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פרופיל: הנגיד מאיר 
גורביץ - הצמיחה 

וההתרסקות

שלהבת בארזים

16

הכירו את האויב: 
מנהיג החמאס החדש 

- יחיא סנוואר

רוצח המשת”פים

אימת הנפצים

24

32

כ”ח בשבט תשע”ז, פרשת משפטים

28

20

אא

 הרודן

תורת 
הסוד

סיפורה העגום של קוריאה, שחציה הצפוני הפך 
בהשראת הקומוניסטים לרודנות סגורה שעוברת 
- שדאג  והבן הצעיר   הסבא, האבא  בשושלת 
לחסל בשבוע שעבר את אחיו הגדול  ראיון עם 
 15 וגם:  לבקוביץ  אלון  ד”ר  הישראלי  המומחה 

דברים שלא ידעתם על צפון קוריאה

30

מצפון קוריאה

האדמו”ר  סאפרין,  נתנאל  רבי  הרה”צ 
בנגלה  גדול  כבקי  נודע  מקאמרנא, 
ורבים צובאים על פתחו  ובעיקר בנסתר, 
 ‘כל ישראל’ שוחח עם החסידים ושמע 
על המופתים הרבים, סדר יומו הצפוף של 

הרבי ומנהגיו הייחודיים

פורים מתקרב והקרב 
השנתי  נפתח



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 31.3.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית
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₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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המטבעות המבריקות

מעשה בבעל חנות קטנה, שהיה מקפיד להפריש צדקה 
כראוי. הוא ראה ברכה בעמלו וקנה עוד חנות ועוד חנות, 
ככל שהונו  אך  מאוד.  והתעשר  בעצמו  ליצרן  עד שהפך 
עליו.  לוותר  קשה  ונעשה  גדל  שלו  המעשר  סכום  צמח, 
הוא התחיל להתחכם ולהסתמך על כל מיני 'פרצות מס' 
לסוגיהן ונתן פחות ופחות. באופן מפתיע )או שלא(, הוא 

עשה כמה טעויות עסקיות והפסיד הרבה כסף.
והלך  הצדקה  עם  למשחקים  קשור  שזה  הבין  הוא 
כך:  הרב  הסביר  קרה.  מה  להבין  כדי  הרב  עם  להתייעץ 
ה' הוא רחמן על כל מעשיו וזן ומפרנס כל בריה בעולם, 
כולל העניים, אך כיצד הוא מעביר את הכסף לעניים? הרי 
כבר לא יורד מן מהשמים? יש לקב"ה שיטה פשוטה: הוא 
בוחר אנשים טובים בעולם וממנה אותם לבנקאים שלו: 
מהכסף  מפרישים  והם  כלכלית  הצלחה  להם  נותן  הוא 

שלהם עבור צדקה לעניים.
בנקאי  היית  הדרך,  שבתחילת  הוא,  אצלך  שקרה  מה 
טוב והעברת את הכסף לעניים כראוי. לכן הקב"ה הגדיל 
כסף  עוד  בשמו  להעביר  שתוכל  כדי  שלך,  הרווחים  את 
והקטנת  בתפקידך  למעול  התחלת  לפתע  אך  לעניים. 
לעצמו  מצא  הקב"ה  אז   – לצדקה  ההפרשות  סכומי  את 

בנקאים אחרים...
השאלה  על  כביר  רעיון  פעם  ראיתי  דומה,  ברוח 
בפרשת  המופיע  אש"  של  "מטבע  אודות  והתשובה 
שקלים השבוע. התמיהה של משה הייתה פשוטה: כיצד 
אשכנע את עם ישראל לתת? איך אגרום לאדם לעשות את 

המעשה הבלתי יאומן ולהכניס את היד לכיסו ולהוציא?
הראה לו ה' בתגובה "מטבע של אש". אש היא הנברא 
בעוד  ממנו.  כשמחסרים  מתמעט  שלא  בעולם  היחיד 
הוא  ממנו  נחסר  אם  ולכן  מוגבל  הוא  נברא  של  שטבעו 
נר –  מתמעט, אש היא הנברא היחיד שאם נדליק ממנה 
נרות. אמר ה' למשה, תסביר  יהיו לנו שני  נרוויח כפול: 
להם שלא מפסידים ממתן צדקה. אל לחשוש שהם לוקחים 

מהכסף של הילדים שלהם כי רק מרוויחים מהנתינה.
נשאר  לא  שהוא  הבטיח  ה'  א.  סיבות:  משתי  וזאת 
אדיש למתן צדקה. "צדקה תציל ממוות", "עשר בשביל 
עצמה  את  מחזירה  הזו  הנתינה  וממילא  וכו'  שתתעשר" 

פי כמה וכמה.
נפשית  בדרך  הדברים  את  מבאר  מליובאוויטש  הרבי 

יותר, שמעניקה משמעות רוחנית עמוקה למתן צדקה. 
לפני מאתיים שנה, היה ברוסיה חסיד חשוב בשם רבי 
גבריאל. הוא היה עשיר מופלג ותרם למטרות הצדקה של 
רבו, האדמו"ר הזקן בעל התניא. אולם לצערו, לא נולדו 

לו ילדים והוא ואשתו היו כאובים מאוד. אם בכך לא די, 
הוא נפל קרבן לרדיפות שונות ואיבד את רכושו ונכסיו.

רכושו,  כל  את  שאיבד  לאחר  תקופה,  באותה  בדיוק 
למטרה  הגונה  תרומה  וביקשו  הרבי  שלוחי  הגיעו 
מסוגל  שאינו  בשבילו,  מדי  יותר  היה  כבר  זה  חשובה. 
אפילו להשתתף בבקשת הצדקה של הרבי והוא לא היה 
לקחה  צערו,  את  ראתה  אשתו  כאבו.  את  לשאת  מסוגל 
את התכשיטים האישיים שלה ומכרה אותם. באהבתה כי 
רבה, היא צחצחה את המטבעות שקיבלה תמורתן בחול 
גבריאל  לרבי  ומסרה  יקרות  באור  שהבהיקו  עד  ומים, 

שיעביר אותם לרבי. 
כולו  והחדר  הצרור  את  הרבי  פתח  לליאזנה,  בהגיעו 
מה  בדיוק  זה  כי  הרבי,  לו  אמר  המטבעות.  מברק  האיר 
שקרה במשכן: הכלי היחיד ש'האיר', היה כיור הנחושת. 
הכיור היה מצופה מ"מראות הנחושת" אותן נתנו הנשים 

בנדבת ליבם הטהור – והמראות הן בורקות ובוהקות. 
ל"גבריאל  "גבריאל"  אותו שיהפוך מסתם  בירך  הרבי 
מזלו  ואכן  רואיו.  כל  בעיני  וחסד  חן  וימצא  חן"  נושא 
התהפך, הוא התעשר בחזרה, נולדו להם בנים ובנות והוא 

ואשתו האריכו מאוד ימים.
על דרך זה הרבי מליובאוויטש מבאר את הדברים בדרך 
למתן  עמוקה  רוחנית  משמעות  שמעניקה  יותר,  נפשית 

צדקה. 
הרבי מסביר את התמיהה של משה בדרך עמוקה. הבה 
היה אחרי חטא  זה  נשוב אל הרגעים ההיסטוריים ההם. 
העגל, אחרי הבגידה הנוראה של עם ישראל בה', חודשיים 
בסך הכול אחרי יציאת מצרים ומתן תורה - ומשה תמה, 
כיצד יכול אדם לתת כופר נפשו? כיצד יכול מטבע לכפר 

על בגידה?
איך   - לישראל  ביחס  הייתה  לא  משה,  של  השאלה 
לשכנע אותם לתת, אלא הפוך: ביחס לה'. מדוע ה' מייחס 

לנתינה עוצמה כזו ורואה בה כופר נפש?
ה' הראה לו בתגובה מטבע של אש. בכך הסביר למשה 
את העוצמה של כסף: בכל מטבע בוערת אש!. אם היינו 
היינו  המטבע,  על  סאונד  אולטרה  בדיקת  לבצע  יכולים 
רואים את כל החלומות, התשוקות והדמיונות שמוכנסים 
סביב המטבע  בנה  הגדולות שאדם  התכניות  כל  בתוכה. 
הזה. ועכשיו בא יהודי ונותן את ה"אש" הזו לצדקה. הוא 
מוותר על "חיי נפשו" ומעביר אותם לה'. האם אין כאן 

כופר נפש?! האם יש מעשה נפשי גדול מזה בעולם?
המילה  שבה  העברית,  בשפה  כמה  פי  מובן  הדבר 
כיון שכל  וגם לדם כפשוטו.  "דמים" משמשת גם לכסף 

המזבח.  על  דמים  כהקרבת  היא  לצדקה,  דמים  נתינת 
וכמובן, ככל שהנתינה גדולה יותר וכרוכה במסירות נפש 
דברי  ידועים  כך  יותר.  בוערת  ה"אש"  כך  יותר,  גדולה 
הגמרא על נקדימון בן גוריון, שאיבד את רכושו, אף שנתן 
עבד".  לא   – למיעבד  ליה  בגלל ש"כדבעי  הרבה צדקה, 

הוא נתן הרבה, אך לא לפי ערך היכולות שלו.
היינו  המקדש,  בית  בימי  ויסודי:  גדול  דבר  נבין  כעת 
מכפרים על חטאינו עם הקרבת קרבן. אחרי חורבן הבית, 
שהייתה  אחרת,  קשה  בדרך  שבחרו  החכמים  על  מסופר 
הם  הבהמית.  הנפש  של  והתאווה  החמדה  את  ממוטטת 
היו מתענים ימים על גבי ימים. למשל, על רבי אלעזר בן 
עזריה מסופר )שבת נד,ב(, שפעם עבר על עוון קל ביותר 
)הוא ראה את פרתו של חברו יוצאת ברצועה בין קרניה 
חכמים  לדעת  ואסור  ראב"ע  לדעת  המותר  דבר  בשבת, 
והוא לא מחה בחברו שלא נהג כדעת חכמים( – ואחר כך 

"הושחרו שיניו מפני הצומות".
מתענים  ואיננו  הדור  של  הכוח  חלש  בימינו,  אולם 
זה מובא בפוסקים דרך תשובה חדשה:  ובמקום  כך,  כל 
"וחטאיך בצדקה פרוק". אדמו"ר הזקן עושה חשבון בפרק 
ג באגרת התשובה, שהסכום על פדיון עוונות חמורים הוא 

כמו הערך שנותנים לכהן בפדיון הבן, עיי"ש.
עוונות  לכפר  יכול  כסף  איך  השאלה,  עולה  וכאן 
והדם?  החלב  הקרבת  את  מסמל  קרבן  מילא  חמורים? 
מילא תענית עוקרת את התאווה – אך כסף?! כיצד דבר 

שפל כמו כסף יכול להוות כפרה?
אולם הדברים מובנים היטב, לפי תשובת ה' ב"מטבע 
של אש". כל מטבע הוא אש של תשוקה וחמדה בהמית 
– ואין עוד מצווה שסוחטת ומטלטלת את הנפש הבהמית 

כמו מתן המטבעות הללו לצדקה.
הבה נהפוך את הדברים למעשיים ונציג השלכה מעשית 
חשובה: לפעמים אדם מתלבט האם לתת סכום כסף גדול 
פעם בחודש או לתת כל יום מטבע. לכאורה, מצד הסיוע 
בכל  אולם  ומתי.  איך  משנה  ולא  הנתינה  העיקר  לעני, 
זאת אומרת המשנה באבות: "הכול לפי ריבוי המעשה" 
ומבאר הרמב"ם בפירוש המשניות שם כי כל מעשה מזכך 

את הנפש יותר. 
שכיוון   , בתניא  הזקן  רבנו  דברי  לפי  מובנים  הדברים 
שכל נתינה היא נתינת האש החיונית של הנפש הבהמית, 
הנפש   – יותר  רבות  פעמים  זאת  שעושים  שככל  מובן 

נפעלת יותר ויותר בכיוון הזה. 

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

אריאל למברג



החלפים המקוריים של טויוטה מבטיחים לך:
אמינות | איכות מקסימאלית | עמידות לאורך זמן | שמירה על ערך הרכב |

טיפול ע"י צוות מקצועי המעודכן בחידושים האחרונים.
הזמנת טיפול - בתיאום מראש.

על הכביש נוסעים עם חלפים מקוריים

בטיחות.

חלפים מקוריים

טויוטה משנה  סוכנות   - ירושלים  זמיר  טויוטה 
אחרת שירות  תרבות  ו   www.toyota-zamir.co.il ו   02-6580900 טל'  י-ם.  שאול,  גבעת   ,62 נשרים  כנפי 



E Y E W E A R

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

ירושלים ישעיהו 2, טל': 02-5002050, קניון רב שפע, שמגר 16, טל': 072-2750706 | בני ברק כתובתנו החדשה לנדאו 4, טל': 1-700-70-66-61
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, בן שטח 10, טל': 03-9063333  | ביתר עילית הר"ן 9, טל': 02-5800884

הסדרים עם קופות החולים משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים

מומחיות של מקצוענים מובילים
• אופטומטריסטים מומחים למבוגרים וילדים

• התאמה אישית
• טיפול מקצועי בראייה ירודה

• בדיקות מיקוד ראייה ע"י מומחה בעל שם
• לשירותכם! מעבדה מקצועית במקום

עינית - אופנה בעין מקצועית
בירור הזכאות נא לפנות לסניפי עינית

חינםל
קולקציה חדשה ורחבהלבעלי הביטוחים המשלימים בקופות

נורמן אהרונוביץיוסף וולף עודד שחורהלל כהן

שומרים על העיניים שלך





8 כ"ח בשבט תשע"ז 24/2/17

כל זמן שמזקינים
צלצול הטלפון באחד הבקרים השבוע, הפתיע אותי. איש 

את  ראיתי  אם  לשאול  מתקשר  ארוכות  שנים  ועסקן  נכבד 

איני מהצופים  ראיתי,  האבות. האמת שלא  בתי  על  התחקיר 

בחדשות ובביתי אין טלוויזיה, ברוך השם, כך חונכנו וכך אנו 

מחנכים את ילדינו, לראות פחות ולדעת פחות.

על  ביותר  שמחתי  המדובר,  במה  שיחי  בן  את  כששאלתי 

כך שאכן לא זכיתי לראות את התחקיר המדובר. חדשות ערוץ 

2 חשפו את הזוועות הנעשות דבר יום ביומו בין כותלי בתי 

האדם,  כבוד  ורמיסת  זלזול  וסבל,  עינויים  בישראל:  האבות 

הם רק חלק ממסכת ההשפלות של גיל הזהב בישראל.

המקהים  אלו  ובייחוד  הללו  המראות  את  לראות  קשה 

את הנפש. כל מראה שכזה מרגיל את הנפש לחוסר עדינות. 

היהודית  הנפש  באצילות  פוגעת  דבר  של  בסופו  ההתרגלות 

ולכן אין כל עניין לראות דבר שלא מוסיף כלום. די לי במה 

ששמעתי כדי להזדעזע ולהביע צער והשתתפות עם הקשישים.



פרשתנו, פרשת משפטים, פותחת בפסוק "ואלה המשפטים 

בכך  דייקו  לברכה  זיכרונם  חכמינו  לפניהם".  תשים  אשר 

שהפסוק פותח במילה "ואלה" להורות על המשך של פרשת 

הראשונים  "מה  יתרו:  פרשת  הקודמת,  לפרשה  משפטים 

)-עשרת הדברות( מסיני, אף אלו מסיני".

אדם  בין  שיש  המורכבים  בדינים  עוסקת  הזו  הפרשה 

ַעל-ֵרֵעהּו,  ִאיׁש  "ְוִכי-ָיִזד  עברי...",  עבד  תקנה  "כי  לחבירו: 

ואמו",  אביו  "ומכה  אנשים",  יריבון  "כי  ְבָעְרָמה",  ְלָהְרגֹו 

"וגונב איש ומכרו". התורה יורדת לרזולוציות הכי דקות שבין 

אדם לרעהו ובין איש לאשתו. וכל כך למה?

זה עתה למרגלות הר  מפרשים לנו חכמי המוסר: עמדתם 

סיני, קיבלתם את התורה בחדווה, כולכם זעקתם בקול אחד: 

"נעשה ונשמע", השגתם מדרגות רמות וחשתם כבריה חדשה. 

ענן  עשן,  התורה,  קבלת  של  ההשראה  תחת  הייתם  עוד  כל 

כל  על עצמם את  ותקבלו  כיאות  בוודאי שתתנהגו   – וערפל 

המצוות.

בחזרה  הביתה,  בשובכם  לבסיס,  בחזרתם  הוא  המבחן 

בראש  התורה  אם  נבחנים  אתם  כאן  היומיום.  ולחיי  לשגרה 

מעיינכם או ששכחתם מכל מה שאתם יודעים.

ריצה  וקנייה,  מכירה  של  הרגילים  לחיים  בשובכם  דווקא 

באחדות  עדיין  נותרתם  האם  נבחנים:  אתם  כאן   – ובהלה 

המופלאה שהפגנתם במעמד הר סיני 'כאיש אחד בלב אחד' 

או שמא חזרתם להיות מפולגים ומפורדים.

"מה  יתרו.  לפרשת  משפטים  פרשת  של  הסמיכות  זו 

הראשונים מסיני אף אלו מסיני".


והתורה מלמדת אותנו עוד מסר חשוב בפרשה הזו: יראת 
לא  אדם  הציבורי.  במרחב  תקינים  לחיים  הבסיס  היא  שמים 
יכול להכות את השני רק בגלל שהוא חלש ממנו, או קשיש 

ממנו. להיפך, "עזוב תעזוב עמו", גם אם הוא לא חבר שלך.
מזוויע.  הוא  בישראל  האבות  בתי  כותלי  בין  הנעשה 
דיון  לעורר  חייב  מאתנו  שחלש  למי  הקלוקלת  ההתייחסות 
מול  אל  היום  לסדר  לעבור  כחברה  לנו  אסור  נוקב.  ציבורי 
הנתונים הקשים והמזוויעים הללו שאין בהם ריח של יהדות. 
יש אומות האחרות שגורסות כי מי שלא מפיק תנובה לחברה 
– מיותר בעולם. אצלנו היהודים זה אחרת: כמה שאדם מבוגר 

יותר, יש לו יותר ניסיון חיים ועל כך אנו מצווים לכבודו.
המסר הזה עובר כחוט השני בפסוקי הפרשה בהם נצטווינו 
גם  התורה  הזהירה  מהם,  לירא  די  לא  מהורינו.  ולירא  לכבד 
לכבד אותם. כי בהגיע עת הזקנה וכבר קשה לפעמים לכבד, 
אומרת לך התורה: היזהר מהם, אתה חייב בכבודם ובמוראם 

עד יומם האחרון.


ואם אמרו חז"ל במסכת קינים "זקני תורה... כל זמן שהם 
חכמה  בישישים  שנאמר  עליהם,  מתיישבת  דעתם  מזקינים 

שבוע  בסוף  מצאנו  לכך  שדוגמא  הרי  תבונה",  ימים  ואורך 
הראשי  הרב  של  בתו  של  והנכבדה  הגדולה  בחתונה  שעבר 

לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א.
הגר"ד לאו ממשיך שושלת ארוכה של רבנים, הן מצד אביו 
הרב הראשי לת"א יפו הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א 
אביב  תל  של  רבה  של  בתו  תליט"א  הרבנית  אימו  מצד  והן 

הגאון רבי יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל.
הגאון  הסבא,  של  ספרו  שם  הוא  השם'  לקידוש  'הדרך 
אבל  פיוטרקוב,  של  רבה  הי"ד  לאו  חיים  משה  רבי  הגדול 
לקידוש  הדרך  הם:  באשר  לאו  משפחת  של  הסלוגן  גם  זה 
השם. בכל תחנות חייו של הגרי"מ לאו הוא זכה וזוכה לקדש 
שם שמים ולהנציח את העבר המפואר של עם ישראל, לפני 

החורבן, בשנות המלחמה ובימי התקומה.
אם יש גאווה יהודית הרי שזו היא. לראות את הגשמת ייעוד 
חז"ל: "כל מי שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם – שוב אין 
הראשי  הרב  צאצאיו של  את  לראות  מזרעו".  פוסקת  התורה 
הגר"ד לאו ממשיכים בדרך אבא, סבא וסבא רבא ולהכיר בכך 

שחכמינו לא טעו ויש המשך למסורת הנפלאה.
זו דרכו של עם ישראל מאז ומקדם: להתחקות אחר שורשיו, 

לכבד את זקניו ולהמשיך את מורשתם המפוארת.
שבת שלום וחודש מבורך

הרב בן ציון נורדמן

הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן
nordman@jss.org.il לתגובות

חתונת בת הרב לאו
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הזהירות ברגשות הזולת

כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענה תענה אותו כי אם 
צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו וחרה אפי והרגתי אתכם 

בחרב. )כב, כא-כג(
שדבר  אלא  אדם  לכל  הדין  הוא  ויתום",  אלמנה  "כל 
הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח ומצוי הדבר לענותם, 

)רש"י(.

אומר מורי ורבי, הרש"ד פינקוס זצוק"ל, בנוהג שבעולם, 
נזהרים אנו ברגשותיו של אדם גדול ומכובד שלא לצערו, 
ולתת לו כל מחסורו וכל אשר תאווה נפשו, כגון אם הוא 
רב גדול או עשיר, או משאר המכובדים שבעם, אבל האדם 
הפשוט, וכ"ש זה שהוא נבזה בעיני אנשים, עני, עם הארץ 
או חלש הכישרון, גם כאשר באים לעוזרו או לשמוע שיחו, 

נותנים לו להמתין ומקצרים בדברים.

אמנם, כמה נוראים פסוקים אלו, ללמדנו להיזהר בכבוד 
שהוא  ככל  ואדרבא,  אדם,  שום   לצער  ושלא  הבריות 
שרואים  וכמו  בצערו,  יותר  הכתוב  הקפיד   – ברוחו  שפל 

בעונשים הגדולים למי שיעבור על הדברים.

וכמה רעדו על כך דווקא גדולי ישראל שהרבים צריכים 
נוראים דברי  להם, שהם עלולים ביותר להיכשל בזה, ומה 
ישמעאל  ורבי  רשב"ג  על  ח(  )ח,  שמחות  במסכת  חז"ל 
לו  אמר  בוכה,  ישמעאל  רבי  והיה  שיהרגו,  עליהם  שגזרו 
צדיקים  של  בחלקן  נתון  אתה  פסיעות  שתי  בעוד  רשב"ג, 
ואתה בוכה? אמר לו, אני בוכה שאנו נהרגים כשופכי דמים 
וכמחללי שבתות, אמר לו, שמא בסעודה היית יושב או ישן, 
ובאה אישה לשאול על טהרות שלה, ואמר לה השמש ישן 
בתריה  וכתיב  אותו",  תענה  ענה  "אם  אמרה  והתורה  הוא, 

"והרגתי אתכם בחרב".

ובמכילתא הגרסה, "אמר לו, שמא מימיך בא אדם אצלך 
לדין או לשאלה ועכבתו עד שתהא שותה כוסך ונועל סנדלך 
'אם ענה תענה', אחד עינוי  או עוטף טליתך, ואמרה תורה 

מרובה ואחד עינוי מועט", עיין שם.

אדם  שבא  כל  אלא  ויתום,  אלמנה  דווקא  דלאו  והיינו, 
לשאול שאלה או בקשה, כיון שבאותו הרגע הוא צריך לך, 
אחרים,  לטובת  צריך  שהוא  קצת  עליו  עלובה  נפשו  הרי 
נוסף  זה דינו כיתום ואלמנה, והגורם לו להיות רגע  וברגע 

בעלבונו ובבושתו - הרי זה מתחייב בנפשו!

שבאו  הרבים  על  באגרת  שכתב  כפי  הרמב"ם,  נהג  וכן 
לרצות  לפייסם  אליהם  "ואצא  חוליים,  על  לבקש  אליו 
עד  אותי  להמתין  כבודם  על  למחול  כדי  פניהם  ולחלות 
כדי שאוכל אכילת ארעי, והיא מעת לעת, ואצא לרפואתם  
יסור  לא  חולייהם,  רפואת  ונוסחת  פתקאות  להם  ולכתוב 
עד  התורה,  באמונת  ולפעמים,  הלילה,  עד  והיוצא  הנכנס 
סוף שתי שעות מהלילה או יותר אספר להם ואצוום ואדבר 
עימהם, ואני שוכב פרקדן מרוב העייפות וייכנס הלילה ואני 
נפלאות  עוד  שם  ועין  לדבר",  אוכל  לא  החולשה  בתכלית 
להמון  הרמב"ם  הגדול  הנשר  של  נפשו  ומסירות  חסידות 

העם הפשוט.

ומה נאמר אנו – כאשר תופסים את התור במכולת לאיזה 
ילד קטן, או מבקשים איזו בקשה או שליחות מילד או אדם 
שהם  וידוע  מאחר,  לבקש  מעיזים  היינו  שלא  דבר  פשוט, 
בזה  וכיוצא  לסרב,  להם  נעים  שלא  מפני  רק  זאת  עושים 

דוגמאות אין מספר.

ואם על כל זה כתוב עונש כל כך נורא, כ"ש מידה טובה 
ולבני  לו  לחיים  יזכה  זולתו  של  ברגשותיו  והזהיר  מרובה, 

ביתו.

נוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו בין גדול בין  דברים אלו 
קטן, בין אדם פרטי ובין עובד ציבור וכל שכן איש ציבור, 
כמה זכויות נוכל לצבור מידי יום ביומו אם נאיר פנים אחד 
לשני ונקיים בנו "ולבן שיניים מחלב", נסביר פנים לזולת, 
כלשהוא  שירות  לקבלת  בכניסה  למכולת,  או  לרופא  בתור 
בלב  צרה  בבחינת  הזולת  צרת  לשמוע  ובכלל,  בכביש,  או 
ישיחנה, אל תיקרא ישיחנה אל יישחנה, עצם פריקת המטען 
של בן שיחנו יש בה כדי לפרוק את כאבו ומשאו של הזולת.

זכינו להשתתף בשבוע שעבר בכנס מרשים ביותר ולחזות 
החרדיות,  הסיעות  יו"ר  כל  בין  פעולה  שיתוף  עינינו  במו 
מהלך מבורך מאוד כשלעצמו הנמשך מיום הקמת הממשלה 
הנוכחית, שיתוף פעולה זה שהוא כשלעצמו בשורה טובה 
שיתופי  בעקבות  שבאים  ההישגים  השם  ברוך  ומרנינה, 
פעולה אלו נותנים את אותותיהם בכל רובדי החברה, ובכל 
תחומי החיים ואף בנושאים רבים שעד היום הציבור החרדי 
היה רק רואה אותם מרחוק ועיניו כלות, ואף בתחום הדיור, 
החוסרים  בישראל,  אב  בית  כל  על  ביותר  המעיק  התחום 
נסבל  בלתי  מצב  שיצר  הנמוך  ההיצע  עקב  שנוצרו  הרבים 
את  המבשרים  ראשונות  סנוניות  לראות  מתחילים  בעליל 
בואם של פתרונות חדשים באופק ברוך השם, וכעת, כשידי 
כל העוסקים במלאכה עמוסות לעייפה בעבודה הציבורית, 
וכל אחד במה שחנן אותו הבורא יתברך ובכישוריו השונים, 
העובדים  והן  הנבחרים,  אנו  הן  ולשנן  לזכור  עלינו  שומה 
רוצים  המקרו,  ברמת  רבה  היא  העבודה  אכן,  המסורים, 
להפוך את העולם, אך חלילה לא לשכוח אף בלהט העשייה 
שנהוג  מה  הקטנות,  ובעיותיו  הקטן  האיש  את  הפרט,  את 
לכנות ע"פ המטבע שטבע יו"ר תנועת שס הרב אריה דרעי 

הי"ו, ה"שקופים"... 
לפעמים חלילה ישנה נטיית לב להתעסק בדברים הגדולים 
הבומבסטיים ואין דעתנו פנויה להתעסק ב"זוטות", אל לנו 
לשכוח בסופו של יום או בתחילתו, מה היא מטרתנו, ומה 
הטיית  הפנים,  מאור  מאיתנו,  מצופה  ומה  חובתנו,  היא 

או  זו  פניה  בכל  הבודד  הפונה  בפני  הלב  פתיחת  האוזן, 
אחרת, לפני הכל, עומד בפנינו יהודי, שלפעמים עצם האזנה 
לבעיותיו, יש בה כדי לגרום לבעיה זו להיעלם מאליה, נתינת 
והסרת  ביורוקרטיות  וסילוק  פירוק  ומועילה,  טובה  עצה 
מאוד  מתקשה  מהשורה  שהאדם  ואחרים  כאלו  חסמים 
בהבנתם ובהתמודדות איתם, היא לבדה יש בה כדי להביא 

מזור לפונה.

להיותנו  והרבה  הגדולה  הזכות  את  לשכוח  לא  ובעיקר, 
משרתי בניו של הקב"ה, והיותנו מזכי הרבים שעליהם נאמר 
"מצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" שעליהם נאמר "עין 

לא ראתה אלוקים זולתך ייעשה למחכה לו".

רבי  הגדול  הגאון  לפני  שחתי  שנים  כמה  שלפני  זכורני 
יעקב פרידמן שליט"א על הקשיים הגדולים איתם התמודדתי 
בעבר בעת שהקמתי מוסד חינוכי גדול בבאר שבע שהוקם 
"מעיין  רשת  של  התבססותה  בטרם  עוד  רב,  בעמל  ושגשג 
החינוך התורני", והמשאבים הנדרשים היו בגדר "רחוק מי 
ימצאנו",  וכך אמרתי לו, כבוד הרב, אין לי כבר כוחות אני 
נופל מהרגליים, חייך לי הרב פרידמן ואמר לי בזה הלשון, 
אומר לך משהוא, ואתה תעשה עם זה מה שאתה מבין, מדוע 
קשה  וכי  זולתך"?,  ראתה  לא  "עין  הרבים  מזכי  על  נאמר 
לתורתנו הקדושה להגדיר את שכרם של מזכי הרבים? והלא 
ראינו מצוות לא מעטות שהתורה גילתה לנו מה הוא שכרו 
של מקיים מצוה זו או אחרת, "כבד את אביך ואת אמך למען 
יאריכון ימיך", ועוד מצות אחרות שעליהן נאמר מה שכרו 
"עין לא ראתה  נאמר  דווקא  ומדוע כאן  של המקיים אותן, 
אלוקים"?, אמר לי רבי יעקב פרידמן שליט"א בחיוך רחב 
ובזה הלשון, תקשיב טוב ידידי, חסד גדול עשה בורא עולם 
שלא גילה מה הוא שכרם של מזכי הרבים, שאם היה מגלה 
מה הוא שכרם של מזכי הרבים, היו האנשים רצים רצים עד 

שנופלים ומתים.

"גדולה מידה טובה ממידת פורענות פי חמש מאות", ואם 
על צערו הקטן של יהודי באשר הוא, נאמרו עונשים חמורים 
אלו, אם נאיר פנינו אחד לשני, ונשמח לב יהודי כמה טובה 

כפולה ומכופלת למקום עלינו בע"ה.

שבת שלום ומבורך

צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

ועידת ש"ס. צילום: יעקב כהן
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יש שופטים ביפו

הצבאי,  המשפט  בית  מול  ההפגנות 
הנוכחי  הביטחון  עובדה. שר  זאת  עזרו. 
איווט ליברמן, קורא לכבד את פסק הדין 
דאז,  המתלהמים  אחרון  ותוצאותיו.  

זוכרים? 
שהגיע  ליברמן  איווט  האופוזיציונר 
לחזק  ביפו  הצבאי  המשפט  לבית 
ולהציק  ומשפחתו  אזריה  אלאור  את 
היום  עצמו  מוצא  נתניהו!  לממשלת 
כבריח התיכון של הקואליציה הנוכחית, 
שכורסת  מה  נתניהו.  בנימין  בראשות 
עור הצבי ליד שולחן הממשלה עושה... 
וחשבונות  פוליטיקה  הכול  ובצדק. 

אישיים.  
גזר-הדין והעונש בהתאם, עושה חסד 
בין  קורלציה  אין  כולנו״.  של  ״הבן  עם 
האמירות  במתכוון!  אשם  הדין  פסק 
במהלך  השופטים  צוות  של  הקשות 
הדיונים, הכרעת הדין למעשה, הביטויים 
הדין  גזר  לבין   - שהושמעו  הקשים 

והעונש. 
 20 הינו  במתכוון  הריגה  על  העונש 
שנות מאסר. הנוסח והניסוחים של פסק-
שופטי  שלדעת  בעליל,  מראים  הדין 
בעבירת  ״אשם״  בין  ההבדל  ההרכב, 
אלאור  האשמת  לבין  במתכוון,  הריגה 
עזריה ברצח בכוונה תחילה, הינו מזערי, 

מינורי. 
המזערי  והעונש  הדין  גזר  בפועל, 

לא  הם  אלאור.  עם  חסד״  ״עושים  מאשר  יותר  יחסית, 
על  ההכרעה,  על  כבד  צל  מטילים  תואמים,  לא  מתאימים, 
עצם הכוונה והעובדות, כפי שנראו בעיני השופטים. וודאי 

בנושא הכוונה והתכנון מראש. 
ללמדך, ש'קול ההמון' כן נשמע בין כותלי בית המשפט 
הצבאי. ההמון שהורחק מאולם הדיונים בכדי שלא יישמע 
והצליח  גם פעל  רק נשמע!  גם נשמע. לא  ויפריע! נשמע, 

במשימתו. ניצחון ל״לה פמיליה״ ידע חשוב לעתיד.  
מקצועיותם ואמינותם של השופטים לא מוטלת בספק. אך 
רוח המפקד, האווירה והצורך להימצא בקונצנזוס הציבורי 
משפיעים ואומרים את דברם. זאת עובדה. סקרי דעת הקהל 
ורצונו, לא ״נעלמים״ מעיני השופטים היושבים על מדין. הם 
לא ״מושבעים״, על פי שיטת המשפט האמריקאי, המנותקים 

מתקשורת ומובדלים מהעולם שמסביב.  
״העובדה״ שהתחלף שר בטחון, נהירה גם להם. 

חסד  עושים  אינם  הם  ומנומקים,  הרהוטים  בדבריהם 
דאז  הביטחון  שר  של  והנמהרות  החפוזות  האמירות  עם 
והרמטכ״ל. העונש המופחת, ״מעיד״ ומתרה לעתיד, שהיה 
ראוי למערכת שלא להתלהם! וכמו במקרים קודמים לסגור 

זאת בבית. 
המשפט  הדברים.  מהלך  את  הכתיבה  הפומביות,  רק 
חשוף,  במשפט  הציבורי  והצורך  התקשור  עודף  הציבורי, 
התובע  אלא,  היורה,  של  חבריו  לא  ויראו״.  ישמעו  ״למען 

וחברי בית הדין בהאג, והתקשורתנים מבית. הכול על חשבון 
ומשפחתו  עזריה  אלאור  החובש,  המצטיין  החייל  ושכם 

האוהבת.  
הדין  פסק  את  תואם  שאינו  המינורי,  והעונש  הדין  גזר 
שהשופטים  בעליל,  ומוכיח  מראה  השיפוטית.  וההכרעה 
אינם מנותקים מרצון וקול העם הדומם. ק״ו כשהעם נושא 

את קולו וברמה, בעוצמות לא שכיחות. 
מנחם בגין המנוח אמר: ״יש שופטים בירושלים״ - יש גם 

שופטים ביפו! 
ביפו ובירושלים נושאים עיניים לירושלים, ללשכת השר 
הממונה, ללשכת רוה״מ, לבחון באיזה ולאיזה כיוון נושבת 
עומד  ״תלוי״,  המקצועי  שעתידם  שופטים  בפרט  הרוח. 

ונבחן בלשכות בירושלים.  
מעשים  בעבר  המשפט.  בעצם  צורך  היה  באם  רב  ספק 
לא  וודאי  משפט.  לכדי  הגיעו  לא  יותר,  וחמורים  דומים 
משפט ציבורי מתוקשר. צה״ל סגר זאת במסגרות פנימיות. 

טוב שכך. 
חייבו  במשפט,  שנחשפו  והעובדות  הראיות  מאידך, 
הרשעה. ״המוסר היהודי״ עמד למבחן בעיני הגויים. אנשי 
ה״מה יפית״, ״בצלם״ ו״יש דין״ שרוקדים בתוכנו על דמנו 

ומיטב בחורינו. עשו זאת שוב. 
בעמם,  לפגוע  יהססו  לא  הם  ושוב,  שוב  זאת  יעשו  הם 
בצור מחצבתם בו בגדו. באם לא נשכיל לנתק אותם מ״צינור 

גדולה,  ברווחה  משפחותיהם  ואת  אותם  שמפרנס  הכסף״, 
ראית  מובהקים.  ישראל  ושונאי  זרות  ממשלות  ידי  על 
וה״תועלת  הרווח  את  במפגיע? חפש  סלפן  ״שונא״,  יהודי 

האישית״. 
לצלילי  קיפץ  הוא  בדרכו.  ומאמין  טוב  איש  יעלון,  בוגי 
חלילם של שונאי ישראל במפגיע. באמירותיו המיותרות מיד 
יעלון  לפני שנבחנו העובדות לאשורן,  ועוד  לאחר האירוע 
חלק  ועוין,  זר  במגרש  זכות!  נקודות  לעצמו  לקבץ  ניסה 

מהמאבק העתידי על זהות ״המחליף״ לנתניהו. 
חבר השופטים באו איתו חשבון ובחומרה יתירה. אמירותיו 
המקוממות מבראשית, שנעמו לאזנים זרות, ועיתונות עוינת, 
והכריחו  את המשפט המיותר לאלאור, משפחתו,  הכתיבו 

למערכת ולצה״ל. 
ניתן  נכון. על ובביטחון-ישראל, בוגי יעלון מבין ואמון. 
לישון בשקט כשההגא בידיו המנוסות. בתקשורת ופוליטיקה 

יעלון מבין הרבה פחות.
את דברי חז״ל במשנה באבות: ״סייג לחוכמה שתיקה״, 

יעלון כבר יודע ויפנים. אחרים עוד לא. 
שפוליטיקאי חפץ חיים ועתיד, צריך 'לחיות' ולדבר בשפת 
הבית, מקור התמיכה הציבורית ובסיס הכוח הפוליטי, ולא 
להתייפייף בעיני השמאל הקיצוני, ברוני התקשורת וזרזירי 
הראשון  המושכל  זה  יהא  יודעים.   כבר  כולם  העיתונות, 

ואולי היחיד מהמשפט המיותר.

עו"ד יצחק שיינפלד

גזר דינו של אלאור אזריה, המנותק לחלוטין מההרשעה המקורית – מוכיח שקולו של העם נשמע 
היטב באזני השופטים ופועל את פעולתו

אזריה. צילום: פלאש 90
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האירוע השנתי לאשה החרדית

תמיד מספר 1

האירוע השנתי לאשה החרדית חוזר בענק ומעניק לכן חוויה עולמיתתגלו עולם שלם

הצטרפו ותיהנו מאירוע יוצא דופן!

היריד תמיד סוחף 
יריד בינלאומי

 מסע בין ערים ואזורים בעולם, מפגש עם 
המותגים הגדולים ביותר, דוכני פעילות ועוד

התוכן תמיד מרתק 
מתחמי תוכן

מגוון מופעים מיוחדים ומושקעים עם אמניות ויוצרות מובילות: 
דרמה, הומור, מוזיקה ועוד

התחרות תמיד מרגשת 
מטבח פעיל

אירוע הגמר של תחרות "קדירת הזהב" שמשכה מאות 
בשלניות, סדנאות בישול מהעולם ועוד

המופע תמיד עוצר נשימה 
אירוע השיא

כוחה של האמונה בהפקה מחשמלת - עם עשרות שחקניות 
ורקדניות על הבמה ושילוב מסחרר של דרמה, מחול ושירה

לבית – תמיד מספר 1!

22:00 10:00 בבוקר ועד  28.2.2017 | מהשעה  יום שלישי | ב' באדר תשע"ז | 
ם רושלי י ה  מ האו י  נ י י בנ ם  נגרסי קו ה מרכז 

הפקת הענק מאת מירי ברנשטיין 

על פי הנחיית הבטיחות של בנייני האומה אין אפשרות להכניס למתחם הכנס עגלות, מתחם עגלות ודוכן השאלת מנשאים ממתינים לבאות הכנס

נוך
החי

משמרת הקודש ו

שע“י

בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור
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 סדק בחומת הבג"ץ
מלא  שבוע  זה  היה  ביותר,  סמלי  באופן 
"החייל  של  במשפט  הדין  גזר  במשפטים. 
היורה" - או הילד של כולנו - אלאור אזריה, 
ניתן בבית הדין הצבאי וקבע עונש מאסר של 
שנה וחצי. מצד אחד, אחרי הכרעת הדין שהייתה מאוד 
ביקורתית כלפי החייל וקטלה את כל קווי ההגנה שלו, 
אפשר לומר שנשמעה אנחת רווחה. מצד שני, המשפחה 
ויהיה  עליו  שירבוץ  כתם  מהווה  שההרשעה  יודעת 
הגבלה משמעותית על התפתחותו האישית והמקצועית, 
לכן תגיש ערעור על פסק הדין. עו"ד יורם שפטל מחכה 
כישוריו  את  לפועל  ולהוציא  שרוולים  להפשיל  כבר 
המשפטיים, עיניים רבות נשואות אליו בתקווה שיצליח 

לזכותו ולמחוק את הכתם הזה מההיסטוריה של כולנו.
העיתונאים  את  במקביל  לשמוע  במיוחד  מטריד  היה 
המדווחים מבית המחבל שמת באירוע בחברון, ומספרים 
מדובר  כאילו  הדין.  גזר  על  המחבל  משפחת  דעת  מה 
ראויה  שדעתם  באנשים  או  משפטיים,  מומחים  בפאנל 
להישמע ולהילקח בחשבון, ולא במשפחה של בן בליעל 

שרצה לרצוח חיילים יהודיים.
מיד לאחר גזר הדין, החלו הקריאות לחנון את אזריה 
יום אחד בכלא הצבאי. חלק מהביקורת  ישב  כדי שלא 
קל  היה  לדמוניזציה.  קל  קורבן  היה  אזריה  כי  הייתה 
לתת דווקא לו לשאת במחיר הכבד, כי הוא באופן סמלי 
היה  אם  מקושר.  ולא  מחובר  לא  מהפריפריה,  מזרחי, 
מגיע ממקום אחר, היה נעשה 'צדק אחר'. אבל הוא לא 
שר  נגדו  יצאו  האירוע  ביום  כבר  כך  ובשל  מהאליטה, 
שאפילו  ובגינוי,  חריפים  בדברים  והרמטכ"ל  הביטחון 

בית הדין קבע שהיה ראוי להמתין עם הדברים. 
התקשורת סיקרה בהרחבה כל תנועה באולם הדיונים 
מעט  ולא   – בסיום  התקווה  שירת  ועד  מכניסתו   –
פרשנויות  אלאור, שקיבל  לחיוך של  ניתנה  לב  תשומת 
של  חיוך  ראיתי  שלו,  החיוך  על  כשהסתכלתי  שונות. 
חוסר בטחון, חיוך של ילד אבוד, שהלך לאיבוד במקום 
ונשכח.  נשלח  העם.  ידי  על  הצבא,  ידי  על  נשלח  אליו 
דנים אותו כאילו פעל בתנאי מעבדה ושוכחים שמדובר 
מורכב  אנושי  מפסיפס  הבנויה  הזו,  המאתגרת  במדינה 

במיוחד. 
  

ואם בהרכבות עסקינן, השבוע הרשת העולמית איקאה 
תפסה כותרות בשל הפקת קטלוג מותאם למגזר החרדי. 
החוברות שהופצו בשכונות החרדיות היו – לא עלינו – 
שמנסה  מי  לומר,  חשוב  כל  קודם  בתמונות.  נשים  בלי 
למצוא היגיון באיקאה, כנראה לא הרכיב אף פעם כיסא 
לבד. שנית, אני מניחה שאם היו עושים קטלוג מותאם 
לברכת  זוכים  היו   - חרדים  לא  רק   – אחרת  לקהילה 
הדרך ולהערכה על הפלורליזם, ההכלה והרגישות. אבל 

כלי  ויטרינות עם  ארונות ספרים בהתאמה לעם הספר? 
כסף יהודיים? ילדים עם פאות וכיפה? זה כבר יותר מדי. 

תנו לנו כאפיה ורעלה ותנוח נפשנו.
העולמית,  הרשת  ומנכ"ל  הישראלי  הזכיין  תמונת 
הרשת  כי  מוכיחה  נשים,  המדיר  הקטלוג  עם  ביחד 
ותמכה בה. צקצוקי הלשון  ידעה על ההפקה המיוחדת 
בעיני  חן  לשאת  כדי  היו  כך,  אחר  שבאו  וההתנערות 

התקשורת והאחרים. 
  

זו התנהלות מוכרת, קודם לעשות ואז להתנצל. בשבוע 
של משפטים, היה זה משפט אחד מבחיל במיוחד שאמר 
של  הקהילתי  המנהל   – "יובלים"  מנהל  לוי,  יחיאל 
בשנים  נמצאת  השכונה  בירושלים.  יובל  קרית  שכונת 
האחרונות במאבקים סביב ה'התחרדות' שלא מוצאת חן 
בעיני כולם ובנושא השמירה על השבת. אם תרצו לדעת 
הדברים  אלו  החרדים,  השכנים  עם  לוי  מתמודד  כיצד 
כדי שיעזבו  אותם  לחנוק  הרעיון?  "מה  בגל"צ:  שאמר 
את השכונה" והוא גם מסביר "כשאתה חונק הם הולכים, 
שעובד  המנגנון  זה  לגור.  מתלהבים  לא  אז  כשמקשים 
תקציבים  ולמנוע  לוי  של  לפיטוריו  הדרישות  היום". 
מהמנהל גרמו לו להילחץ ולכתוב מכתבי התנצלות בהם 
ספק,  ללא  מהקשרם".  הוצאו  "דבריו  ש..  מסביר  הוא 

האיש חונק.
האיש,  של  המזעזעים  הדברים  את  לשמוע  מבלי  גם 
החרדיים  הילדים  לומדים  היכן  לבדוק  פשוט  אפשר 
את  לעבור  שזכו  הבנות  ואיך  בשכונה,  המתגוררים 
 - מרגי  ח"כ  של  התקנות  טרום  בעידן   – המשוכות 
סמוכה  לשכונה  לנדוד  נאלצות  יעקב,  לבית  והתקבלו 
וללמוד בתת תנאים. רק כדי שלא יוקמו מוסדות חרדיים 
על  מוטלת  האשמה  כל  שלא  כמובן  החונקת.  בשכונה 
כתפיו של לוי, שהוא חלק קטן ממבצעי המדיניות בעיר. 
נגד  והסתה  שיסוי  בגין  לדין  להעמידו  שדרש  מי  היה 
המגזר החרדי. אולי יהיה מי שיעתור לבג"ץ ויפגוש שם 

את השופטים החדשים שמונו השבוע. 

  

אחרי קרב ארוך, נרשם ניצחון לשרת המשפטים 
איילת שקד, שהצליחה להעביר בוועדה למינוי שופטים 
– בה מחזיק בית המשפט העליון בלשון המאזניים – 

את מינויים של ארבעה שופטים חדשים. בית המשפט, 
המעוניין לשמר את כוחו ואת הסמכויות שנטל לעצמו 
בעקבות "המהפכה השיפוטית", נאלץ בסופו של דבר 
לקבל גם את המועמד השנוי במחלוקת השופט יוסף 

אלרון. השרה שקד אמרה על ההישג "היום הזה עשינו 
היסטוריה". זה עדיין רחוק מלהיות מוסד המייצג את 

העם, אבל בהחלט רואים תחילתו של סדק בחומה.
בלבבות,  ושבר  סדק  עשו  השבוע  אחרים  מוסדות 
ברחבי  אבות  בתי  התנהלות  על  רבים  פרסומים  אחרי 
בבית  נסתרת  מצלמה  של  מזעזע  סרטון  נחשף  הארץ, 
אבות "נאות כיפת הזהב" והיה בלתי אפשרי לצפות בו. 
מטופלים  קשישים  אלף  מ-22  למעלה  הנתונים,  פי  על 
בגדר  זה  רבות  שפעמים  מסתבר  בישראל.  אבות  בבתי 
"טיפול", אך בכל שנה נסגרים כאלף תיקים עם תלונות 
שבו  בעידן  מטפלים.  של  ואלימה  פוגעת  התנהלות  על 
ואוזן  רואה  עין  של  למצב  טכניים  בעזרים  להגיע  ניתן 
החשודים  נמצאו  מתועדים,  בסרט  מעשיך  וכל  שומעת 
ונעצרו. אך מי יודע כמה מחדלים יש במקומות בהן אין 
מצלמות, או אין מי שיצפה בתכנים הרבים העולים מהן 
כדי  המפלילים  החומרים  את  לרשויות  להעביר  וידאג 

שיוכלו להעמיד את האחראים למשפט. 
היא,  כן  כשמה  "משפטים"  פרשת  השבוע  פרשת 
ומחוקקת חוקים  ישראל,  עוסקת במשפטים שקיבל עם 
גם  כי  לראות  מדהים  ממונות.  ודיני  לחברו  אדם  שבן 
כשמענישים יש התחשבות ולכן, אדם שגונב שה - עליו 
לשלם פי ארבע משוויו, ומי שגנב שור – ישלם פי חמש. 
נשא  השה  את  כי  לנו  מבאר  רש"י  הזה?  ההבדל  מדוע 
ולא  עצמו  בכוחות  הלך  השור  ואילו  כתפיו  על  הגנב 
גנב  של  מעונשו  ומפחיתים  מתחשבים  לכן  בו,  נתבזה 
שה. עונש אחר נקבע לאחראי על שריפה "כי תצא אש... 
צריך  שהבעיר  מי  הבעירה",  את  המבעיר  ישלם  שלם 
לשלם, ולא משנה מה נשרף ומי נחנק, וגם לא משנה אם 

התנצל, אפילו פעמיים, שרפת? תשלם. 
בנוח  מרגיש  שאתה  לכך  תורמת  האווירה  לעתים 
זו  היא  האווירה  לעתים  מסוים,  ממגזר  אנשים  לחנוק 
זכיתי  השבוע  והמגדר.  המגזר  את  מחזקת  שדווקא 
בכנס של  נשות אברכים-עובדים  אירוע שמכבד  לראות 
"אחוות התורה". היה מפתיע לראות את הרעננות בערבי 
עם  בדרניות,  נגניות,  זמרות,  הופיעו  במקום  הנשים, 
תכנים מותאמים ואיכותיים. אבל בעיקר ריגשו הדברים 
לייבל שעודד את הנשים  דוד  ידי הרב  שנאמרו שם על 
לפרנס  פשוט  "לא  עובדים-לומדים  לגברים  הנשואות 
עני  בתורה.  שכתובה  קללה  זו  עניות  משפחה.  היום 
לימודים  הלומדות  את  חיזק  אף  בהמשך  כמת".  חשוב 
גבוהים ואת הצורך "ללמוד, להתמקצע, להשתכר בשכר 
צרכיה".  כל  את  ולספק  משפחה  לגדל  לנו  שמאפשר 
יותר  זקוף  גב  עם  מהמקום  יוצאות  הנשים  את  ראיתי 
טובה,  ברמה  לחיות  אפשר  גבוה,  לשאוף  מותר  וחיוך. 
אפשר לשיר ולרקוד במסגרות המתאימות, אפשר לקנות 
רהיטים מקטלוג המותאם למגזר. אפשר להתאים כמעט 

הכול, בכפוף למשפטים ולתורה הקדושה. 
ובנימה אופטימית זו אסיים. 

שושי הלר

היה מטריד במיוחד לשמוע במקביל את העיתונאים המדווחים מבית המחבל ומספרים מה דעת 
משפחת המחבל על גזר הדין. כאילו מדובר בפאנל מומחים משפטיים, או באנשים שדעתם 
ראויה להישמע ולהילקח בחשבון, ולא במשפחה של בן בליעל שרצה לרצוח חיילים יהודיים



לראשונה לציבור החרדי בישראל:

הפקה בינלאומית מחשמלת - חי על הבמה!
מופע עוצר נשימה בליווי תפאורה מעולם אחר על במת אירוע השיא של לבית 6

מוקדי מכירת הכרטיסים ומחיריהם רק לאירוע הסיום

• עיתון  מגיש •
ביריד 'לבית 6'

 הפקת ענק 
מאת 

מירי ברנשטיין

 ברגעים הקשים ביותר, כשהכל נראה שחור
עולה האמונה ומתגלה האור

28.2.2017תמיד מספר 1!  | תשע"ז  באדר  ב'   | שלישי  יום 
ירושלים האומה  בנייני  הקונגרסים  מרכז  6

האירוע השנתי לאשה החרדית
תמיד מספר 1

נוך
החי

משמרת הקודש ו

שע“י

בתי דין צדק

דק“ק בני ברק

באישור

אלעד
אבן גבירול 10 משפחת לוריא 
מרכז מסחרי שמעון בן שטח חנות זוגות 

אשדוד
חטיבת הנגב 29 משפחת אויש  
האמוראים 11 משפחת מרגלית 

ביתר עילית
המגיד ממעזריטש 84 משרדי 'המבשר' 
דברי חיים 8 משפחת קורנבליט 
הר"ן 3 משפחת הייזלר 
אש קודש 12 משפחת אסרף 

בית שמש
בן קיסמא 15 משפחת גולדברג 
החיד"א 2 משפחת גלבשטיין 

בני ברק
אמרי ברוך 8 משפחת אברמוביץ 
זכריה 11 משפחת בק 
ירושלים 23 משפחת רובנשטיין 

חיפה
מקור ברוך 13 ג' משפחת ויסבלום 

נתניה
רבי עקיבא 1  משפחת רובינשטיין 

ירושלים
משה זקס 5 משפחת רכטשפר 
צפניה 62 משפחת וועג 
מודיעין 10 משפחת אייזנבאך 
פתח תקוה 31 משפחת פרסטר 
סורוצקין 17 משפחת לוצקין 
ארץ חפץ 116 כניסה ג' משפחת הקר 
מעגלי הרים לוין 138 ב' משפחת כהן 

רמות
זריצקי 6 משפחת שיינברגר 

רמת שלמה
ברכת אברהם 20 משפחת הורביץ 

הר נוף
קצנלבויגן 68 משפחת חסידה 

גבעת זאב
אגן האיילות 91 משפחת גולן 

מודיעין עילית
עיון התלמוד 3 משפחת אייזנשטיין 
קצות החושן 10 משפחת סימון 
יהודה הנשיא 22 גלינסקי תשמישי קדושה 

קרית גת
האדמו"ר מחב"ד 3/25 משפחת פישמן 

הזדרזי והבטיחי את מקומך!
מחיר כרטיס: באולם – 50 ₪ - ביציע 40 ₪  - במעגל סגור 30 ₪ 

כמות המקומות מוגבלת! פתיחת שערים בשעה 19:30 | זמני פעילות המוקדים בשעות אחה"צ והערב

מכירת הכרטיסים ליריד בכניסה למתחם בלבד | מחיר כניסה ליריד 30 ₪| בהצגת כרטיס המופע סיום תינתן הנחה של 10 
₪  זמני פעילות היריד בין השעות 10:00 – 22:00 | התשלום במזומן בלבד! | על פי הנחיית הבטיחות של בנייני האומה אין 

אפשרות להכניס למתחם הכנס עגלות, מתחם עגלות ודוכן השאלת מנשאים ממתינים לבאות הכנס
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בגיל 20 הוא נחת בלונדון 
עם כמה פרוטות בכיסו והחל 
לסחור בחומרי בניין  בגיל 

30 הוא ביצע את עסקת הנדל"ן 
הראשונה בחייו  בגיל 40 גייס 

עשרות מיליוני דולרים, רכש 
73 נכסים מבנק בריטי והותיר 
את מתחריו פעורי פה  בגיל 
50 הוא שבר שיא כאשר חברת 
'ארזים' שבשליטתו הציגה רווח 
  שנתי של 162 מיליון שקל
בגיל 60, לאחר מיתון כלכלי 

עמוק שהביא לקריסת החברה 
שבשליטתו, הוא הוריד פרופיל 

ועבר לארה"ב - משם הוא מנהל 
את עסקיו  הכירו את מאיר 
גורביץ' - האיש שלפני עשור 

 הדהים את עולם הנדל"ן בתעוזתו

 יעקב אמסלם

שם:    מאיר גורביץ'
גיל:  62

מקום מגורים:  סיגייט, ניו יורק
עיסוק:  נדל"ן

הון מוערך:  300,000,000 דולר

פרופיל אישי
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נחשף החרדי ההון

עם יהודה משי זהב
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היה  ה-10  בן  גורביץ  למאיר 
בימים,  עליו  חשב  הוא  חלום. 
וראה  בערבים  אודותיו  הרהר 
הוא  כיצד  בלילות  בדמיונו 
הילד  של  בחלומו  מתגשם. 
אותה  צעצוע,  רכבת  עמדה 
מידי  ישחק  ובה  אמו  לו  תרכוש 
שחלומו  אלא  לימודיו.  לאחר  יום 
המציאות.  מן  רחוק  היה  מאיר  של 
היה  ולא  אביו  פטירת  לאחר  יחידה  מפרנסת  הייתה  אמו 
באמצעותה לרכוש לו את הצעצוע היקר. "זה היה המשחק 
אחד  מספר  ימים",  באותם  ילדים  בקרב  ביותר  הפופולארי 
מחבריו. מאיר הרבה לבקש מאמו שתרכוש לו את הצעצוע, 

אך מצבה הכלכלי לא אפשר זאת בידה. 
פרוטה  לחסוך  האם  החליטה  רבים,  שכנועים  לאחר 
לפרוטה ולהגשים את חלומו של בנה הקטן. לאחר תקופה, 
המשחק.  רכבת  לרכישת  שהספיק  כסף  סכום  בידה  הצטבר 
"אותו יום היה בשבילו יום חג", נזכר חברו. "זו הייתה ממש 
הגשמת חלום". לאחר הלימודים, פסע מאיר מעדנות לכיוון 
את  ומונה  אמו  של  בידה  אוחז  כשהוא  הצעצועים,  חנות 

הרגעים לקראת רכישת הצעצוע היקר. 
לחנות  בסמוך  בעלילה.  טוויסט  התרחש  שכאן  אלא 
עיניים  שנשא  רחוב  קבצן  המדרכה  על  לו  ישב  הצעצועים 
מתחננות לעבר האם ובנה שצעדו ברחוב. "לימים הוא סיפר 
שהקבצן ביקש מהם צדקה בכדי לקנות מנת אוכל". תחילה 
רגעים  כמה  לאחר  אך  הצעצועים,  לחנות  ובנה  האם  נכנסו 
נמלך מאיר בדעתו, פנה לאמו וביקש להעניק את כל סכום 
כמובן  שלו  "אמא  ידיו.  את  שפשט  לקבצן  הרכבת  רכישת 
שמחה מאוד לראות עד כמה מגיעה מידת הנתינה של בנה, 

והסכימה להעניק את סכום הכסף לקבצן", אומר חברו.
גורביץ  מאיר  הנגיד  של  ממכריו  מבקשים  אנחנו  כאשר 
במידותיו,  לפתוח  מקפידים  כולם  לדמותו,  קווים  לשרטט 
לפגוש  יכול  אדם  כל  הגדול,  עושרו  כל  "עם  הרחב.  בלבו 
אותו בקרן רחוב ולשוחח אתו על דא ועל הא", אומר אחד 
ממכריו. "הוא לעולם לא יחוש גאווה כלפי הזולת, לא יתנשא 
ויסייע לכל בקשת עזרה המגיעה לפתחו. יש  מעל אף אדם 
לו אוזן קשבת לבעיות של עם ישראל. כשהוא שומע צרה, 
הוא מתעניין, הוא מתחבר לסיפורים. אם הוא שומע מקרה 

כלשהו על אדם הזקוק לעזרה, הוא מיד נרתם להושיט יד".
במקביל, מאיר ידוע כבורח מן הכבוד. "אין אדם שבורח 
ולא משמש כחזן. אף  מכבוד כמותו. הוא לא עולה לתורה 
ניגשו אליו באיזה  רוצה להיות בפרונט. פעם  פעם הוא לא 
להם  אמר  הוא  ב'מזרח'.  בישיבה  אותו  לכבד  ורצו  אירוע 
לשבת  שלא  שלו  מסבא  צוואה  לו  שיש  הדעת  בבדיחות 

בשולחן הכבוד".

בלי פרוטה בנמל התעופה
חרדית.  למשפחה  אתא  בקרית  נולד   ,)62( גורביץ'  מאיר 
בצעירותו למד בתלמוד תורה בחיפה ועשה חיל בלימודיו. 
חבריו לספסל הלימודים מספרים על ילד עם לב זהב שאהב 
לסייע לכל נזקק. בגיל 9 השתנו חייו של מאיר. אביו נפטר 
אחד  אומר  חולה",  אדם  היה  "אביו  טולטל.  הקטן  ועולמו 

רפואי  לטיפול  לירושלים  נסע  הוא  הימים  "באחד  ממכריו. 
לדעת  בלי  כרגיל,  ממאיר  נפרד  הוא  הנסיעה  וטרם  כלשהו 
שזו הפעם האחרונה שהוא יראה אותו". האב נכנס לטיפול 
שעות.  מספר  תוך  נפטר  והוא  הסתבך  מצבו  ובמהלכו 
התכוננו  לא  הם  רב.  בהלם  הבשורה  את  קיבלה  "המשפחה 

לזה".
פטירתו של האב הציבה את המשפחה בפני שוקת שבורה. 
אם בחייו של האב המשפחה לא הייתה בעלת אמצעים, לאחר 
לאם  הציע  "מישהו  בהרבה.  הכלכלי  מצבה  הורע  פטירתו, 
משרת ניהול של סמינר הרב וולף בבני ברק, והאם החליטה 
שלצורך כך המשפחה תעבור לבני ברק". וכך היה. שנתיים 
לאחר פטירת האב, כאשר מאיר היה בן 11 שנים, התחילה 
משמשת  האם  כאשר  ברק  בבני  חדשים  חיים  המשפחה 

כמנהלת הסמינר ובכך מביאה פרנסה לביתה. 
שהה  מהזמן  בחלק  כאשר  נערותו,  שנות  עליו  חלפו  כך 
בבתי אבות של ישיבת פוניבז' המיועדים ליתומים. בהגיעו 
לאחר  באנגליה.  'גייטסהד'  לישיבת  מאיר  נשלח   ,15 לגיל 
לימוד בישיבה, הוא החליט לבנות שם את  חמש שנים של 
חייו ושלח ידו בעסקים. הוא עלה על מטוס ללונדון כאשר 
"בשדה  בלבד.  אחד  לכיוון  כרטיס  לרכוש  ביכולתו  היה 
לרכבת  בדיוק  שהספיק  כסף  סכום  עם  עמד  הוא  התעופה 

לקהילה היהודית. לא היה לו כסף מעבר לכך".
בלונדון.  חייו  את  מאיר  התחיל  בגדיו,  ובו  קטן  תיק  עם 
בשלב הראשון הוא לווה מחבר 500 לירות שטרלינג, ורכש 
בהיקפים  בניין  בחומרי  לסחור  החל  עמו  'רנו'  מסוג  רכב 
מזעריים. "הוא היה נוסע ממקום למקום ומציע את מרכולתו, 
וכך הרוויח מעט כסף שהספיק למחייתו ולחיסכון לעתיד", 

מספר אחד ממכריו. 
בפני  פתחה  הבניין,  חומרי  בתחום  העסקית  הפעילות 
מאיר צוהר לעולם הנדל"ן, וכעבור תשע שנים במהלכן סחר 
"העסקה  נכסים.  ברכישת  החל מתעניין  הוא  בניין,  בחומרי 
קטן,  נכס  רכש  אז   ,29 בגיל  הייתה  עשה,  שהוא  הראשונה 
ומכר אותו כעבור זמן קצר במחיר גבוה יותר". עם השנים, 
יותר וקנה לעצמו שם  הוא החל סוחר בנכסים בהיקף גדול 

של איש נדל"ן אמיד. 
בשנים אלו, התמודד מאיר בפני לא מעט קשיים, "הייתה 
אבל  אותו,  להפיל  שאיימה  הבריטי  הנדל"ן  בשוק  מפולת 
מאיר צלח אותה והצליח לשמר את מעמדו הכלכלי בשנים 
אלו". את העשור הראשון בשוק הנדל"ן הבריטי סגר מאיר 
נכסים  מעשרה  יותר  של  נאה  עבודות(  )תיק  פורטפוליו  עם 

והוא החל לפזול לעסקאות גדולות יותר.

עלייה מטאורית
בפני  נקרתה   ,1996 בשנת  מלבוא.  איחרה  לא  ההזדמנות 
'לוידס' הבריטי שנחשב  בנק  דופן.  יוצאת  הזדמנות  גורביץ 
נכסים  למכירה  הציע  במדינה,  המובילים  הבנקים  לאחד 
ששימשו את סניפי הבנק ברחבי המדינה. "מדובר היה ב-73 
נכסים עליהם ביקש הבנק סכום של כ-50 מיליון דולר. באותן 
שנים, הוא לא היה מתעסק בסכומים כאלו, אבל הוא ראה את 
הפוטנציאל בעסקה, מאחר והבנק התחייב לחתום על חוזה 
שכירות של 15 שנה קדימה בתמורה שתבטיח תשואה שנתית 

של 9.6%".

מיד עם קבלת פרטי ההצעה, פנה גורביץ' לידידו המיליונר 
יארגן  שמוטי  רצה  "מאיר  לגביה.  אותו  ועדכן  זיסר  מוטי 
הדרוש  המימון  את  השיג  זיסר  היה,  וכך  לעסקה",  מימון 
לדרך.  יצאה  והעסקה  הפועלים,  מבנק  הגרנדיוזית  לעסקה 
"לאחר שהעסקה יצאה לפועל, הוא החל להתפרסם בחוגים 
רחבים יותר. פתאום הוא נתפס כיזם רציני ומוביל", ציין אחד 

ממכריו. 
הפריצה הגדולה התרחשה ללא ספק בשנת 1997, זמן קצר 
חברת  את  גורביץ'  רכש  הבריטי,  הבנק  נכסי  רכישת  לאחר 
החברה  נחשבה  שנים,  באותם  'ארזים'.  הנחשלת  הנדל"ן 
איימו  בחברה  החוב  אגרות  מחזיקי  וחובות,  צרות  למרובת 
בפירעון מיידי, אך גורביץ' לא נרתע והחליט לרכוש אותה 
וחצי  שנה  כעבור  רק  פעילותה.  את  ולשקם  מגרעותיה  על 
הצליח גורביץ' לבצע את השינויים הנדרשים בחברה, ומכאן 
צמרת  של  היוקרתי  למועדון  לכניסה  סלולה  הייתה  הדרך 

עולם הנדל"ן. 
ב'ארזים' רכש גורביץ 50.01% תמורת 1.15 מיליון דולר, 
הנדל"ן  מחברות  לאחת  'ארזים'  הפכה  שנים  מספר  ותוך 
הישראליות המצליחות בעולם. עם שיקומה, החלה החברה 
לעסוק גם בנדל"ן הבריטי - בו סחר גורביץ' עוד שנים קודם 
לכן ולתוכה הוא יצק את פעילותו בבריטניה. "צריך להבין", 
בחברה.  הפועלות  הנפשות  את  היטב  המכיר  גורם  אומר 
"בשנה שבה רכש גורביץ' את 'ארזים', היו כאלו שהספידו 
את החברה. לא האמינו שהיא תצליח להשתקם מכמה משברי 
נדל"ן שחוותה. אבל שלוש שנים אחרי שקנה את החברה, 

הוא הביא אותה לרווח נקי של 7 מיליון שקל בשנת 1999".
הנדל"ן  בשוק  לסנסציה  החברה  הפכה  הבאות  בשנים 
נקי של 162 מיליון שקל בשנת 2006.  כאשר הגיעה לרווח 
אומר  בהרבה",  רחבים  לאפיקים  החברה  את  פתח  "הוא 
עסקאות  מקיימת  הייתה  החברה  הרכישה  עד  "אם  הגורם. 
לסחור  החלה  היא  נכנס,  הוא  כאשר  בישראל,  בעיקר 
הראשונות,  בשנותיה  נוספות".  ומדינות  גרמניה  בבריטניה, 
וחמישה  בבריטניה  מהם   80 נכסים,   85 החברה  צברה 
של  הנכסים  "רוב  גורביץ'.  של  אחיו  ניהל  אותם  בישראל 
החברה בבריטניה, היו מושכרים לשוכרים המוגדרים בשוק 
כאיכותיים", אומר הגורם. "חוץ מבנק לוידס האנגלי, נכסיו 
תומאס-קוק  החנויות  ורשת  טלקום  לבריטיש  גם  הושכרו 

ובהמשך גם לבתי אבות".
חלק גדול מזינוק החברה שבשליטתו, התאפשר בעקבות 
לדוגמה  כך  עוצמה.  רבות  השקעה  קרנות  של  התגייסותן 
 100 לארזים  הלוותה  הפניקס  הביטוח  חברת   2004 בשנת 
מיליון שקל ל-15 שנה תמורת אופציות למימוש 10% ממניות 
החברה. זמן קצר לאחר כניסתה של הפניקס, הצטרפה חברת 
'מנורה' להצלחה המסחררת והעניקה אשראי גבוה לחברה, 
באמצעותו השקיע גורביץ' בנכסי נדל"ן בגרמניה. "היו אלו 
שנים של גאות בשוק הנדל"ן", מסביר הגורם. "רבים מבעלי 

ההון כיום, עשו את כספם בשנים אלו". 
בדמות  להצלחתו,  ה'הכשר'  את  גורביץ'  קיבל  ב-2007 
החברות  ראשי  מבין  ביותר  היעיל  הוא  כי  שקבע  דירוג 
הנכללות במדד ת"א 100 )מונח בורסאי המודד את פעילותן 
פי  על  נקבע  הדירוג  במשק(.  המשפיעות  החברות   100 של 
שנים,  "באותן  החברה.  ושווי  המניה  תשואת  שכר,  עלות 
התנאים  את  ניצל  הוא  שגם  לבייב,  מלב  אחר  לא  היה  סגנו 

 תחילה נכנסו האם ובנה לחנות 
הצעצועים, אך לאחר כמה 

רגעים נמלך מאיר בדעתו, פנה 
לאמו וביקש להעניק את כל 
סכום רכישת הרכבת לקבצן 

שפשט את ידיו. אמא שלו 
כמובן שמחה מאוד לראות עד 
כמה מגיעה מידת הנתינה של 

בנה, והסכימה להעניק את 
סכום הכסף לקבצן

עם מרדכי 
בן דוד
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של הגאות בשוק הנדל"ן", מציין הגורם. "כיום לבייב כבר 
עסקאות  שמבצעת  ישראל  אפריקה  בחברת  בעצמו  מחזיק 

דומות".
של  הנוסקות  מניותיה  את  גורביץ'  ניצל  אלו,  בשנים 
אותם  שקל  מיליון   75 של  בסכום  מהן  חלק  ומכר  החברה, 
שלשל לכיסו. "הסיפור של המניות היה דרמה בפני עצמה", 
מ-300%,  ביותר  השנים  באחת  טיפסו  "הם  הגורם.  אומר 
דולר. משמעות הנסיקה למשקיעים  כ-80 מיליון  לשווי של 
פנטסטית  תשואה  היה   ,1999 בשנת  החברה  הראשונים של 

של 3,900%".

"מקווה שהשם יעזור" 
זמן.  יכול להחזיק מעמד הרבה  כנראה שכל כך טוב, לא 
אנושה.  מכה  החברה  ספגה   ,2008 בשנת  העולמי  במיתון 
מהלכי החברה שהיו נועזים והרפתקניים במושגים מסחריים, 
נכשלו במבחן המיתון העמוק שאחז בשוק הנדל"ן העולמי. 
מהשוכרים  חלק  בקרב  קשיים  התעוררו  זאת,  עם  יחד 
בבריטניה שלא היה ביכולתם לשלם את דמי השכירות, לצד 
קשיים שנערמו על ידי בנק גרמני לו הייתה החברה חייבת 52 

מיליון אירו. 
התוצאה לא איחרה לבוא: מניית החברה קרסה תוך שנה 
בלמעלה מ-90 אחוזים וגורביץ' – בעל השליטה – התקשה 
להתמודד עם מחזיקי אגרות החוב שדרשו את כספם. "חברות 
"חברות  הגורם.  אומר  הברזים",  את  סגרו  פשוט  האשראי 

נדל"ן שלא היה להן מימון חיצוני, קרסו במכה".
את  עצמו  על  לקח   - דופן  יוצא  בצעד   – שגורביץ'  אלא 
האחריות המלאה ובהתבטאות נדירה שהשמיע באותם ימים 
טרופים בכנס לבעלי אגרות החוב, הוא הזכיר כי "המפסיד 
העובדה  בשל  זאת  גורביץ'",  מאיר  הוא  בארזים  גדול  הכי 
אגרות  מחזיקי  כל  על  עלו  החברה  במניות  אחזקותיו  כי 
החוב גם יחד. "הוא נלחם בשיניים להציל את החברה. הוא 
יוצא  הוא  ייכשל,  שאם  ידע  שם.  טמון  שלו  שהעתיד  הבין 

מהמשחק", אומר הגורם. 
בלילה  ישן  "איני  למשקיעים:  אמר  הוא  כנס  באותו 
בניסיונות לעשות כל מה שאפשר כדי להציל את החברה". 
הוא הבטיח כי "גם אם שווי האחזקה שלי בארזים ירד לאפס, 
אלחם עד יומי האחרון כדי להחזיר עד הכסף". לאחד מבעלי 
אגרות החוב ששאל אותו אודות כספו הוא אמר: "אני מקווה 

שהשם יעזור".
בינתיים, המו"מ הקשוח מול מחזיקי אגרות החוב, שיבש 
את פעילות החברה ובמקום לנסות לשקמה מחדש, היה על 
וההשלכות  גורביץ' להתמודד עם תביעות חדשות לבקרים. 
הגורם.  אומר  בערך",   2010 "בשנת  מנשוא,  קשות  היו 
העצמי,  בהון  שקל  מיליון   131 של  גירעון  ציינה  "החברה 
והיקף ההתחייבויות עמד על 1.6 מיליארד שקל. אלו נתונים 
את  לשקם  לנסות  והמשיך  נרתע  לא  הוא  אבל  מפחידים, 
החברה. הם שכחו שגורביץ' לקח את החברה 15 שנה קודם 

לכן במצב גרוע בהרבה והביא אותה לשיאים מדהימים".

ואגרות  המניות  )בעלי  לסוגיהם  המשקיעים  עם  המו"מ 
לבין  בינם  החוב  הסדר   2012 בשנת  רק  מתיש.  היה  החוב( 
'הפניקס'  חברת  מחקה  ובמסגרתו  הפועל,  אל  יצא  גורביץ' 
חלק גדול מההלוואה שניתנה ל'ארזים' בימיה הטובים. בשנת 
השעיית  על  החברה  של  בדיווח  הפעילות  הסתיימה   2014

המסחר בניירות הערך שלה עקב מינוי כונס למרבית נכסיה.
פשוט  "הוא  תמה.  לא  העסקים  בעולם  גורביץ'  של  דרכו 
השתקע  "הוא  ממכריו.  אחד  אומר  מאז",  פרופיל  הוריד 
בארה"ב ומנהל משם את עסקיו בעיקר בתחום הנדל"ן אבל 
גם בבורסה, דרך בנו שפועל בישראל". לטענת המכר, פרשת 
'ארזים' אינה סוף פסוק, "גם היום יש דברים מאחורי הקלעים 

שלא כולם יודעים ומוטב שזה יישאר כך".

בבית הספר של החיים
כרטיס-הביקור  על  דופן.  יוצאת  דמות  הוא  גורביץ' 
אותו  כששאלו   .S.T.W.N האותיות  צירוף  הופיע  שלו 
 Never Went :למשמעותן, הוא הסביר כי ראשי התיבות הם
לאקדמיה",  בז  "הוא  ספר(.  בבית  למד  )לא   To School
מסביר אחד ממכריו. "הוא היה גאה בעובדה שאת ההשכלה 
למי שהיה  החיים.  בבית-הספר של  רכש  הוא  העסקית שלו 
אומץ לשאול מה הם ראשי התיבות הוא היה מסביר שאדם 

שיש לו סייעתא דישמיא, לא צריך ללמוד ולהיות דוקטור".
היה  משם  בלונדון,  גורביץ'  התגורר  שנותיו  ברוב 
"הוא  'ארזים'.  של  רכושה  פרטי,  מנהלים  במטוס  מתנייד 
בעצמו  מטיס  היה  הוא  לישראל,  מאירופה  ובטיסות  טייס 
המטוס,  רכישת  ממכריו.  אחד  מספר  לארץ",  המטוס  את 
ביקורת מצד המשקיעים, מאחר  לא מעט  גררה  כשלעצמה, 
מזה  להם שגם  הוכיח  "הוא  נרכש מכספי החברה.  והמטוס 
את המטוס  הוא העמיד  בחלק מהזמן  כאשר  מרוויחים,  הם 
רווח  ל'ארזים'  המטוס  ייצר  אחת  בשנה  ואכן,  להשכרה". 
נקי של 2.5 מיליון שקל, ובהמשך, עם רכישת  מטוס נוסף, 

הושלשו הרווחים מהשכרת המטוסים. 
לסוגיו.  אתגרי  ספורט  גורביץ'  מחבב  טייס,  היותו  מלבד 
ממכריו.  אחד  אומר  סקי",  לחופשות  מעט  לא  יוצא  "הוא 
זה  כי  מסוכנים,  מאוד  סקי  באתרי  מתנסה  הוא  "לפעמים 
התחביב העיקרי שלו". מלבד זאת ועל אף מעמדו, גורביץ' 
הפשטות  את  הראה  רק  "זה  באופנוע,  להתנייד  בעבר  נהנה 

שלו. הוא אף פעם לא חיפש להראות את עצמו". 
בשנים האחרונות, עם נישואיו בשנית, הוא עבר להתגורר 
בן  מרדכי  החסידי  הזמר  גדול  חמיו,  לבית  סמוך  בארה"ב, 
הפרטי  מטוסו  את  גורביץ'  מכר  לארה"ב,  מעברו  עם  דוד. 
מאחר ובטיסות הארוכות לא היה ביכולתו להטיס את הכלי 
המעופף. "זה לא אפקטיבי עבורו להחזיק את המטוס, מאחר 

ועסקיו בישראל פחתו והוא שהה רוב הזמן בארה"ב".
גם שם לא פסק ממנהגו לסייע לכל נזקק. "כשסופת 'סנדי' 
נפגעו  רבים  "בתים  ממכריו.  אחד  מספר  בארה"ב",  פגעה 
באזור מגוריו, בהם גם של חמיו, מרדכי בן דוד. מאיר היה 
כלכלית  סייע  ובהמשך  סיוע  שהגישו  התושבים  מראשוני 

למשפחות שביתם נפגע ולא היה להם ביטוח". 
באתרים  ולנפוש  בישראל  לבקר  קיץ  מידי  מקפיד  הוא 
ברשותו  יש  האתגרי,  בספורט  תחביביו  "במסגרת  שונים. 
אופנוע ים גדול בו הוא משתמש בחופשות, בהן הוא מבלה 
גם  מחזיק  גורביץ'  ובצלילות".  חופשית  בצניחה  מעט  לא 
הוא  כאשר  מתגורר  מסאטמר  האדמו"ר  בה  בסביון  אחוזה 
יש  דונם.  וחצי   3 פני  על  מתפרס  שלו  "הבית  ארצה.  מגיע 
לו שם ארון קודש, מקווה וספר תורה. לכן אדמו"רים נהנים 

להתארח במקום כאשר הם מגיעים ארצה". 
כבוד  של  מקום  שמור  תחביביו  בין  רבים,  נגידים  כמו 
חמיו  מוזיקלית.  מאוד  ממשפחה  מגיעה  "רעייתו  למוזיקה. 
הוא כמובן מרדכי בן דוד ובמשפחת ורדיגר המורחבת ישנם 
לא מעט זמרים. הבן שלו מאוד אוהב מוזיקה וגם כתב את 

רוב השירים לאחד הדיסקים של הזמר שלומי גרטנר".

הנתינה של האדמו"ר מגור
למוסדות  התורמים  מחשובי  לאחד  נחשב  גורביץ'  מאיר 
האחרונות,  בשנים  בעיקר  תרומותיו,  פירוט  על  אך  תורה, 
זה שהוא תורם לא מעט  שוררת חשאיות רבה. "מה שידוע 
למוסדות של חסידות גור", אומר ל'כל ישראל' גורם המעורה 
בפרטים. "הוא תרם לחסידות את סמינר 'בית יעקב' בבני ברק 
שלו  אמא  נשמת  לעילוי  תרם  הבניין  את  איש.  חזון  ברחוב 
וזה כהכרת הטוב על כך שהם העסיקו אותה כאשר המשפחה 

הייתה במצב לא קל".
היתר  בין  נובעות  גור,  לחסידות  מעניק  שהוא  התרומות 
מהקשר הבלתי אמצעי שיש לגורביץ' עם האדמו"ר. "מידי 
שנה נוסע האדמו"ר עם כמה נגידים לקברי צדיקים באירופה. 
פעם אחת, כאשר היה האדמו"ר בתפילת מנחה, הוא ראה את 
מאיר בלי גרטעל. הוא סימן לו עם היד לשאלה, מדוע אינו 
רגע,  באותו  לו".  אין  כי  בחזרה  סימן  ומאיר  גרטעל,  לובש 
הורה האדמו"ר לאחד ממשמשיו להביא כלי חיתוך, פשט את 
הגרטעל שהיה חבוש על מותניו, חתך אותו לשני חלקים ואת 
אחד החלקים הביא לגורביץ'. "זה מעשה אחד שממחיש את 

הקשר המיוחד שיש לו עם האדמו"ר". 
ארגון נוסף אליו גורביץ' מרגיש קרוב במיוחד הוא ארגון 
'עזר מציון'. "הוא תרם לנו את בית הכנסת בבניין החדש", 
מספר אחד מעובדי הארגון. "ובאופן כללי יש לו קשר מיוחד 
הוא  אבל  ידוע,  הכל  לא  צ'ולק.  חנניה  הרב  הארגון  ליו"ר 

מסייע הרבה לפעילות של הארגון". 
בו שימש  זק"א,  בארגון  גורמים  דומים משמיעים  דברים 
הארגון,  נשיא  שהיה  "בשנים  שנים.  מספר  כנשיא  גורביץ' 
הוא קידם את הארגון בצורה מאוד חזקה בארצות הברית. יש 
לו משרד גדול בארה"ב והוא נתן לזק"א להתיישב במשרד 
שלו ולקח את כל העלויות עליו. אין ספק שההתפתחות של 

זק"א בארה"ב נזקפת לזכותו".


 גורביץ' הוא דמות יוצאת דופן. על 
כרטיס-הביקור שלו הופיע צירוף 
האותיות N.W.T.S כששאלו אותו 
למשמעותן, הוא הסביר כי ראשי 
 Never Went To :התיבות הם

School )לא למד בבית ספר(. "הוא 
בז לאקדמיה", מסביר אחד ממכריו. 

הוא היה גאה בעובדה שאת ההשכלה 
העסקית שלו הוא רכש בבית-הספר 
של החיים. למי שהיה אומץ לשאול 

מה הם ראשי התיבות הוא היה מסביר 
שאדם שיש לו סייעתא דישמיא, לא 

צריך ללמוד ולהיות דוקטור
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תורת 
הסוד

הרה"צ רבי נתנאל סאפרין, 
האדמו"ר מקאמרנא, נודע 
כבקי גדול בנגלה ובעיקר 
בנסתר, ורבים צובאים על 

פתחו בשיעורי הקבלה שהוא 
מוסר  לפני שנה שיכל את 
בנו בכורו, לאחר שנה שלמה 
בה החזיקה מעמד ההבטחה 

שנתן לו  'כל ישראל' שוחח 
עם החסידים ושמע על 

המופתים הרבים, סדר יומו 
הצפוף של הרבי, החברותא 
עם המקובל רבי יעקב הלל, 

מנהגיו הייחודיים והקשר 
הקרוב עם האדמו"רים 

  מבעלזא ומתולדות אהרן
וגם: נגידי החצר נחשפים

רפי פרלשטיין
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תורת 
הסוד
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השבוע  בתחילת  זה  יה 
הכנסת  לבית  הגענו  הנוכחי, 
של  משכנם  שלום",  "עטרת 
ארזי  ברחוב  קאמרנא  חסידי 
הבירה בירושלים, כדי לתהות 
האדמו"ר,  של  קנקנו  על 
בציבור  להופיע  שממעט 
של  בעולמה  לשקוע  ובוחר 

תורה.
רבי  הרה"צ  האדמו"ר, 
מקאמרנא,  סאפרין  נתנאל 
בימים אלו את העשור  מציין 
השביעי לחייו. הוא נולד בירושלים, כבנו בכורו של האדמו"ר 
רבי  ירושלים  ראב"ד  ונכדו של  העטרת שלום מקאמרנא,  בעל 

ישראל יצחק רייזמן זצ"ל.
'חיי  המיתולוגית  הירושלמית  בישיבה  בבחרותו  למד  הרבי 
עולם' בשכונת מאה שערים, התחנך על ברכי סביו וזקניו לבית 
קאמרנא, ונשען על פסקיו הרבים של זקנו מייסד השושלת בעל 

"היכל הברכה" זיע"א.
יהודה  נישא לרבנית, בתו של הרה"צ רבי  לגיל 20  כשהגיע 
דייטש. במקביל, כבר בצעירותו החל ללמוד את תורת הנסתר 
ומפרש  מוסיף  שנים  כיובל  במשך  ומאז  קאמרנא,  בית  בספרי 
בעל  השושלת  מייסד  של  מיסודו  הנסתר  תורת  את  האדמו"ר 

ה"היכל הברכה", שכתב עשרות חיבורים על תורה זו.
לפני  בירושלים  הכנסת  בית  את  הקים  יבלחט"א  האדמו"ר 
האדמו"ר  בנה  המתחרדת  השכונה  באמצע  שם  שנים,  כיובל 
מרכז לתורה ולתפילה שקול התורה בוקע ממנו יומם וליל. בעת 
להתגורר  מארה"ב  חסידים  של  קבוצה  אף  הגיעה  האחרונה, 

בשכונה בקרבת מקום.
כולל  ובנוסף  וצהריים,  בוקר  כולל  מתקיים  המדרש  בבית 
ערב בתורת הנסתר ולימוד קבלה, כאשר בראשות הכולל עומד 
נוסף  וכולל  סאפרין  מרדכי  אברהם  רבי  הרה"צ  האדמו"ר  בן 
בראשות בנו הרב יהודה אריה. האדמ"ר מבקר את אברכי הכולל 
ערב, אחת לשבוע, או אז הוא מוסר להם שיעור מיוחד בענייני 
קבלה ותורת הנסתר. השיעור סגור לבני עלייה בלבד, אותם בחר 
האדמו"ר בקפידה, וכל אחד מהמשתתפים קיבל אישור מיוחד 

מהרבי כדי שיוכל להשתתף בשיעור.
בשבתות ניגש האדמו"ר לפני העמוד בליל שבת לקבלת שבת, 
החסידים,  חצרות  משאר  בשונה  עד'.  ל'שוכן  בבוקר  ובשבת 
בליל שבת האדמו"ר לא עורך את שולחנו, אולם בביתו סועדים 
מדי ליל שבת עשרות בחורים. ובאופן כללי, כל סעודות השבת 
רק  הרחב  לקהל  שולחנו  את  עורך  האדמו"ר  לקהל.  פתוחות 

במועדים מיוחדים.
'גוט  לאמירת  הכנסת  בית  מתפללי  עוברים  התפילה  אחרי 
מבית  הראשונים  בין  לצאת  שלא  מקפיד  האדמו"ר  שבת', 
הכנסת, ולכן עד אחרי שאחרון המתפללים עוזב את בית הכנסת 
ארוכה,  שעה  שנמשך  מיוחד  לימוד  לסדר  האדמו"ר  מתיישב 
כאשר סביב השולחן מתיישבים תלמידי חכמים שבאים לשמוע 

את דבריו בצמא.
שעה לפני תפילת מנחה בשבת אחר הצהריים, יורד האדמו"ר 
מביתו להיכל בית הכנסת ושוקד על תלמודו עד שתחל התפילה, 
שעה  ומזמר  דרעווין,  רעווא  בעת  שולחנו  את  עורך  האדמו"ר 
ארוכה את 'בני היכלא' פסוק בפסוק. האדמו"ר לומר את ה'דבר 
ובחסידות  הנסתר,  תורת  בנושאי  שלישית  בסעודה  תורה' 
מספרים כי מכיוון שבבית המדרש נוכחים באותה העת עשרות 
המידה,  על  יתר  ולא מתעמק  צחה  בלשון  הרבי מדבר  אנשים, 

במטרה שגם אחרון הנוכחים יוכל להבין את הדברים.
מכון  ידי  על  שלום"  "עטרת  עלון  לאור  יוצא  שבת  בכל 
מופיעים  בעלון  יצחק",  פני  "אור  הקהילה  של  לאור  ההוצאה 
דברי תורתו של האדמו"ר משנים עברו, מידע מהנעשה והנשמע 

בקהילה ועובדות והנהגות מאדמו"רי השושלת.
זמירות  הוציאו  כבר  החסידות  של  יצחק"  פני  "אור  במכון 
בנוסח קאמרנא וסידור דומה, ובקרוב ייצאו לאור מגילת אסתר 

והגדה של פסח עם הוספות, אותן כתב הרבי יבלחט"א.
פי  על  כנהוג  בביתו  לערוך  האדמו"ר  מקפיד  ההבדלה  את 
החיים  באור  שיעור  האדמו"ר  מוסר  שבת  מוצאי  בכל  קבלה. 
ובו משתתפים מאות שבאים להסתופף ולשמוע  בבית הכנסת, 

את דברי תורתו של האדמו"ר הנאמרים במתק שפתיים.

סדר יום גדוש
יומו של האדמו"ר בימות השבוע מתחיל מוקדם מאד,  סדר 
מקיץ  הרבי  בוקר  לפנות   4 בשעה  וכבר  בשינה,  ממעיט  הרבי 
בביתו  לומד  הוא  מכן  לאחר  במקווה,  לטבול  והולך  משנתו 
המדרש,  בבית  שחרית  לתפילת  ממשיך  ומשם  שעות,  מספר 

כאשר גם שם מקיים האדמו"ר סדר לימוד נוסף. כמקובל על פי 
הקבלה, מניח האדמו"ר 2 זוגות תפילין על ראשו, כדי להסתיר 
המדרש  לבית  ומגיע  בביתו  תפיליו  את  מניח  האדמו"ר  זאת, 

כשהוא חבוש בתפילין.
אחרי התפילה שב האדמו"ר לתלמודו לשעה נוספת, ולאחר 
כה  עד  שנכתב  מה  כל  את  בביתו.  ליבו  את  לסעוד  הולך  מכן 

מספיק האדמו"ר כשהשעון עוד לא מצביע על השעה 9:00.
לאחר גיחה קצרה לביתו, ממשיך האדמו"ר לסדר לימוד נוסף 
בתורת הנסתר, ברוב הימים זה קורה בישיבת המקובלים "אהבת 
שלום", שם האדמו"ר לומד בחברותא עם המקובל הרב יעקב 
הלימוד  סדר  את  להעביר  בוחר  האדמו"ר  בהם  ימים  יש  הלל. 

בביתו והוא מסתגר בחדרו שעות ארוכות.
מספר  הלל,  יוסף  הרב  הלל,  יעקב  הרב  המקובל  של  בנו 
לאביו,  האדמו"ר  בין  החם  הקשר  על  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
מעריך  שיחי'  אבי  עשורים,  לארבעה  קרוב  מזה  שכנים  "הם 
הציע  "אבי  מוסיף,  הוא  דופן".  יוצאת  בצורה  האדמו"ר  את 
לאדמו"ר ללמוד בחברותא כי הוא רואה בו 'גברא רבא', יהודי 

קדוש משכמו ומעלה".
הלימוד של שעות אחר הצהריים מעביר האדמו"ר  סדר  את 
בחברת אברכי הכולל של החסידות, בין מנחה לערבית מקיים 
האדמו"ר קבלת קהל בחדרו אשר סמוך לבית המדרש, ולאחר 
התפילה האדמו"ר עושה את דרכו אל ביתו - שם הוא ממשיך 
לקבל קהל שעות ארוכות, עד אחרון האנשים שמגיעים לפתחו 

לקבלת עצה וישועה.
תושבי השכונה שמשוחחים עם 'כל ישראל' אומרים כי בכל 
"האדמו"ר  הכנסת,  לבית  נכנסים  שהם  שעה  בכל  וכמעט  יום 

יושב ספון בשקיקה על תלמודו", עוד שכן מספר "כשאני בא 
אחרי התפילה הוא לומד, כשאני חוזר אחרי הצהריים הוא עוד 

שם".
בנוסח  סידור  האדמו"ר  של  שולחנו  על  מונח  קבע  בדרך 
קאמרנא וסידור האר"י הקדוש, את כל התפילות עורך האדמו"ר 
כאשר שני הסידורים פתוחים לפניו. לקאמרנא יש עטרה מיוחדת 
מופיעים  עליה  טהור  מכסף  עשויה  והיא  התפילה,  טלית  על 
שמות מיוחדים - אותם כתב זקנו של הרבי, מייסד השושלת בעל 

ה"היכל הברכה" זצ"ל.
והם  מבעלזא,  הרבי  דודו  בן  עם  קרוב  בקשר  האדמו"ר 
כמו  רבות.  נפגשים  ואף  קרובות,  לעיתים  טלפונית  משוחחים 
כן, מחזיק הרבי בקשר קרוב עם האדמו"ר מתולדות אהרן, אתו 
למד הרבי בישיבה בבחרותו. קשר מיוחד נשמר גם עם המקובל 
הגאון הרב יצחק מאיר מורגנשטרן, והגאב"ד רבי יצחק טוביה 

וייס.
היתר  בין  הרבים,  מחותניו  עם  גם  חם  קשר  לאדמו"ר 

האדמו"רים מאלכסנדר, קוז'מיר, אמשינוב ומודז'יץ.

הטרגדיה המשפחתית
קשה,  מחלה  אחרי  טראגי  באורח  לעולמו  הלך  כשנה  לפני 
בנו הגדול של האדמו"ר, המקובל הרה"צ רבי מתתיהו סאפרין 
זצ"ל, תלמיד חכם רודף צדקה וחסד, אשר בני המשפחה ומכריו 

מספרים, כי עמד לימינו של אביו רבות בשנים.
חנוכה',  'זאת  יום  על  רבות  דיבר  הוא  כי  מספרים  מקורביו 
זאת חנוכה "היום שלי", לדאבון הלב,  כינה את  ובמשך שנים 

ה
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לאחר ייסורים קשים.
בכל שנה ביומא דהילולא של מייסד השושלת בעל ה"היכל 

הברכה" שחל בי' באייר נוהג האדמו"ר לצום לאורך כל היום.
 1:30 בשעה  חנוכה  זאת  בליל  כי  מספר  הרבי  של  מקורבו 
את  לפקוד  החולים  לבית  לצאת  וביקש  הרבי  התקשר  בלילה 
מיטת חוליו של בנו, ללא שהיה כל שינוי במצב. לשאלתו, השיב 
הרבי כי הוא חש שלא בנוח והוא רוצה להיות ליד בנו. כשעה 
אחרי שהגיע האדמו"ר, חלה התדרדרות משמעותית והאדמו"ר 

זכה להיות בשעת יציאת נשמה בקדושה ובטהרה של בנו. 
רבה  התרגשות  החופה.  תחת  נכנס  המנוח  של  יחידו  בנו 
תחת  היתום  נכדו  את  הוביל  האדמו"ר,  שהסבא,  בעת  נרשמה 

החופה.
במלאות השלושים לפטירתו, נחשף סיפור שהחל לפני מעט 
יותר משנתיים, בערב ראש השנה תשע"ה, כשנכנס רבי מתתיהו 
כבד  במחלת שחפת  חלה  לאחר שכבר  האדמו"ר,  לאביו  זצ"ל 

סופנית.
"ברכני אבי שאזכה להירפא עוד השנה", ביקש רבי מתתיהו. 
אני מבקש  אבל  את השנה,  "תחיה  לו:  האב האדמו"ר הבטיח 

שלאחר החגים תכתוב ספר תורה."
רבי מתתיהו, שהיה בקשר מיוחד ואדוק עם אביו האדמו"ר, 
שמחת  במוצאי  וכבר  תשרי,  חגי  במהלך  בנידון  לפעול  החל 
תורה לאחר הקפת שניות עלה לביתו של האדמו"ר והחל לעסוק 

בכתיבת ספר תורה כציווי אביו.
היה  לא  בריאותו,  במצב  השינויים  בעקבות  השנה,  במהלך 
עצמו  בכוחות  התורה  ספר  כל  את  לכתוב  מתתיהו  רבי  יכול 
אביו  עם  התייעצות  לאחר  התכופים.  האשפוזים  בעקבות 
האדמו"ר, הוא קיבל אישור לתת לסופר ירא שמים להמשיך את 
כתיבת ספר התורה עד פרשת "וזאת הברכה", אותה התעקש רבי 

מתתיהו לכתוב לבד.
מנהג ישראל, להשאיר את שלושת המילים האחרונות בספר 
הכנסת  מעמד  לפני  אותן  ולכתוב  ישראל",  כל  "לעיני  התורה, 
ספר התורה, ולקיים ברבים מעמד כתיבת אותיות, וכך עשה רבי 

מתתיהו זצ"ל.
במוצאי שמחת תורה בשנה שעברה, שאל האדמו"ר את בנו 
המנוח "מה עם ספר התורה שאתה כותב?" ורבי מתתיהו השיב 

כי הספר מוכן וממתין לשעת הכושר.
התורה  ספר  את  הערב  עוד  נא  "סיים  לבנו  הורה  האדמו"ר 

כולו, כולל שלושת המילים האחרונות". בכך זכה רבי מתתיהו 
לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה, אבל שעת הכושר להכנסת 

ספר תורה וכן ההחלטה לאן הוא יוכנס עדיין לא הייתה.
למחרת ה'שבעה', הודיע אביו הרבי יבלחט"א כי "ספר התורה 
ב'שלושים'  המדרש  לבית  יוכנס  מתתיהו  רבי  ידי  על  שנכתב 

לעילוי נשמתו".
בנו השני של האדמו"ר הוא רבי ישראל יצחק סאפרין, אשר 
מכהן כרב בית הכנסת. במשך ימות השנה נוסע הרה"צ לחו"ל 
למסעות חיזוק, שם הוא נושא דברים. מסעות קודשו ופיו מפיק 

המרגליות נודעו לשם דבר בעולם החסידי.

מלבושים
בליל היארצייט אשתקד הביא אחד מנגידי הקהילה בחו"ל, 
האדמו"ר,  עבור  חדשה  ירושלמית(  רבנית  )חליפה  קעפטן 
שמחזיק  האדמו"ר  טהור.  מכסף  נקודות  שזורים  כשעליה 
ברשותו מלתחה עם מגוון חליפות מעיין אלו, נוהג שלא ללבוש 
מהאדמו"ר  ביקש  כסף,  של  נכבד  סכום  שתרם  התורם,  אותן. 
לשנות ממנהגו, והאדמו"ר נעתר לבקשתו ולבש אותה פעם אחת 

- כאשר לאחריה היא נכנסה לארכיון כמו קודמיה.
בשבת, רחוק מעדשות המצלמות, לובש האדמו"ר בעקיטשע 

ייחודי לבן עם זהב כמנהג המקובלים מהדורות הקודמים.
האדמו"ר קיבל לפני כחמש שנים מאחד ממקורביו את חליפת 
אלא   - ללבוש  שלא  נוהג  הוא  אותה  גם  המיוחדת,  ה"פעלץ" 

בשבתות החורף הירושלמיות הקרירות.
בחסידות מספרים עובדה מעניינת, כי לפני מספר שנים הגיעה 
קבוצה של תלמידי ישיבה שהגיעו לגיל השידוכים אך עדיין לא 
מצאו את זיווגם, הם גרו בדירה משותפת מעל בית הכנסת ונהגו 

להגיע לתפילות במחיצת האדמו"ר.
הגיעו הבחורים  אותה השנה  הפורים של  היין בחג  במשתה 
לאדמו"ר והתחייבו כי לא יניחו ולא יעזבו את האדמו"ר לנפשו, 
שנודע  האדמו"ר,  זיווגם.  את  ימצאו  הם  כי  להם  שיבטיח  עד 
כאדם שקט ושאינו מרבה כלל להבטיח, שינה ממנהגו והבטיח 

להם כי ימצאו את זיווגם עד ליל התקדש חג הפסח.
אחד מבני הבית מספר כי עד ליל בדיקת חמץ התארסו חמישה 
שבוששה  לישועה  עיניים  בכיליון  שחיכה  השישי,  מתוכם, 
מלבוא, התקשר לרבי ואמר לו 'כול חבריי נהיו חתנים ומה איתי, 
הלא כבר ליל בדיקת חמץ?' האדמו"ר השיב שעד שייכנס החג 

נסגר השידוך לצהלת  יש עוד מספר שעות... למחרת בצהריים 
בו  יום  הוא  פורים  כי  בחסידות  מספרים  מאז  המשפחה.  בני 
אנשים  מגיעים  שנה  ומדי  לרוב,  ברכותיו  את  מחלק  האדמו"ר 

רבים הזקוקים לישועה כדי לזכות להבטחה מהרבי.
אחד מהחסידים מספר כי לאחר שרעייתו לא נפקדה בזרע של 
הישועה.  הגיעה  רבות,  ואכזבות  ארוכה  תקופה  במשך  קיימא 
אך  הבשורה,  את  לו  לספר  במטרה  האדמו"ר  אל  הגיע  החסיד 
כבר בכניסה הפתיע אותו הרבי ואיחל לו נחת מהבן זכר שעתיד 

להיוולד, זאת מבלי שהספיק לספר ולו מילה.

נגידי החסידות
הרב דב לנדא )35( תושב ויליאמסבורג שבארה"ב הוא מקורבו 
של האדמו"ר, ולומד מפיו קבלה מזה שנים רבות. לפני כשנה, 
כאשר בנו של הרבי נפטר, הוא התחייב לממן את כל הוצאות 
האדמו"ר  נכדת  האחרונה,  בשנה  שנישא  הנכד  של  החתונה 

שהתארסה בימים אלו תקבל גם היא את הוצאות החתונה.
רבי  הגה"צ  המקובל  הרבי,  של  לבנו  השלושים  במלאת 
מתתיהו סאפרין זצ"ל, תרם הרב לנדא ספר תורה לבית המדרש 

קאמרנא בירושלים.
על  שומרים  ארה"ב,  תושבי  רידר,  הנגידים  משפחת  בני  גם 
קשר קרוב עם האדמו"ר, ומבקרים רבות במעונו. הרבי משתתף 
כוללי  פטרוני  והם  מאחר  שלהם,  המשפחתיות  השמחות  בכל 
האברכים של החסידות. בחגי חודש תשרי נוהגים בני המשפחה 
האדמו"ר  במחיצת  האיתנים  בירח  ולהסתופף  לישראל  להגיע 

בירושלים.
האדמו"ר מגיע רבות לציון הרשב"י במירון ולציון האריז"ל, 
מתקיימת  ואף  לתורתם  מאד  קרוב  הרבי  כי  מספרים  בחסידות 

נסיעה ועלייה המונית לקברם פעמיים בכל שנה.
אחד מבאי ביתו של האדמו"ר מספר בשיחה עם 'כל ישראל', 
כי בל"ג בעומר בשנה שעברה, בשונה ממנהגו, נמנע מהאדמו"ר 
לנסוע למירון לאחר שלא חש בטוב, אחד מנגידי החסידות הציע 
לרבי לנסוע עם מסוק עקב חולשתו. אך האדמו"ר סירב בתוקף 
היה  במירון,  להילולא  לנסוע  כוחות  מעט  לו  היו  אם  כי  ואמר 

נוסע כאחד האדם.
הרב  משפחתו  קרוב  הנגיד  עם  משפחתי  קשר  גם  לאדמו"ר 

חיים יעקב ליבוביץ, והם שומרים על קשר אישי.
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את עשרות השנים האחרונות, עד עסקת 
שליט, העביר יחיא סנוואר בכלא הישראלי, 
שם גם זכה לטיפול מציל חיים על חשבון 

משלם המיסים  זה לא מונע ממי שאחראי 
לחטיפתם ורציחתם של נחשון וקסמן, אבי 
סספורטס ואילן סעדון הי"ד, ואשר הוכתר 

לפני שבוע למנהיג החדש של חמאס ברצועת 
עזה, להוביל קו לוחמני וקיצוני, שכולל חיזוק 
הקשר עם דאע"ש ואיראן ודגש על ניסיונות 

חטיפת חיילים  הכירו את האויב

המשת"פים
רוצח

חיים פרידלנדר
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 טייקון

"הראשון שנכנס לבית היה יחיא סנוואר, 
מחמוד  את  אחת  ביד  אוחז  הוא  כאשר 
הפנה  הוא  שאותו  אקדח  השנייה  וביד 
מפחידה",  בצורה  המשפחה  בני  לכיוון 
מחמוד  של  אחותו  בותיינה,  תיארה  כך 
בזרוע  זיתון  גדוד  מפקד  א-שתיווי, 
הצבאית של חמאס, את מעצרו של אחיה שעונה וחוסל לפני 
כשנה על ידי יחיא סנוואר, מי שנבחר השבוע למנהיג חמאס 

ברצועת עזה במקום איסמעיל הנייה.
מקושרת  שמשפחתו  שתיווי,  של  לחיסולו  הגרסאות 
היטב בזרוע הצבאית של חמאס - הן רבות. הגרסה הרשמית 
מוסר  עבירות  בשל  להורג  הוצא  ששתיווי  היא  החמאס  של 
עקשניות  שמועות  בחקירתו.  הודה  הוא  שעליהן  והתנהגות 
ברצועה טענו כי שתיווי היה זה שהצביע לסוכני השב"כ היכן 
מסתתר מוחמד דף, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס, שנפצע 
מסתורו  מקום  על  הישראלי  האוויר  חיל  של  בהפצצה  קשה 

ב'צוק איתן'. 
בשל  לחקירה  זומן  זיתון  מג"ד  כי  דווח  טיימס'  יורק  ב'ניו 
שחיתות כספית, הודאתו המהירה החשידה את חוקריו שהוא 
בשיטות  בחקירה  המשיכו  והם  יותר  גדול  משהו  מסתיר 
המקובלות עליהם. במהלך החקירה התברר כי הכספים שמעל 
מבעיות  שידעו  לאנשים  שתיקה"  ל"דמי  נועדו  שתיווי  בהם 
כי  חששו  בחמאס  הדיווח  לפי  שלו.  וההתנהגות"  "המוסר 
בשירותי הביון הישראלי ידעו או יידעו מבעיותיו של שתיווי, 
מה שעשוי להיות מנוף לחץ עליו, והורו על חיסולו של המפקד 

הצעיר והמבטיח.
הערבית,  בשפה  הביטחון  משרד  של  חדשות  באתר  מנגד, 
אתר שהושק לפני מספר ימים ונועד לחשוף לציבור הפלסטיני 
כי הסיבה  את דמותם האמיתית של מנהיגיו הרצחניים, נטען 
לחיסול היא ביקורת חריפה שהעביר שתיווי על אנשי מחנהו 
הארגון  צמרת  בפני  חמאס  של  הצבאית  בזרוע  סנוואר  של 
שאליה הוא היה מקושר בצורה ישירה. סנוואר חשש מעלייה 
בכל  לחסלו  והחליט  חשבונו  על  בחמאס  שתיווי  של  בכוחו 

דרך.  
הדמות  שסנוואר,  העובדה  תהיה,  אשר  הסיבה  תהיה 
עד  חמאס  של  המדינית  לזרוע  הצבאית  הזרוע  בין  המקשרת 
לבחירתו לתפקיד מנהיג הארגון השבוע, לכלכך את ידיו בדם 
באופן אישי, מעידה רבות על אופיו של מנהיג הארגון החדש 
את  להפנות  מהסס  שלא  אחד  ואכזר,  עוצמתי  עזה,  ברצועת 

כוחו גם נגד חבריו לנשק.

חוטף ורוצח
בבוץ  בדם,  ידיו  את  לכלך  תמיד   ,55 בן  סנוואר,  יחיא 

ובפעילות טרור כנגד ישראל. הוא נולד במחנה הפליטים של 
חאן יונס, שם הכיר את מוחמד דף, מנהיג הזרוע הצבאית של 
הארגון ואת מוחמד דחלאן, מי שהיה מראשי הביטחון המסכל 
ברצועת עזה ומראשי תנועת פת"ח והודח לאחר מכן מתפקידו. 
בתחילת שנות ה-80 התמודד סנוואר על תפקיד יו"ר אגודת 
כנציג  שבעזה,  האסלאמית  האוניברסיטה  של  טים  הסטודנ 
"האחים  הסטודנטים של  אגודת  אל-אסלאמיה",  "אל-כותלה 
המוסלמים", היה זה בטרם הוקם ארגון החמאס, אך כבר אז 
את  הכיר  לימים  מיליטנטי.  כגורם  סינוואר  עצמו  את  סימן 
והחל  ארגון חמאס  של  ומנהיגו  מייסדו  יאסין,  אחמד  השייח 

להוציא לפועל פעילות צבאית נגד ישראל.  
נחשון  של  חטיפותיהם  תכנון  לו,  המיוחסות  הפעולות  בין 
וקסמן, אבי סספורטס ואילן סעדון הי"ד. פעילות נוספת עבורה 
עם  פעולה  ששיתפו  פלסטינים  רצח   – בישראל  ונכלא  נשפט 
כנגד  שפעל  מג'ד",  "אל  מנגנון  את  הקים  סנוואר  ישראל. 
משתפי פעולה ברצועה, מין ארגון שב"כ עזתי. הוא לא הסתפק 
בניהול הארגון, אלא פעל במו ידיו לרציחת משתפי הפעולה, 
12 המשת"פים שרצח  על שם  ה-12",  "איש  לכינוי  זכה  ואף 

במו ידיו. 
בעבר סיפר כי היה זה אחמד יאסין עצמו שהעניק לו פתווה 
פלסטינים  להורג  להוציא  המאשרת  אסלאמי(  הלכה  )פסק 
שיודו בשיתוף פעולה עם ישראל. "באורח פלא כל מי שסנוואר 
והוצא להורג", מספר אבי יששכרוף,  עצר, גם הודה ב'פשע' 
לדבריו,  'וואלה'.  החדשות  אתר  של  ערבים  לענייני  הפרשן 
"השמועה בעזה מספרת כי בשלב מסוים אפילו יאסין הזהיר 
את מי שעמד אז בראש הזרוע הצבאית, סלאח שחאדה, מפני 

קיצוניותו של סנוואר".
מאוד  שונה  כפיים,  נקי  כריזמטי,  באדם  "מדובר 
מכיר  מבריק,  הוא  החדש.  מהדור  חמאס  של  מהפוליטיקאים 
היטב את רזי הפוליטיקה ואני ורבים אחרים חשים אליו כבוד 
גדול עד היום. הוא לא מלא בקשקושים ודיבורים כמו האחרים, 
אלא אדם שדוגל במעשים", מצטט יששכרוף דברים שנאמרו 

לו על ידי מכר קרוב של סנוואר.

מנהיג חמאס בכלא
ידי  על  סנוואר  נעצר  משת"פים,  בחיסול  פעילותו  בשל 
לא  מעצרו  מאסר.  שנות  מ-400  למעלה  עליו  ונגזרו  ישראל 
הפעיל  הוא  להיפך.  אלא  הטרור,  דרך  את  לזנוח  אותו  שכנע 
"השורא"  לראש  והפך  עוצמתו  ואת  הכריזמטיים  חושיו  את 
)הנהגה מייעצת( של אסירי חמאס בכלא הישראלי. סנוואר לא 
היה הכתובת לשאלות  אף  אסירי חמאס, אלא  מנהיג  רק  היה 

והתלבטויות של הנהגת החמאס ברצועה.
בתקופת שהותו בכלא נתגלה גידול סרטני בראשו, שהוצא 

מודיעין  קצינת  לשעבר  להט,  בטי  מורכב.   בניתוח  בהמשך 
בשב"ס, שליוותה את סינוואר באותה תקופה, סיפרה: "פגשתי 
מהסוהרים  ביקש  הוא  הניתוח,  את  עבר  שהוא  לאחר  אותו 
הוא  אלי.  דיבר  הראשונה שהוא  הפעם  הייתה  זו  לי,  שיקראו 
אמר לי תוך כדי שהוא בוכה בדמעות ממש, שהמשפחה שלו 

דואגת לו וכי הוא לא יודע מה יקרה לו". 
"כל  לתפקיד,  ממינויו  מופתעת  לא  היא  כי  הוסיפה,  להט 
החלטה שהתקבלה ברמה הארצית בבתי הכלא, יחיא סנוואר 
עמד מאחורי ההחלטות האלה. הוא עמד מאחורי עינויים של 
הוא  והשב"כ,  השב"ס  עם  פעולה  בשיתוף  שנחשדו  אסירים 
גם היה מחליט אם אסיר מסוים יתקבל לאגף כזה או אחר, כך 
שהוא הכי 'ראוי' במובן השלילי לרשת את תפקידו של הנייה".

שפגשו  בישראל  ביטחון  גורמי  גם  היחידה,  לא  היא  להט 
אותו יותר מפעם אחת מספרים על אדם מרשים מאוד, לבבי, 
ועדיין – "אחד כזה שלא היסס לפעול באלימות כשרצה בכך", 
מספר יששכרוף בוואלה. לדבריו, "בכל שנות מאסרו, סנוואר 
המשיך להכווין פיגועים מתוך הכלא. וגם כאשר הגיעה שעת 
וניסה  הסף  על  אותה  דחה  הוא  שליט,  עסקת  בגלל  שחרורו 
טובה  הייתה  ולא  מאחר  לממשה,  שלא  חבריו  את  לשכנע 
מספיק בעיניו לחמאס. כלומר, האיש היה מוכן להישאר בכלא 

ולו רק כדי שכמה מחבריו הנוספים יצטרפו אליו בהמשך".
בשל אותה התנגדות העובר סנוואר לבידוד, כדי שלא יוכל 
להשפיע על חבריו לחמאס למנוע את העסקה. את אותה עסקה 
יונס. שמו של  רקם אחיו, מוחמד סנוואר, מפקד חטיבת חאן 
אחיו עלה גם בהקשר של החטיפה עצמה, כמו גם להחבאתו 
כאמור,  יונס.  חאן  בגזרתו,  הוסתר  הסברה  שלפי  שליט,  של 
שנה   22 לאחר  שליט,  בעסקת  סנואר  שוחרר  דבר  של  בסופו 
לחבריו  בישר  עצמו  הוא  הדיווחים  ולפי  הישראלי,  בכלא 

למאסר, מי ישוחרר ומי לא. 

קו חדש ומיליטנטי
מיד עם חזרתו החל סנוואר לתכנן את צעדיו להשתלט על 
לכל  שמנה  קטן,  ארגון  החמאס  היה  לכלא  כשנכנס  הארגון. 
היותר כמה מאות אנשים, כשיצא מהכלא הארגון היה הגורם 
למרות  ב-2006.  הרצועה  על  השתלטותו  לאחר  הריבוני, 
הוא  ומהשטח,  היה מנותק ממוקדי הכוח  השנים הרבות בהן 
החל לצבור אהדה רבה, בעיקר בקרב הזרוע הצבאית, שם זכה 
להערכה על פעילותו בשנות הקמת הארגון. סנוואר תפר לעצמו 
המדינית,  לזרוע  הצבאית  הזרוע  בין  המקשר  חדש,  תפקיד 
מעין שר ביטחון. בתפקידו סימן שני גורמים עיקריים, שחרור 

אסירים והקשר עם שלוחת דאע"ש בסיני. 
עם  כבר  לראות  היה  ניתן  האסירים  שחרור  תעדוף  את 
החמאס  שארגן  ענק  בעצרת  הישראלי.  מהכלא  שחרורו 

לו, תכנון חטיפותיהם בין הפעולות המיוחסות 
של נחשון וקסמן, 

אבי סספורטס ואילן 
סעדון הי"ד. פעילות 
ונכלא בישראל – רצח נוספת עבורה נשפט 
פלסטינים ששיתפו 

פעולה עם ישראל
סינוואר והנייה בפגישת חפיפה השבוע
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מול  לנאום  סנוואר  נבחר  האסירים,  שחרור  לרגל  ברצועה 
לבנו  את  שהשארנו  מרגישים  "אנחנו  המשתתפים.   אלף   200
אל- א-דין  עז  מגדודי  מאחור,  רבים  אסירים  השארנו  מאחור, 
את  "הותרנו  המשולב.  לקהל  אמר  קודס",  אל  וגדודי  קסאם 
למנהיגי  קורא  אני  סלאמה.  חסן  את  הותרנו  עיסא,  מחמוד 
פלגי ההתנגדות ולגדודי עז א-דין אל-קסאם שייקחו על עצמם 
לשחרר את כל האסירים בקרוב. אני קורא למי שיש לו יכולת 
שישתתף בכך". סנוואר אף שלהב את ההמונים תחת הקריאה 
המוכרת  הקריאה  של  שיבוש  אסיר",  אותך  נפדה  ודם  "ברוח 

המתייחסת למסגד אל-אקצא.
סנוואר, כך סיפרו גורמים ברצועה, הוא זה שמנע כל עסקת 
רצון  מתוך  בעזה,  כיום  המצויים  הישראלים  תמורת  חליפין 
ערביים  פרשנים  עבורם.  תשלם  שישראל  המחיר  את  להגדיל 
מפעולות  יותר  כעת  לחשוש  צריכה  ישראל  כי  טענו  שונים, 

דומות לחטיפת חיילים. 
סנוואר אף קידם את הקשר עם שלוחת דאע"ש בסיני ויתכן 
אף עם גורמים סלפים ברצועה עצמה. לפי הדיווחים הוא עודד 
את הקשר, למרות שבהנהגת הארגון חתרו לשקם את היחסים 
מהרצועה  אנשים  יציאת  תאפשר  שזו  בתמורה  מצרים,  עם 
סנוואר  דוגל  קשרים,  לאותם  במקביל  אליה.  מוצרים  והכנסת 
בעקבות  התקררו  היחסים  עמה  לאיראן,  בהתקרבות  דווקא 
של  הנבחר  סגנו  אל-חיה,  חליל  בסוריה.  האזרחים  מלחמת 
לתקשורת  בראיון  סנוואר  של  הדוקטרינה  את  הסביר  סנוואר, 
ועם  איראן  עם  היחסים  חידוש  על  שוקדים  "אנחנו  הערבית; 
אחת  אומה  שכולנו  העיקרון  פי  על  הערביות,  המדינות  שאר 

ושיש לנו אויב משותף אחד".
מלבד סנוואר, נבחרו מספר גורמים נוספים מהזרוע הצבאית 
יהפוך  החמאס  כי  נראה  פניו  שעל  כך  בשלטון,  לתפקידים 
לקיצוני יותר. ירון בלום, סוכן שב"כ לשעבר, טוען בתוקף, כי 
נתגעגע להנייה". בראיון לרשות השידור הסביר:  "אנחנו עוד 
בכלא  שישב  אכזר  איש  כפים,  נקי  כריזמטי,  בגבר  "מדובר 
את  או  ישראל  את  אוהב  לא  מאוד,  אקטיביסט  שנים,  עשרות 

הקשרים עם הרשות הפלסטינית". 

מראית העין נעלמה
עם זאת, דווקא פרשנים מדיניים מעריכים כי המשפט "מה 
ממשלת  של  במקרה  גם  חל  משם"  רואים  לא  מכאן,  שרואים 
לגבי  יסוד  הנחות  לקבוע  מידי  שמוקדם  כך  ברצועה,  החמאס 
האיש, שעם הגיעו לכס הנהגה יצטרך לטפל גם בבעיות הביוב 

של עזה ולא רק בפעילות טרור. 
ד"ר  אומר  על ההקצנה בחמאס,  הפרשנים  לקריאות  בניגוד 
דוד בוקעי, מרצה לאסלאם באוניברסיטת חיפה, בראיון ל'כל 

ישראל': "חמאס זה חמאס, מה זה משנה מי זה הבן אדם הזה? 
כולם קיצונים, כולם רוצחים. מה ההבדל?!"

אולי הההבדל הוא, שפוליטיקה זו אומנות האפשרי וסנוואר 
יבין מהר מאוד שכוחו מוגבל ויש עוד כוחות במשחק שהוא 

צריך להתחשב בהם?
"בכל ארגון כזה יש זרועות שונות, זרוע אחת עוסקת בטרור, 
אחרת בהדרכה, עוד אחת בחינוך, יחסי ציבור ועוד. בין הזרועות 
הללו מתקיימים כל הזמן ויכוחים שונים לגבי סדרי העדיפויות 
שיש  לי  אומרים  כאשר  נעלב  אני  טרור.  לארגוני  גם  נכון  וזה 
חמאס מדיני וחמאס צבאי. מה זה השטויות האלה? יש חמאס 
בסופו  אבל  שונות,  לכיוונים  שונות שמושכות  זרועות  בו  ויש 
של דבר מדבר בארגון טרור לכל דבר, ולכן זה לא משנה אם 
זה הנייה או סנוואר. למדינת החליפות האסלאמית אין מחלקות 
שונות? לאל-קעידה לא היו זרועות שונות? האם זה אומר שיש 
במדינת  יש  הרב  לצערי  שלא.  בוודאי  מתונים?  גורמים  בהם 

ישראל יותר מידי טיפשים שמקשקשים שטויות מאי- הבנה".
בכל זאת, ניתן לטעון שיש הבדל בין הניה שהגיע לתפקיד 
הזרוע  ממקימי  סנוואר,  לבין  יאסין,  של  הרל"ש  מתפקיד 

הצבאית, שהוא מיליטנטי יותר...
לדבריו,  נחרצות.  בוקעי  קובע  יותר",  מיליטנטי  לא  "הוא 
"יותר מכך, ניתן לטעון שהאחראי לתחום החינוך, התפקיד שלו 
שהוא  משום  הטרור,  לארגון  מאחראי  משמעותי  יותר  הרבה 
גרוע.  הכי  מהסוג  רוצחים  להיות   4-5 מגיל  הילדים  את  מחנך 

כולם אותו דבר".
ברצועה  סלפים  וארגונים  בסיני  דאע"ש  עם  יחסיו  האם 
היחסים  את  ראו  לא  המדינית  אחרי שבהנהגה  זאת  יימשכו, 

בצורה יפה?
"זה הכול פוליטיקה. כאשר חמאס פועל בעזה כנגד ארגונים, 
הנקראים בישראל ארגונים ג'יאהדיסטים, הוא לא עושה את זה 
אליהם,  אידיאולוגית  התנגדות  משום  או  ישראל  אהבת  בגלל 
והם  בשלטון  להיות  רוצה  שהוא  משום  זה  את  עושה  הוא 
מאיימים עליו. אותו דבר עם אבו-מאזן שפועל בשיתוף פעולה 
נגד החמאס ביהודה ושומרון. אבו מאזן לא פועל  עם ישראל 
אף הוא מתוך אהבה לישראל, הוא אחראי ישיר לאינתיפאדה 

שמתנהלת בישראל ובירושלים כבר שנה וחצי". 
"לטעמי", מוסיף ד"ר בוקעי, "אבו מאזן יותר גרוע ממדינת 
החליפות האסלאמית, זאת משום שהוא יותר אפקטיבי בעולם 
כל  האו"ם.  של  האחרונות  ההחלטות  ערך  עיין  ומשפיע, 
חמאס  ניצחון  את  למנוע  כדי  נועדו  ישראל  עם  שלו  הקשרים 
ביהודה ושומרון. סנוואר ישתף פעולה או לא ישתף, זה הכול 
וקשר  עניין  ואין לכך שום  פנימית שלהם  פוליטיקה  עניין של 

אלינו, זה לא אומר שיש מישהו יותר ג'יאהדיסט או פחות".
בנקודה זו מרים ד"ר בוקעי את קולו ומדבר על כך שמדינת 
ישראל עצמה טיפחה וריפאה אותו בעת שהותו בכלא: "זכור 

שהאדם הזה חלה בסרטן וממשלת ישראל טיפלה בו. הוא עלה 
למשלם המסים הישראלי הון עתק. זכור את הפעילות הנוראה 
והמזעזעת של איכות החיים שהוא קיבל בבית הכלא הישראלי. 
בית מלון חמישה כוכבים למחבלים, כולל תפריט צה"לי לכל 
מהשורה  רפואיים  וטיפולים  שניים  טיפולי  כולל  ועניין,  דבר 

הראשונה בעולם. 
עובר  הוא  לשנתיים,  אבן  זרק  כי  לכלא  נכנס  אחד  "אם 
אותם  כמו  בדיוק  והופך  בכלא  וחינוכיים  חברתיים  תהליכים 
אנשים. הוא הופך לקיצוני ופנאטי יותר וכל זה בעזרת ובסיוע 
לביקורי  זוכים  הם  ישראל.  מדינת  של  הסוהר  בתי  שירות 
משפחות, טיפולים, מכשירי טלוויזיות ועוד. לא רק זה, מדינת 

ישראל לא מתערבת להם בהליכים ביניהם בתוך הכלא.
"בושה וחרפה כל התהליך הזה למדינת ישראל, שלא יספרו 
במקרים  קורה  מה  ותראה  לך  האדום,  הצלב  על  סיפורים  לנו 
לתת  צריך  את השכל,  לנו  יבלבלו  ערב, שלא  במדינות  דומים 
הם  איך  לבריטים  להזכיר  רוצה  אני  מאחור.  בעיטה  להם 
התייחסו לפעילי המחתרת האירית, שהם ילדים טובים ירושלים 

לעומת הזבל שאנחנו מתעסקים איתו".
להשתלט  ומצליח  לרצועה  ב-2011  חוזר  סנוואר  כלומר, 
עליה בתוך חמש שנים, אך ורק בגלל שירותי בתי הסוהר שלא 
מנעו את קשריו עם הנהגת החמאס ברצועה בתקופת שהותו 

בכלא?
הוא  קשר,  על  שומר  היה  לא  "אם  בוקעי,  קובע  "כמובן", 
לא היה בעמדת כוח. בתי הכלא בישראל, הם מחד בית מלון 
ביותר  הטובה  החממה  ומאידך,  הללו,  הנאלחים  ליצורים 
ולטיפוח הדור הבא של הנהגת ארגוני הטרור.  לחינוך, חברה 
ישראל  מדינת  אחרת  או  כזו  שבעסקה  מאוד  טוב  יודעים  הם 
המטומטמת, ואני מדגיש 'המטומטמת', תשחרר אותם. המדינה 
יגיד תודה רבה לישראל?  מישהו  ריפאה אותו מהסרטן, הוא 
מכיר לנו טובה על זה? הרי אנחנו מוגדרים מדינת אפרטהייד 

בעולם!"
למרות דבריו החריפים של בוקעי, ראש השב"כ לשעבר, יו"ר 
במינוי  מוצא  דיכטר,  אבי  הכנסת  והביטחון, חבר  ועדת החוץ 
מסר לישראל: "המסר עבורנו הוא שעלינו לחזק עוד ועוד את 
היכולות שלנו להשמיד את תשתיות הטרור של החמאס בעזה, 

מפני שהשימוש בהן עשוי להיות מוקדם מכפי שצפינו".
את  שרואה  הנהגה  היום  היא  בעזה  חמאס  של  "ההנהגה 
בישראל,  תקיפות  ודרך  המנהרות  דרך  הרקטה,  דרך  הדברים 
פיגועים",  לביצוע  מיו"ש  מחבלים  גיוס  ודרך  חטיפות  דרך 
ממשיך דיכטר לחדד את ההבדלים. לדבריו, "רצח זו נשמת אפו 
של סנוואר מהיום הראשון, ומהיום יו"ר הרשות הפלסטינית של 
העין  מראית  ועניין.  דבר  לכל  רב מרצחים  הוא  בעזה  החמאס 
הייתה  לא  פעם  אף  צבאי  ודרג  מדיני  פוליטי  דרג  יש  שלפיה 

נכונה והיום גם היא נעלמה".  

רוצחהמשת"פים
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 סיפורה העגום וההיסטורי של קוריאה, המדינה השסועה שחציה 
הצפוני הפך בהשראת הקומוניסטים ובגיבוי רוסיה וסין לרודנות 

סגורה שעוברת בשושלת של 'אלילים'  הסבא, האבא והבן הצעיר 
- שדאג לחסל בשבוע שעבר את אחיו הגדול  וגם: שורה של עובדות 
מפתיעות על המדינה וראיון עם המומחה הישראלי ד"ר אלון לבקוביץ

הרודן
מקוריאה

חיים  פרידלנדר
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חרדים מהאש
חרדים מהאש

 סיפורה העגום וההיסטורי של קוריאה, המדינה השסועה שחציה 
הצפוני הפך בהשראת הקומוניסטים ובגיבוי רוסיה וסין לרודנות 

סגורה שעוברת בשושלת של 'אלילים'  הסבא, האבא והבן הצעיר 
- שדאג לחסל בשבוע שעבר את אחיו הגדול  וגם: שורה של עובדות 
מפתיעות על המדינה וראיון עם המומחה הישראלי ד"ר אלון לבקוביץ

מקוריאה
"כואב מאוד, כואב מאוד, התיזו עליי נוזל", פנה אלמוני בעל 
פנים מזרח-אסיאתיות לאנשי המודיעין בשדה התעופה בקואלה 
לומפור מלזיה. האלמוני סיפר כי שתי נשים הגיעו אליו בעת 
שהמתין בדיוטי פרי לטיסה שתיקח אותו למונאקו, שם הוא 
המודיעין  אנשי  רעיל.  נוזל  עליו  והתיזו  עם משפחתו,  חי 
ליוו את התייר, שהחזיק בדרכון הנושא את השם קים צ'ול 
- למרפאה בשדה, אך עם הגיעו למרפאה, קרס קים ומת.   

בחינה מדוקדקת בבית החולים, העלתה שמדובר בקים 
הקודם,  הצפונית  קוריאה  שליט  של  בכורו  בנו  נאם,  ג'ונג 
קים  הנוכחי,  הדיקטטור  של  למחצה  ואחיו  איל,  ג'ונג  קים 
היה  איל,  ג'ונג  של  ילדיו  בין  למקומו  כיאה  נאם,  און.  ג'ונג 
אמור להיות הדיקטטור הבא שימשיך את המורשת "המפוארת" של 

ה  ח פ ש מ שתקרית ה אלא  בעולם,  ביותר  כטוטליטרית  שמוגדרת  במדינה  השולטת 
דיפלומטית מביכה במיוחד הביאה לירידת קרנו בעיני אביו ולגירושו לגלות. 

היה זה בשנת 2001 כשקים נתפס בשדה התעופה בטוקיו יפן מחזיק בדרכון מזויף של הרפובליקה 
פיקוח מדיניות  על  נאם, שהיה אחראי  דיסנילנד.  הדומיניקנית בדרכו לבלות בפארק השעשועים 
טכנולוגיית המידע של קוריאה הצפונית המבודדת, גורש מתפקידו ומארצו וחי בגלות באי היוקרה 
מונאקו שבצרפת. למרות שחי ב"גלות" מפנקת במיוחד, נאם התמרמר על כך שאחיו הצעיר זכה 

בירושה ומתח לא אחת ביקורת על השלטון, מה שגזר את גורלו המר. 
השאלה שעולה מעליה, היא מה המניע של דיקטטור, מטורף ככל שיהיה, לרצוח את אחיו שחי 
לו באירופה ואין לו כל אפשרות להיכנס למדינתו. בכדי לענות על כך יש צורך לחזור אחורה לשנות 

הקמתה של קוריאה הצפונית. 
המועצות,  ברית  הקוריאני,  לאי  עיניים  לוטשות  אזוריות  מעצמות  שלוש   ,20 המאה  תחילת 
מכן,  לאחר  והרוסים  סין-יפן,  במלחמת  תבוסתה  לאחר  מהתחרות,  ראשונה  יוצאת  סין  וסין.  יפן 
בהפסדם ליפן במלחמת יפן-רוסיה ב-1905. היפנים נשארים ככוח היחיד בחצי האי ואט אט הופכים 
נבזזים לטובת הקיסרות היפנית, כולל בני האדם, גברים  לשליטים אכזרים במיוחד. משאבי האי 
ונשים, שנאלצים לספק את תאוות המלחמה היפנית ונשלחים לחזיתות השונות בהתאם לחלומות 

האימפריאליסטים של הקיסרות השכנה. 
קים איל-סונג, מי שנודע לימים כדיקטטור שיסד את קוריאה הצפונית, נולד ב-1912 תחת השם 
קים זונג ג'יק למשפחה נוצרית מכפר ליד פיונגיאנג. משפחתו התנגדה לכיבוש היפני ובהיותו בן 7 
היא ברחה למנצ'וריה שבסין. אלא שהגורל היפני רדף את משפחתו ובראשית שנות ה-30 כובשת 
יפן את האזור בו מתגוררת משפחתו של קים בסין. קים החל לפעול בתנועות מחתרתיות שונות 
שהתנגדו לכיבוש היפני ואף נעצר בגין כך. בהיותו בגיל 22 הצטרף לצבא האנטי יפני הצפון מזרחי 

המאוחד, ארגון גרילה אשר הונהג על ידי המפלגה הקומוניסטית של סין.
ב-1941  הדרגות.  בשרשרת  התקדם  אט  ואט  הכובש  כנגד  שונות  לחימה  בפעולות  החל  קים 
כשהיפנים הצליחו להניס את לוחמי הגרילה מצפון סין, נמלט קים זונג ג'יק, שהיה אז כבר מפקד 
בצבא, לברית המועצות. באותה תקופה אימץ לעצמו את השם קים איל סונג, שמו של לוחם גרילה 
אמיץ ומפורסם כנגד היפנים. מעשיו האמיצים של אותו לוחם, ישמשו בעתיד את הרודן המייסד של 

קוריאה הצפונית להלל ולפאר את שמו. 
כוחות  הסובייטים  אימנו  הסיני, שם  לגבול  ליד חברובסק הסמוכה  זונג למחנה  נשלח  ברוסיה 
הסובייטים  הכוחות  פולשים  השנייה  העולם  מלחמת  תום  לקראת  קוריאנים.  קומוניסטים  גרילה 
לחצי האי הקוריאני מצפון וכוחות ארצות הברית מדרום. הכוחות נפגשים באזור קו הרוחב 38. 
ואף  היפני,  הכיבוש  טרם  שהייתה  כפי  אחת,  למדינה  קוריאה  את  להפוך  היא  הראשונה  התכנית 

החלה היערכות לקראת בחירות. 
להתפתח  שהחלה  הגושים  מדיניות  לטמיון.  מהר  ירדו  הסבל  למודי  הקוריאנים  של  החלומות 
באותה תקופה בין ברית המועצות למערב הובילה הלכה למעשה את חלוקת האי, כשכל מעצמה 
איל-סונג,  קים  המדינה.  חלקי  שאר  על  ישתלט  היריב  הגוש   - כוחותיה  את  תסיג  שאם  חוששת 
שנכנס עם הכוחות הסובייטים למדינה, מקבל מהרוסים את ראשות מועצת העם הזמנית, בהתאם 

למדיניותם להעמיד מנהיגים נאמנים במדינות הכבושות. 
ב-1948 נערכו בחירות כלליות בחצי האי בפיקוחם של אנשי ארגון האומות המאוחדות, אלא 
שקים סירב שהבחירות יחולו על הצפון, כך קמה לה בפועל ממשלה נוספת בדרום. שתי הממשלות 
תבעו בעלות על חלקי האי כולו, מה שהוביל בסופו של דבר לפרוץ מלחמת קוריאה ולפריצתו של 

קים איל-סונג למרכז הבמה הבינלאומית.

המלחמה וההאדרה

מרגע עלייתו לשלטון בצפון, שאף קים לאחד את קוריאה תחת שלטונו, פניותיו לסטאלין, שליט 
נענו שוב  ברית המועצות, המעצמה שפרסה את חסותה על הצפון, לפתוח במלחמה עם הדרום, 
ושוב בשלילה. סטאלין חשש מתגובת האמריקנים, שהחזיקו כבר באותה עת בנשק גרעיני. שנת 
כנקודת מפנה, כשמרבית הכוחות האמריקנים שכבשו את חצי האי הדרומי שבו  1949 הסתמנה 

לארצות הברית, מנגד ברית המועצות פיתחה נשק גרעיני, מה שהוביל לאיזון כוחות בין הגושים. 
בינואר 1950 ניתן אור ירוק לפלישה מכיוון הקרמלין. יועצי לחימה ומדריכים סובייטים נשלחו 
לידידו הקוראני, גם במקרה  זאת, סטאלין מבהיר  לחצי האי במטרה לתכנן את הפלישה. למרות 
של משבר צבאי קשה, לא נשלח כוחות סובייטיים. קים הסכים, למה שיסרב? כוחותיו היו מנוסים 
למדי, בוגרי שנות לחימה ממושכות כנגד היפנים ומחומשים היטב, בנשק הסובייטי החדיש ביותר. 
מנגד, הכוחות הדרום קוריאנים היו חלשים, ארצות הברית הותירה את המדינה החדשה להתמודד 

לבד עם בעיותיה ואף לא מנתה אותה כחלק מהמדינות בקו ההגנה כנגד ברית המועצות. 
בליל ה-25 ביוני, בשעה 4:00 לפנות בוקר, פותחים הכוחות הצפון קוריאנים במתקפה נרחבת על 
הדרום. בצפון יטענו כי הדרום החל במלחמה, אבל כרגיל, עובדות זה לא הצד החזק שלהם. היתרון 
נפשם  על  נסים  החלו  קוריאנים  הדרום  והכוחות  הראשונה,  האש  ממכת  ברור  היה  ובנשק  בכוח 
והמשיכו  סיאול  לבירה הדרומית  כוחות הצפון  הגיעו  ימים בלבד  תוך שלושה  דרומה.  במהירות 
הלאה דרומה, בדרכם להשתלט על כל חצי האי. באו"ם הוכרזה קוריאה הצפונית כמדינה תוקפנית 
והחל להתגבש כוח בינלאומי לסייע לדרום. בראש הכוח יעמוד הגנרל האמריקני עטור התהילה 

דאגלס מקארתור. 
פוסאן, השטח  לפרוץ החוצה ממתחם  לא מצלחים  לקוריאה  הבינלאומיים שנשלחים  הכוחות 
האחרון שנשלט בידי כוחות הדרום. מקארתור הוגה רעיון נועז של פלישה מהים באזור אינצ'ון. 
ראשי מטות הצבא האמריקני דוחים את הרעיון וטוענים שהאזור קל למיקוש וחסימה. מקארתור 
מתעקש ואף בוחר יום – ה-15 בספטמבר. אלא שבחינה של המפות מעלה, כי הגאות הראשונה 
תהיה לפני הזריחה והשנייה לאחר השקיעה, מה שאומר שהכוחות שיגיעו מהים יצטרכו לפלוש 
בשני שלבים והכוח הראשון יאלץ להתמודד שעות רבות לבדו, ללא יכולת סיוע או חילוץ. למרות 
וב-15 לספטמבר פולשים הכוחות לאיצ'ון.  הכול, מקארתור מצליח לשכנע את העקשנים ביותר 
הפלישה עוברת באופן חלק והכוחות לוכדים את הכוח הצפון קוריאני בין שתי זרועות, תוך ימים 

חיים  פרידלנדר
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ספורים נכנס הגנרל מקארתור עטור התהילה לסיאול. 
הם  ובמהרה  בסיאול  עוצרים  לא  מקארתור  של  כוחותיו 
עוברים בחזרה את קו הרוחב 38, מה שנקבע כגבול בין הדרום 
לצפון. הכוחות האמריקנים רומסים את הצבא הצפון קוריאני 
וברית  סין  עם  הצפונית  קוריאה  לגבול  במהירות  ומתקרבים 
המועצות, מה שמוביל את וושינגטון להבהיר למקארתור לא 
בלחימה.  סינית  למעורבות  יוביל  הדבר  כי  הלאה,  להתקדם 
במטרה  הלאה,  וממשיל  מהאזהרות  מתרגש  לא  מקארתור 
שבמקרה  אלא  לחלוטין.   קוריאני  הצפון  הצבא  את  למחוץ 
זה הפוליטיקאים צדקו ומאות אלפי סינים פותחים במתקפה 
נועזת  במתקפה  הכוחות שנתקלו  האמריקנים.  הכוחות  כנגד 
החלו לסגת אחורה. מקארתור דרש לפתוח במלחמה כוללת 
כנגד סין, כולל שימוש בנשק גרעיני, אך נתקל בסירובו של 
מתפקידו.  אותו  הדיח  שאף  טרומן  הארי  האמריקני  הנשיא 
לקו  מדרום  להתייצב  הצליחו  האמריקנים  דבר  של  בסופו 
הרוחב 38, הסינים מצפון לו ובמשך שנתיים נמשכה לחימה 
מצליח  לא  צד  כשאף  הגבול,  קו  סביב  ומתמשכת  עקרה 

להכניע את הצד השני. 
הפסקת  על  שיחות  הצדדים  מנהלים  התקופה  אורך  לכל 
השבויים,  החזרת  בנושא  העיקרי  המחלוקת  כשסלע  אש, 
לאיפה  לבחור  יוכל  שבוי  שכל  מתעקשים  כשהאמריקנים 
לחזור – לדרום או לצפון. בסופו של דבר הבקשה האמריקנית 
הפסקת  על  הצדדים  חותמים   1953 ביולי  וב-27  מתקבלת 
אש, שמחזיקה עד היום והופכת בכך להפסקת האש הארוכה 
השבויים  אלפי  עשרות  ששאלתם,  למקרה  בעולם.  ביותר 
שני  רק  בדרום,  להתגורר  בחרו  והסינים  הצפון-קוריאנים 

שבויי מלחמה מתעקשים על זכותם להתגורר בצפון. 
של  תמיכתם  שבלי  הצפון,  של  הכואבת  התבוסה  למרות 
400 אלף הלוחמים הסינים היה מאבד את אחיזתו בחצי-האי 
לכלי  המלחמה  את  להפוך  איל-סונג  קים  מצליח  לחלוטין, 
להאדרת שמו, באמצעות חינוך המוני וסילוף עובדות עקבי. 

קים החל להאדיר את שמו, שם משפחתו וההיסטוריה של 
קוריאה הצפונית עשרות שנים לאחור. בין היתר, אביו, שהיה 
רוקח פשוט, הפך למנהיג מועצה לאומית פטריוטית שניהלה 
שטיפת  ה-20.  המאה  בראשית  היפני  בכובש  עיקש  מאבק 
בלעדית  שנשלטו  התקשורת,  כלי  באמצעות  הייתה  המוח 
על ידי קים ובאמצעות מנגנוני ביטחון אימתניים שדיכאו כל 
מחשבת "כפירה". פולחן האישיות של קים כלל הצבת פסלים 
בדמותו בכל חור אפשרי, ספרים, שירים ומחזות שהיללו את 

המנהיג והאדירו אותו כאל, לא פחות. 
למנהיג  הקדמי  המושב  הוקדש  ורכבת,  אוטובוס  בכל 
המהולל, ונאסר על איש לשבת שם, אפילו בשעת העומס. כל 
מקום שהמנהיג ביקר במהלך סיוריו הרבים הפך לקדוש וכל 
חפץ שנגע בו הפך לפריט הראוי להנצחה. מקום הולדתו של 
המנהיג הפך לאתר עלייה לרגל וכל בן משפחה בשושלת הפך 
לקדוש ואדיר, ללא כל חסכון במילות תואר כאלה ואחרות. 
ספינות  על  היתר  בין  המנהיג,  על  חוברו  עם  אגדות  אפילו 
פתחו  כשהמלחים  האחרון  ברגע  ניצלו  אך  טבעו,  שכמעט 

בשירי תהילה לקים איל סונג. 
לאליל  כיאה  בשמו,  תורה  פיתח  ואף  בכך  עצר  לא  קים 
אותה  כינה  שבנו  כפי  או  ה"ג'וצה",  אידאולוגיית  במעמדו, 
- "קים איל סונגיזם". האידיאולוגיה ה'מורכבת' אומרת דבר 
הצפון- על המשק  כלומר,  עצמית.  – הסתמכות  פשוט  אחד 
קוריאני לסמוך על עצמו בלבד. ואכן, בראשית שנות שלטונו 
הישענות  למנוע  במטרה  כבד,  תעשייתי  ליצור  המשק  עבר 
כלכלית על ברית המועצות וסין. בשנים הראשונות של יישום 
שדל  כשהצפון,  בהצלחה,  הוכתרה  אף  היא  האידאולוגיה, 

באדמות פוריות, הוגדר כעשיר יותר מאחיו בדרום.

להאדרת שמו  נוסף  כלי  הפכה  הפרויקט  כמובן שהצלחת 
כלל  את  להזין  סוף הצליח שליט  סוף  של המנהיג המהולל, 
כלל  רעב.  למוכה  שנים  במשך  שנחשב  באזור,  האוכלוסייה 
רפואה. הבתים  ושירותי  חינוך  ביגוד,  דיור,  קיבלו  האזרחים 
כלכלי",  "נס  החשמל.  לרשת  חוברו  והכפרים  בגגות  כוסו 
הגדירו המומחים שביקרו באותה תקופה באזור. אפילו סוכני 
ה-CIA נאלצו להודות בדו"חות המסווגים שמדובר במדינה 

מרשימה. 
כרגיל, מאוחר יותר התברר כי "הנס" היה כל כולו אחיזת 
מפוברקים  סטטיסטיים  נתונים  שכללה  גדולה,  אחת  עיניים 
מסוף  ואכן,  לאימות.  ניתנת  שבלתי  מופרכת  ותעמולה 
הכלכלי  המשטר  בעלת  קוריאה,  דרום  החלה  ה-60  שנות 
קפיטליסטי, לעקוף את אחותה מהצפון בכל פרמטר אפשרי. 
היא  אף  הג'וצה,  אידיאולוגיית  כל  כי  התברר  יותר  מאוחר 
הייתה לא יותר מכסות שקרית, כשלכל אורך השנים הסתמכה 
המדינה המוסגרת על תמיכה כלכלית מברית המועצות ומסין 
ומעולם לא נסמכה על עצמה בלבד, כפי שמחייבת תורתו של 
"המנהיג הדגול", אבל למי זה משנה במדינה בה "הפייק ניוז" 
הומצא, עוד הרבה לפני שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ 

טבע את המונח. 
הוא  קים,  של  האובססיבי  האישיות  פולחן  למרות 
למדינות  שנוגע  במה  הפחות  לכל  דגול,  כמדינאי  התברר 
הקומוניסטיות. הוא הצליח לנצל את המתיחות שנוצרה בין 
רוסיה לסין, שיחק בין שתי המעצמות, שכל אחת תספק לו את 

צרכיה, מבלי להביע התחייבות מפורשת לצד מסוים. 
כה  תקופה  לאורך  במדינתו  לשלוט  קים  של  הצלחתו 
הרצחני  הרומני  הדיקטטור  עבור  למודל  הפכה  אף  ארוכה, 
ניקולאה צ'אושסקו, שלאחר ביקורו במדינה החל לאמץ את 
פולחן האישיות המוגזם של קים. עם זאת, בשונה מהמנהיג 
הרומני שהוצא להורג ב-1991 בעת ששלטונו הופל, קים מת 
לממוצע  ביחס  בהרבה  מבוגר   ,82 בגיל  למדי,  טבעי  באורח 

בקוריאה הצפונית. 

אליל בן אליל

לאחר  ה-70,  בשנות  וכבר  הדיקטטור,  התכונן  למותו  גם 
שחשש כי הוא חולה בסרטן ונותרו לו שנים ספורות בלבד, 
הוא החל לחנוך את בנו וממשיך דרכו, קים ג'ונג איל, להנהגת 
המדינה. בכירים בהנהגה הביעו תחילה הסתייגות מהרעיון, 
השתכנעו  כולם  קים,  של  בידיו  מצויים  שהיו  באמצעים  אך 
שירי  קוריאני  הצפון  לעם  לפמפם  החלה  והתקשורת  ברעיון 

הלל לבנו של המנהיג. 
איל שונו.  ג'ונג  קים  גם העובדות ההיסטוריות על  כרגיל, 
תקופה,  באותה  אביו  שהה  שם  מרוסיה,  שונה  לידתו  מקום 
להר הגעש ָבֶאקדּו, שם על פי המסורת הקוריאנית נולד הגיבו 
למסורת  בהתאם  הרחוק.  בעבר  קוריאה  ממלכת  את  שהקים 
הופיע  לידתו  ערב  כי  נטען בתקשורת במדינה,  המשפחתית, 
בשמיים כוכב זוהר וקשת כפולה נדירה, וסנונית ירדה לשיר 

על "הגנרל שימשול בעולם". 
שמונה  ובגיל  ללכת  ידע  כבר  שבועות  שלושה  "בגיל 
שבועות כבר למד לדבר", סופר בביוגרפיה הרשמית. כמו כן, 
נטען כי בהיותו סטודנט כתב 1,500 ספרים. לפי הוראתו, כך 
נטען, העצים פרחו והשלג נמס, ובביקורו ברצועת הביטחון 
המפורזת שבין שתי הקוריאות, אפף את האזור ערפל מסתורי 

שנועד להגן עליו מפני הצלפים הדרום קוראנים. 
"הדרכתו של קים ז'ונג איל וטוב לבו השופע חום מקדמים 
בצעדי ענק את גידול העזים במדינה ואת ייצור מוצרי החלב", 
נטען בתקשורת הממלכתית לאחר ביקור בחוות עזים במדינה. 

יהפוך  היום  שבבוא  הבן,  סביב  המיתוס  נבנה  אט  אט  וכך 
לשליט רודן ואכזר לא פחות מאביו ואף יעלה עליו. קים הבן 
נודע כבעל קפריזות לא קטנות, כאלה שהשפיעו על כלכלת 
תפוחי  לגידול  מבצע  על  מכריז  היה  אחד  שיום  כך  מדינתו. 
על  מכריז  היה  ולמחרת  במדינה  הרעב  את  שיחסל  אדמה 
מעבר לגידול אורז. כמובן שאיש לא העז לשאול או לפקפק 

בהחלטותיו. 
מה  קולנוע,  קוריאני  הצפון  ה"אל"  אהב  מכל  יותר  אבל 
דרום- קולנוע  שחקנית  און-הי,  צ'וי  של  לחטיפתה  שהוביל 

ביקורה  בעת   1978 בשנת  נחטפה  צ'וי  למדינתו.  קוראנית 
בהונג קונג. בעלה לשעבר, במאי סרטים דרום קוריאני בשם 
שין סאנג הוק, נסע להונג קונג כדי לחקור מה עלה בגורלה. 
לביש מזלו, גורלו היה זהה למדי לרעייתו לשעבר והוא נחטף 
גם כן לקוריאה הצפונית, שם בהוראתו של קים נאלצו השניים 

להינשא שוב. 
שין ניסה לברוח, אך נתפס, נשלח למחנה ל"חינוך מחדש" 
מספר  במעריץ  לפגוש  וזכה  שוחרר  שנים  ארבע  ולאחר 
ולכן  עסוק  "הייתי  המופתע,  לבמאי  שהסביר  שלו,  אחת 
התמהמהתי". בני הזוג נלקחו לסיור פרטי בספריית הסרטים 
של קים זונג איל, שם נחשפו ללמעלה מ-20 אלף סרטים, רובם 
תוצרת הוליווד, אויבתה המושבעת של קוריאה הצפונית. קים 
הקולנוע  באולם  ושוב  שוב  סרטים  באותם  לצפות  נהג  הבן 
שכן  אליו  וצמוד  במיוחד,  ומפואר  נוח  שהיה  שלו,  הפרטי 

מרתף עם אוסף יינות צרפתי יוקרתי במיוחד. 
במדינה  הסרטים  תעשיית  את  להקים  נדרשו  הזוג  בני 
המדינה  את  שהיללו  תעמולה  סרטי  מספר  וייצרו  המוסגרת 
יפני  לסרט  חיקוי  סרט  ייצרו  היתר  בין  ביותר.  "האדירה" 
מגלם  המרכזית  הדמות  כשאת  הבן,  קים  על  במיוחד  אהוב 
שחקן יפני שהובא למדינה תחת הבטחה כי לא יאונה לו כל 
רע, הבטחה שלמרבה הפלא קוימה. בסופו של דבר הצליחו 
בני הזוג לברוח לשגרירות האמריקנית בווינה, בעת שהותם 
בתקשורת  טען  כהרגלו  קים  באוסטריה.  סרטים  בפסטיבל 
של  הביון  שירותי  ידי  על  נחטפו  הם  כי  קוריאנית,  הצפון 

ארה"ב.
עם מותו של האב תפס כצפוי קים הבן את רסן השלטון. 
 – משלו  אידיאולוגיה  הוא  אף  חיבר  החדש  למעמדו  כיאה 
משאבי  כל  שטווה,  האידיאולוגיה  לפי  תחילה".  "הצבא 
במסגרת  הצבא.  לחיזוק  מופנים  להיות  אמורים  המדינה 
וטילים  גרעיני  נשק  תכניתו, החלה המדינה המסוגרת לפתח 
ארוכים טווח. הפניית המשאבים לצבא, הובילה לרעב גדול 
במדינה, שכן באותה עת קרסה ברית המועצות והפסיקה את 

הסיוע. 
בסופו של דבר, במטרה למנוע את פיתוח היכולת הגרעינית 
של  כהונתו  בתקופת  הברית  ארצות  הגיעה  המדינה,  של 
הכורים  את  ישבית  שזה  הבן,  קים  עם  להסכם  קלינטון  ביל 
הגרעינים בתמורה לסיוע כלכלי כזה או אחר. ב-2002 הוציאה 
להפצת  הבינלאומית  מהאמנה  עצמה  את  הצפונית  קוריאה 
נשק גרעיני. למרות ההסכם, שאסר עליה לפתח נשק גרעיני 
עד אז, הצליחה לפתח נשק כזה בזמן קצר. מומחים שניתחו 
את התופעה יטענו כי מדובר היה בהטעיה גסה של הממשל 
האמריקנים  על  יגנו  אחרים  מומחים  מנגד,  הצפון-קוריאני. 
הצפונית  קוריאה  פיתחה  הגרעינית  היכולות  את  כי  ויטענו 
לאחר קריסת המתווה עם ארה"ב בתקופת נשיאותו של בוש 
הבן. בישראל, ינופפו בשתי הגרסאות כשאובמה יבוא לחתום 

על הסכם עם איראן.  
של  מיותרות  מקפריזות  והחשש  הגרעיני  הנשק  פיתוח 
הדיקטטור, הוביל לאספקת מזון מצד סין ואף ארה"ב בדרכים 
הרעב.  בשנות  אותה  להחזיק  שהצליח  מה  למדינה,  עוקפות 
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הגרעינית  יכולתה  את  הצפונית  קוריאה  ספסרה  כן,   כמו 
לכל המרבה במחיר, בין היתר לסוריה, שהקימה כור גרעיני 

שהופצץ בשנת 2007 על ידי ישראל. 
מי שנבחר לרשת את קים הבן, הוא בנו בכורו, קים ג'ונג נאם, 
אך כאמור חינו סר בעת שנסע ליהנות מהחיים הקפיטליסטים 
ביפן. לאחר מכן החלה התקשורת הצפון קוריאנית כהרגלה 
און.  ג'ונג  קים  הוא  הלא  לתפקיד,  שנבחר  הבן  את  להלל 
הוגדרה  האהוב",  למנהיג  ביותר  הנאמנה  המכובדת  "האם 
קו יונג-הי, אמו של קים הנכד בתקשורת המקומית. עם זאת, 
תחילה היה נראה שאחיו הגדול של קים ג'ונג און, קים ג'ונג 
צ'ול, יזכה בתפקיד. צ'ול אף מונה בשנת 2007 לסגן היושב 
ראש של מחלקת ההנהגה של מפלגת הפועלים של קוריאה, 
בקרב  פורש  זה  מינוי  הצפונית.  בקוריאה  השלטת  המפלגה 
מומחים ברחבי העולם כמצביע על כך שהוא יהיה יורשו של 
קים ז'ונג-איל, עד שביוני 2009 פנה קים ז'ונג-איל למפלגה 
השלטת וביקש את אישורה למינוי בנו הצעיר, קים ז'ונג-און, 
כיורשו. המפלגה כמובן, אישרה את בקשתו של המנהיג, וקים 
ג'ונג און, שחונך בצעירותו בפנימייה בשוויץ, נבחר להנהיג. 

שושלת האלילים נמשכת

והביוגרפיה  הלל  שירי  חוברו  המועדף  הבן  מינוי  לרגל 
מאביו  בשונה  חדש.  ב"אל"  מדובר  הרי  ויופתה,  שונתה 
הנכד  קים  שנה,   20 במשך  הבא  הדיקטטור  לתפקיד  שנחנך 
בקרב  חשש  שהעלה  מה  שנתיים,  במשך  רק  לתפקיד  נחנך 
אביו שהנהגת המפלגה תמרוד בו, לצורך כך הצמיד את קים 
קיונג האי, אחותו הבכורה, יחד עם בעלה צ'אנג סונג-טק כך 

שיהפכו חונכיו של השליט הצעיר. 
עם מינויו לתפקיד, בעת הלווייתו ההמונית של אביו, שמת 
בעת נסיעה ברכבת הפרטית שלו, שכן פחד מטיסות, הוכרז 
קים ג'ונג און כשליט החדש. תחילה קיוו במערב שזה יזכור 
את ימי חינוכו בשוויץ ויפתח אט אט את המדינה, ואף נראה 
היה שיש למערב על מה להסתמך. תמונות של המנהיג הצעיר 
החדש בפארקי שעשועים ובפוזות שונות ומשונות, שאביו לא 
היה מעז להצטלם בהן, החלו להתפרסם בתקשורת המדינה 

המסוגרת. 
מאוד  מהר  מידי,  מוקדמות  התקוות  כי  היה  שנראה  אלא 
החל קים הנכד להראות את אופיו הרצחני ויצא לחיסול בקרב 
שדרת הממשל. דודו שהוצמד כחונך שלו - נעצר בעת אסיפת 
המפלגה ששודרה בטלוויזיה הממלכתית. הדוד, ממנו חשש 
והוצא  שחיתות"  ב"פשעי  הואשם  רב,  כוח  צבר  כי  אחיינו 
להורג. בהמשך נטען כי הוא הושלך לכלוב כלבים, אך ככל 
מפחית  שלא  מה  לפרסום,  הובילה  סאטירית  ידיעה  הנראה 
כהוא זה מאופיו הסדיסטי, שכן לא אחת הוא הורה על הוצאה 
על  בהרצאותיו.  נמנמו  או  שפיהקו  ממשל  בכירי  של  להורג 
אחד מאותם בכירים דווח כי הוא הוצא להורג באמצעות ירי 

טיל נגד מטוסים. במקרה זה ככל הנראה הדיווח היה מדויק.
בקידום  והחל  אביו  של  מורשתו  את  המשיך  הנכד  קים 
מואץ של תכניות הגרעין של אביו, למרות האזהרות השונות 
השונים,  הניסיונות  הדרומית.  וקוריאה  הברית  ארצות  של 
שמקפיצים את ארה"ב והאו"ם בכל פעם, נועדו למטרה אחת 
בלבד – סחיטת כסף וסיוע מהמערב. שום מדינה אינה רוצה 
לקיר,  הגב  עם  תהיה  מפותחות  גרעין  יכולות  עם  שמדינה 

במקרה שכזה אין לדעת מה יעולל המנהיג הצעיר המטורף. 
טירופו,  את  הנכד  קים  הוכיח  שעבר  בשבוע  כאמור, 
כשחיסל את אחיו הבכור במלזיה. את הסיבה לאותו חיסול 
מסביר ד"ר אלון לבקוביץ ל'כל ישראל', "חשש של קים ג'ונג 
סין".  בעיני  יסור  וחינו  במידה  לנשיא,  יהפוך  נאם  כי  און, 
לבקוביץ, שנחשב לאחד המומחים הבודדים בישראל לענייני 
מכתב  למרות  נעשה  החיסול  כי  מסביר  המסוגרת,  המדינה 
ואף  השלטון  ברסן  כלל  רוצה  אינו  הוא  כי  לאחיו,  ששלח 

ראיונות בהם הבהיר, כי "יש לכבד את החלטתו של אביו".
כך  כל  לשרוד  מצליחה  ומבודדת  מסוגרת  מדינה  איך 

הרבה שנים ללא כל ניסיון הפיכה?
"יש כאן כמה מרכיבים. הראשון, מרכיב התקשורת, במשך 
בשליטה  צורך  יש  כי  לדורותיה  קים  משפחת  הבינה  שנים 
אבסולוטית על המידע המסופק לאזרחי המדינה, בגלל זה כל 
זוכה  הזו  השליטה  על  לערער  הדרומית  קוריאה  מצד  ניסיון 
הצפונית.  קוריאה  לקריאות מלחמה מצד  ואף  עזה  לביקורת 
בקוריאה  קוריאנים  צפון  פליטים  של  ניסיונות  לדוגמה, 
או  לצפון  מידע  עלוני  עם  הליום  בלוני  לשלוח  הדרומית 
רמקולים בגבול המשותף שמשמיעים מידע ושירים מערבים 
לצפון". בעבר אף דווח, כי קוריאה הצפונית ניסתה להפציץ 
ניר טואלט משומש  והגיבה בבלוני הליום עם  רמקול שכזה 

שנשלח לעבר הדרום. 
"אינדוקטרינציה  לבקוביץ,  ד"ר  ממשיך  שני",  "מרכיב 
מרכיב  צעיר.  מגיל  מלאה  לצייתנות  ח.פ.(  דעות  )הנחלת 

קרי,  ביקרן.  חפץ  שאתה  לאוכלוסיות  לאוכל  דאגה  שלישי, 
מבצעת  בו  שלטוני,  טרור  רביעי,  מימד  והצבא.  המפלגה 
על  לערער  שמעז  מי  לכל  ראשו',  'קפד  הצפונית  קוריאה 

השלטון". 
שלושה  לשרוד  קים  משפחת  מצליחה  כיצד  זאת,  בכל 

דורות בשלטון?
"כדי להיות דיקטטור אתה צריך לדעת לעשות את העבודה 
כמו שצריך. הסבא זכה לנאמנות כמקים המדינה והיו ניסיונות 
לערער על מעמדו, אך אלה הסתיימו בהריגה. בנו, היה פחות 
וכעת  דומים  באמצעים  שליטתו  את  ביסס  הוא  אבל  אהוד, 
נראה שנכדו הולך באותה דרך. המשפחה מבהירה מסר ברור, 
המעמד  את  יש  כן,  כמו  ארוכים'.  לחיים  תזכה  נאמן  'תהיה 
המיתי של המשפחה, כשהמנהיגים הקודמים בשלשלת מתו, 

האזרחים בכו בכי אמיתי, הם חשבו שסוף העולם מגיע. 
המדינה  את  לשמור  סיני  אינטרס  גם  יש  זאת,  "מלבד 
ארצות  שכזו,  קריסה  של  שבמידה  חוששת  היא  במערכת, 
המצב  את  לשמר  דואגת  היא  לכן  גבולה,  על  תהיה  הברית 
קוריאה  הסיני,  הסיוע  ללא  חיץ.  כגבול  קוריאה,  בצפון 

הצפונית הייתה קורסת מזמן".
איך בן אדם שהתחנך במדינה דמוקרטית כמו קים ג'ונג 

און יכול לחזור ולהשליט את מדיניות הטרור בארצו?
"בשאר אל-אסד למד רפואת שנים בלונדון, בנו של קדאפי 
את  שראו  שאנשים  הייתה  ההנחה  בלונדון.  דוקטורט  עשה 
המערב, יביאו את האור לאותן מדינות. הבעיה היא שכשאתה 
חוזר לאותה מדינה, אתה מבין מהר מאוד, שאם תהיה רכרוכי, 
אין לך סיכוי לשרוד. לא לחינם הצמיד האב לקים ג'ונג און 
אנשים שיבהירו לו, שלא יהיה רכרוכי. אותם אנשים, נרצחו 

בהמשך על ידי ג'ונג און שלמד את המסר היטב".
החשש של העולם מיכולות הגרעין של קוריאה הצפונית 

מוצדק? 
הוא  קוריאני  כאן כמה בעיות. מבחינת הצבא הצפון  "יש 
יפתחו  והם  שבמידה  היא  הערכה  אך  הפסקה,  בלי  מאיים 
כי כל הרווח של  נראה,  יכריזו על קיצם. לכן  במלחמה, הם 
קוריאה הצפונית הוא מאיומים, אך החשש הוא מאי-הבנה. 
נניח, שאיום יתפרש בצורה אחרת או שטיל ניסוי ישוגר ויפגע 
במטרה לא נכונה, מה שעשוי להוביל למלחמה. בעיה נוספת, 
הצפון-קוריאנים מוכנים למכור את היכולות שלהם, שזה יוצר 
בפיתוח  ולאיראן  לסוריה  סייעו  הם  לדוגמה,  למערב.  בעיה 
בסוריה  שהופצץ  כור  אותו  זכור  שלהן.  הגרעיניות  היכולות 
בעולם  היחידה  המדינה  הצפונית,  קוריאה  מצד  לגינוי  וזכה 

שגינתה את ישראל, בבחינת על ראש הגנב בוער הכובע".
הצפונית,  לקוריאה  ישראל  בין  הדיברות  ניסיונות של  היו 
בתמורה  התיכון  במזרח  למדינות  נשק  למכור  שתפסיק 

להטבות כאלה ואחרות?
"בהחלט. בשנות ה-90 ארה"ב הייתה מוטרדת מהיכולות 
הייתה  מנגד  ישראל  מפתחת,  הצפונית  שקוריאה  הגרעיניות 
מוטרדת מהטילים הבליסטיים שהיא מוכרת למדינות האזור. 
קשר  מאיש  הודעה  קיבל  בנצור,  איתן  החוץ  משרד  מנכ"ל 
במדינה כי היא זקוקה למטבע חוץ, וכי היא מוכנה להפסיק 
את מכירת הנשק בתמורה לפיתוח מכרות זהב במדינה על ידי 

ישראל, דבר שיהווה תחליף ליצוא הטילים. 
היתכנות  את  לבחון  משלחות  שתי  אז  שלחו  "בישראל 
נוספת  ומשלחת  בנצור  של  בראשותו  משלחת  הקשרים, 
מטעם  החוץ  קשרי  על  האחראי  הלוי,  אפרים  של  בראשותו 
בנצור  שונות,  הגיעו לשתי מסקנות  המוסד. שתי המשלחות 
כי  טענה,  המוסד  משלחת  ואילו  היתכנות  לכך  יש  כי  טען 
הצפון קוריאנים יאחזו בחבל משני צדיו, גם ייהנו מהמכרות 
בכל  גרעיני.  נשק  באספקת  ימשיכו  וגם  תפתח  שישראל 
מקרה, האמריקנים שמעו על הגישושים והורו לישראל לצאת 

מהזירה הצפון קוראנית. 
"כיום, אין יחסים רשמיים, אך קוריאה הצפונית מאפשרת 
לישראלים לבוא לבקר במדינה. המטרה היא כסף זר שיבוזבז 
האמת.  את  יראו  התיירים  כביכול  השנייה,  המטרה  במדינה. 
למרות שאנשים רבים כבר ניצלו את ההזדמנות, משרד החוץ 
כבר  היו  בלבד,  אחריותו  על  זה  לשם  שנוסע  מי  כי  הבהיר 

תיירים שהואשמו בריגול ונשלחו למחנות חינוך מחדש". 
אתה עצמך ביקרת שם?

"בעבר שלחתי בקשה לויזה, אך סורבתי. כיום, אני מתלבט 
אם זה חכם, אחרי שכתבתי ספר על המדינה".
ניתן להעריך מתי קוריאה הצפונית תקרוס?

נתנו  "לפני כמה שנים מומחי ה-CIA לקוריאה הצפונית 
והיא לא קרסה.  הערכה מתי היא תקרוס, התאריך כבר עבר 
קריסתה  בעד  לא  הדרומית  קוריאה  גם  להעריך.  שקשה  כך 
כעת. לאור האיחוד של גרמניה והעלויות הכלכליות הגדולות 
שזה דרש, חוששים בקוריאה הדרומית כי איחוד שכזה בקרוב 
האוכלוסייה  יחס  השוואה,  לשם  המדינה.  לקריסת  יוביל 
כל  על  אחד  גרמני  מזרח  אזרח  היה  האיחוד  בעת  בגרמניה 

ארבעה אזרחים מערב גרמנים. במקרה הקוריאני על כל שני 

דרום קוריאנים יש אזרח צפון קוריאני. לכן נראה שגם דרום 

קוריאה לא תפתח במלחמה יזומה מצידה. מה שכן, אין לדעת 

אם מחר בבוקר קים ג'ונג און ימות מוות טבעי או שלא ולמה 

זה יוביל".

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

15 דברים שלא ידעתם על צפון קוריאה

1. מעל הזמן: השנה בקוריאה הצפונית היא 105 
ולא 2017, בשל שימוש בלוח שנה המבוסס על שנת 

לידתו של מייסד המדינה, קים איל סונג.
אינו הנשיא בפועל,  און  ג'ונג  קים  נשיא:  2. בלי 
אלא רק מחזיק בתפקיד "מזכיר ראשון של מפלגת 
הפועלים של קוריאה". תואר הנשיא הוצא משימוש 
מייסד המדינה,  סונג,  איל  קים  זכה  אז  בשנת 1998 

לתואר "הנשיא הנצחי" של המדינה.
העובדים  לעולם:  מסתיים  לא  העבודה  שבוע   .3
של  השביעי  ביום  חופשי  ליום  רשמי  באופן  זוכים 
ליום  החופשי"  "מרצונם  באים  כולם  אך  השבוע, 

התנדבות בעבודה.
מקומות  אלף   114 בעולם:  הגדול  האצטדיון   .4
במאי"  "האחד  אצטדיון  את  המרכיבים  הישיבה 
בפיונגיאנג הבירה מעניקים לו את התואר – "הגדול 
נערכים משחקי ספורט, מצעדי  בעולם". באצטדיון 

ראווה ואף הוצאות להורג. 
החל  ריוגיונג  מלון  בעולם:   הגבוה  המלון   .5
ויועד   ,1987 בשנת  עוד  פיונגיאנג  בבירה  להיבנות 
להיות המלון הגבוה בעולם, אך בנייתו נעצרה בשל 

קשיים תקציבים.
6. עיר רפאים: בסמוך לגבול עם הדרום, הקימה 
דונג". העיירה  קוריאה הצפונית את העיירה "קיונג 
נראית מערבית ביותר ונועדה להציג את ה"עליונות 
הטכנולוגית של הצפון על הדרום". למרות שהעיירה 
לא משמשת אף אחד, האורות בבתים נדלקים באותה 
שעה כל ערב ומכניות מדמות תנועה ערה בכבישיה.

נערכות  שנים  חמש  בכל  פופולרי:  מנהיג   .7
בחירות במדינה והאזרחים חייבים להשתתף על פי 
חוק. המנהיג הנבחר זוכה "למרבה הפלא" ל-100% 

מהקולות, שכן הוא המתמודד היחיד. 
8. ימותו אבות על בנים: כשאדם נתפס במחשבת 
דורות  שלוש  נשלחים  השלטון,  כנגד  "כפירה" 

למחנה "חינוך מחדש" – הוריו, בן זוגו וילדיו. 
החובה  גיוס  בעולם:  בגודלו  הרביעי  הצבא   .9
ואורך השירות, 10 שנים, הופכים את הצבא הצפון 
מיליון   1.2 עם  בעולם,  בגודלו  לרביעי  קוריאני 

חיילים ו-8 מיליון חיילים זמינים למילואים. 
10. דמוקרטיה במיטבה: בחוקה הצפון קוריאנית 
חופש  ביטוי,  חופש  לאזרחים  "מובטח  נכתב: 

עיתונות, חופש התאגדות וחופש למחות".
11. זכויות אדם: קוריאה הצפונית נחשבת על פי 
ארגוני זכויות האדם, כמדינה המפרה ביותר באופן 
שיטתי זכויות אדם. על פי הערכות, כמאה אלף בני 

אדם שוהים במחנות ל"חינוך מחדש".
12. הוא יכול: קים ג'ונג און מאוד אוהב כדורסל, 
כי כל סל שיקלע בשלוש  מה שהוביל אותו לקבוע 
נקודות   8 שווה  יהיה  המשחק  של  האחרונות  דקות 
נקודות   3 שווה  תהיה  ברשת  הכדור  הטבעת  וכי 

במקום 2. 
13: מחוקק בחסד: לא רק את חוקי הכדורסל הוא 
שינה, אלא אף חוקק כי הנשק הגרעיני של המדינה 
הוא חוקי. כמו כן, חוקק כי  המוזוליאום בו חנוטות 
גופותיהם של הסב והאב נחשב מעתה כמרכז האומה 

הקוריאנית כולה.  
14. להציל את המנהיג: המדינה מחזיקה בונקרים 
מיוחדים שנועדו לאחסון פסלי אביו וסביו של קים 
טבוע  אף  האישיות  פולחן  מלחמה.  בעת  און  ג'ונג 
בתים  שריפות  של  במקרים  שתועדו  באזרחים, 

מצילים את תמונות המנהיגים מכל רכושם. 
15. המנהיג חייב לצאת נאה: אין לקפל את דף   
אסור  כן,  כמו  המנהיג.  תמונת  מופיעה  בו  העיתון 
לצלם את פסלי המנהגים מהצד או מאחור, אלא רק 
מהחזית ורק בתנאי שכל הפסל יכנס לתוך התמונה. 
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אימת

    
ימי הפורים 

הקרבים טומנים בחובם, 
לצד השמחה, גם סכנות 

  מנפצים וצעצועים מסוכנים
בראיון ל'כל ישראל' מספר סגן 

רמ"ח חבלה במשטרה, כיצד מיוצרים 
הנפצים ומהן בדיוק הסכנות  נתוני 

ארגון 'בטרם': הסכנה להיפגע 
  בפורים היא פי 18 מכל השנה

וגם: הפירוט המלא – במה 
אסור לגעת ומה מותר

שמעון ליברטי
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מי הפורים קרבים, ולצד השמחה הממלאת את 
ומסתובבים  יש מי שנכנסים למגננה  הרחובות, 
בהלה  או  לפגיעה  מחשש  בזהירות  ברחובות 

מקולות הנפצים. 
כל  עדיין  אך  ומפורסמת,  ידועה  הנפצים  סכנת 
הנפץ  וקולות  רבים,  וילדים  אנשים  מהם  נפגעים  שנה 
תמימים.  תושבים  של  שלוותם  את  להחריד  ממשיכים 

מחוץ יתפוצצו נפצים ובחדרים אימה. 
שהם  כפי  מסוכנים",  "צעצועים  או  בנפצים,  הסכנה 
מוגדרים בלשון החוק, מתחלקת לכמה סכנות. ראשית, 
דבר,  לכל  נפץ  חומר  למעשה  שהוא  מהנפץ  הפציעה 
שנית זו סכנת הכוויות, ושלישית ואולי הכי בעייתית, זו 

סכנת הבהלה הפוגעת בילדים ובמבוגרים כאחד. 
עבירה  היא  ומכירתם  הנפצים  החזקת  לזה,  בנוסף 
את  זו  בתקופה  בפרט  מתגברת  והמשטרה  פלילית, 

האכיפה. 
אלמליח  מרקו  עם  שוחחנו  הפורים  ימי  לקראת 
כיצד  להבין  בכדי  ישראל,  במשטרת  חבלה  רמ"ח  סגן 

מיוצרים הנפצים ומה בדיוק סכנתם. 
אומר  בסין",  מיוצרים  הנפצים  של  ככולם  "רובם 
אלמליח. "יש הרבה מאוד סוגים מחזיזונים קטנים, וכל 
מועפות,  רקטות  שונים,  אפקטים  שיוצרים  דברים  מיני 
שרקנים, כל הפריטים הללו, 95% מהם אסורים בייבוא 
ושימוש.  מי שאחראי לאכוף את זה זה משרד הכלכלה". 
הזיקוקים,  זה  לשימוש  מותרים  שכן  "הפריטים 
למשל,  יומולדת  עוגות  על  ששמים  הקטנות  האבוקות 
שאפשר לקנות בסופר, זה דברים שכן מותרים לשימוש". 
מכילים  "הם  האסורים:  הנפצים  על  מפרט  אלמליח 
נקרא  שזה  כפי  רועמת",  "תערובות  של  גרמים  מספר 
בשפה המקצועית. זה חומר שהוא מאוד אנרגטי וברגע 
שמקרבים את זה לאש, נגרמת התפוצצות. זה תערובות 
של  מתערובת  מורכב  אלא  אחד,  חומר  רק  לא  זה  נפץ, 
הרבה חומרים, שחלקם הם חומרי נפץ בהגדרתם בחוק. 
למשל  שלהם.  הכח  מעוצמת  נגרם  שלהם  "האפקט 
אם יש לי חזיזון שאני מדליק אותו, הוא מתחיל לבעור 
ומפרק  מתפוצץ  הפריט,  של  המעטפת  על  מתגבר  וכך 
את האריזה של הקרטון. הנפצים מיוצרים משכבות של 
את  מבקע  הנפץ  שחומר  וברגע  קרטון, 

המעטפת זה מה שיוצר את קול הנפץ". 
מייצרים נפצים כאלה בארץ?

אין  בארץ,  פה  זה  את  מייצרים  "לא 
דברים  כאלה  גם  בארץ.  זה  של  תעשיה 
דברים  זה  ושם  פה  תופסים  שאנחנו 
שיצרו  לא  האלה,  בחומרים  שמקורם 
היה  שבעבר  להגיד  אפשר  פה.  אותם 
שהוציאו  אנשים  מיני  כל  של  ניסיון 
חומרים  להרכיב  מהאינטרנט  הדרכות 

כאלה, אבל זה לא מצוי". 

איך בכל זאת זה 
מוברח לארץ?

של  רצון  "כשיש 
מישהו לעשות כסף 
מהיר וגדול, אז הוא 
מבריח  הרבה מאוד 
כאלה,  פריטים 
קטנים  שהם  בגלל 
להבריח  אפשר 
כאלה,  אלפים 
בתוך כמה קרטונים 

מוסווים". 
הסכנות  מה 
בד"כ  שנגרמות 

מהנפצים? 
סוגי  כמה  "ישנם 
מפרט  סכנות", 

כוויה  של  סכנה  זה  אז  בוערים,  הם  "ראשית  אלמליח. 
מהבעירה". 

"יש פריטים מסוכנים יותר, שהם גם מתפוצצים. ברגע 
שזה מתפוצץ, ילד שמחזיק נפץ ביד ולא מספיק להשליך 
אותו, אז זה קורע לו את הרקמות של היד. זה יכול להיות 
גם שבר בעצמות, או רסיס שעף למקומות רגישים, כמו 

העין וכדומה". 
"גרם או שתיים של החומר נפץ שנמצא בנפץ, שהוא 
האצבע.  את  לך  להעיף  יכול  הוא  באצבע  לך  מתפוצץ 
זה  אז  מקרים,  הרבה  והיו  הכיס,  בתוך  מתפוצץ  זה  אם 
יכול לגרום לקריעת המכנס וכוויה על העור, או לגרום 
להעיף  שיכול  ברמה  לא  זה  פתוח.  פצע  של  לפציעה 

אברים, אבל ברמה של פציעה, וכוויות". 
יש סכנה שנפצים יתפוצצו מחום או מלחץ?

"יש נפצים שיש להם ראשי הדלקה, לנפצים כאלה לא 
יעזור חיכוך, צריך אש גלויה, ורק אז הפתיל ניצת. ויש 
ידי  חיכוך. שעל  ראש  נקרא  זה  גפרור,  כמו  כאלה שזה 
חיכוך של הפריט שאתה יוצר על הקיר או הרצפה, נוצר 
חיכוך, זה דבר שגם אם תדרוך עליו יכול להתפוצץ, אבל 

ב-99% מהנפצים זה נדלק רק על ידי אש גלויה". 
אם אני נתקל בנפץ כזה, איך אני יכול לנטרל אותו 

בכדי שלא יהווה סכנה?
"הדרך הכי טובה לנטרל את זה, כדי שהילד לא יוכל 
שאמרנו  במיםכפי  הנפץ  את  לטבול  זה  בו,  להשתמש 
הנפצים עשויים מקרטון ונייר, אבל בחלק מהמקרים זה 
לא יעזור, בנפצים הגדולים יותר, כי יש מעטפת עבה של 
קרטון, והמים מרטיבים רק את השכבה החיצונית, וצריך 

להתגבר על שיכבה עבה". 
אז מה הפתרון לנפצים מהסוג הזה?

משטרה  לתחנת  זה  את  להביא  צריך  פתרון,  "אין 
יעזור.  לא  זה  לפח  זה  את  לזרוק  זה.  את  ננטרל  ואנחנו 
משמידים  אנחנו 
בפיצוץ  הנפצים  את 

האלה,  החומרים  של  גדולה  כמות  לוקחים  מבוקר, 
וחופרים בור ועושים פיצוץ מבוקר או שריפה מבוקרת". 
גורמי  ידי  על  מוברחים  הנפצים  אם  יודעים  אתם 

פשע, או שגם סתם אנשים מבריחים וסוחרים בזה?
לא  אני  מבריח,  בדיוק  מי  לך  להגיד  יודע  לא  "אני 
חושב שנעשה פילוח, זה יכול להיות סתם אדם מהישוב 

שמביא צעצועים ורוצה לעשות עוד קצת כסף". 
דיברנו על נפצים, אבל גם בזיקוקים יש סכנות...

שאנחנו  בגודל,  קטנים  מאוד  הם  שדיברנו  "הנפצים 
ויש  ס"מ,   2 של  בקוטר  מתחיל  זה  לזיקוקים,  עוברים 
כאלה עם הרבה מאוד חומר בתוך הזיקוק, כלומר בגלל 
הגודל הסכנה היא לאין ערוך יותר גדולה. זה אותם סוגים 
של חומרי נפץ, רק תכפיל את הכמות, מגרמים בודדים 
בפריט  גרמים  עשרות  קטנים,  במוצרים  נפץ  חומרי  של 
גדול ומאות גרמים בזיקוקים הגדולים שיורים באירועים 
מאוד  לנזק  לגרום  יכול  שמתפוצץ  כזה  פריט  גדולים. 
מאוד משמעותי ובסדרי גודל יותר משמעותיים מאביזר 

קטן, בגלל כמות חומרי הנפץ והאפקט. 
"תחשוב שאם אתה לוקח זיקוק לעוגה, שמכיל מספר 
של  בגודל  להבה  יוצר  הוא  חומר,  של  בודדים  גרמים 
של  להבה  שיוצר  דבר  זה  הגדולים,   והזיקוקים  מטר, 
גדולה".  יותר  הרבה  ובעוצמה  מטרים  שלושה  שתים 
שנים,  כמה  לפני  שהתרחש  מקרה  על  מספר  אלמליח 
כשזיקוק גדול, עף לכיוון של רכב מסחרי ו"פשוט פירק 
את  קובעים  הם  והגודל  החומר  כמות  לחתיכות.  אותו 

רמת הסיכון", הוא מסכם. 
סכנות  ישנם  לשימוש,  שמותרים  במוצרים  גם 

בשימושים מסוימים?
של  השימוש  של  ההוראות  על  לשמור  מאוד  "חשוב 
שימוש  הוראות  עם  חוק  פי  על  מגיע  הפריט  הפריט, 
כל  אז  פיקות,  לאקדח  מיועדות  הפיקות  אם  ואזהרה. 
לא  כמובן  מסוכן.  זה  פיקות  באקדח  אחר שלא  שימוש 
לנסות להדליק אותם, ולקרב למקור אש וחום ולהשתמש 

י
המשטרה מציגה: כך נראית פגיעת נפץ
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תחפושת מסוכנת

הכירו: צעצועים מסוכנים

סכנה נוספת שנשקפת בימי הפורים בעיקר לילדים, 
נוגעת למנהג התחפושות. 

מיצרנים  וזולות  רבות  תחפושות  נפוצות  בשוק 
עלומי שם, שאינן עומדות בתו התקן הרשמי ועלולות 
לייצר  יכולה  תקן,  תו  ללא  תחפושת  לאסון.  לגרום 
דליקים,  כוויה במקרה של חומרים  סכנת חנק, סכנת 

ופגיעות נוספות. גם המסכות עלולות לגרום לנזק. 
לשים  יש  כי  אומרים  ו'בטרם'  הכלכלה  במשרד 
ומסומנת  התקנים  מכון  ידי  על  המאושרת  תחפושת 
כחוק: בתווית הצמודה יש לרכוש תחפושת ולודא כי 
קיימות  וכן  והיבואן,  היצרן  פרטי  גביה  על  מופיעים 
הלשון:  בזו  ברור  באופן  בעברית  אזהרה  הוראות 
מאש.  הרחק   .562 הישראלי  לתקן  בהתאם  "נבדק 
וכמובן  אלה  הוראות  אש".  חסינות  מבטלת  כביסה 
קיומן, מאפשר לבישת התחפושת בבטחה במהלך ימי 

הפורים.
להשתמש  אין  בבית:  תחפושות  מכינים  כאשר 
בשרוכים  ונוצות,  גפן  צמר  כגון  דליקים  בחומרים 
הצוואר,  סביב  להיכרך  העלולים  ארוכים  ובחוטים 
שאינן  וכאלה  הראיה  שדה  את  המגבילות  ובמסכות 

מתאימות לילדים.
גם במשלוחי המנות צריך להיזהר. במשלוח מנות 
מאכלים  לשים  אין  שנים,   4 גיל  עד  לילדים  המיועד 
סוכריות,  ביניהם:  לחנק,  להם  לגרום  העלולים 
5 אין לשים אוזני  מסטיקים עגולים, ולילדים עד גיל 

המן במילוי אגוזים, בוטנים או שקדים.

אימת

לפי ההוראות והאזהרות". 
עכשיו אתם תופסים ילד עם כמה נפצים, מה עושים לו?

הם  הפריטים,  את  מחרימים  זה  בפועל  שעושים  "מה 
מסוכנים. ולילד עצמו לא עושים כלום, כי הוא קטין, מערבים 
בעזרת  להגיע  ומנסים  אותו  ומזהירים  בעניין  ההורים  את 

הילד לסוחר שמכר את זה".
גרברצ'יק  שבתי  והחרדי,  הדתי  למגזר  המשטרה  דובר 
נקרא  זה  בחוק  צעצועים,  לא  שאלו  לומר  "צריך  מוסיף: 
"צעצועים מסוכנים", אבל זה לא צעצוע, זה דברים מסוכנים 
לפני  של  בתקופה  ובעיקר  מחרימים  שנה  כל  אנחנו  מאוד. 
פורים עשרות אלפים של נפצים ודברים שמסכנים חיים. כל 
הנושא של כתבי אישום זה בסמכות משרד הכלכלה, לפקחים 
שלהם שמסתובבים עם המשטרה, יש סמכויות אכיפה ואני 

יודע שהם מגישים כתבי אישום". 
לא  הוא  פה,  הסיפור  לא  הוא  "הילד  מדגיש:  גרברצ'יק 
עובד כדי לקנות את זה, הם מקבלים מההורים כסף, וההורים 
נפשות  סכנת  שזו  לזכור  צריך  הסיכונים.  את  לדעת  צריכים 
וגם עבירה פלילית וכל שנה אנחנו מחרימים סחורה במאות 

אלפי שקלים".  

האסור והמותר
כאמור, ישנם כמה חוקים ותקנות האוכפים את השימוש 
והמכירה של הצעצועים המסוכנים, ומי שאחראי על אכיפת 

החוק בנושא הזה הוא משרד הכלכלה. 
היתר  בין  נכתב  המסוכנים  הצעצועים  על  הפיקוח  בחוק 
ופיקוח  אכיפה  לאפשר  מטרתה  האמורה,  החוק  "הצעת  כי 
עסק,  לצורכי  מסוכנים  בצעצועים  לפעולות שנעשות  בנוגע 
ובין השאר גם מכירתם לילדים. בשנים האחרונות יש שימוש 
מוגבר בצעצועים מסוכנים בידי ילדים, בעיקר בתקופות של 
יש  גופני.  בנזק  מסתיים  שלעתים  שימוש  וחגים,  מועדים 
בקביעת ההסדר המוצע כדי להגביר את ההגנה על שלומם, 
באמצעות  וזאת  ילדים,  של  בטיחותם  ועל  בריאותם  על 
פעולות  ביצוע  על  הגבלות  של  ראשית  בחקיקה  הסדרה 
בדבר  הוראות  קביעת  וכן  מסוכנים  בצעצועים  עסק  לצורכי 
את  לצמצם  שמטרתן  כאמור,  ההסדר  של  ואכיפה  פיקוח 
הפעולות המבוצעות לצורכי עסק בצעצועים מסוכנים. יישום 
לילדים  יקטין את הזמינות של צעצועים מסוכנים  זו  מטרה 

ובכך יקטין את הסכנה שבחשיפת ילדים לשימוש בהם". 
צעצועים מסוכנים על פי החוק, כפי שנקבע על ידי הוועדה 
הבינ-משרדית לצעצועים מסוכנים הם: כלי נשק – חיקוים 
גז, קנה נשיפה היורה  של כלי נשק אמיתיים לרבות אקדחי 
)רוגטקות(,  יד  מקלעות  וחיצים,  קשתות  וחיצים,  מחטים 
אקדחי הזנקה, תרסיסי שלג מסוגים שונים - אסורים למכירה 
אבוקות  כולל  סוג  מכל  עשן  ואבוקות  כדורים  לילדים, 
לחרום(,   בספינות  נעשה  )שהשימוש  ים  יורדי  של  הצלה 
סוג  מכל  כוורות  זיקוקים,  שרקנים  טילים,  נפצים,  חזיזים, 
שמתעופפים ו/או נייחים, תרסיסי סירחון, תרסיס דמוי צואה, 
כל חפץ או פריט המכיל אבקת שריפה שחורה או חומר נפץ 
אחר; צעצועים מסוכנים המעבירים שוק זרם חשמלי עלולים 
לייזר  סמני  ו  הציבור  בבריאות  לפגוע  עלולים  וכן  להבהיל 

מקטגוריה 3 ו-4 .  

גם דברים שמותרים בשימוש, בכפוף להוראות,  יש  אבל 
שאינם  נשיפה  קנה  בפורים.  גם  לחגוג  תוכלו  ואיתם 
משמשים לירי  מחטים או חצים, קנה המכיל קונפטי הפועל 
וקונפטי  נייר  סרטי  הפולטים  שמפניה  בקבוקי  אויר,  בלחץ 
,קפצונים)פיקות( מנייר או מפלסטיק – לאקדחים המסומנים 
כדין לרבות הוראות אזהרה, חזיז "שום" מוטח בקרקע, זיקוק 
ס"מ,   18 גובה  ס"מ   2.5 בסיס  קוטר  עד  הולדת  ליום  דינור 
זיק וק מוחזק ביד הפולט ניצוצות קוטר 3 מ"מ אורך חומר 
פעיל 8 ס"מ, תרסיסי שלג באירוסולים מיועדים רק לבגירים 
כאשר יש סימון בהתאם לתקן, אקדחי קפצונים שהקנה חסום 
הקשה  כדורי  התקינה,  מכון  באישור  צבעוני)אדום(  בפקק 
צבעוניים,  סמני לייזר מקטגוריה 1 ו-2 באישור מכון התקנים 

כולל סימון מתאים )אזהרה בצבע צהוב( . 

הסכנה לפגיעה בפורים פי 18
נתוני  את  המציג  מיוחד,  מחקר  ערכו  'בטרם'  בארגון 
מצעצועים  שנפגעו   0-17 בגילאי  ילדים  של  ההיפגעות 
למלר"ד  פניות  תיעוד  על  מתבססים,  הנתונים  מסוכנים. 
גליל  סורוקה,  שניידר,  רמב"ם,  וולפסון,  חולים:  בתי  מ-10 
הישועה  מעייני  לניאדו,  קפלן,  )האנגלי(,  הסקוטי  מערבי, 
'תיעוד  מאגר  על  וכן   .2010-9.2015 בשנים:  הרופא.  ואסף 

היפגעויות מהתקשורת', בשנים: 2008-2015. 
מהממצאים עולה כי קרוב ל-90% מההיפגעויות של ילדים 
במעורבות  הינם  ותחפושות  מסוכנים  מצעצועים  נוער  ובני 
הפציעות  צעצוע.  אקדחי  או  נפצים  חזיזים,  זיקוקים, 

השכיחות ביותר הם: כוויה, חתך, דקירה, מכה וחבלה.
עוד עולה כי שיעור הבנים שנפגעים מצעצועים מסוכנים 
המועדות  הגיל  קבוצות  הבנות.  משיעור   9 פי  כמעט  גבוה 
10-14.יש  ו-   5-9 הן  מסוכנים  מצעצועים  להיפגעות  יותר 

לציין כי רוב הילדים הנפגעים הם מהמגזר הערבי.
הבית,  וחצר  בית  הינו  ביותר  השכיח  ההיפגעות  מקום 
מסוכנים  מצעצועים  מההיפגעויות  כ-47%  מתרחשות  בו 
בו  הציבורי,  המרחב  הינו  בשכיחותו  שני  ותחפושות. 

מתרחשות כ-29% מההיפגעויות.
כי  עולה  מהנתונים  מסוכנים.  יותר  אכן  הם  הפורים  ימי 
ל-'נפצים' ישנה התרומה הגדולה ביותר לבולטות הסיכונית 
של חג פורים, כך שהסיכון להיפגע מנפצים בתקופת פורים 
בתקופת  מנפצים שלא  להיפגע  מהסיכון  לערך   18 פי  גבוה 
לבולטות  הם  גם  תורמים  צעצוע  ואקדחי  זיקוקים  פורים. 
זיקוקים  במעורבות  להיפגע  הסיכון  בפורים.  הסיכונית 
בתקופת פורים גבוה פי 5 מהסיכון המקביל בתקופה שאינה 
פורים, ואילו הסיכון להיפגע במעורבות אקדח צעצוע גבוה 

פי 3 בפורים.
'בטרם'.  מומחי  אומרים  לנפץ",  פצצה  בין  הבדל  "אין 
מסוכנת  מבוקרת,  בלתי  להתפוצצות  מועדים  "נפצים 

ופוגענית". 
ילדים  נפגעים  שנה  מדי  כי  ומזהירים  מזכירים  בארגון 
ומבוגרים כתוצאה משימוש בנפצים. חלק מן הילדים נפגעים 
כוויות  רח"ל בצורה קשה המגיעה עד כדי קטיעת אצבעות 

קשות, פגיעה בעיניים ואפילו עיוורון. 

"אנו קוראים בזה להורים ולמחנכים להפעיל את סמכותם 
בנפצים  כלל  יגעו  לבל  וחניכיהם,  ילדיהם  על  ואחריותם 
המסוכנים". בארגון מדגישים כי חומרת הנושא וההתייחסות 
הראויה לפעילות המסוכנת – תוכל למזער ובמקרים רבים אף 

לבער כליל את התופעה החמורה.
בטוח  לשימוש  הכללים  את  מפרסמים  'בטרם'  בארגון 

בצעצועי הפורים ללא סכנה.    
כחוק  בסימון  חייב  ובמכירה  בשיווק  המותר  צעצוע  כל 
עם הוראות אזהרה בעברית ובצורה ברורה: שם היבואן, שם 

היצרן, כתובת ברורה, אופן השימוש והגבלות גיל. 
דינור,  זיקוקי  נפץ,  כדורי  טילים,  בחזיזים,  משחקים  לא 
נשק  לכלי  הדומים  ורובים  אקדחים  רוגטקות,  כוורות, 

אמיתיים
קפצונים משאירים תמיד באריזתם המקורית או בתיק ולא 

בכיס המכנסיים. הם עלולים להתפוצץ מהחיכוך
לא מכוונים צעצועים מסוכנים לאזור הפנים ומפעילים רק 

במקומות פתוחים
מוצר שנרכש אצל רוכל/סוחר בדוכן ברחוב שאינו מוכר, 

מסוכן ואין להשתמש בו. 
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במקום ₪11,900 רק-4,990 ₪ במקום ₪9,140 רק-3,490 ₪ במקום ₪5,500 רק- 1,900 ₪ במקום ₪4,490 רק- 1,990 ₪

ספה פינתית
עור+ראשי מתכווננים

רגלי ניקל 

ספה 3 מושבים
 100% עור מכל הכיוונים,

 מיוצר באיטליה

כורסת עור
בשילוב עץ מלא

בסגנון עתיק

ספה 3 מושבים
נפתח ל-2 ריקליינרים

נח במיוחד

 במקום ₪3,950 רק- 1,490 ₪ במקום ₪14,700 רק- 4,990 ₪ במקום ₪6,400 רק- 2,990 ₪ במקום ₪5,850 רק- 1,990 ₪

ספה דו מושבי
עור+רגלי ניקל
כריות נשלפות

מערכת ישיבה 3+2
 100% עור מכל הכיוונים

מיוצר באיטליה

ספה + מיטת הירייזר
חזק במיוחד

10 שנות אחריות על הבסיס

ספה דו מושבי
 100% עור מכל הכיוונים

מיוצר באיטליה

בני ברק: יואל 3   (פינ˙ רח‘ ‰˘לו˘‰) ‡‘-‰‘ 10:30-22:30 רˆוף, יום ‚‘ ‡ח‰"ˆ 
23:00 ע„  ‰˘ב˙  יˆי‡˙  ‡חרי  מ˘ע‰  פ˙וח  חדש!   15:00-19:00 בין  ס‚ור 

לקראת קולקציית פסח החדשה!

מחסלים תצוגה בסניף ב“ב.

עם פגמים קלים, בשיטת שלם וקח, כל הקודם זוכה!
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

 מים קטנים:
וודקה הוא משקה חריף חסר צבע ממשפחת 

המשקאות הלבנים, המופק באמצעות 
התססה וזיקוק של דגנים, תפוחי אדמה, 

וכדומה. וודקה מורכבת משני מילים 
רוסיות: וודה = מים.

קה =קטן. דהיינו “מים קטנים” 

עמילן / סוכר:
חומר הגלם לייצור הוודקה עשוי להיות מכל 
דבר המכיל עמילן / סוכר. שכן בכדי להפוך 
במזון  צורך  יש  לאלכוהול  הגלם  חומר  את 
יאכלו  אותו  אשר  הסוכר  שהוא  לשמרים, 

השמרים ויהפכו לאלכוהול.

חומרי הגלם:
הרוסים  שוות:  נולדו  הוודקות  כל  לא 
ושעורה,  מחיטה  אותן  מייצרים  והשוודים 
והצרפתים  ושיפון  אדמה  מתפוחי  הפולנים 
מתבואה  היתר  בין  מופקת  הוודקה  מענבים 
/ דגנים, כמו חיטה, שעורה, שיפון, סורגום, 
המופקות  וודקות  ישנם  ועוד.  אורז  תירס, 
סויה,  סוכר,  סלק,  מולסה,  אדמה,  מתפוחי 
ייצור  של  לוואי  כתוצר  או  וכדומה.  ענבים, 
אף  ולפעמים  גבינה.  מי  לאפייה,  שמרים 
מתוצרי לוואי של זיקוק נפט. בחלק ממדינות 
אירופה כמו פולין המרכזית ובשאר מדינות 
“חגורת הוודקה” מתעקשים כי וודקה תיוצר 
רק מדגנים, תפוחי אדמה, סלק סוכר ומולסה.

 
חגורת הוודקה:

נהוג לחלק את אירופה לשלוש חגורות 
אלכוהול – חגורת היין, חגורת הבירה 
וחגורת הוודקה. כאשר חגורת הוודקה 

כוללת את המדינות הנורדיות, המדינות 
 הבלטיות, פולין, בלרוס, רוסיה ואוקראינה.

וודקה דגנים:
ועוצרים  מייבשים  מנביטים,  הדגנים  את 
טוחנים  חם.  אוויר  באמצעות  הנביטה  את 
 80 כ-  של  בטמפרטורה  מים  עם  ומבשלים 
והופך  מתמוסס  שבנבט  העמילן  מעלות. 
אשר  שמרים.  מוסיפים  אליו  לסוכר, 
 CO2 ומשחררים:  הסוכר  את  “אוכלים” 
התסיסה  תהליך  בסוף  נוזלי.  ואלכוהול 
 3%-7% של  ברמת  “שיכר”,  נוזל  מתקבל 
לוכדים  האדים  ואת  השיכר  את  אלכוהול. 
האדים  את  הופך  אשר  מקורר  צינור  ידי  על 
התהליך  בסוף  אלכוהולי.  לנוזל  בחזרה 
טעם  בעל  ריח,  חסר  שקוף  תזקיק  מתקבל 
כעת  אלכוהול.  באחוזי  וגבוה  ניטראלי 
התזקיק עובר סינון דרך פחם פעיל. מוהלים 
אלכוהול  כ-80%  עם  החזק  התזקיק  את 
במים זכים וטהורים, עד לרמה האלכוהולית 

הרצויה )בדרך כלל 40%(

וודקה תפו”א:
מקלפים את תפוחי האדמה לקוביות קטנות 
דקות, מכסים בסיר עם מים ומבשלים במשך 
כשעה עד להפיכתם למחית נוזלית. מקררים 
הנוזלים,  את  מסננים  החדר,  לטמפרטורת 

מזקקים, ומסננים.
אלכוהול מי גבינה:

מי גבינה הינם תוצר לוואי של גבינה, הנותר 

הגבינה  מי  וסונן.  לגבן,  הפך  שחלב  לאחר 
חלבון  ואחוז  נמוכים  שומן  אחוזי  מכילים 
למי  מוסיפים  לקטוז.   / סוכר  וכן  גבוה. 
הגבינה שמרים ובעזרתם מתסיסים ומזקקים 

לאלכוהול.

אלכוהול מיין:
מרתיחים ]מזקקים[ את היין עד להתאדות, 

לוכדים ומקררים את האדים ההופכים 
בחזרה לנוזל אלכוהולי שקוף, ללא ריח 

 ובטעם נייטראלי.

גליצרין:
הוא תרכובת אורגנית פשוטה בעלת חשיבות 
עליונה בכל הייצורים החיים בתעשיית המזון 
הוא משמש כחומר הלחה וכמסמיך, ומסומן 
מופרד  גליצרין    .” E422 “  :E במספר 
מופרד  להיות  עשוי  הוא  ושמנים,  משומנים 
הן משמן צמחי והן משומן של בעל חי. הוא 
הרגשה  קבלת  לצורך  בעיקר  לוודקה  מוסף 
וכן  הוודקה,  של  נעימה  ובליעה  “חלקה” 

כמשפר טעם.

כשרות הוודקה:
מזוקקת  הוודקה  כי  וודאות  קיימת  באם 
בעיה  אין  בלבד,  אדמה  תפוחי  או  מדגנים 
של  ביקור  שרק  אלא  בוודקה,  כשרותית 
הוודקה  להעיד שאכן  יכול  משגיח במזקקה 
מופקת מתפוחי אדמה או מדגנים בלבד ולא 
שונות,  בהתוספות  ושאין  אחרים  מדברים 
מענבים  מופקת  הוודקה  באם  שגם  כיוון 
הזיקוק, שכן  לאחר  להרגיש בטעם  ניתן  לא 
הזיקוק מנטרל את הטעמים. אך באם מזוקקת 
מיין הרי שהיא אינה כשרה משום “יין נסך” 
גבינה,  ממי  מזוקקת  באם  יינם”.  ו”סתם 
עכו”ם”.  “חלב  ובגזירת  חלבית  היא  הרי 
גליצרין מוסף לעיתים קרובות לוודקא לצורך 
תלילותה או לצורך החלקתה בעת הבליעה, 
מיוצר  בעולם  הגליצרין  רוב  כי  לדעת  יש 

משומן של חזיר. ומיעוטו מהצומח. 

וודקה בטעמים:
לה  אשר  בטעמים,  וודקה  מאד  נפוצה  כיום 
לדעת  יש  נוספות.  כשרותיות  בעיות  נוספים 
המלאכותיות  התמציות  תעשיית  תחום  כי 
עקב  הם  כשרותית,  ביותר  הקשים  בין  הינו 
החומר המדלל אשר הוא בדרך כלל גליצרין 
העשוי להיות מבעלי חיים כנ"ל, והן מבחינת 
יוצרו תמציות העשויות מבשר  כלים שבהם 

טרף.

לאחר הפסח:
הוודקה  רוב  שכן  כחמץ,  מוחזקת  וודקה 
בעולם מופקת מדגנים, ואדי חמץ ]המכונים 
וכך  כחמץ.  הם  הרי  חמץ”[  “זיעת  בהלכה 
היוצאת מחמץ  “זיעה  ערוך:  בשולחן  נפסק 
יי”ש  לפיכך  חמץ  של  כעצמו  היא  הרי 
מאל”ץ  שקורין  חמוצה  מתבואה  הנעשית 
של  כממשו  אלא  חמץ  כתערובת  דינו  אין 
חמץ עצמו וכן יי”ש הנעשה משמרי שכר של 
שעורים או של חטים דינו כממשו של חמץ 
הפסח  עליה  שעבר  וודקה  כן  על  עצמו”. 
כשהיא בבעלות יהודי שלא מכר את חמצו, 

אסורה בשתייה.

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

כשרות 
הוודקה

המוח".  "כתב  הינה  הגרפולוגיה  למעשה 
תחילתו  תהליך.  של  תוצר  הינו  היד,  כתב 
במוח  הניתנת  בפקודה  הוא  התהליך  של 
למערכת  העצבים  מערכת  דרך  ומועברת 
היד  הפעלת  התהליך  של  סופו  השרירים, 
וכותבת את כתב היד האישי  האוחזת בעט 

לחלוטין של כל כותב. כמו טביעת אצבע.
הגרפולוגיה ככל מדע אחר החלה בהבחנת 
סימנים  בין  הקיים  ישיר  בקשר  החוקרים 
שונה  במגוון  באישיות  לתכונות  היד  בכתב 

של תרבויות. 
על  האדם  אישיות  את  מבטאת  הכתיבה 
שלנו  הבחירה  והניסתרים.  הגלויים  רבדיו 
ללכת בצורה מסוימת, בקצב שונה, למעשה 
ידי  כל פעולה אנושית מתבצעת אחרת על 
מהבדלי  נובעים  ההבדלים  שונים.  אנשים 
פסיכולוגי  קשר  למצוא  ואפשר  אישיות 

לפעולות בהתאם לאישיות המבצעת. 
מה שמיוחד בגרפולוגיה זה שהיא מבוססת 
הדורש  מורכב  תהליך  שהוא  הכתיבה  על 
האדם  מגיע  אליו  מוטורית,  ובגרות  שליטה 

רק לקראת גיל 13.
אני  כך  הדף  על  עצמי  את  מביא  שאני  כמו 
מתנהל בעולם הפנימי והחיצון. הדף מגלם 
על  הכותב  של  וההתארגנות  העולם,  את 
הדף מלמדת האם הוא מקבל את הנורמות 
החברתיות או מורד בהן ומה המניע הפנימי 

לאותה התנהלות.
אדם יכול להתנהג כפי המצופה כיוון שהוא 
בוחר בכך באופן מודע, בגלל חינוך נוקשה 
או בגלל שהוא מפחד ממה יגידו, הגרפולוג 
הכותב  של  נפשו  לנבכי  נכנס  המיומן 

הכמוסים  המניעים  עומק  את  משם  ודולה 
המפעילים את האדם, שבד"כ נסתרים אף 
גרפולוגי  ניתוח  באמצעות  עצמו.  מהאדם 
ניתן להמחיש לאדם את דפוסי ההתנהגות 
שמקדמים אותו, מה החסמים שלו המודעים 
לכדי  להגיע  ממנו  המונעים  המודחקים  או 

מימוש, תחושת חופש ושמחת חיים.
בכתב היד המובא כאן ניתן להבחין באישיות 
בלי  הדף  כל  על  מתפרס  הכתב  המרדנית. 
סדר ותיכנון כיוון שקשה לו לקבל חוק וסדר 
רץ קדימה  הוא  החברה.  לתכתיבי  ולהיכנע 
בלי מחשבה, להוט להשיג את מבוקשו, כתב 
מופרז  עצמי  ביטחון  על  מעיד  מאד  גדול 
האות  סוערת.  אף  מהירה  הכתיבה  תנועת 
ת' מקבלת שובל ארוך מעיד על דחף פנימי 
הדוחק בו לפורקן מידי במלוא התנופה  אצה 
לו דרכו מתוך חוסר מנוח פנימי, "לא אכפת 
לו" להתקע באותיות שלפניו ולמשוך קווים 
ארוכים שעוברים על מילים נוספות וגורמות 
לחוסר הבנה של הטקסט.  אדם כזה מסוגל 
לדרוס על מנת לקבל את מבוקשו המגיע לו 

"מרום מעמדו".
אנשים  החיים  נסיבות  מתוך  רבות  לעיתים 
מתאימים  שלא  עבודה  למקומות  מגיעים 
בעבודה  כזה  טיפוס  נשים  אם  בכלל,  להם 
במעבדה הוא יהיה מתוסכל מאד. הוא זקוק 
הוא  עצמו  את  להוכיח  דחף  לו  יש  לחברה, 
זקוק לעצמאות ומרחב פעולה חופשי, רוצה 
יכול  לקבל תוצאות מידיות והכנסה גבוהה. 
בעסקי  וגם  כיזם  עסקים  כאיש  להצליח 

הנדל"ן.

סודות

אישיות מרדנית

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים,
ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

התיקון לגניבה

הרב אבנר קוואס

 תורתנו תורת חיים היא ויש בה את כל ההלכות וההנהגות 
הנכונות שלפיהם צריכה החברה להתנהל. בפרשתנו פרשת 
משפטים נכתבו הרבה הלכות בדיני נזיקין. בין אדם לחברו 
ובין אדם למקום. אחת התקנות הנפלאות היא – עבד עברי!
  מה היום עושים בחברה המודרנית כאשר אדם נתפש 
מרשיעים  כך  אחר  למשפט,  אותו  מביאים  ראשית,  גנב? 
אותו ושולחים אותו לבית הסוהר. שם בודאי הוא לא הופך 
איך  טוב  יותר  שם  לומד  הוא  אדרבה  אלא  צדיק  להיות 
אפשר לגנוב ולפרוץ בצורה יותר משוכללת ולא להיתפס. 
נמצא שלאחר הגניבה אין שום שינוי ותיקון לעיוות שנוצר 
להיות  למד  הגנב  ב.  לנגנב.  הושב  לא  הכסף  א.  מחמתו: 
יותר מקצועי. ג. כשיצא לחופשי שב לרשעתו. כיון שאין לו 
כסף ויכולת להחזיק את עצמו והוא חוזר שוב לפשוע וחוזר 
הבעיות  לכל  נפלא  תיקון  מלמדת  תורתנו  אבל,  חלילה. 

הללו.
 – אלא  הסוהר  לבית  הולך  לא  בגניבתו  שנתפש  גנב   
"ונמכר בגנבתו". הוא הולך לעבוד שש שנים בבית האיש 
שממנו הוא גנב. במשך שש שנות השרות אצלו הוא משיב 
את הגניבה על ידי זה שנהפך להיות הפועל של בעל הבית. 
אורחות  לומד  וממנו  לאדונו  צמוד  הוא  אלו  שנים  במשך 
עם  הולך  להיות עבד  הגנב שהפך  חיים. בשבת הראשונה 
בעל הבית לבית הכנסת, מתרשם מהתפילה והקדושה, חוזר 
לבית אדונו ורואה שולחן שבת, מסביבו משפחה לתפארת. 
מטעמים  יום,  מבעוד  מוכן  אוכל  שבת,  שירי  שרים  כולם 
תורה,  דברי  אומרים  הילדים  המלך,  כיד  וסעודה  נפלאים 
וגם האמא מצטרפת. למחרת הולכים  האבא מוסיף משלו 
הגנב  שניה...  סעודה  אוכלים  כך  ואחר  לתפילה  בבוקר 
ומה  משפחה,  מהי  יום,  סדר  מהו  להבין  מתחיל  לשעבר 

משמעות החיים. 
 במשך שש שנים הוא חווה כ-300 שבתות וכבר הופך 
להיות אדם אחר. במשך השבוע הוא לומד את הנהגת הבית, 
שירותו  בסיום  טובים.  דברים  הרבה  ועוד  בילדים  טיפול 
כעבד עברי התורה מצווה על האדון – "הענק תעניק לו". 
העבד יוצא עם מזון ורכוש למשך שנה כדי שיוכל להתחיל 

את החיים מחדש ברגל ימין. 
שנמכר  יהודי  אותו  שעבר  התהליך  כל  את  נסכם  אם 
לעבד נגלה שכל הבעיות שהוזכרו למעלה תוקנו לחלוטין: 
ועבודה  שרות  ידי  על  לאדון  הושב  גנב  שהוא  הכסף  א. 
של אותם שנים. ב. הגנב שהיה בבית האדון באותן שנים 
השתקם והשתדרג להיות אדם הגון שרוצה להקים משפחה 
הוא  כאשר  ג.  אדונו.  בבית  ראה  שהוא  כמו  לתפארת 
קיום בסיסיים למשך שנה  יוצא עם אמצעי  משתחרר הוא 

ויכול לבנות את חייו מחדש. 
קוראים יקרים, הרי לפנינו תורת חיים ומשפטים צדיקים 
לחברה,  לטוב  לנו,  לטוב  יתברך  הבורא  מאת  לנו  שניתנו 

ולטוב לכל העולם כולו.                                         
בברכת שבת שלום – הרב אבנר קוואס 

קבלת ההחלטה
אמרו חז"ל: 'קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף'. מדוע 
ישנה השוואה בין הקושי של הזיווג לבין הקושי של קריעת 

ים-סוף דווקא? 
יציאת מצרים. אחרי גלות של 210 שנים,  נעיין בסיפור 
הם  ביום השביעי לצאתם  ישראל מארץ מצרים.  בני  יצאו 

ִמְצַרִים  "ְוִהֵּנה   - לאחוריהם  והביטו  ים-סוף  לשפת  הגיעו 
נֵֹסַע ַאֲחֵריֶהם". הלחץ היה נורא, מימין ומשמאל מדבר, ים 

מסוכן לפניהם, והצבא המצרי מאחוריהם... 
לפניהם:  שעמדו  האפשרויות  בין  התלבטו  ישראל  בני 
והמבוכה  למדבר,  בריחה  או  לים  קפיצה  למצרים,  כניעה 
הייתה רבה. בתוך זמן קצר הם היו צריכים לקבל החלטה 
גורלית שתשפיע על עתידם לנצח. ואז, מישהו נטל יוזמה 
וקפץ למים, היה זה נחשון בן עמינדב משבט יהודה, ְוַהְפֵלא 
ָוֶפֶלא הים נקרע לגזרים ובני ישראל עברו בתוך הים ביבשה. 
סוף טוב הכל טוב, בני ישראל יצאו לחיים טובים ולשלום 
הקב"ה  שבין  הגדולה'  ל'חתונה  חורב  הר  לכיוון  וצעדו 

וכנסת ישראל.
הקושי שהיה בקבלת ההחלטה הנכונה לפני קריעת ים-
בית.  ולהקים  להתחתן  ההחלטה  של  לקושי  דומה  סוף, 
'לקפוץ למים'. גם בקבלת   - ים סוף היה  הפתרון בקריעת 
ההחלטה בענין הזיווג צריך 'לקפוץ למים' ואז הים נקרע... 
אבל לפני שקופצים למים ולוקחים 'סיכון', צריך להצטייד 
בכלים נכונים המקנים תחושת בטחון לקראת הצעד החשוב 

הזה. 
נשתחרר  מיתוסים,  הרבה  נשבור  אנו  הבאים  במאמרים 
מתפישות עולם מוטעות בנושא בחירת בן הזוג, ננקה את 
הראש מכל הבלבולים ונצא לשטח עם בטחון ונחישות עד 

הסוף הטוב.

גיל ההתבגרות   חלק ו
את  למנוע  כיצד  הקודמים  במאמרים  שלמדנו  לאחר 
מזהים  איך   – וללמוד  לדעת  עלינו  ההתבגרות  גיל  משבר 

משבר?

נקדים לכך הקדמה – יש לשים לב שהבנים יותר נוטים 
לבלוע  יותר  נוטות  והבנות  המרידה,  את  ולגלות  להחצין 
פנימה ולכסות, וזאת מהסיבה שהבנות רגשניות יותר וכח 
יותר. לכן אם הם ישתקו  גדול  וכח השתיקה שלהן  הסבל 
לכן  יציבות.  ח"ו למשבר  אותם  להביא  יכול  זה  "ויבלעו" 
עם  משתתפת  פחות  מסתגרת,  שהבת  מבחינים  אנו  אם 

המשפחה ושקטה מידי יש לשים אליה לב יותר. 
רעש,  הרבה  ועושים  ומאימים  צועקים  לעומתן  הבנים 
וקיטור  לחץ  משחררים  הם  טוב.  הזה  הדבר  ולמעשה 
ומוציאים את ההתפרצות החוצה. כמו שאמר שלמה המלך: 
מעדיפים  ההורים  שאנו  נכון  ישיחנה".  איש  בלב  "דאגה 
שהגיל הזה יעבור בשקט אבל צריך לדעת שאם הם מפגינים 

את לחצם זה טוב יותר ולא נשאר בפנים.
זאת ועוד, עלינו לדעת שעולם הילדים והמתבגרים שונה 
משלנו. לא להגיד להם – "אני בגילך..." זה מרגיז אותם, זה 
גם לא רלוונטי. וחוץ מזה: "אל תדון את חברך עד שתגיע 

למקומו". 
כל  את  לנו  היה  לא  שונה,  בדור  גדלנו  ההורים  אנחנו 
המדיה, האייפונים, האינטרנט, וכד'. הם נולדו לעולם של 
פורצת  דורנו  של  הנהנתנות  גם  פלאזמה.  ומסכי  מחשבים 
כל גבול והם התרגלו לקבל הכל כאן ועכשיו. נוסיף לזה את 
הקניונים, המותגים, והאופנה, ואז נקבל את המרידה והרצון 
להוסיף עוד ועוד. הרחוב של היום שונה מהרחוב של פעם. 
לכן המילים "אני בגילך..." הם לא נכונות כי אנחנו בגילם 
לא היה לנו את כל החשיפה והפיתויים והיכולות שיש להם. 
לכן כדאי לדון אותם לכף זכות ובמקום לצעוק עליהם, 
להם  לשים  יש  כמובן  אבל  מקום.  להם  לתת  אותם  להבין 

קווים אדומים ותקנות להתנהגות הולמת.                       

צילום: משה שי, פלאש 90



משקפיים?!
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אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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קומיקס בהמשכים

ָקָטְנִצ‘יק!

ְּבִדּיּוק! ֵאיפֹה ָקָטְנִצ‘יק?

ֲאִני... ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע 
ָלרֹוּבֹוט ַהָּקָטְנִצ‘יק ֶׁשִּלי...

ַאל ִּתְצַטֵער, ַסָּבאַסְּבֶרס! ֵיׁש ָלנּו 
ּפֹה ִהְזַּדְּמנּות ֶנְהֶּדֶרת! ִנְׁשַלח 
ֶאת ָקָטְנִצ‘יק ַלִּטיָרה ֶׁשל ַּדְנֶּג‘ר!

ָקָטְנִצ‘יק! 

רֹוּבֹוט ָקָטן, ְלָאן ֶנֱעַלְמָּת? 

ַאל ְּתַׂשֵחק ִאָּתנּו ַמְחּבֹוִאים...

ַּכֲעבֹר ָׁשָעה
ָּבטּוַח ֶׁשֵּיׁש ִלְבלּוֵמר 
ַהֶּזה יֹום ֻהֶּלֶדת, ַאָּבא?

ֲאִני ֵמִבין ֶׁשרֹוּבֹוט ַהַּמְחָמד 
ֶׁשְּל ִהְצִליַח ַּבָּמקֹום ֶׁשא 

ִהְצַלְחִּתי ֲאִני, ַסָּבאַסְּבֶרס! הּוא 
ָהַפ ְלרֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה!

ָּבטּוַח ֶׁשא. ֲאָבל זֹו ֶּדֶר ְמֻצֶּיֶנת 
ְלַהְכִניס ֶאת רֹוּבֹוט ַהַּמְחָמד 

ָהרֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ֶׁשָּלנּו ְלׁשֹוֵטט 
ְקָצת ַּבִּטיָרה ֶׁשל ַּדְנֶּג‘ר. 
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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"

ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

טיפ

56

9

8

11

7

10

3 124
נתחיל 
בציור 

הראש,  
נוסיף 

קווי
עזר

נצייר 
את 

הלסת 
והעיטור 

על 
הראש

נוסיף 
עיניים 

ואף

נצייר 
קשתית 
בכל עין 

ופה

בעיניים 
נוסיף 

אישונים, 
ריסים 

וקווי 
חיוך

נצייר 
את 
גוף 
הדג

נצייר 
את 

הסנפיר  
העליון

נוסיף 
סנפירים 

בבטן 
הדג

נצייר 
את 

סנפיר 
הזנב

נוסיף 
את 
יתר 

נמחק.....הפרטים 

דג

כשאתם מציירים, נסו לשחרר את היד, 
סימטריים,  קווים  לעשות  ליד  לתת  לא 
ציירו בקווים עגולים ותנו לקווים לזרום 

על הדף.

יש מגוון רחב של סוגי דגים 

בגדלים ובצבעים שונים.

בחרו לכם את הצבע האהוב 

עליכם וצבעו את הדג שלכם
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

שלהם  לשידוך  מתייחסים  שאנשים  לב  שמה  אני  פעם  מדי 
אני  מה  והפסד.  רווח  של  היא  שלהם  והעמדה  כעיסקה. 
מרוויח מהשידוך הזה? למה שאפנה לשידוך מסויים אם אין 
רווחים לא שאיפות. לשאוף תמיד  רווחים? שימו לב  בו  לי 

טוב, לחפש רווחים זה לא לחפש שידוך.
נרכשו  האדם  של  הגלויות  או  הסמויות  מהשאיפות  חלק 
בבית ההורים, דוגמא, לבחור מבית שהיתה בו בעיה כלכלית 
לו  לספק  אפשר  שאי  ילד,  כשהיה  תמיד  הסבירו  תמידית, 
מה שהוא מבקש כי "מה לעשות, אין כסף..." הדבר גרם לו 
לגדול עם שאיפה חזקה לבנות לעצמו אפשרות של "לי זה לא 
יקרה, לא אעבור עם ילדי שוב מצב כלכלי כמו שאני עברתי 
בילדותי", ולכן אחת השאלות הראשונות בברורים שבחור זה  

מברר, תהיה בנושא הזה.
לפעמים מי שמחפש כסף, לא מוכן בעצמו להוציא כסף.

הבחורה  את  פעמים  מספר  הבחור  שאל  שהיתה,  בפגישה 
כמה היא מרוויחה. בסוף הפגישה, הוא התנצל שהוא לא קנה 
שתיה כי הוא לא רצה להפר את הרצף בשיחה. שאלתי אותה: 

היה רצף בשיחה? 
היא: בכלל לא. היו הרבה שתיקות מביכות ולא היה כל כך 

על מה לדבר.
מעניין... האם הבחור שאל על המשכורת שלה והחליט שהיא 

לא בשבילו ולכן הוא לא רצה להשקיע בפחית שתיה?...

ולא  לו  שואף  בו,  ממוקד  שאדם  דבר  כל  להיות  יכול  רווח 
מצליח להשיג בעצמו. מראה, כסף, כבוד, ייחוס... 

כשמישהו מחפש כבוד בשידוך לפעמים הוא מרגיש שהערך 
יהיה מכובד, יכבדו אותו לא בגלל  שלו נמוך, ואם השידוך 
משפחה  קיבל  שהוא  בכך  שלו  ההצלחה  בגלל  אלא  עצמו, 

מכובדת. בבחינת, אמור לי מי ידידיך ואומר לך מי אתה.
ולכן, הוא אמר לבחורה שהוא  זה מה שהרגיש בחור אחד, 
פגש, "אני נפגש רק עם שידוכים מכובדים...", שאלה אותו 

החורה: ואיך אני בעיניך?
ענה הבחור: אמנם לא כל כך מכובדים, אבל יותר מאיתנו.

ענתה היא: זה לא מה ששאלתי... השאלה במי אתה מעוניין, 
בי או במשפחתי?

או במילים אחרות, אתה כל כך נעול על הנושא המשפחתי עד 
שאתה כלל לא רואה אותי. אני כנראה, לא מספיק מעניינת 
אותך, איתי אתה מצפה שתסתדר, האם מה שחשוב לך זה רק 

הרווח המשפחתי שתקבל?
הרווח  זה  להם  שלהינשא  שחושבים  כאלו  יש  ולפעמים 

הגדול, ומי שתקח אותם תצטרך לשמוח בזה.
התקשר אלי מישהו שחיפש שידוך לפרק ב'. אינני שדכנית, 
ובכל זאת הקשבתי לו. הוא אמר שהוא גרוש, והוסיף בגילוי 
לא  אני  כי  עובדת,  יודעת, חשוב שהיא תהיה אשה  לב, את 

עובד )לא בגלל שהוא לומד(.
אתה  בדעתי:  שעלתה  במחשבה  אותי  השאירה  השיחה 
רק  תסכים?  שהיא  למה  במקומך?  שתעבוד  מישהי  מחפש 
בגלל שכבוד להינשא לך? תחשוב טוב ותאמר, מה אתה נותן 

לשידוך, אחר כך תדבר על מה שאתה מצפה לקבל.
גרושים  להורים  בת  על  סיפור  כאן  להביא  בלי  אפשר  ואי 
שאומרת לי מה היא מחפשת במילים "השאיפה שלי שבבית 

שלי יתנהל שולחן שבת יפה כהלכה כמו בכל הבתים".
אני: מה את מתכוונת ב"כל הבתים"?

ההורים.  שני  עם  כמו  בית  לא  הוא  אמא,  עם  רק  בית  היא: 
אני שואפת לבית עם שלום בית ושולחן שבת שלם. כמו בכל 

הבתים.
גם הבחורה הזאת מחפשת משהו שלא היה לה. תנו דעתכם 
שיש הבדל בין חיפוש רווחים למימוש שאיפות. הרווח אינו 

קשור לשידוך עצמו, השאיפות – כן.

מה אני מרוויח 
מהשידוך?

  

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

פילה באס על מצע ירקות חורפיים

טעים במטבח

חטיפי גרנולה ושוקולד לבן

אלפחורס חלוה

מצרכים )ל- 50 עוגיות(:
לבצק:

200 גרם חמאה
1/2 כוס סוכר 

1/2 כפית מלח 
1/2 כוס חלוה בטעם וניל מפוררת 

1 כפית תמצית וניל 
2 כוסות קורנפלור

1 וחצי כוסות קמח לבן 
1 שקית אבקת אפיה 

לקרם: 
50 גרם חמאה

100 גרם שוקולד מריר 
כפית תמצית וניל 

שוט של ויסקי משובח )כ- 40 מ”ל בכוס 
מדידה(

1 כוס פיסטוק גרוס או קוקוס טחון או 
שומשום לבן או שחור

אופן ההכנה:
  להכנת הבצק שמים במיקסר עם 

וו גיטרה או במערבל יד במהירות 
נמוכה: 200  גר’ חמאה קרה בקוביות 
קטנות, חצי כוס סוכר לבן, חצי כפית 
מלח. מעבדים לתערובת קרמית כ-4 

דקות ומוסיפים תוך ערבול 4 חלמונים. 
ממשיכים ומערבלים עד שמתקבל 

מרקם אחיד. מוסיפים חצי כוס פירורי 
חלוה בטעם וניל מגוררת בפומפייה גסה 
)מומלץ להקפיא את החלוה מראש שלא 

תימס(. ממשיכים ומערבלים עד שהכול 
מתאחד.

  בקערה נוספת מערבבים 2 כוסות 
קורנפלור, 1 וחצי כוס קמח לבן ושקית 

אבקת אפיה. מוסיפים לתכולת המיקסר 
כל פעם כמות קטנה ומערבלים באיטיות 

עד שהכול מתאחד. מאחדים ביד את 
הבצק )לא ללוש( ועוטפים בניילון נצמד 

ומכניסים למקרר למשך שעה.

  מרפדים 2 תבניות גדולות בנייר 
אפייה ומחממים את התנור לחום של 

170 מעלות. מקמחים מעט את משטח 
העבודה ומרדדים את הבצק לעובי של 

כחצי ס”מ. קורצים עיגולים בגודל הרצוי 
)כ-3 ס”מ( ומניחים בתבנית האפייה 
במרווחים של קצת יותר מ- 1 ס”מ. 

אופים כ-6 דקות בלבד. העוגיות אמורות 
להישאר בהירות. מצננים. 

  להכנת הקרם: ממיסים 50 גרם 
חמאה עם 100 גרם שוקולד מריר, 

קמצוץ מלח, כפית תמצית וניל וכוסית 
 BULL של וויסקי מתובל )מומלץ וויסקי
RUN שהוא ויסקי מזוקק עם פירות יער 

ואגוזי לוז(. 

  ממלאים שק זילוף בקרם ומחזיקים 
עוגייה ביד אחת ומזלפים מעט קרם, 

סוגרים עם עוגייה נוספת. מגלגלים 
בפיסטוק גרוס או בשומשום שקלינו 

במחבת יבשה. 

בתמונה: אלפחורס חלוה עם חלוה 
בטעם וניל תוצרת “אחוה”

)צילום: יח”צ אחוה(

החורף עוד בעיצומו ורשת בתי הקפה ביגה מהדרין מציעה מתכון 
שיחמם לכם את החורף... מנת פילה באס שמתאימה בדיוק 

לארוחה המשפחתית שלכם

אוהבים גרנולה אבל רוצים לשדרג את תצורתה הרגילה? להוסיף 
מתיקות ולהפוך אותה לחטיף אטרקטיבי במיוחד? "חוות דרך 
התבלינים" בבית לחם הגלילית, מציגה: מתכון לחטיפי גרנולה 

ושוקולד לבן חומרים: 
4 פילטים של דג בס

 2 דלעת ערמונים
1 לפת

1 שורש פטרוזיליה
2 כרישה, ללא הירוק הכהה

1/2 ראש ברוקולי
2 גזר

שמן זית, מלח ופלפל שחור גרוס
2 כפיות טימין טרי קצוץ

2 כפיות פסטיס
3 כפות שמן זית

2 שיני שום
חופן פטרוזיליה

אופן ההכנה: 
  יש לקלף את הירקות, לשטוף 

היטב ולחתוך לקוביות של כשני 
ס"מ. 

  לתבל בשמן זית, מלח, פלפל 
שחור גרוס, טימין ו-2 כפיות 

פסטיס )ניתן להחליף עם פרנו או 
עראק(.

להניח בתבנית עם כיסוי נייר 
אלומיניום ולאפות ב-180 מעלות, 

כ-30 דקות. 
  להסיר את נייר האלומיניום 

ולאפות רבע שעה נוספת על 200 
מעלות.

לטחון את השום והפטרוזיליה עם 
השמן ולמרוח היטב על הפילה של 

הדג מכל הכיוונים.
  להניח את הפילה המתובל של 

הדג על הירקות ולהכניס חזרה 
לתנור ל-10 דקות נוספות )ב-200 

מעלות(

מצרכים )20-30 יח'(:
500 גרם גרנולה ללא תוספת סוכר

50 גרם חמוציות
30 גרם זרעי צ'יה

100 גרם שקדים פרוסים
200 גרם שוקולד לבן / חלב / מריר

1/2 כוס חלב

אופן ההכנה:
  בסיר קטן ממיסים את השוקולד 
עם החלב )מומלץ בשיטת בן מארי(

  מערבבים עד ליצירת קרם 
שוקולד חלק ומורידים מהאש.

  מכניסים לקערה גדולה את 
הגרנולה, החמוציות, השקדים 

וזרעי הצ'יה
  שופכים את השוקולד לקערה 

ומערבבים היטב
  יוצרים כדורים, מסדרים אותם 

על מגש ומשטחים אותם מעט
  מכניסים למקרר לשעתיים 

*מומלץ לאחסן בקירור

מתכון ייחודי ומפנק במיוחד לעוגיות אלפחורס 
מחברת “אחוה”, בשילוב החלוה המשובחת של 

החברה המכילה לפחות 50% טחינה גולמית. 
־ווגיות האלפחורס הן ללא ספק הפינוק המו

שלם ליד כוס הקפה, ספל חם, או נשנוש מתוק 
כשמתחשק 
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סוף תחפושת 
במחשבה תחילה

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

הדיונים  כי  החג?  לפני  חודש  פורים  על  חושבת  אני  למה 
מביישים  היו  לא  אלה  בימים  שלי  בבית  התחפושות  בנושא 
מתחילים  הם  הבירה.  בשושן  אחשוורוש  קבינט  את  אפילו 
וגם  חלומותיו  דרישותיו,  את  בפנינו  ששוטח  הצעיר,  בדור 
מול  איתן  לעמוד  שצריך  ההורים,  לדור  וממשיך  תסכוליו 
האם  שלנו:  השנים  ארוך  הקבוע,  הוויכוח  עם  הבקשות,  כל 
שווה וכדאי להשקיע בתחפושת לילד או שחבל על הזמן ועל 
הכסף ועדיף לשכנע את הילד להשתמש בתחפושת שעשויה 

משאריות של תחפושות?

חלומות ומעשים
אז זהו, שלשאול את שנינו ביחד, זה להצית את הוויכוח העתיק, 
שניטש כבר שנים ארוכות ביני לבין בעלי עד לעצם הפורים 
הזה. הוא מאמין באמת ובתמים בצדקת דרכו, שאפשר להעניק 
לילד חוויה פורימית מ"שמעטס" של שאריות תחפושות ואני 
להיות  צריכים  הילדים  לפיה  שלי,  דרכי  בצדקת  מאמינה 
המתוק  לרגע  שישווה  דבר  אין  אחד.  ליום  ונסיכות  נסיכים 
הזה בו אנחנו מציתים את האור הפנימי בעיניים של הילדים 
שלנו. כשהבת שלי מגיעה אלי עם עיניים נוצצת ומשאלת לב 
ומבקשת לרכוש פריט יקר שיאבזר את התחפושת שלה, אני 
מיד רוצה לקנות לה ולא משנה אם המחיר קצת מופקע ולא 
אכפת לי שיש עוד ילדים עם חלומות אחרים בבית ושיש עוד 
מיליון הוצאות לפורים ושפסח מחכה מיד אחריו. אני רוצה 
לנצור את הרגע הזה - בו הענקתי לה שניה של אושר. סוג של 

הנה, אני מגשימה לך חלומות ומשאלות.
לשטוף  רגשות  של  לפרץ  גורם  זה,  את  מתארת  שאת  "איך 
להאמין  נוטה  "אני  בציניות.  ולא  בעלי.  לי  אומר  אותי", 
היטב  זוכר  שאני  רק  שלך,  והנסיכות  המשאלות  לסיפור 
רק  כן,  לרגע.  נוצצות  שלה  העיניים  יותר.  חזקה  שהמציאות 
ילדים   - שוכחת  את  אבל  בהיי,  משייטת  בשיא,  היא  לרגע 
מחליפים רצונות כמו גרביים. אם תקני לה את האביזר היקר, 
מחר תמצאי אותו זרוק בבית, רגע אחרי המסיבה והיא מגיעה 
אליך עם רצון יקר חדש ומשאלות יקרות שאת צריכה למלא 

שוב ושוב ושוב ושוב".
 

לגהץ באשראי רגע של אושר
הוא  חינוך,  איש  של  נוצצות  בעיניים  יופי",  איזה  "תחשבי 
גם  אך  הפרקטית,  משנתו  את  השנה,  גם  שוב,  בפניי  שוטח 
החינוכית. "את יכולה למנף את הרצונות שלהם למשהו טוב, 
להתמודד  סיפוקים,  לדחות  התחפושות  דרך  אותם  ללמד 
את  להגשים  אותם  למדי  האמיתיים.  החיים  עם  העולם,  עם 
החלומות שלהם בעזרת שאריות התחפושות שיש לנו בערימות 
בבית". אני שותקת ותוהה איך בונים חלום משאריות, מפריטי 
אותם  להוליך  שלהם  לדמיון  "תני  מיד:  עונה  הוא  אספנות? 
ולהפתיע. תני לפרץ היצירתיות לבעור. את מעדיפה לכבות את 
אש היצירתיות בגחמה של רגע, לשלוף את האשראי ולקנות 

רגע של אושר".
 אז כן, אני רוצה לקנות להם רגעים של אושר, כי אני יודעת 
ויצירתיות  כמה רגעים של דחיית סיפוקים ואפילו אילתורים 
לא  מי מאיתנו המבוגרים,  לילדים שלי במהלך החיים.  יחכו 
חווה ניסיונות שכאלה? אז למה לא לקנות לילדים עכשיו, רגע 
של אושר, לפני שהם יחוו הרבה רגעים אחרים? ואולי לפני 
נוסחת  שננסה להחליט מי מבין שנינו צודק, נבדוק האם יש 

אמצע?

נ.ב 

החל  השנה  תחפושות  מגוון  למצוא  תוכלו  שופ  ביג  ברשת 
משלושים ש"ח מה שיפתור ישר את התסבוכת....

טעים במטבח
במשך השנים הפך המרק לסימן ההיכר של אוכל חם ומזין ומילה נרדפת לפינוק אמיתי. 
הניחוח המהביל, האדים העולים, צבעוניות ירקות החורף המגוונים והטעם המרגיע של 

המרק, וכדי שגם אתם בבית תוכלו ליהנות ממרקים טעימים, נדב מרום, שף ראשי ברשת 
קפה גרג מפנק אתכם עם מתכונים לשני מרקים שווים

מצרכים:
100 גרם חמאה

2 ליטר בצל פרוס לרצועות “חצי אמינסה”, 
פרוס דק

1 כף עלי טימין, קצוץ דק מאד
1 כוס יין לבן
2 ליטר מים

פלפל לבן, מלח, מעט סוכר
אופן ההכנה: 

  לחמם את החמאה עד שהיא חומה )לא 
שחורה!(

  לזרוק לתוכה את הבצל והטימין הקצוץ, 
לבשל עד שהבצל רך וחום. 

  להוסיף את היין ולערבב היטב, לגרד את 

התחתית. 
  לצמצם את כל היין. להוסיף את המים ולאחר 

שמגיע לרתיחה להוסיף את אבקת המרק. 
  לבשל כ-20 דקות נוספות ולתקן טעמים. 

  במקרה שמשתמשים ביין בישול מתוק צריך 
פחות סוכר. הסוכר רק צריך לאזן את חמיצות 

היין.

מצרכים:
1 יחידה גזר

חצי בצל גדול
1 ק”ג בטטות, מקולפות
100 מ”ל שמנת מתוקה

1 כף אבקת מרק בטעם עוף פרווה, מלח, פלפל לבן טחון

אופן ההכנה: 
  לחתוך את הירקות גס, ולהכניס לסיר מתאים. 

  לכסות במים ועוד כמה ס”מ. 
  כאשר הירקות רכים לחלוטין )לאחר כשעה בישול( להוסיף את 

השמנת והתבלינים ולטחון בבלנדר ידני. 
  לתקן סמיכות עם מים או צמצום במקרה הצורך

מרקים עשירים לחורף

מרק בצל

מרק בטטה מוקרם
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הגלריה נפתחה בשעה שבע בערב בדיוק.
מנהלי הגלריה היו דייקנים למדי, הם לא יכלו לסבול 

איחורים או כל חוסר דיוק אחר.  
"וואו, חוסר הדיוק, זה יכול להיות יופי של נושא לתערוכה 
הבאה..." חשב לעצמו אבנר, אחד האמנים שהציגו את 
יצירותיהם בתערוכה, הוא סידר את הפרח התלוי על דש 

חליפתו ונכנס אל הגלריה.
למעשה היה זה ערב גורלי בשביל מנהלי הגלריה והאמנים, 
משום שהערב יופיע מבקר האמנות הנודע אלברט שפרינצק 
אשר השפעתו על שוק האמנות העולמי אינה נמדדת במשיחות 
מכחול, אלברט הנ"ל מסוגל למחוק באבחת משפט יצירות 
שעבדו עליהן חודשים, אך עם זאת יצירה שהיא לטעמו 
יכולה לזנק כמו מטאור אל שמי האמנות המודרנית כיצירת 

אמנות מן המדרגה הראשונה, ממש כך.
אז נכון, הוא אמנם נראה בתמונות כמו קלישאה של צייר 
איטלקי, עם שפם דק וכומתה המונחת ברישול אופנתי, אבל 
אומרים שהוא באמת מבין באמנות, אז לא אבנר, לא מיקה 
וישראל ולא אף אחד אחר, יעיזו להרים ולו גבה אחת לכיוון 

המבקר הדגול.
לאחר כחצי שעה היו כבר המון אנשים בתוך הגלריה, 
כמעט שמונה, כלומר חוץ מהאמנים עצמם ומנהלי הגלריה 
)עוד חמישה(, אבנר הזיע קצת, הוא קיווה שלא יהיה צפוף 
מדי, שהמבקר יוכל להתרשם מהיצירות באופן מוחלט, ללא 

שמץ של היסח הדעת.
שפרינצק הופיע באיחור אופנתי של כשעה ומחצה, אם 
בתמונות הוא היה נראה כמו קלישאה של צייר, אז במציאות 
הוא היה נראה כאילו הוא ממש מתאמץ להיכנס לאיזה ציור 

ישן ולא לצאת ממנו לעולם.
הוא היה לבוש בפשטות כזו שהיו אנשים שיאמרו שהיא 
איננה אופנתית, אבל מי יפצה פה כנגד מבקר האומנות הדגול?
שפרינצק, כמו ריחף אל תוך החדר במסתוריות כזו של 
יודעי דבר, הוא לחץ ביבשושיות את ידו של מנהל הגלריה 

סגל, ומייד רחרח אחר היצירות המוצגות בתערוכה. 
הוא שתק רוב הזמן והתקשורת שלו כללה בעיקר המהומים 
וצלילי הפתעה, כובע הברט שחבש היום זכה מדי כמה זמן 
לקימוט מפוזר-נפש, אבנר חשב לעצמו שמישהו יצטרך באיזה 

שהוא שלב לצעוק בקול את המילה "קלישאה".
בחדר היו פזורות עשרה יצירות מעולות בסגנון מודרני, 
מה שאומר שהיה צריך הרבה הסברים כדי להבין את מה 

שהיצירה באה לבטא.
אבנר עצמו האמין שיצירה טובה צריכה למשוך את העין 
ולעורר את הרגש באותה המידה, יצירה שנועדה לאנשים 
ספציפיים שמבינים את הכוונה מחטיאה את העיקר, אבל היום 
האנשים נוטים יותר להתנשא על הזולת, להרגיש מיוחדים, 
ולכן גם האמנות המודרנית הפכה לכזו, וגם אבנר נאלץ 

לבסוף ליצור באותה הצורה.
דממה השתררה בחדר הקטן בשעה ששפרינצק בחן את 

היצירות ורשם לעצמו כל מיני דברים בפנקס קטן.
הוא חלף על פני הציור הראשון של מיקה כאילו לא היה 
שם בכלל, מיקה כמעט בכתה, לטעמו של אבנר הציור היה 
מצוין, אבל כנראה שדיוקנים עצובים כבר לא הולכים היום.
היה שם את יצירת המתכת של אבנר שהייתה בצורת אדם 
שהחזיק פטיש שבור, אבנר עבד עליו למעלה מחודשיים 
והוא בא לתאר את המהפכה התעשייתית השנייה, זו שגרמה 
לאנשים להיות פחות מאושרים מעמל כפיהם, שפרינצק נעצר 
לידה והנהן אך לבסוף העווה את פרצופו והמשיך הלאה, 
אבנר קמץ את אגרופיו, אצבעותיו כבר מיובלות למעלה 

משבועיים כתוצאה מההתעסקות ביצירה הזו...
שפרינצק המשיך להסתובב בין היצירות כאחוז תזזית, הוא 
התעלם מעוד יצירה של מיקה והעווה את פרצופו כלפי ספל 

הזהב המשובץ של ישראל.
אבנר התחיל לחשוש שהוא יצטרך לחפש לעצמו עיסוק 

אחר אחרי הביקורת של שפרינצק.
אבל לבסוף שפרינצק נעצר ליד יצירה אחת וצמצם את 

עיניו בריכוז, "זה מדהים", הוא אמר בקול סדוק, "איזה עומק, 
ועם זאת איזו פשטות!"

אף אחד לא הבין מה הוא אמר, כולל אבנר עצמו שיצר 
את היצירה, כלומר, גם אבנר חשב שיש ביצירה עומק וגם 
פשטות, אבל עדיין לא היה הוכחה שלזה גם שפרינצק התכוון, 

מילים ערטילאיות תמיד בלבלו את אבנר.
"העגבנייה המרוטשת... והביצה המקושקשת בצד... אחחח 
האין זה משל נפלא." מלמל שפרינצק, "על האכזריות של 
האדם, ועל החופשיות שלו, כמו חיית פרא משולחת רסן..."

וכך זה המשיך, כמה דקות של תהילת עולם, ואז שפרינצק 
יצא משם כשהוא ממשיך למלמל לעצמו בטירוף. 

אבנר זכה בשבועות הקרובים לשבחים רבים בכל מדורי 
האמנות, אנשים הכתירו אותו כ-"אמן סנסציוני שמביא רוח 

חדשה לעולם האמנות".
"נו מילא", חשב אבנר לעצמו, "ולחשוב שהכול מתחיל 

משאריות של ארוחת הבוקר שלי..."

  

תפקיד האמנות הוא לבטא רגשות על ידי אסתטיקה ודברים 
שמגרים את החושים )ציורים מושכים את העין, מוזיקה 

ערבה לאוזן וכו'(. 
האמן מבטא את עצמו דרך היצירה שלו, ולכן אמנים שהם 
אנשים מרוממים ונעלים ייצרו יצירות בעלי אופי דומה אשר 
יבטאו רגשות של עניינים נעלים, ואילו אנשים קטנים ושפלים 

ייצרו יצירות שיסתכמו בעולמם הריק והתאווני. 
לפני שאתה יכול להיות אמן אתה צריך לדעת מה ראוי 
לאמנות ומה לא, בעולם החופשי כבר הותר הרסן לחלוטין 
ושם אומנות יקרא גם על יצירות נמוכות המביעות רגשות 
זולים ומכוערים, זוהי גם הסכנה הגדולה בעולם האמנות 

המודרנית. 

משל ושנינה // משה ולדר
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