את עיני ישראל ולהחשיך את 
המרחב הציבורי, ועל כך התשובה היא: הוספת אורה ודווקא 

בפרסום גדול ובראש חוצות.
בעצם  אנו  עורכים,  שאנו  הגדולות  החנוכה  במסיבות 
כן  התורה.  לאור  כן  יוון,  לתרבות  לא  גדול:  בקול  קוראים 
לקירוב הלבבות ולאחדות בין רבדי וחלקי עם ישראל, כי נר 

לאחד נר למאה.
 

שבת שלום וחנוכה שמח 

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

אני מתוודע חדשות לבקרים לכמיהה ולצימאון שיש בעם ישראל, לשמור על מסורת ומנהגי ישראל 
 הם לא יוותרו על רב מקדש בחופה, ולא סתם רב, הם רוצים רב אורתודוקסי, כזה שמזכיר להם 

את אבא וסבא

עמדתי לידו וניסיתי לעמוד על סודו. שולי רנד                                                    )צילום: יעקב נחומי, פלאש 90(



בלנסטון פורצת את המגזר

: crocs & more ניתן להשיג ברשת חנויות
הדר   קניון   – ירושלים  טבריה   ביג   – טבריה    114 עקיבא  רבי  רחוב   – ברק  בני  שמש   בית  ביג   – שמש  בית 
תקווה  פתח  ימים   עיר  קניון   – נתניה  מודיעין   קניון   – מודיעין  ממילא  שדרות   – ירושלים  מלחה    – ירושלים 
הארץ ברחבי  המובחרות  וברשתות  איילון  קניון   – גן  רמת  סנטר    8 קניון   – שמונה  קריית  הגדול   הקניון   –

בלנסטון. נעלים לתמיד

בלנסטון לכל 

המשפחה
מחירים 

מיוחדים לחג 
החנוכה
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בתורה,  ביותר  הקשים  שהפסוקים  ספק  אין 
קשים להבנה ואפילו לקריאה, מופיעים בפרשתנו: 
אֹתֹו  ַוִּיְראּו  ְּבדָֹתן.  ַוִּיְמָצֵאם  ֶאָחיו  ַאַחר  יֹוֵסף  "ַוֵּיֶלְך 
ֵמָרחֹק, ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו. 
ַוֹּיאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָּלֶזה ָּבא, 
ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהּבֹרֹות ְוָאַמְרנּו 
ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו". זה לא עוד מאבק בין אחים בו 
יש טובים ורעים. מאבק בין אחים בו יש מי שדוגל 
בדרכו של הסבא אברהם ויש מי שמואס בה - כפי 
בפרשתנו.  כך  לא  האחרונים.  בשבועות  שראינו 
לשנאת  ליוסף,  השבטים  שנאת  דומה  אינה 
ליעקב".  שונא  עשו  "הלכה:  שהיא  ליעקב  עשו 
בחז"ל  אבא".  ל"בית  היטב  מחוברים  השבטים 
כתוב שהסבא יצחק אף ידע על מכירת יוסף, אך 
הפסוק  את  רש"י  שמסביר  כפי  ליעקב  גילה  לא 
המתאר את אבלו של יעקב על יוסף: "ַוָּיֻקמּו ָכל 
ִּכי  ַוֹּיאֶמר  ְלִהְתַנֵחם  ַוְיָמֵאן  ְלַנֲחמֹו  ְּבנָֹתיו  ְוָכל  ָּבָניו 
ֵאֵרד ֶאל ְּבִני ָאֵבל ְׁשאָֹלה, ַוֵּיְבְּך אֹתֹו ָאִביו". כלומר 
בנו  של  צערו  על  בכה  יעקב,  של  "אביו"  יצחק, 
יעקב, אבל לא על יוסף, כיון שידע שהוא חי ולא 

רצה לגלות ליעקב. 
בתוך המשפחה שהביאה את  פה שנאה  פרצה 
עם ישראל לגלות מצרים. אנו, בני השבטים, אלפי 
מצליחים  לא  מחדש  שנה  בכל  כך,  אחר  שנים 
רואים  הם  בו  למצב  אבותינו  הגיעו  כיצד  להבין 
את אחיהם ואומרים "לכו ונהרגהו"? את הפסוק 
המופיע בתחילת הפרשה: "ַוִּיְׂשְנאּו אֹתֹו ְוֹלא ָיְכלּו 
ַּדְּברֹו ְלָׁשֹלם", איכשהו אנו מבינים. אדרבה, רש"י 
אפילו אומר שהכתוב בא לשבח אותם על כך שלא 
דיברו אחד בפה ואחד בלב. זו שנאה בלי משחקים 
גם  ֶאָחיו"  בֹו  "ַוְיַקְנאּו  את  משפחתיים.  וגינונים 
להעלות  אפשר  איך  אבל  להבין.  לנו  קל  לצערנו 
על הדעת שאחים אומרים "לכו ונהרגהו"? נכון, 
ראובן,  הבכור  לאח  הודות  בסוף.  קרה  לא  זה 
בלהשליך  "הסתפקו"  והם  מעט  שונתה  התכנית 
אותו לבור. השאלה היא לא על הסוף מעשה, אלא 

על המחשבה תחילה. 
נראה שהפסוק, על אף שמתאר את הסיטואציה 
אחת  מילה  מוסיף  וסרק,  כחל  ללא  הזו  הנוראה 
הזה:  החשוך  הסיפור  על  אור  טיפת  ששופכת 
"ַוִּיְראּו אֹתֹו – ֵמָרחֹק!". ההחלטה להרוג את יוסף 
התקבלה כשראו אותו מרחוק – "ּוְבֶטֶרם )!( ִיְקַרב 

ֲאֵליֶהם, ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו". יוסף עומד הרחק-
הרחק מהם, עד שהוא מתקרב הם עוד מספיקים 
לדון ולהתווכח כיצד הדרך הטובה ביותר להיפטר 
ממנו, וכאמור, לשנות את התכנית. לא, לא שאם 
על  נופלים  היו  הם  אליהם  קרוב  עומד  היה  הוא 
צוואריו ובוכים מהתרגשות – מה שעתיד לקרות 
אח,  על  הריגה  של  מחשבות  אבל   – בעתיד 
על  לעלות  יכולות  מוחלט,  ניכור  של  מחשבות 

הדעת רק כשנמצאים רחוק-רחוק אחד מהשני. 

 .2
כך  על  שמלמד  מפרשתנו  נוסף  רעיון  והנה 
שדווקא המרחק הגיאוגרפי לא תמיד קובע: יוסף 
נמצא בגלות מצרים. אצל עם ישראל הגלות הזו 
היא  יוסף  אצל  אבל  שנים,  עשרות  עוד  תתחיל 
ַרְגלֹו  ֶבל  ַבכֶּ "ִעּנּו  כבר החלה. הוא מושלך לכלא. 
בתהלים  המלך  דוד  מתאר  ַנְפׁשֹו",  ָאה  בָּ ְרֶזל  בַּ
מסוים  בשלב  במצרים.  יוסף  על  שעובר  מה  את 
סיפור  אף  על  לטובתו.  פועל  המזל  צפוי,  ובלתי 
יוסף  חייו המפוקפק, יש מי שמעוניינת בקרבתו. 
עומד בניסיון הכמעט בלתי אפשרי הזה ובכוחות 

עצומים ממאן להצעה המפתה.
המילה "וימאן" לא כתובה הרבה בתורה. ובכל 
ונראה   – פעמיים  מופיעה  היא  בפרשתנו  זאת, 
ֻקמּו  "ַויָּ שלא בכדי. בפעם הראשונה, אצל יעקב: 
נָֹתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם". בניגוד  ָניו ְוָכל בְּ ָכל בָּ
מן  שישתכח  המת  על  "מצווה  של  הידוע  לכלל 
בין  יעקב אבינו ממאן להאמין שבנו אינו  הלב", 
בקריאת  יותר  והמוכרת   – בפעם השנייה  החיים. 
התורה בשל ניגונה המתמשך – אצל יוסף: "ַוְיָמֵאן 
דָֹלה  אֶמר ֶאל ֵאשֶׁת ֲאדָֹניו... ְוֵאיְך ֶאֱעֶשׂה ָהָרָעה ַהגְּ ַוֹיּ

את".  ַהזֹּ
החשיבה  המיאונים.  שני  בין  קשר  שיש  נראה 
את  לקבל  והמיאון  בנו  על  יעקב  של  המתמדת 
העובדה שטרף טורף, היא זו שהעניקה ליוסף את 
היכולת לראות פתאום את דמות דיוקנו של אביו, 
עמוק עמוק בניכר. יוסף, שנמצא במרחק רב )של 
זמן ומקום( מאביו, מרגיש היטב את ה"עמו אנכי 

בצרה" ומכוח זה ממאן לבגוד בבית אבא. 
גם  הקרבה  את  לזהות  אנו  גם  ונזכה  הלוואי 

כשנראה לנו שהיא רחוקה מתמיד.
שבת שלום! 

קרוב לבית -  
קרוב ללב

israel2meir@gmail.com :לתגובות

ישראל מאיר
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ההתייחסות ליחסים בין יוסף לאחיו המופיעים 
בפרשה, לא פשוטה: זה אינו מאבק בין הטובים לרעים, 
הרי כולם היו מחוברים ל"בית אבא"  אבל יש מילה 

אחת בפרשה ששופכת מעט אור על השאלות שלנו

חייגו 
עכשיו:

03-6194925
1700-700-417
וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

כל הסיבות להגיע 
למרפאת שיניים 
מורשת איתן

R.
E.

L.
E.

חדש!

 כתרים
בסריקה דיגיטלית 

בגימור מושלם

מעבדת שיניים במקום

טיפולים 
מורכבים

 CT צילום
ופנורמי 
בחינם

מובילים
בהשתלות שיניים

המרפאה עם צוות הרופאים 
מהמובילים בתחום רפואת השיניים

מובילים
בהתחשבות במחיר

חיים את בני ברק ומתחשבים בכל 
אחד ואחת כדי שגם בכיס לא יכאב:(

מובילים
בזמינות

זמינים עבורך 24 שעות ביממה 
לכל פנייה ושאלה

 מובילים
בהתפתחות הטכנולוגית

המכשור המתקדם  ביותר שעוזר לכם 
לעבור את הטיפול ללא כאבים בכלל

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

סדציה 
)טשטוש( 
והרדמה 

מלאה



3 חוברות קומיקס מתנה!*

סונול וקומיקס מחלקים לכם דמי חנוכה!
הכנסו לתדלק באחת מתחנות סונול

המשתתפות במבצע וקבלו:

ונול

 * ניתן להשיג בתחנות הבאות: בני ברק ⋅ ירושלים, הר נוף ⋅ ירושלים, הבירה
⋅ ירושלים, רמות ⋅ יער ביתר ⋅ כפר חסידים ⋅ נתיבות ⋅ אופקים * המבצע בתוקף 
עד ל 1.1.17 או עד גמר המלאי * בתדלוק בסך 100 ₪ ומעלה * סונול רשאית 

להפסיק את המבצע בכל עת * אין כפל מבצעים והנחות * ט.ל.ח

עיתון ילדים איכותי לבית היהודי

גליון 134
ט"ו חשוון תשע"ז

להחזרות: קומיקס, רחוב נחל זויתן 14/1 בית שמש
מחיר: 11.00 ש"ח

P.P
שולם
9249

 מועדון מנוייירושלים
בשיתוף מועדון

ַיְלֵדי ֵסֶפר

ְמַאְתֵּגר ִּבְמֻיָחד

ְמֹצָרף ַלְּמנּוִיים ִּבְלַבד!

ַער ֶאְתָּגר ַּבּׁשַ

ָחֵמׁש ֲאָבִנים אֹו ַרק ַאְרַּבע?  

ִעְזרּו ַלְיָלִדים ִלְמֹצא  ֶאת ָהֶאֶבן ַהִּמְסַּתֶּתֶרת. 

עיתון ילדים איכותי לבית היהודי

גליון 135
ר"ח כסלו תשע"ז

להחזרות: קומיקס, רחוב נחל זויתן 14/1 בית שמש

מחיר: 11.00 ש"ח

P.P
שולם
9249

ירושלים

 מועדון מנויי

ַיְלֵדי ֵסֶפרבשיתוף מועדון

ַער ֶאְתָּגר ַּבּׁשַ
ִמְׁשָּפָחה ְמֻמְסֶּפֶרת

ַנּסּו ִלְמֹצא ֶאת ַהְּסָפרֹות ֵמ-1 ַעד 10!

ִמי זֹוֵכר ֶאת קֹוד ַהֵחרּום ֶׁשל 

ַיְלֵדי ַהֲחלֹומֹות?

ַעְכָּבִרים ּוַמְלּכֹודֹות 

ַּבַּקְּפסּוָלה 
ַהְּסֻגָּלה

עיתון ילדים איכותי לבית היהודי

ט"ו כסלו תשע"זגליון 136

להחזרות: קומיקס, רחוב נחל זויתן 14/1 בית שמש

מחיר: 11.00 ש"ח

P.P
שולם
9249

ירושלים

 מועדון מנויי

בשיתוף מועדון

ַיְלֵדי ֵסֶפר

ְמַאְתֵּגר 

ְמֹצָרף ַלְּמנּוִיים ִּבְלַבד!

ַער ִמְצאּו ֶאת ַהְּסִביבֹון ַהִּמְסַּתֵּתר!ֶאְתָּגר ַּבּׁשַ

ּבּול ְּפִגיָעה ְׁשמֹוָנה ֲאִני יֹוֵדַע!

ְּבִחיָדה ֻסְפָּגִנּיֹות ָאֵמִריָקִאּיֹות 
ַּבָּלִׁשית

ַיְלֵדי ַהֲחלֹומֹותַהְּמִציאּות עֹוָלה ַעל ָּכל ִּדְמיֹון
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ֵאיָפה ְוֵאיָפה

.1
הבאה:  הסיטואציה  את  לעצמכם  תארו 
יביל  אדם מגיע לשטח פתוח, מניח שם מבנה 
עד  ביתי.  זהו  ועדה:  עם  קבל  ומכריז  כלשהו, 
הקרקע  של  שבעליו  אלא  ויפה.  טוב  הכל  כאן 
כך  לשם  ופונה  השטח  על  בעלותו  את  תובע 
ומורה  כמצופה  פוסק  המשפט  בית  לערכאות. 
לראשון לפנות את השטח המדובר. אלא שאז, 
באופן חריג מציב המחזיק בקרקע שורת תנאים 
דורש  הוא  היתר  בין  האמור.  השטח  לפינוי 
פיצויים מן המדינה, מציאת מקום חילופי ועוד 

שלל דרישות ותנאים.
אין ספק שכל אדם שהיה נחשף לסיטואציה 
לבית  המחוצף  של  בהשלכתו  מצדד  היה  כזו, 
האחרונים  בחודשים  מובן:  הנמשל  האסורים. 
אך  קיצוני,  פחות  )אמנם  דומה  מקרה  אירע 
דומה(. לא עם אדם אחד אלא עשרות. עד כאן 
בחודש  כוונו:  הדברים  למי  הבנתם  כנראה 
מבתיהם  עמונה  היישוב  תושבי  יפונו  הקרוב 
בג"ץ  פסיקת  בשל  זאת  ארוך,  מאבק  לאחר 
שייכות  הינם  יושבים,  הם  עליהם  האדמות  כי 
שמתווה  אלא  'נפקדים'  המכונים  לפלסטינים 
הפינוי הסופי, שגם הוא עבר שינויים רבים עד 
להסכמתם של התושבים, מעלה תהיות לנוכח 
מקבלי  ידי  על  כאן  הנקבע  העדיפויות  סדר 

ההחלטות.
נכתבים:  הדברים  בטרם  להבהיר  חשוב 
חשובה  ישראל  בארץ  ההתיישבות  ראשית, 
פינויים  שנית,  עמונה.  גם  ובכללה  ערוך,  לאין 
של אנשים מבתיהם הוא תמיד כואב. לא משנה 
הרספקט  שלישית,  נעשה.  הוא  וכיצד  מתי 
לתושבים המפונים מגיע להם במלואו. החמלה 
כל  היה  שביתם  אנשים  אלו  ובצדק,  מגיעה 
חייהם. אך צורת המאבק עמעמה את התחושות 

המתבקשות )לעניות דעתי, כמובן(.
ההסבר פשוט: בתחילת המאבק, דעת הקהל 
המצדדת בהשארת היישוב על כנו, הייתה רחבה 
לוותר  התובעים  בטובם  יואילו  הסיבה:  יותר. 
על השטח תמורת פיצוי כספי. שני נימוקים יש 
לדבר: א. הקרקע לא נתבעה במשך שנים רבות, 
ומלבד היבט החזקה ההלכתי שחל על המקום, 
יש מן ההיגיון לומר לתובעים כי עליהם לקבל 
את הפיצוי המוצע על ידי המדינה. ב. הפקעת 
אדמות קיימת באינספור מקרים. כאשר זקוקים 
אדמות  מפקיעה  המדינה  כבישים,  לבנות 

פרטיות, ומדוע שכאן לא תפקיע. 
זו  היא  המאבק,  התנהל  בה  שהצורה  אלא 
הנאבקים  של  הלגיטימציה  לאיבוד  שגרמה 
החודשים  כל  לאורך  דעתי(.  לעניות  )ושוב, 

שלא  כוחניות  במאבק  שולבה  האחרונים, 
במספר.  קטנה  כה  קבוצה  לאפיין  אמורה 
כותרות  ניבטו  צד  מכל  האחרונים,  בשבועות 
סמוק  אלו  של  דמם  האם  וגרורותיו.  המאבק 
יותר משל אלפי תושבי הצפון המתמודדים עם 
סגירת מקומות עבודתם חדשות לבקרים? האם 
תושבי המדינה אמורים ללמוד מסאגה זו כי רק 

בכח ישיגו את מבוקשם?
אין בשורות אלו לומר כי ההתיישבות איננה 
לגיטימית, אך טוב היה אם מובילי המאבק כנגד 
פינוי היישוב, היו יודעים את מקומם ומתנהלים 

בהתאם לכוחם. 

.2
בזמן  או  התקציב  העברת  בזמן  שנה,  מדי 
הציבור  נתון  קואליציוניים,  הסכמים  חתימת 
תקשורת,  כלי  של  פראית  להסתה  החרדי 
פוליטיקאים או סתם מלחכי פנכה השואבים את 
באים  אלו  כל  להנאתם.  חרדים  מזלילת  כוחם 
בטענות על תקציבים מוגזמים, על סחטנות יתר 
ועל משאבת הכספים הקרויה "מפלגה חרדית". 
מטיבי הלכת נהנים לתאר כיצד ראשי המפלגות 
בחדרים  הממשלה  ראש  עם  נפגשים  החרדיות 
עתק  סכומי  העברת  על  ומסכמים  עשן  אפופי 
תוך  תורנים(  מוסדות  )להלן:  חרדים  לגופים 
"זלזול בוטה" בצרכי כלל אזרחי מדינת ישראל. 

התיאור מטאפורי, אך העיקרון מובן. 
תושבי  אישרו  עת  השבוע,  בתחילת  והנה, 
עמונה את המתווה המשודרג, לא נשמעו קולות 
אלו, ואם נשמעו, ודאי שלא כפי שנשמעו כאשר 
תקציבים היו מופנים לחרדים. ומדוע שישמעו 
על  החליטה  שהממשלה  מכיוון  כאלו?  קולות 
 )!( שקלים  מיליון  מ-130  פחות  לא  הקצאת 

שינותבו  מבתיהם  עמונה  תושבי  פינוי  עבור 
למשפחות  ובחלקם  הפינוי  להוצאות  בחלקם 

המפונים
הפירוט:  הנה  מדובר,  במה  הבין  שלא  למי 
יחולקו למשפחות המפונים  מיליון שקלים   40
עבור "שיקום חייהם", 55 מיליון שקלים עבור 
פיתוח ובניית תשתיות בהתנחלות 'שבות רחל' 
לפינויים  בתמורה  למפונים  שהובטחו  )חלקות 
בהסכמה(, 15 מיליון שקלים למועצה האזורית 
ציבור  מבני  ושיפוץ  הקמה  עבור  בנימין  מטה 
לשם קליטת המפונים, 15 מיליון שקלים עבור 
בניית מבני ציבור בשבות רחל, 9 מיליון שקלים 
 4 הזמני,  באתר  ציבור  ומבני  תשתיות  עבור 
למשפחות  אירוח  חדרי  עבור  שקלים  מיליון 
עוד  ישנם  שונים  דיווחים  פי  ועל  המפונות 
מיליוני  לעשרות  להגיע  שעשויות  הוצאות 
שקלים. אחרי מילים אלו, קראו שוב את הסיפור 

הפותח את המאמר ותבינו בעצמכם.
זו,  הכספים.  הקצאת  על  אינו  כאן  הדיון 
יכולה להיות צודקת כשלעצמה. הדיון הוא על 
השיח. למי שעדיין מתקשה להבין במה מדובר, 

המתיישבים  כאשר  כך:  פועל  העיקרון  אז 
כשידם  ויוצאים  לפינה  הממשלה  את  דוחקים 
פוקר  ל''שחקני  נחשבים  הם  העליונה,  על 
עיתונאי  ידי  על  הוגדרו  )כך  בארץ''  הטובים 
בכיר מאוד(, אך כאשר החרדים דורשים תקציב 
לכלל  שניתנו  תורה  לתלמודי  קייטנות  עבור 

האוכלוסייה, הם מכונים - איך לא - סחטנים. 
לזה קוראים 'איפה ואיפה'. לכו ותבינו. 

.3
בעמודים הבאים תקראו ריאיון שערכתי עם 
זה  במחלה  החולה  חרדית  אישה  וינרוט.  חני 
מספר שנים, אך למרות תחזיות הרופאים שקצבו 
לה מספר חודשים, כבר שבע שנים מתמודדת 
עם המחלה ולא זו בלבד, היא מקיימת פעילות 
ענפה לטובת נשים החולות במחלה. את סיפורה 
המלא תקראו בעמודים הבאים, אך רציתי לציין 

פרט קטן ממנו התרשמתי ולמדתי.
גילו  בטרם  ספורים  ימים  כי  מספרת  וינרוט 
נרשמה  היא  בגופה,  מקננת  שוב  המחלה  כי 
הייתה  בה  באוניברסיטה  לימודים  לתכנית 
היוודע  לאחר  וכי  שני  תואר  להשלים  אמורה 
הודיעה  היא  החולים,  מבית  הקשה  הבשורה 
על פרישתה מן הלימודים. "אמרתי להם", היא 
סיפרה בריאיון, "שאני לא צריכה שיהיה כתוב 
נלחמתי על  MA' על המצבה.  וינרוט  'חני  לי 
החשיבה  הבשורה  מאז  אבל  הללו,  הלימודים 

השתנתה לגמרי. הערכתי אחרת דברים".
העובדה  הוא  מציינת  היא  אותו  נוסף  פרט 
כמותה,  בנות  בחברת  לבלות  מעדיפה  היא  כי 
את  הסבירה  והיא  הנוראה.  במחלה  החולות 
יש  רגילים  אנשים  "אצל  טעם:  בטוב  דעתה 
אני  וכוחנות,  תחרותיות  מרפקים,  פוליטיקות, 
לא במשחק הזה. זה מגעיל אותי, כי הרי בסוף 
כולנו נקברים מתחת לאדמה, אין יותר ופחות. 
ומוטרפת  שעסוקה  מישהי  של  חברה  כשאני 
לפאה,  שיתאים  סרט  למצוא  או  שבת  מלהכין 

זה קשה לי".
אנשים שהתמודדויות  לפגוש  טוב  לפעמים, 
לעומת  ממערב  כמזרח  רחוקות  שלהם  החיים 
אנשים בריאים ולהבין כי כל הקשיים אתם אנו 
מתמודדים, הינם כאין וכאפס לעומת קשייהם 
של אנשים אלו. אנחנו נוהגים לרטון על לא מעט 
דברים. אחרי שתקראו את הריאיון עם וינרוט, 
הטוב  על  להודות  רק  נותר  לנו  יתגמד.  הכל 

שקיים. בעברית קוראים לזה: "פרופורציה".
שלמה  לרפואה  יפה  בת  חנה  התפללו: 

במהרה.

יעקב אמסלם

המאבק כנגד פינוי היישוב עמונה שהוכרע השבוע, זכה בתחילה לאמפתיה מצד דעת הקהל, אך 
נראה כי בישורת האחרונה משהו השתבש  מדוע החרדים 'סחטנים' והפחות חרדים הם 'שחקני 

פוקר מעולים'?  וגם: כיצד כל הבעיות בחייכם יתגמדו אחרי שתקראו את השורות הבאות?

yaakov419@gmail.com :לתגובות

)Tomer NeubergFlash90 חרדים בעמונה                                                 )צילום



דג ישראלי טרי, תמיד בראש!
הכי ישראלי- גדל בבריכות הגידול בארץ: קרפיון, בורי, אמנון )מושט(.

הכי טרי – כי הוא עשה את הדרך הקצרה ביותר מהבריכה לצלחת.
הכי מפוקח – כי הוא עבר פיקוח וטרינרי מוקפד ועל פי התקן.

הכי בריא - כי הוא שומר על ערכו התזונתי.
הכי טעים – פשוט כי הוא... טרי!

 "25 שנה אני מוכר דגים בבני ברק.
 אני יודע בדיוק מתי דג הוא טרי, איכותי וללא תוספות. 
זו גם הסיבה שבגללה בבית שלי אוכלים רק דגים 

ישראלים טריים. למה? כי אני יודע מהיכן הם מגיעים, 
שיש עליהם פיקוח כשרותי ווטרינרי, מה הם אכלו, ובעיקר... 
יודע איזה טעם, הבדל של שמים וארץ בינו לבין כל השאר.

אין תחרות לדג ישראלי טרי,
הכי טעים, הכי בריא, הכי בשבילי.

בשבילי רק 
דג ישראלי טרי!

אריה הלוי
הדגים של הלוי, בני-ברק
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מלחמה בין החושך לאור

הרב אבנר קוואס

בפרשתנו נאמר "וישמע ראובן ויצילהו מידם". מדוע 
ולמה דווקא ראובן הוא זה שהציל את יוסף? 

בשעה שיוסף סיפר את החלום השני, "והנה השמש 
והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי", הבין ראובן 
מדבריו שהוא אחד מאחד עשר כוכבים. הוא ראה בכך 
בשורה שנמחל לו עוון החלפת היצועים ולכן הוא הכיר 

ליוסף טובה על כך וביקש להציל את יוסף. 
ועוד נראה לי לומר מכיוון שיעקב היה צריך לשאת 
את רחל ראשונה ולהוליד את יוסף ראשון, ורחל ויתרה 
נולד  מכך  וכתוצאה  הסימנים,  את  לה  ומסרה  ללאה 
ראובן ראשון, הרגיש ראובן צורך להחזיר טובה ליוסף 
ובכך החזיר טובה  מיד אחיו  אותו  ולכן הציל  כך,  על 

לבני רחל. 
גולת הכותרת של חודש כסלו הוא חג החנוכה. לחג 
מרגישים  שכולם  מיוחדת  מאד  אוירה  ישנה  החנוכה 
בה. עם ישראל לגווניו חוגג חג זה בשמחה כבר דורות. 
החושך  בין  המלחמה  הוא  זה  חג  של  המרכזי  הרעיון 

לאור. כבר בספר בראשית נרמז ענין החנוכה. 
ַעל  ְוחֶשְך  ָובהּו  תהּו  ָהְיָתה  "ְוָהָאֶרץ  הפסוק:  אומר 
אומר  ַהָמִים".  ְפֵני  ַעל  ְמַרֶחפת  ֱאלִקים  ְורּוַח  ְתהוֹם  ְפֵני 
המדרש: פסוק זה רומז על ארבעת הגלויות שעתידים 
את  שהחריבה  בבל  גלות  זו  "תהּו",  לעבור:  ישראל 
"ָובהּו",  האומות.  לבין  אותנו  והגלתה  הראשון  הבית 
עם  את  ולאבד  להרוג  להשמיד  שרצו  פרס  גלות  זו 
ישראל. "ְוחֶשְך", זו מלכות יון שהחשיכה את עיניהם 
של ישראל במצוות. "ְתהוֹם", זו מלכות רומא - אדום, 
שהחריבה את הבית השני ופגעה ברבבות מעם ישראל.  

"ְורּוַח ֱאלִקים ְמַרֶחֶפת", זו רוחו של מלך המשיח. 
יוון כחושך!  הגדירו את מלכות  הרי למדנו שחז"ל 
וחושך כידוע מגרשים רק עם אור. מכאן היסוד להדלקת 
נקראת  יון  מלכות  ומדוע  לאור.  הגורמים  חנוכה  נרות 
חומר   - יסודות  משני  מורכב  שהאדם  ידוע  חושך? 
ורוח, גוף ונשמה. טיפוח הגוף בלבד והשקעה בחומר 
רוחנית  היא  הנשמה  זאת  לעומת  לטמיון.  לרדת  סופה 
ואין לה זמן או קצבה. היוונים השקיעו רבות בגוף, אם 
והשרירים.  הגוף  ופיתוח  הספורט  מקצועות  בהמצאת 
התכלית  כי  חושך!  נקרא  זה  כל  היהדות  לפי השקפת 

היא הנשמה ולא הגוף. 
חיים  אורח  ועל  בריא  גוף  על  לשמור  צריך  אמנם 
בבניית  ולמקד  לשים  יש  הדגש  עיקר  את  אבל  נכון, 
ִנְשַמת  ה'  "ֵנר  לנשמה,  רומזים  חנוכה  נרות  הרוחניות. 
ואנחנו  הללו,  הנרות  את  לכבות  רצו  היוונים  ָאָדם". 
להיפך, מדליקים. נאמץ רעיונות אלו לכל השנה כולה, 
ובהם נאיר את דרכינו, תוך שימת לב על החלק הרוחני.

הכל מתחיל מהשורש 

השור  קרן  על  "כתבו  ישראל:  עם  על  גזרו  היוונים 
קרן  מוזר,  והדבר  ישראל".  באלוקי  חלק  לכם  שאין 
השור דווקא? למה לא אמרו כתבו לכם על קירות בית 

כבר  יש  מה  וכד',  הכנסת  בית  פרוכת  על  או  המדרש, 
בקרן השור? 

בזמנם לא היו בקבוקי פלסטיק לתינוקות כמו שיש 
היום, הבקבוק של אז היה קרן השור. הקרן הזו חלקה 
ונוחה לתפיסה, בצד הרחב הכניסו את החלב, ואת הצד 

הצר הכניסו בפי התינוק ומשם היה יונק. 
של  למרחק  היטב  רואה  יונק  שתינוק  ידעו  היוונים 
20 ס"מ, ובשעה שהוא יונק מהקרן הוא רואה את  עד 
הכיתוב ונחקק במוחו שחס ושלום אין לו חלק באלוקי 

ישראל. 
וקיוו  הרכים,  בילדים  לפגוע  הצליחו  הם  זו  בשיטה 
זה  אבל  לגמרי.  היהדות  את  יעזבו  הם  יגדלו  שכשהם 
שהחינוך  למדנו  מ"מ  חי.  ישראל  ועם  בידם,  צלח  לא 
פי  על  ואף  מינקות,  כבר  הילדים מתחיל  והלימוד של 
משפיע  זה  כבר  רואה,  הוא  מה  מבין  לא  עדיין  שהוא 

על עתידו.
אם ככה זה במידה רעה, כל שכן במידה טובה! נראה 
לילדינו כבר מגיל הרך דברים חיוביים, ונחדיר לתוכם 
ימי  כל  אותם  שילוו  וטהרה  קדושה  של  גדושה  מידה 

חייהם.

רגש ודאגות 

אצל  שולט  שהרגש  הקודמים  במאמרים  למדנו 
דאגות  יוצרים  ודמיונות  דמיונות,  יוצר  רגש  האשה. 

ופחדים. נא להכיר - אשה היא דאגנית! 

אמא אומרת לבנה: תיקח סוודר שלא תתקרר... הוא 
אמא,  לה:  יאמר  כשהוא  מעלות.   30 יש  שבחוץ  יודע 
הכל יהיה בסדר, אל תדאגי... האם היא תרגע? זה לא 
ירגיע אותה והיא תמשיך לדאוג. ומפני מה הדבר כך? 
תרחישים  הרבה  מצייר  והדמיון  דמיון,  יוצר  הרגש 

שעדיין לא היו, ומקרים שלא קרו. 
האשה כבר נמצאת בתרחיש וחוזרת משם. לפעמים 
אנו נתקלים בתופעה שאשה בוכה מדבר שעוד לא קרה, 
היא  קרה...  לא  עדיין  זה  תירגעי  לה:  אומר  וכשבעלה 

עונה: אני בטוחה שכך יהיה... היא, כבר חזרה משם. 
זו גם הסיבה שלאשה קשה לשנות תכניות בפתאומיות. 
היא כבר שרטטה לעצמה מסלול, סדר היום כבר נקבע, 
היא כמעט היתה בכל החנויות והמקומות שאליהם היא 
רוצה ללכת, וכשבעלה בא ומשנה לה את התוכניות, כל 
התסריט מתרסק באחת ויש לה מזה צער ומרמור. דבר 
שכיח ביותר שיוצר מריבות בבית, הוא חוסר הרגישות 
כתוצאה  אשתו  אצל  שנוצרות  לדאגות  הבעל  מצד 

מאיחורים לא מוסברים. 
מהעבודה,  הביתה  לחזור  מאחר  כשאתה  יקר,  בעל 
אותך  שתפס  או  התקלקל,  הרכב  בפקק,  שנתקעת  או 
חבר ודיבר איתך... תודיע לגברת - אני מאחר! האיש 
צריך לדעת שכשהוא מאחר ולא מתקשר להודיע שהוא 
לה  נדמה  לפעמים  כי  צער,  לאשתו  גורם  הוא  מאחר, 
מציירת  היא  בעולם.  ביותר  הגרוע  הדבר  לו  שקרה 
הרגש  מעוצמת  שנובעות  קשות  התפתחויות  בדעתה 
שבה, והיא מגיעה למסקנות שגורמות לה לכאב כאילו 

הדבר קרה באמת.

עם ישראל לגווניו חוגג את חג החנוכה בשמחה כבר דורות  הרעיון המרכזי של חנוכה 
הוא המלחמה בין החושך לאור, וכבר בספר בראשית נרמז ענין החנוכה
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*לזכר בייסי-רוז גוברמן, קנדה. לא כולל פעילויות בתשלום 

• אוסף יחיד במינו של חנוכיות מכל קהילות וגלויות ישראל
 

• המומיה: סוד החניטה המצרית
 

• פרעה בכנען
 

• זהר ונציאני: 500 שנה לגטו ונציה
 

• חוטים וקשרים: תערוכה לכל
  המשפחה

• סדנאות אמנות

• מופע אלומיניום לכל המשפחה

שני, רביעי, חמישי
כ"ו, כ"ח, כ"ט כסלו

26,28,29.12
17:00-10:00

שלישי
כ"ז כסלו 

27.12
21:00-10:00

סביבון
פולין, המאה ה-19
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חנוכה. ערב משפחתי שקט וקסום. הנרות דולקים, ריח עז 
של טיגון )מהשכנים. אנחנו קנינו(, הילדים משחקים בסביבון. 
תרועות רמות נשמעות, כשמידי פעם משהו מפסיד או מרוויח 

במיוחד. 
מה(  אלא  אגורות,  )עשרות  המוזהבות  המטבעות  ערימת 
מתדלדלת ומתחדשת באדיבות כיסי אבא ואמא. ואז זה קורה: 
רימה  עשרה  האחת  שבן  מחליט  עשרה  השתיים  בן  שמעון 
במשחק. הוא עוצר את המשחק, גורף את כל הקופה לכיסיו, 
כולכם מרמים,  הוא מכריז: אתם  ולקול צעקותיהם של אחיו 

אני לא משחק. 
"תביא את הכסף", צועקים כולם. איפה הכסף? שואל אבא. 
הכסף,  כל  את  לנו  גונב  "הוא  הבנות,  מיללות  "אממממא", 
הוא הרס לנו את כל המשחק". שמעון בורח לחדרו ולא שוכח 
לנעול אחריו את הדלת. בדרך הוא גם מכבה את כל האורות 
בזמן  הדפיקות  את  שומע  לא  אפילו  הוא  ידיו.  בהישג  שהיו 
שההורים דופקים לו על הדלת. המוזיקה בחדרו פועלת בפול 

ווליום.
ערב משפחתי שקט וקסום - היה.

  

מכירים את הילד שמקבל את רוב הצעקות והגערות? הילד 
כי  יפה  להתנהג  הילדים  כל  את  מזהירה  אמא  שכאשר  הזה, 
אם לא הם יפסידו, היא מתקרבת אליו ובעיניים מזרות אימה 
אומרת לו: שמעת?! אם אני אשמע עליך איזה תלונה, אתה לא 

יודע מה אני אעשה לך.
לא  היא  גם  כי  מדוע?  יודעים  אתם  יודע.  לא  באמת  והוא 

יודעת. גם היא כבר לא יודעת מה לעשות עם הילד הזה.
 .Troublemaker .רגע. יש לו אפילו שם

במילה  השימוש  את  מעדיף  אני  הזה?  הביטוי  את  מכירים 
"מאתגר", כי היא יותר מכוונת לעשיה חיובית, אבל לדיוק סוג 
 TOUBLEMAKER-האתגר אבהיר שהפעם הנושא הוא ה

)או בעברית פשוטה: עושה הצרות(.  
הפרטי  הצרות  עושה  של  הטיפוס  מאפייני  את  זיהיתם  אם 
הרבה  כל-כך  אתם  איתו  דווקא  למה  תוהים  ואתם  שלכם, 
מסתבכים, כדאי לעשות קצת סדר בדברים. ייתכן מאוד שזהו 
צירוף מקרים של נסיבות לחוצות בילדות הרחוקה שגרמו לילד 
להרגיש שהמקום שלו אינו בטוח. לפעמים, אחרי הולדת אח 
קטן מתקבעת אצל הגדול תחושה שהוא פחות רצוי. לפעמים 

מדובר בתקופה קשה שעברה על הילד מכל סיבה אחרת. 
אותו  להבין  לנסות  כדי  קשובים  מספיק  היינו  לא  אנחנו 
ולקלוט מה עובר עליו, ובמו ידינו קיבענו את תדמית הבעייתי 
את  רואים  רק  ההורים  קסמים:  מעגל  נוצר  כך  הילד.  על 
הילד כמובן מגשים  יעשה.  לצרות שהוא  ומיד מחכים  הילד, 
שוב  שמזמין  מה  בעוצמה,  בו  גוערים  וההורים  הציפיה,  את 
המצוקה  את  מרגיש  הילד  חלילה.  וחוזר  פרועה,  התנהגות 

התגובות  משמעת.  של  ניסיון  לכל  רבה  בעוצמה  ומגיב 
העוצמתיות שלו לא נראות טוב. הן רק מאשרות את העובדה 

שהוא אכן בעייתי.
מתגובות  מפחדים  שלמעשה  ההורים  את  מוצאים  אנו  כך 
הילד, ואוחזים בידיעה שיש להם ילד בעייתי. והילד, שמקבל 
אותו.  דווקא  שונאים  שההורים  מרגיש  תוקפנית,  תגובה 

עובדה: אף אחד לא מקבל עונש כמוהו.
וכאשר  בקורס,  משתתפת  שאמו  ילד  אליי  הגיע  לאחרונה 
במדורים  הרחבנו  עליו  בתרכיז"  "הנתינה  רעיון  את  שמעה 
לי: עם כל הכבוד, אני לא חושבת שאפשר  הקודמים, אמרה 
עכשיו לתקן משהו. הילד כבר בן אחת עשרה. נכון, הוא באמת 

בעבר מאוד מאד קינא באח הקטן, אבל מה עכשיו?
ובכן, "נתינה בתרכיז" מתאימה בכל הגילאים, מגיל שנתיים 

ועד מאה ועשרים.
אתה נכנס הביתה, ואשתך שקועה בשיחה מרתקת. אפשרות 
היא  ב.  אפשרות  לדבר.  וממשיכה  ממך  מתעלמת  היא  א. 
ג.  ומסמנת שהיא כבר מסיימת. אפשרות  מהנהנת לך לשלום 
אני חייבת לסגור,  נכנס,  היא אומרת לחברה: שולמית, בעלי 

להתראות. וסוגרת.
מתי תהיה הכי מרוצה?

והוא  מקום  לנו  והרגשה שיש  יחס  צריכים  אנחנו  גיל  בכל 
רגועים  לזמנים  לחכות  הנחיתי  האמורה  האמא  את  חשוב. 
הילד. למשל,  עם  היחס  לנסות לשפר את  ושם  היום,  במהלך 

אם הוא נכנס הביתה תוך כדי שהיא מכינה שיעורים עם הקטן, 
לאח  להתייחס  צריכה  עכשיו  אני  רגע,  לקטן:  ולומר  לעצור 
הגדול שלך, ולפעול באותה דרך כמו עם הקטנים: עכשיו לא 
החזו"א  איתך.  רק  אני  כעת  שלו,  השיעורים  אותי  מעניינים 
אומר שעל מידת הכעס לא עובדים בשעת כעס, אלא בזמן של 
רוגע. גם כאן, לא נחכה להתמודדות ואז נשנה את היחס, אלא 

נמצא את ההזדמנויות כשהכל יחסית רגוע. 

  

בעין  כמובן  המאתגר  הילדים.  בין  מריבה  מתגלעת  שוב 
לכם  נראה  ואומרת:  הילדים  לשאר  אמא  פונה  כאן  הסערה. 
שתמיד אני אכעס רק עליו? אתם יודעים כמה הוא עזר לאבא 

לסחוב קניות? אתם יודעים שהוא קיבל ציון מעולה בגמרא?
בזכות  מדהימה  שבת  עליהם  שעברה  סיפרה  אמא  אותה 
אותם דיבורים של כמה מילים טובות שהיא הצליחה להכניס. 
צרות.  עושי  של  תדמית  בעינינו  שקבלו  ילדים  עם  הדרך  וזו 
לנצל כל הזדמנות כדי לבנות את האמון מחדש; לחפש דברים 
שיגדילו את ערכו של הילד ויתנו לו מחדש את המקום שלו, 
ולחזור עליהם בכל הזדמנות אפשרית. אנחנו נעשה לילד שינוי 

תדמית בעיני עצמו ובעינינו.
ומעט מן האור - דוחה הרבה מן החושך. 

מחנוכה אנחנו יכולים ללמוד את המסר של "מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך" 
- גם לחינוך הילדים  רעיון ה"נתינה בתרכיז" לילדינו, יכול לעשות פלאות גם אם 

אנחנו מחשבים אותם ל"עושי צרות" מדופלמים

מעט מן האור

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

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

הערב המשפחתי המקסים לאור החנוכה, הסתיים באבחה אחת
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בני האור

הס הושלך בהיכל בית המדרש, 
בבני  לקצה,  מקצה  עמוס  שהיה 
ועטויי  מגבעות  חבושי  תשחורת 

חליפות. 
ארון  בצד  ממקומו  לאיטו  פסע  המשגיח 
רצינות  פניו  המדרגות.  את  ועלה  הקודש 
מבט, זקנו ההדור יורד על פני פראקו השחור 

ולראשו המבורג רחב תיתורא. 
של  השעה  מחצית  זה,  לרגע  קדמה 
'חבורות', שבה געש ורעש ההיכל. שכך היה 
שבימי  תכב"ץ,  הקדושה  בישיבתנו  המנהג 
החנוכה מתקצר לו סדר ב', ובמקומו מוסרים 
בני שיעור ג' חבורות בעניינא דיומא. ומכיוון 
שמנהג נפוץ הוא, דשו הרבים בענייני החנוכה, 
ואין איש כמעט מחדש דבר מה, בגדר מהדרין 
הרמב"ם  ובמחלוקת  המהדרין  מן  ומהדרין 
הבית  לקושיית  התקט"ז  ובתירוץ  תם,  ורבנו 
הדלקה  בלי  אפשר  ואיך  המפורסמת,  יוסף 
חנוכה  נר  להדלקת  והמסתעף  מצווה  עושה 

בחשמל )אלקטער"י בלע"ז(. 
על כל פנים, נעמד הבחור התורן על מקומו 
מאות  ניצבים  ומולו  המדרש,  בית  בחזית 
שמא  חושש  והוא  אריות,  כפירי  בחורים, 
יבלעהו בעודו חי, ויסתרו היסוד ויפילו הבניין 
הוא  לוחש  האחרונים.  בשבועות  עמל  עליו 
בהרצאת  ומתחיל  תפתח',  שפתי  'ה'  בלאט 
הדברים. לא חולפות אלא דקות מעטות, וכבר 
הוא נקטע בידי רעהו, המבקש להקשות עליו 
ממקור פלוני, 'מיד נדון בזה' הוא אומר, מאמץ 

את שיטת הראש ישיבה בשיעור הכללי. 
שוררת  מתוחה  דממה  כאמור  כעת  אך 
מעמד  יפתח  קט  רגע  ועוד  המדרש,  בבית 
ובפתח  המדרש  בבית  הנר  הדלקת  מכירת 
דרוכים  כבר  השקדנים  טובי  הישיבה.  בניין 
במקומותיהם, הם יבקשו לזכות בזכות העלאת 
הנרות בתמורה ללימוד כמה מאות דפי גמרא.
מרעים  חנוכה",  של  ראשון  נר  "הדלקת 
המשגיח בקולו. "300 דפים", נשמע קולו של 
אחד הבחורים. "400", ממהר חברו להעלות 
מוותר  לא  תוספות",  עם   500" המחיר.  את 
השקדן. וכך הייתה ממשיכה המכירה כשיטת 
בית הלל, המוסיפים והולכים, עד שהיה גובר 
אחד הבחורים, ויאמרו לו רעיו 'הכיצד תספיק 

ללמוד את כל זה בשנה אחת?'. 
שנה אחת, החליט המשגיח כי ריבוי הדפים 
אחרות  במסכתות  להתעסק  לבחורים  גורם 
ולכן  בישיבה,  הנלמדת  המסכת  את  ולזנוח 
לפי כמות החזרות  כי המכירה תהיה  החליט 

על המסכת, 60 פעם, 70 פעם, עד 101. 
רק  הבחורים  הסתפקו  לא  אחרת  ובפעם 
קודש  ספרי  מוסיפים  והחלו  הגמרא,  בדפי 
בקצות  וסיימו  ברורה  במשנה  החלו  אחרים, 
מלבד  כי  ודומה  וכהנה  כהנה  ועוד  החושן 
כל  במכירה  נכללו  הכוונות,  בשער  הספק 
כתבי הקודש. )אם הגענו עד כאן, אז במאמר 
בהדלקה,  זכיתי  רצופות  שנתיים  המוסגר, 

בשנה השלישית...(. 

והיה הבחור הזוכה ניגש להטיב את הנרות 
ההיכל,  שבצד  בחנוכייה  האור  את  ולהעלות 
ורועד  נרגש  הברכות,  את  המברך  וקולו, 

קמעא. 
פסוקי  ונאמרו  הנרות,  שעלו  לאחר  ומיד 
בסתר  ו"יושב  הבית"  חנוכת  שיר  "מזמור 
שיר  מזמור,  בשיר  הבחורים  פרצו  עליון", 
והיו  מחרוזת,  רדפה  ומחרוזת  לשיר,  הצטרף 
גדול  במעגל  ומשתלבים  לזה  זה  יד  נותנים 
ומשם  המדרש,  בית  היכל  כל  את  שהקיף 
ה'לובי' שבקדמת  אל  ויוצאים  היו ממשיכים 
לבניין,  הכניסה  רחבת  אל  ויורדים  ההיכל 
ומזמרים  שרים  היו  ארוכה  שעה  במשך  וכך 
כל  לבורא  ובשמחה,  ברגש  ובהודאה,  בהלל 

העולמים על הימים ההם ועל הזמן הזה. 
עם  ביותר  מזוהים  שהיו  השירים  אחד 
למילותיו  המרטיט  הניגון  הוא  מעמד,  אותו 
המסילת  בתחילת  הרמח"ל  של  הקדושות 
לומר  יודע  היכל  בשערי  הנכנס  ישרים, שכל 
העבודה  ושורש  החסידות  "יסוד  אותם. 
האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא  התמימה, 
מה חובתו בעולמו". וכך היו חוזרים ושונים, 
אויי  ויתאמת,  "שיתברר  ומשננים  שבים 

שיתברר ויתאמת, מה חובתו בעולמו". 
ומטיפי  הדרשנים  אוהבים  החנוכה  בימי 
זדים  והמתיוונים,  היוונים  על  לדבר  המוסר, 
הטהור',  השמן  'פך  וכמובן  תורתך,  ועוסקי 
לסיסמה  לצערי  שהפך  מקודש,  דבר  אותו 

ריקה בידי לבלרים שונים. 
לאורך כל הדורות עסקו בשאלה איך לחנך 
רוחות  מפני  עליו  ולהגן  ההמשך  דור  את 
מזיקות, המאיימות לפרוץ פרצות בחומת בית 

ישראל. 
יותר  התחדדה  השאלה  האחרונות  בשנים 
כנסים  והשעה,  הדור  אתגרי  לנוכח  ויותר, 
נגד פגעי הטכנולוגיה ופגעי האקדמיה ופגעי 
ודוברים  לבקרים,  חדשות  נערכים  דבר,  כל 

נמרצים זועקים על 'חובת השעה'. 
צריך  ואיך  כיצד  לקבוע  מתיימר  אינני 
לצאת  צריך  שנגדן  הסכנות  הן  ומה  לפעול, 
הרגשתי  את  חולק  רק  אני  וחנית,  בחרב 
הרגשה  נחרצת,  דעה  לא  אפילו  האישית, 

אישית ופנימית. 
ימים שתיארתי בארוכה בפתח  מאז אותם 
אני  טובות,  שנים  כמה  כבר  עברו  הטור, 
אישית עברתי שינויים, חלפתי בתחנות רבות 
העבודה  לעולם  מהסטנדר  והגעתי  ושונות 
מוסר  שיחות  חיי  בימי  שמעתי  והתקשורת. 
רבות, אזהרות והטפות, את רובן כבר הספקתי 
לשכח וההשפעה שלהן עלי כנראה לא ממש 

גדולה. 
אבל את אותם ימי החנוכה, את המעמדים 
הללו המלאים בכבוד התורה ואהבתה אני לא 
עדיין  בהם,  שניצתה  הגדולה  והאש  אשכח, 
קרים  ממש  במקומות  גם  הלב,  את  מחממת 

וקפואים. 

אולי אם פחות נצעק נגד, אם פחות נוציא 
'קול קורא' ומכתבי חרמות, פחות נתקוף כל 
דבר שזז ופחות נתאמץ להסביר למה כל-כך 
רע בצד השני, ונפעל יותר להגביר את הבעד 
שלנו  הדרך  למה  ולילדנו  לנו  להסביר  שלנו, 
להזדקק  בלי  כשלעצמה,  ונכונה  טובה  היא 
לשם כך להסביר למה "הם" לא טובים, אם 
להשקפה  והשייכות  החיבור  את  נחזק  יותר 
שיפרטו  חוברות  בלי  שלנו,  ולאידאולוגיה 
כמה "הם" טועים – אולי נצליח הרבה יותר 

לחזק את החומות ולשמר את דור העתיד. 
אם יורשה לי, חלק גדול ממלחמות הקודש 
כבר  הם  וחמישי,  שני  כל  כאן  שמוכרזות 
מלחמות האתמול, בין אם נרצה ובין אם לא, 
המציאות קובעת עובדות בשטח, והן מלמדות 
על יציאה גוברת והולכת לשוק העבודה, על 
הציבור  עם  והשיתוף  המגע  נקודות  הגדלת 

החילוני והדתי במדינה. 
כשהוא  הזה,  לשוק  יצא  חרדי  צעיר  אם 
מצויד במטען עשיר, ובידיעה ברורה שדרכו 
שקיבל  לחינוך  חזק  רגשי  בחיבור  נכונה, 
בבית, בישיבה ובסמינר, הוא לא יחפש לפזול 
רק  זה  מה שהוא שמע  כל  אם  אבל  החוצה. 
טוב  הוא  למה  לדעת  בלי  רעים,  "הם"  למה 
– הוא לא יחזיק מעמד, וגם את זה המציאות 

מלמדת אותנו. שווה להקשיב לה מדי פעם. 

שמעון ליברטי 

את אותם ימי החנוכה, את המעמדים הללו המלאים בכבוד התורה ואהבתה אני לא אשכח, והאש הגדולה 
שניצתה בהם, עדיין מחממת את הלב, גם במקומות ממש קרים וקפואים. 

shimonliberty@gmail.com :לתגובות

ץ: נס פח הבוגד - ח"כ אחד הספיק ל-12 אסירים ביטחוניים ו לצי

המאור שבה                                                                                                              )צילום אורי לנץ פלאש 90( 



אולם אירועים עד 100 איש
תפריט אירועים חדש ויוקרתי

החלה הרשמה לאירועי חורף!!

החל מ- 89&

רח‘ יורדי הסירה 1, תל אביב 
053-572-74-08 טל‘ דודי: 

נמל תל אביב
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הזרוע
הארו    ה
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חיים פרידלנדר

  לשמו של המוסד הישראלי נקשרו אינספור כתרים
ארגוני הביון בכל העולם יודעים כי הזרוע הארוכה של 

המוסד מגיעה לכל יעד על פני הגלובוס  בעקבות 
חיסולו של בכיר החמאס מוחמד א-זווארי בשבוע שעבר 

בתוניסיה המיוחס למוסד, יצא חיים פרידלנדר למסע 
מרתק בעקבות החיסולים הגדולים שמיוחסים למוסד 

הישראלי – מחיסולו של אבו ג'יהאד בתוניס, דרך חיסולם 
של פתחי שקאקי במלטה, עימאד מורניה בדמשק, מעדני 

הגרעין האיראנים, ניסיון החיסול של חאלד משעל על 
אדמת ירדן, ועד לחיסולו המהדהד של מוחמד אל מבחוח 

בדובאי שעורר סערה עולמית
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סוף השבוע שעבר חוסל בתוניסיה מוחמד א-זווארי, ב
מהנדס תעופה חבר תנועת החמאס. א-זווארי נורה 
שעומד  מי  שונים  פרסומים  ולפי  ביתו,  בפתח 
 – הישראלי  הביון  ארגון  הוא  חיסולו  מאחורי 
המוסד. מנגד, היו פרשנים שהטילו ספק בכך שהמוסד עומד 
המוסד  אחריות  אודות  הפרסומים  אם  בין  החיסול.  מאחורי 
הזמן לחזור  זה  לא,  ובין אם  נכונים  לחיסול מהנדס התעופה 

לחיסולים הגדולים של הארגון. 
המוסד, שחרט על סמלו את הפסוק ממשלי "באין תחבולות 
יועץ", לא מפרסם ומודה בחיסולים  יפול עם, ותשועה ברוב 
ביצוע  אחרי  שנים  עשרות  גם  לו,  שיוחסו  שונות  ובפעולות 
הפעולה, כך שיש קושי רב להתחקות אחרי פעולות הארגון. 
ואף  הזרה  התקשורת  בכלי  מתפרסמים  בפעם  פעם  זאת,  עם 
יכלה  ישראל  שרק  חיסול  מבצעי  על  שונים  פרטים  בישראל 
להרוויח מהם. כמו כן, ניתן לשמוע את בכירי המוסד לשעבר 
משגרים רמזים מידי פעם וטווים את קצות החוט של פרשיות 
חיסול נועזות במדינות זרות, מה שמאשש, גם אם בפרסום לא 

רשמי, כי ידו הארוכה של המוסד עמדה מאחורי החיסול. 
ברחבי  תהודה  שקיבלו  המוסד  של  החיסול  ממבצעי  אחד 
העולם והעלו את קרנו של גוף המודיעין הישראלי, הוא מבצע 
הטרור  ארגון  חברי  את  להרוג  הייתה  שמטרתו  האל",  "זעם 
"ספטמבר השחור", שהיו אחראים במישרין או בעקיפין לטבח 
הספורטאים באולימפיאדת מינכן. המבצע שהחל בח' מרחשון 
התשל"ג, הסתיים בפועל רק כעבור כעשרים שנה, עם חיסולו 
של עאטף בסיסו בפריז, אחד ממארגני הטבח. אולם, למעשה 
המבצע הסתיים כעבור שנה, אחרי שיחידת "כידון" - יחידת 
הלוחמים של המוסד הפועלת תחת אגף המבצעים "קיסריה" - 

חיסלה את רוב מארגני הטבח. 
מדובר במבצע חובק מדינות; פריז, רומא, ניקוסיה וביירות, 
את  שיטות  בשלל  מחסלים  הישראלים  הביון  סוכני  כאשר 
קצר  מטווח  ירי  הסוכנים,  על  האהבות  השיטות  המחבלים. 
חומרי  והטמנת  קול  במשתקי  מצוידים  אקדחים  באמצעות 
פסיכולוגית,   בלוחמה  גם  המוסד  נקט  המבצע  במהלך  נפץ. 
באמצעות שליחת רמזים מאיימים למיועדים לחיסול ופרסום 

מודעות אבל פיקטיביות בעיתון על שמם - בעודם בחיים.
ד"ר מחמוד המשארי, מספר 2 בארגון "ספטמבר השחור" 
שפצצה  בעת  קשות  נפצע  בצרפת,  אש"ף  של  הרשמי  ונציגו 
לבית  בדרכו  לטלפון,  כשענה  התפוצצה  בשולחנו  שהוטמנה 
"המוסד"  את  להאשים  הספיק  מפצעיו,  מת  שם  החולים, 
בהתנקשות, כשאמר "איש מלבדם לא יכול היה לעשות זאת".  
אבל לא הכל היה ורוד, מחבלי ספטמבר השחור ניסו לגמול 
לסוכני המוסד, והצליחו לירות ולהרוג את סוכן המוסד, ברוך 
בניסיון  בדוי  בשם  שפעל  כהן,  במדריד.  במארב  הי"ד,  כהן 
סוכן  עם  מפגישה  כשיצא  נורה  הטרור,  מארגון  מודיע  לגייס 

כפול.

שטעה  לאחר  המבצע  את  לעצור  נאלץ  הארגון  בנוסף, 
בזיהויו של עלי חסן סלאמה, ראש הארגון, והרג בטעות את 
אחמד בושיקי, מלצר מרוקני, בעל מראה דומה לסלאמה. יתר 
על כן, כוחות המשטרה הנורווגית, שעל אדמתה בוצעה הירי, 
למבוכה  שגרם  מה  המעורבים,  הסוכנים  את  לעצור  הצליחו 
רבה לישראל. רק כעבור 20 שנה הסכימה ישראל להביע צער 
דולר.  אלף  ב-400  בושיקי  של  בנו  את  ולפצות  האירוע  על 
ומה עם סלאמה? אל דאגה, כעבור 6 שנים הוא חוסל בבירות 
באמצעות פיצוץ מכונית תופת ליד מכוניתו, בעת שעשה את 

דרכו לאירוע משפחתי.

הצגת תכלית

את  אך  העולם,  ברחבי  רבה  תהודה  שעורר  נוסף  חיסול 
"הצגת  מבצע  הוא  הצבא,  אנשי  קיבלו  אליו  הקרדיט  מרבית 
אל- ח'ליל  את  סיירת מטכ"ל  אנשי  חיסלו  במהלכו  תכלית", 

כראש  שכיהן  אל-וזיר,  ִג'האד".  "אבו  לכינוי  שזכה  מי  וזיר, 
הרוגים  לעשרות  אחראי  והיה  אש"ף  של  הצבאית  הזרוע 
בחול  בתוניס  בביתו  חוסל  שונות,  טרור  בפעילות  ישראלים 
המועד פסח תשמ"ח, כאשר חיילי הסיירת בראשות בוגי יעלון 

פרצו לביתו, ניטרלו את השומרים וירו בו מטווח אפס. 
לאזרחים  שהתחזו  המוסד  סוכני  ניווטו  הנועז  המבצע  את 
לבנונים, השתכנו בקרבת ביתו של אבו ִג'האד במשך שבועות 
מוסד  סוכני  בנוסף,  מדויק.  מודיעני  מידע  ואספו  ארוכים 
השייטת  מספינות  הישר  הסיירת  חיילי  את  שהביאו  אלה  הם 
שהביאו את החיילים לחוף בתוניס ועד לביתו של אבו גי'האד. 
כמו כן, אחד מסוכני המוסד ששהה במדינה, התקשר למשטרה 
היורים  את  שראה  כשסיפר  השוטרים,  את  והטעה  המקומית 
אחרי  משטרתי  מרדף  שמנע  מה  העיר,  מרכז  לכיוון  נמלטים 

חיילי הסיירת שעשו את דרכם חזרה לספינות השייטת.

המדען המערבי שחוסל

יוסי  הצבאי  הפרשן  מביא  הצללים",  "מלחמות  בספרו 
מלמן את כללי הברזל של המוסד, "עבור המודיעין הישראלי, 
מנסים  בו  שנוקטים  לפני  האחרון.  האמצעי  הוא  החיסול 
מקדים  שלב  שלך.  לסוכן  אותו  ולהפוך  היעד  את  "להכפיל" 
אחר יהיה להזהיר אותו או לאיים עליו, אך אם הוא אינו מפסיק 
את מעשיו ולא נרתע וממשיך בהם, רק אז ישקלו במוסד או 
המוסד  נלחם  כיצד  מלמן  מתאר  בספר  לחסלו".  אם  באמ"ן 
בתוכניות  ערב  למדינות  לסייע  שגויסו  מהמערב  במדענים 
בדמות  שהחלו  שונות,  אזהרות  לאחר  עזבו  מרביתם  חימוש, 
שריפת  או  המכונית  בפיצוץ  והסתיימו  מאיימים  טלפונים 

המשרד, אך מדען אחד שסירב להקשיב חוסל.
בארטילריה  שהתמחה  קנדי  מהנדס  בול,  בג'ראלד  מדובר 
לחלל  לוויין  לשיגור  ניסיון  היה  חייו  פרויקט  טווח.  ארוכת 
חבר  זה  פרויקט  ביצוע  לשם  בתותח-על.  שימוש  באמצעות 
העיראקי  המשטר  בעבור  ותכנן  חוסיין  סדאם  עיראק  לשליט 
תותחי על במסגרת "פרויקט בבל". בול נהרג מכדורי מתנקשים 
מחוץ לביתו בבריסל. המתנקשים, סוכני מוסד ע"פ פרסומים 
זרים, שכרו דירה בסמיכות לדירתו של בול תחת זהות מרוקנית, 

וביצעו את הירי באחת הפעמים בהם חזר מבגדאד לבריסל.
למרבה האירוניה המשטרה הבלגית חשבה תחילה שמדובר 
איש  להרוג  בכלל  שתכננו  מחבלים,  שביצעו  בזיהוי  בטעות 
מאוחר  רק  בול.  של  בניין  באותו  שהתגורר  ישראלי  עסקים 
יותר, כשבנו של בול סיפר לחוקרים על כך שאביו קיבל במשך 
לחקור  פנו  הם  בטלפון,  איומים  הרצח  לפני  אחדים  שבועות 
כיוונים אחרים. בסופו של דבר, החקירה הגיעה למבוי סתום. 
המתנקשים היו מקצוענים שביצעו פעולה "נקייה" ולא הותירו 
הוא  בול  למעשה,  כלשהן.  ראיות  או  עקבות  שום  אחריהם 
האחרון  גם  הידוע,  לפי  ובינתיים,  הראשון,  המערבי  האזרח 

שחוסל על ידי סוכני המוסד.

על סמך האינטואיציה 

ביותר עד היום הוא חיסולו  אחד ממקרי החיסול הזוכרים 
האסלאמי  הג'יהאד  תנועת  מייסד  א-שקאקי,  פתחי  של 
הפלסטיני והמזכ"ל הראשון שלה. במודיעין הישראלי הצטבר 
כמעט  שקאקי  אך  וארגונו,  רעיונותיו  אישיותו,  על  רב  מידע 
ולא יצא מדמשק, מה שמנע מסוכני המוסד להגיע אליו ולגבות 
את דמם של עשרות הישראלים שמתו בפיגועים שתכנן וארגן.

בסתיו  בלבד.  אינטואיציה  סמך  על  הגיע  לחיסולו  הפתח 
מהארגונים  אחד  את  דאז,  לוב  מנהיג  קדאפי,  הזמין  תשנ"ו 
שישבו  אחרות  קבוצות  מנהיגי  ובקרב  לטריפולי  הפלסטינים 
כספי  סיוע  להעניק  עומד  קדאפי  כי  ההערכה  נפוצה  בדמשק 
על  העריכו,  קיסריה  של  המודיעין  קציני  מנהיג.  לאותו  נדיב 
סמך אינטואיציה בלבד, ללא שום מידע מבוסס, כי גם שקאקי 
תחושת  אכן  אם  הלובית.  התקציב  מעוגת  נתח  לקבל  יחפוץ 
מדמשק  לטוס  יוכל  לא  שקאקי  הרי  כנכונה,  תתברר  זו  בטן 
לטריפולי, בשל עיצומים בינלאומיים שאסרו על קשרי תעופה 
עמה. הקשר היחיד של לוב עם המערב היה באמצעות מעבורות 
ממלטה. לכן, אם שקאקי ירצה להגיע ללוב, יהיה עליו לטוס 

לוולטה בירת מלטה, ומשם לעלות על מעבורת לטריפולי.
רשימת  אחרי  לעקוב  המוסד  לקציני  שנותר  מה  כעת, 
את  הוכיחה  האינטואיציה  ואכן,  לוולטה.  מדמשק  הנוסעים 
עצמה. מאזינים של יחידת המודיעין 8200 יירטו שיחת טלפון 

בין דמשק לטריפולי, שבה נידונו פרטי נסיעתו של שקאקי. 

תמונתו של עימאד מורניה שפורסמה רק לאחר מותו

  מתקדמים אל עבר חופי לבנון במבצע אביב נעורים
(צילום: אתר חיל הים)

סלאמה (מימין) וערפאת. הוזהר כמה פעמים על ידי ה-CIA כי חייו בסכנה

בול בראשית שנות ה-60, עם תותח 16 אינץ'

 דירתו של כמאל עוואן בבית הדירות בבירות לאחר ביקור אנשי סיירת
מטכל במסגרת מבצע אביב נעורים
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בד' מרחשון אותה שנה עשה שקאקי חזרה את דרכו מלוב 
נקט  ולא  שכמעט  בעצמו  בטוח  כך  כל  היה  שקאקי  למלטה. 
אמצעי זהירות. לא רק שהשתמש באותו דרכון לובי, בו עשה 
שימוש בעבר, הוא אף שכר חדר באותו מלון, בו שהה בעבר. 
היסס  שלא  רבה  כה  היתה  שלו  הביטחון  תחושת  למעשה, 
לעזוב את חדרו ולצאת למסע קניות. כאן נכנסו סוכני המוסד 

לפעולה. 
על  רכובים  שהיו  מתנקשים  צמד  הזרים,  הפרסומים  לפי 
אופנוע, התקרבו אל שקאקי בעת שיצא מחנות בעיר וצעד עם 
שקיות הקנייה בידו. אחד מלוחמי הכידון ירד מהאופנוע וירה 
התמוטט  האסלאמי  הג'יהאד  מייסד  בראשו.  כדורים  שלושה 
מיד, מה שנותר ללוחם השני לעשות, לרדת מהאופנוע לוודא 
הריגה, לאסוף את התרמילים ולהעלם. הפעולה הייתה כל כך 
מהירה ונקייה, שתוך 20 שניות לא היה זכר לצמד המתנקשים.
של  הבדויה  זהותו  לובי,  סוחר  כי  במלטה  הכריזו  תחילה 
המוסד  שאנשי  אחרי  ימים,  כמה  בחלוף  ורק  נרצח  שקאקי, 
של  מנהיגו  הוא  שהנרצח  התברר  מבטחים,  בחוף  כבר  היו 
החיסול;  את  מלמן  מתאר  בספרו  האסלאמי.  הג'יהאד  ארגון 
"ההחלטה לחסל את פתחי שקאקי היתה ההחלטה החשובה 
האחרונה של ראש הממשלה יצחק רבין, שכשבוע לאחר מכן 
נרצח בעצמו בידי מתנקש יהודי. אפשר שאם יגאל עמיר לא 
היה נתפס, היתה קהילת המודיעין של ישראל מגיעה למסקנה, 
חיסול  על  האסלאמי  הג'יהאד  של  נקמה  היה  רבין  שרצח 

מנהיגו".

רמטכ"ל החיזבאללה

תופס  למוסד,  על רשימת החיסולים המיוחסים  כשעוברים 
לו מקום בולט במיוחד חיסולו של עימאד מורנייה, מי שהיה 
מאות  למותם של  ישיר  באופן  ואחראי  החיזבאללה  רמטכ"ל 
בני אדם. לא רק ישראל רדפה אחריו, גם ארצות הברית רצתה 
אמריקאיות  מטרות  נגד  פיגועים  שורת  בשל  זאת  ראשו,  את 
המבוקשים  ברשימת  מורנייה  את  ארה"ב, שהציבה  בביירות. 
שלה יחד עם ראשי אל קאעידה, השיתה על ראשו פרס של 5 

מיליון דולר, אך ללא הועיל. 
במשך קרוב לעשרים שנה ניסה המוסד להגיע למורנייה בכל 
דרך, בין היתר גם באמצעות הריגת אחיו וחיסולו בהלווייתו, 
מנת  על  פלסטיים  ניתוחים  שעבר  החיזבאללה,  רמטכ"ל  אך 
לשנות את זהותו, לא הגיע להלוויית אחיו. מה הוביל למידע 
שהביא בסוף לחיסולו, עד היום לא ניתן לדעת, אבל דבר אחד 
בטוח: האיש שהיה אחראי לכל כך הרבה דם קדושים וטהורים 
בתוך  שהותקן  זעיר  מטען  בפיצוץ  תשס"ח  אדר  בחודש  מת 
משענת הראש של כסאו ברכבו, בעת שיצא מביקור בבית ספר 

איראני בדמשק.
בארצות הברית מיהרו לברך על החיסול ודובר משרד החוץ 

האמריקני מסר כי "העולם הוא מקום טוב יותר בלעדיו. הוא 
היה רוצח המונים וטרוריסט האחראי למותם של חפים מפשע 
הם  כי  ומסרו  להכחיש  מיהרו  בישראל  מנגד  מספור".  רבים 
דוחים את הפרסומים על מעורבות ישראל באירוע, מה שלא 
שורת  להוציא  ולנסות  נקמה  להבטיח  לחיזבאללה  הפריע 
ארבע  כעבור  המוסד.  סוכני  ידי  על  הם  גם  פיגועים, שסוכלו 
שנים יאשר ראש המל"ל לשעבר עוזי ארד כי ישראל אחראית 

לחיסולו של מורניה. 
תשס"ח הייתה שנה טובה למוסד הישראלי, כך לכל הפחות 
על פי פרסומים זרים. בליל כ"ט תמוז אותה שנה, חדר צוות 
וירה  שבסוריה,  טרטוס  הנמל  לעיר  בסמוך  הים  דרך  מיומן 
למוות במוחמד סולימאן, כאשר זה ערך מסיבה וארוחת ערב 
בבית הנופש שלו בסמוך לים. סולימאן נפגע בראשו ובצווארו 

ומת מפצעיו, בעוד הצוות נמלט דרך הים.
לחיזבאללה,  איראן  בין  מקשר  כגורם  ידוע  היה  סולימאן 
ובאימונים  בחימוש  לסייע  שביקש  הסורי  הממשל  מטעם 
האחראים  אחד  היה  הוא  כן,  כמו  בלבנון.  הטרור  לארגון 
לבנייתו של הכור הגרעיני בדיר-א-זור, שהופצץ על ידי ישראל 
למרות  המתקן.  של  ולאבטחתו  ב-2007,  זרים  פרסומים  לפי 
מהסוכנות  שעברה  בשנה  שדלפו  מסמכים  למוסד,  הייחוס 
 13 שייטת  כי  חשפו   )NSA-ה( לאומי  לביטחון  האמריקנית 

היא זו שעומדת מאחורי החיסול.

דקה אחר דקה

ומי  החמאס  מבכירי  אל-מבחוח,  מחמוד  התש"ע  שבט  ה' 
צה"ל  חיילי  של  וברציחתם  בחטיפתם  אישית  מעורב  שהיה 
ואילן סעדון, נמצא בחדרו בבית המלון "אל- אבי סספורטס 
בוסתאן רוטנה" בדובאי כשהוא שוכב במיטתו לבוש בפיג'מה 
וללא רוח חיים. מהר מאוד תחשוף משטרת דובאי כי מדובר 
בחיסול, זאת באמצעות רשת מצלמות אבטחה שהוצבו בעיר 
לא  מוסד  סוכן  שום  אחרי,  שנים   7 היום,  עד  אך  ובמלון, 
במסיבות  נחשפו  שתמונותיהם  למרות  זאת  נעצר,  או  נתפס 

העיתונאים המתוקשרות של מפקד משטרת דובאי.
דקה  החיסול  את  פירטה  במדינה  שהוקמה  החקירה  ועדת 
אחרי דקה. מבצע החיסול החל בליל ה' שבט 9 דקות לאחר 
מהם  לאחד  לדובאי,  החיסול  מצוות  שניים  הגעת  עם  חצות, 
דרכון גרמני עם השם מיכאל בודנהיימר, ולשני דרכון בריטי 
עם השם ג'יימס לאונרד קלארק. כעבור 20 דקות מגיעים שני 
מפריז,  שמגיעים  השניים,  החיסול.  מצוות  נוספים  לוחמים 
וקווין  פוליארד  גייל  השמות  עם  איריים  בדרכונים  מצוידים 

דברון.
1 בלילה, החשודים עושים את דרכם לשני בתי מלון שונים 
בדובאי. לפי ועדת החקירה, הסוכנים לא עושים שיחות ביניהם 
נמצא  החשד,  פי  על  שם,  לאוסטריה,  התקשרו  אלא  ישירות, 

פיטר  בשם  צרפתי  דרכון  בעל  אדם   :02:30 הפיקוד.  חדר 
אלווינגר מגיע לדובאי ונפגש עם חבר צוות נוסף. כעבור עשר 
דקות עוזבים השניים את שדה התעופה לכיוונים שונים, וכל 

אחד מהם מגיע לבית מלון אחר.
10:30 בבוקר, עשר שעות לפני שמבחוח נמצא מת בחדרו, 
הם  כעבור שעה  בעיר.  קניות  למרכז  מהסוכנים  כמה  מגיעים 
מספר  בידיה  נושאת  כשפוליארד  המרכז,  את  עוזבים  נצפים 

שקיות.
13:37 - בצהריים, דברון עוזב את המלון בו התאכסן ועובר 
למלון אחר, לשם הוא מגיע מחופש באמצעות פאה ומשקפיים. 
2 בצהריים, במהלך השעה הבאה אלווינגר ופוליארד עוזבים 
את בית המלון שלהם וצוות המעקב הראשון מגיע למלון "אל-

בוסתאן רוטנה", שם מבחוח עתיד לשהות. קצת אחרי השעה 
3 מגיע מבחוח לבדו לדובאי, ומאותר על ידי אחד מחברי צוות 

המעקב עוד בשדה התעופה. 
שיבחין,  בלי  כשלצידו,  למלון,  מגיע  החיסול  יעד   15:25-
ספורט  בגדי  לבושים  כשהם  המעקב  צוות  מחברי  שנים 
ובידיהם מחבטי טניס. כעבור 5 דקות עולה מבחוח לחדר שזה 
עתה קיבל מפקיד הקבלה, "שחקני הטניס" הולכים בעקבותיו. 
השני  ואילו   -  230 חדר   - החדר  דלת  על  מתבונן  נראה  אחד 
ידו, ככל הנראה על מנת לשדר  נראה מדבר אל תוך פרק כף 

לשאר החוליה את מספר החדר. 
15:50 – אלווינגר, שמבקר במרכז עסקים בקרבת המלון, 
מרים טלפון לפקיד הקבלה ומזמין את חדר 237, שנמצא מול 
חדר 230. לאחר ההזמנה הוא מזמין טיסה למינכן דרך קטאר.

הדקות   30 ובמשך  המלון,  מבית  יוצא  מבחוח   –  16:23
ונכנסים  ודברון  פוליארד  אלווינגר,  בהדרגה  מגיעים  הבאות 

לחדר 237.
18:30: שני "צוותי חיסול" עושים את דרכם למלון, כעבור 
המדינה  את   ,237 חדר  את  שהזמין  אלווינגר,  יעזוב  שעה 

לקטאר ומשם בטיסת המשך למינכן. 
באמצעות   230 לחדר  להיכנס  מנסה  החיסול  צוות   20:00
במקביל,  הדלת.  של  האלקטרוני  המנעול  של  מחדש  תכנות 
נראה דברון מתקרב לאורח אחר שצועד במסדרון, ככל הנראה 

לאותת לשאר הצוות שיפסיקו את ניסיונות הפריצה.
ועדת  כאן  המלון,  לבית  מבחוח  מגיע  דקות   20 כעבור 
בחדרו  למבחוח  חיכה  הצוות  אם  להגיד  ידעה  לא  החקירה 
ודברון  פוליארד  ברור:  אחד  דבר  מכן.  לאחר  רק  שפרץ  או 
מבצע  החיסול  שצוות  בזמן  המסדרון  על  מתצפתים  נראים 
להערכתם  כי  מציינים,  החקירה  ועדת  במסקנות  עבודתו.  את 

החיסול התבצע במהלך 22 דקות.
20:46 – הסוכנים הראשונים עוזבים את המלון, כעבור 9 
דקות לא נותר איש באזור. פוליארד ודברון עוזבים את דובאי 
השעות  ב-12  עוזבים  הצוות,  חברי  שאר  לפאריס.  בטיסה 
הבאות, ליעדים הבאים: הונג קונג, פרנקפורט ודרום אפריקה.

המלון במלטה שבפתחו חוסל פתחי שקאקי

 חבר צוות המעקב אחרי מבחוח במלון, לבוש בגדי ספורט ואוחז
מחבט טניס

כך נראה החדר שבו מצא מבחוח את מותו

מחמוד אל מבחוח
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מת  מבחוח  את  המלון  צוות  יגלה  בלילה  ב-1:30  רק 
לרופאים  שגרם  מה  מבפנים.  נעולה  החדר  כשדלת  במיטתו, 
לקבוע כי מדובר במוות טבעי כתוצאה מעליית לחץ דם במוח, 
אבל חקירה משטרתית הובילה לחשיפת סיפור החיסול, כולל 
לא  איש  היום,  עד  כאמור,  הטניס".  "שחקני  של  תמונותיהם 

נתפס.
כעבור כשנתיים וחצי פורצת קבוצת אנשים לביתו של כמאל 
רנאג'ה, מחליפו של אל מבחוח, בדמשק. הקבוצה יורה ברנאג'ה 
פלסטיניים  גורמים  מביתו.  סודיים  מסמכים  ולוקחת  למוות 
האשימו כי המוסד אחראי לחיסול. מנגד, באופוזיציה הסורית 
טענו כי דווקא המשטר הוא זה שעומד מאחורי החיסול, אחרי 
שלטענתם רנאג'ה עסק לא רק בהברחות נשק לרצועה, אלא גם 

לידי מורדים סוריים.
 

מדעני הגרעין על הכוונת

פיזור  עם  טהרן.  צפון  את  מחריד  פיצוץ  תש"ע,  טבת  כ"ו 
העשן מתברר - אופנוע ממולכד שהופעל באמצעות שלט רחוק 
הביא למותו של המדען מסעוד עלי מוחמדי, מבכירי התכנית 
ומרצה  גרעינית  לפיזיקה  פרופסור  האיראנית,  הגרעינית 
"הישות  את  להאשים  מיהרו  באיראן  טהרן.  באוניברסיטת 
כשנתיים  כעבור  החיסול.  מאחורי  שעומדת  כמי  הציונית" 
נתלה בטהרן מג'יד ג'מאלי פאשי, אזרח איראני בן 24. פאשי 
בשירות  פעל  כי  באיראן,  הפרסומים  לפי  הודה,  ואף  הואשם 

המוסד הישראלי ואף היה מעורב בחיסולו של מוחמדי.
למכוניתו  חבלה  מטען  מצמידים  אופנוענים  כשנה,  כעבור 
של מג'יד שהריארי בעת שזה היה בנסיעה. שהריארי, פיזיקאי 
איראני, פרופסור בפקולטה להנדסת גרעין באוניברסיטת שהיד 
בהשתי והמדען הבכיר ביותר בתוכנית הגרעין האיראנית, נהרג 
בפיצוץ. אשתו של שהריארי שהייתה עימו ברכב נפצעה קשה. 
אופנוענים  מתקרבים  בלבד,  קלה  שעה  כחלוף  יום,  באותו 
הגרעין  בתכנית  בכיר  עבאסי-דוואני,  פריידון  של  למכוניתו 
דוואני  חבלה.  מטען  דומה  בצורה  לו  ומצמידים  האיראנית, 
מספיק לפתוח את הדלת ולהימלט, כך שלמזלו הוא רק נפצע 
הארגון  לראש  ימונה  הוא  חודשים  מספר  כעבור  בפיצוץ. 

לאנרגיה אטומית של איראן. 
אופנועים  על  הרכובים  אלמונים  התשע"א,  תמוז  כ"א 
בעת  איראני,  גרעיני  נג'אד, מדען  רזאי  דריוש  לעבר  התקרבו 
בירי  פתחו  האלמונים  אשתו.  עם  יחד  לביתו  בסמוך  שהיה 
לעבר המדען וזה נהרג במקום. אשתו של נג'אד נפצעה מהירי 

והובהלה לבית החולים.
וכעבור כחצי שנה  מסע חיסולי מדעני הגרעין לא הסתיים 
שני רוכבי אופנוע התקרבו למכונית הפז'ו 405 של  מוסטפה 
חבלה  מטען  לה  והצמידו  איראני,  גרעין  מדען  רושן,  אחמדי 

ממוגנט. רושן מת במקום ואילו מאבטחו נפצע קשה, הובהל 
לבית החולים ושם מת מפצעיו. העיתון הבריטי 'סאנדיי טיימס' 
תיאר את השתלשלות האירועים שהובילו לחיסול והגדיר את 

הפעולה ככזו "שיכולה לצאת לאקרנים בתור סרט ריגול".
"מה  הסביר,  לעיתון  שהתראיין  ישראלי  ביטחוני  גורם 
של  תוצאה  הוא  ומהיר  פשוט  כמבצע  ריגול  בסרטי  שנראה 
עבודה קשה, חודשים רבים של איסוף מודיעין וצוות מאומן 
מטבע  לטעויות.  סובלנות  אפס  "יש  כי  הוסיף  הוא  היטב". 
הדברים, כל כישלון מסכן לא רק את חייהם של הסוכנים אלא 

עשוי להפוך גם לסקנדל בינלאומי".
ארבעה  מוזר  מאוד  מקרים  בצרוף  מתו  החודש,  באותו 
וופא  לב.  והתקפי  מוחי  משבץ  כתוצאה  איראנים  קצינים 
עפאריאן, בן 52 בלבד, היה מפקד בכיר במשמרות המהפכה 
והראשון למות ממחלה. מיד אחריו נפטר עבאס מהרי משבץ 
מוחי. ימים ספורים לאחר מכן נפטרו אחמד סיאפזאדה ומנסור 
במשמרות  בכירים  היו  הארבעה  כל  לב.  מהתקף  טורקאן 

המהפכה ומעורבים בתוכנית הגרעין. 
אותו החודש היה מאוד קטלני באיראן ובכ"ז טבת שוב חזרו 
פימאני  עלי  רזא  צבא,  קצין  חוסל  בהתנקשות  האופנוענים. 
וחייל נוסף נפצע. יש לציין כי שיטת האופנוענים נחשבת, לפי 
כלי תקשורת בעולם לפחות, לחביבה על המוסד. כעבור שנה, 
מערך  ראש  אחמדי,  מוג'טבה  נורה  האופנועים,  בשיטת  שוב 

הסייבר האיראני.

המלך הירדני זעם

אבל לא רק הצלחות רשם המוסד, אלא גם כישלנות. אחד 
ח'אלד  של  חיסולו  ניסיון  פרשת  הוא  הגדולים  הכישלונות 
בתמוז  בכ"ה  חמאס.  של  המדינית  הלשכה  ראש  משעל, 
תשנ"ז מתפוצצים 2 מחבלים מתאבדים בשוק 'מחנה יהודה' 
בירושלים וגורמים למותם של 16 בני אדם ופציעתם של כמה 
לפיגוע  האחריות  את  עצמו  על  נוטל  החמאס  ארגון  עשרות. 
וראש הממשלה דאז )והיום( בנימין נתניהו מחליט כי יש לחסל 
שמות  מספר  לנתניהו  הציעו  במוסד  בארגון.  בכירה  אישיות 

והאיש שנבחר הוא משעל, שחי באותה תקופה בירדן.
אלא שבשל הוראתו של ראש הממשלה הקודם יצחק רבין 
שלא לפעול בירדן, בגלל הסכם השלום שנחתם בין המדינות 
באותן שנים, לא היה למוסד מודיעין טוב במדינה והוא נאלץ 
ליצור מודיעין מאפס בלוח זמנים מוגבל. במוסד הכריעו על 
חיסול באמצעות רעל, זאת משום מחשבה לגרום בכך לחיסול 
שהוא  בעת  משעל  על  יתקרבו  סוכנים  שני   - התכנית  שקט. 
עושה את דרכו למשרדו בעמאן, סוכן אחד יפתח פחית קולה 
של  טיפות  כמה  יטיף  התסיסה,  רעש  בחסות  והשני,  מנוערת 

רעל קטלני על עורפו של משאל. 

הראש  את  יסובב  שמשעל  לכך  הובילה  כשלים  שרשרת 
ברגע הלא נכון ויקלוט את המזרק, מה שיגרום לו לרוץ לעבר 
בנוסף,  החולים.  לבית  במהירות  אותו  להוביל  ולנהגו  רכבו 
פעיל חמאס שהיה עד לניסיון החיסול פתח במרדף אחרי רכב 
המילוט של הסוכנים, טעות של הנהג הובילה לכך שבמקום 
להבריח את הסוכנים מהאזור הוא הוריד אותם בסמוך למקום 
עם  להתעמת  ניסה  אחריהם  שרדף  החמאס  פעיל  האירוע. 
אבל  הפעיל,  על  לגבור  הצליחו  הסוכנים  הנמלטים.  הסוכנים 
הירדנית  והמשטרה  סביבם  התאסף  מקומי  אספסוף  בינתיים 

נאלצה להתערב. 
הסוכנים ניסו להזדהות במשטרה הירדנית כתיירים קנדים, 
כי  נחרצות  קבע  לתחנה  שהוזעק  בעמאן  קנדה  קונסול  אך 
לשגרירות  נמלטו  הסוכנים  שאר  לבינתיים  קנדים.  לא  הם 
הישראלית. המלך הירדני רתח מזעם על ניסיון החיסול בשטחו 
ואיים לנתק את היחסים עם ישראל ולשגר יחידות עילית של 
צבאו שיפרצו לשגרירות. נתניהו הורה לראש המוסד דאז דני 
יתום לנסוע לירדן ולהיפגש עם המלך.  חוסיין הבהיר כי אם 
משעל ימות מהרעל הוא יאלץ לגזור עונש מוות על הסוכנים 
תעביר  ישראל  לפיה  עסקה  יתום  הציע  בתמורה  העצורים, 
לירדן את הנוגדן לרעל והסוכנים יורשו לחזור לישראל. אבל 
אחמד  השייח'  את  לשחרר  נאלצה  וישראל  הספיק,  לא  זה 
יאסין, מנהיג החמאס, וכ-70 אסירים פלסטינים נוספים ורק אז 

הסוכנים הורשו לחזור לישראל.
כאמור, לא ברור ואין אישור רשמי על אלו פעולות המוסד 
חזק  יותר  המוסד  של  המיתוס  בטוח:  אחד  דבר  אך  אחראי, 
מחיסול כזה או אחר. עם זאת, מעניין לקרוא את התייחסותם 
לפרסומים  הגדולים',  המבצעים  'המוסד;  הספר  מחברי  של 
פעולות  את  שניתחו  "כמי  השונים,  החיסולים  אודות  הזרים 
הגענו  הללו,  המבצעים  מטרות  ואת  שיטותיו  את  המוסד, 
למסקנה שהמקורות הזרים צודקים והמוסד הוא הגוף היחיד 
וכה  מתוחכמות  כה  פעולות  לפועל  להוציא  היה  שמסוגל 

נועזות".
מיתוס המוסד הצליח להוביל לכך, שלעתים קרובות יוחסו 
לאנשיו יכולת די מפתיעה. כך לדוגמה, בעקבות אירוע בו תקף 
כריש תיירים בקרבת החוף בחצי האי סיני במצרים, אמר מושל 
מחוז דרום סיני "שאין לפסול את האפשרות שהמוסד שיגר את 
בשנת  א-שייח'".  המבלים בשרם  תיירים  לתקוף  כדי  הכריש, 
הסעודית  בערב  ונחת  ישראל  מכיוון  שעף  נשר  הוחזק   2011
הניווט  שמכשיר  בחשד  הסעודיים  הביטחון  כוחות  בידי 
הלווייני שהוצמד לרגלו הוא מכשיר ריגול של המוסד. שנתיים 
שטובע  בז  כלפי  דומים  חשדות  בטורקיה  הועלו  מכן,  לאחר 
תפוצת  את  להסביר  ניסה  פוסט  וושינגטון  העיתון  בישראל. 
ש"המבצעים  בכך  "המוסד"  לגבי  האלה  הקשר  תאוריות 
כמו  כמעט  פנטסטיים  הם  ישראל  של  האמיתיים  החשאיים 

הפנטזיות האלה. ואכן, נראה שמדובר בסרט עלילתי מותח.

 ראשי "המוסד" בהווה ובעבר בעת מתן תעודות הוקרה לעובדי המוסד. עומדים: חסון חסון - מזכירו הצבאי של נשיא המדינה, ראשי "המוסד" אפרים הלוי,
נחום אדמוני, תמיר פרדו, שבתאי שביט ויוסי כהן. יושבים: נשיא המדינה ראובן ריבלין וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו

שרשרת כשלים 
הובילה לכך שמשעל 

יסובב את הראש ברגע 
הלא נכון ויקלוט את 

המזרק, מה שיגרום לו 
לרוץ לעבר רכבו ולנהגו 
להוביל אותו במהירות 
לבית החולים. בנוסף, 
פעיל חמאס שהיה 
עד לניסיון החיסול 

פתח במרדף אחרי רכב 
המילוט של הסוכנים

"
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ההתמודדות עם המחלה )"אפשר להגיע למצב של מוות תוך שלושה ימים"(, הוצאת הספרים החושפניים )"זה כאילו שאני מנהלת את הדיבור שלי 
עם הקב"ה מול כל העולם. זה מאוד לא קל"(, הסיוע לציבור החולות )"לפעמים אני אומרת לעצמי: די, תעזבו אותי. אני גם חולה. למה צריכות להיות 
בי כוחות גם בשביל כולם"( והחשש לילדים מהיום שאחרי )"הקב"ה דאג להם עד היום והוא ידאג להם גם אחר כך. אני מקטינה מהנתינה שלי, בשביל 
להראות שבסוף בסוף הקב"ה הוא זה שדואג להם"( הרופאים קצבו לה כמה חודשי חיים, אך כבר שמונה שנים מתמודדת חני וינרוט בגבורה עם 
המחלה הארורה המקוננת בגופה  בשנים אלו, היא החליטה לעשות שינוי דרסטי בחייה שאותם הקדישה לתמיכה בחולים  במסגרת פעילותה היא 
מרצה בכל רחבי הארץ וגם היא לא מבינה מה מושך את האלפים להרצאותיה המלאות עד אפס מקום  בחג החנוכה השנה תציין וינרוט כמידי שנה 

את נס פך השמן הפרטי שלה, אלא שאת השמן יחליפו שנות חיים הניתנים לה במתנה  מונולוג מצמרר

נס
פך

החיים
יעקב אמסלם
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חרדים מהאש
חרדים מהאש

ההתמודדות עם המחלה )"אפשר להגיע למצב של מוות תוך שלושה ימים"(, הוצאת הספרים החושפניים )"זה כאילו שאני מנהלת את הדיבור שלי 
עם הקב"ה מול כל העולם. זה מאוד לא קל"(, הסיוע לציבור החולות )"לפעמים אני אומרת לעצמי: די, תעזבו אותי. אני גם חולה. למה צריכות להיות 
בי כוחות גם בשביל כולם"( והחשש לילדים מהיום שאחרי )"הקב"ה דאג להם עד היום והוא ידאג להם גם אחר כך. אני מקטינה מהנתינה שלי, בשביל 
להראות שבסוף בסוף הקב"ה הוא זה שדואג להם"( הרופאים קצבו לה כמה חודשי חיים, אך כבר שמונה שנים מתמודדת חני וינרוט בגבורה עם 
המחלה הארורה המקוננת בגופה  בשנים אלו, היא החליטה לעשות שינוי דרסטי בחייה שאותם הקדישה לתמיכה בחולים  במסגרת פעילותה היא 
מרצה בכל רחבי הארץ וגם היא לא מבינה מה מושך את האלפים להרצאותיה המלאות עד אפס מקום  בחג החנוכה השנה תציין וינרוט כמידי שנה 

את נס פך השמן הפרטי שלה, אלא שאת השמן יחליפו שנות חיים הניתנים לה במתנה  מונולוג מצמרר
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בבית  רגיל  יום  עוד  זה  היה 
ברק.  בבני  וינרוט  משפחת 
בשנים  שהתפרסמה  האם, 
הוצאת  עם  האחרונות 
ספר שעסק בהתמודדותה 
עם מחלת הסרטן, קיבלה 
חייה  את  לתעד  הצעה 
משודרת  הפקה  עבור 
ובחנה את האופציה. ההצעה 
לבתה  אך  רבים,  פרטים  כללה 

ה  נ ט ק היא ה "אמא",  אחת.  עובדה  הפריעה 
ואם שנה הבאה  יהיו שנה שלמה,  הצילומים  "הרי  שאלה. 
לא תחיי?". האם השיבה בקור רוח: "אם לא, אז הם הפסידו 
כסף". הפעוטה התפרצה בצחוק משחרר ופנתה למשחקיה.

זו אנקדוטה  אך  נשמע עבורכם חריג,  אולי  הזה  הסיפור 
בשבע  וינרוט  חני  שחווה  דומים  רגעים  ספור  מאין  אחת 
הארורה.  המחלה  את  בגופה  גילו  מאז  האחרונות  השנים 
הרופאים קצבו לה כמה חודשים לחיות, אך מאז משתדלת 
במשרה  כאם  ומתפקדת  המיתוסים  כל  את  לנפץ  וינרוט 
מלאה לילדיה, כמרצה בחסד וכסופרת. בימים אלו, היא גם 

חונכת את ספרה השני במספר "עולם הפוך ראיתי".
זה",  של  הנוראית  המשמעות  את  הבינה  לא  שלי  "הבת 
אומרת וינרוט בריאיון ל'קו עיתונות'. "הילדים שלי פוגשים 
לפעמים  אלינו  שמגיעים  אבא  או  אמא  להם  שאין  ילדים 
פעילויות  שמקיימת  החולים  של  הקהילה  במסגרת  לבית 
של  ורגיל  תמים  ילד  שהגיע  הפעמים  באחת  משותפות. 
חברתי שנסעה לחו״ל לחופשה, שאל אותי הבן שלי בלחש: 
'אין לו אמא?'. בשבילו זה היה נורא טבעי,  כמו שיש ילדים 
עם הורים, יש ילדים בלי הורים. זה לא מובן מאליו עבורם 

שיש אבא ואמא. הם מבינים שיש גם מקרים שונים".
חני וינרוט נולדה להורים חרדים בבני ברק. מסלול חייה 
היה שגרתי עד לחתונה, אז נישאה לבנו של עורך הדין יעקב 
וינרוט – רואה החשבון דובי וינרוט. "למדתי ב'בית יעקב' גם 
בבית הספר היסודי וגם בתיכון עד לנישואי", היא מספרת. 
וינרוט להגשים את חלומה הגדול:  נישואיה, חפצה  לאחר 
ללמוד פסיכולוגיה ולסייע לאנשים. "מגיל קטן ידעתי שזה 
ראשון  תואר  של  מסלול  התחלתי  לעשות.  רוצה  שאני  מה 

ותואר שני והרצון היה גם ללמוד תואר שלישי". 
בגופה  גילו  קטנטנים,  לשלושה  אמא  בהיותה   ,24 בגיל 
כי  חשש  שעלה  מקומי  סרטני  גידול  הארורה,  המחלה  את 
הטיפול  הזה,  בשלב  בגוף.  אחרים  למקומות  יתפשט  הוא 
המוצע היה ניתוח להסרת הגידול וכך עשתה וינרוט. היא לא 
סיפרה דבר, אפילו לא לבני משפחתה ולחברותיה והחליטה 
להתמודד עם כך בשקט לצד ההבנה כי לאחר הניתוח חייה 
וינרוט  וכך היה, לאחר הניתוח שבה  יחזרו לשגרה מלאה. 

לעיסוקיה עד לגילוי הדרמטי ששינה את חייה. 
היה זה שנה וחצי לאחר הניתוח הראשון. במהלך בדיקה 
גילו הרופאים כי הגידול שב בדיוק למקום שבו היה קודם 
לה  הורה  וינרוט,  קיבלה  אותה  לניתוח  הפניה  מלבד  לכן. 
התפשטות  לשלול  בכדי  סי-טי  לבדיקת  לפנות  הרופא 
ולאחריה  הבדיקה  את  וינרוט  ערכה  פסח  בערב  המחלה. 
חג,  ערב  היה  "זה  החג.  ערב  של  סידורים  לבצע  תכננה 
אצל  היו  הילדים  מקרה  בכל  כי  הזמן  את  לנצל  רציתי  אז 
בייביסיטר". רגע לפני שיצאה מן הדלת, התקבלה השיחה 
לא  ובשורות  טובות  בשורות  לי  "יש  גורלה.  את  שחרצה 
טובות", הודיע לה הרופא בקול לקוני. "הבשורות הטובות 
הן  טובות  הלא  הבשורות  קשה.  טיפול  תקבלי  שלא  הן 

שהמחלה הגיעה לכבד. אנחנו מוותרים על הניתוח".

זמן שאול
זוכרת  היא  אך  לשחזר  וינרוט  מתקשה  רגע  אותו  את 
הבייביסיטר.  להגעת  עד  הרצפה,  על  וקרסה  התעלפה  כי 
וכבר לא היה מה  ביג טיים  זה חזר  "זה היה הלם מוחלט. 
ידעתי כבר קודם לכן שאין תרופה למחלה כזאת.  לעשות. 
לרופאים  סופני.  מצב  זהו  אז  יחזור,  הגידול  שאם  ידעתי 
הגוף".  בכל  גרורות  כבר  יש  כי  כזה,  במצב  פתרונות  אין 
"זה  טוב,  הרגישה  היא  הזה,  גם בשלב  כי  מדגישה  וינרוט 
משהו שרואים רק בבדיקות. קודם לכן לא תיארתי לעצמי 
שהמחלה חזרה בצורה כזאת. זה היה מנותק מכל הרגשות 
שלי. עד אז הרגשתי בריאה. שום דבר כבר לא דומה מאותו 
יום. אני מחלקת את החיים שלי עד לאותו יום ומאותו יום 

שבו נודע לי על התפרצותה המחודשת של המחלה".
הוריהם  לבתי  בעלה  עם  וינרוט  המשיכה  החולים  מבית 
החיים  "מסלול  המחלה.  בדבר  אותם  שיתפו  אותם 
התקשרו  "בערב  אומרת.  היא  לחלוטין",  השתנה  שלי 
מהאוניברסיטה לשאול מה קורה עם הלימודים לתואר שני 
אליהם נרשמתי, אמרתי להם שאני לא צריכה שיהיה כתוב 
לי 'חני וינרוט MA' על המצבה. יומיים קודם לכן נלחמתי 
על הלימודים הללו, אבל מאז הבשורה החשיבה השתנתה 

לגמרי. הערכתי אחרת דברים".
הרופאים הבהירו לה את מצבה. אחד הרופאים אף קצב 
המשיכה  היא  ויתרה,  לא  וינרוט  אך  חודשים,  כמה  לה 
וכלפי  וילדים,  בית  עבודה  טיפולים,  יומה שכללה  בשגרת 
היה  שלי  הרפואי  "המצב  בדבר.  הבחינו  לא  מכריה  חוץ 
כביכול הירדמות המחלה. הטיפולים הכימותרפיים מונעים 
את התפשטותה של המחלה, אך לא ניתן להסיר לגמרי את 
המונע  הטיפול  מלבד  שברירי.  הוא  המצב  ולכן  הגידול 
התפשטות גרורות, היה גם את הנזק הגופני שנגרם כתוצאה 
תוך  מוות  של  למצב  להגיע  אפשר  הכימותרפי.  מהטיפול 

שלושה ימים". 
כתבה  היא  שאול.  זמן  של  בתחושה  וינרוט  חיה  מאז, 
לילדיה מכתבים בהם יעשו שימוש בבוא היום ובכל אירוע 
השתדלה לתעד את הרגעים אותם חוותה עמם, בכדי להותיר 

להם מזכרת. עם הזמן, העמודים אותם כתבה הפכו לעשרות 
'בלוג'  לפתוח  החליטה  היא  אותם,  לשמר  ובכדי  ולמאות 
מקוון בו היא פרסמה את הדברים. "לא התכוונתי שאנשים 
ולדר  חיים  הסופר  של  אשתו  במקרה  אבל  זה,  את  יקראו 
הגיעה לדברים ובעלה, חיים, רצה מאוד להוציא מזה ספר". 
וינרוט.  הזוג  של  בביתם  והתייצב  התמהמה  לא  ולדר 
"בהתחלה לא רציתי", היא אומרת. "אבל הוא שכנע ואמר 
שהרבה אנשים יתחזקו מזה מאוד. אני בכלל לא הבנתי למה 
שלו  מהטענות  אחת  שכתבתי.  ספר  לקרוא  ירצה  שמישהו 
המשפט  לספר.  יהפוך  זה  מקרה  בכל   ,120 שאחרי  הייתה 
שגרם לי להשתכנע היה כשחיים אמר שבזכות הוצאת הספר 
צריכה  הייתי  תקופה  ובאותה  עליי  יתפללו  אנשים  הרבה 
שיפורסמו  המכתבים  את  שבחרו  לאחר  תפילות".  הרבה 
טלפן  הוא  חודשים  כמה  ותוך  במהירות  ולדר  פעל  בספר, 
לוינרוט כשבפיו הבשורה: "תבואו לדפוס, העותק הראשון 

מוכן". 
ההצלחה הייתה מטאורית. בעשרה ימים נגמרה המהדורה 
הראשונה ומאז הודפס שוב ושוב ושוב כאשר בכל מהדורה 
הודפסו אלפי עותקים. "קיבלתי מאז מאות ואלפי תגובות", 
האימייל  חשבון  מתוך  תגובות  כמה  ומצטטת  מספרת  היא 
שלה: "חני נשמה יקרה, את לא מכירה אותי אבל אני מכירה 
אותך טוב. קראתי את ספרך, כל פעם העלת לי דמעות. כל 
"חני  הספר";  את  קוראת  אני  להתחזק,  רוצה  שאני  פעם 
המדהימה, שאלתי רב אם מותר לקרוא את הספר בשבת כי 
אני דומעת. הרב אישר ואמר שזה רצוי כי אלו דמעות של 
נתן לי כח להיות מה שאני. איפה  התעלות"; "הספר שלך 

הייתה 10 שנים קודם כשהייתי צריכה אותו". 
"אני חושבת שהספר גרם להרבה חולות להתבייש פחות 
במחלה שלהם", היא אומרת. "בקטנותי, אמא שלי סיפרה 
ניצולי שואה.  צאצאים של  התביישו שהיו  שההורים שלה 

לא רק שהם סבלו מטראומת המלחמה של הוריהם, הם גם 
נחשבו לסוג ב' בחברה. להבדיל, אני חושבת שזה קורה גם 
מציון'  ב'עזר  בזה?  תתבייש  שאישה  למה  החולות.  בקרב 
חולים,  רק  ולא  הזה.  בעניין  מהפך  עשה  שהספר  לי  אמרו 
גם אנשים בריאים הרגישו אחרי קריאת הספר שהם יכולים 

לממש את עצמם יותר".

בין הסמינר למוסד הגמלאי
היא  בחייה.  חדש  פרק  וינרוט  החלה  למעשה,  מאז, 
חילוניים,  מקיבוצים  בהרצאות,  מבוקשת  לרבנית  הפכה 
מסוים  "בשלב  סמינר.  ותלמידות  קשישים  פנסיונרים  עד 
זה היה כבר למעלה מהיכולת שלי. לפעמים היו 2 הרצאות 
ביום. לפני תקופה טסתי לארה"ב לעשרה ימים למרתון של 
יעקב  בית  להרצות בסמינר  יכולה  אני  בבוקר  17 הרצאות. 

ובערב בטכניון בחיפה. הכי חוצה מגזרים שקיים". 
את הרצאותיה וינרוט לא מכינה קודם לכן, אלא משוחחת 
עם כל מגזר בשפתו כשלצד זאת היא מקשרת את הדברים 
לנקודת מבטה. "אף פעם אני לא מכינה את ההרצאות, הן 
לא כתובות ואין לי מושג מה אגיד עד שאני מגיעה לבמה 
אני  אם  המתאימים.  הדברים  את  אומרת  אני  הקהל  ולפי 
של  לרגשות  דווקא  מתייחסת  אני  אז  גמלאים,  עם  מדברת 
חלקם שלא עובדים ומרגישים שכבר אין מה לעשות בחיים. 
אם אני מדברת עם כלות אני מתייחסת דווקא לזוגיות וכך 

בכל קהל יעד". 
כמרצה,  במקצועה  שצברה  והזמן  הרב  ניסיונה  למרות 
וינרוט עדיין לא מבינה מדוע אנשים רבים כל כך משתתפים 
גורם  מה  לברר  זה  אותי  מעניין  שהכי  "מה  בהרצאותיה. 
זו  בשבילי  שלי.  הרצאות  ולשמוע  לבוא  בריא  לאדם 
שיש  לי  עונים  הם  האנשים,  את  שואלת  כשאני  תעלומה. 
יש  חיים.  בסכנת  שנמצאים  חולים  אצל  ה'  קרבת  איזושהי 
על התמודדויות החיים מהמקום  יותר  בריאה  פרספקטיבה 
ממקום  מגיעים  הללו  שהאנשים  בגלל  ודווקא  החולי.  של 
הם  ולכן  אותם  שוחקת  שהשגרה  מרגישים  הם  שבע, 

מחפשים את הקול השפוי והנקי". 
אנשים  מצד  פניות  מעט  לא  וינרוט  קיבלה  הזמן,  עם 
לא  אך  מסוימים,  במקומות  שאמרה  דברים  לשמוע  שרצו 
ניתן היה לשחזרם מאחר ודבריה לא תועדו או נכתבו קודם 
כי לא  יכלתי אפילו לחזור על הרצאות קודמות,  לכן. "לא 
זכרתי אותם. נוצרה תחושה של פספוס והחמצה". ואז בעלה 
הציע להקליט את ההרצאות, "בהתחלה לא עשינו שימוש 
כמות  שהצטברה  אחרי  אבל  אותם,  שמרנו  ורק  בהקלטות 
העורך  מאיר,  לישראל  אותם  העברנו  הקלטות,  נכבדה של 
על  אותם  ויעלה  הדברים  את  שיעבד  הספר,  של  המקצועי 
אלו.  בימים  וינרוט  משיקה  אותו  הספר  נולד  וכך  הכתב". 
"לספר קוראים 'עולם הפוך ראיתי' והוא בעצם אסופה של 

הרצאות בכל הנושאים עם זווית אישית שלי.  
נושא שאני  כל  שלי.  החיים  מתוך  יוצאת  הזווית  "תמיד 
כשאני  למשל,  למצבי.  אותו  מקשרת  אני  עליו,  מדברת 
הילדים  של  להתמודדות  מתייחסת  אני  חינוך,  על  מדברת 
שלי עם המצב. לכן מתחברים אלי אנשים מכל הסוגים, כי 
אני מדברת אתם בשפה שלהם. בשפה האישית יש אפשרות 
לגעת בכל אחד. אני מקווה שזה עבר גם בספר, שכל אחד 
יוכל למצוא את עצמו, לא רק המלומדים ולא רק בנות ולא 
רק נשים חולות. הספר הראשון למשל פנה למכנה משותף 
בספר  השירה,  סגנון  את  שאהבו  לאנשים  רק  יותר,  קטן 

החדש אני פונה לקהל רחב יותר".
מהן ההשלכות של כתיבת הספרים?

"אין ספק שחני של לפני הספר וחני של אחרי הספר, הן 
המחויבות.  הוא  הראשון  הדבר  לגמרי.  שונות  נשים  שתי 
הספר גרם לי להיות מחויבת לאמירה שלי. אם אני כותבת 
גם  ככה  לנהוג  חייבת  אני  אז  מסוימת,  בצורה  להתנהג 
אני  אם  חופש.  לי  אין  כי  מבאס  וזה  שלי  הפרטיים  בחיים 
רוצה להיות אחרת ממה שכתבתי, אני לא יכולה. האמירות 
כובלות והתפקיד מחייב. לפעמים אני לא יודעת כבר מה אני 

כותבת, האם זו חני של הספר או חני הפרטית. 
"ובכלל, הספר הראשון נולד מכתיבה אישית שלא הייתה 
יותר  היא  כזו  כתיבה  הדברים,  מטבע  להתפרסם.  אמורה 
משוחררת ואותנטית. אמרתי פעם לבעלי שזו כמו התבודדות 
בשידור חי. כאילו אני מנהלת את הדיבור שלי עם הקב"ה 
מול כל העולם. זה מאוד לא קל. אבל אני מאמינה שזה מה 



"

"

תמיד ההתמודדות 
קשה, אבל אני בהחלט 

יכולה להבין אנשים 
שאוהבים להיות 
בחברה שהיא לא 

כמוהם. כלומר, הם 
רוצים להרגיש אנשים 
רגילים לחלוטין אבל 
צריך להבין שהמחיר 
שהם משלמים בולט 
בהתנהלות. לדוגמה, 
אני רואה הרבה יופי 
והרבה אמת במקום 

שאני נמצאת בו, אבל 
אצל אנשים רגילים יש 
פוליטיקות, מרפקים, 

תחרותיות וכוחנות, אני 
לא במשחק הזה.

הספר הקודם
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שה' רצה". 

"אנחנו חיים בעולם השקר"
אותה  לתובנה  דווקא  וינרוט  הגיעה  הספרים  מכתיבת 
בעלמא  "אנחנו  אחר.  או  כזה  סופר  של  מפיו  תשמעו  לא 
דשיקרא", אומרת וינרוט. "מעולם לא נחשבתי לבעלת דעה 
נתפסתי  החוצה,  יצא  שהספר  מרגע  אך  השקפה,  ומובילת 
כמובילת דעה. הרי גם בתור בריאה היו לי דברים לומר, רק 
שלא שמעו אותי. המחלה נותנת לגיטימציה כביכול לדברים 

שלי. יותר אנשים מתרשמים מזה".
וינרוט מספרת כי בעבר, כאשר התנדבה במרכז לבריאות 
הנפש בתל אביב, נחשפה לאנשים הסובלים יותר מאנשים 
החולים במחלה הארורה. "זה הרבה יותר גרוע מהמחלה. יש 
איזו צביעות שהמחלה היא יותר קשה, אבל בבריאות הנפש 
גדול  סבל  וזה  בהם  תומך  אחד  שאף  בלי  סובלים  אנשים 
יותר. לזה אני מתכוונת שאני אומרת שזה עלמא דשיקרא. 
מחלות נפש זה לא מצטלם יפה. אדם כזה שיכתוב ספר זה 
פחות.  או  יותר  שוות  לפי מחלות  עובד  העולם  יתפוס.  לא 
יש לי חברה שחולה בטרשת נפוצה ואין לה שום פעילויות, 

קהילה ותמיכה כי אין למחלה מודעות. זה עולם השקר. 
"לכן גם קראתי לספר השני "עולם הפוך ראיתי". המחלה 
מכירים.  לא  חשובים  הכי  האנשים  שאת  לראות  לי  גרמה 
אמונה  של  דברים  לי  אומרת  האחרונים  שבימיה  אישה 
הגדול.  הכבוד  מגיע  ולה  בעיניי  גיבורה  היא  הדין,  וקבלת 
אלו אנשים חשובים בעיניי הרבה יותר מאלו שאותם אנחנו 

מחשיבים בימינו".
מהסיבה הזו, את מעדיפה סביבה של בריאות או חולות 

שרואות את המציאות כמוך?
לא  חולות.  בנות  בקבוצת  הייתי חברה  הדרך,  "בתחילת 
היה לנו שום מכנה משותף חוץ מהמחלה שהופיעה במקום 
מסוים בגוף. מתוך 40 נותרו 2. אחת במצב טוב ואחת במצב 
לי להיות בחברה  זה מאוד קשה, בעלי תמיד אומר  סופני. 
בריאות, אבל כשאני חברה של מישהי שעסוקה  נשים  של 
ומוטרפת מלהכין שבת או למצוא סרט שיתאים לפאה, זה 
קשה לי. בשבילי, לעשות שבת אצל חברה בריאה בגילי, זה 
לחשוב איפה יכולתי להיות אם לא הייתי חולה וזה כואב. 
יותר  מרגישה  אני  כמוני,  שמתמודדות  חברות  עם  כשאני 

טוב".
פחות  לא  קשה  תהיה  כאן  בחירה  שכל  מדגישה  וינרוט 
מהאלטרנטיבה. "תמיד ההתמודדות קשה, אבל אני בהחלט 
לא  שהיא  בחברה  להיות  שאוהבים  אנשים  להבין  יכולה 
כמוהם. כלומר, הם רוצים להרגיש אנשים רגילים לחלוטין 
אבל צריך להבין שהמחיר שהם משלמים בולט בהתנהלות. 
שאני  במקום  אמת  והרבה  יופי  הרבה  רואה  אני  לדוגמה, 
נמצאת בו, אבל אצל אנשים רגילים יש פוליטיקות, מרפקים, 
תחרותיות וכוחנות, אני לא במשחק הזה. זה מגעיל אותי, כי 
הרי בסוף כולנו נקברים מתחת לאדמה, אין יותר ופחות. אני 

חשה את זה טוב מאוד, לכן אני לא מתחברת".
איך את מגדירה כיום את תפקידך?

הנביא  יונה  כמו  מרגישה  אני  יודעת.  והייתי  "הלוואי 
לו. אני מרגישה שאני  וזה לא עזר  שברח מהשליחות שלו 
ורודף  לי  מוותר  לא  הקב"ה  אבל  הזה,  מהתפקיד  בורחת 
אחריי בכדי שאני אמלא אותו. הייתי בחו"ל ובמקומות הכי 
נידחים בעולם ואפילו שם אמרו לי שהתחזקו ממני, זה מה 
שמחזיק אותי להמשיך בהרצאות למרות שזה קשה לי ממש. 
לפעמים אני מבטיחה בסיום הרצאה שזו הרצאה אחרונה, 
לה  שהצלתי  שמספרת  ממישהי  מייל  מקבלת  פתאום  אבל 
את החיים ואז מבינה שאין לי רשות להפסיק את זה, למרות 

הקשיים".
למה להפסיק עם זה בעצם? 

חוששת  אני  תמיד  מאוד.  גדולה  אחריות  זו  "ראשית, 
שאולי אכשל בלשוני ואעשה נזק. יש לכך מחיר לא פשוט: 
על  ביקורת  יש  מקום.  בכל  אותי  מזהים  פרטיות.  לי  אין 
נכון.  דברים שאני עושה, על תגובות שלי שמתפרשות לא 
המעמד מחייב, לשני הצדדים. זה לא רק כבוד, לפעמים זה 
להיות  אותי  מכריח  הזה  התפקיד  שנית,  ואכזבות.  ביקורת 
חשופה לצער של אנשים. יש מקרים שאני נמצאת עם נשים 
ונאלצת להיפרד מהם. זה קשה  ימים בודדים  שנותרו להם 
לי. יש לי רצון לברוח מזה. לפעמים אני אומרת לעצמי: די, 
תעזבו אותי. אני גם חולה. למה צריכות להיות בי כוחות גם 

בשביל כולם". 

עם זאת, וינרוט מודה כי הפעילות מסייעת גם לה באופן 
נשים,   900 של  הרצאה  לי  הייתה  השבוע  "בתחילת  אישי. 
בזכות  אבל  קשה,  מאוד  לי  והיה  רע  מאוד  פיזית  הרגשתי 
על  תורה,  דבר  על  יצאתי מהבית, חשבתי  נשים   900 אותן 
בפעילות  להיות  לי  גרם  זה  דבר  של  ובסופו  מחזק  רעיון 
חיובית. הרי התחליף הוא להישאר בבית ולשקוע בעצב: זה 

או להיות חולה עצובה או להיות חולה שעוזרת לאנשים". 

"הילדים מבינים הכל"
היא  החולים,  של  בחייהם  הקשות  ההתמודדויות  אחת 
המשפחה. החל מהשלב בו מודיעים על גילוי המחלה ועד 
ההתמודדות עם הסבל הנגרם בעטיה. לוינרוט ההתמודדות 
והחשיפה לציבור הסבה לה לא פעם  הייתה כפולה מאחר 
עגמת נפש. עם זאת, היא נזהרת מלחשוף את בני משפחתה. 
"להורים שלי קשה עם זה ואני מנסה להקל עליהם ופחות 
שלהם.  באופי  פרטיים  מאוד  אנשים  הם  עליהם.  מדברת 
לבעלי יותר קל כי את אביו כולם מכירים )עורך הדין יעקב 

וינרוט – י"א(. 

כיצד הילדים מתמודדים עם זה?
עוצרים  כולן  שאת  ככה.  האמהות  שכל  חושבים  "הם 
כך  אבל  מצחיק  זה  מכתבים.  שולחים  שלכולן  להצטלם, 
זה נראה להם. הם הרי נולדו לתוך המציאות הזאת שאמא 
הולכת לבית חולים. לפעמים הילדה מתקשרת אחרי שהיא 
חוזרת מבית הספר ושואלת: 'אמא, איפה את?'. אני עונה: 
שאני  כמו  זה  ביי'.  'טוב  אומרת:  היא  ואז  חולים'  'בבית 

אומרת שאני בעבודה. זה נורא טבעי אצלם".
הם קראו את הספר? 

הרי  אלו  אותם.  מצחיק  שהוא  והאמת  כן  הראשון  "את 
שלי  הבת  זה.  את  מבינים  והם  אליהם  שמיועדים  מכתבים 
מקריאה לחברות שלה, משתעשעת עם זה. כאילו הם חיים 

באיזושהי הצגה".
הם לא מבינים שזה חריג?

"הם מבינים, אבל מקבלים את זה ברוח אחרת. אביא לך 
דוגמה: פעם אחת רצו בטלוויזיה לעשות מה שנקרא סרט 
'דוקו' שזה כולל צילום במשך שנה שלמה ואז משדרים את 
זה. ואז הבת שלי שאלה אותי: "רגע אמא, ואם שנה הבאה 
היא  הלך הכסף".  אז  לא,  "אם  לה:  אז אמרתי  תחיי?"  לא 
התפרצה בצחוק, היא לא הבינה את המשמעות הנוראית של 

זה".
דיברת עם הילדים על היום שאחרי?

"כן. עם הגדולים יותר. לא בצורה של 'אוי אוי אוי', אלא 
בצורה שכביכול הקב"ה דאג להם עד היום והוא ידאג להם 
להראות  בשביל  שלי,  מהנתינה  מקטינה  אני  כך.  אחר  גם 
שבסוף בסוף הקב"ה הוא זה שדואג להם. אני מביאה להם 
דוגמאות מסבתא שהגיעה מהשואה בלי כלום וה' דאג לה. 
אבא  על  לסמוך  צריך  תמיד  שלא  להם  להכניס  מנסה  אני 
יותר תמימים. בשבילם אם  ואמא אלא על הקב"ה. הם גם 
אמא אמרה שה' ידאג אז ה' ידאג. כמה שזה מזעזע אותם, 
הם יודעים שהם לא חסינים מכל זה. יכול להיות שהיום יש 
להם אמא ומחר יכול להיות שלא תהיה. הם יודעים את זה".



דווקא  לקשר  וינרוט  מבקשת  המטלטל,  הריאיון  בסיום 
בין מצבה לבין חג החנוכה החל בימים אלו. לדבריה, קיים 
קו מקביל ברור בין התמודדותה היומיומית בצלו של המוות 
ימים כנגד ההערכות.  נס פך השמן שהספיק לשמונה  לבין 
אחד,  ליום  רק  שהספיק  השמן  פך  את  מצאו  "הכהנים 
אבל בכל זאת הם נורא שמחו למרות שידעו שהם צריכים 
לשמונה ימים", היא מסבירה. וזה, לדבריה, עניין השמחה 
הנלמד מימי חנוכה, "הם לא דאגו שאין להם לשמונה ימים, 
הכוס  לחצי  הביטו  הם  אחד.  ליום  להם  שיש  שמחו  אלא 
והכפיל את כמו השמן  נס  המלאה. לכן הקב"ה עשה להם 

בכדי שתספיק לשמונה ימים.
"כך זה בחיים: אדם לא צריך להתעסק במה שאין לו אלא 
רק במה יש. לפעמים אדם רוטן על דברים שאין לו עד כדי 
כך שהוא לא נהנה ממה שכן יש לו. אם אני רק יחשוב על 
מה יהיה לי, זה נורא מייאש כי אני לא יודעת באיזה מצב אני 
יהיה מחר. ברגע שאני פועלת מחשיבה של הסתכלות רק על 
מה שיש, כל יום אני עושה אותו הכל טוב שיכול להיות. זה 

מה שהכהנים עשו וזה מה שהביא את הנס".
אנו מקווים כי גם במקרה הזה, צורת החשיבה הזו, היא 

שתביא את הנס. בסיעתא דישמיא כמובן.
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מזמורבשיר
שנים רבות מופיע המוזיקאי אברום בורשטיין על במות ברחבי העולם, מחיה 
את המוזיקה היהודית השורשית ומגדל דור של נגנים שימשיך את מסורת 
הניגון היהודי לדורות הבאים  בחג החנוכה הנוכחי הוא יסגור מעגל מרגש 
כאשר יופיע בסיביר הרחוקה, עשרות שנים לאחר שסבו נפטר במקום בעת 
שנמלט מאימת הנאצים במהלך מלחמת העולם הראשונה  רגע לפני שהוא 
עולה על המטוס למוסקבה, מתיישב אברום לשיחה עם יעקב אמסלם בה 
הוא מכריז מלחמה על המוזיקה המודרנית )"טכנאי מוזיקה שיורים מטחי 
ומסמן  לגויים"(  אור  להיות  )"היהודים אמורים  עונה למבקריו  ארטילריה"(, 

את היעד הבא )"הריקוד לא פחות חשוב מהניגון"( 

יעקב אמסלם
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הלהקה. בורשטיין על האקורדיון
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שנה  מ-20  למעלה  כבר 
)אברהם  אברום  ר'  מופיע 
במות  על  בורשטיין  לייב( 
בארץ ובעולם. בורשטיין, 
אגודת  את  שייסד 
בירושלים,  הכליזמרים 
האחרונות  בשנים  זכה 
בקרב  גם  רחבה  להכרה 
במוזיקה  בחו"ל  קהילות 
בחג  אך  מנגן,  הוא  אותה 
יסגור מעגל  החנוכה הנוכחי הוא 

עשרות  מצא של  שם  בסיביר  הופעות  בסיבוב  שנים 
לאחר  מותו  את  בורשטיין,  דוד  מתתיהו  הרב  סבו,  של  אביו 
שנמלט מאימת הנאצים במלחמת העולם השניה. "אלו שישה 
קהילות יהודיות שראשיהם חברו יחדיו והזמינו אותנו להופיע 

כל יום בקהילה אחרת", הוא אומר.  
לסיבוב הופעות בפני  בורשטיין  למרות שבכל שנה מוזמן 
יהיו שונות. ברמה  קהילות יהודיות בחו"ל, השנה התחושות 
האישית, מרגיש בורשטיין כי זהו ניצחון קטן על אויבי העם 
היהודי שגרמו למותו של אבי סבו, "להגיע ולהופיע שם, זה 
ניצחון של העם היהודי על כל האויבים. זה כמו נס פך השמן 
הטהור שדולק כנגד כל הסיכויים. אביו של סבי שהובא שם 
וצאצאיו  תתפתח  שמשפחתו  חלם  לא  ישראל,  לקבר  בקושי 
שזה  מרגיש  אני  יהודיות.  נשמות  לחמם  לסיביר  ייסעו  עוד 

ממש כמו ניצחון המכבים. ניצחון הרוח". 
האישי  ההצלחה  חג  גם  הוא  החנוכה  חג  בורשטיין,  עבור 
המוזיקלית,  הקריירה  את  התחיל  הוא  שנה   25 לפני  שלו. 
הראשונה,  הקלטת  את  הפיק  הוא  שנה   20 לפני  בחנוכה. 
בחנוכה. ובמהלך השנים הוא רשם הצלחות מוזיקליות גדולות 
שלנגינה  זמן  זה  "חנוכה  השנה.  ימות  משאר  בחנוכה  יותר 
ולשירה יש ממד שונה ועמוק יותר מאשר בחגים רגילים בהם 
בימות החול", הוא מסביר. "חנוכה  זה חל  כי  נגינה  כלי  אין 
זה גם החג היחיד שבו פשוט יושבים ליד הנרות ושרים שירי 
נשמה. זה חג שמכניסים בו את כלי הנגינה לתוך החיים. זה גם 
מה שחשוב לי ברמה האישית להכניס את המוזיקה היהודית 

לתוך החיים. וזה מסמל את חנוכה".

  

בשכונת  להוריו  שנה   45 לפני  נולד  בורשטיין  אברום  ר' 
יליד  בורשטיין,  משה  רבי  של  בנו  הוא  חיים,  אביו,  קטמון. 
הקים  תרצ"ד,  בשנת  ישראל  לארץ  שעלה  פולין,  פולטוסק, 
בארץ  צאצאים  לאלף  קרוב  בחייו  עוד  שמנתה  משפחה 
ברסלב  לחסידי  כנסיות  בתי  להקמת  שותף  והיה  ובעולם, 
לבית  צאצאית  מנדל,  לבית  ברכה  היא  אמו  בירושלים. 
דמיין.  מפרנקפורט  שטראוס  ומשפחת  המפורסמת  רוטשילד 

ר'  הסבא,  של  הסבא  מזמן  עוד  מתחיל  המוזיקה  עם  "הקשר 
מאיר צבי", אומר בורשטיין בריאיון ל'כל ישראל'. "הוא נולד 
היה  והוא  מקוצק,  האדמו"ר  חסידי  על  שנמנתה  למשפחה 
מחסידי גור. בין היתר הוא שימש כבעל תפילה בתפילות בבית 

הכנסת המרכזי בעירו".
מתתיהו  הרב  של  בנו  משה,  ר'  הוא  בורשטיין  של  סבו 
דוד בורשטיין שמצא את מותו בסיביר בזמן מלחמת העולם 
מפולין  ברח  הוא  הראשונה  העולם  מלחמת  "בזמן  השניה. 
העולם  שבמלחמת  אלא  לפולין,  חזר  הוא  ולאחריה  לרוסיה 
השניה הוא שוב נמלט מאימת הנאצים לסיביר, שם הוא מצא 

את מותו כמה שנים מאוחר יותר".
עלה  "סבא  בורשטיין.  של  סבו  כאמור  הוא  משה,  ר'  בנו, 
לארץ הרבה לפני שקמה המדינה", מספר בורשטיין. "ובעצם 
הוא הביא אתו את כל ההווי של המוזיקה השורשית והחסידית 
מפולין. הוא היה אצל ר' מאיר שפירא מלובלין שהלחין את 
השיר 'אשרי איש שלא ישכחך' בישיבתו 'חכמי לובלין', שם 
חסידות  קיבוץ  השנה  בראש  שנים  כמה  במשך  התקיים  גם 
ברסלב. השורשים הללו יצרו אצלו חיבור מאוד עמוק למוזיקה 

היהודית".
ללמוד  והלך  ביתו  את  משה  ר'  עזב   ,9 בגיל  רק  כשהיה 
בישיבת נובהרדוק, כך גם התקרב לחסידות ברסלב. "שם הוא 
הבין את העניין הגדול שיש במגורים בארץ הקודש". בגיל 19, 
החליט משה הצעיר לעזוב את הכל ולעלות ארצה. בכדי לזכות 
לגור בירושלים, בחר סבא להתגורר בלול תרנגולים שהשכירו 
מגורים  מקום  לו  שהציעו  למרות  היהודי  ברובע  עבורו 
בפעילות  מוישה  עסק  העתיקה  בעיר  לציון".  בראשון  בחינם 
ציבורית והקים בית כנסת לרווחת התושבים. בית הכנסת לא 
נפילת העיר העתיקה, אך "סבא  ונסגר עם  רבים  ימים  החזיק 
לא התייאש, הוא הקים בית כנסת בקטמון ומשם המשיך את 

הפעילות שלו".
גם דודו של אברום, ר' נחמן בורשטיין, היה מחובר למוזיקה 
ניגונים  של  מהלכת  אנציקלופדיה  היה  "הוא  השורשית, 
הוא  ומסבו  מדודו  כי  ומדגיש  בורשטיין  אומר  וסיפורים", 
ברסלב  חסידי  את  זכר  "סבא  הזו.  למוזיקה  האהבה  את  ספג 
בפולין ואת הניגונים שלהם. יש ניגונים של חסידויות בפולין 
של  )סבו  צוקר  מאיר  יחיאל  ור'  אפטר  ציון  בן  רבי  שסבא, 
האמן חיליק פרנק שקרוי על שמו( היו היחידים שזכרו אותם 
"מגיל  במשפחה,  עברו  הללו  הניגונים  וכך,  השואה".  לאחר 
קטן מאוד הבנתי שיש לי תפקיד: להנציח את המוזיקה הזו. 
לא לשמר את המוזיקה כמו במוזיאון, אלא להמשיך את מאות 
השנים של הנגינה היהודית האמיתית ולהעביר את זה הלאה 

לדור הצעיר". 

"היום אין מוזיקאים - יש טכנאי נגינה"

נישא  עת  תשנ"א,  בשנת  החל  הוא  המוזיקלית  דרכו  את 

לרעייתו לבית משפחת רובינשטיין, אחות ראש עיריית ביתר 
ר' מאיר רובינשטיין. "הסבא של אשתי הכיר הרבה שירים של 
ר' לוי יצחק מברדיצ'וב ובחנוכה היה לו מנהג: לאחר הדלקת 
חסידות  של  המדרש  בבית  או  בביתו  יושב  היה  הוא  הנרות, 
ברסלב ושר במשך שעות. המעמד הזה נחרט לי בזיכרון והוא 

זה שהיה הפתיח לקריירת המוזיקה".
בחג החנוכה ההוא, החליט בורשטיין לתעד את שירת סבה 
שלו.  המקצועית  בקריירה  הדרך  אבן  שהיה  מה  רעייתו,  של 
"הבאתי ציוד לבית הכנסת המרכזי של ברסלב במאה שערים, 
שם במרתף בית הכנסת הוא היה מנהל פעילות הכנסת אורחים 
ושם גם היה שר במשך שעות ארוכות. המקום היה ספוג בהווי 

של השירה. לכן הקלטתי אותו שם". 
צעירים  בחורים  קבוצת  סביבו  בורשטיין  קיבץ  זאת,  לצד 
אותם לימד את אמנות השירה השורשית. "הצעירים הללו כיום 
נמצאים בצמרת עולם המוזיקה החסידית", הוא אומר ומציין 
את שמות חלקם: חיליק פרנק, אברום בלטי, נחמן צוקר, שימי 
את  שספגו  הרבה  עוד  "ישנם  לדבריו,  הלר.  ודוד  ויצהנדלר 
המוזיקה הזו". את ההשראה לשיריהם הם ספגו דווקא בקברי 

צדיקים, "שם הלכנו להתאמן".
שש שנים לאחר מכן, הפיק בורשטיין את הדיסק הראשון 
לאמן שהפך לגיסו, חיליק פרנק. "גם הצעד הזה קרה דווקא 
הקליטו  לא  הדיסק  את  כי  מציין  בורשטיין  החנוכה".  בחג 
באולפן, מאחר ש"באולפן אנשים מאבדים את המקוריות, זה 
נהפך להיות מלאכותי, לכן הבאתי את הציוד למקום שתמיד 

היינו מנגנים". 
לא  בורשטיין  חווה  הראשונות  בשנים  המאמצים,  למרות 
השורשית.  למוזיקה  מודעות  הייתה  ולא  מאחר  קשיים  מעט 
"הרבה זמן הייתי בלי עבודה כי לא הייתי מוכן לנגן מוזיקה 
במקומות  בנו  בחרו  התרבות  שבמשרד  אפילו  מודרנית. 
ברשויות  החרדית  התרבות  לנציגי  הגיע  כשזה  הראשונים, 
קיפאון  יש  בכלל.  אלינו  התייחסו  לא  הם  התרבות,  ובמשרד 

מוחלט בנושא של הפרחת המוזיקה הזאת מצד הרשויות".
המוזיקה  על  בורשטיין  עם  משוחחים  כאשר  ובכלל, 
העכשווית, ניכר כי יש לו לא מעט ביקורת עליה. "אתה יודע 
כשחסר  כי  הווליום?  את  מגבירים  היום  של  במוזיקה  למה 
השיר  מהיר.  הכל  היום  בעוצמה.  זה  על  לכסות  רוצים  תוכן 
פעם  של  ניגונים  מהירות.  באותה  ויורד  לשלאגר  מהר  הופך 
קיימים כבר מאות שנים ואף פעם לא נמאס. מוזיקאים היום 
יודעים לעשות רעש,  נגינה, לא מוזיקאים. הם רק  הם טכנאי 
מקצבים, טראנסים ומטחי ארטילריה. אנשים שרוצים לשמוע 
מוזיקה עכשווית, מגיעים להתפרק. המוזיקה שלנו היא מוזיקה 
הנפש,  אנשים מטעינים את  שמעדנת את הנשמה של האדם. 

לא מתפרקים.
את  יזכרו  לא  שנים,  כמה  שעוד  לי  אמר  מישהו  "פעם 
המוזיקה הזו, את הטעם הטוב של הניגון המקורי. אז הסברתי 
כמו  היא  שלהם  המוזיקה  המוזיקה:  סוגי  בין  ההבדל  את  לו 

 מנגן אצל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 
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זה  פלורוסנט.  זה  שלנו  מהר.  מתכלה  אבל  יפה,  זה  זיקוקים. 
ומסיימים  מתחילים  אקורדים  בכמה  היום  האמתי.  הדבר 
שירים, לנו יש אוצרות של ניגונים כמו סוגיה בגמרא שבנויה 
שלבים  בכמה  בנויה  הייתה  המוזיקה  כאן  גם  שלבים.  בכמה 

אומנותיים". 
וכך, עם השנים, גברה המודעות לסוג המוזיקה אותה מלמד 
בורשטיין. "היום כבר יש הרבה מאוד תלמידים שלמדו אצלי 
נגינה ומתפרנסים מזה. במהלך השנים יצאו עשרות אלבומים, 
ונוסחי  עתיקות  מנגינות  שבת,  זמירות  שימור  של  שלם  ליין 
תפילות ימים נוראים. גדל כאן דור שלם של קלרינסטים ונגנים 
להכרה  אותי  קירבו  שלי  המעשים  המקורי.  הכליזמר  ברוח 
 25 שכבר  מישהו  שיש  מבינים  המחולל  מי  שואלים  בעולם. 

שנה לא התייאש גם כשעדיין לא הייתה מזה פרנסה".
בהתנגדות  בורשטיין  נתקל  כיום  גם  ההכרה,  למרות  אך 
לשיריו. לפני מספר שנים ההתנגדות באה דווקא מצד השידור 
הממלכתי האחראי בין היתר על הפקת חידון התנ"ך העולמי 
שרצו  החינוך  משרד  נציגי  בין  מאבק  "היה  למבוגרים. 
שנופיע שם, לבין נציגי השידור שהתנגדו לכך מאחר ולא רצו 
אך  הטקס".  של  האומנותי  הקטע  על  אחראים  יהיו  שחרדים 
מאחר  משמעותי  בצעד  היה  מדובר  ולהקתו  בורשטיין  עבור 
ושידורים אלו זכו אז לנתוני צפייה גבוהים. "זה היה חלון זמן 
מאוד קריטי כי רבים נחשפו לזה". לבסוף, לאחר מאבק עיקש, 
הלהקה  להשתתפות  הסכמתם  את  ונתנו  השידור  נציגי  נכנעו 
החסידית, "מה שתרם לכך, היה הציון הגבוה שקיבלנו ממשרד 
התרבות קודם לכן על המופע 'סיפורו של הכליזמר' שהפקנו".

הכומר שפרץ בבכי

בורשטיין בוחר דווקא במונח 'כליזמר', שבעיירות היהודיות 
"הכליזמר  העיירה.  אירועי  את  שליווה  האיש  היה  העתיקות 
בין  העיירה  תושבי  של  הרגשות  את  מבטא  היה  המסורתי 
אלא  עושים".  בעצם  שאנחנו  מה  זה  בעצב.  ובין  בשמחה 
שלדבריו, כאן בארץ נוצר כליזמר ייחודי, "כל שנה בהילולת 
לא  רוקדים  אנשים  יפה:  דבר  רואים  אנחנו  במירון  הרשב"י  
הניגונים  לצלילי  גם  אלא  האירופאיות  המנגינות  לצלילי  רק 

מארצות ערב: ריקוד הבקבוקים לדוגמה הגיע מספרד". 
מבקש  הוא  הבקבוקים,  ריקוד  את  מזכיר  כשבורשטיין 
האחרונות  "בשנים  החסידים  הריקודים  מהפכת  את  גם  לציין 
התחלתי לשמר גם ריקודים מסורתיים. יש את ריקוד הקוזקים, 
ריקוד חסידי גור, ריקוד ה'שורעס' )שורות( וריקוד הבקבוקים. 
כל  רוקדים  איך  הוראות  חוברת  עם  שמגיע  דיסק  הוצאתי 
בורשטיין  קיבל  הריקוד,  בחשיבות  ההכרה  את  ריקוד".  סוג 
מנגן,  שיהודי  מספיק  לא  שזה  "ראיתי  האחרונות,  בשנים  רק 
לבחור  הנגנים  את  מאמן  אני  חשובות.  מאוד  כאן  התנועות 
הטובה  בצורה  הניגון  את  להעביר  בכדי  מיוחדות  בתנועות 

ביותר". 

יהודים  מעט  לא  גם  קירבה  הזו  הפעילות  השנים,  במהלך 
משכנוע.  יותר  הרבה  בניגון  מתקרבים  "אנשים  למקורות. 
כשאדם חילוני משתתף בהרצאה של קירוב, אז הוא יכול להציג 
טיעונים נגדיים וזה לא נגמר. אבל כשהמסר עובר דרך הניגון, 
השיטה  את  מדברת.  הנשמה  כאן  זה.  עם  להתווכח  אפשר  אי 
הזאת לא אני המצאתי, אלו היו התלמידים של הבעש"ט. אני 
מכיר אנשים שסיפרו לי כי חזרו בתשובה בזכות הניגון. אבל 
זה רק בתנאי שמנגנים את זה נכון ולא באמצעים אלקטרונים". 
בורשטיין נזכר בסיפור יוצא דופן שאירע לפני מספר שנים, 
שהשחקן  "למרות  מארה"ב,  יהודי  לשחקן  חופה  ערך  כאשר 
היה רחוק מן היהדות, הוא ביקש ממני לארגן לו חופה בעיר 
כללי  פי  על  חתונה  רוצה  שהוא  והדגיש  בירושלים  העתיקה 
ההלכה". התאריך שנקבע היה בעייתי עבור בורשטיין מאחר 
לפסח,  כשרים  שהיו  "האולמות  חמץ,  בדיקת  בליל  חל  והוא 
לא קיבלו אירועים של חמץ, והאולמות של החמץ היו סגורים 
ונקבע  החתונה  את  לארגן  מבורשטיין  מנע  לא  זה  אך  כבר". 
במרתף  החתונה  וסעודת  המלך  דוד  בקבר  תיערך  החופה  כי 

האימונים של הלהקה.
והסביר  המיקרופון  את  בורשטיין  נטל  החופה,  זמן  בהגיע 
לנוכחים בשפה האנגלית כי הניגון אותו עומדים חברי הלהקה 
המשפחה  לנשמות  כקריאה  ברסלב  בחסידות  נחשב  לבצע, 
המורחבת לבוא ולהשתתף בשמחת החתן והכלה. "זו מנגינה 
של מאות שנים ובברסלב היא נקראת 'ברכת החודש' כי שרים 

את זה גם בשבת מברכין". 
כי  עינו  בזווית  לב  שם  ובורשטיין  לשיר,  החלה  הלהקה 
בסמוך לחופה עמד כומר עם תלמידיו והתעניין בטקס היהודי. 
"כשהגענו לפזמון, ראיתי שהוא פרץ בבכי, והבנתי שיש כאן 
את  לעזוב  בורשטיין  נאלץ  הזמן  דוחק  מחמת  אבל  סיפור", 
המקום מיד לאחר החופה בכדי לסיים את סעודת החתונה בשעה 
מוקדמת ככל האפשר. לאחר כמה שבועות, נודע לו כי אמו של 
הכומר הייתה יהודיה שניצלה בשואה על ידי נזירים שהבריחו 
אותה למנזר בסמוך לעיירה בה התגוררה. "אחרי שבוע פגשתי 
והם  גולדשטיין  הרב  של  התפוצות  בישיבת  תלמידים  כמה 
ובעקבותיו  בנשמה  משהו  אצלו  עורר  הזה  שהניגון  לי  סיפרו 

הוא החליט לעזוב את הכל ולחזור לעם היהודי".
לצד הצלחתו בהחדרת הנגינה המסורתית לפלייליסט החרדי, 
מצר בורשטיין על אמנים שלא קיבלו את ההכרה הזו. "אחד 
אברהם  עהרליך.  טוב  יום  המשורר  "הוא  אומר,  הוא  מהם", 
למרות  אבל  יהודים',  'אוצרות  בפרויקט  שיריו  את  שר  פריד 
הכל הוא לא קיבל את ההכרה לצערי. הוא כתב, הלחין וביצע 
36 אלבומים. במקום אחר הוא היה מקבל פרס נובל לספרות 
ושירה". יום טוב עהרליך הלך לעולמו לפני למעלה מ-20 שנה, 
אך בורשטיין מבטיח כי "בשנים הבאות נוציא את שיריו לאור 
ונכניס אותם למוזיקה החסידית העכשווית. כל הדור שלי קיבל 
את היראת שמים מהניגונים שלו. אני רואה את זה כשליחות, 
כשיפור האנושות. עם שמיעת ניגונים בצורה נכונה, אדם הופך 

לטוב יותר". 

כשפרו-הפלסטינים נסחפו לריקוד

מצוי  הלהקה,  של  בפעילותה  פחות  לא  מסקרן  היבט 
עולמיים,  תקשורת  כלי  מצד  בשיריה  החריגה  בהתעניינות 
אותה  במוזיקה  המתעניינים  גויים  מוזיקאים  קבוצות  גם  כמו 
של  הקול  לפס  שיריהם  נבחרו  שעברה  בשנה  יוצרים.  הם 
 .CNN סדרה תיעודית על היהדות שתשודר ברשת העולמית
ועל האסלאם, עכשיו הם  "הם עשו בעבר סדרות על הנצרות 
עובדים על סדרה של 12 פרקים על היהדות. במסגרת הסדרה, 
הם ראיינו רבנים ואז ניסו לברר איזה מוזיקה הכי טובה לחקר 
הכי  שאנחנו  לב  שמו  הם  גם  אלינו.  הגיעו  הם  וכך  היהדות 
אותנטיים. לפעמים דווקא גויים הם אלו שמבחינים שהמוזיקה 

שלנו יותר שורשית".
במקביל, גם בערוץ TF1 הצרפתי יעלו בחודש הקרוב תכנית 
תוקדש  התכנית  מן   20% כאשר  וירושלים  ישראל  ארץ  על 
למוזיקה אותה בורשטיין מייצג. "הם רצו לשוחח על תרבות 
הניגון היהודי ולכן פנו אלינו. גם בערוץ החינוכי של גרמניה, 
הדתות  בשלש  האלוקים  אחרי  חיפוש  של  תכנית  עשו   ,kika

ואנחנו הצגנו את חיפוש היהדות על ידי הניגון. 
בכדי  תיירים  פעמים  כמה  לנו  שלחה  הגרמנית  "הכנסייה 
מספר  עורכים",  שאנחנו  טיש'  ה'כליזמר  בערבי  שישתתפו 
כליזמר.  שאוהבים  בעולם  גויים  מאוד  הרבה  "יש  בורשטיין. 
יש גם להקות מוזיקליות של גויים שבאות לשמוע אצלנו את 
המוזיקה הזאת. הם רואים בנו המקור למוזיקה הזאת כי אנחנו 
לא למדנו את זה באקדמיה, אלא זה נמסר לנו מאב לבן במשך 

כמה דורות. 
"זה נוגע להם בנשמה", הוא אומר. "זה מביא אותם לרצות 
היהודית  לתרבות  קרובים  להיות  לפחות  או  חלק  להיות 
"היהודים  ניצחת:  בטענה  משיב  הוא  למבקריו  השורשית". 
אמורים להיות אור לגויים שאמורים להכיר בעם הנבחר. אחת 
אמר  נחמן  ר'  הניגון.  דרך  היא  שיכירו,  טובות  הכי  הדרכים 
שהניגון הוא חלק מהותי של הגאולה. המשיח יקרב את העולם 
בדורות  הצדיקים  למלחינים  ובהיצמדות  הניגון  באמצעות 

הקודמים שהם תלמידי הבעל שם טוב". 
משעשעת  מעשיה  בלי  לסיים  יכול  אינו  כבורשטיין  ודמות 
מעט. "באחת מן ההופעות שלנו בחו"ל, הופענו בפרנקפורט 
אלינו  בסמוך  העיר.  בכיכר  מרכזי  במקום  התקיים  והאירוע 
אך  נגדנו  היתר  בין  שכוונה  פלסטינית  פרו  הפגנה  התקיימה 
בערבית,  שדיבר  שלנו  מהרקדנים  מן  אחד  קצר,  זמן  לאחר 
הצליח לשכנע אותם לבוא ולרקוד אתנו. ראינו בחוש איך ניגון 

אמתי יכול להביא גם שלום".

בריקוד עם ר' ישראל גליס ועם נתניהו בחידון התנ"ך



המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל שמח להזמין את הציבור החרדי 
לשורה של אירועים במהלך חג החנוכה

בת ים
היכל התרבות, מוצ"ש, 

כ"ד כסלו )24.12( 
פתיחת שערים 20:00

ישי לפידות 
מארח את מוטי שטיינמיץ 

בית"ר
אולם מפעל הפיס, 

מוצ"ש, ב' בטבת )31.12(
פתיחת שערים 20:30

בהשתתפות: 
מוטי שטיינמיץ, 

ר' הלל פלאי 

ירושלים
אולם ארנה, יום חמישי, 

כ"ט כסלו )29.12(
פתיחת שערים 19:30

בהשתתפות: 
מרדכי בן דוד, ישי ריבו, 

משה לוק, אלירן אלבז

קריית מלאכי
אולם 'אהבתיה', מוצ"ש, 

כ"ד כסלו )24.12( 
פתיחת שערים 20:30

בהשתתפות: 
חיים ישראל, 

מרדכי בן דוד, 
להקת "המנגנים" 

רכסים
שבת פרשת מקץ, א' בטבת )30.12( 

שבת פיוטים עם הפייטנים: 
ר' שמעון אילוז, ר' גבריאל לסרי 

חנוכה של מופעים
עם גדולי הזמר החסידי והמזרחי

רכישת הכרטיסים ברשות המקומית
בואו בשמחה





32    כ"ג בכסלו תשע"ז 23/12/16

לבנימין אמר
ר' בנימין ברבר עוסק כבר שנים, לצד ניהול מותג כלי המיטה 
  המצליח "בן ברבר" בעסקנות יהודית בארה"ב ומחוצה לה

בראיון ל'כל ישראל' הוא מספר על הקשרים שטווה עם בכירי 
הממשל בארה"ב ועל הברכה שבזכותה הצליח לעזור לכל כך 

הרבה אנשים  הוא נזכר ברגעים בהם עמד לצד רבו, האדמו"ר 
רבי נפתלי מבאבוב זצ"ל, ובלילה בו צלצל אליו האדמו"ר ובפיו 
בקשה מפתיעה  וגם במופתים, אותם החביא האדמו"ר זצ"ל 

במעשים של יום-יום
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חנני בלייך, ניו יורק

לבנימין אמר
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בנימין  ר'  העסקים  איש 
שנים  כבר  משמש  ברבר 
יהודים  רבות ככתובת עבור 
לה  ומחוצה  בארה"ב  רבים 
קשריו  בצרה.  הנתקלים 
רקם  אותם  המסועפים, 
לו  מסייעים  השנים,  במשך 
לעזור להם במהירות בעצה 
הוא  זאת  וכל  ובתושיה, 
עושה תוך כדי שהוא מנהל 
את אחד המותגים המוכרים 
המיטה  כלי  בתחום  ביותר 
ברבר",  "בן  שבבעלותו, 

מותג מוכר ומצליח הן בארה"ב והן בישראל.
ומשמש  שבברוקלין,  פארק  בורו  בשכונת  מתגורר  הוא 
לכ"ק  מאד  ומקורב  באבוב-45,  חסידות  של  הקהל  כראש 

האדמו"ר שליט"א.
הראשונים  הימים  על  מספר  הוא  ישראל',  ל'כל  בראיון 
ישראלי  כצעיר  שנה,  מ-40  למעלה  לפני  בארה"ב  שעשה 
שמגיע לאמריקה לנסות את מזלו, ועל התפתחות המותג שלו 

ועל החלק העסקני והמוכר בחייו.
המשפחתית,  ההיסטוריה  את  בנימין  ר'  משחזר  "אבי", 
"היה ראש הקהילה בקרית באבוב בבת ים. כלומר, אני מגזע 
חסיד  היה  סבי  של  אביו  הראשון.  מהרגע  כבר  באבוב  של 
צאנז, והוא היה נוסע לדברי חיים, עוד כשהיה בחור. הדברי 
חיים לא נתן לבחורים להגיע אליו, אבל סבי ולעוד אחד, ר' 
בצלצאל דיין, היו שני הבחורים שהוא כן איפשר להם לבוא 
אליו עוד כבחורים, הם היו בני עליה. וכשהדברי חיים נפטר, 
סב סבי, ר' איצ'ה ברבר שמו, בחר לו לאדמו"ר את האדמו"ר 
היה  הוא  שלו.  לחסיד  ונהיה  )הראשון(,  שלמה  ר'  מבאבוב 
וחלק  בירושלים  מהזמן  חלק  שהתגורר  מאד,  עשיר  יהודי 
בנים, מהם שניים שהיו בעלי התפילה  לו כמה  היו  בפולין. 
הכי מוכרים בכל גליציה, ר' אהרן ור' אשר, הם היו ההלפגוט 
של גליציה. וסבי היה הבן השלישי. כלומר, אנחנו מחוברים 

כבר דורות לבאבוב בלב ובנפש. 
"אבי", הוא מספר, "היה בן בית אצל האדמו"ר ה'קדושת 
נפטר,  ציון'  ה'קדושת  של  אביו  לפניו,  כשהאדמו"ר  ציון'. 
33. הוא היה מאד שבור על הפטירה  בן  ציון היה  הקדושת 
כמה  אבל  האדמו"רות.  את  עליו  לקבל  רצה  ולא  אביו,  של 
ועוד מספר אנשים הגיעו  ימים לאחר מכן, בליל שבת, אבי 
אליו והניחו לו את הטלית על הראש, וכך הוא הוכתר לממלא 

מקום האדמו"ר". 
עוד  בארה"ב  באבוב  לחצר  הגיע  עצמו,  ברבר  בנימין 
לחגים,  לארה"ב  מגיע  "הייתי   .'68 בשנת  צעיר,  כבחור 
והכרתי היטב את הבחורים והאברכים שלמדו בבאבוב כאן. 
בבית אצלנו, אני אכלתי ישנתי ונשמתי באבוב כל הזמן. אני 
זוכר שהאדמו"ר ר' שלמה מבאבוב היה בקשר מכתבים עם 
אני  בארץ.  החזקים של החסידות  הנציגים  אבי, שהיה אחד 
זוכר פעמים רבות שבהיותי ילד בן 7-8 הייתי חוזר מהחיידר 
ורואה מפה לבנה על השולחן ולייקעך, כשזה קרה - ידעתי 
שהגיע מכתב מהרב'ה. יום כזה היה יום חג אצלנו בבית. לא 
היו אז טלפונים נפוצים, ולמרות זאת אבי לא עשה אף דבר 
מהותי לא בלי ההתייעצויות עם הרב'ה דרך המכתבים האלה, 

שחליפתם לקחה לעתים חודש וחצי ויותר. 
כבר  לו  היו  חמי.  בעקבות  הגעתי  עצמי  אני  "לארה"ב, 
ואני לא רציתי  והוא רצה להצטרף אליהם,  ילדים כאן,  שני 
והחלטתי  קרובה,  משפחה  בלי  בארץ  לבד  תישאר  שאשתי 
שגם אני אגיע לכאן. סך הכל אני לא מגיע למקום זר, אלא 

לבאבוב. 
הייתי  מרורים.  "אכלתי  הוא מספר,  הראשונות",  "בשנים 
אשתי,  לפני  חודשים  שלושה  לכאן  באתי  מאד.  קשה  עובד 
דולר   15 בשביל  כיפות  כתופר  ועבדתי  דירה,  לנו  לסדר 
בשבוע. הייתי מקבל 25 סנט על 12 כיפות. 10 פעמים חשבתי 
לחזור לארץ, אבל החלטתי להישאר. ידעתי שאמריקה בנויה 
בעז"ה.  זאת  אעשה  ואני  להצליח  רצון  לי  ושיש  בשבילי, 

ודחפתי ודחפתי עד שהגעתי ליעד, ב"ה".

טיפ? לאהוב את המקצוע

עסקים  לאנשי  לייעץ  ניסיונו  ממרומי  מתבקש  כשהוא 
לי  שיש  ידעתי  לארה"ב,  "כשהגעתי  אומר:  הוא  טריים, 
מקצוע שפיתחתי בארץ. אהבתי את העיצוב והתפירה, ובגלל 
שאהבתי - זה עזר לי הרבה להתמודד. אם לא - הייתי נשבר. 
כשהיום מתייעצים אתי על עסקים, אני שואל את הבן אדם 
לפני הכל: אתה אוהב את מה שאתה הולך לעשות? כי אם 
זה רק לחפש פרנסה, עזוב, אתה תישבר באיזשהו שלב. רק 
כשאדם אוהב את מה שהוא עושה ויש לו קשיים - הוא שורד, 
אנחנו  העיצוב.  נושא  את  אהבתי  באמת  ואני  אותם.  עובר 

משפחה שמתעסקים בטקסטיל כבר מדורי דורות. יש לי את 
הרגש והחוש לזה. 

זוכר  אני  כלל.  קלה  הייתה  לא  ההתחלה  לי  גם  "אבל 
שכשהלכתי להתייעץ עם בעלי מקצוע, בני משפחה קרובים 
שיש להם עסקים, כל אחד הוציא נייר ענק והתחיל לרשום לי 
את כל החסרונות בלהקים עסק: צריך מקום מסודר ומאושר, 
עכשיו  ואתה  רישיונות,  ואחד  אלף  צריך  אוויר,  מיזוג  צריך 
פחדו  כנראה  הם  ילדים.  שלושה  עם  משפחה  לפרנס  צריך 
תעבוד  לך  עזוב,  אמרו:  הם  עליהם...  אפול  אני  שבינתיים 
אני אמרתי: לא באתי לכאן בשביל  אצל מישהו אחר. אבל 
עליי  הסתכלו  והם  עסק,  להקים  רוצה  אני  שכיר,  להיות 
וב"ה אט אט  לו.  יודע מה מחכה  כחולם בהקיץ, כמי שלא 
וראיתי  בדים,  קצת  ולמכור  לקנות  התחלתי  חנות,  פתחתי 
חנויות,  הצלחה ב"ה, עד שהיום מדובר בעסק הכולל רשת 

72 עובדים, מפעל ועוד היד נטויה".
בהמשך פתח ברבר גם מותג נוסף בשם 'בן ברבר' לאופנת 
גברים, חולצות, עניבות, חפתים ועוד, שגם הוא זכה להצלחה 

רבה.
מה סוד ההצלחה שלך?

בארץ  להגיד:  חייב  אני  שאלה,  כזו  שואל  "כשאתה 
חושבים שהאמריקאים תמימים, אבל האמת היא שהם בכלל 
לא. כשאמריקאי בונה מוצר, הוא בונה אותו כך ש-12 יחידות 
ממנו, נניח, יוכלו להיכנס בקופסה, ושהקופסה תיכנס לתוך 
ייכנס  הזה,  המשלוח  שכל  כדי  למה?  יותר.  גדולה  קופסה 
היטב ובמדויק למשאית, כדי שלא יהיו הפסדים על משלוח, 
במחיר  המוצר  את  הקונה מקבל  וכך  וכו'.  מיותרות  נסיעות 
את  מספיק  מתכננים  לא  ככה,  חושבים  לא  בארץ  טוב.  הכי 
חלק  גם  זה  אז  והמשלוחים.  הנסיעות  את  האלה,  הדברים 

מהעניין. וחוץ מזה, אני במפעל משתמש באלפי קונוסים של 
חוטים בשנה. ואני יכול לקנות ב-80 סנט קונוס, אבל אני קונה 
כל קונוס בכמעט 4 דולר. למה? כי הזולים, הם בדים כאלה 
הריח.  את  וספגו  שריפה  ליד  היו  או  בשמש,  הרבה  שישבו 
כשאני רואה את המחיר הזול, זה אני מיד מבין שמדובר בבד 
שעוד 30 כביסות יתפרק. ואילו הבד שאני קונה ומייצר ממנו, 
מחזיק מעמד 15-20 שנה, ואני שומע גם מאנשים שהסחורה 
הזאת מצליחה. אז כששואלים מה הסוד, אני אומר שאם אתה 
הרבה  מחזיקים  הדברים  שלך,  הלב  ואת  טובה  סחורה  נותן 
זמן. הסוד הוא: שירות טוב וסחורה טובה. יש לי מותג ושם 
ואיני מוכן לקחת דברים שאינם איכותיים, כדי לא להרוס את 

השם שבנינו בעמל רב".

בצילם של האדמו"רים

מתי התחלת לעסוק בעסקנות?
"גם זה תולדה של סיפור חיי. הייתי מאד מקושר לאדמו"ר 
רבי נפתלי מבאבוב. אבי ע"ה היה אתו בקשר חזק, עוד לפני 
היה  כשאביו  שלמה.  רבי  אביו,  בחיי  לאדמו"ר,  שהוכתר 
בחיים, אביו היה הרב'ה, אבל רבי נפתלי היה האדם שלקח 
את העול של המוסדות על גבו. אבי מאד הוקיר אותו בשל 
זה שבנה את החסידות, אבל  כך. האדמו"ר רבי שלמה היה 
א"א לבנות בלי כסף, ור' נפתלי עמד עם הכספים ודאג לכל 
הדברים. באבוב התפתחה מאד בזכותו, הרי אם אין קמח אין 
שלמרות  לב  שמתי  אותו.  העריך  מאד  כאמור,  ואבי,  תורה. 
הוא  רגיל  ויהודי  בתארים,  נדיבים  היו  לא  מעולם  שבאבוב 
אף פעם לא 'הרב' אלא 'ר'', אבי תמיד כינה אותו במכתבים, 
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'הרה"צ'. וכך גם אני במשך הזמן התיידדתי אתו, עוד שנים 
מאנשים  כספים  מלווה  היה  הוא  לאדמו"ר.  שמונה  לפני 
בכל  וראיתי  לו,  הלוויתי  תמיד  ואני  לנזקקים,  לעזור  כדי 
הצלחה  רואה  לפתע  אני  לו,  מלווה  שכשאני  מחדש  מקום 
דברים  אלא  בספרים,  שקראתי  סיפור  לא  וזה  מוסברת.  לא 
מעל  הצלחה  ורואה  כסף,  לו  נותן  הייתי  בחוש.  שראיתי 
ומעבר למשוער. הוא מצדו גם מאד אהב אותי. הקשר הזה 
קבע  הוא  אצלי.  אבל המשיך  שלי,  אבא  אצל  התחיל  אמנם 
לפני  עד  לילה  עד  ממש  לילה,  בכל  ולמדנו  חברותא  איתי 
שמונה לאדמו"ר. הייתי אצלו ממש כמו בן, הוא אהב אותי 
אהבת נפש. המדהים היה שלמרות שהיה איש קדוש וטהור, 
לפעמים  רגילה.  בהתנהגות  הנהגותיו  את  מחביא  היה  הוא 

קשה היה לשים לב שלפניך עומד מלאך.
"אני זוכר שאשתי סבלה בכליות לפני כ-15 שנים, ותקופה 
היה  זה  לתפקד.  הפסיקה  מכליותיה  אחת  היא  מכן  לאחר 
בערב פסח. באתי אליו ועמדתי בצד, שבור. הוא יצא מחדרו, 
ומיד ניגש אליי ושאל: ר' בנימין, מה נשמע? אמרתי לו: ב"ה, 
אבל אשתי צריכה ישועה, וסיפרתי לו מה קורה. הוא אמר לי: 
אל תדאג, בתוך ארבעה חודשים, הכל יהיה בסדר. אז קודם 
כל הוא הבטיח לי שיהיה בסדר, אז כבר הרגשתי טוב, והייתי 
כבר מעודד. מיד אחרי פסח התחילו לעשות בדיקות, ומצאנו 
הייתה  כבר  אשתי  חודשים   4 ותוך  בדיוק,  תואמת  כליה 

מושתלת. אלו דברים שאי אפשר אפילו לתאר. 
"גם כשהוא מונה לרבי, נמשך הקשר החזק בינינו, והייתי 

מאד קרוב אליו. זה היה הבית השני שלי". 

הלוואה לנסיעה להרים

רבי נפתלי זצ"ל כיהן כאדמו"ר תקופה לא-ארוכה.
"זה נכון. הוא סבל ממחלות שונות, וגם לא נשכח ששנים 
רבות הוא סחב על גבו כאמור את העול של באבוב. הוא לווה 
כספים מאנשים כדי לעזור לכאלה שסגרו להם את החשמל. 
וחצי   12 בשעה  אחד,  לילה  אשכח:  שלא  אחד  סיפור  יש 
בלילה, כשאני כבר במיטה, אני מקבל ממנו טלפון. הוא שאל 
וכשהשבתי בחיוב,  לו,  דולר כעת להלוות   5,000 לי  יש  אם 
יכול לבוא אליי. אמרתי לו: מה זאת אומרת? אני  שאל אם 
בא אליכם! לקחתי את הכסף והבאתי לו. לאחר מכן, ירדתי 
היה  מה  להבין  מנסה  באוטו,  דקות  כמה  וישבתי  למטה 
מהן  שבמדרגות  רואה  ואני  דקות,  כמה  עוברות  ולא  דחוף. 
ירדתי הרגע, עולה מישהו שאני מכיר כיהודי שמשחק תפקיד 
בין הדברים, או  נדהמתי. הבנתי שיש קשר  גדול.  של עשיר 
הוא  מה  אחרת  לו.  תורם  או שהוא  כסף  לו  מלווה  שהרב'ה 
הביתה.  הלכתי  כולי,  המום  כשאני  הזו.  בשעה  שם  מחפש 
למחרת באתי לביהכנ"ס, ואמר לי הרב'ה: אתה בטח מתפלא 
מה היה אתמול )הוא לא ידע שראיתי את היהודי(. אז דע לך, 
יש כאן סיפור. יש אברך שידוע כעשיר גדול, אך למעשה אין 
לו פרוטה. ואשתו אמרה לו השבוע )זה היה בקיץ(: אם אנחנו 
יושבים  שאנחנו  שנים   4 אחרי  לקאנטרי,  השנה  נוסעים  לא 
נפתלי  ור'  הילדים.  עם  אותך  עוזבת  אני  מעש,  מבלי  בבית 
נתן לו כסף, שייתן על החשבון כדי שיוכל לנסוע לקאנטרי 
מעם  המורם  היהודי  של  הענק  הלב  על  מלמד  זה  )להרים(. 

הזה".
ליהודים  לעזור  אותו  שדחף  מי  היה  זצ"ל,  נפתלי  ורבי 
אחרים. "היות והייתי קשור עם ר' נפתלי, כשהוא נהיה רב'ה 
פה עשיתי פה בבית כל מיני מסיבות התרמה לקמפיינים של 
פוליטיקאים שרצו לרוץ למשרות שונות, בקונגרס או למשרת 
התובע הכללי וכו'. וככה התיידדתי עם רבים מהפוליטיקאים 
האלה. יום אחד רבי נפתלי קורא לי ואומר לי: 'לך נא ראה 
יהודי  כאן  יש  ליוסף.  אמר  שיעקב  כמו  אחיך',  שלום  את 
שזקוק לעזרה בבעיה מסוימת. יש לך קשרים, אז לך ותדבר 
עם הבכירים ותראה מה אתה יכול לעזור לו. אמרתי לו: אבל 
רב'ה, אני לא מדבר טוב את השפה, וללכת לדבר עם כאלה 
אנשים צריך לדעת מה ואיך לדבר. אז הוא אמר לי: גם משה 
רבינו לא דיבר את השפה והקב"ה עזר לו. ה' יהיה בעזרך, 
אל תדאג. וכך באמת התחלתי עם העסקנות ולעזור ליהודים, 
ודווקא זה שלא ידעתי אז כראוי את השפה היה לעזרי, כי כך 
הם היו צריכים ממש להטות אוזן ולהאזין לי, ולא רק 'לשמוע' 
כך שהדברים יוצאים מהאוזן השניה, וזה נהיה למעלה שלי. 
ליהודים  לעזור  הקשרים  בזכות  והצלחתי  עזר,  זה  אט  ואט 
יש  נגד החוק, אבל  רבים. כמובן, לא עשיתי מעולם דברים 
לפעמים שיש עלילות ואני מבקש מהתובע, למשל, תבדוק. 
רק תבדוק שוב. וגם עצם זה שהוא בודק, עוזר להקל לעתים. 
צריך להבין: גם כשברור שמדובר בעלילה, הבן אדם מפסיד 
דין. אם אפשר להוכיח שזו  ושכר עתק לעורכי  ימי עבודה, 
עלילה כבר בהתחלה, בשלב הבדיקה, למה למרר חיים של 

בן אדם?".
הרבי  ברכת  כי  מרגיש  "אני  אומר,  הוא  היום,  ועד  ומאז 
זצ"ל הולכת איתי לכל מקום. הוא בירך אותי ב'נשיאת חן' 
מקפיד  שאני  נוסף  דבר  יש  מקום.  בכל  לי  שעוזר  דבר  וזה 
עליו. גם כשאני הולך לפגישות עם האנשים החשובים ביותר, 
אני הולך עם הכובע שלי והלבוש החסידי. דווקא זה שאתה 

גאה ביהדות שלך ולא חלילה מתבייש לך, עומד לזכותך".

בארץ חושבים שהאמריקאים 
תמימים, אבל האמת היא 
שהם בכלל לא. כשאמריקאי 
בונה מוצר, הוא בונה אותו 
כך ש-12 יחידות ממנו, נניח, 
יוכלו להיכנס בקופסה, 
ושהקופסה תיכנס לתוך 
קופסה גדולה יותר. למה? 
כדי שכל המשלוח הזה, ייכנס 
היטב ובמדויק למשאית, 
כדי שלא יהיו הפסדים על 
משלוח, נסיעות מיותרות וכו'. 
וכך הקונה מקבל את המוצר 
במחיר הכי טוב
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שי, לך תמצא אהבה שתעשה לך טוב למרות 
שנפגעת!!!!

שמחת בית נדבורנה - זידיטשוב שמחת בית פאפא האדמו"ר מסקווירא 
עם גדולי ישראל, 

השבוע

שמחת בית לעלוב - סטראזניץ

מלוה מלכה השנתית לטובת בית המדרש תפארת יחזקאל ד׳בעלעד

ברית בבית וויען - מונקאטששמחת בית צאנז ז'מיגראדהגר''מ קוטלר בפאריז 
שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר 

מתולדות צבי ספינקא

עצרת המחאה בבני ברק עצרת המחאה באשדוד
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

צילומים:
אברימי ברגר - JDN, יהושע פרוכטר, 
דוד זר, רעבישע נייעס, בעריש פילמר, 

אהרן ברוך ליבוביץ, אלי דויטש, עובדיה 
כלימי, יעקב כהן, יעקב לדרמן, קול 

ברמה, אידישע נייעס

הגר"ח קנייבסקי בסיום 
מסכת עבודה זרה

דינר בסאטמר

האדמו"ר מתולדות אהרון 
לומד א-ב עם ילדי החאלקה

האדמו"ר 
מבאיאן 
בהילולת המגיד 
ממעזריטש

האדמו"ר מטשערנאביל בארה"ב

שמחת תולדות צבי ספינקא בקרית יואל

שמחת בית בלוזוב  נדבורנא  בוסטון יט כסליו במוסקובה
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

כולנו אוהבים את מוצר הקקאו המתוק, יש 
המעדיפים את ה'מריר' ויש את אלה שאוהבים את 

החלבי המתקתק יותר, במאמר שלפנינו נעסוק 
בשיטות הייצור של סוגי השוקולד השונים, ובבעיות 

שבהכשרת קו הייצור שלו

השוקולד הפשוט, הבסיסי, מורכב משלושה חומרי גלם 
בלבד: אבקת קקאו, חמאת קקאו, ולציטין.

עץ הקקאו
הצומחים  הקקאו  בעצי  מתחיל  השוקולד  של  סיפורו 
בג'ונגלים וביערות של המדינות הטרופיות, אקלים טרופי 
באופן  גבוהות  בטמפרטורות  המתאפיין  כאקלים  מוגדר 
בחלק  לפחות  היורדים  כבדים,  גשמים  עם  יחד  תמידי, 
תאילנד,  את  לציין  ניתן  הטרופיות  המדינות  בין  מהשנה. 
כן  כמו  הרחוק,  במזרח  מדינות  ועוד  בורמה,  וייטנאם, 
הינם  הקקאו  פולי  אמריקה.  ובדרום  באפריקה  מדינות 
זרעים של עץ הקקאו הגדלים בתוך תרמילים הנראים כעין 
פולים.  עשרות  מכיל  תרמיל  כל  כאשר  קטנטנים,  שקדים 
ומבוקעים  הבשלתם,  לאחר  מהעצים  נלקטים  התרמילים 

לצורך הוצאת הפולים. 

צ'וקוטאל
מר  משקה  להפיק  האינדיאנים  נהגו  עברו  בימים 
המשקה  במים.  ועורבבו  שנטחנו  הקקאו  עץ  מזרעי 
שמו  הנראה  ככל  נגזר  זה  משם  "צ'וקואטל".  בשם  כונה 
ההיסטורי  השם  את  בצלילו  המזכיר  "שוקולד",  הנוכחי 
"צ'וקאטל". על אף שהשוקולד המוכר לנו הינו מתוק, הרי 
תסיסה,  של  תהליך  לאחר  בפולים  מתפתחת  שהמתיקות 
ואילו ללא התססה טעמם של הפולים הינו מריר. רק לפני 
פולי  מתוך  השומן  להפרדת  שיטה  הומצאה  שנה  כ-200 
הקקאו. תהליך הפרדה זה, הוא שאפשר את יצור טבליות 

השוקולד המודרני.
תהליך הייצור של השוקולד כולל כמה חלקים. 

תסיסה
לאחר הפרדת הפולים מתרמיליהם, מכסים את הפולים 
בחומרים גורמי תסיסה, כגון קליפות הדרים ועוד. התסיסה 
הטעם  ופיתוח  המר  הטעם  הפגת  לצורך  חיונית  כאמור 
המתקתק המוכר של השוקולד. לאחר התסיסה מייבשים את 
הפולים על ידי שטיחתם למשך כעשרה ימים תחת השמש, 
וקולים בתנור את הפולים המיובשים. כעת נותרו הפולים 
מכוסים בקליפה הנראית כעין ציפה דקה, מכונה מסיבית 
ומפרידה  הפולים,  את  המכסה  הדקה  הציפה  את  מקלפת 
השוקולד  פולי  זה  בשלב  מתוכנם.  הפולים  קליפת  את 
במצב קלוי וקלוף ומוכנים לשיווק והפצה למפעלי הפקת 

השוקולד ברחבי העולם.

'קונצ'ינג'
השוקולד  את  מייצרים  העולם  ברחבי  השוקולד  מפעלי 
המוכר לנו הצרכנים מתוך הפולים. לצורך הפקת השוקולד 
'קונצ'ינג',  המכונה  הטחינה  בתהליך  הפולים  את  טוחנים 
שהינו שילוב של טחינה וחימום בטמפרטורה מבוקרת של 
כ-45 מעלות צלזיוס, הטחינה עשויה להמשך מספר ימים 
'ליקר  המכונה  משחתי.  מרקם  לקבלת  עד  שבועות,  ועד 

שוקולד'.

חמאה ואבקה
רכיבים:  שני  מכיל  הטחינה  לאחר  שהתקבל  הליקר 
רכיב אחד הוא שומן קקאו שצבעו צהוב חיוור. שומן זה 
הינו ממשפחת האלקלואידים ומכונה בשם "תאוברומין", 
השפעותיו  כי  אם  לקפאין,  במעט  דומות  תכונות  לו  אשר 
שומן  הקפאין.  משל  פחותות  והממריצות  המעוררות 
הקקאו מתקשה לגוש ונקרא מעתה "חמאת קקאו". הרכיב 
המשמשת  המוכרת  האבקה  זו   – קקאו  אבקת  הוא  השני 
מפריד  מיוחד  מתקן  עוגות.  ולציפוי  שוקו  משקה  להכנת 
מופרדת  כשהמסה  כעת  הקקאו.  מוצקי  לבין  החמאה  בין 
לחמאה ולאבקת קקאו, מכינים את השוקולד על ידי ערבוב 

של חמאת הקקאו בתוך אבקת הקקאו.

שוקולד לבן
כתוצאה  מתקבל  המריר  השוקולד  של  הכהה  צבעו 
מאבקת הקקאו. ואילו השוקולד הלבן אינו מכיל כלל אבקת 
קקאו, כי אם חמאת קקאו בלבד, ומכאן צבעו הצהוב חוור.

שוקולד חלבי
ידי  על  ייצור שוקולד חלבי,  כ-150 שנה החל  לפני  רק 
טכניקת  וביצירת  השוקולד,  למסת  חלב  אבקת  הוספת 
חימום וערבול של התערובת שתאפשר יצירת מרקם חלק 

ואחיד של השוקולד.

כשרותו
הפולים  בו  לשלב  עד  כלומר  הבסיסית,  הקקאו  במסת 
בעיות  נמצאו  לא  השוקולד,  ייצור  למפעלי  מועברים 
ייצור השוקולד  כשרות סבוכות. הבעיה מתחילה במתקני 
המריר הבסיסי, שכן בו מייצרים אף שוקולד חלבי העלול 
להיות מחלב עכו"ם. כמו כן  וכן לכל שוקולד מוסף לציטין 

שהינו תוצר לוואי של תעשיית השומנים, לציטין זה המוסף 
לשוקולד לשם יצירת אמולסיה בין המרכיבים, עשוי להיות 
מופק משומן של בעלי חיים. בכדי לייצר באותם המתקנים 

שוקולד כשר, יש להכשיר את המתקנים.

 פרווה
גם אם השוקולד החלבי אשר לאחריו רוצים להכשיר את 
המתקנים לצורך ייצור שוקולד פרווה - יוצר מחלב ישראל, 
הרי שבכדי לייצר אחריו באותו המתקן שוקולד פרווה, יש 
תהליך  כאמור  שכן  המתקנים,  הגעלת   – בהכשרת  צורך 
ייצור השוקולד מלווה בחימום / בישול. ]או בשהייה של 
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 הכשרה בשוקולד רותח – בדיעבד

בסוגיית  נעוץ  כשר  שוקולד  בייצור  הגדול  הקושי 
ולאינו  לכשר  נפרדים  ייצור  קווי  ייחוד  שכן  ההכשרה, 
לוקסוס  זהו  ולמהדרין,  לכשר  ולחלבי,  לפרווה  כשר, 
להכשיר  ואילו  בעולם.   מפעל  בשום  קיים  ואינו  שכמעט 
את המערכת במים רותחים כפי שמכשירים מערכות וכלים 
רגילים, גם לא ניתן מפני שלא ניתן להכשיר את קווי ייצור 
השוקולד במים רותחים, שכן החדרת מים רתוחים למערכת 
ייצור השוקולד, תקלקל בוודאות את המערכת. לא נותרת 
מים  שאינם  בנוזלים  המערכת  את  להכשיר  אלא  ברירה 
אלא  קקאו.  בחמאת  או  עצמו  רותח  בשוקולד  דהיינו   –
שהכשרה בנוזל שאינו מים הינה בעייתית, אינה לכתחילה 
כח[:  ]תנב,  הרב  ערוך  בשולחן  ככתוב  בדיעבד.  רק  אלא 
אומרים  שיש  לפי  במים,  רק  משקה  בשום  מגעילין  "אין 
ששאר משקים אין בהם כוח להפליט כל הגיעול כמו המים. 
עלתה  משקין,  בשאר  או  בהם,  והגעיל  שעבר  ובדיעבד 
הינה  השוקולד  בתעשיית  ההכשרה  כלומר  הגעלה",  להם 

בדיעבד ולא לכתחילה.

הכשרה בליבון קל
על  וסומכות  המקלות  כשרות  מערכות  ישנן  למעשה 
ה"בדיעבד" ומכשירות את מתקן השוקולד, בנוזל שוקולד 
להכשיר  אין  שלכתחילה  כדעה  המחמירים  יש  אך  רותח. 
בנוזלים שאינם מים. יש שהצליחו להכשיר את מתקן חימום 
השוקולד באמצעות ברנר ב 'ליבון קל' אשר מהווה תחליף 
קל,  ליבון  זו של  גם שיטה  כי  אם  במים.  להגעלה  הלכתי 
לוקה מעט בחסר, שכן הליבון מתבצע רק מצידו החיצוני 
של המתקן, עובדה שלפי פוסקים רבים – וכמודגש בשולחן 
ערוך הרב בעל התניא, ובמשנה ברורה - איננה מכשירה את 
הפנימי  הייתה מהצד  הכלי מאיסורו שכן כשם שהבליעה 

של הכלי, גם על הליבון להיות מצידו הפנימי. 

כשרות השוקולד
הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות
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בענין מקום ההדלקה 
לבחורי ישיבות אשכנזים

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:
לפי מה שנתבאר בשבוע הקודם, שלמנהג האשכנזים אף 
נרות חנוכה בתוך  בחורי ישיבות מדליקים כל אחד ואחד 
הישיבה בברכות, היכן ראוי יותר שידליקו את הנרות, האם 

בחדר השינה שבפנימיה, או בחדר האוכל של הישיבה?

תשובה:
נמצאים  האוכל  וחדר  כשהפנימיה  ומקורות:  נימוקים 
יותר  בו  שיש  במקום  שידליקו  פשוט  נראה  אחד,  בבית 
או  לפנימיה,  הסמוכה  בכניסה  או  דהיינו  ניסא,  פרסומי 
האוכל  חדר  בתוך  או  האוכל,  לחדר  הסמוכה  בכניסה 
המקומות  שבכל  הפנימיה,  בחדרי  או  שם  מצויים  שרבים 
שיש  בתים  לשאר  דומה  זה  והרי  ניסא,  פרסומי  יש  האלו 
בהם מקום אכילה ומקום שינה שיש להדליק במקום שיש 

בו יותר פרסומי ניסא. וזה פשוט.
בתים  בשני  נמצאים  האוכל  וחדר  כשהפנימיה  אולם 
נפרדים, יש בדבר מחלוקת גדולה באחרונים, ומקור הדברים 
ממה שכתב בשו"ת הרשב"א חלק א' )סימן תקמב(: "גם 
בפני  בבית  אפילו שוכב  הבית,  בעל  על שלחן  מי שאוכל 
עצמו, אינו צריך להדליק, אבל מכל מקום צריך להשתתף, 
זה  ואין  ובפתילות.  בשמן  חלק  הבית  בעל  לו  שיקנה  או 
דומה לאכסנאי שמדליקין עליו בתוך ביתו, מפני ששם כבר 
שאין  כאכסנאי  להדליק  הוא  צריך  זה  אבל  עליו,  הדליקו 
לו בית במקום אחר, שצריך להשתתף בפרוטות". ולכאורה 
משמע מדברי הרשב"א שמקום האכילה הוא העיקרי לענין 
הדלקת הנרות. וכדברי הרשב"א פסק להלכה הרמ"א בהגה 
)סימן תרעז סעיף א'(, שבזמן הזה שמדליקים בפנים ממש 

ידליק במקום שאוכל, וכתב שכן נהגו.
אבל מרן השו"ע שם כתב, שאכסנאי שיש לו בית לשינה, 
והוא אוכל על שלחן בעל הבית, צריך להדליק באותו בית 
שהובאה  הרא"ש  מתשובת  דבריו  ומקור  לשינה.  שמיוחד 
שהרא"ש  שסובר  נראה  יוסף  בבית  ומדבריו  )שם(.  בטור 
)סק"א(  משה  בדרכי  הרמ"א  אבל  הרשב"א.  על  חולק 
מודה  הרא"ש  אף  מבפנים,  שמדליקים  הזה  שבזמן  כתב, 
ומבואר  שישן,  במקום  ולא  שאוכל,  במקום  שמדליקים 
שהיו  הראשונים  הדורות  לענין  אלא  נחלקו  שלא  מדבריו 
מדליקים את הנרות מבחוץ, אבל בזמנינו שאין מקפידים על 
זה כל כך, לכל הדעות יש להדליק במקום שאוכל. ובשו"ת 
כתב, שגם השלחן  תעב(  סימן  חיים  אורח  )חלק  דוד  בית 
ערוך מסכים בזה להרמ"א. וכן הסכים הט"ז )סק"ב( לדברי 
הרמ"א, שהעיקר הוא מקום האכילה ולא מקום השינה. וכן 
מוכח בספר לקט יושר )הלכות חנוכה( בשם בעל התרומת 
על  עדיף  באקראי(  )שאינו  קבוע  סעודה  שמקום  הדשן, 
אולם  שם.  הב"ח  מדברי  גם  נראה  וכן  השינה.  מקום 

בשו"ת מהרש"ל )סימן פה( משמע שסובר שמקום השינה 
עיקר. וכן הסביר בדעתו הט"ז )שם(. וכן כתב בספר יוסף 
מנהג  ושכן  המהרש"ל,  בשם  תתרעא(  )סימן  יוזפא  אומץ 

פרנקפורט.
תלמידי  לענין  לדון  יש  הנ"ל,  המחלוקת  מלבד  והנה 
על  הבית  בעלי  אינם  דלכאורה  בפנימיה,  הלנים  ישיבות 
הישיבה, ובודאי יכולים ראשי הישיבה להוציאם בכל שעה 
להדיא  שמוכח  וכמו  להם,  אין  אכסנאי  דין  וגם  שירצו, 
מדברי המגן אברהם )ריש סימן תרעז(, שבחורים הלומדים 
מחוץ לביתם וסמוכים על שלחן בעל הבית הרי הם בכלל 
אנשי ביתו של בעל הבית. וכן פסקו החיי אדם )כלל קנד 
דין לב(, והדרך החיים )הלכות חנוכה אות א'(, והמשנ"ב 
)סימן תרעז סק"א(. ונודע שדעת הגאון מופת הדור החזון 
בו  ומדליקין  העיקר,  הוא  בישיבה  האוכל  שמקום  איש, 
ברכה(.  בלא  השינה  בחדר  גם  ידליקו  )ולחומרא  בברכה, 
תס  סימן  ג'  חלק  חיים  )אורח  אפרים  רבבות  בשו"ת  אבל 
זצ"ל  פיינשטיין  משה  רבי  הגאון  תשובת  הביא  כט(  אות 
בענין זה, שסובר דחדר השינה הוא קבוע יותר, והוא העיקר 
להדליק בו. ועיין עוד בשו"ת אגרות משה )אורח חיים חלק 
ה'(.  אות  יד  סימן  ג'  חלק  דעה  ויורה  ג',  אות  ע'  סימן  ג' 
)וכן הובאה תשובת הגר"מ פיינשטיין בספר מצות נר איש 
ה'  סימן  סוף  אליהו שלזינגר שליט"א,  רבי  להגאון  וביתו 
עמוד פו, ועיין עוד שם עמוד קצא(. וכן פסק בשו"ת מנחת 
השינה,  במקום  להדליק  שיש  מח(,  )סימן  ז'  חלק  יצחק 
אלא שכתב שאם אוכלים בישיבה ולנים בביתם, לכתחילה 
יאכלו בימי חנוכה במקום שלנים, וידליקו שם, ואם יש בזה 
ביטול תורה, ידליקו במקום אכילתם. ועיין עוד בזה בשו"ת 
פרי השדה חלק ב' )סימן ע'(, ובשו"ת שבט הלוי חלק ג' 
ה'  וחלק  נג,  סימן  ג'  )חלק  נדברו  אז  ובשו"ת  פג(,  )סימן 
סימן לח, וחלק ו' סימן נו, וחלק ז' סימן ט', וחלק יא סימן 
כז(, ובספר כל בו חנוכה )עמוד קד-קה(, ובספר חובת הדר 

)ס"ק נט(, ובספר נטעי גבריאל )חנוכה סימן ד' אות ב'(.

סיכום הדברים:
א. למנהג האשכנזים שכל אחד מבני הבית מדליק נרות 
בפנימיה  הנמצאים  ישיבות  תלמידי  עצמו,  בפני  חנוכה 
באותו  נמצאים שניהם  וחדר האוכל  והפנימיה  שבישיבה, 
ניסא,  פרסומי  יותר  בו  שיש  במקום  הנרות  ידליקו  בנין, 
או  האוכל,  חדר  בפתח  או  השינה,  חדר  בפתח  או  דהיינו 

בפתח הכניסה לבנין הישיבה.
נפרדים  בבנינים  נמצאים  האוכל  וחדר  כשהפנימיה  ב. 
בחדר  הנרות  להדליק  שנהגו  יש  בזה,  שונים  מנהגים  יש 
הנרות  להדליק  שנהגו  ויש  לפנימיה,  בכניסה  או  השינה, 
בחדר האוכל. וכן הוא הדין לענין תלמידי ישיבות האוכלים 
להדליק  שנהגו  שיש  בביתם,  ולנים  בישיבה,  סעודותיהם 
להדליק  שנהגו  ויש  לינתם,  מקום  שהוא  בביתם,  הנרות 
יש  מהמנהגים  אחד  ולכל  אכילתם,  מקום  שהיא  בישיבה, 
יסוד בדברי הפוסקים, ולכן רשאי כל אחד לעשות כמנהגו.

מרן השו"ע שם כתב, 
שאכסנאי שיש לו בית 

לשינה, והוא אוכל על שלחן 
בעל הבית, צריך להדליק 

באותו בית שמיוחד לשינה. 
ומקור דבריו מתשובת 
הרא"ש שהובאה בטור 

)שם(. ומדבריו בבית יוסף 
נראה שסובר שהרא"ש 
חולק על הרשב"א. אבל 

הרמ"א בדרכי משה )סק"א( 
כתב, שבזמן הזה שמדליקים 

מבפנים, אף הרא"ש מודה 
שמדליקים במקום שאוכל, 
ולא במקום שישן, ומבואר 
מדבריו שלא נחלקו אלא 
לענין הדורות הראשונים 
שהיו מדליקים את הנרות 
מבחוץ, אבל בזמנינו שאין 

מקפידים על זה כל כך, לכל 
הדעות יש להדליק במקום 

שאוכל

"

"
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חנוכה שמח!

more

ימי השכרה 
בדמי חנוכה 

בבאדג'ט
תמיד יותר
משתלם

באדג'ט במבצע חנוכה ענק:
שוכרים רכב ל 9 ימים ומקבלים 3 ימים במתנה !
או שוכרים רכב ל 7 ימים ומקבלים 2 ימים במתנה !

טבת  י‘  ועד   (22/12/2016) תשע"ז  כסלו  כ"ב  בתאריכים  שמתחילות  להשכרות  תקף  המבצע 
תשע"ז (8/1/2017). ימים במתנה ללא כל חיוב. מינימום 7 ימי השכרה - מקסימום 9 ימי השכרה (לא 
ניתן להאריך ההשכרה מעבר ל 9 ימים). המבצע תקף לרכבים מקבוצות X ; F ; G ; J & H. ההנחה על 
חיוב ימי השכרה ולא על התוספות כגון נהג נוסף וכדו'. ההנחה מבטלת את זיכויי שבת וחג. המבצע 

מיועד לתושבי ישראל בתשלום בשקלים בלבד. המבצע עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון. ט.ל.ח.
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קומיקס בהמשכיםילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך
ָּבִרּבּוַע

 מאת: הדס אירנשטיין
אייר: עדי כץ

ר ּוָמֵלא  ִסּפּור ְמֻצּיָ
ְתָקאֹות ְוַתֲעלּומֹות  ַהְרּפַ

ה ִנְמֶרֶצת  ַעל ְרִביִעּיָ
ע ֶאָחד. ּוִמְגָרׁש ְמֻרּבָ

ּול
ּכפ

ב 
ָק

ַמֲע
ּב

פרק ב'

ָהאֹוִתּיֹות  דֹול.  ּגָ ִמְסָחִרי  ֶרֶכב  לּוִלית  ְ ַהּשׁ ְלַיד  ָעַצר  ְתאֹום  ּפִ
ְודּוֵדי  ִאיְנְסֶטַלְצָיה  “ַמְריֹו  ַעל  ִהְכִריזּו  ָעָליו  ׁשֶ ָהֲאֻדּמֹות 

ַעְצמֹו,  ּבְ ַמְריֹו  ָהָיה  ְרֶאה  ּנִ ּכַ ׁשֶ הּו  ּוִמיׁשֶ ֶמׁש",  ׁשֶ
ל ַהְיָלִדים.  ְך ֶאל ּכָ ֵהִציץ ִמּתֹוְך ַהַחּלֹון ְוִחּיֵ

ֶאת  ן  ְלַתּקֵ יעּו  “ִהּגִ ֶאְלָקָנה.  ִהְכִריז  “ֶזהּו", 
ְיָתה,  ַהּבַ ַהְיָלִדים  ל  ּכָ  – ו  ְוַעְכׁשָ יצּוץ.  ַהּפִ

ָבר ְמֻאָחר!" ּכְ

לּוִלית ֵריָקה ִמיָלִדים.  ְ ה ָהְיָתה ַהּשׁ ּקָ תֹוְך ּדַ ּבְ
ב  ְלַנּגֵ ָצֳהַרִים,  ֲארּוַחת  ֶלֱאכֹל  ֶנֶעְלמּו  ם  ּלָ ּכֻ

ִים. ַרק  ְרּבַ ים אֹו ְלַהְחִליף ּגַ ָגִדים ָהְרֻטּבִ ֶאת ַהּבְ
ֵלי  ּכְ ל  ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ָבה  ּתֵ ָידֹו  ּבְ ם, אֹוֵחז  ַמְריֹו ָעַמד ׁשָ

יצּוץ  קֹול: “ּפִ ִים ְואֹוֵמר ּבְ ּיֹות ַהּמַ ּמֻ ֲעבֹוָדה, ּבֹוֵדק ֶאת ּכַ
ְהֶיה ָלנּו ּפֹה!" ה ֲעבֹוָדה ּתִ ֶהְחֵלט. ַהְרּבֵ ְרִציִני ּבְ

א? ה, ַאּבָ ְלָהִביא ְלָך ִמְטִרּיָ

ֲאִני ָיכֹול  הּו ׁשֶ יצּוץ ְרִציִני. לֹא ַמּשֶׁ ֶזה ּפִ
ַעְצִמי. ָצִריְך ּפֹה  ְלִהְתמֹוֵדד ִאּתֹו ּבְ

ֶמׁש  ם ּדּוד ׁשֶ ְרֶאה ּגַ הּו ֻמְמֶחה, ְוַכּנִ ִמיׁשֶ
ר ְלַמְריֹו. ֶאְתַקּשֵׁ ב ׁשֶ ָחָדׁש. ֲאִני חֹוׁשֵ

ִרּבּוַע. ּוֵביְנַתִים, ּבָ

ם, ּבֹוא!  ׁשֶ  ּגֶ
ִביא ִלי ְקֶרְמּבֹו! ּתָ

ִיץ,  ֶאְמַצע ַהּקַ ם ּבְ ׁשֶ ּגֶ
קֹוְרִאים לֹו ַמְלקֹוׁש?

ָצאִתי ֶאת  ּמָ ל ׁשֶ ֵאיֶזה ַמּזָ
ָכה  ל ַהֹחֶרף! ּכָ ַפִים ׁשֶ ּגָ ַהּמַ
ִים...  ְרּבַ לֹא ַאְרִטיב ֶאת ַהּגַ

י?  ְעּתִ ֵהי, ְיָלִדים! ְלָאן ִהּגַ
ְלַפאְרק ַמִים?

 להשיג ברשת חנויות אור החיים ויפה נוף  
ובחנויות הספרים המובחרות

חדש  מ
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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

5

10

68

12

9

13

7

11

4 123
שלב ראשון 

נצייר את בסיס 
הראש שמורכב 

משני חלקים: 
גולגולת -העיגול 

העליון ולסת 
-חצי עיגול 

מתחתיו.

כעת נצבע את אישונים בשחור
)העיגול הפנימי בעין( 

וניתן להוסיף לו ברק, 
את האף שנמצא מתחת לקו העיניים, 

את קו החיוך של הפה
וכן את האוזן בצד. 

נצייר 
את 

הפה 
פתוח 

וכן את 
השער

הפנים של הילד פונות 
לצד ימין, לכן נצייר את 

קו האמצע )שחוצה 
את הפנים( בצד ימין. 

קו העיניים נשאר באותו 
מקום, על קו העיניים 

נצייר את העיניים 
ומעל את הגבות.

כעת נצייר 
את הצוואר 

שמתחבר בקו 
ישר עם האוזן.

את הכיפה 
נצייר עם נפח 

קל שיוצא מעט 
מאזור הראש.

כעת נסיים עם ציור דפי החוברת והנר ביד השניה. 
שימו לב! 

את  אוחז  שהילד  למרות  ישרה,  נשארת  הלהבה 
הנר באלכסון ונתחיל את ציור השולחן והחנוכיה:
3 קווים צמודים בצבע כחול - הם קווי החנוכיה. 

3 קווים ורודים - הם קווי השולחן. 

נעבור 
לציור 
הגוף,

נתחיל 
בכתפיים

נעבור לשרוולים 
–השרוול ביד  
שמאל  נצייר 

עם מרחק קטן, 
כדי להשאיר 

מקום לציור כף 
היד של יד ימין

נחבר 
את קווי 
השולחן 

והחנוכיה 
בקצבות

כעת נותר 
לצייר את 

מספר 
הנרות 

שאתם 
רוצים 

להדליק 
בחנוכיה  

כל שנותר 
למחוק את 
כל הקווים 
המיותרים 
שמסומנים 

בכחול 
והציור שלכם 

יצא מושלם

כפות הידיים 
הם לא חלק 

קל בציור, 
לכן הקפידו 

לדייק! 
נתחיל 

באגודלים

נעבור לצייר 
את אצבעות 

יד ימין. 
אצבעות כף 

היד השניה לא 
נצייר, כי הן 

מוסתרות  על 
ידי החוברת 

ילד
מדליק חנוכיה

אם בחרתם לצבוע את הציור, לא משנה באיזה צבעים 
בצביעה,  אחיד  כיוון  על  לשמרו  הקפידו  בחרתם, 
לצבוע את הפנים - בחרו כיוון  לדוגמא, התחלתם 
באותו  הפנים  כל  את  וצבעו  באלכסון  או  ישר  אחד 
הכיוון, כך הצביעה תצא יותר חלקה ויפה. כשאנחנו 
לא מקפידים על זה רואים בצביעה הרבה סימנים 

של צבע בכל מני כיוונים שפוגעים ביופי של הציור.
אז המון בהצלחה!

הפעם נתחיל בציור קצת מורכב, 
אז שימו לב להוראות ודייקו בפרטים, 
כדי שיחד נגיעה לתוצאה מוצלחת!



44  כ"ג בכסלו תשע"ז 23/12/16

יסודי  באופן  הבית  את  ומסדרת  מנקה  "אני 
זהבה,  לי  סחה  כך   – בשבועיים"  פעם  רק 
אני  השבוע  "במשך  ילדים.  לשבעה  אימא 
יודעת,  ולנקות, אבל רק, את  מקפידה לסדר 

מלמעלה...".
אני   - מלמעלה?"  זה  מה  מלמעלה?  "רק 
הקשישים  וסבתי  סבי  של  שבביתם  מבינה 
אבל  בשבועיים,  פעם  מלמעלה  רק  ינקו 

בבית עם שבעה ילדים?- איזו הפקרות!
גודל  את  לי  להסביר  בשביל  אז 

ההפקרות, היא ממשיכה בשלה:
מטאטאה  רק  אני  רגיל  "ביום 

באופן  ושוטפת  הרצפה  את 
החברה.  מפרטת    - קליל" 
מטלות  מדי  יותר  "יש 
שיש  אחרות  חשובות 
בוודאי  את  לעשותן. 
לכבס  צריך  יודעת, 
צריך  ולקפל,  ולגהץ 
ולתבל,  לטגן  לבשל, 
ולגעור  לחנך  צריך 
ולתקן  לסדר  ולחתל, 
איך  יודעת  את  וליעל. 

שבעה  עם  בבית  זה 
ילדים..."

"כן. זה בדיוק העניין, שאני 
מבינה  אינני  ולכן  יודעת,  

מלמעלה,  לנקות  אפשר  איך 
ידיים  כפות  עם  ילדים  כששבעה 

דביקות  חומות  או  מעוף,  משומנות 
בארונות  בקירות  נוגעות  משוקולד, 

בריפודי הכיסאות.."
"אה  - אומרת זהבה, "אם על זה את מדברת, 
אשאיר  שאני  חשבת  מה  אחר.  משהו  זה 
עושה  אני  זה  את  דברים?  כאלו  של  עקבות 
עוברים עם מטלית לחה אחרי  יום. אם  מדי 
היומית  לעבודה  להצטרף  יכול  זה  ילד  כל 
וכאשר  מיוחדת,  מטלית  לי  יש  הרגילה. 
מנקים מיד אחרי יצירת העקבות הכול ביורד 

בלי כל בעיה, האמיני לי, בלי שום בעיה.."
מתחת  שמתגלגלים  לדברים  בקשר  "ומה 

למיטות?"
רוצים  "אם  נחרדת,  זהבה   - פירוש?"  "מה 

בית נקי ומסודר, אז צריך להזיז מיטות בכל 
רק  ולא  נחשים  להגיע  עלולים  לא  אם  יום, 
פיצה  למיטה  מתחת  מצאתי  פעם  עכברים. 
ששמר הילד, פעם הילדה שפכה לשם את כל 
מה שהיה בצלחת, כדי שלא אראה שהשאירה, 

אוי ואבוי אם לא מנקים מתחת למיטות בכל 
יום ויום, מה השאלה בכלל???".

מאחורי  אל  שנושרים  חפצים  בדבר  "ומה 
המקרר?" - שאלתי.

"מקרר בבית עם ילדים צריך להזיז מדי יום"-  
נופלת  פעם  לא  לא?  ברור,  "זה  סחה  היא 
עגבניית שרי ומתגלגלת לשם, ביצה מתפרקת 
בידיים וניתזת בחלקה את הכוון הפנימי,  לא 
חסרות לי צרות עם נמלים ומקקים ושאר 
מרעין בישין, את מכירה מישהו שלא 
יום  מדי  המקרר  מאחורי  יבדוק 
ושלא יזיז אותו כדי לנקות במים 
את מה שחלילה נשפך לשם?".
משתוממת,  אני  "רגע",  
עושה  את  זה  כל  את  "אז 
בכל יום? וזה נקרא אצלך 

'מלמעלה'?"
היא  וודאי",  "וודאי 
ההבנה  אי  על  מתפלאת 
שבכל  לך  "תארי  שלי, 
מוציאה  הייתי  יום 
ממקומותיהם,  חלונות 
מנורות  מציריהן,  דלתות 
לנקות  כדי  מארובותיהן 
במים  ולקרצף  אבק 

ובסבון..?
פעם  עושה  שאת  מה  "וזה 
מלאת  אני חשה  בשבועיים?"- 

הערכה.
"כן, בערך... לפעמים, אם זה מאוד 
עושה  ואני  ברירה,  לי  אין  אז  מלוכלך 
יותר. את מבינה, עם  זאת לעיתים קרובות 

ילדים קטנים זה לא רחוק מלקרות".
מלקרות...  רחוק  לא  מלקרות...  רחוק  לא 
שולחני  אל  התיישבתי  אלו  בהרהורים   –
איך  מעניין  הדברים.  את  לכתוב  והתחלתי 
ומבריקה  פדנטית  כך  כל  האימא  שבו  בבית 
אל  וחפצים  למקרר  מתחת  דברים  נשפכים 

מתחת למיטה...

44

                  c5712111@gmail.com :מנוחה פוקס                   ניתן לשלוח שאלות לכתובת הדרכת הורים

נקיון לא יסודי
שוב בחנויותשל מנוחה פוקסכתה א'' 'שלום

 "שתי חברות
  טובות ויקרות –

 שתי חברות
 טובות ויקרות"

פינת הייעוץ 
האישי

כוח,  להן  שאין  להתלונן  מרבות  אימהות   
אין להן זמן, אין להן עצבים ואין להן כוח לחנך 
את הילד. לפעמים זה תלוי באמת במצב בריאותן, 
לפעמים זה תלוי באמת במצב הכלכלי, זה אולי 
תלוי במצב הנפשי שלהן או בזה ה"חשקי", אבל 
זמן  נשאר  שלא  מכיוון  פשוט  קורה  זה  לפעמים 
לשום דבר אחר, כשמשך כל היום מסתובבת האם 
דואגת  מנקה,  בידה, מקרצפת,  עם מטלית  בבית 

ייראה  ייפול פירור מאחורי השולחן ושלא  שלא 
כתם קטנטן על הקיר.

קשה לומר לאחרים מה ראוי לעשות ומה   
לא, דבר שטוב לאחת לא יהיה טוב לאחרת, ובכל 
והקירות  הבית  שאם  לכך  לב  לשים  כדאי  זאת, 
לוקחים את כל הכוח, אז אולי עדיף שבכל זאת, 
יראה איזה כתם נקודתי על הקיר ולא כתם גדול 

יותר בנשמה.
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שרה פכטר     אמא מחליפה  saratikshoret@gmail.com :לתגובות

השבוע יצא אל המדפים, ספר חדש ישן שלי, זוכרים את אמא 
זה לא משחק ילדים?

הספר הראשון בסדרה על אימהות וקריירה?
חוזרות  פניות  מקבלת  שאני  שנתיים  וכבר   מהחנויות,  אזל  הוא 
ונשנות, החלטתי להוסיף שישים פרקים חדשים לערוך את הספר 

מחדש, כדי שמי שקראה אותו לא תשתעמם.
ותמיד מרגש אותי לראות איך הספר חם וטרי נכנס לחנויות. בדיוק 

בחג החנוכה, שהוא חג של אור ושמחה.
ואתם יודעים מה זה מזכיר לי?

שמונה  בת  הייתי  ב',  מכיתה  כבר  סופרת  להיות  חלמתי  איך 
כשהמורה הכריזה על תחרות הסיפור הקצר.

היא  שלנו  הקצרים  הסיפורים  שאת  בהתלהבות  לנו  סיפרה  היא 
תתלה על הקיר בקירות המסדרון של בית הספר.

קמתי  הבוקר,  באותו  נזכרת  כשאני  בלחיי  הסומק  עולה  היום  עד 
מוקדם מוקדם, ביד שלי החזקתי שלושים סיפורים קצרים, עליהם 
עמלתי יום קודם לכן במשך כל אחר הצהריים, אפילו שכחתי לאכול 

מהממתק שאמא שלי השאירה לי על השולחן.
חיברתי שלושים סיפורים קצרים!! השקופית רצה לי בראש כשאני 
נזכרת איך קישטתי כל עמוד ברצינות תהומית  עם עלים שחורים, 

ופרחים סגולים.
וככה עם הסיפורים ששמי התנוסס עליהם בגודל ענק, הגעתי לבית 
רק את הסיפורים  ותליתי לאורך כל הקיר  הספר שעה לפני הזמן, 

שלי.
מה שמוזר, שאני לא זוכרת מה קרה כשהמורה הגיעה... ומה היו 

התגובות של כולם.
כך או כך, למדתי שלא צריך לתלות על מסדרון, אלא לקבץ את כל 

העמודים לספר.

והלוואי ותיהנו.
  

ההורים  אנחנו  וגם  בחופשה,  הילדים  בפתח,  החנוכה  חג 
מתזזים, אז איפה נמצא פעילות מעניינת שלא נוגעת מדי בכיס. ואם 

כבר זה הזמן לנצל את מבצעי החג :
בביג שופ נס חנוכה- גם שלושה חליפות פוטר במאה שקלים, גם 
לילדים,  חינם  פעילויות  וגם  היום,  כל  במשך  שפועלת  משחקיה 
היא  שופ  ביג  רשת  וילדה,  ילד  כל  ומשמחים  מופעים שמתאימים 
חגיגה אמתית למשפחה, בתלפיות בירושלים, במתחם ביג באשדוד, 

בחיפה. ובבאר שבע.
ייהנו  שהם  בזמן  האמהות,  לנו  קפה  בית  בפנים  שם  יש  ואגב, 

מהמופע אנחנו נהנה מקפה חם.
תמצאו  והנוחות,  האופנתיות  הנעליים  רשת  מור  אנד  בקרוקס 

בחנוכה נס נחמד .  חמישים אחוז על הזוג השני.
וילדות  ילדים  קולקציית  של  רחב  מגוון  עם  חנויות   – קדס  ברשת 
יפיפייה, וגם לתינוקות שרק נולדו. שם תמצאו  מגוון רב של סיילים  
משובבי לב ונפש. מבצעים שהם ממש בגדר נס חנוכה מסוג משמח.

מילדים למבוגרים....
כרגיל שאין להם מה ללבוש.... אז  והן בוכות  המתבגרות בחופש 
החצאיות  רנואר  ברשת  כי  ותגלו  ובת  אמא  ביחד,  לכנה  קדימה 
הגברים  בגזרת  מחיר.  בחצי  והשני  אחד  תקני  מבצע,  במחירי 
אפשר למצוא  שתי חולצות מכופרות ב-99.90 - שלושה טישרטים  

ב-99.90 ₪  וכן הלאה.
את  שמכירה  מי  נס,  שם  מתרחש  אבל  תאמינו,  לא  מאק  בחברת 
המותג, יודעת ששם אין מבצעים והנחות, כנראה בכל זאת התרחש 
נס חנוכה. ומבצע ייחודי פעם ראשונה, 20 אחוז הנחה על כל מוצרי 

)viva glam המותג )למעט מוצר אחד שנקרא
ואחרי כל השופינג, רוצו למאפה נאמן ותקנחו בסופגניות, סופגניה 

חינם על כל קניית חמש סופגניות
 

והעיקר חנוכה שמח ואור כל השנה

חנוכה שמח

saratikshoret@gmail. :לתגובות   
com
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מיני לביבות גבינה 
ושוקולד

פינוק מושלם לילדים בחנוכה - מיני 
לביבות גבינה ושוקולד פרה שמכינים 
בקלי קלות והן גם ללא גלוטן  עלית 

ברגע מתוק במיוחד לכבוד חנוכה

זמן הכנה: שעה | רמת קושי: קל | כמות: 
20 לביבות קטנות

מצרכים ללביבות:

 250 גרם )1 מכל( 
גבינת ריקוטה או גבינה לבנה

 70 גרם )1/3 כוס( סוכר
 1 ביצה

 1 כפית תמצית וניל
 קורט מלח

 50 גרם )5 כפות( קורנפלור
 100 גרם שוקולד חלב 

לרוטב השוקולד:
 100 גרם שוקולד מריר 

 125 מ"ל )1/2 מכל( 
שמנת מתוקה

להגשה:
 אבקת סוכר

המלצה קולינרית 

אופן ההכנה:

 בקערה מערבבים יחד גבינה, סוכר, ביצה, וניל, מלח וקורנפלור עד 
שמתקבלת תערובת אחידה.

 קוצצים את השוקולד לפיסות דקות ומוסיפים לבלילה בערבוב.
 מחממים שמן במחבת ומטגנים לביבות קטנות עד שהן מזהיבות מ-2 

הצדדים.
 מוציאים על גבי צלחת עם נייר סופג.

 רוטב שוקולד: שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה.
מוסיפים שמנת וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי 

עד שהכל נמס והתערובת אחידה.
 מגישים את הלביבות עם הרוטב החם.

בתוך  לבן  או  מריר  חלב,  בשוקולד  להשתמש  אפשר  שלנו:  הטיפ 
הלביבות. 

הטעמים ישתנו בהתאם.
מומלץ להגיש את הלביבות חמות וטריות.
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"היי אחא", קרא אלי לפתע פסח שמאלטר בשעה שהייתי 
בוחר בקפידה את קופסאות השימורים הטובות ביותר במרכול 

השכונתי.  
"המממם", המהמתי לעברו לאות שלום.

"אמור נא לי, איפה אתם בחנוכה?", שאל פסח בהתלהבות,
"אז זהו?", שאלתיו בתדהמה, "יש כבר יציאות מסודרות 
בחג החנוכה עד כדי 'איפה אתם בחנוכה?', כלום כבו כבר 
החנוכיות בבתינו שאנחנו צריכים לחפש לנו מקום להיות 

בו? ",
"לאט לך ידידי", אמר פסח בקול מפייס, "עוד לא כבו 
החנוכיות, אבל אני כבר מארגן לי איזה ערב מחאה קטן, 

יהיה כיבוד, תבואו?",
"אההה, אני בדיוק צריך להיות במקום אחר...", אמרתי 

לו בעודי חוכך בקופסאות השימורים להנאתי.
"כן, אבל עדיין לא אמרתי לך מתי אני מקיים את הערב 
הנ"ל...", אמר פסח ונימה חשדנית התגנבה לקולו במפגיע, 
"או שמא מכאן אני למד שבכל ערב מערבי החנוכה אתה 

צריך להיות במקום אחר",
"או קיי, נכנעתי", אמרתי לו שמוט כתפיים, "במה מדובר?",

"אוהו ידעתי שתבוא!", צהל פסח והתקדם אחרי אל המקרר 
החלבי, "אתה לא תתחרט הפעם...",

"עדיין לא אמרתי שאני בא!", אמרתי בעייפות, "פסח, 
במה מדובר?",

"אוהו, אני אגיד לך במה מדובר", אמר פסח ונתרתח לפתע 
עד שהידקתי מבלי מישים את אחיזתי בקופסת הגבינה שהיתה 

בידי, מחשש לבאות.
"כפי שאתה בודאי יודע", הסביר פסח, "אני עצמי נמנה 

על אוכלוסיית מיישרי העוגות".
"אה אה", נדתי בראשי בחוסר הבנה, "לא מכיר".

"נו... מיישרי העוגות, מחוררי החגורות, נו", נתכווץ פסח 
ככל יכולתו,

"עדיין לא מצלצל לי...", אמרתי לו והתחלתי לפסוע לכיוון 
הקפואים,

"נו, נדחקי המעברים אהה... חובבי הפחמימות, או קיי, 
טוב... אוכלוסיית שומרי המשקל".

"אהה באמת?", השלכתי לעברו מבט זוויתי, "דווקא אתה 
לא נראה אהה... מלא",

"אוהו כן, ועוד איך, כל היום אני מתחיל דיאטות", אמר 
פסח, "אני כבר מכיר בעל פה את הערכים הקלוריים של כל 

מאכל שקיים בתבל".
"הקיצור", פסח השתדל לתמצת משראה שאני סר לכיוון 
החמוצים, "אחת מהתקופות הכי מסוייטות בשביל קבוצת 
מיישרי העוגות שאני נמנה על תומכיה הגדולים, היא תקופת 
חג החנוכה על כל חשמניה, סופגניות, לביבות מאכלי חלב, 

כל אחד כפרי מעלליו הוא, 
בתקופה זו בשנה, קמים כל אותם צדקנים בריאים-מדי 
וצפודי לחיים, ומניפים את הנו נו נו הכי גדול שהם יכולים 
כלפינו, הם מאיימים עלינו בכל מיני מיתות משונות באמצעות 
גרפים עם קצוות משוננים ומשומנים, הם מדברים על שומן 
טראנס וכולסטרול וטריגליצרידים ועוד כל מיני מרין בישין 
שאינם אלא ערכי הדם שלנו, והולכים ומטיחים בנו מדי 
שעה או שלט חוצות, שלבסוף אותם ערכים בגופנו, יעשו 

בנו כמעשה המכבים ליוונים או אפילו גרוע מכך. 
מסקנתם הסופית היא שאין לגעת כלל בכל אשר שם מעשה-

שמן-עמוק עליו יקרא, סופגניות- הן מוות ולביבות אינן אלא 
רעל עכברים זול, השמן הנמכר בחנויות- הוא בעצם ציאניד, 
ואם לא נפסיק עם כל "השטויות הללו" אנחנו עלולים להיות 

במצב ביש עד כדי השמנת יתר ירחם השם. 
וכך, מדי חנוכה בחנוכתו אנחנו – קבוצת האזרחים מיישרי 
העוגות- זוכים למנת יתר של מודעות חסדנית וצפודת לחיים, 
בכל שנה נגזרות גזירות חדשות עד שכל יום רזונו מרובה 
מחבירו, איקסים אדומים נפרשים אל מול עינינו כל אימת 
שאנחנו חוככים בדעתנו לסור אל הקונדיטוריה הקרובה, 
וליד דוכני הסופגניות, תמיד נראה בעיני רוחינו איזה צפוד 
או צפודה שמצקצקים בלשונם ומנידים בראשם בחומרה 

כאומרים "תראה מה שאתה עושה לעצמך". 
בחלומותיהם האוטופיים של אותם מגבירי-מודעות, כולנו 
רועים יחדיו באחו מוריק יחד עם כל הצאן הצמחוני ממילא, 
עומדים צפודים ומשתחווים רווחים, מכרסמים לנו עשבים 
ועלים כדוגמת חסה סלרי ותרד ללא טיפת לחלוחית שומנית, 
ונמים איש לרעהו משפטים כמו "וואו פשטידת הטופו הזו 
ממש מצויינת", או, "היי הפשתן זה ממש טעים, לא להאמין 
שזה כל כך בריא", ולקינוח נקבל תמרים לרוב, מג'הול כמובן, 

עם אגוז מלך בפנים להגברת התיאבון.     

ואני שואל, איה שמחת החיים? איה הלחלוחית המשמחת, 
מדוע שלא נשמן קצת את הגלגלים, אנחנו מבטיחים לא 
להגזים, נשתה דאייט בסוף, אולי אפילו נאכל קצת ירקות, 
אבל אל תקחו מאיתנו את כל המאכלים הללו! נהגו מאז 
ומעולם לאכול סופגניות בחנוכה והעיר שושן צהלה ושמחה, 

אנא אל תהרסו לנו את החג".
פסח סיים את נאום המחאה שלו על ארגז שתייה נטוש, 

אש בוערת בעיניו והוא אדמוני, מיוזע וסמוק לחיים.
"אבל...פסח", שאלתי אותו בעודי ממעך בכיכרות הלחם 
כדי לבדוק את טריותם, "מה עם ונשמרתם מאד לנפשותיכם?",

"אז אל תיסע גם ברכב", ירה פסח תשובה מוכנת מבעוד 
יום או שבוע.

"נו, באמת...", סנטתי בו, "אתה לא באמת רוצה להשוות",
"למה לא, למה לא?", נזדעק פסח, "אתה יודע כמה לא עלינו 

מתים בכל שנה מתאונות דרכים? מאות אנשים! נו, נווו",
"אקח את הדברים לתשומת ליבי", הבטחתי לו והמשכתי 

אל הירקות.
"רגע אז אתה בא או לא?", קרא אחרי פסח הלהוט, "מספר 

המקומות מוגבל...",
"כמה כבר יש לך שמה?", שאלתי אותו מעבר לכתפי,

"בינתיים זה אתה ואני", הודה פסח, "אבל עדיין לא דיברתי 
עם כמה 'מיישרי עוגות' שאני מכיר...",

"רק אל תשכח להביא סופגניות", יעצתי לו בידידות,
"אוהו בודאי", גיחך פסח ולפתע התרצן, "מוכרים פה 

סופגניות?",
"אההה... נראה לי שכן", אמרתי, "זה שמה לי הכניסה",

מיהרנו שנינו לעבר דוכן הסופגניות ואז פסח נעצר וקמץ 
את אגרופיו,

שלט גדול הועמד ליד דוכן הסופגניות ועליו נכתב בגדול 
"סופגניות דלות קלוריות", שמן פחות עמוק בשלושים אחוזים 

או משהו כזה.
פסח החוויר והחל למלמל מילים חסרי פשר, על השלט 
הופיע איש עגלגל וחביב שנשנש להנאתו סופגניה דלת 

קלוריות.
"בוגד אחד", סינן פסח לעבר האיש שעל השלט ועזב את 

המקום בזעם. 

משל ושנינה // משה ולדר

ימי חשמנים



www.kolhazman.co.il
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מהודרתבכשרות חדש! 

פרווה להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות

 העוגייה הטעימה והמוכרת
עכשיו בכשרות מהודרת!
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