
הרב בן ציון נורדמן |  צוריאל קריספל | הרב אריאל למברג | ישראל מאיר | הרב יוסף שטינברגר | שושי הלר | הרב אבנר קוואס | משה ולדר | שרה פכטר | מנוחה פוקס  

33 שנה לפטירתו: נכד 
הבאבא סאלי בראיון 
ראשון על מאבקי סביו

הסבא סאלי זצ”ל
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22

34

12עורך הדין יצחק שינפלד מנתח את השבוע הראשון של דונלד טראמפ

מהבורסה לקונגו 
ולמסמכי פנמה: הנגיד 

דן גרטלר  פרופיל

ח”כ ישראל אייכלר ואחיו 
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לדמותו של האב
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כ”ט בטבת תשע”ז, פרשת וארא
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של  ההיסטוריה  נחשף:  אחרונות‘  ‘ידיעות  של  החרדי  הקשר 
משפחת מייסדי העיתון, החל מפולין החסידית וכלה במהפכה 
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מתל אביב

חצרו של הרבי מקאז’ניץ מחברת חסידים וליטאים, דתיים   
וחילונים  כתב ‘כל ישראל’ שוחח עם חסידים מושבעים 
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סאטמר אבל בבית מדרשו אומרים הלל ביום העצמאות
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ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול
                        בחסויים

ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות
Dhea Horizon מנכ"ל                       

מר חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד
                   הרווחה מרצה ומטפל.

הרה"ג הרב ארי סמג' שליט"א, רב שכונת רמת שלמה
                                 מחבר הסדרה הליכות השו"ע החמישי

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א ראש כולל זיו התורה ורב שכונת
                                                    רמת שרת רמת דניה והולילנד 

גב' שרה למברגר MA מפקחת גני פתחיה ארצי
גב' רבקה קיסינג מרפאה בעיסוק, MA, דוקטורנטית בבית הספר לעבודה

                           סוציאלית באוניברסיטה העברית,
                           מנהלת מחלקת מחקר והדרכה עלה.

גב' רייזי קירשנשטיין הקימה ומנהלת גני חינוך מיוחד ״ חיוך שבלב״ 
                                   ומרכז חינוכי טיפולי אבחוני ״חיוך של״ו ״,יוזמת ומפיקה

                                   פרויקטים קהילתיים בתחום חינוך ובריאות ברחובות. 
          MA, LLB                                   

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 
,MA ,הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת

                              יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
גב' 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. 

הרב אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון 
הרב אבינועם הרוש מאמן טיפולי ועסקי רכז "יוזמה דרך הלב "

גב' מירים לסטיג אוהל שרה – תעסוקה נתמכת מול הצורך בתמיכה
הרב 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"להסמינר הישן.
גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה

                         הצגת התוכנית "בלב אחד" 
מר בן פרהט מנתח התנהגות

      Dr Michal Weil Developmental Pediatrician Chief Medical

                                                                                                                             Dareen Winter, MSW
                                                                                                           Dr Rinat R.Green Kol Koreh

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 החקלאית  יה

כנ
תו

ה

6.2.2017 י' שבט  יום שני 
ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 

לרישום ופרטים:

02-9410144
www. h am e y u c h a d . c o . i l

בתחום המומחים  מיטב  עם  ופנלים  הרצאות   | מקצועי  כנס   >>
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  של  תערוכה   >>

מופע אומנותי | מעולם חינוך המיוחד  >>

יחד נעצב את עתיד חינוך המיוחד!
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פאנל מרכזי: הבירוקרטיה השלטונית
שר הבריאות: הרב יעקב ליצמן 

סגן שר החינוך: הרב מאיר פורוש
סגן ראש עירית ירושלים: הרב צביקה כהן 

יו"ר קו עיתונות: הרב חיים כהן 

מנכ"ל מוסדות עלה: הרב יהודה ממורשטיין
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף

מנכ"ל מוסודת שיח סוד: הרב שמעון לוי 
מנכ"ל מרכז גני ילדים: הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת: הרב אברהם מקלב

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"

רישום והתכנסות08:30

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

מושבים מקצועיים בתחום הבריאות10:30
אולם א: בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד

אולם ב: בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב בקהילה
אולם ג: מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה 

על רקע המדיניות המתפתחת בארץ ובעולם 

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 

14:00

 15:00

סדנה לדוברי אנגלית - סימולציה בדיסלקציה
When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh

מושבים מקצועיים בתחום הרווחה.
אולם א: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       

אולם ב: תעסוקה-תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
אולם ג: מושב מקצועי 

אולם ד': מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

מושבים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: בין מעורבות להתערבות הורים. 

אולם ב: מושב לדוברי אנגלית
    Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you afraid to ask 

אולם ג: מושב מקצועי 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

 Consultant at Seeach
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אולם א: השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       

אולם ב: תעסוקה-תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
אולם ג: מושב מקצועי 

אולם ד': מקומו של המחקר בשינוי מציאות ע"י עיצוב מדיניות בשלטון המקומי.

מושבים מקצועים והרצאות 15:45 
אולם א: בין מעורבות להתערבות הורים. 

אולם ב: מושב לדוברי אנגלית
    Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you afraid to ask 

אולם ג: מושב מקצועי 

הפסקה16:30

מופע אומנותי 17:00 
מעולם החינוך המיוחד

 Consultant at Seeach
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שלוחי הרבי ו...הצפרדע
יש פתגם עתיק שאומר: יותר קשה להוציא את מצרים 
פתגם  זהו  ממצרים.  ישראל  את  להוציא  מאשר  מישראל 
התפיסות  את  למוטט  והקושי  הצורך  על  שמדבר  עמוק 
פרעה  של  המחשבה  תשתית  שהינם  האידיאולוגיות 
רבים  של  למוחותיהם  שחדרו  העולם  ואומות  ומצרים 

מעמנו ובמקומם לייצב ערכים חדשים במוחות ישראל.
גברת ברוניא שייפער, משכונת קראון הייטס בברוקלין, 
קהלים  בפני  מופיעה  היא  יהדות.  בתחומי  מרצה  היא 
היא  אולם  המצוות.  של  המשמעות  את  ומאירה  מגוונים 
לא מרצה טבעית. היא לא נולדה מרצה ונקלעה לכך ממש 
פרופסור,  שהיה  ז"ל,  גדליה  ר'  שבעלה,  לאחר  במקרה, 
וברגע  מסוימת  להרצאה  הוזמן  תורה,  ואיש  מדע  איש 

האחרון לא היה יכול ללכת ולחץ עליה ללכת במקומו.
לאירועים  הוזמנה  והיא  מרוצים  היו  האירוע  מארגני 
החששות  אותה  עזבו  לא  השנים,  לאורך  אך  נוספים, 
היא  האם  נכון?  המסר  האם  שלה:  ההרצאות  אודות 
משכנעת? ובעיקר, האם היא ראויה לייצג את הקב"ה ואת 
מאורי החסידות? נוסיף על כך את המאמץ שנדרש ממנה 
כאימא לילדים, ואת הקורבן שילדיה נאלצו להקריב על 
כך שאימם נעדרת מהבית – ונבין כי דרכה לא הייתה קלה.

חשיבות  על  מפורש,  מסר  מהקב"ה  לקבל  זכתה  פעם 
שהיא  האדירה  המשמעות  ועל  עושה  שהיא  הדברים 
קליין  בנימין  הרב  שלו.  הגדול  לעולם  להעניק  זוכה 
למשרדו  לה  קרא  מליובאוויטש,  הרבי  של  מזכירו  ע"ה, 
והציג בפניה מכתב שהתקבל במשרדו של הרבי. המכתב 
רבות  כי חי שנים  והוא מספר  נוצרי קתולי  נשלח מאדם 
עם אישה יהודייה, שלא ייחסה משמעות רבה ליהדותה. 
דתית  לקהילה  להתחבר  צורך  הם חשו  שנים,  לפני עשר 
כלשהי והתפתח ביניהם וויכוח, האם הוא יצטרף לטמפל 
הרפורמי שלה או היא תתנצר ותצטרף אליו לכנסייה. הם 
שהמאמץ  ולאחר  הרפורמי  לטמפל  להצטרף  ניסיון  עשו 

לא צלח, החליטה להתנצר ולהצטרף אליו לכנסייה.
הרצאה  על  מודעה  אשתו  ראתה  ימים,  באותם  בדיוק 
הגברת  מאת  לזוגיות,  ותרומתה  המשפחה  טהרת  בנושא 
ברוניא שייפער. הנושא סקרן אותה ולאחר ההרצאה היא 
סיפרה למרצה כי היא חושבת לעזוב את היהדות. המרצה 
הוציאה פמוט קטן וביקשה ממנה להדליק בו נר כל ערב 
שבת, וכן העניקה לה מזוזה לקבוע אותה על דלת הבית. 
האישה החלה להדליק את הפמוט כל ערב שבת, ובאמת 

הנושא של לעזוב את היהדות, ירד מהפרק.  
אשתו  וכותב,  הנוצרי  הבעל  ממשיך  קצר,  זמן  לפני 
מתה והוא התכוון לערוך לה קבורה נוצרית מכובדת, כפי 
שיערכו לו עצמו בבוא היום. ברגע האחרון נדד מבטו על 
שעמדה  המזוזה  ועל  השולחן  על  שעמד  הקטן  הפמוט 
בדלת והוא הבין שעליו לפנות לרב שיקבור אותה בטקס 
יהודי. עכשיו, מסיים הבעל את המכתב לרבי, אני רוצה 
לשמור לעצמי את הפמוט שבו הדליקה אשתי נרות, אבל 
אני שולח לך את המזוזה, כדי שתמשיך ותעשה בה דברים 
טובים מתאימים... את המכתב הזה ביקש הרבי ממזכירו 
להראות לגברת שייפער, זו שהצליחה להוציא את מצרים 

מנפש אחת מישראל.
האברבנאל ועוד מפרשים מסבירים לפי עיקרון זה, את 
מכות  מפגן  של  המטרה  הייתה  מה   - המנקרת  השאלה 

מצרים? 
הרי מתוך עשר מכות, תשע היו מיותרות לכאורה! לא 
היה צורך בכל מפגן הראווה הזה, שנמשך חודשים רבים 
ובו הקב"ה משבש לחלוטין את חייהם של אנשי מצרים. 

היה אפשר לתת מיד את המכה העשירית, מכת בכורות, 
היא פגעה בנפש של בכורי מצרים ואנשים מתו בזה אחר 
זה בכל משפחה. )במיוחד לפי המדרש, שפרעה עצמו היה 
בכור ולכן היה בטוח שהוא הבא בתור למות(. כך שפרעה 

היה נשבר מיד ומשלח אותם מהמדינה. 
וככל שהשאלה נשאלת על המכות בכלל, היא נשאלת 
השנייה,  המכה  ומיוחדת:  יחידה  מכה  על  שבעתיים 
שלא  כזו  לחלוטין,  משמעות  חסרת  נראית  זאת  צפרדע. 

הכאיבה לפרעה יתר על המידה.
את עשר המכות, ניתן לחלק לשלוש קבוצות כלליות: 
מכות  למצרים.  ממון  הפסדי  שגרמו  כלכליות,  מכות 
המוחצות  המכות  את  והיו  וסבל,  כאב  שגרמו  גופניות, 
המכה  ממשית.  חיים  לסכנת  והביאו  בנפש  שפגעו 
פגעה  החיים,  בעלי  מתו  בה   – דבר  למשל,  החמישית, 
בממון מצרים. המכה השלישית והשישית – כינים ושחין 
– גרמו לסבל גופני קשה והמכות הקשות באמת - כמו דם 
וארבה – איימו על חיי המצרים בכך שחיסלו את המים 

לשתייה ואת יבול העשב והאילנות.
אך מכת הצפרדע, אינה נופלת באף אחת מהקטגוריות 
נדנוד  טורדנית,  מהצקה  יותר  לא  היא  הצפרדע  הללו. 
בבתי  חיו  אנשים  זמן.  לאורך  איתו  לחיות  שאפשר  קטן 
כלא ובמחנות עבודה במשך עשרות שנים, לצד עכברים 
לא  מזה.  ולא מתו   - וזוחלים ממינים שונים  ועכברושים 

נעים, לא נורא.  
לתיאבון  צפרדעים  לאכול  נהגו  שהמצרים  במיוחד 
במיוחד  הזדעזעו  לא  שהם  כך  אחרים,  זוחלים  גם  כמו 
והעשירו  האפייה  תנורי  לתוך  שחדרו  מהצפרדעים 
בתוך  המטרה  הייתה  מה  והעוגות.  הלחם  טעם  את  להם 
את  שכילתה  דם  מכת  בין   - מצרים  מכות  של  הסבל  ים 
המשאב החיוני של המים, למכת כינים שלא נתנה לחיות 

– במכה חסרת משמעות כצפרדע?
פרדוקסאלי,  שבאופן  משום  גדול,  בפלא  מדובר 
מכה  הייתה  הצפרדע  דווקא  כי  ובמפרשים  בתורה  נראה 
משמעותית שהממה את פרעה יותר ממכות אחרות. היה 
בה איזשהו אלמנט של מהפכה תודעתית, שפגעה קשות 

בתפיסה השחצנית של פרעה.
בשאלה  דן  המדרש  וביניהן,  לכך  ראיות  כמה  יש 
האם  בבריאה?  יצור  לכל  משמעות  יש  האם  מעניינת: 
תרומה  שום  מתן  ללא  כך,  סתם  שנבראו  יצורים  ישנם 

לעולמו של הקב"ה או שמא כל יצור הוא שליח.
רואה  שאתה  דברים  אפילו  י:  פרק  ריש  רבה  שמות 
ועקרבים,  נחשים  כגון  בעולם,  מיותרים  הן  כאילו  אותם 
הן היו בכלל ברייתו של עולם ... תדע לך שכן... שאילולי 

הצפרדע, היאך היה פורע מן המצרים?
בכך, שבלעדיו,  המדרש מדגיש את חשיבות הצפרדע 
היאך היה הקב"ה שובר את המצרים? נראה ברור מלשון 
עשר  בין  מכה  עוד  הייתה  לא  הצפרדע  מכת  כי  המדרש 
המכות, אלא בלעדיה, לא היה אפשר לפרוע מהמצריים! 
ללא המכה הזו, אי אפשר היה לסדוק את חומת ההתנגדות 
מעבירה  מהמם  מסר  איזה  כאן?  מונח  מה  פרעה.  של 
הצפרדע, שהביא לשבירת התפיסה הפילוסופית המצרית?

כא/40(  שיחות  )ליקוטי  מליובאויטש  הרבי  מסביר 
הסבר נפלא ובהיר: הכפירה של פרעה, הייתה מסוג ייחודי 
בנחרצות  לא הכריז  הוא  היה אתאיסט.  לא  מאוד. פרעה 
'אין אלוקים'. פרעה טען טענה ייחודית, שיכולה להופיע 

גם אצל אנשים מאמינים. 
בעוד שמשה טען כי אלוקים שלח אותו אל פרעה, פרעה 

הביט בו בזלזול ובחוסר אמון מופגן. שכן לשיטתו, יתכן 
שיש למעלה איזה א-ל שברא את היקום לפני אלפי שנים, 
אך מה הקשר שלו אליי? אני אדם עצמאי ונפרד שמנהל 
את חייו כרצונו. האלוקים הגדול והאין סופי נמצא אי שם 
למעלה, אך אינו מעורב עם בני האדם הקטנים למטה. הוא 

אינו מכוון אותם ואינו מתעניין בהם.
וכאן הגיעה התשובה המטלטלת של הצפרדע. ה' לקח 
לו  והראה  המציאות  של  המנוגד  הקצה  אל  פרעה  את 
ביותר  השולית  היצירה  את  אפילו  ומוליך  מנחה  הוא  כי 
בעולם. אפילו היצור חסר הערך ביותר עלי אדמות, נושא 

שליחות וייעוד במערכת הכוללת של המציאות.
אלו  קבוצות:  לשלוש  נחלקים  הזה,  בעולם  הנבראים 
שנותנים תועלת חיובית. יש לעומתם בעלי חיים מזיקים, 
שנותנים תרומה שלילית. ויש קבוצה שלישית: אלו שלא 
וחסרי  השטחיים  הטיפוסים  אלו  מזיקים..  ולא  מועילים 
המשמעות, שאינם נושאים כל חשיבות בעולם הזה. הם 
יושבים בצד ואין כל משמעות אם יישארו לשבת או יקומו 
היא  הללו:  היצורים  את  היטב  מגלמת  הצפרדע  וילכו. 
ויורדת, מקפצת ושרה, אבל מי צריך אותה? איזה  עולה 

תועלת היא נותנת ליקום?
על פניו, היצורים הללו מסמלים יותר מכול את העדר 
הכיוון והמשמעות של החיים. הם מדגישים את היעדרה 
הייעוד  מה  שהרי  המציאות,  את  מכוונת  אלוקית  יד  של 
שלה ושכמותה? וכאן הגיעה מכת הצפרדע וגילתה שאין 
עליונה.  והשגחה  ללא משמעות  יצור  כזה  דבר  היה  ולא 
כל נברא בעולם, קטן או גדול, הוא חלק ממערכת התכנון 
האלוקית ונוצר לאיזו שליחות וייעוד. אפילו הצפרדעים 
הקטנים נוצרו כדי למלא את רצון ה' ולהכות את מצרים. 

ה' הורה להם לעלות על מצרים והם עלו בהמוניהם.
אחרי שפרעה ראה זאת, הוא נדהם. פתאום הוא הבין 
על  מכוונים  שאינם  חללים  בעולם  אין  ריק.  שטח  שאין 
ידי ריבונו של עולם. ה' מכוון את חייו של היצור הקטן 
והשולי עלי אדמות, וכל שכן שהוא מנחה את פרעה מלך 

מצרים.
שהחטא  חושבים  אנשים  זה?  מכל  המסקנה  מהי 
מדגיש  הבעש"ט  אך  בה',  כפירה  הוא  ביותר  המסוכן 
הנפילה  שורש  האדם.  קטנות  מסוכן:  חטא  עוד  שיש 
הוא תחושת שפלות, "מי אנוכי"? הקטנות גורמת לאדם 
להמעיט בערך פעולותיו ולחשוב כי לא באמת משנה אם 
יעשה מצווה או ח"ו ייכשל בעבירה. "רם על כל גויים ה', 
על השמים כבודו" ולא באמת אכפת לו מאדם קטן כמוהו. 
ענוותנותו  "רוב  קמה(:  טוב  )כתר שם  ובלשון הבעש"ט 
שפלותו  מצד  השם.  מעבודת  שנתרחק  גורם  האדם,  של 
אינו מאמין כי האדם על ידי תפילתו ותורתו שפע אל כל 
העולמות, וגם המלאכים ניזונים על ידי תורתו ותפילתו. 
שאילו היה מאמין זה, כמה היה עובד ה' בשמחה וביראה 

מרוב כל".
השבוע  למדתי  הרבי  של  הזו  המדהימה  השיחה  את 
של  הקדושה  בארצנו  מליובאויטש  הרבי  שלוחי  בכינוס 
אהרונוב,  יצחק  יוסף  הרב  בראשות  חב"ד  אגודת  צעירי 
"מכת  על  אחראים  הם  עיה"ק,  בירושלים  רמדה  במלון 
ואתר, כל מי שזכה להביט בשלוחי  הצפרדע" בכל אתר 
ודבקות עד אין  נחישות  קודש אלה ראה עוצמה אדירה, 
סוף במטרה העליונה: להוציא את מצרים מלב ישראל וכך 
להוציא את עם ישראל ממצרים, בגאולה השלימה תיכף 

ומיד ממש.

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

אריאל למברג
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בשל הוראת השעה של כלי התקשורת לעסוק בימים 
אלה אך ורק בפרשת ביבי-נוני, זכו השבוע כמה פרשות 
מסעירות, ליהנות מאנונימיות יחסית ולעבור ללא סיקור 
תקשורתי מופרז. כך למשל, עברה בשקט יחסי החלטה 
לשלוח רב ראשי לשעבר למאסר ממושך. אין ספק שלולא 
העיסוק התמידי בהפלתו ובהפללתו של ראש הממשלה, 

הידיעה הזו הייתה "זוכה" לככב בכותרות הראשיות.
של  עיניה  מתחת  לחמוק  שזכתה  נוספת  פרשה 
הפנים  לשר  השבת  סמכויות  העברת  היא  התקשורת, 
אריה דרעי. לא, הוא לא קיבל סמיכה להיות מורה הוראה 
בהלכות שבת, אבל מתוקף תפקידו כשר פנים, הוא יכול 
שנקבעים  )חוקים  עירוניים  עזר  חוקי  על  ווטו  להטיל 
על ידי רשות מקומית ותקפים אך ורק בתחומה(. החוק 
מעניק לשר הפנים את הזכות לומר את המילה האחרונה 
בנושא ויש לכך השלכות ישירות על כל החלטה מקומית 

ומקוממת של ראש העיר רון חולדאי. 
התקשורת  מכלי  חלק  מיהרו  הסמכויות,  העברת  עם 
לחגיגה  "סוף  על  בהתרגשות  לבשר  החרדי  המגזר  של 

החילונית" ועל "הרמת קרנה של השבת".
את  לצנן  קצת  אך  השינוי,  על  לברך  רוצה  אני 
ההתרגשות: ברור לכל שומר שבת שפתיחת עסקים ביום 
המנוחה רומסת את כבוד השבת. אך עדיין, ארוכה הדרך 
הוראה  ידי  על  יורם  השבת  של  שכבודה  מכך  להסיק 
לי בבית  יש  או אחר. "מתנה טובה  כזה  מגבוה של שר 
גנזי ושבת שמה, אני מבקש לתנה לישראל", אמר בורא 
"לך  חשובה:  בקשה  ממנו  וביקש  רבנו  למשה  העולם 

והודיעם". 

באותו  מתקבלת  כשהיא  מתגלה,  השבת  של  כבודה 
אופן בו היא ניתנה: מתנה. כשישראל אינם רוצים לקבלה 
יותר  עוסק  היהודי-דתי  ההסברה  כשמערך  כמתנה, 
גודל  על  דגש  בנתינת  ופחות  סוציאליסטיים  בהסברים 
המתנה, השבת מתחללת – ולא משנה כמה קנסות יקבלו 

בעלי עסקים שיעזו להפר את הוראת השר. 
לשמוע  צריך  השבת,  טעם  את  לטעום  זכה  שלא  מי 
"לך  הראשונה:  בפעם  עליה  שמענו  שכולנו  כפי  עליה 

והודיעם", כלומר: תודיע להם שזו מתנה טובה. 
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יציאת מצרים  רק לאחר  ניתנה  על אף שמתנת השבת 
)"חוקותיה במרה"(, יכולותיה המופלאות מתגלות בדברי 

חז"ל כבר בפרשות של שעבוד מצרים: 
הדו  את  באריכות  מתארת  התורה  השבוע,  בפרשת 
שיח שהיה בין משה לפרעה. הרבה דברים אפשר ללמוד 
מהשיח המתמשך ביניהם ולכן התורה חוזרת בפרוטרוט 
על כל אזהרה של משה מפני מכה צפויה ועל תגובותיו 
של פרעה לדברים. כך למשל מתגלה בתורה פער עצום 
בין ענוותנותו של משה לגאוותנותו של פרעה: כשמשה 
זוכה לראשונה בגילוי ה' במעמד הסנה, השאלה הראשונה 
שהוא שואל היא: "ִמי ָאנִֹכי?". כלומר, למה דווקא אני? 

קטונתי. כשפרעה לראשונה שומע משהו בשם ה', הוא גם 
שואל "מי", אבל "ִמי ה'?". השאלה המלאה שלו היא: 

"מי ה' ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלוֹ ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל?". 
משה  בין  שהיה  נוסף  ודברים  דין  על  מסופר  במדרש 
שיוכל  כדי  מעולה  הצעה  לפרעה  מציע  משה  לפרעה: 
ותראה  לנוח,  אחד  יום  להם  "תן  השעבוד:  את  לייעל 
לך  יותר.  הרבה  רעננים  לעבודה  יחזרו  הם  שלמחרת 
רק  לי שמי שעובד  ברור  אבל  רווחי,  לא  אולי  נראה  זה 
הרבה  עובד  דבר  של  בסופו  שבעה,  ולא  ימים  שישה 
יותר". לפרעה ההצעה הזו נשמעת לא רעה בכלל, והוא 
יום?" הוא שואל את משה.  "איזה  ליום מנוחה.  מסכים 
"שביעי!" – עונה לו משה כאילו באקראי )שמות רבה א, 
כח(. על אף שמצוות השבת נתנה מאוחר יותר, רק כאשר 
לא  השביעי  שביום  מהאבות  מסורת  הייתה  במרה,  חנו 

עובדים. 
מבטל  פרעה  שבתות,  כמה  לאחר  דבר,  של  בסופו 
בני  את  להעביד  ומחליט  מנוחה  ליום  הסכמתו  את 
טוב.  פחות  יעבדו  אם  גם  בשבוע  ימים  שבעה  ישראל 
ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל  ָבּה  ְוַיֲעׂשּו  ָהֲאָנִׁשים  ַעל  ָהֲעבָֹדה  "ִּתְכַּבד 
ָׁשֶקר". אומר המדרש: "מלמד שהיו בידם מגילות שהיו 
משתעשעים בהן משבת לשבת לומר שהקדוש ברוך הוא 
גואלם, לפי שהיו נחים בשבת. אמר להם פרעה: 'תכבד 
שקר'  בדברי  ישעו  ואל  בה  ויעשו  האנשים  על  העבודה 
השבת"  ביום  נפישין  יהיו  ואל  משתעשעים  יהיו  אל   –

)שמות רבה ה, יח(. 

.3
מציע  שמשה  כפי  האחד,  מרכיבים:  שני  יש  לשבת 
ואז  כוחות  מחליפים  שבו  אחד  יום  מנוחה.  לפרעה: 
לא  הוא  ועיקרי  נוסף  רב. מרכיב  לעבודה במרץ  חוזרים 
נראות  ונופש  מנוחה  המילים  נופש.  אלא  מנוחה,  רק 
ישנו הבדל משמעותי ביניהן.  נרדפות, אבל  לנו כמילים 
מנוחה היא בעיקר לגוף בעוד נופש נועד למנוחת הנפש. 
צהריים"  "הפסקת  רק  ולא  שלווה  מתוך  מנוחה  זוהי 

מורחבת. 
את  כוללת  היא  השבת,  מעלת  את  מתארת  כשהתורה 
ביניהם:  ברורה  חלוקה  עם  אך  הללו,  המרכיבים  שני 
"ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֶׂשה ַמֲעֶׂשיָך ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת, ְלַמַען 
בעלי  לגבי  ְוַהֵּגר".  ֲאָמְתָך  ֶּבן  ְוִיָּנֵפׁש  ַוֲחמֶֹרָך  ׁשוְֹרָך  ָינּוַח 
בשביל  ניתנה  השבת  בהחלט  והחמור,  השור  החיים, 
ותו לא. אבל אצל בני האדם,  ָינּוַח" –  "ְלַמַען  מנוחה – 

השבת היא עניין של נופש ונפש – "ְוִיָּנֵפׁש". 
פרעה הסכים בחפץ לב ליום מנוחה, אבל כשגילה שיום 
זה אינו רק הפסקה אלא מנוצל לנופש, ללימוד במגילות 
היו כתובים  )יש מפרשים שדברי ספר בראשית  עתיקות 
במגילות הללו( ולהתבוננות, למחשבה על גאולה ועל יום 

שכולו שבת ומנוחה, ביטל מיד את הסכמתו.   
לנו  מחכה  מפריע  באין  איננו.  פרעה  ממצרים.  יצאנו 
מתנת היום השביעי בכיליון עיניים כדי שנשתמש בה נכון 
וננצל אותה עד תום. שלא רק ננוח, אלא ננפוש ונשתעשע 

בה. 
שבת שלום.

מישהו שלח לי מתנות

israel2meir@gmail.com :לתגובות
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ישראל מאיר

מנדי הכטמן, פלאש 90
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צעד 1
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'כשר פליי' מבית 'סמארט'

מחנות האפליקציות גוגל פליי 

צעד 3
נהנים מגלישה חלקה, נוחה
ומוגנת, עם חנות אפליקציות

ו/או דפדפן מסונן

צעד 2
מתקינים על המכשיר

וגולשים בטוח 
(לבחירה 6 דרגות סינון)

העלות הינה למשך שנה בסך 60 ₪ | ט.ל.ח.

אפליקצית ההגנה המתקדמת ביותר
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s@kosherplay.com :לפרטים

אפליקציית 'כשר פליי' - שבוע ראשון חינם
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לא שוקעים במקום
אחד  הוא  שבהולנד  באמסטרדם  הפורטוגזי  הכנסת   בית 
הוא  אותו  למצוא  דווקא  אבל  באירופה.  ביותר  המרשימים 
משימה לא קלה. חבר שהיה איתי בשבת האחרונה בהולנד נתן 
יש תחנת משטרה  היכן  לי פטנט פשוט: תברר אצל המקומיים 

קרובה. ליד בית הכנסת יש תחנת משטרה.

ובית  השואה  לאחר  שנה  שבעים  באירופה.  כיום  המצב  זה 
הכנסת צריך להיות מוגן וצמוד למשטרה מקומית. אבל השואה 
הגדולה יותר והקשה יותר עדיין בעיצומה: שואת ההתבוללות. 
ובנותיה  מבניה  אלפים  הישראלית  האומה  מאבדת  שנה  בכל 

שהולכים לרעות בשדות זרים ומאבדים את שם ישראל.

בשבוע  עמי  שעשה  מירושלים  בלייכברד  משה  הרב  ידידי 
האחרון את המסע באמסטרדם סיפר לי על מספר מוגזם של מעל 
עשרת אלפים יהודים שירדו מישראל לאמסטרדם, חלקם הגדול 
יכול  לא  איש  שיער.  מסמרי  מספרים  אלו  נכר,  אל  לבת  נישאו 

להישאר אדיש בפניהם.

המסקנה שלי הייתה קשה לעיכול: יהודים צריכים בית לאומי. 
ישראל  כל  לי.  שאכפת  יהודי  אני  אבל  למדינה,  מטיף  לא  אני 
ערבים זה לזה. אנחנו צריכים אומה שלימה, וכשהיהודים יחדיו 
במקום אחד זה שומר עליהם. בפרט בארץ ישראל, עליה נאמר: 

"ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה".
 



הקהילה  מחד,  מעורבים.  רגשות  היו  באמסטרדם  בביקורי 
העתיקה שומרת מסורת של מאות שנים מאז גירוש ספרד, ריח 
זזה  שלא  וכמעט  באפינו  עולה  קדומה  היסטוריה  של  משכר 
הקהילה כמלוא נימה ממנהגיה המפוארים. בית הכנסת המכונה 
'איסנוגה' עומדת יותר משלוש מאות שנים ומשמר באדיקות את 

רוח המקום ומקימיו.

הוא  היום  ועד  חשמלית  תאורה  אין  הכנסת  בבית  למשל  כך 
מואר על ידי נרות. אנחנו התפללנו בבית כנסת קטן יותר שנמצא 
'בית הכנסת של החורף'. התפילות בבית  באותו מתחם ומכונה 
הכנסת החורפי מתקיימות מ'שבת בראשית' ועד ל'שבת הגדול', 
מלפני  הריהוט  שם  גם  הפסח.  חג  ועד  תורה  משמחת  כלומר, 

מאות שנים - אך יותר חשובה המהות.

הנכבדים,  לבוש  גם  כך  וממוקד,  שמור  מאוד  התפילה  סגנון 
במגבעות  כולם   - המקומי  הרב  וכמובן  הקהל  ראשי  הגבאים, 
והעלייה  ההודעות  נוסח  גם  כך  מוקפדות.  ובגלימות  הדורות 
ציון  בן  הנכבד  לגביר  נהפכתי  כבר  לדוגמא  אני  כאשר  לתורה, 

בן אסתר.

מנגד  אך  וההשראה,  הכבוד  ומעורר  האופטימי  החלק  זה 
הקהילה היהודית המורכבת מיורדים שהגיעו אליה מכל הזמנים, 
גולים וסורים, לא הצליחה לשמר על אחידותה ושלימותה. רוח 
פרצים הובילה את בני הקהילה להתרועע עם הנכרים שמסביב 

ויהודים כה רבים בנו את ביתם עם גוים והלב ממאן להאמין.

כשיהודי מנתק את עצמו מהסביבה הטבעית שלו, מהמולדת 
ומה  מי  אין  ולהתבוללות.  לפורענות  חלילה  מועד  הוא   - שלו 

שישמור עליו.



בגלות  העוסקת  השנייה  הפרשה  היא  וארא,  פרשת  פרשתנו, 
של  בשלשלאות  לירד  אבינו  יעקב  היה  "ראוי  במצרים.  ישראל 
נמסרה  שעוד  הגבורה  מפי  גזירה  זו  הייתה  למצרים".  ברזל 
גר  כי  תדע  "ידוע  הבתרים:  בין  בברית  בשעתו  אבינו  לאברהם 

יהיה זרעך בארץ לא להם".
הם  יכלו   – להם"  לא  "בארץ  זה  כי  חשו  שהיהודים  עוד  כל 
עם  טוב  והרגישו  בה  שהשתקעו  משעה  במצרים.  להישאר 
שכניהם – ביקש הש"י להוציאם משם, תיכף ומיד, לפני שישקעו 

בשער הטומאה הארבעים שבאיו לא ישובון.

וכך פירשו גדולי המוסר את הכתוב "והוצאתי אתכם מתחת 
ומנוכרים  זרים  הרגישו  ישראל  בני  עוד  כל  כי  מצרים".  סבלות 
במצרים, לא שינו שמם לשונם ומלבושם – ידוע היה שיישמרו 
שם בקדושתם ולא ייגררו אחר זוהמת מצרים, ומשעה שהתחברו 
קרי,  אותם,  לסבול  החלו  הם  בתוכם,  להיטמע  והחלו  למצרים 

להכיל אותם, שוב היו צריכים מיד לפנות את המקום.

גלות מצרים הייתה הגלות הקשה מכל הגלויות ובכל גלות עד 
פקדי  "וביום  כמו שכתוב  מצרים  מגלות  בו  יש  הזה  היום  עצם 
ופקדתי". והלימוד שלנו הוא כי בכל מקום בו ידרוך כף רגלינו 
ולהיזהר  להישמר  לנו  יש   – נרד  ולשם  נגיע  אליו  מקום  ולכל 

מהרגילות, מהידידות והחברות עם הגויים.

שמות  "ואלה  כך:  מתחיל  מצרים  גלות  של  הראשון  הפסוק 
בני ישראל הבאים מצרימה". כל המפרשים שואלים למה נכתב 
בלשון הווה. היה לו לומר: אשר באו מצרימה. ופירשו בספרים 
הקדושים כי ברדתם מצרימה לימדם אביהם יעקב הנהגה טובה 

שממנה לא יזועו.

לגורל  וחשש  מצרימה  ירד  הכתוב  גזירת  פי  שעל  יעקב, 
צאצאיו, קרא להם ולימד אותם אורחות חיים: תישארו אורחים, 
אל תיטמעו בהם. הבאים מצרימה, כל הזמן בבחינה הזו שהרגע 
אנו באים, ולא ירדנו להשתקע שם, אלא לגור שם, כמו שאומרים 
אבינו  יעקב  ירד  שלא  מלמד   – שם  "ויגר  פסח:  של  בהגדה 

להשתקע שם". באנו כאורחים ויוצאים כאורחים.
שלא  במצרים  שנים  אותן  בכל  יעקב  בני  את  ששמר  מה  זה 
לשקוע בחטא וזה מה שישמור אותנו בני ישראל בכל גלויותינו 

שלא להתחבר לגוים ולא ללמוד ממעשיהם חלילה.



סייעתא  כאן  יש  זאת,  ובכל  הסכנות.  רבו  ישראל  בארץ  גם 
על  ערובה  הוא  יהודים  בין  לגור  ומורגשת.  מיוחדת  דשמיא 

שמירת אורח החיים מבית אבא וסבא.

אחים יקרים, אתם חשובים לנו לאומה. כולנו ערבים זה לזה. 
כל ישראל אחים, אנחנו אוהבים אתכם, דואגים לכם ואכפת לנו 
מכם. שמרו יחד עמנו על שלמות האומה הישראלית. אנחנו לא 

כל כך גדולים שיכולים לוותר על חלקים מתוכנו.

על  תפנו. שמרו  אליו  בכל מקום  היהודית  זהותכם  על  שמרו 
העת  שהגיעה  מאמין  יהודי  כל  ושמכם.  מלבושכם  לשונכם, 
לקבל  וטהורים  זכאים  שנהיה  ולוואי  במהרה.  השלמה  לגאולה 

פני משיח צדקנו.
 

שבת שלום ומבורך
הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

בית הכנסת הגדול באמסטרדם

גלות מצרים הייתה הגלות הקשה מכל הגלויות ובכל גלות עד עצם היום הזה יש בו מגלות מצרים 
כמו שכתוב "וביום פקדי ופקדתי". והלימוד שלנו הוא כי בכל מקום בו ידרוך כף רגלינו ולכל 

מקום אליו נגיע ולשם נרד – יש לנו להישמר ולהיזהר מהרגילות, מהידידות והחברות עם הגויים.
"

"



מטרנה מצווה 18
כה לח״י!

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

מטרנה מצווה יוצא לדרך זו השנה ה-18!

איך משתתפים?
 אוספים כפיות תחליפי חלב מטרנה או אריזות דייסות מטרנה

 מביאים לניידות או תיבות "חסדי נעמי" או שולחים ל-"חסדי נעמי",
     רח' בר יוחאי 10, בני ברק 5155310, עבור מטרנה מצווה 18

 ככל שתשלחו יותר כפיות ואריזות – מטרנה תתרום יותר מוצרים עבור משפחות נזקקות!

מטרנה, החברה המובילה בישראל לתזונת תינוקות,
תורמת יחד איתכם למשפחות נזקקות!

03-677-77-77 
naomi.org.il
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חרטומי התקשורת
"כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים" 
)ח,יג(. "אמרי ליה יוחנא וממרא למשה תבן 
אתה מכניס לעפריים, אמר להו, אמרי אינשי, 

למתא ירקא, ירקא שקול" )מנחות פה .(
ראשי  וממרא,  שיוחנא  במקום  רש"י  מסביר 
לעשות  בא  רבנו  שמשה  סברו  המצרים,  המכשפים 
"תבן אתה מכניס  לו  ולכן אמרו  להם מעשי כשפים, 
לעפריים"? דרך משל מה אתה בא למכור תבן לעיר 
הוא,  והנמשל  בשפע?  תבואה  יש  ששם  עפריים 
לעסוק  לשם  בא  אתה  בכשפים,  מלאה  שמצרים 
שקול",  ירקא  ירקא,  "למתא  להם,  אמר  בכשפים? 
לעיר שגדל שם ירק הרבה, הבא ירק שלך למכור, לפי 
שמתקבצין שם הכול לקנות, דהיינו, סוחרי הירק שם 
מבינים בטיב החומר, ומסיים רש"י, הם אמרו לו דברי 
ליצנות, והוא השיב להם בעניינם, ע"כ, )עיין מהרש"א 

שביאר באופן שונה(.
תמה הגאון רש"ז מקלם על דברי רש"י, שלכאורה 
לעג  אכן  ואם  טענתם,  על  משה  להם  שהודה  נראה 
מאחר  אך  הזה?  הסיפור  בהבאת  התועלת  מה  להם, 
שהובא דבר זה בש"ס, על כרחנו יש כאן לימוד גדול.

האמת,  אל  והמתקרב  אמת,  הקב"ה  של  חותמו 
את  לאדם  מעניקה  זו  קירבה  יתברך,  אליו  מתקרב 
וקל  בעוה"ז,  העינוגים  שבכל  ביותר  הגדול  העונג 

וחומר בעולם הבא.
ג דרגות עיקריות יש בין מבקשי האמת: 1. הכובש 
מידותיו, וביטל את תשוקותיו לרע עד שהפך לטבע. 
ולפיכך  בכך,  מרגיש  שכלו  אך  לרע,  המשתוקק   .2
כופה את שכלו על יצריו, אף זו מדרגה גבוהה. 3. מי 
ליבו,  בשרירות  והולך  לתאוותיו  נכנע  חלש,  ששכלו 
עד שחושב שהצדק עמו, אך עם כל זאת, אם יוכיחו 
מבקש  עדיין  כי  בו,  יחזור  טעותו,  על  אותו  ויעמידו 
גם הוא עדיין קרוב להקב"ה, שהרי קיבל  אמת הוא, 

תוכחת, וסימן הוא כי האמת היא נר לרגליו.
ישנן  האלו  העיקריות  הדרגות  משלוש  אחת  בכל 
אלו  ניצבים  התחתונה  ובדיוטא  משנה,  דרגות 
הם  חפצים  הריחוק,  בתכלית  האמת  מן  הרחוקים 
שהאמת תותאם לרצונם, ודומים הם למי שמכחישים 
את השמש בצהריים, אינם מסתגלים לאמת הצרופה, 
הכובלים  לב  חכמי  מכל  השינוי  בתכלית  שונים  והם 

את רצונם לאמת.
את  הקובעים  לסכלים  דוגמא  הם  מצרים  חרטומי 
בכישופיהם  הצליחו  אמנם  לרצונם,  בהתאם  האמת 
להפוך המטה לתנין, אך משראו שבלע מטה אהרון את 
כולן,  את  ובלע  ונעשה מטה  ופרש"י, שחזר  מטותם, 
אלא  כישוף  דרך  שאינו  כשמש  ברור  היה  זה  ודבר 
אינם  ואהרון  שמשה  למסקנה  להגיע  חייבים  היו  נס, 
אתה  "תבן  בפניהם,  התריסו  זאת  ולמרות  מכשפים, 

מכניס לעפריים", ונצמדו לאמת "שלהם".
הוא הדין בכל דבר שכלי ונטול פניות, יכול כל אדם 
ותאוותיו,  רצונו  נגד  היא  הצרופה  שהאמת  לראות 
ובכ"ז, נוטה להתעלם מכך ולקבוע את האמת כפי שנח 
השכל,  של  דרכו  היא  זו,  התנהגות  רצונו,  פי  על  לו, 

המביאה אותו לעברי פי פחת.
משה השיב לחרטומים, מאחר והנכם שייכים לכת 
את  המתאימים  אלו  התחתונה,  מהדיוטא  החכמים 
ועדיין,  שכלי,  ויכוח  כאן  יועיל  לא  לרצונם,  האמת 
עם כל רשעותם הבינו אמנם את דברי משה, וזו כוונת 

ירקות, ללא ספק ישנם  רש"י, שבעיר שיש בה הרבה 
מבינים גדולים בערך הירק, ולפיכך, במצרים, שיש בה 
מכשפים גדולים, היה לכם להבין מיד בטיב הסחורה 
משלא  כאמור,  אך  כישוף,  ולא  היא  ה'  יד  וכי  שלנו, 

הבנתם זאת, סימן הוא, שרצונכם השתלט על שכלכם
מעוניינים  ואינם  בזאת,  השוגים  הם  רבים  לצערנו, 
קובעים  אחריה,  וללכת  הצרופה  האמת  את  לברר 
מן  מתרחקים  להם,  הרצויה  האמת  היא  מה  לעצמם 
האמת ומהדביקות בו יתברך, הורו חז"ל, "עשה רצונך 
האבסולוטית,  המציאות  את  תרצה  דהיינו,  כרצונו", 

מה שרוצה הבורא יתברך ואז תצליח.
כל  לאורך  נכונים  והנם  היו,  אלו  נכוחים  דברים 
זו נכונה כיום שבעתיים,  הדורות, אך דומה שתוכחת 
בדורנו אנו, דורו של משיח ועקבתא דמשיחא, שאחד 
האמת  זו  חז"ל  בו  שנתנו  והמאפיינים  מהסימנים 
ילבינו"...  זקנים  פני  "נערים  ותרבות השקר,  הנעדרת 
ביד,  ב"אוכל  המעוניין  ההייטק  דור  יסגי",  ו"חוצפה 
ירידה  בלעדי...  ראשוני...   - הרייטינג  תרבות  ומיד" 
כבר  זו  שמיה,  דכר  מאן  בחומר,  שליטה  לפרטים, 
דרישה גדולה מידי ולא מציאותית בעידן זה, אך חקר 

האמת, אמיתות הידיעה ונכונותה גם זה לא? 
מקובל לחשוב שהעיתונות במהותה, נועדה לחפש 
בשקיפות  אותה  להציף  אחריה,  ולפשפש  האמת  את 
עוולות  על  ולהתריע  לחלש  פה  להיות  הראויה, 
לכנותם  שנהוג  איך  או  התושבים,  כלפי  השלטון 
בעגה העיתונאית, "כלבי השמירה של הדמוקרטיה", 
עיתונות אמיתית, זו היא אשר תברר את האמת ותנפה 
נשואי  הצדדים  שני  עם  תשוחח  נפה,  בי"ג  אותה 
הכתבה, או לפחות בכל ידיעה שיש בה כדי לבקר את 
האחד, תשמיע למצער גם את הצד האחר המבוקר על 
כדי  נגד  כמשקל  ותפרסמה  תגובתו  את  תבקש  ידה, 

לאזן את הנכתב בה.
כברית  חשוכות  למדינות  מכוונים  הדברים  ואין 

תחת  כיום  אנפין  בזעיר  אף  ואולי  לשעבר,  המועצות 
ישנה  ברוסיה,  פוטין  של  מעורער  הבלתי  שלטונו 
אמינותו...  ברוב  הידוע  ה"פראבדה"  עיתונות מטעם, 
בימים  נחשפנו  אליהם  והסיאוב  השקר  ממדי 
האחרונים על מעללי כלי תקשורת מסוימים, יש בהם 
עד  התקשורת  של  מהתנהלותה  טפחיים  לחשוף  כדי 
כה, האינטרסים החבויים אותם היא משרתת, והקשר 

בין הכתוב בהם לבין האמת הוא אפילו לא מקרי.
בו  החילונית  התקשורת  על  נלין  כי  לנו  מה  אך 
בזמן שגם בתוכנו אנו, במחננו פנימה, חדרה תרבות 
לפחות  שהיא  כפי  או  חרדית  עיתונות  זו,  קלוקלת 
מכונה אצלנו, אמורה לשרת את הציבור החרדי, ציבור 
חרדי כמשמעו, אמור  להיות חרד לדבר ה' ולא לסטות 
לשון  הלכה,   זו  ה'  מדבר  זה  הוא  כי  שמאל  או  ימין 
הרע או הוצאת שם רע הן מהעבירות החמורות ביותר 
ביהדות, הגמרא במסכת בבא מציעא )נ"ח, ע"ב( תני 
פני חברו  כל המלבין  יצחק  בר  נחמן  דרב  תנא קמיה 
ברבים כאילו שופך דמים, א"ל שפיר קאמרת דחזינה 
ליה דאזיל סומקא ואתי חיוורא וכו', דא"ר חנינא וכו' 
כל היורדים לגיהינום עולים חוץ משלשה, המלבין פני 

חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו וכו'.
ידי  אין  ולומר  בניקיון כפיו  יוכל לרחוץ  מי מאתנו 
התחושה  והמיידיים,  הזמנים  המסרונים  עידן  במעל, 
שחייבים להגיב על כל מה שזז, ולאו דווקא עיתונאים, 
10 לפני כל תגובה, נחשוב לרגע האם  נספור עד  אם 
"רצונו  או  כרצונו",  "רצוני  עושה  אני  זה  במעשה 
והערתנו  ותגובתנו  נפל  לא  שהעולם  ניווכח  כרצוני" 
החשובה לכאורה מיותרת, ואז אין ספק שהוא יתברך 
מעשרת  להינצל  כולנו  נזכה  כרצוננו"  "רצונו  יעשה 
המכות, מכות מצרים, ויקוים בנו הפסוק "כל המחלה 

אשר שמתי במצרים לא אשים עליך", אמן ואמן.
בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל

צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

   צילום: מקסים דינשטיין, פלאש 90 



חגיגת מבצעים
שלושה חודשים

ב' שבט - ב' אייר
יום יום מוצר חדש - מבצע חדש
שלושה חודשים
 מבצע חדש

אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות
כשרות, איכות ומחיר
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עמונה תמורת סיפוח

הבנייה  חידוש  על  לשאלה  בתשובה 
הלבן:  הבית  דובר  ענה  ושומרון,  ביהודה 
וותיקה וחשובה  ״ישראל הינה בעלת ברית 
של  הבאה  בפגישה  כי  והוסיף  ביותר״, 
הממשלה  וראש  טראמפ  דונלד  הנשיא 

בנימין נתניהו - הנושא יועלה. 
הבנתם?

לא דחוף! לא קריטי! לא שוברים כלים! 
עוד  לא  התוכן.  גם  השתנה,  רק שהטון  לא 
דקלרטיביות  והצהרות  במשבר  איומים 
זמירות  והמתיישבים.  ההתיישבות  בגנות 
אחות  לנו  יש  הקפיטול.  מגבעת  חדשות 

בבית המלך. 
ארה״ב  שגרירות  העברת  נושא  מאידך, 
לירושלים הבירה, הצטנן! על הצו הנשיאותי 
הנשיא  חתם  מקסיקו  בגבול  חומה  להקמת 
הישראלית  השגרירות  העברת  אבל  החדש, 
לירושלים לא בראש סדר היום בוושינגטון.

גם נושא פינוי עמונה הופך להיות מוחלט 
כל  עם  הדיון״.  ״סופיות  ובצדק.  וסופי! 
הכאב והצער על פינוי יהודים בגלל היותם 
יהודים מאדמת מולדת. במלחמה על יישוב 
ארץ ישראל רבתי, צריכים להקריב קרבנות. 

ארץ ישראל נקנית בייסורים. 
ממולח  כסוחר  טראמפ,  דונאלד  הנשיא 
פוליטיקאי  היותו  למרות   - ניסיון  ובעל 
מתחיל - מבין. מה שחשוב זה ה״תכלית״. 
זו  ושומרון,  ביהודה  הבנייה  חידוש 
ומשמעותית  תכליתית  מעשית,  ״אמירה״ 
שינוי  מהווה  אמריקאית  הסכמה  ביותר. 
העברת  בראשית.   סדרי  ושינוי  תפיסה 
כל  עם  לירושלים,  האמריקאית  השגרירות 
חשיבותה ההיסטורית, אינה יותר מהצהרה 

דקלרטיבית. 
ביום  תמומש  ואולי  תמוסמס,  ההבטחה 
מן הימים. לא כעת. יתכן שהשגריר המיועד, 
את  יקבע  חם,  ציוני  יהודי  פרידמן,  דיוויד 
בירושלים  הקיימת  בדירתו  מגוריו  מקום 
וזו תהיה הפשרה. אולי העברה חלקית של 
מספר מחלקות, בעוד תקופת זמן. הערבים 
של  והרגשה  הדקלרציה....  עם  יישארו 
הצלחה וניצחון. היהודים, לעומתם, יישארו 
עם בנייה מסיבית מחודשת, שתשנה את פני 
לפינוי  אפשרות  כל  ותסכל  השטח  ואופי 
עתידי. ״יצא הפסדו בשכרו״. כך נוהג סוחר 
ומתנהג  ניזון,  החי,  פוליטיקאי  לא  מוצלח. 
ריקות  והצהרות  דיבורים  מילים,  פי  על 

מתוכן.    
של  ההתנהגות  להיות  צריכה  בדיוק  זו 

הממשלה ב״עמונה״. הבג״ץ פסק את דברו 
ואין מקום לערעור נוסף, דחייה, או הרהור 
המצבה,  תהיה  ״עמונה״  פסוק.  סוף  חדש. 

גל-עד לשלטון אובמה, שאינו. ב״ה.
חידוש  הבשורה.  תצא  שמכאן  הנחמה, 
לחקיקת  ואפשרות  ביישובים  הבנייה 
״חוק ההסדרה״ שיסדיר סופית את הבנייה 
וכאב  דמעות  ושומרון.  ביהודה  היהודית 
שמחה  בדמעות  ימהלו  ״עמונה״  מפוני 

וצפייה לעתיד החדש הצפוי ומקווה. 
המחנה.  בתוך  מבית,  אויבים  לך  כשיש 
דלטורים אוכלי קורצא ומלשינים בני עמך, 
הערבים  עם  הבעיה.  ומכאן  התוצאה  זו 
זה  היהודי  השמאל  עם  מסתדרים!  היינו 
ובמהלך  הדורות  לאורך  קשה.  יותר  הרבה 
יצאו  גדולים  הכי  השונאים  ההיסטוריה, 
מתוך המחנה. פרשת השבוע. דתן ואבירם. 

ללמדך שאין חדש תחת השמש. 
ביהודה  בגושים,  לפחות  הבנייה  חידוש 
ושומרון, סיפוח גוש עציון, מעלה אדומים 
ויאפשרו  יפתחו  אריאל,  העיר  ואולי 

לאלפי  ומסיביות  חדשות  בנייה  אפשרויות 
זוגות צעירים ומשפרי דיור. זה לא הפתרון 
הקלה  יהווה  בהחלט  הדבר  אך  המיוחל! 
הקרובים  באזורים  משמעותית,  ותוספת 

למרכז הארץ. 
הקיימת  מהמצוקה  שחלק  הוא  גלוי  סוד 
נובעים  המטורפת,  המחירים  ועליית 
מצמצום קרקע זמינה לבנייה באזור המרכז, 
 2500 הפשרת  הביקוש.  ואזורי  ירושלים 
שמש  קרן  היא  ושומרון  ביהודה  יח״ד 

בודדת! אך כזו, שמבשרת על האביב.  
ובנייה  לתכנון  המקומית  בוועדה 
לדיון  הכנסה  על  מדברים  בירושלים, 
והפשרת היתרי בנייה לאלפי יח״ד שעוכבו 
לבקשת הממשלה ברמות, רמת שלמה, גילה 
ועוד אזורים שהוגדרו כ״מעבר לקו הירוק״. 
בירושלים  חדשים  בנייה  היתרי  הוצאת 
החרדי  לציבור  גם  בשורה  מהווה  רבתי, 

שקופח בהחלטה האחרונה. 
מודיעין  עמנואל,  בביתר,  חדשה  בנייה 
לפתור  צפויה   - וכדומה  קרית-ספר  עילית, 

חלק ממצוקת הדיור החריפה במגזר.
זה לא צפוי לקרות מחר. גם לא מחרתיים. 
זו מטרה וכוונה רצויה, שצריכה רצון טוב, 
ובעיקר:  עניינית  הכנה  חכמה,  התארגנות 
מצד  שבקריצה,  התעלמות  ו/או  שת״פ 
עד  בעבר,  כמו  בדיוק  הבירה.  וושינגטון 

תקופת אובמה. 
יתכן ו״עמונה״ הינה הקרבן! חבל, כואב. 
הינה  עמונה  בסוף.  עושים  הח-ן  את  אבל 

פירור, גרגר על מזבח המאבק.  
האמריקאית  השגרירות  הישארות  באם 
ההרגעה  וגלולת  המנחה,  תהיה  אביב  בתל 
מנחה  זו   - ערב  ולמדינות  לפלשתינאים 
הגדולה.  לתמורה  יחסית  וכדאית  קטנה, 

״תפסת מרובה לא תפסת״. 
בשח-מט כמו בעסקים, לפעמים מקריבים 
יצליח  כיצד  המלכה.  בשביל  פיון-חייל, 
הגדולה  כנשיא  טראמפ  דונאלד  הנשיא 
הוא  בעסקים  יודעים.  איננו  שבמעצמות, 
סוג של  זה  ומדיניות  פוליטיקה  גם  הצליח. 

עסקים.    

עו"ד יצחק שיינפלד

ה'דיל' הראשון שמסדר לנו טראמפ אולי לא יכלול העברת השגרירות לירושלים, אבל הוא עשוי 
לפתור באופן חלקי את מצוקת הדיור החרדית ולהוות הישג לאומי ממדרגה ראשונה

עמונה. צילום: ליאור מזרחי, פלאש 90

יתכן ו״עמונה״ הינה הקרבן! חבל, כואב. אבל את הח-ן עושים בסוף. עמונה הינה 

פירור, גרגר על מזבח המאבק.   "
"



גלאט כשר

HILTON HUA HIN

ומרוויח!  מוקדם  מזמין  חכם 
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היעד החם של החורף! 
שינפלד בהילטון 
Hua Hin הואה-הין

לראשונה בתאילנד! חופשה מלאה 
של  כשר  גלאט  גורמה  מטבח  עם 
תיירות,  שינפלד  מבית  השפים 

ואפשרות לטיולי כוכב מדהימים

מהפך
 במזרח! 

אירוח במלון יוקרתי 5 כוכבים של רשת 
הילטון עם סוויטות וחדרים מפנקים.

גורמה גלאט כשר של צוות שפים 
המוגש בחדרי האוכל של מלון הילטון.

יציאה יומית לטיולי כוכב מדהימים 
עם לינה במלון הילטון הואה-הין.

המלון!

האוכל!

הטיולים!  

קבוצות נוספות בחודש מאי 2017 
מבצע למספר מקומות מוגבל

אפשרות לטיולים יפים בהואה-הין, השוק 
רכיבה  המלך,  ארמון  הלילה,  שוק  הצף, 
על פילים, רכיבה על  סוסים, מופע נמרים, 
4x4 בטבע השופע  טיולי  ונחשים,  תנינים 

של תאילנד, שופינג באאוטלט ועוד.

מקומות אחרונים בטיסת אלעל ישירה ב-13/2

ה
ש

 מה שעושה את החופ
זה

"חוויה נפלאה לכל המשפחה" "מלון מושלם בלב ניקוסיה"

Hilton Cyprus

הפסח היוקרתי ביותר! 
שינפלד בהילטון קפריסין 

החופשה.  את  שעושה  מה  זה  שינפלד, 
פעילות  שנות   30 חוגגים  אנו  הפסח 
הילטון.  רשת  של  היוקרתי  במלון 

ממשיכים להתחדש ולהעניק 
אישי  ויחס  מקצועי  שירות  ביטחון,  לכם 

בכל חופשה.

ה
ש

 מה שעושה את החופ
זה

שינפלד אתכם בחופשה

ישראל נחמן יוסי שוורץ אהרל'ה נחשוניישי לפידות

תוכניות עם האמנים הגדולים של שינפלד

טיולים בקפריסין
ניקוסיה, לימסול, הכפרים הציוריים של הרי הטרודוס, 
שופינג,  התורכית,  קפריסין  ופאפוס,  אפרודיטה  סלע 

ספורט אתגרי ועוד. 

גלאט כשר

ומרוויח!  מוקדם  מזמין  חכם 

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m
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יש מנהרות? תביאו שגרירות
רגע לפני שהנשיא היוצא אובמה כיבה את האור 
לו החוסיין  יצא  ועזב את הבית הלבן,  בלשכתו 
מיליון   221 העברת  על  להורות  החליט  והוא 
לארגוני  קצת  ועוד  הפלסטינית  לרשות  דולרים 
על  הייתה  הזו  הפרידה  מתנת  אחרים.  ולארגונים  האו"ם 
השולחן כבר זמן רב, אך בשל התנגדות הקונגרס הוא נמנע 

מלהעניקה עד כה. 
אך  מזמן,  כבר  זאת  לעשות  היה  יכול  הוא  טכנית  אמנם 
מקובל כי הממשל מכבד את החלטות הקונגרס ולא פועל 
כבר  המקובלים  הכללים  הפלסטינים  לשמחת  להן.  בניגוד 
לא עניינו את ברק חוסיין אובמה כמה שעות לפני חילופי 
התפקידים בבית הלבן. "היה לי הכבוד לשרת אתכם" צייץ 
אובמה בצאתו מהחדר הסגלגל בשעה 16:20. בערבית זה 

היה נשמע טוב יותר. 
  

לא בטוח שיש מחיר לאושר, אבל יש בהחלט מחיר לטקסי 
הגבוהות  ההערכות  לפי  אפילו  ואולם  השלטון.  חילופי 
 200 האמריקאיים  המיסים  משלמי  כך  על  שילמו  ביותר, 
מיליון דולרים, פחות ממתנת הפרידה מהפלסטינים. בטקס 
ההשבעה היה נאומו של הנשיא הנכנס טראמפ לוחמני ובלי 
פשרות, כמו עוד שלב במערכת הבחירות. בסופו של דבר 
הגיוני שהוא דבק בדרך – הארוכה והמייגעת שעקפה את 
ולכיסא  - ושהביאה אותו לתוצאה המפתיעה  כל התחזיות 
הקודם  הממשל  על  רבה  ביקורת  מתח  טראמפ  הנשיאותי. 
שעדיין   – המבקרים  לעם.  הכוח  את  להחזיר  והבטיח 
מתקשים לומר את צירוף המילים "הנשיא טראמפ" - העדיפו 

להתמקד בכיסאות הריקים המעטים שהיו במקום.  
חדשות  ומסילות  ומנהרות  וגשרים..  כבישים  "נבנה 
לאורך כל האומה" אמר טראמפ בין שלל הבטחותיו לעם 
האמריקאי. אך עיני העם בישראל – ועיני העולם הערבי – 
מופנות לשאלה האם יקיים הבטחתו להעביר את השגרירות 
האמריקאית לירושלים. הערבים מאיימים בצעדים חריפים 
את  מראש  יחרוץ  הדבר  כי  ואמרו  המעבר  יתבצע  אכן  אם 
תוצאות התהליך המדיני - יש כזה? – ויחסל את האפשרות 

לפתרון הסכסוך בישראל. 
  

המושלם  הטיימינג  זה  כי  נראה  זאת  לעומת  בישראל 
לירושלים,  השגרירות  את  לעלות  מתמיד  יותר  והמתאים 
הראל  מנהרות  נפתחו  השבוע  תחבורתית.  מבחינה  לפחות 
הדרך  כי  לנהגים  הגדולה  וההבטחה  הכיוונים,  לשני 
בלבד,  דקות   35 תארך   - ולהפך   – אביב  לתל  מירושלים 

הולכת ומתקרבת. 
פרויקט המנהרות כולל שתי מנהרות באורך 800 מטרים 
גם  נושא  בכל  כמו  אך  כיוון.  לכל  נסיעה  נתיבי  ושלושה 
מבשרת  ותושבי  ירוקים  ארגונים  בהם  מתנגדים,  יש  כאן 
פתרון  להם  נמצא  לא  כי  בטענה  לבג"ץ  שעתרו  ציון 
למסוף האוטובוסים והדרך שלהם הביתה מתארכת באופן 
משמעותי. השופט דנציגר דחה את עתירתם על הסף וקבע 
כי היה שיהוי כבד בהגשתה. כשרוצים להגיע לתוצאה, צריך 
לפעול נכון לאורך כל הדרך. אחרי שנים כה רבות של תכנון 
ואחרי תקופה ארוכה של ביצוע, אי אפשר להחליט להגיש 
לראש  ומצפים  מתוחים  האדומים  הסרטים  כאשר  עתירה 

הממשלה ולשר התחבורה שיבואו לגזור אותם בחגיגיות. 
"העלייה  של  פספוס  החדשה  בדרך  שרואה  מי  גם  יש 
לבית  לרגל  העלייה  על   – רב משמעות  ביטוי  לירושלים", 
בכבישים  העליות  של  פיזי  היבט  גם  לו  שיש   - המקדש 
את  מחליפות  החדשות  המנהרות  העיר.  אל  המובילים 
נעיף  לא  מוצא.  סיבוב  את  גם  ומבטלות  המפרך  המסלול 
ברוך  את  נזכור  לא  הדרך,  בצדי  למשוריינים  מבט  עוד 

וואד  ונקווה שלפחות באב אל  ג'מילי והגרפיטי המשוחזר 
יזכור את שמותינו ואת השיירות בדרך אל העיר. לא תמיד 
הדרך מושלמת ולעתים מוכנים לשלם את המחיר כדי להגיע 
של  הגבוהה  עלותו  בכלל.  זול  היה  לא  והמחיר  לתוצאה. 

הכביש החדש: 2.5 מיליארד שקלים, מחיר לא סופי. 

  

האור  את  רואים  כי  נתניהו  אמר  הכביש  פתיחת  בטקס 
כזה  אור  לראות  מייחל  כבר  שהוא  בטוח  המנהרה.  בקצה 
דוכן  מעל  נתניהו  עמד  השבוע  המסתעפות.  בחקירותיו 
הכנסת, מנסה לומר את דבריו בין קריאות הביניים הרבות, 
בין ההקנטות על ההקלטות והמתנות. גם היו"ר לא הצליח 
להשתלט על חברי הכנסת ששכחו שהעומד מולם הוא ראש 

הממשלה, והשתלחו בו ללא כל דרך ארץ. 
כשבא  השבוע  הממשלה  לראש  היה  מביך  רגע  עוד 
לניחום אבלים אצל האדמו"ר מבעלזא שישב שבעה על מות 
אמו הרבנית מרים רוקח ע"ה. חבל שבדאגה לכל התנאים 
הטכניים ולכללים של סדרי האבטחה הכבדים, אף אחד לא 
דאג לעדכן את נתניהו כי מנהג המקום הוא שלא לוחצים יד 
לאבלים. בביקור עדכן נתניהו האדמו"ר על שיחתו הצפויה 

עם הנשיא טראמפ, איתו הוא מקווה לעתיד מאיר יותר. 
יש אכן אור בקצה המנהרה, טראמפ כבר הזמין את נתניהו 
של  שמחתם  הדיווחים  פי  על  בנוסף  בוושינגטון.  לביקור 
החדש  בממשל  וגורמים  מדי,  מוקדמת  הייתה  הפלסטינים 
תשלח  לא  אובמה,  של  הנדיבה  המתנה  כי  להם  הודיעו 
דולרים שכבר  מיליון  ב-250  להסתפק  יאלצו  והם  אליהם, 
שלא   – המכה  זאת   .)!( לשעבר  מהנשיא  השנה  קיבלו 
כתובה בתורה – הראשונה שמנחית הקב"ה על הפלסטינים 

באמצעות הממשל החדש באמריקה. 

  

פרשת וארא מספרת על שבע מתוך עשר המכות שנתכו 

בדרך  אותם  לשבור  מנת  על  ומלכם  המצרים  על  משמים 
רבנו  משה  שוב  יוצא  ברד  מכת  לפני  ישראל.  עם  לגאולת 
הקב"ה  כי  לו  ומסביר  היאור,  שפת  על  פרעה  את  להזהיר 
יכול היה להשמידו בפעם אחת, וכל המכות הללו מגיעות 
עולם,  בורא  של  וגבורתו  כוחו  על  העולם  כל  שידע  כדי 
הצפוי,  הברד  מפני  להסתתר  וההמלצה  האזהרה  לאחר 
מתחילה המכה ומתאר הפסוק נס בתוך נס "ואש מתלקחת 

בתוך הברד". 
הקרח  גושי  יורדים  היו  אם  גם  הרי  המפרשים,  שואלים 
ואיומה  קשה  מכה  מנחית  הברד  היה  בלבד,  הענקיים 
בעוצמה רבה והנזק היה הרס מוחלט מבלי שיישאר במצרים 
שום עץ פעיל על הקרקע וכל בעל חיים, אדם ובהמה היו 
מוצאים את מותם; ואם זו התוצאה, מדוע היה צורך לערב 
אש לוהטת שתתלקח בתוך הברד? ומסבירים המפרשים כי 
במכה זו הראו שני הכוחות המנוגדים זה לזה, המים והאש 
את נאמנותם לבורא העולם ואת עוצמתו של בורא העולם 
שבכדי להאדיר את שמו על המצריים עשו שלום ביניהם. כי 

לא רק התוצאה הייתה חשובה, היה ערך גם לדרך. 
שתפסיק  בפניהם  והתחנן  ואהרן  משה  את  הזעיק  פרעה 
ועמי  "אני   - דבר  כל  לומר  הסכים  הוא  הנוראית,  המכה 
בהבטחותיו  עמד  לא  כאן  גם  כידוע,  אך    - הרשעים" 
וכשהסתיימה המכה חזר לסורו. לפרעה לא הייתה חשובה 
וימשיך  יישאר  ישראל  הדרך, רק התוצאה. הוא רצה שעם 

לעבוד אצלו עבודת פרך אינסופית. 
על  השבוע  שפורסם  מחקר  לכם?  הזאת  העבודה  מה 
רצון  שביעות  בבדיקת  כי  הוכיח  "גלאסדור",  חברת  ידי 
משתתפי  אלף   615 מתוך  עבודתם,  ממקומות  עובדים  של 
של  מהותיים  קריטריונים  מעדיף  המוחלט  הרוב  הסקר, 
ערכים והזדמנויות ובאופן מפתיע נותן מקום אחרון לשכר 
היא  ולהטבות. מסתבר שגם אם השורה התחתונה בתלוש 
משמעותית ביותר, אפילו בדור הזה נותנים מקום לדרך ולא 
אושר  לקנות  יכול  אינו  שכסף  יודעים  הרוב  לתוצאה.  רק 

ועדיין חושבים שערכים זה מעל הכול. 
ובנימה אופטימית זו, אסיים. 

שושי הלר

צילום: נועם ריבקין פנטון, פלאש 90



ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
אתם מוזמנים להעניק לעצמכם רגעים שלא יישכחו 

וליהנות מאירוע באווירה בוטיקית עם סטייל חדש ומפתיע!

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
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

ברכתו:
ה’  אתה  “ברוך  מברכים:  אכילתו  לפני 
בכך  העץ”.  פרי  בורא  העולם  מלך  אלוקינו 
אך  העץ.  פירות  משאר  ברכתו  שונה  אינה 
“בורא  ברכת  מברכים  אין  אכילתו  לאחר 
העץ  פירות  על  שמברכים  כפי  נפשות” 
האחרים, אלא מברכים את הברכה המיוחדת 
פירות משבעת המינים. ברכה  לאחר אכילת 
המתחילה בנוסח “ברוך אתה ה’… על העץ 
ה’  אתה  ב”ברוך  ומסתיימת  העץ”  פרי  ועל 
פירותיה,  ועל  ]או  הפירות”  ועל  הארץ  על 
זו מדגישים  ישראל[ בברכה  כשנאכל בארץ 
אנו את תודתנו הייחודית לבורא, על הפירות 

שבהם שיבח את הארץ.

יופיו של רבי יוחנן:
של  תארו  יפי  את  לתאר  בבואה  הגמרא 
רבי יוחנן, מספרת: הרוצה לראות יופיו של 
רבי יוחנן, יביא כוס של כסף צרוף וימלאנו 
גרעינים של רימון אדום, ויעטר ּכ ליל של ורד 
אדום על פיו, ויניחנו בין חמה לצל – ואותו 

זוהר, מעין יופיו של רבי יוחנן הוא.

מלאים מצוות כרימון:
ְרֵדס  ַפּ ָלַחִיְך  ְשׁ ַרָקֵתְך...  ָהִרּמוֹן  כֶפֵלח 
ריש  אמר  השירים  בשיר  נאמר  ִרּמוִֹנים... 
"ֵריקתך",  אלא  "ַרקתך"  תקרי  לקיש:"אל 
שאפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון"  
על יחסיו של רבי מאיר עם אלישע בן אבויה 
המכונה אחר כיון שיצא לתרבות רעה נאמר 
רימון  מאיר  "רבי  חגיגה   במסכת  בגמרא 
כלומר,  זרק",  קליפתו  אכל  תוכו  מצא, 
שלמד ממנו רק את הדברים הטובים. בגמרא 
דרשו  השירים,  שיר  את  המפרשים  ובמדרש 
"הנצו  הרימון:  בהם  שנזכר  הפסוקים  את 
הרימונים - אלו בעלי תלמוד  הנצו הרימונים 
בתורה,  ועוסקים  שיושבים  התינוקות  אלו   -
רימונים".  כגרעיני  שורות-שורות  ויושבים 
היו  מעוטרים  גדול   כהן  של  מעילו  שולי 
ברימוני תכלת וארגמן משולבים בין פעמוני 
לאכול  נהוג  ראש השנה   ליל  בסעודת  זהב  

רימון ולאחל "ירבו זכויותינו כרימון", 

תכונות רפואיות:
הפירות  אחד  ספק  ללא  הינו  הרימון 
יעילותו  בעולמנו.  הנמצאים  בריאים  היותר 
השונים  מרכיביו  באמצעות  הרימון  פרי  של 
טאנינים,  כגון:ויטמין A,B,C, פוליפנולים, 
ל  ברז , ן ,אשלג ,שומן דן סי ם, נראלי י מי
וחומצות,מאפשרים להלחם בבעיות רפואיות 
שונות. הרימון עשיר בנוגדי חמצון הקרויים 
נוגדי  בשפה המקצועית אנטי אוקסידנטיים, 

שונות  פרי  בקליפות  גם  מצויים  אלו  חמצון 
פירות  הוא קליפות של  לכולם  אך המשותף 
אדומים וסגולים, לכן במחקר המדעי/רפואי 
ידוע שלפירות יער, ענבים שחורים וכדומה... 
ההבדל  חמצון.  נוגדי  של  תכונות  גם  יש 
מתבטא בריכוז שונה מפרי לפרי, כיום ידוע 
את  שמכילים  הפירות  מבין  הוא  שהרימון 
אוקסידנטיים.  אנטי  של  גדול  הכי  הריכוז 
בעקבות כך בעשור האחרון גדלו מספר עצי 
הרימון הנטועים בישראל בלמעלה מ500% 
הרימונים  העולם.  לרחבי  מיוצאים  ורובם 
בסוף  המבשילים  הזנים  הינם  המיוצאים 
חודש חשוון. הרימון נוח מאד לייצוא, בשל 
קירור  ללא  אף  טריותו  על  לשמור  יכולתו 

למשך למעלה מחודש ימים.

ערלה – חזירים:
חזירים זו שמה של תופעה ייחודית לרימון 
]ולזית[ אלו הם ענפים שאינם צומחים  מגזע 
העץ, אלא משורשיו. כידוע, בשלוש שנותיו 
הראשונות של העץ, פירותיו ערלה ואסורים 
יהיה  שהעץ  ייתכן  הרימון,  בעץ  באכילה. 
בוגר בן למעלה מ3 שנים, אך ענפים חדשים 
יש  אלו  חזירים   – לענפים  משורשיו,  יצאו 
לגילו  למנות שנות ערלה חדשות ללא קשר 
המקורי של העץ, ורימונים שיגדלו על ענפים 
אלו לפני הגיעם לגיל שלוש, אסורים משום 
לעניין  כעץ חדש  נחשב  חזיר  כל  לא  ערלה. 
ערלה. הכלל המנחה הוא, שכל ענף שמקור 
הוא  הרי  הקרקע,  לפני  מתחת  הוא  צמיחתו 
ואילו ענף שצמח ממקום שאינו  כעץ חדש. 
פני  “רואה  ההלכה  וכלשון  באדמה  מכוסה 
השמש” אין הוא נחשב כעץ חדש, ומתייחס 

לגילו המקורי של העץ.

תרומות ומעשרות:
רבים  רימונים  קלים,  גידול  תנאי  בגלל 
דווקא  הצורכים  ויש  בתים  בחצרות  גדלים 
בחנויות  הנרכשים  אלו  את  ולא  אותם 
שיש  ופשוט  כמובן  וכשרות.  מוסדרות 
להפריש מהם תרומות ומעשרות בברכה וזאת 

רק על ידי היודע ומבין את נוסח ההפרשה.

תולעים:
אמנם  מתולעים,  לבדוק  יש  הרימון  את 
בדרך  נקיים  מסחרית  בצורה  הנמכרים  אלו 
כלל מתולעים עקב טיפולם באמצעי הדברה, 
הגדלים בחצרות הבתים אשר  הרימונים  אך 
אמנם בריאים הם יותר עקב ניקיונם מחומרי 
בתולעים,  נגועים  קרובות  לעיתים  הדברה, 
על כן יש לפורר את גרגירי הרימון, לשטפם 

ולבררם היטב. 

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

רימון הוא פרי נשיר 
הגדל על עץ קטן הדומה 

לשיח וגדל בעיקר 
במזרח התיכון, בדרום 
מזרח אסיה, באריזונה 

ובקליפורניה שבארה"ב, 
וכמובן בישראל –בה 

הרימון הוא אחד משבעת 
המינים שבהם נשתבחה 

ארץ ישראל. 

 כפלח הרימון רקתך
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המטאור
מבני ברק

שם:  דן גרטלר
גיל:  44

מקום מגורים: בני ברק, ישראל
עיסוק:  מכרות

הון מוערך: 1.6 מיליארד דולר
מספר ילדים: 11

DGI :החברה שבבעלותו

פרופיל אישי
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חרדים מהאש
חרדים מהאש

המטאור
מבני ברק

כשהיה בבית הספר 
נהג בהוראת סבו 

להתעורר בעלות השחר 
כדי ללטש יהלומים 
 בגיל 23 כבר חצה 
אוקיינוסים בדרכו 
  לעסקאות ענק

ארבע שנים לאחר מכן, 
התיידד עם רמטכ"ל 
צבא קונגו שהפך 

לימים לנשיא - ודרכו 
ביצע עשרות עסקאות 
 גם בגיל 44, עם הון 
של למעלה ממיליארד 

דולרים, הנגיד דן 
גרטלר לא נח  בין 
שורת יוזמות לטובת 
אברכים הלומדים 

בכולל שבמימונו, הוא 
מתחזק קשרים חובקי 
עולם ולא שוכח לענות 

לטלפון מילדו הקט 

יעקב אמסלם
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עסוק  היה  גרטלר  דן 
שלו,  הסלולר  במכשיר 
כאשר יחד עמו במסוק 
מבכירי  כמה  ישבו 
שבבעלותו,  החברות 
אמריקנים  עיתונאים 
ואנשי צוות. הוא היה 
לבוש בחליפה שחורה 
 ,""Zilli מבית האופנה
השתלשלו  ממכנסיו 
הייתה  ראשו  ועל  ציציות 

היה מונחת  כי  זר  שחורה.  כיפה  כמובן 
נקלע למקום, היה חושב כי ראש החבורה הוא אברך שנשלף 
זה עתה מספסלי כולל חזון איש הבני ברקי. אך המסוק לא 
טס מעל אדמות בני ברק, אלא מעל אדמות מוטנדה השוכנת 
ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לאחר זמן מה נחת המסוק 
על האדמה, משם עלה גרטלר על ג'יפ לנד-קרוזר לעבר אחת 

מהמכרות שפזורות במדינה ונתונות בבעלותו. 
סביר להניח כי אף אחד מהקוראים לא שמע יותר מדי על 
קונגו, השוכנת אי שם בין מדינותיה השסועות של אפריקה, 
היה  ילדים,  ל-11  ואב  ברקי  בני  חרדי  גרטלר,  דן  עבור  אך 
את  עושה  הוא  שבוע  מידי  כמעט  עבודה.  יום  בעוד  מדובר 
להקפיד  ממנו  מונע  שלא  מה  הפרטי,  במטוסו  למקום  דרכו 
על שבתות במחיצת בני משפחתו בבני ברק. "למשפחתו יש 
לו קשר מיוחד", מספר גורם שהיה מקורב אליו בעבר. "הוא 
חשובה  עסקה  באמצע  גם  הקטן  מילדו  לטלפון  לענות  יכול 

באחת ממדינות אפריקה".
תורה  למוסדות  התורמים  מגדולי  לאחד  נחשב  גרטלר 
וחסד. עם זאת, הוא מקפיד להתרחק מאור הזרקורים ומקיים 
הגראי"ל  מרן  הם  רבותיו  בין  למהדרין.  חרדי  חיים  אורח 
מתייעץ  הוא  עמו  אבוחצירא  דוד  רבי  האדמו"ר  שטיינמן, 
התבטלות  לו  "יש  ברק.  בני  מנדבורנה  והאדמו"ר  בעסקיו 
מוחלטת לגדולי הדור", מוסיף המקורב ומציין כי ישנם לא 
מרן  "לפעמים  ברבים,  נודעו  שלא  לישיבות  תרומות  מעט 
בלי  והוא  מסוים  למוסד  לסייע  בדחיפות  לו  קורא  הגראי"ל 
שום היסוס חותם על צ'ק. את הדברים הללו אף אחד לא יודע 

והוא עצמו עושה הכל בכדי שלא ידעו על כך".
כך  לאברכים.  לסיוע  הייחודיות  ביוזמותיו  ידוע  גרטלר 
הגדול  הכנסת  בית  את  שיפץ  הוא  כשנתיים  לפני  לדוגמה 
במטרה לשכן במקום כולל שישמש מאות אברכים. האברכים 
הלומדים בכוללים שבמימונו, זוכים למענק מיוחד של 5,000 
שקלים במקרה של נישואי אחד הילדים ואלף שקלים עבור בר 
מצווה של ילד. בנוסף, כל טיפול שיניים שעובר אחד מילדי 
האברכים ושחוצה את רף ה-20 אלף שקלים, זוכה למימון של 

20% מצד גרטלר.
תורם  הנדיבה,  ידו  למתת  הזוכים  הכוללים  אברכי  מלבד 
גרטלר כסף רב גם לרשת החינוך "מגדל אור" בראשות הרב 
הדף  "מאורות  ולארגון  חב"ד  לארגוני  גרוסמן,  דוד  יצחק 
ועד  חב"ד  שלוחי  שהובילו  עלומים  פרויקטים  "יש  היומי". 
דן  היה  אותם  שמימן  שמי  כך  על  יודע  לא  אחד  אף  היום 
גרטלר", מציין הגורם. "מי שפרסם דברים בסביבתו, אפילו 

דברים חיוביים עליו, מיד הורחק".

יהלומים בבית הספר
שעסקה  למשפחה  אביב  בתל  נולד   ,)44( גרטלר  דן 
ביהלומים. הוא גדל בשכונת תל ברוך ונחשב לילד תפנוקים 
בורסת  כנשיא  שימש  שניצר,  משה  סבו,  דבר.  לו  חסר  שלא 
הסב  בישראל.  היהלומים  תעשיית  מחלוצי  והיה  היהלומים 
הקפיד להטמיע בנכדו הצעיר את התחום בו עסק, מה שלימים 
בחמש  מתעורר  היה  הוא  כילד,  הכבירות.  להצלחותיו  יביא 
בבוקר כדי ללטש יהלומים לפני ביה"ס ומאז החל ללמוד את 

רזי המקצוע.
לאחר לימודים בתיכון יוקרתי בתל אביב, התגייס דן לצבא 
דווקא  ישראלי.  נער  כל  חווה  אותו  הרגיל  במסגרת המסלול 
לזה  "אין  ומצוות.  תורה  לשמור  והחל  לדת  דן  התקרב  שם 
הסבר", התבטא גרטלר פעם בהתייחסו לחזרתו בתשובה. "זה 
מהקדוש ברוך הוא. מהבר-מצווה המשכתי להניח תפילין כל 
בוקר. אני לא עוסק בהגדרות של חרדי או לא. אני אדם שומר 
מצוות. לפעמים אני רואה חברים שלי מפעם שמבזבזים את 

זמנם".
לאחר שחרורו מהצבא, העמיק גרטלר את התקרבותו לדת 
והכיר את רעייתו לה נישא בשנת 1997. גרטלר, אז צעיר בן 
22, היה חדור אמביציה ובהיותו מצויד בשלל טיפים שסבו 
העניק לו במהלך השנים, יצא לדרכו העסקית. ממשפחתו הוא 
קיבל הון ראשוני וייסד את חברת “דן גרטלר אינטרנשיונל” 
)DGI( שעסקה באיתור מצבורי יהלומים גולמיים וברכישתם. 

בתחילת דרכו, בשנות ה-90, נתקל גרטלר בלא מעט קשיים 
כאשר ניסיונות רכישת מכרות בכמה ארצות באפריקה העלו 
חרס. עם זאת, הוא הרוויח הון רב ממסחר ביהלומים אותם 

רכש במדינות כמו ליבריה ואנגולה. 
את פריצת הדרך בעסקיו רשם בסוף שנות ה-90, אז ביקר 
בנו  קבילה,  ג'וזף  עם  ידידות  קשרי  ופיתח  בקונגו  לראשונה 
בחודש  הצבא.  כרמטכ"ל  אז  שכיהן  ומי  המדינה  נשיא  של 
מאי באותה שנה, המורדים בראשותו של לורן קבילה הפילו 
את הממשל וקבילה מונה לנשיא המדינה. בנו, ג'וזף, שימש 

כאמור כרמטכ"ל. 
בעיר  חב"ד  כנציג  המשמש  טולילה,  בן  שלמה  הרב 
הנשיא.  לבן  החרדי  היהלומן  בין  פגישה  ארגן  קינשאסה, 
נוצר  בעיר,  אינטר-קונטיננטל  במלון  שהתקיימה  בפגישה, 
חיבור מידי בין השניים. "צריך להבין שיש ביניהם לא מעט 
מן המשותף", אומר גורם בסביבתו של גרטלר. "שניהם היו 
צעירים ממש. גרטלר היה בן 27 בלבד ואחראי על עסקאות 
וג'וזף קבילה היה אחראי על  2 מיליארד דולר בשנה  בשווי 
עשרות אלפי חיילים במדינה שזה עתה התאוששה מהפיכה". 
לאחר כמה חודשים של ידידות שנרקמה ביניהם, ארגן ג'וזף 
קבילה פגישה בין היהלומן הצעיר לאביו נשיא המדינה, לורן 
קבילה, שהיה עסוק במלחמותיו מול תאים שסירבו לקבל את 
מנהיגותו אותה השיג בכוח הזרוע. בשל כך היה זקוק הנשיא 
- אותם דרש מגרטלר  לכסף רב שנאמד בכ-20 מיליון דולר 
בתמורה להענקת זיכיון בלעדי ליצוא יהלומים מקונגו. גרטלר 

הסכים וימים לאחר מכן הסכום הועבר לחשבון בנק של הבנק 
הלאומי הקונגולזי בשוויץ לצד ייעוץ בטחוני שהעניק לנשיא 

באמצעות בוגרי מערכת הביטחון הישראלית. 
פעולה זו טמנה בחובה רווחי עתק, אך היה בה גם סיכון 
גבוה מאחר והזכויות שניתנו לגרטלר היו בסמכותו של נשיא 
שמנהיגותו נתונה בחוסר יציבות וסכנה מצד ארגוני מורדים 
שפעלו במדינה השסועה. בשנת 2001, התברר כי החששות 
בו  ירה  האב  קבילה  של  ראשו  משומרי  ואחד  מוצדקות  היו 
המנהיג  ידי  על  יישללו  זכויותיו  כי  חשש  גרטלר  למוות. 
שיתפוס את מקומו, אך נרגע כאשר התברר כי מי שיירש את 

השלטון הוא ג'וזף קבילה הבן, שנחשב לידידו הטוב. 
זמן קצר  היורש,  זה התרחש מהפך בדעתו של  אך בשלב 
לשלול  החליט  הוא  הבן,  קבילה  של  לשלטון  עלייתו  לאחר 

בלי  שלו,  הבלעדיות  היהלומים  מכירת  זכויות  את  מגרטלר 
החדש  הנשיא  בין  לסכסוך  גרם  לא  הצעד  מדוע.  שפירט 
לגרטלר, שמצדו המשיך לסחור במדינה מבלי לקבל בלעדיות 
התברר  שלבסוף  מה  את  ידע  גרטלר  המכירה.  עסקי  על 
חלקים  לתומכים,  זקוק  היה  הצעיר  הנשיא  נכון:  כשיקול 
עדיין  נתונים  היו  שלטונו,  תחת  שהייתה  מהמדינה  נרחבים 

בידי מיליציות חמושות, וללא תמיכה מעמדו יתערער. 
ההזדמנות הבאה לא איחרה לבוא: קבילה הצעיר היה זקוק 
באותם ימים לתמיכה מארה"ב שהייתה מבצרת את מנהיגותו 
וסוללת את הדרך לניהול שיחות שלום עם היריבות השכנות. 
האדם המתאים לגיוס התמיכה היה דן גרטלר, שטס לשם כך 
לארה"ב ונפגש עם בכירי ממשל. אחת מעוזרות הנשיא ג'ורג' 
בוש, ג'נדאי פרייזר, סיפרה לימים כי גרטלר נפגש עמה כמה 
פעמים. היא ציינה כי התרשמה מגרטלר כי רצונו היה להשכין 
שלום ולא רק כסוחר המיודד עם קבילה. מהלך השלום צלח 
היהלומים  של  בלעדי  יצוא  הטבעי,  למקומו  שב  וגרטלר 

בקונגו. 

רווח של 500%
קונגו עשירה במרבצים טבעיים כקובלט )מתכת ייחודית(, 
נחושת, יהלומים, פח ומתכת טנטלום. עם חזרתו של גרטלר 
למעגל ההשפעה בממשל בקונגו, הוא הרחיב את עסקיו גם 
למרבצים אלו, מלבד עסקי היהלומים בהם החל שנים קודם 
הוא  אלו  עסקים  את  'בלומברג',  מגזין  של  תחקיר  לפי  לכן. 
הפועלות  אחזקה  חברות  מ-60  פחות  לא  באמצעות  הפעיל 
אחזקות  יש  לגרטלר  כי  עוד  נטען  בתחקיר  מס.  במקלטי 
בחברות השולטות ב-9.6% מהפקת הקובלט בעולם. בעסקי 
העולמית  גלנקור  חברת  עם  פעולה  גרטלר  משתף  המכרות 
)Gelncore International( המחזיקה במכרות ענק בקונגו 

המפיקות נחושת מהטהורות בעולם.
עסקיו המסועפים במדינה בה מתגוררים 68 מיליון תושבים 
שמרביתם חיים בעוני, גררו גל ביקורות כנגדו במהלך השנים. 
מכרות  ברכישת  אותו  האשימו  במדינה  חברתיים  ארגונים 
זאת בשל קשריו הפוליטיים לצמרת  במחיר הנמוך משווים, 
גרטלר  הגיב  לשמים",  זועקים  "השקרים  בקונגו.  השלטון 
כתבי  עם  שקיים  ימים  שלושה  בן  סיור  במסגרת  להאשמות 

בלומברג בקונגו ובישראל ושתיאורו פתח את שורות אלו.
כך  עצום.  בפער  המרוויחות  ככאלו  ידועות  עסקאותיו 
תשואה  העסקאות  באחת  הרוויח  האחרון  בעשור  לדוגמה, 
של 500% בשישה חודשים מבלי לסכן אגורה אחת. היה זה 
כאשר שימש כמתווך בעסקה של SMKK, חברה שמחזיקה 
העשיר  הכרייה  חבל  קטאנגה,  בלב  ונחושת  קובלט  במרבצי 
ממשלתית  חברה  בבעלות  הייתה  החברה  במדינה.  ביותר 
מן  אחת  כל  קזאחית.  כרייה  חברת   ,"ENRC" ובבעלות 

.SMKK-החברות החזיקה במחצית השליטה ב
חמישים  את  לרכוש  חפצה  הקזאחית  הכרייה  חברת 
האחוזים שהיו בשליטת החברה הממשלתית, אך בשל שגיאה 
בניסיון  המדינה.  מאחזקות  זאת  לרכוש  יכלה  לא  משפטית 
הקזאחית  החברה  החליטה  האחוזים,  חמישים  את  לקבל 
לשלם 25 מיליון דולר לחברת 'אמרלד סטאר' שבבעלותו של 
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גרטלר עבור אופציה לרכוש ממנו את מחצית מחברת הכרייה 
שהייתה בבעלות הממשלה. יצוין כי בשלב זה, לא היה בידי 
בפברואר  מכן,  לאחר  שנה  המדוברת.  בחברה  אחוז  גרטלר 
אחזקותיה  את  למכור  הממשלתית  החברה  הסכימה   ,2010

בחברת הכרייה לגרטלר ב-15 מיליון דולר. 
החברה הקזאחית מיד הגישה את הצעתה ורכשה מגרטלר 
פחות  לא  תמורת  הכרייה  חברת  של  האחוזים  חמישים  את 
הוסיפה  הראשוני,  הסכום  על  כלומר,  דולר.  מיליון  מ-75 
הקנייה  מסכום  חמישה  פי  דולר,  מיליון   50 עוד  החברה 
"זה מה  דולר.  מיליון  גרטלר שרכש אותה כאמור ב-15  של 
שאנחנו יודעים לעשות יותר טוב מכל האחרים: למקסם את 
הערך של הפרויקטים שלנו", אמר גרטלר לעיתונאים שהתלוו 
אליו. "אם הממשלה תרצה לשכור את שירותיי כדי למקסם 

את הערכים שלה, היא תצטרך לפנות אליי. אין שום בעיה".
במסגרת חוזה נוסף שהשיג לפני שלוש שנים, מכר גרטלר 
מחברות  אחת  את  דולר  מיליון   150 תמורת  קונגו  לממשלת 
מהמדינה  ב-2006  רכש  אותה  נסרג'י,  במדינה,  שלו  הנפט 
ההשקעה.  מסכום   300 פי  בלבד.  דולר  מיליון  חצי  תמורת 
שלוש שנים קודם לכן, חברת כרייה ממשלתית מכרה לחברות 
נחושת. את  כולל שני מכרות  30 מכרות,  לגרטלר  הקשורות 
דולר  מיליון  ב-60  גרטלר  שבשליטת  החברות  קנו  המכרות 
מ-1.6  פחות  לא  שוות  הן  מקצועיות  הערכות  פי  על  ואילו 
המפעלים  את  גם  כוללת  ההערכה  כי  יצוין  דולר.  מיליארד 

לעיבוד עפרות הנחושת ולא רק את רישיונות הכרייה.
עסקאות אלו, כמו גם עסקאות נוספות בהם הרוויח בפער 
עצום, גררו כאמור ביקורת חריפה ששיאה היה כאשר דו"ח 
החוזים  כי  טען   )APP( אפריקה  של  הקדמה  ועדת  מאת 
בסך  הכנסות  הפסד  קונגו  לממשלת  גרמו  שהשיג  המוזלים 
קרן  החליטה  שנים,  מספר  לפני  כן,  כמו  דולר.  מיליון   725
המטבע הבינלאומית להפסיק את התמיכה הכספית למדינה, 
המוערכת במיליארדי יורו. גרטלר השיב לטענות כי הרכישות 
התבצעו בתקופה של חוסר יציבות פוליטית בקונגו, כאשר לא 

היו כמעט משקיעים שהיו מוכנים להיכנס למדינה.
עורכי דינו של גרטלר מסרו במהלך השנים כי ההשקעות 
שלו החלו עוד ב-1997, בשיאה של מלחמת האזרחים, כאשר 
"מדובר  לטענתם,  במדינה.  רצה להשקיע  לא  זר  אף משקיע 

ובגיוס  זמן,  לאורך  במדינה  ביותר  הגדולות  ענק,  בהשקעות 
במדינה.  לכן  קודם  השקיעו  לא  שמעולם  זרים,  משקיעים 
משלמי  הם  גרטלר  של  המשפחתית  בקרן  הקשורים  עסקים 
אתניים.  לעימותים  קרבן  שהייתה  במדינה  הגדולים  המיסים 
סיכונים  עצמה  על  לקחת  מוכנה  הייתה  שהקבוצה  העובדה 
לצד  הצלחות  הניבה  להם,  נכונים  היו  לא  שאחרים  עסקיים 
כישלונות. עיקר עסקינו במדינה זו וקנאת מתחרים מעולם לא 

הייתה תחליף לאסטרטגיה עסקית או ליתרון תחרותי".

"אני צריך לקבל פרס נובל", אמר גרטלר לכתבי "בלומברג" 
שהתלוו אליו בקונגו. לטענתו, מדינות אלו "זקוקות לאנשים 
בלעדינו,  לאדמה.  מיליארדים  ויכניסו  שיבואו  כמונו 
המשאבים לא שווים כלום". את גרסתו זו מחזק הנשיא ג'וזף 
קבילה שאמר לכתבי 'בלומברג' כי "גרטלר עמד לצידה של 

קונגו בזמניה הקשים". 

200 אזכורים במסמכי פנמה
עסקיו המסועפים של גרטלר חובקי עולם, ממילא, העובדה 
ששמו היה מוזכר לא פחות ממאתיים פעם במסמכי פנמה - 
לא הפתיעה אף אחד. כזכור, המסמכים הודלפו לפני כעשרה 
חודשים והם מכילים מידע על יותר מ-200,000 חברות מכל 
העולם ועל בעלי המניות שלהן. תחקיר 'הארץ' שהופיע עם 

בחברה  הוזכר  גרטלר  של  שמו  כי  גילה  המסמכים,  חשיפת 
תושב  אבוחצירא,  יצחק  בשליטת  שהייתה   Callery בשם 

רמת גן ובנו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא. 
ביקשה   2011 בשנת  כי  עלה,  שהודלפו  מהמסמכים 
ייצוגן  את  להפסיק  פונסקה"  "מוסאק  החשבון  רואי  חברת 
הוא  כי  שהתברר  לאחר  גרטלר,  של  מחברותיו  שתיים  של 
פנמיות,  כחברות  רשומות  היו  החברות  מאחוריהן.  הבעלים 
ומשרד עורכי דין שוויצרי שביקש לרשום את החברות, גילה 
בדיעבד כי גרטלר עומד מאחוריהן. מנהל מערך הלקוחות של 
פירמת רואי החשבון שלח דואר אלקטרוני בו המליץ למשרד 
להתפטר מייצוג החברות מאחר ו"גרטלר הוא יהלומן ישראלי 
הפנמיות  שהרשויות  היום  ירחק  לא  חקירה.  תחת  הנמצא 

יחקרו את החברות הללו".
ההתכתבות הנוספת בה מוזכר גרטלר התרחשה כמה שנים 
מאוחר יותר ובה כאמור הוזכרה החברה שבשליטת בנו של 
האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא. מהמסמכים שכללו טיוטת חוזה 
לשלם  להמליץ  התחייב  גרטלר  כי  עלה  לחברה,  גרטלר  בין 
שעסקו  לחברות  לייעוץ  בתמורה  דולרים  מיליוני  לחברה 
בכרייה בקונגו. אם כי, במסמכים אין הוכחה שהעסקה יצאה 

לפועל. 
במשרדו של גרטלר דחו את הדברים. עו"ד בעז בן צור מסר 
מטעמו של גרטלר כי "לפי בדיקה ראשונית, בשתי החברות 
הנזכרות ממילא לא הייתה פעילות, והן הוחזקו כחברות מדף. 
כמו כן, לא ידוע למרשי על טענות כלשהן כפי המצוין בנוגע 
להפסקת ייצוג. בהקשר זה נציין, כי חברות הקשורות בנאמנות 
בין  ניכר,  בהיקף  בעסקים  מעורבות  גרטלר  משפחת  לטובת 
הראשונה.  מהשורה  גלובליות  ציבוריות  חברות  עם  היתר, 
המוניטין של מר גרטלר נבחן ללא הפסקה ונמצא ללא דופי, 

ועסקיו מנוהלים בהתאם לדין ולדרישות של הרשויות".
נחתם על-ידי  כי "החוזה לא  נמסר  באשר לטיוטת החוזה 
הועברה  לא  גם  לכך,  קוים. בהתאם  לא  וממילא  גרטלר,  מר 
תמורה כספית למר יצחק אבוחצירא או לחברה מטעמו. מר 
הקשורה  זרה  ייעוץ  בחברת  בעבר  הועסק  אבוחצירא  יצחק 
למר גרטלר, וריכז מיזמים מטעמה. מר אבוחצירא מילא את 
היום  עובד  אינו  הוא  רצון.  ומשביעת  טובה  בצורה  תפקידו 

בחברה הקשורה למשפחת גרטלר". 
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מוזס
שושלתשושלת
מוזס
 סיפורו של "העיתון של המדינה" 

כפי ש"ידיעות אחרונות" נוהג 
להכתיר את עצמו, נכרך בסיפורה של 
משפחת מוזס  חיליק פוגלמן חזר 

במנהרת הזמן לשורשי המשפחה 
בבית הרב מקאליש ואחיו - סבו 

של העורך המיתולוגי דב 
יודקובסקי – ומגולל את 

הדרך שעברו העיתון 
ובעליו מימיו של 
יהודה מוזס ועד 
לעלייתו של נוני 
מוזס, מהפוטש 

של עזריאל 
קרליבך ועד 

המהפך שהוביל 
נח מוזס

 חיליק פוגלמן
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מוזס,  ס )נוני(  ארנון  של  יפורו 
העומד בראש קבוצת "ידיעות 
אחרונות" – הוא סיפורה של 
והביאה את  משפחה שייסדה 
אימפריית 'ידיעות' למעמדה חסר התקדים 
משפחת  של  סיפוריהם  העיתונות.  בעולם 
מקבילים:  בקווים  נגללים  והעיתון  מוזס 
דרך  סיכוי  חסרת  כמעט  התחלה  מנקודת 
על  עיקשת  התמודדות  של  רבים  עשורים 
עד   – בישראל  העיתונות  בעולם  הבכורה 

להחזקה בכוח חסר תקדים. 
מגלה  מוזס,  משפחת  בעקבות  המסע 
שחוזרת  שאפתנית  משפחתית  שושלת 
אל  הקודמת;  המאה  אל  הזמן  במנהרת 
בוורשה.  מכובדת  רבנים  משפחת  בית 
מוזס  וולף  זאב  הרב  היה  המשפחה  אבי 
מקאליש, שבני משפחתו היו בעלי אחוזות 
הוסמך  עצמו  והוא  אמידים  עסקים  ואנשי 
סולובייצ'יק  הגר"ח  מרן  ֿידי  על  לרבנות 
הראשונות  נישואיו  בשנות  זצ"ל.  מבריסק 
ישראל  ראובן  ר'  חותנו,  בבית  הרב  חי 
לו  יצא  עשיר.  אחוזה  בעל  שהיה  פרנקל, 
חידושים  שחידש  ובקיא,  למדן  של  שם 
ורבים באו ללמוד תורה  חשובים בהלכה, 
קטנה  ישיבה  בראש  עמד  למעשה  מפיו. 

משלו, שפעלה בבית חותנו.
השתייכו  אף  ידיעות  מאנשי  חלק 
כך למשל  גור.  למשפחות חסידיות מחצר 
של  המיתולוגי  העורך  יודקובסקי,  דב 
נכדו  היה  בשנים,  עשרות  במשך  'ידיעות' 
וירא  צנוע  גור  חסיד  מוזס,  יעקב  ר'  של 
בשנת  לאנטוורפן  מוורשה  שהיגר  שמים 

תרע"ד ומשם עבר ללונדון. 
יאומנת  והלא  הנפתלת  ההיסטוריה  את 
חשפה  המקושרת,  מוזס  משפחת  של 
בשעתו הסופרת עדי מרקוזה-הס, שבספרה 
המשפחה  וסיפור  "העיתון  המאלף: 
'כרמל'[ יצאה במסע  שמאחוריו" ]הוצאת 

משפחת  עלילות  בעקבות  מרתק  משפחתי 
ופשפשה  נברה  היא  מוזס.  משפחת  אמה, 
החזקה  התקשורת  משפחת  בקורות 
של  הראשון  מהמו"ל  החל  בישראל, 
'ידיעות' יהודה מוזס ובנו יורשו נח מוזס, 

אביו של מיודענו נוני. 
הצלחתו של 'ידיעות' לא מובנת מאליה: 
לפני כשבעה עשורים, בימי הקמת המדינה, 
 - מטלטלת  אדמה  רעידת  העיתון  חווה 
בראשות  מעריב  מייסדי  של  ה"פוטש" 
עיתון  והקימו  שפרשו  קרליבך,  עזריאל 
שממנה  מוות  מכת  עליו  הנחיתה  משלהם 
נמלים  בעבודת  רק  התאושש.  לא  כמעט 
יוצא  ובכישרון  שנים  עשרות  בת  עיקשת 
דופן הביאו הצמד הנותר בעיתון, נוח מוזס 
יחד עם בן דודו דב יודקובסקי את העיתון 
משפל מדרגה למעמד של אימפריה, כאשר 

נעשה לעיתון הנפוץ ביותר בישראל. 

הטרגדיה שהעלתה 
את נוני

מסתעפת  'מוזס-ידיעות'  לבית  העלילה 
כשבאמצע שנות ה-80 טרגדיה משפחתית 
בלתי צפויה מובילה את נוני מוזס למעמד 
השליט בעיתון הגדול במדינה. "בבוקר יום 
מתארת  תשמ"ו",  סוכות  המועד  דחול  א' 
שחורה  שרד  מכונית  "עצרה  מרקוזה-הס, 
לצד המדרכה בדרך פתח ֿתקוה, מול בניין 
מוזס,  נח  אחרונות.  ידיעות  של  המערכת 

האחראי,  העורך 
ובעל  דירקטור 
העיקרי  המניות 
ירד  העיתון,  של 
הוא  מהמכונית. 
היישר  הסתכל 
אור  ראה  לפנים, 
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את  לחצות  והחל  רגל  להולכי  ברמזור  ירוק 
נועד לו.  הכביש. אבל האור הירוק הזה לא 
לפיתול  מעבר  משמאלו,  הגיח  אוטובוס 
בכביש. הנהג לא הספיק לבלום – ונח מוזס 
הוטח בכביש בעוצמה רבה. הרמזור הירוק 
המסלול  את  שחוצים  למי  מיועד  היה  מולו  היישר  שראה 
הנגדי של כביש פתח תקוה )דרך בגין בשמו הנוכחי(. ברמזור 
הולכי הרגל הקרוב אליו דלק אור אדום. הנהג שהוריד את נח 

מול המשרד היה חתנו האהוב עמירם ניר. 
"עמירם הבחין במראה שמשהו קרה, וזינק מיד מהמכונית. 
אבל אף אחד לא היה מסוגל לעזור לנח. אף שלא מת מיד, 
היום  למחרת  מת  נח  קטלנית.  הייתה  האוטובוס  פגיעת 
 9 המחרת,  ליום  נקבעה  ההלוויה  איכילוב.  החולים  בבית 
בחצר  תחילה  התכנסו  להלוויה  שבאו  האלפים  באוקטובר. 
הממשלה  ראש  בהם  היו  תקוה.  פתח  בדרך  המערכת  בניין 
שמעון פרס, שר הביטחון יצחק רבין, שרים, מנכ"לים, ראשי 
עולם  וראשי  ידועים  רבנים  גדולות,  חברות  מנהלי  בנקים, 

העיתונות והתקשורת".
מהלווייתו  להיעדר  לעצמו  להרשות  היה  יכול  לא  "איש 
של העורך האחראי ובעל המניות הראשי של העיתון הגדול 
ביותר במדינה", מתארת מרקוזה-הס את עלילות אותם ימים. 
 400,000 מעל  של  לתפוצה  אחרונות  ידיעות  הגיע  ב-1985 
גליונות ביום חול, וקרוב ל-600,000 בסוף השבוע. לפרסום 
בטלוויזיה  הופעה  שרק  עוצמה  הייתה  אחרונות  בידיעות 
לעיתון  הייתה  מסוימים  בתחומים  אליה.  להשתוות  יכלה 
עוצמה אף גדולה יותר, משום שהוא נתפס גם כגורם המסוגל 
לעקוב אחר מעשי השלטון ולחשוף אותם ברבים, יותר מכפי 

שעשתה זאת הטלוויזיה.
כיסוי אוהד של מעשיו בעיתון יכול היה לרומם פוליטיקאי 
יכלו לקבור  או התעלמות ממושכת  וביקורת קשה  לגבהים, 
כהלוויה  נראתה  נח  של  שהלווייתו  אפוא  פלא  אין  אותו. 
של שליט מדינה. המכובדים הרבים עברו בסך, לחצו ידיים 
המשפחה  בני  ידי  את  לחצו  הם  ניחומים.  מילות  והשמיעו 
הקרובים ואת ידו של הבן ארנון, נוני, שעמד לצדם – היורש? 
– תהו בסתר לבם; הם לחצו גם את ידו של דב יודקובסקי, 
שעמד בראש העיתון לצד נח מאז ומתמיד – המנכ"ל הבא? 

– ניסו לנחש". 
"באותם ימים", כותבת מרקוזה הס, "אנשים רבים ניבאו כי 
תוך זמן קצר יצנח ידיעות אחרונות ממקום מושבו הרם ויפנה 
אותו למעריב. עובד ותיק – לא עיתונאי – שהכיר מקרוב את 
נח ואת בנו, היה משוכנע כי נוני יקבור את העיתון. אך מוזס 
ג'וניור הפתיע את כולם: החל מינואר 1998 לא נותר עוד מי 
שיערער על שליטתו המלאה של נוני מוזס בידיעות אחרונות. 
הוא  העיתון.  מניות  מכריע של  רוב  בידו  היום  מחזיק  מוזס 
הגיע לכך לאחר שקנה את יתרת המניות מכל בעלי המניות 
של  מניותיו  את  רכש  הוא  למשל  כך  בעיתון.  נותרו  שעוד 

אליעזר פישמן, ומאחותו תמי מוזס ֿבורוביץ. 
היא  בעיתון  היחיד  השליט  להיות  השנים  רבת  שאיפתו 
מעין מילוי צוואה של אביו, פרשנות צרה במיוחד של חלומו 
שהעיתון יישאר לתמיד במשפחה: לא במשפחת מוזס, אלא 
מנהל  הוא  עצמו,  "נוני  בלבד.  מוזס  נח  צאצאי  במשפחת 
ריכוזי מן הסוג הנושף בעורפם של אנשיו יומם ולילה. כאשר 
החל למלא את תפקיד העורך האחראי, העביר לכתבים מסר 
האומר שהוא מצפה מהם לסקופ מדי שבוע. מי שאינו עומד 
בדרישה זו במשך זמן ֿמה, אמור להרגיש רדוף ולחוץ בידיעה 

שהוא על הכוונת".

ה"אלטר זיידע" – הרב מקאליש

עם  סגורים  ובמפגשים  הרם"  ל"יחוסו  מודע  עצמו  מוזס 
אב-סביו  ואת  מוזס  יהודה  סביו  את  מזכיר  גם  הוא  חרדים 

הגאון רבי זאב וולוול מוזס מקאליש. 
יעקב  ר'  שכתב  מכתב  נשמר  מרקוזה-הס  של  בארכיון 
הגדול  לאחיו  יודקובסקי,  דב  ידיעות,  עורך  סביו של  מוזס, 

ר' וולוול. 
כאמור, ר' יעקב מוזס, חסיד גור היגר מוורשה לאנטוורפן 
ומשם  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם   – תרע"ד  בשנת 
בניו,  צעיר  בעקבות  היה  לאנטוורפן  המעבר  ללונדון.  עבר 
שסטה מהדרך ונשלח לבלגיה, משהשתלב בעסקי היהלומים 
עקרה המשפחה בעקבותיו. מאוחר יותר ב-1915 כשגרמניה 
יעקב  פתח  שם   - ללונדון  המשפחה  נמלטה  לבלגיה  פלשה 
יתרה.  להצלחה  זכה  שלא  נשים  בגדי  לייצור  מלאכה  בית 
קשיי  על  מתלונן  הוא  וולוול,  הרב  לאחיו  שכתב  במכתבים 

הפרנסה ועל כך שאינו מוצא זמן לעסוק בתורה. 
ילדיו, הלכו בעקבות אחיהם וסטו מהדרך. במכתב שכתב 
אביהם ר' יעקב לאחיו, הרב וולף זאב מוזס, הוא מדבר בצער 
וחרדת הדת,  "בנוגע לשמירת  מן הדת:  ילדיו  על התנתקות 
רוח  עתה  עד  אשר  לזה,  שאזכה  אותי  גם  השי"ת  יזכני  וכן 
חופשית מקנן בלבם של בני שיחיו ואלמלי השי"ת יעזרי בזה 
הנה הם )רצוני ]לומר[ בני ובתי אשר אתנו בבית( מסולאים 

בפז, וראויים באמת לתהילה במידות ומעלות תרומיות".  

נולד  יודקובסקי  דב  של  ודודו  נוני  של  סבו  מוזס,  יהודה 
בפי  )וועלוועל  וולף  זאב  לרב  בכור  כבן  תרמ"ו  בשנת 
ר'  פרנקל.  לבית  )רבקה(  רבצ'ה  ולאשתו  מוזס  מקורביו( 
של  ומכובדת  ארוכה  לשושלת  נצר  אביו  מצד  היה  וולוול 
היה  דורות  מדורי  מושבם  שמקום  חכמים,  ותלמידי  רבנים 
בליטא. בני משפחת אמו של הרב מוזס, משפחת היינסדורף, 
חשובים  חידושים  שחידש  ובקיא,  למדן  של  שם  לו  יצא 
בהלכה, ורבים באו ללמוד תורה מפיו. למעשה עמד בראש 

ישיבה קטנה משלו, שפעלה בבית חותנו. 
כשעזב את בית חותנו פנה הרב מוזס לעסקים והיה לסוחר 
ועסק  תחרה  לבדי  חרושת  בית  הקים  הוא  מצליח.  ותעשיין 
גם במכירת יינות בסיטונות. הוא הצליח בעסקיו, ומשפחתו 
הרקמה"  "חרֹשת  את  כשניהל  גם  כלכלית.  מרווחה  נהנתה 
בלשונו, וסחר ביינות, מצא די זמן לעיסוק בהוראה, והיה רב 

אהוד על תלמידים רבים. 
בעיר  דין  בית  ואב  הקהילה  לרב  נתמנה  תרס"ו  בשנת 
מלחמת  פרוץ  עד  חיל,  הרב  עשה  שנים  במשך  קאליש. 
ובסיומה  נכסיו,  רוב  את  איבד  במלחמה  הראשונה.  העולם 
לא עלה בידו לחדש את הצלחתו הקודמת בעולם העסקים. 
משנה  והדרדר  הלך  בה  הקשורים  והעסקים  התעשייה  מצב 
לשנה, ולבסוף נטש את העסקים ומשרת הרבנות נותרה מקור 

פרנסתו היחיד. 
בנו הבכור של הרב, יהודה, גדל בימי השפע בבית אמיד 
אך  לו,  חסר  לא  כשרון  אביו,  אצל  למד  יהודה  ומכובד. 
במהרה נוכח האב כי בנו הבכור אינו נמשך כמוהו ללימודים 
ולרבנות. יהודה דמה יותר לבני משפחת אמו, משפחת פרנקל 
והעסקים, משך את  ועולמם, עולם המסחר  עתירת הנכסים, 
לבו. וכך, בשנת 1923, החליט יהודה מוזס כי עתידו ועתיד 

משפחתו נמצא בארץ ישראל. 
הציונות החלוצית של יהודה מוזס הייתה זו של איש עסקים. 
כדרכו של יזם נסע תחילה, ב-1923ֿ , לבדוק את אפשרויות 
כמה  הזדמנות  באותה  רכש  וגם  בארץ המובטחת  ההשקעה 
עיניו,  ממראה  לטובה  התרשם  כנראה  אביב.  בתל  מגרשים 
כי ב-1924 חיסל את עסקיו בלודז', הפעם בצורה מסודרת. 
ביחד עם קבוצת שותפים הועבר מפעל הטקסטיל לתל אביב, 
לארץ  בספינה  הפליגה  רכושה,  כל  על  כולה,  והמשפחה 
בין  במגרש  למשפחתו  בית  יהודה  בנה  אביב  בתל  ישראל. 
הרחובות  לקרן  מעטות  שנים  בתוך  שהפך  במקום  חולות, 
פעילותו  את  הרחיב  מוזס  יהודה  ונחמני.  רוטשילד  שדרות 
באותה  רבים  מגרשים  קנה  הוא  שונים.  לתחומים  העסקית 
סביבה, ובמשך שנים היו בבעלותו נתחים נכבדים מהקרקע 

שקמו עליה כמה מן הידועים שברחובות תל אביב הישנה.
משפחתו  בני  לשאר  מוזס  יהודה  עזר  השנים  במרוצת 
להגיע לארץ ישראל. כאדם בעל נכסים לא התקשה להפקיד 
ולהשיג  הבריטי  המנדט  ממשלת  שדרשה  הערבויות  את 
בעקבותיו  הגיעה  וכך  ולבעליהן,  לאחיותיו  סרטיפיקטים 
ספינה  בחכירת  השתתף  תרצ"ה  בשנת  אביו.  משפחת  כל 
שהביאה על סיפונה, לצד אחרים, קרובי משפחה שלו ושל 
אשתו. בספינה זו הגיעו ארצה אביו, אשת אביו, יהודה עזר 
בהשגת סרטיפיקט גם לבן ֿזוגה המיועד של אחותו הצעירה, 

משה מרקוזה, שיצא מפולין זמן קצר לאחר מכן.
בישראל,  גם  נשמר  מוזס  משפחת  חלקי  שני  בין  ההבדל 
דבר שלא הפריע לאחים ולאחיות לבית מוזס לקיים קשרים 
עם  הצעירות,  הבנות  ארבע  חייהם.  ימי  כל  ביניהם  לבביים 
משפחותיהן, ניהלו אורח חיים חופשי וחילוני מובהק, ואילו 
אחיהן ואחיותיהן הגדולים קיימו אורח חיים דתי מתון. כל 
בנות הרב מוזס שמרו על קשר חם עם אביהן ואמן עד יומם 

האחרון.
בהיותו בן שבעים ושלוש עזב הרב זאב מוזס את קהילתו 

ועלה לארץ ישראל. מכהונת הרבנות נפרד בלא צער. שנים 
רבות השתוקק להשתחרר מעולה של המשרה כפוית הטובה 
בשובו  יעקב  לאחיו  כתב  למשל,  כך,  עצמו.  על  שקיבל 
נצבים  וילך  מיום  "מכתבך  מגור:  האדמו"ר  אצל  מביקור 
הגיעני במועדו, כמדומה ביום שובי מנסיעתי מגור )כי בשנה 
יותר  לעשות  הרהבתי  שלא  מה  למעשה  הלכה  עשיתי  זו 
ונסעתי  מעשרים שנה מיום שִקבלתי עלי משרתי האומללה 
מביתי על ר"ה לבית הועד לא עשיתי זאת בכל הזמן ההוא 
לפי שיש בזה ַעוָלה להציבורשבערב יום טוב ירבו השואלים 
ועשיתי  לשני.  אחד  רגליהם  לכתת  וצריכים  והיתר  באיסור 
נגד ראשי הקהל  זאת הפעם קצת בשביל לבטא בזה מחאה 
שמקפחים את שכרנו, וקצת בשביל שהרגשתי שאם לא אסע 
החֹרף  בימי  נסיעה  לעשות  כלל  בנקל  לי  יעלה  לא  עכשיו 

מִסבות ממוניות(".
במכתב אחר גילה את לבו לפני אחיו במילים בוטות יותר. 
מחלתה  בשל  אליו  שנקלע  הקשה  המצב  את  מתאר  הוא 
הקשה והמתמשכת של אשתו, את אי ֿיכולתו להתרכז בלימוד 
ובהוראה ואת המחסור החומרי, ובהמשך דבריו הוא אומר: 
"מובן הדבר מאליו כי במצב כזה שאני נמצא בו אי ֿאפשר 
אעפ"י  המקום.  מן  יציאה  אודות  הדעת  על  להעלות  כלל 
שמשמרתי בזויה ונמאסת עלי מאד". משרת הרבנות מתגלה 
במכתביו כמקור לאכזבה ותסכול מתמשכים. במקום לעסוק 
בתורה וללמד תלמידים מסורים, מצא את עצמו עוסק יומם 
לחיות  קיווה  הוא  ומתישים.  טפלים  ציבור  בענייני  ולילה 
חולנית  אישה  הייתה  ֿמרים,  חנה  רעייתו,  אך  בירושלים, 
ונזקקה לקרבת בנותיה, והשניים השתקעו בתל אביב. יהודה 
תמך באביו מיום בואו ארצה. הוא שיכן אותו בדירה קרובה 
לביתו, ברחוב מזא"ה פינת שדרות רוטשילד, שם גרו השניים 
עם הבן הנכה זיסקינד עד יומם האחרון. דירת הרב מוזס, אף 
שהייתה צנועה במידותיה, הפכה עד מהרה בית ועד לחכמים, 
וחדר המגורים הגדול שימש כבית כנסת. יהודה היה מבקר 

את אביו מדי יום, והקצה לו סכום חודשי קבוע למחיה.
בינו לבין בנו יהודה שרר כבוד הדדי רב. הבן אמנם פרנס 
את אביו, אך מעולם לא נשמע בדבריו גם שמץ של פטרונות 
כלפי האב הזקן. תמיד הקפיד בכבודו והיה גאה בכך שבית 
עם  להתייעץ  נהג  יהודה  לחכמים.  ועד  בית  מעין  הוא  אביו 
שכתב  מדברים  שעולה  כפי  סבוכים,  משפחה  בענייני  אביו 
הרב מוזס לאחיו יעקב. אך בתחום אחד לא שיתף יהודה את 
מושג  שמץ  היה  לא  לאב  בחייו:  תקופה  בשום  כלל,  אביו 

בעסקיו של הבן הפעלתן.
מלחמת  פרוץ  לאחר  מיד   ,1939 בחורף  ידוע  לא  במועד 
בעלות  מוזס,  יהודה  של  בנו  מוזס,  אלכסנדר  השיג  העולם, 
על עיתון אלמוני 'ידיעות אחרונות' שבא אז לאוויר העולם. 
את העיתון מסר לו )או מכר לו, לפי גרסה אחרת( הירושלמי 
לבית  כסף  חייב  היה  אחת  גרסה  לפי  אשר  קומרוב,  גרשום 

הדפוס שניהל אלכסנדר ולא היה בידו להחזיר את חובו. 
אחר  בשעות  יום  מדי  לצאת  האמור  ערב,  עיתון  זה  היה 
הצהריים. יחד עם העיתון, בעסקת חבילה, הגיע גם עורכו, 
עזריאל קרליבך. הגיליון הראשון של ידיעות אחרונות הופיע 
ב- 11 בדצמבר 1939. ב-1 בספטמבר 1939 פלשה גרמניה 
באירופה  המלחמה  הייתה  שנה  באותה  ובדצמבר  לפולין, 
מיד  ונחטפו  מאוד  מבוקשים  עתה  היו  עיתונים  בעיצומה. 
כשיצאו לרחוב. מיומו הראשון יצא ידיעות אחרונות בשתי 
בעומס.  עמד  לא  מוזס  אלכסנדר  ודפוס  יום,  מדי  מהדורות 
נוספים,  דפוס  לבתי  מהעבודה  חלק  להעביר  נאלץ  הוא 

והעיתון נראה כעסק מבטיח. 
רב  זמן  בעיתון  עניין  גילה  יהודה,  אלכסנדר,  של  אביו 
באורח  התעניין  הוא  לעין.  גלויה  נעשתה  שמעורבותו  לפני 
לעסקים,  שהזיקה  המלחמה,  בנו.  של  החדש  בעיתון  פעיל 



25     כ"ט בטבת תשע"ז 27/1/17

מלחמת ידיעות ומעריב                                                                  )צילום: זיו קורן לע"מ(

דב יודקבסקי                      )צילום: יעקב שער לע"מ(

ריח של עסקה טובה עלה באפו של  הועילה מאוד לעיתון. 
מצעירותו.  חוקו  לחם  הייתה  עסקית  שיזמות  מוזס,  יהודה 
אלכסנדר  לבנו:  עסקה  הציע  יהודה  כי  סיפרו  במשפחה 
יעביר לאביו את הרישיון להוצאת העיתון, את הבעלות ואת 
ניהולו בפועל, ובתמורה יובטח לו כי בית הדפוס שלו יקבל 
את  לבנו  האב  הבטיח  כן  כמו  העיתון;  להדפסת  בלעדיות 
הרווחים שיתקבלו מרבע מכל המודעות שיתפרסמו בעיתון 

– לצמיתות.

הפוטש הגדול 

בלילה שבין 14 ל-15 בפברואר 1948 התחולל ה"פוטש" 
על  מחץ  מכת  שהנחית  אחרונות,  ידיעות  במערכת  הגדול 
אחרונות,  בידיעות  שעבדו  העיתונאים  כל  כמעט  העיתון. 
בראשות העורך הראשי עזריאל קרליבך, לקחו את החומרים 
שהכינו לקראת העיתון של מחר, את פרק ההמשך של הסיפור 
בהמשכים ואת ניירותיהם, והעבירו את כל זה למשרד ברחוב 

צ'לנוב 2.
מוצאי  באותו  העיתון  למערכת  מוזס  יהודה  כשהגיע 
בו  עיתון.  להוציא  במה  היה  ולא  איש,  שם  היה  לא  שבת, 
שאספו  מה  אספו  ואלו  כתבים,  שלושה  מוזס  הזעיק  ֿבערב 
והצליחו להוציא עיתון למחרת בצהרי היום. מוזס הורה להם 
להדפיס מעל ללוגו של העיתון המוכה מודעת ענק, המבשרת 
על הגרלה של מאה פרסים; הייתה זו הכרזה קולנית על כך 

ש"העסקים כרגיל". 
על אף המהלומה הקשה, לא עלה בדעתו של יהודה מוזס 
אף לרגע להרים ידיים. בו ביום החליט: ידיעות אחרונות חֹיה 
יחיה. ובמילים אחרות – הוא עוד יראה להם. ב- 15 בפברואר 
ידיעות  מעטים  חודשים  במשך  שנקרא  מעריב,  נולד   1948
העיתונים,  שני  בין  העולם"  "מלחמת  נפתחה  ובכך  מעריב, 

מלחמה שנמשכה עד לקריסתו של מעריב בעשור האחרון. 
לעולמו  הלך  מוזס  כשיהודה  מכן,  לאחר  שנים  שמונה 
האמיתי  המנצח  מי  ברור  היה  לא  עדיין   1956 באוקטובר 
במערכה, ולו רק משום שידיעות אחרונות לא מת, כפי שציפו 
ידו של מעריב על  כי  נראה היה  ימים  יריביו. אמנם באותם 
העליונה, אך מוזס הציב צוות מנצח בראש עיתונו: את כל 
יהבו השליך על בנו נח, ועל דב יודקובסקי. בדיעבד התברר 
המערכה  את  לנהל  ביותר  המתאימים  האנשים  היו  הם  כי 

הזאת, והם עשו את מה שרצה – ניצחו את מעריב. 
היו  קוראיו  רוב  שפל.  של  לעידן  נכנס  אחרונות  ידיעות 
אנשים שנמשכו לקנות אותו בגלל הכותרות מנקרות העיניים, 
אך הקפידו להסתיר אותו בתיק או בכיס של מעיל. מי שרצה 
להיראות  לעצמו  הרשה  לא  מכובדת  תדמית  על  לשמור 
ברחוב קורא ידיעות אחרונות. נח ודב נאלצו להסתגל לחיים 
מפלגת  מפא"י,  בכירי  רצו  כאשר  העיתונות.  עולם  בשולי 
השלטון דאז, לשתף את העיתונות הבלתי מפלגתית במידע 
לא  אחד  אף  הטבעית.  הכתובת  היה  מעריב  בידיהם,  שהיה 
טרח להזמין את האחראי, או את מרכז המערכת של ידיעות 
קובעי  עם  העיתונים  עורכי  לפגישות חשובות של  אחרונות 

המדיניות, או להדליף להם סקופ.

נוסחת יודקבסקי

יום  לאחר  מיד   ,1967 במאי  תשכ"ז.  בשנת  חל  המהפך 
מצרים  נשיא  בישראל.  מלאה  כוננות  הוכרזה  העצמאות, 
אניות  למעבר  טיראן  מיצרי  את  חסם  נאצר  אל  עבד  ג'מאל 
כוחותיו מחצי  את  לפנות  לאו"ם  והורה  וממנו,  אילת  לנמל 

מאז  למצרים  ישראל  בין  כחיץ  שם  ששהו  לאחר  סיני  האי 
דצמבר 1956. הגברים בארץ גויסו למילואים, ומצב הכוננות 
הלך והתארך. במערכת ידיעות אחרונות נהגה רעיון מבריק: 
כתבי העיתון המגויסים התבקשו לאסוף מחבריהם ביחידות 
לבני  מהחיילים  שלום  דרישות  עם  פתקים  המילואים 

משפחותיהם ולהעביר אותם למערכת. 
במשך כעשרה ימים התפרסמו בעיתון כל דרישות השלום 
ידיעות  שקנה  ומי  מיד,  זינקה  העיתון  תפוצת  שנאספו. 
אחרונות, מן הסתם לא קנה מעריב. בעקבות היוזמה הזאת 
נולד אצל דב רעיון נוסף, שיושם מיד לאחר המלחמה. באותן 
שנים היה הצבא קונה עיתונים לחלוקה בבסיסיו בכל הארץ. 
כמויות העיתונים שנקנו נקבעו לפי תפוצתם המשוערת בכלל 
האוכלוסייה, ומובן שמעריב נקנה במספר הגדול ביותר של 
עותקים, כיאה לעיתון הנפוץ ביותר במדינה. דב הציע לתת 
מעל  בחינם,  אחרונות  ידיעות  של  נוספים  גיליונות  לצבא 
לכמות שנקנתה. בסיסי צה"ל התמלאו בגיליונות של ידיעות 
אחרונות, וחיילים רבים יותר החלו לעלעל בהם; ומבין אלה 
ביום שישי בצאתם  קנו את העיתון  גם  שעלעלו בהם, חלק 
הביתה. במעריב לא היה מי שיהגה יוזמות כאלה ויוציא אותן 

לפועל.
על  ונשאל  התראיין  יודקובסקי  כשדב  מכן,  לאחר  שנים 
ההסברים להצלחתו יוצאת הדופן הוא הסביר כי שאף לעשות 
את הכתוב בעיתון נגיש לכל מי שיקנה אותו, בימים שהמלה 
"נגיש" עדיין לא הומצאה. העיתון פשוט אמר לקוראיו: "כל 
אחד יכול לקרוא עיתון ולהיות בעניינים, גם את/ה". לאורך 
עמדה  השישים,  בשנות  גם  רבה  ובמידה  החמישים,  שנות 
התפיסה הזאת בסתירה לכל מה שהיה מקובל לצפות מעיתון 
יומי. הודות לה הצליח ידיעות אחרונות להחזיק בקהל היעד 
הלא ֿאריסטוקרטי והלא ֿמתוחכם שהוא נועד לו מלכתחילה, 

וכך הוא קנה שליטה עממית.
הקוראים  לתודעת  אחרונות  ידיעות  חדר  שבו  "מהרגע 
כעיתון שיש בו משהו לכל אחד, והצליח להשתחרר מחותם 
העליבות שדבק בו, הייתה דרכו לבכורה סלולה", מסבירה 
מרקוזה -הס. מעריב עדיין היה העיתון הנפוץ ביותר במדינה, 
כפי שהכריזה בגאווה הכותרת הקבועה מתחת לשם העיתון. 
יכלה להבחין  עין של מומחה  אבל מעריב קפא על שמריו. 
ואינו  קבוע,  קוראים  ציבור  אותו  לשרת  ממשיך  העיתון  כי 
מגיב לשינויים בהרגלי הצריכה של האוכלוסייה, שלא לומר 
על שינויים בעצם הרכבּה. שינויים אלה הלכו והתרבו בקצב 
מהיר לאחר מלחמת ששת הימים, שבמובנים רבים פרצה את 
אופקיו של הציבור הישראלי לעולם הרחב. ידיעות אחרונות, 

עם מַרכז המערכת שלו, היה ער לשינויים האלה.
בידיעות  שליטה  לעמדת  נכנס  מוזס  שנוני  "בתקופה 
האפשרי,  התפוצה  לשיא  כנראה  העיתון  הגיע  אחרונות 
ההעדפות  של  התפלגותם  את  יותר  או  פחות  המשקף 
וההרגלים באוכלוסייה הישראלית, ברמה הבסיסית ביותר", 
לידיעות  נשקף  ביותר  הגדול  "האיום  מרקוזה-הס.  אומרת 
תחילה  אלא  הוותיק,  מתחרהו  מעריב,  מצד  לא  אחרונות 
מצד  האחרונות  השנים  בכעשרים  הטלוויזיה,  רשתות  מצד 

האינטרנט, ולאחרונה גם מצד החינמון ישראל היום.
"ההכרח לעמוד בתחרות עם התקשורת החזותית, שהסתמן 
כבר מסוף שנות השמונים וביתר שאת מתחילת שנות התשעים 
תגובות  העיתונים  שני  על  כפה  ה-2000,  שנות  תחילת  ועד 
דומות מאוד. אלה מתַמצות בעיקרן בהתעצמות חשיבותו של 
הצד החזותי של העיתון לממדים חסרי תקדים. אמצעי תגובה 
נוספים הם ריבוי מוספים המתמקדים בנושאים כגון בריאות, 
"סגנון  שמכונה  ומה  כלכלה,  מחשבים,  פופולרית,  תרבות 
העיתונים  שני  מהתוכן,  יותר  חשוב  נעשה  הצבע  חיים". 
הגדולים "ישראל היום" ו"ידיעות" מתחרים ביניהם – ולכן 

גם נראים כל ֿכך דומים – בהוספת מריחות צבע עבות לכל 
אירוע אפשרי, לא רק בהיבט הגרפי אלא גם בתכנים. זקנה 
שואה,  ניצולת  גם  במקרה  והיא  דרכים,  בתאונת  שנהרגה 
עדיפה מסתם "קשישה נהרגה בתאונה"; חייל שנפל חודש 
לפני שעמד להתחתן עדיף מסתם חייל הרוג, וישראלי שהלך 
לאיבוד בפיליפינים יזכה לכותרת שמנה יותר אם הוא במקרה 
קצין ביחידה מובחרת או בן של ראש עיר. גורלו פחות מדאיג 
)אם לשפוט לפי גודלה של הכותרת ומיקומה בעיתון( אם אי 
ֿאפשר לעטר אותו בצבע בולט כלשהו. מי שמחפש הבדלים 
או מעריב, מתקשה  היום  ישראל  לבין  ידיעות אחרונות  בין 
מאוד למצוא אותם בעריכת העמודים, בעיצוב הכותרות או 

בניסוחן", טוענת מרקוזה-הס. 
ללא  שונה  היום  אחרונות  ידיעות  בעלי  המוצר שמוכרים 
הכר מהמוצר שמכר המייסד יהודה מוזס ללקוחותיו. במשך 
היה  שנקנה  והמוצר  הלקוחות,  היו  הקוראים  רבות  שנים 
כמובן העיתון. כזכור, שנים לא מעטות עברו עד שבעליו של 
ידיעות אחרונות למדו לנצל את הפרסום כמקור הכנסה חשוב 
העניין,  לב  הוא  הפרסום  היוצרות.  התהפכו  מאז  לעיתון. 
המניע  הכוח  גם  מדי  קרובות  ולעיתים  המרכזי  הכסף  מקור 
בבחירת התכנים. העיתון זקוק למפרסמים, וכדי לרכוש את 
לבם )ולמכור להם שטחי פרסום(, הוא מציע להם בתמורה 

כך וכך קוראים שייחשפו לפרסומות. 
מעניין  תפקידים  היפוך  אפוא  חוללה  בפרסומות  התלות 
הלקוחות,  בעצם  הם  המפרסמים  מוכר-מוצר-לקוח:  ביחסי 
והקוראים, ליתר דיוק, מספר הקוראים – הוא המוצר. העיתון 
כוחו  בכל  משתדל  הוא  מכירות:  מקדם  למעין  הפך  עצמו 
בתמורה  להם  ומבטיח  )הלקוחות(  המפרסמים  את  לרצות 
ככל  גדול  מספר  בו,  לפרסם  להסכמתם  כלומר  לכספם, 
לא התקשה  לפני כעשור  עד  )המוצר(.  קוראים  האפשר של 
קוראים,  ריבוי   – העיתון לספק ללקוחותיו את המוצר שלו 
כי הייתה לו נוסחה לייצורו שיעילותה הוכחה לאורך שנים 

רבות: עיתון לכל האנשים – הנוסחה של דב יודקובסקי. 
איפה עומדת הנוסחה הזאת היום?

לאחר צאתם  גם  בראש  לצעוד  "ידיעות אחרונות המשיך 
מרקוזה  מסכמת  מהמשחק",  יודקובסקי  ודב  מוזס  נח  של 
רק  לא  בוודאי  אך  דב",  של  "הנוסחה  בגלל  "כנראה  הס. 
בגללה. סביר שהעיתון המשיך להצליח במידה רבה משום 
זו  לא  יותר משמעותי:  נוני עשו משהו הרבה  שקודמיו של 
מושלם  כמעט  באופן  העיתון  את  להתאים  שהצליחו  בלבד 
שנים  לאחר  הדדי.  כנראה  היה  התהליך   – השוק  לדרישות 
רבות של עיצוב סדר ֿהיום הציבורי נראה שה'שוק', כלומר, 
למידותיו  עצמו  את  להתאים  התרגל  העיתונים,  קוראי  קהל 

של העיתון.
שגם  מאוד  יתכן  האלפיים,  בשנות  זאת,  כל  "ואחרי 
שידעו  מה  וכל  ההרגל  כוחו של  על  וההסתמכות  ה'נוסחה' 
עבר  התקשורת  שוק  בו.  די  לא  בזמנם,  לעשות  ודב  נח 
אין לפסול  היום.  ישראל  לפני הופעת  עוד  גדולות  טלטלות 
המתמשכת  הצלחתו  מאחורי  שעומד  שמי  האפשרות  את 
של העיתון בעשור וחצי האחרונים – היחסית כמובן, נוכח 
הזעזוע העובר על העיתונות – הוא דווקא נוני, על הטקטיקות 
שלו, השונות כל ֿכך מאלה של קודמיו. ספק אם העיתון היה 
כיום,  בכך  מצליח  שהוא  במידה  מקומו  על  לשמור  מצליח 

בזירה שעברה שינויים כה גדולים". 
מסוגל  מוזס  נוני  האם  לשאלה  חשיבות  שום  אין  "כיום 
אפילו  או  בטוח(,  לא  מקצוע,  אנשי  )לדעת  עיתון  לערוך 
אם הוא מסוגל לבחור בעורך מוכשר )נראה שכן(", כותבת 
מרקוזה-הס. "כל עוד הוא מסוגל לנהל את העיתון – ואת כל 
אימפריית התקשורת הקשורה אליו – כעסק, הצלחתו כנראה 

מובטחת".
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     ארי קלמן 

בניתוחי  המאבק  את  החל  הוא 
מבתי  נפטרים  גופות  גנב  המתים, 
חולים והתנדב לסייע בקבורת 
חללי מלחמות ישראל  הוא 
חרדי,  נוער  ארגון  הקים 
הלח"י  בשורות  נלחם 
והיה רחוק מפוליטיקה 
מכהנים  בניו  אבל   -
  בכנסת ובתקשורת
אייכלר  ישראל  ח"כ 
התקשורת  ואיש 
בניו  אייכלר,  יעקב 
מנשה  הרב  של 
אייכלר ז"ל, בראיון 
ורווי  משותף 
מרתקים  סיפורים 
ת  ו ט ו ד ק נ א ו
 88 על  משעשעות 
שנות חייו העשירות 

במעש של אביהם
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אגדה
ירושלמית

רק א אלו  מירון.  איש  ירושלים,  איש  החסד,  יש 
חלק מהתארים שאפשר להצמיד לדמותו של רבי 
מנשה אייכלר ז"ל, שהלך לעולמו בשבוע שעבר. 
'מענטש'.  כל  קודם  מנשה  רבי  היה  מכריו,  כל  לפי  אבל 
יממה אחרי שבניו הרב ישראל אייכלר והרב יעקב אייכלר 
לשיחה  אותם  פגשנו  הגדול,  האב  על  מה'שבעה'  קמו 

מרתקת על דמותו והשפעתו של איש החסד והשתקן.
הכנסת  עובדי  האחים,  שני  האחרון,  שני  ביום  זה  היה 
במקצועם, האחד שליח ציבור ומכהן כח"כ מטעם חסידות 
לפניות  הוועדה  וכיו"ר  התורה  יהדות  ברשימת  בעלזא 
ב'ערוץ  תכנית  ומגיש  אותו,  מסקר  אחיו  ואילו  הציבור, 
ישראל  הרב  חה"כ  של  ללשכתו  נכנסים  אנחנו  הכנסת'. 

אייכלר, וכמנהג האב, פותחים בשתיקה קצרה. 
את השקט מפר האח ר' יעקב, שפותח ואומר לנו: "אני 
אסכם במשהו שיהיה גם ההתחלה, שאלו אותנו אם אבא 
כתב צוואה, אמרתי כן, 88 שנים הוא כתב צוואה. ככה אני 
זה  כל ההנהגה שלו  כל החיים שלו,  מכיר את אבא שלי, 
מה  בכלל,  לכתוב  צריך  היה  לא  הוא  אחת,  צוואה  הכול 

שאנחנו עושים ומה שאנחנו לא, זה הכול צוואה". 
הרב אייכלר ז"ל נולד בירושלים להורים שנולדו גם הם 
בירושלים ואשר הוריהם הגיעו מפולין, שניהם היו נכדים 
גרו  סבותיו  מוולברוש,  יששכר'  ה'עבודת  בעל  הרבי  של 
בעיר העתיקה, ואמו אף נולדה ברובע המוסלמי, ובהמשך 
עברו להתגורר בשכונת בתי אונגרין, סביו היה רבי מאיר 
אייכלר, מסלובקיה במקור ומי שהוכר כאחד מזקני חשובי 
חסידי ירושלים. צאצא נוסף שלו הוא סגן שר החינוך מאיר 

פרוש.
זה בלט  לזולת,  "האייכלרים בלטו במקומות של עזרה 
פגזים  והיו  ופחדו  למקלטים  ברחו  שכולם  ב48  בעיקר 
אייכלר.  ישראל  הרב  לנו  מסביר  אנשים",  המון  ונהרגו 
באש  הלכו  והם  אזרחים,   6,000 שנהרגו  להבין  "צריך 
ובמים, בלילות ובימים, בתוך הכדורים והביאו קמח, סוכר 

ולחם לכל המקלטים באזור ירושלים". 

הציל את הנוער הירושלמי
בהמשך הרב מנשה אייכלר עזר לאחיו יוסף להקים את 

ארגון 'מתמידים', מה שהיה בעצם תנועת הנוער החרדית 
הראשונה בארץ ישראל. באותה תקופה הנוער הירושלמי 
לתנועות  לקיבוצים,  מדהימים.  באחוזים  החוצה  נהר 
הנוער החילוניות, לתנועות הספורט. למעשה, רוב הנוער 
בעץ חיים ובתלמודי תורה אחרים שהיו בירושלים - יצא 

לתרבות חילונית. 
אייכלר ואחיו הקימו את תנועת המתמידים שהסוד שלה 
פרסים,  בחינות,  לימודים,  שילבו  הם  חיים.  שמחת  היה 
הכניסו  יוחאי. הם  בר  רבי שמעון  לציון  וטיולים  מסיבות 
ירושלים. מספר חה"כ אייכלר:  רוח חיים מדהימה לנערי 
"במהלך השבעה, הגיע הרב ליברמן, מנהל הסמינר החדש 
דמות  היה  סיפר שמנשה  הוא  אבלים,  לניחום  בירושלים, 
ירושלמי הבין שלא צריך לצאת החוצה  נער  נערצת שכל 
בשביל להיות גדול וחזק, אלא אפשר להיות בפנים חרדי 
במאה אחוזים. הם בלמו את תנועת הנשירה האדירה ב48".

שערים,  מאה  בשכונת  אייכלר  חי  הצעירות  בשנותיו 
באותה תקופה מלחמת המחתרות בשלטון הבריטי הייתה 
חלוקת  על  המאוחדות  האומות  החלטת  ועם  בעיצומה, 
פתחו   – וערבית  יהודית   – מדינות  לשתי  'ארץ־ישראל' 
רחבי  בכל  היהודי  הישוב  על  טרור  בהתקפות  הערבים 
ידיים  בחיבוק  לשבת  ניתן  שלא  החליט  מנשה  הארץ. 
והוא הצטרף למחתרת לוחמי  ושגם עליו לעשות מעשה, 
גם  רבה  בנחישות  בירושלים  אז  שפעלה  ישראל,  חרות 
נגד הבריטים, שעדיין לא עזבו את הארץ ואף סייעו בידי 
לשכונות  שהתנכלו  הערבים,  נגד  וגם  הערבים,  הפורעים 

היהודיות. 
הבריטי  הצבא  למחנה  המבוא  את  מיקש  מנשה  הרב 
בפעולה  העתיקה  העיר  כיבוש  בניסיון  השתתף  'אלנבי', 
משותפת של האצ"ל ולח"י, אשר בסופו של דבר נכשלה. 
אמורה  הייתה  בה  עין־כרם,  על  לח"י  התקפת  לקראת 
את  לבקש  מנשה  ר'  הלך  הדתית,  הפלוגה  גם  להשתתף 
- אמנם  בפיו  ושאלה הלכתית  הרבי מבעלזא  אישורו של 
אך  השבת,  כניסת  לפני  להתחיל  אמורה  הייתה  הפעולה 
השבת.  לתוך  להימשך  עלולה  שהלחימה  בעליל  נראה 
הרבי התיר, מאחר שהמבצע יתחיל לפני כניסת השבת, ואז 
מותר להמשיך בלחימה גם בשבת. הבחורים לחמו בעוז עד 

לשחרור עין־כרם, בקרב שנמשך גם לתוך השבת, אך בגמר 
המבצע, חזרו לבתיהם ברגל והסבירו, כי קיבלו היתר לשם 

לחימה ולא כדי להקל על עצמם לשוב לבתיהם אחרי. 
יעקב מבקש לציין כי "בחלק מכלי התקשורת ציינו  ר' 
בידיעה שהוא הצליח כביכול להוציא אברכים לתוך מערך 
הלחימה, אז אני יכול להעיד מעדות אישית, ישבתי עם אבי 
לפני שנתיים, על השולחן היה אז חוק נגד הדת בממשלת 
לפיד, אמרתי לו: תגיד לי אבא, בשביל זה נלחמת? להקים 
את המדינה הזאת? הוא אמר לי: כן, קל לך לשבת פה היום 
השאלה  את  ולשאול  קפה,  ולשתות  עוגה  לאכול  בסלון 
הזאת. יהודים ניצולי שואה עמדו בשערי הארץ ולא נתנו 
לשבת  יכולנו  אנחנו  אז  הרסו.  הבריטים  להיכנס,  להם 
אידיאולוגיה  שום  הייתה  לא  המטרה,  הייתה  זו  בשקט? 
אף  שנסגרו.  העלייה  שערי  את  לפרוץ  פשוט  ציונות.  או 
ישראל,  בארץ  לגור  יכול  לא  שהוא  ליהודי  יגיד  לא  אחד 
בפרט ליהודים שטובחים בהם באירופה, הרי כבר ידעו מה 

קורה". 
הרב ישראל מוסיף: "בלח"י לא הייתה שום תנועת נוער 
להיכנס  סירב  שלי  אבא  היתוך,  לעשות  כדי  בהגנה,  כמו 
לכור ההיתוך, הוא תמיד היה מתנדב בכל מלחמות ישראל, 
לנו  סיפר  בנות.  בו  שיש  לצבא  לגיוס  התנגד  הוא  אבל 
במוצאי השבת יהודי שהגיע לנחם, שגם בלח"י עצמו הם 
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היו המחלקה הדתית. פעם אחת שניסו לסדר להם שבת 
בהכנה,  לסייע  משהו  או  בת  איזה  תבוא  שאולי  ודיברו 
כולנו  אנחנו   - אחת  בת  לפה  נכנסת  ש'אם  הגיבו  והם 
דווקא  היו  הסיבה שהם  וזאת  כזה'  דבר  אין  ונלך,  נקום 
בלח"י ולא בארגונים אחרים כי פה היה ממש 'היה מחנך 

קדוש'". 
המשכנו  לא  הילדים  שאנחנו  הסיבה  גם  "וזו  יעקב: 

לצבא".
בהתאם לגישה זו, הרב אייכלר המנוח נטל חלק ברוב 
מלחמות ישראל וסייע בקבורת החללים - אך מעולם לא 
היה מגויס לצה"ל. "אבא שלי בא במלחמת ששת הימים, 
הצטרף  הוא  לצבא,  הלך  הוא  למקלטים  הלכו  כשכולם 
המומחה  והיה  הצבאית,  הרבנות  של  החללים  ליחידת 
לזיהוי חללים", מספר הרב ישראל אייכלר, "הוא בעצם 
אותות  כל  את  קיבל  השנים  בכל  זק"א,  של  ה'סבא' 

המלחמות". 
שלי  אבא  אז  בבעלזא,  כיפור  ביום  "התפללנו  יעקב: 
אז  שהיה  אילן,  בר  ברחוב  לתפילה  כשהלכנו  בבוקר 
רחוב צר והוא ראה סוסיתא צבאית, הוא אמר לאמא שלי  
'משהו קורה', כי ביום כיפור שתיסע סוסיתא צבאית זה 
כבר  ואז  אזעקה  הייתה  כבר  בצהרים  ב-2  דרשני.  אומר 
התחלנו להתעדכן". נזכרים האחים, "במוצאי יום כיפור 
זוכר נסענו באוטו, אבל היינו צריכים להפעיל  אם אתה 
נתקענו  ואז   - אורות  עם  לנוע  היה  אסור  הפנסים.  את 
בבוקר  למחרת  מורחבת.  לסנהדריה  והגענו  האוטו  עם 
כשקמנו הוא כבר לא היה, הוא היה בצפון וחזר רק בערב 

הושענא רבא". 
המת',  'כבוד  אז  שנקראה  שלמה  קבוצה  "הייתה 
מתנדבים חרדים שאף אחד מהם לא היה מגויס בצבא, 
הם עלו לרמת הגולן, אחרי זה הם היו בדרום. אבא חזר 
להושענא רבא ושמחת תורה ולמחרת חזר שוב לשטח".

ישראל: "הוא היה בכל המלחמות, אבל אף פעם לא 
היה מגויס והוא לא נתן גם לנו להתגייס. הוא היה מאוד 

קנאי בהשקפה הזו".

מלחמת ניתוחי המתים
אין  היום  זק"א.  ארגון  ממקימי  גם  היה  מנשה  הרב 
ימי  בראשית  אבל  הארגון,  פעילות  את  מכיר  שלא  ילד 
של  הדם  כתמי  את  שינגב  מי  היה  לא  האינתיפאדה, 

ההרוגים אחרי פיגועי התופת.
מספר  הארגון,  ממקימי  הוא  גם  שהיה  יעקב,  ר'  בנו 
כיצד הכול התגלגל: "איך הקימו את זק"א? בשעתו שהיו 
יחידה  להקים  ורצו  קשה  מאוד  בתקופה  קשים  פיגועים 
יחד  שתעבוד  רשמית  יחידה  אומרת  זאת  משטרתית, 
ואז אמרו שיחידה משטרתית צריך אנשי  עם המשטרה, 
ולאבא  הייתה תעודת מתנדב משמר אזרחי  לי  משטרה. 
הייתה תעודת מתנדב משמר אזרחי, שלמה אייזנבאך היה 
זק"א כיחידה  זהב והקמנו את  יהודה משי  גם  וכך  חייל 

משטרתית".
כיום יעקב כבר אינו קשור לארגון והוא מסכם: "אבא 
להיות  השתדל  אנשים  שאין  'במקום  אותנו  לימד  שלי 
איש', וברגע שהגיע איש, אתה כבר לא שם, ברגע שזק"א 

כבר נהיה מה שהוא היום - לא היינו שם".
בשלב זה עוברים למאבק הגדול בחייו של האב, כפי 
שמספר חה"כ ישראל אייכלר: "רוב הפעילות של אבא 
היה  היום,  זוכרים  לא  כבר  שאנשים  מה  השנים,  ברוב 
המאבק על ניתוחי המתים. היה לו בן דוד בכנסת שקראו 
מזכוכית  עיניים  זוג  לפרוש  הביא  והוא  פרוש  מנחם  לו 
שהיו מכניסים לנפטרים, היו מוציאים להם את העיניים, 
את הלב ואת כל האיברים הפנימיים והיו שולחים את זה 
למכוני מחקר בארץ ובעולם, בכסף, זו הייתה שערורייה 
עולמית ואף אחד לא ידע מזה. אחר כך היו תופרים את 
המתים כאילו מבחוץ, היו עושים לוויה ובפנים לא היה 

כלום". 
את  הוציא  הוא  האלה,  הדברים  את  צילם  הוא  "פעם 
העיניים האלו  את  פרוש שהביא  למנחם  העיניים האלה 
לכנסת ועורר פה דיון, ואז התחיל המאבק הגדול שנמשך 
שנים - עד שהחליטו לאסור על ניתוחי מתים בלי הסכמת 
הנפטר, אנשים פחדו ללכת לבתי חולים, או ששמרו שם 
24 שעות על קרובי משפחה מבוגרים, כי ידעו שאם זקן 

נפטר והמשפחה לא נמצאת - חותכים אותו לחתיכות". 
חייו  יעקב: "אחד הדברים החשובים שלו בכל שנות 
שנה   50 היה  הוא  הקדושים.  המקומות  על  שמירה  היה 
בתפקיד במירון, אבל הוא היה שם הרבה לפני זה. איך 
הוא הגיע לתפקיד? כי הוא היה במירון  ולא היה אף אדם 
אחר שייקח את התפקיד הזה, אף אחד לא הסכים לקחת 

את התפקיד אז במשרד הדתות החליטו לתת לו את זה. 
קבוצה  עם  יוצא  היה  הוא  כן  לפני  הרבה  עוד  "אבל 
ירושלמית, יושבים שם חודש חודשים בקיץ והיו מסיירים 
ומסמנים מערות קבורה. למשל רב יוסף דמן פקיעין, רצו 
לסלול שם כביש ותוך כדי שהרחיבו את הכביש ועמדו 
לפגוע בקבר - אבי לקח שלושה פועלים מכספו האישי 
ששיפצו וחיזקו את הקבר מחדש. עד היום הקבר עומד 

על מקומו כמעט צמוד לכביש". 
לנו  סיפר  קדישא  מאתרא  שמידל  "הרב  ישראל: 
יודעים כמה כבישים הוסטו בגלל  בשבעה שאנשים לא 
בהר  כביש  בתוך  חפר  הוא  בשטח.  עשה  שאבא  עבודה 
רק  זה  והיום  מסלולים  ארבעה  שם  היו  פעם  הזיתים, 
שניים, הירדנים בנו את זה ועם הכיבוש לא רצו להרוס 
את הכביש הזה. אז הוא וחבריו הלכו בלילה, חפרו בורות 
בבוקר  את הקברים שמצאו מתחת.  וצילמו  בכביש  ענק 

כשזה הופץ המדינה נאלצה לפרק את כל הכביש. 
"הוא אף פעם לא הוציא אנשים להפגנות. הוא ארגן 
הלוויה המונית. למשל, לפני זמן מה רעשה הארץ שלא 
נתנו לאבא את העובר שלו, בעבר זה היה מקובל שזורקים 
אותם לזבל וגם את האיברים המנותחים, הוא היה מגיע 
סיפר  הוא  מהישיבות,  בחורים  ולוקח  חולים  לבתי 
היו  שבועות,  שלושה  לאכול  מסוגל  היה  לא  שהוא  לנו 
הולכים לבתי החולים שערי צדק וזיו )ביקור חולים נקרא 
בזמנו זיו(, היה לו מישהו שהיה מוציא לו את האיברים 
בחביות, והכל היה מהונו האישי. החברא קדישא נתנו לו 
את השטח מתחת המדרגות והוא היה עורך הלוויה וקובר 

את זה, היום יש לזה כבר נוהל".

לדמותו של שתקן ואיש חסד
איש  היה  הוא  מדבר.  היה  בקושי  שתקן,  היה  "הוא 
אדיב", מציין ישראל וממשיך: "הוא היה איש מחתרת, 
בשום  והוא  ירושלים  יקיר  אות  את  קיבל  לאחרונה  הנה 

אופן לא רצה ללכת לקבל את זה, הוא שלח אותו..."
ר' יעקב מציין כי הוא "היה גם גיבור חייל. המוות פגש 
אותו עשרות פעמים. אנחנו יודעים על נחש שנשך אותו, 
עם  אחת   - דרכים  תאונות  שתי  אותו,  שעקץ  עקרב  על 
האופנוע אחת עם רכב, וגם השבוע שמלאך המוות הגיע, 

אבא אמר לו 'הייתי משמש אצל האדמו"ר מבעלזא'". 
אמר  הוא  האחרונה  בפעם  נכנס  "כשהרופא  ישראל: 
לבית  ללכת  רצה  לא  הוא  בבית,  נפטר  הוא  זה.  את  לנו 
רצה  לא  קשה,  חולה  היה  הוא  ימים  עשרה  החולים, 
תרופות ולא בית חולים, בידיעה צלולה, הוא היה צלול. 
לאחי  ואמר  צלול  היה  עוד  הוא  פטירתו  לפני  14 שעות 

יעקב 'ברכה והצלחה'". 
כולם מסכימים שהאב המנוח היה שתקן אך גם בעל 
חסד גדול. "היה לו טנדר והוא היה נוסע כל יום ממאה 
שערים לשכונת פאגי ועוצר בתחנות כדי לאסוף אנשים. 
ואנשים  ריק  ברכב  יושב  שהוא  לראות  מסוגל  היה  לא 

מחכים בתחנת אוטובוס".
בן  עם  הסתדר  זה  איך  פוליטי,  איש  היה  לא  הוא 

בכנסת? הייתם מתייעצים?
הוא  לתחום,  מחוץ  הייתה  פוליטיקה  "אצלו  ישראל: 
היו  קבוצות.  מיני  כל  שם  והיו  שנה   50 במירון  היה 
החרדית  מהעדה  קונצנזוס,  היה  והוא  המגזרים  כל  שם 
בדיוק  היה  הוא  והחילוניים.  המזרחי  עד  קרתא  ונטורי 
שקשור  מה  כלום,  אותו  עניין  לא  מפוליטיקה,  הפוך 
ל'צארמוניייעס' הוא קרא לזה. כל מה שקשור לטקסים או 
כבוד הוא היה אומר בבדיחותא 'מזל שאנשים מתים בגיל 
שמונים תשעים, ככה הם נלחמים אחד בשני כאילו הם 
הולכים לחיות פה לנצח. עשרים שנה הם ילדים, עשרים 
שנה בסוף הם כבר בגריאטריה, על כמה נשאר להילחם? 
ותראה איך הם נלחמים, מזל שהם לא חיים נצח'. הוא לא 

פחד מהמוות אף פעם".
אצל  מהמשמשים  ז"ל  מנשה  רבי  היה  בצעירותו 
שאבא  "כנראה  בבדיחות:  מציין  יעקב  מבעלזא.  הרבי 
מאוד אהב צלמים ומצלמות, כמעט ואין לו תמונות עם 
האדמו"ר מבעלזא, וזה לא שהוא לא היה שם. במאבקים 
על המתים היה מגיע רבות גם לחזון איש, הוא התייעץ 
את  גם  שואל  והיה  סולבייצ'יק  רפאל  הרב  עם  תמיד 

הגרי"ש אלישיב זצ"ל".
על  מיוחד  בסיפור  להיזכר  מהאחים  ביקשנו  לסיום, 

האב. 
ישראל: "מספרים שהיה נפטר במקרר בהדסה שהיה 
להם אישור להוציא אותו, הוא הגיע עם קבוצת בחורים 
ירא  יהודי  אותו,  לנתח  שהולכים  נפטר  עוד  שם  וראה 
שמים. אבא שלי הסיר את הכובע והחליפה שלו והלביש 
ידיו  בשני  אותו  והוציא  אותו   הרים  המת,  את  בהם 
למכונית. הנפטר שהיה להם אישור שכב באלונקה. ואת 
השני הוא הושיב בין שני בחורים עד מאה שערים - שם 

הכניסו אותו לבית כנסת ועשו הלוויה".
יעקב: "יש לי בן דוד בשם מנחם קלופפר. הוא סיפר 
שהכיר את אבא שלי לפני שנהיה בן דוד. בתור ילד היינו 
גרים ברחוב עזה וביום שישי, שעתיים שלוש לפני שבת, 
אופנוע התרסק לתוך הקיר. כולו היה מפורק, מה עושים? 
ועד  טלפונים  אין  ימים  באותם  וכמובן  אייכלר...  מנשה 
שמצאו אותו הוא הגיע דקות לפני שבת, אסף את חלקי 

הגופה, הכניס לאוטו ונסע, ככה הוא הכיר אותו". 
"בבתי אונגרין כשהיו יורים פגז היו הרוגים ופצועים, 
וכעבור דקה עוד פגז וכעבור עוד כמה דקות, כשאנשים 
יורים עוד פגז. אז  היו מתאספים לסייע לפצועים – היו 
מהפחד הפסיקו לאסוף את החללים. אבא פיתח פטנט, 
הם לקחו מקל ספונג'ה, היו שמים על זה כובע ומכוונים 
עדיין  שמסוכן  הבינו  הם  יורים  היו  אם  לזירה,  אותו 

לגשת".
יש  מת.  שהוא  עד  שנים   88 חי  "הוא  מסכם:  ישראל 
אנשים שהם מתים כל החיים עד שהם מפסיקים למות... 
אבל הוא היה איש רב פעלים. לא היה אצלו לבטל זמן 

סתם, מתי שהיה יכול ללמוד הוא למד".
יש  האם  לתקשורת,  מגיעים  אחים  ששני  יוצא  איך 

קשר לאב? 
ישראל  הרב  נזכר  הכתיבה",  כשרון  את  היה  "לאבא 
שאנחנו  היום  כל  לנו  אומר  היה  הוא  "אבל  אייכלר, 

דברנים, מתפרנסים מזה".
"לא  דרכו  את  החל  ישראל  אחיו  כי  לנו  מספר  יעקב 
היה  שזה  החרדי  המחנה  כעורך  התחיל  הוא  כמקצוע, 
מחדרי  סוד  לך  אספר  גם  אני  והשקפה.  תורה  עיתון 
מתאפר,  לאולפן  שנכנס  מי  שכל  רגילים  הם  העריכה, 
לא  שחרדים  הבינו  איפור,  בלי  להיכנס  התחלתי  כשאני 

מאפרים ומאז לא מאפרים את חברי הכנסת החרדיים".
"בגיל 32 הופעתי לראשונה בטלוויזיה והמגיש הציג 
אותי ישראל אייכלר נציג החרדים הקיצונים, אז אמרתי 
לו - אם אתה מרכז אני הקיצון. אבל האמת שאני המרכז 

ואתה הקיצון". 
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המאבק על חילולי השבת )"הוא נלחם בחירוף נפש ובתקיפות 
כנגד מחללי שבת"(, הפגישה הסודית עם שר המשטרה 

)"המטרה הייתה לשחרר ממאסר את מוביל המחאות הרב 
עמרם בלוי"(, המלחמה על חינוך ילדי ישראל )"הוא סטר 

למושל על לחיו, ואז המושל כיוון את אקדחו ורצה להורגו"( 
והסוד מאחורי מנהג קיום ההילולות )"אם כולם מודעים לזכות 

הגדולה עבור הנפטר, היו עושים הילולא כל יום"(  נכדו 
של ה'באבא סאלי' הרה"צ אברהם יהודיוף חושף לראשונה 
בראיון ל'כל ישראל' את מאבקיו הציבורים של סבו הגדול 

שלא פורסמו זה עשרות שנים  יעקב אמסלם

מבית

הרה"צ רבי אברהם יהודיוף 
בשיחה ל'כל ישראל' )צילום: 
בועז בן ארי(
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ייתה זו שעת ערב שגרתית בפאתי שכונת גאולה 
בואכה שכונת מקור ברוך, נקיי הדעת בירושלים 
נעוץ  כשראשם  הדרך  בצדי  התהלכו  מטה  של 
בקול  שבו  חמד  וילדי  בקרקע  כלשהי  בנקודה 
תרועה מה'חיידר'. בחדר קטן ברחוב דוד ילין, 
של  בנו  יהודיוף,  אברהם  הרב  הצדיק  לו  ישב 
רבי  האדמו"ר  של  חתנו   - זצ"ל  יהודיוף  דוד  חכם  הצדיק 
בסמוך  סאלי".  ה"באבא  המכונה  זיע"א  אבוחצירא  ישראל 
אברכים  קבוצת  שעה  באותה  תלמודם  על  שקדו  לחדרו, 
מסעוד  רבי  של  שמו  על  הרמ"א"  "ישיבת  הנקרא  בכולל 

אבוחצירא, אביו של ה'באבא סאלי'. 
"יש הרבה מקומות של תורה שנקראו על שמם של צדיקי 
המשפחה", פותח רבי אברהם יהודיוף בשיחה ל'כל ישראל' 
לרגל הילולת סבו הגדול שתחול ביום שני הקרוב. "על שם 
רבי מסעוד, 'סבא דמשפטים', לא נפתח מקום של תורה ולכן 
מדוד  הרב  של  דיבורו  שמו".  על  הכולל  את  לקרוא  בחרנו 
"אני  תקשורתי.  בעיסוק  מורגל  אינו  כי  עליו  ניכר  ומחושב. 
לא יודע מה לומר לכם", הוא אומר. "מעולם לא שוחחתי עם 
עיתונאים. אבל אנסה להעלות כמה עובדות והנהגות שיהיו 

לזכרו של מו"ר זקני ה'באבא סאלי' ולתועלת הרבים".
סיפורי המופתים שנקשרו במהלך השנים בדמותו הקדושה 
של ה'באבא סאלי' ידועים ומפורסמים, אך בראש ובראשונה 
אנו מבקשים לדעת על מאבקיו הציבורים של הסבא הגדול. 
"מעטים יודעים", אומר הרב. "אבל מו"ר זקני ניהל לא מעט 
מאבקים ציבוריים עוד בטרם הייתה לכך הסכמה רחבה כל 
כך. בסוגיית חילולי השבת הוא נלחם בתוקף גם כשהתגורר 

במרוקו וביתר שאת כאשר התגורר בארץ ישראל".
מעלה  אלו,  לימים  גם  הרלוונטית  השבת  חילולי  פרשת 
אבי  "מו"ר  סאלי'.  ה'באבא  נכד  בקרב  רבות  אסוציאציות 
ובו הביא  זכה לכתוב ספר  ה'באבא סאלי',  שהיה חתנו של 
עובדות והנהגות מופלאות מה'באבא סאלי'. בספר מובאות 
אלו  בימים  אך  הסבא,  של  במאבקיו  העוסקות  המעשיות 
ראוי לציין בעיקר את העמידה האיתנה של סבי בכל הקשור 

לחילולי השבת".
יהודים  לראות  סאלי'  ל'באבא  חרה  בצעירותו  עוד 
כאשר  היה:  כך  שהיה  ומעשה  בפרהסיה.  שבת  המחללים 
'אביר  ישיבת  ראש  סאלי'  ה'באבא  שימש   ,20 בגיל  היה 
יעקב' במחוז תפליאלת, מקום מגוריו. באחד הימים הגיעה 

לישיבה משפחה שלאחד מבניה נכנס 'דיבוק'. ראש הישיבה 
הגג  "בעליית  ה'דיבוק',  להסרת  התיקון  את  לערוך  התבקש 
היה לומד באותה שעה 'עטרת ראשנו' )כינוי שהוצמד לבנו 
של רבי מסעוד, רבי דוד אבוחצירא זיע"א שנהרג על קידוש 
הפריע  בישיבה,  שהתעורר  הרב  והרעש  הי"ד,  י"א(   – ה' 
ירד להיכל הישיבה, צעק לכיוון  לו מלימודו. לשם כך הוא 

הדיבוק 'רשע, צא' ומיד יצא".
סיפור המעשה נשכח מלב הנוכחים, אך שנים לאחר מכן, 
כאשר מרבית יהודי מרוקו עזבו את מולדתם לטובת ארה"ב, 
צרפת וישראל, גילה ה'באבא סאלי' כי היהודי בו היה הדיבוק, 
מחזיק רשת מרכולים בצרפת הפתוחה 7 ימים בשבוע. "מו"ר 
שאם  והוסיף  לאיש  לקרוא  והורה  כך  על  לשמוע  כעס  זקני 
האיש לא רוצה לבוא, שיביאוהו בכוח". לאחר זמן מה, האיש 
הובא לאכסניה בה שכן ה'באבא סאלי' באותם ימים בצרפת, 
"מו"ר זקני אמר לו: 'מסעוד, או שאתה סוגר את המרכולים 
בשבת, או שהדיבוק יחזור אליך'. ואכן, לאחר דקות ספורות 

ביקש בעל הרשת מחילה והבטיח לשוב בתשובה שלמה".
ה'באבא  המשיך  ארצה,  עלייתו  עם  מכן,  לאחר  שנים 
סאלי' בקו התקיף בו נקט כלפי מחללי השבת. באחד מימי 
להניע  המנסה  אדם  שמע  בביתו,  ולמד  ישב  כאשר  השבת 
יודע שהיום שבת?" שאל ה'באבא  את רכבו ברחוב. "אינך 
סאלי'. "יודע אני וכך רצוני", השיב האיש בעזות מצח. "אם 
לו ה'באבא סאלי'. "לא תוכל להתניע את  רצונך", אמר  כך 
מכוניתך ולא תוכל לצאת ממנה עד צאת השבת". וכך היה, 
כאשר  ובצאת השבת  מכוניתו,  את  להניע  הצליח  לא  האיש 
נוכח לראות כי לא תקלה מכאנית היא זו שמנעה את הנעת 
הרכב, ביקש סליחה מהרב וקיבל על עצמו לשמור על השבת 

מכאן ואילך. 

שר המשטרה וחילולי השבת
באחד המקרים התערב ה'באבא סאלי' בפרשה סבוכה יותר 
אשר דרשה הפעלת לחצים על דרגים פוליטיים שהיו זרים לו. 
ימים, הרב עמרם בלוי,  זה כאשר לוחם השבת באותם  היה 
נכלא לאחר שהתעמת עם שוטרים. "ה'באבא סאלי' התפלא 
שומרי  כולאים  הקודש  שבארץ  ייתכן  כיצד  מקורביו  באזני 
שבת וזועקי קדושת השבת", מספר הרב יהודיוף את הפרטים 

שטרם פורסמו ברבים. "זה הכעיס אותו מאוד והוא החליט 
לפעול בנושא בכל התוקף".

יוצא  שטרית,  בכור  היה  המשטרה  שר  ימים,  באותם 
בסבלם  שראה  סאלי'  ה'באבא  ממעריצי  שנחשב  תפליאלת 
של רבי עמרם בלוי וחבריו והחליט לפעול מאחורי הקלעים. 
מבלי שיאמר מילה למקורביו, ה'באבא סאלי' שם את פעמיו 
לביתו של שר המשטרה בתל אביב. בהגיעו לבית, הופתע שר 

המשטרה לראות את האורח הדגול והכניסו לביתו. 
לאחר מילות נימוסים, פנה ה'באבא סאלי' לשר המשטרה 
והיכלמו  "בושו  בלוי.  הרב  את  לשחרר  ודרש  בחריפות 
המשטרה.  לשר  סאלי'  ה'באבא  אמר  הנלוזות",  מדרכיכם 
חרדים,  יהודים  וייאסרו  יוכו  שבה  קיוויתם,  כזו  "למדינה 
שיקול  מחשבותיכם,  לפי  גם  והרי  לב?  מכאב  הזועקים 
כי  הפזורה  בארצות  ישמעו  כאשר  בהחלט.  מוטעה  דעתכם 
בבתי  וחובשת  ומענה  מכה  ישראל  משטרת  ישראל,  בארץ 
הסוהר שומרי תורה ומצוות, אף יהודי לא יעלה לארץ. זאת 
ועוד, איך אתם מסוגלים בכלל לאסור אדם צדיק וחסיד וירא 
שמים אמיתי המוכיח את הרבים על שמירת קדושת השבת". 
למשמע הדברים הקשים, ביקש שר המשטרה ארכה עד יום 
המחרת. "מחר אני משחרר את רבי עמרם בלוי", אמר 'באבא 
מחר,  רק  מדוע  לדעת  וביקש  השתכנע  לא  שמצדו  סאלי' 
"שחרר אותו היום", אמר לשר המשטרה הנבוך. לאחר דקות 
ל'באבא  המשטרה  שר  חזר  יועציו,  עם  שוחח  בהם  ארוכות 
סאלי' ובישר לו: "רבי עמרם בלוי ישוחרר בדקות הקרובות". 
אימת  כל  "כי מאז,  הרב.  מוסיף  "מאבי שמעתי",  היה.  וכך 
יהודים על מחאה כנגד חילולי שבת ומחאות  שהיו נעצרים 
שהיה  המשטרה  לשר  מחייג  סאלי'  ה'באבא  היה  נוספות, 

משחררם באופן מידי".

המאבק על חינוך הילדים
הרה"צ רבי אברהם יהודיוף נחשב לאחד מנכדיו הבולטים 
של ה'באבא סאלי'. מלבד הכולל בראשו הוא עומד, קהילות 
רבות ברחבי העולם רואות בו מנהיגן הרוחני ומדי שנה הוא 
חסידים  לו  "יש  פעמים.  מספר  אלו  בקהילות  לבקר  מקפיד 
ממקורביו,  אחד  ישראל,  אומר  ובקנדה",  בצרפת  בעיקר 

ה
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"אבל עיקר הפעילות שלו היא כאן בארץ. גם בכולל בו למדים 
עשרות אברכים וגם בהרבצת תורה ביישובים ברחבי הארץ; 
אפשר לראות בשיעוריו יהודים מכל גווני הקשת", הוא מוסיף. 
"יושבים כאן אברכים לצד בעלי בתים ואנשי עסקים ושותים 

בצמא את דבריו". 
את השיחה עם הרב אנחנו מקיימים לרגל ל"ג שנים לפטירתו 
של סבו הגדול. הוא ממעט להרחיב בדיבורו וכאשר הוא נזכר 
"דעו  מאירות,  עיניו  סבו,  של  הנהגותיו  על  נוספת  במעשייה 
בכל  כמו  רגילה  הילולא  אינה  זו  "השנה  אומר.  הוא  לכם", 
הקשר  את  מסמלת  השנה,  שחלה  לפטירתו  הל"ג  שנת  שנה. 
מו"ר  בעומר.  בל"ג  נפטר  שכידוע  יוחאי  בר  שמעון  לרבי 
ל'חברת הרשב"י' במרוקו שהייתה  9 הצטרף  בגיל  כבר  זקני 

מתעסקת בטהרת גופות". 
הרב  אומר  במרוקו",  שם,  שלהם  החינוך  דרך  הייתה  "זו 
שבהזכירו את סוגיית החינוך, מציין את מאבקיו של ה'באבא 
במרוקו  הליבה  "לימודי  במרוקו.  החינוך  לשמירת  סאלי' 
הממשל  הפעיל  אותה  'אליאנס'  תכנית  נקראו  ימים,  באותם 
ל'באבא  נודע  כאשר  הימים,  מן  ביום  מספר.  הוא  הצרפתי", 
סאלי' כי במחוז תפילאלת הכניסו את תכנית הלימוד הכפרנית, 
כי  ומששמע  התכנית  את  להכניס  הורה  מי  לדעת  ביקש  הוא 
הגנרל הצרפתי הוא האחראי על האזור, ביקש שיוליכוהו אליו.
למושלים  גדול  כבוד  היה  הללו  שבתקופות  להבין  "צריך 
הצרפתים ולא הייתה אפשרות להפר את הוראותיהם", אומר 
שתהיה  פחדו  כך,  על  לוותר  ממנו  ביקשו  אנשיו  "לכן  הרב. 
תקרית, אבל הבאבא סאלי היה נחרץ: 'קחו אותי אליו. עכשיו'. 
הוא היה איתן בדעתו והחליט גם למסור את נפשו למען חינוך 

ישראל".
הצרפתי,  המושל  של  לביתו  מקורביו  הוליכוהו  כבד  בלב 
וכאשר הגיע ה'באבא סאלי' לשם, נכנס למשרדו של המושל 
וסטר לו על לחייו. "אנשיו שנכחו בחדר רעדו מפחד. הם ידעו 
הקדוש".  ברב  זעמו  את  לכלות  ועשוי  חמה  מהיר  שהגנרל 
שהתאושש  לאחר  ספורים  ורגעים  כמוצדק,  התברר  חששם 
ה'באבא  של  ראשו  לכיוון  אקדחו  את  הגנרל  כיוון  מההלם, 
הלחיצה  למרות  ההפתעה,  למרבה  ההדק.  על  ולחץ  סאלי' 
האיתנה על ההדק, קנה האקדח לא השמיע קול. "מו"ר זקני 
הסיט את ידו של הגנרל לעבר החלון ואמר לו: 'עכשיו תירה'. 
והנה, האקדח חזר לפעול. כאשר כיוון שוב את האקדח לעבר 

ה'באבא סאלי', שוב פסק האקדח מלפעול". 
כך היה במשך כמה דקות, עד שהגנרל הבין כי אדם קדוש 

הוא  מעלפונו,  הגנרל  התעורר  כאשר  והתעלף.  לפניו  עומד 
ביקש את סליחתו מהרב ושאל מה מבוקשו. "מו"ר זקני מיד 
שפחד  והגנרל  'אליאנס'  את  לסגור  לפקידיו  להורות  לו  אמר 
כי  לומר  ניתן  הזאת  הפעולה  בזכות  מיד.  זאת  עשה  מהרב, 

יהודים רבים במרוקו נותרו יראי שמים".
גם כאשר הגיע ארצה, כשהיה בגיל מבוגר, לא זנח ה'באבא 
שכמה  לי  סיפר  אבי  "מו"ר  הילדים.  חינוך  נושא  את  סאלי' 
חודשים לאחר שהגיע ארצה, הוא מיד הבין את המצב החינוכי 
הרב  אומר  במתיקות",  ילדיהם  את  לחנך  להם  ואמר  בארץ 
בקרב  הזה  בנושא  שחלו  לתמורות  לב  שם  "הוא  יהודיוף. 
העולים. הוא היה מצטט את הפסוק במשלי 'חנוך לנער על פי 
דרכו' ואומר כי היום הדרך היא רק בדרכי נועם. בדורנו אנחנו 

מבינים כמה הוא צדק". 
 

היין הנעלם
בפרט,  אבוחצירא  ומשפחת  בכלל  מרוקו  יוצאי  כי  ידוע 
מה  שואלים  אנו  כאשר  צדיקים.  הילולות  קיום  על  מקפידים 
העניין בחגיגות אלו, מסביר הרב כי "כאשר מקיימים הילולה 
להיכל  מהיכל  ועולה  מתעלה  זה  ביום  הצדיק,  פטירת  ביום 
ומתפשטת נשמתו ומתעצם כוחו של הצדיק בעולם כולו ולכן 

זהו יום של שמחה".
במשפחת אבוחצירא נפוצו סיפורי ניסים רבים אודות המנהג 
המסורתי, אך הרב מבקש לספר סיפור שאירע כאשר ה'באבא 
הקדוש.  לאר"י  המיוחס  הכנסת  בבית  להתפלל  ביקש  סאלי' 
"באותם ימים, הקבר היה סגור ומסוגר בפני המתפללים מאחר 
וכל מי שהיה נכנס במקום, היה יוצא ללא רוח חיים". ה'באבא 
הדבר.  כך  מדוע  לחקור  וביקש  הדברים  את  קיבל  לא  סאלי' 
לאחר זמן מה, הוא הורה לשמש בית הכנסת לפתוח את דלת 

בית הכנסת ולאפשר לו להתפלל.
האישי  המשב"ק  גם  היה  וביניהם  רצו  לא  "המקורבים 
ודברים,  דין  "לאחר  הרב.  אומר  להיכנס",  שלא  בו  שהפציר 
הסכים השמש בתנאי שיכרכו חבל על רגלו של ה'באבא סאלי' 
היה,  וכך  להוציאו מהמקום".  שיוכלו  אסון,  ויתרחש  במידה 
ה'באבא סאלי' נכנס למקום בגפו, ניגש לארון הקודש ולאחר 
תפילה קצרה מול ההיכל, אמר שמעתה בית הכנסת יהיה פתוח 
לכלל המתפללים ולא תהיה עוד סכנה במקום. "לימים מו"ר 
ושמח  גדולה  סעודה  שם  עשה  סאלי'  שה'באבא  סיפר  אבי 

שעלה בידו לזכות את הרבים".
מופתים רבים פורסמו בדבר ההילולות שהיה עורך ה'באבא 
עם  שאירע  נוסף  בסיפור  נזכר  הרב  קרובות.  לעיתים  סאלי' 
אביו. "ל'באבא סאלי' היה מנהג שלא לשתות יין מתוק בפסח 
בגלל בעיית כשרות שהייתה בסוכר", הוא מספר. "שנה אחת 
מו"ר אבי הכין לו יין מיוחד שהיה עשוי מצימוקים, כך שהיה 
מתוק גם ללא סוכר. ה'באבא סאלי' מאוד אהב את היין וביקש 

עוד ולאחר זמן הכמות שמור אבי הכין, נגמרה". 
לזכרו  הילולא  סאלי'  ה'באבא  ערך  חודשים,  מספר  לאחר 
של בעל ה'אור החיים' הקדוש. "סביב השולחן ישב מו"ר אבי 
לפסח  הכין  שהוא  המיוחד  ביין  סאלי'  ה'באבא  נזכר  ולפתע 
המיוחד  שהיין  מפני  נבוך  אבי  מו"ר  בקבוקים.  שני  וביקש 
נגמר, אך ה'באבא סאלי' הרהר כמה דקות ואמר בנחרצות: 'לך 
לבית, כנס לחדר הפנימי בצד ימין, שם מאחורי הארון תראה 
שני בקבוקים מהיין המתוק'. מו"ר אבי הלך לשם ובאמת מצא 

שני בקבוקי יין מבלי שידע איך זה הגיע לשם".
במקרה אחר, ביקש ה'באבא סאלי' מרעייתו הרבנית להכין 
רעייתו  הילולא.  עריכת  לשם  בלילה   2 בשעה  גדולה  סעודה 
פירט,  לא  סאלי'  ה'באבא  אך  המאוחרת,  נוכח השעה  תמהה 
'עומדים להגיע לכאן אנשים לעשות הילולא', סתם ולא פירש. 
לאחר שעה קלה התדפקו על דלתו כשני מניינים של אברכים, 
אמרה  "מיד  הרב.  מספר  נפשה",  את  ידעה  לא  "הרבנית 

לאברכים: כנסו, הרב מחכה לכם". 
סיפר  והרב  הסעודה,  מי  לכבוד  האברכים  שאלו  בכניסתם 
פה.  פעורי  אותם  שהותירה  העניינים  השתלשלות  את  להם 
"הרב אמר להם שבאותו לילה רבי מנחם מנדל מויטבסק נגלה 
אליו בחלום ושאל אותו מדוע לא ערך את הסעודה לזכרו כפי 
תשלח  'אם  לו:  השיב  סאלי'  ה'באבא  שנה.  מדי  נוהג  שהיה 
לי אנשים, אערוך סעודה גדולה'. לאחר שסיפר להם את דבר 
ואלו  באזור',  עשיתם  'מה  זקני:  מו"ר  אותם  שאל  החלום, 
סיפרו כי היו בדרכם למרכז הארץ ואחד הבחורים ביקש לבקר 
כזו  בשעה  כי  חשבו  לא  הם  אך  סאלי',  ה'באבא  של  בביתו 

תיערך הילולא לזכרו של הצדיק".
אברהם  רבי  מסכם  כך",  על  מקפידים  שאנחנו  הסיבה  "זו 
נפוץ  רואים שהמנהג הקדוש  אנחנו  ה'  ברוך  "היום  יהודיוף. 
כבר לכל הקהילות והזרמים. בטוחני שאם היו כולם מודעים 

לזכות הגדולה עבור הצדיקים, היו עושים הילולא כל יום".


ה'באבא סאלי' התפלא 
באזני מקורביו כיצד ייתכן 
שבארץ הקודש כולאים 

שומרי שבת וזועקי קדושת 
השבת, זה הכעיס אותו 

מאוד והוא החליט לפעול 
בנושא בכל התוקף.

ה'באבא סאלי' גער בשר 
המשטרה: "בושו והיכלמו 

מדרכיכם הנלוזות, למדינה 
כזו קיוויתם, שבה יוכו 
וייאסרו יהודים חרדים, 
הזועקים מכאב לב?" 
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הרבי 
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רפי פרלשטיין

או  הגדולות  מהחסידויות  נחשבת  אינה  קאז'ניץ  חסידות 
חובשים  שאינם  חסידים  אינספור  יש  לרבי  אך  הבולטות, 
שטריימל בשבתות  עיתונאי 'ישראל היום' בועז ביסמוט, דובר 
בית החולים לניאדו עשהאל שחף ויועצו של רבין שמואל אלגרבלי, 
  הם רק חלק מהחסידים הרבים שנהנים להסתופף בצלו של הרבי
בשילוב של קנאות עם הלל ביום העצמאות, בני ברק ותל אביב, מנהטן 

וטיש חסידי – מחבר הרבי את הלבבות  פרופיל מיוחד

רחוב  שלישי,  יום  הרי 
אביב.  בתל   71 ויצמן 
הכנסת  לבית  מגיע  אני 
של  ישראל"  "עבודת 
חסידי קאז'ניץ, כדי ללמוד 
מאישיותו  טפח  ולגלות 
האדמו"ר,  של  הכובשת 
שמנהיג קהילה עם חסידים 
מכל גווני הקשת, חסידים, 
דתיים  וליטאים,  ספרדים 
בדרך  פוקדים  וחילונים 
המדרש  בית  את  קבע 
בתפילות  ומשתתפים 

ובעריכת השולחנות של האדמו"ר.
האדמו"ר הרה"צ רבי משה שמשון שטרנברג מקאז'ניץ, מנהיג 
ביד רמה קהילה בת עשרות משפחות. לחסידות יש את בית הכנסת 
המונה  חסידית  וישיבה  ברק  בבני  נוסף  מדרש  בית  אביב,  בתל 
קרוב ל-50 תלמידים, ובשנים האחרונות אף הוקמה קהילה של 

החסידות במנהטן.
הרבי גדל במנהטן שבארה"ב, שם מתגוררת אמו של האדמו"ר 
במטרה  לארה"ב  יצא  האדמו"ר  שנים,  כשלש  לפני  היום,  עד 

להקים בית לתורה ולתפילה במנהטן, כיום בית המדרש המפואר 
שהוקם שם שוקק חיים, נערכות בו תפילות בימות החול ובשבת. 
בחסידות מספרים כי אנשי עסקים יהודים מקומיים התחברו לרבי 
ומאז הם בקשר הדוק ואפילו יש להם קבוצת חדשות פנימית בה 

הם מתעדכנים בנעשה והנשמע בקהילה.
הוא  אביב,  ותל  ברק  בני  בין  השבוע  ימות  את  מעביר  הרבי 
מתגורר בבני ברק ומגיע למשכנו בתל אביב כדי לקבל קהל, שם 
עשרות  יום  מדי  מגיעים  הקהל  ולקבלת  ומשמשים,  גבאים  אין 
החל  כולם,  את  מקבל  "הרבי  כי  מספרים  בחסידות  יהודים. 
בנגידים וגבירים, דרך יהודי שרוצה לקנות מגרש להשקעה - ועד 

הומלס תל אביבי שבא לבקש ברכה".
ועד מנחה  בית הכנסת שוקק חיים, החל משעת עלות השחר 
רבים,  תפילה  מנייני  ובאגפיו  הכנסת  בבית  מתקיימים  גדולה 
"מרכז חסידות קאז'ניץ באמצע מדינת תל אביב, העיר שפועלת 
מכאן  בוקע  התורה  קול  קדושה,  של  חממה  היא  הפסקה,  ללא 

יומם וליל", מספר ל'כל ישראל' אחד מן המתפללים.
יטיב,  דניאל  אנחנו מתיישבים לשיחה עם תלמידו של הרבי, 
הפסקת  ובין  הסמוכה,  המושבות  באם  שעובד  ברק  בני  תושב 
מורו  על  בהתרגשות  מספר  מתיש,  עבודה  יום  לעוד  הצהריים 

ורבו, שמקדיש את חייו לקירוב יהודים לאביהם שבשמים.
בעונת  עמוק  כבר  "הייתי  דניאל,  אומר  שנים"  חמש  "לפני 

גמלה  ומייאוש  )מבוגר(  ל'אלטרער'  כבר  נחשבתי  השידוכים, 
בליבי החלטה לעזוב את ישיבת חזון נחום בבני ברק - שם למדתי, 
ולעבור לישיבת מיר בירושלים. הלכתי להתייעץ עם הרבי, אמרתי 
לו שאחרי 3 שנים בשידוכים אולי הגיע הזמן לשנות מקום ואולי 

גם יגיע המזל".
מספר  תמוז",  חודש  בשלהי  היה  "זה  בשלילה,  השיב  הרבי 
'דניאל, עד ראש חודש אלול אתה חתן',  לי  דניאל, "הרבי אמר 
הייתי סקפטי, כבר חיפשתי דירה בירושלים. צדיק גוזר והקב"ה 
מקיים, בראש חודש באתי בברית האירוסים עם רעייתי שתחיה".

מדוע בזמן שיש לחסידות בית מדרש וישיבה בבני ברק, בחגים 
ובמועדים הרבי בוחר להישאר בתל אביב?

"פשוט מאד" משיב דניאל, "הרבי מעדיף שבזכותו יהיה לעוד 
יהודי רחוק מתל אביב מניין לתפילה וטיש חסידי, מאשר להישאר 
בתל  שגר  שהיהודי  לו  חשוב  הרבי,  של  מהותו  זוהי  ברק.  בבני 
להגיע,  לאיפה  לו  ויהיה  בחג  היהודית  הנקודה  את  ימצא  אביב 
המאור פנים לכל יהודי, החום שהרבי מקרין לכל אחד, מקשר את 

הציבור לרבי בעבותות של אהבה וקירבה מיוחדת".

קנאי – והלל ביום העצמאות
הרבי,  סאטמר,  כשיטת  היא  האדמו"ר  של  החינוך  שיטת 
בדרך  דוגל  זצ"ל,  מסאטמר  יואל  רבי  האדמו"ר  של  תלמידו 

צ

הרבי 
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הקנאות ומקפיד שלא להשתתף באופן אישי במערכות בחירות, 
לחסידיו  ומורה  בעניין  פומבית  דעה  מביע  אינו  זה  לצד  אולם 

לפעול לפי צו מצפונם.
האדמו"ר,  של  מפעלותיו  ובכל  בישיבה  קאז'ניץ,  במוסדות 
לא לוקחים תקציבים מהמדינה באופן עקרוני, והתקציב השוטף 

מתקיים על תרומות בלבד.
מקפיד  הוא  האדמו"ר,  של  העקבית  קנאותו  לצד  זאת,  עם 
אביב  בתל  כנסת  "בבית  הוא,  באשר  יהודי  כל  ולכבד  לקבל 
מתקיים מדי שנה ביום העצמאות מניין בו אומרים הלל", מספר 

ל'כל ישראל' מתפלל שגר בסמיכות לבית הכנסת.
עשירי עולם ונגידים רבים פוקדים את מעונו של האדמו"ר מדי 
למוסדותיו  תרומתם  את  להרים  מבקשים  טבעי  ובאופן  שבוע, 
של האדמו"ר. חסידיו מספרים כי הרבי מקפיד שהכסף שנתרם 

למוסדות יגיע ממקור כשר בלבד.
ל'כל  האדמו"ר  של  מקורבו  מספר  שנים"  מספר  "לפני 
ממון,  עתירת  מוסלמית  ממדינה  פרלמנט  חבר  "הגיע  ישראל', 
שהזדמן לאזור, ונכנס לשיחה במעונו של הרבי. הוא סיפר לרבי 
שמספר שבועות קודם לכן הוא חנך מסגד חדש במדינתו בעלות 
של עשרות מיליוני דולרים. אחרי שנשבה בקסמו של הרבי, הוא 
הציע לו להקים בית מדרש חדש בעלות דומה, במקום שהרבי 

ירצה. הרבי סירב בנימוס".
הרבי  שמוסר  המיוחד  ה'שמועס'  על  לנו  מספרים  בחסידות 
תורה,  מתן  חג  בערב  שנה  "כל  השבועות,  חג  בערב  שנה  מדי 
שיחת  מוסר  הרבי  אביב,  בתל  המדרש  בבית  כולם  מתאספים 
ל'כל  מספר  החג",  לקראת  הכנה  התורה,  קבלת  בעניין  חיזוק 
ישראל' אחד מאברכי הקהילה, לדבריו "מדובר במועד מיוחד, 
לו אנחנו מחכים מדי שנה בכיליון עיניים. מחזה מרגש ומחזק". 
עוד מועד מיוחד מדי שבוע, הוא ליל שישי. כל שבוע בשעות 
'אור  שיעור  אביב  בתל  המדרש  בבית  מוסר  הרבי  שישי  ליל 

החיים' על פרשת השבוע בהשתתפות חסידים ואוהדים.
המרכז  כדובר  שמשמש  חנה  פרדס  תושב  שחף,  עשהאל 
מדי  הרבי  של  השבועי  לשיעור  מגיע  בנתניה,  לניאדו  הרפואי 
שחף  מספר  אביב",  בתל  כשהתגוררתי  שנים,   7 "לפני  שבוע, 
המדינה  בכיכר  שיש  לי  סיפר  ידיד  אחד  "יום  ישראל',  ל'כל 
בתל אביב את 'הרבי מקאז'ניץ' יהודי צדיק, הסתקרנתי והלכתי 

לראות במה מדובר, ומאז אני שם".

בשיעור  מולו  יושב  "כשאתה 
מבוטל  שהרבי  רואים  בטיש  או 
כלפי הקב"ה באמת ובתמים, אני 
כאלו.  דברים  אין  אנשים,  מכיר 
האהבת ישראל שיש בו זה משהו 
שלא רואים היום. בית המדרש לא 
מכיל רק אנשים שבאו מרקע חסידי והולכים עם שטריימל, כל 
המינים והסוגים באים לרבי, הוא מקבל את כולם במאור פנים, 
המסירות וההתבטלות שיש לו לכל אחד זה משהו מיוחד, יש 
לך מקום לפרוק, אין גבאים או פרורצדורה – באים ומדברים עם 

הרבי והוא שם בשביל הציבור, זה מה שתפס אותי".
שחף משתף אותנו באנקדוטה שמלמדת על דמותו של הרבי, 
"בתחילת הדרך, כשעוד אף אחד לא הכיר אותי, סתם תושב תל 
אביב שהגיע לשיעור. הייתה לי סוגיה רפואית סבוכה במשפחה 
שהדאיגה אותי ולפני השיעור התייעצתי עם האדמו"ר, במהלך 
השיעור קיבלתי שיחה באותו עניין והייתי חייב לעזוב באמצע", 
מספר עשהאל, "שבוע אחר כך, כשהכול כבר היה מאחוריי ומד 
הלחץ ירד, הגעתי שוב לשיעור, והייתי בטוח שהרבי כבר שכח. 
בשלומי  דרש  לעברי,  קם  הרבי  הדלת  מפתן  את  שעברתי  איך 
ורצה לדעת מה התחדש, והוא אמר לי 'כל השבוע חשבתי עליך 
והתפללתי'. הוא לא הכיר אותי, הייתי סתם מזרוחניק תל אביבי 

שהגיע לשיעור אור החיים, זה הנקודה המדהימה אצלו".
תלמיד נוסף של האדמו"ר מספר ל'כל ישראל': "המבט של 
קאז'ניץ  בישיבת  ללמוד  צעיר  כבחור  הגעתי  אותי,  תפס  הרבי 
ואתה מגלה מישהו שמקשיב  לא הכרתי את הרבי,  בבני ברק, 
היחס  את  רואה  אתה  בנועם,  אותך  לנתב  שיודע  מישהו  לך, 
שלו לאנשים וזה מדהים, ראיתי את החיבה שיש לו לכל יהודי, 
את  ברבי  מוצאים  לדבר,  מי  עם  להם  שאין  אומללים  אנשים 

הפינה לשפוך את צקון ליבם, זה שבה את ליבי"

הסממן היהודי של ת"א
שלמה, )השם המלא שמור במערכת( תלמידו של האדמו"ר 
יהודי  שנים,  מספר  "לפני  מרתק,  סיפור  ישראל'  ל'כל  מספר 
באחת  לרבו  הגיע  לנכרית,  להינשא  עמד  דרך  לא  שבדרך 
הקהילות היהודיות בארה"ב ואמר לו כי הוא מבין בגודל חומרת 
יהודי צדיק  'יש  לו הרב  זה לא בשליטתו. אמר  המעשה אולם 
ארצה  הגיע  היהודי  אליו',  תפנה  מקאז'ניץ,  הרבי  אביב,  בתל 
ונכנס לשפוך את ליבו בפני האדמו"ר – אחר כך הוא סיפר בזה 

הלשון: 'נכנסתי לרבי, הוא חייך אלי, וכאן נגמר הסיפור'".
שמואל אלגרבלי, לשעבר יועצו הפוליטי של רה"מ יצחק רבין 
ז"ל, כיום יועץ אסטרטגי במשרד התחבורה, גר בהרצליה ומגיע 
כמעט בכל בוקר לתפילת שחרית בבית המדרש 'עבודת ישראל' 
של חסידי קאז'ניץ בכיכר המדינה בתל אביב, אלגרבלי מספר 
'כל ישראל', "הגעתי לאדמו"ר דרך חתני המקורב  בשיחה עם 
לרבי, אני רואה בו דמות מופלאה בשל הרצון העז שלו לקרב 
את עם ישראל, הוא יושב בתל אביב במסירות נפש, אפשר לומר 
הקודם  מהדור  גדולים  אדמו"רים  ליושנה.  עטרה  מחזיר  ממש 

חיו בתל אביב והוא מחזיר את המורשת החסידית לעיר".

הסממן  עם  תישאר  העיר  אביב  בתל  הוא  עוד  "כל  לדבריו, 
היהודי. מפעים לראות את הענווה שלו ואת הצניעות הרבה, יש 
לרבי לב ענק, מקשיב ושומע. בגלל הקשר המיוחד שיש לו עם 
כל אחד מבאי בית הכנסת, כשהוא יוצא לחו"ל חסרונו מורגש 

ביותר".
גלעד שליט, מגלה  אלגרבלי, שהיה מראשי המטה לשחרור 
כי במשך השנים בהן גלעד שליט היה בידי החמאס, הרבי נשא 
תפילה למענו מדי יום. "כל יום הרבי היה נושא תפילה ומתקשר 

אלי לברר אם יש משהו חדש, חמש שנים יום יום".
בכל  או  בליל שבת  הרבי  השולחן של  לעריכת  נכנס  "יהודי 
מועד אחר, אם לא יהיה לו מקום והוא יחפש מקום לשבת על 
יד השולחן ואף אחד לא הושיב אותו אחרי יותר מדקה, הרבי 
כיסא,  ככל שיהיה,  לאורח, פשוט  יביא  ובעצמו  יקום ממקומו 

והעיקר חיוך רחב".
ל'כל ישראל' נודע כי האדמו"ר מקאז'ניץ פעיל רבות בעיקר 
מאחורי הקלעים בעניין ילדי צרפת, קירוב העולים וחינוך ילדי 
צרפת שנותרו מאחור. מקורביו של האדמו"ר מציינים כי סבו של 
הרבי כיהן בתקופת השואה כרבם של קהילת יהודי צרפת ומשם 
מגיעה הדאגה העמוקה לשלומם של יהודי צרפת ולרווחתם של 

העולים ארצה.
בוקר  מדי  פוקד  קאז'ניץ  ישראל'  'עבודת  הכנסת  בית  את 
ישראל  הרב  הגאון  העיר  של  הראשי  רבה  חשוב,  מתפלל 
מאיר לאו שמתפלל בבית הכנסת מדי יום, שבת וחג. הרב לאו 
והאדמו"ר ידידים קרובים ומדי שבת בטיש 'שלשודעס' )סעודה 

שלישית( שעורך האדמו"ר, יושב הרב לאו לצדו.
גר  היום',  'ישראל  של  החוץ  כתב  ביסמוט,  בועז  העיתונאי 
בשכנות לאדמו"ר, והוא מספר על כך בשיחה עם 'כל ישראל': 
ארוכת  בשכנות  אביב  תל  בצפון  מתגורר  קאז'ניץ.  חסיד  "אני 
מהשבעת  חזרתי  שלשום  רק  האדמו"ר.  ורבי  מורי  עם  שנים 
יודע,  טראמפ, אני נמצא עם שועי עולם – אבל דבר אחד אני 
היום שבו התקרבתי לקב"ה הוא כשאבי ז"ל נפטר ובאתי מדי 
יום 3 פעמים לומר קדיש בבית הכנסת 'עבודת ישראל', משמאל 
צריך  מה  לאו.  הרב  יושב  ומימין  מקאז'ניץ  הצדיק  הרבי  יושב 

יותר מזה?" הוא שואל.
"אמי שתחי' התפללה במשך שנים ארוכות בבית מדרשו של 
כך  ולשם  בראש  מסובך  ניתוח  עברה  כשחלתה,  לימים  הרבי. 
נדרשה לה החלמה ארוכה. בפעם הראשונה שיצאה מהבית אחרי 
ההתאוששות, היה זה לבית מדרשו של הרבי. אמרתי לאבא שלי 
שהוא יהודי לא דתי, והוא אמר לי בביטחון 'אם היא הלכה לרבי 
מקאז'ניץ, היא תחזור בשלום'. הרבי מקאז'ניץ מסמל בשבילי 
ומאידך  לבבות  וקירוב  פתיחות  גיסא  מחד  היפה,  היהדות  את 

גיסא שמירה אדוקה על הערכים".

זה  במדור  שפורסמה  מערלוי  הרבי  תמונת  נ.ב. 
בשבוע שעבר, באדיבות הצלם יהושע פרוכטר
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שמחת נישואי בן אב"ד 
מנחה חדשה ונכד האדמו"ר 

מוויעליפאל

חתונת נכדת האדמו"ר מפינסק קרלין

שמחת בית טשורטקוב ליעזש

שבת התוועדות לזקני חסידי פינסק קרלין

דינר מוסדות באבוב 45

האדמו"ר מסערט ויז'ניץ בלונדון האדמו"ר מדושינסקיא בלונדון ראש ישיבת מונקטש מזמין 
לנישואי בתו

האדמו"ר מסלאנים בבורו פארקהכנסת ספר תורה במחנובקא בעלזא

הכנסת ספר תורה ב'ישיבה לצעירים' בית שמש

פדיון הבן לנכד האדמו"ר 
מבאיאן
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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

אירוסי נכד האדמו"ר מבאבוב 45

דינר לכולל מונקטש

האדמו"ר מאנטניא בבורו פארק

ברית לנין האדמו"ר מקאמרנא

הילולת בעל הברכת משה מלעלוב

אירוסי בת האדמו"ר מספינקא וויליאמסבורג

האדמו"ר מויז'ניץ אצל האדמו"ר 
מקרעטשניף ירושלים
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

רחמי האב 
הרב אבנר קוואס

יותר, האיש או האישה? התשובה  אם נשאל: מי רחמן 
המיידית תהיה - האישה! כיוון שהיא עדינה יותר, רגשנית 
ונעלבת מהר. ואילו הגבר - קשוח יותר, חזק, לא מתרגש 
וכמעט לא בוכה. אבל ההיפך הוא הנכון, האיש הרבה יותר 
רחמן מהאישה. אם נעמיק יותר, נוכל לראות את רחמנותו 

של האיש מזווית נוספת. 
היום  רוב  רחמנית?  פחות  נבראה  האישה  מה  ומפני 
מול  עומדת  היא  הילדים.  חינוך  עם  מתמודדת  האישה 
חינוך  וכו'.  הבית  שעורי  יפות,  הלא  המילים  החוצפה, 
הילדים דורש תקיפות ועקביות! ילד שמקבל עונש מאמו 
יהפוך  לו,  מוותרת  היא  מוריד  שהוא  דמעות  שתי  ובגלל 

במשך הזמן לפרא אדם. 
מידה זו ניתנה לה כדי שתוכל למלא את תפקידה ולחנך 
עונש  נותנת  כשאימא  ואחריות.  למוסריות  הילדים  את 
ולא מוותרת, שניים בוכים, הילד והאבא. האבא אומר לה 
ומתחנן: די את מגזימה... תוותרי לו... אל תהיי אכזרית... 

יותר הוא לא יעשה כך... והאמא לא מוותרת! 
לפניכם דוגמא נפוצה. מושיקו הוא ילד בן שש. כשהוא 
לב  שמה  היא  במטבח.  הייתה  אמו  הספר  מבית  חזר 
בשולחן,  בעט  התיק,  את  זרק  הוא   - הפרועה  להתנהגותו 
 4 ירק על הקיר, צבט את אחיו ונשך את התינוק... בשעה 
אחה"צ פנה מושיקו אל אמו ודרש: אמא, אני רוצה במבה! 
רוצה  אתה  הזאת  ההתנהגות  כל  אחרי  אמו:  לו  אמרה 
במבה? מגיע לך בומבה! אז אני אבכה! הוא אמר באיום. 
אז תבכה! היא ענתה. מהשעה 4 הוא הלך אחריה כשהוא 
בוכה בלי דמעות: אההההה... אמו הסתובבה אליו ואמרה 
לו: תמשיך לבכות, אבא שלך בוכה כבר 20 שנה ולא קרה 
לו כלום... בשעה 5 הוא העלה אוקטבה... אבל את הבמבה 

הוא לא קיבל! 
שמצריך  מעשה  עשה  שהילד  ראה  כשהאבא  לעומתה, 
הוופלה!  את  הפסדת  בתקיפות:  לו  הודיע  הוא  עונש, 
ולאחר כבכי של כמה דקות של הילד האבא נכנע ומתקפל 

ונותן לו את מה שהוא רוצה. 
גם  טובים,  הללו  המרכיבים  ששני  למדים  נמצאנו 
הרחמנות של האבא, וגם התקיפות והעקביות של האמא. 
בפרט בחינוך ילדים שצריך לנהוג בשיטה של שמאל דוחה 

וימין מקרבת!

מידת הגאווה 

פרעה היה בעל מידת הגאווה בצורה מופרזת. הוא טען 
שלא די בכך שהוא ברא את העולם ואת היאור, אלא שהוא 
פרעה  שלנו  בפרשה  גם  ובאמת  עצמו!!!  את  גם  ברא 
מתנהג בצורה מאד מוזרה כפי שנראה בהמשך. מלך מצרים 
רצה גם לשווק את מציאותו כאלוה. ואיך הוא יצר לעצמו 
שירותים!  היה  לא  פרעה  של  ארמונו  בכל  כזו?  תדמית 
גזר  פרעה  ולכן  להתפנות.  כלל  צריך  אינו  אלוה  הרי  כי 
ברחובות  מסתובב  בעלות השחר  שימצא  מצרים שמי  על 
יוצא פרעה  זה היה  לו מותר. בזמן  ורק  ייענש, חוץ ממנו 
יקרים  קוראים  ומתפנה.  מצרים,  של  היאור  שהוא  לנילוס 
שימו לב – פרעה מוכן להתאפק 24 שעות כדי לשווק את 
עצמו כאלוה. אבל הקב"ה לא יכול לסבול מידה מגונה זו 

והיה שובר לו את המיתוס הזה בכל פעם מחדש. 
יוצא  הנה  בבוקר,  אל-פרעה  "...לך  בפרשה:  נאמר 
המימה, וניצבת לקראתו..." בדיוק ברגע שפרעה כבר מחכה 
להגיע לנקודת "היעד" באותו רגע פוגש אותו משה רבנו... 

כנראה שהוא גם שאל אותו – מה אתה עושה כאן בבוקר 

השכם? אפשר לדבר אתך באריכות? פרעה כבר מתפוצץ... 
ולאחר השיחה כבר האיר השחר והוא חייב לחזור לארמון 

ולהתאפק עוד 24 שעות!!! זהו עונשם של הגאוותנים. 
כותב הרב דסלר שבעל הכבוד והגאווה לא יחוש בביזיונו. 
מרוב רדיפת הכבוד והרגשת הגאווה הוא מתבזה אבל הוא 
לא חש בכך כי הגאווה מקלקלת את השורה. הדבר בא לידי 
ביטוי יותר בהמשך הפרשה. הקב"ה מנחית על פרעה מכה 
ואומר למשה  נשבר  פרעה  צפרדע  אחרי מכת  מכה.  אחרי 
ממני  הצפרדעים,  ויסר  אל-ה',  העתירו  "ויאמר  ואהרן: 
במכת  וכן  לה'..."  ויזבחו,  את-העם,  ואשלחה,  ומעמי; 
ערוב – "ויאמר לכו זבחו לאלוקיכם בארץ". ואח"כ "ַוַּיְכֵּבד 
סופג  פרעה  לפנינו  הרי  ַהּזאת".  ַּבַּפַעם  ַּגם  ֶאת-ִלּבוֹ  ַּפְרעה 
לגאותו  למרדו  חוזר  לאח"כ  ומיד  ומושפל  מתבזה  מכות, 

ועקשנותו. 
נשאלת השאלה – מדוע התורה מספרת לנו את כל המהלך 
הזה, היה די לספר בקצרה שפרעה ספג עשר מכות, למנות 
יציאת מצרים? התשובה לכך  ולהתחיל מיד בסיפור  אותן 
הוראה.  מלשון  תורה  בשם  נקראת  שהתורה  למדנו  שכבר 
לכל אחד מאתנו יש בתוך הלב "פרעה קטן" שממאן ומסרב 
להיכנע, גם בתוך תוכנו ישנה מידה שנקראת גאווה שלא 

נותנת לנו לוותר. 
ועל זה אמרו חז"ל: "הקנאה התאווה והכבוד מוציאים 
הרמב"ם  בשם  דסלר  הרב  וכתב  העולם".  מן  האדם  את 
שלו.  מעולמו  כלומר:   – העולם  מן  האדם  את  שמוציאים 
ולא חש  ומהפוקוס  יוצא מהאיזון שלו  זאת אומרת שהוא 
מה מתרחש סביבו, וזה מה שלמדנו למעלה – שאינו חש 
בביזיונו. דרך הפרשיות הללו של מכות מצרים אנו למדים 
על עצמנו את דרך מלחמת היצר שאינה פוסקת לעולם ואת 
דרכי ההתמודדות, ומה הייתה אחריתו של פרעה – לא רק 
כאשר  העולם  מן  ועבר  חלף  אלא  הפרטי  מעולמו  שיצא 
פרעה וחילו טובעו בים סוף. נשתדל כולנו לשבור את מידת 

הגאווה ולהתברך בענווה.

גיל ההתבגרות - המשך

בשפע  ניזונים  מזון  של  גדול  למבחר  שנחשפו  ילדינו 
מפעם.  יותר  הרבה  פיזית  גדלים  הם  מכך  וכתוצאה 
בן  בחור  ומהירה.  עצומה  היא  היום  הגופנית  ההתפתחות 
כמעט  נראית   17 בת  בחורה   ,22 בגיל  איש  כמו  נראה   16
כמו אישה נשואה. נתון זה מבלבל אותנו ההורים וגם את 

הילדים. 
מהירה  היא  שלהם  השכלית  ההתפתחות  ועוד,  זאת 
וחזקה מאד. שאלות ששאלו אותנו בבית הספר בכיתה ח' 
היום שואלים אותנו כבר בכיתה ג'. הילדים בדורנו גם מאד 
חריפים וחכמים ושואלים הרבה שאלות, ולנו ההורים קשה 

לענות. 
כל התפתחות טכנולוגית הם מבינים במהירות וגם יודעים 
יודעים  לא  ההורים  שאנו  אלקטרונים  מכשירים  להפעיל 
ההתפתחות   – שני  מצד  אבל  אליהם.  לגשת  איך  בכלל 
ההתפתחות  קצב  את  הדביקה  לא  עדין  שלהם  הנפשית 
הגופנית והשכלית. בנפשם נשארו עדין ילדים! הם נראים 

גדולים אבל הם עדיין ילדים. 
לדוגמא: יום אחד אמר האבא לבנו הבחור: "אתה גדול, 
כתוצאה  שעה  ואחרי  חכם..."  כך  כל  אתה  איש...  אתה 
מפעולה שטותית שהוא עשה, האבא אמר לו: "אתה תינוק 
אתה יודע את זה, פשוט תינוק!" וכאן הבחור באמת נבוך 

ושואל את עצמו – "אז מי אני? גדול או תינוק?" 
שהם  טיפשיות  מפעולות  כתוצאה  קורה  הזה  הדבר 
עושים, או שהם מתנהגים כמו ילדים קטנים וגם רוצים קצת 

"צומי" כמו שהיו תינוקות. אם כן מה קורה כאן? 
בין  הפער  ההתבגרות:  גיל  משבר  להגדרת  הגענו  כאן 
ההתבגרות  לבין  אחד  מצד  והשכלית  הגופנית  ההתבגרות 
הנפשית מצד שני. ככל שיגדל הפער הזה כך תגדל עוצמת 

המרידה! 
ואיך מתמודדים עם זה? על כך במאמרים הבאים בעז"ה.

                                                                                                           צילום: חן לאופולד פלאש 90



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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 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

42

צביעה נעימה!
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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

6

1

7

2

9

4

10

5

8

3

1113 12

נתחיל 
בגולגולת 

וקו 
אמצע 

וקו 
עיניים

נצייר 
את 

הזרועות 
והבטן

נעבור 
לרקע 

ציור 
העננים

עכשיו 
החלק 

התחתון

מחקו 
את 

הקווים 
הכתומים 
קווים אלו 

מיותרים

נוסיף 
את גב 
הדובון 

וחוט 
הבלון

נצייר 
את 

הזנב 
והרגליים

עכשיו 
כפות 

הרגליים

נצייר 
את 

הבלון 
ופנים 
הרגל

נצייר 
את 

הלסת 
והאוזניים

נצייר 
את 

העיניים 
הגבות 

והאף

נוסיף 
את 

פנים 
האוזן 
שער 

ופה
נעבור 
לידיים

דובון בלון

כשאתם מעתיקים תמונה, נסו לא 
להעתיק כמו רובוט, אלא להבין את מה 
שאתם מציירים, כך תבינו קצת את 

סגנון הציור.
בהצלחה!!!
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

בתהליך השידוכים בציבור החרדי, קשה מאד לבנות צעירות 
פוגשת  הבת  חייהן.  החלטת  לקיחת  את  כתפיהן  על  לשאת 
של  בסופו  לה.  מתאים  הוא  אם  ושוקלת  חושבת  בחור, 
התהליך היא נשאלת ע"י ההורים מה היא חושבת ואם היא 

מעוניינת להמשיך.
שהיא,  החלטה  בכל  להחליט  שהמסוגלות  להבין  עלינו 
נרכשת עוד כשהילד צעיר כשההורים נותנים לו הזדמנויות. 
הילד  הילד,  בשביל  מחליטים  תמיד  ההורים  שבו  במקום 

מתרגל לסמוך עליהם ולא על עצמו.
ישבה אצלי בת 21 שאמא שלה אמרה לי "היא אף פעם לא 
פוחדת  היא  האם  לבדוק  כדי  אלי  אותה  ושלחה  מחליטה" 

להתחתן. והנה מה שהבת אמרה:
"פגשתי בחור שלא התרשמתי ממנו מי יודע מה. רציתי לחשוב 
ולהמשיך לפגוש אותו. בינתיים כל המשפחה )ההורים, אחים 
שלי( לא אמרו לי כלום אבל העיניים שלהם דברו במקומם, 
תחליטי כבר, דחיינית אחת! נלחצתי והרגשתי שלא נותנים 
את  להוריד  אלא  ברירה  לי  נותרה  לא  אמיתית,  הזדמנות  לי 

השידוך".
הבת מדברת כאן על סוג של בדידות שבה היא נדרשת להחליט 
על עיסקה לא בטוחה כשהיא נלחצת על לא עוול בכפה. האם 
יש לה מספיק מידע עליו? האם היא זקוקה למישהו לא נוגע 
בדבר מהמשפחה או מידידים קרובים, שיעזור לה להשיח את 
התלבטויותיה כדי לדעת את אשר לפניה? התועלת תהיה כאן 
כפולה, היא גם תרגיש שתומכים בה ונותנים לה מקום, והיא 

גם תצליח להרגע ולחשוב בצורה יותר משמעותית.
ומאחר ולא ניתנה לה האפשרות הזאת היא כן בחרה. 

לבטל!

ניסיתם פעם לקנות דירה? אחרי לימוד כל המידע על הדירה, 
האם התלבטתם? האם החלטתם בקלות? לא קרה לכם שגם 

אחרי ההחלטה שקלתם לסגת מרוב ספקות? 
למה לכם מותר ולה אסור?

מנוסים  יותר  כבר  שאתם  שלמרות  הוא  ביניכם  ההבדל 
ומשופשפים אתם מרשים לעצמכם להשהות את החלטותיכם, 

ומבחורה צעירה, אתם דורשים להחליט מהר...

    

ועוד סיפור, 

בשעה  התארסה  ארוכות,  שנים  בשידוכים  שהיתה   33 בת 
עד  סוף  בלי  ושקלה  וחשבה  התייעצה  שהיא  למרות  טובה. 
לטראומה  נכנסה  היא  הארוסין  אחרי  יום  ההחלטה,  לקיחת 

ורצתה לבטל. 
עכשיו שימו לב. 

והנה  נפלאים.  אידיאליים  היא טיפחה חלומות  במשך שנים 
היא הגיעה ליומה הגדול, מצאה בחור והתארסה אתו. היכן 
החלום? התגשם. מה יקרה מעכשיו? יהיה עליה להתחיל את 
החיים האמיתיים שלא נראים זוהרים כל כך. לא סתם אנחנו 
גשמי.  נהיה  האידיאל  "התגשמות".  האמיתי  לחלק  קוראים 

והגשמי במציאות נראה לפעמים פחות זוהר מהדמיון.
ובכן, 

האם נכון בשבילה לבטל?
האם זה באמת מקח טעות?

מה ניתן לעשות במקרים כאלו?
ולצאת  להרגע  הוא  הראשון  הדבר  אך  לעשות,  מה  יש 

מהבהלה. 
להרגיע אותה, את המשפחה וההורים ולהנמיך להבות. כפי 
שאמרנו למעלה, פעילות נכונה דורשת יכולת לחשוב לעומק. 

אי אפשר לעשות החלטות מתוך סערת נפש.
זמן הוא משאב מאד בסיסי כאן. לא למהר ומצד שני גם לתת 

לעצמכם את הזמן לעיבוד הקושי.
רגועים  הורים  להורים.  או  לבת  או  מקצועית  עזרה  לחפש 
ירגיעו את הבת. בת רגועה תרגיע את ההורים. ולדעת שבסופו 

של דבר הכל משמים.

ועכשיו חישבו לעומק:
האם הבת מרגישה שיש לה את הליווי והתמיכה שלכם בכל 
התהליך? האם היא משתפת אתכם ואתם מקשיבים לה מתוך 

אמפטיה אמיתית ובלי ביקורת?
זו השאלה החשובה ביותר כאן. אחרי שתענו לעצמכם, אנא 

קראו מההתחלה.

החלטה גורלית

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

טעים במטבח

 להכנת מרק כרובית קרמי:

הכנה: 6 מנות, 15 דקות הכנה, 30 דקות בישול
חומרים:

2 כפות חמאה לא מלוחה
 2 שיני שום כתושות

 1 בצל, קצוץ
 2 גזרים, קלופים וקצוצים

 2 גבעולי סלרי, קצוצים
 1 ראש כרובית, קצוץ גס

 1 עלה דפנה
 1/4 כוס קמח לבן 

 4 כוסות ציר ירקות או מים
 1 כוס חלב

 מלח ופלפל לפי הטעם
 2 כפות פטרוזיליה קצוצה

 קרוטונים

 אופן ההכנה
  ממיסים חמאה בסיר גדול, על אש בינונית. מוסיפים שום, בצל, גזר, סלרי, 

 מלח ופלפל. מבשלים תוך כדי ערבוב, עד שהירקות רכים, 4-3 דקות.
  מוסיפים את הכרובית ועלה הדפנה. ממשיכים לבשל ולערבב מדי פעם עד 

 שמתרכך, 4-3 דקות.
   מוסיפים את הקמח ומערבבים עד שמקבל גוון זהוב, כדקה.

  מוסיפים באטיות את ציר הירקות או המים ואת החלב, ומבשלים תוך כדי 

ערבוב, עד שהמרק מסמיך מעט, 4-3 דקות. מביאים לרתיחה. מנמיכים את 
 האש, ומבשלים עד שהכרובית רכה לגמרי, 15-12 דקות.

   מתקנים טעמים בעזרת מלח ופלפל.

   אם המרק סמיך מדי, מוסיפים חלב עד לסמיכות הרצויה.

  מגישים מיד מקושט בפטרוזיליה וקרוטונים קריספיים.

מרק קרם ערמונים

להכנת הלחם הכפרי
)אפייה: תנור מחומם ל-230 מעלות, 30 דקות 

+ 10-5 דקות(
 חומרים:

420 גרם )3 כוסות( קמח חיטה כפרי בטחינה 
דקה במיוחד 

 1-3/4 כפית מלח
 1/2 כפית שמרים יבשים

400-360 מ"ל )1.75-1.5 כוסות( מים

קערת לחם במילוי מרק כרובית

חומרים ל-8 מנות:
3 חבילות ערמונים בוואקום

2 בצלים לבנים בינוניים, יש לקלף ולחתוך לארבע
2 דלעת ערמונים- יש לקלף, לנקות מתוכן ולחתוך ל- 4

2 שומר שטופים וחתוכים לארבע
10 שיני שום קלופים

2 גזרים קלופים וחתוכים לארבע
2 תפוחים אדמה קלופים וחתוכים לרבעים

 אופן ההכנה:
  מערבבים בקערה גדולה קמח חיטה כפרי 

מתוצרת הטחנות הגדולות של א"י, מלח 
 ושמרים.

  מוסיפים את המים ומערבבים בכף עץ, עד 

לקבלת בצק ללא שאריות של קמח בצדדים או 
 בתחתית הקערה. 

  מכסים בניילון נצמד, ומשאירים בחוץ, 

בטמפרטורת החדר, כ-18-12 שעות )תלוי במזג 
 האוויר(.

  מחממים תנור ל-230 מעלות. כשהתנור חם 

מניחים בתוכו את סיר הפויקה עם המכסה 
)פויקה הוא סיר קדרה מברזל יצוק, מגיע גם 

 מצופה באמייל, לבחירתכם(.
   מחממים 30 דקות נוספות.

  בזמן שהסיר מתחמם, מעבירים את הבצק 

למשטח מקומח היטב, ולשים את הבצק קלות 
עד שהוא חלק ולא מאוד דביק. מחזירים את 

 הבצק לקערה ומכסים שוב בניילון נצמד.
  לאחר 30 דקות )רצוי לשים טיימר( מוציאים 

את הסיר מהתנור, מסירים את המכסה והופכים 
לתוכו את הבצק. לא לשמן את הסיר! הלחם 

"יחליק" החוצה בסוף האפייה ללא שמן. מכסים 
במכסה ומכניסים בחזרה לתנור בזהירות! הסיר 

 חם מאוד וכבד מאוד.
   אופים 30 דקות.

כעבור 30 דקות מסירים את המכסה מהסיר 
ואופים ללא מכסה 10-5 דקות עד שהלחם 

 מקבל גוון חום-זהוב ומרקם מתפצפץ.
   מצננים על רשת צינון.

  כאשר הלחם קר, חותכים את החלק העליון 

שלו, מרוקנים את הלחם ליצירת קערה )את 
תוכו חותכים לקוביות והופכים לקרוטונים(, 

וממלאים במרק כרובית מהביל.

בימים אלה שהצינה מתגברת וכולנו מחפשים מרק טוב 
לחמם את הנפש ואת הגוף, מציע הבאגסי פסטיבל מרקים 
טעימים ומנחמים במיוחד: מרק קרם ערמונים, מרק קרם 

בטטה שומר ג'ינג'ר ותפוז, מרק דגים צרפתי ביין לבן, מרק 
בשר תימני, מרק קובה סלק טבעוני ועוד. באגסי הכשרה 

והשפית חיה קלור במתכון למרק מדהים

אופן ההכנה:
  מחממים שמן בסיר מתאים

מטגנים ערמונים, שום, בצל, 
כרישה, שומר, סלרי וגזר עד 

הזהבה
  מוסיפים דלעת ערמונים, 

תפוח אדמה, חלב קוקס 
ושתי כוסות חלב שקדים

לאחר מכן משלימים במים 

עד שכל הירקות מכוסים
  מוסיפים את התבלינים 

ומבשלים עד ריכוך
  לאחר מכן טוחנים עד 

קבלת קרם חלק, טועמים 
ומתקנים טעמים

  מגישים עם 3 ערמונים 

מפוררים

החורף כבר כאן, קר בחוץ, ואין כמו מרק 
כרובית קרמי ומהביל בתוך לחם כפרי 
פשוט וטעים. הילה יבניאלי-בוכריס, 

מומחית האפייה של “הטחנות הגדולות 
־לל א”י” – יצרנית הקמח מחיפה, מצי

עה מתכון נהדר ללחם טעים וקריספי 
שיכיל בתוכו מרק כרובית מפנק

4 ענפי סלרי
1 ענף כרישה פרוס ונקי

1 מחית חלב קוקס
1 כפית קינמון טחון

1 כפית ראס אל חנות

1/2 כפית אגוז מוסקט
מלח

פלפל
2 כפות שמן זית
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קרוסלה ומצפון

מצרכים ל- 4 מנות
חומרים לרוטב:

2 כפות מחית קארי אדום.
חצי קופסת שימורים )200 מ”ל( קרם קוקוס

שמן סויה לפי מראית עין )תלוי בגודל הסיר(
פחית  עגבניות מרוסקות

קורט מלח 
קורט סוכר 

חומרים לתבשיל:
שמן סויה לפי מראית עין 
10 עגבניות שרי חצויות.

2  בצלים סגולים חתוכים לרצועות 
2  בטטות חתוכות לקוביות ואפויות

חבילת פטריות 
חופן אפונת גינה 

שעועית עדינה )שקית(

הכנת הרוטב:
בסיר רחב על אש קטנה, בוזקים שכבה דקה של שמן 

ומוספים את כפות הקארי וקרם הקוקוס בחושים היטב 
עם כף עץ עד לקבלת מרקם אחיד ומוסיפים  את פחית 

העגבניות המרוסקות, מתבלים במלח ומעט סוכר.

הכנת התבשיל: 
בסיר נוסף יש לחמם שמן ולטגן את הבצל והפטריות, 

לאחר מכן מוסיפים את עגבניות השרי ואת רוטב 
הקארי ואז את שאר הירקות ולהביא לרתיחה. 

המלצת הגשה: לצד אורז לבן ומעט בוטנים מעל 

חומרים ל 3-4 מנות:
4 כפות שמן קנולה

בצל גדול קצוץ
2 שיני שום כתושות

צרור גדול של כרפס קצוץ
צרור גדול של כוסברה קצוץ

צרור פטרוזיליה קצוץ
מושרים  חומוס  גרגירי  גרם   200
במים למשך לילה ומבושלים למשך 

שעה-שעה וחצי על אש נמוכה.
וחתוכות  קלופות  עגבניות   5

לקוביות קטנות
1 וחצי כוסות ציר עוף )או כוס וחצי 

מים מעורבבים בכף א.מרק עוף(
כפית כמון / מלח גס / פלפל גרוס 
להגשה: מיץ מ-4 לימונים סחוטים

אופן ההכנה:
על  מטגנים  שמן  עם  רחב  בסיר    

עשבי  שום,  בצל,  בינונית  להבה 
תיבול, חומוס ועדשים למשך דקה-

שתיים.
עוד  ומבשלים  הסיר  את  מכסים    

קוביות  את  מוסיפים  דקות.  כ-20 
העגבניות וממשיכים לבשל עוד 20 
דקות על להבה נמוכה. מוסיפים ציר 
עוף ומבשלים עד ריכוך, כ-45 דקות 

עם מכסה סגור.
  מתבלים בכמון, מלח ופלפל לפי 

הטעם. 
מעט  מוזגים  ההגשה  לפני  ממש    

לימון לכל צלחת.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

עצמאי  בעסק  העובדות  האמהות  לקרוסלת  מצטרפת  כשאת 
יכול להשתבש בשעון  שלהן, את לא מדמיינת לעצמך מה עוד 
ובראשי  להתניע  רכב שסירב  מול  עמדתי  ההורי שלך.  המצפון 
רצו כל ההבטחות שהבטחתי להם מאז שפתחתי את העסק: 'היום 
קניות';  לסיבוב  לצאת  זמן  נמצא  'השבוע  מוקדם';  תגיע  אמא 
מהילדים'.  אחד  כל  עם  לבד  איכות  זמן  בקרוב  ממש  לי  'יהיה 

הבטחות וייסורי מצפון.
יש  שהיום  ואמרתי  אותם  חיבקתי  בבוקר,  לדרכים  כשיצאתי 
יום  שבאותו  ידעתי  לא  עדיין  חוזרת,  וכבר  קצר  ממש  יום  לי 
אלמד שני שיעורים. שיעור מספר אחד: אין פתרון קסם לבעיה 
שיעור  אין.  פשוט  הורות-עבודה-מצפון.  והעתיקה:  המשולשת 
כבד:  משקע  בי  שהותיר  טורדנית  למחשבה  הפך  שניים  מספר 
למה אנחנו מעדיפים לבקש חברות מכאלה שאינם רוצים לאשר 

אותנו?
נזכרת  אני  הלימודים,  לתוכנית  בהרחבה  שאפנה  לפני  ורגע 
בשעה  בבית  אני  היום  שזהו.  שלשום  החלטתי  איך  בדמעות, 
שלוש. אני רוצה לבשל ארוחת צהרים מושקעת במיוחד ולקבל 
עכביש  את  למחוץ  רוצה  אני  רבה.  הכי  בסבלנות  הילדים  את 
האשמה שמטייל לי בתוך הלב. כבר שבוע שאני בקושי מגרדת 
את השעה חמש וחצי וכשאני מפציעה, הקטנים נועצים בי מבט 
לעצמי  מבטיחה  אני  יום  בכל  שורף.  וזה  אורחת",  "היי,  של 
את  אקדים  מהצהרון,  בשלוש  אותם  אאסוף  מחר,  כן,  שמחר, 

היציאה שלהם ואפצה אותם על שעות אמא אבודות.
מתי זה קרה לנו? מתי הפכנו לעבדים לעבודה, שלא מצליחים 
לעמוד בהבטחות שלנו לקרובים לנו ביותר? אבל היי, לא על זה 
אני רוצה לדבר הפעם. אני רוצה לספר לכם איך עמדתי מול הרכב 
שבוע,  לפני  רק  אלפים  עשרת  מטיפול  מהמוסך  שיצא  הדומם, 
מוקדמת  היתה  השעה  שהבטחתי,  כמו  מוחלט.  אונים  בחוסר 
והנה,  להניע.  מסרב  הרכב  אבל  אליהם,  בדרך  כבר  אני  והנה, 
התיישבתי  בלב,  וחשוך  אמינה. חשוך בחוץ  לא  אני אמא  שוב 
בייאוש על המדרכה. התקשרתי לבעלי. הוא לא היה זמין. אה, 
נכון, אסיפה חשובה בעבודה שלו. השארתי לו מאה הודעות. כל 
הזמן הילדים ריצדו לי מול העיניים. הרגשתי את המבט המזוגג 
שלהם, הקהה מרוב תירוצים. טוב, נו, זה רק עוד יום, לא באמת 

חשבנו שתגיעי אלינו בזמן.
הגרר הודיע שהוא יגיע תוך שעתיים עד ארבע שעות. קר בחוץ. 
השמש שוקעת מהר. חיכיתי בבית קפה, עבדתי קצת על המחשב 
הנייד, ואז הוא הגיע. מצוין. הגרר כאן ואולי עוד אספיק לפחות 
אדירים!  אלוקים  ואז,  נרדמים.  שהם  לפני  הקטנים  את  לראות 
המפתח איננו! איפה המפתח של הרכב? הגרר חיכה בסבלנות, 
לעזור. שבע  אפשרות  אין  מפתח,  אין  אם  אבל  לי,  לעזור  ניסה 

וחצי בערב, חשוך בחוץ, חשוך בלב ואין לי מפתח ספייר.
נזכרתי בחברה טובה מאוד, כך לפחות חשבתי, שגרה ממש קרוב 
למקום בו נתקעתי. הרמתי אליה טלפון, "היי, אני במצב הזוי, 
תקועה בלי מפתח ובלי שקל. התוכלי בבקשה לאסוף אותי לבנק 

הקרוב, עד שהבעל יבוא לאסוף אותי?"
"אהובה שלי, מאמי יקרה, בדיוק נשכבתי על הספה לנוח והקפה 
שלי מתקרר, אז תעדכני בהמשך מה קורה איתך". ידעתי שאני 
יכולה להתקשר לחברה אחרת, שגרה במרחק של שעתיים והיא 
תגיע מיד, אבל לא נעים לי להטריח אותה. בינתיים אני לבד וקר 
לא  מאוד?  עסוקה  "את  לבה.  אל  לדבר  ניסיתי  לי...  וחשוך  לי 

מרגישה טוב?" התעניינתי. "לא, רק אין לי חשק לקום".
היא לא ממש קלטה את המצוקה שלי ולא התחברה. לא רציתי 
בשבילה  רצתי  איך  לה  ולהזכיר  ומתחשבנת  קטנונית  להיות 
לקטוף את הירח, כשהיתה זקוקה לדברים פחות קריטיים וכשאני 
שלמדתי:  השני  השיעור  והנה  מהראש.  למעלה  עסוקה  הייתי 
לא  שהם  אילו  של  בחברתם  ומשקיעים  מחפשים  אנחנו  למה 
באמת חברים שלנו, שלא יעמדו לימיננו בעת צרה? הם בקושי 

ראויים להיקרא ידידים.
הכאיב לי לחשוב שבזמן שהיא שכבה שם על הספה עם כוס קפה 
רותח, החברה שתוריד לה את הירח, היתה זקוקה לה. כמה שעות 
לאחר מכן, כשסיפרתי לחברה הנאמנה באמת מה קרה לי, היא 
רתחה ושאלה: "למה לא קראת לי? הייתי באה מיד, על הרגע!".

סוף טוב הכל טוב. המפתח נמצא, הרכב נשלח למוסך, קיבלתי 
דווקא  לאו  באוויר,  תלויות  שאלות  עם  ונשארתי  חלופי  רכב 
בעסקי חברות, אלא בנושא קריטי פי כמה, בו פתחתי את הטור: 
יד  עשה  מרפי  שחוק  מבינים  שלא  אהובים,  ילדים  מפצים  איך 
לא  יכולה  הכל  אמא  שגם  לילדים,  מסבירים  איך  נגדם?  אחת 

יכולה ויש דברים שתוקעים גם אותה?
לי  הלך  לא  ששוב  ועצובים  מאוכזבים  היו  הם  איתם.  שוחחתי 
אולי  מצפון.  נקיפות  עם  נשארתי  ואני  מוקדם  אותם  להוציא 

אשלח את המצפון שלי גם למוסך.

טעים במטבח

כשקר שם בחוץ, אין כמו ארוחה חמה מפנקת 
ומנחמת, רשת גרג קפה מנדבת מתכון קליל 

ובריא שיחמם לכם את החורף. 

קדירת ירקות בקארי

מצרכים ל-2-4 מנות:
1 ורבע כוסות קמח מלא 

3 כפות אבקת קקאו
1 וחצי כפית קינמון טחון

כפית אבקת סודה לשתייה
חצי כפית מלח
רבע כוס סוכר

2 כפות חמאה / שמן זית יד מרדכי 
חצי כפית תמצית וניל

כוס חלב
בננה בשלה מעוכה

ביצה
בננות פרוסות וסירופ שוקולד – כמה שאתם אוהבים

הוראות הכנה:
  הקציפו בקערה קמח, קקאו, סודה לשתייה, קינמון 

ומלח ושימו בצד
  ערבבו בקערה אחרת סוכר, כף חמאה, וניל, חלב, 

בננה וביצה עד להיווצרות תערובת חלקה
  הוסיפו אליה לאט-לאט את תערובת הקערה 

הראשונה עד להיווצרות תערובת חלקה
  חממו את שאר החמאה במחבת על אש בינונית

צקו את הבלילה מהקערה על המחבת, כל פעם מעט 
כדי ליצור פנקייקים קטנים

  טגנו עד להיווצרות בועות, כ-2-3 דקות והפכו לצד 

השני
  הגישו עם בננות פרוסות וטפטפו סירופ שוקולד מעל

פנקייקים שוקו-בננה

הגשם דופק בחלון, השמיים אפורים, רק יצאתם 
מהפוך והבטן מקרקרת? אין כמו פנקייק או וופל 

בלגי חמימים ומנחמים שימלאו את הבית בריח טוב 
ובאווירה חמימה. קבלו את השוקו-בננה, של  'יד 
מרדכי': השילוב הקלאסי שיעלה חיוך על פניו של 

כל ילד

 
מרק חרירה אלג'יראי

השף אבי לוי דואג לשלב מנות המדגישות את החיבור בין מרוקו וספרד והשורשיות 
של  המרוקאים האלג'יראים במסעדת "המוציא". המנות מציגות מטעמי ילדות ומנות 
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גבי נסע בעקבות ההוראות הקצרות של הווייז. הווייז, 
כרגיל, דיבר בקול המונוטוני שלו ועדכן אותו חליפות על 
מצב התנועה בדרך שלפניו. בהתחלה הוא אמר לו לנסוע 
בכבישים הראשיים, אבל אז הוא לקח אותו לתוך שכונה 
ישנה וצפופה. גבי הרים גבה אבל המשיך לנסוע, הוא הבין 
שאם ווייז אומר לנסוע דרך שם - כנראה שיש פקק וזו הדרך 

הכי קצרה ומהירה, גם אם לא מוכרת.
הדרך הפכה להיות ממש צרה, לא היו שוליים, גבי כבר לא 
הכיר בכלל את האזור שאליו הגיע, טור המכוניות שלפניו 
התקדם באיטיות, "אם לא הייתי נוסע דרך כאן כנראה הייתי 
נתקע עכשיו שעה בדרך הראשית", חשב גבי לעצמו והציץ 

במכשיר החכם.
הדרך המשיכה להזדחל וגבי התחיל לחשוד שמשהו לא 
בסדר, הוא לא דאג או משהו, בסך הכול לפניו היה טור 
מכוניות מכובד, וזה לא היה אזור של כפרים ערביים, סתם 

איזו שכונה קטנה ומוזנחת.
לאחר כמה דקות של נסיעה מהירה בתוך סמטאות צרות, 
התנועה נעצרה. גבי ראה שהרכב הראשון בשיירה נעצר 
לחלוטין ללא שום סיבה נראית לעין, הנהג יצא לאחר כמה 
דקות מהרכב כשהוא נראה מבולבל, הישראלים הטובים 
התחילו לצפור לו צפירות נזעמות והוא השיב להם בנפנופי 

ידיים נזעמים.
כעבור כמה דקות כל טור המכוניות התאחד לכדי צפירה 
אחת גדולה ומחרישת אוזניים. גבי פתח את החלון כדי 

לשמוע מה הנהג הראשון טוען להגנתו.
"נו תיסע כבר!" צעק מישהו,

"אתה לא רואה שאין לאן לנסוע?" צעק הנהג בחזרה, 
"זו דרך ללא מוצא".

"מה הפירוש דרך ללא מוצא?" צעק מישהו אחר, "הווייז 
אומר לנסוע דרך פה!"

"אה... גם אתה על הווייז?" שאל הראשון. 
"אהה... כן", הודה השני, 

"גם אני!" אמר עוד אחד, ואז עוד כמה קולות אישרו 
שהווייז הוא זה שהוביל אותם לשם.

"אבל איך זה יכול להיות?" תמה אחד מהנהגים, "הכביש 
מסתיים כאן..."

גבי יצא גם הוא מהרכב כדי לנסות להבין מה קרה. 
הרכב הראשון עצר לפני מה שנראה כמו שדה חורש, ממש 
לא דרך תקנית שהווייז אמור לנווט דרכה. האוויר היה צונן, 

לא היה קר ממש אבל גבי קצת הצטמרר.
"היי, אני חושב שיש שמה מישהו", אמר אחד הנהגים. 
בתוך החורשה נראה ריצוד של אור קטן, שכבה כמעט מייד, 
אבל הספיק בהחלט כדי להאיר דמות של אדם שישב על 

הקרקע.
"היי אתה!" צעק גבי, "מה אתה עושה שם?"

"תעזבו אותי במנוחה..." ענה קול חלש, "פשוט... תיסעו 
בדרכים אחרות".

הנהגים הביטו זה בזה בתמיהה, "מה זה?" "מי זה?" "נראה 
לכם שזה מסוכן?" "בואו נתקרב, אולי הוא זקוק לעזרה".

עשרה גברים ובתוכם גבי, התחילו להתקדם לעבר האיש 
שישב בתוך השדה, כשהתקרבו יותר, הם ראו שהוא מחזיק 

מחשב, מה שהסביר את ההבהוב שחשף אותו קודם.
"היי חבר, הכול בסדר שם?" קרא גבי.

"לא!" ענה האיש בקול מיואש, "שום דבר לא בסדר".
הם התקרבו והקיפו את האיש שישב ותקתק במחשב שלו 
כאחוז טירוף, הוא מלמל לעצמו כל מיני שטויות )"לא דרך 

כאן... צריך לעשות עיקוף... זה יחסוך זמן..."(.
"מי אתה?" שאל אחד הנהגים שחבש כובע קסקט כחול, 

"מה אתה עושה כאן?"
"נו, לא הבנתם את זה מייד?" שאל האיש בלעג, "אני 
האיש של הדרכים" )"נו... נו... ימינה פה ואז שמאלה לא... 

עכשיו תעשה פרסה"(.
"איזה דרכים? על מה אתה מדבר?" שאל נהג אחר.

"האיש של הווייז, בסדר?" ענה האיש בתסכול, "אתם 
כאלה צפויים..." הוא המשיך לתקתק ואפילו לא הפנה את 

מבטו כדי להביט בהם.
הנהג עם הכובע הכחול סימן תנועה מעגלית על רקתו 
לאות אתגור שכלי. "מה הפירוש האיש של הווייז?" שאל 

גבי וצליל צורם התחיל להישמע בתודעתו.
"איך כולכם הגעתם לכאן?" שאל האיש שעדיין ישב על 
הקרקע, "עשיתם את מה שהווייז אמר לכם לעשות לא? כלומר 
עקבתם אחרי ההוראות שלי..." )"צא ביציאה השלישית... 
ואז ישר במשך חמישה קילומטרים... עומס כבד לפניך"(.
"איך אתה יודע את זה?" שאל הקסקט הכחול בחשש.

"מה... אתה זה שכותב את ההוראות בווייז?" שאל נהג 
אחר שהיה לבוש במעיל קצר.

"שלוש נקודות למר גאון פה עם המעיל הקצר", אמר 
האיש בציניות )הגעת ליעד... אין קליטת ג'י פי אס... סע 

במשך כעשרים וחמש דקות..."( .
"אתה... אתה כותב הכול? אז למה אמרת לנו להגיע 

לכאן?" שאל גבי בתדהמה.
"כי נמאס לי", אמר האיש בקול מיואש, "נמאס לי לנווט 
אנשים..." )המשך ישר אל ארבע דרום... רכב נעצר בצד 

הכביש... שוטר לפניך"(.
"מה הפירוש נמאס לו לנווט אנשים?" שאל הקסקט הכחול 

והצית סיגריה.
"נמאס לי!" צעק לפתע איש הדרכים ואז החל שוב לתקתק 
בטירוף. "אני כותב... אתם מאמינים לי, אתם נוסעים אחרי 
לאן שאני אומר. מי לא היה משתגע משכרון הכוח הזה? 
אתם מתייחסים לכל מילה שלי כאילו שאני כל יכול, אתם 
זורקים הצידה את שיקול הדעת העלוב שלכם ונוסעים אחרי 
כמו עיוורים בעלטה, אתם כבר לא יודעים לקרוא מפה לא 

זוכרים מפה רק אני ואני ואני...."
האיש ליהג במהירות של מכונת ירייה וגבי חשב לרגע 
שהוא עלול להתפוצץ, והוא המשיך, "כן... אז בהתחלה 
זה היה יותר קל כי לא כולם השתמשו בווייז אז הייתי כמו 
יועץ טוב שמייעץ לכמה אנשים לבחור את הדרך הטובה 
ביותר, זה היה כיף, לראות הכול מלמעלה... כמו גן המבוכה 
הזה שיש את ההוא שעומד למעלה ומדריך את כל האחרים, 
)"עברת את המהירות המותרת... צא ימינה אל ארלוזורוב 

ז'בוטינסקי... פנה פניית פרסה..."(.
"אבל אז כולם התחילו להשתמש בווייז וקלטתי פתאום את 
הכוח האדיר שיש ברשותי, אני כבר לא סתם עוקף פקקים, 
אני יוצר אותם, אני אומר לכולם לנסוע באותה הדרך, והיי 
נחשו מה? בינגו! נוצר פקק, ואז אני אומר לכולם לנסוע 
בדרך אחרת ואז מה קורה? שוב נוצר פקק, וכדי לסדר את 
כל הבלגאן הזה אני צריך לומר לחלק מהאנשים לנסוע בדרך 
אחת ולחלק מהאנשים לנסוע בדרך אחרת, אתם מבינים את 
זה עכשיו? אני צריך ליצור הרמוניה בכל התנועה... מזל 
שאני אחראי רק על מדינה אחת... מי מכוון את התנועה..." 
)"עבודות בכביש... סע ישר במשך חמש דקות ואז פנה 

ימינה... מכמונת מהירות לפניך..."(.
האיש היה מבועת, כולם הביטו בו בתערובת של פחד 

ורחמים.
"רגע... אז למה הבאת אותנו לפה?" שאל המעיל הקצר.
"אוהו, אנחנו עולים שלב", קרא איש הדרכים וצחק 
לעצמו, "כתוצאה ממה שהסברתי לכם קודם אני מתחיל 
לרדת מהפסים, זאת האמת... מצחיק בהתחשב בעובדה 
שאני איש של פסים וקוים ודרכים... אני רוצה שתצילו אותי 
מהניווט הזה, תצילו אותי מעצמי, אני כבר לא יכול לעשות 
את זה יותר, אני מרגיש רע עם זה שאני שולט ככה בכל כך 

הרבה אנשים, רע לי".
עכשיו זה היה רק רחמים.

"תראה... אהה אתה לא כזה גרוע", אמר הקסקט הכחול 
שמבלי משים שאף כבר כמה דקות מתוך פילטר ריק.

"כן... אתה עושה עבודה מצוינת... אל תפסיק", אמר 
מישהו אחר וכולם הנהנו בהסכמה.

"אולי... אולי אפילו תיקח כמה ימי חופש", אמר גבי ופנה 
אל הנהגים האחרים במבט שואל.

"כן בודאי", "תעשה את זה", "אתה חייב!" הסכימו כל 
הנהגים.

"אתם חושבים כך?" שאל האיש של הדרכים בהיסוס.
"כן בטח!" אמר גבי, "לך על זה".

"וואי תודה רבה חבר'ה", אמר האיש בהתרגשות ולפתע 
קם ממקומו והחל לרוץ לעבר השכונה הישנה.

"איזה איש..." אמר הקסקט הכחול ומחה את דמעותיו, 
"כל כך אבוד".

"חבר'ה", אמר גבי והביט במכשיר שלו, "יש למישהו 
מושג איך אנחנו יוצאים מפה? הווייז הפסיק לעבוד". 

משל ושנינה // משה ולדר

איש הדרכים השתגע
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