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פרופיל לדמותו של 
הנגיד המסתורי 

איירה רנרט

טייקון ה’האמר’

18

מסמכי מבצע ‘מוקד’ 
נחשפים - 50 שנה 

אחרי מלחמת ששת 
הימים

במוקד המלחמה

מנהיגים 
וגם חברים

26

34

כ”א בשבט תשע”ז, פרשת יתרו

22

והסיגרים

אא

מי  מילצ'ן,  ארנון  של  המסתורין  אפוף  סיפורו 
שהחל כיורש צעיר לחברה פושטת רגל, המשיך 
כסוכן ביון ישראלי והפך לטייקון הוליוודי מצליח

אהוב
אלעד  מנדבורנה  הרבי  הפך  אביו,  פטירת  מאז 
למגדלור עירוני וחסידיו מספרים על ‘מופתים‘ לרוב  
  ראש העיר, סגנו וחברי המועצה מתייעצים עמו 
תדיר, אחיו מירושלים מבקר בביתו לרוב ואם יוצא 

לכם לשבות באלעד – אל תחמיצו את הטיש

 המרגל
30

המפגשים ההיסטוריים 
בין נשיאי ארה”ב 

לראשי ממשלת ישראל



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 31.12.16 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק

28.2.17
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חיפה    // ירושלים   // אשדוד   // רחובות   // רמלה   // ברק  בני   // ראשל”צ 
נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר

100X100, גרניט פורצלן

₪ 65.50

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

למ"ר
₪ 76

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד
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אי אפשר בלי רבי!

שוחט  דוד  הרב  האדיר  הגאון  יצא  שנה,  שישים  לפני 
לכהן כשליחו של הרבי בטורונטו. הרב שוחט הוא תלמיד 
הרבנים  אגודת  כנשיא  השנים  במשך  וכיהן  מובהק  חכם 
בטורונטו. פעם הוזמן על ידי השליח בבופאלו, להעביר 
התברר  ההרצאה,  מועד  לקראת  סטודנטים.  בפני  שיחה 
לו כי מרבית המשתתפים לא יהיו יהודים, ולצידו יישאו 
כי  חש  שוחט  הרב  אחרות.  מדתות  נציגים  גם  דברים 

המפגש יהיה בזבוז זמן מוחלט ושקל לבטל את הגעתו.
לפני שעשה זאת, פנה למזכירות הרבי וביקש הכוונה. 
העולם,  אומות  על  להשפיע  כדאי  כי  תשובה  קיבל  הוא 
במיוחד בענייני צדקה, ועוד נאמר לו כי כדאי לספר שם 
סיפור מסוים שאירע בקרקוב לפני כ-300 שנה, עם בעל 

התוספות יום טוב, רבי יום טוב ליפמן.
הסיפור מספר על איש עשיר בקרקוב, שלא תרם פרוטה 
לאיש. במשך השנים הוא צבר שנאה מכל תושבי העיר והם 
כינו אותו בזעם "יוסל'ה הקמצן". כאשר הגיע יום מותו, 
בביזיון  אותו  וקברו  בו  לנקום  החליטו  קדישא  החברה 
בקצה בית העלמין. חלפו כמה שבועות מפטירת הקמצן 
והנה אירעה מהומה בעיר. קרן גמילות החסדים שהייתה 
מעניקה השתתפות בחתונות ובהוצאות רפואיות, הכריזה 
לקבל  רגילים  ואומללים שהיו  עניים  לה הכסף.  נגמר  כי 
סחורה בחינם או בהקפה מהסוחרים השונים, התבשרו על 

ידי הסוחרים כי אינם יכולים לקבל עוד סחורה.
חקר  והוא  ליפמן  טוב  יום  הרב  אל  הגיעו  השמועות 
ודרש והתברר לו דבר נורא: יוסל'ה הזה, שנקבר בבושה 
ובביזיון בקצה בית העלמין, היה מעביר במשך כל השנים 
והתנאי  בעיר,  ולסוחרים  השונות  לקרנות  בסתר  מתן 
הקשוח שלו היה, שלא יגלו לאיש כי הוא עומד מאחורי 
המפעל. אם יאמרו מילה, הוא יפסיק את התרומות. הרב 
ליפמן הזדעזע לשמע הדברים וציווה לקבור אותו עצמו 

בבוא היום, בקצה בית העלמין, סמוך לקברו של יוסל'ה.
הרב שוחט סיפר את הסיפור במלואו. בגמר ההרצאה, 
ניגש כומר צעיר וביקש לשמוע שוב את הסיפור. בהתחלה 
לא  שלי  האנגלית  'איכות  כי  בהלצה  ואמר  הרב  סירב 
הכומר  אך  הסיפור',  את  שאספר  השנייה  בפעם  תשתפר 
לאחר  במלון.  לחדרו  אותו  הזמין  שוחט  והרב  וויתר  לא 
שהרב שוחט סיפר את הסיפור, ביקש הכומר לשמוע אותו 
בשלישית. הרב חשש כי הכומר לא לגמרי שפוי, אך זה 
עשיר  אותו  של  נכד  שהוא  לו  נראה  כי  בעצבנות  הסביר 

קמצן.
"איך אתה נכד? הרי אתה נוצרי והוא היה יהודי?" תמה 
הרב, והכומר סיפר כי אימא שלו הייתה יהודייה פולנייה 
ונישאה לאביו שהיה קצין בצבא  עזובה אחרי המלחמה 
לפני שהיא  מיהדותה.  תוך הבטחה שתשכח  האמריקאי, 
וכן  לו את הסוד  וגילתה  לו למיטתה  נפטרה, היא קראה 
במשפחתה.  במסורת  שעבר  הזה  הסיפור  את  לו  סיפרה 
"משמעות הדבר היא", אמר לו הרב בהתרגשות, "כי אתה 

יהודי שלם".
לפתע  המערבי.  בכותל  ביקר  שוחט  והרב  שנים  חלפו 
ניגש אליו צעיר חסיד ברסלב והציג את עצמו כאותו כומר 
גילה  שנים  אחרי  מספיק,  לא  זה  ואם  מבופאלו.  לשעבר 
הרב שוחט כי הוא עצמו נכד של בעל התוספות יום טוב, 

וכך התאחדו להם נכד הרב עם נכדו של הקמצן הקדוש.
ברורה,  באמירה  פרשתנו  את  פותח  הזוהר  ספר  ואכן, 
הכומר  של  בתשובה  לחזרתו  חיכה  כביכול  תורה  שמתן 
ממדין, יתרו היה זה שפתח את הפתח למתן תורה והאירוע 

הנשגב לא היה יכול להתרחש לולי הגעתו.
עד  התורה,  ניתנה  לא  פרשתנו:  תחילת  הזוהר  ספר 
ה'  גדול  כי  ידעתי  'עתה  ואמר:  והודה  יתרו  שבא  לאחר 
מכל האלוקים', 'ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים', 
כך  ואחר  ולמטה  למעלה  הקב"ה  של  כבודו  התפשט  אז 

נתן ה' את התורה בשלמותה.
הבשורה  מה  בירור:  טעונים  הדברים  כי  ספק  ואין 
נוצח  כבר  שפרעה  לאחר  לעולם,  יתרו  שהעניק  הגדולה 
וטבע במצולות הים, אפילו עמלק הרשע ספג את המכה 

שלו והעולם כולו ראה את גדולת ה'?
הנשגב  האירוע  ובהיר:  עמוק  ביאור  הרבי  מסביר 
ביותר  הגדול  הפלא  את  ליצור  נועד  תורה,  מתן  של 
לעורר  והעליון.  התחתון  בין  חיבור  ליצור  בהיסטוריה: 
אלפיים  לאחר  אותו.  שבנה  והנגר  השולחן  בין  קשר 
שנה, בהן העולם היה עצמאי ומנותק מהקשר עם העולם 
הרוחני, מתן תורה נועד להקים גשר בין העולם החומרי 

והמגושם לבין העולם הרוחני המקודש. 
כזה,  גדול  למהפך  כלי  היה  לא  היא, שהעולם  הבעיה 
להתחיל  מסוגל  שהוא  האמין  לא  עצמו  ישראל  עם  וגם 
היה  במי  ונחשוב  רגע  נעצור  הבה  כאלו.  חדשים  חיים 
וקיבלו  ממצרים  שיצאו  האנשים  שלנו,  בתודעה  מדובר. 
שטריימלאך  עם  ה'  עובדי  של  חבורה  הם  התורה,  את 
וקפוטות. אך לא מיניה ולא מקצתיה. מדובר היה בחבורת 
האומה  בתוך  שנה  מאתיים  שנטמעה  שפלים  עבדים 
המצרית וכל סגולתם הייתה בכך שאבותיהם היו יהודים. 
יהודי,  ממוצא  גויים  היו  הם  כי  לומר  ניתן  גסה  בצורה 

כדברי הפסוק: "לקחת גוי מקרב גוי". 
כך מתאר מדרש ידוע: "הללו עובדי עבודה זרה והללו 
עובדי עבודה זרה, הללו מגלי עריות והללו מגלי עריות, 
הללו שופכי דמים והללו שופכי דמים". לכן לא היה כל 
סיכוי ליצור התעניינות אמיתית וציפייה כנה בשלב הזה 

סביב מתן תורה.
אולם  במצרים,  גלויים  ניסים  ראו  ישראל  שבני  ואף 
הדבר לא שכנע אותם כלל. וזאת מסיבה עמוקה ומהותית: 
אך  מתו!   – במצרים  ישראל  נגד  שלחמו  האויבים  כל 
איש לא השתנה בעודו בחיים! לא הייתה כל ראיה לכך, 
הארץ  מערוות  ולהפוך  כזה  שינוי  לחוות  יכול  שהעולם 

לדירה לקב"ה.

מלחמת  בתקופת  הגיע  ישראל  עם  של  המשבר  שיא 
המלחמה  משתנה.  לא  שהעולם  ראו  הם  כאשר  עמלק, 
לעולם לא מסתיימת. הם רק סיימו עם פרעה והנה מגיע 
כמו  להם  נדמה  זה  אמונתם.  את  ומערער  חדש  אויב 

מלחמה חסרת סיכוי.
הראשון  התשובה  בעל  היה  הוא  יתרו.  הגיע  ואז 
בהיסטוריה. הוא בא לומר לעם ישראל, גם אנשים חיים 
התורה  אמר:  הוא  הופעתו שם  בעצם  להשתנות.  יכולים 
היא רלוונטית והיא יותר חזקה מהכול. תראו אותי: ניסיתי 
"אין  לכם  אומר  ואני  והחוקים  התורות  כל  את  הכול, 

אלוקה כאלוקיכם".
מלחמת  בעקבות  יתרו  הגיע  מדוע  היטב,  מובן  כעת 
עמלק. הוא בא לתת את הכוח להתרומם מעל המשבר של 
מלחמת עמלק. הוא בא לומר להם כי אפשר לעבוד את ה' 
- לא רק על ידי מיתה וטביעה במי ים סוף, אלא - גם על 

ידי השתנות ומהפך פנימי בתוך החיים עצמם.
הראשונות  המילים  נפלאה:  בנקודה  הרבי  ומטעים 
שנאמרו במתן תורה הן: "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך 
וידועה קושיית האבן עזרא, מדוע נאמר  מארץ מצרים". 
גדול:  יותר  פלא  ולא  מצרים"  מארץ  הוצאתיך  "אשר 

"אשר בראתי שמים וארץ"?
וכי כל מה שעשה לנו הקב"ה הוא להוציאנו ממצרים?! 
למה  ראמים?  קרני  עד  כינים  מביצי  העולם  זן  הוא  הרי 
הדבר דומה: לאבא שיאמר לבנו, עליך לכבד אותי משום 
שזה  ברור  אותך...  הרודפים  מידי  אותך  הצלתי  שפעם 
עד  מהתחלה  וקיומו  חייו  את  לילד  נותן  ואבא  מגוחך 

הסוף.
יציאת מצרים, מעבירה  מבאר הרבי כך: הבשורה של 
וארץ.  שמים  בריאת  של  מהבשורה  חשוב  יותר  מסר 
אולם  חדש,  אדם  ליצור  יכולת  היא  לברוא,  היכולת 
יכול  קיים  גדול: שאדם  יותר  דבר  אומרת  מצרים  יציאת 
להשתנות! הוא יכול להפוך מאיש מצרי לעבד ה'. ולעניין 
יותר  פלא  זה   - הדברות  ועשרת  תורה  מתן  הפתיחה של 

נוגע ויותר חשוב.
השבוע):  במאורע  (ששמעתי  קוצקאי  ווארט  ולסיום 
כאשר שמע יתרו על קריעת ים סוף, הוא התפעל מאוד, 
אך אמר לעצמו כי אין סיבה ללכת למחנה ישראל. הקב"ה 

נמצא בכל מקום ואפשר לעבוד אותו גם במדין.
התהפך  הוא  עמלק,  מלחמת  על  ששמע  לאחר  אך 
למלחמה  לצאת  אדם  יכול  איך  הבין  לא  הוא  במיטתו. 
כנגד עם שראה כל כך הרבה ניסים ובפרט את קריעת ים 
רבי.  כשאין  שקורה  מה  שזה  למסקנה  הגיע  יתרו  סוף? 
אם אדם נמצא מרחוק ואין לו רבי שידריך אותו וייטע בו 
ולהישאר  ניסים  על  לשמוע  יכול  הוא  בפנימיות,  אמונה 
שונא ומגדף. לכן החליט יתרו לצאת לקראת מחנה ישראל 
ולקבל על עצמו את משה כרבי וכמדריך רוחני ולתת בכך 

מסר לכלל ישראל.

הלקח הגדול מיציאת מצרים הוא היכולת לשנות את האדם, וזה גם סיפורו של יתרו – בעל 
התשובה הראשון בהיסטוריה 
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג



תתחדשו!

0 3 - 6 7 7 7 1 4 1 ניץ צפורי קלאס) |  16 בני ברק (לשעבר מלון ויז‘ רח‘ דמשק אליעזר 

ם י ע ו ר י א ז  כ ר מ ו ן  ו ל מ  - קרט  סטו י אר
סוויטות וחדרי בוטיק משודרגים ומפוארים | אירוח מלונאי אקסקלוסיבי ברמה |
וערב בוקר  אירועי   | אירוח  שבתות   | יוקרתיים  לאירועים  מחודשים  אולמות   4



6 כ"א בשבט תשע"ז 17/2/17

מתן תורה בחודש שבט
כבר  חז"ל  סוף.  ים  קריעת  הוא  שידוך,  כל  יהודי,  שידוך 
אמרו זאת: "קשה זיווגם כקריעת ים סוף". כמו שבים סוף היו 
עליות ומורדות ועד לרגע האחרון לא ידעו היהודים אם הים 
הוא לצידם או לרועץ להם, כך בדרך כלל בקשר בין בני הזוג. 
יש לצעוד בעיניים עצומות - בדיוק כשם שבני ישראל חצו את 

הים. עיניים סגורות ולב פתוח ומאמין.
ואם השידוך הוא קריעת ים סוף, החופה שבאה בעקבותיו 

היא מעמד הר סיני (המופיע בפרשתנו). 
בספרו  כותב  הראשונים,  מגדולי  אחד  מלוניל,  אהרן  רבי 
'אורחות חיים' כי "חתן וכלה  ביום חופתם  כאילו עמדו על 
הר סיני", וכשם שירד הקב"ה והשרה שכינתו על הר סיני, כן 
הזרעים  ניטעים  עת  החופה,  במעמד  דירתו  וקובע  יורד  הוא 

להקמת בית יהודי בישראל.
החופה,  ממנהגי  הרבה  כי  מבואר  הפוסקים  בספרי  אכן 
כנגד  הם   – ועוד  כיפת השמים  העמידה תחת  ההקפות,  כמו 
הר סיני. כשמקימים בית יהודי ישנה שמחה במרום כמו מתן 

תורה: "ובאו כולם בברית יחד, נעשה ונשמע אמרו כאחד".



קרוא  הייתי  לא  המונית.  גדולה,  חתונה  נערכה  השבוע 
אליה, אבל כמעט אין מי שלא שמע עליה. חתונתו של חבר 
להיות  ניתן  שלא  צבעונית  דמות  הוא  חזן  חזן.  אורן  הכנסת 

אדיש כלפיה. אבל אני מכיר חזן מסוג אחר.
חדשים  לפני  שנערך  ישראל'  'אחדות  בפורום  זה  היה 
שאגאל  בטרקלין  שהתקיים  בפורום  ישראל.  בכנסת  ספורים 
הפאנלים  באחד  עגולים.  שולחנות  סביב  פאנלים  נערכו 
שהתקיים תחת הכותרת 'שלטון הרב או הרוב' השתתפתי לצד 
אנשי רוח ומשפיעים בתקשורת ובמדיה. מי שהשתתף לצדנו 

היה ח"כ אורן חזן.
בניגוד לדימוי שדבק בו, מסתבר כי מקננת בקרבו הערכה 
עמוקה למסורת ולדת. הוא דיבר בלהט על הרציונל שבין הרב 
להינשא  ארצה  אני  "גם  הדת:  לצרכי  אמפתיה  וגילה  לרוב 

בבוא היום בחתונה יהודית".
והיום הזה הגיע השבוע. הוא עמד תחת לחופה נוצצת אבל 
הקידושין  עדי  הקידושין,  מסדר  היה  איפרגן  הרב  יהודית. 
והברכות שנאמרו תחת החופה על ידי כשרי ישראל כמו יו"ר 
כי  לכך  היוו עדות   – ואחרים  גפני  ועדת הכספים ח"כ משה 
העם בישראל רוחש כבוד למסורת ישראל, ובבוא היום בעת 
שהם עומדים להינשא – הם מבקשים רב אורתודוקסי וחופה 

יהודית כמו אימא וסבתא.
הר  מעמד  את  בחופה  השבוע  לחוש  שלא  היה  אפשר  אי 

סיני בזעיר אנפין. יהודי שנראה מרוחק ומנוער מתורה ומצוות 
החולים  כל  התרפאו  סיני  בהר  יהודית.  חופה  על  מקפיד 
והמומים, כמו כן בחופה שכזו נרפאים כל חולי הגוף והנפש. 

עם ישראל מתאחד לשמור על עברו הזוהר והמפואר.
מזל טוב אורן.

 


כמה  מסרים  ללמוד  ניתן  יתרו,  פרשת  שלנו,  מהפרשה 
לחיים - אחד מהם ננסה לתמצת בשורות הבאות.

התורה מספרת על יתרו, ששמע על קריעת ים סוף ומלחמת 
עמלק, והגיע לקראת עם ישראל. בסופו של תהליך, הפך יתרו 
שמע  שמשה  מעידה  שהתורה  רבינו, עד  משה  של  ליועצו 

בקולו של חותנו בכל אשר אמר.
יש משפט שאומר 'האיש הנכון בזמן הנכון'. רגילים לומר 

שכל ההצלחות תלויות בשתי שאלות - שאלה של מומנטום 
אנשים  וכמה  כמה  בחייו  שראה  עיתוי. כמי  של  ושאלה 
מצליחים, אני יכול להעיד שאכן ברוב המקרים זה עניין של 
עיתוי. בדיוק מתפנה תפקיד, בדיוק מחפשים מישהו לתפקיד 
שיוזמה  גם  ברור  דשמיא'. אך  מסוים, ובקיצור 'סייעתא 

והשתדלות אף הן חשובות.
עמים  "שמעו  סוף,  ים  קריעת  את  שמע  העולם  כל 
לקום  היה  יכול  אחד  קיים. כל  היה  ירגזון", והמומנטום 

ולעשות מעשה. אך מי היחיד שקם ובא? יתרו.
חכמינו זיכרונם לברכה כתבו כי "תעלא בעידנא סגיד ליה", 
שועל בזמן שהוא מולך – תשתחווה לו. כשאנחנו רואים אדם 
וטוב מאיתנו – בעמדת מפתח, אנחנו  אולי פחות מוכשר   –
צריכים לדעת את מקומנו ומותר לנו להתכופף ולהיכנע. הזמן 

גורם - זהו יסוד לחיים.


הרב בן ציון נורדמן

נישואיו של חבר הכנסת אורן חזן הזכירו לרב בן ציון נורדמן מפגש שנערך ביניהם בפאנל תחת 
הכותרת 'שלטון הרב או הרוב', ובו הצהיר חזן שיתחתן בחתונה יהודית כפי ההלכה

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

חופתו של ח"כ חזן

יש משפט שאומר 'האיש הנכון בזמן הנכון'. רגילים לומר שכל ההצלחות תלויות בשתי שאלות 
- שאלה של מומנטום ושאלה של עיתוי. כמי שראה בחייו כמה וכמה אנשים מצליחים, אני יכול 
להעיד שאכן ברוב המקרים זה עניין של עיתוי. בדיוק מתפנה תפקיד, בדיוק מחפשים מישהו 

לתפקיד מסוים, ובקיצור 'סייעתא דשמיא'. אך ברור גם שיוזמה והשתדלות אף הן חשובות.

"
"



מבצע הזמנת אירועים מיוחד!!

 החל מ-95& למנה

 תפריט חורף חדשני!

חדר פרטי - 60 איש | אולם אירועים - 120 איש

ז'בוטינסקי 134, רמת גן 
)פינת בן גוריון ע"י הבורגר ראנץ'(

03-7518937 טל: 
 חניה חינם בחניון בית דוד

י א ק י ר מ א ם  ו ר ד ל  י ר ג
ן ג ת  מ ר ף  י נ ס
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כתרים / שרביטים  מבחר רעשנים

גדול קטן
מגוון ענק 
של טול 

1לכלה

10

2

12

10

10

1

כובע קנייטש מהודר 

12 חב' פיקות 
(9 מחסניות בחב')

12 חב' זיקוקים 
(10 יחי בחב')

שמיכה כירבולית 
(1.50/1.00 ס"מ) 

12 חב' שומים 

מחבת איכותית 
ועבה (20,24,30) 

כובע ליצן מפואר

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה (גודל 25/30)

קופ' לאבקת כביסה+ 
מכסה, ראטן מפואר

אקדח קולות 
ורעש ואורות

קופ' הרמטית לעוגה 
(קשיח- תבנית גדולה)

משקפיים
+אף+שפם+צפצפה

מגוון מסיכות פלסטיק

סלסלאות פלסטיק 
ראטן מפוארות 

וחזקות למשלוחי מנות

אקדח פיקותזקן לבן/שחור

אג‘0.5

אברהם 
אבינו
₪50

שודד 
ים

₪50

מלכת 
החמניות
₪40

משה 
רבנו
₪50

סינית 
מפוארת
₪40

ווסט של 
הצלה/ משטרה

₪15
5050

מלכת מלכת מלכת מלכת מלכת 
החמניות
₪₪4040

חייל 
קומנדו 

אמריקאי 

₪50

ראטן מפוארות +אף+שפם+צפצפה
וחזקות למשלוחי מנות

+אף+שפם+צפצפה

1.50/1.00 ס"מ) 1.50/1.00 ס"מ) 

מבחר רעשנים

גדול קטן

1

מבחר רעשנים

קטן

1 אג‘0.5

וקשיחה (גודל וקשיחה (גודל וקשיחה (גודל 

3

כתרים / שרביטים כתרים / שרביטים כתרים / שרביטים 

וחזקות למשלוחי מנותוחזקות למשלוחי מנות

4
מכסה, ראטן מפואר

קופ' לאבקת כביסה+ 
מכסה, ראטן מפוארמכסה, ראטן מפואר

12
מכסה, ראטן מפוארועבה (20,24,30) 

קופ' הרמטית לעוגה 
(קשיח- תבנית גדולה)(קשיח- תבנית גדולה)

12 25 5

מגוון שלייקס
איכות 
מעולה

10

כובע קנייטש מהודר 

5

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה (גודל 25/30)

אקדח קולות 
ורעש ואורות

משקפיים
+אף+שפם+צפצפה

2
+אף+שפם+צפצפה+אף+שפם+צפצפה ורעש ואורותוקשיחה (גודל 25/30) וקשיחה (גודל 25/30)

קופ' הרמטית לעוגה 

ורעש ואורותורעש ואורות

10

מבחר ענק לקסקטים 
וכובעים מפוארים

3
כובע ליצן מפוארכובע ליצן מפוארכובע ליצן מפוארכובע ליצן מפואר

1

כובע ליצן מפוארכובע ליצן מפואר

כפפות בד 
איכותיות לכלה

4

 חב' זיקוקים 

10

12 חב' זיקוקים 
(10 יחי בחב')

 חב' זיקוקים 
 יחי בחב')

אקדח פיקות

1

אקדח פיקות כובע קנייטש מהודר 

הגיע!
מסיכות 
טראמפ

1212

10

כובע ליצן מפואר

שקית הלו קיטי גדולה 
וקשיחה (גודל וקשיחה (גודל 

5

12 חב' שומים 12 חב' שומים 

5

מגוון ענק של מסכות 
גומי על כל הראש 

15

מגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיק

0.5

מגוון מסיכות פלסטיק

אג‘אג‘אג‘0.5

מגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיקמגוון מסיכות פלסטיק

סניף חדש בב“ב רח‘ חזו“א 15 טל‘ 03-5087766
ירושלים: תחנה מרכזית קומה ג‘ (מול הרציפים) 21:00 - 9:00

בני ברק: מרכז רימונים
אהרונוביץ 12 (צמוד ל‘יש חסד‘ מול מכבי- אש)
א‘-ה‘ 21:00 - 9:00 ו‘ 13:30 - 9:00

205 10

גיטרה גדולה 
בבליסטר 

אקדח חיצים 
מפואר

גדול בינוני

5

6 30

אריה נמר חתול זברה תרנגול ועוד...

תחפושות חיות 
(גילאי 1-2 שנה)

כיפה 
אדומה
₪40

אקדח חיצים 

50
גדול גדולבינוני בינוני

פרחי סבון 
בעציץ מפיץ ריח

בקבוק מפיץ ריח 
+מקלות (100 מ"ל) 

של חב' פינוקים.

בימבה גוק 
איכותית ביותר 

כולנו

עם מחירי-

30

אדומה
₪₪4040

שמלת 
השבת
₪50

שמלת שמלת 
השבת

5050

חסיד 
מהודר
₪50

מלכת 
התות
₪40

אברהם אברהם אברהם אברהם אברהם 

חסיד

₪50

אביר

₪50

ח.
קו

לל
ת 

דו
חי

3 י
ל-

ל 
גב

מו
ר, 

אד
 ב

כ'
ך 

רי
א

ת
ד 

 ע
או

אי 
מל

ה
ר 

מ
 ג

עד
ע 

בצ
מ

ה
ם, 

עי
בצ

מ
ל 

פ
 כ

אין
ד, 

לב
 ב

ה
ש

ח
מ

ה
 ל

ת
נו

מו
ת

ה
ח. 

ל.
ט.

כנפיים פרפר ועוד 
(42/45ס"מ) 

מבחר צבעים

12 שמפניות

4



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

שלושים שנות 
איכות
שלושים שנות 
איכותאיכותאיכות

המסורת של 'אשפר' היא להביא לכם את הבשר בריא ואיכותי
ללא הזרקת מים � ללא תוספת פוספטים 

ללא חומר מרכך � ללא צבעי מאכל

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

שיווק ארצי: טל: 03-6718300
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האתגר של נתניהו

שבוע סוער ומתיש עובר על הנשיא הטרי דונאלד טראמפ. 
להפתעתו, לא הכול ורוד בבית הלבן! רצף האירועים, המתח 
הבין גושי שנוצר, בנוסף לגילויים האחרונים בנושא קשריו 
המדינה  מזכיר  של  הטלפון  שיחות   21 פוטין.  הנשיא  עם 
החדש/ישן הגנרל פלין עם השגריר הרוסי, שנחשפו על ידי 
האפ. בי. אי., מכונים בבירה וושינגטון ״מיני ווטרגייט״, על 
שם הפרשה המפורסמת שגרמה לסילוקו של הנשיא ניקסון 

מהנשיאות. טראמפ עוד רחוק מזה.  
על  שהדליף  הוא  אי.  בי.  שהאפ.  מתעקשים  יודעי-דבר 
קשריו של טראמפ עם פוטין, בכדי לסכל מראש סכנה של 
סחיטה, בהפוך על הפוך שמקובל בפוליטיקה, פחות בעולם 

העסקים. 
הנשיא טראמפ, המפקד העליון בתוארו, שנזף בסוכנויות 
וכמדליפים,  בהדלפות  והאשימן  האמריקאיות  המודיעין 
פספס את העובדה שזה נועד להגן ולשמור עליו. הוא עוד 

ילמד להוקיר את שרותי הביטחון והמודיעין המקצועיים. 
את  פינה  התפנה,  והמתוח  העסוק  הנשיא  זאת,  למרות 
יומנו וקיבל את רוה״מ בנימין נתניהו ורעייתו בפאר והדר. 
מנהיג  כל  לא  הנשיא.  שולחן  על  צהרים  סעד  נתניהו  הזוג 
מדינה מוזמן. לאחר הארוחה הטכסית, שהעבירה מסר ברור, 
ראשונה,  עבודה  לשיחת  טראמפ  הנשיא  עם  נפגש  רוה״מ 
חלקה מצולם וחלקה ב4 עיניים, שם כנראה החלק המעניין. 
לו מניסיונו  ניסה להעביר  בוושינגטון מלגלגים שנתניהו 
האישי, כיצד לטפל בעיתונות ליברלית עוינת. אבל טראמפ 
הבוטה וחד הלשון, לא נבהל מעיתונות ״נגדית מתלהמת״ 
מצביעיו.  לאזני  הערב  הייחודי,  בסגנונו  בה  ומטפל 

העיתונאים אוהבים זאת פחות. הם עוד ילמדו לכבד אותו. 
למרות היעדרותו של היועץ המתפטר/מפוטר הגנרל פלין, 
המומחה לענייני אירן מהשיחה בנוכחות צוות הנשיא וצוות 
האיראני,  באיום  ולהתמקד  לפתוח  העדיף  רוה״מ  רוה״מ. 

שם, הוא וטראמפ רואים את הנושא עין בעין.  
ורעיונותיו של  תכניותיו  על  רצה לשמוע  הנשיא  מאידך, 
מגובשת  משנה  אין  לטראמפ  הפלשתיני.  בנושא  נתניהו 
תלוי  הביצוע  טובות,  כוונותיו  מהמותן.  יורה  הוא  בנושא. 
במי ובאיזה יועץ לוחש על אזנו ברגע נתון. בשבתות ומועדי 
התיכון,  למזרח  השליח  החתן,  ג׳ארד  בעייתי!  זה  ישראל 

ואיוונקה-יעל הבת לא בשטח. 
ישראל  יחסי  בנושא  דברים  ש'השתנו'  הוא  גלוי  סוד 
כפי  הכוונות  בעצם  ולא  האישי  ביחס  לא  פלשתינאים. 
שינוי  יש  ובפועל  בשטח  אלא  הבחירות.  במסע  שהוצהרו 

משמעותי.  
טראמפ שהתכונן להכריז על העברת השגרירות לירושלים 
מדברים  לא  כיום  מההכרזה,  נמנע   - ההכתרה  בנאום  כבר 
על העיתוי, אם בכלל. לא רק בגלל לחץ סעודי ומצרי, אלא 
גל  בגין  מכאוס,  שחששו  ישראליות,  רמיזות  בגלל  בעיקר 

התגובות בעולם הערבי והבערת השטח. 
יח״ד,  אלפי  לבנות  עדיף  הישראלים,  הגורמים  לטענת 
מעשים  מאשר  בשטח!  ״עובדות״  ולקבע  לקבוע  ובכך 
נושא  באם  מישמח  יותר  הישראלי  הממשל  דקלרטיביים. 
מופיע  לא  העולמי.  היום  מסדר  ירד  והרשות,  ישראל  יחסי 
בתנ״ך ולא בברית החדשה, שחובה לעסוק בכך בראש סדר 

העניינים וכל יום. 
בעולם  גלובליות  וסכנות  מתיחות  מוקדי  כמה  עוד  יש 
לדגל  במזה״ת  הסכסוך  פתרון  את  הפך  אובמה,  הגדול. 
כובד  כל  את  הטיל  הוא  התגמד.  העולם  כל  שאר  ועיקר. 

משקלו וחלק נכבד מסדר יומו על נושא זה - ונכשל.   
פנים  בנושאי  עמדותיו  בסיס  על  נבחר  טראמפ  הנשיא 
רפואי  לביטוח  לא  מיסים,  עבודה,  מהגרים,  אמריקאים. 
והטבות סוציאליות על חשבון אנשי הצווארון הכחול. הוא 
לגודלה  ארה״ב  את  להחזיר  האישית  מחויבותו  על  הצהיר 

הטבעי ולאמריקאים. 
אותה 'אמריקה הגדולה' שהליברלים נטשו את ערכי היסוד 
הפקירו.  גימדו,  אבדו,  קלקלו,  בזבזו,  נטשו,  ביזו,  שלה. 
הכול נכון לדידו של הנשיא טראמפ. שום ביטוי לא מיותר. 
טראמפ, הוא הגיבור על הקדילאק הלבן שבא לשחזר ולתקן. 
הוא  ולבן.  בשחור  מאמין  טראמפ  והנשיא  העסקים  איש 
את  מנחה  בסיסי,  ״עקרון״  אותו  הביניים.  גווני  על  מוותר 
הנשיא, שעל ״ידידים״ שומרים ומגינים, זה היחס שמובטח 

למדינת ישראל. חדל פוליטיקלי קורקט.  
את  דרדרו  שלטענתו  הליברלים,  לעקרונות  בז  טראמפ 
פגעו  המטבע,  את  החלישו  מסחרית,  מבחינה  ארה״ב 
מבחינה  אותה  ומזערו  לאבטלה  גרמו  התעשייתי,  בייצור 
בשבילו  מהווה  אובמה  של  משנתו  ביטחונית.  מדינית 
ומובילה  הגדולה  כמעצמה  ארה״ב  לעתיד  קיומית״  ״סכנה 
ובטחון העולם החופשי. הוא לא שולל ״מכסי מגן״ לחיזוק 
התעשייה המקומית. הפוך מכל היבט של כלכלה ליברלית, 
על  ולא  החלשות  והמדינות  העולם  על  החושבת  גלובלית, 

המדינה הפרטנית. ארה״ב, במקרה של טראמפ.  
החדש  והממשל  ישראל  ביחסי  המרכזית  הבעיה 
מרצון  יותר  להניק  רוצה  הפרה  שלעיתים,  בוושינגטון. 
העגל לינוק. בירושלים חוששים 'לטבוע' מעודף רצון טוב. 
השיקולים בקרית הממשלה הינם ארוכי טווח. שם חושבים 
ולטווח  להרגע  רק טאקטית  לא  אסטרטגית בהיבט לשנים, 

הקצר. 

לקדנציה!  נשיא  הינו  טראמפ  דונאלד  הנשיא  כבוד 
שכבר  ״בטוחים״  המהמרים  בכלל.  אם  שתיים.  מקסימום 
לשונו  בגלל  אותו,  יחליף  פנס  מייקל  סגנו   2017 בשנת 
המשתלחת, גילויים מביכים מעברו העסקי, הסתבכויות של 
שלא  מי  גם  מזלזל!  טראמפ  וכדו׳.  לשמוע  שמסרב  טירון 
התפתחויות  מבטיח  העתיד,  התפכח!  ברצינות  אותו  לקח 
ושינויים. מדיניות נקבעת לאורך שנים ולא לפי גחמות ואופי 

של נשיא מתחלף.  
בנימין נתניהו המאוים מבית, מהשמאל והמרכז השמאלי 
מאירופה  לחוץ  המקומית.  בתקשורת  יתר  להעדפת  הזוכה 
מבין  נתניהו  חושש.  ה'ערביסטים',  ומנהיגיה  העוינת 
ובישראל  בו  לפגוע  עלולה  ואכול״  ״חטוף  של  שמדיניות 

בעתיד. 
לקיום  שמחכה  השטח  של  הלחצים  סד  שני,  מצד 
בנט- בראשות  הימין  מפלגת  המדיניות.  וביצוע  ההבטחות 

ממשלתו  של  והעוגן  המרכזי  הנדבך  את  שמהווה  שקד, 
הנוכחית. שרי הליכוד ש'מאוימים' ממרכז המפלגה העממי-

ימני שאמור לבחור אותם מחדש, לוחצים ומאיימים. 
למשפחת נתניהו שמתכוננת להחזיק בהגה השלטון לעוד 
שנים רבות! לא פשוט בכלל. אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. 
גולדה מאיר אמרה: מי שרוצה להיות ראש ממשלה, בישראל 
- מגיע לו. משפחת נתניהו, בטוחה ש'מגיע לה', אף אחד לא 

הבטיח להם שזה גם יהיה נעים וקל. 
כלל  בין  ללהטט  נתניהו  בנימין  של  וכשרונו  חוכמתו 
בלי  לאזנו  שיערב  מה  את  אחד  לכל  לומר  הגורמים. 
ומאפשר  כמנהיג  נתניהו  את  שמייחד  מה  זה  להתבלבל, 
גן  לו  הבטיח  לא  אחד  אף  הסוערים.  המים  את  לצלוח  לו 
והניחוחות  הגן  את  מאד  אוהב  הוא  מאידך,  שושנים.  של 

המתלווים. הצלחתו הצלחתנו. בואו נחזיק לו אצבעות.  

עו"ד יצחק שיינפלד

יותר משהעגל הישראלי רוצה לינוק, הפרה האמריקאית רוצה להניק – אך עודף חברות וצעדים 
כמו העברת שגרירות ארה"ב לירושלים, עלולים להזיק בטווח הרחוק

נתניהו וטראמפ. צילום: אבי אוחיון, פלאש 90



המבצע מתקיים בין התאריכים י״ג בשבט - י״א באדר תשע“ז )9.2-9.3.17( • יש לשמור את חשבוניות הקנייה מתקופת המבצע 
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 3 אריזות ממגוון חיתולי האגיס
ושומרים את חשבוניות הקנייה

 לטלמסר:
03-3739000 

נכון והכי מהר על 3 שאלות

בכל שבוע  3 זוכים ב:

 ביגוד לתינוק 
לשנה במתנה!

בשווי ₪3,000
ברשת 

מבצע
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כשאובמה התחלחל

ומסרב  במרקע  בוהה  הספה,  על  ישב  הוא 
הדגלים  השרד,  רכבי  על  מסתכל  להאמין. 
הרשמיות  הידיים  לחיצות  המתנופפים, 
כל  שם  מכיר  הוא  המתוזמנים.  והחיוכים 
פינה, כל חלק בטקס. מביט מרחוק על הפסיעות הרכות 
על השטיחים המוכרים, הפלאשים של המצלמות, דוכני 

הנואמים. הכול כל כך מוכר, אבל הקול כל כך שונה. 
לשעבר,  ארה"ב  נשיא   - אובמה  חוסיין  ברק   - הוא 
בבית  הנערכת  העיתונאים  במסיבת  חי  בשידור  הצופה 
הלבן, בביקורו הראשון של ראש ממשלת ישראל, לאחר 
הילרי  של  עדיין,  המהדהד  והכישלון  השלטון  חילופי 
קלינטון. "לא נשכח לעולם מה עבר העם היהודי". אמר 
השראה  היא  "ישראל  והוסיף  הפתיחה  בדברי  הנשיא 

עבורי". 
דבריו,  בתחילת  כבר  ניכרת  לאירן  שלו  השנאה 
גרועות  הכי  העסקאות  אחת  זו  אירן  עם  "העסקה 
שראיתי". אובמה ננזף מרחוק, מהאיש שמבין בעסקים. 
הוא עצם את עיניו אבל המשיך לשמוע את הקול הבוקע 
"אעשה כל מה שביכולתי כדי למנוע מאירן לפתח נשק 
באזניו:  מתערבבות  הבאות  המילים  לעולם!"  גרעיני, 
שיתוף פעולה, היסטוריה משותפת, האו"ם לא הוגן, וגם 

החרם על ישראל, נפעל, יחד, יחד, יחד. 
"די!" הוא אטם את אוזניו. קם מהספה והתחיל לצעוד 
בחדר מצד לצד, עד שסוף סוף שמע את המילים "נעודד 
הסכם שלום גדול באמת בין ישראל לפלסטינים" ולרגע 
בישראל  והתמיכה  לו מההסתייגות  היה אכפת  לא  כבר 

שהובעו בהמשך המשפט. 
בר  נער  כמו  וזורח  קורן  מהמסך,  אליו  הביט  נתניהו 
טו  עבורו  היה  זה  חלום.  לו  שהגשימו  מאושר  מצוה 
נאלמו,  הדמויות  ושתי  הסאונד  את  השתיק  הוא  מאצ'. 
אך לא היה צריך לשמוע כדי להרגיש את הפרגון והחיבה 
ההדדית. המחוות בין השניים, שפת גוף מחבקת, לחיצות 
חיוכים  השכם,  על  טפיחה  וממושכות,  חוזרות  ידיים 

ומבטים מלאי הערכה ואופטימיות. 
כשהגיע השלב של שאלות העיתונאים, הוא הגביה את 
הווליום בתקוה שהשניים יפלו למלכודות המדיה, פייק 
מדיה בלשונו של טראמפ. אכן, השאלה הראשונה עסקה 
בפתרון שתי מדינות לשני עמים. הצבע חזר ללחייו והוא 
התיישב על הספה וחיכך את ידיו, אולם האכזבה הייתה 
מהירה. "אני מסתכל על פתרון שתי המדינות ועל מדינה 
אחת, אני אוהב מה ששני הצדדים יאהבו", אמר טראמפ 

בחיוך. 
אובמה התחיל לדבר אל המסך "מה זה מה שתרצו? 
אסרטיבי,  תהיה  אגדה.  זו  אין  רצו,  שהם  מה  בינתיים 
תנזוף בו על ההתנחלויות!" הוא התפלא, הרי רק לפני 
80 דקות -  זמן מועט הוא בעצמו טרח לשאת - במשך 
הוא  שבהתנחלויות.  הגדול  האסון  את  שמסביר  נאום 

המכשול  הן  שההתנחלויות  לו  "תגיד  וביקש  המשיך 
והביע  בקולו,  שמע  לא  הנשיא  אך  לשלום!"  האמיתי 

ביקורת כמעט אגבית "יש לעצור מעט את הבניה". 
"מה מעט, מה?!" הוא מלמל לעצמו, מתקשה לקלוט 
הברית,  לארצות  ישראל  בין  החדש  המדיני  העידן  את 
ממשל  של  שנים  ארוכת  התנהלות  בן-רגע  שמוחק 
הישראלי.  הצד  כלפי  בעיקר  דרישות  עם  אמריקאי 
חילופי ההלצות בין שני האישים הניבטים אליו מהמסך, 
והאווירה הנוחה מידי ל"ביבי" כפי שמכנה אותו טראמפ 
לו פריחה קלה על  שוב ושוב בחיבה, מתחילה לעשות 
נתניהו  אומר  הסכסוך"  לב  לא  הן  "ההתנחלויות  העור. 
ומדגיש את התנאים הנחוצים לשלום: "הכרה, ושליטה 
ישראלית כדי לוודא את ביטחונה. אחרת אנחנו חולמים". 
הוא צבט את עצמו, אך לא, הוא לא חולם. אפילו שרה, 
של  מיוחדת  לב  לתשומת  זוכה  הממשלה  ראש  רעיית 
הבלתי  הישראליות  המתקפות  אחרי   – ונזכרת  הנשיא, 
הוא  המכובדת.   הראשונה  הגברת  שהיא   – פוסקות 
משפשף את עיניו, מצב הרוח הידידותי מדי של השניים, 
הצליח להעכיר את מצב רוחו. "אין תומך גדול יותר בעם 
היהודי ובמדינה היהודית מאשר הנשיא דונלד טראמפ" 
 .)!( לו מאוד על המחמאה  והנשיא הודה  נתניהו,  אמר 
יכול  לא  כבר  והוא  יד  לחיצת  לעוד  שוב  מתקרבים  הם 
זאת ומכבה את המסך. אפילו כשכתב את ספרו  לשאת 

"תעוזת התקוה", לא ידע כמה חזקה היא התקוה. 

  

וזכה  לישראל  עד  הגיע  מאמריקה  הדוד  של  החיבוק 
לציוצים תומכים, כולל שר החינוך נפתלי בנט שאמר כי 
24 שנה דגל פלסטין הורד היום מהתורן ומוחלף  אחרי 

בדגל ישראל. 
אמנם הקולות והזמירות היו מעודדים, אך לא את מי 
שיודע כי אחרי נפנוף הדגלים, יצטרכו הצדדים למצוא 
באמת את הפתרון היצירתי, כי טראמפ הוא איש עסקים. 
הוא מתייחס לסוגיה כאל עסקה כלכלית, ומתישהו הוא 
באופן  מתחלקת  הישראלית  העוגה  את  לראות  ירצה 
על  ונושף  מעליה,  עומד  כשהוא  הצדדים  בין  כלשהו 

הנרות. 
במיוחד  משמחות,  היו  הללו  החדשות  בינתיים  אך 
אחרי שבוע שבו נבחר מנהיג חדש בעזה, יחיא סנוואר, 
שהיה חלק מהחוליה שחטפה ורצחה את החייל נחשון 
וקסמן ואת סרן ניר פורז הי"ד, שנרצח במבצע החילוץ. 
גם כל מי הים של עזה לא יוכלו לשטוף מידיו את הדם 
ששפך, כולל דם רב של בני עמו. סנוואר שוחרר מהכלא 
בשנת 2011 במסגרת עסקת שליט, וכבר בנאום השחרור 
שלו קרא להמשיך ולחטוף חיילים ישראלים נוספים, כדי 

לשחרר את יתר האסירים הפלסטינים. 

למדינת  ראש  כאב  המהווה  שהאיש  אירוני  כמה 
החולים  בבית  מידי  יעיל  לטיפול  בעבר  זכה  ישראל, 
בישראל, כשאובחנה אצלו בעיה רפואית חמורה, והוא 
עבר בראש ניתוח שהציל את חייו. על כך כבר אמרו חז"ל 

"כל המרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים". 

  

השבוע  ביטוי  לידי  באה  הירושלמית  התקוה  תעוזת 
העיר  מועצת  חבר  קינג,  אריה  של  התפטרותו  עם 
מהקואליציה. בניגוד להודעות התפטרות לקוניות, בחר 
קינג לפרט במכתב ארוך לברקת את טענותיו הרבות על 
לגבי מופע  ובמיוחד  הבטחות שהופרו בנושאים שונים 
והתועבה  "הפריצות  העירייה.  במימון  במיוחד  בעייתי 
נחלת  הייתה אמש  לעיר  שהעירייה שבראשותך הביאה 
הכלל בלב לבה של עיר הקודש ירושלים. תתבייש לך!" 
יש מה להעריך במי  כיסאולוגיה,  קינג. בעידן של  כתב 
שנלחם למען השבת והערכים החשובים לעם ישראל. יש 

מי שאומר שקינג יצא מלך.
השבת היא המתנה שקיבל עם ישראל בדיוק השבוע, 
בלב  אחד  כאיש   - עומד  ישראל  עם  "יתרו".  בפרשת 
אחד- זוכה למאורע החשוב והמכונן ביותר שלו: מעמד 
הר סיני, והופך לעם סגולה וגוי קדוש. העם נחרד לשמוע 
ולראות את הקולות ואת הציווי על עשרת הדיברות, חמש 
מהן אמוניות ומקבלות עול מלכות שמים, וחמש דיברות 
לחברו.  אדם  בין  התנהגות  כללי  הקובעות  'חברתיות' 
יעקב  לבית  תאמר  "כה  משה  את  ה'  מצווה  בפרשה 
אלו   – יעקב  "לבית  רש"י:  פירש  ישראל".  לבני  ותגיד 
הנשים, תאמר להן בלשון רכה. ותגיד לבני ישראל – אלו 
האנשים. עונשין ודקדוקין, דברים הקשים כגידין". ולמה 
הרכים  הילדים  את  לחנך  שעליהן  לפי  תחילה?  הנשים 
לבנות  שיהיה  להתפלל  ובאהבה,  ברכות  לחנך  לתורה. 
ובלי  עתיד',  'יש  של  החוקים  בלי  יעקב,  בבית  מקום 

הבג"צים של ללום. לעזור ולסייע גם כשקשה ללמוד.
חנך  אריה",  "יד  הקריאה  מכון  כי  התבשרנו  השבוע 
סניף חדש בביתר עילית. המכון נקרא על שם הרב אריה 
תש"ע,  בשנת  נגדעה  אשר  ז"ל  ומשפחתו  ברנשטיין 
בתאונת רכבת מזעזעת. אביו של אריה, קיבל את הגזירה 
ישראל,  ילדי  למען  כוחותיו  אזר  עילאית,  בגבורה 
ולסייע  פעילות המכון  להרחיב את  כדי  עת  בכל  ופועל 
לתלמידים בבעיות שונות בקריאה, על מנת לאפשר להם 
להשתלב בעולם הלימוד ולבנות עתיד יהודי והמשכיות 
ומצליחה  ממשיכה  ברנשטיין  מורשת  הספר".  ל"עם 
ביתר  ילדי  גם  לסיוע  יזכו  כעת  תלמידיה.  אלפי  בקרב 
עילית. זו תעוזת התקוה האמיתית, נתינה אינסופית למען 

!YES WE CAN - דור העתיד
ובנימה אופטימית זו, אסיים. 

שושי הלר

במפגש קצרצר אחד נמחקו שמונה שנות עוינות לישראל ולראש הממשלה  ועדיין, תזכרו 
שהנשיא החדש הוא איש עסקים, וכך הוא רואה את הסכסוך
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חליפות אקסוס
קולקציה קודמת

רק
169₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה חדשה

רק
89₪

חליפות אקסוס
קולקציה חדשה

רק
289₪

רק
99₪

חולצות
תוית זהב

חולצות
תוית שחורה

צעיפים

רק
25₪

אלפי חולצות חדשות ללא אריזה 
100% כותנה הדבקה מלאה

2 ב-100

2 ב-130

מכנסיים ורונין/ברבריס 
מידות 36 - 40

חיסול



10 ימים בלבד!

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים שעות פתיחה: א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                         

חליפות ורונין/ברבריס 
קולקציה קודמת

רק
389₪

מעילים צמר
קצר | ארוך | 3/4 | כל המידות
רק

249₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה קודמת

סוודרים כותנה

 נעלי רוקפורט 
כל המידות 

רק
289₪

חולצות
תוית אפורה

חולצות
תוית סגולה אלפי חולצות חדשות ללא אריזה 

100% כותנה הדבקה מלאה

3 ב-100

2 ב-100

2 ב-120

2 ב-150

חיסול

רק
69₪

10 ימים בלבד!

 רבי עקיבא 52 בפסאג’ מעל ברון כובעים שעות פתיחה: א’- ה’ - 10:00 עד 21:00.  ו’ - 10:00 עד 13:00.                                         

חליפות אקסוס
קולקציה קודמת

רק
169₪

מכנסיים אקסוס
קולקציה חדשה

רק
89₪

חליפות אקסוס
קולקציה חדשה

רק
289₪

רק
99₪

חולצות
תוית זהב

חולצות
תוית שחורה

צעיפים

רק
25₪

אלפי חולצות חדשות ללא אריזה 
100% כותנה הדבקה מלאה

2 ב-100

2 ב-130

מכנסיים ורונין/ברבריס 
מידות 36 - 40

חיסול
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

באיסור יין של גוי ישנם שני סוגי איסור: 
יין נסך:

האחד הוא איסור "יין נסך" שהינו יין שננסך- 
או שקיים חשד שננסך- לכבוד האלילים.

המקור בתורה ליין נסך:
בשירת האזינו  בדברו על האלילים – אומר 
משה רבנו: “אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו 
יין נסיכם”. מפסוק זה לומדת הגמרא במסכת 
עבודה זרה: כשם שזבח האלילים אסור, אף 
יין שננסך לאלילים, אסור. אי לכך יין של גוי 
של  יין  וכן  לאלילים.  שנוסך  מחשש  אסור 
יהודי שנגע בו גוי  גם הוא אסור שמא במגעו 

התכוון לנסחו לאלילים.

מצוות לא תעשה:
זה,  איסור  מחדד  המצוות   בספר  הרמב”ם 
ומבהיר כי היין אסור אף בהנאה, וכי עונשו 
“מלקות”.  הוא  זה  איסור  על  העובר  של 
עוד מדגיש הרמב”ם: כי איסור יין נסך הינו 
איסור מדאורייתא, ונמנה על תרי”ג המצוות, 

כחלק ממצוות “לא תעשה”.

סתם יינם:
השני הוא "סתם יינם" והוא יין שאינו חשוד 
שעלול  מפני  נאסר  אלא  לאלילים,  שנוסך 
לגרום לנישואי תערובת בין יהודי לגוי. שכן 
יין  ישתו  ובאם  שמקרבת”  לגימה  ”גדולה 
קרבה  לידי  להגיע  עלולים  הגויים  עם  יחד 
העלולה להוביל לקשרים חברתיים שיובילו 

לנישואי תערובת. 

ההסתה:
בגמרא מסופר כי כשראה בלעם שאינו יכול 
לקלל את עם ישראל, הציע לבלק מלך מואב 
של  “אלוקיהם  שכן  ישראל  עם  את  להזנות 
אלה שונא זימה” יכעס עליהם הקדוש ברוך 
ויוכל לנצחם. בוא ואשיאך עצה, אמר  הוא, 
והושב  בקתות  להם  עשה  לבלק,  בלעם  לו 
הבקתה,  בקדמת  תשב  הזקנה  זונות,  בהן 
כלי  להן  וימכרו  הצעירה,  תשב  ובפנים 
ושותין  אוכלין  שישראל  ובשעה  פשתן… 
לו  אומרת  בשוק,  לטייל  ויוצאין  ושמחין 
הזקנה  פשתן?  כלי  אתה  מבקש   – הזקנה 
הצעירה  ואילו   , השווי  במחיר  לו  מציעה 
לו:  אומרת  כך  ואחר  בפחות…  לו  מציעה 
וכד  לעצמך.  ברור  שב  בית,  כבן  אתה  הרי 
רצונך  לו  אמרה  אצלה,  מונח  עמוני  יין  של 
שתשתה כוס של יין? כיוון ששתה, בערה בו 
פסל  הוציאה  לי,  הישמעי  לה  אמר  תאוותו. 
עבוד   – לו  אמרה  חיקה,  מתוך  זרה  עבודה 
לזה. אמר לה – הרי יהודי אני. אמרה לו – 
לו  אומרת  כך,  שעשה  כיוון  לך.  אכפת  ומה 

איני מנחת לך עד שתכפור בתורת משה.

הלכה למעשה:
בשולחן ערוך בהלכות יין נסך נפסק, כדברי 
עובדי  עממים  של  יינם  ”סתם  הרמב”ם: 
למגעם  הדין  והוא  בהנאה,  אסור  כוכבים 
ביין שלנו”. והרמ”א מוסיף: משום גזרת יין 
שכיח  שאינו  הזה  ובזמן  לאלילים.  שנתנסך 
יש  כוכבים,  לעבודת  מנסכים  שהאומות 
אינו  ביין שלנו  אומרים דמגע עובד כוכבים 
אוסר בהנאה, רק בשתייה. וכן סתם יין שלהם 
אינו אסור בהנאה, ולכן מותר לגבות בחובו 
יינם… אבל לכתחילה  מעובד כוכבים סתם 
ויש  בו,  כדי להשתכר  ולמכרו  לקנותו  אסור 

מקילין גם בזה, וטוב להחמיר.

מהי נגיעה:
יין של יהודי שנגע בו גוי-נאסר.  כאמור אף 
את  כוכבים  העובד  בה  שאוסר  הנגיעה  מהי 

היין בהנאה? 
שבידו  אחר  בדבר  או  ברגלו  או  בידו  שיגע 
כגון ששתה ממנו או  וישכשך, אפילו בפיו, 
שמצץ בקשית מחבית והעלהו לפיו, כל היין 

אסור. 

מחלל שבת:
קרבנות  מקבלין  חולין:  במסכת  שנינו 
מפושעי ישראל כדי שיחזרו בתשובה, חוץ מן 
המומר לנסך את היין ולחלל שבת בפרהסיה 
ומפרש  כולה[  התורה  לכל  כמומר  ]שדינו 
רש"י: זה שחמור חילול השבת כמו עבודה 
זרה הוא שהעובד כוכבים כופר בקדוש ברוך 
ומעיד  במעשיו  כופר  שבת  והמחלל  הוא 
במעשה  הוא  ברוך  הקדוש  שבת  שלא  שקר 

בראשית.

הרשב"א.  תשובת  את  מביא   יוסף  והבית 
בפרהסיא  שבתות  לחלל  מומר  אבל  שכתב: 
ויינו  או שאינו מאמין בדברי חז"ל הוא מין 
"מומר  נפסק  ערוך  ובשולחן  וכו',  נסך  יין 
בפרהסיה  שבת  לחלל  או  כוכבים  לעבודת 

דינו כעובד כוכבים.

למעשה כיום בכל היקבים הכשרים עובדים 
יהודים שומרי שבת בלבד.

יין מבושל:
יין מבושל של יהודי שנגע בו העובד כוכבים 
נקרא מבושל, משהרתיח  – מותר. ומאימתי 

על גבי האש.

יין מפוסטר:
הסוברים  יש  פסטור,  בדין  הפוסקים  נחלקו 
שפסטור דינו כבישול, ויש הסוברים שכיוון 

שפסטור איננו רתיחה, אין דינו כבישול.

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

יין נסך – סתם יינם
שלושים יום לפני החג, חג פורים, נפתח בסדרת 

כתבות בנושא כשרות היין 

מאת יבניאל שירם
הקרוב  בפסח  יחגגו  תיירות  שינפלד 
דתי  יהודי  לקהל  חופשות  של  שנה   30
"מדהים  כשרות.  ושומרי  חרדי  מסורתי 
לנו  אומרים  כשנהנים",  טס  הזמן  איך 
ראשונה שטסנו  "פעם  שינפלד.  לקוחות 
 4 לפני  פסח  היה  לחו"ל  שינפלד  עם 
וגם  שנה  כל  אליהם  חזרנו  ומאז  שנים 
הפסח כמובן שנטוס איתם לקפריסין. כי 
שינפלד עושים את הכל ברוך השם בדיוק 
כמו שצריך!". זה לא מפתיע, כשמדובר 
בחברה מס' 1 המובילה בתיירות כשרה, 
ברצינות  חופשה  כל  שלוקחת  חברה 
הקטנים  בפרטים  ומשקיעה  גדולה  הכי 
והחשובים. "אצל שינפלד מנהלי החברה 
מלווים ונמצאים איתנו בין האורחים כל 
ימי החג, כדי לדאוג שהכל יהיה מושלם. 
וצמוד,  אישי  באופן  בנו  מטפלים  הם 
שלא  שאלה  אין  בית,  בני  אנחנו  כאילו 
שלא  בעיה  או  מיידית  תשובה  מקבלת 
המסירות  ביותר,  הטובה  בצורה  נפתרת 
בעולם  דבר  שם  היא  ללקוחות  שלהם 
באף  מקבלים  לא  כזה  ויחס  התיירות, 

חברה אחרת."
ליל סדר בהילטון ניקוסיה

לפני החג יגיע צוות גדול ומיוחד מטעם 
הממוקם  הילטון  למלון  תיירות  שינפלד 
מונה  מהצוות  גדול  חלק  ניקוסיה.  בלב 
את השפים זוכי הפרסים של שינפלד, שף 
סלטים,  שף  קר,  מטבח  שף  חם,  מטבח 
במאכלים  המתמחה  יהודי  אוכל  שף 
ושף  ואשכנז  המזרח  לעדות  מסורתיים 
לא  עוגות  בהכנת  שמתמחה  קונדיטור 
שרוי’ה טעימות מאד. “ניסיון של 30 שנה 
לימד אותנו לא להשאיר דבר ליד המקרה, 
ולתכנן הכל עד לפרט האחרון. סגרנו עם 
מלון הילטון בקפריסין המצטרף לרשימה 
בעולם  הילטון  מלונות  של  מכובדת 
שאנו כבר עובדים איתם )דרזדן, סופיה, 
עובדים  ואנו  ובתאילנד(  ברטיסלבה 
באופן מתואם עם המלון בחו”ל ודואגים 
שהכל יתקתק ויהיה מוכן לפני פסח, ולא 
עושים הכל ברגע האחרון.” לקראת החג 
יגיעו למלון משלוחים מאירופה, ארה”ב 
גבינות  משובחים,  יינות  של  וישראל 
טריים,  הכי  ודגים  בשרים  אירופאיות, 
ובדיקת  השגחה  שעוברים  גלם  וחומרי 
איכות קפדנית. “כשהאורחים יגיעו לליל 
הסדר מצפה להם התרגשות גדולה, הכל 
להם  ימתינו  הפאר,  בשיא  מעוצב  יהיה 
בקבוקי יין, לצד בארים ענקיים של מזון 
של  האוכל  את  שטועם  מי  המלך.  כיד 

שינפלד תמיד חוזר לעוד חופשה.” והכל 
של  פיקוחו  תחת  שרויה  לא  כשר  גלאט 

הרה”ג משה נחשוני שליט”א.

טיולים בקפריסין המדהימה
למצוא  ניתן  מקצועיים,  לשפים  בנוסף 
בצוות שינפלד מדריכי טיולים מהשורה 
כל  שהופכים  עברית,  דוברי  הראשונה 
טיול לחוויה מרתקת ומעניינת לאורחים. 
“אפילו לקוחות שכבר היו בקפריסין פעם 
יגלו שאיתנו הדברים נראים  או פעמיים 
לגלות  יודעים  שלנו  המדריכים  אחרת. 
מקום,  כל  של  הנסתר  היופי  את  מחדש 
פשוט  שלהם  וההסברים  והתיאורים 
לחוויה  באתרים  הסיורים  את  הופכים 
השלישי  הוא  קפריסין  האי  כיף”.  של 
צדדים,  שני  לו  ויש  התיכון  בים  בגודלו 
דרומי של יוון וצפוני של תורכיה, שניתן 
לעבור ביניהם בחופשיות. שינפלד יספקו 
אפשרויות טיולים מגוונות לכל ימי הפסח, 
קפריסין  בירת  עם  הכרות  יום  שיכללו 
ניקוסיה, יום ארוך לכפרים הציוריים של 
טיול לסלע  יום  ולימסול,  הרי הטרודוס 
לקפריסין  מסע  ופאפוס,  אפרודיטה 
לשופינג.  מיוחד  יום  ולקינוח  התורכית 
“מלבד הטיולים הנהדרים אנחנו מביאים 
הראשונה  מהשורה  אמנים  הזה  הפסח 
ביניהם ישי לפידות, יוסי שוורץ, אהרלה 
נחשוני וישראל נחמן תורג’מן, ותגיע גם 
מוסיקלי  מופע  שתעביר  ארקוס  אורית 
לילדים וסדנת תזונה למבוגרים. יש עוד 
אבל  אותן,  נגלה  לא  שכרגע  הפתעות 

הולך להיות שווה במיוחד!”

מי שנרשם מוקדם מרוויח
האורחים  את  לפנק  החליטו  בשינפלד 
אלו  ובימים  ה-30,  חגיגות  לרגל  השנה, 
בה  לנרשמים  הגרלה  שבוע  מדי  נערכת 
הזוכים מקבלים שדרוג לסוויטה מדהימה 
במלון הילטון קפריסין. “המקומות פשוט 
החדרים  לידיים,  מתחת  לנו  נחטפים 
סוויטות  התמלאו,  הבריכה  לכיוון 
ג’וניור כבר גם התמלאו ונותרו סוויטות 
הילטוניה יפהפיות, ואנו ממליצים בחום 
להתקשר  פשוט  מדי,  יותר  לחשוב  לא 
קודם.”  אחת  שעה  ויפה  מקום  ולהזמין 
בדף  למצוא  ניתן  ההגרלה  על  פרטים 

הפייסבוק של שינפלד תיירות. 
הזמנות מתקבלות במשרדי החברה 

באתר  או   03-6189999 בטלפון 
 www.shainfeld.com האינטרנט

פסח כזה 
עוד לא היה

בשינפלד תיירות מצפים שהפסח הקרוב יהיה משהו 
מהאגדות. חופשת הבכורה במלון היוקרתי הילטון קפריסין 
הממוקם בלב ניקוסיה, עם ליל סדר מלכותי, אווירה יהודית 

משמחת והפתעות חגיגיות במיוחד



www.mivchar.org.i l
קמפוס ראשי: רח‘ יהושע בן נון 2, ב“ב   קמפוס קונקורד: רח‘ בר-כוכבא 21, ב“ב

03-5785030

מכינה לתואר הראשון
פטור מלא מדמי רישום – לחודש הקרוב 9 מלגות מלאות לזכאים
ההרשמה בעיצומה!

B.S.N תואר ראשון
אח אקדמי

תמיד שאפת למקצוע מבוקש עם שליחות אמיתית,
אחריות גדולה לחיי אדם ופרנסה מכובדת. הצטרף כעת
למחזור המצליח במסלול ערב לגברים לתואר ראשון בסיעוד
הפותח לך דלת לעולם הרפואה.

התנסות קלינית בבית החולים ”מעייני הישועה“ ומרכזים רפואיים נוספים

ששש... מצילים כאן חיים!
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 ה'האמר'

הוא נחשב למיליארדר מתבודד ובדעת הקהל בארה"ב הוא נתפס כיהיר ודורסני אך תורם מיליוני 
דולרים לצדקה ומטיל איפול על יעדי תרומותיו  הוא מחזיק בעשרות חברות בארה"ב המגלגלות 
מידי שנה חמישה מיליארד דולר - אך בישראל הוא לא משקיע אגורה  ג'יימס בריידי הוציא ספר 

ובו עלילותיה של האחוזה בת מאות הדונמים שהוא מחזיק בארה"ב, אך על אחוזתו בירושלים לא 
תקראו מילה  הכירו: איירה רנרט, מיליארדר, תורם ובעיקר מתבודד

יעקב אמסלם
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שם:    איירה )יצחק לייב( רנרט
גיל:  83

מקום מגורים:   ניו יורק
עיסוק:  אחזקת חברות

הון מוערך:  4,000,000,000 דולר
מספר ילדים: 3

Renco החברה שבבעלותו: קבוצת

פרופיל אישי

נחשף החרדי ההון
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 ה'האמר'
 טייקון

לבתי כנסת שאין בידי מתפלליהם יכולות כספיות, 
הוא מממן לעיתים גם בניית מקווה וצרכים נוספים 
שמבקשים ממנו. קורה שהוא גם תורם להקמת בתי 

כנסת. כך היה כאשר תרם להקמת בית-הכנסת במשכן 
הנשיא. "את הכל מנהל הרב אהרן בינה, ראש ישיבת 

'נתיב אריה' שמנווט את התרומות", מוסיף הגורם. הרב 
בינה מחליט גם על העברת כספים למשפחות נזקקות 
שמספרן מוערך במאות. "מדובר בכסף רב שעובר אל 
המשפחות בשקט גמור ובלי שאף אחד ידע על כך. 

אפשר לקרוא לזה אפילו מתן בסתר

שנים.  כשלוש  לפני  זה  היה 
השייכת  מערכות'  'תעש 
יצאה  הצבאית  לתעשייה 
באותה  הפרטה  להליך 
התקשורת  ובכלי  תקופה. 
פרסמו כי אחד המועמדים 
לרכישתה הוא המיליארדר 
מי  רנרט,  איירה  היהודי 
האחזקות  חברת  שבבעלותו 
סערה  עורר  הפרסום  'רנקו'. 
המיליארדר  ביו  הקשר  ואיש  מאחר 
ברק,  אהוד  ראש הממשלה לשעבר  היה  לתעשייה הצבאית 
ששנה קודם לכן עוד שימש בתפקיד שר הביטחון האחראי 

בין היתר על 'תעש מערכות'.
מאחר  אך  העסקה,  דבר  את  במרץ  הכחישו  הצדדים  כל 
זאת.  להוכיח  דרך  הייתה  לא  פורסמו,  לא  המכרז  ופרטי 
תקופה  באותה  ששב  וברק  הפועל,  אל  יצאה  לא  העסקה 
ארצה, חזר על הכחשותיו ואמר כי ראה את הידיעות בעניין 
זה בפליאה גדולה. "אין ולא הייתה לי שום כוונה לרכוש את 
תעש. אין שחר לידיעות האלו", אמר ברק והתייחס לקשריו 
עם רנרט: "אני תמה על כך שאף אחד מהגורמים שפרסמו 
את הידיעות לא פנה לשאול אותי. אני מכיר היטב את רנרט, 
הוא עשה הרבה מאוד למען ישראל, אבל אינני נמצא בשום 

קשר עסקי איתו".
גורמים בסביבתו של רנרט לעגו לדיווחים והציגו את סך 
עסקאותיו של רנרט בשנים האחרונות, "הוא מתעסק בעיקר 
ברכישת חברות ענק ובמכירתן", אומר גורם המכיר היטב את 
רנרט וביקש להישאר בעילום שם. "בישראל הוא לא השקיע 
עד היום כי לא הייתה לו אופציה כזאת. התשתית העסקית 

בישראל לא מאפשרת עסקים ברמה כזאת". 
קשרים  מאידך  בישראל,  לרנרט  אין  עסקיים  קשרים  אז 
התורמים  בין  נחשב  רנרט  איירה  יש.  גם  יש  פילנתרופיים 
הגדולים למיזמים שונים בישראל, אך ככל שערך תרומותיו 
למה  נדע  לא  שלעולם  "כנראה  גוברת.  הסודיות  כך  עולה, 
כן  "אבל את מה שאנחנו  הגורם.  אומר  תורם",  הוא באמת 
יודעים, זה כורח המציאות בגלל שהוא לא יכול להסתיר את 

זה - גם אם רצה בכך".
שנהנו  המוסדות  בין  ארוכה.  תהיתם,  אם  והרשימה, 
אילן בה הקים  בר  אוניברסיטת  ניתן למנות את  מתרומותיו 
בית- ירושלים,  ללימודי  )אשתו(  רנרט  אינגבורג  מרכז  את 

הישראלית,  הפילהרמונית  התזמורת  בצלאל,  לאמנות  ספר 
דבר  "כל  רבים.  ועוד  ושומרון  ביהודה  ההתיישבות  צה"ל, 
עם  הגורם.  אומר  תורם",  הוא  ישראל  וארץ  ליהדות  שנוגע 
זאת, "הוא גם בודק להיכן הולך כספו ולא תורם לכל אנונימי 
שמתדפק על דלתו. לשם כך הוא מחזיק כמה אנשים בישראל 

שזה התפקיד שלהם".
שנים,  עשרות  כמה  לפני  התרחש  אודותיו  ידוע  סיפור 
"רנרט  הגורם.  מספר  ברוסיה",  הברזל  מסך  נפילת  "אחרי 
למעשה',  הלכה  'יהדות  הספר  את  לרוסית  לתרגם  החליט 
הספר  את  הדפיס  רשותו,  את  כשקיבל  לאו.  הרב  שחיבר 
מה  ברית-המועצות".  ברחבי  חינם  עותקים  אלפי  והפיץ 
עור  בכריכת  כרך  הוא  הראשון  הספר  שאת  הוא  שהתברר 
"באותה  מליובאוויטש,  לרבי  במתנה  והביא  מיוחדת, 
שיחה עם הרבי הוא אמר שבלי פעילות חסידי חב"ד לשמר 
מי  היה בשביל  אם  ספק  היהדות,  הלוחשת של  הגחלת  את 

להוציא את הספר".
ויזל  אלי  למרכז  דולרים  מיליון  חמישה  גם  תרם  רנרט 

לינקולן  למרכז  דולר  ו-250,000  בוסטון  באוניברסיטת 
בארה"ב. "עם אלי ויזל היה לו קשר מיוחד", אומר הגורם. 
"מידי חג שבועות הם היו נפגשים ולומדים כל הלילה. הם 
היו מתרכזים בעיקר בספרי יהדות, תרי"ג מצות ותיקון ליל 
שבועות". תרומותיו בארה"ב נוגעות גם לכלל האוכלוסייה 
לזכר  פרויקטים  לימודים,  למרכזי  תורם  הוא  זו  ובמסגרת 
העוסקות  ויוזמות  לרפואה  ספר  בתי  התאומים,  מגדלי 

בפיתוחי תרופות למחלות חשוכות מרפא.  
של  היתרה  החביבות  את  מציינים  מכריו  לכל,  מעל  אך 
רנרט לספרי תורה אותם הוא תורם בהמוניהם. "יש הערכות 
שעד היום הוא תרם קרוב ל-200 ספרי תורה", אומר הגורם. 
מידי חג פסח וסוכות הוא תורם שישה ספרי תורה, אותם הוא 
וקהילות שלא  מעביר ליישובים, בסיסי צה"ל, ערים קטנות 
משגת ידם לרכוש ספר תורה בכוחות עצמם. "זה כבר הפך 
ריטואל קבוע", אומר הגורם. "בערב פסח ובערב סוכות הוא 
עורך את טקס כתיבת האותיות בישיבת 'נתיב אריה' שראש 
סעודת  מכן  ולאחר  ממקורביו,  לאחד  נחשב  בה  הישיבה 

המצווה מתקיימת במלון קינג דיויד".
את ספרי התורה הוא מקדיש לעילוי נשמתם של הרוגים 
על קידוש ה'. כך לדוגמה בשנה האחרונה הקדיש ספר תורה 
קליין הי"ד שחירף את  רועי  לעילוי נשמתו של קצין צה"ל 
נפשו במלחמת לבנון וקפץ על רימון שהושלך לעבר חייליו, 
וכך מנע פגיעה בפקודיו. על תרומתו ידעו בני המשפחה רק 
כשפנה אליהם מנהל קרן הצדקה שלו בישראל, הרב אהרן 
בינה, ושאל אותם להיכן הם חפצים לתרום את ספר התורה. 
ספרי-תורה נוספים הוא הקדיש לעילוי נשמת שנים-עשר 
לוחמי שייטת 13, שנהרגו במארב מחבלים בדרכם לפעולה 
בלבנון; לזכרו של אביחי לוי הי"ד, תושב בית-חגי, שנרצח 
לעילוי  היישוב;  במארב מחבלים כשהמתין להסעה בשערי 
ישראל  במערכות  שנהרגו  יבנאל,  מהיישוב  חיילים  נשמת 
ועוד. "הוא פשוט אוהב את זה", אומר הגורם שמודה כי לאף 
אחד אין מושג מדוע בוחר המיליארדר לתרום 12 ספרי תורה 
בדיוק מידי שנה, "את האירועים הוא עושה בערבי חג - אז 

הוא גם נמצא בארץ". 
הוא  כספיות,  יכולות  מתפלליהם  בידי  שאין  כנסת  לבתי 
שמבקשים  נוספים  וצרכים  מקווה  בניית  גם  לעיתים  מממן 
היה  כך  כנסת.  בתי  להקמת  תורם  גם  שהוא  קורה  ממנו. 
הכל  "את  הנשיא.  במשכן  בית-הכנסת  להקמת  תרם  כאשר 
מנהל הרב אהרן בינה, ראש ישיבת 'נתיב אריה' שמנווט את 
התרומות", מוסיף הגורם. הרב בינה מחליט גם על העברת 
נזקקות שמספרן מוערך במאות. "מדובר  כספים למשפחות 
בכסף רב שעובר אל המשפחות בשקט גמור ובלי שאף אחד 

ידע על כך. אפשר לקרוא לזה אפילו מתן בסתר".
מלבד זאת, כסף רב מועבר מקרן הצדקה של רנרט לישיבות 
מנהל  רק  יודע  בדיוק,  הועבר  כמה  הנתונים  "את  חרדיות. 
הצדקה שלו", אומר הגורם, שמבהיר כי כל תרומה מותנית 
כי הוא תורם  בין הישיבות שידוע  סודיות. אך  בשמירה על 
נתיב אריה בעיר  להן, נמצאות ישיבת עטרת כהנים, ישיבת 
יוניברסיטי. מקום נוסף הנהנה מתרומותיו  העתיקה וישיבה 
הוא הקרן למורשת מנהרות הכותל שכל המתהלך בהן בימים 
אלו לא יכול לפספס את הכיתוב מאיר העיניים בו מוזכר שמו 

בכניסה. 
המיליארדר לא חף גם מקשרים עם פוליטיקאים. בארה"ב 
לשעבר  יורק  ניו  עיריית  ראש  ג'וליאני  לרודי  תורם  הוא 
בעבר  נתניהו.  לבנימין  מאוד  למקורב  נחשב  הוא  ובישראל 
היו לו גם יחסים קרובים עם אריאל שרון, לימור לבנת ועוזי 
לנדאו. את שרון הזמין לארוחת ערב כאשר ראש הממשלה 

לשעבר ביקר בניו-יורק ב-2005. "אין לו עסקים בישראל", 
אומר הגורם. "כך שהוא לא זקוק לפוליטיקאים אלו לצורך 
אינטרסים שונים. את הקשר עמם הוא מתחזק כיחסי חברות".

זבל בשווי מיליונים
נולד  לייב,  יצחק  היהודי  בשמו  או   ,)83( רנרט  איירה 
יכולת. אביו היגר מפולין בגיל  בברוקלין למשפחה מעוטת 
שומרת  הייתה  3. המשפחה  בגיל  מרומניה  היגרה  ואמו   13
מצוות וכך חונכו ילדיה שזכו פעמיים בשבוע לשיעור פרטי 
ביהדות שנמסר על ידי אברך חרדי. "האברך היה מלמד אותם 
ליהדות,  קשר  להם  היה  "כך  הגורם.  אומר  וגמרא",  חומש 
כיום  שקיימים  כפי  תורה  מוסדות  היו  לא  ימים  באותם  כי 

בארה"ב היהודית".
איירה  נכנס  עשרים,  בגיל  נערותו.  שנות  עליו  חלפו  כך 
שנתיים  ראשון.  תואר  השלים  שם  קולג',  בברוקלין  ללמוד 
לאחר מכן, המשיך רנרט לתואר שני בבית הספר סטרן של 
אוניברסיטת ניו יורק. "הוא נחשב לסטודנט מבריק", מספר 
הגורם. "עוד בשנות לימודיו בקולג' ולאחר מכן בבית הספר 
הגבוה, מוריו ייעדו אותו לגדולות. היה לו כושר ניתוח, חוש 
גבוה.  רווחי  ועין חדה לקלוט עסקאות עם פוטנציאל  עסקי 
עם השנים כולם ראו שההערכות היו נכונות והכישרון הזה 

הכניס לו כסף רב במהלך חייו".
בלבד,   22 בגיל  כשהוא  השני,  התואר  את  שסיים  לאחר 
התחיל רנרט לעבוד כאנליסט אשראי ב'וול סטריט'. בשנים 
ושות'"  רנרט  "רובין  במשרד  כשותף  גם  שימש  הוא  אלו 
נתקל   ,1962 בשנת  הערך.  ניירות  בתחום  שירותים  שהעניק 
רשות  של  ההון  בדרישות  עמד  לא  כאשר  בקשיים  המשרד 
לעסק  אזהרה  נרשמה  כך  בשל  האמריקנית.  הערך  ניירות 
נשלל  הליקויים,  תוקנו  שלא  לאחר  מכן,  לאחר  ושנתיים 

רישיון העסק מהשותפים שהפעילו את המשרד. 
שלילת הרישיון הייתה משמעותית ביותר עבור רנרט שגייס 
משקיעים למשרד בכדי לאפשר את פעילותו מבחינה חוקית. 
דובר החברה ג'ון גולדברג אמר כי "בשל תנאי שוק, המשרד 
נקלע להפרת הדרישה להון נטו. רנרט גייס הון והכניס אותו 
לפעילות המשרד, אך למרות זאת, החברה עמדה פעם נוספת 

מתחת לדרישות החוקיות ולא היה מנוס מסגירת החברה".
נכנס  ידיו. שנים ספורות לאחר מכן,  הדבר לא הרפה את 
והתמקד  הערך  ניירות  בשוק  חוב  אגרות  לעסקי  שוב  רנרט 
עליהן  שהתשואה  חוב  אגרות   – זבל  חוב  באגרות  בעיקר 
הייתה גבוהה והסיכון מאידך היה גבוה גם הוא, בשל חשש 
מפעילותה של החברה. "בדרך כלל גובה התשואה מעיד על 
המתעסק  שווקים  סוחר  אהרן,  מסביר  שבהשקעה",  הסיכון 
בתחום. "תשואה גבוהה מגלמת חשש של השוק בכל הקשור 
למתן הלוואה לחברה. מכיוון שקונה האג"ח מלווה למעשה 
כסף לחברה, תמורת ביצוע ההשקעה תוך נטילת סיכון, הוא 
הלוואה  מתן  בעת  שיקבל  מזו  יותר  גבוהה  תשואה  יקבל 

לחברות שהשקעה בהן נחשבת לבטוחה יותר." 
ה"סיכון" לכאורה בהשקעה, יכול להיות תוצאה של חשש 
בשוק לגבי יציבותה הפיננסית של החברה והמשך פעילותה, 
מינוף  או כתוצאה ממבנה ההון של החברה, הטומן בחובו 
אי-יכולת  של  סיכון  טמון  זבל'  ב'אג"ח  "בהשקעה  גבוה. 
הפירעון של האיגרת כולה או חלקה על ידי מנפיק האג"ח", 
מוסיף אהרן. "זה יכול לקנות בשני אופציות, או בשל קשיי 
פירעון  חדלות  עקב  יותר,  הגרוע  במקרה  או  זמניים  נזילות 

שזה במילים אחרות פשיטת רגל".
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 ה'האמר'
 טייקון

חברות  ועוד  עוד  איירה  רכש  ה-70,  שנות  בתחילת  וכך, 
במחיר נמוך תוך כוונה להשביחן ולגזור מכך רווח נאה לכיסו. 
באמצע שנות ה-70, התרחשה הפריצה הגדולה בעסקיו. היה 
'רנקו'  האחזקות  קבוצת  את  דרך  לא  בדרך  הקים  כאשר  זה 
לגייס  לו  כמה חברות שאפשרו  לבעליהן של  רגע  בין  והפך 
של  לליגה  נכנס  הוא  אחד  "ברגע  במיזמים.  ולהשקיע  כסף 
הגדולים", מספר הגורם. "אם עד אז הוא נחשב לסוחר שקנה 
ומכר פה ושם, בשלב זה הוא כבר החזיק בקבוצת רנקו שמאז 

שהקים אותה הפך לאדם עשיר מאוד".

האקזיט הביטחוני
רנרט  סחר  בבעלותו,  נמצאת  היום  שעד  רנקו  בקבוצת 
בעשרות חברות, בהן גם חברות ששווין נאמד במאות מיליוני 
דולרים. מחזור הכספים של הקבוצה עומד כיום על כשישה 
הקבוצה  מחזיקה  היתר  ובין  שנה  מידי  דולרים  מיליארד 
במהלך  ונחושת.  עופרת  מגנזיום,  הפלדה,  בתחום  בחברות 
איכות  ארגוני  תביעות מצד  עם מאות  רנרט  השנים התמודד 
אף  הוא  מהתביעות  בחלק  המזהמים.  מפעליו  על  הסביבה 
דולרים, אך מרביתן  הוכרח לשלם קנסות של מאות מיליוני 
נדחו - הרבה בזכות סוללת עורכי הדין הבכירה שעמדה לצדו. 
חברות  בעשרות  הקבוצה  מחזיקה  אלו,  תעשיות  מלבד 
בתחומים שונים. חברות אלו מעסיקות במישרין או בעקיפין 
מבטיחים  בקבוצה  העולם.  ברחבי  עובדים  ל-20,000  קרוב 
לבעלי חברות שיירכשו על ידי רנרט כי ההשקעה תכפיל את 
במחיר  רנרט  רכש  אותן  החברות  שלל  את  ומציגים  עצמה 
אפסי, השביח אותן ומכר אותן במחיר גבוה בהרבה. על פי 
חברות  כ-50  נרכשו  הקבוצה,  של  הקמתה  מאז  ההערכות, 

שחלקן נמכרו לאחר תקופה במחיר מפולפל. 
בסוף  רנרט  ביצע  עבורו,  ביותר  המשמעותית  העסקה  את 
רכב  לבניית  מכרז  האמריקני  הצבא  פרסם  אז  ה-70,  שנות 
עסקה,  בכל  "כמו  'האמר'.  השם  את  יקבל  שלימים  שטח 
גם את זאת בדק רנרט היטב", אומר הגורם. "הוא קיבל את 
חברת  הייתה  ובבעלותו  ומאחר  האמריקני,  הצבא  דרישות 
החליט  הוא  שונות,  פלדה  חברות  לצד  רכבים  חלקי  לבניית 

לנסות לבדוק את האופציה הזאת".
היו  שבבעלותו  הקבוצה  בשליטת  כי  העובדה  היה.  וכך 
מרבית החברות שנדרשו בכדי לבנות את הג'יפ שעשוי בעיקר 
ולזכות במכרז על  מפלדה, אפשרה בידו להוריד את המחיר 
פני המתמודדים האחרים. AM General, החברה שהייתה 
אב  בייצור  כבר  החלה  רכבים,  בבניית  והתמחתה  בבעלותו 
וכך  האמריקני.  הצבא  ידי  על  המבוקש  לרכב  ראשון  טיפוס 
הובלת  ביניהן:  משימות,  לעשרות  ששימש  ההאמר  נולד 
חיילים ומטען, פינוי פצועים, קשר, נשיאת מקלעים כבדים, 
גרירת תותחים ושיגור טילים )נגד טנקים ונגד מטוסים(. ראוי 
לציין כי ההאמר תוכנן במקור כרכב סיור ולא נועד להיכנס 

לקרב אש ישיר עם כוחות אויב.

העוסקים  הגורמים  בפני  הקונספט  הוצג  כבר  שנה  לאחר 
את  הדהימה  התוצאה  בארה"ב.  הביטחון  במערכת  בכך 
תעשיית הרכב בארה"ב: רנרט חתם על עסקת ענק במסגרתה 
יספק לצבא האמריקני 55 אלף 'האמרים', מה שהכניס לקופת 
 ,1985 בשנת  מכן,  לאחר  שנים  חמש  עתק.  הון  הקבוצה 
והחל  לצבא ארה"ב  ייצורם של ההאמרים  את  רנרט  השלים 
לקבל הזמנות ממדינות ברחבי העולם, בניהם ישראל שצבאה 
מחזיק בצי האמרים. כיום, 34 מדינות ברחבי העולם עושות 

שימוש ברכבים שייצר רנרט. 
את החברה שייצרה את כלי הרכב קנה רנרט בתחילת דרכו 
ייצור ההאמר ולאחר  במחיר של כ-100 מיליון דולר, לאחר 
שהרכב הפך למבוקש בקרב צבאות העולם, מכר רנרט 70% 
הדהים  הוא  כאן  "גם  דולר.  מיליארד  תמורת  החברה  משווי 
את קהיליית העסקים", אומר הגורם. "החברה במקור פעלה 
חברות  אלפי  עשרות  בין  חברה  לעוד  ונחשבה  מאינדיאנה 
רווחית  אותה  ועשה  החברה  את  לקח  רנרט  הצליחו.  שלא 
ברמה עולמית עד כדי כך שהיא שווה כיום למעלה מפי 10 

משוויה בעבר".
לא  אך  השנים,  במהלך  הפסדים  גם  רשם  רנרט  זאת,  עם 
כאלו שהעמידו אותו בפני שוקת שבורה. בשנת 2008, נרשם 
שהשקיע  רב  כסף  כאשר  עבורו,  ביותר  המשמעותי  ההפסד 
בקרן ההשקעות של ברנארד מיידוף ירד לטמיון עם היוודע 
דבר הונאת הפונזי. על פי הערכות, רנרט השקיע בקרן כ-200 
מיליון דולר שכאמור ירדו לטמיון. "זה לא השפיע עליו כמו 
שזה השפיע על חברות רבות בארה"ב. אחרי הכל, הונו נאמד 

בכמה מיליארדי דולרים". 

בית מתוקשר
דומה כי יותר מכל השערוריות אליהן נקשר שמו של רנרט 
בארה"ב, פרשת רכישת הבית בו הוא מתגורר, העצימה את 
הכעס שחשה כלפיו דעת הקהל האמריקנית. ביתו, המשתרע 
על מאות דונמים, עמד בפרונט בשנים האחרונות, בשל סכסוך 
עם שכנים על גבולות האחוזה כמו גם על נתיב המסוק הפרטי 
שלו - אשר היה נכנס ויוצא בשטח האחוזה ומעורר רעש רב. 
לאחד  נחשב  יורק,  בניו  המפטונס  בשכונת  הנמצא  הבית, 
חדרי   29 וכולל  הברית  בארצות  והיקרים  הגדולים  הבתים 
ו-12 ארובות. מלבד המבנה עצמו  39 חדרי אמבטיה  שינה, 
בו מתגורר רנרט, בשטח האחוזה קיימות שתי בריכות שחיה, 
של  שוויה  צמחייה.  של  דונמים  ועשרות  משחק  מגרשי 
מתווכים  אך  דולר,  מיליון  בכ-248  רשמית  מוערך  האחוזה 
מקומיים טוענים כי שוויה הנוכחי מגיע ל-500 מיליון דולר. 

חלקם  הגרנדיוזי.  בביתו  עסקו  בארה"ב  רבים  פרסומים 
בכ-500,000  המוערכת  השנתית  הארנונה  עלות  את  הביאו 
בשנה  משלם  שהוא  שבכסף  דיווחו  אתרים  "כמה  דולר. 
הגורם.  מסביר  בארה"ב",  בתים  שני  לקנות  אפשר  ארנונה, 
"מה שהם לא ידעו שהמיסים שהוא משלם יותר גבוהים משווי 

של שתי דירות בארה"ב, אבל זה לא עזר לו והתיעוב כלפיו 
בדעת הקהל נמשך עד היום. הוא נתפס כמיליונר שעשה את 
כספו מזיהום הסביבה ומעבירות על החוק, מה שכבר הוכח 

בבית המשפט כלא נכון".
מלבד  העליונה  על  כשידו  יצא  הוא  שכניו,  נגד  במאבקיו 
מגוריו  באזור  לבנות  חפץ  במסגרתו  אחד  מאבק  שניים. 
ששווים  ברשותו  שנמצאים  האומנות  מחפצי  פרטי  מוזיאון 
היה  אמור  שעליה  הקרקע  דולר.  מיליארד  בכחצי  מוערך 
הדיירים,  בין  במחלוקת  נתונה  הייתה  המוזיאון,  להיבנות 
ולבסוף השטח לא הוקצה לבניית המוזיאון. מקרה נוסף היה 
כשרצה לקחת מעט מהקרקע הציבורית ולאחר מאבק שכנים 
הוא הובס ונאלץ לגנוז את תכניותיו. "זו כבר לא שאלה של 
נראות", אמר אחד השכנים לכלי תקשורת בלב המאבק. "זו 
של  לא  והם  נורמות  כאן  להיות  חייבות  עיקרון.  של  שאלה 

הפקר".
את  העסיקו  רנרט,  של  האחוזה שבבעלותו  של  עלילותיה 
 2000 שנת  ובתחילת  רבות,  שנים  האמריקנית  התקשורת 
חיבר  כאשר  בריידי  ג'יימס  האמריקני  הסופר  לעשות  הגדיל 
 The House( "על כך ספר בשם "הבית שאכל בהמפטונס
השתלשלות  את  סיפר  ובו   )that Ate the Hamptons
כך  כל  להרגיז  סביב האחוזה המפוארת שהצליחה  העניינים 
של  ממכריו  אחד  פוסק  מקנאה",  נובע  "זה  אנשים.  הרבה 
שכולם  דאג  ולא  ציבור  יחסי  חברת  החזיק  לא  "הוא  רנרט. 
ידעו על הדברים הטובים שלו ולכן בגלל שהוא נחשב לסוג 
של מיליארדר מסתורי, אנשים לא הכירו אותו ושמעו עליו רק 

מהעלילות של שכניו".
מלבד הבית המדובר בו הוא מתגורר רוב הזמן, מחזיק רנרט 
במיליוני  מוערך  ששוויו  במנהטן  אווניו  בפארק  נוסף  בית 
דולרים ובית נוסף בישראל בו הוא מתגורר כאשר הוא שוהה 
בירושלים,  אתיופיה  ברחוב  שוכן  בישראל  הבית  בישראל. 
טבק.  ג'ו  החרדי  המיליונר  של  שבבעלותו  לאחוזה  סמוך 
הבית בישראל נחשב למבנה היסטורי ובנייתו דרשה הקפדה 
על כללי שימור מבנים. בעבר המבנה שימש מטה סודי של 
היהודים  הכוחות  עבור  אסטרטגי  במיקום  והיה  ''ההגנה'' 

שלחמו באזור טרם הקמת המדינה. 
מיליון שקלים בשנת   12 רנרט במחיר של  רכש  הנכס  את 
1996 והעסקה נחשבה ליקרה ביותר בירושלים באותה שנה. 
הגורם.  מסביר  היום",  כמו  היו  לא  הדירות  של  "המחירים 
ידיעה  הייתה  זאת  כזה,  בשווי  בית  קנה  שרנרט  "כששמעו 
והוא  למגורים  ראוי  היה  לא  הבית  כאשר  במיוחד  מרעישה. 

שיפץ אותו בהון תועפות. כיום הבית שווה פי כמה וכמה".
למרות עסקיו המסועפים, רכישת הבית האמור היא העסק 
עסקים  כאן  עושה  לא  "הוא  בישראל.  רנרט  שביצע  היחיד 
באחזקת  מתעסק  "הוא  הגורם.  מסביר  הפשוטה",  מהסיבה 
חברות  רכישת  של  האפשרויות  קיימות  לא  ובארץ  חברות 
ענק ומכירתן ברווחים גדולים, אך את תרומותיו הוא מעביר 

בעיקר למוסדות ומיזמים בארץ".
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אהוב

   
מאז פטירת 
אביו לפני חמש שנים, הפך 
הרבי מנדבורנה אלעד למגדלור עירוני וחסידיו 
הנלהבים מספרים על 'מופתים' לרוב    ראש העיר, סגנו 
וחברי המועצה מתייעצים עמו תדיר, אחיו מירושלים מבקר בביתו 
לרוב ואם יוצא לכם להתארח באלעד – אל תחמיצו את הטיש 
בשבת  כתב 'כל ישראל' נוכח ב'שבת שירה' וחזר משולהב

רפי פרלשטיין
צילומים: רפאל מורפורגו וח.ז. 
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יל שבת האחרון, אלעד, שבת ט"ו בשבט-שירה, 
מנשבת  קרירה  רוח  כראוי,  דשנה  סעודה  אחרי 
בו  לתור אחרי מקום  הלכתי  הלב,  את  ומרטיטה 
התושבים  אחד  נפשי,  צימאון  את  להרוות  אוכל 
מפנה אותי לעריכת השולחן הטהור של האדמו"ר 

מנדבורנה.
לשובתים  עזור  אוי,  אוי  בשביעי,  לשובתים  עזור  "עזור, 
מנדבורנה,  האדמו"ר  ובכיסופים  בערגה  לו  שר  בשביעי..." 
כאשר קהל חסידיו מחרה וחוזר אחריו במנגינה הנדבורנאית 
המיתולוגית, אני עומד מן הצד ומביט בדמותו העילאית של 
הרבי, תוך שהוא מעודד בידיו את הקהל. בד בבד ממשיכים 
לזרום להיכל הטישים, עשרות חסידים ותושבי העיר אלעד - 

וההיכל מתמלא מפה לפה.
"מה יש כאן?" אני שואל את אחד מאברכי החמד שעומד 
שבועית  "הזדמנות  הרבי,  על  בצימאון  ומביט  ההיכל  בצד 
להרוות את נשמתי בלחלוחית של קדושה", אומר לי האברך 
של  חסידיו  על  כלל  נמנה  לא  הוא  ביומיום  כי  גם  שמספר 
האדמו"ר, "אני מגיע מדי שבת לכאן כדי להחיות את הגוף 

ואת הנפש בטללי אורו של הרבי".
בכל שבת ההיכל מלא כך?

"בהחלט", הוא משיב, "אך השבוע, כמנהגו של האדמו"ר, 
עוד  שהביא  מה  הים,  שירת  את  מיוחד  בריקוד  רוקד  הוא 

הרבה אנשים שחשקה נפשם לצפות במחזה מלא ההוד".
ולפתע  המזון,  בברכת  מתחיל  הרבי  חולפות,  הדקות 
האדמו"ר,  של  מושבו  מקום  סביב  להצטופף  מתחיל  הקהל 
כמשתומם.  עומד  ואני  השולחנות,  על  מטפסים  הבחורים 
רם  בקול  וצועק  בידיו  חומש  עם  האדמו"ר  מתרומם  אז  או 
"ויושע ה' ביום ההוא", והקהל עונה לעומתו, "אשירה לה' 
בסיום,  המעמד.  נמשך  ארוכות  דקות  במשך  גאה"  גאה  כי 
ופוצח  לצדו  והעומדים  בניו  של  ידיהם  את  האדמו"ר  נוטל 

בריקוד לקול שירת החסידים.
מתיישב  בלילה,   00:00 המרוממת,  השירה  כשמסתיימת 
ט"ו  טיש  מחדש,  הטיש  את  ומתחיל  כסאו  על  האדמו"ר 
בזה  מוכנסים  אילן"  "אילן,  השיר  לו  מתנגן  בעוד  בשבט, 
אחר זה מגשי פירות עמוסים לעייפה ומונחים אחר כבוד על 
שולחנו של הרבי. בשולחן הכבוד יושבים זה לצד זה ראש 
באו  הם  שאף  קריספל,  צוריאל  וסגנו  פרוש  ישראל  העיר 

לרוות קדושה.
העץ  פירות  עם  קערה  בידיו  האדמו"ר  נוטל  הזה,  בשלב 
שאר  את  שבירך  אחרי  העץ",  פרי  "בורא  רם  בקול  ומברך 

מתיישב  לפניו,  שהונחו  המגשים  משאר  וטעם  הברכות 
קופסאות  כשעליו  ענק  מגש  מכניס  בקודש  והמשמש  הרבי 
להגיע  לקהל  בידיו  ומסמן  בשבט,  ט"ו  פירות  עם  מוכנות 
לקבל מהאדמו"ר, הקהל נעמד בשורה והאדמו"ר מחלק לכל 
אחד ומוסיף ביד שניה עוד פירות ומיני מתיקה, כולם כולם 
עוברים אצל הרבי וזוכים לתשומת לב מעוררת הערצה, עד 

אחרון הילדים שבבית המדרש.
בית  בהיכל  מלכה  מלווה  סעודת   ,22:00 שבת,  מוצאי 
נדבורנה- את  שמאפיינים  הדברים  "אחד  הגדול,  המדרש 

ישראל' אחד מבאי  ל'כל  זה המלווה מלכה", מספר  אלעד, 
בית הכנסת. הס הושלך עת נכנס הרבי להיכל, כשהוא מנופף 

לשלום לקהל, ומתיישב על מקומו.
שיני  שמחלק  הרבי  אצל  הקהל  עובר  המזון,  ברכת  לפני 
שום, ומברך את העוברים לשמירה ולהצלחה, כאשר לאחר 
מכן מזמרים את הלחן המפורסם בנדבורנה "שמרה נפשי", 
שהלחין האדמו"ר הדבר חיים מנדבורנה זי"ע, זקנו של הרבי.

יום ראשון, רחוב פנחס בן יאיר 27 באלעד, קולות  בוקר 
פטישים ופועלים שמרעישים אחרי כוס הקפה השחור שפתח 
את היום, הם באמצע השלב האחרון בהקמת משכנם החדש 

של חסידי נדבורנה.

לגדולות נועד
תשכ"ז  בשנת  נולד  רוזנבוים  נפתלי  יוסף  רבי  האדמו"ר 
לאביו רבי יעקב ישכר בער מנדבורנה זי"ע, האדמו"ר נולד 
בז' אדר לפני יובל, ואילו אביו האדמו"ר זצ"ל נפטר באותו 

יום לפני חמש שנים )תשע"ב(.
וצאנז,  נדבורנה  בישיבות  האדמו"ר  התחנך  בצעירותו 
בהן התגלה שמעו כתלמיד חכם היושב באוהלה של תורה, 
שיעוריו המפורסמים בבית המדרש של אביו התפרסמו לשם 

ולתהילה בנדבורנה.
לאחר נישואיו עבר להתגורר בארה"ב, שם כיהן כרב בית 
המדרש של חסידי נדבורנה בשכונת בורו פארק, "האדמו"ר 
ז"ל היה מפנה לעתים את הקהל הצעיר לרבי יבלחט"א, 'יש 
תדיר",  אומר  היה  יוסל'  רבי  עם  להתייעץ  שצריך  נושאים 

מספרים ותיקי החסידים.
האדמו"ר  של  לבתו  נשוי  והוא  ילדים,  שישה  לאדמו"ר 
מלאו  האדמו"ר  של  הקטנה  לבתו  ויליאמסבורג.  מחוסט 
בישיבת  לומד  ה-14  בן  בנו  ואילו  שנים   8 אלו  בימים 

קרעטשניף באלעד.
בגיל 25 האדמו"ר קיבל היתר הוראה מבעל 'שבט הלוי' 

מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.
יעקב'  ה'באר  בעל  האדמו"ר  קרא  תשע"ב  שנת  בתחילת 
כרב  אותו  והכתיר  מארה"ב,  ארצה  שישוב  כדי  לבנו,  זצ"ל 
לאחר  שנה  חצי  לב,  למגינת  אלעד.  בעיר  נדבורנה  קהילת 
מכן הלך האדמו"ר זצ"ל לעולמו בשיבה טובה, כאשר בסיום 
שבעת ימי האבל – הוכתר בנו ממשיכו לאדמו"ר ובכך קיבל 

עליו את הנהגת הקהילה באלעד.
קרא  באלעד,  החסידים  של  לרבם  שהוכתר  אחרי  יממה 
ואמר להם,  זצ"ל, לעסקני הקהילה באלעד  אביו, האדמו"ר 
רהוט,  דובר  הוא  מעלות,  שלוש  יש  אליכם  ששלחתי  "לבן 
כי  להם  ואמר  הוסיף  הוא  תפילה",  ובעל  חכם  תלמיד 
"כשהייתי לאחרונה באלעד שמעתי את בני קורא את ספירת 
העומר והסתכלתי בסידור והוא לא אמר את מה שכתוב שם, 
המיוחדות  התפילות  על  האב  העיד  גבוה",  יותר  הרבה  זה 

בצל בנו האדמו"ר יבלחט"א.
בצוואה שכתב האדמו"ר בעל הבאר יעקב זצ"ל, מסר את 
ההנהגה  "בעניין  כתב:  וכה  האדמו"ר,  לבנו  החצר  הנהגת 
בעיר אלעד יצ"ו, הריני מגלה דעתי ורצוני כי בני היקר הרה"ג 
רבי יוסף נפתלי שליט"א הוא הראוי לקבל את ההנהגה שם".

עוד הוסיף האדמו"ר זצ"ל בצוואתו, "הבית מדרש שלנו 
הנהגתו  מרותו,  תחת  יהיו  אליו  השייכים  המוסדות  עם 
מרוצה  ויהיה  הימנו  נוחה  חכמים  רוח  ובוודאי  ונשיאותו, 
לקהל לנהל עדתו בחכמה של תורה ויראת ה' טהורה כרצון 
לכל  וגם  גדולה  דשמיא  בסיעתא  יזכהו  והשי"ת  הבורא, 

הנלווים אליו והעומדים על ימינו לתומכו ולסעדו".

כבש את אלעד
יושב  וכיום  באלעד,  הקהילה  לה  התפתחה  אט  אט 
האדמו"ר בכל ערב אחרי תפילת ערבית בחדרו בבית הכנסת 
של החסידות ומקבל את קהל חסידיו, כאשר ה"קבלת קהל" 

נמשכת עד השעות הקטנות של הלילה.
אף  הכיר  לא  לבד,  בא  הוא  אלעד,  לעיר  הגיע  "כשהרבי 
נדבורנה  חסידי  אברכים  מניין  עם  התחילה  הקהילה  אחד, 
נותנת  שגרו בעיר", מספרים החסידים, "כיום העירייה כבר 
מקום של כבוד לקהילת נדבורנה, ואף הקצתה שטח מיוחד 
בית  בסביבת  לגור  הגיעו  רבים  אברכים  לקהילה,  כראוי 

ל



25     כ"א בשבט תשע"ז 17/2/17

"אין  החסידים,  לדברי  וגדלה".  הולכת  והקהילה  המדרש 
'התל  מנדבורנה  הרבי  את  מכיר  שלא  באלעד  אחד  תושב 
תלפיות של העיר', כיום החסידים והתושבים אוהדים כל כך 

את הרבי והוא מקובל על כולם".
)35(, שמלווה  גנץ  האיש החזק בחסידות הוא הרב שלום 
את הרבי עוד בעת שכיהן כרב הקהילה בימי אביו, גנץ הוא 
יומו  סדר  את  וזה שמנהל  האדמו"ר  בבית  והמוציא  המכניס 
וכותב קוויטלאך לנכנסים לעצה וישועה אצל הרבי. "באופן 
כללי", מתארים החסידים, "הוא המילה האחרונה בנדבורנה 
יישק על פיו". בנוסף, הרב גנץ משמש כמנהל  אלעד, והכל 
רוחני של תלמוד תורה 'קרלין סטולין' בירושלים, "הוא איש 
ואהוב  מקובל  בקודש,  משמש  סתם  לא  ונפשו,  בלבו  חינוך 
על כולם, איש צנוע שמנהל ביד רמה את בית הרבי", מעידים 

מכריו.
מנהל   ,)38( שפר  חיים  הרב  הוא  בקודש  משמש  עוד 
המוסדות ונאמן בית האדמו"ר, שפר נמצא לאורך כל שעות 
שעומד  הביצוע  איש  הרבי,  של  הקרובה  בסביבתו  היממה 
מאחורי הנעשה בקהילה, בין היתר הוא עומד מאחורי הקמת 

בית המדרש החדש שהולך ונבנה בימים אלו.
האדמו"ר מיודד עם הרה"ג רבי זושא הורביץ, רב הקהילה 
החסידית באלעד, עם הרה"ג רבי שלמה זלמן גרוסמן רב העיר 

הליטאי ועם מקבילו הספרדי הגאון רבי מרדכי מלכה.
על  ישראל'  ל'כל  מספר  קריספל  צוריאל  העיר  ראש  סגן 
הקשר החם עם האדמו"ר, "קודם כל, זוהי זכות גדולה וכבוד 
גדול לעיר שלנו שיש בקרבנו צדיק גדול שכזה שמקרין אור 
ה'  ועובד  הליכות  נעים  איש  אלעד.  על  וחסידות  תורה  של 
אמיתי". לדברי קריספל, "כל פעם מחדש אני מתרגש לבוא 
בשבת  עשיתי  גם  וכך  האדמו"ר  של  השולחנות  לעריכת 

האחרונה".
של  מעונו  את  לפקוד  נוהג  "אני  ומספר,  מוסיף  קריספל 
אני  אותם  מיוחדים  ברגעים  מדובר  לפעם.  מפעם  האדמו"ר 
מנציח, האדמו"ר הוא איש קורן ושמח, מלא באהבת ישראל, 

ידע וחכמת חיים ואני נעזר בעצותיו רבות".
מבקש  גרוסברד,  שמואל  הרב  העיר,  ראש  ומ"מ  סגן 
להצטרף לדברים ואומר בשיחה עם 'כל ישראל', "הרבי הוא 
רבות  מעונו  את  לפקוד  נוהג  אני  העיר,  של  ההוד  מדמויות 
הוא  תפקידו  מתוקף  כי  מוסיף  גרוסברד  בחגים",  ובפרט 
תיק התחבורה, הרבי  רבות עם האדמו"ר, "כמחזיק  מתייעץ 
מבקש לברר איתי רבות שהתחבורה בעיר מתנהלת על טהרת 

הדת  שירותי  תיק  כמחזיק  גם  רבות,  מקרוב  ועוקב  הקודש, 
אני בקשר מאד קרוב עם הרבי. אני יכול לומר כי כל החלטה 
בענייני דת, העמדות מתואמות עם הרבי והוא מעודכן על כל 

מהלך שנעשה בעיר".

שלום נדיר בין אחים
אך  כמעט  למצוא  ניתן  החסידות  בעולם  נדיר  מחזה 
שמכהנים  אחים  ארבעה  ישנם  בחסידות  בנדבורנה:  ורק 
כאדמו"רים, הבן הבכור מבני ברק, אחיו מירושלים, השלישי 
מביתר והאח הצעיר הרבי מאלעד. בין האחים שוררת אחדות 
לעיתים  זה  אצל  זה  ומבקרים  הדוק  בקשר  הם  מופלאה, 

קרובות מאד.
על קשר מיוחד שומר האדמו"ר עם אחיו הרבי מנדבורנה 
לירושלים,  רבות  נוסע  הרבי  כי  בחסידות מספרים  ירושלים, 
השניים  לאלעד,  קרובות  לעיתים  מגיע  מירושלים  ואחיו 
שעות  בחדר  ולהסתגר  סגורות  בדלתיים  לשוחח  מרבים 
הקהילה,  מאברכי  אחד  אומר  להדגיש",  "חשוב  ארוכות, 
על הקשר  אינו מאפיל  מירושלים  הרבי  עם  "הקשר המיוחד 
בין  האחדות  שנושא  נראה  האחים".  שאר  עם  והחם  הקרוב 

שלל קהילות נדבורנה נמצא בראש מעייניהם של החסידים.
האדמו"ר  תיקן  שנים,  לשש  קרוב  מזה  חודש,  ראש  בכל 
זצ"ל להקפיד על סעודת ראש חודש, מאז פטירת האדמו"ר 
ראש  מדי  קבוע  באופן  האדמו"רים  האחים  מתראים  זצ"ל, 
הסעודה  פעם  בכל  כאשר  יחדיו,  לסעוד  ויושבים  חודש 

מתקיימת בבית אחד מהם לסירוגין.
לעצמם  הנהיגו  האחדות,  על  לשמור  מהרצון  כחלק 
בנפרד  מכריזים  לא  שמחה,  בעתות  כי  האדמו"רים,  האחים 
בקצרה  קוראים  אלא  טאנץ',  ה'מצווה  במעמד  אדמו"ר  כל 

לארבעת האחים – והם רוקדים יחד.

מופתים לרוב
"הקהל פה לא נושע רק מברכותיו של הרבי", מספר אחד 
את  מעניק  "הרבי  לדבריו,  מעצותיו".  גם  "אלא  החסידים, 
יכול  אני  בברכה.  רק  מסתפק  ולא  אחד  לכל  הנכונה  העצה 
לבוא עם מטען ועם לב כבד, אבל תמיד אצא מחדרו של הרבי 

עם הקלה, והכי חשוב מבחינתו של הרבי, עם חיוך".

ישועות  רואים  שבו  מיוחד  מועד  על  מספרים  בעיר 
ונפלאות, בוקר יום הפורים, אז אומרים לפני התפילה את כל 
מגיעים  ישועה  לראות  שרוצים  אנשים  כאשר  התהלים,  סדר 
למעמד ורואים דברים גדולים. "שנה אחת הרבי קרא לאחד 
אחד  לנו  מספר  הגון",  לזיווג  זקוק  החסידות שהיה  מבחורי 
החסידים, "ואמר לו שיבוא בבוקר לאמירת התהלים כשהוא 
ספורים  חודשים  עברו  לא  זיווגו,  את  ימצא  כי  לו  מבטיח 

והישועה הגיעה".
עוד סיפור מרטיט מספר לנו אחד מבאי ביתו של האדמו"ר, 
"לפני שנים אחדות, הגיעה אישה בוכייה לרבי, בעת שקיבל 
האישה  משפחתה".  נפש  על  וביקשה  ומיררה  בחדרו,  קהל 
סיפרה לרבי כי בנה בן למעלה מ-30 עוד לא מצא את זיווגו, 
ה-17  בן  השני  בנה  חדשה,  צרה  עליה  נפלה  ימים  ובאותם 
לה  הורה  "הרבי  למעצר.  ונלקח  החוק  רשויות  עם  הסתבך 
לומר סדר תהלים מסוים ואחרי חודש הייתי עד לכך, היא באה 
וסיפרה לרבי בדמעות של התרגשות על אירוסי הבן הגדול, 
וכמו כן בישרה על בנה הצעיר שנחלץ מהצרה אליה ניקלע".

מספר  הכנסת  מבית  ביציאה  אותי  שפוגש  צעיר  אברך 
עובדה מהרבי, "לפני שנתיים, ביום נישואיי, ניגש אחד מעדי 
הקידושין לרבי, ותינה באוזניו את העובדה ששנים רבות הוא 
לא זכה בזרע של קיימא, וכתוצאה מכך יש לו בעיות בשלום 
בית ובפרנסה", הרבי השיב לו, "יש לך בבית 'אמה על אמה' 
זכר לחורבן כנהוג?" משהאברך השיב בשלילה הורה לו הרבי 

לעשות כן בהקדם, "תוך מספר חודשים נפקדה אשתו".
החבורות",  "איגוד  את  האדמו"ר  הקים  כשנתיים  לפני 
על  מקפיד  האדמו"ר  החסידות,  בחורי  את  שמאגד  הארגון 
ראש  כגון  מיוחדים  בעתים  החסידות,  בחורי  בין  הגיבוש 
השנה וסוף ימי 'בין הזמנים', מוסר הרבי שיעור כללי ושיחת 
בחסידות  קיימו  זכור  בשבת  בשנה שעברה  לבחורים.  חיזוק 
בכפר  האדמו"ר  בראשות  הקהילה  לבחורי  התאחדות  שבת 
בשבועות  שתתקיים  השבת  על  עמלים  אלו  ובימים  סיטרין, 

הקרובים.
רבות  פעמים  הרבי  אומר  למטה"  ונחמד  למעלה  "אהוב 
לחסידיו, "איך אפשר לדעת על אדם האם הוא אהוב למעלה? 
אם אוהבים אותו למטה והוא נחמד על הבריות, הרי זה סימן 
כי האמרה הזו מסמלת  אין ספק  גם למעלה".  כי הוא אהוב 
יותר מכל את דמותו האצילה של האדמו"ר, שמקרב את יהודי 
באלעד  התושבים  קשת  גווני  מכל  רבה  אהדה  וצובר  העיר 

רבתי.
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שמעון ליברטי
התמונות באדיבות ארכיון צה''ל במשרד הביטחון

המלחמה

"מבצע מוקד" היה הקרב שפתח את מלחמת ששת הימים ובחסדי שמים נחל 
וסוריה  ירדן  מצרים,  של  האוויר  חילות  כל  כשכמעט  תקדים,  חסרת  הצלחה 
נחשפו הקלטות  ציון 50 שנה למלחמה,   השבוע, לרגל  והושבתו  הושמדו 
וכן פקודת  וגם התקלות,  ובהן תיעוד התקיפות  הקשר הדרמטיות מהקרבות 
המבצע והסיכומים של הרמטכ"ל יצחק רבין ומפקד חיל האוויר  לא בחיל 

ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'

שרידי מטוס תובלה מיצרי שנפגע ב''מבצע 
מוקד'' 1967 צילום: מיקי אסטל, במחנה
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כאחד ח מוניטין  לו  קנה  הישראלי,  האוויר  יל 
בעולם,  והנועזים  הטובים  האוויר  מחילות 
כשעובדות ואגדות נכרכות יחד לבניית המיתוס. 
שמעו  את  שהוציאו  המרכזיים  האירועים  אחד 
ההילה  את  וטיפח  למרחוק  האוויר  חיל  של 
ששת  במלחמת  מוקד"  "מבצע  הוא  תקדים,  חסרי  לממדים 
הימים, שבחסדי שמים נחל הצלחה מלאה שקבעה את גורל 

המלחמה והביאה לניצחון הגדול. 
מבצע מוקד פתח את מלחמת ששת הימים, וכלל שלושה גלי 
תקיפה שבהם הושמדו והושבתו כמעט כל חילות האוויר של 
מצרים, ירדן וסוריה, על ידי תקיפת שדות התעופה והמטוסים. 
השבוע, לקראת ציון 50 שנה למלחמה, חשפו ארכיון צה"ל 
הדרמטיים  מהקרבות  הקשר  הקלטות  את  הביטחון,  ומערכת 
וכן חלק ממסמכי המבצע, ואת הסיכום של יחידת ההיסטוריה. 
ז"ל  רבין  יצחק  דאז  הרמטכ"ל  של  בדבריו  נפתח  הסיכום 
טייסיו  תעוזת  הישראלי,  האוויר  חיל  של  "כושרו  שאמר: 
לצה"ל  שהעניקו  הם   – שלו  הקרקע  צוותי  של  ומסירותם 
והם  קצר  בזמן  הימים  ששת  במלחמת  לנצח  האפשרות  את 
שמנעו סבל ואבדות בקרב האוכלוסייה האזרחית. זאת, הואיל 
גמורה  השמדה  כדי  עד  האויב,  של  האווירי  כוחו  ושבירת 
כמעט, העניקה לחיל האוויר הישראלי עליונות מלאה ושליטה 

גמורה באוויר..."
בדברי הסיכום מובאים בהרחבה גם דבריו של מפקד חיל 
האוויר אלוף מוטי הוד שאמר: "רציתי להבטיח במאה אחוזים 
שהמכה על חייל האוויר המצרי, הראשונה תהיה במקסימום 
הכוח... לא התייחסתי ברצינות יותר מידי לחיל האוויר הסורי, 
להיות  יכול  לא  זה  אבל  נעים  לא  להיות  יכול  שזה  וידעתי 
יקבל  המצרי  האוויר  שחיל  ידעתי  "אני  אמר:  עוד  רציני..." 
קיום  במלחמת  אתנו  יעסוק  הוא  זה  שאחרי  כזו  מכה  מאתנו 

והוא לא יעשה שום דבר על הקרקע". 
העליונות  להשגת  "התכנית  כי  הוד  קבע  המבצע  בסיום 
האווירית כפי שהיא מוצאת ביטוי בתכנית האב מוקד השיגה 

את כל המטרות שהציבה לעצמה". 

כך תוכנן המבצע
האוויר  חיל  מפקד  שנתן  בהוראה  המבצע,  של  ראשיתו 
נבו,  יעקב  וויצמן בשנת 1962, לראש ענף מבצעים  דאז עזר 
לתכנן את הפצצת שדות התעופה של מדינות ערב במקרה של 

מלחמה או מתקפה. 
הדרך  כי  למסקנה  והגיע  המדוכה  על  ישב  התכנון  צוות 
היעילה היא קודם כל להשמיד את שדות התעופה ובכך למנוע 

ממטוסי האויב להמריא למתקפות. 
במשך כשנתיים הם בחנו את כל הנתונים של שדות התעופה, 
בכדי  הנצרכות  הפצצות  של  הרצויה  לתוצאה  שהגיעו  עד 
לגרום לנזק משמעותי למסלולים, וכן לצורה שבה המטוסים 
יישאו את הפצצות וצורת הטיסה בכדי להימנע מגילוי על ידי 

כל  של  מיפוי  שכללה  מפורטת  תכנית  בנו  הם  האויב.  מכ"ם 
שדות התעופה של חיילות האויב וכן שדות תעופה אזרחיים 
ונקודות  הטיסה  נתיבי  והנחיתה,  ההמראה  מסלולי  מרכזיים, 

ההפצצה. ב-1964 התכנית הושלמה והודפסה.  
ב-15 במאי 1967, יום העצמאות תשכ"ז, נשיא מצרים עבד 
תעלת  את  לצלוח  המצריים  היבשה  לכוחות  הורה  נאצר  אל 
סואץ ולהיכנס לסיני, וכך החלה "תקופת ההמתנה". בעקבות 
כך, מפקד חיל האוויר באותה העת, האלוף מוטי הוד, הורה 
לעדכן את מבצע מוקד, ולערוך בו את ההתאמות הנדרשות וכן 

להחל בהכנות לקראתו. 
חששו  רבין,  יצחק  הרמטכ"ל  בראשות  הצבאי,  בפיקוד 
להפעיל את המבצע מכמה סיבות, בהם העובדה כי לישראל 
לא היו מספיק מטוסים בכדי לבצע את התכנית בפעם אחת, 
ומאחר ונדרשו כמה גלי תקיפה, אבד גורם ההפתעה המכריע. 
למצרים  שיגרום  מה  המבצע,  מדליפת  חשש  היה  בנוסף 
להתכונן לקראת המטוסים, שיגיעו ללא חימוש מתאים לקרב 
הצריך  שהמבצע  לעובדה  התייחס  אחר  חשש  ויופלו.  אוויר 
כמעט את כל המטוסים שהיו לחיל האוויר, ולמעשה המרחב 

האווירי של ישראל נותר כמעט ללא הגנה. 
הוצג  הוא  ולממשלה  המבצע,  את  אישר  רבין  זאת  למרות 
'מוקד'  את  אישרה  דליפה. הממשלה  למניעת  כללים  בקווים 
ב-4 ביוני. האלוף הוד קבע כי שעת התקיפה תהיה 7:45 שעון 
מאחר  נבחרה  השעה  מצרים.  בשעון   8:45 כלומר  ישראל, 

והמטוסים המצריים שבים לבסיסים בשעה זו. 
הוזהרו  הם  היתר  בין  ותודרכו,  זומנו  האוויר  חיל  מפקדי 
לשמור על דממת אלחוט מלאה, ולאורך כל המבצע נדרשו לא 
אישורי  קיבלו  לא  אפילו  כלל בקשר, כאשר המטוסים  לדבר 
לחזור  לפעול  נדרש  חירום  למצב  שנקלע  טייס  וגם  המראה, 

לבסיס או לנטוש את המטוס ללא דיווח. 

השמדה ב-101 דקות
נחשף  הוא  שגם  בצה"ל,  ההיסטוריה  יחידת  של  בסיכום 

השבוע, מתוארים ארבעת גלי התקיפה. 
ביוני 1967, בשעה 6:50 החלו  הגל הראשון: בבוקר ה-5 
ראשוני המטוסים להמריא, ותוך 10 דקות כל מבני המטוסים 

היו באוויר בדרכם למצרים. 
מהגל  הרבה  שומעים  לא  שנחשפו,  הקשר  בהקלטות 
הראשון, זאת בעקבת דממת האלחוט, אך כן נשמעת קריאת 
ואחריה  הקווים".  על  חופשיים  אנחנו  "רבותיי  ההתחלה: 

הקריאה: "לפתוח את הרדיו להיות בהאזנה".
בשעה 7:45 הגיעו המטוסים ל-11 שדות תעופה במצרים, 
המטוסים  כל  הושמדו  בלבד,  דקות   101 שארכה  ובמתקפה 

שהיו בסיני, וכן כמה משדות התעופה. 
בגל הראשון היו 183 גיחות, מתוכן 173 לצורך תקיפת שדות 
התעופה והנותרות לצרכי צילום ופטרול. מטרת הגל הראשון 
הייתה לפגוע במרבית המטוסים הנמצאים על הקרקע ולהוציא 

מכלל שימוש את מסלולי הטיסה. בגל הראשון נשלחו למעלה 
משליש מכלל הגיחות, ההשקעה הרבה, לפי עדותו של מפקד 

חיל האוויר, הייתה בגלל האיום הגדול על תל אביב. 
נשבו  שניים  חיילים,  נהרגו חמישה  הראשון  התקיפה  בגל 

ושלושה נפצעו.
הגל השני התרחש זמן קצר לאחר מכן, בשעה 9:34, וארך 
104 דקות. במהלכו הופצצו והושמדו שדות התעופה המצריים 
שלא נפגעו מספיק בגל הראשון. בגל התקיפה השני נהרג טייס 

אחד ומטוסו אבד. 
גלי התקיפה השלישי והרביעי, הגיעו לאחר שסוריה וירדן, 
בתקשורת  דיווחים  בעקבות  היתר  בין  תקיפות,  בכמה  החלו 
המצרית על "תבוסת האויב הציוני", כך למעשה גרמה הדיס-
אינפורמציה הערבית למדיניות ערב להיכנס לקרב בו הפסידו. 
"הרחבת  כי  נאמר  ההיסטוריה  יחידת  של  הסיכום  בדברי 
התקיפה האווירית קורית בעקבות תקיפת האויב את דגניה א', 
ובית ההבראה  את שדה התעופה במגידו, קיבוץ עין המפרץ 
בכפר חורש. בצהרי החמישי ביוני נלחם חיל האוויר הישראלי 
נגד ארבע חילות אוויר - מצרים, סוריה, ירדן ועיראק. בסיכומו 
של גל תקיפה זה, שדות התעופה בירדן הוצאו מכלל שימוש". 
בגל זה נהרגו מכוחות צה"ל 5 לוחמים, שניים נלקחו בשבי 

ושניים נפצעו.
לאחר גלי התקיפות האלה, בוצעה רק תקיפה אחת נוספת, 
ביום  התרחשה  התקיפה   .H-3 העיראקי  התעופה  שדה  של 
האוויר  חיל  כי  דיווחים  בעקבות  זאת  למלחמה,  השלישי 
העיראקי מתכנן לתקוף בישראל, זאת לאחר תקיפה של מפציץ 
תוצאת  ללחימה.  השני  ביום  שהתרחשה  עיראקי  טופולוב 
התקיפה הייתה די קשה. המטוסים הישראלים נתקלו במטוסי 
יירוט עיראקים, שלושה מטוסים מתוך השמונה הופלו, ושני 

טייסים נלקחו בשבי העיראקי ושוחררו לאחר כמה שבועות. 

קולות הקשר
הגל  חלקים:  לארבעה  מתחלקות  שנחשפו  ההקלטות 
הראשון של התקיפה, הקרב על מגידו, היירוט השגוי של יורם 
הרפז ז"ל, הנפילה בשבי של מרדכי לבון והנטישה והנפילה 

בשבי של דני מנור. 
הדוברים העיקריים הנשמעים בהקלטות הם: שמואל כסליו 
הבקר הראשי, שישב ליד מוטי הוד מפקד חיל האוויר ומקבל 
את הוראותיו; מנחם זהבי מפקד יחידת הבקרה במצפה רמון 
יחידת  מפקד  ברקן  יצחק  המטוסים;  לזיהוי  רבות  שתרמה 

יחידת  מפקד  עמית  ורוברט  הצפונית  הבקרה 
הבקרה הדרומית. 

הרב,  והמתח  המבצעית  הדריכות  למרות 
ביניהם  דווקא בגללו, הקצינים מחליפים  ואולי 
גם הערות מבודחות על הקרבות ומפרשנים את 

המהלכים. 

מטוס קרב מצרי מסוג מיג17, שנפגע בעודו על הקרקע

שרידי מטוס תובלה מצרי שנפגע ב''מבצע מוקד'' 1967

מסוקי M6 בוערים בביר גפגפה 10.6.1967
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היירוט המוטעה של הרפז
אחד האירועים הטראגיים במהלך המבצע, היה הפלתו בשוגג 

של יורם הרפז, על ידי אש כוחותינו, סמוך לכור בדימונה. 
חזר  כשהרפז  השני,  התקיפה  גל  במהלך  התרחש  האירוע 
מערכות  תקלה  בשל  הירדני.  האוויר  חיל  בסיס  של  מתקיפה 
לקריאות.  להגיב  היה  יכול  לא  והוא  שותקו,  במטוס  הקשר 
הכור  שסביב  המעטפת  לאזור  להתקרב  החל  שלו  המטוס 
במטוס  מדובר  כי  שחשדו  והאבטחה  הבקרה  ואנשי  בדימונה, 
טיל  לעברו  שיגרו  האסטרטגי,  ביעד  לפגוע  המתכנן  אויב 
"הוק" נגד מטוסים והוא התרסק ונהרג. כך נשמעה רשת הקשר 

כשהמפקדים מאשרים "אש חופשית". 
-עכשיו כסליו, מה עם ההתראה על המפעל? )הכור(

-עוד לא, נראה לאן נעלה.
-אוקי.

-אני פוחד מהאנטרים.
-אוקיי, ההוקים שמה שיהיה להם אש חופשית, לא להכניס 

אף אחד בפנים.
אש  תהיה  שמסומנת  ההוקים  של  הגזרה  רוברט  -אוקיי, 

חופשית.
-אוקיי בסדר, לפרק את כל הזגגים.

-כסליו, אני נותן להוקים גזרה חופשית מ-36 עד 09.
-יש לי משהו בזאב 30/30 

-מה הכיוון של זאב?
-אני לא רואה ההוקים מנסים לזהות.

-אם ההוקים רואים שינעלו עליו.
-הם עוד לא רואים כלום.

-כסליו התראה על מפעל )הכור(. 
-נ.מ אש חופשית.

-בניאס רק לסלק מהאזור.
-להפסיק אש חופשית.

-עצור אש.
-אש נצורה.

-האנטר אחד נפל.
-אחד נפל? גם השני נפל.

לבון נופל בשבי 
במהלך הקרבות נפגע מטוסו של רס"ן מרדכי לבון, הוא הפיל 
מטוס מיג בגל התקיפות הראשון במצרים, אך כיסא המפלט של 
המיג פגע במטוסו, לבון ניסה לשוב על עקבותיו אך נפגע מאש 
נ"מ, נטש את המטוס והצליח לצנוח מול חוף עזה. לבון נאסף 
על ידי סירה של האו"ם ונלקח למצרים, הוא הושב לאחר עשרה 
ימי שבי בהתערבות הצלב האדום. כמה שנים אחר כך, ב-1976, 

הוא נהרג במהלך שירות מילואים.
חילופי  בעיקר  נשמעים  הזה,  מהקטע  הקשר  בהקלטות 
הוא  מי  מתווכחים  המפקדים  כאשר  יותר,  הקלילים  הדברים 
בדיוק הלבון האמור, ומנסים להבין מה קורה בזירות האחרות. 

הקלטת הקשר מתחילה בחילופי הדברים הבאים: 
-אמנון, יש פה דבר מעניין מאוד, חיל הים סופית לא מצא 

אף טייס.

-לא מצא אף טייס?
-חיובי, אני לא יודע לאיפה לאן לקחו... בנפרד

-אוי באמת הם מבולבלים על כל הראש  
- אינני יודע, הליקופטרים שלנו לא הודיעו לחיל הים.. אף 

אחד.
בים  לבון  אחר  החיפושים  אחרי  לעקוב  ממשיכים  הקצינים 
בעזרת הליקופטרים וחיל הים. ולא שוכחים להתעדכן בחדשות, 

כך זה נשמע. 
-הכול מזוהה אצלך אמנון, או לא כל כך?

-שומעים רדיו עכשיו, חדשות.
-תעדכן אותי.

-הצבא המצרי מפגיז את יישובנו?
-כן, לוקשים.

-אמנון תגיד, רק משהו.
-אלכס אני שומע אותם...

-אמנון תקשיב לקול קהיר.
-אין לי קול קהיר, רק טרנזיסטור אחד.

-אמנון מה הודיעו ברדיו?
-שמפגיזים את ירושלים ואת יישובינו נצורים בנגב מחזיקים 

מעמד וזהו... אבל בסוף הודיעו שננצח.
תקנות אכ"א בתוקף.. לא לעמוד בפתחי המקלטים, בהישמע 

אזעקה לקפוץ למקלט.
לאחר מכן נשמע העדכון: תפסיק את החיפוש בעזה, הטייס 

נמצא במעגן של העיר ונאסף על ידי סירה.
-נאסף ע"י סירת דייגים?

-לא ידוע אם סירת או"ם או סיירת דייגים, במעגן עזה, אבל 
אל תדאג השריון בדרך.

-חאן יונס בידנו, כוחות לכיוון עזה ולכיוון אל עאריש.
-מי זה הטייס זה לבון?

-לבון נמצא בעזה, אספו אותו המצרים אבל השריון בדרך 
לשם. מה לעשות עם ההליקופטר?

זהות הלבון  זמן להתווכח על  וכאן מוצאים להם החבר'ה 
המדובר, כשהם סונטים זה בזה. 

-אתה יודע מי זה לבון? זה קברניט מארקיע.
-לעע.

-כן, אתה לא מכיר אותו? זה מילואימניק.
-הוא טס ב-113?

-כן הוא מילואימניק אני מכיר אותו טוב.
-אלכס, זה לא זה, זה לבון צעיר, הזקן עייף כבר.

-הזקן טס גם במילואים ב-113.
-זה לא ליבוביץ' מי שאתה חושב, זה לבון מארקיע.

-לבון מארקיע זה ליבוביץ', ליבוביץ' היה מפקד 33 זה לבון 
אבל יש לבון אחר.

-הוא אוכל במסעדת הדגים בעזה.
והחבר'ה  לזר,  אלכס  בשם  נוסף  קצין  לגל  מצטרף  בהמשך 
אותם  מעדכן  לזר  מהרדיו".  פרשנות  איזה  תן  "לזר  מבקשים: 
בדיווחים של קול קהיר ושל קול ישראל והם ממשיכים בעדכוני 

הקרב, המשתלבים בדיווחים של מתקפה על מגידו. 

נטישת מנור
שבאיסמעיליה  סוויר  אבו  התעופה  שדה  על  הקרב  במהלך 

מנור.  דני  של  מטוסו  לעבר  טיל  שיגר  מצרי  מטוס  שבמצרים, 
הוא הפעיל את כיסא המפלט והצליח לנטוש את המטוס, אך נפל 
כמה שבועות  לאחר  עד ששוחרר  בקהיר,  ונכלא  המצרי  בשבי 

בעסקת חילופי שבויים. כך זה נשמע בקשר. 
נטש  מישהו   כסליו,  הקשר:  ברשת  נשמע   09:58 בשעה 

מערבית לאבו סוויר, אחרי יציאה מתקיפה. 
-מי זה היה? 

-מיד.
 -רומן 4, מנור. )דני מנור(

-מי זה מדווח? 
-מריו דיווח הוא היה מספר 3. הוא היה מוביל באבו סוויר 

בא לנחיתה כעת בלי דלק.
קצת אחר כך, נשמע ברשת הקשר עדכון: הוא קפץ מערבית 

לתעלה... המנור הזה. רומן 4. 

הקרב על מגידו

כאשר  התרחש  יזרעאל,  שבעמק  מגידו  מנחת  מעל  הקרב 
המיגים החלו לתקוף את המנחת. 

-רוברט משהו חדש על הירדנים?
- יש דיווח על המקום הסודי שחיפשת. 

לעבור...  רשאים  אתם  הירמוך,  באזור  עין  קשר  להם  -יש 
לרוץ אחריהם... לשים לב לזוגות שבאים אחריהם...

-נ"מ ברמת אביב מידי... מי יש לך באוויר? תזניק עוד זוג 
אחד.

-מה קורה עם הקרב? למה עיכבתם את 113 גלימה? ברקן, 
מה עם הקרב? ברקן... יש דיווח שהם נמצאים באזור הירמוך 

למטה.
-מיגים תוקפים את מגידו... לעלות על המיגים ונ"מ.

-ברקן רוצה את גדר למגידו או לא?
-יש עוד מיגים בפאיד על הקרקע, המסלול אמנם הושמד, 

אבל יש עוד מטוסים על הקרקע.
-ברקן, לא מעל דמשק, על הגבול. לא לעבור את הגבול, 

אזור קונטרה מקסימום.
מי  כל  את  תביא  שמתקרבים...  רואה  אני  מיגים  עוד  -יש 

שאנחנו יכולים...
מסוג  עיראקי  מפציץ  למלחמה,  השני  ביום  כי  לציין,  יש 
מגידו,  ובמנחת  בנתניה  והפציץ  ירדן  דרך  חדר   ,16 טופולוב 
ביקשו  אותו  דוד,  רמת  האוויר  חיל  כבסיס  זוהה  שבטעות 

העיראקים להפציץ. 
בדרכם  טופולוב  מפציצי  רביעיית  כי  מידע  קיבלו  בישראל 
הוא  לטעות  שגרם  מה  אחד,  רק  הגיע  לבסוף  אך  לישראל, 
וכך למעשה הצליח הטופולוב  מטוס ישראלי שחזר מהפצצה, 
לחדור. הטייסים הנחיתו כמה פצצות על נתניה, אך אלו לא היו 

מחומשות ולכן לא התפוצצו, אך גרמו נזק מההדף. 
על  התרסק  אך  יורט,  שם  למגידו,  הטופולוב  המשיך  משם 
עשרות.  ולפציעת  מילואים  חיילי   14 למותם של  וגרם  המנחת 
הזה,  מהאירוע  אינה  לעיל  ההקלטה  שונים,  לדיווחים  בניגוד 
אלא מאירוע אחר שהתרחש ביום הראשון למלחמה, אחרי גל 

התקיפה השני. 

מטוסי האויב שהושמדו על הקרקע. צילום אוויר 5.6.1967

שרידי מטוס תובלה מצרי שנפגע ב''מבצע מוקד'' 1967

פקודת המבצע סיכום המבצע
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סיפורו אפוף המסתורין של ארנון מילצ'ן, מי שהחל את 
דרכו כיורש צעיר לחברת דשנים פושטת רגל, המשיך 

כסוכן ביון ישראלי רב מעללים והפך לטייקון הוליוודי 
מצליח עם קשרים ענפים בפוליטיקה הישראלית ● גיוס 
הסוכנים עבור פרויקט האטום, יצירת הקשרים ושינוי 

התדמית של משטר האפרטהייד בדרום אפריקה והניסיון 
להקים ממשלת אחדות ● וגם: הפוליטיקאים הנוספים 

 שנהנו משירותיו הטובים
חיים פרידלנדר

 המרגל 

מילצ'ן עם פרס ונתניהו. צילום: פלאש 90
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confidential

מילצ'ן עם פרס ונתניהו. צילום: פלאש 90
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התייתם   ,21 בגיל 
ארנון מילצ'ן מאביו 
את  ממנו  וירש 
הדשנים  חברת 
ם  י ח א ה '
 . ' ן ' צ ל י מ
דור  מילצ'ן, 
שמיני לתלמידי 
שעלו  הגר"א 
חשב  ארצה, 
חברה  יורש  שהוא 
למעשה  אך  מצליחה, 
סף  על  הייתה  החברה 

רגל.  חודשים פשיטת  מספר  חולה  היה  אביו 
לפני מותו, איש לא טיפל בחברה והיא צברה חובות עתק. 
הרבים  לנושים  בנועזות  ענה  מילצ'ן  הצעיר,  גילו  למרות 
שהתקשרו לדרוש את חובותיהם, "אני צריך להתייעץ עם 
אחי הבכור". הנושים הסתפקו בתשובה, כשהם לא מודעים 

לכך שאין לו אח, בטח לא בכור, אלא אחות בלבד. 
עם  המתמודד  יתום  נער  אותו  אינו  מזמן  כבר  מילצ'ן 
טלפונים מנושים. את חברת הדשנים והכימיקלים של אביו 
המצאה  בעזרת  מצליחה  לחברה  ולהפוך  לשקם  הצליח 
ואת  החברה  את  גייס  בהמשך  הדשנים.  בתחום  מבריקה 
שפעלה  )לק"ם(  מדע  לקשרי  הלשכה  לטובת  קשריה 
הגרעין  תכניות  בפיתוח  לישראל  וסייע  הביטחון,  במשרד 
מוערך  הונו  כיום  כזה.  ושאינו  קונבנציונלי  נשק,  ורכישת 
בלמעלה מחמישה מיליארד דולר, כשאת עיקר כספו הוא 
בימים  בהוליווד.  מצליחה  סרטים  הפקות  מחברת  עושה 
אלה הוא נמצא במרכז פרשת 1000, במהלכה נבדק החשד 
מאות  עד  עשרות  של  בשווי  ושמפניות  סיגרים  העביר  כי 

אלפי שקלים לראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו. 
ממולח  עסקים  איש  מילצ'ן,  ארנון  את  מביא  מה  אז 
ומרגל נועז, להסתבך בפרשייה מפוקפקת, כשלפי המסתמן 
לחזור  יש  כך  לצורך  מנתניהו?  תמורה  כל  קיבל  לא  הוא 

אחורה בזמן. 
שנות ה-60, מילצ'ן נחשב לדמות בולטת בעולם העסקים 
הישראלי. גילו הצעיר והצלחתו בניווט חברת הדשנים של 
אביו הפכו אותו למפורסם. נדיר היה לראות באותם ימים 
בחברה  מחזיק  בגילו  נער  ישראל  של  העסקים  בקהילת 
בשנה,  לירות  מיליון  כ-20  של  בהיקף  כספים  שמגלגלת 
ישראל  ברחובות  הסתובב  הוא  זאת,  הסתיר  לא  ומילצ'ן 

במכנית השברולט האדומה שלו בגאווה בלתי מוסתרת. 
באותה תקופה פגש מילצ'ן את שמעון פרס, אז סגן שר 
במיליונר  הטמון  הפוטנציאל  את  מזהה  פרס  הביטחון. 
ומגייס אותו ללשכה לקשרי מדע  הצעיר חובב הריגושים 
– הלק"ם, גוף מיוחד שקם במשרד הביטחון בכדי להשיג 
היה  אפשר  שאי  טכנולוגי  ומודיעין  רגישות  טכנולוגיות 
למחקר  לקריה  רגיש  ציוד  היתר  בין  גלוי,  באופן  להשיג 
לזרוע  הלק"ם  התפתח  השנים  עם  בדימונה.  גרעיני 

מודיעינית לצד המוסד, השב"כ ואגף המודיעין.
 20 בן  ילד  להיות  זה  מה  יודעת  "את  התלהב.  מילצ'ן 
זה  וואו!  בונד?  ג'יימס  להיות  לו  נותנת  שהמדינה  וכמה 
לעיתונאית  לימים  יסביר  מלהיב",  היה  זה  אקשן,  היה 
אילנה דיין. תחת הלק"ם הפעיל מילצ'ן את חושיו העסקיים 
וקשריו הרבים, ופתח 30 חברות ב-17 מדינות שונות, דרכן 

סיפק נשק לישראל. 
חברותיה  משאר  שונה  הייתה  מדע  לקשרי  הלשכה 
ואמ"ן.  המוסד  השב"כ,   - הישראלית  המודיעין  לקהילת 
מדובר היה בגוף סודי ביותר, שנועד תחילה אך ורק לשם 
רכישת ציוד גרעיני ונשק שלא ניתן היה לרכוש אותו בצורה 
ישירה לישראל. לפי פרסומים זרים הלשכה הייתה גם הגוף 
האחראי על השגת אורניום להפעלת הכור. כך למשל בשנת 
ישראל  מדינת  רכשה  "פלאמבאט",  1968 במסגרת מבצע 
המקצועית  בעגה  המכונה  טבעי,  אורניום  של  טונות   200
"עוגה צהובה" מחברה בלגית שכרתה אותו בקונגו. למרות 
שיעדו המוצהר של המטען היה איטליה, הספינה שהובילה 
של  אחרת  ספינה  ים  בלב  פגשה  מאנטוורפן  המטען  את 

חברת צים והעבירה אליה את האורניום, שהגיע לישראל.
פעילות נוספת וידועה יותר של הלשכה, הייתה הברחת 
צרפת  שממשלת  לאחר  לישראל,  מצרפת  שרבורג  ספינות 
בחמש  מדובר  לישראל.  נשק  מכירת  על  אמברגו  הטילה 
ספינות מסדרת סער 3 שנבנו עבור חיל הים בצרפת ומסירתן 
הלק"ם  באמצעות  הנשק.  אמברגו  בשל  עוכבה  לישראל 
והוברחו במבצע  נפט  "נמכרו הספינות" לחברה לחיפושי 
נועז לישראל, כשחמש הספינות צולחות את הדרך במסע 
של למעלה מ-3,000 מיל ימי בים סוער, כשהן מתודלקות 

בדרכן בלב ים על ידי אניות סוחר ישראליות.
סמך  ועל  עליו  שנכתבה  ביוגרפיה  סמך  על  כך  מילצ'ן, 
העסקיים  וחושיו  קשריו  את  הפעיל  עצמו,  שלו  עדויות 
לפחות  ישראל,  לטובת  טכנולוגי  ולריגול  נשק  לרכישת 
אחד,  מספר  המגויס  היה  "ארנון  ה-80.   שנות  אמצע  עד 
מילצ'ן  האחים  חברת  שלו.  המושלם  הכיסוי  סיפור  בגלל 
יכלה לפתוח חברות בכל מקום בעולם תחת שמות שונים 
ומבלי לעורר חשד. ארנון היה נשוי אז לאשתו הצרפתיה, 
הפוליטיקאים  אחד  שהיה  למי  מקורבת  שהייתה  בריז'יט, 
הבכירים בצרפת, מה שגם עזר", סיפר ל'ידיעות אחרונות' 

מאיר דורון, מחבר הביוגרפיה.
של  המגייס  כאמור  שהיה  פרס,  שמעון  לשעבר  הנשיא 
של  הביוגרפיה  למחברי  בראיון  הוא  אף  אישר  מילצ'ן, 
מילצ'ן את הפרטים, וסיפר כי "ארנון הוא אדם מיוחד. אני 
הוא זה שגייס אותו, כשהייתי במשרד הביטחון. ארנון היה 
מעורב באינספור פעילויות רכש ביטחוני וביון. כוחו הוא 
ביצירת קשרים בדרגים הגבוהים ביותר. פעולותיו נתנו לנו 

יתרון אדיר, אסטרטגית, דיפלומטית וטכנולוגית".
השגת  הייתה  הלק"ם  למען  הנועזות  מפעילויותיו  אחת 
תכניות היצור למתקנים סודיים לכור בדימונה. מילצ'ן ידע 
שאין שום דרך לרכוש את התוכניות בצורה מסודרת ונסע 
לגרמניה, שם התחבר למהנדס גרמני שבמפעלו היו אותם 
על  האישי  קסמו  את  שהפעיל  לאחר  נצרכים.  שרטוטים 
המהנדס, סיכם איתו שייקח את המסמכים לביתו "בטעות" 
וישאיר אותם על השולחן במטבח, לאחר מכן יצא המהנדס 
חדר  כשבינתיים  ברלינאית,  במסעדה  רעייתו  עם  לסעוד 
מישהו לביתו, וצילם את השרטוטים הנדרשים מבלי שאיש 
מילצ'ן  של  קסמו  וסוד  בהצלחה,  הוכתרה  המשימה  ידע. 

הוכיח את עצמו פעם נוספת. 

קריירה עסקית
את  מילצ'ן  מתחיל  הלשכה,  למען  לפעילותו  במקביל 
צעדיו הראשוניים בהוליווד, שם באמצעות נועזות, חוצפה 
ממפיקי  לאחד  אט  אט  הופך  הוא  רב,  וקסם  ישראלית 
הסרטים הבולטים בעיר. אין מי שלא רוצה להיות בקרבתו. 
למען  ההוליוודיים  קשריו  את  ורותם  מהסס  לא  מילצ'ן 

מדינת ישראל. 
בתחקיר שערכה העיתונאית אילנה דיין, עלה כי מילצ'ן 
סידני פולק, אחד הבמאים היהודים המפורסמים  גייס את 
בעיר הסרטים, לעסקיו השונים למען מדינת ישראל. "סידני 
היה שותף אמיתי", יספר מילצ'ן לדיין. כשנשאל אם פולק 
היה מודע לרכישות הנשק הרבות, ענה מילצ'ן: "פולק ידע, 
יכול  אבל לא רציתי להפחיד אותו, כי הוא אמריקני. הוא 

היה להגיד לא". 
בכיר,  לגייס מדען אמריקני  פעל  מילצ'ן  כי  נחשף,  עוד 
של  החימוש  מאמצי  לקידום  ניוטרון,  לפצצות  מומחה 
שירותו  בעת  רב  ידע  רכש  בייל,  ארתור  המדען,  ישראל. 
במערכת הביטחון האמריקנית, ומילצ'ן שאף שימכור את 
ניסיון  ומתוך  אמונו  את  לרכוש  במטרה  לישראל.  הידע 
השחקנים  אחד  עם  בייל  את  מילצ'ן  הפגיש  להרשימו, 
שכן  יפה,  עלתה  לא  זו  משימה  תקופה.  באותה  הידועים 

בייל היה חשדן מדי וסירב לשתף פעולה. 
הבריתות  באחת  חלקו  את  מילצ'ן  חשף  בתחקיר, 
משטר  עם  החשאית  הברית  ישראל,  של  ביותר  המביכות 
האפרטהייד בדרום אפריקה, כאשר בגלוי ישראל מצטרפת 
לאמברגו הנשק ומגנה את המשטר הגזעני, שהוכרז באו"ם 
"כפשע נגד האנושות". האינטרס בבסיס הקשר היה פשוט, 

דרום אפריקה סבלה מאמברגו נשק ומחרם כלכלי, ישראל 
מלחמת  בשל  רבות  ממדינות  דיפלומטי  מניתוק  סבלה 
תסייע  אפריקה  דרום  פשוט:  היה  הסיכום  הכיפורים.  יום 
בתמורה  ישראל  גרעיניים,  לניסיונות  ובשטחים  באורניום 
תעביר נשק קונבנציונלי וסחורות ותרים קמפיין בינלאומי 
שינקה את תדמיתה הגזענית של המדינה. מי שנבחר לנהל 

את אותו קמפיין היה מילצ'ן. 
מנהל  רודי,  לאשל  מילצ'ן  בין  מפגיש  פרס   ,1975 יוני 
נקרא  מכן  ולאחר  האפרטהייד,  במשטר  המידע  לשכת 
אסטרטגי.  מאוד  היה  שקיבלתי  "התדרוך  מיוחד.  לתדרוך 
נעזור לאלה  'בוא  זה היה  'לך תקנה אורניום'.  זה לא היה 
שיכולים לעזור לנו'", סיפר מילצ'ן לדיין, כשהוא מדגיש, 
כי לא רק ישראל הייתה מעורבת במירוק תדמיתה של דרום 
אפריקה, אלא גם האמריקנים, שסברו כי המשטר יעיל כנגד 

השתלטות קומוניסטית על מדינות האזור.  
כלי  תרכוש  אפריקה  דרום  ממשלת  פשוט,  היה  הרעיון 
באמצעותם  תרים  נאות,  גילוי  בלא  מערביים  תקשורת 
הצד  את  מפורסמים  לאנשים  ותכיר  פרסומיים  קמפיינים 
העשרה'  'מועדון  הוקם  כך  לצורך  המדינה.  של  היפה 
שהכיל לוביסטים ממדינות שונות, שהיו אמורים לסייע לכל 
הפרויקט,  מילצ'ן היה אחד הפעילים הבולטים בפרויקט. 

פרסומים  של  לשורה  אחראי  היה  העשרה  מועדון 
המערב  של  הצביעות  על  בעולם,  הנחשבים  בעיתונים 
ועל "הפן החיובי" של דרום אפריקה. כך לדוגמה בעיתון 
הגרדיאן הבריטי פורסם באותה תקופה ראיון עם גבר דרום 
כך  בשל  למדינתו,  לחזור  ורוצה  ברודזיה  החי  אפריקני 
שברודזיה עלה שלטון שחור, מה שצפוי להוביל לאלימות. 
שחור  שלטון  כי  להתרשם,  אמורים  היו  הקוראים  כלומר, 

גורר אלימות.
הוליווד",  "מבצע  על  אחראי  היה  המועדון  בנוסף, 
משטר  על  חיוביים  תדמית  סרטי  הופקו  במסגרתו 
סרטים  אותם  בשל  כי  הטענה  תעלה  לימים  האפרטהייד. 
קשרים  בהוליווד,  הראשונים  קשריו  את  מילצ'ן  יצר 
הבולטים  המפיקים  לאחד  הימים  ברבות  אותו  שיהפכו 
בעיר. בראיון לדיין סיפר על מעמדו במועדון העשרה, "הם 
הכירו בי בתור אחד שיכול לעזור להם ביחסי ציבור, דרך 
בתמיכה  אפילו  מאמרים.  בעיתונים,  בטלוויזיות,  קשרים 
של  משקלו  מכובד  מורידים  שבעצם  בארגונים  כספית 
האפרטהייד... ואני עושה את זה בשמחה וששון. השייגץ 
הזה", כך כינה את עצמו, "יכול להשתמש בכספים שלהם 
כדי להשתלט על המדיה... היו מאות מיליונים של דולרים".

הנחשב  המגזין  את  את  לרכוש  אמור  היה  אף  מילצ'ן 
בהתנגדותו  ונודע  בלונדון  שישב   ,"West Africa"
נתן  רודי. לדבריו, הוא  לאפרטהייד, כך חשף לימים אשל 
אך  המגזין,  את  שירכוש  כדי  למילצ'ן  דולר  מיליון   200
מה  גילו  העיתון  שבעלי  כך  בשל  לפועל  יצא  לא  העסקה 

המטרה העומדת מאחורי הרכישה. 
כאמור, לא רק על מירוק תדמיתו של משטר האפרטהייד 
בין  נשק  עסקאות  תיווך  על  גם  אלא  מילצ'ן,  אחראי  היה 
היתה  נשק  עסקאות  מאותן  אחת  אפריקה.  לדרום  ישראל 
עסקה בה ישראל קיבלה 50 טון אורניום טבעי, כשבתמורה 
דרום אפריקה קיבלה 30 גרם של טריטיום, המשמש כ'נפץ' 
לתגובה התרמו-גרעינית בפצצות גרעיניות. המשאב היקר 
בארגזי  גרם   2.5 של  קצובים  במשלוחים  לאפריקה  הוטס 

מטען של עלי תה. 
ישראל בשל תמיכתה  ביותר שקיבלה  התמורה הגדולה 
במשטרה האפרטהייד היה ניסוי גרעיני של פצצת ניוטרון 
חייו   - "מסווג  מהספר  עולה  כך  אפריקה,  דרום  בשטח 
ביוגרפיה  הוליוודי",  לטייקון  שהפך  חשאי  סוכן  של 
גלמן.  וג'ו  דורון  מאיר  ידי  על  מילצ'ן  ארנון  על  שחוברה 
כשפצצת  תש"מ,  השנה  בראש  נערך  הניסוי  הספר,  לפי 
ניוטרון התפוצצה באוקיינוס ההודי. סופה שהתרחשה מיד 
לאחר הניסוי העלימה את הראיות ומטוסי ביון אמריקנים 
שהוזנקו למרום לאחר שוך הסערה התקשו לזהות ממצאים 
מחשידים. ישראל ודרום אפריקה הכחישו את חלקם בניסוי. 
שזה  שומע  שאני  ברגע  הכול  לעשות  מוכן  הייתי  "אני 
את  מילצ'ן  ינמק  היהודים",  למדינת  ואסטרטגי  חשוב 
משטר  בכירי  כי  סיפר  הוא  דבריו,  למרות  במבצע.  חלקו 

 המרגל 

אחת מפעילויותיו הנועזות למען הלק"ם הייתה השגת תכניות היצור למתקנים 
סודיים לכור בדימונה. מילצ'ן נסע לגרמניה, שם התחבר למהנדס גרמני שבמפעלו 

היו אותם שרטוטים נצרכים. לאחר שהפעיל את קסמו האישי על המהנדס, סיכם 
איתו שייקח את המסמכים לביתו "בטעות" וישאיר אותם על השולחן במטבח, לאחר 
מכן יצא המהנדס לסעוד עם רעייתו במסעדה ברלינאית, כשבינתיים חדר מישהו 
לביתו, וצילם את השרטוטים הנדרשים מבלי שאיש ידע. המשימה הוכתרה בהצלחה
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במסגרת  מצפונו,  את  שירגיע  סיור  לו  סידרו  האפרטהייד 
רע כל  נראה  "זה לא היה  נמחקו סימני האפרטהייד.  הסיור 
'הכושים  אמרתי  לי,  שביימו  הראשון  הביקור  אחרי  כך. 

שמחים'! הראו לי כושים שמחים'", סיפר לדיין. 
בהמשך יגלה מיל'צן את התרמית, בעת שהגיע בהפתעה 
עם חבר למדינה מבלי לעדכן את הממשל בדרום אפריקה. 
"פתאום אני רואה באוטובוס כושים למעלה ולבנים למטה, 
שני  בצד  ולבנים  אחד  בצד  בכושים  מבחין  אני  במעליות 
ובגן החיות ראינו שלט 'בלי כושים ובלי כלבים'". לדבריו, 
"בדיעבד אני בהחלט לא שלם עם מה שעשיתי, ועצרתי את 
שהיה  מי  וידויו,  למרות  מוסר".  יש  לי  שגם  מתברר  זה... 
אחראי על הפסקת הקשר היה רפי איתן, מחליפו של בנימין 
היה  כבר  המבצע  באתי  "כשאני  הלק"ם.  בראש  בלומברג 
במדרון בגלל מערכת היחסים הפוליטית בין דרום אפריקה 
והעולם כולו, לאו דווקא עם ישראל", הסביר איתן ל"עובדה" 
את הפסקת המבצע. "מהר מאוד גם בישראל הבינו שצריך 

להפסיק אותו והפסקנו אותו. עצרנו אותו בכוח".
על  מהמר  סרטים,  בהפקת  להשקיע  מתחיל  מילצ'ן 
בינלאומיים  פרסים  וגורף  לא האמין בהם  פרויקטים שאיש 
לסייע  ממשיך  הוא  הצלחתו  למרות  עתק.  סכומי  לצד 
לישראל באמצעות חברות הקש הרבות שהקים, אחת מהן, 
חברת "היילי קורפוריישן", הייתה מעורבת בהברחת מתגים 
'מבצע  שכונה  במה  לישראל,  הברית  מארצות  גרעיניים 

פינטו'.
הבולשת  פתחה  אז   ,1985 בשנת  נחשפה  ההברחה 
ריצ'רד  ומנהלה  'מילקו'  חברת  כנגד  בחקירה  האמריקנית 
סמית מקליפורניה. ב-FBI חשדו שמתגים שנמכרו ממילקו 
להיילי קופוריישן והוצגו כרכיבים לתעשייה אווירית - נועדו 
גרעיניות.  בפצצות  כמרעומים  ישמשו  שם  לישראל,  בכלל 

למעשה, אי אפשר להרכיב פצצה בלי מתג כזה. 
גלויה,  ופתחו בחקירה  גילו את התרמית  חוקרי הבולשת 
בערבות  שוחרר  והוא  אישום  כתב  נגדו  הוגש  נעצר,  סמית 
של מיליוני דולרים עד למועד פתיחת משפטו. כשהשוטרים 
לגלות שהוא  הגיעו לקחת את סמית למשפטו, הם הופתעו 
עד  מזויפים.  דרכונים  באמצעות  לספרד  נמלטו  ורעייתו 
זיוף  יש בארה"ב מי שחושב שישראל עמדה מאחורי  היום 
הדרכונים ומימון חייו של סמית בספרד, בכדי שמילצ'ן לא 

יוסגר לרשויות האמריקניות. 
נגד מפיק הסרטים מהוליווד, שהכחיש כל קשר לפרשה, 
אישום.  כתב  הגשת  ללא  נסגרה  היא  אך  חקירה,  נפתחה 
כעבור 17 שנה יסגיר סמית את עצמו לארה"ב, יועמד לדין 
וייגזר עליו עונש קל בדמות 40 חודשי מאסר וקנס כספי של 
20 אלף דולר בלבד. הפרשה הפנתה את הזרקורים למילצ'ן 
מילצ'ן  נשק.  סוחר  של  תדמית  לו  ונוצרה  בארה"ב  ופועלו 
ורק לאחר  יתחמק מלענות למחברי הביוגרפיה עליו,  עצמו 
הגיב  הקרב  בשדה  סמית  את  השאיר  כי  האשימוהו  שאלה 

לפנייתם והתראיין. 
נשק  מעסקאות  כספו  את  עשה  כי  הכחיש  ראיון  באותו 
באותה  שטיפח  העסקיים  מקשריו  אלא  לישראל,  שתיווך 
תקופה ומעסקאות אחרות שלישראל היה בהם עניין.  מאיר 
ישראל  שמדינת  יתכן  "לא  כי  להם  הובהר  כי  סיפר,  דורון 

תאפשר לאדם פרטי להרוויח מאות מיליוני דולרים מתקציב 
הביטחון". 

לדבריו, "ארנון לא עשה כסף מכל עסקה שקשורה למדינת 
כל  למדינה.  קשורות  היו  שלא  מעסקאות  רק  אלא  ישראל 
ישראליות  פעולות  ומימון של  לרכישה  עברו  כספי העמלה 
אחרות. ממה שארנון כן עשה כסף הוא מכל שאר העסקאות. 
ארה"ב  דרך  נשק  כלי  אפריקה  לדרום  לארגן  צורך  היה  אם 
והחברות  העסקה  את  עושה  היה  ארנון  בשתיקה,  בהסכמה 
שלו הרוויחו מזה. היה פרויקט ענק באיראן בתקופת השאה 
את  עשה  ארנון  שוב,  דולר?  ממיליארד  למעלה  של  בסכום 
שערכנו  בפגישה  לנו  אמר  הוא  העמלה.  את  וקיבל  העסקה 
אתו שהוא לא עשה את מה שעשה בשביל הכסף אלא למען 

מדינת ישראל".

חובב פוליטיקאים
פולארד  פרשיית  מתפוצצת  ה-80  שנות  סוף  לקראת 
הגוף,  כי  קבעו  חקירה  ועדות  ששתי  לאחר  נסגר,  והלק"ם 
את  והפעיל  שירותיו  את  הרחיב  הקטן",  "המוסד  שכונה 
ומשה  רבין  יצחק  דאז,  הביטחון  שרי  ידיעת  ללא  פולארד 
הפקת  בתחום  פעילותו  את  מגביר  עצמו  מילצ'ן  ארנס. 
ובתקופת  לישראל  מחויבותו  את  זונח  לא  אך  הסרטים, 
הפטריוט  טילי  סוללות  את  למדינה  מתווך  המפרץ  מלחמת 

מארצות הברית.
לפרסים  זכו  סרטיו  למיליארדר,  נחשב  מילצ'ן  כיום 
העבר  אף  על  בהוליווד,  למותג  הפך  ושמו  בינלאומיים 
המפוקפק שלו ועל אף שבלוס אנג'לס הליברלית לא אוהבים 
"סוחרי נשק". למרות הצלחתו, היה חסר לו משהו. אולי זה 
הרצון להמשיך ולהשפיע על ישראל, אולי הרצון להתחכך 
בפוליטיקאים ואולי זה בכלל אופיו המסעיר, חובב הריגושים 
שמצא פורקן בהתרחשות הפוליטית הישראלית. מה שבטוח, 
שלמרות שאת רוב זמנו הוא מבלה בלוס אנג'לס – מילצ'ן 

מקושר היטב לפוליטיקאים בישראל. 
זה החל משמעון פרס, האיש שהפך את המיליונר הצעיר 
למרגל. מילצ'ן תמיד היה שם בשבילו, כשעבר לקדימה הוא 
דאג שאהוד אולמרט יזיז את ציפי לבני למקום מספר 3 ויקדם 
זה המשיך במירוץ לנשיאות, כאשר  את פרס למקום השני. 
מיל'צן רתם את כל קשריו לטובת פרס. נתניהו שמע על רצונו 
של המיליארדר, וטען לו בתוקף, "אין סיכוי, המקום שמור 
לריבלין", אך מילצ'ן ניצח. פרס נכנס לבית הנשיא וזכה סוף 
נחת מהציבור הישראלי, אחרי שנים שזה סובב  לרוות  סוף 

לו את גבו. 
ציפי  שרון,  אריאל  אולמרט,  אהוד  גם  פרס,  רק  לא  אבל 
לבני, יצחק הרצוג, יאיר לפיד, סילבן שלום, בנימין נתניהו 
ועוד, התיידדו עם מילצ'ן. הם זכו לטיסות יוקרתיות ואירוח 
האומנות  לאוסף  נחשפו  שם  בקליפורניה,  באחוזתו  נדיב 
ההוליוודיים.  בכוכבים  והתחככו  מחזיק  שהוא  הגדול 
כרצונו.  הישראלית  הפוליטיקה  את  ניווט  מילצ'ן  בתמורה, 
תיווך בין לפיד לנתניהו בממשלה הקודמת, הרגיע את המתח 
לסגור  וניסה  הממשלה  לראש  שלום  סילבן  בין  המתמיד 

נתניהו  ממשלת אחדות בבחירות האחרונות, כשהפגיש את 
והרצוג באחוזתו שבבית ינאי לפני הבחירות ולאחריהם.    

האופוזיציה,  עם  מילצ'ן  של  לקשריו  מודע  עצמו  נתניהו 
השאלות  בשעת  חקירתו  בנושא  שנשאל  לשאלה  הגיב  ואף 
אחרת  טוב,  עובד  שהמיזוג  "מזל  שבועות,   כשלושה  לפני 
זאת,  החמאה שיש לכם על הראש הייתה נמסה כאן".  עם 
ככל הנראה הוא היחידי מבין חבריו הרבים שזכו לאספקה 
חודשית של סיגרים ושמפניות בעלות מצטברת של עשרות 

עד מאות אלפי שקלים. 
כ-20  לפני  לכאורה  החל  למילצ'ן  נתניהו  בין  הקשר 
שנה, אז עלה נתניהו לראשונה על כס ראש הממשלה, אלא 
שממסמכים של אף.בי.אי שנחשפו ב–2012, עולה כי השנים 
הכירו כבר בסוף שנות ה-70, במסגרת פעילותו החשאית של 
מילצ'ן בלק"ם. לפי המסמכים נתניהו נפגש באותן שנים עם 
מבריח אמריקני של רכיבים לתכנית הגרעין של ישראל. זאת 
בעת שעבד עבור מילצ'ן. מהמסמכים עולה כי נתניהו עבד 
בחברת "הלי טריידינג", אחת מחברות הקש שהיו בבעלותו 
של  מילצ'ן ונועדו להבריח נשק לישראל. במסמכים נטען כי 
נתניהו הכיר למילצ'ן בכירי צבא בישראל, בהם את אריאל 

שרון, שהחל באותה העת את דרכו הפוליטית. 
נתניהו נמסר אז בתגובה "לפרסומים אין אחיזה  מלשכת 
במציאות. ראש הממשלה מעולם לא עבד בחברה המדוברת, 
אחרי שנבחר  ה-90,  שנות  באמצע  הכיר  מילצ'ן  ארנון  ואת 
לראשות הממשלה". יתכן שבאמת הקשר בין מילצ'ן נתניהו 
באותם ימים היה עסקי ולא משמעותי וכי רק לאחר בחירתו 
לראשות הממשלה הפכו השנים לקרובים, אלא שבחקירתו 
טען נתניהו, אולי כביטוי בעלמא ואולי כאמת, כי החברות 

שלו עם מילצ'ן "הולכת עשורים אחורה".
קרובים.  לידידים  הפכו  שהשנים  ספק  אין  כך,  או  כך 
"מילצ'ן מודע לכך שאנשים רוצים את קרבתו בשל כספו", 
סיפרה העוזרת האישית של מילצ'ן לדיין. "הוא נהנה מזה, 

יש בזה הרבה כוח, בשבילו זה משחק". 
יתכן שזה גם סוד הקסם של החברות בין נתניהו למילצ'ן. 
מקורביו  לספר  יודעים  קרובים,  חברים  באמת  אין  לנתניהו 
שיאמרו  ויש  מידי  חשדן  הוא  הממשלה,  ראש  של  לשעבר 
אף קמצן מידי.   "פוליטיקאי מוכר היה נוהג לשאול את בני 
שיחו; אתם יודעים למה נתניהו בחיים לא יורשע בשוחד?" 
גם  צריך  בשוחד  שניים  להרשיע  בשביל  "כי  השיב;  והוא 
לתת, וביבי אף פעם לא מחזיר", סיפר בשבוע שעבר הפרשן 
בבדיחה,  מדובר  אומנם  סגל,  עמית   2 הפוליטי של חדשות 

אבל כזו שמלמדת רבות על אופיו של ראש הממשלה. 
לראש  הצדדים,  לשני  נוחה  הייתה  מילצ'ן  עם  החברות 
הממשלה היה חבר מיליארדר שלא חסר לו מאומה ולא צריך 
לתת לו כלום ולמילצ'ן היה חבר בבית בבלפור, מה שהקנה 

לו את תחושת הכוח אותה הוא מחפש תמיד.
קשה להעריך לאן תוביל החקירה המתנהלת בימים אלו, 
מה שבטוח, מילצ'ן כבר ימצא את הפוליטיקאי הבא ליצור 
עמו קשר, ומי יודע, אולי גם לשלוח לו סיגרים מפעם לפעם.


 המרגל 
confide

ntial

אספקת טילי פטריוט מארה"ב לישראל. צילום: זיו קורן, פלאש 90



34    כ"א בשבט תשע"ז 17/2/17

מנהיגים  

שנות  אחרי  עצמה:  על  חוזרת  ההיסטוריה 
הלבן  לבית  נכנס  ואובמה,  נתניהו  בין  מתיחות 
נשיא אוהד  בעקבות פגישת נתניהו וטראמפ, 
חזר ארי קלמן עד בן גוריון ועקב אחרי היחסים 
בין מנהיגי ישראל וארה"ב  המתיחות והנקמה 
 – ברק  לאהוד  הקלינטונים  ותרומת  בשמיר 
אשכול,  לוי  של  אמיצים  חברות  יחסי  לעומת 
ביקור בחווה שערך שרון ונאום ההספד 'שלום, 

חבר' על רבין  

| ארי קלמן |

וחברים
צילומים: אבי אוחיון, יעקב סער, לע"מ
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וחברים
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השבוע נפגש ראש הממשלה בנימין 
נתניהו עם הנשיא האמריקאי הטרי 
דונלד טראמפ. השניים אמנם כבר 
פגישתם  זו  אך  בעבר,  נפגשו 
של  כניסתו  מאז  הראשונה 
ארבעה  לפני  לתפקיד  טראמפ 
שבועות. לרגל האירוע, חוזר 'כל 
ישראל' לפגישות המכריעות בעבר 
בין ראשי הממשלות לנשיאי ארה"ב 

לדורותיהם.
ג'ון הנשיא  היה  ישראלי  הראשון שפגש ראש ממשלה 

קנדי, חמשה חודשים בלבד לפני שנרצח, פגש קנדי את ראש 
הממשלה הישראלי הראשון דוד בן גוריון, כשעל הפרק היה 
דיון בנושא הכור הגרעיני בדימונה. קנדי ביקש לאפשר כניסת 
נפגשו  זאת. השניים  ניסו למנוע  פקחים למבנה, אך בישראל 

בשולי וועידת האו"ם השנתית בעצרת האו"ם.
ראש  את  שהזמין  ג'ונסון,  לינדון  הנשיא  היה  אחריו 
ראש  היה  אשכול  למעשה,  לפגישה.  אשכול  לוי  הממשלה 
בין  הלבן.  בבית  רשמי  לביקור  שהוזמן  הראשון  הממשלה 
השניים התפתח קשר מיוחד מאוד. אף שאשכול לא היה דובר 
והדבר  אנגלית כלל, הוא היה איש מרשים בעל חוש הומור, 
בינואר  אשכול  הוזמן  בהמשך  דאז.  ארה"ב  נשיא  את  'קנה' 
1968 להתארח בחוותו הפרטית של הנשיא בטקסס, שם דיברו 
על העצמה גרעינית לישראל ואף נחתמה עסקה לרכישת ציוד 

צבאי וכלי נשק על ידי ישראל בסכומי עתק.
בזמן  הנשיא  שהיה  מי  ניקסון,  ריצ'ארד  היה  הבא  הנשיא 
עם  נפגש  המלחמה  בסיום  ואשר  הכיפורים,  יום  מלחמת 
גולדה מאיר, במסגרת המאמצים להביא  ראש הממשלה דאז 
לחתימת הסכם שלום בין ישראל למצרים. השניים היו ידידים 

טובים וכך גם הקשר ביניהם.
דו"ח  פרסום  בעקבות  מאיר  גולדה  של  התפטרותה  לאחר 
נכנס יצחק רבין לתפקיד עם צבא פצוע אחרי מלחמה  נגדה, 
מחליפו  מול  העת  כל  פעל  רבין  שלום.  להסכם  להגיע  ולחץ 
החוץ  שר  שהיה  מי  קיסינג'ר,  הנרי  מול  ובעיקר  ניקסון  של 
שנחתם  שלום  הסכם  הושג  פגישות  ספור  אין  לאחר  דאז. 
הביניים,  הסכם  על  החתימה  בעקבות   .1975 בספטמבר  ב-1 
של  בראשותו  האמריקני  הממשל  עם  "הסכם-הבנות"  הושג 
הנשיא ג'ראלד פורד, בו קיבלה ארה"ב על עצמה התחייבויות 

מרחיקות לכת לביטחון ישראל ולכלכלתה.
הממשלה,  בראשות  שנייה  לקדנציה  בהמשך  חזר  רבין 
במהלכה עבד רבות עם הנשיא ביל קלינטון, כאשר בין השניים 
היו יחסים חבריים טובים, כשבמרכז הקשר הייתה גם החתימה 
מתועדים  ובה  מכירים  שכולנו  והתמונה  אוסלו  הסכמי  על 
קלינטון עם רבין וערפאת בבית הלבן. לאחר רצח רבין, הגיע 
קלינטון לישראל להשתתף במסע ההלוויה ואף ספד לידידו, 
'שלום חבר', שהפך מאז  כשהוא מסיים את ההספד במשפט 
עדיין  קלינטון  ארה"ב.  ישראל  יחסי  של  מההיסטוריה  לחלק 
לעיתים  נואם  ואף  הזדמנויות  בשלל  רבין  את  להזכיר  נוהג 
פרס  שמעון  המדינה  נשיא  של  בהלווייתו  גם  לזכרו.  בכנסים 
של  קברו  לצד  ארוכות  דקות  מתייחד  קלינטון  נצפה  השנה, 

ראש המשלה המנוח רבין.
ג'ימי קרטר, מי שאפשר לקטלג בלי ספק ברשימה  הנשיא 
הדי מצומצמת של נשיאי ארה"ב אנטי ישראלים, היה ביחסים 
קשים עם ראש הממשלה בזמנו מנחם בגין, אך למרות הכול 

ראש  ואת  סאדאת  אנואר  מצרים  נשיא  את  להביא  הצליח 
ממשלת ישראל ללחוץ ידיים בתמונה היסטורית על מדשאות 
הבית הלבן, ובעצם לחתום על הסכם שלום בין ישראל למצרים 

שמחזיק מעמד עד היום.

הנקמה בשמיר
מכל העימותים שהתחוללו לאורך השנים, אחד המשברים 
הכבדים ביותר שהעיב על יחסי ישראל וארה"ב, התחולל בזמן 
שלטונו של יצחק שמיר מול ממשלו של ג'ורג' בוש האב בסוף 
שנות השמונים ותחילת שנות התשעים. שר החוץ הפעלתן של 
בוש, ג'יימס בייקר, לחץ על ישראל להתחייב לתהליך שלום 
רציני מול הפלסטינים ומדינות ערב, אבל שמיר סירב בתוקף 
והתעקש להשפיל את בייקר, כאשר ביקוריו התכופים בישראל 
בשלב  בשטחים.  ההתנחלויות  הרחבת  על  בהכרזות  לוו 
אבל  השלום,  מתהליך  ידיו  את  ומשך  התייאש  בייקר  מסוים 
האמריקנים לא שכחו ולא סלחו, תוך שהם מחכים להזדמנות 

הנכונה להגיש לישראל את החשבון.
אצל האמריקנים נהוג להגיש את הנקמה קרה, ובשנת 1991, 
ערבויות  כספי  לישראל  להעביר  מסרבת  שארה"ב  התברר 
בגובה מיליארדי דולרים, שישראל נזקקה להם לצורך קליטת 
העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר. האמריקנים התנו את 
העברת הכספים בהתחייבות מפורשת שהם לא ישמשו לבניה 
בהתנחלויות, דרישה ששמיר דחה על הסף. התלות הכלכלית 
עוד  משמעותית  הייתה  תקופה  באותה  בארה"ב  ישראל  של 
את  החליש  הערבויות  כספי  על  והמאבק  כיום,  מאשר  יותר 

מעמדו של שמיר ותרם לתבוסתו בבחירות 1992, בהן עלה 
בתוך  המשבר  את  לפתור  שהצליח  רבין,  יצחק  לשלטון 

זמן קצר.
בשיאו של "משבר הערבויות", נשא בוש את אחד 
כלשהו  אמריקני  נשיא  של  ביותר  הקשים  הנאומים 
הפרו- השדולה  את  האשים  בוש  ישראל.  בנושא 

אינטרסים  נגד  מכוונת  בפעולה  אייפא"ק,  ישראלית, 
אמריקניים, בשל ניסיונה ללחוץ על הממשל להעביר 

נשיא  אף  לישראל.  הערבויות  כספי  את 
כך  כל  בצורה  תקף  לא  מאז  אמריקני 

הפרו-ישראלי  הלובי  את  בוטה 
בוושינגטון, אם כי בכירים בממשל 
הלובי  את  בעבר  האשימו  אובמה 
אמריקניים,  באינטרסים  בפגיעה 
הסכם  להכשלת  פעילותו  בשל 

הגרעין עם איראן.
מנגד, שמיר הצליח לשמור 
הנשיא  עם  טובים  יחסים  על 
על  שמר  עמו  רייגן,  רונלד 

משברים,  ונטול  חם  קשר 
העובדה  מלבד 

הסתבכו  שהשניים 
יחד בפרשת העסקה 

עם  המפורסמת 
היו  בה  אירן, 
גם  מעורבים 
פרס  שמעון 

ויצחק רבין. 
ביחסים  כנשיא  וגם  ממשלה  כראש  גם  היה  פרס,  שמעון 
טובים ואפילו מעולים עם הנשיאים קלינטון, בוש הבן וברק 
אובמה. כולם חלקו לו יחסים של כבוד ונהגו לארח אותו בבית 
תפקידו  את  שעזב  אחרי  גם  בישראל,  כאן  לבקרו  ואף  הלבן 
הציבורי הרשמי. כזכור, הנשיא אובמה בשלהי כהונתו הגיע 
עם קלינטון כדי להשתתף בהלווייתו בתחילת השנה הנוכחית. 

נתניהו והדמוקרטים
הקצרה  לתקופה  שכיהן  הממשלה  ראש  היה  ברק  אהוד 
ביותר בתולדות המדינה, אך בכל זאת הוא הספיק לעבוד עם 
שני נשיאים אמריקניים - קלינטון ובוש הבן. את היחסים עם 
קלינטון קשה לשכוח ובפרט את התמונות של ברק, קלינטון 
וערפאת בקמפ דיוויד, כאשר הנשיא האמריקאי הנמרץ ניסה 

לתווך בין הצדדים ולהגיע להסכם שלום - ללא הצלחה. 
ראש הממשלה ברק אף קיים שיחת טלפון אחת עם הנשיא 
לפני  רגע  ברק  עם  ששוחח  הבן,  בוש  קלינטון,  אחרי  הנכנס 

שהאחרון סיים את תפקידו כראש ממשלת ישראל.
אך בוש עבד בעיקר עם ראש הממשלה שהחליף את ברק, 
ראש  בין  הקשר  את  ישכח  לא  הישראלי  הימין  שרון.  אריאל 
את  יחד  רקמו  השניים  כאשר  הנשיא,  לבין  המנוח  הממשלה 
מרצועת  משפחות  מאות  לפינוי  שהובילה  ההתנתקות  תכנית 
בין  ביותר  היה הקשר הטוב  לומר שבין השניים  עזה. אפשר 
המנהיגים של שתי המדינות בעשרות השנים האחרונות, אולי 

עד לזה שעשוי להיות בין נתניהו לטראמפ.
למשכב,  נפל  ששרון  אחרי 
ראש  בתפקיד  אותו  החליף 
אולמרט,  אהוד  הממשלה 
ולהתארח  לארח  שזכה 
בוש  ג'ורג'  הנשיא  אצל 
בהם  במפגשים  הבן, 
להגיע  השניים  ניסו 
מדיני.  לפתרון 
כבר  הצמד 
הגיע 'הכי 
ב  ו ר ק

חשיבותה של פגישה ראשונה

מי שסבל מביש מזל חריג 
היה בנימין נתניהו, שכבר 
בקדנציה הראשונה קיבל 
קלינטון,  ביל  הנשיא  את 
עמו לא הצליח להסתדר, 
בעוד  המעטה.  בלשון 
העת  כל  דחף  קלינטון 
שלום,  הסכמי  לקידום 
מלשתף  נמנע  נתניהו 
פעולה ובשלב מסוים אף 
קלינטון  הזוג  בני  תרמו 
כסף למסע הבחירות של 

יריבו אהוד ברק

בגין וקרטר

פרס וקלינטון בוש הבן ושרון

בוש האב ושמיר
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חשיבותה של פגישה ראשונה
ישראל  ארה"ב  ליחסי  מומחה  גלבוע,  איתן  פרופ' 
הראשונה  "הפגישה  מסביר:  אילן,  בר  מאוניברסיטת 
בין  היחסים  את  מעצבת  שהיא  מפני  חשובה,  מאוד 
אחורה,  שנים  כמה  נחזור  מכן.  שלאחר  בשנים  המדינות 
קשה  הייתה  לאובמה  נתניהו  בין  הראשונה  הפגישה 

מאוד, כאשר התברר לנתניהו שלמעשה אובמה 
מו"מ  פלסטינית,  מדינה  בהקמת  מעוניין 

הוא  ההתנחלויות.  והקפאת  מהיר 
את  ומפקיר  זונח  שאובמה  הרגיש 

למתיחות  גרם  כבר  וזה  ישראל, 
בין  הבנות  אי  מאוד  ולהרבה 

נתניהו  ובין  המדינות  שתי 
ואובמה. 

הראשונה  "הפגישה 
עם  בוש  לנשיא  שהייתה 
שרון הייתה מאוד מעניינת, 
האלה  שהשניים  מכיוון 
ביניהם,  קליק  נוצר  ממש 
של  מהסיפור  הפוך  ובדיוק 

באו  ואובמה. שניהם  נתניהו 
יש  הבן  לבוש  חקלאי,  מרקע 

חווה גדולה מאוד בטקסס והוא 
נוצרו  ושם  לשם,  שרון  את  הזמין 

באמת קשרים טובים. גם לגבי הנשיא 
ביל קלינטון בפגישה הראשונה שלו עם 

לעומת  טובה.  מאוד  פגישה  הייתה  היא  רבין 
זאת, הפגישה הראשונה של קלינטון עם נתניהו הייתה 

אחרת". 
הנוכחית:  הפגישה  חשיבות  את  ומחדד  מוסיף  גלבוע 
"הפגישה הזאת באה אחרי שמונה שנים מאוד בעייתיות 
ומתוחות בין ארה"ב לבין ישראל, ונתניהו צריך לשקם את 
האמינות שלו בממשל האמריקאי. יש הפעם נשיא שהוא 
ישראל בהרבה מאוד  עם  ומסכים  ידידותי מאוד  פניו  על 

נושאים - בניגוד לאובמה שלא הסכים עם ישראל בהרבה 
יותר  הרבה  גם  ויהיו  אחרת  תהיה  הציפיה  ולכן  דברים, 

הבנות ושיתופי פעולה".
נכנס  מאז  לראשונה  רפובליקני  נשיא  פוגש  נתניהו 

לתפקידו ב-1996, נרגיש את ההשלכות?
"כן, נשיאים רפובליקנים הסתדרו הרבה 
ונשיאים  בארץ  הימין  עם  טוב  יותר 
דמוקרטים הסתדרו יותר טוב עם 
וקואליציות  שמאל  ממשלות 
העבודה.  מפלגת  בראשות 
עולם.  מהשקפת  נובע  זה 
של  העולם  השקפת 
אובמה מול ימין או של 
מהשמאל  'דמוקרטי' 
רפובליקני  מול  בארץ 
בארה"ב זה פחות טוב.

שלא  דברים  "יש 
משנה מי בשלטון ויש 
משנים.  שכן  דברים 
שבקדנציה  נתניהו 
לו  היה  הראשונה 
הדמוקרט  קלינטון  את 
את  השנייה  ובקדנציה 
אובמה, והוא כעת פעם ראשונה 
לומר  שאפשר  רפובליקני  נשיא  עם 
יתרון  בהחלט  זה  ישראל,  את  שאוהד 

מסוים".
"בוש  לא תמיד תקף,  כי הכלל  גלבוע מחדד  זאת,  עם 
שהיה  שמיר  עם  הסתדר  לא  והוא  רפובליקני  היה  האבא 
שרצה  בוש  לעומת  נוקשות,  מאוד  עמדות  והציג  ימני 
משבר  היה  שלב  שהוא  ובאיזה  מו"מ,  של  תהליך  לקדם 
גדול בין הצדדים, שכתוצאה ממנו בוש החליט להקפיא 
יהודי  לקליטת  לישראל  נתנה  שארה"ב  הערבויות  את  

ברית המועצות". 
תוכל לצייר לנו איך באמת נראית פגישה כזאת?

"כן, היו כבר הכנות לקראת הפגישה הזאת, זה לא בא 
מאפס. אני מעריך שמי שידבר מאוד או מי שיתבקש לדבר 
יותר זה יהיה נתניהו. טראמפ כמובן ישאל אותו שאלות - 
מה נתניהו רוצה, מה הוא מבקש, ידברו על נושאים שונים, 
אירן וסוריה, המו"מ עם הפלסטינים, כך שיהיה פה הרבה 
יכול  נתניהו.  של  מהצד  עמדות  הבעת  שהיא  שיחה  יותר 

להיות שטראמפ ישיב או יגיב בצורה כזאת או אחרת. 
"אני חושב שהם יניחו יסודות להמשך השיחות ביניהם 
השיחה  ספורות.  בשעות  הכול  להספיק  אפשר  אי  כי 
כבר  אתה  מה  הכול.  סך  שעה  של  שיחה  תהיה  העיקרית 
ייצרו  הצדדים  ששני  חושב  אני  בשעה?  לעשות  יכול 
בנוסף,  היחסים.  ותיאום להמשך  ציפיות  הבנות,  מסגרות 
הוא  מה  לראות  ויוכל  החוץ  שר  עם  קודם  ייפגש  נתניהו 

חושב..."
לאומי  לביטחון  היועץ  של  שהתפטרותו  חושב  אתה 

רגע לפני תפגע בפגישה?
"כן, זה יפגע, כי מייקל פלין הכין את הביקור הזה וזה 
אם  יודע  לא  אני  לאומי.  לביטחון  המועצה  של  התפקיד 
ממש ברמת הידע זה יפגע, כי למעשה מי שמחליף אותו 
במידית זה אחד בשם קית קלוג שהוא למעשה המנכ"ל של 
המועצה לביטחון לאומי ומונה ליועץ זמני, הוא גם היה 
בתוכן העניינים האלה, זה לא משהו שהוא לא יודע עליו 
כלום, כך שאני חושב שמבחינת המידע על הנושאים לא 

תהיה כאן פגיעה".
בקשת ראש הממשלה להקלות בעונשו של פולארד, זה 

דבר נכון או שזה יכול לפגוע ביחסים?
"אני לא יודע אם בפגישה ראשונה זה נושא עד כדי כך 
סדרי  פה  לעשות  צריך  לפולארד...  הכבוד  כל  עם  חשוב. 
עדיפויות וחשיבות, אני מאמין שבהמשך זה יעלה אבל אני 

לא חושב שזה נושא ראוי לפגישה ראשונה".


את  אולמרט  עזב  האחרון  ברגע  אך  שלום,  להסכם  שאפשר' 
אישום,  כתב  נגדו  שהוגש  לאחר  הממשלה  כראש  תפקידו 

והסכמי השלום נגנזו.
מי שסבל מביש מזל חריג היה בנימין נתניהו, שכבר בקדנציה 
הצליח  לא  עמו  קלינטון,  ביל  הנשיא  את  קיבל  הראשונה 
להסתדר, בלשון המעטה. בעוד קלינטון דחף כל העת לקידום 
ובשלב מסוים אף  נמנע מלשתף פעולה  נתניהו  הסכמי שלום, 
אהוד  יריבו  של  הבחירות  למסע  כסף  קלינטון  הזוג  בני  תרמו 

ברק.
גם בקדנציה השנייה של נתניהו בראשות הממשלה, התקשה 

ביבי לשמור על קשר חיובי עם הנשיא הדמוקרטי ברק אובמה, 
של  החמים  קשריו  בגלל  והן  ערביות  הפרו  נטיותיו  בגלל  הן 
שלדון  הטייקון  על  בדגש  הרפובליקנית,  במפלגה  נתניהו 
להביא  כדי  דולרים  מיליוני  עשרות  לתרום  שהסכים  אדלסון, 

להחלפתו של אובמה.
לנשיא  הישראלי  הממשלה  ראש  בין  שהקשר  לומר  אפשר 
השניים  שהיו.  מהגרועים  היה  הללו  הארוכות  בשנים  ארה"ב 
נכנסו לתפקידיהם פחות או יותר באותו זמן, אך כבר הפגישה 
הראשונה ביניהם הייתה מתוחה, כאשר אובמה ביקש מנתניהו 
לא לבנות בהתנחלויות. זה המשיך בביקוריו הכושלים של ג'ון 

קרי בישראל במטרה להשיג שלום, בהחלטתו של אובמה לחתום 
על הסכם עם איראן ובהגעתו המתריסה של נתניהו לנאום נגד 
ההסכם בפני שני בתי הנבחרים בארה"ב, והסתיים שבוע לפני 
שאובמה עזב את תפקידו - עם קבלת החלטת האו"ם נגד ישראל 

והבניה בהתנחלויות, מבלי שארה"ב הטילה על כך וטו.
הקשר  כאשר  הלבן,  בבית  חבר  מצא  נתניהו  כי  נדמה  כעת, 
בינו ובין טראמפ חם וממושך. הנשיא האמריקאי אף השתתף 
בתמיכה  לו  גמל  וביבי  נתניהו,  למען  תעמולה  בסרטון  בעבר 

חמה וברכות עם זכייתו בנשיאות.

רבין 
וקלינטון

טראמפ 
ונתניהו

בוש ג'וניור, 
אולמרט  ואבו מאזן

לוי אשכול ולינדון 
ג'ונסון
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האדמו"ר מבית יצחק ספינקא במירון

שמחת תולדות אהרון בארצות הברית

במעון האדמו"ר מויז'ניץ

דינר יחידי סגולה בסאסוב

חתונת נכד האדמו"ר מפשעווארסק חתונת בן אב"ד בראד האדמו"ר מסאדיגורה בירושלים

האדמו"ר מויז'ניץ בכותל המערבי

שבע ברכות וחלוקת פרסים 
בתולדות אברהם יצחק

חתונת בן מנכ"ל איגוד 
הסמינרים יצחק אוסטרליץ
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

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

כהן, יעקב לדרמן, דודי בראון

בר מצוה לתאומים נכדי 
האדמו"ר מסלאנים

ברית בחצרות באלחוב סטריזוב

שבת התאחדות בפינסק קרלין

חתונת בת האדמו"ר מבאבוב

שמחת קרעטשניף ירושלים
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מעמד הר סיני

הרב אבנר קוואס

17/2/17

ַּבּיוֹם  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ַהְּׁשִליִׁשי  "ַּבחֶֹדׁש 
ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני. ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני ַוַּיֲחנּו 

ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר". 
פעמי.  חד  היסטורי  מאורע  קרה  שנה   3000 כ-  לפני 
את  וגילה  ברורה  בצורה  לברואיו  התגלה  יתברך  הבורא 
רצונו. העם שזכה לגילוי הזה היה עם ישראל. אמרו חז"ל 
שבשעה שהקב"ה דיבר עוף לא פרח, סוס לא צנף, חמור 
לא נער, אלא כל הבריאה הושתקה בשעה שנתנו הדיברות. 

מעמד הר סיני הוקבע מששת ימי בראשית. 
בספר בראשית קראנו את הפסוק "... ויהי ערב ויהי בוקר 
נשאלת  צבאם..."  וכל  והארץ  השמים  ויכולו  השישי  יום 
השאלה מדוע דוקא ביום שישי לבריאת העולם נאמר יום 
השישי? מדוע לא נאמר – יום השני... הרביעי? אלא תנאי 
התנה הקב"ה עם מעשה בראשית אם ישראל יקבלו תורה 
"ויכולו  יתקיים  סיני  הר  מעמד  יום  שהוא  בסיון  בהשישי 
מכוננת  הבריאה  כל  כלומר  צבאם..."  וכל  והארץ  השמים 
יתקיים  בסיון  בו'  יקבלו את התורה  לא  ועומדת, אבל אם 
חלילה: "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם". כלומר הבריאה 
תתבטל מעיקרה. מכאן למדנו שכל תכלית בריאת העולם 

היא קבלת התורה במעמד הר סיני.
רגע  היה  לא  היום,  ועד  התורה  קבלת  מיום  ועוד,  זאת 
אחד ללא לימוד תורה בכל ההיסטוריה. שהרי אם רגע אחד 
יופסק לימוד התורה התנאי בבריאה מתבטל וממילא יקרה 
ולילה  יומם  בריתי  לא  "אם  נאמר  ויכולו. שהרי   – חלילה 
חוקות שמים וארץ לא שמתי". אמר רבי שמעון בר יוחאי 
התורה נקראת תורה מלשון הוראה. הקב"ה הוריד מעולם 
העליון "דפי נתונים" ובהם כתובים "הוראות היצרן". בלי 
תורה ובלי הוראה מאת יוצר הכל, העולם הזה חוזר לתוהו 
ובוהו. ובאמת כותב המדרש שבמעמד הר סיני בני ישראל 
חשבו לרגע שאולי לא לקבל את התורה, ואז כפה עליהם 
הר כגיגית ואמר להם – אם אתם מקבלים את התורה מוטב 

ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. 
הסביר הרב דסלר זצ"ל שמאז חטא אדם הראשון ומאז 
ואין  ורע התערבבה כל הבריאה  האכילה מעץ הדעת טוב 
אנו יודעים היום לגמרי מה טוב ומהו רע. אבל כשלומדים 
טוב  באמת  מהו  לנו  מתברר  הוראה  מלשון  שהיא  תורה 
יוצא מכאן שהתורה למעשה מסדרת לנו  ומהו באמת רע. 
את התוהו ובוהו שיש לנו במחשבה ובהתנהגות ומראה לנו 
את דרך האמת. עוד כתב הרב דסלר שמי שלא לומד תורה 
תוהו  הוא  הרי  ברורים,  לא  אצלו  הדברים  מכך  וכתוצאה 
ובוהו מהלך על שניים. עכשיו מובן מה אמר להם הקב"ה 
בהר סיני אם אתם מקבלים את התורה מוטב. כלומר- יוטב 
לכם בחייכם בעולם הזה, ואם לאו הריני מחזיר את העולם 
ובוהו – אין הכוונה שהעולם חוזר להתחלה, אלא  לתוהו 
למדים שכל  נמצאנו  ובוהו".  "תוהו  תהיו במצב של  אתם 
מתן תורה בהר סיני היה כדי להיטיב עם עם ישראל, וגם עם 

אומות העולם שגם הם נצטוו ב7 מצוות בני נח. 
בשבת זו אנו חוזרים לאותו מעמד היסטורי קבלת התורה 
את  קיבלנו  כמה  עד  לבדוק  שוב  ומתעוררים  סיני  בהר 
התורה ומה עוד אפשר להוסיף ולחזק, בעיקר בדורנו דור 

אחרית הימים. 



נושא  הוא המחמאות.  והדיבור  בנושא השיחה  נוסף  פן 

המחמאות הוא נושא רגיש וטעון, ולכן עלינו ללמוד אותו 
חשובות  הן  כמה  עד  להבין  צריכים  אנו  זהירות.  במשנה 
לחיזוק הזוגיות, וכמה זה קריטי והרסני כאשר הן חסרות. 
יש לדעת שנתינת המחמאות או הגבלתן הוא דבר שאפשר 

להגדירו כ'פיקוח נפש'. 
בעולמה  האשה  תקוות  עיקר  'כידוע,  הסטייפלר:  כותב 
שזה  רואה  וכשהיא  אותה...  האוהב  בעל  לה  שיהא  היא, 
אינו, כמעט שקרוב לפקוח נפש מרוב צער ויגון על היותה 

גלמודה כאלמנות חיות'.
תחילה נסביר למה לבעל קשה להרבות בפרגון ומחמאות. 
האיש מטבעו יותר חיצוני, הוא שכלי יותר ופחות רגשן, וזו 
הסיבה שקשה לו להחמיא. הוא מסתפק באמירת מחמאות 
בודדות, וכבר נדמה לו שהוא אמר הרבה יותר ממה שצריך. 
הוא גם לא מבין למה זה כל כך קריטי אצלה, כי מבחינתו 
ולכן גברת, אל תכעסי עליו, תביני  לפעמים הדבר מיותר. 

שזה קשה לו, כי הוא בנוי אחרת. 
עליך  ממחמאות!  פטור  לך  אין  יקר,  בעל  מקום,  מכל 
לקבל  מהצורך  נובע  מחמאות  לקבל  שלה  שהצורך  לדעת 
עליך  לכן,  לך.  מגישה  שהיא  העזרה  על  אישור  ממך 

להחמיא ולפרגן ללא גבול. תאמר לה הרבה פעמים במשך 
'אני אוהב אותך!' אפילו שנמאס לך לומר, לה לא  היום: 
נמאס לשמוע. ולא רק 'אני אוהב אותך', אלא גם לומר לה: 
את יפה, חכמה, נפלאה, מקסימה, זריזה, נהדרת. יש לתת 
וגם  לה מחמאות על האופי שלה, על ההופעה החיצונית, 
על המיוחדות שבה, אמרו חז"ל: 'חן אישה על בעלה'. כל 
בעל מוצא באשתו משהו מיוחד שאין באף אישה בעולם, 

ואת זה היא רוצה לשמוע.
כתוב בזוהר שבעל צריך להחמיא לאשתו ולומר לה: 'כל 
הנשים לידך כמו קוף ליד בן אדם'. הוא אמר לה: אשתי, 
כל הנשים בעולם נראות כמו קופות עם בננה לידך! והיא 
אמרה לו: אני לא מאמינה לך... את לא מאמינה לי? הוא 
שאל, ולקח אותה לסופר. בסופר, הוא הצביע על הקּופאיות 
קוָֹפה  שלה?...  הראש  מעל  כתוב  מה  תסתכלי,  לה:  ואמר 
לא  ואת  מולך  יושבות  קוֹפוֹת   9   ...3 קוָֹפה   ,2 קוָֹפה   ,1
מזה,  יותר  הקוָֹפה הראשית...  יושבת  ובפינה  מרגישה??? 
לו:  אומרת  והיא  קוָֹפה...  כמו  לידך  נראית  היופי,  מלכת 
היא  ולעצמה  להגזים...  אוהב  אתה  הגזמת,  ממש  הפעם 
אומרת: יש משהו במה שהוא אומר... בעל יקר, לא רק שלא 

התחלת להגזים, לא התחלת לפרגן.





משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא

 
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
וקו

סוד

מבוך

ַמה ָּקָרה ְלָקָטְנִצ‘יק? 
הּוא ִמְׁשּתֹוֵלל!

הּוא ִמְתַרֵּגׁש 
ְּבִדּיּוק ָּכמֹוִני. סֹוף 
סֹוף ִהַּגְענּו ַלָּׁשָלב 
ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַהִּנּסּוי! 
ֲאִני – ַסָּבאַסְּבֶרס – 
ַהּיֹוֵרׁש ֶׁשל ְּפרֹוֵפסֹור 

ַקְתרֹוס
 ַהּנֹוָדע!

ְּכלּום א ַמְצִליַח 
ִלי. ֲאִני ְּכָבר א 
ָׁשֶוה ׁשּום ָּדָבר. 

ַלֲהפֹ ֶאת ַמְלִּכיֵאל ָּדׁש 
ְלרֹוֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ֵהם רֹוִצים! 
ְמֻשֲעָמִמים... ַרק ֶׁשא ַיַהְפכּו 

אֹותֹו ַּבּסֹוף ְלִנְרֶאה ְוֵאינֹו רֹוֶאה...

ַמֶּׁשהּו מּוָזר קֹוֶרה   
ּפֹה ִעם ָּכל ַהִּפיצּוִצים ָהֵאּלּו... 

ַּתִּגיד, א ָנַתָּת ְלַאף ֶאָחד 
ַמְפֵּתַח ַלַּמְעָּבָדה ַהּזו? 

ַאף ַּפַעם א!

ַאף ֶאָחד א ִנְכַנס ְלפֹה, ַּבַּמְעָּבָדה.
ַמְלִּכיֵאל! ֲאִני ַמְבִטיַח! 

ַרק ֲאִני ְוָקָטְנִצ‘יק!

ָּבַאְרמֹון ֶׁשל ִמיְסֵטר ַּדְנֶּג'ר.

ֶזה טֹוב! ָרִאיָת ֵאי ִהְתּפֹוֵצץ לֹו ָׁשם 
ַהִּנּסּוי ֶׁשּלֹו, ְּבלּוֵמר? ְּבלּוּוּוֵמר! 

 תעלומה
 מספר
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 להשיג ברשת חנויות אור החיים ויפה נוף  
ובחנויות הספרים המובחרות
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

עם: 

טיפ

תוכלו לגוון 
את דמות 

התינוק ולוותר 
על השלב 

של ציור הפה 
ולהוסיף לו 

מוצץ

781011 9

16

56

14

3

12

1

13

2

15

4

תינוקי

בגלל שראש התינוק נוטה לצד נצייר את כל 
תווי הפנים לאותו הכיוון

וקו  האמצע  קו  את  בתחילה  נצייר  ולכן 
העיניים באלכסון וכך יהיה יותר קל לצייר 

את הפנים באלכסון.

נוסיף ריסים פנים 
ואוזניים והפה

נצייר רגליים
נצייר את הכרית 

כעת 
נצייר את 
השמיכה 

לסיום נצייר 
את מיטת 

התינוק

מחקו את 
הקווים 

הכתומים 
הם הקווים 
המיותרים 

בציור

נוסיף 
שיער 

בכל צד 
ונעבור 
לידיים

כעת נסיים 
עם הפה 

עיטור 
החולצה 

נוסיף את 
היד והבטן

נצייר עיניים גבות ואף

כעת 
נעבור 
לראש 
הדובון

נתחיל את השיער נוסיף 
שפתיים שן ולשון

נצייר 
תווי פנים 
ונוסיף לו 

חולצה

נצייר לסת ואוזניים

נצייר את 
האצבעות 

ואת יד 
הדובון

נצייר את 
השרוול 

ונתחיל את 
כף היד

נצייר את הראש נוטה לצד
לכן כל תווי הפנים נצייר 

באותה זווית
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

העץ?  שעל  זו  או  שבידכם  זו  בעיניכם,  עדיפה  ציפור  איזו 
מעניין שכשמדברים עליהן, שמים אחת מול שתיים. מטרת 
הדימוי היא להראות את הרכישה הבטוחה מול זו שבדמיון, 
על  אפילו  מדובר  שתיהן,  בין  הפער  את  להעצים  כדי  אך 
שתיים. אם יש לך צפור מציאותית ביד היא עדיפה על שתיים. 

העץ המרוחק אך הנראה לעין הוא הדמיון שמתעתע בנו.
בת 25 פגשה בחור נאה, כריזמטי, ברוך כשרונות, שכבש את 
ליבה. בפגישות הוא היה אכפתי, קשוב, שותף. בקיצור: ענה 

על כל מה שהיא חיפשה.
היה נראה לה שהנה הנה היא מצאה את שלה. 

בפגישה האחרונה לפני שהם עמדו לסגור, הם דברו על הכל 
יגורו  ואיפה  ברכות  והשבע  והחתונה  והארוסין  הוורט  על 

וממה יחיו, והחליטו ה-כ-ל. 
אך  הטוב,  מזלה  על  שמחה  והיא  ומשמח  נפלא  היה  הכל 
למרבה ההפתעה, בשיא השמחה ובאמצע הודעות הטלפונים 
חטף  שהבחור  והודיעה  השדכנית  אליה  התקשרה  לכולם, 

רגליים קרות ומעוניין לבטל את הכל.
היא נדהמה, לא הבינה, לא האמינה וחישבה להישבר. בסופו 
של דבר, היא התגברה והחליטה להמשיך הלאה לבחור הבא.
ממעט  מופנם,  מעט  אחר.  בחור  לה  הוצע  כך  אחר  מה  זמן 

בדיבור, אך... בעל יכולת הקשבה, וחברותי. 
לו  היו  אך...  הראשון,  של  הכריזמה  לו  היתה  לא  בפגישה, 

מעלות משל עצמו ומה שאמרו עליו היה נכון. 

זהו סיפור אמיתי של התלבטויות.
ומתעתע  אותנו  שמושך  הקסם  הן  העץ  על  הצפורים  האם 
ואינה מלהיבה  נדמית אפורה משהו  ואילו הצפור ביד  בנו? 
בכל  לנסות  האם  עצמה.  את  שאלה  שהיא  מה  זה  במיוחד? 
עם  להתקדם  או  ליבה?  את  שמשך  הקודם  אל  לחזור  זאת 

השני? 
בספור הזה, אחרי התלבטויות רבות, היא החליטה על הצפור 

שביד.
הצפור  בין  לא  היא  ההתלבטות  לפעמים  אחרים,  במקרים 
הזו או השנייה. אלא בין להיות או לחדול, כלומר, ללכת על 
בחור אחד מסויים, כן או לא? אין כאן התלבטות אלא קושי 
להחליט. ובדימוי הצפורים, יש לה צפור אחת ביד והשאלה 
היא, לקחת אותה? במקום הזה אם היא נפגשת הרבה, רצוי 
לשום  מובילות  שאינן  פגישות  מאחורי  עומד  מה  לבדוק 

מקום.
שהיא  שהבחור  מחליטה  כשהיא  מסתבכת  אחרת  בחורה 

פוגשת לא בשבילה. 
היא: תמיד עדיף לי שהוא מוריד. 

אני: ומה את עושה אם הוא מעוניין להמשיך?
היא: אני ממשיכה להיפגש...

אני: אבל אם החלטת שהוא לא בשבילך?
היא: נכון, אבל אולי הוא המיועד לי )הבאשערט שלי(?

הוא  כדי שתדעי אם  אותו,  כך פגשת  נו באמת... לשם  אני: 
מתאים לך! 

מעניין, אין לה התלבטות בקשר לבחור. ברור לה שהוא לא 
בשבילה. יש לה רק התלבטות בקשר לדרך המילוט. ובדימוי 
שלנו, במקום שהיא תשחרר את הצפור, היא מצפה שהצפור 

תשתחרר בעצמה, מחשש שהיא תרצה להשאר בידה.
התלבטויות חשוב שתהיינה מדוברות. ככל שדנים בהן, קל 
יותר לעבד אותן ולהגיע להחלטה גם אם זה לוקח זמן. יותר 

קשה כשלבחור או לבחורה אין כלים לקחת החלטות.

ציפור אחת ביד

  

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

פולנטה תירס בריאה

טעים במטבח

פסטרמת הודו ביתית

עוגת פירות יבשים

לכבוד ט”ו בשבט שעבר, קפה ביגה מעניקה לכם מתכון עוגה בחושה עם פירות יבשים

מרכיבים: ) שתי עוגות אינגלישקייק(
350 גר’ חמאה

600 גר’ סוכר לבן
300 גר’ ביצים )6 ביצים גדולות(

500 גר’ קמח
3 כפיות א. אפייה

1/2 כפית סודה לשתייה
450 גר’ יוגורט/ שמנת חמוצה

5 גר’ קינמון טחון
50 גר’ שזיף מיובש

50 גר’ אגוזי מלך
50 גר’ משמש

50 גר’ חמוציות
50 גר’ צימוקים

)אפשר להחליף את הפירות והאגוזים בפירות אחרים שאוהבים(

אופן ההכנה:
  מקציפים עם וו גיטרה חמאה, סוכר, קינמון עד שהחמאה מתרככת 

  מוסיפים את הביצים בהדרגה כל פעם ביצה עד להתמזגותה בבלילה. 
  מערבבים אבקת אפייה וסודה לשתייה עם שליש מכמות הקמח 

  מערבבים ומוסיפים חצי מכמות היוגורט/שמנת חמוצה 
לאחר ערבוב נוסף מוסיפים עוד שליש מהקמח מערבבים. 

  מוסיפים לבלילה את שאר היוגורט/שמנת חמוצה ושארית הקמח עם 
הפירות היבשים ומערבבים היטב.

  מעבירים לשתי תבניות אפייה אופים 35-40 דק’ ב-180 מעלות
  על מנת לבדוק אם העוגה מוכנה יש לנעוץ בה סכין או קיסם במידה ויצא 

נקיה ללא תערובת הבלילה העוגה מוכנה.

ליטל פיינגרץ, דיאטנית קלינית בסטודיו סי, אומרת כי לתירס 
 ,B1 יתרונות רבים: מכיל ויטמינים ומינרלים חיוניים  כמו ויטמין

וויטמין B5  וחומצה פולית. התירס עשיר בנוגדי חמצון והינו 
מקור טוב למינרל מנגן ועשיר בסיבים תזונתיים   מחקרים 

מצאו, כי צריכה של 12 גרם ויותר של סיבים מהתירס ליום, שהם 
2.5 כוסות של תירס טרי תורמת להפחתת הסיכון למחלות המעי 
ולהפחתת הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס  המתכון לפולנטה 

של ליטל עם רק כ- 150 קלוריות למנה

השפית עמית דונסקוי ו”מלח הארץ” מגישים מתכון בריאות 
   מהיר וקל להכנה של פסטרמה הודו ביתית  מופחתת נתרן

הכנת פסטרמה ביתית תאפשר לכם ליהנות מפסטרמה איכותית 
וטעימה, בעלת אחוז נמוך יותר של שומן ונתרן

חומרים: 
5 קלחי תירס טריים

1 כוס חלב 3% של 200 מ”ל
2 כפות שמן זית

חופן עלי בזיליקום או פטרוזיליה 
אופן ההכנה: 

 מחלצים את תוכן התירס 

מגרגירי התירס בעזרת סכין 
חדה, חורצים לאורך את קלחי 

התירס, תוך כדי פציעת הגרגירים 
ולוחצים בעזרת גב הסכין את 

הקלח לאורכו ומוציאים את התוכן 
מהגרגירים. 

 מחממים מחבת עם שמן 

הזית, מוסיפים את עסיס התירס 
ומבשלים תוך כדי ערבוב כ-4-5 

דקות. 
 מוסיפים את החלב, ממשיכים 

לערבב ולבשל כ-5 דקות נוספות 
עד לקבלת תערובת סמיכה 

ומבעבעת. 
 מתבלים במלח ופלפל לפי 

הטעם. 
 מניחים את הפולנטה בצלחת 

הגשה ומפזרים מעל עלי בזיליקום 
או פטרוזיליה. 

 אפשר גם לחתוך עגבניות שרי 

ולפזר מעל.

חומרים: 
11/2 ק”ג  חזה הודו

1/4 כוס שמן
1/2 כוס מים

1/2 כוס סילאן
2 כפות דבש 

3 כפיות “מלח הארץ” מופחת נתרן 
– 50% פחות נתרן
3 כפות סוכר חום

5 עלי דפנה, 3 שיני שום , 1 כף 
פפריקה 

אופן ההכנה:
 מערבבים היטב את כל מרכיבי 

הרוטב. 
 מניחים את נתח ההודו 

בתבנית/קערה ויוצקים מעליו את 
הרוטב.  משהים למשך כשעה.

 מעבירים את נתח ההודו 

לתבנית אפייה )שומרים את יתרת 
הרוטב(, מכסים ברדיד אלומיניום 

ומכנסים לתנור שחומם מראש 
ל-170 מעלות למשך כ-50 דקות.
לאחר 50 דקות מסירים את רדיד 

האלומיניום, יוצקים מהרוטב על 
נתח ההודו ואופים עוד כ-10 דקות 

ללא כיסוי.
 מוציאים מהתנור ומנחים את 

הנתח להתקרר.
המלצת השפית עמית:

לפרוס את הנתח כשהוא קר 
ולהגיש עם לחם שחור וחרדל 

איכותי.
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אכלנו אותה 
שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

השורש א.כ.ל  פעיל אצלם בכל הטייה ובכל גזרה.
הם אוכלים. נקודה!

בעיני למבצע  הייתי עדה  לא  רואה שהם אכלו? אם  ומישהו 
החיסול המטבחי, לא הייתי מאמינה.

ואילו אני עומדת מול תבנית העוף ותפוחי האדמה שהכנתי. 
הם מדיפים ריח נפלא, עם הבצל המקורמל והתבלינים, ועיני 

כלות.
מים",  כוס  שתי  עכשיו  מכובדת.  מנה  אכלת  די.  "תתאפקי, 
מתקרב  מתבגר  מחשבה  כדי  ותוך  בי,  גוער  הפנימי  הקול 

וממלא מול עיני את הצלחת בפעם הרביעית.
לרגע אני משלה את עצמי ומתפתה למלא גם את שלי. נו, מה 

כבר יקרה?
יותר, ומשקלי שלי  אבל למתבגר שלום, למשקלו שלום עוד 
עלה, אין לי ספק. אני לא צריכה לעלות על משקל בסוף השבוע 

כדי לגלות שסטייה מן התפריט המאוזן עולה לי ביוקר.
קילו משקל תמורת קילו אוכל חריג.

עין תחת עין,
שומן תחת שומן...

היו ימים, עברנו אותם. אכלנו והגוף הסכים להסתיר או לשרוף 
מהר ולשכוח. החל מגיל שלושים הגוף מתחיל להגיב בצורה 

שונה.
רוצות  כולנו  באוזניי.  שמייללת  חברה  כל  מבינה  קשה,  זה 
הזאת  המתמטיקה  אבל  לאכול  וגם...  וחטובות,  רזות  להיות 

אינה עובדת כמו שאנחנו רוצים,
מלבד יחידות סגולה של ממש.

השבוע הרגשתי שהגעתי לגבול, הגבול הזה שמאותת מכאן 
הדרך להידרדרות להשמנה מהירה קצרצרה.

מאות דיאטות עברתי, רבבות מילים קראתי בנושא, אך דווקא 
בספר החדש בשם 'אבות המזון', מצאתי נחמה.

שני שמנים יצאו לדרך...
כבר מהפרק הראשון צחקתי, ובעיקר תחושה של הקלה פשטה 
הקלישאות  מכל  צוחק  מישהו  אותי.  מבין  מישהו  הי,  בי. 
על  משמינות,  שלא  השעות  על  הספורט,  על  החבוטות 
מסביר  ובוכה,  צוחק  השונות,  הדיאטות  סוגי  על  הסוכרזית, 

ומזדהה.
כמו שהם מעידים, הספר מיועד לכל מי שניסה פעם או מנסה 
מיועד  הוא  אומרת  זאת  במשקל,  לרדת  אלו  ברגעים  ממש 

לתשעים אחוז ממדינת ישראל והעולם.
משבר  רגעי  דרך  עבור  דיאטן,  עם  ממפגש  שם,  נמצא  הכל 
שכולנו  המצחיקים  בחישובים  וכלה  ומתסכלים  מוכרים 

עורכים:
"ירדתי חמישה וחצי קילוגרמים והייתי אמור לרדת קילוגרם 
אחד... הממ, זה אומר שאני נמצא בפלוס של ארבע קילוגרמים, 
את  לאזן  בשביל  קטן?  ביס  איזה  אולי  מדי.  מהר  ירדתי  כי 

הירידה המוגזמת?"
את סיפורי הדיאטה כולנו מכירים כל אחד בדרכו שלו.

לפני  הסוד  את  לכם  ומגלה  הספר,  סוף  אל  ישר  מדלגת  אני 
שאתם בוחרים לכם את האלף חמש מאות קלוריות ליום, גיא 
ממליץ על דיאטה של שבועיים, סוג של "בוסט" לגוף. חשוב 
לציין, כל אחד יתייעץ עם הרופא שלו, כי הנאמר בשמו אינו 

מהווה תחליף לדעה רפואית.
הרבה  מאמץ,  קצת  דורשים  והקשים  הראשונים  השבועיים 
זו תתחילו את הדיאטה הקבועה מינוס ארבע  רצון, ובנקודה 

עד חמש קילו.
קבלו הצעה לתפריט:

 ביצה קשה בבוקר

 קוטג 3 אחוז כארוחת עשר חביבה

 חזה עוף קטן בצהריים

 שתי פרוסות קטנות  של פסטרמה אחר הצהריים

 חתיכת דג דלוחה בערב

 יוגורט ללא סוכר, ללא שומן, ללא חיים בלילה.

לאורך היום מותר:
 סלט ללא שמן, ללא עגבניות – חופשי

 קפה ללא חלב – חופשי

 סוכרזית- כמה שתרצו.

טעים במטבח

בחורף, הדחף לאכול גדול יותר והרצון לאכול מאכלים קרים ובריאים קטן. לצורך כך, טונה 
סטארקיסט מציעה מתכון של סלט חיטה חם עם טונה, מזין ומשביע המכיל רק 213 

קלוריות למנה

מותג השוקולד השוויצרי 
היוקרתי לינדט והקונדיטורית 

 sweeta – נטע דביר מ
עוגות מעוצבות, מציעים 

מתכון מנצח של מגדל עוגיות 
שוקולד פריכות בצורת לב, 

במילוי קרם שוקולד לבן 
איכותי ותותים טריים

 כלים:
קורצן לב לעוגיות בגודל 5 ס”מ

המצרכים לעוגיות:
300 גרם קמח

200 גרם חמאה קרה חתוכה לקוביות
100 גרם אבקת סוכר

30 גרם אבקת קקאו כהה
1 ביצה

המצרכים לקרם שוקולד לבן:
250 מ”ל שמנת מתוקה

150 גרם שוקולד לבן 
כפית תמצית וניל מקורמיק

חבילת תותים
אופן הכנת העוגיות:

 במיקסר עם וו גיטרה מערבלים קמח וחמאה, 

במהירות בינונית, לתערובת פירורית.
 מוסיפים את אבקת הסוכר והקקאו ומערבלים 

ערבול קצר לפיזור אחיד של החומרים.
 מוסיפים את הביצה ומערבלים רק עד לקבלת 

פירורים גדולים של בצק.
 מאחדים את הפירורים בידיים לכדור בצק.

 עוטפים בניילון נצמד ומניחים במקרר כשעה.

 מוציאים את הבצק מהמקרר, מרדדים לעובי 

של כחצי ס”מ וקורצים עוגיות בעזרת קורצן לב. 
כל מגדל עוגיות מכיל 3 עוגיות לב זהות.

 אופים בתנור שחומם מראש לחום של 180 

מעלות למשך 10-12 דקות.
אופן הכנת הקרם:

 ממיסים את כל חומרי הקרם מעל בן מארי 

)קערה שמונחת מעל סיר עם מים רותחים( או 
במיקרוגל בפולסים של 30 שניות כל פעם, עד 
שהשוקולד נמס לחלוטין ונוצרת בלילה אחידה.

 מכסים את הקערה בניילון נצמד ומניחים 

במקרר למשך לילה.
 לפני השימוש, מוציאים את הקרם מהמקרר 

ומקציפים את הבלילה במיקסר במהירות גבוהה 
עד לקבלת מסה יציבה.

הרכבת המגדל:
 מניחים על צלחת הגשה את עוגיית הלב 

הראשונה, מעליה שמים כף מקרם השוקולד 
הלבן ומפזרים מעל קוביות של תותים.

 חוזרים על הפעולה  פעם נוספת לשכבה 

השנייה ומסיימים בעוגיה.

מצרכים )6 מנות(:
2 קופסאות טונה במים

300 גרם חיטה )1.5 כוסות(
3 כפות שמן זית

סלסלת עגבניות שרי, חתוכות לרבעים
אריזה קטנה של עלי בייבי

2 גזרים, מגוררים בפומפייה
3 בצלים ירוקים, )החלק הירוק בלבד(, 

 קצוצים לטבעות דקות 
 4 כפות מיץ לימון טרי

 1כפית מלח 
1/2כפית פלפל שחור טרי, גרוס 

1/2 כפית כמון
1/2 כפית בהרט

אופן ההכנה
 בסיר גדול מבשלים את החיטה: על כל 

כוס חיטה מוסיפים2  כוסות מים )סה”כ 
3 כוסות מים( ומבשלים כ-40 דקות, עד 

שהמים מתאדים והחיטה מתרככת. לאחר 
מכן, מקררים את החיטה. 

 בקערה גדולה מערבבים את הטונה, 

העגבניות, עלי הבייבי, הגזר, הבצל הירוק, 
שמן הזית, מיץ הלימון, התבלינים והחיטה. 
ממתינים מעט עד שכל הטעמים נספגים 

ומגישים בטמפרטורת החדר או כשהסלט 
קר.

ערך תזונתי למנה: 213 קלוריות; 15.5 גרם 
חלבון; 24.16 גרם פחמימות; 2.75 גרם שומן 

רווי; 0 מ”ג כולסטרול.

עוגיות שוקולד 
קרם שוקולד לבן ותותים

 
סלט חיטה וטונה וחם
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וילנא , 1825.
"אני אומר לך זלדה אין לך מה לדאוג, אני אחזור בריא 
ושלם", אמר מוישה והבריש את שפמו בפעם המי-יודע- כמה 

באותו לילה, תנועה שהעידה על התרגשותו הרבה.
"אווו... אני לא יודעת מוישה...." אמרה זלדה שבדיוק 
שפתה את הסיר על הכיריים  והחלה לקלף קישואים, "זו 
נסיעה ארוכה, כמעט שלושה שבועות, אתה יודע בכלל איזה 
משיגינער'ס מסתובבים בדרכים... תוכל להעביר לי את הסכין 

בבקשה?"
"אבל זלדה... זה לטובתנו...", אמר מוישה, "זהו עסק 
משתלם, אההה... יוס'ל שטיין נוסע! וגם הרצק'ל הבן של 

הקצב, אין מה לפחד, אני אומר לך - זה בטוח לחלוטין".
"ומה יהיה איתי?" עצרה זלדה ממלאכתה והישירה אליו 
מבט, "מה יהיה עם אושרק'ה הקטן שתיכף צריך ללכת 

למלמד?"
מוישה נאנח, "אני עושה את זה בשבילכם, את יודעת 
את זה... אם בעזרת השם העסק הזה יצליח, נוכל לחיות 

חיי רווחה!"
"אני לא יודעת מוישה..." אמרה זלדה בשעה שריח המרק 
החל למלא את המטבח הקטן, "אני מפחדת ואני ממש לא 

יודעת..." 
○ ○ ○

"לקחת את התפילין?"
"בודאי! איזו שאלה?" אמר מוישה שהתנשף כתוצאה 

מההליכה המהירה לאורך הדרך הראשית.
"ואת החומש הקטן שלך?" שאלה זלדה, "ואת העוגה 

שאפיתי בשבילך לדרך?"
"אשת חיל את זלדה!" אמר מוישה, "הכול אצלי! ואנחנו 

אם ירצה השם הולכים להיות עשירים!" 
"או! הנה העגלה של קויפמן, את רואה זלדה? עגלה חדשה 
סוסים צעירים וחזקים, אין שום סיבה שלא נהיה שם בעוד 

שבועיים".
"ואת ה..." זלדה הסתכלה לצדדים, "הגרב עם המטבעות...?"

"הכול בסדר!" מוישה טפח על כריסו וקרץ קריצה רבת 
משמעות, "ואושרק'ה..." הוא פנה אל הזאטוט שהתהלך 
לצידם, "אתה תשמור על אמא שלך... ותתנהג יפה, כן? 
אבא הולך עכשיו, ובעזרת השם אחזור עד פורים, אתה תלך 
למלמד ותלמד טוב כדי שתצא א גרויסע תלמיד חוכם, אה?"

"מוישה תשמור משהו לליל הסדר?" אמר קויפמן ששיחק 
בעצבנות עם מטבע ישנה ושחוקה, "אנחנו כבר צריכים 

לצאת..."
"מוישה", אמרה זלדה, "תכתוב לי מיד כשאתה יכול!"

"בעזרת השם..." אמר מוישה, "מקווה שלא יהיו בעיות 
עם הדואר... את יודעת מה אומרים על המרכבות שלהם... 

אבל אל תדאגי זלדה, תהיי חזקה... להתראות!"
הם נופפו לו עד שהעגלה נעלמה מן העין.

"בוא אשרק'ה", אמרה זלדה, "ניתן לך משהו לאכול..."

○ ○ ○

מוישה נאנח, הוא יתגעגע אל משפחתו האהובה... אבל 
צריך לעשות מה שצריך לעשות... הוא היטה את ראשו הצידה 
וניסה לשווא לתפוס את אחת מן התנומות האלה שעליהן 

סיפרו הולכי הדרכים הוותיקים.

○ ○ ○

חלפו שבועיים וחצי מאז שמוישה נסע, זלדה כבר כמעט 
התרגלה לעובדה שהוא לא נמצא, זה היה קשה, אבל בסופו 

של דבר מוישה צדק, המסחר הזה יכול לשנות את החיים 
שלהם מן הקצה אל הקצה.

היא ידעה שמוישה מן הסתם יגיע אל עיירת השוק בימים 
הקרובים, מן הסתם ייקח לו זמן עד שימצא את בית הדואר, 

ואז עד שהעגלה תצא לדרך... 
היא העריכה שהמכתב ממנו יגיע רק בעוד שבועיים, סך 

הכול חודש וקצת בלי אות חיים ממנו.
"אות חיים, נו באמת..." היא נזפה בעצמה, "הוא בסדר 
גמור, למה כבר לדאוג מעכשיו כשהוא בודאי עדיין לא 

הגיע?"
היא המשיכה לתלות כביסה וזמזמה לעצמה מנגינה ערבה 

ומסיחת-דעת.
○ ○ ○

לאחר חודשיים זלדה כבר התחילה לחשוד שמשהו לא 
בסדר.

נכון, לא הגיע עוד אף אדם מאותה עיירה או מאותו אזור, 
שיכול היה למסור לה דרישת שלום ממוישה, אבל בכל זאת 

הייתה ההרגשה הזו כאילו משהו לא בסדר...
אמא שלה תמיד אמרה שהיא חרדתית, אמנם היא עצמה 
חשבה שהיא כבר לא כזו, אבל לאחר חודשיים ושבוע היא 

חשבה שכבר מותר לה להילחץ.
"אולי הדואר נתקע בדרך..." הציעה שכנתה שבאוזניה 
השיחה את אשר על ליבה, "את יודעת מה אומרים על העגלות 

שלהם..."
"כל כך הרבה זמן?" שאלה זלדה כשהיא מורטת את נוצות 

התרנגולת במרץ, "בטח קרה משהו".
"אויש את סתם דאגנית", אמרה השכנה בנימה לא משכנעת 

במיוחד, "את תראי בסוף שהמכתב יגיע".
ואכן המכתב הגיע. 

לאחר שלושה חודשים הגיעה מרכבת הדואר, מכתב אחד 
ומיוחד היה ממוען אליה. 

"זלדה אשתי היקרה!" כתב לה מוישה, "אני ממש מצטער 
ומקווה שלא דאגת לי... העגלון חלה בדרך ונשארנו במשך 
שבוע וחצי באחד הפונדקים... לאחר שהגענו העירה אמרו 
לי שבדיוק עגלת הדואר יצאה... ובכלל עגלת הדואר אינה 
עוברת פה כי אם פעם בשבועיים... אל תשאלי... שלומי 
ברוך השם מצוין ואני שבע רצון מהנסיעה... איך את מחזיקה 

מעמד? מקווה ששלומך טוב... מוישה".
"אמרתי לך שאת סתם דאגנית", סנטה בה השכנה בחיוך 

ותפרה עוד כפתור בחולצה המשומשת שהחזיקה בידיה.
"כן... אני כזו חרדתית", אמרה זלדה באושר, "בסך הכול 

חודש וחצי של איחור... מה כבר יכול לקרות?"

○ ○ ○
ירושלים 2017 

"אני יוצא לבני ברק היום", אמר רוני בעודו מסיים את 
שארית קערת המרק שלו, "אגב המרק מצוין!"

"תודה, זה של אוסם..." ענתה שירה, "אתה חייב ללכת 
לחתונה הזו?"

"כן, חייב, חבר חדר שלי", אמר רוני, "והוא כבר בן שלושים 
נעבעך, חייב לנסוע".

"אויש... אני מפחדת, יש גשמים מטורפים", אמרה שירה, 
"הכבישים חלקים... לא רואים כלום, ולך תדע מי יהיה עסוק 

בפלאפון שלו פתאום..."
"אהה... לגבי זה, מבחינה סטטיסטית אנחנו מכוסים..." 

אמר רוני וזכה למבט צונן לחלוטין.
"נו באמת, אנשים כל הזמן נוסעים מירושלים לבני ברק!" 

הוא ניסה לטעון, "מה כבר יכול לקרות?"
"אני לא יודעת..." אמרה שירה, "אני מניחה שאני סתם 

חרדתית... ככה אמא שלי כל הזמן אומרת".
"הנה משהו שאני מסכים איתה לגביו..." אמר רוני כאילו 

לעצמו, "אז אני אצא בשבע וחצי, בסדר?"

○ ○ ○

"תתקשר אלי מיד כשאתה מגיע, בסדר?" אמרה שירה.
"מאה אחוז", אמר רוני וסידר את העניבה.

"ותעשה לי טובה, סע לאט..." אמרה שירה, "להתראות!"

○ ○ ○

רוני יצא בשעה שבע ושלושים וחמש דקות.
שירה חיכתה לטלפון מהשעה שמונה ושלושים וחמש 
דקות, משזה בושש היא הניחה שיש קצת פקקים, ועם זאת 

חשש קל שבקלים התגנב לליבה. 
היא החליטה שהיא מכינה ארוחת צהריים למחר ולא נותנת 

לדאגה הזו להשתלט עליה.
בשעה תשע ושתי דקות היא ניסתה להתקשר לרוני והגיעה 

לתא קולי.
"טוב, בטח הוא במקום בלי קליטה", היא חשבה לעצמה 
והתחילה לקפל כביסה, עכשיו בבירור הייתה לה את "ההרגשה 

הלא טובה הזו" בחלל הבטן.
בשעה תשע ורבע היא ניסתה שוב להתקשר אליו ושוב 
הגיעה לתא קולי, עכשיו היא כבר החלה לדמיין סירנות 

ואורות אדומים בכל מקום. 
היא חייגה שוב - ושוב תא קולי, הלב שלה החל לדפוק כמו 
מערכת תופים שיצאה משליטה. איפה שהוא בירכתי המוח 
היה איזה קול שפוי ועמום שהזכיר לה שדופק מואץ הוא 
אחד מהתסמינים של הפרעת החרדה, מן הסתם משהו שאמא 

שלה אמרה לה פעם, אבל עכשיו זה ממש כבר לא משנה.
בשעה תשע וחצי היא התקשרה לאמא שלה כשהיא בוכה 
חסר שליטה, "אני לא יודעת איפה רוני", אמרה כשהצליחה 

לדבר, "הוא לא עונה לטלפון".
"הוא יצא בשבע וחצי את אומרת? אז כנראה הוא במקום 
בלי קליטה..." אמרה האמא בספקנות בולטת שרק הגבירה 

את החרדה של שירה.
בשעה עשר רוני התקשר ממספר בלתי מזוהה וצעק מבעד 
למוזיקה הרועשת שהפלאפון שלו כבה משום שנגמרה לו 
הבטרייה, ושהוא מקווה שהיא לא דאגה, ושתיכף הוא יוצא 

משם.
סיכמה שירה לאחר מכן כשהתקשרה  "איך דאגתי", 
לחברתה, "שעתיים הוא לא עונה לי, את מבינה על מה אני 

מדברת איתך?"

משל ושנינה // משה ולדר

חרדת הקרובים והרחוקים
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 המוצרים המוכרים והאהובים בכשרות בד״ץ העדה החרדית, 
עכשיו באריזות חדשות ובמהדורה מוגבלת

בכשרות  באריזה עם פס הזהב

אותו הטעם 
באריזה חדשה!
אותו הטעם 

באריזה חדשה!
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