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להשפעה בינלאומית
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ויחסם לישראל
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היום שאחרי
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מיליוני דולרים לצדקה ולישיבות, 
בהן 'מיר' ו'עטרת' ● בברזיל הוא 
מחזיק במקום הראשון בייזום 
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מנכ«ל אגודת חסידי חב«ד

הרב בן ציון נורדמן | הרבנית יהודית יוסף | צוריאל קריספל | עו”ד מנחם מושקוביץ | עו”ד יצחק שיינפלד | שושי הלר | הרב אבנר קוואס | משה ולדר | שרה פכטר | הניה גולדברג   
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יום שני י' שבט 6.2.2017
מרכז הכנסים של מלון קראון פלזה ירושלים

02-9410144 ופרטים:  לרישום 
w w w . h a m e y u c h a d . c o . i l
כנס מקצועי | הרצאות ופנלים עם מיטב המומחים בתחום  >>

פינות יעוץ אישי להורים | תמיד היה לכם שאלות ולא היה   >>
את מי לשאול, בכנס המיוחד יעוץ אישי להורים אחד על אחד 

עם כל בעלי המקצוע - פתוח לאורך כל שעות הכנס
אחד במקום  החידושים  כל   | וחברות  הארגוני  תערוכה של   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

רישום והתכנסות08:30

מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני"09:30

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: ליקויי שמיעה ודיבור-רפואה-טכנולוגיה למידה השילוב המנצח.

אולם ב: מוגבלויות, התמודדות עם מציאות רפואית ומגבלת פיזית האומנם?
אולם ג: "בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה"

הפסקה11:15

מושבים מקצועים בתחום החנוך11:45
אולם א: הפרעות קשב וריכוז | מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות

אולם ב: גדלים ביחד עם הפנים לעתיד | גישה משלבת גני פתחיה
אולם ג: מצוינות בחינוך | אוכלוסיות השילוב במסגרות רגילות "האתגר"

הפסקה12:30

פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית 13:00 
בהשתתפות שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, מנהלי ארגונים

ארוחת צהריים14:00 

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.15:00 
אולם א: תעסוקה | תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים

אולם ב: בין מעורבות להתערבות הורים.
אולם ג: מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

משובים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" 

שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה על המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 
אולם ב: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ג: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

ד"ר זאב פרידמן | מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול בחסויים
Dhea Horizon ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות מנכ"ל

חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד הרווחה מרצה ומטפל.
הרה"ג הרב ארי סמג'א שליט"א, רבה של רמת שלמה וראש בית מדרש 'הלכות להליכות עולם'

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א, ראש כולל זיו התורה ורב שכונת רמת שרת רמת דניה והולילנד 
גב' שרה למברגר MA מפקחת גני פתחיה ארצי

ד"ר רבקה קיסין מנהלת תחום מחקר והדרכה בעלה
גב' ציפי שרייבר MA מפקחת מעונות יום שיקומים רשת פתחיה

ד"ר פלורה מור | אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט 
גב' יעל יקותיאל עו"ס ברשת פתחיה 

הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת, MA, יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
בתיה ברקוביץ עו"ס קלינית M.A מומחית לחינוך מיוחד

הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף
הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' 

פרופסור עמי שקד פסיכולוג, מנהל אקדמי מרכז י.נ.ר ראש החוג לפסיכולוגיה בבמרכז ללימודים אקדמים 
הרב שמואל טלר יועץ חינוכי M.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה 

 MA הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך עירית אלעד, יועץ חיניכי
הרב יהודה קורנבליט מנהל אגף החינוף עירית ביתר. 

אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון 
אבינועם הרוש מאמן טיפולי ועסקי רכז מגזר חרדי "יוזמה דרך הלב 
גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה

שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך" ג'וינט ישראל מגזר חרדי 
גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים 

גב' גיטה ניופר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק
הרב ישראל תיק חבר הנהלה במכון החרדי למחקרי מדיניות מנכ"ל הסמינר הישן.

גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה הצגת התוכנית "בלב אחד" 
הרב אברהם צבי ישראלזון שליט"א חבר הנהלת אוהל שרה ויועץ הלכתי

מר בן פרהט מנתח התנהגות

רשימה חלקית של המרצים ומשתתפים בפאנלים: 
הנחיה: אבי מימרן עיתונאי   דיון הלכתי עם הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א, ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות 

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!
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ה

יזמות ניהול והפקה : מבית:
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למה המנהיג מגמגם?
בלתי  ונוכחות  השפעה  לה  יש  מנהיג  של  מילה  כל 
יש  המנהיג,  מפי  שיוצאת  מילה  לכל  בחיינו,  רגילה 
ללמוד  מנסים  ואנו  מיוחדת,  לב  ותשומת  משמעות 

אותה מכל זוית. 
בחג הפסח תש"נ, הרב מרדכי צבי דוברבסקי מראשון 
לציון שהה עם משפחתו בניו יורק. במוצאי החג האחרון 
של פסח הם התכוונו לשוב ארצה, וכחסידים אי אפשר 
כמובן לצאת לדרך בלי להיכנס לבניין 770 המפורסם 
באותה  מליובאויטש.  מהרבי  הדרך  ברכת  את  ולקבל 
במוצאי  כנהוג  ברכה',  של  'כוס  חלוקת  נערכה  שעה 
ומחלק משיירי  קומתו  עומד מלא  היום הקדוש, הרבי 
כוס ההבדלה לעשרות אלפים שעומדים בתורות תורות 
דוברבסקי,  הרב  של  תורו  כשהגיע  הלילה,  כל  כמעט 
ציפה  הוא  לארץ.  כעת  שבים  הם  כי  ואמר  ניגש  הוא 
כך  הכל  געזונטערהייט"  "פארט  ברכת  כרגיל  לקבל 

ידועה של הרבי, אך הרבי לא הגיב לדבריו.
היה  לא  אך  לעשות,  מה  ידע  לא  דוברבסקי  הרב 
לשדה  אצו  והם  התקרבה  הטיסה  שעת  לחשוב.  זמן 
התעופה. בינתיים חלו עיכובים בדרך והם הגיעו לשדה 
והם  נדחו  כל הפצרותיהם לעלות על הטיסה  באיחור. 
הועברו לטיסה אחרת ביום המחר, בדרך חזור עם הרכב 
כך  על  נסובה  כמובן  השיחה  הייטס  קראון  לשכונת 
שכל מילה של הרבי שנאמרת או אינה נאמרת מדודה 
ומדויקת. למחרת בבוקר אחרי תפילת שחרית, עמד הרב 
דוברבסקי בקצה בית הכנסת, במקביל למסלול ההליכה 
של הרבי והפעם הרים הרבי את עיניו הקדושות ואמר 

בחיוך קל: "פארט געזונטערהייט"...
סיפורים כגון אלה יש למאות ואלפים, לאור כל זאת 
משה  שדווקא  יתכן  איך  המתבקשת  השאלה  נשאלת 
רבינו המנהיג הראשון של עמינו, סמל למנהיג העם - 

היה כבד פה?! 
בתשובת  מביטים  כאשר  גוברת  כמובן  השאלה 
הקב"ה למשה כאשר הוא מציג פגם זה בפני הקב"ה, 
פיצול  על  לו  מורה  הוא  אותו,  ירפא  במקום שהקב"ה 
מנהיגות "אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרן אחיך 

ידבר אל פרעה ושילח את בני ישראל מארצו".
בעל  הזקן  אדמו"ר  מסביר  ונפלא,  בהיר  הסבר 
יום ההילולא שלו  נחוג את  והשו"ע, שהשבוע  התניא 
– כ"ד בטבת, כבדות הלשון של משה, הייתה תוצאה 
ביטוי  הוא  הרטורי  החיסרון  שלו.  מהקדושה  טבעית 
כרוכה  רטורית  יכולת  שכן  ה'.  אל  בטל  להיותו  ישיר 
הוא  רטוריקן,  אדם  העם.  אל  וחשיבות  מקום  בנתינת 
טיפוס שיודע לחשוב בראש של העם ולדבר את שפתו 
ובמילא  לאלוקות,  בטל  היה  משה  ואילו  הנמוכה. 

המעבר להנהגה ציבורית היה זר ומנוכר לו.
תורה אור כג, סע"א: "לוי הוא בחינת התקשרות, כמו 
שכתוב הפעם ילווה אישי אלי, והוא בחינת המחשבה, 
מרגיש  אינו  מחשבה,  בעל  שהוא  שמי  בחוש  כנראה 
גודל התקשרותו  לפניו מחמת  החולפים  בעסקים  כלל 
במחשבה ... ולכן יצא ממנו משה שהיה כבד פה וכבד 
לשון, דהיינו שלגודל התקשרותו בבחינת ביטול, ונחנו 
בחינת  שהוא  כו'  משפיע  להיות  יכול  היה  לא  מה, 

הדיבור כו'".
אך עדיין, מה היה הצורך בשותפות בין משה ואהרן: 

פה  כבד  שהוא  זה  דווקא  הוא  האידיאלי  המנהיג  אם 
ואם  בתרגומו של אהרן?  הצורך  היה  לשון, מה  וכבד 
נדרשת מנהיגות עממית שמבינה את צרכי העם, למה 

לא נשלח אהרן לבדו? 
כדי  מליובאויטש:  הרבי  הזה,  ההסבר  את  משלים 
האין  האלוקות  בין  ולמזג  העולמות  בין  חיבור  ליצור 
כוחות  שני  נדרשים  כמונו,  מוגבלים  לאנשים  סופית 
לעשות  מה  פירושה  "אמת",  וחסד.  אמת   - יסודיים 
החומריות  המגבלות  את  לחצות  איך  פירושו  ו"חסד" 
של  רצונו  את  מורידה  האמת  המטרה.  את  ולהשיג 
בתורה  מתבטא  שהוא  כפי  הזה  העולם  אל  הקב"ה 
ומצוותיה, ואילו ה"חסד" עושה את הפעולה ההפוכה 

ומורה לנו איך להתעלות ממקומנו ולהתקרב אל ה'. 
ואהרן:  משה  בין  התפקידים  חלוקת  הייתה  וזאת 
זה  כאילו  למטה  חי  הוא  אלוקים".  "איש  היה  משה 
למעלה ומעולם לא חווה את המגבלות החומריות. לכן 
דינים  יכול לצוות לנו תרי"ג מצוות מורכבות עם  היה 
לקיום  ביותר  קשים  היום  גם  שנשמעים  דינים,  ופרטי 

ובוודאי התקבלו כך אז לראשונה.
אהרן לעומתו היה הכוהן הגדול ותפקידו של הכוהן 
זאת מנהיגות של אהבה, המבקשת  בדיוק:  הוא הפוך 
כפרה על עוונותיהם של ישראל. אהרן חי בתוך העולם 

וההתנגדויות  האדם  של  המצוקות  את  מבין  החומרי, 
לבקש  יכול  ולכן  האלוקית  לאמת  בתוכו  הקיימות 
באהבה רבה זכות על ישראל ולהעתיר רחמים עליהם. 
פניו  את  להראות  מתבייש  היה  חוטא  שיהודי  בעוד 
בפני משה ולהודות בכישלונו מול הקדושה האלוקית 
אהרן  של  לביתו  להיכנס  יכול  היה  הוא  המרוממת, 

ולשפוך את הלב על המצוקות שלו.
כדי  שניהם  את  צריכים  היו  מדוע  היטב  מובן  כעת 
ללכת אל פרעה. כאשר הולכים בשליחות דיפלומטית 
את  לעולם  שיביא  אחד  כוחות:  שני  צריכים  מלך,  אל 
ביחסי  מומחה  שהוא  ואחד  העליון,  האלוקי  המסר 
ציבור ויודע להביא את זה לעולם בצורה שהעולם יבין 

ולא יישבר.
כל זה היה עד מתן תורה, אך ממתן תורה ואילך, עת 
התחברו עליונים ותחתונים, לא היה צריך לשילובו של 
אהרן, ואכן משה דורש את כל ספר דברים ללא תיווכו 

של אהרן.
הרבי  שלוחי   860 עיה"ק  בירושלים  יתכנסו  השבוע 
אדם  של  "שלוחו  חז"ל  אמרו  עוצמתי,  בכנס  באה"ק 
לשילוב  ביטוי  ספק  ללא  הם  ה"שלוחים"  כמותו", 
משה ואהרן, הם מביאים תורת משה אמת ללא פשרות, 

באהבת אמת של אהרן הכהן.

הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג
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השיטה: להפוך את הנרדף לרודף

ויחצ"ני  יועצי  מטרת  הייתה  מה  להבין  כדי 
את  לו  כתבו  כאשר  פרעה,  של  הפרסום 
הנאום הבומבסטי הזה לאומה, נקדים ונסביר 
הוא  הרודף  ו"נרדף",  "רודף"  של  המושג  את 
מכוונות  נגדו  המסכן  זה  והנרדף,  ומזיק,  שמציק  זה 

פעולות הרודף.
עצם הידיעה וההפנמה על היותו של הנרדף, נרדף, 
נוסכת בו כוחות לשרוד את המאבק, יהודים שרדו את 
את  ובמיוחד  הדורות  לאורך  ביותר  הקשות  הפרעות 
השואה האיומה, רק מעצם התקווה שיום אחד העולם 
זו היא שחיסנה  ידיעה  נרדפים,  היותנו  יידע על עצם 

וחישלה אותם.
ידכא  פרעה  שאם  הבינו  פרעה  של  התדמית  יועצי 
עם  בהם,  וירדה  ישפילם  עפר,  עד  ישראל  עם  את 
הנרדפות  תחושת  מעצם  השעבוד  את  ישרוד  ישראל 
צודק  היותו  מעצם  יותר,  טובים  לימים  ומהתקווה 
ונפש,  גוף  לגלות   להכניסם  ברצונו  אם  אך  ונרדף, 
עליו להפוך אותם תדמיתית, לרעים ולמושחתים, כמו 
שנאמר "וירעו אותנו המצרים", "הנה עם בני ישראל 

רב ועצום ממנו... ונלחם בנו ועלה מן הארץ".
בנאומו לאומה המצרית אומר להם פרעה כך, ראו 
נא, אתם רואים את היהודים שמסתובבים בינינו? דעו 
הם  בליבם,  תועבות  ושבע  לנו,  מחייכים  שהם  לכם 
ליום שיוכלו לנשל אותנו מאדמתנו,  פשוט ממתינים 
"והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו 
מבית  יוסף  את  הוצאנו  הארץ",  מן  ועלה  בנו  ונלחם 
השבי, שמנו אותו "סגן" למלך, והנה לקח את כספינו, 
משפחתו  את  שם  החרדים...[  נגד  שמסיתים  ]כמו 
הם  איך  ראו  חשבוננו,  על  היוקרתית  גושן  בארץ 
רודפים אותנו, עוד יתפסו את ילדינו וישחטו אותם...

פחד פחדים.
איך התקשורת המצרית עברה לסדר היום על הטמנת 
יועצי  בעצת  פרעה  הבניין,  לבני  במקום  ישראל  ילדי 
הפרסום והתדמית שלו הסביר לעמו את הסכנה בחוסר 
בבניה  הבניין כשכל התמהמהות  פועלי  התפוקה של 
ויכולה להביא להתדרדרות  מסכנת את צרכי המדינה 
וממילא,  ומסוכן,  נורא  מרד  של  ולתחילתו  כלכלית, 
הקיר  לתוך  היהודי  הילד  את  דחף  המצרי  כשהנוגש 
את הממלכה  הוא משרת  כי  הוא  חש  לבינה,  במקום 

ועשה זאת בשמחה ובחיוך רחב.
יועצי התקשורת של פרעה, הפכו את הרודף לנרדף, 

עשו את עם ישראל לעם של רודפים.
לא רק פרעה נהג בשיטה זו אלא לאורך כל הדורות 
ומחוץ  מבית  ישראל  שונאי  נקטו  אלו  ימינו  ועד 
בטקטיקה זו, יוצרי תורת האבולוציה הכפרנית הסבירו 
אחת  מסיבה  האנושות  רודפי  הם  שהיהודים  לעולם, 

מחוקי  כוחה  את  שואבת  האבולוציה  תורת  פשוטה, 
החלשים  החלש,  חשבון  על  שורד  שהחזק  הג'ונגל, 
ובכך  החזקים,  של  וקיומם  התפתחותם  את  מעכבים 
למעשה החלש יוזז הצידה וייטרף בפיהם של החזקים, 
ימ"ש  היטלר  הנאצי  הצורר  של  משנתו  גם  הייתה  זו 
היהדות  ואילו  הגרמני,  העם  כל  את  אחריו  שסחף 
גמ"חים,  לחלש,  עזרה  לגמרי,  הפוך  פועלת  הצרופה 
 - נטל  איננו  החלש  ועוד,  הצלה  ארגוני  חסד,  ארגוני 

נהפוך הוא.
להשלים,  יכול  אינו  הנאור  העולם  כזה  מסר  עם 
העולם ייראה טוב יותר ללא פרזיטים החיים על חשבון 
עמנו  משמידי  גדולי  שפיתחו  התיאוריה  זו  החזקים, 
נאור,  עולם  לאנושות,  סכנה  היא  היהדות,  לדורותיו, 
את  לשאת  יכול  אינו  ולהתקדם,  להתפתח  המעוניין 
החלש, ואין מקום בעולם זה למי שאינו טהור הגזע, 

חזק, ומצליח.
ברוך השם, שונאי ישראל, הצליחו אולי לשנות את 
דעת הקהל בקרב בני עמם, אך לא בקרב עם ישראל, 
המח  שטיפות  כל  למרות  הפרעות  כל  את  שרד  עמנו 
שעברו עמי העולם, שרד, ונשאר איתן בדעתו ובחוסנו 
מבלי  הנרדף  ומי  הרודף  מי  היטב  וידע  הפנימי, 

להתבלבל חלילה.
מתבלבל  מצפונו  בתוך  שהאדם  לפעמים  קורה  אך 
מאירוע כזה או אחר המערער את בטחונו, כמו המקרה 
של ברוך גולדשטיין הי"ד, רופא בחסד עליון, שטיפל 
באלפי שונאי ישראל מחד, אך גם במאות מקרים של 
של  וברגע  מאידך,  וידידיו  חבריו  של  טרור  פיגועי 
חולשה וחוסר יציבות הרג עשרות פלשתינים, מעשה 
מבוטל  לא  חלק  אצל  הפוליטית  המפה  את  שינה  זה 
את  שינו  "מצפון"   אנשי   והעולם,  ישראל  מאזרחי 
פשוטה  כך  הכל  המציאות  את  באחת  והפכו  דעתם 
וברורה, ותחת היותם של המחבלים הארורים לרודפי 

ישראל, הפכו ללוחמי חופש ונרדפים.
אם עד לא מזמן מחבל פלשתיני שהיה מבצע פיגוע 
על אדמת ארה"ב או אירופה דעת הקהל הייתה מוקיעה 
אותו ואת שולחיו ללא ספק, מה אתה בא להרוג אותנו 
מופנית  והאשמה  האצבע  היום  לפלשתין,  לך  כאן, 
כלפינו, הפסיקו את ההתעללות בפלשתינים, בגללכם 

"אויבי השלום", אנו סובלים גם פיגועים באדמתנו.
על  הממומנים  הרדיקלי  והשמאל  השמאל  ארגוני 
ידי אין ספור קרנות בינלאומיות משרתים אף הם את 
היהודית  האוכלוסייה  שכבות  כל  בקרב  מטרה  אותה 
בכלל והישראלית בפרט, ופועלים באופן ששום מדינה 
לכך  עוברת  הייתה  לא  ודמוקרטית  נורמלית  ריבונית 
לסדר היום, והייתה מראה להם אחר כבוד את מקומם 

מאחורי סורג ובריח.

"וירעו אותנו המצרים", הפכו אותנו לרעים.
היכן נשמע במדינה נורמלית שחייל שמגן על עמו 
ועל חבריו מפני מרצח שפל הופך פתאום לרוצח, שוטר 
שמגן על חבריו זמן ביצוע משימה ע"פ החוק, ונאלץ 
או המנסה  עליו  היורה  כנגד מחבל  בנשקו  להשתמש 
לדרוס אותו עומד לדין, מילא אם טענה הייתה נשמעת 
זו  לטענה  חוברים  כאשר  אך  המחבלים,  ראשי  מפי 
אנשי השמאל וכלי התקשורת הישראליים הדבר חמור 
עולם  ותפישות  טענות  כאשר  מכך  וחמור  שבעתיים, 
זאת חודרת לראשי הצבא שכל מהותם והצדקת קיומם 

היא "צבא ההגנה לישראל" ליקוי מאורות של ממש.
ואם נדבר מעט בחריפות, מבחינה פוליטית, כל אסון 
שכן,  שלהם,  האינטרסים  את  משרת  גדול  פיגוע  או 
זה סולל את דרכם הנלוזה והשקפת עולמם, הכיבוש 
שתיפתר  עד  למחוזותינו  יגיע  לא  השקט  אשם... 
מצוקת העם הפלשתיני... כן, זה שטובח בנו ללא רחם 

ובאכזריות שלא תיאמן.
זה מה שקרה מבחינה פוליטית, כל העולם פתאום 
הרודף,  הוא  שהנרדף  ואומרים  היוצרות,  את  הופך 
ציבור  מנהיגי  ישנם  אם  ואף  הנרדף,  הוא  והרודף 
במאה  שונה  שדעתם  אחרות  פוליטיות  מתנועות 
כבולות  ידיהם  השמאל,  מראשי  מעלות  שמונים 
המשפטית,  הפוליטית,  הרדיפה  מאימת  למעשה 

והתקשורתית, למעשה מן השמים אומרים לנו זאת.
אין זה כי אם זעקה משמיים עבורנו, עשרות שנים 
כעת  אולי  עליכם,  שיגנו  והמדינה  צה"ל  על  סמכתם 
תכירו ותפנימו את דברי דוד המלך ע"ה, "אם ה' לא 
ישמור עיר שווא שקד שומר" )תהילים קכז, א(, אין מי 

שישמור עלינו - רק ה' אלוקי ישראל.
ר' ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר שלימוד תורה אינו 
מצוה  גם  זו  אלא  למקום,  אדם  שבין  מצוה  בגדר  רק 
לכל  "ונשאתי  כתוב  בתורה  שכן  לחברו!  אדם  שבין 
כל  על  האחריות  כו(  יח,  )בראשית  בעבורם"  המקום 

העולם מוטלת עלינו, אלו היושבים ועוסקים בתורה.
רח"ל  שקורה  מה  שכל  אותנו  הוכיחו  תמיד 
אנחנו   – בעולם  רח"ל  שקורה  מה  כל  בכבישים, 
אשמים, ואף אחד לא שומע לתוכחות, באה בת קול מן 
השמים והכריזה – אבל אשמים אתם, אם אינכם רוצים 
בלימוד  להתחזק  עליכם  לעולם,  פורעניות  שיבואו 
התורה הקדושה ובעבודת ה', ואז תזכו שהקב"ה ישא 

לכל המקום בעבורכם. 

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל    

צוריאל קריספל

מקרה אלאור אזריה, כמו גם הפיגוע שהיה השבוע, ממשיכים את השיטה הקבועה של שונאי ישראל בכל 
הדורות - להציג אותנו כרודפים ומזיקים

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד
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שותק אחרון 
ביום חמישי האחרון עליתי לנחם את השר זאב אלקין שישב 
שבעה על מות אמו ע"ה. הבית המה מנחמים. מימיני ראש מטה 
ראה"מ יואב הורביץ ומשמאלי היועץ המשפטי לממשלה אביחי 

מנדלבליט.
לאיכות  השר  האבל,  שעה.  מחצי  יותר  מעט  שם  ישבתי 
הסביבה, סיפר אודות מסירות נפשם של הוריו בחרקוב שבברית 
הפסיקו  לא  "מעולם  הברזל.  מסך  של  ימים  באותם  המועצות 
עקשנית  דמעה  אגל  ומנגב  השר  אומר  לירושלים",  להתגעגע 

מעיניו.
אם  הרועמת.  השתיקה  הייתה  עיני  את  לכד  שיותר  מה  אבל 
בית  של  השכר   - שתיקותא"  טמיא  דבי  "אגרא  חז"ל:  אמרו 
לזה  הייתה  אלקין,  בבית  שכאן,  הרי  השתיקה,  הוא  האבלים 
כאן  שמרו  והפוליטיים,  הציבוריים  האישים,  כפולה.  משמעות 

על זכות השתיקה. מרצון.
שמעון  רבי  השתיקה.  שכר  על  הפלגות  מצאנו  במקורות 
בין  גדלתי  ימי  "כל  יז(:  )א,  באבות  במשנה  אומר  גמליאל  בן 
החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה". השתיקה כסגולה 
לבבל  שב  דימי  כשרב  ישראל.  ארץ  בני  מחכמת  דוקא  הגיעה 
מישראל אמר: "אמרי במערבא – מלה בסלע משתוקא בתרין". 

אמרו בישראל: מילה שווה סלע, שתיקה שווה שניים.



היועץ  של  שתיקתם  הייתה  לא  זו  וההגינות,  האמת  למען 
המשפטי וראש המטה, מבלי לזלזל בחוכמתם. הם שותקים היום 
מסיבות אחרות לגמרי. לא, הם לא עומדים לדיון וחקירה חלילה. 
בכל אופן, לא מה שידוע לנו כרגע. הם כן נבחנים בכל תגובה 

ומילה שלהם.
במסע  מהבקבוק.  השדים  כל  את  הוציא  האחרון  השבוע 
מתוזמן ומתוזמר מגישים ערוצי החדשות תמלולים מתוך שיחות 
נוני  ידיעות  נתניהו למו"ל  אישיות שבין ראש הממשלה בנימין 
מוזס. בהתחשב בכך שכל פגישה ארכה כשעתיים ושלוש מתוכן 
מוקלטות, הרי שיש כאן תמלולים של שש שעות שיחה. זה ים 

של חומרים שיכול לספק עוד תוכניות ארוכות של חדשות.
להבדיל אלפי הבדלות. היה אומר מרן החפץ חיים זצוק"ל כי 
האדם יישפט על כך שלא ניצל כל רגע ורגע ללימוד התורה, הרי 
בדקה יש שישים שניות ובחישוב מהיר יכול אדם לומר כחמישים 
מילים בדקה, שהם 3,000 מילים בשעה – על כל זה ייתן האדם 

דין וחשבון בבוא העת.
ובחזרה לחולין: כמה הספיקו שני האישים הללו במשך כשש 
מילה  כל  כך  כשאחר  בפרט  למילים,  הזוי  חישוב  זה  שעות?! 

נהפכת כבומרנג. ביבי וגם נוני יושבים היום בחדריהם וכוססים 
ציפורניים: ולוואי ששתקתי.

זו גם הייתה השתיקה השבוע של הורביץ ומנדלבליט. אחרי 
שאתה רואה את המסכים המדגישים כל מילה, וייתכן גם בצורה 
נאמרו  וכיצד  איך  לבחון  ההקלטות  את  לנו  אין  הרי  מעוותת. 
המילים ובשל אלו נסיבות. מה קדם למה? מה היה הטון? הרי 
ושלא  לפרוטוקול  שלא  נאמרים  מהדברים  חלק  כזו,  בשיחה 

בכוונת מכוון. רק בשביל לפתוח את השיחה ולצנן את היחסים.
שלך,  לשיחה  לעולל  התקשורת  מסוגלת  מה  רואה  כשאתה 
אתה נזהר שבעתיים. לא מחכמה שתקו הנכבדים, אלא מחכמת 
חיים. שלא יוציאו אחר כך מילה או משפט ממך ולך תסביר מה 

אמרת ומה התכוונת.



פיגא  הרבנית  את  נשא  זצ"ל  אמת  האמרי  מגור  כשהאדמו"ר 
אקצר  כי  לך  "דעי  החופה:  אחרי  לה  אמר  הוא  ע"ה  מינטשא 
בדיבור, כי על כל מילה שלי ישנם אלפי חסידים שמוכנים ללכת 

באש ובמים". זו שתיקה של מנהיג, שתיקה הנובעת מאחריות.
והש"י  במצרים  השעבוד  עול  תחת  נאנקו  ישראל  כשבני 
בחר לשלוח להם מנהיג שינהג וינהל אותם מעמק הבכא לארץ 
עם  את  שיגאל  הנאמן  כרועה  רבינו  במשה  השם  בחר  הקודש, 

ישראל.
אין אנו מבינים חשבונות שמים, אבל מסורת יש בידינו. משה 
לא  לשון".  וכבד  פה  "כבד  שהיה  התורה  עליו  מעידה  רבינו 
המנהיג האולטימטיבי שכוחו בפיו, אלא להיפך, אדם כבד פה 

שבקושי יודע לשלהב את ההמונים בפיו.
משהגיע מרן החפץ חיים למושל פולין בראש משלחת רבנים 
ביקשו  ישראל,  כלל  על  שריחפה  החינוך  סכנת  אודות  לדון 
תלמידיו ומקורביו ללמדו את השפה הפולנית, כדי שיוכל להשיח 
את אשר על ליבו ולב קהל ישראל. אבל הסבא קדישא התנגד: 

הוא יבין אותי, אמר לתלמידיו.
בהיכנס המשלחת למעונו של המושל השתתקו כולם ביראת 
מתייפח  והחל  החדר  במרכז  חיים  החפץ  נעמד  אז  או  הכבוד. 
מובנת  הכי  הבקשה  זו  הייתה  בכה.  רק  כלום,  דיבר  לא  בבכי. 
למושל הגוי  שמיד חזר בו מהגזירה והורה לבטל אותה על אתר. 

"הבנתי אותו", אמר המושל, "הוא דיבר בשפת הלב".
בפרשה  הכתוב  כוונת  את  המגידים  פירשו  זה  סיפור  לאור 
זה".  העברים  מילדי  ותאמר  בוכה  נער  והנה  ותראהו  "ותפתח 
תיבה,  רואה  היא  והנה  היאור  על  לרחוץ  ירדה  פרעה  בת  בתיה 
היא מושיטה את ידה ורואה ילד בוכה, וקובעת "מילדי העברים 

זה". ללמדך כי שפת הלב גדולה יותר מכל דיבור אחר.
זו היתה סגולת מעלתו של משה רבינו, בו בחר הש"י להנהיג 

את עם ישראל. כוח השתיקה, כוח הלב.



כי  לומר  רגילים  נוסף: התאפקות. אנחנו  ויש לשתיקה מימד 
הבלגה היא כוח, וזה אמת לאמיתה. אדם חזק אין לו צורך לנאום 
מי  כל  על  אנחה  או  כאב  זעקה,  קול  ישמיע  חלש  אדם  ולדבר. 

שיפגע בדרכו. החזק מבליג.
השבוע, במסיבה שנערכה בתנועת הנוער "אור ישראלי" שרו 
אמרתי  חממה.  עובדיה  של  שירו  בכוח',  'אנא  את  התלמידים 
לתלמידים: מה הכוונה "שמע צעקתינו יודע תעלומות", אם זו 
צעקה הרי שלא צריך להיות יודע תעלומות לשמוע אותה? צעקה 

נשמעת היטב?!
שאיש  הפנימית  הצעקה  הלב.  צעקת  זו  מקוצק:  הרבי  ואמר 
הלב,  שתיקת  האמיתית:  השתיקה  זו  בחוץ.  אותה  שומע  אינו 

ההבלגה והבחירה לדעת ששתיקה היא גם כוח.
שבת שלום ומבורך 

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

השר אלקין

אין אנו מבינים חשבונות שמים, אבל מסורת יש בידינו. משה רבינו מעידה עליו התורה 
שהיה "כבד פה וכבד לשון". לא המנהיג האולטימטיבי שכוחו בפיו, אלא להיפך, אדם כבד 

פה שבקושי יודע לשלהב את ההמונים בפיו.
"
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* פרס זה מותנה וכפוף להוראות תקנון המבצע ולפרטים המובאים בתקנון ביחס לפרס זה. המבצע "המכירה הסינית" והתחרות שתתקיים במסגרתו ועל פיה ייקבעו הזוכים, נערכים בכפוף לתקנון המבצע. 
תקנון המבצע נמצא באתר  osem.co.il וכן במשרדי עורכת המבצע, אסם השקעות בע"מ, ברחוב רימון 2, אזור התעשייה חבל מודיעין. )להלן: ״תקנון המבצע״( ההשתתפות במבצע והפרסים שיכול ויינתנו 
על פיו מותנים ותלויים במספר האריזות מהמוצרים המשתתפים במבצע )ובשמירתן(, הכל כמפורט בתקנון המבצע כאמור. המבצע ייערך בין התאריכים 03.01.2017-14.02.2017 )ה׳ בטבת - י״ח בשבט תשע״ז(. 
למען הסר כל ספק יובהר כי מוצרי גלידה והמוצרים הנמכרים תחת המותגים ״טבעול״, ״מטרנה״ ו״דוגלי״ אינם נכללים במבצע. כל התמונות המוצגות בעלון זו הינן להמחשה בלבד. כמו–כן יובהר כי כל המפרטים הטכניים 
של הפרסים והשווי המוערך שלהם המוצגים בעלון נמסרו על ידי ספקי הפרסים ומיועדים להתרשמות בלבד, ולאסם )ולגורמים נוספים שמטעמה(, אין כל אחריות ביחס לפרסים, בהתאם להוראות התקנון. ט.ל.ח.

mechiras@gmail.com - לקבלת עלון המבצע שלחו מייל ל

פעם רביעית

זו כבר מסורת
הסינית      המכירה 

מגשימה חלומות לכל המשפחה

חדר
פליימוביל

שווי הפרס: 10,000 ₪

אריזות 10
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 414

משחקי
קופסא

אלקטרוניים
אריזות 5

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 412 שווי הפרס: 250 ₪

אופניים
אריזות 7חשמליים

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 413 שווי הפרס: 3,500 ₪

חדר
ילדים

קומפלט
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 415 שווי הפרס: 5,800 ₪

עגלת
תינוק
YOYO

אריזות 5
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 416 שווי הפרס: 2,200 ₪

עוזרת בית
אריזות 10לשנה

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 407 שווי הפרס: 13,000 ₪

GUESS שעון
יוקרתי
לגבר

אריזות 7
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 409 שווי הפרס: 2,000 ₪

שובר לרכישת
תכשיטים בחנות 

איצקוביץ
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 408 שווי הפרס: 6,500 ₪

שובר
אריזות 5לרכישת בגדים

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 410 שווי הפרס: 500 ₪

שובר לרכישת 
חליפה 

ברשת בגיר
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 411 שווי הפרס: 1,500 ₪

מקפיא
מגירות
BAYERE

אריזות 7
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 405 שווי הפרס: 1,650 ₪

מעבד מזון 
בשילוב מיקסר 

אריזות 7מג׳ימיקס
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 406 שווי הפרס: 3,800 ₪

מכונת
כביסה

מבית סמסונג
אריזות 7

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 404 שווי הפרס: 2,790 ₪

מערכת
ספות

יוקרתית
אריזות 10

מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 402 שווי הפרס: 6,400 ₪

שנדליר
לסלון
5 קנים

אריזות 7
מוצרי 
אסם

קוד הפרס: 403 שווי הפרס: 2,500 ₪

קוד הפרס: 401
5 אריזות ממוצרים אלה בלבד <<

)אריזה אחת מכל מוצר(

50,000₪
50,000במזומן

מרק נמס עגבניות
95 גר'

שקדי מרק
400 גר'

אבקת מרק עוף
400 גר'

קמח שמרים
1 ק"ג

רוטב סויה סיני
600 מ"ל

חייגו 03-94-11-444
אוספים אריזות < בוחרים חלומות < מתקשרים < עונים נכון ומהר על 3 שאלות < זוכים במתנות*
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ויקם מלך חדש
טקסים  היום  יתקיימו  הגדולה  באמריקה 
חגיגיים לכבוד השבעת הנשיא ה-45 של 
ארה"ב, דונלד טראמפ, בשעה 12 בצהריים 
של  הקלעים  מאחורי  וושינגטון.  שעון  לפי 
צוות  אנשי  עובדים  הנשיאים  חילופי  ושל  הטקס 
רבים, הפועלים בהתאם לספרי חוקים, נהלים וכללים 
בתזמון  וההתנהלות  האירועים  פרטי  את  הקובעים 

מדויק לכל רגע וכמעט לכל נפנוף יד או חיוך. 
המבצע כולל גם פינוי חפצי משפחת – שלום ולא 
להתראות, חבר – אובמה והכנסת הרהיטים והחפצים 
של הטראמפיסטים. על המדשאות המטופחות תעמוד 
והשנייה תחייך אל  משאית אחת עם הפנים החוצה, 
מול הבית הלבן, ותשאיר ענן של פיח לכל המתנגדים 
המפגינים ברחובות. "כאוס מאורגן" אומר ראש צוות 
האחזקה של הבית הלבן שמנהל את ה'יבוא-יצוא' של 

הנשיאים.
ּתֹהּו  זהו  עברית  ללשון  האקדמיה  פי  על  כאוס, 
ָובֹהּו. עכשיו תנסו לדמיין תהו ובהו מאורגן. כנראה 
אפשרי.  זה  גם  מוגבלות  הבלתי  האפשרויות  בארץ 
העברית"  "יום  את  אתמול  ציינה  האקדמיה  אותה 
ואף פרסמה רשימת מילים חדשות  באירועים שונים 
ולביטויים  לועזיות  למילים  תחליף  שישמשו 
ניתן  גיור. בין המילים החדשות  יומיומיים הדורשים 
למצוא ממש קטסטרופה. כלומר, את המילה שתחליף 
אותה, מעתה אמרו זו הייתה ממש ֲאֻסָּנה )בלי ניקוד: 

אסונה(.  
בשל  לפרוור  שהופך  כפרי  ביישוב  גרים  אתם  אם 
מעתה  אמרו  סמוך,  עירוני  יישוב  של  מהיר  פיתוח 
שאתם גרים בְּכַפְרָור ואם במקרה גרמתם לנזק טוטאל 
לוס לרכבכם, עדכנו את סוכן הביטוח על אובדן גמור. 
העברית,  ללשון  העליון  למוסד  שדווקא  מוזר  קצת 
מונחים  לנו  ולהנחיל  לטפח  לשמר,  שמנסה  הגוף 
"האקדמיה",  מכונה  והוא  עברי  שם  אין  חדשים, 
בלתי  האפשרויות  בישראל  גם  לעתים  כי  מסתבר 

מוגבלות.

  

אז אם עשיתם עיתוק – רילוקיישן – לקראת השבעת 
הנשיא טראמפ, דעו כי לא רק ספרי החוקים הטקסיים 
היום. בתו של טראמפ  נלקחים בחשבון בבית הלבן 
להשתתף  תוכל  לא  טראמפ(  )איוונקה  קושנר  יעל 
בשל  השבעתו,  לאחר  שייערכו  ובנשפים  באירועים 
שמירתה על ספר חוקים עתיק המחייב לזכור ולשמור 
את יום השבת לקדשו. יעל ובעלה – השליח המיועד 
למזרח התיכון – ג'רארד קושנר לא ייקחו חלק בכל 
הקרוב  למעגל  הנערך  המשפחתי  ובנשף  החגיגות 

בלבד של הנשיא הנכנס. 
המתנה  את  לקבל  שזכו  נוספים  מצוות  שומרי 
בתי  מחפשים  זה,  חשוב  ליום  הזמנה  של  היוקרתית 
כנסת בסביבת הבית הלבן כדי שיוכלו לצעוד רגלית 
שבת  האמיתית:  המתנה  את  ולקבל  ההשבעה  בתום 
המלכה. כמו שאמר הקדוש ברוך הוא למשה "מתנה 

טובה יש לי בבית ְּגָנַזי ושבת ְׁשָמּה, ואני מבקש ִליְתָנּה 
לישראל - לך והודיעם".

  

האחרון  שישי  ביום  עסקינן,  והודעות  בשבת  ואם 
מהסוג  מלחיץ,  רמקול  של  כריזה  קולות  שמעתי 
המודיע בקולי קולות על הלוויות. פתחתי את החלון 
ירושלמים, לשמחתי  לשמוע את הפרטים, הרגל של 
אלא  אראלים,  של  ניצחונם  על  הודעה  זו  הייתה  לא 
תזכורת חשובה לפני כניסת השבת המתריעה כי בכל 
לאיחוד  להתקשר  יש  בשבת  נפש  פיקוח  של  מקרה 

הצלה 1221. 
אבל  מבורכת.  יוזמה  נראית  זו  מעודכן,  שלא  למי 
שלב  עוד  אלא  הודעה,  סתם  אינה  זו  הצער,  למרבה 
לרדת  מלהצליח  קטונתי  ההצלה.  גופי  בין  בקרב 
ואיחוד  מד"א  במלחמות  הגרסאות  כל  של  לעומקן 
שלי  כולה  אומר  זה  בהצלה,  אוחזין  שניים  הצלה. 
בפועל,  חיים.  להציל  ויכול  רוצה  אני  גם  אומר  וזה 
הכוננים  על  מאוד  מכבידות  מלמעלה  ההוראות 
הקריאות  הסתרת  על  המזעזעים  הסיפורים  בשטח. 
להצלה, וחיפושים ארוכים של כוננים משני הצדדים 
נואשות,  להם  שזקוקים  אלו  של  הכתובות  את 
מלחיצים יותר ממערכת כריזה נודדת. אז כשתשאלו 
הקלישאה,  על  סליחה  איפה הכתובת?  בפעם הבאה 
אבל הכתובת על הקיר. ברגעי החיפוש הללו כל שניה 
שחולפת היא קריטית להצלת חיי אדם. בפעם הבאה 

שהרמקול יכריז, אני סוגרת את החלון. 

  

יהודים  חיי  על  גזירות  עם  וההתמודדות  הדאגה 
 - השבוע  בפרשת  ההיסטוריה.  משחר  אותנו  ליוו 
והחקירה  שבת'  'שומר  פרשת  ולא  האמיתית,  זו 
המשטרתית - פרשת שמות, כתוב "ויקם מלך חדש" 
שנתחדשו  אומרים  ויש  ממש  חדש  המפרשים  יש 
טוב  כך  כל  שהיה  פרעה  אותו  זהו  כלומר,  גזרותיו. 
היהודי  יוסף  את  ששחרר  פרעה  אותו  ליהודים. 
מהכלא ומינה אותו למשנהו. אותו פרעה ששמח כל 
והעניק להם את  ובניו למצרים  יעקב  כך בבואם של 
ארץ גושן. אותו פרעה שבפרשה הקודמת ביקש את 

ברכתו של יעקב. 
אותו פרעה לאחר מותם של יעקב, יוסף וכל הדור 
ההוא, התחיל לראות 'דברים שרואים מכאן ולא רואים 
משם' ולחשוש מחוזקו וחכמתו של עם ישראל. הוא 
מחליט 'הבה נתחכמה לו', מטיל עליהם מסים, גוזר 
על הקמת גטאות – ערי מסכנות – ועל שעבודם של 
היהודים. אותו פרעה הוא זה שמצווה על המיילדות 
הנולדים,  הבנים  את  להמית  ופועה,  העבריות שפרה 
אך הן בחכמתן ובסיעתא דישמייא המשיכו בעבודתן 
בהמשך  ומלכות.  לוויה  כהונה,  בתי  ל'בתים',  וזכו 
אותו פרעה מרחיב את הגזירה "כל הבן הילוד היאורה 
תשליכוהו", ציווי אכזרי כללי על רצח ילדי היהודים, 

כדי שלא תתממש התחזית האסטרולוגית על הולדת 
מושיעם של ישראל.

יודעים  ויקם לארצות הברית נשיא חדש, ואין אנו 
גזירותיו.  יתחדשו  שמא  או  הבטחותיו,  יתקיימו  אם 
האם תועבר השגרירות האמריקאית לירושלים? האם 
האם  ישראליים?  מתיירים  לוויזה  הדרישה  תבוטל 
לימינה  יעמוד  והוא  תנשוב הרוח הגבית המובטחת, 
הבית  מחלונות  יביט  הוא  גם  אולי  או  ישראל?  של 
הלבן ויראה משם דברים אחרים. אולם, גם אם יחליט 
יודעים כי יש לנו על מי להישען,  להתחכם לנו, אנו 
וגם אם תצווה  ה'.  ביד  )ונשיאים(  ושרים  לב מלכים 
להשמיד את הבנים, בסוף תגלה שבתך מגדלת בביתך 

את המושיע של עם ישראל. 
את הבנות לא ציווה פרעה להרוג, להפך הוא מצווה 
את  זדוניות,  היו  מחשבותיו  אך  תחיון",  הבת  "וכל 
להרוג  תכנן  הבנות  ואת  פיזית,  להרוג  ביקש  הבנים 
בדרכי  המשיכו  הבנות  נכשל,  כאן  גם  אבל  רוחנית. 

אמותיהן ולא הצליחה גזירתו הסמויה. 

  

השבוע היה מלווה בהפגנות סוערות בעקבות גיוס 
הזרקורים  לצה"ל.  תשובה  ובעלות  חרדיות  בנות 
כמובן, הופנו למפגינים - שעל פי ספרי הנהלים של  
חסמו  פחים,  שרפו   – השבת  בכיכר  ההפגנות  טקסי 
האוטובוסים  לגלגלי  מתחת  נשכבו  הצמתים,  את 
ויצרו תהו ובהו בשכונות החרדיות, למגינת לבם של 
ארוכים  מרחקים  רגלית  לפסוע  שנאלצו  התושבים 

וסבלו מהמהומות והעשן. 
השפעה  הללו  להפגנות  יש  האם  חלוקות  הדעות 
על החלטה לשחרר את העצורות, או שהפעילות של 
והמצלמות  ועו"ד מספיקה. חבל שהזרקורים  ח"כים 
הפגנה  שהפגינו  האנשים,  קבוצת  את  תיעדו  לא 
ואת  מחאתם  והביעו  עמדו  להתפרע.  מבלי  שקטה, 

כאבם האמיתי. כאב על בת ישראל. 
בת ישראל נוספת שעם ישראל כולו כאב את סבלה, 
נדירה  רפואית  בעיה  עם  שנולדה  רבקין  דינוש  היא 
כחודשיים  לפני  הזנה.  צינורית  רק באמצעות  והוזנה 
- לאחר קמפיין שריגש לבבות - אלפי ישראלים תרמו 
נדיר  ניתוח  של  האסטרונומיות  בעלויות  והשתתפו 
החלה  ובזכותו  בבוסטון  בהצלחה  דינוש  שעברה 
החיבוק  עם  וולנטרי  תחיון  הבת  וכל  רגיל.  לאכול 
פעם  בכל  עצמו  את  שמוכיח  ישראל  עם  של  הגדול 

מחדש. 
החמישי  הולדתה  יום  את  דינוש  חגגה  השבוע 
יום  עוגת  בחייה  הראשונה  בפעם  לטעום  וזכתה 
הולדת. תמונותיה עם כתר הפרחים והעוגה החגיגית 
לדינוש  איחולים  והמון  התרגשות  של  דמעות  העלו 

ומשפחתה שיזכו לחיים בריאים ושמחים.

ובנימה אופטימית זו, אסיים.

שושי הלר



תקנה חכם
SMART  תתקין

והטלפון שלך מוגן יותר!
רק ₪5 לחודש

נשמרים בשלושה צעדים:

אפליקצית ההגנה המתקדמת ביותר

שבוע ראשון חינם

<1>
מורידים את אפליקצית  

'כשר פליי' מחנות 
האפליקציות גוגל פליי 

<3>
נהנים מהגנה מושלמת
עם חנות אפליקציות 

ודפדפן מסונן

<2>
מתקינים על 

המכשיר 
ומשתמשים חכם

בס"ד
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ברוך שפטרנו
חדש  נשיא  יש  ומוצלחת  טובה  בשעה 
טראמפ.  דונלד  הנשיא  כבוד  בארה״ב. 
איוונקה- של  אבא  כישראלים,  מבחינתנו 
יעל, חותנו והבוס של ג׳ארד קושנר, היהודי 
ושליחו  לנשיא  בכיר  יועץ  אורתודוכסי, 

האישי למזרח התיכון. ימים יגידו. 
עזבו  והבנות  אובמה  ברק-חוסיין  מישל, 
מתגעגעים,  כבר  הם  ב״ה.  הלבן.  הבית  את 
משפחת  קודמיו,  מכל  בשונה  לא.  אנחנו 
הבירה.  בוושינגטון  לגור  נשארת  אובמה 
בין  הבנות,  בחינוך  רציפות  בגלל  לטענתם 
לשעבר  הנשיא  של  כוונתו  ניכרת  השורות 

להמשיך להשפיע, להתבטא וליזום.   
לא  מנגינות  כלל  בדרך  נשמע ממנו,  עוד 

נעימות, בלשון המעטה. 
הנשיא אובמה, הנהיג ממשל החצוי ביחסו 
ורעיונית  בסיסית  הבנה  אי  לצד  לישראל, 
מנהיגיו  מנהגיו,  הערבי,  לעולם  ביחס 
יחס  בשילוב  נמצאים,  הם  בהם  והאקלים 
הממשלה  לראש  ביותר  ומנוכר  עוין  אישי 
קרה  וושינגטון  התוצאה:  נתניהו.  בנימין 
ראשיה,  ישראל,  מדיניות  כלפי  וזועפת 

נציגיה ושליחיה. 
ותמיכה  סיוע  המשך  לצד  זאת,  כל 
ורע,  אח  ללא  בישראל,  וכספית  לוגיסטית 
חתימת הסכם סיוע ל10 שנים מראש, בסכום 

ענק.
אובמה הביע שלילה מוחלטת של מדיניות 
ואפילו  שומרון  ביהודה  ופעולותיה  ישראל 
של  אוטומטית  האשמה  ירושלים.  במזרח 
הקשור  נושא  בכל  כמעט  ומנהיגיה  ישראל 
יהודה  בשטחי  לאזרחים  והיחס  לפעילות 
בניה  על  ויומיומי  צמוד  פיקוח  ושומרון. 
בירושלים רבתי ובהתנחלויות כולל בגושים.
בנוסף, חרטה וחזרה מפורשת מסיכומים 
ישראל  מדיניות  על  להגנה  בנוגע  כתובים, 
האו״ם  כגון   - בינלאומיים  במוסדות 

והמוסדות הקשורים אליו. 
נודף  וקור  קרה  כתף  הפנה  אובמה 
ושיח.  שיג  ביקור,  בכל  הממשלה  לראש 
היחס  על  ישירות  והשפיע  שהשליך  דבר 
האירופאי וכמו גם של שאר מדינות העולם 
כלפי ישראל ונציגיה. ימים לא קלים. נקודת 
גרוע  יותר  מאחורינו!  שזה  היחידה,  האור 

כמעט ולא יכול להיות.  
לאמריקאים,  גרוע.  נשיא  היה  אובמה 
ולמזרח  ככלל  והחופשי  המערבי  לעולם 
וההומניות  הליברליות  בפרט.  התיכון 
שבהם הוא התהדר - לא מתאימות לאישים 
ולדימיר  עם  במרחב.  הפועלות  ולנפשות 
עם  צרופה,  בליברליות  מתחרים  לא  פוטין 

העם  שליטי  ושאר  איראן,  דאע״ש,  מנהיגי 
אובמה  בהומניות.  מתחרים  לא  הערבי 

המתוסכל הבין לליבם, הם צוחקים ממנו. 
דונלד טראמפ הוולגרי, הצעקני, המוחצן, 
ההיפך  הינו  פוליטיקל-קורקט,  האנטי 
חזקה,  אמריקה  רוצה  טראמפ  הגמור. 
שוב  נגררת.  לא  ויוזמת.  מתנשאת  שולטת, 

מעצמת על. 
ודרך  כשיטה  טראמפ,  דונלד  האושיה 
חיים - לא מתנצל, לא מבקש סליחה, וודאי 
לא מרגיש אשם או חייב. טראמפ לא מגיש 
את הלחי השנייה, מקסימום עונה באגרוף! 
בשלל  למעשה  הלכה  זאת  הוכיח  טראמפ 
מחלקת  ידי  על  חלקם  שהופצו,  סרטונים 
יחסי הציבור שלו. דונלד גאה בהם. מדובר 
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יכולים או יודעים לעשות. לקביעת מדיניות 
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עלה  כולו  כשהעולם  גם  ועניין,  זמן  מצא 
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עו"ד יצחק שיינפלד

אחרי שנים של איבה וחוסר הבנה, תם עידן אובמה בבית הלבן, ויותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות

 אובמה                                                                                                                          צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

יותר גרוע כמעט ולא יכול להיות. אובמה היה נשיא גרוע. לאמריקאים, לעולם המערבי והחופשי ככלל 

ולמזרח התיכון בפרט "
"
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

60X120, גרניט פורצלן 90X90, לאפטו
למ"ר
₪ 99.00

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
ניתן להשיג בגדלים: 
60/70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג עם צוהר.
בגדלים 90/80/70/60 ס"מ.

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

מטבח גוף סנדוויץ׳ עד 10 מ'
)לפי תוכנית(

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

*מחיר   לכיריים   690   & *מחיר   לתנור   100 , 1   &
*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

כולל מע"מ / דירה עד 100 מ"ר / לא כולל את עבודת השיפוץ

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור

צירים/מסילות בטריקה שקטה

2 מגירות, כולל כיור ומראה
צבעים: אפוקסי-לבן, שמנת, שחור, 

אפור. פורמייקה-אלון טבעי, אלון אפור 
צירים/מסילות בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, 

אלון טבעי, אלון אפור
בגדלים: 100/80/60 ס"מ

צירים בטריקה שקטה

ארון סנדוויץ' כולל כיור ומראה
צבעים: לבן מבריק, שמנת, אלון טבעי,

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
פתיחה החוצה ופנימה

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק

31.1.17
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כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

ניתן להשיג: זכוכית, פפיטה.
מידות: 70/80/90 ס"מ

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

* המחיר ברכישת גליל קיים ברוחב 2 ו/או 4 מטר

קיטצ'נט במחיר מפתיע! 
2 מ' אורך תחתון + עליון, דלתות פורמייקה, 

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48ס"מ

כיור גרניט כפול
צבע לבן, מידות: 47X82  ס"מ

לריהוט(,  הישראלי  למרכז  )מתחת   7 הבושם  רחוב 
ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
09:00-13:30 ו'   ,09:30-19:30 א'-ה' 

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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בענווה

הרבי  אביו,  הסתלקות  לאחר  שנה 
מערלוי מנהיג את קהילתו ביד אמן 
מנוסה   החסידים נלהבים מההנהגה 
של  הפשטות  והחמימה,  האישית 
או  מונית  לעצור  שמסוגל  הרבי 
איצקוביץ,  של  בשטיבלאך  להפתיע 
מתקשורת  המוחלטת  וההתנזרות 
פרופיל  משרטט  פרלשטיין  רפי   
ייחודי לדמותו של האדמו"ר הרה"צ 
רבי משה סופר  וגם: מי הדמויות 
הבולטות בחסידות, הגבאים וה'גביר' 

הבלתי מעורער

איצקוביץ'  הכנסת  בית  מתפללי 
שלישי  ביום  הופתעו  ברק  בבני 
בשעה  כאשר  שעבר,  בשבוע 
האדמו"ר  נכנס  בבוקר   9:00
גבאים  ללא  לבדו,  מערלוי 
שחרית  להתפלל  ומשמשים, 

באחד מהשטיבלאך במקום.
ביום שני שעבר, נישא נכדו 
בן  מערלוי,  הרבי  של  הבכור 
שלום  רבי  הרה"צ  בכורו  לבנו 
שהסתיימה  החתונה  סופר.  צבי 
בני  את  הותירה  הזריחה,  בשעת 
המשפחה לישון עד שעה מאוחרת. הרבי, שלא רצה להטריח איש, 

יצא לבדו לתפילת שחרית.
הנהגתו  תחת  הראשונה  השמחה  הבכור,  הנכד  נישואי  לרגל 
של הרבי מערלוי יבלחט"א, שנה אחרי הסתלקות אביו האדמו"ר 
זצ"ל, יצאנו לשוחח עם חסידיו ותלמידיו, כדי לגלות טפח מחייו 

והנהגותיו של הרבי החדש.
ונקרא  בט' טבת תש"ז  נולד  סופר,  רבי משה  הרה"צ  האדמו"ר 
בירושלים,  חיים'  'עץ  בת"ת  הרבי  למד  בילדותו  סבו.  שם  על 
ובהגיעו לפרקו נישא לבתו של האדמו"ר מסטניסלב לונדון זצ"ל. 
במשך שנים שימש כרב קהילת ערלוי בבני ברק ומאוחר יותר עבר 
להתגורר בלונדון, שם שימש כרב קהילת ערלוי המקומית, אותה 

הנהיג בצניעות רבה.
בחסידות מספרים כי בעת שהאדמו"ר התגורר לפני שנים רבות 
בעיר בני ברק, קנה לעצמו שם של מנהיג, כאשר מידותיו התרומיות 

ניתן  4:00 לפנות בוקר, היה  יום, כבר בשעה  בלטו לעין כל. בכל 
לראות את הרבי בהיכל בית המדרש כשהוא יושב ולומד בשקיעות 

נדירה וצולל לעומקה של הלכה.
שנים  מספר  לפני  מוחי  באירוע  לקה  זצ"ל  האדמו"ר  כשאביו 
משפחתו  בני  את  אסתר  תענית  במוצאי  האדמו"ר  כינס  ונחלש, 
גילו  ובשל  תשישותו  בעקבות  כי  להם  והודיע  ומחו"ל,  מהארץ 
המופלג הוא החליט להעביר את סמכויותיו לבנו הבכור, ולמעשה 

הכתיר אותו לממשיך דרכו.
האדמו"ר  עלה  החגים,  תקופת  לקראת  מכן,  לאחר  שנה  כחצי 

ארצה וקבע את מושבו בשכונת קטמון בסמיכות לבית אביו.
החזק  האיש  סופר,  צבי  שלום  רבי  הרה"צ  יחיד,  בן  לאדמו"ר 
בחסידות ומי שמנהל ביד רמה את מוסדות ערלוי, מכהן כרב בית 
הכנסת ערלוי בשכונת עזרת תורה בירושלים וחתנו של האדמו"ר 
והוא מחותן של  בנות  יש לאדמו"ר מספר  בנוסף  ויז'ניץ.  מקוסוב 

הגרמ"ש שטרן, ראש ישיבת סטריקוב ועוד.
ולדרשותיו  המיוחדת,  בלשונו  ידוע  מרגליות,  מפיק  פה  הרבי, 
התורניות והעמוסות בדברי אגדה ושיחות מוסר וחיזוק - יצא שם 

עולמי ומדובר רבות בעולם החסידות.

בין אדם לחברו ואהבת ישראל
לימוד  זמן קריאת שמע,  כי הרבי שם דגש על  בערלוי מספרים 
לפני התפילה, ושיעור מוסר אחת ליום. גולת הכותרת שהאדמו"ר 
ולהזכיר  לדבר  מרבה  הרבי  ישראל.  אהבת  היא  לחסידיו,  מנחה 
ידוע  יהודי, הרבי בעצמו  שוב ושוב לחסידיו על מעלת אהבת כל 
לכל  יחס  מעניק  הוא  בה  המיוחדת  והחמימות  הרבה  בענוותנותו 

יהודי שבא במחיצתו, "אמירת 'גוט שבת' אחרי התפילה מדי שבת, 
נמשכת קרוב לשעתיים, שכן האדמו"ר עוצר כל אחד ואחד ודורש 

בשלומו", אומר לנו אחד מהחסידים.
בסמיכות  ערלוי שמתגורר  לנו אחד מחסידי  אחד", מספר  "יום 
כי  והחליט  5 לפנות בוקר  לבית האדמו"ר, "הרבי התעורר בשעה 
הוא רוצה לנסוע לתפילה בכותל המערבי, הרבי עשה את מה שכל 
כך מתאים לו, לא רצה להטריח אף אחד מהגבאים, ירד למטה, עצר 

מונית ונסע לבדו".
יכול לדאוג לעצמו  "זה הרבי שלנו, אפילו שבטלפון אחד היה 
הזכות  בחלקו  שתיפול  יתפלל  אחד  שכל  רכבים   50 של  לשורה 
להסיע את הרבי לכותל, יש לו שורה של מקורבים וגבאים, ובכל 
זאת הוא החליט שחלילה לו מלהעיר מישהו משנתו ולכן נסע לבד".

אחד מבני הבית מספר ל'כל ישראל', "כשהרבי מתעורר לעתים 
בשעות הלילה, הוא נכנס לחדרו ושוקע בלימוד, הרבי מעולם לא 
התאחדות  לשבת  כשנסענו  שנה  לפני  בלילה.  בשנית  לישון  חוזר 
4:30 לפנות בוקר וראיתי שדלת חדרו  בעיר אשדוד, קמתי בשעה 
של הרבי פתוחה, משראיתי שהוא איננו, הלכתי לתור אחריו, אחרי 
שעה ארוכה של חיפוש מצאתי את הרבי ספון על תלמודו ושקוע 
ככה  ארלנגר,  משה  יצחק  הרב  המקובל  של  מדרשו  בבית  בספר, 
לבד הרבי הלך באמצע הלילה כדי לעשות את מה שהוא הכי אוהב, 

ללמוד תורה".

הכנסת אורחים נוסח ערלוי
בשבת האופרוף לנכדו של הרבי שהתקיימה לפני מספר שבועות, 

ובתמימות

רפי פרלשטיין
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בשכונת  ערלוי  חסידי  בשיכון  בשבת  לשהות  לראשונה  הגעתי 
אברכים  המיוחדת,  החוויה  את  מלתאר  היריעה  קצרה  קטמון, 
השכונה  בתוואי  אותם  ומכווינים  האורחים  לרשות  שעומדים 
את  לשאת  לאורחים  שמסייעים  הישיבה  בחורי  המסובכת, 

מטלטליהם, ואז מגיע שלב ה"טועמיה".
עם  ערוכים  שולחנות  חיכו  האוכל  לחדר  שנכנסו  לאורחים 
שתיה צוננת, צלחות צ'ולנט מהבילות, ומיני מטעמים כיד המלך, 
לגיחה  לשבת  ההכנות  שבין  מאברכים,  הורכב  המלצרים  צוות 
לא  בערלוי  היד,  את  ולהושיט  לבוא  זמן  מצאו  למקווה  הקצרה 
שכחו לרדת לפרטים הקטנים, ועל דש חולצותיהם נתלה תג עם 

הכיתוב "מארח".
החסידות  ובחורי  אברכי  את  שכח  לא  מערלוי  האדמו"ר 
ראשון  בליל  האחרון,  ברכות  השבע  ארוכות,  שעות  שהשקיעו 
הבחורים  השתתפו  ושם  מצומצמת,  במסגרת  התקיים  השבוע, 
והאברכים שלקחו חלק בארגון החתונה. האדמו"ר הקדיש ערב 
ארוך כדי להודות לכל העוסקים במלאכה, מיד לאחר ברכת המזון 
'זמירות שבת המבואר' עם הקדשה  לכל אחד מהם  הרבי  חילק 

בחתימת ידו.
לאחד  האדמו"ר  כתב  ישראל',  'כל  לידי  שהגיעה  בהקדשה 
מעסקני החסידות: "מזכרת אהבה והוקרה לידידי צנתרי דדהבא 
מאד נעלה, על עזרתו הענפה בעין יפה ובאהבה רבה בלי ליאות, 
במפעל שמחת הנישואין ושבת העליה לתורה והמסתעף של נכדי 

היקר מוה"ר משולם יששכר שליט"א".
ותזכו  ומשכורתכם  שכרכם  ה'  "ישלם  האדמו"ר:  הוסיף  עוד 
לרוב נחת, יהי שלווה בחילכם שלווה בארמונותיכם – אור לח"י 

טבת".

בורח מתקשורת
מהיכן  להבין  ניסיתי  ערלוי,  של  המדרש  לבית  כשהגעתי 
ובערלוי  שהוכתר  אחרי  בלבד  שנה  הגדולה.  ההערצה  מגיעה 
נכנסה מעין רוח חדשה, צעירה ותוססת, "תחילה פחדתי", מספר 
לי אחד מהחסידים שאני פוגש בבית המדרש, "שנים ארוכות עד 
פטירתו בשיבה טובה של הרבי זצ"ל, היינו רגילים לרבי אחד, 
כאשר לצדו יש את 'רב מוישה', בנו בכורו של הרבי שכל אחד 
ולב חם, היה קשה להתרגל  מהחסידים מצא אצלו אוזן קשבת 

למעמדו החדש".
"כל מי שנכנס לרבי בקבלת קהל או מחליף עם הרבי מספר 
ילד,  ואפילו  אברך  בחור,  בקסמו,  נשבה  הזדמנות,  בכל  מילים 
כולם מקבלים אצל הרבי את אותו יחס, הרבי נותן לכל אחד את 
כל כולו, עם חיוכו הכובש וההתעניינות הכנה בשלומו של כל 

אחד, נמסים בפניו, הרבי הוא תופעה אחת בדור".
נכד  נישואי  שמחת  בארגון  מעורב  שהיה  מהעסקנים  אחד 
מעניינת  אנקדוטה  על  לנו  מספר  שעבר,  בשבוע  האדמו"ר 
מאישיותו של הרבי, "באמצע החתונה הושבתי אברך שמקורב 
לחסידות בשולחנות המיועדים לאורחים, ככל הנראה הוא נפגע 
המתרחש  את  קלט  הרבי  במקרה  האולם.  את  לעזוב  והחליט 
ממקום מושבו בשולחן הכבוד, ושיגר את משמשו לקרוא לאברך 
לשולחן  צעד  איתו, האברך  לדבר  רוצה  הוא  כי  לאולם  שישוב 
הכבוד, התקרב לרבי, ואז לא פחות ולא יותר, הרבי שלף כיסא 

ממקום סמוך והזמין את האברך לשבת על ידו".
כיפור  "ביום  מהחסידים,  אחד  לנו  מספר  מרטיט  סיפור 
מתפללים  ל'והם  בתפילה  הגיע  ציבור  שהשליח  בעת  האחרון, 
לאל לא יושיע, ואנחנו כורעים ומשתחווים' הרבי טעה והקדים 
לכרוע שניות לפני הקהל. מיד לאחר התפילה ביקש הרבי בקול 
רועד לשאת כמה מילים ואמר לחסידיו, כי בטעות הוא השתחווה 
כאשר השליח ציבור אמר את המילים 'אל לא יושיע', הרבי אמר, 
'כדי שחלילה לא יהיה לאף אחד מחשבה מכך, אני רוצה לקבל 
עלי עול מלכות שמים', וקרא בבכי שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 
אחד. אף אחד מהחסידים לא שם לב לפרט הקטן והשולי הזה, 

אבל הרבי יורד לפרט הכי קטן".
מאזכור  להימנע  ביקשו  שוחחנו  עמם  החסידים  כל  מדוע 

שמם?

אחד מעסקני החסידות משיב לנו, "הרבי מתנגד לכל פרסום, 
חוזר ומבקש שלא יצלמו אותו ולא ישבחו אותו בשום צורה, כל 

תמונה שמופיעה בתקשורת, אנחנו מקבלים על הראש"...

פגעי הטכנולוגיה 
ומעורבות בחינוך

לפני מספר שבועות התקיים בבני ברק כנס ענק לחסידי ערלוי 
בראשות האדמו"ר. במהלך הכנס נאם האדמו"ר וקרא לחסידיו 
האדמו"ר  הפסולים,  הטכנולוגיה  מכלי  להתנזר  ליבו  מדם 
לחסידיו  ואמר  בטכנולוגיה  הטמונות  הסכנות  בעניין  הרחיב 
שמי שיצלח את הניסיון יזכה לכל הברכות, האדמו"ר הכריז כי 
יוכלו להחזיק במכשיר מסונן  אלו הזקוקים לכך לצרכי פרנסה, 
כרוך  זה  וכל  ברבים,  שימוש  בו  יעשו  שלא  התחייבות  ובמתן 
במתן אישור על ידי הוועדה המיוחדת שייסד האדמו"ר בראשות 

שלושה דיינים מהחסידות.
בחסידות מספרים כי הרבי מרבה להתעדכן מהנעשה בתלמודי 
התורה של החסידות, "הרבי מעביר לנו מסרים לעתים קרובות, 
הבא,  לדור  הצאן,  לצעירי  שננחיל  ובראשונה  בראש  לו  חשוב 
זה,  זה את  ישראל, שילמדו כבר מגיל הילדות לכבד  את אהבת 
להקפיד בכבוד החבר, ולאהוב אחד את השני. שנית, אהבת השם 
תורה  מתלמוד  מחנך  לנו  מספר  שמים".  ויראת  טובות,  ומידות 

ערלוי בירושלים.
אשת האדמו"ר, הרבנית שרה סופר, ידועה בקרבתה לכל אחד 
מנשות החסידות, מפעם לפעם מתקיימים כנסים ייעודיים לנשים, 
וצעירות  לנשות  הכתובת  הינה  הרבנית  כי  מספרים  בחסידות 
מתייחסת  "היא  עניין,  בכל  רבות  איתה  שמתייעצות  החסידות 

בחמימות לכל הבאים בפתחה, נשות החסידות הם בנותיה והיא 
כל  במשך  ומסייעת  חסד  מעשי  המון  עושה  היא  מיוחדת  אמא 

שעות היום במקרים רבים שבאים לפתחה".

המקורבים והגבאים
 ,)45( האנשים המקורבים ביותר לרבי הם: הרב משה שפיצר 
איש אמונו של האדמו"ר והקרוב אליו ביותר, לפני שלשה עשורים 
זצ"ל והמשיך בתפקידו אצל בנו  ל'הויז בוחער' של הרבי  מונה 
ממשיך דרכו ומ"מ, הרב אייזיק ראב )32(, המוציא והמכניס בבית 
האדמו"ר, משמש גם כנהגו האישי של האדמו"ר והכתובת לכל 
של  בוחער'  כ'הויז  בעבר  שימש  הוא  גם  החסידים,  מצד  פנייה 
שנכנס  הנוסף  האיש  הנוכחי,  האדמו"ר  עם  והמשיך  זצ"ל  הרבי 
)28( שמשמש אף הוא  ר' יצחק איצקוביץ  בשנה האחרונה הוא 

בקודש.
הרב  הם  האדמו"ר,  של  ביתו  מנאמני  החסידים,  מזקני  שניים 
שימש  זצ"ל,  לרבי  ביותר  הקרוב  האיש  שהיה  רוזמן  דב  יעקב 
כמעין דובר הבית, וכיום מהיושבים ראשונה במלכות, ור' שאול 
מושקוביץ שמקריא את העליות בשבתות ובחגים בבית המדרש 

הגדול וממקורביו של האדמו"ר הנוכחי ושל אביו זצ"ל.
האיש החזק בחסידות הוא הנגיד יעקב שלום פישר, יו"ר ובעל 
לאדמו"ר  ומקורב  ערלוי  חסיד  פישר,  שופרסל.  ברשת  השליטה 
לערלוי  מרובים  דמים  תורם  זצ"ל,  האדמו"ר  ולאביו  הנוכחי 
ולמוסדותיה, ואף עורך מדי שנה בביתו דינרים לטובת מוסדות 
ערלוי. מזה כחמש עשרה שנים, אחת לשנה - לאחר חג הסוכות, 
לשבת  פישר  בראשות  ערלוי  חסידי  של  קבועה  קבוצה  יוצאת 
מפואר  קידוש  אף  נערך  שם   - באוקראינה  במעזיבוז  התאחדות 

לרגל שבת בראשית, כאשר פישר עצמו זוכה ב'חתן בראשית'.

ובתמימות

רר
 ל

לי
פת

 נ
ם:

לו
צי
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תורהועבוד

נחשף החרדי ההון

ועבוד
יעקב אמסלם

גם אם תנסו לדלות עליו פרטים בדרכים שונות, כנראה תעלו חרס בידיכם  הוא 
בורח מן הכבוד ומן הפרסום, אך מעביר מידי שנה עשרות מיליוני דולרים למטרות 

צדקה  הוא נחשב לאחד מגדולי התורמים למיזמים המשלבים חרדים בשוק 
העבודה, אך תורם לא מעט כסף גם לישיבות, בהן 'מיר' ו'עטרת'  בברזיל, מקום 
מגוריו, הוא קוטף בכל שנה מזה כעשור את המקום הראשון בייזום ובנייה  על 

פי נתונים רשמיים, החברה שבבעלותו בנתה במהלך השנים לא פחות מ-7,250,000 
מטרים רבועים  הונו מוערך בכ-2.2 מיליארד דולר, וב-2006 הוא נכנס לרשימת 

פורבס, אך כל זה לא מנע ממנו להגיע עם רכב בן 20 שנה לטקס שנערך לכבודו 
בישראל  הכירו את הנגיד החשאי - אלי הורן 
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ועבוד
שם:  אלי הורן

גיל:  71
מקום מגורים: סאו פאלו, ברזיל

עיסוק:  נדל"ן
הון מוערך: 2,200,000,000 דולר

מספר ילדים: 3
"CYRELA":החברה שבבעלותו

פרופיל אישי

ועבוד
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יבנה'  'גן  במכללה  ההנהלה  וצוות  סטודנטים 
רב המעלה שאמור  עיניים לאורח  ציפו בכיליון 
היה לכבד בנוכחותו בטקס צנוע שנערך לכבודו. 
לאורח קראו אלי הורן, מיליארדר ברזילאי שתרם 
כסף רב לקמפוס האקדמי-חרדי ששם לו למטרה 
לאפשר לחרדים להתפרנס בכבוד. בשעה היעודה, הציצו כמה 
מצעירי הסטודנטים מעבר לחלון בכדי לראות את כלי הרכב בו 
יגיע איל ההון, בהנחה שטייקון בסדר גודל שכזה יגיע לבטח עם 

רכב יוקרה נדיר. 
'ברלינגו' מודל  באותן דקות, גלש אל החניה רכב ישן מסוג 
מדובר  כי  והניחו  חשיבות  לכך  ייחסו  לא  הסטודנטים   .1998
באחד מעובדי המקום. אלא שלאחר רגעים אחדים נדהמו לראות 

את אלי הורן יוצא בנחת מהרכב הישן ומתקרב לעבר המבנה. 
י',  סיפר  רב מסוים שהתלווה אליו",  יחד עם  "הוא היה שם 
אחד הסטודנטים. "אבל עדיין לנו הייתה נראית חריגה הפשטות 
יכול  יגואר. האיש  הזאת. חשבנו שיבוא לפחות עם מרצדס או 
על  תשפיע  שהקניה  מבלי  רכבים  של  שלמים  מגרשים  לקנות 

כספו בכהוא זה".
למעשה  מדובר  כי  הסטודנטים  הבינו  דקות  מספר  לאחר 
באורח חיים פשטני על גבול הסגפני שרכש לעצמו הנגיד. "עם 
הרכב הזה הוא הסתובב במשך יום שלם ברחבי הארץ. נסע אתו 
ולקברי צדיקים בצפת", מציין הסטודנט.  דוד אבוחצירא  לרבי 
"יש לו קשרים חובקי עולם והוא תורם מיליוני דולרים למטרות 
ביותר.  בפשוט  מסתפק  הוא  לעצמו,  מגיע  כשזה  אבל  צדקה, 
בצד  הכל  את  לשים  כמותו.  מאין  מוסר  שיעור  עבורנו  היה  זה 

ולחשוב רק על הזולת". 
כך הרגיל אלי הורן את סובביו. בחייו האישיים הוא מסתפק 
במועט, בורח מן הכבוד ונלחם נגד כל פרסום אודותיו. בנוסף 
ועל אף עיסוקיו הרבים, הוא גם קובע עיתים לתורה, תורם רבות 
לישיבות ומטרות צדקה, והיה מראשוני הטייקונים הברזילאים 
שהצטרפו למיזם הצדקה של ביל גייטס ווורן באפט, במסגרתו 

הצהירו כי יתרמו 60 אחוז מהונם לצדקה.
הורן )71( נולד בעיר חאלב שבסוריה. כאשר היה בן 11 בלבד, 
החליטה משפחתו להגר לסאו פאולו שבברזיל, במסגרת עזיבת 
הקמת  עם  שהתעורר  הרגיש  המצב  בשל  סוריה  את  היהודים 
מבני  גדולה  קבוצה  עם  יחד  היגרה  המשפחה  ישראל.  מדינת 
דיין  פיצ'וטו, חלק,  ספדייה,  ביניהם משפחות ספרא,  הקהילה, 

ומשפחות נוספות שנחשבו לאליטה של תושביה היהודים של 
התמיכה  בסיס  לימים  להיות  עתידות  רובן  חאלב, 

הכלכלית היהודית במוסדות התורה.
בשנות נערותו עבד עם אחיו ג'ו הורן 

לשניים  שהכניסו  שונות  בעבודות 
בתחום  תיווך  גם  בהם  רב,  כסף 

השלים  ובמקביל  הנדל"ן, 
באוניברסיטת  לימודיו  את 

בתום  קיבל  שם  מקנזי, 
תקופה תואר במשפטים. 
נישואיו  לאחר 
לעסוק  אלי  החל 
ובשנת  בנדל"ן 
את  ייסד  הוא   1978
 "CYRELA" חברת 
שעסקה בבנייה. כבר 
ניכר  דרכו  בתחילת 
דרך,  כוכבו  כי  היה 
הורן  רכש  השנים  עם 

חברת  את  והפך  נכסים 
שבבעלותו  הנדל"ן 

הגדולות  החברות  לאחת 
אחזקות  בתחום  ביותר 

בנה  הוא  בתחילה  המבנים. 
מגדלי יוקרה בסאו פאולו ובריו 

דה ז'ניירו ובהמשך אף נכנס לעסקי 
רבות  קרקעות  רכש  כאשר  החקלאות, 

שהיו מיועדות לחקלאות. 
את  הורן  ניצל  הפיננסית,  התפתחותו  במהלך 

העובדה שברזיל היא אחת מהמדינות בה קיים פער אדיר בין 
המעמדות. לצד טייקונים שברשותם סכומים אגדיים, מתגוררים 
בה מיליוני בני אדם המתקיימים ממשכורת בסיסית ומצומצמת. 
עם השנים הפער הצטמצם, מה שיצר הזדמנויות רבות להשקעה, 
בעיקר בתחום הנדל"ן האזרחי. את המצב הזה ניצל הורן בכדי 
לרכוש שטחי נדל"ן רבים, שלאחר זמן הגדילו את ערכם והכניסו 

כסף רב לכיסו. 
כיום, מחזיקה חברתו של הורן, "CYRELA", בנתח עצום 
היא  האחרון  ובעשור  לה,  ומחוצה  בברזיל  הנדל"ן  שוק  של 
מדורגת במקום הראשון בייזום ובנייה למגורים בברזיל. על פי 
 55 מדינות,  ב-17  פועלת  שבבעלותו  החברה  רשמיים,  נתונים 

ערים ועם למעלה מ-35,000 לקוחות ו-15,000 עובדים. 
 7,250,000 סך הכל  בנתה החברה במהלך השנים  במצטבר, 
מטרים רבועים. "ההצלחה שלו הייתה מטאורית", מספר תושב 
חייו  קורות  את  היטב  המכיר  פאולו  בסאו  היהודית  בקהילה 
של הורן. "מחברה קטנה הוא הפך לתאגיד אליו נכנסו במהלך 
השנים עוד שותפים שהפכו את החברה למפלצת". למרות זאת, 
לו שליטה  מה שמקנה   - החברה  מניות  במרבית  מחזיק  "הורן 

מוחלטת".

 ברשימת פורבס
למעלה  לפני  דולר.  מיליארד  בכ-2.2  מוערך  הורן  של  הונו 
ההכרה  את  הורן  קיבל   ,2006 בשנת  מעשור, 
שהופיע  לאחר  בעושרו,  הרשמית 
המיליארדרים  ברשימת  לראשונה 
מקפיד  זאת,  עם  פורבס.  של 
ריאיון  להעניק  שלא  הורן 
לאף כלי תקשורת ושלא 
במדיה.  כלל  להיחשף 
בעבר, אף מנע מכלי 
לפרסם  תקשורת 
אישיים  פרטים 
 . ו י ת ו ד ו א
בענייניו  גם 
ם  י י ק ס ע ה
הורן  ממעט 
אך  להתראיין, 
 ,2008 בשנת 
המשבר  בזמן 
העולמי, העניק 
נדיר  ריאיון 
כלכלי  לעיתון 
פרש  ובו  ברזילאי 

את משנתו. 
נמצאים  "אנחנו 
אמר  מטורף",  בעולם 
שנעשה  בריאיון  הורן 
אנשים  מיליוני  בה  בתקופה 
שלא  "מי  כספם.  את  הפסידו 
יכול להסתגל למצב החדש, או שהוא 
ישתגע או שיפשוט רגל", קבע המיליארדר 
שהודה כי גם עסקיו נפגעו במשבר הפיננסי. "נדל"ן זה 
משהו שאנשים קונים כשהם יכולים, כאשר יש להם קצת כסף 
להשקיע, לא כאשר הם לחוצים על המחר. עם המשבר הפיננסי, 
כולם מתוחים מה יהיה מחר, כך שזה לא הזמן הטוב ביותר עבור 

הנדל"ן. גם בברזיל זה כך".
הנוגע  בכל  עולמו  משנת  את  הורן  תמצת  הריאיון  במהלך 
להצלחתו.  שהביאה  זו  שהיא  האומרים  שיש  לעסקים, 
"האסטרטגיה שלי היא תמיד לחשוב ברוגע ולא לנסות להרוויח 
ממשבר. תמיד אני מעדיף לחכות ואז להחליט במצב רגוע בכל 
יש  כאשר  כסף  הרווחתי  שלי  בהיסטוריה  לידי.  שבאה  עסקה 
הזדמנות, לא כאשר יש משבר. כאשר יש משבר, צריך לשתוק". 

המראיין ניסה לדלות מעט פרטים על ההיסטוריה של הורן, אך 
המיליארדר, הידוע כאמור כאחד השומר בקנאות על פרטיותו, 
הוא  הפרטית",  שלי  בהיסטוריה  חשוב  "מה  פעולה.  שיתף  לא 
הוא  החברה  על  זאת,  לצד  קבע.  לא חשוב",  דבר  "שום  שאל. 
נאות לספר, "החברה קיימת כבר יותר מ-40 שנה. היא גדלה עוד 

כשהשיטה שלנו בנדל"ן הייתה נגד המגמה בשוק".
החברה  של  המופלגת  זהירותה  את  להדגיש  מרבה  הורן 
מאשראי  ולא  החברה  מכספי  להשקיע  והקפדתה  בעסקאות 
הניתן על ידי בנקים. "בשנת 1994", סיפר. "היה משבר בחברות 
עם  עבדנו  כסף,  מהם  ולבקש  לבנקים  ללכת  במקום  האשראי. 
הכסף שלנו. זה אפשר לנו לצמוח בקצב מהיר יותר. תמיד עבדנו 
עם כסף שלנו. אחת הסיבות שהתעשרנו היא בגלל שלא שילמנו 
ריבית לאף גוף. קיבלנו את הריבית הזאת, בעוד חברות אחרות 
שילמו אותה לבנקים. זה מה שמבדיל אותנו. אנחנו לא אוהבים 
בצורה  לבחון  לחשוב,  אוהבים  אנחנו  כולם.  אחרי  לעקוב 

מקורית".
הצלחה  רשם  הורן  רבים,  באנשים  שפגעה  ההאטה  למרות 
הסתיימה  שבנייתו  יוקרתי  מגדל  כאשר  תקופה  באותה  כבירה 
אחד  יום  תוך  דירותיו  כל  את  למכור  הצליח  תקופה,  באותה 
את  יחשוף  הוא  לימים,  השיווק.  פתיחת  לאחר  יממה  בלבד. 
הטכניקה שהביאה להצלחה הגדולה. "הצעתי לרוכשים שיביאו 
הון עצמי ואת השאר ישלמו ב36 תשלומים. מה שהתברר הוא 
הם  לכן  הבנקים,  של  הריביות  את  לחסוך  רוצים  מאוד  שכולם 
בחרו את האפשרות הזאת". שיטה זו הביאה להצלחות דומות גם 
נוספים של החברה שיצאו לשיווק בחודשים שלאחר  בבניינים 

מכן. 
המפורסמת  עקביותו  אך  עסקיות,  מטעויות  חף  אינו  הורן 
בקרב קהיליית העסקים בברזיל, היא זו המצמצמת את שגיאותיו 
מעסקאותיו.  עתק  רווחי  לגזור  לו  ומאפשרת  הקיים  למינימום 
הוא מקפיד לשנן באזני עובדיו כי "הצלחה היא כשאתה עושה 
מחצית  כמעט  כי  סיפר  בעבר  הישגים".  מאשר  טעויות  פחות 
מיום העבודה שלו מוקדש בניסיון להבין היכן החברה נמצאת 
אחרי כל פעולה קטנה שהיא עושה. "צריך תמיד לנסות לדעת 
הורן  אמר  להתנהג",  עליך  כיצד  לדעת  כדי  נמצא  אתה  היכן 
כדי  רק  ביום  שעות  חמש  או  ארבע  מוציאים  "אנחנו  כי  וסיפר 
לדעת איפה אנחנו נמצאים". לצורך כך, הסביר, הוא דן מידי יום 

עם כלכלנים, בנקאים ואנליסטים.

  "חסר ערכים חינוכיים"
אך  צדקה,  למטרות  גדול  לתורם  נחשב  הורן  אלי  ההון  איל 
עקב החשאיות האופפת את מעשיו, סכום התרומות שהוא מעניק 
מידי שנה לא ידוע ועל פי ההערכות לא רשמיות הוא נע בין 50 
מיליון דולר ל-100 מיליון דולר בשנה. הוא מממן את מערכת 
הכשרות וה'כולל' בקהילת מגוריו ובעבר תרם כסף רב לישיבת 
הנושא  כי  מעידים  מכריו  כל  אך  בנו,  למד  בה  ישראל'  'עטרת 
העוסקים  ארגונים  רחוקים.  קירוב  ספק  ללא  הוא  ללבו  הקרוב 

בפעילות זו, זוכים למתת ידו הרחבה. 
במסגרת תרומותיו לארגוני הקירוב, שותף הורן ב'קרן וולפסון' 
התורמת מידי שנה מיליוני דולרים לפרויקטים בתחום הקירוב. 
הפעילות של הקרן פרוסה ברחבי הגלובוס ומגיעה לעיתים אף 
לקמפוסים נידחים בהם נמסרים שיעורי תורה במסגרת פעילות 

פרויקט 
הדגל שלו בתחום 

הוא קרן קמ"ח – קידום 
מקצועי חרדי - המעניקה 

לחרדים מלגות בהיקף חודשי של 
מיליוני שקלים. בקרן, לה שותפים 
המיליארדר ליאו נואי מלונדון וכן 

משפחת וולפסון, מחזיק הורן בנתח 
משמעותי, ועל פי ההערכות הוא 

תורם לה מדי שנה כ-3 מיליון דולר 
המהווים חמישית מהתקציב 

השנתי של הקרן



ה



21     כ"ב בטבת תשע"ז 20/1/17

במקום 
ללכת לבנקים 

ולבקש מהם כסף, עבדנו עם 
הכסף שלנו. זה אפשר לנו לצמוח 
בקצב מהיר יותר. תמיד עבדנו עם 

כסף שלנו. אחת הסיבות שהתעשרנו 
היא בגלל שלא שילמנו ריבית לאף גוף. 
קיבלנו את הריבית הזאת, בעוד חברות 

אחרות שילמו אותה לבנקים. זה מה 
שמבדיל אותנו. אנחנו לא אוהבים 

לעקוב אחרי כולם. אנחנו 
אוהבים לחשוב, לבחון 

בצורה מקורית

יהודי'' ששם  ''נפש  הארגון. את השיעורים הללו מפעיל ארגון 
לו למטרה להגביר את הזהות היהודית בקרב סטודנטים רחוקים 

מדת. 
גם בישראל  ביהודי חו"ל, אלא  רק  אינה מתמקדת  הפעילות 
חיפה  באוניברסיטת  לדוגמה  כך  דומות.  תכניות  מופעלות  בה 
ידי הרב ברנרד הוך ופרופ'  קיים פרויקט "בצוותא" שנוסד על 
מנחם קלנר ומטרתו ליצור הבנה בין סטודנטים מזרמים שונים 
של  משותף  לימוד  סביב  ישראל,  לתרבות  שונות  גישות  ובעלי 

טקסטים מרכזיים מארון הספרים היהודי. 
ברוסיה מממן הורן את ארגון ''סטארס'' המעביר שיעורי תורה 
שבועיות  שעות   6 במשך  המשתתף  סטודנט  כל  לסטודנטים. 
תקופת  את  לצלוח  לו  המאפשרת  מלגה  מקבל  אלו,  בשיעורים 
אומר  נדירות",  זכויות  "אלו  יחסית.  כלכלית  ברווחה  לימודיו 
גורם העוסק בנושא. "אם הורן לא היה מממן את זה, הפעילות 
הזאת לא הייתה מתקיימת ומי יודע כמה נשמות אבודות לא היו 

חוזרות לכור מחצבתם".
פעילות זו היא כאמור חוצת אוקיינוסים. בארגנטינה הצליחו 
למיזמים  לא פחות מ-3000 סטודנטים  לגייס  הורן  שליחיו של 
יהודים. סיפור ידוע בקרב משתתפי התכנית בארגנטינה ממחיש 
הוא  הימים  באחד  הזו.  לפעילות  הורן  שמייחס  החשיבות  את 
הוא  תורנית.  פעילות  בו התקיימה  באזור  ביקר במזרח הרחוק, 
פגש ביהודי שסיפר לו כי הוא מנהל מרכז יהודי ומטיילים רבים 
עוברים דרכו ומתחזקים. לאחר שיחה קצרה עם היהודי, הדהים 
דולר  מיליון  סך  על  צ'ק  שלף  כאשר  לצדו  הנוכחים  את  הורן 

והעניק למנהל המרכז היהודי. 
"אני מאמין באלוקים", הסביר הורן בעבר את המניע העומד 
נטול  מאחורי תרומות הענק למיזמים אלו. "אני חושב שעולם 
אלוקים  את  להביא  היא  שלי  המטרה  עני.  עולם  הוא  אלוקים, 
בהרבה  חינוכיים  פרויקטים  הרבה  לנו  היו  התלמידים.  בפני 
אוניברסיטאות שמנסות ללמד ערכים רוחניים. מה שחסר בעולם 
צריכים  אנחנו  וכסף.  חומר  רק  לא  רוחניים,  ערכים  הוא  כיום 
עולה  זה  הזו.  במטרה  להתמקד  מנסים  אנחנו  לרוחניות.  ללכת 

הרבה כסף, אבל זוהי צדקה גדולה".
עיסוקו בסוגיה החינוכית אינו רק בהעברת תרומות למרכזים 
יהודים ובהפעלת פרויקטים, אלא גם במעורבות פעילה במיזמים 
העוסקים בתחום. כך היה פעם כאשר העניק הורן תרומה נכבדה 
למוסדות 'מגדל אור' בראשות הרב דוד גרוסמן. לאחר התרומה 
נשירה רחבה בקרב  כי בברזיל קיימת  גרוסמן  סיפר הנגיד לרב 
צעירי הקהילה היהודית ודן עם הרב כיצד להתמודד עם הבעיה. 
אלא שלהפתעתו הרב השיב לו את התרומה ואמר כי ''עניי עירך 
שלוחי  עם  יחד  חינוכי  מרכז  ופתח  זאת  יישם  הורן  קודמין''. 

חב"ד במקום, שהחלו בפעילות ענפה עבור צעירים אלו. 

 מיליונים ל'מיר'
אלי הורן נחשב יודע ספר. הוא לומד מידי יום עם אחד מידידיו 
יום החופשה הרשמי בברזיל, הוא  ובימי ראשון,  דרך הטלפון, 
לומד עם רב השכונה בה הוא מתגורר. אך לצד זאת, הוא מעודד 
יציאת חרדים לעבודה במסגרות חרדיות. במסגרת זו, תורם הורן 
העבודה  בשוק  להשתלב  לחרדים  המסייעות  לקרנות  רב  כסף 

של  הדוקטרינה  חרדים.  לסטודנטים  מלגות  המעניקות  ולאלו 
הצדקה  כי  הגורס  הרמב"ם  דברי  על  זו מתבססת  בסוגיה  הורן 
האיכותית ביותר, היא זו המאפשרת למקבל להתפרנס בכוחות 

עצמו ולא להצטרך לידי סיוע של בשר ודם. 
פרויקט הדגל שלו בתחום הוא קרן קמ"ח – קידום מקצועי 
מיליוני  של  חודשי  בהיקף  מלגות  לחרדים  המעניקה   - חרדי 
וכן  נואי מלונדון  ליאו  שקלים. בקרן, לה שותפים המיליארדר 
משפחת וולפסון, מחזיק הורן בנתח משמעותי, ועל פי ההערכות 
חמישית  המהווים  דולר  מיליון  כ-3  שנה  מדי  לה  תורם  הוא 

מהתקציב השנתי של הקרן. 
האקדמי  הענף  הוא  מתמיכותיו  הנהנה  נוסף  לימודים  מוסד 

יצחק  הרב  בראשות  אור'  'מגדל  מוסדות  של 
גרוסמן המחזיק בהשקפת עולם דומה לזו 

לרכוש  לחרדים  ומאפשר  הורן  של 
בכבוד.  ולהתפרנס  מקצוע 

מובאות  אלו  שורות  בפתח 
שנחשפו  כפי  הנהגותיו 

לכבודו  שנערך  בטקס 
לפני  המכללה  במבנה 

שבסיומו  כשבועיים, 
הכנסת  בית  נקרא 
בקמפוס החרדי על 
עובדיה  אחיו,  שם 

הורן.
רוחו  משאת 
לכל  לאפשר  היא 
להתקיים  חרדי 
אך  עצמו,  בזכות 
כי  אומר  זה  אין 
תורם  אינו  הוא 

מלבד  לישיבות. 
לישיבת  תרומותיו 

בה  ישראל'  'עטרת 
הורן  בנו,  למד  כאמור 

מתורמיה  לאחד  נחשב 
מיר,  ישיבת  של  הנחשבים 

ראש  היה:  כך  שהיה  ומעשה 
פינקל  צבי  נתן  רבי  הגאון  מיר  ישיבת 

במסגרת  בברזיל  כעשור  לפני  ביקר  זצוק"ל 
שוקת  בפני  אז  שעמדה  לישיבה,  כספים  גיוס  מסע 

לפנות  מלכתחילה  תכנן  לא  הישיבה  שראש  למרות  שבורה. 
לנגיד אלי הורן, היה מי שארגן את הפגישה בניהם. 

הורן, הידוע כמי שמקצר בפגישותיו, ובוודאי אלו העוסקות 
עם  שעתיים  התעכב  כאשר  מקורביו  את  הפתיע  כספים,  בגיוס 
ראש הישיבה. לא ידוע מה נאמר בשיחה, אך לאחר זמן מה יצא 
כמה  סך  על  צ'ק  ובידו  המיליארדר  של  מחדרו  הישיבה  ראש 

מיליוני דולרים. 

 פינוי בינוי בהרצליה

לפני  אך  בישראל,  בעסקים  הורן  השקיע  לא  שנים  במשך 
את  ופתח  הנדל"ן המקומי  לתחום  להיכנס  החליט  שנים,  שבע 
חברת NBS ISRAEL העוסקת ביזמות נדל"ן בארץ. החברה 
כיום  מתמחה  והיא  הארץ,  ברחבי  רבים  בפרויקטים  מחזיקה 

בתחום “התחדשות עירונית” בכלל,  ו”פינוי בינוי” בפרט. 
חברת  של  השליטה  ובעל  יו”ר  שהוא  הורן,  אלי  מלבד 
עשור  כבר  הראשון  במקום  שמדורגת  הברזילאית   CYRELA

אנשי  מספר  פעילים  בחברה  בברזיל,  למגורים  ובנייה  בייזום 
עסקים שלהם ניסיון רב בתחום הנדל"ן. בין האנשים הפעילים 
נואי, מיזמי הנדל”ן הגדולים באירופה  אפשר למצוא את ליאו 
ובהודו. נואי משמש כיושב ראש קרן הנדל”ן של 
F&C Reit ומייסד בריטיש ישראל. בניהול 
הקרן נכסים בשווי 50 מיליארד ש”ח.

בפרויקטים  מחזיקה  החברה 
בתל אביב, הרצליה, ירושלים, 
בית שמש, רמת גן, נס ציונה 
פרויקט  תקווה.  ופתח 
הוא  החברה  של  הדגל 
ללא ספק מיזם ה'פינוי 
בהרצליה.  בינוי' 
עיריית  כשנה  לפני 
הרצליה פנתה ליזמים 
בפרויקט  להשקיע 
כל  לו  שניתנו  לאחר 
הנדרשים.  האישורים 
'יד  שנקרא  המתחם 
 1500 אז  מנה  התשעה' 
פי  ועל  דיור  יחידות 
למנות  עתיד  הוא  התכניות 
יחידות  מ-6000  פחות  לא 
לצד מגדלי משרדים, מבני  דיור 

ציבור ופארקים.
בכ-10  הוערך  הפרויקט  היקף 
רבות  מחברות  שמנע  מה  שקלים,  מיליארד 
אלו.  בימים  שנפתח  למכרז  הצעה  להגיש  בישראל 
הקבוצה בה חבר אלי הורן, זיהתה את הפוטנציאל שבפרויקט 
הגרנדיוזי והחליטה להגיש הצעה. מולה התמודדו מספר חברות, 
אך לבסוף זכתה NBS" ישראל" במכרז יחד עם חברה נוספת 
הייתה  החברות,  שני  תכניות  את  לקבל  ההחלטה  דמרי.  י.ח.   -
לאחר שבעיריית הרצליה חפצו למזג את נקודות החוזק בשתי 
כמובילה  נמצאה  דמרי  של  שתכניתה  העובדה  בשל  התכניות, 
בכל הקשור לתכנון שטחי המסחר בשכונה, ואילו הצעתה של 

NBS הייתה החזקה ביותר מבחינה תחבורתית. 
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הנשיא  יושבע   12:00 בשעה  בצהריים  שישי  ביום 
לנשיאה  יהפוך  ובכך  לתפקידו,  טראמפ  דונלד 
ההשבעה  טקס  לאחר  הברית.  ארצות  של  ה-45 
מבניין  משפחתו  ובני  החדש  הנשיא  יצעדו 
הקפיטול לבית הלבן לאורך שדרות פנסילבניה, 
כשלצד הדרך יעמדו אלפים מתומכיו ויריעו לו, 
אלו  אי  ולעורר  להופיע  צפויים  מתנגדיו  כשגם 

פרובוקציות. 
יוקרתיות,  מסיבות  לשלוש  יגיע טראמפ  בהמשך 
ארה"ב  של  והעסקית  הפוליטית  הברנז'ה  תחגוג  שם 

כניסתו  יגיע את  למחרת, כשטראמפ  רק  יסתיימו  החגיגות  לתפקיד. טקסי 
טראמפ  לאומי.  תפילה  טקס  במקום  ויערוך  וושינגטון  של  הלאומית  לקתדרלה 
ואזרחי ארצות הברית צריכים לקוות שהתפילה אכן תתקבל, שכן הנשיא החדש 
צועד לקראת אתגרים רבים, שאת רובם הציב לעצמו במהלך קמפיין הבחירות, בין 
היתר: פתיחת הסכמי הסחר של ארצות הברית; חיזוק הכלכלה, בעיקר במדינות 
'חגורת החלודה'; ביטול תכנית הבריאות של אובמה; שינוי מדיניות החוץ ועוד. 

היא  ומה  לקיים  יכול  הוא  שלו  הבחירות  הבטחות  מכל  מה  היא  השאלה  אך 
כך  רואים משם". לצורך  נאמר "מה שרואים מכאן לא  הבטחת בחירות, שעליה 
ראש  גלבוע,  איתן  פרופסור  הברית.  לארצות  מומחים  שני  עם  ארוכות  שוחחנו 
רוזנר,  שמואל  והעיתונאי  אילן,  בר  באוניברסיטת  בינלאומית  לתקשורת  המרכז 

בעל טור ב'ניו יורק טיימס'. 

טראמפ הנשיא או טראמפ המועמד:
ראשית,  איזה טראמפ אנו צפויים לקבל - טראמפ ממלכתי ומנהיגותי או שמא 

נראה את טראמפ המועמד לנשיאות בבית הלבן?
כדי  פרובוקציות  עורר  בכוונה,  זאת  "יש שתי אפשרויות, האחת שהוא עשה   
את  ביטא  היא שהקמפיין  אליה,  נוטה  ואני  לזכות בבחירות. האפשרות השנייה, 
מבנה האישיות שלו", אומר גלבוע. "אם אני בוחן את מסיבת העיתונאים האחרונה 
לו עדיין את  ולא הנשיא עצמו. חסר  נראה כמו המועמד לנשיאות  זה היה  שלו, 
הממד הממלכתי, אני לא יודע אם זה יבוא לידי ביטוי ומתי, אך בינתיים זה נראה 
מנשיא  הממלכתיות  הדרישות  על  מתגברים  שלו  באישיות  בולטים  שמאפיינים 

מכהן".
מאוד  "קשה  אישיות.  בדפוסי  שמדובר  הוא  גם  סבור  לגלבוע,  בדומה  רוזנר, 
לדעת כי הוא עוד לא נכנס לתפקידו, אבל כפי מה שנראה מתקופת המעבר, נראה 
הייתה מאוד  ימי המעבר  לו אישיות חזקה ממנו. ההתנהלות שלו בתקופת  שיש 
מטרידה. טראמפ צריך לזכור שלא רוב העם בחר בו, אך הוא הולך להיות נשיא של 

כל העם. עליית מפלס החרדה של רבים מתושבי ארצות הברית מובנת".
עד כמה האישיות של טראמפ, כפי שהשתקפה עד כה, יכולה לבוא לידי ביטוי 

בתפקידו כנשיא ארה"ב?
"טראמפ קודם כל לא נשאר חייב לאף אחד, הוא עונה לכל טענה נגדו. בטוויטר 
אומנם, אבל נשיא לא צריך להתייחס לכל טענה שמושמעת עליו", משיב גלבוע. 
צריך  לא  הוא  בטוח,  אחד  דבר  אבל  נראה.  עוד  בעבודה?  עליו  ישפיע  זה  "איך 

להתייחס לדברים כאלה. ואם הוא ימשיך להתעסק בזה זה יפגע בעבודתו". 
אפילו  "הוא  עצמו.  על  רק  סומך  טראמפ  כי  אנשיו,  סיפרו  הבחירות  בתקופת 
לא מתייחס לדברי יועצי התקשורת שלו", אמרו. אנו עשויים לראות את טראמפ 

מסתמך רק על עצמו גם בבית הלבן?
גלבוע: "בהחלט יש מצב. דוגמה לכך ניתן לראות בצורה בה הוא זלזל בסוכנויות 
המודיעין בשבוע האחרון. לטראמפ אין הרבה אמון בדמוקרטיה והוא רוצה לזעזע 
אותה. השאלה היא באיזה סגנון הוא ינקוט. יש את הנשיא הפנים-אמריקאי מול 
פנים  יתרכז במדיניות  עניינו. סביר להניח שהוא  הנשיא שמדיניות החוץ במרכז 
ולא במדיניות חוץ. השאלה היא האם הוא יהיה ריכוזי כמו אובמה, או שמא הוא 
אם  אבל  אחד,  סיפור  זה  ריכוזי,  יהיה  הוא  אם  רייגן.  רונלד  כמו  סמכויות,  יבזר 
את  רק  יקבל  והוא  לפעול,  בממשלתו  מפתח  לתפקידי  שבחר  לאנשים  ייתן  הוא 
ההחלטות הגדולות והתווית המדיניות, זה יראה אחרת", משיב גלבוע.  לדבריו, 
האנשים  לאחד  יהפוך  פנס,  מייק  סגנו,  וכי  סמכויות,  יבזר  שהוא  להניח  "אפשר 

החזקים בממשל".
"טראמפ  יותר;   עצמו  על  שסומך  טראמפ  נראה  אכן  כי  סבור  רוזנר  מנגד, 
הצליח לעשות דבר לא שגרתי, לנצח באופן שאף אחד לא ניצח לפניו, כך שהוא 
שרוי בתחושה פסיכולוגית שהוא יודע יותר טוב וכי הוא יותר חכם מכולם, לכן 
קיימת האפשרות שגם כנשיא, כאשר יבואו אליו יועציו ויתנו לי עצות, התגובה 

האינסטינקטיבית שלו תהיה שהוא יודע יותר". 
טראמפ הצהיר לא אחת שהוא רוצה לזעזע את הדמוקרטיה, איך זה בא לידי 

ביטוי באיוש צוות הממשל שלו?
גלבוע: "טראמפ בחר תמהיל של מינויים מתוך המערכת ומינויים מבחוץ. שר 
ריק פרי ושרת החינוך  החוץ שלו, רקס טילרסון, בא משום מקום. שר האנרגיה 
בטסי דבוס גם כן כך.  נראה שהוא מכוון  לזעזע את וושינגטון. אומנם לא חשוב 
יקבל שום  לא  כי  הוא מצהיר  אך  הנשיא,  חושב  מה  באו, חשוב  מאיפה השרים 
דבר כנתון. כלומר, הוא יבדוק כל עניין לגופו. אין ספק שיש אנשים בוושינגטון 

שחוששים שסדרי עולם, מבחינתם, יתהפכו. 
"עד כמה הוא יכול? זה תלוי. המערכת בארה"ב בנויה על מערכת של איזונים 
נכון שהוא מזלזל  ובלמים מאוד עדינה. יש קונגרס, שרים, דעת קהל ותקשורת. 
בתקשורת, אבל בסופו של דבר נשיא צריך תמיכה למהלכים שהוא מבצע, וכרגע 
הנמוך  הציבורית  התמיכה  בשיעור  שלו  הכהונה  את  מתחיל  הוא  אותה.  לו  אין 
ביותר שהיה מזה מאה שנה. טראמפ עצמו אומנם הגיב לסקרים וטען, כי 'מי שחזה 
בסקרים שהוא יפסיד, הוא גם מבצע את הסקרים הנוכחים על דעת הקהל', אבל אין 

ספק שנקודת ההתחלה שלו היא פחותה משל נשיאים קודמים". 
רוצה  לא  הרפובליקנית  המפלגה  לקונגרס,  בחירות  יש  שנתיים  בעוד  "בנוסף, 
לכך,  יתייחס  ולא  במידה  בזה,  להתחשב  יצטרך  והנשיא  הרוב שלה  את  לשמוט 
יהיה לו קונגרס דמוקרטי והוא לא יוכל לעשות שום דבר. כך שבכל מקרה נראה 

שטראמפ לא יעשה דברים שהוא רוצה". 
רוזנר: "טראמפ כבר זעזע את וושינגטון. עצם הבחירה שלו, למרות הרטוריקה 
המאוד חריפה, היממה את הממסד כולו, הן הדמוקרטי והן הרפובליקני. השאלה 
היא כמה הוא יצליח לשנות את הממסד. נצטרך לחכות ולראות, אבל הוא יצטרך 

לעשות את זה בשיתוף פעולה עם הקונגרס.

בענייני  בעיקר  יהיה  עיסוקם  מינה  שטראמפ  האנטי-ממסדיים  האנשים  "רוב 
פנים, חינוך, בריאות, הגירה, אנרגיה וכדומה. דווקא בנושאי חוץ טראמפ הקיף 
את עצמו בלא מעט גנרלים, אנשים שהם בסך הכול ממסדיים, שמרנים רפובליקנים 
ריאליסטים. מה זה אומר על מדיניות החוץ של הבית הלבן? קשה לומר, אבל ברור 
שכאשר ממנים גנרלים ואנשי עסקים עם ניסיון לתפקידי חוץ, לא מתכוונים לשנות 

את המערכת לגמרי".
איך אמור לבוא לידי ביטוי הסכסוך המתוקשר בזמן הבחירות מול יו"ר בית 

הנבחרים פול ראיין?
"זה  יסתדר", אומר גלבוע. "ראשית, ראיין נבחר מחדש לתפקידו. שנית, טראמפ 
יצטרך לעבוד איתו מאוד קרוב, אחרת לא יוכל להעביר שום חקיקה. אפשר להניח 
שתהיה השפעה הדדית. בכל מקרה הוא יכול לשלוח הרבה אנשים שמכירים את 
הקונגרס, שהם יעבדו מולו. לדוגמה יו"ר מטה הבית הלבן או סגן הנשיא מייק פנס, 

שמכיר היטב את דרכי הביצוע והפעולה במקום". 

מדיניות חוץ: 
אנחנו רואים את היחסים החמים בין ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, לטראמפ. 

לאן זה ילך?
ברקס  בחר  הוא  לחינם  לא  פוטין,  עם  לדיל  להגיע  רוצה  "טראמפ  גלבוע: 
טילרסון לתפקיד שר החוץ, הוא מכיר את רוסיה והערבים היטב מעיסוקו הקודם 
תכיר  ושארה"ב  הסנקציות  את  להסיר  זה  פוטין  את  שמעניין  מה  הנפט.  בתחום 
הוא  אבל  לכך,  מוכן  יהיה  טראמפ  אוקראינה.  על  רוסיה  של  מהתביעות  בחלק 
יבקש תמורה. את התמורה הוא ירצה לראות במזרח התיכון. קודם כל, המלחמה 
בטרור נגד דאע"ש, הנעשה בסוריה והיחסים בין רוסיה לאיראן. כבר עכשיו אפשר 
לראות איתות מהקרמלין לנשיא החדש ולאיראן, בכך שרוסיה התייחסה להתקפה 

הישראלית בדמשק וטענה כי 'לישראל יש טענות לגיטימיות'. זה שינוי מדהים". 
רוסיה לארה"ב. עם  בין  רוזנר: "טראמפ בלי ספק מתכוון לשנות את היחסים 
זאת, עדיין לא ברור מה כוונתו, האם לתת לרוסיה יד חופשית, לחלק את העולם 
מטרות  להשיג  כדי  פוטין  עם  בתיאום  לעבוד  מתכוון  שהוא  או  השפעה,  לאזורי 
יש  לפוטין  המציאות.  עם  להיפגש  עשויה  הבחירות  של  הרטוריקה  משותפות. 
מטרות משלו, ולא תמיד הן עולות בקנה אחד עם האינטרס האמריקאי. השאלה 
היא, האם ועד כמה טראמפ מוכן לתת לפוטין לעשות מה שהוא רוצה היא שאלה 
עם  איש  הוא  פוטין,  של  לרגליו  שטיח  להיות  מתכוון  שהוא  חושב  לא  פתוחה. 
אגו גדול מידי, ואם יתברר לו שבקרמלין מנצלים אותו, הוא יתנגד לכך. הסבירות 

שהיחסים מול פוטין יתקררו, היא לא סבירות נמוכה".
נוסף שראינו לאורך תקופת המעבר, היו היחסים החמים בין  שיתוף פעולה 

טראמפ לממשל בריטניה. זה מצביע על משהו?
ואובמה  שמרן  הוא  טראמפ  פוליטיות.  עולם  השקפות   של  עניין  "זה  גלבוע: 
היה ליברל. ממשלים רפובליקנים הסתדרו עם ממשלות ימין וממשלים דמוקרטים 
ממשלת  ראשת  מיי,  תרזה  העבודה.  בראשות  ממשלות  עם  טוב  יותר  הסתדרו 
בריטניה, היא שמרנית והיא תסתדר עם טראמפ, וזה כולל גם את הנושא הישראלי 

פלסטיני, וההצהרות של בריטניה היוו אמירה לטראמפ - אנחנו הולכים איתך". 
ל'איחוד  כסימון  בלונדון  פיתח  שטראמפ  הקשרים  את  מנתח  מנגד,  רוזנר, 
האירופי'. "ברור לגמרי שהעניין של טראמפ באיחוד האירופי לא גדול במיוחד. 
הוא הביע עניין בברקזיט והוא הולך לשתף פעולה עם ממשל שיפרוש מהאיחוד. 
הוא  ומה  טראמפ,  של  ברורה  מדיניות  הוא  דבריו  מתוך  מה  להבין  לנסות  קשה 
אינסטינקט של טראמפ שלא אוהב את הממסד הישן ומעדיף את המדינות, האנשים 

והארגונים שבועטים בקונצנזוס".
את  נראה  לתפקיד,  טראמפ  של  בכניסתו  רבות  תקוות  תולים  בימין  גורמים 

שאיפותיהם מתממשות?
הלבן  בבית  שלו  הסביבה  ולכן  לישראל  בסיסית  אהדה  יש  "לטראמפ  גלבוע: 
תהיה חיובית יותר לישראל. מנגד, בגלל שהוא ידיד של ישראל יהיה לו יותר קל 
ללחוץ עליה מאשר לאובמה, אותו תייגו כאן כעוין. טראמפ הוא לא צפוי, אין לו 
אידאולוגיה או ערכים, כך שיש חשיבות רבה לפרינציפ הזה שהוא אוהד ישראל 

ושונא מוסלמים, אבל להגיד שתהיה הסכמה בכל? קשה להאמין".
רוזנר: "לתקוות הימין יש על מה להסתמך. טראמפ מסתמן כנשיא שלא מתכוון 
ללכת בדרכי קודמיו. מצד אחד יש סביבו אנשים עם תורות ואידאות לא שגרתיות. 
מצד שני יש בממשלו אנשים כמו שר החוץ ושר ההגנה שנראה שילכו יותר ויותר 
בתלם, והמטרה שלהם תהיה לא לאפשר לו להשתולל. נראה שהתקוות האלו קצת 
הישראלי-פלסטיני,  הסכסוך  בנושא  לישראל  יפריע  לא  וטראמפ  יתכן  מוקדמות. 
אבל להניח שהוא ייתן יד חופשית לישראל בכל דבר ועניין, זו הנחה מרחיקת לכת 

בשלב הזה".
 

מדיניות פנים: 
 

אחת ההבטחות של טראמפ היא ביטול הסכמי הסחר ויצירת תנאים טובים יותר 
עבור ארה"ב, טראמפ יכול להצליח בכך?

ארה"ב  בהן  המדינות  מול  הסחר  הסכמי  את  לפתוח  ינסה  "טראמפ  גלבוע: 
היא הצד המפסיד. הבעיה הגדולה שלו תהיה מול סין, משום שהגרעון המסחרי 
של ארה"ב מול סין הוא עצום לטובת סין, והוא גם גדל כל הזמן. קודם כל הוא 
יצטרך לפתור את העניין מול סין, אבל כבר עכשיו יש ככמה תוצאות מעניינות של 
המלחמה של טראמפ בעניין הזה. לדוגמה פורד רצו להעביר מפעל למקסיקו, אך 
חזרו בהם, בגלל שטראמפ הצהיר שיטיל מכסים על יבוא וימנע הטבות מכאלה 
מפעלים, כך שכבר עכשיו, למרות שהוא טרם התחיל לבצע משהו בעניין, חברות 

חוששות מהסכמי הסחר החדשים.
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חרדים מהאש
חרדים מהאש היום 

שאחרי

איך ינהג טראמפ ביחס לישראל ולשאר העולם, האם ישמור על קשר עם 
פוטין ומה יקרה להסכם הסחר עם סין, איזו אישיות יפגין בתפקיד נשיא 

ארה"ב ועד כמה הימין יכול לתלות בו תקוות?  חיים פרידלנדר שוחח עם 
המומחים וחזר עם תשובות מפורטות  וגם: הכירו את הממשל החדש – השר 
שחושב שיוסף הצדיק בנה את הפירמידות, ראש ה-CIA שביקר בישראל, שני 

השרים היהודים, הגנרלים ומתנגדי הסכם הגרעין  פרויקט מקיף ומיוחד

חיים פרידלנדר
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"אני חושב ששום דבר אצל טראמפ מתקבל כנתון", ממשיך 
גלבוע, "אין לי ספק שהוא ינסה לשפר את המצב לעומת מה 
שהוא היום. אם סין לא יסכימו לפתוח את הסכמי הסחר הוא 
יינקט בצעדים חד צדדים, הוא יטיל מכסות, קנסות ועוד, יש 

לו איך להפריע לאותן מדינות". 

בנושא תהיה  היכולת של טראמפ  כי  רוזנר משיב  מאידך, 
יותר  מוגבלת.  "הוא יצטרך תמיכה של הקונגרס, והקונגרס 
שמרני מהנשיא עצמו, כך שנראה שהקונגרס יכבול את ידו, 
הפוליטיקה,  של  הרגילים  הכוחות  לפעולה  שיכנסו  משום 

לוביסטים, יחצ"נים, תורמים, יחסי כוחות, דעת קהל".
ביטוי  לידי  טראמפ  של  הכלכלי  הניסיון  יבוא  כיצד 

בתפקידו?
"הניסיון הכלכלי שלו יבוא לידי ביטוי בסגנון העבודה שלו. 
טראמפ  שואף להכניס את המשא ומתן הכלכלי לדיפלומטיה 
הנהוג  הדיפלומטי-פוליטי  ומתן  המשא  לעומת  האמריקנית, 
  - מרוויחים  הצדדים  כל  עסקי  שבמו"מ  הוא  ההבדל  כיום.  
win-win situation, אבל במו"מ דיפלומטי-פוליטי קשה 
לייצר מצבים בהם כל הצדדים מרוויחים. הכיוון שלו לעשות 
הסכמי  את  לבטל  כלומר,  הדדית.  שלהם  שהתועלת  'דילים' 

הסחר הקיימים בהם רק הצד השני מרוויח וליצור הסכם חדש 
בו כל הצדדים מרוויחים, גם ארה"ב. 

ארה"ב  שגרירות  את  להעביר  התחייב  טראמפ  "לדוגמה, 
מתל אביב לירושלים, והוא יודע שיש לכך התנגדות ועשויים 
בואו  עסקי,  הוא  נוקט  הוא  בו  הפטנט  מחירים.  לכך  להיות 
בין  הפרדה  עושה  שטראמפ  היא  הפשרה  פשרה.  נעשה 
השגריר  אבל  אביב,  בתל  יישאר  הבניין  לשגריר.  השגרירות 

יגור ויעבוד בירושלים". 
תקוות  הרבה  תלו  ארה"ב  של  המובטלים  הפחם  כורי 

בנשיא החדש, יש להם למה להמשיך לקוות?
גלבוע: "מה שטראמפ יעשה שם זה לנסות לייצר לכורים 
המובטלים מקומות עבודה חדשים, הוא לא יצליח להחזיר את 
הגלגל אחורה ולפתוח את אותן מכרות שנסגרו, כפי שהכורים 
סידור עבודה  היא  לו מקווים. בכל מקרה, הבעיה  שהצביעו 
לכורים המובטלים, לא פתיחת המכרות מחדש. יתכן שהסכמי 
למפעלי  יגרמו  מסוימות  מדינות  מול  מחדש  שייפתחו  סחר 
יוכוונו  הללו  שהמפעלים  כך  לארה"ב,  לחזור  כבדה  תעשיה 

לאותן מדינות".
איך יהיה היחס של טראמפ לזיהום הסביבה, נושא שהיה 

חשוב לנשיא היוצא אובמה?

"טראמפ לא יתייחס ברצינות להסכם פריז, והוא גם מינה 
קובע  אקלים'",  ב'שינוי  מאמין  שלא  אדם  הסוכנות  לראש 
יש  לגמרי.  מזה  להתעלם  יוכל  לא  הוא  מקרה  "בכל  גלבוע. 
המון כוחות בממשל בארה"ב שיגבילו אותו ולא יאפשרו לו 
הוא  לפעולה.  כאן  תיכנס  העסקית  גישתו  אך  פעולה,  חופש 
תלוי  יכנס לשיקולים שהכול  לא  לגמרי, אך  יתעלם מזה  לא 
חדש  מפעל  לפתוח  יצטרך  אם  לדוגמה  הסביבה'.  ב'איכות 
ידאג לכך שהמפעל  שקצת מזהם הוא יפתח אותו, אך מנגד 
ינקוט בצעדים מסוימים שיבטיחו שמדובר בזיהום מינימלי".

אחת ההבטחות החוזרות ונשנות של טראמפ הייתה ביטול 
רפורמת הבריאות של אובמה - ה'אובמה קר'. אנחנו נראה 

את הנשיא החדש מצליח להחזיר את הגלגל?
 גלבוע: "טראמפ לא יחזיר את הגלגל אחורה, אלא יחזיר 
את הגלגל קדימה. מה שממשל אובמה עשה זה חצי עבודה. 
הבריאות,  במערכת  רפורמה  שיעשה  כך  על  מדבר  טראמפ 
מין ביטוח בריאות ממלכתי כמו בארץ. אובמה מנגד העניק 
ביטוח בריאות ל-30 מיליון אזרחים, אך הוא יקר מידי עבור 
רובם, אין תחרות. יתכן ויקראו לתכניתו של טראמפ 'הביטול 
שיתכן  אחרת,  רפורמה  יעשה  הוא  אבל  האובמה-קר',  של 

והתוצאות שלה יהיו יותר טובות".

גנרלים לצד אנשי עסקים, קרובי משפחה לצד בני מהגרים. 
מי אלה האנשים שינהלו את הממשל החדש בוושינגטון.

מייק פנס

תפקיד: סגן הנשיא
שעשוי  כמי  המומחים  מצביעים  עליו  האיש  הוא  פנס 
התקשורתית  הדמות  אומנם  טראמפ.  בממשל  החזק  להיות 
שלו היא קצת אנמית, אך זה בעיקר בגלל שהוא נמצא בצלו 
בבית  שנה  כ-12  שכיהן  עשיה,  באיש  מדובר  טראמפ.  של 
כולל מול  בכירי מפלגתו,  ולא חשש להתעמת עם  הנבחרים 
כל  כי  יצוין  לחובתו  זאת,  עם  הבן.  בוש  גו'רג'  דאז,  הנשיא 
90 הצעות החוק אותן הוא הגיש לא התקבלו כחקיקה. לאחר 
אינדיאנה במשך ארבע  כיהן כמושל  כהונתו בבית הנבחרים 
שנים, התכוון להתמודד לכהונה שניה, אך אז הוצע לו תפקיד 

סגן הנשיא. 

רקס טילרסון

תפקיד: מזכיר המדינה
מחוץ  שמגיע  באיש  מדובר  מפתיע,  מינוי  הוא  טירלסון 
חברת   כמנכ"ל  כיהן  האחרון  בעשור  הפוליטית.  למערכת 
האנרגיה "אקסון מובייל". בתפקידו יצר קשרים קרובים עם 
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ועם מנהיגים רבים בעולם הערבי. 
ומתן  המשא  לשולחן  העסקיים  קישוריו  את  יביא  טירלסון 
החוץ  מקשרי  הברית  ארצות  של  רווחיה  את  למקסם  וינסה 

שלה. 
 

ג'יימס מאטיס

תפקיד: שר ההגנה
"הכלב  מחבריו  רבים  ידי  על  שכונה  מי  מאטיס,  הגנרל 
המשוגע", השתחרר משירותו בצבא ארה"ב לפני כ-3 שנים, 
אז תיפקד כמפקד פיקוד מרכז של ארצות הברית. נחשב לגנרל 
ממשל  את  לבקר  היסס  ולא  רב,  עצמי  ביטחון  ולבעל  נועז 
אובמה על הסכם הגרעין עם איראן. בישראל החלו לחשוש 
ממנו, שכן הצהיר כי מבחינתו "תל אביב היא בירת ישראל" 

וכי "ההתנחלויות מהוות מכשול לשלום".

סטיבן מנוצ'ין

תפקיד: שר האוצר
של  לנשיאות  הבחירות  בקמפיין  הכספים  מנהל  מנוצ'ין,  
זקס",  "גולדמן  ההשקעות  בחברת  לשעבר  ושותף  טראמפ 
בארה"ב.  האוצר  שר  בתפקיד  היהודים  מורשת  את  ימשיך 
הכלכלית  המדיניות  במימוש  קריטי  תפקיד  ישחק  מנוצ'ין 
הסכמי  שינוי  נרחבים,  מסים  מקיצוצי   - טראמפ  שמציע 
הלאומיות.   בתשתיות  ענקית  והשקעה  בינלאומיים  סחר 
המיליארדר  של  לשעבר  שותפו  הוא  מנוצ'ין  מעניין,  פרט 

בנימין  הממשלה  ראש  של  ידידו  פאקר,  ג'יימס  האוסטרלי 
נתניהו ובנו יאיר.

ג'ף סשנס

תפקיד:  התובע הכללי
חבר  היה  האחרון,  בתפקידו  מאלבמה  סנאטור  סשנס, 
סשנס  בטראמפ.  פומבית  תמיכה  שהביע  הראשון  הסנאט 
שימש במשך שנים כתובע הכללי של אלבמה ואף מונה על 
אלא שמועמדתו  פדרלי,  לתפקיד של שופט  רייגן  רונלד  ידי 
נדחתה בשל אמירות גזעניות שיוחסו לו, אמירות עליהן טען 
כי הן נאמרו בצחוק. הוא נחשב לידיד ישראל והפציר רבות 
ישראלית  אנטי  החלטה  כל  על  וטו  להטיל  אובמה  בממשל 
הסכם  של  הקולניים  ממתנגדיו  לאחד  נחשב  בנוסף,  באו"ם. 

הגרעין עם איראן.

ריק פרי

תפקיד: שר האנרגיה
פרי כיהן כמושל טקסס ב-15 שנה האחרונות והיה הגורם 
המשמעותי לצמיחה הכלכלית של המדינה המדברית. בנוסף, 
מטעם  הנשיא  מועמד  תפקיד  על  פעמיים  להתמודד  ניסה 
המפלגה הרפובליקנית, כשהתמודדותו האחרונה הייתה מול 
טראמפ. פרי נחשב גם הוא לתומך ישראל, והצהיר בעבר כי 

יתמוך בתקיפה ישראלית באיראן.

ראיין זינקי

תפקיד: שר הפנים
זינקי, מפקד לשעבר ביחידת הקומנדו 'אריות היום' וחייל 
למשרד  מגיע  צבאיים,  מבצעים  באלפי  ניסיון  בעל  מעוטר 
הפנים מתפקידו האחרון כחבר קונגרס מטעם מדינת מונטנה. 
זינקי חובב טבע מושבע מחד, אך תומך פומבית בקידוחי נפט 
ובחיפושי גז על אדמות פדרליות. בתפקידו יהיה אחראי על 

ניהול האדמות ומאגרי המים הציבוריים של ארה"ב.

בן קרסון 

תפקיד: שר השיכון והפיתוח האורבני
קרסון אינו הפוליטיקאי הממוצע, מדובר בפרופסור ובמנתח 
שהיו  סיאמיים  תאומים  להפריד  שהצליח  והראשון  מוח, 
מחוברים בראשם. קרסון ביקר את תכנית הביטוח הרפואי של 
נאום אחד שנשא בנושא  והיה ממתנגדיה הקולניים.  אובמה 
בנוכחותו של הנשיא היוצא הוביל לכך ששמרנים רבים קראו 
בפריימריז  התמודד  קרסון  ואכן,  לנשיאות.  להתמודד  לו 
תמיכתו  את  מאוכזבות.  תוצאות  לאחר  פרש  אך  האחרונים, 
אדוק,  נוצרי  קרסון,  כראוי.  אותו  שתיגמל  לטראמפ,  העביר 
ביקר את יחסו של אובמה לישראל. בנוסף, טען בעבר שיוסף 
הוא זה שבנה את הפירמידות במצרים כדי לאחסן במקום מזון 

ולא כדי שישמשו כמבני קבורה.

וילבור רוס

תפקיד: שר המסחר
בכישוריו  נודע  לשעבר.  ובנקאי  אמריקאי  משקיע  הוא 
פחם,  פלדה,  כמו  בתעשיות  שכשלו  חברות  מחדש  לארגן 
מתמחה  הוא  וטקסטיל.  זרות  השקעות  טלקומוניקציה, 
יצטרך  רוס  במצוקה.  בעסקים  ובטיפול  ממונפות  ברכישות 
לממש את הבטחות הבחירות של טראמפ לכורים המובטלים 
המגזין  מיקם  שעבר  בחודש  החולדה'.  'חגורת  מדינות  של 
את  מעריך  כשהוא  המיליארדרים,  ברשימת  רוס  את  פורבס 

הונו בשווי נטו של 2.5 מיליארד דולר.

טום פרייס

תפקיד: שר הבריאות והשירותים החברתיים
פרייס, מנתח אורתופדיה לשעבר וחבר קונגרס רפובליקני 
לאובמה-קר  ההתנגדות  את  הוביל  ג'ורג'יה,  מדינת  מטעם 
בקונגרס וגרס כי היא אסון. אלא שפרייס, בניגוד לפוליטיקאים 
וליצור  אחרים, חקר במשך 6 שנים כיצד לבטל את התכנית 
רוצה  טראמפ  שאם  ספק  אין  יותר.  טובה  בריאותית  תכנית 

לבטל את תכניתו של אובמה זה האיש.  

בטסי דבוס

תפקיד: שרת החינוך
למען  ופעילה  פילנתרופית  כמיליארדרית  נודעת  דבוס 
קידום בתי ספר פרטיים בארה"ב. שימשה בעבר בתפקיד יו"ר 
המפלגה הרפובליקנית במישיגן. טראמפ תולה תקוות רבות 
החינוך  רפורמת  את  שתוביל  זו  שהיא  מקווה  והוא  בדבוס 
דבוס  של  המנהיגות  "תחת  אמר:  מינויה  עם  מתכנן.  שהוא 
ונשבור  האמריקנית,  החינוך  במערכת  רפורמה  נבצע  אנו 
כדי  מאחור  שלנו  הילדים  את  שמחזיקה  הביורוקרטיה  את 
לכל  פרטיים  ספר  ובתי  עולמית  ברמה  חינוך  לספק  שנוכל 

המשפחות".

איילין צ'או

תפקיד: שרת התחבורה
מלחמת  בעקבות  מטייוואן  משפחתה  עם  שנמלטה  צ'או, 
האזרחים הסינית, שימשה בתפקיד שרת העבודה בממשלו של 
ג'ורג' בוש הבן. בנוסף, שימשה בתפקיד ראש מנהל הספנות 
במשרד התחבורה בממשלו של רונלד רייגן, כך שהמשרד לא 
זר לה. פרט מעניין על צ'או, בעלה הוא הסנאטור מיץ מקונל, 

מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט.  

כל אנשי הנשיא
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אנדרו פאזדר

תפקיד: שר העבודה
המפעילה  רסטורונטס,  סי־קיי־אי  חברת  מנכ"ל  פאזדר, 
העבודה  תקנות  של  קולני  מתנגד  היה  מהיר,  מזון  רשתות 
ומעניק  קרובות מאמרים  לעתים  והוא מפרסם  הממשלתיות, 
גבוה  מינימום  שכר  כי  טוען  הוא  שבהם  לטלוויזיה  ראיונות 
את  לסגור  ייאלצו  שהבעלים  משום  בעובדים,  לפגוע  עלול 
בתי העסק שלהם. פרט נוסף, היה אחד מתורמיו הגדולים של 
טראמפ עוד לפני שניצח במרוץ הרפובליקני לנשיאות ארה"ב.

ג'ון קלי

תפקיד: שר להגנת המולדת
בתפקידו  טראמפ,  של  הממשל  בצוות  נוסף  גנרל  קלי, 
האחרון שימש בתפקיד פיקוד דרום של ארה"ב, כאשר תחת 
הוא  בגואנטנמו.  המעצר  מתקן  גם  השאר  בין  היה  אחריותו 
הנהוגות  הפרקטיקות  בנושא  אובמה  ממשל  עם  התעמת 
במתקן, ודחה את הטענה שאנשי המדינה האסלאמית מוציאים 
להורג בטקסיות את קורבנותיהם כשהם לבושים בכתום, על 
של  חריף  למתנגד  נחשב  במתקן.  העצורים  את  להזכיר  מנת 
שילוב נשים בתפקידי לחימה בחיל הנחתים. פרט נוסף, קלי 
הוא אב שכול, בנו הצעיר נהרג ב-2010 במהלך שירותו כקצין 

מארינס במלחמת אפגניסטן.

דיוויד שולקין

תפקיד: השר לענייני חיילים משוחררים
שולקין, כמו יהודי טוב, מימש את חלומה של אמו והפך 
מונה  והוא  בו  גם  נכנס  הפוליטי  החיידק  השנים  עם  לרופא. 
חיילים  לענייני  המחלקה  למזכיר  בריאות  לענייני  כסגן 
במשרד  מקיפה  רפורמה  בוצעה  כהונתו  במהלך  משוחררים. 
רפואי מעל  לטיפול  וכמות החיילים המשוחררים הממתינים 
בתפקיד  שימש  בנוסף  ל-600.  מ-57,000  קטנה  ימים  חודש 
הנשיא והמנכ"ל של בית החולים היהודי 'בית ישראל' שבניו 

יורק.
 

סקוט פרואיט

תפקיד: ראש הסוכנות הפדרלית להגנת הסביבה
ל"שינוי  הירוקים  בטענת  האיש שלא מאמין  הוא  פרואיט 
יש  הסביבה.  להגנת  האחראי  האיש  יהיה  הוא  האקלים" 
טראמפ.  בממשל  אנדרסטייטמנט  הכי  המינוי  שזה  שיאמרו 
בנוסף, נחשב פרואיט,  התובע הכללי באוקלהומה, כידיד של 
תעשיית הדלק ובעבר פעל נגד הסוכנות שבראשה הוא כעת 

יעמוד.

ניקי היילי

תפקיד: שגרירת ארה"ב באו"ם
היילי, מושלת דרום קרוליינה, תמלא את אחד התפקידים 
הרבה  התנגדותו  לפי  בפרט  טראמפ,  בממשל  המשמעותיים 
הודים,  למהגרים  בת  היילי,  באחרונה.  שהצהיר  כפי  לאו"ם 
הייתה למושלת הצעירה ביותר כשנבחרה בגיל 38 לתפקיד. 
ממשל  של  חריפה  מבקרת  הייתה  כי  לדעת  ישמחו  בישראל 
כשציינה  האיראנית,  הגרעין  לתכנית  ביחס  בפרט  אובמה, 
אותם  בינלאומיים  להסכמים  להגיע  הברית  ארצות  "על  כי 
יחגגו בישראל וימחו כלפיהם באיראן ולא להיפך". בתקופת 
שלטונה הייתה קרוליינה הדרומית הראשונה שהעבירה חוק 
ללא  עסקיים  גופים  עם  להתקשר  ציבורים  גופים  על  האוסר 
שהחוזה יכלול איסור על אותם גופים עסקיים להחרים ישויות 
את  לסכל  נועד  זה  חוק  עימם,  חופשי  סחר  יש  שלמדינה 

.BDS-פעילות ה

ריינס פרייבוס

תפקיד: ראש סגל הבית הלבן
פרייבוס נחשב לאחד מהאישים המקורבים לטראמפ לכל 
יהיה  הוא  בתפקידו  בהתאם,  תוגמל  והוא  הקמפיין  אורך 
האיש האחראי, מוציא ומביא של בית הנשיא. פרייבוס, עורך 
הרפובליקנית  המפלגה  יו"ר  בתפקיד  כיהן  במקצועו,  דין 
נשיא  היה  הוא  פרייבוס,  על  מעניין  נוסף  פרט  הלאומית. 

התזמורת הפילהרמונית של העיר קנושה שבויסקונסין.

מייקל פלין

תפקיד: היועץ לביטחון לאומי
הקמפיין,  אורך  לכל  טראמפ  של  הביטחוני  יועצו  פלין, 
בעבר שימש  בכיר.  יותר  קצת  בתפקיד  עצות  להשיא  ימשיך 
המודיעין  וכקצין  ארה"ב  של  הצבאית  הביון  סוכנות  כראש 
של פיקוד המרכז של ארה"ב. פלין נחשב למתנגד חריף של 
האסלאם ואף כינה את הדת האסלאמית כ"סרטן". הצהיר כי 
מוסרית  כי מבחינה  ואמר  שוות  אינו מאמין שכל התרבויות 
ומוסרי  אתי  מתורבת,  יותר  הרבה  שהמערב  חושב  הוא 

מ"המערכת שהאויב העיקרי שלנו רוצה לכפות עלינו".

מייק פומפיאו

CIA-תפקיד: ראש ה
קנזס, נחשב אף הוא  פומפיאו, חבר בית הנבחרים מטעם 
למתנגד של הסכם הגרעין עם איראן. טען כי מוסלמים צריכים 
לגנות פיגועים שנעשים בשם האיסלאם, ולא - הם "שותפים 
פוטנציאלים למתקפת הטרור". פומפיאו נחשב לתומך ישראל 

ואף ביקר כאן מספר פעמים. 

סטיב באנון

תפקיד: אסטרטג ראשי לנשיא ארה"ב
באנון, מנהל הקמפיין של טראמפ,  הוא המינוי הכי שנוי 
במחלוקת בצוות הממשל החדש. באנון מנהל אתר החדשות 
קבוצות  את  בעיקר  שמשמש  אתר  "ברייטבארט",  הלאומני 
הימין הקיצוניות בארה"ב, כך שנטען כי הוא עומד מאחורי 
רבה  ביקורת  גרר  מינויו  אלו.  במחנות  הגואה  האנטישמיות 
העני,  לדרום  המשפטי  המרכז  השמצה,  נגד  הליגה  מצד 
המשפטן  מנגד,  הברית.  אסלאם-ארצות  ליחסי  והמועצה 
היהודי-אמריקאי, פרופסור אלן דרשוביץ, אמר כי לא ראה כל 
עדות לאנטישמיות מצידו אישית. כמו כן, הליגה נגד השמצה 
בעצמה חזרה בה מהגינוי וטענה כי "איננו מודעים לאמירות 
אנטישמיות מבאנון עצמו ועובדים יהודים בברייטבארט הגנו 
עליו". בנוסף, שגריר ישראל בארצות הברית, רון דרמר, כינה 
טראמפ  ממשל  ועם  עמו  יעבוד  כי  ואמר  ישראל  ידיד  אותו 

בשיתוף פעולה מלא.

ג'ארד קושנר

תפקיד: יועץ מיוחד לנשיא ומתווך בין ישראל לפלסטינים
קושנר, חתנו היהודי של הנשיא ובעלים של חברת הנדל"ן 
בתקופת  הדיגיטלית  למדיה  אחראי  היה  נכסים",  "קושנר 
לו.  מקשיב  שטראמפ  היחיד  היועץ  שהוא  ונטען  הקמפיין 
נוספת במוסף העוסקת  תוכלו לקרוא עליו בהרחבה בכתבה 

ביהודים הבולטים בממשל טראמפ. 

קליאן קונווי

תפקיד: יועצת בכירה לנשיא
מנהלת קמפיין הבחירות של טראמפ, שהפכה בכך לאישה 
לנשיאות.  שנבחר  מועמד  של  קמפיין  שהובילה  הראשונה 
תחילה תמכה ביריבו של טראמפ טד קרוז, ואף מתחה ביקורת 
לקמפיין  הצטרפה  יולי  חודש  במהלך  אך  טראמפ,  על  רבה 

וצעדה עם טראמפ עד לניצחון.  

שון ספייסר

תפקיד: דובר הבית הלבן
ספייסר ישמש כפה של הנשיא, אם הוא צריך בכלל כזה, 
שימש בעברו כאסטרטג ראשי ומנהל התקשורת של הוועדה 
צי  של  המילואים  בכוחות  שירת  הלאומית.  הרפובליקנית 
מכללת  מטעם  לאומי  בביטחון  שני  תואר  ובעל  ארה"ב 

המלחמה של הצי. 
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אנשי   הנשיא
כמעט כולם כבר שמעו על חתנו של נשיא 

ארה"ב דונלד טראמפ, איש הנדל"ן היהודי ג'ארד 
קושנר שיכהן גם כיועצו הקרוב, אך מלבדו ישנם 

עוד מספר יהודים בתפקידי מפתח בממשל 
החדש, החל משר האוצר וכלה בכותב הנאומים 

 ארי קלמן עם פרופילים אישיים ליהודים 
שיקיפו את טראמפ והשקפותיהם הפוליטיות

קושנר בן ה-36, נשוי לביתו של הנשיא, איוונקה. בני הזוג צפויים להיות 
האנשים החזקים ביותר בבית הלבן בשנים הקרובות. 

קושנר נולד בניו ג'רזי למשפחה אורתודוקסית מודרנית, והוא בנו הבכור של 
צ'ארלס קושנר, טייקון נדל"ן בעברו. לקושנר אח בשם יהושע ושתי אחיות. 
לימודיו  את  ואח"כ המשיך  ג'רזי  בניו  תיכונית  בישיבה  בצעירותו  למד  הוא 
באוניברסיטאות יוקרתיות בארה"ב. את הקריירה העסקית החל בשנות ה-20 
לחייו, אחרי שאביו צ'ארלס קושנר נשפט ב-2004 לשנתיים מאסר - אז לקח 
והפך לבעל השליטה  בן 23 בלבד את המושכות לנכסי אביו  ג'ארד כשהוא 

בחברה המשפחתית.
גדולות  מהרכישות  כמה  העסקית  הקריירה  במהלך  לעצמו  רשם  קושנר 
יורק. תחילה, כבר ב-2006, הצטייד בעיתון ורכש ב-10  ניו  בהיסטוריה של 
מיליון דולר את ה'ניו יורק אובזרוור'. שנה אחר כך, ב-2007, הוביל רכישת 
זו  דולר.  מיליארד   1.8 תמורת  יורק  בניו  החמישית  בשדרה  משרדים  בניין 
הייתה הרכישה הגדולה ביותר עד אז של בניין בארצות הברית. ב-2015 רכש 
מ'אפריקה ישראל השקעות' 50% מבניין הטיימס סקוור ב-295 מיליון דולר.

ב-2009 נישא לאיונקה טראמפ, לאחר שעברה הליך גיור. כיום יש לבני הזוג 
שלושה ילדים והם מנהלים אורח חיים מסורתי, שומרים שבת ואוכלים כשר. 
באחד הראיונות של איוונקה היא סיפרה:  "הייתי בשלנית איומה, תמיד אהבתי 
לארח ולהזמין אנשים הביתה, אבל בדרך כלל הזמנתי אוכל. כשהתחתנתי עם 
ג׳ארד, החלטתי שזה משהו שאני רוצה ללמוד לעשות ולהקפיד על ארוחות 
יום שישי". בכל שבת הזוג מופיע בבית הכנסת המרכזי במנהטן. לפי דיווח 
במהלך הבחירות, נטען כי קושנר ורעייתו עוברים על מסריו של טראמפ לפני 
שהם מתפרסמים, וכי המסרים הבעייתיים היו תמיד במהלך סופי השבוע או 

בחגים - מאחר וקושנר ואשתו שמרו שבת ולא היו זמינים. 
בני הזוג ליוו את טראמפ לאורך כל הקמפיין הממושך, וקושנר היה האיש 
שעמד מאחורי הקלעים והוזכר שוב ושוב בתקשורת האמריקאית כאיש סודו 
של הנשיא טראמפ. השניים אף היו חברים בצוות המצומצם שהקים טראמפ, 

שתפקידו היה למנות את האנשים המתאימים לתפקידי מפתח בבית הלבן. 
בביקורו  לטראמפ  להצטרף  שהוזמן  היחיד  המשפחה  בן  היה  גם  קושנר 
פגישתו  בתיעוד  עסוקים  היו  התקשורת  שכלי  ובשעה  הלבן,  בבית  הראשון 

הראשונה של טראמפ עם הנשיא ברק אובמה, חמק קושנר לפגישה ארוכה 
עם דניס מקדאנה, ראש הסגל של אובמה, ונראה מטייל לצידו במדשאת הבית 

הלבן.
כבר במשך קמפיין הבחירות הזכיר טראמפ את חתנו מספר פעמים. "אני 
אוהב אותו והוא בחור מוכשר מאוד ופוליטיקאי מוכשר, למרות שהוא עוסק 
בנדל"ן אני חושב שהוא לא פחות טוב בפוליטיקה", אמר טראמפ. קושנר היה 
גם זה שהכין לטראמפ את הנאום שנשא בוועידת איפא"ק ומי שעמד מאחורי 
על  ובין השאר ההצהרה  כל הקמפיין,  לאורך  לישראל  המסרים של טראמפ 

העברת השגרירות האמריקאית לירושלים. 
במהלך הקמפיין, כאשר הופצו האשמות על אנטישמיות נגד טראמפ - יצא 
הללו  שהאישומים  שבבעלותו  בעיתון  וכתב  נדיר,  ודי  פומבי  באופן  קושנר 
ניצולי  סביו  את  ובין השאר  ביניהם,  את הקשר  הזכיר  הוא  מיסודם.  שגויים 
השואה. כמה מבני משפחתו מיהרו להביע את מחאתם ולבקש שלא ישתמש 

בזכר אבותיהם כדי ׳להרגיש טוב יותר עם עצמו׳.
על  ופרופילים  רוחב  כתבות  עשרות  פורסמו  בארה"ב  התקשורת  בכלי 
דמותו, כאשר מרביתם מדגישים את העובדה שמדובר ביהודי שומר שבת על 

כל המשתמע מכך.
יורק  עם מינויו לתפקיד החדש עזבו בני משפחת קושנר את משכנם בניו 
ורכשו דירה יוקרתית בוושינגטון, שם שיהיו קרובים לנשיא בבית הלבן. בני 
הזוג אף מצאו להם מקום חדש להתפלל, בבית הכנסת 'דה שול' של שליח 

חב"ד הרב לוי שם טוב, שממוקם כ5 דקות הליכה מביתם. 
בהקשר זה ראוי לציין כי קושנר מחזיק בקשרים הדוקים עם חב"ד, ויומיים 
בקראון  זצ"ל  מחב"ד  הרבי  בציון  בתפילה  מעתיר  נצפה  אף  הבחירות  לפני 
הייטס. אך הקשר לא מסתכם בזה ועל פי דיווחים, בין השנים 2003 ו-2013, 
תרמה הקרן המשפחתית של משפחת קושנר סך של 342,500 דולר למוסדות 
ופרויקטים שונים הקשורים בתנועת חב"ד. בין השאר, בשנת 2011 ו-2013, 
העבירו בני משפחת קושנר סך של 78 אלף דולר לאוהל הרבי מליובאוויטש. 
 150 הרווארד  באוניברסיטת  חב"ד  למרכז  המשפחתית  הקרן  תרמה  בנוסף, 
עם  המזוהה  למפעל  הקרן  של  ביותר  הגדולה  )התרומה  ב-2007  דולר  אלף 

חב"ד( ולאחר מכן עוד 3,600 דולר ב-2013.

התפקיד:

פרופיל:

יועץ בכיר לנשיא ושליח הנשיא למזרח התיכון 

ג'ארד קושנר

ארי קלמן
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אנשי   הנשיא

סטיבן מנוצ'ן, בן 52 ממוצא יהודי, 
שגדל  אמריקאי  עסקים  איש  הוא 
בניו יורק ורוב שנותיו עסק בבנקים. 
איליין  היהודים  להוריו  נולד  סטיבן 
היהודי  שמו  מנוצ'ין.  ורוברט  טרנר 
הוא מנוחין אך הוא אינו שומר כלל 

תורה ומצוות ואף התחתן עם אישה 

ממנה.  ילדים  שלושה  ולו  נוצרייה 

כמנהל  שימש  הקמפיין  במהלך 

הכספים ולאחר מכן מונה לכהן כשר 

האוצר בממשלו של טראמפ.

התפקיד:

פרופיל:

שר האוצר 

נולד   ,60 בן  גרינבלט,  דב  ג'ייסון 
שסיים  לאחר  יורק.  ניו  בקווינס,  וגדל 
למד  יוניברסיטי'  ב'ישיבה  לימודיו  את 
רשת  הקמת  של  במיזם  והחל  משפטים 
למכירת קפה בשדות התעופה, מיזם שלא 
הצליח בשל המתחרה הקשוח סטארבקס.

דין  כעורך  לעבודתו  חזר  גרינבלט 
המתמחה  ידועה  יורקית  ניו  בחברה 
עם  עבד  האחרונות  בשנים  בנדל"ן. 
הדין  עורכי  צוות  לראש  והפך  טראמפ 
של חברת טראמפ, על כל אגפיה. משרדו 
ובמהלך  יורק,  בניו  במגדל טראמפ  נמצא 
הבחירות הוא התמנה ליועצו של המועמד 
ספר  כתב  בעבר  ויהודים.  ישראל  לענייני 
בישראל,  המבקרות  למשפחות  הדרכה 
נוסע פעמים אחדות בשנה עם  אליה הוא 

משפחתו, אשתו הרופאה וששת ילדיהם.
יועץ  לטראמפ  היה  הקמפיין  במהלך 
הדין  עורך  ויהודים,  ישראל  לענייני  נוסף 
שגריר  לתפקיד  שמונה  פרידמן,  דיוויד 
עבדו  השניים  בישראל.  הברית  ארצות 
של  חתנו  קושנר,  ג'ארד  עם  בתיאום 

את  שליווה  זה  היה  פרידמן  טראמפ. 
איוונקה טראמפ בתהליך הגיור שלה, ואף 
נסע איתה לפני כמה שנים לישראל, כאשר 
ניסתה לקנות מלון בתל אביב שיישא את 
השם 'טראמפ', עסקה שבסופו של דבר לא 

יצאה אל הפועל.
במהלך  פעמים  כמה  אמר  גרינבלט 
שתי  בפתרון  תומך  הוא  כי  הקמפיין 
צריך  זה  אולם  עמים,  לשני  המדינות 
ולא  הצדדים  בין  ומתן  במשא  להיערך 
גורם  כל  או  האו"ם  ידי  על  בכפייה 
אמר  הוא  נשימה  באותה  אחר.  בינלאומי 
מכשול  מהוות  אינן  ההתנחלויות  כי  גם 

לשלום.
לדלג  גרינבלט  צפוי  החדש  בתפקידו 
למצוא  במטרה  לרמאללה  ירושלים  בין 
משא  של  לתחילתו  להביא  כלשהי  דרך 
ומתן, דבר שלא נראה כרגע באופק, אבל 
הוא מתכוון להשקיע בכך מאמצים רבים 
ולצאת לדרך זמן קצר לאחר השבעתו של 

טראמפ השבוע.

התפקיד:

פרופיל:

יועץ הנשיא למזרח התיכון 

ארי קלמן

למשפחה  נולד   ,61 בן  פרידמן, 
יהודית בכפריר וודמר שבלונג איילנד, 
ניו יורק. אביו, מוריס פרידמן, שימש 

כרב קהילה קונסרבטיבית מקומית.
משפטים  פרידמן  למד  בצעירותו 
לחבר  פרידמן  מונה   1982 ובשנת 
בניו  הדין  עורכי  בלשכת  הנהלה 
מעשירי  כמה  ייצג  דין  כעורך  יורק  
הנשיא  את  גם  בהם  הברית,  ארצות 
דונלד טראמפ. פרידמן משמש כנשיא 
בארצות  אל  בית  ישיבת  ידידי  ארגון 
מובהק  ימין  איש  נחשב  הוא  הברית, 
יעל  של  העדים  כאחד  שימש  ואף 

)איוונקה( טראמפ בחופתה.
פרידמן  שימש  הקמפיין  במהלך 
ישראל.  לענייני  טראמפ  של  כיועצו 
דיוויד נחשב אוהד מובהק של מדינת 
בישראל  ביקר  ולדבריו  ישראל, 

 30 במהלך  פעם  מ-100  למעלה 
השנים האחרונות.

כיפה  חובש  יהודי  הוא  פרידמן 
בר  שמחת  רהוטה.  עברית  ודובר 
המערבי  בכותל  נערכה  שלו  המצווה 
את  לפקוד  מרבה  הוא  היום  ועד 
בשכונת  בית  בבעלותו  שם  ירושלים, 
טלביה, אליו הוא מגיע בחגים יחד עם 

חמשת ילדיו ונכדיו.
על  טראמפ  אמר  הקמפיין  במהלך 
נאמן  ויועץ  חבר  "הוא  כי  פרידמן 
שלי. מערכת היחסים החזקה שלו עם 
למשימתו  היסודות  את  תבנה  ישראל 
למדינתנו,  נכס  ותהיה  הדיפלומטית 
בנות  בעודנו מחזקים את קשרינו עם 
במזרח  לשלום  ושואפים  בריתנו 

התיכון".

התפקיד:

פרופיל:

שגריר ארה"ב בישראל

בקמפיין של טראמפ ניתן למצוא עוד יהודים בולטים, 
וגם  הקמפיין  מנהל  כסגן  ששימש  גלסנר,  מיכאל  כמו 
בעבר  שימש  גם  גלסנר  היהודי.  הקול  על  אחראי  היה 

כיועצו של הנשיא בוש הבן. 
כמו כן ניתן למצוא את סטיבן מיילר, יהודי מקליפורניה 

ומי שכתב את רוב נאומיו של הנשיא במהלך הקמפיין. 
זה  והוא  בכיר  כיועץ  טראמפ  עם  להמשיך  צפוי  הוא 

שכתב את הנאום שיישא טראמפ בהשבעתו.
יהודי בן 34 שמשפחתו ממוצא  בוריס אפשטיין,  גם 
צוות  כדובר  ששימש  הנשיא  מיועצי  אחד  היה  רוסי, 

ההשבעה של הנשיא וימשיך לעבוד בדוברות הנשיא.
הראשון  יהיה  טראמפ  של  ממשלו  כי  נראה  ככלל, 
מכרעת  מעורבות  תהיה  ליהודים  בו  ארה"ב  בתולדות 
על הצעדים הקשורים  בדגש  ושעל,  צעד  כל  על  כמעט 

לישראל וליחסיה עם ארה"ב והפלסטינים.

דיוויד פרידמן

דב גרינבלאט

סטיבן מנוצ'ן

יהודים נוספים:
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44 נשיאים כיהנו מאז ההכרזה על עצמאות ארצות הברית - מג'ורג' וושינגטון 
ועד ברק אובמה  שמעון ליברטי מגיש את רשימת הנשיאים, אורך כהונתם 
והאירועים הבולטים והמעניינים בתקופת נשיאותם  מי כיהן הכי הרבה זמן, 

איזה נשיא לא נבחר מעולם בבחירות, מה היו קשרי המשפחה ביניהם, מי נרצח ומי 
התפטר, ולאיזו מפלגה השתייך כל אחד?  וגם: היחס לישראל מאז הקמתה

שמעון ליברטי
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חרדים מהאש
חרדים מהאש

44 נשיאים כיהנו מאז ההכרזה על עצמאות ארצות הברית - מג'ורג' וושינגטון 
ועד ברק אובמה  שמעון ליברטי מגיש את רשימת הנשיאים, אורך כהונתם 
והאירועים הבולטים והמעניינים בתקופת נשיאותם  מי כיהן הכי הרבה זמן, 

איזה נשיא לא נבחר מעולם בבחירות, מה היו קשרי המשפחה ביניהם, מי נרצח ומי 
התפטר, ולאיזו מפלגה השתייך כל אחד?  וגם: היחס לישראל מאז הקמתה

1. ג'ורג' וושינגטון 

תקופת כהונה: כ-8 שנים, 30 באפריל 1789 - 3 במרץ 1797. 
מפלגה: ללא שיוך

עוד קצת: כונה "אבי האומה", עמד בראש הצבא הקונטיננטלי שמרד בבריטים במלחמת 
העצמאות של ארה"ב, היה הנשיא היחיד שנבחר פה אחד גם בכהונתו הראשונה וגם בשנייה. 
דמותו הונצחה בשטר הדולר ובמטבע הרבע דולר. עיר הבירה של ארה"ב – וושינגטון די.סי. 

נקראת על שמו, וכן המדינה וושינגטון. 

2. ג'ון אדמס

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1797 – 3 במרץ 1801. 
מפלגה: הפדרליסטית. 

עוד קצת: אדמס היה הראשון שנבחר בבחירות מפלגתיות, והיחיד שנבחר מטעם "המפלגה 
הפדרליסטית". ספג מתקפה גם מתוך מפלגתו וגם מחוצה לה מהרפובליקנים. כיהן כסגנו של 

ג'ורג' וושינגטון. 

3. תומס ג'פרסון 

תקופת כהונה: 8 שנים, 4 במרץ 1801 – 3 במרץ 1809. 
מפלגה: הדמוקרטית-רפובליקנית. 

עוד קצת: מהאבות המייסדים של ארה"ב ומנסח החוקה. הקים את המפלגה הרפובליקנית 
הראשון  והיה  וושינגטון  בממשל  המדינה  כמזכיר  כיהן  בנוסף  אדמס.  של  כסגנו  וכיהן 

שהתגורר בבית הלבן. דמותו הונצחה בשטר השני דולר. 

4. ג'יימס מדיסון

תקופת כהונה: 8 שנים, 4 במרץ 1809 – 3 במרץ 1817. 
מפלגה: הדמוקרטית - רפובליקנית. 

עוד קצת: ממנסחי החוקה ומגילת זכויות האדם של ארה"ב וממקימי המפלגה הרפובליקנית. 
כיהן כמזכיר המדינה בממשל ג'פרסון. בתקופתו יצאה ארה"ב למלחמת 1812 נגד בריטניה, 

במהלכה גם נשרף הבית הלבן. 

5. ג'יימס מונרו 

תקופת כהונה: 8 שנים, 4 במרץ 1817 – 3 במרץ 1825. 
מפלגה: הדמוקרטית – רפובליקנית. 

וכמזכיר  וירג'יניה  כמושל  כיהן  המייסדים",  "האבות  מדור  הנשיאים  אחרון  קצת:  עוד 
"אירופה  שעיקרה  מונרו"  "דוקטרינת  את  טבע  מדיסון.  בממשל  המלחמה  ומזכיר  המדינה 
ומנגד  באירופה,  במלחמות  תתערב  לא  ארה"ב  ולפיה  לאמריקאים",  אמריקה  לאירופאים, 

אירופה לא תקים מושבות באמריקה. 

6. ג'ון קווינסי אדמס

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1825 – 3 במרץ 1829. 
מפלגה: הדמוקרטית – רפובליקנית. 

עוד קצת: בנו של הנשיא השני ג'ון אדמס. כיהן כשגריר ברוסיה ואנגליה וכמזכיר המדינה 
בממשל מונרו. למרות שיריבו אנדרו ג'קסון זכה ביותר קולות ואלקטורים ממנו, מאחר ואף 
אחד מהמועמדים לא זכה ברוב, הבחירה עברה לקונגרס שבחר באדמס, בשל "דיל" עם דובר 
מעמד,  החזיקה  שלא  רפובליקנית,  הלאומית  המפלגה  את  הקים  קליי.  הנרי  הנבחרים  בית 

ואחרי הנשיאות נבחר כחבר הקונגרס. 

7. אנדרו ג'קסון

תקופת כהונה: 8 שנים, 4 במרץ 1829 – 3 במרץ 1837.
מפלגה: דמוקרטית. 

עוד קצת: לאחר שהפסיד בבחירות לג'ון קווינסי אדמס, הקים את המפלגה הדמוקרטית 
וניצח בבחירות שלאחר מכן. ב-1835 עבר ניסיון התנקשות שלא צלח, והוא בעצמו הכה עד 

אובדן הכרה את המתנקש. 

8. מרטין ואן ביורן

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1837 – 4 במרץ 1841. 
מפלגה: דמוקרטית. 

היה  בממשלו.  המדינה  וכמזכיר  ג'קסון  הנשיא  כסגן  יורק,  ניו  כמושל  כיהן  קצת:  עוד 
ממקימי המפלגה הדמוקרטית. ניסה להתמודד שוב על הנשיאות, אך כשל. 

9. ויליאם הנרי הריסון

תקופת כהונה: 31 יום, 4 במרץ 1841 – 4 באפריל 1841. 
מפלגה: הוויגית. 

ירש  וסגנו  יום לאחר השבעתו מת  עוד קצת: הנשיא שכהונתו הייתה הקצרה ביותר, 31 
אותו. נבחר בגיל 68 ובמשך 140 שנה נחשב לנשיא המבוגר ביותר, עד בחירתו של רונלד 

רייגן. 

10. ג'ון טיילר

תקופת כהונה: כ-4 שנים, 6 באפריל 1841 – 3 במרץ 1845. 
מפלגה: הוויגית. 

עוד קצת: היה סגנו של הריסון והושבע לנשיא לאחר שהריסון מת. יריביו סירבו להכיר 
בו כנשיא וכינו אותו "הוד תאונתו". הוא אף הנשיא הראשון שהקונגרס ניסה להדיח אותו. 

11. ג'יימס נוקס פולק

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1845 – 3 במרץ 1849.
מפלגה: דמוקרטית.

עוד קצת: כיהן כמושל טנסי וכיו"ר הקונגרס, אך יחד עם זאת נחשב בבחירות למתמודד 
אפור, מאחר ולא כיהן בתפקידים בכירים קודם לכן. כבר בבחירות הכריז שיכהן רק 4 שנים 

וזמן קצר לאחר פרישתו מת. פתח במלחמת ארה"ב – מקסיקו. 

הבית הלבן
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12. זאכרי טיילור

תקופת כהונה: שנה ו-18 
 1849 במרץ   5 שבועות, 

– 9 ביולי 1850. 
מפלגה: הוויגית. 

גנרל  היה  קצת:  עוד 
כי  הכריז  ארה"ב.  בצבא 
ועצמאי,  מפלגתי  על  הוא 
אם כי התמודד מטעם המפלגה 
מת  בחירתו  לאחר  כשנה  הוויגית. 

כתוצאה מסיבוך בזיהום במעיו. 

13. מילרד פילמור

תקופת כהונה: כשנתיים וחצי, 10 ביולי 1850 – 3 במרץ 
 .1853

מפלגה: הוויגית. 
הפך  מותו  ולאחר  טיילור,  של  כסגנו  כיהן  קצת:  עוד 
"המפלגה  של  לנשיאות  מועמד  היה  שנים  לאחר  לנשיא. 
שלא  היום  עד  האחרון  הנשיא  והוא  וכשל,  האמריקאית" 
בארה"ב,  הגדולות  המפלגות  משתי  אחת  מטעם  כיהן 

הרפובליקנית או הדמוקרטית. 

14. פרנקלין פירס

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1853 – 3 במרץ 1857. 
מפלגה: דמוקרטית. 

עוד קצת: הוצע כמועמד פשרה שאיחד את הדמוקרטים. 
המשבר הגדול בכהונתו היה "חוק קנזס-נברסקה", שהגדיר 
מחדש את נושא העבדות, וגרם לפגיעה בפופולאריות שלו, 
מה שהוביל לכך שלא נבחר בשנית כמועמד הדמוקרטים 
לנשיאות. חודשים לפני שהושבע, נדרס בנו בן ה-11 למוות 

בתאונת רכבת מול עיניו. 

15. ג'יימס ביוקנן

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1857 – 3 במרץ 1861
מפלגה: דמוקרטית. 

וכמזכיר  ובריטניה  ברוסיה  כשגריר  כיהן  קצת:  עוד 
פרישת  החלה  כהונתו  בשלהי  פולק.  בממשל  המדינה 
המפלגה  גם  העבדות.  סוגיית  רקע  על  הדרום,  מדינות 
לאחד  נחשב  והוא  הנהגתו  תחת  התפצלה  הדמוקרטית 

הנשיאים היותר גרועים. 

16. אברהם לינקולן

תקופת כהונה: 4 שנים ו-6 שבועות, 4 במרץ 1861 – 15 
באפריל 1865

מפלגה: רפובליקנית. 
המפלגה  מטעם  שנבחר  הראשון  הנשיא  קצת:  עוד 
על  הדרום  מדינות  הודיעו  השבעתו  קודם  הרפובליקנית, 
הוביל  לינקולן  האזרחים.  למלחמת  שהוביל  מה  פרישתן, 
התיקון  את  והעביר  הדרום  לכניעת  עד  מדינות הצפון  את 
קצר  זמן  ארה"ב.  בכל  העבדות  את  המבטל  לחוקה  ה-13 
לאחר השבעתו בשנית, נורה בראשו על ידי מתנקש וכעבור 

יום מת. 

17. אנדרו ג'ונסון

תקופת כהונה: 3 שנים ו-46 שבועות, 15 באפריל 1865 
– 3 במרץ 1869

מפלגה: דמוקרטית. 
עוד קצת: ג'ונסון היה דמוקרט וכיהן כסגנו של לינקולן 
ולאחר  מועמדותו,  סביב  משותפת  תמיכה  לגבש  בניסיון 
את  יישם  בכהונתו  לנשיא.  הושבע  לינקולן  של  הירצחו 
תכנית השיקום למדינות הדרום לאחר המלחמה. הסתכסך 
עם הקונגרס שנשלט בידי הרפובליקנים שאף ניסו להדיחו, 
לאחר שפיטר בעלי תפקידים שונים והטיל וטו על חוקים. 

18. יוליסס סימפסון גרנט

תקופת כהונה: 8 שנים, 4 במרץ 1869 – 3 במרץ 1877. 
מפלגה: רפובליקנית. 

האיחוד",  "צבא  של  הכללי  כמפקד  כיהן  קצת:  עוד 
יישום  במלחמה עם מדינות הקונפדרציה. היה אחראי על 
פשתה  בכהונתו  ג'ונסון.  עם  והתעמת  השיקום  תכנית 

השחיתות בממשל האמריקני. 

19. רתרפורד בירצ'רד הייז

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1877 – 4 במרץ 1881
מפלגה: רפובליקנית. 

שנויות  בבחירות  נבחר  אוהיו.  כמושל  כיהן  קצת:  עוד 

שזכה  הדמוקרטי,  יריבו  עם  צמוד  קרב  לאחר  במחלוקת, 
לו  העניקה  מפלגתית  דו  ועדה  אך  האלקטורים,  במרבית 
את 20 האלקטורים שהיו שנויים במחלוקת בעקבות טענות 

לזיופים ובכך נבחר לנשיאות. 

20: ג'יימס גריפלד

תקופת כהונה: 28 שבועות ו-4 ימים, 4 במרץ 1881 – 19 
בספטמבר 1881

מפלגה: רפובליקנית.
לאחר  חודשים,  מ-4  פחות  כנשיא  כיהן  קצת:  עוד 
יום  כ-80  גיטו, במשך  צ'ארלס  בידי מתנקש בשם  שנורה 
שכב בבית החולים, כשהרופאים לא מצליחים למצוא את 
מהתקף  כתוצאה  שמת  עד  לריאותיו,  סמוך  שחדר  הקליע 

לב והרעלת דם.

21: צ'סטר ארתור

בספטמבר   20 שבועות,  ו-23  שנים   3 כהונה:  תקופת 
1881 – 3 במרץ 1885

מפלגה: רפובליקנית
עוד קצת: כיהן כסגנו של גריפלד, לאחר שמונה לתפקיד 
הושבע  הראשון  של  רציחתו  לאחר  אותו.  "לאזן"  בכדי 

לנשיא, התמודד שוב על מועמדות לנשיאות, אך הפסיד. 

22: גרובר קליבלנד

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1885 – 4 במרץ 1889
מפלגה: דמוקרטית

לשתי  שנבחר  היחיד  הנשיא  הוא  קליבלנד  קצת:  עוד 
כהונות לא רצופות. בכהונתו הראשונה נאבק מול קונגרס 

לעומתי והטיל ווטו על מאות חוקים. 

23: בנג'מין הריסון

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1889 – 4 במרץ 1893
מפלגה: רפובליקנית

הנרי  ויליאם  התשיעי,  הנשיא  של  נכדו  היה  קצת:  עוד 
חוץ  במדיניות  ידוע  היה  הסנאט.  כחבר  כיהן  הריסון. 

מתערבת ולא בדלנית כקודמיו וניסה לספח את הוואי. 

24: גרובר קליבלנד

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1893 – 4 במרץ 1897
מפלגה: דמוקרטית

לאזרח  הפך   ,1888 בבחירות  שכשל  לאחר  קצת:  עוד 
פרטי ושב לעריכת דין. בבחירות 1992 התמודד שוב מול 
ועבר בחשאי  וניצח. במהלך הכהונה חלה בסרטן  הריסון 

ניתוח שהוסווה בשייט. 

25: ויליאם מקינלי

תקופת כהונה:  4 שנים ו-27 שבועות, 4 במרץ 1897 – 
14 בספטמבר 1901

מפלגה: רפובליקנית. 
אוהיו. בכהונתו פרצה מלחמת  כיהן כמושל  עוד קצת: 
וסופחה  והפיליפינים  ארה"ב  מלחמת  ספרד,   – ארה"ב 
ב-6  כך  אחר  קצר  זמן  אך  שנייה,  לכהונה  נבחר  אוהיו. 
צ'וגלוש  ליאון  האנרכיסט  בידי  נורה   1901 בספטמבר 

וכעבור 8 ימים מת, וסגנו תאודור רוזוולט החליף אותו. 

26: תאודור רוזוולט

בספטמבר   14 שבועות,  ו-24  שנים   7 כהונה:  תקופת 
1901 – 3 במרץ 1909. 

מפלגה: רפובליקנית. 
נרצח,  שמקינלי  לאחר  לתפקיד  הושבע  קצת:  עוד 
כשהיה בן 42 והוא הנשיא הצעיר ביותר עד היום. נחשב 
לאחד הנשיאים הטובים שהיו לארה"ב, ובמלחמת העולם 
נובל  בפרס  זכה  במלחמה.  בהתערבות  תמך  הראשונה 
לשלום. לאחר כהונתו השנייה, ניסה להתמודד שוב והקים 
את המפלגה הפרוגרסיבית אך כשל. עבר ניסיון התנקשות 

ושרד. 

27: ויליאם הווארד טאפט

 תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1909 – 4 במרץ 1913
מפלגה: רפובליקנית. 

בית  לנשיא  מונה  בבחירות,  שהפסיד  אחרי  קצת:  עוד 
המשפט העליון והיה האדם היחיד שכיהן בשני התפקידים. 

28: וודרו וילסון

תקופת כהונה:  8 שנים, 4 במרץ 1913 – 4 במרץ 1921
מפלגה: דמוקרטית. 

עוד קצת: כיהן כמושל ניו ג'רזי. בכהונתו הכריזה ארה"ב 
מלחמה על גרמניה והשתתפה במלחמת העולם הראשונה. 
הוא היה ממובילי הסכם השלום וזכה בפרס נובל לשלום. 
בנוסף בכהונתו עבר "חוק היובש", שאסר מכירת משקאות 

אלכוהוליים והחוק שאפשר לנשים להצביע. 

29: וורן גמליאל הרדינג

תקופת כהונה: שנתיים ו-21 שבועות, 4 במרץ 1921 – 2 
באוגוסט 1923

מפלגה: רפובליקנית. 
נחשפו  מותו  לאחר  כהונתו.  במהלך  מת  קצת:  עוד 
הממשל.  בכירי  ידי  על  שבוצעו  רבות  שחיתות  פרשיות 
הצליח להביא את המעצמות להסכם הגבלת החימוש לאחר 

מלחמת העולם. 

30: ג'ון קלווין קולידג'

תקופת כהונה: 5 שנים ו-30 שבועות,  3 באוגוסט 1923 
– 3 במרץ 1929. 

מפלגה: רפובליקנית. 
עוד קצת: כיהן כמושל מסצ'וסטס. לאחר מותו הפתאומי 
של הרדינג, הושבע לנשיא באישון ליל בבית הוריו על ידי 
ובכהונתו  ברדיו,  שהשתמש  הראשון  לנשיא  נחשב  אביו. 
הטבע  לאסון  שנחשב  מיסיסיפי,  בנהר  השיטפון  אירע 

הגדול ביותר בארה"ב עד הסופה קתרינה. 

31. הרברט קלרק הובר

תקופת כהונה: 4 שנים, 4 במרץ 1929 – 3 במרץ 1933
מפלגה: רפובליקנית

למפלגה  השתייך  המסחר.  כמזכיר  שימש  קצת:  עוד 
הפרוגרסיבית. בכהונתו פרץ השפל הכלכלי הגדול. 

32. פרנקלין דלאנו רוזוולט

12 באפריל  4 במרץ 1933 –  12 שנים,  תקופת כהונה: 
1945

מפלגה: דמוקרטית
רצופות,  כהונות  ל-4  שנבחר  היחיד  הנשיא  קצת:  עוד 
מה שהביא לשינוי החוקה, ומעתה יכול לנשיא להיבחר רק 
לשתי קדנציות. הוביל את תכנית ה"ניו דיל" להתמודדות 
קואליציית  ואת  ארה"ב  את  הוביל  הכלכלי.  השפל  עם 
בנות הברית במלחמת העולם השנייה והקים את "פרויקט 
לאחר  קצר  זמן  הגרעינית האמריקנית.  – הפצצה  מנהטן" 

שנבחר לכהונה רביעית – מת משטף דם. 

33: הארי טרומן

תקופת כהונה: 7 שנים ו-40 שבועות, 12 באפריל 1945 
– 20 בינואר 1953

מפלגה: דמוקרטית
עוד קצת: כיהן כסגנו של רוזוולט ולאחר מותו הושבע 
הנאצים,  על  לניצחון  הברית  בנות  את  הוביל  לנשיאות. 
והורה על הטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה ונגאסקי. 
יחס לישראל: הכיר בישראל דקות ספורות לאחר הקמתה 

והיה המנהיג הזר הראשון שעשה זאת. 

34. דווייט אייזנהאואר

בינואר  בינואר 1953 – 20  8 שנים, 20  תקופת כהונה: 
1961

מפלגה: רפובליקנית
עוד קצת: כיהן כמפקד העליון של כוחות בעלות הברית 
המבצעים  וממובילי  השנייה  העולם  במלחמת  באירופה 
הצבאיים הגדולים, וכן כמפקד הראשון של נאט"ו. טבע את 
"דוקטרינת אייזנהאואר", הקובעת כי ארה"ב תבוא לעזרת 

כל מדינה במזרח התיכון מפני השתלטות קומוניסטית. 
לרעה.  לישראל  היחס  השתנה  בתקופתו  לישראל:  יחס 
לנסיגת  שהובילה  המועצות  ברית  לדרישת  הצטרף  הוא 
ישראל מסואץ, ולטענת דיפלומטים התחרט על כך מאוחר 

יותר. 

35. ג'ון פיצ'גרלד קנדי

תקופת כהונה: שנתיים ו-43 שבועות, 20 בינואר 1961 
– 22 בנובמבר 1963

מפלגה: דמוקרטית
עוד קצת: בכהונתו הקצרה פרץ משבר "מפרץ החזירים" 
פידל  משטר  את  להפיל  ארה"ב  של  כושל  ניסיון  שכלל 
הציבו  כשהרוסים  בקובה,  הטילים  ומשבר  בקובה  קסטרו 
סף  על  היה  והעולם  ארה"ב,  חופי  על  גרעיניים  טילים 
מלחמת עולם גרעינית. ב-22  בנובמבר 1963, נורה על ידי 
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המתנקש לי הרווי אוסוולד ונרצח. 
יחס לישראל: היה ידידותי לישראל, ביטל את אמברגו 
לארה"ב.  ישראל  בין  הביטחוניים  בקשרים  והחל  הנשק, 

בתקופתו נבנה הכור הגרעיני בדימונה. 

36. לינדון ג'ונסון

תקופת כהונה: 5 שנים ו-8 שבועות, 22 בנובמבר 1963 
– 20 בינואר 1969

מפלגה: דמוקרטית
אחרי  לנשיא  והושבע  קנדי  של  כסגנו  כיהן  קצת:  עוד 
שנרצח במטוס הנשיאותי ה"אייר פורס 1". העביר את חוק 
ההפרדה  את  שביטלו  ההצבעה  זכות  וחוק  האזרח  זכויות 
וייטנאם.  מלחמת  נגד  הביקורת  גברה  בכהונתו  הגזענית. 
האדם  זכויות  תנועת  מנהיג  נרצחו  כהונתו  בשלהי  בנוסף 
רוברט  לנשיאות  הדמוקרטי  והמועמד  קינג  לוטר  מרתין 

קנדי. 
נושאת  שיגר  הימים  ששת  במלחמת  לישראל:  יחס 
מטוסים לעבר המזרח התיכון בכדי לסייע לישראל. לאחר 
המלחמה לא כפה על ישראל נסיגה, אך תמך בהחלטה 242 

של האו"ם שקיבעה את קווי 67' כגבולותיה של ישראל. 

37. ריצ'רד ניקסון

תקופת כהונה: 5 שנים ו-28 שבועות,  20 בינואר 1969 
– 9 באוגוסט 1974

מפלגה: רפובליקנית
עוד קצת: היה הנשיא היחיד שהתפטר במהלך כהונתו, 
ימים ספורים לפני שהודח. כהונתו עומדת בסימן "פרשת 
למטה  להאזין  הורה  כי  נחשף  שבמסגרתה  ווטרגייט", 
אירועים  בשרשרת  הסתבך  והוא  הדמוקרטית,  המפלגה 

והדלפות. 
יחס לישראל: תמך בישראל במלחמת יום כיפור ושיגר 
משלחת אווירית של סיוע. היה הנשיא האמריקני הראשון 

שביקר בארץ. 

38. ג'רלד פורד

תקופת כהונה: שנתיים ו-23 שבועות, 9 באוגוסט 1974 
– 20 בינואר 1977

מפלגה: רפובליקנית
כה  עד  היחיד  והיה  ניקסון,  של  כסגנו  כיהן  קצת:  עוד 
הנשיא  וממילא  כלליות,  בבחירות  לא  לתפקיד  שנבחר 
היחיד שכיהן ללא שנבחר לנשיא או לסגן נשיא. שרד שתי 
ניסיונות התנקשות. העניק חנינה מלאה לקודמו ניקסון על 

פרשת ווטרגייט. 
יחס לישראל: לא נמנה על ידידי ישראל, מי שקיבל לידיו 
הנרי  מזכיר המדינה שלו  היה  את הטיפול במזרח התיכון 

קיסינג'ר שהוביל את הסכם הביניים בין ישראל למצרים. 

39. ג'ימי קרטר

בינואר  בינואר 1977 – 20  4 שנים, 20  תקופת כהונה: 

 1981
מפלגה: דמוקרטית. 

ועלה  באיראן  השאה  משטר  נפל  בכהונתו  קצת:  עוד 
בני  משטר האייתוללות של חומייני, מה שהוביל למשבר 
הערובה, כשקיצונים צרו על שגרירות ארה"ב בטהרן. בני 
האחרון  ביום  בבחירות  שהפסיד  לאחר  שוחררו  הערובה 
לכהונתו הרשמית. ברית המועצות פלשה לאפגניסטן. זכה 

בפרס נובל לשלום לאחר כהונתו. 
יחס לישראל: הוביל להסכם השלום בין ישראל למצרים 
בוועידת קמפ דייויד עם מנחם בגין ואנואר סאדאת. אמר 
כי ההתנחלויות מהוות מכשול לשלום ונחשב לנשיא עוין. 

40. רונלד וילסון רייגן

תקופת כהונה: 8 שנים,  20 בינואר 1981 – 20 בינואר 
.1989

מפלגה: רפובליקנית
עוד קצת: הושבע בגיל 69 והיה הנשיא המבוגר ביותר, 
עד שדונלד טראמפ שבר את השיא. נורה בניסיון התנקשות 
שהולידה  האסטרטגית"  ההגנה  "יוזמת  את  הוביל  ושרד. 
את תכנית מלחמת הכוכבים, שלא יצאה לפועל, אך שינתה 
לקריסת  שהובילה  הטוענים  ויש  הקרה  המלחמה  פני  את 

ברית המועצות. 
ישראל,  אוהד  לנשיא  נחשב  אחד  מצד  לישראל:  יחס 
אסירי  תמך במאבק  והכלכלי,  הצבאי  הסיוע  את  שהרחיב 
נתן שרנסקי. מנגד,  והביא לשחרור  ציון בברית המועצות 
הכריז כי לא יקומו עוד התנחלויות, הכיר באש"ף כמייצג 
בעיראק  הכור  הפצצת  על  ישראל  את  וביקר  הפלסטינים 

וטבח סברה ושתילה. 

41. ג'ורג' הרברט ווקר בוש

בינואר  בינואר 1989 – 20  4 שנים, 20  תקופת כהונה: 
1993

מפלגה: רפובליקנית
המפלגה  יו"ר  באו"ם,  ארה"ב  כשגריר  כיהן  קצת:  עוד 
חומת  נפלה  בכהונתו,  רייגן.  של  וכסגנו  הרפובליקנית 
הקרה.  המלחמה  והסתיימה  המועצות  ברית  קרסה  ברלין, 
המפרץ  מלחמת  ואת  לפנמה  הפלישה  את  הוביל  הוא 

הראשונה. 
התנהל  שמיר  לממשלת  בוש  ממשל  בין  לישראל:  יחס 
ניסה  ג'יימס בייקר  סכסוך ארוך, ומזכיר המדינה של בוש 
פעם אחר פעם להוביל למו"מ בין ישראל והפלסטינים עד 
שהתייאש. בוש סירב להעביר את כספי הערבויות לישראל, 
ונשא את הנאום הנחשב לקשה ביותר נגד השדולה הפרו 

ישראלית "אייפאק". 

42. ביל קלינטון

בינואר  בינואר 1993 – 20  8 שנים, 20  תקופת כהונה: 
2001

מפלגה: דמוקרטית

לנשיא  נחשב  ארקנסו.  מדינת  כמושל  כיהן  קצת:  עוד 
בכהונתו  כלכלית.  יציבות  על  ששמר  ושמרן,  פופולארי 
אך  לשקר,  נשבע  השאר  בין  בה  בפרשה  הסתבך  השנייה 
צלח את הניסיון להדחתו. הוא בעלה של הילרי קלינטון, 

המועמדת הדמוקרטית לנשיאות ב-2016 שהפסידה. 
הישראלי  השמאל  על  לאהוד  נחשב  לישראל:  יחס 
בראשית  פלסטיני.  הישראלי  בסכסוך  מאוד  ולמעורב 
כהונתו נחתם הסכם אוסלו, ואחר כך הסכם השלום עם ירדן 
והסכם וואי. כינס את ועידת קמפ דייוויד השנייה עם אהוד 
ברק ויאסר עראפת שכשלה. זכור בהספדו על רה"מ שנרצח 

יצחק רבין ז"ל, כשאמר "שלום, חבר". 

43. ג'ורג' ווקר בוש

בינואר  בינואר 2001 – 20  8 שנים, 20  תקופת כהונה: 
2009

מפלגה: רפובליקנית.
עוד קצת: לכהונתו הראשונה נבחר לאחר חודשים של 
אי וודאות, בהחלטת בית המשפט, למרות שיריבו אל גור 
ה-11  התאומים  אסון  אירע  בכהונתו  קולות.  יותר  קיבל 
שהובילה  השנייה,  המפרץ  מלחמת  ופרצה  בספטמבר. 
בעיראק  שנים  במשך  האמריקני  הצבא  להסתבכות 
ובאפגניסטן. בשלהי כהונתו פרץ המשבר הכלכלי העולמי. 
לאחת  שנחשבת  קתרינה  הסופה  בארה"ב  הכתה  בנוסף 

מאסונות הטבע הגדולים. 
קשרים  בעל  והיה  ישראל  לידיד  נחשב  לישראל:  יחס 
טובים עם ראש הממשלה המנוח אריאל שרון. ניתק כמעט 
את  להוביל  וניסה  ערפאת.  יאסר  עם  הקשרים  את  כליל 
ועידת עקבה וועידת אנאפוליס, על בסיס שתי מדינות לשני 

עמים, אך ללא הצלחה. 

44. ברק אובמה

בינואר  בינואר 2009 – 20  8 שנים, 20  תקופת כהונה: 
2017

מפלגה: דמוקרטית
בתקופת  הראשון.  האפרו-אמריקני  הנשיא  קצת:  עוד 
לאדן  בן  אוסאמה  אל-קאעידה  מנהיג  חוסל  כהונתו 
ביטוח  תכנית  את  הוביל  קובה.  עם  היחסים  וחודשו 
וטיפל במשבר הכלכלי העולמי.  הבריאות ה"אובמה-קר" 
את  הוביל  כשלא  חוץ,  יחסי  מבחינת  חלש  לנשיא  נחשב 
המערב באביב הערבי ובעיקר במלחמת האזרחים בסוריה 
הגרעין  בהסכם  המערב  בכניעת  וכן  בדאעש  ובמלחמה 

לאיראן. 
בו  רואים  בימין,  בעיקר  בישראל,  רבים  לישראל:  יחס 
וכהונתו מסתיימת בכך שלא מנע את החלטת  עוין,  נשיא 
מועצת הביטחון של האו"ם המגנה את ההתנחלויות. ניסה 
מזכיר  עם  יחד  והפלסטינים  ישראל  בין  למו"מ  להוביל 

המדינה ג'ון קרי אך ללא הצלחה. 



את מחפשת פרנסה יציבה, קבועה,
משהו שמכבד את האישיות שלך.

במקום שיודע להעריך את הכישורים שלך,
עם צוות ניהולי מקשיב, מבין ודואג להצלחה שלך...

ישראלה ישראל
נציגה בכירה 

חטיבת ארגונים חברתיים

israela@shinover.co.il |     03-5236653

הזמנה מחפשת עבודה? בשורה משמחת!
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"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים שמחה 
ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...

רחל גרינברג, 25, אלעד, נציגת גיוס תרומות מחברות ועסקים, 
חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"בחיים הכול שאלה של גישה, לפני שנכנסתי לשינובר 
גרופ חשבתי שלא בשבילי לצלצל לאנשים, היום אני 
אוהבת כל דקה בעבודה כי למדתי שעיקר ההצלחה 

הוא לדעת להקשיב לצד השני, להחמיא לאחר".
שלומית לוי, 56, אלעד, נציגת גיוס תרומות מפרטיים,

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

"ההדרכות והסדנאות שאני עוברת בשינובר גרופ 
משפיעים עלי גם בהתנהלות היומיומית, 

אני מרגישה שנהייתי אדם אופטימי ושמח"...
רוחמה הכהן, 42, בני ברק, נציגת גיוס

תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

מתאים לאמהות ולמחפשות
משרה חלקית / נוספת

35 ש"ח לשעה שכר בסיס
+ בונוסים וזכויות מלאות

שעות עבודה
נוחות מאוד

הדרכה מקיפה ומרתקת הנותנת
העצמה אישית לכל החיים

בואי ליום פתוח עם המאמנת האישית והקאוצ'רית המובילה בישראל נטלי סומך.
• פתיחת שיחה ויצירת סקרנות • אמנות ההקשבה כפורצת דרך לחיבור עם הצד השני

• התמודדות עם אתגרים • עבודה עם הנאה
• מדוע בשינובר גרופ כולן מאושרות ומצליחות?

סניף בני ברק: ארגון לתת תקווה, רח‘ סמטת אז"ר 6 בני ברק
לקביעת ראיון והדרכה חייגי כעת:

רייזי נייד - 077-230-5558 | יהודית נייד - 077-996-6058
טל‘ משרד - 077-997-7714 | 03-6162399

קו העיתונות
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הרבנית יהודית יוסף
נפש יהודית

השאגות המחרידות בתוככי השכונה החרדית  נוסח ה'מי שבירך' בבית הכנסת של 
מרן  ומי אמר את המשפט: "רואים חייל, צריכים לנשק אותו"?

מיהו חרד"ק

בצהרי היום, לפני מספר שבועות, נסעתי להתפלל על 
לעיתים  לעשות  נוהגת  שאני  דבר  זצ"ל,  מרן  של  קברו 
והעידוד  הנחמה  תחושת  את  לתאר  אפשר  אי  קרובות. 
בו  שהתפילות  הזה,  הקדוש  מהמקום  לשאוב  שאפשר 
בוקעות רקיעים ומחוללות פלאים. מי שהיה רועה נאמן 
לעדתו בימי חייו, בודאי ממשיך לדאוג גם אחרי פטירתו. 
הסמוכים,  מהרחובות  באחד  עברתי  נסיעה,  כדי  תוך 
די  קבוצה  מצוינים".  לבחורים  קטנה  ל"ישיבה  בסמוך 
גדולה של בחורים צעירים עמדו בפתח הישיבה, ושוחחו 
צהריים  מהפסקת  חלק  נראה  שהיה  כמה  בנחת  להם 

שגרתית.
לפתע, שאגות מקפיאות דם.

לרגע חשבתי שמשהו נורא קרה חלילה, ומפגע משתולל 
בתוככי השכונה החרדית השלווה. עברו עוד מספר שניות 
עד שהבנתי את פשר הקריאות המוזרות, שנשמעו כמו של 
חרד"'ק!  חרד"ק!  לגמרי:  אחרים  ממחוזות  מוסת  המון 

תסתלק מכאן!
בחור חרדי צעיר, לבוש במדי צה"ל, החיש את צעדיו 
ומיהר להסתלק מהמקום, לקול מחיאות הכפיים ושביעות 
פניהם.  על  הסתכלתי  המשולהבים.  הבחורים  של  רצונם 
ובעלי מידות  נראים בני תורה לכל דבר, עדינים  היו  הם 
'נוער שוליים'. אז  טובות. ממש לא מה שרגילים לכנות 

מה גורם להם להפוך ברגע אחד לחיות טרף? 
כמה דקות לאחר מכן, ראיתי שוב את החייל הנמלט. 
הפעם על קברו של מרן זצ"ל. פניו היו אדומות והוא היה 
הקבר,  על  ראשו  את  הרכין  הוא  מבוהל.  ודי  נבוך  נראה 

והתפלל במשך דקות ארוכות.
כשסיים, החלטתי לגשת אליו.

רוצה  "אני  מיד,  זיהה  הוא  מרן..."  של  הכלה  "את 
שתראי עם מה אני מסתובב".

הוא הוציא מארנקו כרטיס ברכה קטן, שעליו מתנוסס 
בכל  ה' עמך  "לכבוד החייל.  ידו הבהיר של מרן:  כתב 
אשר תלך. ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך. כי מלאכיו 
יצוה לך לשמרך בכל דרכיך. חזק ואמץ! עובדיה יוסף".
"קיבלתי את זה ממרן כמה שנים לפני פטירתו", סיפר 
מול  הקרב,  בשדה  אותי  ליוותה  הזו  "הברכה  החייל. 
אויבים אכזרים וצמאי דם... אחרי העלבונות שספגתי לפני 

כמה דקות, פתחתי אותה שוב, ושאבתי עידוד וכח..."  
באותם רגעים, לא יכולתי שלא לחשוב כמה חסרה לנו 
דמותו המאירה של מרן. זו שעמדה כמו חומה בצורה מול 
בנחרצות  אותן  והוקיעה  הזה,  הסוג  מן  פסולות  תופעות 

לעיני העם כולו. חבל על דאבדין .

חיות אדם
בשבועות האחרונים אנחנו נחשפים ביתר שאת לקמפיין 
ולבזות  להשפיל  שנועד  קיצוניים,  גורמים  מצד  אכזרי 
בפומבי כל חייל המשתייך לצבור החרדי. כביכול בשמם 
של החרדים ועולם התורה, נרמסים בעקביות ובשיטתיות 
אחת  ילדינו.  את  מגדלים  אנו  עליהם  החרדיות  ערכי  כל 
על  כאשר  הייתה  האחרון,  מהשבוע  רק  השפל  מנקודות 
חשוב  היה  אלעד,  מהעיר  שח"ר  חייל  של  אבל  מודעת 
מאוד למאן דהוא להוסיף את המילה 'חרד"ק', למחוק את 
המילים המילים 'בצער רב' ולכתוב במקומם: 'בשמחה'. 
את  אפילו  מייצג  אינו  זה  מחפיר  שמעשה  יתכן 
ה'קיצוניים' שבחבורה הזו, אולם יש בכך די והותר כדי 
ללמד על הלך הרוח שעליו מנסים לחנך בחורים צעירים. 
חרדית  שכונה  לתוככי  המגיע  חייל  כי  הטוענים  יש 
במדי צבא, גורם נזקים חינוכיים הרסניים לצעירי הצאן. 

בידי  מסורה  זה  בענין  הנכונה  הגישה  כי  ספק  אין  ובכן, 
גדולי ישראל, אבל דבר אחד ברור לחלוטין: התנהגותם 
הבריונית של אותם צעירים חסרי מעש, הרסנית שבעתיים. 
אם מישהו חושב שחינוך להלבנת פנים, נאצות, גידופים 
ושפיכת דמו של עובר אורח, מסייעת במשהו לשמירה על 

החינוך הטהור, טעות מרה בידו. 
ההיפך הוא הנכון: התנהגות בזויה שכזו, מחסלת אצל 
מקנה  היא  שמים.  ויראת  עדינות  של  זיק  כל  בנינו  טובי 
להם מידות מושחתות, כוחנות ורעות לב. היום זה נראה 
כמו "קנאת ה' צבאות", אבל המרחק בין שפיכת דמו של 
חייל, ועד רמיסת כבודם של חבריו ואפילו רבותיו, הוא 

קצר מאוד.
זצ"ל,  מרן  של  הקדושה  הנהגתו  הזה,  בנושא  גם 
מאבקו  את  הרי  בהירה.  הסתכלות  צורת  בפנינו  סוללת 
העיקש ומסירות נפשו כנגד 'גזירת הגיוס', כבר אין צורך 
להציג. במשך חודשים ארוכים היה מרן נתון בצער שאין 
כדוגמתו. בלילות היינו שומעים אותו במשך שעות בוכה 
ומתייפח לקב"ה. היה זה דבר שאינני זוכרת כדוגמתו בכל 

עשרים השנים שהתגוררתי בבית. 
ובכל זאת, כאשר היו מגיעים חיילים למעונו, היה מרן 
בכך  ראה  הוא  ולעודדם.  לחזקם  לברכם,  מגדרו  יוצא 
נפשם  את  שמוסרים  צעירים,  אותם  כלפי  הטוב  הכרת 
למען עם ישראל, ובזכותם יכולים בני הישיבות לקיים את 

העולם בתורתם.
בכל שבת היה מקפיד מרן לערוך מי שבירך בפתיחת 
ההיכל, עבור "חיילי ישראל, וכל האברכים ובני הישיבות, 
העומדים על משמר ארצנו וערי אלוקינו". הנהגה זו לא 
השתנתה גם בימים בהם ריחפה גזירת הגיוס, והיא נשמרת 

בקפידה בבית הכנסת של מרן, עד היום הזה. 

אז אם מטרת המילה חרד"ק, היא להזכיר במשהו את 
יותר  והמסוכן  האלים  שהחיידק  הרי  'חיידק',  המילה 
והוא  מוסתים,  צעירים  אותם  של  בקרבם  דווקא  נמצא 
עלול להצמיח פירות באושים שכולנו נבכה עליהם. יתכן 
ו'חיילים' הם אף פעם לא יהיו, אבל 'חיות אדם' - דווקא 

כן.  

לנשק אותו
את  משרתים  בצבא,  שנמצאים  אלה  אומר:  היה  הוא 
ידי  עם ישראל, עושים את מלאכתם, מלאכת שמים. על 
שהם שומרים על עם ישראל, אנחנו יכולים ללמוד תורה, 
יכולים להתפלל. אם לא אנשי צה"ל, היו באים הרשעים, 
והוא יהיה פרא אדם... וכי היו נותנים לנו מנוחה? שנשב 
עם  עם  חסד  עושים  החיילים  לא!  תורה?  ונלמד  נתפלל 
ישראל, כולם אנשי חסד. ה' ישמור צאתם ובואם לחיים 

טובים ולשלום, מעתה ועד עולם. 
כל אחד צריך להעריך את זה. לא לחינם אנחנו עושים 
הם  כי  ההיכל,  בפתיחת  שבת  ביום  שברך'  'מי  להם 
על  נהרגים  מסכנים  כמה  זה.  בשביל  נפשם  את  מוסרים 
לכן  ישראל...  ארץ  קדושת  ייחוד  על  ה',  קדושת  ייחוד 
צריכים לברך אותם, רואים חייל – צריכים לנשק אותו! 
הוא מוסר את עצמו בשביל עם ישראל! נותן לנו ללמוד 
תורה ולהתפלל... אם לא הוא, יכולתי להתפלל? כל רגע 
היו באים אנשי חמאס, מלאה הארץ חמס מפניהם... מה 
היינו יכולים לעשות? איפה היינו הולכים? הקב"ה ישמור 
ויקימו  ולברכה,  לטובה  לבם  משאלות  להם  ייתן  אותם, 
טובים  לחיים  לביתם  ויחזרו  בישראל,  נאמנים  בתים 

ולשלום )מרן זצ"ל בשיעורו במוצאי שבת(.



ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
העדפתכם  לפי  קייטרינג  להזמנת  אפשרות 
בשרי: 'קונקורד' - הרב לנדא / 'לחם בשר'- 
הרב מחפוד. חלבי: 'קפה קפה'- חת"ס פ"ת

מהדרין קונקורד

מול מגדל ב.ס.ר 3

טל: 03-9176644

מצדה 9 בני ברק

M

אירוע שמותיר זכרונות קסומים
מצדה

חדש! מהיום יש מקום לכנסים ואירועי בוטיק

כנסים ואירועי בוטיק

אתם מוזמנים להעניק לעצמכם רגעים שלא יישכחו וליהנות
מאירוע באולם בוטיק עם סטייל חדש ומפתיע! )עד 200 איש(
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הזדמנות אחרונה לפתור את המשבר
בכלל  החרדי  הציבור  לטובת  הבנייה  לפיתוח  התכניות 
ולהגדלת היצע הביקוש על מנת להוריד את  וירושלים בפרט, 
נחלו   - הנוכחי  הדיור  בשוק  אפשרית  הבלתי  המחירים  רמת 

בשנים האחרונות כישלון אחר כישלון.
במועצת  החרדי  הציבור  נציגי  של  הסגולי  למשקל  בניגוד 
העיר ירושלים, שם הם מהווים כמעט חמישים אחוז מהנהלת 
בשל  לרוב  זה,  בנושא  לעדנה  זכה  לא  החרדי  הציבור  העיר, 

אילוצים בינלאומיים.
דווקא עכשיו, לקראת אישור תקציב העירייה לשנה החדשה 
בו ראש העיר צריך את הנציגים החרדים, זה זמן לבנות ולעשות 
עבור המגזר, וכך בכל עיר ועיר בה הציבור החרדי מחזיק בכוח 

סגולי במועצות השונות.
בניגוד למה שניתן לחשוב כי הכוח המרכזי בתחום הבנייה 
נמצא בידי הנהגת המערכת הפוליטית הארצית, דווקא הנהגת 

הצמרת העירונית היא החשובה והמכרעת בנושא.
שורה ארוכה של פרויקטים עומדים להיכנס לעבודה בתקופה 
הקרובה. חלקם של משרד הבינוי והשיכון, חלק של מטה הדיור 

בראשות אביגדור יצחקי וחלק פשוט ברשויות המקומיות.
על פי המתווה של משרד הבינוי והשיכון ועיריית ירושלים 
בירושלים  החרדיות  בשכונות  לבנות  כיום  כבר  ניתן  לדוגמא, 
במסגרת 'פינוי בינוי' ובכך להכפיל, לשלש ואף לרבע את מספר 
חרדיות  ערים  בעוד  לקרות  יכול  זה  מודל  בניין.  בכל  הדירות 
דוגמת בני ברק - בהן יש בנייה ישנה העומדת בקריטריונים של 

פינוי בינוי.
דירתם  של  הגדלה  הנוכחיים  הדיירים  יקבלו  לכך  בתמורה 
מחסן  חניה,  ובתוספת  ותיקני  חדש  בניין  לצד  זאת  הנוכחית, 
ומפרט טכני חדשני של דירתם, דבר אשר יקפיץ את ערך הדירה 

שלהם ויאפשר להם לעבור ממצוקה לרווחה.
קידום  בזכות  הפך  בגין  מנחם  המנוח  הממשלה  ראש  אגב, 
הציבור  על  הנערצים  האנשים  לאחד  בינוי'  'פינוי  פרויקט 
הישראלי, כעת השאלה היא מי הנציג החרדי שירים את הכפפה 

ויהפוך למושיע המגזרי בזכות זה.
והשיכון  הבינוי  משרד  להסכמת  זוכה  שכבר  זה,  פתרון 
החרדי  הציבור  בנציגי  ורק  אך  תלוי  הרלוונטיים,  והגורמים 
שיושבים על השיברים של הועדות הרלוונטיות. על פי הערכות 
ראשוניות, פתרון כזה שיכול לצאת אל הפועל כבר מחר, יוסיף 

מאות יחידות רק בשכונות החרדיות בירושלים.
עיסוק  הכולל  מורכב,  דבר  הוא  כזה  פרויקט  כל  נכון,  אז 
בניירת, ביורוקרטיה ולוחות זמנים לחיצים לצד בעיות ייחודיות 
מהודרים  הלכתיים  פתרונות  מתן  כדוגמת  ה'  ירא  ציבור  של 
בבנייני  כיום  נמצאות  אשר  מתקדמות  מכאניות  למערכות 
ולמעליות  סוכה  למרפסות  פתרונות  מתן  מודרניים,  מגורים 
הפתרונות  גם  אבל  ישראל.  גדולי  ורבנן  מרנן  בהכשר  שבת 
בשכונות  כעת  מוביל  אני  זה  מסוג  פרוייקטים  קיימים.  לכך 
חילוניות לציבור לא דתי, דבר שהביא ברכה לתושבים הקיימים 
והחדשים, אין סיבה שמגזר היראים לדבר ה' לא ייהנו גם הם 

מכך.
גג'  'הסכמי  תכנית  הוא  לדרך  לצאת  שעומד  נוסף  פרויקט 

התכנית,  פי  על  יצחקי.  אביגדור  הדיור  מטה  ראש  שמוביל 
לחידוש  בתמורה  בחינם,  שטחים  לקבלנים  תעניק  המדינה 
בניינים של שכונות ישנות קיימות, גם ללא שילוש וריבוע מספר 

הקומות.
של  המאבק  אחר  ולעקוב  להזדעק  צריך  החרדי  הציבור 
שהולכת  בעוגה  זכותו  את  ולדרוש  בנושא,  ועסקניו  הנהגתו 

להיות מחולקת לציבור הרחב.



כל  בה  מתקתקת,  זמן  פצצת  כמו  הוא  החרדי  הדיור  משבר 
תקופה מישהו נזכר לזעוק את זעקת הדיור ומעלה אותה לסדר 
היום על מנת שיוכל להגיד: הנה, אני התרעתי, הזהרתי, דרשתי 

ועמדתי על כך שייבנו ערים חדשות לציבור החרדי. 
אבל בדיוק כמו לאחר אסון הכרמל - כולם התריעו והזהירו, 
בעיקר כדי שיוכלו להתנער מועדת החקירה העתידית שתחפש 

להתיז ראש כלשהו כשהאסון הבא יתרחש על כולנו.
בעובדה  זזו בהתחשב  לא  דברים  כה  עד  מדוע  להבין  קשה 
שראשי המפלגות החרדיות שותפים להנהגת המדינה בשנתיים 

והמפלגות  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה  עם  ביחד  האחרונות 
הללו יכולות לדרוש כמעט כל דבר שירצו.

כמעט בכל תחום שהחרדים דורשים ומתעקשים הם מקבלים 
את שלהם, כל נושא או עניין, מינוי או תקציב, אין שום סיבה 
שלא ינהגו כן גם בנושא הכבד והמורכב של דיור למגזר החרדי.

אז למה שום דבר לא קורה? הסיבות לכך רבות ומגוונות אבל 
מה שבטוח שגם אם יקרה משהו, הוא לא יקרה בזמן הקרוב. 
תקועים  שהדברים  לנו  לספר  יכולים  הפוליטיקאים  בינתיים 
אצל ראש הממשלה שמצידו מסביר כי הבעיה היא לא רק פנים 

מגזרית אלא בעיה כלל ישראלית.
העיקר שכולם דורשים בינתיים.

בשבוע הבא תתקיים פגישה בנושא עם ראש המטה לדיור של 
נציגי המגזר מאיר פרוש, יעקב ליצמן ואריה דרעי. אסור להם 
ניתן לסחוב  לחזור בידיים ריקות – כי לא ברור עוד כמה זמן 
ראש הממשלה  חקירות  סדרת  אחרי  בפרט  הזו,  עם הממשלה 
שהתפרצה לאחרונה, ומי יודע מה יהיה אחרי הבחירות הבאות.

מה שיגיע עכשיו יקרה, מה שלא יישאר בחלומות של היזמים. 
נותר רק לחכות ל'מנחם בגין' החרדי שיוביל את המהפכה ויזכה 

במלוא הקופה והברכה. 

עו"ד מנחם מושקוביץ

הציבור החרדי צריך להזדעק ולעקוב אחר המאבק של הנהגתו ועסקניו בנושא, ולדרוש 
את זכותו בעוגה שהולכת להיות מחולקת לציבור הרחב.

"
"

הכותב מכהן כסגן יו"ר לשכת עוה"ד בישראל  ויו"ר ועדת תכנון ובניה בלשכת עורכי הדין
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אמר  ממני".  חוץ  אוהבת  את  כולם  "את 
שלו.  לאימא  שלכם(  )לא  אחד  ילד  פעם 
"אתה עושה לי דווקא כי אתה שונא אותי." 
מביא  מה  לאביו.  השכנים(  )של  הבן  אמר 
ילדים לומר משפטים כאלו ודומיהם. אחרי 
נתנו  ואפילו  בהם,  השקענו  להם,  שקנינו 
להם שעת איכות יומית הכוללת ממתק קטן 
ועשינו  להם.  אך  המוקדשת  לב  ותשומת 

)כמעט( הכול לפי הספר
לסדר  חייבים  דקות  כמה  תוך  ילדים! 
בזמן.  לצאת  להספיק  רוצים  אנחנו  כאן. 
בואו נראה מי אוסף הכי מהר!? המתגייסים 
השפה  במרץ.  לסדר  מתחילים  בע"מ. 
לתשבחות  זוכים  הם  ומיד  אותם.  ממריצה 
מלוא חפניים. יוני את ממש מתוקה צדיקה 
אתה  שלמה  לאימא.  עוזרת  את  איך  שלי 
צדיק  הכבוד.  כל  אתה  חרוץ  איזה  מדהים 
יקיר הבנים. אין  יוסף.  שלי. מן הצד עומד 
לו חשק לעזור, הוא לא יאסוף כאן כלום - 
אפילו שאת הרוב הוא שפך. כולם צדיקים. 

חמודים. מדהימים. חוץ ממנו.   
ובטח  חמוד  לא  צדיק,  לא  כנראה  הוא 

שלא מדהים. 
החשובים  הגורמים  אחד  לב,  שימו 
שהוא  התחושה  הוא  הילד  אצל  להעצמה 
רצוי ואהוב בלי שום קשר למעשיו. כשילד 
רק  ומתוק  מדהים  צדיק  שהוא  מסר  מקבל 
אנחנו  ציפיותינו.  את  מילא  שהוא  אחרי 
מה  עושה  כשאתה  התניה.  כאן  יוצרים 
לא  עשית?  לא  אותך.  אוהבים  שצריך 
של  מסקנות  להסקת  ועד  ומכאן  נאהבת. 
קצרה  הדרך  הילד  אצל  נאהב  לא  תחושת 

ומסוכנת.
אחד הגורמים המורידים את רמת הציות 
מצדינו  ציות  חוסר  העצמת  הוא  בבית 
כהורים. עלינו לשים לב מה שפחות לזרוק 
הוראה  שנתנו  ברגע  כיסוי.  בלי  הוראות 
אותה  יישם  לא  שאיש  לנו  ברור  שמראש 
"כנסו  כמו  משפטים  ציות.  אי  העצמנו 
למיטה" בשעת ההשכבה עובדים אצלכם? 
מעניין. כי אצלנו לא. בסקר פרטי שערכתי 
התגלתה לי עובדה מצערת. רוב המשפטים 
משפטי  הם  מהוריהם  שומעים  שילדים 
פקודה, תלונה או אזהרה. והכל כמובן סביב 
תאכל  הילד.  של  וחינוכו  לשלומו  הדאגה 
בפה סגור. תכניס את החולצה. תלך לישון 
פרצופים  תעשה  אל  בזריזות.  תקום  בזמן. 
והאזהרות  ההוראות  שריבוי  כמובן  וכו', 
יוצר עומס אצל הילד וגורם לו להתחיל לא 
לשמוע. ואז אנחנו מגדירים אותו כילד בלי 

גבולות. 
קח  הוראה.  לתת  רוצה  שאתה  לפני 
צורת  עכשיו  עד  האם  מחשבה.  רגעי  כמה 
או  ציות  של  פירות  נשאה  שלי  הבקשה 
פזמון  מין  ציטוט?  של  סוג  הייתה  שהיא 
חוזר שחוזרים עליו עד שמתחילים לצעוק 
הילדים?  את  להשכיב  רוצה  את  אותו. 
'הרגע  במקום  מחשבה.  של  דקות  שתי 

למיטות' חסר התועלת. בסדנא להורים אני 
את  אומרים  המשתתפים  סימולציות.  עורך 
ואח"כ  שלהם  הנדושים  המפתח  משפטי 
רעיונות  ומגלים  מחדש,  מסלול  מחשבים 

מדהימים שמשנים להם את  סדרי הבית.
לגבי פרגון מילות שבח לילדים על ציות. 
לו  ונאמר  העזרה  על  לילד  שנודה  כמובן 
גם  בבית  עושה  שהוא  דבר  כל  על  תודה 
כאשר מדובר בדברים שהוא עושה לעצמו. 
ממש  אני  בזמן  לישון  שהלכת  חיים  תודה 
שמח שאת שומר על שעות שינה, זה חשוב 
את  שהרמתן  בנות  תודה  לבריאות.  מאוד 
מקסים  מותק  לגמי  וכו'.  מהרצפה  הנירות 
צדיקים  כולם  החיבה.  כינויי  ושאר  צדיק 
כולם אהובים כולם ברורים. בלי קשר למה 
להיות  מוכן  היית  עשו.  לא  או  עשו  שהם 
ראוי ליחס רק עם משכורת של עשרים אלף 
)ומעלה(? היית רוצה להיות ראויה לאהבה 
גם  ומושלם?  מוצלח  אצלך  הכול  אם  רק 
ולהרגיש  נאהב  להיות  הזכות  את  יש  לילד 
התנהגותו  אם  למעשיו.  קשר  בלי  זאת 
שלילית נטפל בצורת ההתנהגות בלי להפוך 

אותו לילד שלילי.  
אותו.  נדגיש  כאשר  הציות  את  נעצים 
גם אם רק חלק מהילדים מצייתים. כמחנך 
הייתי יכול להיכנס לכיתה ולראות שלושה 
בידיים  השולחן  ליד  היושבים  ילדים 
לכיתה  להיכנס  מקסים  "ממש  שלובות. 
"שלושה  אמתית,  ברצינות  שיבחתי  כזו", 
עם  ועוד  נכנס  כשהרב  מיד  יושבים  ילדים 
מיוחדת  אווירה  עושה  זה  שלובות.  ידיים 
של ילדים ממושמעים"... תוך דקה שמונים 
אחוז מן הילדים מתיישבים בידיים שלובות 
תוך שאני מציין ש"אני רואה שיש עוד הרבה 
גם להצטרף. תשעים ותשע  ילדים שרוצים 
שלובות.  בידיים  ישובים  הכיתה  מן  אחוז 
את  שעושים  לאלו  שייך  להיות  כיף  הרי 

האווירה המיוחדת".   
הצלחה, שמחה ונחת.

מה מותר ומה אסור לומר לילד כאשר 
מעוניינים בתוצאה של ממש וללא 

נזק עתידי?

 "אתם לא אוהבים אותי"

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

הרב איזנבך הינו מטפל רגשי ומפקח חינוכי | לשליחת שאלות למדור 
@gmail.com :או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809
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חתונת קוסוב ויז'ניץ - ערלוי

הלווית אמו של יבלח"א  האדמו"ר מבעלזא שליט"א

יציקת הבורות למקוה 
בפנסליבניה

שמחת בית ספינקא - גארליץ - סערדאהעלי

מעמד ירחי כלה לאגודת ישראל באמריקה

האדמו"ר מתולדות אברהם 
יצחק במז'יבוז'

חלאקה לנכד האדמו"ר 
מנדבורנה ביתר

חתונת בת המשפיע הרצ"מ 
זילברברג

הכנסת נכד האדמו"ר מנאראל לחיידרשבע ברכות בקרעטשניף סיגעט

שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר מוויען
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

צילומים:
 ,JDN - שלומי טריכטר, אברימי ברגר
יהושע פרוכטר, דוד זר, בעריש פילמר, 
אהרן ברוך ליבוביץ, אלי דויטש, יעקב 

כהן, יעקב לדרמן, דודי בראון

דינר לטובת מוסדות בורשטין

ברית לנכד האדמו"רים 
מקוסוב ויז'ניץ ונדבורנה

האדמו"ר מבאבוב אצל האדמו"ר מסקולען

שמחת התנאים בבית רחמסטריווקא - 
אלעסק - ווערדאן - חוסט

חתונת נכד האדמו"ר מסאטמר

דינר לטובת ישיבת מיר

שר הדתות אצל גודלי ישראל להזמינם 
לבר המצוה של בנו
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

שבעת המינים:
"כי  נזכר בספר דברים:  שבחה של הארץ 
נחלי  ה' אלוקך מביאך אל ארץ טובה' ארץ 
מים, ֲעָינֹת ותהֹמֹת ֹיצאים בבקעה ובהר. ארץ 
ִחטה ושעֹרה וגפן ותאנה וִרמון ארץ זית שמן 

ודבש". כאשר דבש הכוונה לדבש תמרים. 

ביכורים:
בזמן שבית המקדש היה קיים, היו 

מביאים ביכורים מן הפירות שהבשילו 
משבעת המינים: חטה, שעורה, גפן, תאנה, 

רימון, זית ותמרים. זמן הבאת הביכורים 
 היה מחג השבועות ועד סוכות.

קדימה בברכות:
בשל חביבותם של הפירות שנשתבחה 
בהם ארץ ישראל, מקדימים את אכילתם, 

וממילא את הברכה עליהם, לאכילת פירות 
אחרים. לכן אם מגישים לאדם פירות שונים, 

יאכל תחילה את הפירות שנשתבחה בהם 
ארץ ישראל. גם בפירות אלה, סדר האכילה 

הוא סדר כתיבתם בפסוק, וכל הקרוב למילה 
 "ארץ" קודם לברכה.

התמר:
צורכת  מג'הול  תמר  טונה  אלף  ארבעים 
מתוכם  אלף   30 בשנה,  העולם  אוכלוסיית 
גדלים בישראל. כך שללא ספק, מתוך שבעת 
המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, התמר 
ב75%  מחזיקה  ישראל  כלומר  המלך.  הוא 
מהשוק העולמי של תמר המג'הול. גם עיראק 
ואיראן משווקים תמרים לרחבי העולם, אלא 
שהתמר הישראלי הוא היהלום שבכתר. הכי 
על הדברה,  בישראל מקפידים  ונקי.  איכותי 
ולכן התמרים  נאותה,  אריזה  נראות,  איכות, 
הישראלים נמצאים על כל המדפים ברשתות 
של  העולמי  השוק  המפותחות.  במדינות 
חלאווי,  הכוללים:  יחד  התמרים  סוגי  כל 
חאדרווי, דרי, זהידי, דקל נור, חיאני, אמרי, 
מיליון  לכ־8  מגיע  וברהי.   חיאני,  מג'הול, 
טונה, ובישראל מגדלים 40 אלף טונה, 80% 
בכמויות  מגדלים  לצדו  המג'הול,  מזן  מהם 

קטנות את שאר הזנים.
מקורו של זן המג'הול הוא דווקא במרוקו 
בעיקר  ובישראל  התיכון  במזרח  ביום  וגדל 

ואיזור הערבה ובקעת הירדן.
בריאותיות  תכונות  בעל  הינו  התמר 
 .B ויטמיני  שישה  מכיל  הוא  נפלאות, 
מסייע  תזונתיים,  וסיבים  חמצון  נוגדי  מכיל 
בריאות  על  שומר  העיכול,  דרכי  בבריאות 
כלי הדם והלב, מוריד את הכולסטרול הרע, 
מסייע בהורדת לחץ דם, ושומר על העצמות 

מבריחת סידן ומגנזיום. 

כשרותו:

שביעית:
הכשרות  צרכני  נמנעים  השמיטה  בשנת 
בשטחי  שגדלו  תמרים  מצריכת  המהודרת 
לצרוך  ומעדיפים  המקראית  ישראל  ארץ 
באזור  הדרומית  הערבה  מאזור  תמרים 
המצוות  חלות  לא  בו  אזור  שהוא  "ערדום" 
ממטעי  שכמחצית  וכיוון  בארץ,  התלויות 
קיים  לא  בערבה,  זה  באזור  גדלים  התמרים 
בשנת  מהודרת  בכשרות  תמרים  של  מחסור 
שגם  דעות  שישנם  לציין  יש  השמיטה. 
הערבה הדרומית הינה בתחומי הארץ וחלים 

בה כל המצוות התלויות בארץ.

טבל: 
תרומות  בהפרשת  חייבים  התמרים 
להבהיר  המקום  וכאן  כדין,  ומעשרות 
הטועים  רבים  טועים  מדעת  ולהוציא 
הנמכרים  התמרים  שאריזות  שכיוון  לחשוב 
בסיטונאות באריזות של חמש קילו, נושאים 
בלבד,  הערבית  או  האנגלית  בשפה  כיתוב 
ייבוא  אין  כי  לדעת  יש  בחו"ל.  מקורם 
כל  כן  ועל  ישראל  אל  מחו"ל  תמרים  של 
חייבים  ישראל  בארץ  הנמצאים  התמרים 
אם  אלא  כדין.  ומעשרות  תרומות  בהפרשת 
יש  אז  וגם  הדרומית  בערבה  שמקורם  ידוע 
מהפוסקים הסוברים שיש להפריש גם מאזור 

זה תרומות ומעשרות.

ערלה:
שנותיו  בשלוש  העץ  פירות  כידוע 
ערלה.  משום  באכילה  אסורים  הראשונות 
אלא שלעת עתה במטעי התמרים המסחריים 
אין חשש ערלה, שכן מטעמי בריאות העץ, 
המגדלים מונחים על ידי האגרונומים בשלוש 
שנים הראשונות של העץ להסיר את התמרים 
של  והשיווק  בשלותם,  לפני  הרבה  מהעץ 
חשש  הרביעית.  בשנה  רק  מתחיל  תמרים 
ערלה עשוי כן להיות במטעים פרטיים בהם 
ליבם  את  ואינם שמים  מקצועי  אינו  הגידול 
בהם  לגדל  עלולים  ובהם  העץ  לבריאות 
אסורים  והם  השלישית  בשנה  אף  תמרים 

באכילה משום ערלה. 

הינם  הנכתבים  הדברים  כי  לציין  יש 
בלבד,  השורות  כתיבת  לשעת  אקטואליים 
ייתכנו שכלולים  הבאות  השנים  במשך  שכן 
תחילת  זמן  את  לקצר  העשויים  טכנולוגיים 

שיווק התמרים מארבע לשלוש שנים . 

רבעי:
ויש  קדושים  הינם  רביעית  שנה  פירות 
לחללם על מטבע, כמו כן אין להפריש מהם 
ומעשרות, אלא שיש להקפיד שלא  תרומות 
להפריש מתמרים של שנה רביעית על תמרים 
של שנה חמישית שכן הרי זה מפריש מפטור 

על החיוב.

מה תמר זה? 
הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

התמר אחד משבעת 
המינים, וישראל 

אף נמשלו לתמר. 
במאמר שלפניכם 

על ענייני הכשרות 
בפרי עץ הדקל

כן ירבה וכן יפרוץ 

הרב אבנר קוואס

ארץ  מצרים.  לגלות  ירדו  ישראל  בני 
גם  להם  והיה  קשה  ארץ  הייתה  מצרים 
מלך קשה. מצרים כשמה כן היא – מלשון 
מיצרים, אי אפשר לצאת ממנה. בתחילתה 
סגורה.  מ"ם  ובסופה  פתוחה  מ"ם  הייתה 
נכנס  שהיה  מי  "יצר".  אותיות  ובאמצע 
לשם היה שוקע בתאוות ובכישוף ולא יכול 
לצאת. גם פרעה מלך מצרים היה קשה, אם 
 – לימין  משמאל  פרעה  המילה  את  נקרא 
נקבל את: הערף – מלך קשה עורף. פרעה 
שם לב שעם ישראל מתרבה בקצב מסחרר 
"ובני ישראל פרו וישרצו במאד מאד" יש 
התרבות,  על  שמלמדות  מילים  שש  כאן 
ואמרו חז"ל – מכאן למדנו שאמותינו היו 
יולדות ששב בכרס אחד, כלומר כל לידה 

שישיה! 
פרעה לא אהב את הריבוי ועשה ישיבת 
ישראל  שעם  למסקנה  הגיע  הוא  קבינט. 
מתרבה כיוון שיש להם כוח לקיים מצוות 
קשה  החלטה  התקבלה  ואז  ורביה.  פריה 
שהיא הייתה הגזרה הראשונה – "ויעבידו 
שיעבד  פרעה  בפרך".  ישראל  בני  את 
גופנית  אותם  לשבור  ורצה  אבותינו  את 
ומוראלית. אבל זה לא הצליח לו - "וכאשר 
יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". מיד אח"כ 
הוא גוזר גזירה שניה: הוא התנכל ליולדות 
באומרו למיילדות העבריות "ויאמר בילדכן 
בן  אם  האבנים  על  וראיתם  העבריות  את 
פרעה  וחיה".  היא  בת  ואם  אותו  והמיתן 

החליט להגיע לשורש, לחדר היולדות. 
לא  ופועה  שפרה  המיילדות  אבל 
ואז  כרגיל.  לילד  והמשיכו  לו  הקשיבו 
גזירה שלישית שמימות העולם  גזר פרעה 
היאורה  הילוד  הבן  "כל  כמותה  נגזרה  לא 
הושלכו  ילדים  אלפי  מאות  תשליכוהו..." 
וכ"כ  התנינים.  רביצת  למקום  לנילוס, 
וראה  בכוכבים  חזה  שפרעה  כיון  למה? 
עתיד  והוא  ישראל  של  מושיען  שנולד 
ללקות במים. ובאמת משה לקה במים במי 
מריבה כשהכה על הסלע. פרעה רצה שכאן 
בשמים  יושב  אבל  המים,  על  ילקה  הוא 
במים  שטבעו  הם  חילו  וכל  ופרעה  ישחק 

בקריעת ים סוף. 
מעניין.  דבר  קרה  האחרונה  בגזירה 
הייתה  הילדים  השלכת  גזירת  כל  הרי 
ורק אחרי ששה  רבינו,  בגלל שנולד משה 
ביאור.  בתיבה  אותו  שמה  אמו  חודשים 
בדיוק באותו היום יורדת בת פרעה לרחוץ 
לגדל  ומחליטה  בתיבה  פוגשת  ביאור, 
אביה,  לבית  אותו  מביאה  הבת  הילד.  את 
וגם  אותו  שתאכיל  יוכבד  לאמו  קוראת 

משלמת לה על כך. 
הפלא ופלא, כל מה שרצה פרעה לעשות 
משה  את  להרוג  רצה  הוא  להיפך,  קרה   -

ובסופו של דבר גידל אותו, רצה להפרידו 
ממשפחתו ובסוף קרא לאמו שתאכיל אותו 
ועוד נתן לה שכר! מכאן למדנו שאין עצה 
רצה  שפרעה  מה  כל  ה'.  נגד  תבונה  ואין 
ותכנן לעשות לעם ישראל התהפך לטובה 
"משה"  השם  את  לרעה.  עליו  והתהפך 
שהיו  שמות  עשרה  ומכל  פרעה.  בת  נתנה 
למשה זה נבחר ונכתב בתורה מפני מסירות 
עברי  ילד  שגידלה  פרעה  בת  של  הנפש 

בבית אביה. 
ולא  משה  לו  קראה  היא  לב  נשים  ואם 
של  שתפקידו  כיון  הווה,  בלשון  משוי, 
ישראל  עם  את  למשות  היה  רבנו  משה 
שעתידים  הצרות  כל  ומתוך  מצרים  מתוך 
לעבור. ובאמת אומר הזהר הקדוש שמשה 
היה הגואל הראשון והוא יבוא עם הגואל 

האחרון.

גיל ההתבגרות - חלק ד' 
שבחורים  למדנו  הקודמים  במאמרים 
ובחורות בגיל ההתבגרות איבדו את תפישת 
העתיד ושם למדנו איך לפתח בהם דבר זה. 
מהו  להבין  לעומק  יותר  נכנס  זה  במאמר 

"משבר גיל ההתבגרות" ומהו הגדרתו. 
לכולנו ידוע שרופא טוב הוא זה שיודע 
לתת דיאגנוזה מדויקת ואח"כ לתת תרופות 
חצי  הם  והאבחון  הדיאגנוזה  מתאימות. 
מה  לדעת  כללי  כיוון  ונותנים  מהתרופה, 
ברפואת  גם  כך  הגוף  ברפואת  כמו  קורה. 
"מרד  מהו  להגדיר  נוכל  אם  הנפש. 
הנעורים" וממה הוא נגרם - נוכל גם לטפל 

בבעיה ואפילו למנוע אותה. 
היום שפע המזון ומבחר סוגי המאכלים 
הוא דבר שלא היה בכלל בדורות הקודמים. 
מכילים  המזון  ומחסני  הענקיים  הסופרים 
ליהנות  ומאפשרים  סוגי המאכלים  כל  את 
יש  בעיקר  שמיוצר.  חדש  דבר  מכל 
במאכלים של היום הרבה וויטמינים, ברזל, 
ומבריאים  שמחזקים  המזון  ואבות  סידן 
זה  ילדנו שנחשפו למבחר גדול  את הגוף. 
גדלים  הם  מכך  וכתוצאה  בשפע  ניזונים 

פיזית הרבה יותר מפעם. 
עצומה  היא  היום  הגופנית  ההתפתחות 
ומהירה. בחור בן 16 נראה כמו איש בגיל 
22, בחורה בת 17 נראית כמעט כמו אישה 
ההורים  אותנו  מבלבל  זה  נתון  נשואה. 
ההתפתחות  ועוד,  זאת  הילדים.  את  וגם 
מאד.  וחזקה  מהירה  היא  שלהם  השכלית 
שאלות ששאלו אותנו בבית הספר בכיתה 
ג'.  בכיתה  כבר  אותנו  שואלים  היום  ח' 
וחכמים  חריפים  מאד  גם  בדורנו  הילדים 
ושואלים הרבה שאלות, ולנו ההורים קשה 

לענות. זה אחד הקשיים המרכזיים.

כל מה שפרעה חפץ לעולל לישראל ולמשה 
רבינו - אירע לו ההיפך הגמור, ולבסוף הוא 

עצמו בביתו גידל את מושיען של ישראל

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



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא

 
אה
פו
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ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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ילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך
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קומיקס בהמשכים

ָּ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 ו'

ָהעֹוְקִבים.  ֵני  ׁשְ ִמים  ִנְרּדָ ְמַעט  ּכִ ְנָין  ַהּבִ ֲאחֹוֵרי  ּמֵ ׁשֶ ְחּבֹוא  ּמַ ּבַ  ּוֵביְנַתִים, 
ים ּפֹה? ֶעֶצם ְמַחּכִ ֲעֵמם... ְלָמה ֵהם ּבְ חּוץ ְוַגם ְקָצת ְמׁשַ ָחׁשּוְך ּבַ

ֶאת  ְלַנּקֹות  ה  ּוְמַנּסֶ ֵמִאיְרֶק'ה  ִמְתרֹוֵמם  ֵנֵלְך?"  “אּוַלי 
ֶהם.  ַבק ּבָ ּדָ י ִמְכָנָסיו ֵמָהָאָבק ׁשֶ ְרּכֵ ּבִ

ְרוּול,  ַ ּשׁ ּבַ ֶאְלָקָנה  אֹותֹו  ְך  מֹוׁשֵ ֶאָחד",  “ֶרַגע 
ם!" ל ְלׁשָ ּכֵ ְסּתַ “ּתִ

רֹוֶאה  הּוא  ּוְכׁשֶ ָהֵעיַנִים,  ֶאת  ֵמִרים  ֵמִאיְרֶק'ה 
ָקרֹוב  ְנָין,  ַהּבִ ִקיר  ַעל  ס  ַהְמַטּפֵ ַהּלּוְלָין  ֶאת 
ָבר  ה, הּוא ּכְ ִנּיָ ְ ל ַהּקֹוָמה ַהּשׁ סֹות ׁשֶ ְרּפָ ְמאֹד ַלּמִ

ֵמִבין ַהּכֹל.

ְוֶזה  ם!  ׁשָ “הּוא  ִלְלחֹׁש.  ל  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ הּוא  ב!"  ּנָ “ַהּגַ
לֹא ַמְריֹו!"

ַיַחד  ֵניֶהם  ּוׁשְ ֶאְלָקָנה,  ִאּתֹו  ים  ַמְסּכִ ַמְריֹו"...  לֹא  “ֶזה 
ָרִצים ְלַהְזִעיק ֶעְזָרה.

ּוֵמִאיְרֶק'ה  ֶאְלָקָנה  ל  ׁשֶ ְיֵדיֶהם  ֶאת  לֹוֲחִצים  ֵכִנים  ְ ַהּשׁ ְוָכל  ְמַהְבֲהִבים  אֹורֹות  ּבְ ָהֵאזֹור  ֶאת  עֹוֶזֶבת  ָטָרה  ׁשְ ַהּמִ ֶדת  ּיֶ ּנַ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ִדּיּוק  ּבְ
ל,  ִאיִצי ַהְמֻבְלּבָ ה ּתֹוֵמְך ּבְ ִנּיָ ְ ד ַהּשׁ ּלֹו ּוַבּיָ ֵלי ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ַבת ּכְ ָיד ַאַחת אֹוֵחז ֶאת ּתֵ ה מּוָזָרה: ַמְריֹו, ּבְ ּיָ ִליׁשִ ְנָין ׁשְ ים, ִנְכֶנֶסת ֶאל ַהּבִ ׁשִ ְרּגָ ַהּנִ

ֶצַבע ָאדֹם. ִים ּבְ ַעם זּוג אֹוַפּנַ ָהָיה ּפַ ֶ ַע, ּגֹוֵרר ֶאת ַמה ּשׁ ֵלמֹות, ּוֵמֲאחֹוֵריֶהם – ְיהֹוׁשֻ ִריאֹות ּוׁשְ י ַרְגַלִים ּבְ ּתֵ הֹוֵלְך ַעל ׁשְ

ַעְצִמי! ְסָתם ַנַער ָרֶזה ּוְמבָֹהל"... ּסֹוף ֶזה לֹא ָהָיה ַמְריֹו! ָרִאיִתי אֹותֹו ּבְ ר ֵמִאיְרֶק'ה ְלִאיִצי. “ּבַ ב!" ִסּפֵ ּנָ ְפסּו ֶאת ַהּגַ “ּתָ

י"... ְגָעה ּבִ ְמַעט ּפָ כֹוִנית ּכִ ַהּמְ י ַאֲחֵרי ׁשֶ ל ּבִ ְלַטּפֵ ֶקט. “ַמְריֹו לֹא ָיכֹול ָהָיה ִלְגנֹב, הּוא ָהָיה ָעסּוק ּבִ ׁשֶ “ֲאִני יֹוֵדַע", ָאַמר ִאיִצי ּבְ

ָלֵלי  ק ֶאת ּכְ ַמן ְלַחּזֵ יַע ַהּזְ ִהּגִ ב ׁשֶ הּו ָחׁשּוב לֹוַמר ִליָלִדים: “ֲאִני חֹוׁשֵ ֶ ְך. ָהָיה לֹו ַמּשׁ ַעם הּוא לֹא ִחּיֵ ְתאֹום ִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ַמְריֹו. ַהּפַ ּפִ
ִרּבּוַע.  אן ּבָ ִדּיּוק. ֲאִני ֶאֱעזֹר ָלֶכם ִלְבנֹות ַמְסלּול ְמֻיָחד, ּכָ ה ּבְ ְפִקיד ַהּזֶ ֶכם ַמְתִאיָמה ַלּתַ ּלָ ה ׁשֶ ִים. ָהְרִביִעּיָ ְרִכיָבה ַעל אֹוַפּנַ ִהירּות ּבִ ַהּזְ

ֵסֶדר?"  ַעְצְמֶכם. ּבְ ָלִלים ּבְ נּו ֶאת ַהּכְ ּנְ ׁשַ ְך ּתְ ֵדי ּכָ ִטיחּות, ְותֹוְך ּכְ ָלֵלי ּבְ דּו ֶאת ַהְיָלִדים ּכְ ַלּמְ ם ּתְ ַאּתֶ

ל ִאיִצי. ְוַרק  א ׁשֶ ְכמֹו ַאּבָ נּו", ָטַפח ַעל ׁשִ ּלָ אָת ָלִרּבּוַע ׁשֶ ּבָ ה, ַמְריֹו! טֹוב ׁשֶ ַע ְוֶאְלָקָנה. “ּתֹוָדה ַרּבָ ן!" ִהְתַלֲהבּו ֵמִאיְרֶק'ה, ְיהֹוׁשֻ “ַרֲעיֹון ְמֻצּיָ
ָבר.  ִאיִצי לֹא ָאַמר ּדָ

ה  ּמָ ּכַ ְועֹוד  ִים,  אֹוַפּנַ ַעל  ְרִכיָבה  ּבִ ְזִהירּות  ָלֵלי  ּכְ ֵהיֵטב  ִיְלַמד  הּוא  ְזכּותֹו  ּבִ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ָלִרּבּוַע  יַע  ִהּגִ ְריֹו  ּמַ ׁשֶ טֹוב  ְך  ּכָ ל  ּכָ ה  ָלּמָ יֹוֵדַע  הּוא 
ָבִרים ֲחׁשּוִבים. ּדְ

- סֹוף -

ׁשּום ֹאֶפן  ָאסּור ּבְ
ִביׁש! ב ַעל ַהּכְ ִלְרּכֹ

ֵני  ה ׁשֹוֶמֶרת ִמּפְ ְסּדָ ַהּקַ
ִגיעֹות ֹראׁש ַחס ְוָחִליָלה. ּפְ

ֲאִני ָעסּוק  ׁשֶ ּכְ א אֹוֶמֶרת ׁשֶ  ִאּמָ
ְדָבִרים טֹוִבים – ֵאין ִלי ְזַמן ְלַמֲעָקִבים   ּבִ

ְתָקאֹות ְמֻדָמינֹות.  מּוָזִרים ְוַהְרּפַ
ָכה, לֹא? ָעִדיף ּכָ

 להשיג ברשת חנויות אור החיים ויפה נוף  
ובחנויות הספרים המובחרות
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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

3

9

1

7

2

8

4

10

5

11

6

12
נוסיף לסת ועינייםנתחיל בציור הראש 

נצייר את הקשתית בכל 
עין, אף ופה

נצייר אישון בכל עין, קווי 
נצייר את האוזניים והשיערנוסיף פרטים קטנים בפניםחיוך, גבות, ריסים ופה פתוח

כעת לפפיון ונסיים 
עם האוזניים

נוסיף קשירה לפפיון ונעבור 
נצייר את הרגלייםלציור הכתפיים

כעת לבריכת הגלידה 
וסיימנו

מחקו את הקווים הכתומים, 
בואו ונצבע בכיףאלו הקווים המיותרים בציור

לא יצא לכם מספיק דומה? 
רציתם להגיע לתוצאה יותר מוצלחת?

אל תפחדו למחוק ולמחוק ושוב למחוק זה קורה לציירים 
הגדולים ביותר!
אז מחקו ותקנו!

 ככל שתציירו יותר, כך תהפכו להיות יותר מקצוענים 
ומיומנים!

אז המון בהצלחה!

בואו נלמד-
כדי לצייר בצורה טובה ומדוייקת 
נשתמש בציור בקווי עזר - קווים 

אלו עוזרים לנו למקם נכון. 
לאחר שנסיים את הציור, נמחק 

את קווי העיניים, האף והפה. 

כבשונת בבריכת גלידה



44  כ"ב בטבת תשע"ז 20/1/17

נשאר במשפחה הניה גולדברג

שמעוניינת  סבתא  מתקשרת  מרימה.  אני  מצלצל.  הטלפון 
לי  יש  אליך  לפנות  "רציתי  לשידוך.  להגיע  לנכדתה  לעזור 
נכדה מקסימה מקסימה..." וכאן היא מתארת במילים חמות 

ועשירות את הכשרונות וטוב הלב ויראת שמים של נכדתה.
אני: תקשיבי, אני לא שדכנית...

היא: אני ראיתי במודעות שלך שאת מדברת על שידוכים...
עושה  לא  אך  שידוכים,  לענייני  פסיכותרפיסטית  אני  אני: 

שידוכים בפועל
היא: אני יודעת והבנתי. אבל אולי תתני לי עצה איך משדכים 

את הנכדה
אני: אין לה הורים?

היא: ברור שיש לה. אבל היא כל כך טובה ואני רוצה לעזור...

למה  השאלה,  את  לי  מעלים  הזה  מהסוג  רבים  טלפונים 
שהן  סבתות  יש  לעזרה?  הסבתות  את  נגייס  שלא  באמת 
בלשון מטאפורית, תמונה על הקיר, ויש מהן מאד אכפתיות 
ופעילות. סבתא יכולה להביא הצעות, לעשות ברורים, לחפש 
מעוניינת  כך  כל  שהיא  בפרט  בה,  להשתמש  אפשר  עצות, 

לעזור.

מצד שני, אולי זה מדלג על ההורים, אולי היא מעורבת מדי, 
יודעים לבד. אולי  אולי היא אומרת דעות במקום שההורים 

היא זו שמדלגת עליהם. 

את  לעבור  שעלול  יתר  חיבור  של  ברורה  שאלה  כאן  יש 
הזמן  הגיע  דומיננטית?  כה  סבתא  תהיה  מתי  עד  הגבול. 
ובלי  קביים  בלי  צריכים  שהם  מה  לעשות  להורים  לאפשר 

זלזול ביכולותיהם.

היו זמנים בהיסטוריה שבהם סבא וסבתא היו ראשי המשפחה 
ארץ  דרך  חשו  כולם  אתם.  התייעצו  כולם  עוררין.  ללא 
בפניהם. איש לא הרים את ידו או את רגלו בלעדיהם. היתה 

סמכות הורית בינדורית. היום זה לא בדיוק כך.

מי  לעומק.  אותם  שנשקול  חשוב  בדברים,  סדר  נעשה  אם 
שותפה  להיות  יכולה  סבתא  שותף.  הוא  אותו  שמשתפים 
סוג  יש  כשהיא מתבקשת.  לעזור  יכולה  היא  בגבולות.  אבל 
לנכדה חמימות  או  לנכד  לתת  יעיל.  תמיד  עזרה, שהוא  של 
סבתאית. נא לא לזלזל, זהו אחד מן הדברים שאף אחד לא 
כי  חסר  הוא  ובימינו  מאד  נדרש  והוא  כמוה.  לעשות  יכול 
כולם עסוקים מדי ושוכחים להשקות את הצמחים )הילדים( 
ולהפעיל  יזמה מדי, לפעול  באהבה כדי שיפרחו. אך לקחת 
על מנת לשדך את הנכדים, זה חייב להעשות בשיתוף פעולה 
הם  האחראים,  הם  ההורים.  של  וגלויה  ברורה  ובהסכמה 
הם  אם  גם  שגויים,  ועקיפתם,  עליהם  ביקורת  המחליטים. 

מלאי חסרונות.

רוב  לצערי,  המאמר...  בראש  שהבאתי  לדוגמא  ונחזור 
השיחות הטלפוניות הסבתאיות, נותנות לסבתא סיפוק שהיא 
שהיא  טוב  לבה.  על  העומד  את  לה  ופורקות  משהו  עשתה 

מנסה ורוצה ופועלת, אך בפועל, הקובעים הם ההורים.

סבתא, זכרי 
רגע מתוקאת מקומך

רגע מתוק של שוקולד עלית ונטלי לוין מביאים לנו מתכון מתוק במיוחד לילדים אבל לא רק   הגירסה  
המתוקה של כריך לבית הספר    כמות: 12-15 יחידות | רמת קושי: בינוני | זמן הכנה: 3 שעות

הכותבת היא פסיכותרפיסטית לענייני משפחה ושידוכים. 
 yeutztov@gmail.com  026424049 :להרצאות, או לפגישה אישית

טעים במטבח

אופן ההכנה:
  בצק: בקערת מיקסר עם וו לישה שמים קמח, שמרים, חלב, סוכר, שמן, ביצה ומלח ולשים במשך 10-12 דקות 

במהירות נמוכה-בינונית עד שמתקבל בצק אחיד.
  מכסים את הקערה ומתפיחים את הבצק במשך כשעה או עד שהוא מכפיל את נפחו.

  מילוי: שוברים את השוקולד לקוביות ושמים בקערה. מוסיפים חמאה וממסים יחד במיקרוגל או על בן מארי.

  מערבבים היטב עד שהכל נמס והתערובת אחידה.

  מצננים את תערובת השוקולד במקרר במשך כחצי שעה או עד שהיא מגיעה למרקם נוח למריחה.

  על משטח מקומח מחלקים את הבצק התפוח ל-12-15 יחידות.

  מרדדים כל חלק למלבן קטן, מורחים מלית ומגלגלים לרולדה הדוקה. מגלגלים את הרולדה סביב עצמה )צורת   

שבלול( ומניחים את הלחמניות המעוצבות במרווחים על גבי תבנית תנור מרופדת בנייר אפייה.
  מכסים את הלחמניות ומתפיחים במשך כחצי שעה או עד שהן כמעט מכפילות את נפחן.

  מחממים תנור ל-170 מעלות.

  מברישים את הלחמניות התפוחות בביצה טרופה בעדינות ומפזרים שומשום.

  אופים במשך 15-20 דקות או עד שהלחמניות תפוחות, זהובות ויציבות למגע.

  מצננים מעט בטמפרטורת החדר ומגישים.

טיפים ושדרוגים:
 במקום שוקולד מריר אפשר להשתמש בשוקולד חלב באותה כמות.

 במקום שומשום אפשר לקשט את הלחמניות בפרג, אגוזים קצוצים, קוקוס וכו'.

לחמניות במילוי שוקולד 

החומרים:
לבצק:

500 גרם )3 וחצי כוסות( קמח
10 גרם )2 כפיות( שמרים יבשים

240 מ"ל )1 כוס( חלב
50 גרם )1/4 כוס( סוכר
45 מ"ל )3 כפות( שמן

L 1 ביצה

1/2 כפית מלח
למילוי:

200 גרם שוקולד מריר
100 גרם חמאה

להברשה:
ביצה טרופה
לקישוט:
שומשום

קרם סחלב 
השף הראשי של רשת קפה גרג 
נדב מרום,  מנדב מתכון למשקה 
חם  המיועד לגדולים ולקטנים,  
על מנת לעבור את ימי החורף 

שהגיעו בסערה, בנעימים

חומרים )4 מנות(:
250 מ"ל חלב קר
1 כף גדושה סוכר

1 כף קורנפלור מהולה ברבע 
כוס חלב קר

1 כפית תמצית מי ורדים
1 כף גדושה קוקוס קלוי
1 כף אגוזים קצוצים דק

מעט קינמון

אופן ההכנה:
  להרתיח את החלב והסוכר, כאשר מגיע לרתיחה, 

להוסיף את הקורנפלור המומס בחלב ולערבב היטב.
  להנמיך את האש ולקראת רתיחה נוספת, להוסיף את 

מי הוורדים ולבשל עד הגעה לסמיכות הרצויה. 
  להעביר לכוס. להוסיף את הקוקוס, האגוזים ומעט 

קינמון
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רגעים של שוקו

מצרכים ל- 12 מנות
2 יחידות ספריס

100 גרם סוכר
20 שיני שום

מעט גינג'ר
מעט צ'ילי גרוס

מלח, פלפל
מקל למון גראס
כפית קורנפלור

אופן ההכנה:
  מפזרים מעט מלח ופלפל על נתחי הספריבס השלמים, 

מניחים בתבנית ואוטמים עם פרגמנט ונייר כסף ואופים בתנור 
למשך כשעה וחצי דקות בחום של 180 מעלות.

  לרוטב מקרמלים בסיר 100 גרם סוכר, מוסיפים מעט גינגר 

למון גראס מקל אחד וכ-20 שיני שום שלמים. לערבב היטב 
עד לאיחוד, מוסיפים מהנוזלים שהצטברו בתבנית לאפיית 

הספריבס ומפזרים מעל מעט צילי גרוס. 
 מביאים לרתיחה ומסמיכים את הרוטב באמצעות כפית 

קורנפלור. 
 יוצקים את הרוטב על הבשר במשך כ-10 דקות כשהתבנית 

פתוחה, תוך כדי מריחה של הנתח בכל שתי דקות.

אופן ההגשה:
חותכים את הנתח למנות של 3 עצמות ומגישים על מצע של 

פירה תפו"א.

חומרים:
150 גרם שוקולד שוייצרי 
מריר עדין 72% קקאו של 

שמרלינג
חצי מיכל שמנת מתוקה/

ריצ' פרווה
2 כפות אבקת נוגט/מחית 

אגוזי לוז
3 כפות קקאו

/עריכה: הילה פאלח

הוראות הכנה:
  מחממים מחבת ומטגנים ביצת 

עין הפוכה ומניחים בצד
  לוקחים קרואסון חמאה, חוצים 

אותו באמצע
  מורחים גבינת שמנת, מניחים 

מעל את פרוסות עגבנייה, מלפפון 
החמוץ, בצל סגול, מוצרלה, 

פרמזן וביצת עין הפוכה.
  מכניסים לתנור 200 מעלות 

שחומם מראש ואופים את המנה 
לכ-7 דק׳.

  מצננים מעט את המנה ומגישים

מכירים לפעמים  את הרגע הזה 
שאתם רוצים משהו מתוק, 
ודי עם הדיאטה, או לפחות 
המחשבה עליה ?   אז הרשו  

לעצמכם    להתפנק עם פרנץ' 
טוסט מתוק, שאת המתכון 

שלו קיבלתי באייר קפה מהדרין 
ברעננה , קל כל כך להכנה אבל 

טעים ומחמם את החורף

מצרכים:
קרואסון חמאה

גבינת שמנת 5%
עגבנייה

מלפפון חמוץ
בצל סגול

ביצה
גבינת מוצרלה

גבינת פרמזן

שרה פכטר     אמא מחליפה 

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

מותג הפרימיום 
השווייצרי שמרלינג 
מציע מתכון מצוין 
לטראפלס שוקולד 

מריר וקל להכנה

פרנץ' טוסט שכולו טעם

שוקו, שוקו, שוקו... 
זה הדבר היחיד שרץ לי בראש רגע אחרי שהתקרבתי לעמדת 
על  המקלדת,  על  שוקו.  אבקת  שוקו,  מקום  בכל  המחשב. 
הרצפה, על הכיסא, על השמיכה שזרוקה על הרצפה, ו... למה, 
הג'קט שעקבתי אחר המחיר שלו  על המעיל השחור,  למה? 
כדי  רק  אותו,  לי  וקניתי  סביר  עד שהגיע למחיר  וירד,  שירד 

לראות אותו הופך לסמרטוט בחסות השוקו. 
עשר  השעה  עשר!  השעה  הצילו...  ישנים?  לא  הם  ולמה 
בלילה! כאילו שעון דובר עומד לי על הראש וצורח בקול רם. 

השעה עשר ושתי דקות ואף אחד לא ישן כאן!
מתוך ענני השוקו עקבתי אחרי כולם. ציפי עדיין עם חולצת 
עשר  הלו,  בקוקו.  למימי  מושך  אושרי  שלה.  התלבושת 
בלילה! וכבר ראיתי את עיני המורה מתעגלות כשהן בוהות 
היא  ואיך  מאחרת.  שלך  הבת  בבוקר?  תשע  ובשעון...  בי 
לא  הם  "למה  בזמן שחיפשתי מטאטא.   לא תאחר? חשבתי 

ישנים?" צוחק עלי בעלי. 
הערב  בשעות  התמוטטתי  כי  אולי  ישנים???  לא  הם  למה 

המוקדמות ועקבתי בסלואו-מושן אחר המתרחש בבית?
ניסיתם פעם לנקות תכולת קופסת שוקו שעפה לכל עבר? אל 
הבוץ  כמות  את  והגדלתי  מים  שפכתי  ראשונה:  טעות  תנסו. 
רק  המצב  הקקאו.  אבקת  עקבות  כולל  אפשרי,  מקום  בכל 
החמיר. אחר כך נועם נכנס, החליק והפך לתינוק כושי עם בכי 

יפני. מיד למקלחת שנייה להערב!

בדיוק בנקודה שבה הבנתי שאין שוקו חזרה, היא צלצלה. היא 
צלצלה עם הקול הכי כועס בעולם: "אני ממש כועסת עלייך", 
היא אמרה והאותיות של הכעס התערבבו לי בגרגירי השוקו, 

שהסתבכו לי בחולצה הלבנה, שהפכה לשחורה.
"הטלתי עלייך משימה. את יודעת איזה תור ארוך, כמה רצו 
אותה ואת? פישלת! "דאגתי לשלוח לך שליח שיביא לך את 
את  המהלך.  של  תמונות  לי  לשלוח  אמורה  היית  החומרים. 
ממש לא בסדר! נלחמתי עבורך, ביקשתי תשלום עבורך. מה 

אני אגיד לך, אכזבת!"
ואני נשארתי עם לשון מגמגמת. היא  היא סגרה את הטלפון 
למשימה?  עצמי  את  כשהצעתי  לעצמי  חשבתי  ומה  צודקת. 
את  שביצירה,  היופי  את  השולחן,  סביב  הילדים  את  ראיתי 
עצמי מנצחת על המקהלה ושוב מציירת את ציור הסופר וומן. 
והנה השוקו, תלש לי את שריון הסופרוומן והתגלתה מעבדת 
שוקו. היא בטח התקשרה בזמן שישבה על כיסא ליד שולחן 
וי.  עם  שם  שלי  והשם  משימות  דף  ומולה  במטבח  השיש 

עכשיו היא שמה עלי איקס. ובאמת תכננתי. תכננתי. תכננתי.

את  לבצע  תכננתי  בהחלט  'תכננתי'.  שלי:  השני  השם  זה 
המשימה, ומה קרה? "תביאו לי יעה, ואקונומיקה", התחננתי. 
מלמעלה  עלי  הסתכל  דק  ירח  למחצה.  פתוח  היה  החלון 
כי  אולי  מתעקשת?  אני  למה  צרפתי.  אינטלקטואל  כמו 
הבן  אימא",  "הנה,  נקייה.  בלטה  על  אותי  העקשנות תשאיר 
שלי הושיט לי מקל ספונג'ה קצר. "ועכשיו, לך לישון כבר", 
אמרתי לו בתגובה. הוא ריחם עלי. ראה את הסמרטוט הלבן 
ומיד החליט לעזור לאמו  שהפך לחום. ראה אותי בעליבותי 
ופסים  כל החדר  על  בזמן שהוא מרח את השוקו  האומללה. 
חומים הופיעו מתחילת החדר ועד סופו, ניסיתי לתפוס את בן 
השלוש ברגליים ולהודיע לו שזהו, נגמרו דקות החסד. פשוט 
את  הרסתי  השוקו.  ריקוד  את  רקדו  בבית  כולם  לי.  הלך  לא 
רגע התהילה, הרגע שיכל להעביר את פסי השוקו לפסי רוחב 
שלה  התיק  את  שסוגרת  האישה  המצליחנית,  "האימא  של 
בפני העולם, שרואה רק את המותג גוצ'י מבחוץ". התיישבתי 
בייאוש על הכיסא השבור שליד המחשב שלי. הילדים הפכו 
את הכיסא האורתופדי למגלשה בחסות השעמום. גלגל היה 
ב...  והתמלאתי  קצר  נדנוד  בעזרת  אותו  לייצב  ניסיתי  חסר. 
שוקו. מי מעלה שוקו לחדר השינה של ההורים שלו? באותו 
רגע נכנסה אביבה לחדר, הגישה לי כוס שוקו חם והזכירה לי 
ששוקו יכול להתפזר לכל עבר וללכלך, ושוקו יכול גם להפוך 

למשקה חם ומנחם לכולנו.

כן, לכולנו, יש רגעי שוקו.

טעים במטבח

אופן ההכנה:
  שוברים את השוקולד 

לקוביות קטנות
  מרתיחים את השמנת 

מתוקה או הריצ' ויוצקים מעל 
השוקולד

  מערבבים עד להמסה מלאה 

של השוקולד 
  מוסיפים את הנוגט או את 

מחית האגוזים
  מקררים כשעתיים

  מכדררים עיגולים קטנים 

בגודל הרצוי
  משקשקים אותן  בתוך 

קופסא קטנה עם אבקת קקאו

ספריבס טלה מקורמל עם צ'ילי 
על מצע תפו"א

ספריס בקר הם נתחי צלעות טלה, ומנת 
ספריבס נחשבת לאחת הבולטות במטבח 
הקולינרי. אלי מנחם, שף מסעדת רודריגז 
בירושלים מגיש לכם מתכון לספריבס בקר 

ביתי מקורמל עם צ'ילי וקל להכנה

 
טראפלס שוקולד 

רוזלין: קרוק בונז'ור 

החומרים: 
חלה או לחם בריוש

ביצה
1/4  כוס חלב

1/2 מיכל שמנת מתוקה
תמצית וניל

קורט קינמון
לטיגון:

חמאה

אופן ההכנה:
  טורפים היטב את הביצה 

ומוסיפים את החלב, השמנת 
המתוקה ותמצית הוניל

  טובלים את הלחם מכל צד 

ומטגנים בחמאה עד להזהבה. 
  תאכלו מיד, תוסיפו ריבה 

עסיסית, שמנת, או כל דבר 
אחר שמתחשק לכם 

קרואסון חמאה במילוי גבינת שמנת, 
עגבנייה, מלפפון חמוץ, בצל, ביצת עין 

הפוכה, מוצרלה ופרמזן   גד מורנינג עם 
מחלבות גד
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וימלך העם עליו את נתניהו הביבי באשר הוא ימני וכריזמטי 
ובדברו בשפת האנגלית כל העם יחרדו, ויתעלמו אז מעובדת 
היותו נהנתן וימשכו בכתפיהם לאמור "גם אנחנו אוהבים 

סיגרים" ויבחרו בו עד עצם היום הזה.
ויהי בשנת חמש למלכו, ויבוא מוזס הנוני ויתיצב בשער 
הארמון בחשאיות ויתווך אל המלך לאמור "אני צריך לדבר 

איתך".
ומוזס הנוני הוא היושב על התותח התקשורתי המכונה 
"ידיעות אחרונות", ובעצם הוא הממו"לל אותו עד עצם 
היום הזה, ויטה התותח כנגד כל אשר שמץ דעת ימנית בו 
וירה ללא הבחנה, באשר מן אג'נדת השמאל חוצב, ויהי לו 
נתניהו הביבי לאוייב מר שלא מפסיק להיבחר ולהיבחר, 

וירד נמוך עד למאד.
וידיעות אחרונות הוקשה מצבו הכלכלי, באשר יעבור 
הציבור אל אתרי החדשות למיניהם, ויפוצו החינמונים אין 
כסף, וירע ידיעות אחרונות בעיני העם עד למאד ויאמרו לאמר 
"למה שאני אשלם שישה שקלים בשביל לקרוא חדשות?".
וישא מוזס הנוני את עיניו וירא כי אין כסף, וישחירו 
פניו כשולי המוסף, ויאמרו לו חבר עיתונאיו לאמור הנה 
נתניהו הביבי היושב בכס השלטון וידיו פרושות לו אצל בית 
המחוקקים ועשירי עולם, קום והיפגש עימו, אולי תיבנה גם 

אתה ממנו, והימים ימי "ישראל היום".
ויוגד לנתניהו הביבי, הנה מוזס הנוני יושב בשער הארמון, 
ויתווך לאמור "בוא והיפגש עימי", ויפרח נתניהו הביבי עננת 
עשן סיגרים יקרים וישען לאחור בתוך כורסתו האקסלוסיבית 
מודל 2016 שניתנה לו על ידי מכר בעל אזרחות זרה, ויחשוב 
מחשבות, ויאמר בליבו: הנה אליטת התקשורת שמאלנית 

היא מימים ימימה וישמיצו אותי ואת משפחתי גם שמוץ, 
ארדה נא אל מוזס הנוני ואשמע מה יהיו חלומותיו, ותהא 
פגישה זו שעת ניגוד עניינים ויעל סירחונה עד לב השמיים, 

אולי אז נבלה שפתותיהם של אנשי התקשורת זה בזה.
ויעש כתחבולות ליבו ויקלט אותו ביום ההוא ויוועץ 
בוינרוט העו"די ובמנדלבליט היועמ"שי, ויהי הכל שריר 

וקיים.
ויקיימו את הפגישות ויפזם שם מוזס הנוני כציפור הזמיר 
וירצה את שיטת העיתונות החופשית המוטה עד כאב, וידברו 

עיסקאות ויהיו לחלומות באספמיא.
ומוזס הנוני שב אל ביתו אבל וחפוי ראש, וישאלו אותו 
זה השחירו פניך כשולי  ומכריו לאמור "מדוע  קרוביו 
המוסף?", וישב להם סרקסטית וישקע בחובות עד מעל 

הצוואר.
ויהי לאחר כשלוש שנים ותתפוצץ הפרשה ותעל סרחונה 
עד שמי השמיים הציבוריים והתקשורתיים, ויחקרו אותה 

הלוך וחקור.
וישבו המפיקים אשר בקצה האולפן ויתחבטו עד זוב 
דם, כי הנה התקשורת מחוייבת לדווח על כל מה שקורה 
ועכשיו, והפריים טיים לוחץ ומחייב, אבל... מה נדווח? וכי 
התקשורת מוטה? לא לא לא, מה שייך? אבל בכל זאת... 
הפריים טיים, והמצוקה החדשותית... לא לא לא, אנחנו 

הולכים לדווח על זה.
ויתמלאו כלי התקשורת בסיקור נרחב על עובדת היות כלי 
התקשורת מוטים ומאוג'נדים, ויירו ברגליהם פעם אחר פעם, 
ויאזן המאזין ותצלינה אוזניו משמוע, ויאמר לעצמו בבלבול 
"איך אני יכול להאמין לכם שהתקשורת מוטה אם אתם 

אומרים שהתקשורת מוטה?", ויכבה את הרדיו וישכב לנוח.
והעיר ידיעות נבוכה, ויתפתלו בהתראיינם לכלי התקשורת 
השונים לאמור: "לא, זה לא היה בדיוק ככה... הוא היה 
בחובות... וחוץ מזה גם אתם...", וירקדו כלי התקשורת 
השונים על הדם הטרי, ויפגעו בגאוותם מרקיעת השחקים 

של העיתונאים.
ויטילו העיתונאים רפש בחזרה ותמלא ארץ התקשורת 
בלכלוך וזוהמה, ויכנסו עד מקום החשבונות האישיים אשר 
אצל האגו המנופח ויצאו משלוותם המפורסמת ויהי גרונם 

ניחר עד בוא השמש.
והעם היושב בציון משך בכתיפו לאמור "מה קורה שמה 
באליטה? גם את עצמם הם לא אוהבים? מתקוטטים כמו 
ילדים קטנים", וירעו בעיניו עוד יותר מאי פעם, באשר אפילו 

נאמנות לא היתה בם.
ויקו השמאל למשפט, וילקקו את פצעיהם בתקווה כי הנה, 
הנה נתניהו הביבי הולך הביתה, ויקריבו גם את מוזס הנוני 

על מזבח הפתרון הסופי לבעיית ראש הממשלה.
ונתניהו הביבי?

הוא יושב בארמונו ומצחקק על אשר נעשה, ויצחק עד 
אשר עלו דמעות בעיניו, ויבקש ממחטה, ולאחר מכן עוד 

אחת ועוד אחת...
ויעף מבט על שולחנו וירא כי יש עבודה באשר הוא ראש 
הממשלה, ויתיישב בחוסר רצון ליד השולחן וינסה לעבוד 
למרות האופוריה ותחושת הניצחון, ויתייאש לבסוף וילך 
אצל הסלון להתפנק על איזה כוס שמפניה ורודה עם סיגר.

חסלת פרשת אלפיים. 
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