
הרב בן ציון נורדמן |  צוריאל קריספל | הרב אריאל למברג | הרב יוסף שטינברגר | שושי הלר | הרב אבנר קוואס | משה ולדר | שרה פכטר | הניה גולדברג

יו”ר הכנסת בראיון 
לרגל יום ההולדת ה-51 

למשכן הכנסת

כבוד לכנסת

26

18

6לקראת כנס ‘המיוחד’: חיים ולדר בטור אישי מרגש על ילדה נפלאה

סיפור עלייתו 
ונפילתו של הטייקון 

אליעזר פישמן

ארבעת הקאמבקים 
הגדולים של 

הפוליטיקה בישראל

מינוס 
4 מיליארד

נשארים 
על הגלגל

30

34

ז’ בשבט תשע”ז, פרשת בוא

ברוסיה האב אוליגרך ואסיר לשעבר והבן מטאור דיגיטל 
חרדי ועתיר נכסים, אך בישראל הם בצמרת מחזיקי עולם 
 האב מיכאל והבן יצחק לבית מירילשוילי  התורה 
ראשי  של  התורמים  רשימת  בראש  כיום  מופיעים 
המוסדות המבקשים סיוע, ובצדק    על הדרך, הם לא 
שוכחים להשקיע במיזמים ישראלים  פרופיל ראשון

הרבי

משפחת 
המלוכה

במודיעין עילית משגשגת קהילה בלתי שגרתית, סביב 
דמותו הייחודית של הרה”צ רבי משה קליין, האדמו”ר 
 רפי פרלשטיין משרטט פרופיל מרתק מאונגוואר  22

בעל ה'משנה'
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רישום והתכנסות08:30
מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני09:00

מנחה: הרב גבריאל כהן יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף
הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית | הרה"ג הרב ארי סמג'א שליט"א רבה של רמת שלמה וראש בית מדרש 'הלכות 
להליכות עולם' | הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א ראש כולל זיו התורה ורב שכונת רמת שרת רמת דניה והולילנד | הרב יעקב סיני שליט"א מזכיר ועדה הרוחנית 

של מג'י– מרכז גני ילדים 

מושב ראשון- תחום קהילה09:45    

מושב שני- תחום בריאות10:30

                      

הפסקה  11:15
מושב שלישי- תחום החנוך11:45

אולם א': בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד
מנחה גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה הצגת התוכנית "בלב אחד" | גב' אורית מתן אמא של מתן

מתן ולילך מאור זוג מאושר שנישא לפני כחצי שנה

אולם ב': מחדרי הטיפול אל חדרי הלב. הטיפול בילד המורכב הטריאדה : הורי, מטפל וילד.
ד"ר אודיה בנט בק מנהלת רפואית המערך לנרולוגיה והתפתחות הילד מחוז ירושלים קופת חולים מאוחדת

גב' שולי כלאב קלינאית תקשורת התפתחותית מחוזית | גב' סמדר סבן מרפא בעיסוק נתפתחותית מחוזית | 
גב' יעל פלדמן עו"ס התפתחותית מחוזית     

אולם ג': המורכבות שבשילוב קהילתי מיטבי לילד 
חרדי עם קשיים לימודיים ורגשיים האומנם ? 

הרב שמעון רווח מנהל ומסייד מוסדות אהל אשר 

אולם א': משתקם, משפחה, קהילה,-מרחב מאפשר צמיחה
מר בני שוורץ-מנהל מוזיקאלי מרכז לאומניות המוזיקה האגף לבריאות הנפש "עזר מציון" | מר יאיר ברקו- עובד סוציאלי )msc( , מנהל מרכז יעוץ לבני משפחה 

האגף לבריאות הנפש "עזר מציון" | "הרכב צלילי הנפש" - עזר מציון שילוב כוחות בתהליך ההחלמה מחזון למציאות

אולם ב': מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" 
שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה על רקע המדיניות 

המתפתחת בארץ ובעולם 
גב' רבקה קיסינג MA דוקטורנטית בבית הספר לעבודה 

סוציאלית מנהלת תחום מחקר והדרכה בעלה

אולם ג': "בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב 
בקהילה"

מנחה : הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת, MA,  יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
גב' מיכל אלטמן פסיכולוגית התפתחותית מחוזית קופת חולים מאוחדת

ד"ר פלורה מור אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט

אולם א': הפרעות קשב וריכוז מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות
מנחה : הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף

Dhea Horizon ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות מנכ"ל
מר חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד הרווחה מרצה ומטפל.

גב' אילנית פניאין מטפלת רגשית מג'י
ד"ר אודיה בנט בק מנהלת רפואית המערך לנרולוגיה והתפתחות הילד מחוז ירושלים קופת חולים מאוחדת

אולם ב': פתחיה : שילוב ילדים – תפקודים ניהוליים.
מנחה : גב' שורי למברגר-בעלת תואר MA   מפקחת גני פתחיה

גב' עדי יקוטיאל פסיכולוגית חינוכית התפתחותית – השיטה 
האיחודית של גני פתחיה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים 

בכיתות הרגילות
גב' תמי ליוש  BOT MSC מרפאה בעיסוק לילידם ונוער – 

תפקויים ניהוליים אצל ילדי גן חובה מהלכה למעשה

אולם ג': מצוינות בחינוך –אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים במסגרות רגילות "האתגר"
הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' – התרומה המשמעותית של הילד עם הצרכים 

המיוחדים למצויינות בית ספרית.
הרב שמואל טלר יועץ חינוכיM.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה  - בתוכניות ההכשרה 

למלמדים בחינוך המיוחד
הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך אלעד, יועץ חיניכי MA – השתלבות החינוכית על פי דרכו        

מר אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון – התלמיד במרכז גישה פסיכו-חינוכית בתוך 
המערכת 

מר יוסף לינדר משגיח חינוכי בישיבת אוצר ירושלים – שיח סוד

ברוכים הבאים!
למאות הורים | אנשי מקצוע | ארגונים ומוסדות

שבחרו להיות שותפים לעתיד חינוך המיוחד
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6.2.2017 י' שבט  יום שני 
ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 
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הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"
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מבית:

בס“ד 

יזמות שיווק והפקה 

יזמות ניהול והפקה :

לרישום ופרטים:

02-9410144
התערוכה פתוחה לאורך כל שעות הכנס

12:30

12:45

פאנל מרכזי: הממסד עם הפנים לחינוך המיוחד מנחה : איש התקשורת אבי מימרן13:00
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן | שר הפנים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הרב אריה דרעי | סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש 

סגן ראש עירית ירושלים הרב צביקה כהן | יו"ר קו עיתונות הרב חיים כהן | מנכ"ל מוסדות עלה הרב יהודה ממורשטיין 
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף | מנכ"ל מוסודת שיח סוד הרב שמעון לוי  | נציג אהל שרה הרב יהושע בוקסבאוים | מנכ"ל מרכז הגנים הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת הרב יעקב סגל | יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק | מנכ"ל רשת בני יוסף הרב חיים ביטון |
מנכ"ל אהל אשר הרב שמעון רווח מנהל מחוז ירושלים קופת חולים מאוחדת מר טל שאול

ארוחת צהרים14:00
14:30When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh סדנה אולם ב': סימולציה בדיסלקציה לדוברי אנגלית מבית שיח סוד - אבג

אולם א': בין מעורבות להתערבות הורים.
מנחה : גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים                      

פרופסור אריה אשדת MA , יועץ חינוכי, דוקטורנט לפסיכולוגיה מרכז אקדמי, התוכנית להכשרת מנחי הורים, מרכז י.נ.ר 
פורום ביננו בית"ר עילית

MA LLB .גב' רייזי קירשנשטיין , גני חינוך מיוחד חיוך בלב, מרכז חינוכי טיפולי אבחוני חיוך של"ו
גב' גיטה לויפר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק

גב' תחיה פוזן מנהלת מרכז מידע ויעוץ תחום צרכים מיוחדים "עזר מציון" ילד עם צרכים מיוחדים במעגל המשפחה
גב' סיגל בעדני רכזת פדגוגית חינוך מיוחד במג'י

אולם ב': מושב לדוברי אנגלית מבית שיח סוד
 Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you
.afraid to ask
 Dr Michal Weil Developmental Pediatrician Chief Medical 
                         Consultant at Seeach Sod
                                                                                                                                             Doreen Winter, MSW | 
Dr. Leah Shaked, Ph.D Consultant to organizations in the field of special education

אולם ג': סולם, גישות יחודיות לטיפול בבעיות רגשיות - גני סולם
גב' שני בנדרלי רכזת מקצועית ומדריכת DIR" "בגני תקשורת סולם

-flour time זה לא רק פלורטיים "DIR" 
גב' אהובי רענן בעלת תוארMA בחנ"מ ממוחית להתפתחות רגשית בגיל הרך, מנהלת 

סניף גני סולם, מחברת הסדרה סיפורים מתוך הלב...
"ארגז הכלים שלי"-תוכנית לוויסות ריגשי בגיל הרך.

אולם ב': "רופאים לזכותך" -מיצוי זכויות רפואיות באמצעות רופאים.
רו"ח מיליק בא-גד -מנכ"ל "רופאים לזכותך"-הבטים כספיים ואדמניסטרטיבים 

בהגשת התביעה.
ד"ר מורל דוד-מומחה לרפואת המשפחה-מקומו של הרופא בתהליך הגשת 

התביעה.
                                                                                                                 

אולם ג': "ציפור קטנה צייצה לי סוד" הצגה טיפולית למניעת פגיעה וחינוך למוגנות 
– נועה אריאל

אומנות מעולם חינוך המיוחד, "מקהלת שיר מיוחד" מבית שיח סוד  17:15

מושב חמישי- תחום הורות ומשפחה

הפסקה

15:45

16:30

16:30

"צלילי הנפש" המרכז לאומנויות המוזיקה האגף לבריאות הנפש "עזר מציון", אולם א'
הפסקה

אולם א': השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       
פרופסור אריה אשדת MA , יועץ חינוכי, דוקטורנט לפסיכולוגיה מרכז אקדמי, התוכנית להכשרת מנחי הורים, מרכז י.נ.ר

אולם ב': שמע קולנו, קול החכמ"ה  ח-ינוך  טכנולוג'יה מדע הלכה חידושים בתחום 
השמיעה

ירידות קלות וחד צידיות דר' ריקי קפלן-נאמן ראש המכונים האודיולוגיים שמע קולנו, 
ביה"ח שיבא,  אונברסיטת תל אביב.

הוא שומע תקין, אבל שואל "מה" ולא מבין, אין לו הפרעת קשב  אבל הוא מתנהג כך .כל 
התשובות 

A.P.D. לקות בעיבוד שמיעה מרכזי ד"ר מרים גאל דור- קלינאית בכירה ביה"ח הדסה 
עין כרם.  

כיתות אקוסטיות לתלמידים עם ירידה בשמיעה  הנגשת מוסדות חינוך אנבל בנסון 
קלינאית מורשית הנגשה - שמע קולנו 

מנחה - רבקה מאיר - M.A.  קלינאית מנחה "שמע קולנו" . למידה שמיעתית והנחיה  

אולם ג': תעסוקה - תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול 

בחסויים – עיר מקדמת תעסוקה בקרב אוכלוסיה עם מוגבלויות. 
הרב אבינועם הרוש רכז תחום חרדים ליווי ואימון תעסוקתי ועסקי 
"יוזמה דרך הלב" – אל תגידו יום יבוא תביאו את היום יזמות עסקית 

לבעלי מוגבליות                      
גב' מירם לוסטיג BA  בחינוך מיוחד, מנהלת מע"ש לב רבקה שע"י אהל 

שרה
מר שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך"  ג'וינט ישראל מגזר חרדי – הכוון 

תעסוקתי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
הרב כהן צבי מנהל מסגרת ר.ש.ת רצף שרותי תעסוקה שיח סוד.

מושב רביעי- תחום רווחה 15:00

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"

לשמוע הכל    לדעת הכל    להצליח בכל
ירושלים   אשדוד   בית שמש    מודיעין עילית   ביתר   נתיבות

מיצוי זכויות רפואיות

ir@shtilim.org :גוטליב 8 בני ברק | טל: 03-6148200 | פקס: 03-5782703 | דוא"ל

ע"ר: 580503167

בתי ספר
לבנים

שתילים
ירושלים

לב טהור
ירושלים

ת״ת דרכי התורה
ירושלים

שתילים
בני ברק

בי״ס על יסודי
אוהליך
בני ברק

ישיבות

שבילי התורה
ירושלים

נתיבות הלימוד
ירושלים

תורת יחיאל
ירושלים

בתי ספר
לבנות

מיתרים
פתח תקוה

פנימיות לבנות

בית שתילים
פתח תקווה

גנים

שתילים
ירושלים

גני שפה
ירושלים

מועדוניות רווחה

צהרונים

                                                                                                 Dr Rinat R.Green Kol Koreh



2 0 1 7 | ס  נ כ

רישום והתכנסות08:30
מושב פתיחה: השילוב האופטימלי במבט הלכתי/תורני09:00

מנחה: הרב גבריאל כהן יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף
הרה"ג יוסף אפרתי שליט"א ראש בית מדרש גבוה להלכה בהתיישבות החקלאית | הרה"ג הרב ארי סמג'א שליט"א רבה של רמת שלמה וראש בית מדרש 'הלכות 
להליכות עולם' | הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א ראש כולל זיו התורה ורב שכונת רמת שרת רמת דניה והולילנד | הרב יעקב סיני שליט"א מזכיר ועדה הרוחנית 

של מג'י– מרכז גני ילדים 

מושב ראשון- תחום קהילה09:45    

מושב שני- תחום בריאות10:30

                      

הפסקה  11:15
מושב שלישי- תחום החנוך11:45

אולם א': בית יעודי –יהודי האתגרים והדילמות בהקמת בית מיוחד
מנחה גב' מלכי רכניצר מנהלת מערך הדיור אוהל שרה הצגת התוכנית "בלב אחד" | גב' אורית מתן אמא של מתן

מתן ולילך מאור זוג מאושר שנישא לפני כחצי שנה

אולם ב': מחדרי הטיפול אל חדרי הלב. הטיפול בילד המורכב הטריאדה : הורי, מטפל וילד.
ד"ר אודיה בנט בק מנהלת רפואית המערך לנרולוגיה והתפתחות הילד מחוז ירושלים קופת חולים מאוחדת

גב' שולי כלאב קלינאית תקשורת התפתחותית מחוזית | גב' סמדר סבן מרפא בעיסוק נתפתחותית מחוזית | 
גב' יעל פלדמן עו"ס התפתחותית מחוזית     

אולם ג': המורכבות שבשילוב קהילתי מיטבי לילד 
חרדי עם קשיים לימודיים ורגשיים האומנם ? 

הרב שמעון רווח מנהל ומסייד מוסדות אהל אשר 

אולם א': משתקם, משפחה, קהילה,-מרחב מאפשר צמיחה
מר בני שוורץ-מנהל מוזיקאלי מרכז לאומניות המוזיקה האגף לבריאות הנפש "עזר מציון" | מר יאיר ברקו- עובד סוציאלי )msc( , מנהל מרכז יעוץ לבני משפחה 

האגף לבריאות הנפש "עזר מציון" | "הרכב צלילי הנפש" - עזר מציון שילוב כוחות בתהליך ההחלמה מחזון למציאות

אולם ב': מנגישים לקהילה "כולנו רקמה אנוישת אחת חיה" 
שותפות קהילתית עם אוכלוסיה מש"ה על רקע המדיניות 

המתפתחת בארץ ובעולם 
גב' רבקה קיסינג MA דוקטורנטית בבית הספר לעבודה 

סוציאלית מנהלת תחום מחקר והדרכה בעלה

אולם ג': "בריאות הנפש טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים כמסייע לשילוב 
בקהילה"

מנחה : הרב מיכאל נכטיילר מנכ"ל אגודה אחת, MA,  יו"ר 'איגוד המטפלים החרדי'
גב' מיכל אלטמן פסיכולוגית התפתחותית מחוזית קופת חולים מאוחדת

ד"ר פלורה מור אנליטיקאית ראש תחום אשלים בגו'ינט

אולם א': הפרעות קשב וריכוז מגמות וחידושים גישות רב מערכתיות
מנחה : הרב גבריאל כהן MA יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט מנהל המרכזים הפדגוגיים ומערך הייעוץ ברשת בני יוסף

Dhea Horizon ד"ר דוד אוחנה פסיכולוג מומחה לתהליכי קבלת החלטות והתמכרויות מנכ"ל
מר חיים דיין עו"ס קליני MA קצין מבחן מעצרים בכיר לנוער משרד הרווחה מרצה ומטפל.

גב' אילנית פניאין מטפלת רגשית מג'י
ד"ר אודיה בנט בק מנהלת רפואית המערך לנרולוגיה והתפתחות הילד מחוז ירושלים קופת חולים מאוחדת

אולם ב': פתחיה : שילוב ילדים – תפקודים ניהוליים.
מנחה : גב' שורי למברגר-בעלת תואר MA   מפקחת גני פתחיה

גב' עדי יקוטיאל פסיכולוגית חינוכית התפתחותית – השיטה 
האיחודית של גני פתחיה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים 

בכיתות הרגילות
גב' תמי ליוש  BOT MSC מרפאה בעיסוק לילידם ונוער – 

תפקויים ניהוליים אצל ילדי גן חובה מהלכה למעשה

אולם ג': מצוינות בחינוך –אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים במסגרות רגילות "האתגר"
הרב ישי יזדי סמנכ"ל פדגוגי 'רשת בני יוסף' – התרומה המשמעותית של הילד עם הצרכים 

המיוחדים למצויינות בית ספרית.
הרב שמואל טלר יועץ חינוכיM.A מנהל תוכניות הכשרה במכון אחי"ה  - בתוכניות ההכשרה 

למלמדים בחינוך המיוחד
הרב מרדכי בארי מנהל האגף החינוך אלעד, יועץ חיניכי MA – השתלבות החינוכית על פי דרכו        

מר אילן קוסמן M.A מנכ"ל 'שלבים', קרן וולפסון – התלמיד במרכז גישה פסיכו-חינוכית בתוך 
המערכת 

מר יוסף לינדר משגיח חינוכי בישיבת אוצר ירושלים – שיח סוד

ברוכים הבאים!
למאות הורים | אנשי מקצוע | ארגונים ומוסדות

שבחרו להיות שותפים לעתיד חינוך המיוחד

2 0 1 7 | ס  נ כ
6.2.2017 י' שבט  יום שני 
ירושלים פלזה  קראון  מלון  של  הכנסים  מרכז 

2 0 1 7  | ס  נ כ

הכנס השנתי לקידום מצוינות בחינוך, רווחה, שילוב ושיקום
של ילדים ובוגרים עם מוגבלויות בציבור החרדי / דתי

23/01/17 כ"ה טבת תשע"ז | מלון קראון פלאז'ה, ירושלים

יזמות, שיווק והפקה:
קבוצת "קו עיתונות דתית"
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מבית:

בס“ד 

יזמות שיווק והפקה 

יזמות ניהול והפקה :

לרישום ופרטים:

02-9410144
התערוכה פתוחה לאורך כל שעות הכנס

12:30

12:45

פאנל מרכזי: הממסד עם הפנים לחינוך המיוחד מנחה : איש התקשורת אבי מימרן13:00
שר הבריאות הרב יעקב ליצמן | שר הפנים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הרב אריה דרעי | סגן שר החינוך הרב מאיר פרוש 

סגן ראש עירית ירושלים הרב צביקה כהן | יו"ר קו עיתונות הרב חיים כהן | מנכ"ל מוסדות עלה הרב יהודה ממורשטיין 
מנכ"ל מוסדות פתחיה: הרב יצחק גולדקנופף | מנכ"ל מוסודת שיח סוד הרב שמעון לוי  | נציג אהל שרה הרב יהושע בוקסבאוים | מנכ"ל מרכז הגנים הרב גיל דוד

מנכ"ל רשת החינוך עץ הדעת הרב יעקב סגל | יו"ר עזר מציון הרב חנניה צ'ולק | מנכ"ל רשת בני יוסף הרב חיים ביטון |
מנכ"ל אהל אשר הרב שמעון רווח מנהל מחוז ירושלים קופת חולים מאוחדת מר טל שאול

ארוחת צהרים14:00
14:30When it’s ABC as well as Dr Rinat R. Green Founder Executive Director Kol Koreh סדנה אולם ב': סימולציה בדיסלקציה לדוברי אנגלית מבית שיח סוד - אבג

אולם א': בין מעורבות להתערבות הורים.
מנחה : גב' חיה לוי פעילה חברתית, אחות יועצת בתחום הבריאות לארגונים                      

פרופסור אריה אשדת MA , יועץ חינוכי, דוקטורנט לפסיכולוגיה מרכז אקדמי, התוכנית להכשרת מנחי הורים, מרכז י.נ.ר 
פורום ביננו בית"ר עילית

MA LLB .גב' רייזי קירשנשטיין , גני חינוך מיוחד חיוך בלב, מרכז חינוכי טיפולי אבחוני חיוך של"ו
גב' גיטה לויפר מנהלת המכון להנחיית הורים עירית בני ברק

גב' תחיה פוזן מנהלת מרכז מידע ויעוץ תחום צרכים מיוחדים "עזר מציון" ילד עם צרכים מיוחדים במעגל המשפחה
גב' סיגל בעדני רכזת פדגוגית חינוך מיוחד במג'י

אולם ב': מושב לדוברי אנגלית מבית שיח סוד
 Everything you wanted to know about special Ed in Israel but you
.afraid to ask
 Dr Michal Weil Developmental Pediatrician Chief Medical 
                         Consultant at Seeach Sod
                                                                                                                                             Doreen Winter, MSW | 
Dr. Leah Shaked, Ph.D Consultant to organizations in the field of special education

אולם ג': סולם, גישות יחודיות לטיפול בבעיות רגשיות - גני סולם
גב' שני בנדרלי רכזת מקצועית ומדריכת DIR" "בגני תקשורת סולם

-flour time זה לא רק פלורטיים "DIR" 
גב' אהובי רענן בעלת תוארMA בחנ"מ ממוחית להתפתחות רגשית בגיל הרך, מנהלת 

סניף גני סולם, מחברת הסדרה סיפורים מתוך הלב...
"ארגז הכלים שלי"-תוכנית לוויסות ריגשי בגיל הרך.

אולם ב': "רופאים לזכותך" -מיצוי זכויות רפואיות באמצעות רופאים.
רו"ח מיליק בא-גד -מנכ"ל "רופאים לזכותך"-הבטים כספיים ואדמניסטרטיבים 

בהגשת התביעה.
ד"ר מורל דוד-מומחה לרפואת המשפחה-מקומו של הרופא בתהליך הגשת 

התביעה.
                                                                                                                 

אולם ג': "ציפור קטנה צייצה לי סוד" הצגה טיפולית למניעת פגיעה וחינוך למוגנות 
– נועה אריאל

אומנות מעולם חינוך המיוחד, "מקהלת שיר מיוחד" מבית שיח סוד  17:15

מושב חמישי- תחום הורות ומשפחה

הפסקה

15:45

16:30

16:30

"צלילי הנפש" המרכז לאומנויות המוזיקה האגף לבריאות הנפש "עזר מציון", אולם א'
הפסקה

אולם א': השפעת הולדתו של ילד עם צרכים מיוחדים במעגל הזוגיות והמשפחה       
פרופסור אריה אשדת MA , יועץ חינוכי, דוקטורנט לפסיכולוגיה מרכז אקדמי, התוכנית להכשרת מנחי הורים, מרכז י.נ.ר

אולם ב': שמע קולנו, קול החכמ"ה  ח-ינוך  טכנולוג'יה מדע הלכה חידושים בתחום 
השמיעה

ירידות קלות וחד צידיות דר' ריקי קפלן-נאמן ראש המכונים האודיולוגיים שמע קולנו, 
ביה"ח שיבא,  אונברסיטת תל אביב.

הוא שומע תקין, אבל שואל "מה" ולא מבין, אין לו הפרעת קשב  אבל הוא מתנהג כך .כל 
התשובות 

A.P.D. לקות בעיבוד שמיעה מרכזי ד"ר מרים גאל דור- קלינאית בכירה ביה"ח הדסה 
עין כרם.  

כיתות אקוסטיות לתלמידים עם ירידה בשמיעה  הנגשת מוסדות חינוך אנבל בנסון 
קלינאית מורשית הנגשה - שמע קולנו 

מנחה - רבקה מאיר - M.A.  קלינאית מנחה "שמע קולנו" . למידה שמיעתית והנחיה  

אולם ג': תעסוקה - תעסוקת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים
ד"ר זאב פרידמן מנכ"ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות הקרן לטיפול 

בחסויים – עיר מקדמת תעסוקה בקרב אוכלוסיה עם מוגבלויות. 
הרב אבינועם הרוש רכז תחום חרדים ליווי ואימון תעסוקתי ועסקי 
"יוזמה דרך הלב" – אל תגידו יום יבוא תביאו את היום יזמות עסקית 

לבעלי מוגבליות                      
גב' מירם לוסטיג BA  בחינוך מיוחד, מנהלת מע"ש לב רבקה שע"י אהל 

שרה
מר שייקה סיני מנהל "תוכנית חנוך"  ג'וינט ישראל מגזר חרדי – הכוון 

תעסוקתי לאוכלוסיה עם צרכים מיוחדים
הרב כהן צבי מנהל מסגרת ר.ש.ת רצף שרותי תעסוקה שיח סוד.

מושב רביעי- תחום רווחה 15:00

ירושלים מארחת את כנס "המיוחד"

לשמוע הכל    לדעת הכל    להצליח בכל
ירושלים   אשדוד   בית שמש    מודיעין עילית   ביתר   נתיבות

מיצוי זכויות רפואיות

ir@shtilim.org :גוטליב 8 בני ברק | טל: 03-6148200 | פקס: 03-5782703 | דוא"ל

ע"ר: 580503167

בתי ספר
לבנים

שתילים
ירושלים

לב טהור
ירושלים

ת״ת דרכי התורה
ירושלים

שתילים
בני ברק

בי״ס על יסודי
אוהליך
בני ברק

ישיבות

שבילי התורה
ירושלים

נתיבות הלימוד
ירושלים

תורת יחיאל
ירושלים

בתי ספר
לבנות

מיתרים
פתח תקוה

פנימיות לבנות

בית שתילים
פתח תקווה

גנים

שתילים
ירושלים

גני שפה
ירושלים

מועדוניות רווחה

צהרונים

                                                                                                 Dr Rinat R.Green Kol Koreh
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ספרי קודש או שעון?!
יהודי בעירו של הרמ"א בקרקוב, סבל ממחלת ריאות 
חמורה. הוא ביקש ברכה מהרמ"א והגאון ייעץ לו לעלות 
לארץ ולגור בצפת. הוא עלה ארצה ובאמת חי עוד כמה 
שנים. לתומו חשב כי הרמ"א התכוון לכך, שהאוויר הזך 
של צפת ירפא אותו, אך כאשר פגש שוב את הרמ"א, שמע 

ממנו הסבר מפעים:
המחלה שהופיעה אצלך, יכולה להופיע גם אצל בעלי 
חיים, ויש מחלוקת ביני ובין הבית יוסף, כמה זמן יכולה 
בהמה לחיות עם מחלה כזו. )במידה שאינה יכולה לחיות 
פוסק  אני  "טריפה"(.  נחשבת  היא  שלמה,  שנה  עמה 
לחומרה, שהיא אינה יכולה לחיות עמה שנה ואילו הבית 
דאתרא  המרא  אני  בעיר,  אצלי  גרת  עוד  כל  מקל.  יוסף 
לחיות  יכולת  לא  ולכן  כדעתי.  הוא  בשמים,  הדין  ופסק 
צפת,  בעיר  ובייחוד  ישראל  בארץ  משנה.  יותר  במצבך 
המרא דאתרא הוא מרן הבית יוסף, ולכן ייעצתי לך לנסוע 

לשם, כדי לקבוע לגביך את הכרעת הבית יוסף...
הסיפור המפעים הזה יש בו כדי לתת הסבר על תמיהה 
המצווה  מהי  שואלים,  מהמפרשים  שרבים  מפורסמת 
שמות  לאנושות.  להעניק  הקב"ה  בוחר  אותה  הראשונה 
ואל אהרן בארץ מצרים לאמור:  ה' אל משה  ויאמר  יב: 
החודש הזה לכם ראש חודשים.  ומוסבר בספר המצוות 
לרמב"ם, עשה קנג: ציוונו יתברך לקדש חדשים ולחשב 

חדשים ושנים.
מצווה ליצור לוח שנה יהודי ייחודי המבוסס על מולד 
הירח. ואנו תוהים ותמהים: מה יש במצווה הזו? איך הפך 
עניין טכני-מתמטי כקביעת לוח שנה, למצווה הראשונה 
אותה  שהופכת  בה  יש  עמוקה  משמעות  איזו  בתורה? 

לפתיחה ומבוא אל הקשר הנשגב בין האלוקים והאדם? 
האמונה  הייתה  הראשונה  המצווה  אילו  להבין  אפשר 
האמונה  את  המבטאת  השבת  שביתת  אולי  או  באלוקים 
בבריאה או מצוות מילה או פריה ורביה וכיוצא באלו, אך 

כיצד מצווה צדדית לכאורה קיבלה את מעמד הבכורה?
ההסבר הוא )על רגל אחת(, שמשה העביר לישראל שתי 
תורות: אחת בכתב ואחת בעל פה. בכתב הוא העביר רק 
את ראשי הפרקים ובעל פה, הוא העביר להם את פירוט 
הדינים וההלכות של המצווה. הפרשנות וההסברים הללו 

עברו בעל פה מדור לדור והם מכונים תושב"ע.
קידוש  שמצוות  הסיבה  שזאת  עזרא,  האבן  כאן  אומר 
באופן  מעבירה  היא  בתורה.  הראשונה  היא  החודש 
עוצמתי את ההוכחה המוחלטת לקיומה של התושבע"פ 

ולהעברת המסורת מדור לדור. 
אם נקרא את פסוק "החודש" כשלעצמו, ללא הפרשנות 
של חז"ל, אי אפשר להבין אף מילה אחת ממנו. א. "החודש 
הזה ראש חודשים" - באיזה חודש בכלל מדובר? ב. מה 
חודש?  ראש  את  חוגגים  איך  ג.  "חודש"?  תיבת  פירוש 
כל  כותבת  התורה  ועוד,  הלבנה?  מולד  את  מזהים  איך 
כך מעט מילים במצווה הזו, שמוכרחים לומר כי הייתה 
אף  אחרת,  פה.  בעל  הסברים  'חוברת' של  לכך  מצורפת 

מחוקק אחראי בעולם, לא היה מגיש חוק כל כך סתום.
המצווה הראשונה בתורה, מעניקה עם ראשית הלימוד 
את הכלל החשוב ביותר: חפשו את ההוראות המצורפות. 
למצוא  ועלינו  פה  בעל  פרשנות  בתוספת  ניתנה  התורה 

אותה אצל גדולי החכמים.

  

גודל  את  מגלה  הזו  המצווה  החסידות:  של  בשפתה 

חכמי  ובידי  ישראל  לעם  שניתנה  הרוחנית  העוצמה 
ישראל. המצווה הזו מלמדת יותר מכל את הכוחות שניתנו 

לחכמינו, להשפיע על ההתנהלות הטבעית והרוחנית.
יתגלה  ומועד, פירושה קביעת הימים בהם  קביעת חג 
הכיפורים  שיום  למשל,  קובעים,  כאשר  בעולם.  הקב"ה 
קובעים  שאנו  הוא,  הדברים  פירוש  רביעי,  ביום  יחול 
עולם.  באי  את  וידון  דין  כסא  על  יישב  מתי  לקב"ה! 
נמצא שהדבר הראשון שעושה התורה מיד בתחילת מתן 
אלו  אלוקים,  של  השותפים  על  להכריז  הוא  המצוות, 

שמעצבים איתו יחד את השראת השכינה בעולם.
מושלם  דימוי  עם  זאת  שמתאר  חשוב,  מדרש  הנה 
מלאכי  אמרו  טו,ב(:  רבה  )שמות  נפלאות  ובמילים 
השרת לפני הקב"ה: ריבון העולם, אימתי אתה עושה את 
המועדות? אמר להם: אני ואתם נסכים על מה שישראל 
גומרים ומעברים את השנה. שנאמר אלה מועדי ה' מקראי 
קודש אשר תקראו אתם במועדם. אמר הקב"ה לישראל: 
אבל  למועדים",  ירח  "עשה  שנאמר:  בידי,  היה  לשעבר 

מכאן ואילך הרי מסורה בידכם.
ממש כסיפור הרמ"א בו פתחנו הנותן משמעות אדירה 

לפסק ההלכה של גדול בישראל.

  

קנדה  ממשלת  של  בסנאט  חבר  היה  גראפסטיין  ג'רי 
וכיהן  ארוכה  לכהונה  זכה  הוא  אונטריו.  מחוז  מטעם 
הוא  בספרו  שנה.  וחמש  מעשרים  יותר  במשך  כסנטור 
כותב על פגישה קצרה ששינתה את כל חייו, הוא מתאר 
על  על הרהורים  וסיפר  ביחידות אצל הרבי  ביקר  שפעם 
סיכום חייו, יש לו ספקות ולבטים לגבי עצמו. הוא כבר 
תוהה מה הספיק לעשות בחייו ואיזה מורשת הוא מותיר 

אחריו.
הרבי דפק על השולחן ושאל אם הוא יודע באיזה גיל 
בגיל  היה  זה  שלו?  המנהיגות  חיי  את  פתח  רבנו  משה 

שמונים! אחר כך משה ניהל את עם ישראל עוד ארבעים 
אמר  "אתה",  העולם.  פני  את  לנצח  ושינה  ארוכות  שנה 
לעשות  ויכול  הזה  לגיל  הגעת  לא  "עוד  לסנטור,  הרבי 

דברים גדולים"...
ובפשטות  עמוקה  בשיחה  הרבי  מסביר  זה  בסיס  על 
את  לקדש  היא  בתורה,  הראשונה  המצווה  מדוע  גמורה, 
החודש. שכן, הצעד הראשון בכל דבר מבחינה כרונולוגית 
הוא קידוש הזמן. ראשית, עלינו לקדש את הימים ולהפוך 
אותם לראש חודש, חגים ומועדים. ואחרי שמקדשים את 
הימים ומתייחסים בצורה אחרת אל הזמן, הדבר משפיע 

באופן מיידי על כל מעשינו כולם.
הוא  מצווה,  בו  ועושה  היום  את  מקדש  יהודי  כאשר 
אור  בו  ומאיר  היום  אותו  של  הלבוש  את  מזכך  בעצם 
נעלה. אברהם אבינו זכה להגיע לעולם הבא כשהוא "בא 
בימים". כלומר, הוא הביא איתו את כל לבושי הימים שלו 

כשהם מתוקנים ומזוככים ומילאו את ייעודם.
מתן  את  לפתוח  התורה  בוחרת  שאיתו  המסר  וזה 
נכונה  מוצא  נקודת  ליצור  עלינו  כל,  ראשית  המצוות: 
עלינו  החיים.  של  הבסיסית  המשמעות  את  ולהבין 
קריאה  הוא  רגע  שכל  ולהבין  אחרת  הזמן  אל  להתייחס 
מוכרחת  העשייה  הזו,  התפיסה  אחרי  חדשה.  למשימה 

להיראות אחרת.
כ"ק  ההילולא של  יום  יחול  יו"ד בשבט  ביום  השבוע 
האדמו"ר הריי"צ )רבי יוסף יצחק(, ויום קבלת הנשיאות 
האדמו"ר  שכשהיה  מסופר  מליובאויטש.  הרבי  ידי  על 
נהג  הוא  צעיר,  ילד  שניאורסון,  יצחק  יוסף  רבי  הקודם, 
להיבחן על משניות אצל אביו. האבא היה מעניק לו דמי 
כיס ביד רחבה והילד היה קונה עימם חפצים שונים. פעם 
איתו:  לקנות  והוא התלבט מה  כסף  סכום  הצטבר אצלו 

ספרי קודש או שעון כיס? 
הוא החליט בסופו של דבר, לקנות שעון. משום שאם 

ישים לב אל הזמן החולף, יבוא ללמוד פי כמה...

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

אריאל למברג

תמונה נדירה ביותר בה נראה הרבי מליובאויטש בצעירותו תומך בחותנו האדמו"ר הקודם



על פי הבטחתו
"כל מי שזקוק לישועה יתפלל על קברי ותפילתו תתקבל" 

עולים להר הזיתים
להילולת

הרש"ש הקדוש
שתתקיים ביום הסתלקותו
יום שני י' בשבט )06.02(

בהר הזיתים
בשעות 8:00-17:00

בשעה 16:00 עצרת תפילה מרכזית 
בהשתתפות רבנים, אדמורי"ם, מקובלים, 

תלמידי חכמים ורבבות אלפי ישראל שיעלו 
לתפילה בציון הקדוש

הסעות חינם יצאו
 מהשעה 8:00 בבוקר ועד 17:00 בערב
מרח' שמואל הנביא 79 )תחנת האבן ליד בהיכנ"ס סדיגורא( כל שעה עגולה

לפרטים: 052-3191902

מהכותלרק 3 דקותישועות וסגולותשעות של תפילות12

במקוםמלאהואבטחההכוונה
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חיים ולדר

הילדה המיוחדת שלי
.1

אברהם בן אברהם, או בשמו היותר ידוע 
נולד בתקופתו של הגאון  "הגרף פוטוצקי" 
הפולני- מהאיחוד  חלק  אז  שהייתה  בליטא,  מוילנא 
 - פוטוצקי  למשפחת  בן  פוטוצקי,  כוולנטין  ליטאי, 
משפחת אצולה פולנית עשירה ובעלת השפעה. בעת 
שהיה  מרזח  בית  פקד  בפריז,  באוניברסיטה  לימודיו 
ללימוד  פנוי  רגע  כל  מנצל  זקן שהיה  יהודי  בבעלות 
תורה ודרכו התוודע ליהדות ולערכיה הרוחניים וחש 
צורך להתחבר אליה. למרות האיסור בחוק הפולני על 
המרת דת מנצרות ליהדות, שהעונש על הפרתו באותו 
הזמן היה מוות, התגייר פוטוצקי, ומאז נקרא כמקובל 

לגבי גרי צדק "אברהם בן אברהם". 
לא  ולכן  מת,  שבנו  שוכנע  האב,  פוטוצקי  הגרף 
חיפש אחריו. לאחר גיורו באמסטרדם, עבר לווילנה, 
ולאחר מכן עבר להתגורר בעיירה לידא הסמוכה, על 
מנת להימנע ככל האפשר מעיניים בוחנות שיזהו אותו 
בזהותו הקודמת. כעבור פרק זמן הגיעה השמועה על 
קשריה  את  הפעילה  מצידה  והיא  למשפחתו,  גיורו 
ופתחה בחיפושים אחריו כדי להחזירו לחיק הנצרות.

עמו,  שהסתכסך  בעיירה  יהודי  של  הלשנה  עקב 
מיד  הודה  הוא  קשות.  ועונה  נחקר  אברהם,  נתפס 
המחילה,  למרות  בו  לחזור  הסכים  ולא  גר,  הינו  כי 
העושר והכבוד המובטח לו אם יכיר בדת הנוצרית. עד 
ניסו הכמרים  הרגעים האחרונים לפני עלייתו למוקד 
לשכנעו ללא הצלחה עד אשר בזעקת "שמע ישראל" 
הציע  מווילנא  הגאון  כי  מסופר,  הבוערת.  לאש  קפץ 
לו להצילו על ידי שמות קדושים, אך הוא סירב מתוך 

רצון לקדש שם שמיים.

.2
לפני מותו ניסו אנשים רבי השפעה בעולם הנוצרי 
אליו  הגיעו  שנואשו,  ולאחר  בו,  לחזור  אותו  לשכנע 
לו  ואמרו  שלו  ילדות  ידידי  שהיו  מראשיהם  שניים 
"אנחנו חוששים שכשתעלה למעלה אתה תנקום בנו 

על מה שעשינו לך".
רוצה  "אני  להם:  ואמר  חייך  הי"ד  פוטוצקי  הגרף 
להזכיר לכם משהו שבוודאי שכחתם. כשהיינו ילדים 
אני בניתי בחצר הטירה שלנו ארמון עשוי חול. במשך 
וחומות  מגדלים  בניתי  בחול,  פיסלתי  חודשיים, 
ופערתי חלונות, הצלחתי להגיע למבנה מרשים ביותר, 
אני  בעוד  לכולם  אותו  והראיתי  מאד  בו  התגאיתי 
ממשיך לבנות צריחים ואגפים חדשים. ויום אחד אתם 
עמלתי  עליו  במבנה  בעטתם  ופשוט  שניכם,  באתם, 
לערימה  הפך  הוא  שניות,  מספר  ובתוך  חודשיים 

מכוערת של חול.
אני מיררתי בבכי ורצתי לאבא שלי, הרוזן פוטוצקי, 
וסיפרתי לו מה קרה. הוא השתתף בצערי וניסה לנחם 
הורג  אתה  מתי  "אבא,  אותו  שאלתי  אני  אבל  אותי 

אותם?"
הוא  רציני  שאני  וכשהבין  עלי  הסתכל  שלי  אבא 

שאהרוג  מצפנה  לא  אתה  באמת,  "נו   - לצחוק  החל 
ואני  והלך,  חול"  של  ארמון  בגלל  שלך  החברים  את 
נותרתי כועס, והבטחתי לעצמי שכשאגדל ואבי ימות, 
אני ארש את מקומו והדבר הראשון שאעשה זה להרוג 

את שניכם...

.3
לפני  ועוד  והתבגרתי,  גדלתי  שנים,  כמה  "עברו 
שהפכתי ליהודי, הבנתי כמה טיפשי היה הכעס שלי, 
עונש חמור  כזה  היה מצידי לחשוב על  וכמה טיפשי 

למעשה שאז ראיתי בו פשע בל יכופר".
"כיהודי  ואמר:  לחבריו  פוטוצקי  הגרף  פנה  וכאן 
מאמין אני יודע שמעפר באתי ואל עפר אשוב, וכל חיינו 
בעולם הזה הם כאבק חולף, כמסדרון לפני הטרקלין. 
אז גם אם כעת יש בי כעס עליכם ועל רשעותכם, אני 
יודע שכשאבוא למעלה אראה את הכול אחרת, אבין 
שכמו שהרסתם את ארמון החול שלי, כך הרסתם את 
ה'עפר ואפר' שהייתי כבן אנוש. אני בטוח שאתבייש 
מתבייש  שאני  מכפי  יותר  עוד  זה,  את  להזכיר  בכלל 
להזכיר את ארמון החול חסר החשיבות שהרסתם אז".

.4
את הסיפור הזה סיפר לי החברותא שלי הרב אהרן 
היפה  שהסיפור  ידעתי  לספר,  כשסיים  ומיד  גודמן, 
שאני  ילדים  עבור  חזקה  כאמירה  לשמש  יכול  הזה, 
מצוקות  או  חברתיות  מבעיות  הסובלים  עימם,  נפגש 
כל  חזות  את  אלה  במצוקות  ורואים  ואחרות,  כאלה 

עולמם. 
האמת שזהו עניין של חינוך. ככל שילד מפונק יותר, 
הוא יישבר מדברים פעוטים יותר וגם יתקשה להתגבר 
על קשיים ומכשולים. ככל שילד יתרגל להתמודד כך 

הוא ישרוד קשיים שימתינו לו בהמשך הדרך.
שהוריו  ילד  למשל:  הוריהם.  אל  מביטים  ילדים 
ממקקים,  חרדה  יפתח  מקק,  בראותם  זעקות  ישמיעו 
לעומת זאת ילד שהוריו יתייחסו למקק בשלוות נפש, 

יפתח גם הוא עמידות מקקים.
או  כלכלי  משבר  כל  עם  בהתמודדות  הדבר  כך 
בריאותי: ילד שרואה את הוריו נשברים מול בעיותיהם 
ודאגותיהם, יהיה גם הוא פגיע ושביר לקשייו ובעיותיו 

הוא.

.5
את הסעיף הזה אני כותב בקושי מסוים, מפני שהוא 
אישי מדי. אך החשיבות שיש בו, גוברת על הכול, מה 

עוד שהדברים אינם בגדר סוד.
לפני שבע וחצי שנים, התבשרנו כי תיוולד לנו ילדה 

עם תסמונת דאון.
אודה ולא אבוש, פחדנו, ראינו מול עינינו את הרע 
וכעת  ומאושרת  חמה  משפחה  לנו  הייתה  ביותר. 
הרגשנו שהכול יכול להתמוטט, שלא נוכל לשרוד את 
ירחמו  יתביישו, שאנשים  הזו, שהילדים שלנו  המכה 
לאיש,  סיפרנו  לא  איתנו.  להשתדך  ירצו  שלא  עלינו, 

בחרדה  וחיכינו  ליבנו,  בתוך  הזו  הצרה  את  שמרנו 
לרגע שלא נוכל עוד להשאיר זאת אצלנו.

ילדינו  את  ושיתפנו  כוח,  קיבלנו  קרה,  וכשזה 
לבוא  ילד  מכל  מבקשים  שאנו  תוך  לקטן,  מהגדול 
שזה  שיחקנו  אנחנו  קטן,  היותר  לילד  ולספר  איתנו 
חייכנו  בנו,  בחר  שהקב"ה  מחמאה  ושזו  גמור  בסדר 
ועשינו קידוש גדול, אני לא יכול לומר שזה שיקף את 
המילים  אפילו  אך  העולם,  סוף  האמיתית.  תחושתנו 

הלא לגמרי אמיתיות הללו, נתנו לנו כוח.
שזה  הבנו  לפתע  חודש,  גג  ימים,  כמה  בתוך  אבל 
באמת לא נורא, כולם אהבו את רחלי הקטנה ואפילו 
התגאו בה, ומהר מאד, לא תאמינו, היא הפכה לאור 

של הבית, שהיה מואר גם לפני כן.
החום  את  להפיץ  החלה  היא  רחלי,  שגדלה  ככל 
וצחוק  שמחה  של  טונות  סיפק  שלה  הגדול  והלב 
והשתובבות והמון המון אהבה הדדית שקיבלנו. כמה 

שפחדנו - ככה קיבלנו פיצוי.
היו  רעות,  שתהיינה  שחשבנו  הללו,  השנים  שבע 
שבע שנים טובות, במהלכן חיתנו ארבעה מילדינו עם 
תמונות  להראות  הקפידו  ילדינו  מצוינות.  משפחות 
שלהם עם רחלי הקטנה כבר מהפגישה הראשונה או 
השנייה. זו הייתה החלטה שלהם. מעין גאוות יחידה. 
ורחלי  לנו,  סירבה  לא  משפחה  אף  פלא,  זה  וראה 

הקטנה הייתה ונותרה גאוות המשפחה.
את הדברים רשמתי כסיפור בספרי "ילדים מספרים 

על עצמם 7" תחת השם "תיסמותק".     

.6
כיום  כן,  מלבד המסר הגדול לכל משפחה שזוכה, 
אני יכול לומר את זה בפה מלא, זוכה, בילד או ילדה 
וקושי  צרה  לכל  המסר  את  להשאיל  ניתן  מיוחדים, 

בחיינו.
סיפור  את  וספרו  עצמכם,  עם  דקות  חמש  קחו 
חייכם, בודדו את סיפור קשייכם, את מה שחשתם אז, 
כשהדברים היו מול עיניכם - וכיצד אתם מסתכלים על 

זה היום.
של  בסופו  הסתדרו  שדברים  תגלו  המקרים  ברוב 
דבר, ובכל מקרה, הצרות לא הרגו אותנו או הרסו את 
חיינו כפי שפחדנו. מה שראינו פעם כ"הרס מוחלט", 
שחשבנו  ומה  חול",  של  כ"ארמון  היום  מתברר 

שימוטט אותנו דווקא חישל וחיזק אותנו. 
החוכמה לראות את הדברים בראי של תקופה, לא 
צמוד  כיסוי  לשים  בין  ההבדל  כמו  זה  הכול.  כחזות 
זה  כדגל.  כיסוי  באותו  לנופף בשמחה,  לבין  לעיניים 

אותו בד, אך מנקודת הסתכלות רחוקה יותר.

.7
שזה  )וראיתי  פעם  לי  אמר  שטיינמן  הגראי"ל  מרן 
גם הודפס בספר, שאמר לאחרים(: "אנשים שנשברים 
אף  יגמרו  לא  שאלה  בטוחים  שהם  בגלל  זה  מצרות, 
תפוגה.  זמן  יש  צרה  שלכל  היא  האמת  בעוד  פעם, 

ולפום צערא אגרה".
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כשהם יורדים

רוחנית,  מטלטלת,  חוויה  מעין  עברתי  שנים  כשמונה  לפני 
הגישה  את  מחדש  והתוותה  יומי  סדר  את  ששינתה  ערכית, 

החינוכית שלי כלפי הנוער בישראל.
זה היה לאחר ביקורי בלונדון, יחד עם רעי ואהובי, מורי ורבי 
'לב  ר' יעקב )בושי( בורנשטין מנהל  בשליחות הציבורית, הרב 
לאחים' ואיש החינוך הדגול והנערץ הרב משה זיבלד - המייסד 
מסגרות אלטרנטיביות בכל רחבי הארץ לנערים מתמודדים, שם 
התוודעתי לרשת חינוך מפוארת ויוקרתית המנגישה את היהדות 

בפני כל נער ונערה בפנים מאירות ומסבירות - יבנה קולג'.
יבנה קולג' הוא בית ספר יהודי שזכה בכל הפרסים הגדולים 
ונחשב בין בתי  יותר קולג' מבית ספר,  של אנגליה. הוא הרבה 

הספר הטובים בממלכה.
בסיורי במקום גיליתי מוסד על יסודי שאוכלוסייתו העיקרית 
אכן אינה נמנית על שומרי תורה ומצוות דווקא, אבל בית הספר 
מתפקד כבית ספר מסורתי לכל דבר, התלמידים מתפללים בכל 
בוקר, חובשים כיפה ולומדים על מורשת ישראל ויהדות ברמה 

גבוהה.
תלמידיו  של  הראשון  כשהמחזור  התפרסמה  קולג'  יבנה 
בהרפורדשיר קיבל את התוצאות הטובות ביותר בבחינות הסיום. 
דבר שגרם לקידוש שם שמים גדול בכל רחבי בריטניה. הביקור 

במקום העניק לי השראה גדולה לכל מפעלי החינוך.



על כל הרשת )שמונה כ20 בתי ספר באנגליה( מנצח יהודי עם 
חזון ענק ולב רחב, מר בנימין אליעזר )בנג'מין( פרל, המשמש 
הזה  היהודי  את  להעריך  שלא  אפשר  אי  קולג'.  יבנה  כנשיא 

והלהט היוקד בקרבו.
 לאחר הביקור בלונדון הגיע אלינו לסיור מר בנימין פרל וביקר 
במוסדות 'מדעים ויהדות' בחדרה ומשם נולד הרעיון של תיכון 
מדעים  רשת  ידי  שעל  'מיטב'  עם  בשת"פ  חדרה  באזור  יוקרתי 
ויהדות ושובו. ארך זמן עד שהתקדמנו למטרה אבל היום אפשר 
כבר לראות את פירות ההצלחה בגישה חדשה מקצועית ומלאת 

הישגים בכל הקשור לתלמידי ותלמידות התיכונים


נזכרתי בכל זה בעקבות מייל מרגש שהוא שיגר אליי השבוע 
עם תובנות על מאמרי הקודם בנושא ההתבוללות בעם ישראל. 

ואביא אותו בתרגום צמוד למקור.
"קראתי השבוע את המאמר המאוד מעניין שלך", הוא פותח 
ויורה נתונים: "בלונדון יש כיום 80,000 ישראלים, בלוס אנג'לס 
250,000, בניו יורק קרוב למיליון יהודים, וכך הלאה בכל רחבי 

תבל.
"מערכת החינוך הישראלית אינה מכינה אותם לכל הישרדות 
בגלות", הוא קובל. "העבודה צריכה להיעשות במערכת החינוך 

הישראלית ואין מקום טוב אחר ממנה.
"היום אנו בונים מוזיאונים עבור שואה שהתקיימה לפני כ-70 
שנה, בעוד 70 שנה מהיום נצטרך לבנות מוזיאונים חדשים לשש 

מיליון יהודים שהולכים ונעלמים בתוך 70 השנים החולפות.
"עכשיו יש לנו בתיכון אחד 1100 תלמידים עם בית ספר יסודי 
כך  על  לעמוד  צריכים  אנו  נוספים.  תלמידים   400 עבור  חדש 
ולהגשים את הפסוק אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' 

וישמע". מילים כדורבנות.
בארץ  התיכונים  בכל  הנושא  את  להעלות  החלטה  קיבלנו 
בדרכי  הנאמנים  קוראי  את  לשתף  אשמח  הקרובים.  בשבועות 

הפעולה בהצלת נפשות ישראל.



כך כשהולכים  מבית. אחר  בחינוך  הכול מתחיל  כי  ספק  אין 
ויורדים מהארץ, עם מה שהלכת - זה מה שיש בידך. בחור מבית 
טוב, מבית ספר טוב, שקיבל ערכי זהות יהודית בסיסית לא יוותר 

על המורשת. ההתבוללות רחוקה ממנו.
את  לחקות  מנסים  בישראל  אנחנו  אצלנו.  מתחילה  הבעיה 
אביב,  לתל  ומנהטן  פריז  את  הבאנו  המודרני.  והעולם  אירופה 
נערינו ובחורינו רואים כי השאיפה שלנו היא לחקות את המערב, 
בטכנולוגיה, בקדמה, והם גם שואפים להיות חלילה כמותם. ככל 

הגויים בית ישראל.
הפרשות האלו אותן אנו קוראים בשבועות אלו מכונות בשם 
'שובבי"ם'. גדולי המקובלים רמזו כי בזמן הזה בו אנו קוראים 
על שיעבוד אבותינו במצרים - זה הזמן בו יוכל כל אחד לצאת 
ממיצר נפשו ולזכות לגאולתו הפרטית יחד עם הגאולה הכללית.
השבוע  חל  פטירתו  שיום  אמת',  ה'שפת  מגור  האדמו"ר 
שבפרבר  קלווריא  בגורא  כבוד  ומנוחתו  בשבט  ה'  בתאריך 
וורשה, כותב בספרו כי "גלות מצרים היא שורש לכל הגלויות 

וגאולת מצרים היא שורש לכל הגאולות".
את  לראות  אדם  "חייב  כי  לברכה  זכרונם  חכמינו  קבעו  ואם 
אנו  בהם  אלו  הרי שבשבתות  ממצרים",  יצא  הוא  כאילו  עצמו 
קוראים בפרשות אלו, אנו יכולים שוב לצאת כל אחד מהמצרים 

הפרטי שלו, כי "הקריאה מעוררת הזמן".
וכל כך למה? מבארים גדולי המוסר, כי היום כשאין לנו בית 
המקדש וירושלים חרבה, התיקון שלנו הוא בתורה. "כל העוסק 
וכל  חטאת".  הקריב  "כאילו  חז"ל,  לנו  גילו  חטאת",  בתורת 

העוסק בפרשת מצרים כאילו יצא ממצרים.



כלפי מה הדברים אמורים?
בירמיה  ישראל על השלימות. על הפסוק  בני  במצרים שמרו 
מבארים  תמרורים",  לך  שימי  ציונים,  לך  "הציבי  כ(  )לא, 
לשונם  שמם,  שינו  שלא  במצרים,  מצוינים  ישראל  שהיו  חז"ל 
כיום  שגם  הרי  הגלויות,  כל  שורש  היא  מצרים  ואם  ומלבושם. 
יש לעמוד על כך ולשמר את האחיזה היהודית בין העמים ובין 

גלויות.
כמה כואב להיווכח שוב ושוב, כי אותם יהודים המתגוררים 
התורה,  ערכי  ולהטמעת  ליהדות  ענקית  לחשיפה  זוכים  בחו"ל 
הממלכתית  המערכת  ומתלמידי  ישראל  ארץ  מבני  יותר  הרבה 

בארץ.
להינשא  מהארץ  שיורד  יהודי  של  הסיכוי  ברורות:  ייאמר 
יליד  יהודי  של  מהסיכוי  יותר  גדול  נכר  אל  לבת  ליצלן  רחמנא 
מכור  מביתם,  מישראל,   – יורדים  כשהם  להתבולל.  המדינה 

מחצבתם – הם יורדים עד לתהום, כהגדרת חז"ל.
כמו  והוראה  חינוך  אנשי  אנחנו,  להסכים.  לנו  אסור  זה  ועם 
גם אישי ציבור ועסקנים, חייבים לשנס מותניים ולהגביר מנות 
של 'אידישקייט' ברחבי הארץ. להטמיע יותר ויותר את הגאווה 
הישראלית, הגאווה היהודית, שהיא היא תשמור על בנינו וילדינו 

לאורך כל הגלויות.
וכאמור זה יקרה, ובשם השם נעשה ונצליח.



שבת שלום ומבורך

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il :לתגובות

סיכוייו של נער ישראלי שירד ללונדון או לניו יורק להתבולל, גבוהים עשרות מונים מסיכוייו של 
נער יהודי מקומי
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המפלגה שבחרה ברע
"כי אני הכבדתי את ליבו" )י'.א'(

הקדושה  תורתנו  מתארת  אלו  בפרשיות 
והצורה  פרעה,  של  ומכותיו  צרותיו  את 
הוא  ימים,  באותם  הקב"ה  אותו  ניהל  כיצד 
נקלע לקשיים, עושה תשובה ומתחרט, בא אל ה"רב" 
משה רבנו ומתוודה, ומבקש להתפלל עבורו, "חטאתי 
הפעם, ה' הצדיק ואני ואמי הרשעים", ומבקש ממנו 

להתפלל עבורו.
ועלינו  כולנו,  את  לתאר  היכולה  תמונה  היא  זו 

להתבונן בה היטב.
מדוע  שואל,  ה"ג(  פ"ו  תשובה  )הלכות  הרמב"ם 
אמר הקב"ה למשה ללכת לפרעה ולבקש ממנו לשלוח 
את עמ"י, הרי  הקב"ה ידע שפרעה לא ישלח? תירץ 
הרמב"ם, "ואולם בעבור זאת העמדתיך, להודיע לבאי 
יכול  אינו  לחוטא  תשובה  הקב"ה  שכשמונע  עולם 
ברצונו"  בתחילה  שעשה  ברשעו  ימות  אלא  לשוב, 
"להודיע  אלינו,  אלא  לפרעה  הייתה  לא  השליחות   -
לבאי עולם", שזהו מצב שהאדם עלול להיקלע אליו, 

ועליו לדעת וללמוד כיצד לנהוג במצב כזה.
אדם  זו המתארת  ללמוד פרשה  אפוא,  כמה חשוב 
שעשה תשובה, התחרט, ושוב עשה תשובה והתחרט, 
ובאו עליו מכות, כי אפשר שהתשובה למצבים שאיננו 
פרעה  ומפרשת  כאן,  נמצאת  לפותרן  כיצד  יודעים 
לעשות  לא  מה  גם  ללמוד  ניתן  עליו  שבאו  והמכות 

במצבים כאלו.
מה  המתבקשת,  השאלה  על  נכתבו  רבים  תירוצים 
ליבו",  את  הכבדתי  "ואני  נאמר  הרי  מפרעה,  רוצים 
הרמב"ם בהלכות תשובה )פרקים ה-ו( מדבר על עניין 
הבחירה, שהוא יסוד כל התורה, כי אם אין בחירה, אין 
מקום לשכר ועונש, ובפרק ו' ה"א הוא כותב, "פסוקים 
רבים יש בתורה ובדברי הנביאים הנראין כסותרין עיקר 
זה ונכשלין בהם רוב האדם, ויעלה על דעתן שהקב"ה 
גוזר על האדם לעשות רעה או טובה, ושאין ליבו של 

האדם מסור לו להטותו לכל אשר ירצה".
של  התחשבנותו  את  באריכות  הרמב"ם  תירץ  ע"ז 
בורא עולם ודרכי הענשתו לאדם כפי חטאו, מאידך, 
ישנו חוטא, שתמנע ממנו הזכות לשוב וימות בחטאו, 
ישעיהו  כדברי  לחטוא  שהרבה  או  חטאו  לגודל 
הנביא "השמן לב העם הזה", וכה"א "ויהיו מלעיבים 
ומתעתעים  דבריו  את  ובוזים  האלוקים  במלאכי 
בנביאיו, עד עלות חמת ה' בעמו לאין מרפא", כלומר 
חטאו ברצונם והרבו לפשוע עד שנתחייבו למנוע מהן 

התשובה שהיא המרפא.
האדם  את  הקב"ה  שיעניש  הייתכן  קשה,  ולכאורה 
וימנע ממנו לשוב? האדם רוצה לעשות תשובה ואינו 
ולאו  אדם  כל  שאף  משמע  ומדבריו  הייתכן?,  יכול, 
יוכל  ולא  תשובה  לעשות  שירצה  ייתכן  פרעה,  דוקא 

לשוב.
מה היא הבחירה?, ישנה טעות נפוצה בהבנת מהות 
האם  הברירה  היא  שבחירה  לחשוב  נהוג  הבחירה, 
כשבהמה  אחר,  או  זה  מעשה  לעשות  לא  או  לעשות 
רואה משהו טעים בעיניה, אין לה בחירה, היא תאכל, 
האדם מאידך, נדרש לבדוק את כשרות המאכל, לדבר 
רגע מחייו, כמובן  או לא, הבחירה היא בכל  לשה"ר 
שלעשות או לא הוא יחסי,  שכן אם נכלא אדם בצינוק, 
היא  הבחירה  להישאר,  או  לצאת  אם  תחליט  ונאמר 
אינה בידיו, הוא כלוא, כך, שלעשות או לא זו עדיין 
הבחירה  הנוסף של  הבחירה המושלמת, החלק  אינה 

ככל  לעשות  לאדם  נותן  שהקב"ה  הרמב"ם,  מגדיר 
שיחפוץ, להיות צדיק כמשה, או חלילה רשע כירבעם 

בן נבט.
כאשר האדם בוחר ברע עד היכן האדם יכול להחריב 
את עצמו חורבן רוחני, הרי תמיד  יש לו את האופציה 
שנקראת  תשובה, ודומה הוא למי שזורק עצמו לבור 
עמוק שבתחתיתו ניצב סולם, אך תמיד הוא יוכל לטפס 
יכבול את עצמו  ישנם מצבים שהאדם  בחזרה, אמנם 
באופן שלא יוכל לזוז, ושלא תהיה לו אפשרות לעשות 
תשובה, ולימדנו הרמב"ם, שפרעה, ע"י בחירתו ברע, 
גרם לעצמו שגם עשר המכות לא חוללו בו את השינוי, 

זהו יסוד בסיסי ביותר ביהדות המתרץ קושיות רבות.
דוגמה לבחירה היא, נטילת הלוואה בריבית שככל 
כיפור  יום  מגיע  והולכת,  התופחת  היא  הזמן  שחולף 
ואין לו כסף להחזיר, גם אם בשעת תפילת נעילה יעשה 
האדם תשובה עילאית לא יעזור לו  תשובה עד שלא 
שאינם  משקולות  בביתו  שיחזיק  או  חובו,,  את  יפרע 
תופחות  הללו  העבירות  ורגע  רגע  שכל  מאוזנים, 
את  להרוס  יכול  שהאדם  פירושה  בחירה,  והולכות, 

עצמו עד הסוף, באופן שלא יוכל לעשות תשובה.   
מתייחס  לעיל  הנאמר  שכל  לדעת  עלינו  אמנם, 
שונה  הדבר  מאהבה  בתשובה  אך  מיראה,  לתשובה 
לחלוטין, גדולי המוסר לדורותיהם הסבירו את ההבדל 
העצום בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה, תשובה 
ברירה  מחוסר  זאת  עושה  שהאדם  פירושו  מיראה 
דרך  לו  שאין  עד  עולם  מבורא  עונשים  שמקבל  כגון 
אחרת, אך תשובה זו לא באה מכוחו או ממנו, משא"כ 
בתשובה מאהבה שלא ניתן להכריח אדם לאהוב ואם 
עושה זאת, זה בא ממנו בלבד, וכיון שתשובה מיראה 
מגיעה מבורא עולם ייתכן בהחלט מצב שבורא עולם 
ייקח זכות זו ממי שמרבה להרשיע, אך לשב מאהבה 
כיון שדבר זה בא מהאדם ולא מבורא עולם, לא ניתן 

לקחת זאת ממנו, כי זה נוגד את הבחירה.
באמת  שואפים  הציבור  אנשי  שככלל,  ספק  אין 
הציבור  צרכי  את  ולמקסם  תום  עד  ולמצות  לרצות 

ששלח אותם לתפקיד, יש פעמים שהדבר עולה בידם, 
וישנם פעמים שלא ניתן הדבר כתוצאה ממצבים בהם 
נוצר מן "מאזן אימה" אם זה ממשקעי העבר, ואם זה 
ממציאות פוליטית הקיימת כתוצאה מבחירות במישור 
הארצי או המוניציפלי בהן הם התמודדו ולא בהכרח 
הדברים  מטבע  בידם,  תאוותם  חצי  עם  מהן  יצאו 
נוצרים כעסים או תסכול עמוק, ותחת עריכת חשבון 
נפש אמיתי מה הן הסיבות שבעטיין הציבור הדיר את 
רגליו מהן, ובמקום לבדוק היכן הם טעו, ומה עליהם 
לשפר בעתיד כדי לא לחזור על טעויות העבר, בוחרים 
נפשי"  "תמות  בבחינת  ביריב  מלחמה  לקדש  הם 
ברזל  לכדור  המחוברת  לשלשלת  עצמם  הם  כובלים 

וקופצים למים שאין להם סוף.
דוגמה לכך היא התופעה האומללה הזו של מפלגה 
לבין  בינה  וכיום הקשר  פעם מפלגת שלטון  שהייתה 
מפלגת האם הוא אפילו לא מקרי והולכת היא מדחי 
אל דחי, ובמקום שיאזרו חלציים אם חפצי חיים הם, 
בהבנת  יעמיקו  השלטון,  מפלגת  עם  ידיים  ישלבו 
ליבו,  על  לדבר  העם,  רובו של  לפחות  או  העם  צרכי 
ולחתור באמת לפתרונות יצירתיים ואמינים כדי לזכות 
החוזים/ החרטומים,  של  באמונם  ולא  באמונו  שוב 

בריחות "משקרים"  אותם  הוזים בכוכבים המבשמים 
פעם אחר פעם, לא משם תצמח ישועתם, הירי בתוך 
הנגמ"ש, קרבות הסכינאות הידועים לשמצה, והניסיון  
לא  מכהן  ממשלה  בראש  רפש  להטיל  פוסק  הבלתי 
רק שלא יקרבו אותם למטרתם הנכספת, נהפוך הוא, 

הציבור יתרחק מהם יותר ויותר. 
ולסנוט  להאשים  להמשיך  ראשיה  יכולים  אכן, 
באחרים עד אין סוף, כל זמן שלא תהיה שם התפכחות 
אמיתית וחשבון נפש נוקב , למעשה הם ימשיכו ללכת 
כעיוורים באפילה ומנפילה לנפילה, לאבד במו ידיהם 
את זכות הבחירה עד כדי כבילת ידיים כוללת והרסנית, 

שגם תשובה מאהבה לא תועיל במצבים אלו.
בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

צוריאל קריספל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

מפלגה סכינאית, הרצוג. צילום: יונתן זינדל, פלאש 90



ואירועי בוטיק כנסים 
מצדה

M
אתם מוזמנים להעניק לעצמכם רגעים שלא יישכחו 

וליהנות מאירוע באווירה בוטיקית עם סטייל חדש ומפתיע!

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

מהדרין קונקורד
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מצדה 9 בני ברק

M

אירוע שמותיר זכרונות קסומים
מצדה
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לשחרר את אולמרט

עורכי דינו של רוה״מ לשעבר, האסיר אהוד אולמרט, פנו 
ריבלין.  רובי  המדינה  נשיא  ידי  על  לחנינה  בבקשה  בשמו 
בשני  המצטבר,  עונשו  ממחצית  יותר  ריצה  כבר  אולמרט 
כתבי האישום בפרשות טלנסקי והולילנד בהן הורשע. אהוד 
אולמרט הוא אסיר כלוא כ18 חודש מתוך 26 חודש שנגזרו 
פי המקובל  על  זכאי  והינו  חופף,  ולא  באופן מצטבר  עליו 

להגיש בקשת חנינה.  
ללא  המחייבים,  הכללים  לפי  ונומקה  הוגשה  הבקשה 
קיצורי דרך וקשרים. תחילה הוגשה בקשה להמלצת משרד 
המשפטים, שבמידה ותינתן, תועבר להחלטתו וחוות דעתו 

של כבוד הנשיא, שלו הסמכות החוקית לחנון. 
שבעקבותיה,  הנשיא  והחלטת  המשפטים  משרד  המלצת 
אינם על פי כללים מחייבים. אין הנחיות ו-או דרכי פעולה 
כללים  מספר  התבססו  השנים  במהלך  זאת,  עם  קבועים, 
מנחים המהווים תקדים וקריאת כיוון. אהוד אולמרט עומד 
בכל הקריטריונים הקיימים, למרות שפורמלית אינם בנמצא. 
לא  ונימוקיה  פרטיה  הבקשה,  על  יבשה  לא  עוד  הדיו 
ומכינים  הסכינים  את  משחיזים  כבר  העט  וזרזירי  נחשפו, 
את המקלדות ל״שצף קצף״ הקבוע והמוכר. נגד, הכול נגד, 
לשפוט  תמיד  לרחם.  ולא  לחנון  לא  מחיר,  בכל  להרשיע 
ההר״.  את  הדין  ״יקוב  ויותר.  הדין  חומרת  בכל  לחומרה, 
לא לחפש  והשלילי!  רק את המכוער  רק את הרע!  לראות 
ואולי  אמיתית,  חרטה  המוכיחות  נסיבות  שבדיעבד,  צידוק 

ענישה אלטרנטיבית וחליפית. 
ב'הפוך על הפוך', אהוד-אולמרט הולך לסבול מ'מבחן-
הוזהרת.  ראה  ומיוחסים.  לאשכנזים  רק  הנעשה  בוזגלו' 
את  ש'יכבסו'  הדוקרניות  המילים  והגיגי  הרפש  קיתונות 
קלונך, סיכוייך, מעמדך, אישיותך, חיי הקרובים לך, יועלו 
את  שווה  שזה  בטוח  לא  ולחדשות.  לכותרות  מאד  בקרוב 

המחיר.  
משהו לא טוב קורה לנו, לעיתונאים, לאנשי הפרקליטות 
רעה  רוח  עצמם.  ופוסקים מטעם  הדיינים  הקרנות  וליושבי 
חלולה,  צדקנות  טהרנות,  צייקנות,  רוע,  בחללנו,  מנשבת 

מדריכים ומנחים את תגובותינו. 
אבדה חמלה מן הארץ. פסו הרחמים, אין לחסדים. הביטוי 
ואינו.  נעלם  לדגל  שהיה  הדין״  משורת  ״לפנים  היהודי 
כשחז״ל אמרו: ״לא חרבה ירושלים אלא, על שדנו בה דין-
חיים,  תורת  זוהי  מילים.  משחק  ולא  מליצה  לא  זו  תורה״. 
מסר, הנחיה, הוראה לדורות. האם אנו מיישמים? האם היא 

מאירה את דרכנו? 
היבש  הדין  שורת  פי  על  ומוחלט  נידון  נחתך,  הכול 
בעצם  התחשבות  חסד,  רחמים,  של  היבט  אין  וההחלטי. 
לבירא  רמה  מאגרא  הירידה  בגין  האוטומטית  הענישה 
עמיקתא, המכלה נפש ומשברת עצם. עוצמת ההשפעה על 
כשכך  בהתאמה.  שנענשת  המורחבת  והמשפחה  הקרובים 
והעונש  הדין  לגזר  היחידות  אלו אמות המידה  הדין,  נחרץ 

המתבקש, גם ״ירושלים משוש כל הארץ״, נחרבת. 
המאסר  ההרשעה,  עצם  ואחרים,  אולמרט'  ל'אהוד 
הינם  והרחוק,  הקרוב  האישי  העתיד  לגבי  ותוצאותיהם 
פסגת ושיא העונש והקלון. שלא לדבר על ההיזק הכספי של 
שלא  הזכויות  הקשורות,  ההטבות  הפנסיה,  והפסד  שלילת 

יוחזרו ובצדק! עלות ניהול המשפט והערעור.
חופש.  נטול  אסיר  של  לתת-מעמד  ממעמד-על,  הירידה 
הינה עונש רבתי ומרתיע בפני עצמו, שאינו שווה לכל נפש 
קצוב  לעוד מספר  יותר משלילת החירות  ו-או אדם. הרבה 
של חודשים, לאחר מאסר ממושך על חשבון משלם המיסים. 
למאסר מתרגלים, לבושה ולקלון, לא. האם אנו משקללים 
זאת כשאנו חורצים את הדין לאותם אנשים שנענשים יותר, 

מעצם השינוי במעמדם?  
שנפלו  לאסירים  הנפשי  שהשיקום  מלמדת,  ההיסטוריה 
ממרום עמדות שליטה וממשלה, לתהום הכלא, שבו חייהם 
ככולם  רובם  אפשרי.  בלתי  עד  קשה  ומפוקחים,  מנוהלים 
כבד  עונש  זה  גם  והכותרות.  הציבוריים  מהחיים  נעלמו 
בודדים שהקהילה  אותם  למעט  יאה.  וגם  ראוי  כך  מנשוא. 
במאסרם  ששילמו  ציון  כאסירי  בחדווה,  אותם  אימצה 
ושלילת חירותם עבור הציבור ששלח אותם. הם החריג - לא 

הכלל. 
בפוליטיקה  תקווה  ו-או  עתיד  אין  לאהוד-אולמרט 
הקיימת  הפוליטית  במפה  הכול.  ראתה  שכבר  הישראלית 
בין  כתורן  מתבלט  היה  אולמרט  בה,  הנוכחים  והאישים 
דרדסים. ביהירותו וחמדנותו אולמרט איבד את עולמו ואת 

הסיכוי לשינוי. 
ואהבה  שנאה  יחסי  האי-אפשר.  אמנות  זו  פוליטיקה 
חוברים יחד לנוכח כדאיות ואנוכיות. יצר ותאוות השלטון 
מאחדים שונאים לשעבר, ומפרידים בין בני ברית ואוהבים 
משכבר הימים. אהוד-ברק, שהוכרז והוכר כרוה״מ הפשלני 
ביותר, בעת כהונתו הקצרצרה כרוה״מ, חולם לחזור למרכז 
העשייה ואפילו להיבחר כרוה״מ. לא יאמן. אהוד ברק בונה 

על זכרונו הקצר של הציבור שמחפש משיחי שקר מתחלפים.
ראש הממשלה בנימין נתניהו שחתום על כישלון הבחירות 
לא  הליכוד,  של  בהיסטוריה  )לאהוד-ברק(  ביותר  הגדול 
נבהל ופרש כמו שמקובל בכל מדינה מתוקנת, נתניהו נאחז 

בקרנות המזבח, חזר ובגדול.
לאולמרט שהורשע בנטילת שוחד והפרת אמונים, אין צל 
צלו של סיכוי. הוא מודע ויודע ולא מתכוון לנסות. אולמרט 
משתחרר לתהום נשייה של שכחה ואלמוניות. גם זה סוג של 

עונש בשבילו. 
״העונש- אמת.  של  חסד  תהיה  הנשיא  ידי  על  ״חנינתו״ 

ראש  מהדהדת.  ההרתעה  אחוז,  ב150  הושלם  כעונש״ 
ותמרור  סימן  זהו  בכך.  מה  של  דבר  אינו  בכלא!  ממשלה 
אזהרה לכל נושא משרה. באם חלק מהעונש המתבקש הינו 
יצירת הרתעה, המטרה הושגה במלואה. הוכח שאין חסין, 

ואין חסינות. הכול שווים.
הפוך  בוזגלו  מבחן  רק  זאת?  לעשות  לא  כן  אם  למה 
עונשו  לרצות את שארית  אולמרט  יכול להשאיר את אהוד 
גם  נבחנת  חברה  והחמלה.  הרחמים  עת  הגיעה  תומו.  עד 

ביכולתה לסלוח ולהקל. 
בהם  להקל  שאין  החובות  לצד  אולמרט,  אהוד  לאסיר 
העירוני  האישי,  הציבורי,  במישור  גדולות  זכויות  ראש, 
והאנושי. אולמרט היה ראש ממשלה אמיץ, החלטי, מוצלח. 
הוא כשל ונכשל במישור האישי והצטיין במישור האנושי. 

לא חייבים למלא את סאת העונש עד תומה.
אנו צריכים להחזיר את התפארת לביטוי ״לפנים משורת 
רק  מחפשת  שלא  כחברה  תפארתנו  תהיה  כך  על  הדין״. 

לנקום אלא גם לחמול. קצת חמלה תמיד עזרה ונצרכת.   

עו"ד יצחק שיינפלד

ראש הממשלה לשעבר כבר נענש מספיק, גם ההרתעה הציבורית כבר הושגה, כעת, רק מבחן 
בוזגלו הפוך יכול למנוע מאולמרט את החנינה הנכספת

אולמרט עם עורכי דינו. צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90



ישראל  גדולי  ורבנן  מרנן  של  ובהכרעתם  בהנחייתם  ונבנה  הוקם  הצלה‘  ’איחוד   .1
טרום  בשלבי  ומהיר  מיידי  רפואי  חירום  מענה  לתת  מנת  על  ויבדלחט“א,  זצוק“ל 

פינוי לבית החולים.

מישראל,  ואלפים  מאות  להציל  הצלה‘  ’איחוד  זכה  הקמתו,  שמאז  חולק,  כל  אין   .2
לקיים עולמות מלאים ולהיות גורם מרכזי וראשוני במקרי חירום ובזירות אסון ל“ע, 

במסירות נפש של ממש ע“י אלפי המתנדבים הפועלים ללא כל תמורה. 

3. עם פריחתו של איחוד הצלה והיותו גורם דומיננטי במערך הרפואה הפועל ללא כל 
תשלום, החל ארגון מד“א להצר את צעדיו בכל דרך מחשש לפגיעה בבסיסו הכלכלי 
של מד“א: מד“א סירב להעביר קריאות חירום לכונני הארגון בשטח, בעוד כל שאר 
הדרכה  שירותי  להעניק  סירב  מד“א  לכך.  זכו   – שהוא  שם  בכל  ההצלה  מתנדבי 
רפואית לכל קבוצה / הכשרה שהגיעה דרך הארגון. מד“א סירב להכיר בהכשרתם 

הרפואית של אנשי הארגון.

אגף  הוקם  תלוי,  ובלתי  עצמאי  רפואית  הכשרה  מערך  בנינו  ובשתיקה,  בדממה   .4
ההדרכה המקצועי והוקמה וועדה רפואית שעל חבריה נמנים טובי הרופאים בתחום 
הרפואה הדחופה בישראל, נערכו עשרות אלפי השתלמויות וקורסים לקהל הרחב. 
רפואי  מערך  בס“ד  הקמנו  שקלים  מליוני  של  ענק  ובהשקעת  הציבור  בהירתמות 
מקצועי ומתקדם בכל קנה מידה. לא ביקשנו מאום משום גורם, למעט פרט אחד: 

מידע.

5. קריאות החירום הרפואית אינן רכוש פרטי של גורם כזה או אחר. הקריאה הינה 
שדר מצוקה קריטי של אותו פונה המתחנן לסיוע בהצלת בן משפחתו. לצערנו, יש 
מי שניכסו לעצמם את המידע כבעלות וכרכוש אישי והחליטו להדיר את מתנדבי 

הארגון ממידע רפואי קריטי. 

גם  להקים  נאלץ   – מידע  ללא  כי  והבהרנו  למד“א  פנינו  זו,  מסוכנת  הדרה  לנוכח 
מוקד חירום לקבלת קריאות, בכדי להעניק מענה בתוך 90 שניות עוד לפני הגעת 

צוות האמבולנס.

6. למרות הצעדים הדורסניים שנועד לשמר את היות מד“א שליט יחיד בתחום הצלת 
החיים, חתר איחוד הצלה בכל דרך – להידברות ולשיתוף פעולה מלא בין הארגונים, 

בכל מחיר.

למרות  למענה,  זוכים  לא  חירום  מקרי  אלפי  הייתה:  ממד“א  היחידה  בקשתנו   .7
שהייתו של איש רפואה קרוב, אנא העבירו מידע רפואי מלא למוקד איחוד הצלה, 

ונפעל בשת“פ מלא כולל עדכון מספר המוזנקים לקריאות.  

8. לאחר תקופה ממושכת של דיונים, הושג בחודש אדר תשע“ד הסכם בתיווכו של 
ידידינו ח“כ הרב יעקב ליצמן שר הבריאות, לפיו מד“א יעביר את קריאות החירום 
למוקד ’איחוד הצלה‘ ובתמורה לא יפרסם ’איחוד הצלה‘ על קיומו של מוקד 1221 

כמוקד עצמאי ופרטי. על ההסכם חתום מר אלי בין מנכ“ל מד“א.

מד“א  מהתל   (!) שנים  שלוש  במשך  זה,  לרגע  ועד  ההסכם  חתימת  רגע  מאז   .9
בדרכים שונות ומסרב להעביר מידע מציל חיים כפי שסוכם ונחתם, וזאת למרות 
שאנו מצידנו קיימנו את חלקנו בהסכם לפרטי פרטיו, כולל אי פרסום קיומו של 

המוקד.

שהוכח  (מה  הכוננים  של  מבצעית  הכשרה  רמת  אודות  הטיעון  זה  היה  לרגעים   .10
לאחר מכן כי דווקא הכשרתם הינה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר). לאחריהן נטען 
כי איננו גוף רשמי, שלל טענות קטנוניות שנדחו כולן עם הכרתו הרשמית של משרד 

הבריאות ב‘איחוד הצלה‘ כגוף רפואי טרום אשפוזי מוכר ורשמי בישראל.

המסכן  במידע  משחק  על  המזעזעות  והעדויות  בשטח  הקשה  התסיסה  למרות   .11
חיים, הונחינו ע“י נשיאות ההלכה לחשוק שפתיים ולנסות לעשות את הכל על מנת 

להגיע להסדר בדרכי שלום ולמנוע חילול שם שמים. 

לחתימה  חתרנו  מבית,  אדירים  קשיים  למרות  הובלנו  אותה  ארגונית  באחריות   .12
על הסכם כולל מול מד“א, לשילוב כוחות והזנקה משותפת שתתבצע על ידי מד“א. 

13. לפני כשנה, כינסנו את כלל ראשי הסניפים לישיבת חירום בה הודענו להם על 
הסיכום המתגבש, ולאחר דיון פנימי סוער ומתוח, הופיע מנכ“ל מד“א מר אלי בין, 

והציג את נכונותו לשילוב ידיים וחתירה להסכם כולל.

זאב  הרב  ידידנו  דאז  הארגון  יו“ר  הודיע  הבריאות,  שר  ובמעמד  הדיון  בסיכום   .14
קשש, על העברת טיוטת העקרונות לנשיאות ההלכה – הגוף היחידי המנחה ומכריע 

בכל פעולות הארגון בשליחות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט“א.

15. נשיאות ההלכה התכנסה לישיבות ארוכות וממושכות בנושא, ולאחר שהביאו את 
הדברים בפני מרנן ורבנן שליט“א הודיעו על מספר עקרונות יסוד לאישור ההסכם:

1. ענייני הצלת נפשות הינן מהחמורות שבחמורות, ומשכך, לא תתבצע הזנקה 
ומפוקח,  מודרך  אנושי  במוקד  אלא  וממוחשבים,  דיגטליים  באמצעים  רפואית 
הן בשבת והן בחול. זאת מלבד דעתם הברורה של מרן בעל השבט הלוי זיע“א 
ויבדלחט“א מרן הגאב“ד הגר“נ קרליץ שליט“א, כי בכל ענייני הלכה אין לסמוך 

על תוכנות וכלים טכנולוגיים, ובוודאי הדברים ברורים גם בזה.

להבנתו  בהתאם  דעת  שיקול  מחייבת  רפואי  חירום  למקרה  הכוננים  הזנקת   .2
הנצרך  חובש  או  פראמדיק  כרופא,  מי  ומומחיותו,  מתנדב  כל  של  ומומחיותו 
למקרה זה, וכפי המקובל גם בארגונים הפועלים לצד מד“א באמצעות מכשירי 

קשר ייעודיים. 

של מד“א הינה בניגוד  ’נאמן חיים‘  3. הזנקת מתנדבים באמצעות אפליקציית 
בטלפונים  שימוש  על  שליט“א  הדור  גדולי  כל  הכריזו  עליה  למלחמה  מוחלט 

חכמים, מלבד מה שהשימוש בה איננו מתאפשר בשל סעיף 1 ו-2.

אלישיב   הגרי“ש  רבינו  מרנן  ובראשם  ורבנן  מרנן  הזהירו  המיוחד  במכתבם   .4
הגראי“ל  הישיבה  ראש  מרן  ויבדלחט“א  זיע“א  הלוי  השבט  ובעל  זיע“א 
עצמאותו  את  לשמור  שליט“א  קרליץ  הגר“נ  הגאב“ד  ומרן  שליט“א  שטיינמן 
בהתנדבות  החמור  האיסור  לאור  ההתנדבות,  מערך  בכל  הצלה‘  ’איחוד  של 

בארגונים הפועלים בתערובת ושלא עפ“י כללי ההלכה.

16. החלטה זו הועברה באופן ישיר על ידי נשיאות ההלכה לראשי מערכת הבריאות.

של צוותי  לאחר בדיקה מקצועית, הועברה הסתייגות מקצועית ברורה  בנוסף,   .17
הרפואה בארגון, לפיה הזנקה רפואית חייבת להתבצע באופן אישי של אדם מול אדם 
באיתור איש רפואה הקרוב יותר (לא רק במיקום, אלא גם ביכולת מענה מיידי), בעוד 
שההישענות  כך,  על  הצבענו  בלבד.  מסייע  גורם  להיות  יכולים  דיגיטליים  אמצעים 
על אמצעים אלו הוכחה כארוכה ומורכבת הרבה יותר, מה שיביא לאיבוד זמן קריטי 

ולסיכון מיותר של חיי אדם.

18. מאז הודעה זו והבנת מד“א כי לא יתאפשר לנהל את אלפי מתנדבי ’איחוד הצלה‘ 
שהגיעו  המידע  רסיסי  ואף  הארגון,  מול  הטון  הוחרף  מד“א,  אפליקציית  באמצעות 

למוקד – נחסמו.

פעיל  כל  ולנדות  להעניש  דרך  בכל  מד“א  פועל  האחרונים  החודשים  לאורך   .19
בארגון שהעביר מידע מציל חיים לכונני ’איחוד הצלה‘, ובנוסף – דורש זיהוי ארוך 
להציל  הצלה‘  ’איחוד  מכונני  למנוע  מנת  על  וזאת  רפואי,  למקרה  הניגש  כונן  מכל 
חיים בכל דרך, בעוד אותם ’נאמני חיים‘ שחלקם בעלי הכשרה בסיסית וללא ציוד 

מציל חיים, מקבלים את המידע מיידית ללא כל שאלות. 

במקרים  גם  מידע  סירוב  של  מקרים  למאות  עדים  אנו  האחרונים  בחודשים   .20
לכדי  הגיע  והדבר  הכרה,  ואובדן  לב  כאירועי  מוחשית  היו בסכנה  אדם  חיי  בהם 
ונכונות  מידע,  העברת  על  ההסכם  לאחר   – כאמור  והכל  ממש,  של  נפשות  סכנת 
הארגון להגיע לכל הסדר שהוא למען חולי ישראל, למעט נושאי ההלכה והשימוש 

באפליקציה ככלי יחיד להזנקה במקרה של הצלת חיים.

21. לאור כל הנ“ל, ולאור פניות חוזרות ונשנות לאנשי מד“א שלא נענו, לא נותרה 
פי ההלכה  על  של מוקד 1221 הפועל  קיומו  לפרסם את  כל ברירה והורינו  בפנינו 
ומעביר מידע ברור ומיידי על כל פרטי המקרה גם למד“א, מה שלא קורה כמובן 

במקרה הפוך. 

22. בימים אלו אנו מצויים תחת מתקפה חסרת תקדים מצד מד“א בכלי התקשורת, 
אולם ההכרח בהצלת חיים חזק לדידינו יותר מהכל, ובהתאם לצורך זה נפעל, נעשה 

ונצליח בס“ד.

הליכותיו,  בכל  שמים  שם  המקדש  עוז  ידידינו  את  ולהעריך  להוקיר  המקום  זה   .23
ח“כ הרב יעקב ליצמן הי“ו שר הבריאות, הפועל בנושא ללא לאות ומקדיש כוחות 

ומאמצים אדירים למען הצלת החיים לכל אדם ובכל שעה. 

את העשייה למען הצלת נפשות על פי ההלכה  24. אנו קוראים לכל יראי ד‘ לחזק 
ובהתאם לצו רבותינו, לסיים את מונופול הצלת החיים שהפך למנוע כלכלי, עליו יש 

מי שנלחם בחירוף נפשם של אחרים.

את  נשפר  מחיר.  בכל  החיים  הצלת  למען  ולעשות  לפעול  נחוש  הצלה  איחוד   .25
והנחיית  ומצוותיה  התורה  לערכי  בהתאם  ונפעל  בישראל  החירום  רפואת  שירותי 

גדולי התורה. אמת פשוטה זו בטוח לה שתנצח בסופו של דבר.

באמונה ובביטחון מלא בצדקת הדרך על הדרישה, על הפרישה ועל הציות לדעת חכמים, 
ובתפילה לרופא חולי ישראל שיערה רוח טהרה ממרום וילמד תועים בינה. בשם ד‘ נעשה, נוסיף חיל ונצליח. 

הנהלת הארגון 

שורות אלו נכתבות לאור קריאתם של רבותינו הגאונים שליט“א במכתבם המיוחד 
שהתפרסם השבוע, ובקשתם האישית אלינו שלא להחריש בעת הזאת ולהעמיד דברים על דיוקם

כי בנפשנו הדבר!
מיסודם ובנשיאותם 
של גדו“י שליט“א
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פינוי - פינוי
היישוב עמונה הציף  לפינוי  נעול"  "גן  מבצע 
אולי  אמת.  בזמן  שוטפים  בעדכונים  הרשת  את 
הגן נעול כי המפתח נשבר במנעול? מה שבטוח 
וההרגשה  הכואבות,  מהתמונות  נשבר  שהלב 
המעיקה שהפינוי – או הגירוש –  הוא פשוט מיותר, השטח 
לא מוחזר לאף אחד, לא מועמד לפינוי בינוי. פשוט פינוי 
פינוי ליישוב שהוקם בתמיכה ממשלתית שדאגה לתקציבים 
הקראוונים  למימון  כבישים,  לסלילת  לבנייתו,  רבים 
הראשונים ולהקמת התשתיות לבתי הקבע. אך בג"ץ הכריע 
הדבק"  "גזור  הייתה  וההוראה   – רבים  גלגולים  לאחר   -

לתושבים. 
כך, למרות הממשלה הימנית – ועל אף ההבטחות הרבות 
של חבריה - נאלצו כוחות הביטחון לפנות את המתיישבים 
בהוראת השליט האולטימטיבי בג"ץ. החלטה לא מפתיעה 
קבלה  תנאי  המזכיר  בהליך  מתקבלים  ששופטיו  מהגוף 
פשוט  פוליגרף(,  כולל  )לא  חברתית  רשת  של  לקבוצה 
נרחבות מבלי  "הוסף חבר"; מוסד שנטל לעצמו סמכויות 
המקובלות  הדרכים  באחת  מבוצע  אליו  הקבלה  שהליך 

בעולם לגופים עם הסמכות לביקורת שיפוטית. 
גזור, הדבק, הוסף חבר. העולם הוירטואלי משתלט עלינו. 
מי  וירטואלי.  ביטוי  קיבלו  רבים  אירועים  במיוחד  השבוע 
שטרם עבר לגור בכפר הגלובלי - או עדיין לא נפל ברשת 
את  פתחו  אף  שחלקן  רבות  ידיעות  להבין  הצליח  לא   -

מהדורות החדשות השבוע בישראל ובעולם. 
"צייצתי ונשיא ארה"ב עשה ריטווט" אמר ראש הממשלה 
נתניהו, ולא לקח בחשבון שיש עדיין אנשים שציוץ עבורם 
על  היושבים  לאנשים  אמיתיות  ציפורים  שעושות  קול  זה 
"רטווט  המעודכן  הפתגם  את  מכירים  כולם  לא  המרפסת. 
ניסח באנגלית את המסר  וארטווט לך". אחרי שנתניהו  לי 
שלו לטראמפ – בו הוא מעודד את בניית החומה בגבול עם 
מקסיקו, ומתפאר בעצירת המסתננים בזכות גדר הגבול עם 
הוירטואלי של  לזמן קצרצר מהחיבוק  נהנה  הוא   - מצרים 
את   – בלע"ז  ריטווט   – מחדש  לצייץ  שבחר  הגדול  הבוס 
הזה  הרגע  את  גם  אך  עולמית.  במה  להם  נתן  ובכך  דבריו 
לשנוא  מכל  יותר  האוהבת  הישראלית,  התקשורת  הרסה 
ביחסים  הפגיעה  באסון  להתמקד  שבחרה  נתניהו,  את 

הדיפלומטיים עם מקסיקו.
פתגם יותר ישן קובע כי היופי בעיני המתבונן, וההרגשה 
היא שכל ראש ממשלה אחר – כמו שנאמר "רק לא נתניהו" 
– היה זוכה לתקשורת עם עיניים סוקרות ומסקרות את אלפי 
מהדורות  פותחת  והייתה  האוהדים  הציוצים  הפיברוטים, 
נשיא  שעשה  מחדש  הציוץ  של  צילומסך  ועם  חיוך  עם 
ארה"ב. אך כשמדובר בנתניהו התקשורת צעקה "ציוץ חסר 
אחריות" ואפילו נשיא המדינה ריבלין נאלץ לצאת להגנתו 
שמדינתו  זה  המקסיקני,  הנשיא  עם  פיוס  שיחת  ולשוחח 
הצביעה לאחרונה באו"ם נגד ישראל. הכול בגלל ציוץ קטן 

וימני מידי.

  

וחתם  ימין  ברגל  החדש  לתפקיד  נכנס  טראמפ  הנשיא 
מדינות  מ-7  אזרחים  של  כניסתם  שאוסר  נשיאותי  צו  על 
מוסלמיות. גם כאלו המתגוררים בארה"ב ורק יצאו לביקור, 
להוריד  נאלצו  התעופה  בשדות  'הביתה'.  לחזור  יוכלו  לא 
מינה  בהמשך  החדשה.  ההוראה  בשל  ממטוסים  אנשים 
יוצר  המינוי  העליון.  המשפט  לבית  שמרן  שופט  טראמפ 
רוב שמרני במוסד החשוב ומעורר קנאה רבה בישראל על 
האומץ של הנשיא, וחלומות שגם אצלנו יהיה אומץ למנות 
שופטים עם מגוון דעות לבית המשפט העליון שלנו, ואולי 
יהודים  פינוי  של  לב  קורעות  תמונות  מאיתנו  נחסכות  היו 

מביתם אחרי 20 שנה. 
אבל גם אצל טראמפ לא הכול מושלם, התובעת הכללית 

של ארה"ב הודחה על ידי הנשיא שלוש שעות בלבד לאחר 
שלא  האמריקני  המשפטים  משרד  לפרקליטי  שהורתה 
לאכוף את הצו הנשיאותי והתבטאה נגד המדיניות החדשה. 
דובר  של  ציוצו  באמצעות  להתעדכן  היה  ניתן  זה  על  גם 
הבית הלבן, שבחר בלשון עדינה להודיע כי "טראמפ שחרר 
את ייטס מתפקידה". לתפקיד החשוב מונה ממלא מקום, עד 
לאישור מינויו של המועמד לתפקיד, מהמתנגדים הבולטים 

להגירה.
 – גבולות  הצבת  הזדמנות  היוותה  מקסיקו  עם  החומה 
תרתי משמע - האיתות ברור: כל מכשול שיוצב בפני הממשל 
הכריז  הלאומי"  לביטחון  גדול  "יום  מיידית.  יוסר  החדש, 
ביקורת  החומה.  לבניית  הנשיאותי  הצו  על  וחתם  הנשיא 
רבה על ההחלטה נמתחה בעקבות הדרישה של טראמפ כי 
בין  החומה  של  הבניה  בעלויות  שתישא  זו  תהיה  מקסיקו 
המדינות, שהן כעשרה מיליארד דולרים. לא ברור מה מרגיז 
שעליהם  ההחלטה  או  הבנייה  עצם  המקסיקנים,  את  יותר 

לשאת במימון העלויות.

  

זה  היה  הללו,  העצומות  לעלויות  יחסית  פעוט  סכום 
שהשבית השבוע את העיר ירושלים. לא אפרט את השפעות 
השביתה על הפסולת והפקקים בבירה, אפשר לומר בלשון 
ירושלים של הזהב היה כמעט  המעטה כי לשיר את השיר 
בלתי אפשרי השבוע אלא אם נתקלתם בגירסת הכיסוי לשיר 
האשפה  הררי  רקע  על  ספונטני  בביצוע  ברשתות  שרצה 

ברחובות העיר.
גם המלחמה הזו קיבלה ביטוי בטוויטר. בסיום השביתה 
המצייץ הרשמי של משרד האוצר הביע את ניצחון האוצר 
האפשריים  התווים   140 מתוך   - בלבד  תווים   3 באמצעות 
שם  גם  כנראה  אפס.   : אחת  בעברית  או   ,1-0 וצייץ   -
הציוץ  את  למחוק  ובחר  מוגזם,  קצת  שזה  חשב  מישהו 
ולצייץ התנצלות על כך שהוא לא היה ראוי. אחד המגיבים 

להתנצלות קבע שכעת זה 1-1.
חברי מועצה בירושלים שבחרו להתנגד לשביתה, פרשו 
אלא  לקואליציה,   מחוץ  רק  לא  בחוץ.  עצמם  את  ומצאו 
גם מחוץ לקבוצה הווירטואלית העירונית. צילום מסך של 
כמה  עד  שוב  לנו  והראה  ברשת  פורסם  מהקבוצה  הסרתם 

החיים הווירטואליים הפכו לממשיים.
לעלעל  במקום  נדירה.  להיות  הפכה  האישית  התקשורת 

בתמונות שולחים לך שיתוף לענן המידע. במקום להתקשר 
– כותבים. במקום להביע רגשות – שולחים אימוג'י. הכול 
עם  חיים  אנשים  וירטואלי,  הכול  משותף,  הכול  מתועד, 
משקפי "מציאות מדומה". אבל המציאות אינה מדומה ועוד 
מרוחק  קר,  לעולם  נתעורר  המשקפיים  את  כשנסיר  מעט 
ומנותק. כמה סרטוני אזהרה – מפני השתלטות הסלולארי 
על חיינו – הפכו להיות פופולאריים במיוחד וזכו לתפוצה 
נרחבת ברשתות החברתיות, למרות שהם מנסים לכרות את 

הענף הדיגיטלי עליו הם יושבים.

  

עם  של  מנהיג  של  מעוותת  תקשורת  לצורת  דוגמא  עוד 
לצאת  שרוצה  האויב  בארץ  נרדף  מיעוט  של  מנהיג  מול 
והעם  פרעה  בא.  פרשת  בפרשתנו,  מוצאים  אנו  לחופשי 
המצרי מקבלים מכות איומות ואחרי כל מכה, פרעה מתחנן 
למשה רבנו פעם אחר פעם ומבטיח שהנה אוטוטו היהודים 
יצאו לזבוח ולחגוג מחוץ למצרים, אך מיד אחרי שהמכה 
עם משה  הסיכומים שעשה  מכל  בו  וחוזר  ממנו, שב  סרה 
רבנו וממשיך להתעמר בעם ישראל. והחמור ביותר, ברגע 
שמשה רבנו אומר לו שימותו כל הבכורות מורה לו פרעה 
הזו,  המכה  על  לו  הודיע  שהוא  שבגלל  לו  ומודיע  לצאת 
הוא  שוב,  אליו  להגיע  ינסה  ואם  פניו  לראות  יוסיף  שלא 

יהרוג אותו.
אז עברו השנים, אבל השיטה והתקשורת אותה שיטה... 
התובעת הכללית של אמריקה אומרת שחוק ההגירה החדש 
הקואליציה  יום.חברי  באותו  מפוטרת  היא  חוקתי?  לא 
העירונית פורשים? זה יהיה פיזית וגם וירטואלית. השיטה 
מסירים  פשוט  להזהיר,  במקום  שהיום  רק  שיטה,  אותה 

בלחיצת כפתור.
להחנות  רוצה  אתה  ואם  חיינו,  על  השתלטו  הכפתורים 
לחפש  תצטרך  ייעודית,  אפליקציה  לך  ואין  רכבך  את 
הדואר  בתיבת  נחת  השבוע  חניה.  כרטיס  להנפקת  מדחן 
שלי – האמיתית, לא הווירטואלית – מכתב מחברת אריאל 
וימאזור. הנוסח הלקוני ציין כי לאחר בירור ובדיקה נמצא 
כי המדחן לא היה תקין ולכן מצורף לי החזר כספי. לדף היה 
לא  כבר   )!( סלוטייפ  בדבק  שקלים   10 של  מטבע  מודבק 
זוכרת את המקרה או הפנייה שלי אליהם, אבל הידיעה שיש 
עם מי לדבר, מישהו קיבל את פנייתי והוא גם יודע להתנצל 

– לא וירטואלית - ולקחת אחריות, הפתיעה אותי לטובה.
ובנימה אופטימית זו, אסיים.

שושי הלר

פינוי עמונה. צילום: הדס פרוש, פלאש 90



אשפר, מבינים בבשר.
בראשות מרן ראש הישיבה

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

שיווק ארצי: טל: 03-6718300

שלושים שנות 
כשרות

30 שנות כשרות, ללא פשרות!
בד"ץ "נוה ציון" הינו הנחשון הראשון בבד"צים לבני תורה מעדות המזרח, אשר הוקם ע"י גאונים ומאורי ישראל. 
ובראשם הגאון הגדול הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל (שעל שמו קרוי בד"ץ "נוה ציון") ויבדלחט"א מרן ראש 
הישיבה הגאון ר' שלום כהן שליט"א, הרה"ג ר' שלמה בן שמעון שליט"א, והרה"ג ר' מסעוד בן שמעון שליט"א.
כך למעשה הוקמה חברת "אשפר בשר" שכיום בסייעתא דשמיא, ציבור גדול ורחב המדקדקים על קלה כבחמורה 
נמנה בין לקוחותיה, כשלאורך כל הדרך חברי הבד"ץ שליט"א ובראשם הכהן הגדול מרן ר' שלום כהן שליט"א 
מכוונים ומפקחים על כל ההידורים והחומרות ע"י צוות שוחטים יר"ש, כשבכל נושא הכשרות מחמירים הן לדעת 

הב"י והן לדעת הרמ"א. מוצרי אשפר ראויים לעלות על שולחנם של מלכים "מאן מלכי רבנן"...
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

תפוח הקשיו:
עליו  טרופי  עד  ירוק  עץ  הוא  הקשיו  עץ 
לגובה  עד  מגיע  העץ  קשיו.  תפוחי  גדלים 
טעם  חזק  מתוק  ריח  לתפוח  מטר.  כ14  של 
אלא  עסיסי,  מאוד  הקשיו  תפוח  מתוק. 
שהופך  מה   - מאד  דקה  החיצונית  שציפתו 
את חיי המדף שלו קצרים ביותר כמעט כחיי 
מדף של תות השדה, ועל כן לא ניתן לייצא 
התפוח  העולם.  לרחבי  הקשיו  תפוח  את 
הנסחט  כמיץ  או  טרי  שהוא  כמות  נאכל 
ממנו. מוצאו של הקשיו הינו מברזיל, משם 
אפריקה,  הודו,  לבוליביה,  גידולו  התפשט 
ווייטנאם. אגוז הקשיו דומה בצורתו לכליה 
פיטם  בעצם  הינו  האגוז  אגרוף.  לכפפת  או 
של הפרי שהוא למעשה אגוז הקשיו המוכר 
)פגזים(  קשיו  אגוזי  לייצור  בעולם  סך  לנו, 
היא  כשוייטנאם  טון.  מיליון  כ-7  על  עמד 

המפיקה הגדולה ביותר בעולם. 

צורת אכילה:
במגוון  למאכל  משמשים  קשיו  אגוזי 
הקשיו  משמש  ההודי  במטבח  וריאציות: 
כקישוט למאכלים או כמרכיב לקארי, כמו כן 
הוא משמש כאבקה להכנת ממתקים הודיים 
ולקינוחים. במטבח התאילנדי והסיני משמש 
כחלק  השלמה  בצורתו  הקשיו כשהוא 
הוא  פירות  קשיו  מיץ  בברזיל  מהמאכל.  
מים  עם  מבושל  הקשיו  פופולארי. בפנמה 
קשיו  לריבת  שנהפך  עד  זמן  במשך  וסוכר 
כעין ריבת חלב. בעבר יוצר ממנו חלב קשיו 
כאלטרנטיבה לחלב פרה, כדוגמת חלב סויה. 
משמש  בכלל  המערבי  ובעולם  בישראל 
הקשיו בעיקר כחטיף העובר המלחה וקלייה 

בתנור, או כקשיו מצופה בקרמל.

רעל:
החקלאיים  ידי  על  מופרד  הקשיו 
מכוסה  כשהוא  הקטנטן  בג'ונגלים מהתפוח 
בקליפה דו שכבתית קשה. בין שתי שכבות 
במגע  יבוא  שאם  רעיל  שרף  קיים  הקליפה 
ואכילתו  חריף,  גירוי  לעורר  עלול  העור  עם 
למוות.  ואף  קשה  להרעלה  לגרום  עלולה 
לנקוט באמצעים  יש  קילופו  כן בתהליך  על 
הקשיו.  לאגוז  השרף  בין  מגע  ימנעו  אשר 
או  טיגון  ידי  על  מתבצע  הקילוף  תהליך 
אידוי  גבוהה  בטמפרטורה  האגוז  אידוי 
האגוז  מחולץ  ואז  הרעלן,  את  מנטרל  זה 
יבוא  בזהירות מתוך קליפתו, מבלי שהשרף 
הוא  זה  מורכב  תהליך  האגוז.  עם  במגע 
הקשיו. של  יחסית  הגבוה  למחירו   הסיבה 

כשרותו:
הקשיו,  באגוזי  כשרותי  חשש  עלה  בעבר 
החשש היה לאחר שמשגיח מסוים דיווח כי 

הקשיו מחממים  עצי  גדלים  בהם  בג'ונגלים 
באותם  הקילוף  לשם  הקשיו  את  התושבים 
הסירים בהם מבשלים הם את מאכלי הטריפה 
הקשיו  מועבר  הקילוף  לאחר  ורק  שלהם 
לרחבי  ושיווקם  אריזתם  לצורך  למפעלים 
הקשיו  קליפת  כי  כשהוברר  אך  העולם. 
שפסלו  יש  לעיל,  כנכתב  רעיל  שרף  מכילה 
את האפשרות שהמקומיים ישתמשו באותם 
רעילותם.  בגלל  מאכליהם  לבישול  הכלים 
על אף זאת, בדצי"ם מסוימים אינם מאשרים 
מהודו  או  מברזיל  המיובא  בקשיו  שימוש 
אלא רק את המיובא מוייטנאם. שכן בארץ זו 
ביקרו משגיחיהם במפעלים רבים מאד ובאף 
אחד מהם לא נמצאה בעיית הקלייה בסירים 
מקומיים אלא רק במפעלי הקשיו אשר בהם 
מתבשלים אך ורק קשיו ולא כל מוצר אחר. 
מתירים  אחרים  כשרות  וועדי  זאת  לעומת 
ייבוא קשיו גם מהודו ומשאר מדינות העולם.

טבל ערלה ושביעית:
בקשיו  נמצא  אינו  ושביעית  לטבל  חשש 
שכן מקורו בחו"ל. לערלה אין לחשוש שכן 
ספק ערלה בחו"ל מותר, מה גם שעצי הקשיו 
אינם נותנים יבול מסחרי לפני 3 שנים - בעץ 
קשיו גמדי, ולא לפני שמונה שנים בעץ קשיו 

רגיל.

תולעים:
ונקי  לעיתים  נגוע  להיות  עשוי  קשיו 
הובלתו  בתנאי  תלוי  הכול  אחרות,  בפעמים 
כל  לפתוח  מומלץ  גידולו.  ומקור  ואחסונו 
של  מדגם  לפחות  או  אכילתו  לפני  קשיו 
בקרמל  המצופה  בקשיו  מהכמות.  כ10% 
בהשגחה טובה, משגיח המפעל בורר ובודק 

מדגמית את הקשיו לפני ציפויו.

בישול ישראל:
הקשיו הינו מאכל מכובד העולה על שולחן 
חשוב  מאכל  של  ההגדרה  שזו   - מלכים 
עכו"ם  בישולי  משום  חכמים  שאסרוהו 
כחטיפים  לאוכלם  נהוג  בישראל  אמנם   -
שאינם בהגדרת "עולים על שולחן מלכים", 
אך במדינות רבות הינו מאכל חשוב בהיותו 
וסלטים.  בשר  לתבשילי  יוקרתית  תוספת 
משום  ייאסר  לא  מדוע  השאלה  נשאלת 
עובר  עיבודו  בתהליך  והרי  גויים,  בישולי 
שאינו  נפסק  למסקנה  ואידוי.  טיגון  הקשיו 
נאסר משום בישולי עכו"ם. שכן האגוז עצמו 
כל  ולהלכה  בישול,  ללא  גם  לאכילה  ראוי 
הנאכל חי, אפילו באם בישלו גוי, אינו נאסר. 
נחשב  אינו  הקילוף  לשם  החימום  ואילו 
המאכל  לשם  אינו  החימום  שכן  בישול, 
לא  כך  ועל  לקילופו,  כסיוע  רק  אלא  עצמו, 

גזרו חכמנו את איסור בישולי עכו"ם.

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

כשרות הקשיו

 חדש! סניף ב"ב: ר' עקיבא 106 קומה א'
שעות פתיחה: ימים א-ה 22:00 - 10:00 | יום ו': 12:30 - 10:00 

טלפון: 03-6585877 | 054-3979194 |חנות המפעל: בורסת היהלומים ז'בוטינסקי 3 ר"ג

על התכשיט השני
30%

לרגל הפתיחה

המעצבים  ממיטב  ויוקרתי  גדול  במגוון  לכלה  יחודיים  סטים  תמצאו  אצלינו 
בעולם | שירות מקצועי | יחס אישי חווית רכישה שטרם הכרתם | אחריות 

ומעל הכל-  בתקציב שמותאם לכם אישית

חנות הקונספט הוותיקה והיוקרתית 'קראון ג'ולרי' מבורסת היהלומים פתחה סניף בבני ברק 
עם מבחר גדול של תכשיטי זהב ויהלומים. קולקצייה עשירה ומגוונת. 

- אחריות לכל החיים -

רוצה להרגיש נסיכה?
קראון ג'ולרי

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

ר' עקיבא 106 קומה א' בני ברק | טל': 03-6585877  054-3979194  
שעות פתיחה: ימים א'-ה' 10:00-22:00 יום ו': 10:00-12:30

מגיע לך הרבה יותר...
טבעת זהב לבן / צהוב לבחירתך

על כל קניה בחנות,השתתפות בהגרלה על טבעת יוקרתית במתנה.
ההגרלה ב-21/3/17 כ"ג אדר | אין הגבלת רכישה | ההרשמה בחנות אצל אלון מסיקה בלבד!

מתנה!
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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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משפחת
המ  וכה

ואסיר  אוליגרך  האב  ברוסיה 
דיגיטל  מטאור  והבן  לשעבר 
חרדי ועתיר נכסים, אך בישראל 
הם בצמרת מחזיקי עולם התורה 
יצחק  והבן  מיכאל  האב   
כיום  מופיעים  מירילשוילי  לבית 
של  התורמים  רשימת  בראש 
ראשי המוסדות המבקשים סיוע, 
ובצדק  לצד תרומות למיזמים 
השניים  מַתחזקים  פרטיים, 
שמנותב  חשאי  כספים  מערך 
על    ולכוללים  לישיבות 
הדרך, הם לא שוכחים להשקיע 
מיזמים  בעשרות  רב  כסף 
ראשון פרופיל    ישראלים 

יעקב אמסלם
צילומים: יעקב כהן
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שם:  מיכאל ויצחק מירילשוילי
גיל:  57, 33

מקום מגורים: רוסיה, ישראל
עיסוק:  נדל"ן ואחזקות

הון מוערך: 2 מיליארד דולר
VK :החברה שבבעלותו

פרופיל אישי
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שלחות הסיוע שהוכנו עם הידיעות על פיגוע 
הטרור בבורגס, היו חסרי אונים. כל הטיסות 
קורקעו בעקבות מתקפת הטרור בה  לבורגס 
נהרגו חמישה ישראלים, ולא הייתה בידיהם 
הישראלים  לפצועים  לסייע  האפשרות 
את  לעשות  הצליחה  אחת  משלחת  הרבים. 

דרכה לבורגס, ארבע שעות בלבד לאחר הפיגוע הרצחני.
הטיסות  קרקוע  למרות  זק"א.  ארגון  משלחת  זאת  הייתה 
הסף,  על  נדחו  האלטרנטיביות  האפשרויות  שכל  ולמרות 
בזכות  התאפשרה  זק"א  של  הצוות  אנשי  שבעה  הטסת 
נדיבותו של האוליגרך מיכו )מיכאל( מירילשוילי שנידב את 
"זו הייתה האופציה  מטוסו הפרטי לטובת אנשי המשלחת. 
ספק  "ואין  בפרטים.  מעורה  שהיה  גורם  אומר  היחידה", 
שהנדיבות שהוא הפגין בשעות שלאחר הפיגוע, סייעה לנו 
הפיגוע שנסגרה  בזירת  הגופות שנותרו  רבות בהצלת חלקי 

למשך למעלה מיממה".
בני משפחת מירילשוילי, בהם האב ובנו, נחשבים לגדולי 
התורמים עבור מיזמים שונים של תורה, קירוב רחוקים וחסד. 
בין הגופים הנהנים מתרומותיהם ניתן למנות את זק"א שבה 
המערבי,  הכותל  למורשת  הקרן  העולמי,  כנשיא  מכהן  הוא 
קהילת יהודי גאורגיה, מוסדות 'מגדל אור' של הרב יצחק דוד 
גרוסמן, האגודה למען החייל ומוסדות חב"ד בארץ ובעולם.

מלבד זאת, תורמים השניים לא מעט כסף לישיבות. "יש 
כל  את  מממן  עצמו  שמיכאל  בירושלים  חסידית  ישיבה 
כשהיה  עוד  בקשר  עמו  היה  הישיבה  שרב  לאחר  פעילותה 
מיכאל  "כאשר  למירילשוילי.  המקורב  גורם  מספר  בכלא", 
ביקר בארץ, המקום הראשון אליו הוא הלך, היה לישיבה של 

הרב ההוא, ומאז הוא מחזיק לו את כל הפעילות בישיבה". 
תורם  "הוא  חב"ד,  לתנועת  מיכאל  בין  יש  מיוחד  קשר 
היא  העיקרית שלו  הנתינה  ולמעשה  כסף  הרבה מאוד  להם 
לחב"ד", אומר הגורם ונזכר כי כאשר המיליארדר לב לבייב 
נחלש כלכלית ולא היה באפשרותו להחזיק את מוסדות חב"ד 
מירילשוילי  את  לבקר  הלך  לאזאר  הרב  של  רבה  ברוסיה, 
שבאותם שנים ישב בכלא. "הרב שאל אותו כמה הוא יכול 
לתרום. מיכו ענה לו: 'מה אכפת לרב כמה אני יכול, שהרב 
יגיד כמה הוא צריך ואני אתרום כמה שצריך'", מספר הגורם. 
"לאחר שעה קלה יצא הרב מחויך מהחדר ואמר כי השיג את 
חב"ד  פעילות  ברוסיה".  חב"ד  פעילות  להמשך  הסכום  כל 

במדינה, יש לציין, מוערכת בכ-13 מיליון דולר לשנה.
סיפור נוסף בו נזכר הגורם אירע בערב ראש השנה, "ישיבה 
גדולה ירושלמית פנתה אליו בערב החג וביקשה ממנו תרומה 
את  לשלוח  שקלו  בישיבה  בישיבה.  החג  ארוחות  למימון 
מימון  להם  מיכאל שלח  ברגע האחרון  אך  לבית,  הבחורים 
לכל הסעודות". להערכתו של הגורם, "מדובר בקרוב למאה 

אלף שקלים". 
"יש להם אהבת תורה מיוחדת וכבוד גדול לרבנים", אומר 
הגורם. "האב מקדיש זמן מדי שבוע ללמוד עם חברותא וכל 
פניה של בקשת סיוע המופנית אליו או לבנו, נענית בדרך כלל 
האחרונות  בשנים  נחשב  הבן,  מירילשוילי,  יצחק  בחיוב". 
והבן  "יש התחייבויות שהאב  יותר מאביו.  גדול אף  לתורם 

מתחייבים ומשלמים מקרן אחת", מסביר הגורם. "אבל הכסף 
של האבא הוא יותר עם חב"ד וזק"א ומוסדות התורה זה יותר 
מצד הבן". עם זאת, "יש שם מערכת יחסים נדירה ומופלאה. 
הם מתנהלים כמו שני שותפים שווים. חלק מהעסקים נפרדים 

וחלקם לא". 
מספר  לפני  ארצה  הגיעו  עם  יצחק,  של  תרומותיו  היקף 
הוא  מתרומותיו  "כ-80%  ישיבות,  עבור  ברובו  היה  שנים, 
היה מקדיש לישיבות", מעריך הגורם. "אך בשנה האחרונה 
לאחד  ונחשב  הקירוב  בארגוני  רבות  להשקיע  החל  הוא 
שזו  מרגיש  הוא  התורה.  אש  ישיבת  של  תורמיה  מגדולי 
השליחות שלו. להביא יהדות לעם ישראל". עם זאת, גם כיום 
הוא מחזיק תורה בהיקפים עצומים, "יש רשת כוללי ערב עם 
כמה  גם  יש  בנוסף  במימונו,  רק  שמתקיימת  אברכים   2000
כוללים של יום שלם עם למעלה ממאה אברכים אותם הוא 

מחזיק על חשבונו".
"להערכתי", מספר גורם נוסף שעבד בעבר עם יצחק. "סך 
תרומותיו לעולם התורה בלבד חוצה את רף החמישה מיליון 
כי  לומר  רגילים  אותו  שמכירים  אנשים  שנה.  מידי  דולרים 
האיש מקדיש 40 אחוז מסדר יומו ללימוד התורה, 40 אחוז 
נוספים לצדקה וב-20 אחוז הנותרים הוא עושה את עסקיו". 
למקורבים  גם  נחשבים  יצחק  ובנו  מירילשוילי  מיכאל 
לגדולי הדור ובראשם להנהגת הציבור הספרדי. בעת עלייתו 
ויוצא  נכנס  האב  מירילשוילי  היה  שנים,  מספר  לפני  ארצה 
מבית מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. "הוא היה מגיע פעמים רבות 
בנוסף,  בכיר.  גורם  מספר  ברכה",  לקבלת  מרן  של  לביתו 
נחשב מירילשוילי לאחד מגדולי התורמים לכולל בנשיאותו 
של הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר אותו הוא 
לאירוע ההודיה  יוסף  הגר"י  לצד הראשל"צ  להזמין  מקפיד 
השנתי שהוא עורך במנהרות הכותל לציון יום הצלתו מהכלא 

הרוסי. 
חודש וחצי לפני פטירתו של מרן, היה הביקור האחרון של 
לא פחות  הוא תרם  ובו  יוסף  הגר"ע  מרן  בבית  מירילשוילי 
שהייתה  התורני  החינוך  מעיין  לרשת  שקלים  מיליון  מ-25 
בדחיפות  לו  קרא  הרב  "למעשה,  בקשיים.  זמן  באותו 
הייתה  "זו  הגורם.  מספר  למוסדות",  לסייע  ממנו  וביקש 
הפעם הראשונה והאחרונה שהרב ביקש ממנו סיוע. כשהוא 
לראות את הרב  זוכר שהוא כאב  אני  לביתו של הרב,  הגיע 
על  וסיפר  פגישה  באותה  בבכי  פרץ  הרב  במיטתו.  מתייסר 
מצבם הקשה של תלמודי התורה שתחת רשת מעיין החינוך 

התורני". 
בשכנועו,  יטרח  שהרב  רצה  שלא  האב,  מירילשוילי 
הרשת,  למוסדות  שקלים  מיליון   25 של  סכום  מיד  הבטיח 
"אגיד לך בכנות, היינו בהלם", אומר הגורם שנכח בפגישה. 
"לא תיארנו לעצמנו שזה הסכום שהוא יתרום. כולם חשבו 
אהבתו  את  הראה  רק  זה  היותר.  לכל  דולר  מיליון  שיתרום 
הגר"ע,  מרן  נפטר  מכן,  לאחר  חודש  ולתורה".  למרן 
ומירילשוילי, שלא הספיק להעביר עד אז את הכספים, יצר 
קשר שוב ושוב עם הגורמים המתאימים עד שווידא שהכסף 
הועבר ליעד שממנו ינותב לצרכיה האמתיים של הרשת, "זה 
שחוזרים  עשירים  הרבה  יש  האישית.  ברמה  לו  אכפת  היה 

בהם לאחר שמבטיחים, מיכו לא ככה. הוא קיים את הבטחתו 
עד השקל האחרון".

הצמיחה וההתנכלות

מיכאל מירילשוילי )57( נולד בעיירה קולאשי בגאורגיה. 
והמשפחה  תעשיה  מפעלי  כמה  היו  אביו  של  בבעלותו 
נחשבה לאמידה. "הוא נולד למשפחה דתית", מספר מקורב 
קשורים  מאוד  היו  ימים,  באותם  "בגאורגיה  למירילשוילי. 

ליהדות, ומקטנות הוא ספג את החיבור החזק למסורת".
כך עברו עליו שנות ילדותו. בגיל 17 עבר לסנט פטרסבורג, 
ילדים.  כרופא  לימודיו  תום  והוסמך לאחר  רפואה  שם למד 
תום  עם  ה-80,  שנות  בתחילת  המקצועית,  הכשרתו  למרות 
ובשנים אלו  לימודיו, הצטרף מירילשוילי לעסקי המשפחה 
הרחיב את עסקיה של המשפחה מעבר לגבולות חבר העמים 
המשפחה  לעסקי  וכניסתו  לעסקים  חוש  לו  "יש  לשעבר. 

הזניקה את האימפריה", אומר המקורב. 
עשור לאחר הצטרפותו כבר חלשה המשפחה על אימפריה 
אביו  עזב  בהמשך  המזל.  משחקי  ובתחום  הנדל"ן  בתחום 
את עיסוקיו והצטרף לניהול האימפריה של בנו שלא פסקה 
מלהתרחב. עד שנת 2000, צבר מירילשוילי כח רב ברוסיה. 
הוא מונה לשמש כנשיא קבוצת האחזקות הרוסית "פטרומיר" 
 Lukoil North" בחברת  הנהלה  כחבר  לתפקידו  במקביל 
רכש  וכן  האנרגיה  בתחום  העוסקת   "West petroleum
שבקצפת  הדובדבן  רוסי.  טלוויזיה  ערוץ  דולרים  במיליוני 
ובהן:  חברות  כ-20  הכוללת  קונטי  בקבוצת  שליטתו  היה 
בסנט  גדול  וקניון  מסעדות  תיאטרונים,  הקונצרטים,  אולם 

פטרסבורג.
נשיא  כשלעצמו  שהיה  אביו,  השתבש,  הכל  שאז  אלא 
החזקים  מהאנשים  ואחד  גאורגיה  יהדות  של  הקונגרס 
בקהילה היהודית במדינה, נחטף בשנת 2000 על ידי גורמים 
עברייניים. החטיפה התבצעה לאור יום בכביש ראשי בסנט 
פטרסבורג והדהימה את הקהילה היהודית. החוטפים דרשו 
וחצי  יומיים  לאחר  אך  שחרורו,  תמורת  גדול  כסף  סכום 
כי  פורסם  הרוסית  בתקשורת  תמורה.  כל  ללא  האב  שוחרר 
בטרם  פיוס  עמו  ערכו  ואף  האב  בפני  התנצלו  החוטפים 
שוחרר. בריאיון לתקשורת הישראלית לפני מספר שנים, אמר 
מיכאל מירילשוילי כי "אולי החוטפים לא ידעו על מה הם 
זהותו של  את  גילו  וכשהם  אותם  הטעו  והמזמינים  הולכים 

החטוף הם נבהלו". 
נמצאו  וחצי לאחר החטיפה,  הסיפור. חודש  לא תם  בכך 
חיים. הרוחות סערו  רוח  שניים מבין החוטפים כשהם ללא 
והיו רבים שבחרו להאשים את המיליארדר בסיוע לרצח, מה 
שלבסוף הוכח בבית המשפט כמופרך. השתלשלות הדברים 
קשר  יש  למירילשוילי  פיהם  על  ממוחזרות  טענות  הציפה 
החיסול  את  עבורו  ביצעו  אלו  כי  וייתכן  עבריינים  לגורמים 
גם ללא אישורו ובקשתו. מירילשוילי מצדו, טען באמצעות 
עורכי דינו לכל אורך הדרך שהחטיפה בוצעה על ידי גורמים 
שחפצו בהסתבכותו, "הם רצו שאגרר לפרובוקציה ולכן עשו 

את כל המהלך הזה, שלב אחרי שלב". 

מ

"להערכתי סך תרומותיו 
לעולם התורה בלבד חוצה את רף 
החמישה מיליון דולרים מידי שנה. 
אנשים שמכירים אותו רגילים 
לומר כי האיש מקדיש 40 אחוז 
מסדר יומו ללימוד התורה, 40 
אחוז נוספים לצדקה וב-20 אחוז 
הנותרים הוא עושה את עסקיו

"
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הורשע  ברוסיה,  הכותרות  בראש  שהיה  משפט  לאחר 
מירילשוילי בקשירת קשר לביצוע עבירה ונידון לשמונה שנות 
מאסר. מקורביו ממשיכים עד היום לטעון כי נתפר לו תיק וכי 
היו גורמים בעלי עניין שחפצו כי ישב בכלא ולא יוכל להמשיך 
בעסקיו. "לא היה לי כל קשר לרצח", אמר מירילשוילי. "גם 
השופטים ידעו זאת היטב, אבל הייתה הוראה מיוחדת לגרום 
למאסרי. אישים בכירים היו מעוניינים לגרום למאסרי לתקופה 

ממושכת". 
בעודו   ,2004 בשנת  מירילשוילי  קיבל  לטענותיו  גושפנקה 
יושב בכלא הרוסי: בחינה של פסק הדין בבית המשפט לזכויות 
הוא  לפיהן  בטענותיו  אמת  יש  כי  העלתה  בשטרסבורג  אדם 
בעדויותיהם  שעלו  סתירות  בשל  זאת  הוגן,  למשפט  זכה  לא 
מעדויותיהם.  בהם  שחזרו  כאלו  וכן  התביעה  מעדי  חלק  של 
פסק הדין של בית המשפט לזכויות אדם לא שינה את גורלו 
בשנת  השנים,  שמונה  תום  עד  עונשו  את  ריצה  ומירילשוילי 

 .2009

האקזיט של הבן
שלט  מירילשוילי  מיכאל  הרוסי,  בכלא  ישב  בהן  בשנים 
)ויאצ'יסלב(,  יצחק  בנו,  בזכות  הרבה  איתנה  ביד  בעסקיו 
שניהל את האימפריה המשפחתית והרחיב אותה לתחום שהיה 
זר עד כה בעסקי המשפחה - עסקי הדיגיטל. יצחק נולד בשנת 
1984 בסנט פטרסבורג ובגיל צעיר עלה לישראל. בשנת 2006 
למד באוניברסיטת טאפטס האמריקאית. לאחר לימודיו, חזר 

לרוסיה ונכנס לעסקי המשפחה. 
וי-קונטקטה  את  הקים  הוא  המשפחה,  לעסקי  כניסתו  עם 
מיליון  כ-200  כיום  המונה  חברתית  רשת   ,)Vkontakte(
משתמשים דוברי רוסית. הרשת החברתית נוסדה על ידי פאבל 
רודוב, חברו של מירילשוילי הבן. רודוב פנה אל מירילשוילי 
והציע לו להקים את הרשת במימון כספו של אביו ועם שותף 
נוסף. על פי נתונים רשמיים, מדי יום מבקרים ברשת החברתית 
מכלי  כאחד  אותה  שמייצב  מה  משתמשים,  מיליון  כ-26 

התקשורת המשפיעים ברוסיה.
אחוזי האחזקות של המשפחה ברשת, נתונים במחלוקת. על 
פי דיווח שהתפרסם באותה שנה בעיתונות הרוסית, מירילשוילי 
החזיק ב-60% ממניות הרשת והיה בעל השליטה העיקרי בה. 
אביו  החזיק ב-10%, מייסד החברה פאבל דורוב החזיק יחד 
עם איש העסקים לב לבייב בכ-20% ממניות החברה ושותף 
נוסף בשם לב אבנירוביץ' החזיק ב-10% נוספים. עם השנים 
התגלה כי 24.99% ממניות החברה שייכים לרשת סוציאלית 
מהחברה.   39.99% ל  נתחה  את  הגדילה  היא   2011 ובשנת 
מנגד, על פי דיווחים אחרים, לבייב ומירילשוילי החזיקו יחד 

ב-48% במניות החברה.
 United Capital בשם  השקעות  קרן   ,2013 בשנת 
Partners, שבראשה עומד איל ההון איליה שרבוביץ' קנתה 
ומירילשוילי 48% מסך המניות הקיימות תמורת  מידי לבייב 
1.3 מיליארד דולר. מעסקה זו שלשל מירילשוילי הבן לכיסו 
סכום של כ-1.12 מיליארד דולר ובכך הפך לאחד מהצעירים 

העשירים ברוסיה. 
כיום מתגורר יצחק בהרצליה פיתוח עם אשתו ושני ילדיהם 
ולפני כשנתיים הוא רכש את הפנטהאוז של מלון ריץ' קרלטון 

הערכות  פי  על  שקל.  מיליון   13 תמורת  בהרצליה  במרינה 
פורבס רוסיה, הונו נאמד בכ־950 מיליון דולר, אולם גורמים 
המכירים את אופי עסקיו בישראל, מעריכים כי שוויו של יצחק 

עשוי להגיע ליותר מ־1.5 מיליארד דולר.

עשרות מיליונים לטמיון
ארצה  מירילשוילי  מיכאל  עלה  מאסרו,  תקופת  תום  עם 
את  שתקע  למרות  משפחתו.  עם  יחד  בה  להשתקע  והחליט 
יתד מגוריו בארץ, הוא החליט באותו שלב להמשיך בעסקיו 
ברוסיה, "אני עובד במשך עשרות שנים ברוסיה", הוא הסביר. 
"הביזנס שלי שם הוא בעיקר בתחום הננו טכנולוגיה, תעשייה 

וייצור ושיווק של תרופות. בישראל האפשרויות לא דומות".
שנה לאחר מכן, ב-2012, כבר נרשמה ההשקעה הראשונה 
של מירילשוילי בישראל. היה זה כאשר הוא רכש 5.2% מחברת 
חיפושי הגז והנפט "הכשרה אנרגיה" של איש העסקים עופר 
מיליון שקל.   40 מירילשוילי  נמרודי. תמורת האחוזים שילם 
ההשקעה לא הניבה רווחים והכסף ירד לטמיון לאחר שהתברר 

כי קידוחי "שרה" ו"מירה" לא הניבו תגליות. 
לא  "זו  כי  ואמר  מההפסד  להתרגש  סירב  מירילשוילי 
טרגדיה" מאחר ו"זה בסך הכל היה גישוש ראשוני של השוק". 
למגזין 'פורבס' הוא הוסיף כי "אני רואה חשיבות רבה בתחום 
האנרגיה והגז, ואני רואה את עצמי מעורב בתחום הזה, כיוון 
בתחום  מדובר  פיננסית.  להשקעה  מעבר  חשיבות  לו  שיש 
לעצמה  לספק  שלה  וליכולת  ישראל  של  לעצמאות  שקשור 
ובמדינות  חיצוניים  בגורמים  תלויה  בלתי  ולהיות  אנרגיה 

זרות".
שירד  במיזם  השקיע  כאשר  כשנתיים  לפני  נכווה  הבן  גם 
בקול  הכריזה  יזמים  קבוצת   ,2015 בתחילת  זה  היה  לטמיון. 
יהיה  שמטרתה  ''אחד''  בשם  רשת  הקמת  על  רמה  תרועה 
להזיל את המחירים על ידי מכירת מותגים לא מוכרים וזולים 
בהרבה. מירילשוילי הבן השקיע במיזם מיליונים והחזיק ב-75 
אחוז. שנה לאחר פתיחת הסניפים הראשונים, כאשר המכירות 
לא טיפסו, החליטו היזמים לסגור את הרשת ורק אחד הסניפים 

הוסב לסופרמרקט רגיל. 
מאז, ממשיך מירילשוילי האב להשקיע בישראל, כאשר חלק 
מההשקעות הוא עורך יחד עם בנו שכאמור עלה גם הוא ארצה. 
השניים הקימו קרן השקעות פרטית וממנה הם מושכים כספים 
למירילשוילי  שם  האינטרנט  בתחום  בעיקר  שונים,  למיזמים 
השקעה  הזדמנויות  זיהוי  על  מבוססת  הקרן  רב.  ניסיון  הבן 
בשוק ועל כספו האישי של מירילשוילי, היא השקיעה עשרות 

מיליוני דולרים בחברות הייטק ישראליות ואמריקאיות. 
הקרן  את  ששמה  והראשונה  ביותר,  המפורסמת  ההשקעה 
על מפת התקשורת העולמית, הייתה בחברת ג'ינג'ר סופטוור 
בשנת 2012. בהמשך השקיעה הקרן גם 35 מיליון דולר בחברת 
השבבים ווילוסיטי, שמציעה שירותים מקוונים מהירים. לפני 
שלוש שנים היא נמכרה לחברת קוואלקום תמורת 300 מיליון 

דולר ומירילשוילי גזר רווח נאה לכיסו. 
הוא  המשפחה  של  המרכזיות  מהשקעותיה  אחת  בנוסף, 
למשחקי  פלטפורמה  גלובל",  "פלאריום  הסטארט־אפ 
אסטרטגיה ברשתות חברתיות. פלאריום נבחרה על ידי העיתון 
מוערך  ושוויה   2014 של  המבטיח  לסטארט־אפ  כלכליסט 

בכ־800 מיליון דולר. המשפחה מחזיקה בכ־40% מפלאריום. 
יצוין כי מייסדי הסטארט־אפ הם קרובי משפחת מירילשוילי: 
איליה וחיים טורפיאשוילי, אבי וגבי שלל, איוון וורובייצ'יק 

ומיכאל מורגובסקי. 
בשנים האחרונות רכשו האב והבן אחזקות בחברות נוספות 
הם  ובה  חדשה  באנרגיה  המתמחה  אנרגיה"  יצחק  כ"באר 
מחזיקים 50%, חברת "חושן ארגמן" העוסקת ביהלומים בה 
הפועלת  נדל"ן  לניהול  חברה  ו'כיתעים',   45% מחזיקים  הם 

בעיקר בציבור הדתי לאומי. 

היעד: גאורגיה

לכותרות  רבות  פעמים  המשפחה  עלתה  האחרונות  בשנים 
בשל עסקאות ענק שבצעה דווקא בישראל. לפני שלוש שנים 
התעשייה  באזור  משרדים  קומפלקס  מירילשוילי  יצחק  רכש 
בלוד מידי טלרד נטוורקס תמורת 129.5 מיליון שקל. מדובר 
בת  ברחוב  הממוקם  משרדים  בנייני  חמישה  של  בקומפלקס 
שבע בעיר, על קרקע של 41 דונם. באחד הבניינים ממוקמים 
בקומפלקס  השטחים  יתר  ואילו  טלרד,  הנהלת  משרדי 
בלתי  בנייה  זכויות  הכולל  הנכס,  שונות.  לחברות  מושכרים 

מנוצלות, משתרע על שטח של 23 אלף מ"ר. 
השליטה  רכישת  את  יצחק  השלים  יותר,  מאוחר  חודשים 
בחברת הנדל"ן רוטשטיין, מקבוצת בעלי השליטה עליה נמנים 
ומשקיעים  לבייב  לוי  העסקים  איש  אחיו של  לבייב,  שמואל 
נוספים. תמורת 67 מיליון השקלים, זכה מירילשוילי ב-55% 
מקבוצת הנדל"ן. יחד עם מירילשוילי רכש את החברה אבישי 
בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין. העסקה נחתמה לפי מחיר מניה של 
10.1 שקל – בדומה למחיר השוק, המשקף לרוטשטיין שווי 
של כ-122 מיליון שקל, אחרי זינוק של 85% בשנה האחרונה.

מירילשוילי הבן נחשב גם למשקיע העיקרי בערוץ 20 ולפי 
זה שעמד מאחורי התפטרותו של המגיש שרון  דיווחים הוא 
גל שעזב את משכן הכנסת לטובת משרה בערוץ החדש. מאז, 
שגרמו  אישיות  סיבות  בשל  מתפקידו  להתפטר  שרון  הספיק 
להיעדרותו. מירילשוילי, אגב, התחייב להשקיע בערוץ מידי 
שנה 18 מיליון שקל למשך עשור. לפני כשנה וחצי הודיע גם 

על הקמת רשת חנויות לחפצי אומנות ויודאיקה. 
המשפחה  ובישראל,  ברוסיה  המרכזיות  השקעותיה  לצד 
מתכננת להיכנס גם למיזמים בגאורגיה. "עד עתה היה לי קשה 
ל'פורבס'.  מירילשוילי האב  בגאורגיה", אמר  לעשות עסקים 
בהשקעת  אתית  בעיה  ראיתי  שם,  להשקיע  רצוני  "למרות 
הכסף שנעשה ברובו ברוסיה, בכלכלת המדינה שיחסיה אתה 
מתוחים. כעת המצב משתפר, המתיחות נרגעה, ואני מתכוון 

להשקיע שם בתחום החקלאות, תשתיות וטכנולוגיות". 
הם  גאורגים  לאופטימיות:  סיבות  יש  האחרון  "בתחום 
מקנה  שאני  החשיבות  אף  על  ומוכשר.  להפליא  יצירתי  עם 
עדיין  נמצאים  עסקיי  רוב  וגאורגיה,  בישראל  להשקעות 
הפרויקטים  של  הארי  החלק  את  בונה  אני  שם  ברוסיה, 
העסקיים שלי. אני מאמין ברוסיה של היום ומחר. במידה רבה 
בזכות שותפיי שם - אנשים מדהימים וחברים נאמנים. איתם 

אמשיך לפתח עסקים גם בעתיד".
לנו נותר רק לאחל הצלחה.
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כבוד
לכנסת

בשנים האחרונות מכהן יולי אדלשטיין, אסיר ציון ושר הקליטה 
בעבר, בתפקיד יו"ר הכנסת – אותו הפך לתפקיד ייצוגי ומעשי 
ממדרגה ראשונה  בראיון נרחב לרגל יום הולדתה של הכנסת 
במשכנה הנוכחי, הוא משתף בדילמות של התנהלות ממלכתית, 
כואב את המקרה של ח"כ גטאס, מסכים עם הטענות על חקיקה 

מיותרת וגם מדבר על עתידו הפוליטי

ארי קלמן
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שנים   51 הכנסת  ציינה  שבוע 
הנמצא  הנוכחי,  משכנה  להקמת 
במרכז  רם  גבעת  בשכונת  כיום 
הכנסת  ישיבות  את  ירושלים. 
שהוא  הכנסת,  יו"ר  בפועל  מנהל 
המליאה  ישיבות  על  אחראי  גם 
נדיר  בראיון  רק.  לא  אבל   - הכנסת  חברי  סדר  ועל 
ל'כל ישראל' מספר אדלשטיין בהרחבה על עבודתו 
המקיפה, על תופעת החקיקה המיותרת וחושף כוונות 

לגבי עתידו הפוליטי.
מיוחד  יו"ר  הוא  שאדלשטיין  מסכימים  כולם 
במינו, הוא מנהל את ישיבות הכנסת בחוכמה וברוגע 
וכל חברי הכנסת מקיר לקיר יודעים שלא קל אבל גם 

לא כדאי להכעיס אותו. 
של  ארוכות  שנים  אחרי  לארץ  עלה  אדלשטיין 
ציון' בברית המועצות,  ו'אסיר  עליה  מאבק כמסורב 
בשנים  עציון.  שבגוש  שבות  באלון  השתקע  כאן 
בין  נשיא "הפורום הציוני",  כיהן כסגן   1996–1988
בבתי  ניהוליים  תפקידים  מילא   1995–1990 השנים 

ספר ואף ניהל את מחלקת העולים במלי"ץ.
כאשר  לפוליטיקה  אדלשטיין  נכנס  שנה   20 לפני 
ונבחר  בעליה  ישראל  מפלגת  מייסדי  עם  נמנה 
הוא   .1996 בשנת  עשרה,  הארבע  לכנסת  בבחירות 
כיהן מטעם הסיעה גם בכנסת ה-15. בבחירות לכנסת 
ונתן  והוא  בלבד  מנדטים  בשני  סיעתו  זכתה  ה-16 

התמזגה  הקדנציה  במהלך  לכנסת,  נבחרו  שרנסקי 
סיעתם לתוך סיעת הליכוד.

בממשלתו  עלייה  לקליטת  כשר  כיהן  אדלשטיין 
הראשונה של בנימין נתניהו בין השנים 1996–1999, 
וכסגן השר לקליטת עלייה במעמד של שר בממשלתו 
הראשונה של אריאל שרון, בין השנים 2001–2003. 
ב-2007 התמודד אדלשטיין ברשימת הליכוד והוצב 
לכהן  אדלשטיין  החל  ה19  בכנסת  ה-14,  במקום 

כיו"ר הכנסת. 
של  המקדימות  בבחירות  במיוחד  דרך  כוכבו 
אדלשטיין  הפתיע  אז  ה-20,  לכנסת  הליכוד  מפלגת 
ברשימה  השני  במקום  וזכה  מתחריו  את  בענק 
לכנסת  ברשימה  השלישי  למקום  שמוביל  הארצית, 
וראש  המפלגה  ליו"ר  משוריין  הראשון  )המקום 
הממשלה בנימין נתניהו(, לאחר קרב צמוד עם גלעד 
הכנסת  ישיבות  בתחילת  הראשון.  המקום  על  ארדן 

ה20 הוא חזר לשמש שוב כיו"ר הכנסת. 

פעילות ענפה 
ותדמיתית

את  שמכירים  האנשים 
ערוץ  מסך  דרך  הכנסת 
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בתוך  רק  שלך  הפעילות  ואת  אותך  מכירים  הכנסת, 
לעלות  לח"כים  שקורא  האיש  בתפקיד  המליאה, 
לנאום ומוציא את אלה שמגזימים... תוכל לספר להם 
כיו"ר  תפקידך  במסגרת  שלך  הפעילות  על  קצת  עוד 

הכנסת?
"כן, ודאי, אני חושב שתפקיד יו"ר הכנסת הוא אחד התפקידים 
מנשיא  נגיד  בשונה  אחד,  מצד  שקיימים.  ביותר  המאתגרים 
המדינה, אתה נשאר חלק מהמערכת הפוליטית, אתה מציע חוקים, 
אתה צריך להביע את הדעות שלך בתחום הפוליטי, מצד שני אתה 
גם דמות ממלכתית - כלומר אתה לא יכול לקחת עמדות בפומבי, 
בוודאי כשמדובר על עמדות קואליציוניות מול האופוזיציה, אתה 
גם בעצם חלק מן הסיעה שלך בכנסת אך תפקידך גם מחייב אותך 
כל הזמן לוודא שהאופוזיציה מקבלת ביטוי, זה נשמע כמו משהו 

כללי - אבל זו בעצם ממש עבודה יום יומית.
"דבר נוסף שצריך להבין, בכנסת מסיבות ידועות, יו"ר הכנסת 
וגם שר  נציב שירות המדינה, גם ממונה על התקציבים  גם  הוא 
ואני חושב שגם כאן צריך כל הזמן לקחת  האוצר, הכול ביחד, 
את האחריות הזאת מאד בכובד ראש, כי אפשר בקלות לקבל את 
שכרון הכוח. הרי בעצם אין כל כך פיקוח ואתה הריבון אז למשל 
עוזרים  נשים חמשה  או  בכנסת  בניינים  עוד שלושה  נבנה  שלא 
בכל  שמירה  כלב  של  סוג  גם  להיות  הזמן  כל  צריך  ח"כ?  לכל 

הדברים האלו.
שואלים  לפעמים  הזה.  בתפקיד  מוסיף  שהייתי  שלישי  "דבר 
כמעט  לקבל  יכולת  הרי  הכנסת  יו"ר  להיות  החלטת  למה  אותי 
שהוא  באיזה  דברים  מאוד  הרבה  ולעשות  ממשלתי  משרד  כל 
תחום, אני תמיד אומר שכיו"ר כנסת אם אתה באמת רוצה לתת 
חשיבות לנושא מסוים, אתה יכול להתמקד בו, אתה יכול לעשות 
את העבודה בלי לפגוע - אבל לא פחות מכל שר אחר. אם אתה 
מחליט שחינוך הוא מה שחשוב לך אז אתה יכול לעסוק הרבה 
בנושא הזה מול ראשי רשויות, מנהלי בתי ספר, חקיקה וכדומה. 
אני אמנם לא מציע חוקים - אבל אני מחליט על סדר היום של 

הכנסת.
לך.  חשובים  מאוד  הפנים  שנושאי  מחליט  אתה  אם  גם  "כך 
ביחסי חוץ למשל אתה יכול לשים הרבה דגש, ודרך אגב זה אחד 
הדברים שכן עשיתי מבחינת דיפלומטיה בנושא זה. אז התפקיד 
הזה כמו שאמרתי מאפשר לך לבחור נושאים שאתה רוצה לעסוק 
בהם, ולהיות מאוד פעיל ברמה אמתית, לא כמו שחבר כנסת מן 
השורה מתבטא בענייני חוץ וביטחון - שאין לו בהם שום סמכות. 
בעמדה שלי אם אתה עובד נכון בתפקיד הזה, אתה יכול גם באמת 

לעשות משהו".
ש'אתה  טוענים  באופוזיציה  אז  פוליטיקאי  אתה  אחד  מצד 
לא יו"ר כנסת, אתה איש פוליטי', מצד שני אתה מוכר כאדם 
ממלכתי, ואז בקואליציה מאשימים ש'אתה איש של האופוזיציה, 

משת"פ וכדומה', איך אתה מצליח ללכת בין הטיפות?
"קודם כל באמת מכיוון שזה קורה לי הרבה, שפעם האופוזיציה 
אומרת שאני רק חושב על הקואליציה ופעם הקואליציה אומרת 
את  עושה  שאני  אומרת  זאת   - האופוזיציה  על  חושב  רק  שאני 

הדברים נכון". 
ראינו רק בשבוע שעבר בשעת שאלות לראש הממשלה...

אומרת  זאת  מרוצה,  לא  הצדדים  אחד  פעם  בכל  אז  "בדיוק, 
שבגדול כנראה שאני עושה את התפקיד שלי נכון. אבל זה בדיוק 
מה שאמרתי, התפקיד הזה מאוד מאוד מאתגר ואני קבעתי לעצמי 
כלל, שאני גם חושב שהוא כלל נכון ואני מטיף לכלל הזה, על 
מנת להיות ממלכתי אתה לא צריך להיות פרווה, אתה לא צריך 
לוותר על הדעות שלך, להיות ממלכתי מתוך ריקנות זה לא מוסיף 
ואני לא שיניתי אותן, דעות מוצקות יחסית,  כלום. יש לי דעות 
אבל זה לא אומר שאני לא נותן כבוד לאחרים ולא אומר שאני 
לא מוכן לשמוע אחרים וזה לא אומר שאני לפעמים גם לא מוכן 

לקחת בחשבון מה שאחרים אומרים, זאת ממלכתיות בעיניי.
"אבל, אדגיש שוב, זה לא אומר שאדם צריך פתאום כשהוא 
מגיע לאיזה שהוא תפקיד ממלכתי, להסתיר את דעותיו או לשנות 
אותן. מקרים כאלה כבר היו לנו והם לא הביאו כבוד, לא לאותם 

אנשים ולא למדינת ישראל".
בכנסת.  שינויים  הרבה  לתפקיד  כניסתך  מאז  רואים  אנחנו 
בית  חידוש  באגפים,  שיפוצים  ירוקה,  כנסת  שקופה,  כנסת 

הכנסת, לאן יש עוד לשאוף?
"קודם כל באמת הזכרתי את התפקיד יותר האדמיניסטרטיבי 
אני  וכל העובדים של הכנסת, אבל  יחד עם המנכ"ל  ודאי  הזה, 
וייצוגית  מכובדת  המובנים  בכל  להיות  צריכה  שכנסת  חושב 
וגם קבעתי עוד כלל, נאה דורש נאה מקיים. אתה בדיוק הזכרת 
את אחת הדוגמאות, אנחנו ככנסת כל הזמן מפקחים על אחרים 
ודורשים שקיפות, החלטתי שזה לא יכול להיות כך בלי שאנחנו 
בתחום  עצמה  את  ובודקת  משפרת  הזמן  כל  והכנסת  שקופים, 
הכנסת  של  באתר  שקורה  מה  וגם  שקיפות  וועדת  יש  גם  הזה, 
שהכול משודר והארכיונים פתוחים, כך שאפשר לראות את כל 
ההצבעות, וזה באמת לא בכדי, שבכמה בדיקות קבעו שהכנסת 

זה המוסד ממלכתי והממשלתי הכי שקוף במדינה. 
"אותו דבר אני יכול לומר על הנושא של כנסת ירוקה, כל הזמן 
בחשמל  לחסוך  ואיך  במים  לחסוך  איך  חוקים  מחוקקת  הכנסת 
אומר  אני  הנה  אז  הקפדנו,  לא  ובעצמינו  במחזור  לחסור  ואיך 

עכשיו אנחנו גם בתחום הזה כמו שאתה יודע מקפידים. 
אלף   130 מעל  לנו  יש  עניין,  מאותו  חלק  זה  "שיפוצים 

בה  שהכול  כנסת  יראו  שהם  רוצה  לא  אני  שנה,  כל  מבקרים 
מלוכלך ומטפטף ומטונף, זה לא מכובד, אני רוצה שכשאנשים 
ייכנסו לפרלמנט שלנו תהיה להם איזו שהיא תחושה של כבוד, 
זה כולל גם קוד לבוש ועוד כל מיני דברים, אז נכון שלא תמיד 
כולם מרוצים, אבל אני חושב שבאמת אנחנו חייבים לעשות את 
של  עניין  לא  וזה  למוסד,  כבוד  שיהיה  מנת  על  האלה  הדברים 

כבוד לחבר כנסת כזה או אחר אלא כבוד למוסד עצמו".
 אתה נמצא גם בעולם ומבקר בפרלמנטים אחרים, איך העולם 

רואה את הכנסת שלנו?
"קודם כל היחס למדינת ישראל כמדינה דמוקרטית מפותחת, 
אני חושב שהיחס ברובו הוא יחס של כבוד, למרות שיש ויכוחים 
בתחום המדיני אבל זה לא משנה, זה לא מבטל אחד את השני. אני 
חושב שדווקא הפעילות שעכשיו דיברנו עליה בשנים האחרונות 
היא מאוד מרשימה, בחלק מהפרלמנטים היית צריך לראות את 
באים  וכשהם  הפרלמנטריות,  והמשלחות  הראש  יושבי  תגובות 
ללמוד קצת, כשאנחנו מראים להם את הפרויקטים שלנו בתחום 
למשל של כנסת ירוקה או העסקת אנשים עם מוגבלויות או עוד 
כל מיני דברים, ובאמת הם מתרגשים באופן אמיתי וחלק מהם 
מבקשים לשלוח לכאן אנשים ללמוד מאתנו איך אנחנו עשינו את 

השינויים האלה. 
פרלמנטים  ראש  יושבי  ל20  קרוב  של  תור  מחזיק  "אני 
ויגיעו  זילות  שמעוניינים לבקר ופשוט אנחנו לא רוצים שתהיה 
כמה מבקרים בכל שבוע. גם מבחינת ההזמנות שלנו אנחנו קבענו 
טוב  בציניות  אומר  אני  קשה.  זה  וגם  בחודש  מפעם  יותר  שלא 
שאנחנו מדינה מבודדת, אחרת אני לא יודע מתי היינו עובדים..."

כמה נזק גורמים מקרים כמו שראינו לאחרונה, למשל המקרה 
של חה"כ גטאס?

"תראה, בוודאי שזה גורם הרבה נזק, כי אנחנו גאים בדמוקרטיה 
ואנחנו אומרים שאצלנו כולם שווים וכולם מקבלים יחס שווה, 
מהם,  מתפוצץ'  'הראש  שבעצם  דברים  גם  לומר  יכולים  כולם 
אבל אנחנו מוכנים לקבל דעות גם מאוד מאוד שונות, אבל יחד 
עם זה, כשאנשים רואים את התמונות של חבר כנסת כמו אחרון 
אז  ומוציא משם טלפונים,  העבריינים מפשפש בתוך המכנסיים 
זה  המהותי,  בתחום  פוגע  מאוד  שבהחלט  דבר  שזה  חושב  אני 
לא רק איזה חבר כנסת שמתנהל באופן לא מכובד ומתפרע, שזה 
הוא בעצם שומט את השטיח מתחת  כאן  גם מאוד חמור, אבל 

לרגלינו. 
"אנחנו רוצים שאנשים מאוד מאוד שונים יהיו בכנסת, אנחנו 
זה  זכות לכולם לבטא את הדעות שלהם, גם אם  רוצים שתהיה 
מאוד לא נעים מבחינתי או מבחינת הממשלה, אבל כאן במקרה 
הם  לכם  אמרנו  רואים,  'אתם  אומרים,  כולם  אז  גטאס  של  כמו 

כולם בוגדים', זה מאוד מצער".

חקיקת יתר

חוקים  המון  ויש  שנים  שלוש  כבר  הכנסת  את  מסקר  אני 
את  הורס  לא  זה  ה20,  בכנסת  והתבטלו  ה19  בכנסת  שנחקקו 

התדמית של הכנסת ופוגע בדמוקרטיה?
האלה  הדברים  על  שבדיוק  לומר  חייב  אגב  דרך  אני  "ודאי. 
כמה  עם  נפש  שיחות  ממש  לי  שהיו  הקודמת,  בכנסת  דיברתי 
אנשים מיש עתיד ואמרתי להם, חברים לאט לכם, הרי מה שאתה 

עושים כבר המכסות האלה, אני כבר הייתי בכמה וכמה כנסות, 
תהיה  החרדיות,  המפלגות  יבואו  מעט  ועוד  מסתובב  הגלגל 
עוד  תעלו  אתם  כך  אחר  הכול.  את  יבטלו  והם  אחרת  ממשלה 
פעם ואחר כך עוד פעם המפלגות החרדיות... בשביל מה? אתם 
משגעים את הציבור ומשגעים את המדינה, לכו לאט לאט. רוצים 
לכו  וכדומה?  ליבה  לימודי  שונים?  בתחומים  רפורמות  לעשות 
בהסכמה, למה בחקיקה דורסנית? כי הרי זה לא יחזיק מעמד - 

וזה בדיוק מה שקרה. 
"אתה צודק שזה פוגע בתדמיתה של הכנסת ובעבודתה, הרי 
איך אומרים בעברית פשוטה - פול גז בניוטרל. עובדים על חקיקה 
מסוימת ואחר כך עושים סיבוב פרסה של 180 מעלות. לבטל את 
החקיקה הזאת. על זה הלכו כמה שבועות וחודשי דיונים? עכשיו 
על זה ילכו כמה שבועות וחודשי דיונים שוב, והכל על חשבון 

הציבור במקום לשרת את הציבור כמו שצריך".
שרת  מצד  בעיקר  בכנסת  חקיקה  עודף  שיש  טענות  יש 

המשפטים. מה אתה חושב בעניין?
"אני תמיד צוחק שעוד בכנסת הקודמת אמרתי בראיון לאחד 
העיתונים שהכנסת מחוקקת את עצמה לדעת, חשבתי שלמחרת 
הכנסת  חברי  כי  ומאבטחים  שכפ"ץ  עם  לכנסת  לבוא  צריך  אני 
לכנסת  למחרת  באתי  דווקא  אבל  הזה,  המשפט  על  אותי  יהרגו 
צריך לשנות פה משהו'.  צודק,  'אתה  ואמרו  אלי ח"כים  וניגשו 
הרי גם כאן זה על חשבון משהו אחר. זה אפילו לא חקיקה כל 
חוק  הצעות  ועוד  חוק  עוד  להניח  הזו,  המיותרת  ההתעסקות 
פיקוח  הציבור,  עם  קשר  כמו  אחרים,  מדברים  זמן  גוזלת  היא 
לעשות.  יכולים  היו  כנסת  שחברי  אחרים  דברים  הממשלה,  על 
וכמו שציינת רוב הדברים האלה אף פעם לא יגיעו להיות חקיקה, 
וכשזה מגיע להיות חקיקה על זה באמת דיברה שרת המשפטים 
שזה גורם לרגולציית יתר ואנשים בעצמם לא יודעים מה החוק 
אומר, אפילו עורכי דין שוכחים מה התיקון האחרון בחוק אומר... 
לכן אני חושב שזה מזיק. קיימתי בשבוע שעבר פגישה עם שרת 
שני  מצד  כי  השונות,  האפשרויות  על  ודיברנו  שקד  המשפטים 
אני לא מסכים להגביל חברי כנסת בחקיקה בלי לתת להם כלים 

נוספים. יש כמה הצעות ונראה איך הם יתקדמו".

תכניות לעתיד 

לסיום, יש כל הזמן דיבורים שאתה רוצה להתמודד לנשיאות, 
היו גם דיווחים בזמן האחרון שאתה שוקל להתמודד לראשות 
המפלגה. אתה חושב על עתידך בחיים הציבוריים, אתה רוצה 

להיות נשיא?
ויש  ממשלה  כשיש  הבחינות  מכל  מזיק  שמאוד  חושב  "אני 
זה  דברים,  מיני  וכל  בספקולציות  עוסקים  וכולם  ממשלה  ראש 
מדינה  בכל  חשוב  מאוד  מאוד  לעיקרון  מנוגד  זה  מכובד,  לא 
דמוקרטית שכל אדם הוא בחזקת חפות כל עוד לא הוכח אחרת, 
ולכן אני מאוד לא אהבתי את ההתעסקות הזאת, שלצערי גם השם 
שלי שורבב שם וגם השם של עוד כמה מהחברים שלי. אני מאוד 
שמח כמו שהדגשתי לאורך כל הריאיון לבצע את התפקיד שלי. 
כשאדם נמצא בתפקיד בסדר גודל של יו"ר הכנסת ורק חושב כל 
הזמן לאיפה הוא יקפוץ בעוד חצי שנה, שנה או שנתיים - הוא 

חוטא לתפקידו וחוטא בעצם לשירות לציבור ולבוחריו"...

אדלשטיין וכותב השורות בראיון



מאת יבניאל שירם

בשביל מה להישאר בארץ 
כשיותר משתלם לטוס לחו"ל

ודאי כבר עברתם פסח אחד או שניים 
כאן בארץ ולמדתם על בשרכם שבכל 
סיפור.  אותו  עצמו  על  חוזר  שנה 
לקרצף  הבית,  את  היטב  לנקות  יש 
את  להוציא  הנסתרות,  הפינות  את 
מאחורי  לזחול  מהארונות,  המגירות 
את  היטב  לאבק  והתנור,  המקרר 
מטבח  וציוד  כלים  לרכוש  המדפים, 
לפסח, בנוסף להכשרת והגעלת כלים. 
ובעיקר  מייגע  מפרך,  תהליך  זהו 
וקל  פשוט  האלטרנטיבה?  מה  יקר. 
ימים,  לתשעה  הבית  את  עוזבים   –
עולים על מטוס לאחד האתרים היפים 
העבדות  את  בחו"ל, משאירים  ביותר 
מאחור וחוגגים את שמחת החירות עם 
אנשים יהודים טובים כמוכם, חופשה 
ומהודרת,  חגיגית  באווירה  כהלכתה 
עם הקפדה על מאכלים שאינה שרויה 
ויפה  גדול  סדר  וליל  קטניות,  ללא 
מלכים.  כבני  להרגיש  לכם  שיגרום 
אירוח  בשינפלד!  רק  יש  חופשה  כזו 
כוכבים   5 במלון  קפריסין  בהילטון 
דלוקס, 300 חדרים וסוויטות, לובי בו 
ניצב פסנתר כנף יפהפה, מגרש טניס, 
ספא מפנק, בריכת שחייה ובית כנסת 
מרתק  חג  יהיה  למבוגרים  מפואר. 
מותאם לכל טעם וסגנון. במה חשקה 
יהדות,  על  מעניינת  הרצאה  נפשכם? 
ושיעורי  תפילות  מפתיעה,  סדנא 
תורה ברוח החג, הופעות מוסיקה של 
האמנים הכי חמים - ישי לפידות, יוסי 
שוורץ, אהרל'ה נחשוני וישראל נחמן 
להתחיל  חופשי  הרגישו  אז  תורג'מן, 
עם  מה  שאלתם  הכפיים.  במחיאות 
הילדים... בשבילם הביאו שינפלד את 
המעבירה  המדהימה  ארקוס  אורית 
מוסיקה  בשילוב  חווייתית  סדנא 
ושירה. אל דאגה, לאחר שתסיים עם 
הילדים תעביר אורית למבוגרים אימון 
אירובי והרצאה על תזונה נכונה. אם 
כבר פסח אז שיהיה לא רק גלאט כשר 

אלא גם בריא!

מחפשים מטבח גורמה 
כשר לפסח בחו"ל? מצאתם!

מוכרת  בחו"ל  בפסח  טיילתם  אם 
לכם הבעיה הבאה: אין איפה לאכול. 
יהודי אינו יכול לשבת בכל בית קפה 

או מסעדה שיימצא על הדרך, כי לא 
מגישים שם אוכל כשר לפסח. אף אחד 
בחיפושים  מנוחתו  רוצה להטריד  לא 
במקום  לכשרות,  הנוגעים  ושאלות 
להנות מזמן פנוי במהלך החופשה. על 
כן דואגת שינפלד תיירות לכל שומרי 
המצוות והקהל הדתי והחרדי ומוצאת 
הכשרים  המלון  בתי  את  עבורם 
הטובים ביותר בעולם. שינפלד יספקו 
לכם בפסח חוויה קולינרית מושלמת. 
בינלאומיים  שפים  של  מכובד  צוות 
במהלך  במטבח  יעמלו  פרסים  זוכי 
גורמה  ארוחות  ויכינו  החג,  ימי  כל 
קטניות,  וללא  שרויה  לא  כשר  גלאט 
בהשגחת הרה״ג משה נחשוני שליט״א. 
מטיסה  והמצרכים  הבסיס  מוצרי  את 
לאחר  העולם  קצוות  מכל  שינפלד 
הגבינות  בקפידה,  אותם  שבחרה 
הצרפתיות והשוויצריות מאירופה, יין 
מאיטליה,  וברטנורא  מצרפת  משובח 
דג סלמון  מיוון,  טרי  ובקר  עגל  בשר 
מנורווגיה, קונטיינרים עם  מזון כשר 
מארה"ב וכמובן גם מישראל. הפיקוח 
וכשרותו  טריותו  המזון,  איכות  על 

הקנייה  מרגע  השעון,  סביב  מתבצע 
עד שהוא מוגש לכם לצלחת, בבארים 
עשירים בחדרי האוכל המפוארים של 
הילטון קפריסין. יש סיכוי שבהתחלה 
קצת  ואולי  ירשים  העצום  המבחר 
יבלבל, אך כפי שנהוג לומר אלו צרות 
ממגוון  תבחרו  פשוט  עשירים.  של 
התוספות,  והקרות,  החמות  המנות 
ברים  הגבינות,  המרקים,  הסלטים, 
עמדות  דגים,  של  וברים  בשריים  של 
קארווינג אישי, קינוחים מכל הסוגים, 
בר  טריים,  פירות  וינאי,  עוגות  בר 
שינפלד  חופשי.  יינות  ובר  שתייה 
פי  על  הילטון  מלון  את  מכשירים 
לפסח  הנוגעים  וההלכות  הדינים  כל 
יוכלו  שהאורחים  מנת  על  ולכשרות, 
חשש  ללא  דאגות,  ללא  לבלות 
לסחוב  צורך  וללא  בחמץ  להיתקל 
כלים ומאכלים – פשוט להיכנס לחדרי 
עדיין  שובע!  עד  ולאכול  האוכל 
שפתוח  האירי  לבר  היכנסו  רעבים? 
מבחר  לכם  יוגשו  בו  היום  במהלך 
מטעמים ועוגות כשרות לפסח ושתייה 
אחד  הבר.  על  חופשי  וקרה  חמה 

משיאי החופשה הוא כמובן ליל הסדר 
עורכי  המרגש עם קריאה בהגדה עם 
סדר מכובדים, אפיקומן לילדים, שירי 
בחדרי  מלכותית  וסעודה  בצוותא  חג 

האוכל המעוצבים ברוב פאר והדר.
להרגיש בטוחים כי יש מי 

שדואג לכם כל הזמן
מכל  עדיף  ניקוסיה  הילטון  מדוע 
המעולה.  המיקום  בזכות  המלונות? 
קל ונוח לצאת ממנו לטיולים בסביבה, 
בקרבת  קפריסין.  האי  וברחבי  בעיר, 
"לידרה"  למדרחוב  תגיעו  המלון 
החנויות,  שוכנות  ובו  המפורסם 
אטרקציות  ושפע  הדוכנים  המותגים, 
אפשרויות  יהיו  בפסח  מקומיות. 
עם  היכרות  יום  כמו  לטיולים,  רבות 
יום ארוך בכפרים הציוריים  ניקוסיה, 
לימסול,  והעיר  הטרודוס  הרי  של 
שעליו  אפרודיטה  לסלע  ארוך  יום 
נכתב המחזה "גברתי הנאווה" ולשוק 
התורכי  לצד  טיול  בפאפוס,  הבלקני 
– החלק הצפוני שנמצא  של קפריסין 
מציאות  דוכני  עם  תורכית  בשליטה 
בקניונים  שופינג  יום  ולקינוח  בשפע, 
ובתי הכלבו של קפריסין, שם תמצאו 
ספורט  לכך  הוסיפו  ובזול.  הכל  את 
אתגרי, ספורט ימי, חוויות אקסטרים 
והרפתקאות לכל המשפחה, וקיבלתם 

חופשה מהאגדות.
תיירות.  שינפלד  בזכות  אפשרי  הכל 
 30 שכבר  והיחידה  האחת  החברה 
הכשרות  החופשות  את  מביאה  שנה 
ברמה הגבוהה ביותר. סביר שבמהלך 
צוות  אנשי  את  תפגשו  גם  החופשה 
ההנהלה הבכירה של שינפלד מברכים 
אולי  או  האוכל  בחדר  לשלום  אתכם 
זהו   – הטיולים  בזמן  בהם  תתקלו 
ומקצועיות,  אחריות  של  השילוב 
האורחים  את  ללוות  נוהגים  כשהם 
שינפלד  מנהלי  החופשה,  אורך  לכל 
נמצאים אתכם תמיד, זמינים לשאלות, 
ודואגים  מיוחדות,  בבקשות  מטפלים 
שלאורחים יהיה כיף גדול. זו חופשה 
עם אבא ואמא וגב של חברה ותיקה, 
לפנות,  ולמי  לסמוך  מי  על  שיש  כך 

בכל רגע. 
תיירות  שינפלד  למשרדי  לפנות  נא 
בטלפון 03-6189999 או לגלוש לאתר 

www.shainfeld.com האינטרנט

אז מה אתם עושים בחופשת הפסח?

כל ישראלי חרדי ודתי יודע שפסח החג המושלם מכולם לחופשה בחו"ל. בעונה זו מזג האוויר החורפי כבר מתחיל להיות 
יותר חמים, השמיים מתבהרים והשמש מאירה קרניה, הילדים נמצאים בחופשה מהלימודים, וגם ההורים שחלמו כל 

השנה לצאת לחופשה מנצלים את ימי החופש מהעבודה. על כן הפכו בשנים האחרונות חופשות הפסח לענף התיירות 
המוביל והאהוב על הישראלים. שינפלד תיירות לקחה את מסורת חופשת הפסח והפכה אותה לאמנות ברמת ההפקה 

הגבוהה ביותר, בחופשה במלון הילטון קפריסין היוקרתי והמפואר בניקוסיה
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מינוס
מיליארד

איך מצליח רואה חשבון מתל אביב להפוך למיליארדר רק באמצעות 
קסם אישי  כיצד הופכים מטייקון מצליח לבעל חוב של למעלה מארבע 
מיליארד שקל  ואיפה הציבור נכנס למשוואה של יחסי בנקים וטייקונים 

 חיים פרידלנדר בעקבות נפילתו של איש העסקים אליעזר פישמן
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מינוס

פישמן, צילום: פלאש 90
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רואה החשבון לשעבר, האיש המשופם שהיה מגיע לפגישות במכנסיים 
קצרות, המשיך ללוות וללוות, לרכוש עוד חברות ובכך להגדיל את 

שליטתו, אך להעמיק את חובותיו. הבנקאים ידעו וראו, אך אף אחד לא 
מיליארדרצה להוציא את התקע מהשקע ולהביא לנפילה הגדולה

כשרוצים להבין את המשמעות של הביטוי "מאיגרא רמא 
מספיק  עבר.  לימי  להרחיק  צורך  אין  עמיקתא"  לבירא 
מסוקרת  שם  בעיתונות,  הכלכלה  מדורי  את  לפתוח 
בימים אלה "פשיטת הרגל הגדולה בתולדות המדינה", 
כפי שהגדיר זאת עו"ד יוסי בנקל, מי שמונה על ידי בית 
לנכסיו של  למנהל המיוחד  המשפט המחוזי בתל אביב 

איש העסקים אליעזר פישמן. 
מעלה  בקל  שהגיש  בדו"ח  מעמיקה  קריאה  מאידך, 
שאלה – האם אי פעם פישמן, שחובותיו נאמדים, נכון 
לרגע כתיבת הכתבה, ב-4 מיליארד שקלים וע"פ הערכות 
שמא  או  רמא"  "באיגרא  היה  לתפוח,  צפויים  החובות 

הכול היה מצג שווא. 
שבועות  מספר  לפני  רק  היחיד,  לא  הוא  פישמן  אבל 
סוקר בהרחבה משפטו של איש עסקים נוסף שנפל, נוחי 
נרחבים  אחוזים  על  שלט  שלו  השיא  שבימי  מי  דנקנר, 
מקרי  רק  הם  פישמן  את  דנקנר  הישראלי.  מהמשק 
הקיצון של התופעה שזכתה לכינוי "קריסת הטייקונים". 
טייקונים נוספים שהצטרפו לרשימה הבלתי מכובדת הזו 
יצחק תשובה, עידן עופר, לב לבייב, אילן בן דוב ומוטי 
זיסר ז"ל, כל אחד נפל בצורה כזו או אחרת, מי בקריסה 

משמעותית ומי שספג רק מכה קלה בענף.
מקורה  הון,  לאיל  הנרדפת  המילה   – "טייקון" 
גדול".  "אדון  שמשמעה   ,大大 היפנית  במילה  בכלל 
ה-17  במאה  נהוגה  שהייתה  ארכאית  במילה  מדובר 
רשמיים  במגעים  לתאר  כדי  אסיאתית  המזרח  במדינה 
ודיפלומטיים את השוגון )שליט צבאי( שמשל במדינה. 
במהלך המאה ה-19 חדרה המילה לארצות הברית והפכה 
עם  התקופה.  באותה  שהתעשרו  עסקים  לאנשי  לתיאור 
לישראל  המילה  יובאה  ב-2008  העולמי  המשבר  פרוץ 
גייס לשם  אנשי עסקים שכל אחד מהם  לתיאור  והפכה 
קונצרניות  באג"ח  שקלים  מיליארדי  עסקיו  הרחבת 
החשש  עלה  אז  כבר  הבנקאית.  מהמערכת  ובהלוואות 
שאותם מיליארדרים לא יצליחו לעמוד בהחזרת החובות, 
הטייקונים  להלוות,  והמשיכו  עיניים  עצמו  הבנקים  אך 
לא חשבו למסור דו"חות למישהו והמשיכו ללוות, וכן, 
אט אט פשטו רגל או שנאלצו למכור נכסים משמעותיים 

ברשותם. 
אז איך הופכים לפושט הרגל הגדול בתולדות ישראל? 
לנפילת  שגרמה  הסיבה  ההתחלה,  לנקודת  נחזור  בואו 
מושג  כמו  נשמע  רק  זה  פיננסי",  "מינוף   – הטייקונים 
משכנתא  עם  דירה  שקנה  מי  כל  בפועל  אך  ערטילאי, 
בבאר  דירה  קונה  לקוח  לדוגמא,  רכושו.  את  "מינף" 
שבע שעלותה מיליון ש"ח, הוא השקיע בדירה 30 אחוז 
הנותרים,  האחוזים  שבעים  את  שילם  והבנק  מערכה 
במשך השנים הוא מחזיר את חובו לבנק, ובסיום תשלום 
החוב נותרת בידו דירה ששווה יותר מכפי שהייתה ביום 
הקנייה. לצורך העניין נניח שהדירה שעלתה מיליון שווה 
כיום 2 מיליון, בניכוי ההלוואה והריבית יוצא בחישוב גס 

שהלקוח הרוויח כ-700 אלף ש"ח. 
בסכומים  רק  עסקים,  בעלי  עם  מתרחש  תהליך  אותו 
הרבה יותר גבוהים. הבעיה מתחילה כשלוקחים "מינוף 
המינוף  ישראל.  טייקוני  בה  שחלו  מחלה  אותה  יתר", 
מנפח את שווי החברות, אך בסופו של דבר צריך להתחיל 
להחזיר את החובות וכשרוב העסקים ממנופים אין בדיוק 
הנכסים.  של  חיסול  במכירת  להתחיל  וצריך  מאיפה 
"מינוף היא הדרך הטובה ביותר להתעשר", הגדיר  זאת 

רותם שטרקמן, עורך העיתון הכלכלי 'דה מרקר'. 
אם  אנטיביוטיקה,  כמו  זה  שמינוף  היא  "הבעיה 
שעבר  התהליך  זה  להזיק.  עלול  זה  מידי  יותר  לוקחים 
הם  חברה  ובכל  חברות,  כמה  להם  היה  הטייקונים,  על 
קנו כמה נכסים וכל נכס הם מינפו". את ההיגיון הכלכלי 
שבמינוף היתר, הסביר, "ככל שהשווקים עולים יותר, כך 
הפיננסית  במערכת  שכידוע  אלא  יותר.  להרוויח  אפשר 
אין סיכוי ללא סיכון, הסיכון התממש בשנים האחרונות, 
שווי הנכסים קרס, החברות קרסו והם לא יכולים להחזיר 
יותר  לקח  המשפט,  בבית  התברר  כך  פישמן,  חובות". 

מדי אנטיביוטיקה. 

"המציא את המינוף"
"האיש שהמציא את המינוף הבנקאי. שמשלם כל שנה 
מאות מיליוני שקלים לבנקים, ריבית על חובותיו, ועליו 
נאמר שכל מנהלי הבנקים בישראל בודקים כל בוקר את 
שמצבו  מגלים  כשהם  לרווחה  ונושמים  בריאותו  מצב 
אליעזר  את  אבנרי  אריה  העיתונאי  יגדיר  כך  שפיר", 
זה קרה,  נותר להבין איך  פישמן בספרו האוטוביוגרפי. 
למה פישמן זכה לאותו אימון שאנשי עסקים אחרים לא 

זכו לו?
רואה חשבון  אז  תחילת שנות ה-80, אליעזר פישמן, 
רונית  בשם   נאמנות  קרנות  מקים  אביב,  מתל  עצמאי 
בתקופת  האמירו  הקרנות  נכסי  בנותיו.  שם  על  וענת, 
הגאות בבורסה בתחילת שנות השמונים אל מעבר לשווי 
אביבית  התל  בבורסה  במשבר  דולר.  מיליארד   1.6 של 
הנפילה  לאחר  הנאמנות  קרנות  התמוטטו   1983 בשנת 
בשווי נכסיהן בבורסה.  פישמן, בצעד שנראה אז הזוי, 
והוא  חייב,  היה  שלא  למרות  הכסף  את  שיחזיר  הודיע 
רכש תעודות השתתפות רבות מכספו הפרטי כדי לממן 

חלק מהמכירות שבוצעו על ידי הציבור. 
בניגוד למפסידים אחרים הוא נשאר בשוק ההון ואותה 
באותה  כך  שנראה  מה  לפחות  הציבור,  לכספי  אחריות 
תקופה, העניקה לו חתומת כשרות בבנקים.  סוף שנות 
להפריט  מחליט  פרס,  שמעון  דאז,  האוצר  שר  ה-80, 
שקמה  נדל"נית  חברה  לירושלים',  'כלכלית  חברת  את 
לצורך פיתוח ירושלים, ופישמן נמצא במקום הנכון בזמן 
הנכון, בצירוף קבוצת משקיעים אמריקנים הוא רוכש את 

החברה במחיר של 50 מיליון דולר. 
חברי כנסת מהליכוד יטענו שהחברה נמכרה במחיר לא 
קשקוש",  הם  בזול  שקנינו  "הסיפורים  לפישמן.  משקף 
יטען פישמן לאורך השנים, זאת למרות שמנכ"ל החברה 
באותה תקפה, דוד מוסקוביץ, יספר "שפישמן קיבל את 
החברה כמעט בחינם. המחיר לא שיקף את שווי נכסיה". 
כך או כך, בהמשך תרכוש החברה את מניות הממשלה 
הנדל"ן  חברת  להיות  ותהפוך  תעשייה",  "מבני  בחברת 
את  פישמן  רכש   2000 בשנת  במדינה.  הגדולה  המניב 
מניות שותפיו בחברה, והפך להיות בעל השליטה היחיד 

בה.
בהכל,  כמעט  ומתעסק  בנדל"ן  עוצר  לא  פישמן 
ושוק  קמעונות  עסקי  חוץ,  מטבעות  על  מהימורים 
כבלים  ועד  ה-90,  שנות  סוף  של  המתפתח  התקשורת 
למפרע  יטענו  בעיתונות,  פישמן  של  עסקיו  ועיתונות. 
של  הגודל  שסדרי  לכך  הביאה  הכלכליים,  הפרשנים 
לציבור.  אמת  בזמן  נחשפו  לא  האמיתיים  חובותיו 
הכלכלי  בעיתון  שליטתו  דרך  המחבקת,  העיתונות 
'ידיעות  קבוצת  ממניות  ברבע  לשליטה  ועד  'גלובס' 
הילה  פישמן,  סביב  הילה  ליצירת  הביאה  אחרונות', 
באישור  שעסקו  הבנקאים  לישיבות  עמוק  שחדרה 

ההלוואות לאיש העסקים.  
מגיע  שהיה  המשופם  האיש  לשעבר,  החשבון  רואה 
וללוות,  ללוות  המשיך  קצרות,  במכנסיים  לפגישות 
לרכוש עוד חברות ובכך להגדיל את שליטתו, אך להעמיק 
את חובותיו. הבנקאים ידעו וראו, אך אף אחד לא רצה 

להוציא את התקע מהשקע ולהביא לנפילה הגדולה. 
הטורקית  הלירה  על  מהמר  פישמן   2006 במאי 
בסכומים גדולים, פיחות בערך המטבע גורר הפסדי עתק 
השנים  לאורך  יטען  פישמן  שקלים.  מיליארד  שני  בסך 

ש"מותר לי, זה כסף שלי". 
ברחובות,  קרעטשניף  לחסידות  מקורב  יספר  פישמן, 
הגיע באותם ימים לאדמו"ר, לאחר שגילה שקמע שניתן 
לו בשנים עבורו נעלם מביתו, האדמו"ר יברך את פישמן 
שלקח את ההפסד בצורה קצת קשה והוא יתאושש, כמו 
תמיד, מין עוף חול, חתול בעל תשעה נשמות. הדיבורים 
תמיד  "פישמן   – סביבו  שנוצרה  וההילה  הקוסם  על 
משלם" - הביאו לכך שהבנקאים המשיכו להזרים אשראי 
גבוה לפישמן, מה שממשיך לגרור התפעלות מצד השוק, 

על איש העסקים שנופל וקם.  
"תעבוד תמיד עם כסף של הבנק, אתה לא צריך לעולם 
להחזיר אותו כי אתה רק צריך לשלם את הריבית", ישיב 
פישמן לאחד מאנשי העסקים שעבד עמו ושאל – האם 

הוא לא חושב שהוא לוקח יותר מידי הלוואות.
אבל לכל דבר יש סוף,  השקעות כושלות בשוק הנדל"ן 
המזרח אירופי הכניסו את עסקיו של פישמן לקשיים מהם 
ופועלים,  לא הצליח לקום. למרות זאת, הבנקים לאומי 
שהיו הנושים העיקריים, ניסו לגרור רגליים, אך חוב של 
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מינוס
מיליארד

המשפט,  לבית  לפנייה  הוביל  המסים  לרשות  מיליונים 
בבקשה להכריז על פישמן כפושט רגל בגין החוב, העולה 
על 196 מיליון ש"ח, ולממש את נכסי קבוצת פישמן - או 

אז הצטרפו הבנקים והחלו לדרוש את כספם-כספנו. 
בבית המשפט תיחשף השיטה, כיצד הבנקאים העניקו 
מסודרות  ערבויות  בלי  העסקים  לאיש  נזיל  אשראי 
שבעסקיו.  לסיכון  ביחס  מאוד  נמוכה  נמוכה,  ובריבית 
פישמן עצמו, שהיה ערב אישי למרבית מהחובות, יתברר 
כאדם עם נכסים בשווי של כמה עשרות מיליונים בלבד, 
רחוק מאוד מהילת המיליארדר שאפפה אותו. כל עסקיו 
הרבים, הכושלים והמוצלחים, נלקחו נגדם הלוואות ענק. 
ביהמ"ש מינה את עו"ד יוסי בנקל למנהל המיוחד לנכסיו 
של פישמן ובשבוע שעבר הוגש הדו"ח הראשון בנושא.

"פשיטת הרגל הגדולה 
בתולדות המדינה"

כי  החלטי  באופן  לומר  ניתן  הדברים  בפתח  "כבר 
מדינת  בתולדות  ביותר  הגדולה  הרגל  פשיטת  בפנינו 
ישראל, שכן עד למועד הגשת דו"ח זה, הונחו על שולחנו 
של הח"מ הוכחות חוב, בהיקף פנטסטי של כ-4 מיליארד 

שקל )!(", במילים אלה יפתח בנקל את הדו"ח. 
משפחת  כיצד  בנקל  יתאר  החמור  הדו"ח  בהמשך 
"החלו  הם  לדבריו,  הרגל.   לפשיטת  נערכה  פישמן 
לכל המאוחר, לאפשרות  כ-16 שנה,  לפני  כבר  להיערך 
ובעקבות כך תקרוס הקבוצה  רגלו,  יפשוט את  שהחייב 
ניכרים  חלקים  להעביר  כדי  שביכולתם  כל  ועשו  כולה, 

מנכסיו לשליטתם הישירה והעקיפה".
"באופן בו נוהלה הקבוצה על ידי החייב כמעט לבדו, 
נתקיים  לא  תאגידי  ממשל  של  תחילתו  אפילו  כאשר 
במרבית החברות, בוודאי לא בחברות האחזקה הפרטיות 
העניינים  ניגודי  ובסבך  בקבוצה,  החייב  שלט  שדרכן 

כמו  הזכויות,  הנכסים,  מכלול  חשיפת  בה,  ששלטו 
פי  על  הנשייה  סדרי  וקביעת  ושיוכם  החובות  היקף  גם 
הדין, איננה משימה של מה בכך והיא תארך זמן ממושך 

ותחייב הסתייעות במומחים".
הקבוצה,  עסקי  היקף  לגבי  האוזן  את  לסבר  כדי  "רק 
עשר  במהלך  לפיו  רבים,  מני  אחד  נתון  זה  בשלב  נציג 
משפחתו  ובני  החייב  שלטו  בהן  האחרונות  השנים 
בכלכלית ירושלים, הם משכו ממנה לעצמם דמי ניהול, 
מ-85  פחות  לא  של  בסך  נוספים  ותקבולים  משכורות 
מיליון שקל, ובנוסף, הם וחברות בקבוצת פישמן קיבלו 

ממנה דיבידנדים שהסתכמו בכ-556 מיליון שקל".
היתר  בין  פישמן,  נכסיו של  כיצד  בנקל  יראה  בדו"ח 
ביתו היקר בסביון, נרשמו בכלל על חשבון רעייתו. כמו 
כן, רכוש רב הועבר מפישמן על שמות בנותיו וחתניו. לא 
רק נכסים, גם חברות רבות רשומות על שמות ילדיו ולא 
על שמו, זאת למרות שבמשך השנים הם נהנו מאשראי 
נזיל ומהילה עסקית כחלק מהחברות השייכות ל"קבוצת 

פישמן".
"מהות החברות ופעילותן מעוררת את החשד כי הלכה 
למעשה, החברות הללו קיבלו נכסים של החייב במטרה 
להרחיקם מנושיו ונעשה בהן שימוש לשם הזרמת כספים 
ישירה  אחזקה  יש  שלחייב  פישמן'  ב'קבוצת  מחברות 
ובני משפחותיהם,  החייב  ילדי  לרווחת  בהן,  עקיפה  או 
פירעון  היו הכספים הללו משמשים לשם  כן,  שאלמלא 
התחייבויות של חברות הקבוצה לנושיהן", יכתוב בנקל 
נגד  אישום  כתב  שהוא  ממה  שיותר  החריף,  בדו"ח 
התנהלותו של איש העסקים - הוא כתב אישום חמור נגד 

הבנקאים ושומרי הסף שאפשרו את החגיגה.

הבנקאים אשמים
נפילתו  ולסיפור  לי  מה  הקורא,  לעצמו  יאמר  טוב, 
של טייקון כזה או אחר, איך אני, הקורא הפשוט, נכנס 

המפסיד.  הוא  הציבור  פשוטה,  היא  התשובה  לסיפור. 
המסים  לרשות  מיליונים  חייב  פישמן  כל,  ראשית 
לווה  ציבוריות שבשמם  הוא מחזיק בחברות  )הציבור(, 
כספים והכי חשוב - עיקר חובותיו הם לבנקים שנשלטים 

על ידי הציבור.
שנית, בניגוד למחשבה שעולה מהכתבה שמי שאשם 
זה הטייקון שלווה ולווה, האשם העיקרי הם שומרי הסף, 
הבנקאים שאפשרו את ההלוואות הגדולות, מנהלי קרנות 
הפנסיה, הגמל וההשתלמות שהשקיעו באגרות החוב של 

החברות.
הסיבה לכך שהבנקאים נמצאים עם יד קלה על ההדק 
במקרים של טייקונים היא פשוטה. "בנקים לא נופלים", 
אומר לעצמו הבנקאי, "אם ניפול, תבוא המדינה ותייצב 
את הבנק". נפילה של בנק זה אסון ציבורי, כך שיש צדק 
קרה,  אכן  זה  שבעבר  גם,  מה  תחושה.  באותה  מסוים 
בנפילתה הבורסה בשנות ה-80, בקריסת הבנק למסחר, 

במשבר 2008 בארצות הברית ועוד.
אמנם להילחם בתחושה שלעולם אינך יכול להפסיד, 
אפשרו  הבנקים  כיצד  מובן  לא  עדיין  אבל  אפשר,  אי 
כך?  כל  נמוכה  בריבית  גבוה  בסיכון  עצומים  חובות 
לא  אדם  לבנק  מגיע  היה  לו  השאלה,  נשאלת  בנוסף, 
מוכר, האם היו ניתנות לו הלוואות נוחות כל כך בקלות 
מרבית  פשוטה,  היא  השנייה  לשאלה  התשובה  שכזו? 
האנשים שלקחו משכנתא מהבנק ידעו לענות עליה, לא. 
פישמן הוא לא היחיד, העולם הכלכלי של היום בנוי 
אומרים  כך  פישמן",  "מקרה  מינוף.   על  רבה  בצורה 
כלכלנים בכירים, "הוא תמרור אזהרה למשק, להתנהלות 

הזחיחה של הבנקאים, האנשים שאחראים על כספנו".
  

 פישמן בימים טובים יותר. צילום: משה שי, פלאש 90
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זהו  "קאמבק"  עם  ביותר  המזוהה  פוליטית,  דמות  יש  אם 
אהוד ברק. האיש שנמצא בקאמבק בלתי פוסק כבר מעל ל-20 

שנה. 
הפוליטי  כ"רמטכ"ל  להכתירו  נוהגים  ברק,  של  יריביו 
ביותר" שהיה לצה"ל, הגדרה שיש בה מידה לא מועטה של 
אמת. ב-1 בינואר 1995 סיים ברק את כהונתו כרמטכ"ל, שבעה 
חודשים בלבד אחר כך, כבר מונה על ידי ראש הממשלה דאז 
יצחק רבין ז"ל לתפקיד שר הפנים. לאחר רצח רבין מינה אותו 

ראש הממשלה דאז שמעון פרס ז"ל לתפקיד שר החוץ. 
 1997 וביוני  כנסת.  כחבר  לראשונה  נבחר   1996 בבחירות 
פרישת  לאחר  העבודה,  מפלגת  לראשות  בפריימריז  התמודד 
עמי  בן  שלמה  ביילין,  יוסי  המפלגה  ותיקי  את  וניצח  פרס, 

ואפרים סנה. 
שהייתה  אחת",  "ישראל  את  ברק  הקים   1999 בבחירות 
לראשות  ונבחר  ומימד  גשר  העבודה,  מפלגת  של  איחוד 
בנימין  המכהן  הממשלה  ראש  על  גובר  כשהוא  הממשלה, 
נתניהו ברוב של 56%, אך זו הייתה הממשלה הקצרה ביותר 
מרגע  כמעט  יציבות  מחוסר  סבלה  והיא  המדינה  בתולדות 

הקמתה. 
אחר  בזו  המפלגות  ופרישת  הקואליציה  התפוררות  לאחר 
זו, בתחילה יהדות התורה שפרשה בשל פרשת המשחן, יו"ר 

מרצ  אחר-כך  להתפטר,  נאלץ  מרדכי  איציק  המרכז  מפלגת 
דאז  החינוך  שר  של  בעיקר  ש"ס,  מול  עימות  בגלל  שפרשה 
יוסי שריד נגד סגנו משולם נהרי ורשת מעיין החינוך התורני. 

לבסוף גם ש"ס עצמה פרשה, במהלך ועידת קמפ דיוויד. 
הממשלה  לראשות  הבחירות  נערכו   2001 בפברואר  ב-6 
בלבד   37.6% כשקיבל  שרון,  בידי  ברק  הובס  בהן  בלבד, 

מקולות הבוחרים, ופרש לעסקיו. 
קצת  הפוליטיקה,  על  יוותר  כברק  איש  לא  כאמור,  אך 
ניסה  הוא   ,2004 בנובמבר  ב-5  כך,  אחר  שנים  יותר משלוש 
לראשות  התמודדותו  על  והודיע  שלו,  הראשון  הקאמבק  את 
פרש  לנצח,  סיכוי  לו  אין  כי  שהבין  לאחר  העבודה,  מפלגת 

והביע תמיכה בשמעון פרס, שהפסיד לעמיר פרץ. 
הניסיון הכושל הבא, התרחש לאחר בחירות 2006, כשעלתה 
האפשרות שבמפלגת העבודה יחזרו לשיטה בה נבחרים שרי 
להודיע  מיהר  ברק  המפלגה,  מרכז  חברי  ידי  על  המפלגה 
למפלגת  שיינתנו  השרים  מתפקידי  אחד  כל  על  יתמודד  כי 
העבודה, אך לבסוף מי שבחר את השרים הוא יו"ר המפלגה 

דאז עמיר פרץ. 
ברק לא אמר נואש, וב-7 בינואר 2007 הודיע שוב על ריצה 
כשגבר  בהתמודדות,  ניצח  הפעם  העבודה,  מפלגת  לראשות 
בסיבוב השני על עמי איילון. מיד לאחר בחירתו, החליף את 
ברק  אולמרט.  בממשלת  הביטחון  שר  בתפקיד  פרץ  עמיר 
ועדת  דו"ח  פרסום  לאחר  מהממשלה  לפרוש  התחייב  אמנם 
וינוגרד על מלחמת לבנון השנייה, הבטחה שהביאה לניצחונו 

בפריימריז, אך בפועל לא קיים אותה בתירוצים שונים. 
בבחירות 2009 ריסק את מפלגת העבודה, למספר המנדטים 
בנאום  בלבד.  מנדטים   13  – פעם  אי  שקיבלה  ביותר  הנמוך 
התבוסה אמר שיקבל את גזר דינו של הבוחר וילך לאופוזיציה, 
אבל כפי שבטח ניחשתם, החל מיד בשיחות עם מי שקיבל את 
המנדט להרכבת הממשלה – בנימין נתניהו, ולאחר מו"מ חתם 
על הצטרפות מפלגת העבודה לקואליציה כשהוא מתמנה לשר 

הביטחון. 
בתקופה הזו פרח הקשר בינו לנתניהו, פקודו לשעבר בסיירת 
כאופוזיציה  עצמו  את  מכתיר  אלו  שבימים  והאיש  מטכ"ל, 
היחידה לנתניהו ומדי יום מצייץ נגדו מתקפות חריפות, היה 

אך לפני שנים מועטות השותף הנאמן ביותר, אפילו יותר מרוב 
שרי הליכוד. 

החיכוכים במפלגת העבודה, הידועה בסכינאות ובחתרנות, 
הובילו את ברק להכריז ב-17 בינואר 2011 על פרישה ממפלגת 
העבודה, יחד עם עוד ארבעה חברי כנסת – שלום שמחון, מתן 

וילנאי, אורית נוקד ועינת וילף – והקמת מפלגת העצמאות. 
יתמודד  כי  ברק  בתחילה  הודיע   2013 בחירות  לקראת 
אך  חוצות,  בקמפיין  החל  ואף  העצמאות,  מפלגת  בראשות 
התמודדה,  לא  העצמאות  ומפלגת  פרישתו  על  הודיע  לבסוף 
יעלון לתפקיד שר  בוגי  וכניסת משה  ועם השבעת הממשלה 

הביטחון – עזב ברק שוב את המערכת הפוליטית. 
או  כיזם  שונות  בחברות  מעורב  והוא  לעסקים,  שב  ברק 
דרכו  את  לעשות  שוב  החל  האחרונים,  בחודשים  כיועץ. 
מתכוון  אינו  הוא  כעת  כי  טענותיו  למרות  לפוליטיקה, 
להתמודד, נראה כי הפוליטיקאי הוותיק, שיחגוג השבוע את 
יום הולדתו ה-75, בהחלט מכין את הקרקע בנאומים, ראיונות 

ובעיקר ציוצים תוקפניים בחשבון הטוויטר שלו נגד נתניהו. 

ויצא כברק חיצו – אהוד ברק

הגלגל
נדמה כי אחת המילים השכיחות בשיח הפוליטי בישראל, 
שמפרנסת  מילה  "החזרה".  בעברית  או  "קאמבק",  היא 
וניתוחים, טורים  ומילי מילים של פרשנויות  תילי תילים 
ותוכניות, ומספקת תעסוקה רבה לפרשנים פוליטיים, בעיקר 
בזמנים שריח בחירות נישא באוויר. מילה שמסעירה את 
דמיונם של לשעברים, פוליטיקאים שסיימו את הקריירה 
פעילים  שמנחמת  מילה  אחת.  לעוד  ושואפים  הפוליטית 

פוליטיים שמצפים לשובו של מנהיגם הפורש. 
בעיקר  פרשנים,  של  נחלתם  נותרים  רבים,  קאמבקים 
עיתונאי חצר, שמנסים לשווק את חזרתו של הפוליטיקאי 
הוא  כביכול  הילה  תחת  הבמה,  למרכז  אליהם  הנערץ 
לאחר  והפעם,  הישראלית,  החברה  את  שיושיע  זה 
שבפעם הקודמת נכשל, יצליח ובגדול, אולם ישנם כמה 

קאמבק  לעשות  שהצליחו  בכירים  ישראלים  פוליטיקאים 
מוצלח יותר או פחות, ולשוב בפעם השנייה ללב הזירה 
הבחירות  התרחשו  שנה,   16 לפני  השבוע,  הפוליטית. 
לראשות  רק  ישיר  באופן  ישראל  בתולדות  היחידות 
שרון  אריאל  הדיח  בהן  לכנסת,  בחירות  ללא  הממשלה, 
את אהוד ברק מראשות הממשלה, דומה כי בחירות אלו 
בכל  נוגעות     1999 בחירות  של  המשכן  למעשה  שהיו 

המתקמבקים הבולטים בפוליטיקה הישראלית. 
מדובר באהוד ברק, שנבחר לראשונה לראשות הממשלה 
ב-1999 והודח באותן הבחירות, עשה קאמבק, פרש, ושוב 
לראשות  להיבחר  שהצליח  שרון  אריק  דרכו.  את  מגשש 
והפרשנים  הביטחון  ממשרד  שהודח  לאחר  הממשלה 
האיש שהודח  נתניהו,  בנימין  הפוליטי.  "מותו"  את  חזו 

בבחירות  כבר  לחזור  וניסה  הממשלה,  מראשות  ב-1999 
2001 באמצעות "חוק נתניהו". והפוליטיקאי הרביעי, הוא 
אריה דרעי שהודח מראשות ש"ס ב-1999, אך שב מאוחר 

יותר. 
שרון,  אריאל  הוא  הקאמבק  מהות  את  שהגדיר  מי 
שטבע את המשפט שמלווה כל פוליטיקאי "להישאר על 
הגלגל". התאוריה של שרון גורסת, כי הפוליטיקה כמוה 
להחזיק  העיקר  אבל  למטה,  ופעם  למעלה  פעם  כגלגל, 
חזק בגלגל ולא לרדת   ומובטח לך שנפלאותיה ופיתוליה 
של הפוליטיקה, בפרט זו הישראלית, יחזירו אותך בדרך 

לא דרך לפסגה. 

על

אהוד ברק. צילום: 
פלאש 90

אהוד ברק כשר 
החוץ ב-1966. 
צילום: אבי 
אוחיון, לע"מ

על  אהובה  מילה   - קאמבק 
הפרשנים  ועל  הפוליטיקאים 
הפוליטיים בישראל, שמנסים שוב 
  ושוב את מזלם בזירה הפוליטית
16 שנה אחרי הבחירות לראשות 
הממשלה ב-2001 בהן הודח אהוד 
שוב  לחזור  מנסה  שמאז  ברק, 
לתפקיד, ונבחר אריק שרון שחזר 
לאחר שהוספד פוליטית – שמעון 
ליברטי, מסקר את התחנות בדרכם 
הפוליטית הכפולה, של ברק, שרון, 
 וגם: הקאמבקים  נתניהו ודרעי 

שבדרך  שמעון ליברטי
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כמזכיר  הצעיר  דרעי  החל  הציבורית  דרכו  את 
למרן  התקרב  הוא  עמוס.  מעלה  החרדי  היישוב 
 1984 ובשנת  ביתו,  מבני  והיה  זצ"ל  יוסף  הגר"ע 
עם הקמת ש"ס מונה למזכיר מועצת חכמי התורה, 
ויו"ר  הפנים  שר  של  לעוזרו  מונה  קצר  זמן  כעבור 
ש"ס דאז הרב יצחק פרץ, ואחר כך לתפקיד מנכ"ל 

משרד הפנים. 
לאחר בחירות 1988 הפך לשר הפנים כשהוא בן 
בתולדות  ביותר  הצעיר  לשר  היה  ובכך  בלבד,   29
ב-1990  המסריח  התרגיל  כישלון  לאחר  המדינה. 
בראשות  הצרה  בממשלה  הפנים  לשר  שוב  מונה 

שמיר. 
בבחירות 1992 נבחר לראשונה לכנסת, ומונה שוב 
לשר הפנים בממשלת רבין. ב-1993 הוגש נגדו כתב 

האישום הראשון במה שכונה ה"תיק האישי", 
להתפטר  נאלץ  הוא  לבג"ץ  עתירה  ולאחר 
מתפקידו, אך המשיך לכהן כחבר כנסת וכיו"ר 

ש"ס, גם בבחירות 1996. 
דרעי  התמקד  מהכלא,  שחרורו  לאחר 
וייעץ  לייעוץ  חברה  פתח  ובמקביל  בלימוד, 
ניסיון  עשה  כבר   2008 בשנת  שונות.  לחברות 
להתמודד  כשביקש  לפוליטיקה  לחזור  ראשון 
לראשות עיריית ירושלים, אך בית המשפט קבע כי 

עדיין חל עליו קלון והוא מנוע להתמודד. 
באוקטובר 2012, לקראת בחירות 2013, שב דרעי 
להנהגת תנועת ש"ס, במסגרת "השלישיה" יחד עם 
ש"ס  אך  לכנסת,  ונבחר  אטיאס  ואריאל  ישי  אלי 
נותרה באופוזיציה. במאי 2013 הכריע מרן הגר"ע 

יוסף זצ"ל כי דרעי יהיה יו"ר ש"ס לבדו. 
לשלחן  בחזרה  דרעי  שב   ,2015 בחירות  לאחר 
הממשלה כשר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, 
שהפך ל"משרד הפריפריה", בהמשך פרש ממשרד 
סגר   2016 בינואר  הגז.  מתווה  בעקבות  הכלכלה 
לכהן  מ-22 שנה שב  למעלה  דרעי מעגל כשלאחר 

כשר הפנים. 

שנים   8 כמעט  כבר  שמכהן  הממשלה,  ראש 
הספדים  לאחר  קאמבק,  עשה  הוא  גם  ברציפות, 

פוליטיים ותבוסה צורבת. 
את דרכו החל נתניהו בשנת 1984 כשכיהן כשגריר 
באנגלית  וראיונות  בנאומים  והתבלט  באו"ם,  ישראל 
רהוטה. לקראת בחירות 1988 הצטרף לליכוד ונבחר 
משה  תחת  החוץ  שר  סגן  לתפקיד  מונה  אז  לכנסת, 
ארנס ואחר כך תחת דוד לוי. בבחירות 1992 הפסיד 
וב-1993  רבין,  ליצחק  שמיר  יצחק  בראשות  הליכוד 
התמודד נתניהו בפריימריז לראשות המפלגה, מול דוד 

לוי, משה קצב ובני בגין וניצח. 
לתקוף  והרבה  לוחמנית,  אופוזיציה  הוביל  נתניהו 
והטרור  אוסלו  הסכם  רקע  על  רבין  ממשלת  את 
רבין,  רצח  שלאחר  מתקפות,  ברחובות.  שהשתולל 

יוגדרו בידי השמאל כהסתה. 
ולמרות  פרס,  נגד שמעון  1996 התמודד  בבחירות 
שהיה נראה כי פרס יזכה בבחירות בעקבות רצח רבין, 
שבראשיתו  תהפוכות,  ליל  בתום  עליו  לגבור  הצליח 
ליל  באישון  אך   ,1 ערוץ  במדגם  כמנצח  פרס  הוכרז 

התברר כי נתניהו ניצח את הבחירות בפער קטן. 
בעקבות  אך  שנים,  כשלוש  שרדה  נתניהו  ממשלת 
עימותים מימין ומשמאל הוקדמו הבחירות, ובמערכת 

ונתניהו פרש מראשות   - ברק  גבר  ב-1999  הבחירות 
הליכוד ומהכנסת כשמחליפו הוא אריאל שרון. 

אך  בחו"ל,  בעיקר  ולהרצאות  לעסקים  שב  נתניהו 
לקראת בחירות 2001, הביע את רצונו לשוב למערכת 
ובחירות  הכנסת  לפיזור  להביא  דרש  אך  הפוליטית, 
לא  הכנסת  של  הנוכחי  בהרכבה  כי  בטענה  חדשות, 
שהחזיקה  ש"ס  יציבה.  קואליציה  להקים  ניתן  יהיה 
לחקיקת  הובילה  אך  לכך,  סירבה  מנדטים,  ב-17 
"חוק נתניהו", שקבע כי גם מי שלא חבר כנסת יוכל 
דרכו  את  סללה  ובכך  הממשלה,  לראשות  להתמודד 
של נתניהו להתמודדות, אך לבסוף נתניהו סירב לרוץ 

ושרון ניצח את ברק. 
יחד עם זאת, ב-2002 הצטרף לממשלת שרון כשר 

נגד  התמודד  הליכוד  לראשות  בפריימריז  החוץ, 
לכהן  מונה   ,2003 בחירות  לאחר  והפסיד.  שרון 
כשר האוצר בממשלת שרון השנייה. הוא הוביל את 
האופוזיציה בליכוד שהתנגדה לתכנית ההתנתקות 

למרות שהצביעה בעדה בממשלה ובכנסת. 
התמודדות  על  הכריז   2005 באוגוסט  ב-30 
לראשות מפלגת הליכוד, ופעל להקדמת הפריימריז 
והדחת שרון, אך כשל. לאחר פרישת שרון והקמת 
בחירות  לקראת  הליכוד  לראשות  נבחר  קדימה, 
כשהליכוד  צורבת  תבוסה  נחל  בבחירות   .2006
התרסק ל-12 מנדטים בלבד, ואהוד אולמרט הפך 

לראש הממשלה. 
נטש  לא  נתניהו  הפעם  הקודמת,  לפעם  בניגוד 
את הזירה והפך ליו"ר האופוזיציה, כשהוא מוביל 
נערכו  ב-2007  לוחמנית.  אופוזיציה 
הפריימריז לראשות מפלגת הליכוד, סילבן 
ברוב  גבר  ונתניהו  מהמרוץ,  פרש  שלום 

גדול על משה פייגלין ודני דנון חסרי הסיכויים. 
מנדט  מנדטים,  ב-27  הליכוד  זכה   2009 בבחירות 
פחות מקדימה בראשות ציפי לבני, אך נתניהו הצליח 
לייצר קואליציה עם המפלגות החרדיות והימין והפך 
מצליח  כשהוא  היום,  ועד  מאז  הממשלה  לראש 

להיבחר שוב ושוב. 
עם  התעמת  הראשונה  בכהונתו  שכבר  נתניהו, 
מרבית כלי התקשורת, למד את הלקח, וחזר עם כלי 
היום בבעלותו של  ישראל  תקשורת משלו – העיתון 
הגורמים  לאחד  שנחשב  אדלסון,  שלדון  המיליארדר 
הממשלה  ראשות  את  שוב  לכבוש  לנתניהו  שסייעו 
מדי,  רבה  שיאמרו  יש  רבה,  ומעורבות  בה  ולהחזיק 

בנושאים תקשורתיים. 

השאגה – אריה דרעי

היידה ביבי – בנימין נתניהו

נתניהו בליל בחירות 
1996. צילום: אבי 
אוחיון, לע"מ 

דרעי כשר הפנים 
ב- 1993. צילום: 
צבי ישראלי, לע"מ

דרעי מושבע לשר 
הפנים ב-2016. 
צילום: מרים אלסטר, 
פלאש 90

נתניהו בליל בחירות 
2015. צילום: מרים 
אלסטר, פלאש 90
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ברציפות,  שנים   8 כמעט  כבר  שמכהן  הממשלה,  ראש 
ותבוסה  פוליטיים  הספדים  לאחר  קאמבק,  עשה  הוא  גם 

צורבת. 
כשגריר  כשכיהן   1984 בשנת  נתניהו  החל  דרכו  את 
באנגלית  וראיונות  בנאומים  והתבלט  באו"ם,  ישראל 
ונבחר  לליכוד  הצטרף   1988 בחירות  לקראת  רהוטה. 
סגן שר החוץ תחת משה ארנס  מונה לתפקיד  אז  לכנסת, 
הליכוד  הפסיד   1992 בבחירות  לוי.  דוד  תחת  כך  ואחר 
התמודד  וב-1993  רבין,  ליצחק  שמיר  יצחק  בראשות 
משה  לוי,  דוד  מול  המפלגה,  לראשות  בפריימריז  נתניהו 

קצב ובני בגין וניצח. 
את  לתקוף  והרבה  לוחמנית,  אופוזיציה  הוביל  נתניהו 
שהשתולל  והטרור  אוסלו  הסכם  רקע  על  רבין  ממשלת 
בידי  יוגדרו  רבין,  רצח  שלאחר  מתקפות,  ברחובות. 

השמאל כהסתה. 
בבחירות 1996 התמודד נגד שמעון פרס, ולמרות שהיה 
הצליח  רבין,  רצח  בעקבות  בבחירות  יזכה  פרס  כי  נראה 
פרס  הוכרז  שבראשיתו  תהפוכות,  ליל  בתום  עליו  לגבור 
כמנצח במדגם ערוץ 1, אך באישון ליל התברר כי נתניהו 

ניצח את הבחירות בפער קטן. 
בעקבות  אך  שנים,  כשלוש  שרדה  נתניהו  ממשלת 
ובמערכת  הבחירות,  הוקדמו  ומשמאל  מימין  עימותים 
מראשות  פרש  ונתניהו   - ברק  גבר  ב-1999  הבחירות 

הליכוד ומהכנסת כשמחליפו הוא אריאל שרון. 
נתניהו שב לעסקים ולהרצאות בעיקר בחו"ל, אך לקראת 
בחירות 2001, הביע את רצונו לשוב למערכת הפוליטית, 
אך דרש להביא לפיזור הכנסת ובחירות חדשות, בטענה כי 
בהרכבה הנוכחי של הכנסת לא יהיה ניתן להקים קואליציה 
אך  לכך,  סירבה  מנדטים,  ב-17  שהחזיקה  ש"ס  יציבה. 

לחקיקת  הובילה 
נתניהו",  "חוק 
מי  גם  כי  שקבע 
שלא חבר כנסת יוכל 
לראשות  להתמודד 
נתניהו להתמודדות,  דרכו של  ובכך סללה את  הממשלה, 

אך לבסוף נתניהו סירב לרוץ ושרון ניצח את ברק. 
כשר  שרון  לממשלת  הצטרף  ב-2002  זאת,  עם  יחד 
שרון  נגד  התמודד  הליכוד  לראשות  בפריימריז  החוץ, 
האוצר  כשר  לכהן  מונה   ,2003 בחירות  לאחר  והפסיד. 
האופוזיציה  את  הוביל  הוא  השנייה.  שרון  בממשלת 
שהצביעה  למרות  ההתנתקות  לתכנית  שהתנגדה  בליכוד 

בעדה בממשלה ובכנסת. 
לראשות  התמודדות  על  הכריז   2005 באוגוסט  ב-30 

ופעל  הליכוד,  מפלגת 
הפריימריז  להקדמת 
כשל.  אך  שרון,  והדחת 
לאחר פרישת שרון והקמת 
לראשות  נבחר  קדימה, 
בחירות  לקראת  הליכוד 
נחל  בבחירות   .2006
כשהליכוד  צורבת  תבוסה 
מנדטים  ל-12  התרסק 
בלבד, ואהוד אולמרט הפך 

לראש הממשלה. 
הקודמת,  לפעם  בניגוד 
נטש  לא  נתניהו  הפעם 
ליו"ר  והפך  הזירה  את 
כשהוא  האופוזיציה, 
מוביל אופוזיציה לוחמנית. 
הפריימריז  נערכו  ב-2007 
הליכוד,  מפלגת  לראשות 
סילבן שלום פרש מהמרוץ, 

חסרי  דנון  ודני  פייגלין  משה  על  גדול  ברוב  גבר  ונתניהו 
הסיכויים. 

בבחירות 2009 זכה הליכוד ב-27 מנדטים, מנדט פחות 
לייצר  הצליח  נתניהו  אך  לבני,  ציפי  בראשות  מקדימה 
לראש  והפך  והימין  החרדיות  המפלגות  עם  קואליציה 
שוב  להיבחר  מצליח  כשהוא  היום,  ועד  מאז  הממשלה 

ושוב. 
מרבית  עם  התעמת  הראשונה  בכהונתו  שכבר  נתניהו, 
תקשורת  כלי  עם  וחזר  הלקח,  את  למד  התקשורת,  כלי 
המיליארדר  של  בבעלותו  היום  ישראל  העיתון   – משלו 
לנתניהו  שסייעו  הגורמים  לאחד  שנחשב  אדלסון,  שלדון 
לכבוש שוב את ראשות הממשלה ולהחזיק בה ומעורבות 

רבה, יש שיאמרו רבה מדי, בנושאים תקשורתיים. 

להישאר על הגלגל - אריאל שרון

יושבים על הגדר
מלבד ארבעת הפוליטיקאים שסקרנו לעיל בהרחבה, 
ישנם פוליטיקאים נוספים שעשו קאמבק, כשהבולטים 
שנבחר  רבין  ז"ל.  פרס  ושמעון  רבין  יצחק  הם  שבהם 
פרשת  בעקבות  התפטר  ב-1974,  הממשלה  לראשות 
חשבון הדולרים והצליח לחזור לתפקיד ב-1992. ופרס, 
לבחירתו  עד  ושוב,  שוב  מחדש  עצמו  את  שהמציא 

לתפקיד נשיא המדינה. 
ישנם גם קאמבקים קטנים יותר, כדוגמת משה כחלון, 

בראש   2015 בבחירות  וחזר  הליכוד,  מרשימת  שפרש 
רשימת כולנו ומונה לשר האוצר. או עמיר פרץ, שעזב 
את מפלגת העבודה, שב אליה וכעת מתמודד שוב על 

ראשותה. 
ויש את אלה שמתלבטים, מתכננים ובינתיים מפריחים 
סער שבספטמבר  גדעון  למשל  כך  לאוויר.  ניסוי  בלוני 
וממתין  הפוליטיים,  ומהחיים  מהממשלה  פרש   2014
מסומן  כשהוא  לזירה,  לחזרה  המתאימה  להזדמנות 

כאחד המועמדים הבולטים לרשת את נתניהו. 
לפני  שאך  יעלון,  בוגי  משה  הוא  יותר,  טרי  פורש 
בעקבות  הביטחון  שר  מתפקיד  התפטר  חודשים  כמה 
חילוקי דעות עם נתניהו, וכבר החל בהכנות להתמודדות 
שם  על  גם  לרשום  ניתן  מהיר  קאמבק  מיני  מחודשת. 
שבוע  כולנו  וממפלגת  מהממשלה  שפרש  גבאי,  אבי 
לאחר פרישת יעלון, וכבר הודיע על הצטרפות למפלגת 

העבודה. 

שרון יוצא מבית 
החולים ב-2005. צילום: 
משה מילנר, לע"מ

שרון עם בגין ב-1977 
צילום:יעקב סער, לע"מ
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

להבטיח ולקיים!

הרב אבנר קוואס

ּוְכֵלי  ֶכֶסף  ְּכֵלי  ֵּביָתּה  ּוִמָּגַרת  ִמְּׁשֶכְנָּתּה  ִאָּׁשה  "ְוָׁשֲאָלה 
ָזָהב..." לפני יציאת מצרים הקב"ה נתן את חן העם בעיני 
אם  זהב.  וכלי  כלי כסף  ישראל  לבני  והם השאילו  מצרים 
כלומר  ִמְּׁשֶכְנָּתּה..."  ִאָּׁשה  "ְוָׁשֲאָלה  לב הקב"ה אמר  נשים 
רק בגדר של השאלה. אם כן מדוע בני ישראל "ברחו" עם 
הכסף והזהב והרי מי שמשאיל חייב להחזיר! ואם הקב"ה 

אמר לשאול ולא לקחת אז כך צריך לעשות.
שכרת  הבתרים  בין  שבברית  ונאמר  נקדים  כך  לשם 
ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי  ֵּתַדע  "ָידַֹע  לו  נאמר  הקב"ה עם אברהם אבינו 
ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה: 
ִּבְרֻכׁש  ֵיְצאּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ָאנִֹכי  ָּדן  ַיֲעבֹדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגוֹי  ֶאת  ְוַגם 
ָּגדוֹל", כאן הבטיח הקב"ה לבניו של אברהם אבינו שיצאו 
ברכוש גדול, ובזה התכוון הקב"ה לביזת הים - כלומר מה 

שייקחו מהים אחרי טביעת המצריים 
השכר.  עיקר  היה  ושם  שלהם,  יהיה 
"ְוָׁשֲאָלה  הקב"ה  אמר  למה  כן  אם 
המדרש:  אומר  ִמְּׁשֶכְנָּתּה"?  ִאָּׁשה 
)אברהם  צדיק  אותו  יאמר  שלא  כדי 
אבינו( ועבדום ועינו אותם קיים בהם, 
ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים 

בהם.
אבל סוף סוף כאמור הקב"ה אמר 

להשאיל - ונצח ישראל לא ישקר!
והזהב?  הכסף  את  החזירו  ומתי 
הדבר קרה בימי רחבעם מלך יהודה, 
על  מצרים  מלך  שישק  עלה  שבימיו 
ירושלים ולקח לו המלך את האוצרות 
עשה  אשר  הזהב  מגני  את  וגם 
הסכום  כנגד  בדיוק  היה  וזה  שלמה, 
הרי  ממצרים,  ישראל  בני  שהשאילו 

לפנינו שההשאלה הוחזרה.
נוספת  סיבה  ישראל  הבית  וכתב 
לענין של שאלה, מדוע להשאיל ולא 
אותנו  שיעבדו  המצריים  הרי  לקחת, 

במשך כ80 שנה וזה שכר עבודתנו?
אלא הכוונה בכך היא שירגישו שהכסף והזהב לא שלהם 
שכחה.  לידי  ויבואו  אחריו  וימשכו  בעושרם  יתגאו  ולא 
ִמַּים  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  מֶֹׁשה  "ַוַּיַּסע  בשלח  בפרשת  שכתוב  כמו 
סּוף..."- שהיה קשה להם לעזוב את ביזת הים ולבא אחרי 

משה רבינו. 
הבטחותינו  אחרי  תמיד  לעמוד  לנו  גדול  לימוד  ומכאן 
בקשותינו  את  לקיים  מהקב"ה  נבקש  כאשר  ואז  ולקיימם 

לטוב לנו כל הימים.
ביניים: כוח הסבל שלה גדול יותר

אם נשאל למי יש כוח סבל גדול יותר לאשה או לאיש? 
חזק,  יותר,  שרירי  הוא  לאיש!   - תהיה  המידית  התשובה 
קשוח, מחוספס וכמעט לא מתרגש, לעומת האישה שהיא 
רגשנית, נעלבת, נפגעת וממהרת לבכות. אבל האמת היא 
שההיפך הוא הנכון, כוח הסבל של האישה גדול יותר משל 

האיש!
יש  לרגש  הרגש.  קו  הוא  באשה  השולט  שהקו  למדנו 
תקוה ְוִצִּפָייה לזמנים טובים יותר, יש לה 'נשימה ארוכה'. 
לעומת  רוחני.  דבר  לשבור  מאד  וקשה  יותר,  רוחנית  היא 

הסבל  סף  וממילא  מהר,  ומתייאש  קר  זאת, השכל 

שלו נמוך יותר. 
אופייני מאד שהאיש יאמר משפט כמו: מה, כל החיים 
שלי אני אעשה את זה?  ומיד אחר כך הוא ישבר. הגישה 
של האישה שונה לחלוטין, היא אומרת: אלו החיים, וכך 

צריך לעשות.
בפניות טלפוניות רבות שאני מקבל בשנים האחרונות אני 
שומע על בעיות שלום בית קשות. בחלקן נשים מתארות 
את בעליהן כאדם אכזר. הן פורשות מסכת של התעללויות 
הילדים, ללא  כולל מעשים שליליים כלפי  בכל התחומים 

חרטה או ניסיון פיוס. 
בסוף השיחה הן מסכמות ואומרות: ואם הוא היה משנה 
רק דבר אחד, או מראה לי סימן חרטה קטן... הייתי סולחת 
יש  תקוה  איזו  סבל,  כוח  איזה  לעצמי...  חושב  ואני  לו. 

לנשים האלו, יותר מכל דבר שאפשר לדמיין. 
קוראים יקרים, שימו לב, כיום יש לנו מדינה משגשגת, 
עם ערים בנויות, חקלאות פורחת, תעשיה מתקדמת, וצבא 
דוגמאות  מספר  נביא  אישה!  בזכות  כאן  כולנו  משופר. 

משנות האלפיים.
• כמה זמן אבא מסוגל לשמוע בכי של ילד?... 

מושיקו חזר מהגן, נכנס הביתה ו... זרק את התיק, קשקש 
על הקיר, בעט באחיו וצבט את אחותו...  בשעה 4 אחה"צ 

הוא ביקש מאמו: אמא, תני לי במבה... 
במבה?! היא ענתה, בומבה... 

- אז אני אבכה...
- אז תבכה!

זנב, כשהוא  6 הוא הלך אחריה כמו  4 עד שעה  משעה 
בוכה בלי דמעות: ַאההה...  ַאההה...  ולא קיבל!

אבא הגיע הביתה והתיישב על הכורסא. פנה אליו הילד 
ושאל: אבא, אתה נותן לי ופלה או לא? והאבא )מהפחד( 

ענה: מי אמר שלא... 
אז הילד אמר: אז תיתן...
והאבא ענה: אז תיקח...

ואז נשמע קול ממעמקי הבית: לאאאאא... הילד התמלא 
דמעות והאבא לחש לו: אל תבכה, כשאמא תישן תקבל...

הוא לא מסוגל לעמוד בלחצים.
• יום שישי, 2 בצהרים. הבעל חזר מהעבודה, נכנס הביתה 
ולא האמין למראה עיניו. אשתו לבושה בבגדי שבת, הבנים 
לבושים בווסטים עם פפיונים ונעלי ַלָּכה, והבנות לבושות 

במלמלות. החמין כבר מונח על הפלטה והבית שטוף... 
הוא שאל את אשתו: מה קרה? עוד לא שבת... 

לקייטנת  נרשמתי  לך...  לספר  שכחתי  ענתה:  והיא 
ולבושים,  הילדים רחוצים  ואני חוזרת במוצ"ש.  אימהות, 
הבית שטוף, האוכל מוכן, כל מה שנשאר לך לעשות זה רק 

להאכיל אותם בזמן... ביי... 
הוא הסתובב וראה חמישה ילדים נעים לכיוונו... 

יחזיק  הוא  לדעתכם  זמן  כמה 
מעמד? 

הוא אומר לעצמו: מה, כל השבת 
אני אחליף לו?... כל השבת אני אתן 
דקות  כמה  אחרי  לאכול?...   להם 

הגיעה ניידת טיפול נמרץ...
מחליפה  שאשתו  שכח  הוא 
כל  לאכול  לכולם  ונותנת  ומטפלת 

החיים. יש לה כוח התמדה מדהים. 
איציק,  לבעלה:  אישה  אמרה   •
הביט  הוא  חולה...  אני  חום,  לי  יש 
חום!  לך  אין  בהחלטיות:  ואמר  בה 
את בריאה! וחוץ מזה נראה לי שאת 

נהנית להיות חולה...
אני  למה  אז  שאלה:  והיא 

אדומה?...
שמש,  יש  השתזפת,  ענה:  והוא 

משתזפים.
לו  והראתה  חום  מד  הוציאה  היא 
שיש לה 40 מעלות ואמרה לו: אתה 
רואה... אני חולה, אני הולכת לנוח...

שלושה  ללכת  הספיקה  לא  היא 
כבר  גב  כאבי  יש  לי  גם  יודעת,  את  אחריה:  והוא  צעדים 
שתעזור  שלך,  לאמא  תקראי  לך,  סיפרתי  לא  שבועיים, 

לשנינו...
למה זה קורה לו? האיש שכלי, והוא עושה חשבון פשוט: 

אם היא חולה, הבית נופל עלי... לכן אני חולה למפרע... 
• למי יש כוחות נפש ללדת? למדנו שאבריה של האישה 
מתפרקים בלידה, והיא לא חוזרת לעצמה עד 24 חודשים, 
ובכל זאת היא ממשיכה ללדת... איזה כוח סבל! זו הסיבה 
שאשה נקראת 'עקרת הבית', כי היא עיקר הבית. ואם היא 

רוצה... היא עוקרת את הבית...
הגבר, נראה שרירי, חזק, מוצק, גדול, ויש לו קול עבה 
ובורח...  נבהל  הוא  'האו...'  שומע  כשהוא  אבל  ומפחיד, 
והיא, מתרוממת כמו בולדוזר ומזיזה את הבית. איזו אישה 
נפלאה קיבלנו! כמה הערכה והערצה עלינו להתמלא כלפי 

נשותינו. 
שבת שלום

הרב אבנר קוואס

צילום אילוסטרציה: נתי שוחט, פלאש 90



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

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

ישראלה ישראל
נציגה בכירה 

חטיבת ארגונים חברתיים

israela@shinover.co.il |     03-5236653

הזמנה מחפשת עבודה? בשורה משמחת!

שכר
תנאי 

לים!
מעו

וגבל
ות מ

מקומ
ס' ה

מ

"הסיבה העיקרית שבגללה אני כבר 8 שנים שמחה 
ומאושרת היא כי בסיום העבודה אני מרגישה עדיין 
עם אותה רמת אנרגיה כמו שהתחלתי את היום"...

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

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

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

חטיבת ארגונים חברתיים, סניף אלעד

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

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

תרומות חטיבת ארגונים חברתיים. סניף בני ברק.

מתאים לאמהות ולמחפשות
משרה חלקית / נוספת

35 ש"ח לשעה שכר בסיס
+ בונוסים וזכויות מלאות

שעות עבודה
נוחות מאוד

הדרכה מקיפה ומרתקת הנותנת
העצמה אישית לכל החיים

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

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

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

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

קו העיתונות
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ילדי כל ישראל
וקו

סוד

מבוך

42

קומיקס בהמשכים

ְלִפי ַמה ֶּׁשָּכתוב ָּבְרִׁשיָמה 
ִהִּגיַע ַהְּזַמן ְלהֹוִסיף ַלִּמְרַקַחת 

ַהּזֹו ּדּו ַּתְחמֶֹצת ַהַּפְחָמן...

ָקָטְנִצ‘יק, ּתֹוָדה ַעל 
ַהַּדִּפים! ֶּבֱאֶמת! ֶמה 
 ?ָהִייִתי עֹוֶׂשה ִּבְלָעֶדי

ַּבַּמְעָּבָדה ֶׁשל ַסָּבאַסְּבֶרס

ָמה ֲאִני ָצִרי ְלהֹוִסיף ּפֹה ַעְכָׁשו? 
ֶרַגע... ֵאיפֹה ַהַּדִּפים ֶׁשִּלי?

 תעלומה
 מספר

1

ּדׁש
ל 

יֵא
ְלּכ

ַמ
כתב וצייר: אבימי

כל רובוט
בסך ה

פרק א'

 להשיג ברשת חנויות אור החיים ויפה נוף  
ובחנויות הספרים המובחרות

 0
54

-8
44

17
06

ן  
דמ

ניי
ש

י' 

חדש מ
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ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

6

1

7

2

9

4

10

5

8

3

1113 12

נתחיל 
בציור 

אליפסה

נצייר 
את 

מרכז 
הסושי

נוסיף 
אליפסה 

קטנה 
יותר 

ונתחיל 
את 

העיניים

נצייר 
עיניים 

אף 
ופה

נוסיף 
את 
יתר 

הפרטים 
בפנים

כעת 
לחלק 

הפנימי 
של 

הסושי 

נצייר 
את 

הידיים 
והרגליים

נצייר 
את 

כפות 
הרגליים 
ותחילת 

האצבעות

נסיים 
עם ציור 

האצבעות

נוסיף 
את 

הצלחת

כעת 
אליפסה 

נוספת 
בחלק 
הפנימי 

של 
הצלחת

נצייר 
את 

המקלות 
איתם 

אוכלים 
את 

הסושי

מחקו 
קווים 

קטנים אלו 
המסומנים 

בכתום, 
הם מיותרים 

בציור

סושי שושי

איזה כיף סיימנו

בואו נצבע בכיף...

אל תהססו למחוק! טובי הציירים מוחקים 
ומשפצים עד שמגיעים לתוצאה מוצלחת.

כדי למנוע חורים בדף, שנוצרו ממחיקות 
רבות, ציירו את הציור בקווים בהירים ואל 
תפעילו לחץ רב על העיפרון וכך לא תצטרכו 

להפעיל לחץ רב בעת המחיקה.

בואו נלמד-
האנשה היא ייחוס תכונות אנושיות למי 
שאינו אדם, כגון: בעלי-חיים, חפצים 

דוממים וכן הלאה.
בדרך כלל משתמשים בהאנשה בציורי 

קריקטורות ואיורי ילדים.
מה שנעשה באנשה בציור זה, נהפוך 
את הסושי לדמות מתוקה  ומעניינת.
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

לא פעם קורה שיש תקיעות בשידוכים בגלל חוסר יכולת של 
הבחור )או הבחורה( לראות מעבר לדגלים שהוא מביא אתו. 
בחור אחד הודיע מראש שמאד חשוב לו שהורי הבחורה יתנו 

סכום מסויים לקניית דירה. 
הוא פגש מישהי שהסכימה לכך.

במהלך הפגישות העניין הוזכר על ידו שוב ושוב. 
הבת בקשה שהבחור יסביר לה במילים שלו למה זה כל כך 
הוא  ירודה.  לו. התברר לה שיכולת הקיום שלו מאד  חשוב 
כמעט איננו מקבל דמי כיס מהוריו שגם הם במצב לא פשוט, 

והוא דואג לעתידו...
אך שאלתה  מלכתחילה,  לה  מובן  היה  שזה  אמרה  היא  ואז 
נסובה יותר על "למה אתה חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, 

הרי ידעתי שזו דרישתך והסכמתי מלכתחילה...?"
היא שמעה על הבחור דברים טובים, התהיה שלה היתה על 
השיחה עצמה שהתרכזה כמעט רק בנושא הזה ולא בנושאים 

אחרים.
שימו לב! הנושא כאן איננו דווקא הכסף. הוא יכול לעלות עם 
והתמקדות  נושא אחד,  נוספים. ההצטמצמות סביב  נושאים 
בו בלבד בלי יכולת לעבור לנושא אחר מעלה מספר שאלות: 
 האם היא עצמה אינה מעניינת אותו, רק היכולת הפיננסית 
שלה? והרי מעבר לכסף יש כאן בן אדם עם רגשות ומחשבות 

ותוכן פנימי?
 האם העולם שלו מאד מצומצם ואין לו יכולת לראות מעבר 

למה שמעניין אותו? 
 האם גם יכולת פיתוח השיחה וההבעה בדיבור דלים אצלו?

חושש  הוא  כי  נוספים  נושאים  לפתוח  קושי  לו  יש  האם   

בכותרת  עצמו  וסגירת  יתפרק?  הוא  עליהם  ידבר  הוא  שאם 
עצמו  על  לשמור  לו  עוזרים  מאחוריה  והסתתרות  מסויימת 

ולהישאר מוגן?

    

יכולת של  חשוב לכל אדם באשר הוא, שתהיה לו איזושהי 
הרחבה. גמישות מחשבתית, הבנה והכלה של האחר. כאן יש 
עוד מימד שבו, יש אנשים שעסוקים מדי עם עצמם, ושאינם 

מסוגלים לראות מעבר לגבולות הצרים של עצמם.
האם הבחור עסוק ברווחים שיהיו לו מהשידוך הזה ומסיבה 

זו הוא רואה רק את עצמו וכל השאר לא מעניין אותו?
ידי  על  זה  במקרה  להישאל  צריכות  כאן  השאלות ששאלתי 
הבחור,  עם  בשיחה  בפגישה,  שלה  כשהתפקיד  הבחורה, 
לחפש אצלו קצה חוט של ראיית הזולת, הבנה, הכלה, ראיית 

השני, יכולת ביטוי ועוד.
בפגישה,  לבדוק  שחשוב  הדבר  מה  אותי,  תשאלו  אם 
)והן שייכות  התשובות החשובות ביותר הן לפי הסדר הבא 

הן לבחור והן לבחורה(:
1. האם אני מרגישה טוב בפגישה עם האדם הזה? האם יש 
כאן רוגע ונעימות? או אולי משהו מטריד את שלוותי ועלי 

להיות כל הזמן דרוכה?
2. האם הוא נותן לי במה להביע את עצמי או שהוא חושב 
לי  לתת  בלי  הפסקה  ללא  מדבר  והוא  שלו  הבמה  שאני 

אפשרות לפתוח את הפה?
שהוא  חשה  לא  ואני  הזמן  כל  שותק  הוא  האם  ולהפך,   .3

מקשיב?
4. האם הוא הולך עם ראש בקיר בקשר לנושא מסויים שהוא 

חוזר עליו שוב ושוב?
שיתוף  יש  שבה  והדדית  טובה  תקשורת  בינינו  יש  האם   .5

פעולה בשיח המשותף ובאופן כללי יש שותפות בדיון?

לסיכום: מעבר לברורים והתאמה, ישנו חלק 
תיקשורתי בלתי עביר שראוי להשקיע בו 

מחשבה ועומק כדי שיצא דבר נאה ומתקבל.

תקשורת 
טובה יותר

 

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

טעים במטבח

עוגות פרג אישיות 
עם קרם חלבה פקאן

מג’דרה גלילית

חומרים: 
1 אריזה של קמח תופח )350 גרם(

4 ביצים גדולות
1 מיכל שמנת חמוצה

במיכל הריק של השמנת חמוצה ממלאים שמן 
חמניות, או שמן תירס )להכנת מתכון פרווה(, או 

150 גרם חמאה רכה
200 גרם סוכר

2 כפות גדושות פרג טחון 
1 כפית קליפת לימון מגוררת דק

2 מכלים של שמנת מתוקה
200 גרם חלבה עם פקאן סיני מפוררת דק בעדינות 

להכנת סירופ לעוגה: 200 מ"ל מים, 200 גרם סוכר, 
1 שקיק  סוכר וניל, כמה טיפות מיץ לימון, קורט 

מלח, 3 כפות ליקר כלשהו. מכינים את הסירופ בסיר 
קטן ולא מסמיכים אותו.

לאה זוהר מציעה קינוח נהדר המשלב 
טחינה עם אגוזי לוז מקורמלים וחלבה עם 

פקאן סיני   “ממלכת החלבה” מציעה 
לט”ו בשבט טעמים מיוחדים של טחינה 
וחלבה – טחינה עם אגוזי לוז מקורמלים 

וחלבה עם פקאן סיני

אופן הכנת העוגה:
  בקערה גדולה שמים קמח תופח, 

ביצים, סוכר, שמנת חמוצה, שמן 
או חמאה, 2 כפות פרג וכפית לימון 
מגורדת. מעבירים לתבנית בינונית 
20/30 ס”מ. אופים את העוגה עד 

שהיא מזהיבה.
הכנת הקרם:

  מקציפים את  השמנת מתוקה 

ומערבבים אותה בעדינות בתנועות 
קיפול עם  פירורי החלבה עם פקאן 

שפוררנו דק בידיים. 
  מצננים את העוגה וחותכים אותה 

למנות אישית בעזרת חותכן מתאים, 
או אופים את העוגה בתבניות אישיות 

לסברינה.
  כל מנה אישית חותכים באמצע 

כך שייווצר "כריך" המחובר בקצהו. 
מרטיבים בסירופ את 2 החצאים 

בעזרת מברשת.
  פותחים בזהירות כל כריך ומורחים 

קצפת על החצי התחתון וסוגרים.
  מורחים קצפת גם על החצי העליון 

ואת שאריות העוגה מהחיתוך 
מפוררים ומפזרים בעדינות על 
הקצפת. מקשטים בדובדבנים.

לצד המנה- סלט עגבניות, זיתים וקישואים
מצרכים )4 מנות(:

3 עגבניות קצוצות גס
2 קישואים חתוכים לקוביות

חופן קטן זיתים קצוצים ו/או עגבניות מיובשות קצוצות
1 בצל ירוק קצוץ

1 כף שמן זית
קליפה מגוררת ומיץ מלימון אחד

שן שום כתושה
כף רכז רימונים )לא חובה(

קורט מלח
אופן ההכנה:

מערבבים את כל החומרים ומגישים.

מצרכים )4 מנות( :
 1כוס עדשים שחורות/ירוקות )עדיף שחורות אבל לא חובה(

 1כוס בורגול גס
 3בצלים חתוכים לקוביות 

 2שיני שום כתושות
 3כפות שמן זית

 2כפות סילאן )לא חובה(
 2בטטות קלופות וחתוכות לקוביות

 1כף חומץ בלסמי
קורט מלח

קורט צ’ילי חריף גרוס )לא חובה(
2 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה )מופרדים לנתחים עם 

מזלג(
חופן קטן צימוקים שחורים
חצי כוס פטרוזיליה קצוצה

להגשה:
3 כפות טחינה גולמית מעורבבת עם 3 כפות יוגורט ו2 כפות מים

3 כפות שקדים פרוסים או בוטנים או שומשום
חופן אגוזי מלך

אופן ההכנה:
  מעבירים את העדשים  לסיר, מכסים במים קרים )כ-

10 ס”מ מעל העדשים(, מרתיחים, מכסים ומבשלים 
כ-20-25 דקות עד שהעדשים מתרככות אך עדיין 

שומרות על צורתן. מסננים ושומרים כחצי כוס ממי 
הבישול.

  מעבירים את הבורגול לקערה. מכסים במים 

רותחים, מכסים בנייר כסף ומשרים כ-15 דקות עד 
שהוא מתרכך אך עדיין שומר על צורתו. לבסוף, 

מסננים מהמים. 
  מחממים תנור ל-180 מעלות, מערבבים את 

הבטטות עם 2 כפות שמן זית, מעבירים לתבנית תנור 
וצולים כ-20 דקות עד שהקוביות מתרככות. ניתן גם 
להכניס את הבטטות לכלי שמתאים למיקרוגל ללא 
שמן הזית ולהפעיל בעוצמה מקסימלית במשך 6-5 

דקות.
  מחממים היטב סיר רחב, מוסיפים כף שמן זית 

ולאחריו את הבצל ומטגנים כ-10 דקות עד שמשחים. 
ניתן להוסיף כף מים בכל פעם שרואים שהבצל 

מתחיל להידבק. מוסיפים את השום וממשיכים לטגן 
כדקה נוספת. )ניתן להשתמש במקום בבצל מיובש 

ללא שמן( 
  מעבירים לסיר את העדשים, הבורגול, הסילאן, חצי 

כוס ממי הבישול של העדשים, הבטטות הצלויות, 
הצימוקים, ואת המלח והצ’ילי.

  מביאים לרתיחה עדינה, מוסיפים את נתחי הטונה 

ואת הפטרוזיליה ומערבבים.
  מכבים את האש ומפזרים מלמעלה מעט טחינה-

יוגורט, אגוזי מלך ושקדים פרוסים.
ערכים תזונתיים: 

קק"ל- 607, פחמימות- 55 גר', חלבון- 33 גר', שומן- 
28 גר', שומן רווי- 5 גר', כולסטרול- 34 מ"ג, נתרן- 

500 מ"ג, סידן- 109 מ"ג, סיבים תזונתיים- 13. 

ט”ו בשבט בפתח ולכבוד ראש השנה לאילנות, 
מציעה טונה סטארקיסט מתכון למג'דרה גלילית 

בשילוב של טונה ופירות יבשים  מנה המכילה 607 
קלוריות בלבד ומהווה ארוחה בריאה ומשביעה   



45   ז' בשבט תשע"ז 3/2/17

 

אבא, יש לך מצפון?

מצרכים ל- 6 מנות
6 צלעות כבש נקיות

6 מדליוני פילה לבקש מהקצב
6 חתיכות של מח עצם

ירקות ברוקולי שקית
2 תפו"א גדולים

1 חבילה פטריות לרוטב יין אדום סוכר וציר בקר.
אופן ההכנה לירקות: 

  מסדרים את תפו"א חתוך לקוביות ואת הברוקולי 

והפטריות בתבנית, 
  מזלפים מעט שמן זית, מלח ופלפל ואופים בתנור 

על 230 מעלות 10 דקות.
אופן ההכנה לרוטב: 

  מקפיצים בסיר מעט בצל וגזר

מוסיפים את היין עד לאידוי של האלכוהול מוסיפים 
כף סוכר

  מצמצמים את הרוטב וקושרים מעט עם קונפלור 

ומסננים.
אופן הכנת הבשר: 

את הבשר צולים על הגריל או על מחבת פסים 
ומכניסים לתנור ל8 דקות.

הגשה: מניחים את מדליון הפילה שמעליו צלע הטלה,
מפזרים בצד את הירקות הצלויים ומעט מרוטב היין 

ומעל עלי טימין 

חומרים:
525 גרם קמח לחם 

150 גרם קמח כוסמין מלא 100% 
 150 גרם קמח חיטה מלא 100% 

12 גרם שמרים יבשים
100 גר’ תאנים מיובשות וקצוצות, מושרות כ-30 דקות 

ביין מתוק
50 גר' אגוזי מלך + אגוזים לקישוט )לא חובה(

30 גר' מלח
720 מ"ל מים
אופן ההכנה:

  מערבבים את כל החומרים בקערה גדולה עם כף עץ, 

עד לאיחוד.
  מכסים בניילון נצמד ומניחים בצד ל-15 שעות.

מעבירים לסלסלת התפחה מקומחת היטב )אם אין 
סלסלת התפחה ניתן להעביר למסננת מרופדת בבד 

נקי וחלק, מקומח היטב(, מכסים בניילון ומתפיחים 
כשעתיים.

  אחרי שעה וחצי של התפחה, מניחים סיר ברזל בתנור 

הקר ומדליקים את התנור לחום הגבוה ביותר )250-220 
מעלות, תלוי בסוג התנור(.

  לאחר 30 דקות מורידים ל-200 מעלות, מקמחים 

היטב את סיר הברזל, מניחים בתוכו בזהירות אגוזי מלך 
שלמים )לא חובה(, והופכים לתוכו את הבצק.

  מניחים את המכסה על הסיר, מחזירים לתנור ואופים 

במשך 40 דקות.
  מורידים את המכסה ואופים עוד 15 דקות עד לקבלת 

צליל חלול מתחתית הכיכר.
  מקררים לגמרי לפני שפורסים. רצוי יום למחרת.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

התחיל  זה  בעלי.  עם  ונוקב  היסטורי  ויכוח  סיימתי  זה  ברגע 
כשהתיישבתי לכתוב טור שעוסק במצפון האבהי, האם הוא 
בטוחה  מתקפה,  בסילון  התחמשתי  בהורות?  קיים  בכלל 
לגמרי בידע שצברתי במהלך השנים. אין כל ספק  שהמצפון 
של האבא רחוק כרחוק שנות אור ממצב המצפון של האימא...

 "מה?" זעק בעלי ששמע את התזה.
בדיוק חזרנו מפגישת עבודה במרכז הארץ. השעה עכשיו היא 
אחת עשרה בלילה, מוצאי שבת, ומה שציפה לנו בבית היה 

חבורת ילדים משתובבים בכל מקום.
"מי אמר שהמתבגרים משכיבים קטנים לישון?"  לכי תגערי 
בריאים  אותם  השאירה  הרי  היא  אבוי,  המתבגרת.  בבת 

ושלמים, ותגידו תודה!
אז תודה לא אמרנו, רק הפרצוף המכורכם עשה את שלו. 

"מהר, לכו לישון בזה הרגע. אם לא, מחר תאחר לגן", )איום 
עלוב, לא? ממתי אכפת לילד לאחר לגן?( 

ובחצות  זאת העייפות הכריעה את החבורה,  כך, בכל  או  כך 
הלילה, מלבד מתבגר שעומד במטבח ומכין לעצמו פסטה עם 
עגבניות כי הוא רעב. )מתי הם לא רעבים?( ומתבגרת נוספת 
השתרר  מחר,  שמתקיים  למבחן  מספיק  למדה  שלא  שנזכרה 
שאני  ימים  כמה  זה  כי  שלי,  הנייד  מחשב  את  פתחתי  שקט. 

יודעת על מה אני מתכוונת לכתוב. 
על הקנאה שלי באבות נטולי מצפון. 

בנות באירוע פתיחה של  נפגשתי עם קבוצה של  רק השבוע 
חד  אם  אמיצה,  אישה  רמה  ביד  אותו  שמנהלת  יופי   מכון 
הורית, שמתמודדת עם קשיים ואתגרים מכל כיוון שהיא לא 
הצליחה  המורכבות,  ההתמודדויות  כל  ובין  לעברו,  מביטה 

להקים עסק עצמאי מצליח. 
ודנו  יותר,  ומבוגרות  צעירות  אימהות  קבוצת  שם,  עמדנו 
בשאלה העתיקה, שהצמיחה שערות לבנות ומיליוני קמטים: 
איך מתמודדים עם ייסורי המצפון האלה, שקורעים אותנו בין 

הבית לעבודה.
"קשה לי. כל יום אני מבטיחה לעצמי שאחזור מוקדם לילדים 
של  צי  ושוב  שוב  מזעיקה  עצמי  את  ומוצאת  שמחכים, 
שמרטפיות, כי לפני השעה שש בערב, אין מצב שאני פותחת 
את דלת הבית", קובלת בפני חדווה שפתחה עסק עצמאי של 

סטיילינג.
"ואני מפיקה עכשיו חוברות של רשת קמעונאות גדולה. אני 
מפחדת לחשוב מה יקרה עוד מעט, כשחג הפסח יציץ מעבר 
לפינה, והעבודה תתגבר במגוון של פרסום ויח"צ... כבר היום 
נאום עוד אימא  יהיה אז?"  נושמת מרוב מצפון, מה  אני לא 

לחבורה קטנים.
נכון, עשיתי  ולנהי שמייצר המצפון.  לבכי  אני מצטרפת  וגם 
סדר בזמנים, ורק פעמיים בשבוע אני עובדת יום ארוך מחוץ 
הוקדשו  הם  שגם  האחרונים  שישי  ימי  עם  מה  אבל  לבית. 
אותם  לדחוס  הצלחתי  לא  כי  לבית,  מחוץ  עבודה  לפגישות 
במערכת הקיימת? ומה עם יום ההולדת המושקע שהבטחתי 
לבת שלי, שעדיין  לא ערכתי לה בגלל עומס בעבודה? ומה עם 
הבן שלי שרציתי לקדם בעצמי, ולהקדיש לו זמן לטובת אחד 
המקצועות בהם התקשה? ובכלל, המצפון שלי דורש יותר זמן 

לחוות אותם, להיות איתם, להרגיש יותר אימא.
בעולם  טבעי  הכי  כמונו.  סובלים  לא  הם  לגברים,  כיף  "הכי 

שאבא מגיע בשמונה הביתה", זרקה מישהי לחלל.
פגישות  יד  בהינף  קובעים  הם  שלהם.  ליומן  לב,  שימו  "כן, 
שוב  בודקות  האמהות,  כשאנחנו  הצהריים  אחר  בשעות 
ומבקשות אם אפשר לקיים את הישיבה בשתיים, כדי שבארבע 

נוכל לאסוף את הילדים".
"ולמה ברור שהאימהות הן אלה שאוספות בארבע?" הקשתה 

מישהי שנחתה מהמאדים.
התנהל דיון, דעות עלו וירדו, ועזבנו עצובות, ובעיקר מקנאות. 
אותו  והתחלתי  הזה  הטור  את  לכתוב  כשהתיישבתי  ולכן, 
שמודיע  אבא,  גם  במקרה  שהוא  גבר  בתיאור  לגמרי,  אחרת 
לכולם שקבע פגישה בארבע או בשש ואפילו בשמונה, וזה לא 
נראה לו חריג, שיתפתי את הבעל שלי בקנאה שלי בו. "כיף 
לך שנולדת גבר. אתה לא סובל מהמצפון האימהי!" הכרזתי.

פטור  קיבלנו  האבות  שאנחנו  חושבות  באמת  אתן  "מה? 
הם  כאילו  האבות,  כל  על  להגן  יצא  הוא  הוריות?"  ממצפון 
כל  את  בפני  למנות  החל  ומיד  שלהם,  הדובר  אותו  הציבו 
הלבטים, ואת כל השינויים שהוא עשה, כדי לבלות יותר ויותר 

עם הילדים.
ובעוד הוא נואם בלהט, נכנסה סיכה קטנה לבלון הקרב והחלה 

להוציא את הרוח והאוויר מהטור שהתחיל להיכתב. 
לא רוצה להתווכח איתו, אבל עם כל הטיעונים, ואין לי עדיין 
דרך מדעית לאשר אותה, ברור לי לגמרי, שאנחנו האימהות, 

מובילות ובגדול במצפון המחולל בנו שמות.
כי אם אין לך מספיק נקיפות מצפון, ולא משנה כמה בילית עם 

הילדים והשקעת בהם, את לא אימא!

טעים במטבח

אם תטיילו בדרום אמריקה תגלו שבכל דירה יש פריז'ה – חדר 
שמחובר לדירה שיש בו מתקן של אסאדו, שולחנות וארובה. 

מפתחות החדר נמצאות באופן קבוע בידי ועד הבית, כשהחדר 
  הוא עבור כל דיירי הבניין וכולם חולקים לפי סידור בין כולם
הסיבה לחדר האסאדו נובע מכיוון שהאסאדו הוא חלק בלתי 

נפרד מתרבות דרום אמריקה, תגלו שם מסעדות אסאדו 
  פשוטות לרוב שבהם סועדים הפועלים במחירים עממיים
גם כאן בישראל תוכלו ליהנות מארוחת אסאדו מדהימה, את 
אחד המתכונים אצבעות אסאדו קיבלתי מהשף אלי מנחם 

שמנצח על המתכון שקוצר שבחים מידי יום במסעדת רודריגז 
הירושלמית

דואט פילה בקר וצלע טלה 
בירקות גינה ורוטב יין

 

לחם בריוש בעציצים 

SWEDE STRA  WBERRY

החומרים:
50 מ"ל אבסולוט

30 מ"ל מיץ לימון
20 מ"ל סירופ תות

1 תות טרי
4-5 עלי בזיליקום
חצי כוס של סודה

צורת הכנה והגשה
לחתוך תות גדול אחד לקוביות ולכתוש בעדינות בתוך כוס ההגשה.
להוסיף שאר המרכיבים )לא כולל הסודה( גם לכוס הגשה עם קרח 

כתוש, ועם כף לערבב הכל באופן שיכניס אוויר לתוך הקוקטייל 
.)SWIZZLE(

להוסיף עוד קרח כתוש עד הסוף ולסגור עם סודה
מקשטים את הכוס עם גבעול בזיליקום ופרוסת תות

חטיבת האלכוהול של טמפו מציגה
מתכון לקוקטייל אדום טעים ומרענן
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הוא נפל בסוף, החרוב הזקן מהארבל.
זה קרה בהפתעה, יום אחד של רוחות סוערות ופתאום 
הוא פשוט התמוטט כמו בובה על חוט שהמפעיל שלה 

יצא להפסקת קפה.
זה היה אירוע מכונן, אחרי שנים רבות בהן עמד איתן ופרש 
את כנפיו החסודות מעל ראשי המטיילים שצפו בו בעיניים 
משתוממות וראו בו סמל לחוסן וגבורה ועמידה איתנה אל 
מול הרוחות הנושבות שהחיים מזמנים לנו, פיוטי לא? גם 

החרוב חשב כך.
אבל החרוב נפל, וגידי מרשות הטבע והגנים )ההוא המכונה 
גידי סנוניות( שהגיע לשם ראשון באותו בוקר פשוט התעלף, 
ואז הגיע לשם אבי קדוש שגם התעלף כשראה את העץ )גידי 
מעולם לא עניין אותו(, החרוב ששכב על הארץ הרהר לעצמו 
מתי מישהו סוף סוף ינסה לעשות משהו ולא סתם יתעלף.

ואז הגיע איזה מטייל שאמנם חטף בחילה קלה, אבל מייד 
הזמין את כולם לראות מה קרה.

"העץ... הוא כבר בן יותר ממאה שנים", הסביר גידי 
שהצמיד שקית של קרח אל הגולה שצצה על מצחו כתוצאה 

מן הנפילה, "אתם לא יודעים איזו מכה זו לטבע".
החרוב שכב דומם על הקרקע וחשב לעצמו בקדחתנות 

של עצים זקנים שעבר זמנם.
מעניין מה יהיה עכשיו, הוא חשב, בטח יקימו סביבי 
ועדת חקירה, יתחילו לנסות להבין מה גרם לי ליפול, יהיו 
שיגידו שהייתי אכול ריקבון ומתולע, ואז יתפתח דיון סביב 
השאלה "מה יהיה עם כל העצים המתולעים בישראל", 
בטח יעלו ברדיו מומחה לעצים שיגיד שאם נמשיך ככה 
אז באלפיים עשרים וחמש כבר יהיה מחסור בחמצן בכל 

הגליל המערבי או משהו...
בטח ידברו על הדברת המזיקים... אולי אפילו יעצרו את 
גידי סנוניות, בגלל שהוא היה הראשון שהגיע למקום וזה 

נורא מחשיד.
יהיו חברי כנסת שיגידו שזה פשע מה שעושים לאוכלוסיית 
העצים, ואז זה יתדרדר גם לכיוון הכלכלי, למה אין מספיק 

שקיפות ברשויות הטבע והגנים... הי הי הי.
החרוב נאנח ללא קול, הוא ניסח לעצמו בראשו המתולע 
מודעת אבל גדולה, "החרוב הגדול שפרש את צילו על רבבות 
מטיילים במשך עשרות שנים עלה בסערה השמיימה... עשה 
רעש גדול במותו יותר מאשר בחייו... ועדת החקירה בעניינו 

נסגרה ללא חקירה פלילית... יהי זכרו מבורך".
הוא נזכר בימים ההם שבהם עמד בגבורה אל מול הרוח 
והיה למושא יצירתם של אלפי אמנים מדוכאים שבאו לחסות 
בצילו כדי לנסות להתחבר אל הטבע ואל הייאוש, או משהו 

כזה...
הוא נזכר גם שפעם הוא לא התאפק והטיל חרוב אחד ישר 
על ראשו של אחד מהם שראה בזה אות נבואי וצייר ציור על 
התגלות מתחת לעץ החרוב הגדול, יש להניח שעד היום הוא 
מנסה לפענח את הרמז שניתן לו... אוי כמה שהוא צחק אז 
ללא קול, כמה עצים אחרים באזור ששמו לב להתרחשות 
צחקו גם הם ואחר כך סיננו "די זה לא יפה, מסכן..." וחזרו 

לשלוותם המרחפת.
החרוב הובל אחר כבוד למפעל עצים, שם חרשי העץ 
התלבטו מה אפשר לעשות איתו, אם נהיה כנים החומר שלו 
כבר לא היה משהו, עץ זקן ומתולע, בסוף עשו ממנו ספסל, 

ניחא, שזקנים ישבו על העץ הזקן, הי הי הי.

מתוך המפעל, הוא ניסה להקשיב לרדיו, הוא חיכה שידברו 
על ועדת החקירה שהקימו בשבילו, אבל... עברו יום, ויומיים, 
ושבוע, ואף אחד לא הקים ועדת חקירה, החרוב המסופסל 

חשב שמשהו כאן לא בסדר.
לא יכול להיות שבמדינת ישראל המשופעת בועדות חקירה, 
לא מקימים ועדת חקירה על אירוע שכזה, מה אני פחות 
חשוב? החרוב נעלב ממש, מה זה נעלב, יומיים שלמים 

הוא לא דיבר עם המדף שלידו )אורן פשוט, צעירצ'יק(. 
"די, חרוב גדול", לחש לו בסוף איזה ארון ירוק, "עזוב 

את זה, תמשיך הלאה". 
"איך אף אחד לא חוקר את המקרה?" תמה החרוב 
בקול, "יודעים מה? תעזבו את העובדה שהייתי סמל והכל, 
הישראלים אוהבים עוגות וקשקושים וקצת כסף שמוזרם 
לחברי הועדה, למה דוקא אצלי הם לא עושים כלום? אני 
אומר לכם, מישהו מבפנים מונע מהם להקים את הועדה..."
העצים במפעל הנידו בראשיהם זה לזה, מסכן, חרוב 

גדול היה...
באותו רגע נשמעה איזו ידיעה ברדיו שהפיחה בו תקווה.
 "... מעבר לעניין של נפילת העץ שמעידה על בעיה 
גדולה של האיזון בתוך הטבע, יש כאן עניין סמלי, העץ 
הזה היה סמל לגבורה, הוא עמד שנים אל מול הרוח והמים 
ולא התייאש..." אמר השדרן והסתיר את השעמום עמוק 
מתחת לגלי האתר, "ולנושא הבא, ראש הממשלה נחקר 

בפעם השלושים ושתיים..."
"טוב גם זה משהו", חשב העץ ונרגע.

משל ושנינה // משה ולדר
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יטבתה  מבית  המועשר,  החלב  בקבוק  מציגה:  יטבתה 
המציע את כל היתרונות עם הרבה יותר נוחות.

את  להביא  רב  סיפוק  חש  יטבתה,  מחלבות  מנכ"ל  סרוגו,  רם 
בשורת הטעם והחלב המועשר לצרכני המהדרין ולציבור כולו. 
"בהשוואה לחלב הרגיל, חלב מועשר מכיל כמות גדולה בהרבה 
מהמלצה  נכבד  חלק  שמהווה  סידן,  של   - כפולה  כמעט   -
ויטמין  שהוא   D ויטמין  בתוספת  המומלצת,  היומית  לתצרוכת 

חיוני לספיגת הסידן.
חלב מועשר קיים בישראל מזה שנים, אבל אנחנו, כמובילים של 
התחום - לא נכנסנו עד כה לשוק החרדי. הבעיה העיקרית היתה 

של  המרשימה  ההצלחה  בעקבות  היום,  גבוהים.  מחיר  פערי 
יוצאים  השקת חלב יטבתה מועשר בבקבוק בשוק הכללי, אנו 
גם  והמצויינות במהלך הפונה  לראשונה עם בשורת החדשנות 
לשוק החרדי - חלב מועשר בבקבוק, במחיר קמעונאי הקרוב 

יותר למחיר חלב שאינו מועשר!"
סדרת בקבוקי החלב המועשר, הראשונה מסוגה, כוללת ארבעה 
מוצרים חדשים למגזר החרדי: חלב מועשר 3%, חלב מועשר 2%, 

חלב מועשר 1% וחלב דל לקטוז מועשר 2%.
 

הבשורה מקיפה את השוק כולו. מה שאומר שלא רק בבני ברק 
החרדי  הצרכן  יוכל  הארץ,  ברחבי  מקום  בכל  אלא  ובירושלים, 
מועשר של  על המדפים חלב  ולמצוא  למרכול  להיכנס  פשוט 

יטבתה כשר למהדרין, לסוגיו.
 

חלב  שייצור  משום  יותר,  גבוהות  ייצור  בעלויות  מדובר  "אמנם 
מהדרין יותר יקר", מודה רם סרוגו, "אבל יטבתה עושה זאת עם 
מבינים  אנחנו  שנים.  לאורך  כבר  קורה  הזה  הלב. התהליך  כל 
רק  ולא  מהדרין,  לכיוון  הולכים  באוכלוסיה  הצריכה  שהרגלי 
במגזר החרדי. הרבה מאוד אנשים במגזר הכללי אוהבים לראות 

כשרות מהדרין על המוצרים שלנו. הם חותמת 
נוספת הבטחה  תווית  רואים בכל 
אנחנו  ואיכות.  כשרות  של 
כשרות  עם  שנים  המון  כבר 
שם  רואים  ואנחנו  מהודרת, 

ברכה".

מועשר למהדרין
האחרונה  המילה  את  החרדית  למשפחה  מעניקה  יטבתה 
 ,D ויטמין  בתוספת  בסידן  מועשר  חלב  החלב:  בתחום 
ומכופלת:  כפולה  בחדשנות  מדובר  בקבוק חדשה.  ובאריזת 
בקבוק החלב המועשר מבית יטבתה, מציע את כל היתרונות. 
יטבתה נ. קצין עם סקירה רחבה על חלב מועשר בטעם   

שקיפות בבקבוק

של  בעיניו  רבה  חשיבות  נודעת  ולעיצוב  השימוש  לנוחות  גם 
ובאיחסון  וה"סטייל" שבמזיגה  הצרכן. אין להשוות את הנוחות 
של חלב מבקבוק מעוצב ונוח לאחיזה. לחלב בבקבוק חיי מדף 
ארוכים יותר, והוא נשמר במקרר טרי וטעים זמן רב יותר )ללא 
חומרים משמרים!(. הבונוס הוא השקיפות - די בהצצה חטופה 

כדי לראות מבחוץ כמה חלב נותר בתוך הבקבוק...
עלויות  את  ייקר  לא  לבקבוק  שהמעבר  הוא,  שמדהים  ומה 
חלב  ייצור  אותן.  הוזיל   - להפך  אלא  הקרטון  לעומת  הייצור 
בבקבוקים נעשה בטכנולוגיה מתקדמת וחדשנית, שמאפשרת 
חיסכון ניכר בעלויות האריזה. מנכ"ל מחלבות יטבתה רם סרוגו: 
"תודות למעבר של מחלבת יטבתה לחלב מועשר בבקבוק, אנו 
מציעים כיום חלב מועשר מהדרין במחיר קמעונאי המתקרב 

למחיר הקמעונאי של חלב רגיל.
ההערכה שלנו היא שלחלב מועשר יש פוטנציאל גבוה מאוד 
בצריכת  מאופיין  החרדי  שהצרכן  יודעים  אנו  החרדי.  בציבור 
מותגים שמבטיחים לו איכות וערך מוסף. הדבר נכון שבעתיים 
שהיתרונות  מאמין  אני  בריאותי.  מוסף  בערך  מדובר  כאשר 
ילדיהם  יביאו אנשים להבין שגם עבור  האמיתיים של המוצר, 

וגם עבורם, כדאי וחשוב לצרוך חלב עשיר וטעים למהדרין".

הדרך המועדפת להשלמת החסר
 

באופן  יש  רגיל  בחלב  יותר:  מכילה  יטבתה,  מועשר  חלב  כוס 
טבעי 200 מ"ג סידן, חלב יטבתה מועשר מכיל כמעט פי 2 סידן 
- 360 מ"ג, 80% יותר. שתיתם כוס חלב יטבתה? קיבלתם 30% 
מתצרוכת הסידן היומית המומלצת למבוגרים! כוס חלב מועשר 

יטבתה מכילה 6.4 גרם חלבוני חלב איכותיים.

בנוסף, מכיל חלב מועשר יטבתה 1.6 מק"ג ויטמין D, שתורם 
לספיגה תקינה של סידן.

באוכלוסיה,  למדי  גבוהה  הסידן  צריכת  לחשיבות  המודעות 
מה שפחות ידוע הוא, שישנה שכיחות גבוהה של חוסר בסידן 
מינרל  הוא  הסידן  בישראל.  האוכלוסיה  בקרב   D ובוויטמין 
וההתפתחות,  הגדילה  בתקופת  במיוחד  גיל,  בכל  חיוני שנחוץ 
סידן  לבריחת  להביא  עלול  בסידן  מחסור  בהמשך.  גם  אך 
D אף הוא  ולאוסטאופורוזיס, הנפוצים בישראל. חוסר בויטמין 
תופעה שכיחה בישראל, ובייחוד בקרב ציבור שאינו נחשף דיו 

לשמש )המסייעת ליצירת הויטמין בגוף(.
 

עמלי מסיקה, הדיאטנית הראשית של מחלבת יטבתה, מוסיפה: 
לעצמות  שחשובים  תזונה  רכיבי  שני  הם   D ו-וויטמין  "סידן 
ולשיניים, אך לא רק להן. החלב המועשר מכיל כמות קלוריות 
נמוכה יחסית, אבל עשוי לספק כמות רבה של סידן ושל ויטמין 
כ-120  מכילה  מועשר  חלב  מ"ל   200 של  כוס  לדוגמה:   .D
מהכמות   30% לפחות  שהם   - סידן  מ"ג   360 בלבד,  קלוריות 
היומית המומלצת למבוגר ו-1.6 מק"ג ויטמין D, שחשוב לספיגת 
הסידן. רכיבי התזונה המוספים מצטרפים לרכיבי התזונה הרבים 
ויטמינים  איכותיים,  כמו חלבונים  באופן טבעי בחלב  שקיימים 

ומינרלים נוספים."

מוגש בטעם טוב

מפתיע?  בטעם.  גם  אלא  בסידן  רק  לא  עשיר  יטבתה  חלב   
למען האמת, גם אנשי יטבתה הופתעו לגלות כי מבחני הטעימה 

הניבו צל"שים לטעמו הנפלא של החלב המועשר.
רם סרוגו: "קיבלנו פידבקים לאורך השנים, שהחלב שלנו טעים 
נובע  הדבר  להערכתנו,  המתחרים.  של  לחלב  בהשוואה  יותר 
גם מרמת האיכות הגבוהה של יצרני החלב. לרגל השקת חלב 
מועשר בבקבוק, עשינו מבחני טעימה שנערכו בטעימה עיוורת. 
המבחנים גילו שהצרכנים אכן משוכנעים שחלב מועשר יטבתה 

טעים יותר לעומת חלב של המתחרים".
הבולט  היתרון  המוצר  את  שרכשו  צרכנים  בין  שנערך  בסקר 
היה הטעם! יתרון זה קיבל את האחוז הגבוה ביותר מבין יתר 
היתרונות שציינו הצרכנים - היותו של החלב מועשר, השמירה 

על הטריות, נוחות השימוש ועיצוב הבקבוק.
החלב  בשוק  מובילה  שיטבתה  פלא  אין  שכזה,  טעם  עם 
המועשר - עם 62% נתח שוק. יטבתה התמקצעה בתחום זה, 
הוא  ישראל  במדינת  יטבתה  חלב  כל  כמעט  שלמעשה,  כך 

מועשר )ובכשרות מהדרין(!
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