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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 54.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 67.00

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790

תנור וכיריים

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

כל הבית

w i n t e r 2 0 1 7

₪25,000

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

פרפקט ליין

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

גרניט פורצלן

₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

דשא סינטטיחדש!
אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

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

גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

₪ 798₪ 950

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

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

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

סניף בני ברק



w w w . p e r f e c t l i n e . c o . i l
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נתיבות  // אשקלון   // פ”ת   // אילת   // נתניה   // עפולה   // כרמיאל   // ב”ש 
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ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי של עד 50,000 מטר

באישור 
מכון התקנים 

הישראלי

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 39.90

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 76.00 ₪ 69.00₪ 76.00

₪ 76.00
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60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
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60X1590X22.5120X23

קיים 
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למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
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משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

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

כולל פרזול BLUM כולל שיש
כולל הובלה והתקנה

₪ 1,790
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*    המחיר   לא   כולל   הובלה   והתקנה . 
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₪25,000

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

פרפקט ליין

כולל מטבח, כולל גרניט פורצלן, 
כולל דלתות וכולל חדר אמבטיה
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₪ 13,000 במחיר של

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940
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₪ 1,700₪ 854₪ 1,320
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2 מגירות גבוהות כולל כיור ומראה
צבעים: לבן, שמנת, שחור, אפור
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60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

אמבטיון כנף מקלחון חזית 2 דלתות 
מקלחון חזית 2 דלתות
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פפיטה, פסי רוחב.
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פפיטה, פסי רוחב
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מידות: 70/80/90 ס"מ
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אשדוד
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למה? מי יודע

שאלת  היא  הזה,  הדור  את  המאפיינת  התהיות  אחת 
המקום שלי בעולם: איך אדע שאני נמצא במקום הטוב 
ביותר עבורי? בעוד שההורים שלנו שאפו לחיות, אנחנו 
מחפשים איכות חיים. החיים עצמם הפכו להיות פשוטים 
ומובנים מאליהם, ללא עוני, מלחמות וזיהומים מדבקים, 
ולכן התפנינו לעסוק בשאלת איכות החיים. שוב ושוב אנו 

תוהים, האם אנו עושים את הבחירות הנכונות? 
אנו רוצים להציע את המצפן שהציע הרבי מליובאוויטש 
אחד  של  לעומק  בחינה  בעזרת  הזו,  הגדולה  לשאלה 
הרגעים הדרמטיים במגילת אסתר. אותו רגע שסובב את 
הגה ההיסטוריה, החל את תהליך ההצלה של עם ישראל 
ובישר את סופו הקרב של המן. מדובר בקטע קשה ותמוה 
מאוד להבנה אשר מעסיק את המפרשים כבר אלפי שנים, 

החל מימי המדרש והתלמוד ועד ימינו.
העם  של  הדם  שושן.  ברחובות  מוכרזת  המן  גזירת 
היהודי מותר ונקבע תאריך ברור בו יקומו שונאי ישראל 
כל  את  ויאבדו  יהרגו  וישמידו,  היהודיים  שכניהם  על 
לניסיון  ונשים. כמובן, הכתובת הטבעית  עם מרדכי, טף 
לנו  "אחות  הרי  המלכה.  לשכת  הוא  הצלה,  של  אחרון 
בבית המלך" ו"לעת כזאת הגעת למלכות", וכאן מתארת 
של  באדישותה  והמחרידה  הצוננת  התגובה  את  המגילה 

אסתר.
שק  וילבש  בגדיו  את  מרדכי  ויקרע  ד:  אסתר  מגילת 
ואפר ויצא ברחוב העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה... ובכל 
אבל  מגיע,  ודתו  המלך  דבר  אשר  מקום  ומדינה  מדינה 
גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יצע לרבים ... 
ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי: כל עבדי המלך 
ועם מדינות  המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא 
דתו  אחת  יקרא,  לא  אשר  הפנימית  החצר  אל  המלך  אל 
זה שלושים  המלך  אל  לבוא  נקראתי  לא  ואני   ... להמית 

יום.
היא  עזרה.  להגיש  מסרבת  אסתר  אבל  להאמין,  קשה 
לא  שהיא  משום  לסייע,  הנכון  האדם  לא  היא  כי  טוענת 
רשאית  אינה  היא  יום.  שלושים  זה  המלך  אל  נקראה 
וכאן  מוקדמת.  הזמנה  בלא  בעלה  של  לחדרו  להתפרץ 
שערות הראש סומרות לנוכח האדישות שלה: וכי השנים 
הארוכות בתוך האקווריום של הארמון, הפכו אותה לאדם 

חסר לב?!
נגזרה  לא  היהודית,  ההיסטוריה  בכל  כי  לזכור  ראוי 
גזירה נוראה כמו בימי המן. היו בין אויבינו שרצו להרוג 
את הזכרים )פרעה(, היו שרצו להרוג את החיילים המגנים 
ימ"ש תכנן את  וטיטוס(, היטלר  )נבוכדנצר  ירושלים  על 
הפיתרון הסופי, להרוג את כל עם ישראל, טף ונשים – אך 
גם הוא ידע שהדבר ייקח שנים ארוכות היל"ת. ואילו המן 
היה הצורר היחיד שחשב לבצע את הפתרון הסופי ביום 

אחד. 
לשלוח  התכוון  לא  הוא  כזו:  הייתה  המן  של  התכנית 
חיילים להרוג את היהודים, שזה תהליך שלוקח זמן, אלא 
האזרחים בכל עיר ועיירה יעלו על שכניהם ויהרגו אותם. 
והתימנים  הספרדיים  האוקראיניים,  הפרסיים,  התושבים 
בכל מדינה ומדינה יהרגו את שכניהם היהודיים. ועל רקע 

זה זועקת השאלה, האם התגובה של אסתר לנוכח הרוע 
והאכזריות של המן – הייתה התפנקות מתחת לשמיכה?!

קשה  אסתר,  לדברי  מרדכי  של  התגובה  גם  במקביל, 
מאוד להבנה. מרדכי זונח את השפה הדיפלומטית, שפת 
הפוליטיקלי-קורקט ומאיים עליה במילים נוראות: " אל 
אם  כי  היהודים,  מכל  המלך  בית  להימלט  בנפשך  תדמי 
ליהודים  יעמוד  והצלה  רוח  הזאת,  בעת  תחרישי  החרש 
לעת  אם  יודע  ומי  תאבדו,  אביך  ובית  ואת  אחר  ממקום 
הנורא  הסגנון  על  תמה  אחד  כל  למלכות".  הגעת  כזאת 
מכובד,  אדם  היא  אסתר  הכול,  אחרי  מרדכי.  בוחר  שבו 
היא מלכת פרס המהוללת ומה פתאום מרדכי מאיים עליה 

במוות?
ואולי מעל הכול, עוד שאלה מעניינת במיוחד: המשפט 
של  התקיף  הקצב  עם  מסתדר  לא  מרדכי,  של  האחרון 
הוא  קשה,  בשפה  עליה  מאיים  שהוא  לאחר  הדברים: 
לעת  אם  יודע  "ומי  ומהוססת:  מסויגת  בלשון  מסיים 
אומרת  זאת  מה  היא,  והשאלה  למלכות".  הגעת  כזאת 
יודע, איך  - לא  יודע"?! אם אתה – מרדכי היהודי  "מי 
אסתר תדע? האם ככה שואף מרדכי לדחוף אותה לקחת 

את הסיכון?! 
 

ב/1254:  תשמ"ד  מליובאוויטש  הרבי  התוועדויות 
כאשר מדבר מרדכי עם אסתר, מדוע הוא אומר לה: ומי 
יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, לשון המבטאת ספק 

וחוסר וודאות? 
דיון  אינו  ואסתר,  מרדכי  בין  שהדיאלוג  לגמרי,  ברור 
חלילה בין 'אישה מפונקת' ל'איש כועס'. הוא טומן בתוכו 
שעלי  אדע  כיצד  בחיים:  ביותר  החשובות  השאלות  את 
ולא אחרים?  אני  דווקא  לעשות שליחות מסוימת? למה 
נקודה  מאיר  הרבי  קשה?  הולך  כשהכול  עושים  ומה 
מרהיבה בתשובת מרדכי, שמעניק לה הבנה אחרת לגמרי. 
נפתח עם סיפור שהרבי הזכיר בהתוועדות הזו, כהסבר 
יוסף  רבי  דגול בשם  לדברים: לאדמו"ר הזקן היה חסיד 
מבישנקוביץ. הוא היה תלמיד חכם מופלג ובמסלול בטוח 
למשרת רבנות מכובדת. פעם התייעץ עם רבנו היכן לחפש 
משרה ולתדהמתו הרבי ענה כי "לטובת נשמתו יותר טוב 
שיהיה בעל עגלה". חלפו עשר שנים והנה רבי יוסף קיבל 
הצעת רבנות בעיר ליעפלי. הוא נזכר בדברי הרבי והבין 
שעם כל הקושי, הגיע הזמן לקיימם. חודש ימים התהפך 
מצד לצד, עד שאזר אומץ והלך אל מושב העגלונים. הוא 

אמר בשפה רפה כי ברצונו ללמוד עגלונות.
הם החלו לצחוק ואמרו כי "במקצוע ההגעלה, יצליח 
ולימד  עליו  ריחם  מהם  אחד  העגלה".  ממקצוע  יותר 
אותו איך מושחים את הגלגלים בזפת וכיצד מחברים את 
מורגל  ולא  נפש  עדין  שהיה  יוסף,  רבי  לעגלה.  הסוסים 
גופו, אחד מהסוסים הצליף  כזו, התלכלך בכל  במלאכה 
בו עם זנבו וכמעט עקר את עינו. עייף ושבור חזר הביתה 
והחל לנקות עצמו מהזפת. אשתו ישבה ובכתה, כי שמעה 
כבר שבעלה החשוב ירד מדעתו והחליט להפוך לעגלון. 
הוא סיפר לה את דברי הרבי עשר שנים קודם לכן והיא 

שינתה את דעתה ועודדה את רוחו. היא אמרה שתמכור 
את תכשיטיה ותקנה סוס ועגלה עבורו. 

חלפה שנה שבה חייו השתנו מהקצה אל הקצה ובמקום 
גלגלים  להעמיק בסוגיות בהלכה, מצא את עצמו מושח 
ומוביל אנשים מעיר לעיר. ערב אחד הוא ישב באיזה מלון 
והנה ניגש אליו בעל המלון והציג לפניו יהודי שעבד אצל 
אחד הפריצים באזור ורוצה לצאת לנסיעה בבוקר. ר' יוסף 
הסכים ואמר כי הוא יוצא רק אחרי התפילה בבוקר. האיש 

הגיב בזלזול וביקש להעיר אותו כשעה לפני היציאה.
באמצע הלילה, התעורר האיש משנתו ושמע קול בכי 
הרצפה  על  יושב  יוסף  ר'  את  ראה  הוא  לידו.  מהחדר 
ואומר תיקון חצות בבכיות. המנגינה הכואבת שבה שפך 
את  ראה  בבוקר  היהודי.  של  ליבו  את  המיסה  ליבו,  את 
ר' יוסף מתפלל ברגש ובהתלהבות והוא נזכר בבית שבו 
גדל, באביו שהיה מתפלל כך, הוא נזכר באשתו ובילדיו 
על  חלומות  בשביל  הימים  באחד  נטש  אותם  היהודיים, 
התעשרות בעיר הגדולה וליבו נשבר. הוא התחנן מר' יוסף 
יוסף לקח אותו אל האדמו"ר  ר'  שיורה לו דרך תשובה. 
האמצעי שקירב אותו מאוד, ואח"כ אמר הרבי לר' יוסף 

כי הסתיימה שליחותו כעגלון.

 

ממש כבסיפור, התהייה של אסתר למרדכי, נגעה ביסוד 
החיים: היא לא שאלה רק מה עליה לעשות, אלא בעיקר 
הנשים  מכל  היא,  דווקא  מדוע  'למה?'  לזעוק:  התכוונה 
ונשמתה  גופה  את  שתחלל  זאת  להיות  צריכה  בעולם, 

ותלך אל המלך הגוי? 
סוד  את  להבין  ביקשה  אסתר  יותר,  רחבה  בצורה 
הגלגולים בעולם הזה. מדוע אנשים מתגלגלים למקומות 
שהם לא העלו בדעתם להיות בהם? לפי איזה מדד, מחלק 
מתחת  עובד  אחד  בעולם,  העבודה  מקומות  את  הקב"ה 
לבית והשני צריך לעזוב את הבית לחצי שנה כדי למצוא 
תכנן  שהוא  במה  בדיוק  עובד  אחד  אדם  כיצד  פרנסה? 

והשני צריך לעבור גלגולים בחיים? 
יודע?' התשובה  'מי  כך:  כל השאלות  על  ענה  מרדכי 
יכול להסביר מדוע דווקא  היא, שאין תשובה. איש אינו 
את נבחרת לשליחות הזו, זהו "גורל", כמו הגרלה שאין 
לה הסבר הגיוני. אך אי ידיעת ה"למה", אינה משנה את 
ה"מה". ברור במאה אחוז ש"לעת כזאת הגעת למלכות". 
העובדה שאת כאן, אומרת בבירור שזאת שליחות חייך. 
לך  שנועד  הייעוד  זהו  כי  מחייבת  שקיבלת,  ההזדמנות 
משחר הבריאה. הצלחת השליחות, תהיה מקור של אושר 
הטעם  איבוד  יהיה  השליחות,  שכישלון  כמו  עבורך, 

בחיים.
הרעיון הוא, שאי אפשר לגשת לשליחות חיינו בצורה 
מרוויח  אני  בכמה  הכול  לשפוט  אפשר  אי  היגיון.  של 
וכמה שעות עבודה זה ידרוש ממני. עלינו להבין שמדובר 
חיינו  משמעות  האושר.  ובסוד  חיים  במשימת  ב"גורל", 
במה  אלא  מהחיים,  רוצים  שאנו  במה  נמצאת  אינה 
שהחיים דורשים מאיתנו. העובדה שאדם נדרש למשימה 

מסוימת, מעידה כי זאת המשמעות של חייו.

ההסבר העמוק לדברי אסתר המלכה על כך שלא נקראה לאחשוורוש, ומה טמון בתגובת 
מרדכי "ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות"

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

אריאל למברג



שמפו יבש
לריענון וניקוי 
הפאה ברגע!

לראשונה בישראל:

חדש!

* הבדיקה נערכה בחודש דצמבר 2016 ע"י פאניות בעלות תעודת הסמכה

חדש מנטורל פורמולה! 
שמפו יבש מנקה ומרענן ללא חפיפה 

מנקה ומרענן בין חפיפה לחפיפה  גם לריענון הרשת הפנימית של הפאה  מנקה מבלי 
לפגוע בסירוק או הפן  שימוש לפי הצורך ועד פעמיים בשבוע  מותר לשימוש בשבת

פתרון מקצועי מבית נטורל פורמולה לריענון  וניקוי מהיר של השיער או שיער הפאה, ללא 
כל מאמץ וללא צורך במים. פשוט מרססים והפאה נקיה, רעננה, בעלת ריח נפלא וכל זאת 

מבלי לפגוע בסירוק או בעיצוב.

לפרטים וייעוץ אישי: 1-800-221-412 )בין השעות 8:00-16:00(

להשיג ברשתות הפארם וברשתות המזון המובחרות
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דאגה מנין?

נפגשתי עם עמית, מאותו התחום שעורך  בשבוע האחרון 
העברנו  הדברים  מטבע  ישראל.  ובנות  לבני  וקידושין  חופה 
זכיתי  כבר  "השבוע  ידידי,  לי  אומר  "שמע",  בעניין.  חוויות 

לערוך שלוש חופות ובכך שימחתי שבע נפשות". 
אתה בוודאי מתכוון לשש נפשות, תיקנתי אותו. אבל הוא 
עונה לי: "מה פתאום שש, מה חשבת שאני פראייר? אני עובד 

בחינם?"
טוב, זה רק היה בשביל להעלות חיוך על פניכם לרגל ימי 
יום  הוא  פורים  לטובה.  עלינו  ובאים  הממשמשים  הפורים 
בשמחה  הסתפקו  לא  לברכה  זיכרונם  חכמינו  אבל  שמח, 
הטבעית על עצם הנס שארע לנו בימים ההם בזמן הזה, ואף 
סובבנו:  ואת  עצמינו  את  לשמח  פעולות  לעשות  עלינו  ציוו 
תשמחו,  ברעשן.  ולהרעיש  יין  לשתות  תחפושות,  לחבוש 

תצאו מהשגרה.
למרות  התורה  מן  מצווה  אינה  השמחה  למה?  כך  וכל 
הפתגם הידוע של "מצווה גדולה להיות בשמחה" והעצב אף 
הוא אינו עבירה. אך, למה שמסוגלת השמחה לגרום לא יכולה 
המצווה הגדולה ביותר, ולמה שהעצב יכול לדרדר - לא יכולה 

העבירה הגדולה ביותר לעשות.
אלוקים ברא את העולם וברא עמו גם את מידת השמחה, 
ושמחה".  ברא ששון  "אשר  בכל חתונה:  אומרים  כפי שאנו 
הקדוש  הבורא.  של  בעולמו  עצמה  בפני  בריאה  היא  שמחה 
ברוך הוא אוהב אנשים שמחים ומעניק להם הרבה יותר ממה 

שמעניק לאנשים עצובים.
מוהר"ן  )ליקוטי  בדבריו  זאת  מחדד  מברסלב  נחמן  רבי 
תניינא, תורה כג(, שאף הפכו לשיר של הזמר מרדכי בן דוד: 
"ְּבִעְנַין ַהִּׂשְמָחה, ַעל ִּפי ָמָׁשל, ֶׁשִּלְפָעִמים ְּכֶׁשְּבֵני ָאָדם ְׂשֵמִחים 
ּוְמַרְּקִדים, ֲאַזי חֹוְטִפים ִאיׁש ֶאָחד ִמַּבחּוץ, ֶׁשהּוא ְּבַעְצבּות ּוָמָרה 
ַהְמַרְּקִדים,  ְמחֹול  ְלתֹוְך  ָּכְרחֹו  ְּבַעל  אֹותֹו  ּוַמְכִניִסים  ְׁשחָרה, 

ּוַמְכִריִחים אֹותֹו ְּבַעל ָּכְרחֹו ֶׁשִּיְהֶיה ָׂשֵמַח ִעָּמֶהם ַגם ֵּכן.

"ֵּכן ֵיׁש ְּבִעְנַין ַהִּׂשְמָחה ִּכי ְּכֶׁשָאָדם ָׂשֵמַח, ֲאַזי ַהָּמָרה ְׁשחָרה 
ִלְרּדף  ְלִהְתַאֵּמץ  ְיֵתָרה  ַמְעָלה  ֲאָבל  ַהַּצד,  ִמן  ִנְסַּתְּלִקים  ְוִיּסּוִרים 
ַאַחר ַהָּמָרה ְׁשחָרה ַּדְוָקא, ְלַהְכִניס אֹוָתּה ַגם ֵּכן ְּבתֹוְך ַהִּׂשְמָחה, 
ְּבאֶפן ֶׁשַהָּמָרה ְׁשחֹוָרה ְּבַעְצָמּה ִּתְתַהֵּפְך ְלִׂשְמָחה, ֶׁשְּיַהֵּפְך ַהָּמָרה 

ְׁשחָרה ְוָכל ַהִּיּסּוִרין ְלִׂשְמָחה".
נורא. תכניסו את המרה שחורה למעגל,  התבלבלתם? לא 
ידע. "שושנת יעקב צהלה ושמחה  ותתחילו לרקוד. עד דלא 
ותקוותם  לנצח  הייתה  תשועתם  מרדכי.  תכלת  יחד  בראותם 
בכל דור ודור ...". תרגישו משוחררים להיות מי שאתם ומה 

שאתם.
 

יושבים זוג הורים ובנם המיועד להיות החתן ושומעים את 
השדכן: "היא קצת פוזלת בעין אחת".

 "לא מפריע לי", אומר הבחור. 
השדכן תופס אומץ: "היא גם צולעת אבל רק על רגל אחת". 

"נו, גם זה לא אכפת לי", משיב החתן.
"והיא לא שומעת טוב", מוסיף השדכן. 

"זה לא משנה לי", משיב שוב הבחור להשתאות הוריו.
"מה זה? לא אכפת לך כלום?" שואלת האימא היסטרית.

"ולמה שיהיה אכפת לי? שיהיה אכפת למי שייקח אותה!".
לדור.  מדור  אמותינו  שסיפרו  עתיק  יהודי  פולקלור  זה 
עד  וחשובה,  נעלה  כה  שהיא  בשמחה  בה  יש  מה  ולכאורה, 
כדי כך שציוו עלינו להרבות בשמחה: "משנכנס אדר מרבים 

בשמחה"?!
עלינו לדייק במילים "מרבים בשמחה", משמע שכל השנה 
יש להיות בשמחה, ובחודש אדר יש להרבות. ולמה אכן יש 

להיות כל השנה בשמחה?
מימרה חסידית דורשת את הפסוק "כי בשמחה תצאון" – כי 
ע"י השמחה ניתן לצאת מכל הצרות. זה לא רק ווארט חסידי, 
אלא יש כאן מסר ברור ומכוון: כשהאדם בשמחה ממילא כל 

הצרות מתגמדות. וכן אמר שלמה )משלי יב, כה(: "דאגה בלב 
איש ישחנה", ודרשו חז"ל: יסיחנה מדעתו או ישמחנה.

שלמה  בא  ומודאג,  טרוד  אדם  "ישמחנה"?  הכוונה  מה 
המלך ואומר לו: תשמח את הדאגה שלך?!

יתגמדו  כך  ידי  ועל  השמחה,  מידת  את  בלבך  תכניס  כן, 
הוא  הכול מסביבו שושנים.  ומרוצה  הדאגות. כשאדם שמח 
לא רואה כל בעיה או תוגה. כל הצרות מתחילות כשאדם שרוי 

בעצבות ואז הוא מגלה עוד צרות מבית ומחוץ.
שושנת יעקב צהלה ושמחה. בואו נצא בריקוד. "העבר עין 

העתיד עדיין וההווה כהרף עין – דאגה מנין".

 

בתל  הרבני  הדין  לבית  ונקלעתי  אביב  בתל  הייתי  השבוע 
היא  מהמקום.  וקורנת  מאושרת  יוצאת  אישה  ראיתי  אביב. 

התגרשה. מה השמחה הגדולה?
עם  ילדים  פגשתי  'שניידר',  החולים  לבית  משם  המשכתי 
הגדולה?  השמחה  מה  בלונים.  וחילק  הסתובב  הליצן  חיוך. 
מה  זו  "לשמחה  ב(:  ב,  )קהלת  המלך  שלמה  של  ובלשונו 

עושה?"
הזו  שהאישה  ברור  האדם.  של  בדעתו  תלויה  שמחה 
גם  אולי  אבל  עליהם,  דמעות  מוריד  ומזבח  כיום  התגרשה 
הגיעה קץ וסוף לסבל מתמשך? ברור שהילדים הללו חולים 
ונמצאים כאן בין כתלי בית החולים לא בשביל כיף, אבל אולי 
הם נושאים בחיקם איזו בשורה קטנה על שחרור קרוב לשבת 

או טיפול אחרון?!
שחורה  במרה  לשקוע  להחליט  יכול  הוא  באדם.  תלוי  זה 

והוא יכול ליטול את מרה השחורה ולצאת עמו בריקוד.
רק  ולשמוח,  והדאגות,  מהצרות  לשכוח  הזמן  זה  פורים 

לשמוח. וממילא, כל הבעיות תיעלמנה כלא היו.
שבת שלום

הרב בן ציון נורדמן

פורים ומצוות השמחה הם כלי יעיל לכל השנה – אם נשמח, אזי נתמודד בהצלחה גם עם
המצבים הקשים יותר

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

פורים שמח. צילום: קורינה קרן, פלאש 90
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 יום האישה אסתר
רכב יוקרתי הסתובב בירושלים ובבני ברק, עוד 
בטרם החל חג הפורים ובתוכו "דונלד טראמפ". 
ההתלהבות  לפי  טראמפ.  פייק  לומר  נכון  יותר 
מדובר  כאילו  נראה  היה  מסביב  וההתרגשות 
להתחפש  ילדים  על  'נאסר'  שבה  בשנה  האמיתי.  בנשיא 
בין  החיבוק  יותר  עוד  בולט  יהודיים,  ולשוטרים  לחיילים 
את  מזכיר  קצת  בארה"ב.  החדש  לממשל  החרדי  הציבור 

ההרגשה שיש לנו "אחות בבית המלך". 
המנות  במשלוחי  כמו   - ובינתיים  קטנה  די  האחות  אבל 
המרשרשים.  ובצלופנים  בעטיפות  היא  העשייה  עיקר   –
במישור המעשי, לא מורגש השינוי מאז הבחירות האחרונות 
הוכנסה  לירושלים  השגרירות  העברת  השלטון.  וחילופי 
להיכנס  המבקשים  לישראלים  הוויזה  למקפיא,  בינתיים 
צמצום  על  מסרים  מגיעים  ואף  בוטלה,  טרם  לארה"ב 
התקציב וה'מתנות לאביונים' שמעניק לנו הדוד מאמריקה. 
בנוסף, גל אנטישמיות גואה ברחבי ארה"ב, כפי שלא היה 
גרפיטי  מנותצות,  מצבות  קברים,  חילולי  ארוכות.  שנים 
מי  עדיין  יש  כי  לנו  מזכירים  אנטישמית,  ואווירה  מאיים 

שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד אותנו. 
הנשיא טראמפ האמיתי התקשר השבוע לראש הממשלה 
ככה  נוספת.  משטרתית  חקירה  באמצע  'במקרה'  נתניהו 
נראה  מקרה,  בכל  ביקרו.  חפץ  הנשיא  אשר  לאיש  ייעשה 
כי בינתיים כל החפירות בבית ראש הממשלה הגיעו רק עד 
למערות האף. גם בתיקים בהם היו למשטרה 'הישגים' הגיעה 
הבשורה המרה על חזרתו של מילצ'ן מהעדות הראשונה על 
הסכום שהעביר ועל מעורבותו של ראש הממשלה. הדברים 
אותם מספר מילצ'ן כעת, אולי אינם בעלי ריח ניחוח חיובי, 
אך לא בטוח שהם טרפים על פי החוק. ימים יגידו אם בסוף 

באמת 'לא יהיה כלום כי לא היה כלום'.

 

עוד חוק שעושה הרבה רעש, אבל ככל הנראה בסופו לא 
יהיה כלום הוא החוק המכונה "חוק המואזין". השבוע עבר 
במליאת  במיוחד  קולנית  בהצבעה  טרומית  בקריאה  החוק 
שימוש  מניעת  היא  מטרתו  רשמי  שבאופן  למרות  הכנסת. 
ברמקול בבתי תפילה בשעות הלילה, כולם יודעים ומבינים 
שתכליתו היא למנוע את הרעש הבוקע מהמסגדים ומשמיע 
קולו – המוקלט - של המואזין בווליום בלתי נסבל כשרוב 
החוק  על  העוברים  צפויים  כעת  לישון.  רוצים  השכנים 

לסנקציות ולקנסות גבוהים.
 – היום  כבר  וניתן  מיותר,  הוא  כי  מתנגדי החוק טוענים 
- להפסיק את רעש המואזין בלילות, באמצעות  או הלילה 
איסור  בעוד  צורך  ואין  הקיימים  הרעש'  'חוקי  אכיפת 
'תיאורטי' שבטרם הדפסתו לרשומות, אותיותיו כבר מתות 

ולא אפקטיביות. 
מהמגזר  ח"כים  בקרב  המחאה  לאפקטיביות,  קשר  בלי 
הערבי גררה תגובות זועמות וצעקות 'אללה אכבר' במליאה. 
לפתוח  וקראו  ישראל  בכנסת  לחברים  הצטרפו  מעזה  גם 
לא  כנראה  לפועל.  לצאת  מהחוק  למנוע  כדי  בהתקוממות 

יודעים שם בעזה מה אורך המסלול של החקיקה בישראל.
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר "לאזרחי ישראל זכות 
רבות  מדינות  שנוהגות  כפי  בחקיקה  נמשיך  בשקט,  לישון 
בעולם", כמה מוזר שהתמיכה שלו לא התבטאה בהצבעה 
בעד החוק, כי הוא לא נכח כלל בהצבעה. אכן גם באירופה 
'הנאורה' קיימות מדינות בהם ישנם חוקים דומים, ויש גם 
כאלו אפילו במדינות ערביות. אך הבעיה אינה החקיקה אלא 
ההימנעות מאכיפה, כפי שגם חוקים אחרים - משמעותיים 
יותר - לא נאכפים במגזר הערבי, והם יכולים להמשיך לישון 

בשקט. 
 

או  'סמליות'  מהצבעות  נעדר  הממשלה  ראש  רק  לא 
נציגים  ההסדרה'.  'חוק  או  המואזין',  'חוק  כמו  רגישות 
נוספים שנעדרו מהצבעה חשובה השבוע היו חברי מועצה 
מטעם יהדות התורה וש"ס בירושלים, שלא הגיעו להצבעה 
חילולי  על  במחאה  השנתי,  העירוני  התקציב  אישור  על 
השבת בבירה. היעדרותם הייתה סמלית, אך לא אפקטיבית 

כי התקציב עבר, לשמחת ראש העיר ולשכתו. 
רק  לעיתים  כי  לנו  בימים שבהם משלוחי המנות מראים 
גם כאן לא ברור  והתוכן לא תמיד אכיל,  האריזה מלהיבה 
השבת  בחילולי  עליה  אין  כי  המוכיחות  הבדיקות  האם 
בירושלים, הם האמת, או שמא מראית העין וההרגשה של 
תושבי העיר כי ישנו שינוי שהולך ומתרחב וחוצה גבולות 

ואיסורים בכל שבת, לעתים במימון העירייה. 
על מרדכי הצדיק מספרת מגילת אסתר כי הוא לא נעדר 
להשתחוות  ולא  לכרוע  לא  בחר  אלא  אחד,  ליום  לא  אף 
אמרו   - ויועצים  עסקנים  גם  ואולי   – המלך  עבדי  להמן. 
'אל תשתחווה, אבל פשוט אל תגיע', אבל הוא המשיך  לו 
להגיע יום יום ולהרגיז את המן. מרדכי ידע שהוא לא כפוף 
למלכות, אלא עבדו של מלכו של עולם, ומחויב קודם כל 

לציוויים שלו. 

 

צלופנים נוספים נצצו השבוע ביום המכונה "יום האישה 
הבינלאומי", בו מורחים את הכבוד הנשי בקרמים ואריזות 
שי מרשרשות, ברכות ונאומים על עוצמתה של האישה, אך 
ומהמודעות  מהפרסומות  צועק  האבוד  כבודה  קול  בפועל 
הרדודות. יום האישה היהודית הוא "תענית אסתר" שהוקדם 
השבוע מפני כבוד השבת. אסתר המלכה העוצמתית באמת, 
עם  של  הגדול  ההצלה  תהליך  את  ניווטה  בחכמתה  אשר 
לצום  היהודים  ומכל  ממרדכי  ביקשה  מהשמדה;  ישראל 
לסעודות  המן  את  הזמינה  להצלחתה;  ולהתפלל  עליה 
והפילה אותו במלכודת; ביקשה לתלות את עשרת בני המן 
על העץ; לתת את בית המן למרדכי; לאפשר ליהודים לחסל 
את אויביהם; ולבסוף ביקשה להנציח את הסיפור המיוחד 

הזה במגילה שנקראת על שמה. 
המילה אסתר מייצגת גם את ההסתרה, בכל המגילה לא 
מוזכר שמו של בורא העולם. הנסים מתרחשים כאילו באופן 
טבעי, אך לנו ברור מי מחולל ומכוון את כל המהלך עד לנס 
הגדול. השבוע זכתה אישה להגיע לסופו של תהליך ארוך 
ולנס פרטי של שחרור מעגינות אחרי 28 שנים. הבעל המעגן 
לסחוט  ניסה  שם  הדין,  בבית  לדיון  והתייצב  הוזהר  אותר, 

את האישה – שראתה אותו לראשונה אחרי שנות הפרידה 
ללא  יינתן  הגט  כי  לו  הבהיר  הדין  בית  אך   – הארוכות 
והוא נעתר ומסר לאישה את השחרור המיוחל.  שום תנאי, 

ההתרגשות ברגעים אלו תיזכר בוודאי לנצח. 
בשבת שלפני פורים, "שבת זכור", אנו מצווים לזכור את 
אשר עשה לנו עמלק. לזכור ולא לשכוח. בכל שנה מחדש 
האותיות  שלושת  בין  המקרים'  'צירוף  את  לראות  מדהים 
בני המן שנתלו, לשנה  - ברשימת שמות  – תש"ז  הקטנות 
במסגרת  הנאציים  הפושעים  נשפטו  בה  תש"ז  העברית 
אסתר  של  הבקשה  נתלו.  מהם  ועשרה  נירנברג"  "משפטי 
מהמלך – על פי המדרש זו הפנייה לקדוש ברוך הוא – "גם 
מחר" הייתה לעתיד לבוא. בכל העולם דיווחו על מילותיו 
של הנידון העשירי למוות - הפושע הנאצי שטרייכר ימ"ש - 

שזעק לפני תלייתו "פורים 1946". נזכור ולא נשכח. 

 

מתחילים  המהדרין  יודעים.  כולם  פיצוץ,  חג  הוא  פורים 
ומלחיצים  מקפיצים  חודש.  מראש  כבר  נפציהם  לנפץ 
הדבר  כי  מעידים  רבים  מלחמה.  מקולות  הלחוצה  בארצנו 
השמחה.  את  מאוד  והרחיק  ישנות,  טראומות  אצלם  עורר 
מוכרי  בקרב  אכיפה  פעולות  המשטרה  עורכת  שנה  בכל 
הסכנה  על  לילדים  רבה  הסברה  לצד  המסוכנים,  החומרים 
על בשרם  למדו  ילדים  על  סיפורים  עם  של המשחק באש, 
את הסיכון הרב הטמון בחומרי הנפץ ה'תמימים' הללו. לפי 
של  מקרים  פחות  ישנם  השנה  כה  עד  המשטרתי,  הדיווח 
שימוש בנפצים, המודעות והאכיפה עלו ורבים כבר הפנימו 
הפעולה  ושיתוף  מהשמחה  חלק  באמת  לא  הם  שנפצים 

השתפר מאוד. 
מפכ"ל  של  המקורית  מהיוזמה  מושפעים  הילדים  אולי 
מינוי  מכתב  לעצמו  להדפיס  ילד  לכל  לאפשר  המשטרה, 
החתום על ידי המפכ"ל ותעודת שוטר, המיועדים לאלו שכן 

יתחפשו לשוטרים בפורים.
השיטור  כשמפקד  היה  נוסף  מפתיע  פעולה  שיתוף 
התחנה  לדלת  מעבר  השבוע  גילה  שלמה  ברמת  הקהילתי 
כשבדק  סכנות.  ושאר  חזיזים  זיקוקים,  בנפצים,  מלא  ארגז 
גילה כי  תושבים שלקחו לתשומת לבם את הסיכון החליטו 
לאסוף את הנפצים ולהעניק למשטרה 'משלוח מנות' מקורי. 
נקווה שיהיה זה חג בלי קולות נפץ מיותרים, ושבין שלל 
השמחה  החג,  של  האמיתית  התכלית  את  נמצא  הצלופנים 

הגדולה, נשאב ונשמור ממנה שמחה לכל השנה. 
ובנימה אופטימית זו, אסיים. 

שושי הלר

בין ראש ממשלה שעסוק בחקירות ובחוקי מואזין, ובין רעש הנפצים, זה הזמן לערוך את 
ההשוואות בין 'הימים ההם' ל'זמן הזה' ולזכור ש'יש לנו אחות בבית המלך'

צילום ארכיון: מנדי הכטמן, פלאש 90
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ביבי, תלמד מדונלד
הממשלה  ראש  האם  השאלות  על  הוא  השבועי  הדיון 
מוכן  שהיה  או  השבוע  בחקירתו  חוקריו  ידי  על  הופתע 
טראמפ  דונאלד  הנשיא  של  הטלפון  שיחת  האם  מראש. 
במקרה  אירעה  יזומה?  הייתה  החקירה  כדי  תוך  לנתניהו 
מוזמנת  הייתה  שמא  או  נתניהו?  עבור  מדויק  בתזמון 
וזמן  זמן  פסק  לרוה״מ  לספק  בכדי  מראש,  ומתוכננת 
למחשבה? אלו הנושאים שהעסיקו את כתבלבי התקשורת 

השבוע. 
העובדה שראש ממשלת ישראל הטרוד ואמון על שלל רב 
של עניינים, שנוגעים לנו, לגורל בנינו, סלע קיומנו ועתיד 
המדינה. נושאים ביטחוניים, מדיניים, כלכליים, חברתיים, 
מספר  מזה  עסוק  לעייפה,  בהם  ועמוס  גדוש  יומו  שסדר 
ב'חקירות',  שלו  הקדנציות  כל  לאורך  ולמעשה  חודשים 
שעד רגע זה הסתיימו בפיאסקו מוחלט - לא מדירה שינה 
להזהיר  טורחים  לא  הם  זה,  חמור  ״מחדל״  על  מעיניהם. 

ולהתריע. משונה.
והכריז  תגר  קורא  טראמפ,  הנבחר  הנשיא  בארה״ב 
מלחמת חורמה על תקשורת ותרבות ה'פייק-ניוז' )חדשות-
אישורי  בביטול  מתבטאת  המלחמה  כדבריו.  מזויפות(, 
תקשורת  לכלי  הלבן  בבית  העיתונאים  למסיבות  כניסה 
הטלוויזיה  רשת  למשל  כמו  ביותר,  מרכזיים  ועיתונים 
העולמית cnn או העיתון היוקרתי ניו-יורק טיימס, אותם 
ולא רק אותם, טראמפ מאשים ב״פייק-ניוז״, בעיקר נגדו 

אישית, אך גם ממשלו ואף נגד משפחתו הקרובה. 
הוא לא מעניק להם ראיונות. לא עונה לשאלות כתביהם 
מגחך  הלבן.  לבית  אותם  מכניס  לא  עיתונאים.  במסיבות 
קיימים  לא  הם  הזדמנות!  בכל  אותם  ותוקף  עליהם 

מבחינתו. 
לעמוד  ונכונות  אומץ,  עור-פיל,  צריך  שיטה.  זו  גם 
לנהל מלחמת חפירות  בכדי  פוגעניות,  אישיות  בהתקפות 

זה  את  יש  טראמפ  לדונאלד  בעליל.  עוינת  תקשורת  עם 
ובגדול.

 

ברקאי  לרזי  בראיון  מצליח,  רינה  הבכירה  העיתונאית 
ב״גלי-צה״ל״, התחנה הצבאית הממומנת על ידי צבא הגנה 
צבא  חיילי  עבור  ישראל,  אזרחי  ידי  על  כלומר   – לישראל 
ההגנה לישראל - מאשימה את בנימין נתניהו ב'ייזום' מראש 
של שיחת הנשיא טראמפ באמצע חקירתו, ״נתניהו מתפעל 
ומתזז את הנשיא טראמפ״, הצהירה. שהבחור מוכשר כבר 

ידענו, אבל עד כדי כך? לתמרן את טראמפ? 
חשוד  שלא  ומוערך  ותיק  עיתונאי  ברקאי,  רזי  המראיין 
ב'ימניות יתר', בלשון המעטה. המום. לרגע הוא נאלם אומר, 
אוזניו.  למשמע  מאמין  אינו  ברקאי  רזי  לשונו,  את  איבד 
הוא מברר האם זו בדיחה טפלה, או סתם שטות שנפלטה. 
בדיעבד, העיתונאית הנכבדה 'מתקנת' ואומרת: לא רוה״מ 

באופן אישי 'הזמין' את השיחה... זה המקורבים!
הרי מה הבעיה לבקש  כי  לדבריה,  הראיה המוחצת  ומה 
מדונלד שיתקשר בעוד כמה שעות? מה דחוף לדון בנושא 

האיראני שמלווה אותנו שנים, דווקא עכשיו, באמצע חקירה 
על סיגרים ושמפניה ורודה? שהנשיא יחכה קצת.

והנייר סובל את הכול, המיקרופון מקליט את הכול! גם 
דברי סכלות ורשע. הם נשארים מתועדים. 

לראש  מתקשר  שבמעצמות,  הגדולה  ארה״ב,  נשיא 
ממשלת ישראל בנושא גלובלי-עולמי.  אירן הגרעינית, ש'לא 
מרימת  לשמצה.  הידוע  ההסכם  את  קשות  הפרה  במקרה' 
הטלפונים הישירים-אדומים בלשכת ראש הממשלה אמורה 
לענות לפי מצליח: סורי! ראש הממשלה עסוק עכשיו ואינו 
הגרוע,  במקרה  הטוב.  במקרה  וזה  עבורך,  להתפנות  יכול 
'תגידו לחבר דונאלד שביבי לא פנוי בשבילך'. על זה אמרו 

חז״ל: ״השנאה מקלקלת את השורה״. 
לו הגב' רינה מצליח הייתה יודעת, שלפני התנצלות גורפת 
ואמיתית, תישלל ממנה הזכות להשתתף במסיבות עיתונאים 
ממשלתיות, לא יהיו ראיונות ולא שיחות רקע. )במקרה דנן 
תחנת השידור לא אשמה, מאחר שהמראיין הופתע בעליל 
גם  השווא,  לטענות  מצדו  שיתו״פ  היה  לו  אך  מחה.  ואף 
מצליח  העיתונאית  אזי  להיענש(   צריכה  הייתה  התחנה 

ודומיה, לא היו מעיזים.   
האישית  התנהלותו  צודק.  תמיד  ולא  צדיק  לא  ביבי 

והתנהלות ביתו וסביבתו הקרובה, לא עושה ״כבוד״, וודאי 
לא חסד עם בית רוה״מ. ואמרנו מעט. 

אך עד ה'מטרה מקדשת את כל האמצעים – ויותר', אסור 
להגיע. הסיסמה השחוקה ״רק לא ביבי״ נכשלה. היא חוזרת 
היא  הבית,  קהל  הטבעיים,  קהליו  את  מאחוריו  ומלכדת 
נותנת לו את הדרייב להמשיך. אשף התקשורת ויחסי הציבור 
פעם.  אחר  פעם  לתועלתו  שימוש  בה  עושה  נתניהו  בנימין 

טוב שכך.  
התגייסות התקשורת הלעומתית. האיבה האישית שפיתחו 
אותם  ״מגמדת״  בתקשורת,  בכירים  עיתונאים  כלפיו 
ומחזירה אותם לפרופורציות הטבעיות. הן יותר קטנות ממה 
גם  קטנות  יותר  הרבה  במציאות,  עצמם.  על  חושבים  שהם 
אבסולוטית. הקנאות לשמה, מסתירה טינה ושנאה שורשית. 

בסגנון ״גנבו לי את המדינה״. 
על כבוד ראש הממשלה צריך להקפיד. הוא ראש ממשלה 
מבלי  כבודו  על  מוחל  שהוא-נתניהו,  הבעיה  כולנו.  של 
משים. בכך הוא פוגע בנו. באם הוא באמת חבר קרוב של 
שגם  אותו.  ולנהל  לתזז  ויכול  טראמפ!  דונאלד  הנשיא 
ילמד ממנו איך מתנהגים עם תקשורת עוינת. ״רבות למדתי 

מרבותי, ויותר מחברי״.

עו"ד יצחק שיינפלד

נתניהו וטראמפ. צילום: אבי אוחיון, פלאש 90

אם ראש הממשלה אכן חבר קרוב של טראמפ, הגיע הזמן שילמד ממנו לנהל מלחמה 
חסרת פשרות בתקשורת עוינת ולעומתית, ולגבות מחיר כבד מעיתונאים שמשמיצים אותו

"
"
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אירוע ברמה אחרת 
חוגגים ב-

להזמנות: 053-3800708 | 03-6222442

חדש!
אולם אירועים יוקרתי עד 200 איש מבית לחם בשר
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הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון

כשרות הוויסקי הסקוטי

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

חומרי הגלם:

שעורה:

ייצור  עבור  המשמשת  השעורה  הוויסקי.  בסיס  היא  השעורה 
הוויסקי נבחרת בקפידה, שכן היא אשר תקבע בסופו של תהליך 
את  בעצמם  מלתתים  אינם  המזקקות  רוב  הוויסקי,  איכות  את 
השעורה, אלא רוכשים לתת מוכן ממפעלי הלתתה. אחד המרכיבים 
החשובים באיכות השעורה הוא תכולת הסוכר שבה. אילו הייתה 
תרומות  בהפרשת  חייבת  הייתה  ישראל,  בארץ  גדלה  השעורה 
השמיטה  בשנת  גדלה  שלא  לוודא  צורך  היה  כן  כמו  ומעשרות. 
והייתה אסורה באכילה. אך כיוון שלעת עתה כמעט ולא קיימות 
מזקקות וויסקי בארץ ישראל, אין חששות אלו רלוונטיות בשעורה 
המשמשת לתעשיית הוויסקי. האיסור הרלוונטי גם לשעורת חוץ 
לארץ. הוא “איסור חדש”. האיסור בזמן הזה הינו בחמשת מיני 
דגן שנזרעו לאחר י”ג ניסן, שיהיו אסורים באכילה עד שיגיע זמן 
הקרבת העומר שהוא פסח ]י”ז ניסן[ של השנה הבאה. אך בוויסקי 
בעיה זו איננה קיימת, שכן תהליך ייצור הוויסקי אורך שלוש שנים 
לפחות, ובמשך שלושת שנים אלו עוברים על השעורה כמה וכמה 

פסחים.

שמרים:

סוכר.  של  טבעיים  כימיים  שינויים  של  תוצאה  הוא  אלכוהול 
הסוכר קיים בשעורה בצורת עמילן. בכדי לייצר אלכוהול, ראשית 
שהסוכרים  בכדי  מכן  לאחר  לסוכר.  העמילן  את  להפוך  עלינו 
חיצוני.  ממקור  מתורבתים  שמרים  מוסיפים  לאלכוהול,  ייהפכו 
באופן  הנמצאים   – לשמרים  שיסייע  הסטרטר  יהיו  אלו  שמרים 
טבעי בלתת – באכילת הסוכרים. השמרים אוכלים את הסוכרים 
והופכים אותם לאלכוהול. סוג השמרים הוא חלק מסודות הייצור 
תאית,  חד  פטרייה  הינם  השמרים  של המזקקה.  כמוסים  היותר 
מהיכן  הפטרייה,  ניזונה  מקור  מאיזה  הינה  הכשרותית  השאלה 
בצומח,  הקיים  סוכר  אכלה  האם  קיומה,  לצורך  אנרגיה  הפיקה 
החי  מן  במוצרים  הקיים  סוכר  אכלה  או  כשרה,  הפטרייה  שאז 
גם מבלי  יש המתירים את השמרים  יש לחשוש לכשרותה.  שאז 
הפטרייה  באם  שאפילו  כך  על  סומכים  שכן  מקורם,  את  לדעת 
הזמן  הרי שאם במשך  ניזונה מאנרגיה שאינה כשרה,  הראשונה 
עברה הפטרייה העברות וערבובים באלכוהול או בסוכרים אחרים 

מן הצומח, הרי שהתבטל האיסור באם היה קיים.

אנזים:

או  זחל  של  נגיעות  בהם  קיים  מטורקיה,  ברובם  מגיעים 
עכבישונים קטנים, יש לפתוח כל משמש ולבדוק, החרקים נראים 

בקלות.

מים:

המים  המים.  וטוהר  באיכות  היתר  בין  תלויה  הוויסקי  איכות 
שבין  בטעמים  ההבדל  שלהם.  בטוהר  מפורסמים  בסקוטלנד 
המשמשים  המים  מאיכות  היתר  בין  נובע  למשנהו,  אחד  וויסקי 
זיקוק.  תהליך  במהלך  שלבים  במספר  משמשים  המים  לייצורו. 
הם מעורבבים  בתחילת בישול הלתת, ובעיקר בכדי להפחית את 

אחוזי האלכוהול בשלב הביקבוק.

אנטי פאם:

חומר מונע קצף המונע היווצרות בועות אויר בנוזלים. מיוצר 
לרוב משמנים טבעיים ומשמני אלכוהול.

תהליך הייצור:

הנבטה:

משרים את גרגרי השעורה במים למספר ימים, לצורך ההנבטה. 
הנבטה היא צימוח של שורשים קטנטנים. תפקידה של ההנבטה 
יסייעו  אשר  אנזימים  שמשחררת  בכך  היא  האלכוהול  בתעשיית 
לפרק את העמילנים שבגרגירים, ולהמירם לסוכרים אשר ייהפכו 
לאחר מכן לאלכוהול בעזרת השמרים. כעת יש צורך לעצור את 
ומזרימים  בתנור,  אש  מבעירים  הלתת.  ייבוש  ידי  על  הנביטה 
אויר חם ועשן אל אולם הנבטת השעורה. האוויר החם יעצור את 
ההנבטה, והעשן יכניס לשעורה טעם מעושן. את התנור מסיקים 
ב”כבול”‘ הכבול הוא מרבץ אשר נוצר מצמחים ועלים רקובים, 
ביצות. הכבול כחומר בעירה מאופיין בכך  נחצב באזורי  הכבול 
שבעירתו איטית ומפיקה עשן סמיך. עישון הלתת בכבול, מקנה 
לוויסקי את טעמו המעושן הכבולי אדמתי העשיר. כעת השעורה 

יבשה ותקרא מעתה “מאלט” – בעברית “לתת”.

בישול:

כתישה  גסה.  אבקה  לכדי  הלתת  את  וגורסים  כותשים  כעת 
לסוכרים  העמילן  והפיכת  האנזימים  פירוק  לתהליך  מסייעת  זו 
ולאלכוהול. את הלתת הגרוס הנקרא “גריסט", מבשלים ומסננים 
עד לקבלת.- נוזל המכונה "וורט" הדומה בטעמו לבירה שחורה. 
ולהתססה.  לקירור  ה”וואשבאק”  למיכל  מעבירים  הוורט  את 
ההתססה מתחילה על ידי הוספת שמרים אשר יאכלו את העמילן 
ויהפכוהו לסוכר. לאחר כיומיים תתקבל במיכל עיסה בעלת כ-8% 

אלכוהול.

זיקוק:

כעת יסונן שוב הנוזל ויועבר למערכת הזיקוק, בה ירתיחו את 
הנוזל בדוד נחושת עד להתאדות האלכוהול. את אדי האלכוהול 
לוכדים במערכת צינורות מפותלים, המקררים את האדים והופכים 
אותם בחזרה לכדי נוזל בעל אחוזי אלכוהול של כ-70%  בנפח. 

לכך  גורמת   ,96% לכדי  עד  מזוקק  אינו  שהאלכוהול  העובדה 
שהטעמים המקוריים יישארו בגוף האלכוהול ולא יתנדפו ויהפכו 

לטעם ניטראלי.

יישון:

הנוזל האלכוהולי שבשלב זה צבעו שקוף, מועבר לחביות עץ 
אלון לצורך יישון. לפי התקן הסקוטי, השהייה בחביות עץ האלון 
חייבת להמשך שלוש שנים לפחות. אך רבים מושהים אף שנים 
ארומה  מהחביות  סופג  הוויסקי  שנים.   21 לכדי  עד   יותר  רבות 
וטעמים מיוחדים וכן את צבעו הזהוב –  יש המוסיפים לוויסקי 

קרמל בכדי להגיע לגוון הצבע הרצוי.

החביות:

בסקוטלנד ובאירלנד נהוג ליישן את הוויסקי בחביות משומשות 
אשר יושן בהם בעבר ויסקי, או יין צרפתי מסוג שרי, או יין ספרדי 
מסוג וורמוט. חביות אלו משובחות ביותר שכן ספגו כבר לתוכם 
ענבים.  סוכר  בדופנותיהם  והצטבר  בהם,  שיושן  מהיין  טעמים 
לו  ויעניקו  הוויסקי,  יישון  בעת  ייפלטו  הענבים  וסוכר  הטעמים 

ארומה וטעמים מתקתקים ונפלאים.
פטנט  הוויסקי  יצרני  מצאו  השרי  חביות  מחירי  האמרת  עקב 
חדש. לוקחים וויסקי שהתיישן בחביות שאינם של יין שרי- ובכדי 
לקבל טעם יין,”מייצרים” חביות יין חדשות. כלומר: משהים יין 
בחביות עד שנספג היין בדופנותיהן, או אז מכניסים את הוויסקי 
כדי  מסוימת  לתקופה  אותו  ומשהים  אלו,  חביות  לתוך  המוכן, 

שיספוג את טעם היין.

בעיית הכשרות בתהליך היישון:

מיין  אף  הנמנעים  ויש  גויי,  בו  שנגע  יין  חכמינו  אסרו  כידוע 
שהתערב  שאיסור  אף  על  כי  ההלכה,  קובעת  גוי. עוד  שראהו 
הוא  האיסור  של  תפקידו  שאם  הרי  ב60.  –  בטל  מותר  במאכל 
אינו בטל אפילו באלף”.  הנותן טעם  להוסיף טעם, הרי ש”דבר 
כיוון שגלוי וידוע כי הסיבה ליישון הוויסקי בחביות יין שרי היא 
את  הוויסקי שקיבל  בפשטות  הרי  בוויסקי,  טעם  נתינת  לצורך 

טעמו הייחודי מחביות  היין – יהיה אף הוא לא כשר.

אמנם יש המקלים ומתירים את הוויסקי בהסתמך על תשובות 
משה,  האגרות  בדברי  מדוקדק  שמעיון  אלא  הפוסקים.  ודיוני 
המנחת יצחק, המשנה הלכות ועוד נמצא כי חלקם כלל לא התירו 
לא  שהתירו  אלו  וגם  ומוחלטת,  ברורה  הכרעה  ללא  נותרו  אלא 
כגון האגרות  לרוצה להדר.,  ובוודאי שלא  זאת לכתחילה  התירו 
ישתה.  לא  נפש  בעל  אך  מתיר  הוא  שאמנם  כותב  אשר  משה 
רוצה  שאינו  במפורש  כותב  תשובתו  שבסוף  יצחק  והמנחת 

להכריע בדבר עד שיתברר מדוע מיישנים דווקא בחביות יין.

וויסקי הוא סוג של משקה אלכוהולי שזוקק מדגנים 
שונים: שעורה, שיפון, חיטה, או תירס. תהליך הייצור 

כולל תסיסה של דגנים, זיקוק, ולאחר מכן יישון 
בחביות עץ. המדינות השולטות בתעשיית הוויסקי 
הן בעיקר סקוטלנד אירלנד ארה”ב קנדה ויפן. אם 
כי וויסקי מיוצר במדינות נוספות כמו אוסטרליה 

שוודיה ואף בהודו. במאמר שלפנינו נתמקד בוויסקי 
המיוצר בסקוטלנד אירלנד ארה”ב וקנדה. הוויסקי 

הסקוטי או האירי מיוצר לרוב משעורה, מים, 
שמרים, אנזים, ואנטי פאם. תהליך הייצור: הלתתה, 

טחינה, בישול / תסיסה, ביקבוק.
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פושטי יד
'כל הפושט יד נותנים לו' זו אמרה הרלוונטית עבור לא מעט אנשים 
ביום הפורים בו נהוג להעניק צדקה לכל המבקש, אך יש כאלו שבכל 
לפני  ימים    מסיבותיו  אחד  כל   - ידם  את  פושטים  השנה  ימות 
ישראל' המיתולוגי  'מלכי  ישראל' ברחוב  'כל  צוות  סייר  הפורים,  חג 
בשכונת 'גאולה' ושמע את סיפוריהם של הקבצנים הוותיקים ברחוב 
 אהרן, אב ל-11 ילדים, נאלץ מחוסר ברירה לעשות את מה שהוא 
והוא  אחד  אף  כלפי  טענות  אין  לדניאל  וביזיון",  כ"השפלה  מכנה 
"אני  טובה:  סיבה  יש  לשניאור  בעולם",  עבודה  "בכל  לעבוד  מבקש 
עוזר למשפחות" ול"עקיבא-סופר שנורר" המחזיק בתואר שני יש ותק 

של ארבעה עשורים ב'עבודה' ותואר שני בפיזיקה
יעקב אמסלם

עתיקת  אגדה  ישנה 
ונוצרי,  יהודי  קבצנים,  שני  על  יומין 
אשר ישבו זה מול זה בשני צדי רחוב 
ברומא במשך שנים רבות. מנהג קבוע 
החזיק  הנוצרי  לקבצנים:  להם  היה 
מגן  בידו  החזיק  היהודי  נוצרי,  סמל 
גבי  ישבו השניים שנים על  וכך  דוד. 
שנים כאשר מטבע הדברים, העוברים 
המגן  למחזיק  העניקו  לא  ושבים 
תרמו  מולו  ליושב  ואילו  פרוטה  דוד 

בנדיבות. 
ברחוב  התקיימה  הימים,  באחד 
תהלוכה חגיגית לציון יום הולדתו של 
על  חלפו  החוגגים  אלפי  האפיפיור. 
העניקו  וכמובן,  הקבצנים  של  פניהם 
את  בידיו  שהחזיק  לזה  רק  מטבעות 
פרנסי  לעשות  הגדילו  הנוצרי.  הסמל 
בעל  לקבצן  העניקו  כאשר  הקהל 
גדולים  כסף  סכומי  הנוצרי  הסממן 
בכדי להראות לאפיפיור שצעד עמהם 

את טוב לבם. 
האפיפיור  ניגש  התהלוכה,  בסיום 
ריק  כובעו  כי  וראה  היהודי  לקבצן 

לו  אמר  יקר",  "יהודי  ממטבעות. 
"אינך  בפליאה.  האפיפיור 
במדינה  שאתה  מבין 
לא  אנשים  נוצרית? 
כסף  לך  לתת  הולכים 
אם אתה תשב כאן עם 
לא  בוודאי  דוד,  מגן 
כאשר בצד השני של 
הרחוב יושב בן דתם 
האירו  לא  שהחיים 
למעשה,  פנים.  לו 
להיות  יכול  בהחלט 
לו  שיתנו  אנשים  שיש 
כדי  רק  לך,  ולא  כסף 
נוצרים".  אחוות  להפגין 
של  לדבריו  האזין  הקבצן 
סיים  זה  וכאשר  האפיפיור 
מולו:  שישב  הקבצן  לכיוון  הפטיר 
את  ללמד  מנסה  מי  תראה  "מוישה! 

האחים שוורץ על שיווק".
פרי  הנראה  ככל  היא  הזו  האגדה 
היא  אך  טיפש,  לא  יהודי  של  דמיונו 
בפרט  לפחות  לאמת  חוטאת  אינה 
חדים  שנונים,  הם  קבצנים  אחד: 
להניח  סביר  חיים.  בחכמת  ומלאים 
כי הקשר הארוך ביותר שהיה לכם עם 
לקופתו  השלכתם  כאשר  היה  קבצן, 
לכם  יזדמן  לו  אך  שניים,  או  מטבע 
קבצן,  אותו  עם  מילים  כמה  להחליף 

תגלו אדם עם סיפור חיים מרתק. 
השבוע, באחד הימים, הוטלה עלינו 
משימה: לנסות ולדובב אפילו במעט 
אורך  לכל  הפזורים  הקבצנים  את 
גאולה  בשכונת  ישראל  מלכי  רחוב 
של  בבוקרו  לדרך  יצאנו  בירושלים. 
אחד הימים, ואם מטרתה של הכתבה 
שפתותיהם  על  חיוך  להעלות  היה 
הפורים,  חג  לרגל  הקוראים  של 
הושגה.  לא  המטרה  כי  להעריך  נוכל 
נחשפנו ללא מעט כאב במהלך עריכת 
של  מאילוצם  שנבע  כאב  הכתבה, 

כדי  הרחוב  בקרנות  מהיושבים  רבים 
להביא פרנסה לביתם. 

יושב כאן כבר שלוש שנים",  "אני 
המלא  השם  בדוי,  )שם  אהרן  אומר 
מרבית  את  המבלה  במערכת(  שמור 
ישראל.  מלכי  ברחוב  היום  שעות 
"הגעתי לכאן כי לא הייתה לי ברירה. 
עבדתי בעבר כאיש תחזוקה ופוטרתי 
להפסיד  רצו  לא  הם  מחלה,  בגלל 
הייתה  ולא  ילדים   11 לי  יש  בגללי. 
לי ברירה אלא לפשוט את ידי. ניסיתי 
עבודות אחרות, אבל אי אפשר לפרנס 
גבוהים  עם חשבונות  גדולה  משפחה 
של חשמל ומים ממשכורת של 4000 
אדם  לא  אני  מספיק.  לא  זה  שקל. 
אני  פיזיות  בעבודות  שגם  כך  צעיר, 

לא יכול לעבוד". 
לעבר  מכוון אצבע מאשימה  אהרן 
דיו  פועלות  אינן  שלטענתו  הרשויות 
לטובת מעוטי היכולת. "כל מי שאתה 
ואוסף  הזה  ברחוב  יושב  כאן  רואה 
כסף, בא בגלל המדיניות הממשלתית. 
שיותר  כמה  להכות  היא  המדיניות 
בעניים. וכי הגיוני במדינה דמוקרטית 
בתשלומי  עובד  שלא  אדם  לחייב 
מה  אז  כסף,  לי  אין  לאומי?  ביטוח 
אותי  שמביא  מה  זה  אגנוב?  אעשה, 
לא  זה  לכאן.  אחרים  רבים  ועוד 
אלטרנטיבה שמספקת אותי, אבל אין 
לי ברירה. אני נאלץ לעשות את זה כי 

צריך להביא אוכל לילדים".
לשלו  דומים  במצבים  לטענתו, 
אף  שנמנעים  אנשים  מעט  לא  ישנם 
"בארגוני  החסד.  לארגוני  מלפנות 
החסד, בוודאי הגדולים, הם עוזרים רק 
למקרים חריגים", אומר אהרן. "פניתי 
לכמה מהם, אבל הם מבקשים לדעת 
לקישקע  נכנסים  המשפחה,  על  הכל 
זה  משטרה.  בחקירת  גנב  אני  כאילו 
לא מכובד. זה פוגע בכל היסודות של 
שהתרחקתי  הסיבות  אחת  זו  הבית. 
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מכל הארגונים האלו. בארגונים הללו רק על מישהו מת 
או גוסס מוציאים פרוספקטים. ומי שרוצה לקבל סיוע, 

צריך לתת פרסום על שמו".
את סירובו להתבזות בציבור מחליף אהרן בפשיטת 
לכאלו  להזדקק  מאשר  כאן  להתבזות  לי  "עדיף  יד, 
הביתה  מגיע  שהייתי  ימים  "היו  אומר.  הוא  חסדים", 
ובוכה מתחת לשמיכה". עם זאת, הוא מבקש להעביר 
"תדעו  דומים,  קשיים  עם  המתמודד  אדם  לכל  מסר 
הזאת,  מהמדינה  לכם  המגיעות  הזכויות  על  להילחם 
לא לוותר לאף אחד. תעשו הכל בכדי לא להגיע למצב 
שבו אני נמצא היום. זה לא נעים, זה מצער, זה מעציב. 
אדם  להיות  זה  הביתה,  אוכל  להביא  בכדי  יד  לפשוט 

מושפל. אל תגיעו לזה".

"אין לי עבודה אחרת"

אנו מסיימים את השיחה עם אהרן ברגשות מעורבים, 
ועוברים ליעד הבא: עשרה מטרים מהמקום, שם יושב 
על שפת האבן דניאל, אדם שמח ועליז שהחיוך לא מש 
שנים   10 כבר  ברחוב.  למבקרים  מוכר  דניאל  מפניו. 
הרחוב  של  בטבורו  מתיישב  בוקר,  מידי  מופיע  שהוא 
יום, בשעות  ידו לעוברים ושבים. מידי  ההומה ופושט 
פעמיו  ושם  מושבו  ממקום  דניאל  קם  הצהריים  אחר 
משתתף  הוא  שם  גאולה,  בשכונת  כנסת  בית  לעבר 
סיגריות",  ובלי  קפה  כוסות  בלי  "אבל  תורה,  בשיעור 

הוא מבקש להדגיש, "רק לימוד תורה נטו".
הוא  חייו  מסכת  את  קלה.  לא  למציאות  נולד  דניאל 
מבקש שלא לחשוף, אך הוא מציין כי כיום הוא מתגורר 

בהוסטל הגובה ממנו תשלום סמלי עבור שהותו במקום. 
"זה הוסטל של משוגעים", הוא אומר. "אני רוצה לעזוב 
למקום יותר נקי, עם אנשים יותר אינטלגנטים. אני לא 
מרוצה  הוא  זאת,  עם  עכשיו".  שלי  מהמצב  מאושר 
בכל  נחמדים.  מאוד  אנשים  כאן  "יש  כיום.  מ'עבודתו' 
לי  מספיק  והכסף  כאן  רק  הייתי  האחרונות  השנים 

למחיה ולכל ההוצאות".
משפחתו של דניאל הינה ירושלמית שורשית, חמישה 
דורות ילידי העיר. אמו באה מטבריה, שם הוריה החזיקו 
כיום  מלון שנחשב לאחד המלונות הגדולים בעיר, אך 
שדים  שם  "יש  ובא.  יוצא  בו  ואין  ַתחּום  המלון  שטח 
את  עוטף  רצינות  של  כשדוק  דניאל  אומר  ורוחות", 
של  שוויו  למרות  לשם".  מתקרב  לא  אחד  "אף  פניו. 
השטח, בני המשפחה אינם נהנים ממנו, "כל אחד קיבל 
זה לא שווה כלום".  חלק בירושה, גם אמא שלי, אבל 
פעל   ,1979 לשנת  עד  אכן,  כי  עולה  מקוונת  מבדיקה 
נמחקה  בו  בטבריה המלון, אך מאז הפעילות העסקית 
עם  טעויות  הרבה  עשו  "הם  ברורות.  שאינם  מסיבות 

הנכס הזה", פוסק דניאל. 
למרות שלדניאל משפחה ענפה, הוא טוען כי מקום 
'העבודה' הנוכחי הוא הברירה היחידה. "עבדתי במשך 
הפקידים,  אחד  שבא  עד  מרקט,  בסופר  ארוכה  תקופה 
אמר לי ללכת והלכתי", הוא אומר. "דווקא שם הייתי 
מקבל הרבה טיפים מאנשים. לפעמים 50 שקל, לפעמים 
לעשות  אבל מה  יפה,  מגיע למשכורת  הייתי  20 שקל. 
שלא רצו אותי. גם כשהלכתי לסניפים אחרים, אמרו לי 
שהכול מלא ובחלק לא רצו אותי. אין לי ברירה אחרת".

בעודנו משוחחים, עובר אורח ומניח מטבע בן שקל 
הוא  רואה?"  "אתה  דניאל.  לצד  המונחת  בקערה  אחד 

שניים.  פעם  שקל,  שמים  פעם  הסטנדרט.  "זה  אומר, 
לפעמים שמים שטר או מטבע גדול". דניאל מסביר כי 
הממוצע הנמוך מאלץ אותו לעבוד שעות רבות במהלך 
היום בכדי לממן את הוצאותיו, "אני רוצה לעבוד הרבה 
להפסיק  ברחמים  ממני  ביקשה  שלי  אמא  אבל  יותר, 
עם זה. להפסיק לגמרי אני לא יכול, אף אחד לא רוצה 
יכולת  אין  שלי  ולאמא  כסף  צריך  אני  אותי,  להעסיק 
כלכלית. ובכלל, אני בחור גדול, לא צריך את אמא בכל 

דבר. מעדיף להיות עצמאי".
אינו  דניאל  התמידית,  הכלכלית  מצוקתו  למרות 
צרכיו.  הוא ממלא את  ומן הכסף שהוא מלקט,  מקמץ 
"רק לפני שבועיים נקרעו לי הנעליים, אז הלכתי וקניתי 
את  המוסר  הרב  כאשר  כי  ומספר  אומר  הוא  מכספי", 
הוא  בנו,  את  חיתן  משתתף,  הוא  בו  היומי  השיעור 
העניק לו מעטפה בה שם שטר בן 200 שקלים. "הרב 
על  גרוש  לו  אין  כי  לו  יעזור  שזה  ידעתי  שמח.  מאוד 

הנשמה", כלשונו. 
כאשר משוחחים עם דניאל, ניכר עליו כי לב טוב יש 
כי  ולהדגיש  אופטימיות  לחייך, לשדר  הוא מקפיד  בו. 
הוא שמח בחלקו. כאשר אנחנו מבקשים ממנו לספר על 
טרדותיו, אולי אחד מן הקוראים יוכל לסייע, הוא בוחר 
מספר  שנים  מספר  לפני  טריוויאלי:  לא  סיפור  לציין 
בו  והפליאו  מאוטובוס  ירד  כאשר  אליו  נטפלו  נערים 
את מכותיהם. "הם היו חברה צעירים", הוא מספר. "עד 
יודע מה הם רצו ממני. הגיעה המשטרה  היום אני לא 
אותם  שגירשו  לי  אמרו  ואז  הבחורים  את  ועצרה 
מהמדינה. רציתי למחול להם, אבל כשהגעתי למשטרה 
לפני חודש הם אמרו לי שהתיק סגור, אז אני לא יודע 

אם הם יכולים להיכנס בחזרה לארץ".
הסיפור נוגע ללב, אך לא בגלל פרטיו שגם הם ככל 
על  שהעיבה  העננה  בגלל  אלא  מדויקים,  אינם  הנראה 
פניו של דניאל כאשר חשש כי הנערים 'מחוץ לגבולות 
המדינה' בעקבות תקרית האלימות כלפיו. "אני מחלתי 
במשטרה  אבל  לארץ,  אותם  שיחזירו  ורציתי  להם 
למה  מבין  אתה  בסוף.  אתם  עשו  מה  לי  אמרו  לא 
לארץ,  להגיע  יכולים  שהם  מקווה  אני  רֹוך'?  ב'בְּ אני 
תיק,  סגירת  כי  לאחר שהבין  רק  להם".  מחלתי  באמת 
משמעותה, סיום הליכים פליליים כלפי החשודים, נהרה 
של טוב לב התפשטה על פניו, "טוב שאתה אומר, כבר 

דאגתי שבגללי הם יישארו בחו"ל". 

"תהיו ערניים למצוקות"

מלכי  ברחוב  ממשיכים  אנו  באופטימיות  מלאים 
נתקלים  אנו  ואז  יוסף',  'פורת  ישיבת  בואכה  ישראל 
בדמותו של שניאור )שם בדוי(, חסיד מחסידות מוכרת 
אשר מבקש להישאר בעילום שם. שניאור מסתובב מזה 
עבור משפחות  ומבקש צדקה  גאולה  כעשור ברחובות 
עשר  לפני  "עד  האישיים.  צרכיו  עבור  ומעט  נזקקות 
שנים", הוא מספר. "היו לי חיים נורמליים. אשתי עבדה 
ואני הייתי בכולל. אלא שאז התפרקה משפחתי מסיבות 

אישיות ועברתי לירושלים".
בשכונת  בישיבה  האחרונות  בשנים  שוהה  שניאור 
שעות  רוב  הישיבה  בסדרי  משתתף  ולמעשה  גאולה 
גיוס  של  העניין  עם  להתחיל  לי  שגרם  "מה  היום. 
כספים", הוא אומר. "היה מצבה הרפואי של אמא שלי. 
טיפולים".  בשביל  לשלם  כסף  היה  ולא  אלמנה  היא 
שניאור מספר, כי בדומה למקרים אחרים, ארגוני החסד 
ערכו עבורם מגבית, אך זו לא צלחה, "לא יצא מזה כסף 

ולא הייתה לי ברירה אלא לבקש סיוע מאנשים".
מאז חלפו שנים, ואת הכסף אותו אוסף שניאור, הוא 
מעביר למשפחות נזקקות. "אני יודע להבחין מי נמצא 
ואני משתדל  במצב קשה כלכלית מבין חברי הקהילה 
לתת לו כמה שאני יכול. לפעמים זה 100 שקל, לפעמים 
זה הוצאות שבת. למעשה, רוב הזמן אני עסוק בלעזור 
לאנשים. זה הראש שלי, לעזור לזה ולעזור לזה". עבור 
"יש  קבוע לשבת.  סידור  ארבע משפחות מצא שניאור 
בשכונה בית התבשיל של אדם בשם סגל, אני משלם לו 
40 שקל למשפחה ובסכום הזה הוא נותן ארוחות שבת 
רציתי  מסתדרות.  הללו  המשפחות  וכך  המשפחה  לכל 

לתת לעוד משפחות, אבל הם רצו לבשל לבד".
עבור  רק  לאסוף  משתדל  הוא  השבוע  בימות 
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בישיבה,  נמצא  אני  היום  "רוב  הבסיסיות,  הוצאותיו 
שיהיה  שקלים  כמה  אוסף  אני  אבל  בשיעורים,  יושב 
לפעמים  אבל  לאומי,  ביטוח  לי  יש  אמנם  לאוכל.  לי 
אני נכנס למכולת ורוצה לקנות בהרחבה ואני לא יכול. 
כשבכל זאת אין לי, אני אוכל בישיבה". היום אותו הוא 
"אני  שישי,  יום  הוא  הכספים  לאיסוף  בשבוע  מקדיש 
לכל  50 שקל  'אטינגר' שמחלק  אצל  הבוקר  את  פותח 
בגאולה".  ומסעדות  לחנויות  ממשיך  אני  ומשם  אחד 
את הסכום אותו הוא אוסף ביום שישי, שבממוצע מגיע 
ל-300 שקלים, הוא מעביר מיד לאמו, "זה כיבוד הורים 
השבועי שלי. אין לאמא שלי מאיפה להתפרנס אז הכסף 

הזה הולך להוצאות הבסיסיות שלה".
מבקש  לדרכנו,  וממשיכים  נפרדים  אנחנו  בטרם 
שניאור להוסיף דבר מה. "מהניסיון שלי", הוא אומר. 
כך  על  מספרים  לא  במצוקה  שנמצאים  אנשים  "הרבה 
לחברים בקהילה. מה שאני רוצה להגיד לקוראים שלך, 
זה לשים לב, להבחין, להיות ערניים. אני הבחנתי בכמה 
מקרים שאני עכשיו עוזר להם ושבלי העזרה שלי הם לא 

היו פונים בחיים בבקשת סיוע".

הקבצן הגאון

רגע לפני שאנחנו פונים לכיוון היציאה מן הרחוב, אנו 
הצבעונית  הדמות  שנורר",  "עקיבא-סופר  את  פוגשים 
בצמוד  קטן  כיסא  על  ישוב  הוא  'גאולה'.  קבצני  מבין 
זוכה  פניו,  על  שחולף  אורח  עובר  וכל  השבת  לכיכר 
אומר.  הוא  שנים",   37 כבר  כאן  "אני  אישית.  לקריאה 
לחפץ  הגעתי   ,1978 בשנת  מארה"ב  לישראל  "עליתי 
חיים ושנה אחר כך באתי לכאן". הוא אינו מוכן לספר 
היכן הוא מתגורר ועם מי, "זה סוד צבאי", הוא מפטיר 

בחיוך, אך מוכן לספר שהוא מתגורר בעיר הבירה. 
כאדם  מהרה  עד  מתגלה  שנורר"  "עקיבא-סופר 
סטייט  אוהיו  אוניברסיטת  בוגר  הוא  ואינטליגנט.  נבון 
ביותר  הגדולות  האוניברסיטאות  לאחת  הנחשבת 
בארצות הברית. "למדתי תואר שני בפיזיקה", הוא מעיד 
מאומה.  לימודיו  עם  עשה  לא  כי  מודה  אך  עצמו,  על 
"אני יכול לקרוא ולהבין ספרים בפיזיקה, אבל אין כסף 

מהדבר הזה. היה טעות ללמוד את זה". 

"אני  אחד,  אף  כלפי  תלונות  אין  לעקיבא  זאת,  עם 
כבר  כאן  "אני  אומר.  הוא  שלי",  מ'העבודה'  מרוצה 
ימים  מכמה  חוץ  שלי.  הפרנסה  וזו  שנה   40 כמעט 
ששיפצו את הרחוב, לא זזתי מכאן". ובכל זאת, כאשר 
עונה  הוא  לכאן,  אותו  הביא  מה  לדעת  מבקשים  אנו 
בסתמיות: "מטוס". בניסיון השני הוא כבר דוחה אותנו 
"אני צריך לעבוד", הוא  ומבקש לעזוב אותו במנוחה, 

אומר. 
רגע לפני שאנחנו מתייאשים וממשיכים לדרכנו, אנו 
"תדברו  ברחוב,  החנויות  מבעלי  מאחד  טיפ  מקבלים 
איתו על טראמפ ופתאום תראו שהוא לא צריך לעבוד". 
על  אותו  ושואלים  לאחור  שבים  אנו  בטיפ  מצוידים 
הנשיא האמריקני. ברגע שאנחנו משמיעים את שמו של 

טראמפ, עיניו של "עקיבא-סופר שנורר" מאירות. 
"הוא משוגע לגמרי", הוא חורץ בלהט. "אבל אמריקה 
בצפון  השמנה  החיה  מעט,  עוד  כמוהו.  מישהו  צריכה 
קוריאה )קים ג'ונג און – י"א( תקום ותרצה לפוצץ את 
אותו  למחוק  האומץ  להיות  יכול  לטראמפ  רק  העולם. 
איראן  כך  אחר  דקות   5 אותו,  ימחק  הוא  אם  לגמרי. 
נרוויח. לא  תהיה על הברכיים. אם השמן הולך, כולנו 

יהיה יותר את איום איראן. הם יהיו כמו כלב קטן". 
עקיבא מגלה גם בקיאות מפתיעה בנבכי הפוליטיקה 
קובע.  הוא  בממשלה",  ימנים  אין  "היום  הישראלית. 
עקיבא  כן?  מי  אז  ככה".  ככה  בנט  שמאלני,  "ביבי 
מהרהר כמה שניות ופוסק: "מיכאל בן ארי ואלי ישי היו 
"ברוך מרזל משוגע, הוא לא צריך  הכי טובים". אבל, 

להיות קשור אליהם". 
לסיום, גם עקיבא מבקש להעביר מסר. "אני כאן כמעט 
בהרבה  הזה  הרחוב  את  "ראיתי  אומר.  הוא  שנה",   40
פחות  הרבה  נהיה  הרחוב  שהיום  חושב  ואני  מצבים 
צנוע, יש הרבה פריצות. חייב לדבר על זה. לעשות לזה 
החנויות,  לבעלי  להעביר  מבקש  הוא  נוסף  מסר  סוף". 
"כולם היו פעם חברים, היום יש מתח. יש תחרות קשה 

בין החנויות. תחרות שיורדת לפסים אישיים".
וכמו כל אדם העובד לפרנסתו, גם לעקיבא יש השגות 
על 'עבודתו', "היום כבר תורמים פחות. זה לא כמו פעם 
'אין  לי  יותר לצדקה. אנשים אומרים  הם שנתנו הרבה 
ולגריל.  לפלאפל  לפיצה,  הולכים  מיד  אבל  כסף'  לנו 

שיחזרו להיות אנשי חסד כמו פעם".

לפני מספר שנים 
מספר נערים 

נטפלו אליו כאשר 
ירד מאוטובוס 
והפליאו בו את 

מכותיהם. "הם היו 
חברה צעירים", 
הוא מספר. "עד 

היום אני לא 
יודע מה הם רצו 

ממני. הגיעה 
המשטרה ועצרה 
את הבחורים ואז 
אמרו לי שגירשו 
אותם מהמדינה. 

רציתי למחול להם, 
אבל כשהגעתי 
למשטרה לפני 

חודש הם אמרו לי 
שהתיק סגור, אז 
אני לא יודע אם 

הם יכולים להיכנס 
בחזרה לארץ".
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במסגרת פרויקט פורימי, ניסה ארי 
קלמן להלביש תחפושת חרדית 

לקבוצת חברי וחברות כנסת  מי 
מהם היה רוצה להיות ליטאי ומי 

מעדיף את חב"ד, באיזו עיר חרדית 
היו רוצים להתגורר ובאיזו רשימה 
  חרדית היו מתמודדים לכנסת

ושאלת השאלות: צ'ולנט או קיגעל, 
ושמא בכלל הערינג? 

ארי קלמן

חרדית

כנסת  חברי  של  מייצג  למדגם  פנינו  פורים,  לקראת 
מהסיעות הכלליות שאינן ש"ס ויהדות התורה, עם רשימת 

שאלות זהות.
חברי הכנסת התבקשו לעצום עיניים ולדמיין את עצמם 
להתמודד,  בוחרים  היו  הם  מפלגה  באיזו  חרדים.  לרגע 
האהוב  החרדי  המאכל  מהו  משתייכים,  היו  עדה  לאיזו 
עליהם ובאיזו עיר חרדית הם רואים את עצמם מתגוררים.

טענו  חלקם  בחשש,  התחמקו  מהנשאלים  גדול  חלק 
אותם  לסבך  עשויה  החרדיות  המפלגות  באחת  שבחירה 
התקשו  באמת  ואחרים  השנייה...  של  הכנסת  חברי  עם 
את  לקחו  שבהם  הנועזים  אבל  הסיטואציה,  את  לדמות 
ההימור וסיפקו תשובות משעשעות למדי, לעיתים בליווי 

הסברים מנומקים.
שנתחיל?

המפלגה
השאלה הראשונה עליה התבקשו חברי הכנסת לענות, 
לו היית חרדי –  באיזו מהמפלגות היית בוחר להתמודד 

דגל התורה, אגודת ישראל, ש"ס או אפילו יחד ז"ל?
חה"כ אילן גילאון ממר"צ, היה מתמודד ברשימת דגל 
התורה, כי "אפשר לעשות בזה שימוש גם בשמחת תורה".

של  עדיפות  אין  מהליכוד  ברקו  ענת  לחה"כ  לעומתו, 
ממש, והיא הייתה שמחה להתמודד בכל אחת מהמפלגות. 
השאלה  כי  טוענת  ממר"צ  בירן  מיכל  הכנסת  חברת 
מוזרה, מכיוון ש"כל המפלגות המדוברים לא מאפשרות 

לי להיות חברת כנסת"...
מועלם  שולי  חה"כ  גם  השיבה  רעיוני  בסיס  אותו  על 
מהבית היהודי כי הייתה מתמודדת ברשימתו של אלי ישי 

יחד - משום שזו האפשרות היחידה להתמודדות נשים.
חברת  ישתנו:  שדברים  מאמינה  שכן  מי  יש  לעומתן, 
הכנסת שרן השכל מהליכוד השיבה כי הייתה מתמודדת 

ברשימת ש"ס. דרעי, תרשום. 
חברת  הציוני,  במחנה  לדעה  חברה  גם  יש  להשכל 

הכנסת יעל כהן פארן שבחרה גם היא בש"ס.
לשתיים מצטרף גם חה"כ אכרם חסון מכולנו, שהיה גם 

הוא מתמודד בש"ס.
החסון השני, חבר הכנסת יואל חסון מהמחנה הציוני, 

מצהיר כי לא יתמודד בשום מפלגה חרדית.
בכלל, מתברר כי לפחות בקרב חברי הכנסת, רשימתו 
של אלי ישי זוכה לפופולאריות, וגם חובב הרובוטים השר 
איוב קרא היה מתמודד ברשימת יחד, כי "ישי חבר טוב 

שלי ומתאים לי". 

והנה דרמה של ממש, חברת הכנסת מיכל רוז'ין ממר"צ 
הודיעה כי תתמודד בדגל התורה, כי "העמדות המדיניות 
שלהם נוטות לשמאל", בפעם הבאה שגפני נעלם בהצבעה 

על חוק ההסדרה, כדאי שתדעו גם למה.
מהמחנה  סוויד  רויטל  הכנסת  חברת  חביבה,  אחרונה 
הציוני, שאמרה כי הייתה מתמודדת בכל אחת מהמפלגות, 
במקום  ברשימתן  ישלבו  "אם  לדבריה,  ראויות  שכולן 

ריאלי וגבוה נשים". 

מגורים
מבררת  הכנסת,  חברי  את  ששאלנו  השנייה  השאלה 

באיזו עיר חרדית היו בוחרים להתגורר?
ברק,  "בני  ממר"צ:  גילאון  אילן  המשיבים,  ראשון 

ברור!!!"
רויטל  ח"כ  סיפקה  יותר  ומנומקת  מורחבת  תשובה 
קרובה  להיות  כדי  ברק,  בבני  מתגוררת  "הייתי  סוויד: 
לחלות של ויז'ניץ ולסירי הצ'ולנט שאפשר לנשנש מהם 
כבר מיום חמישי..." מתברר כי היא יודעת דבר או שניים 

על נהלי ליל שישי בעיר התורה והחסידות.
עוד במעדיפים את בני ברק: שולי מועלם, מיכל בירן, 

מיכל רוז'ין, אכרם חסון וגם יואל חסון.

בתחפושת 
יואל חסון

אילן גילאון
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חרדית

יודעת  "לא  היא  כי  השיבה  ברקו  ענת  הכנסת  חברת 
להחליט".

ברשימה,  להיכלל  היא  גם  זכתה  עילית  מודיעין  העיר 
- שרן השכל  בה  כנסת שהיו מתגוררות  עם שתי חברות 

ויעל כהן פארן.
שהעדיפות  קרא  איוב  השר  ומקורי,  חביב  ואחרון 

הראשונה שלו למגורים במגזר היא העיר ביתר.

המגזר
נשאלו  מכולן,  ויש שיאמרו הקשה  בשאלה השלישית 

חברי הכנסת לאיזה מגזר היית רוצה להשתייך?
המגזר הדומיננטי, יש שיאמרו כצפוי, היה הליטאי. בין 
אילן   – הקצרות  ובחליפות  הקנייטש  בכובעי  הבוחרים 

גילאון, איוב קרא ומיכל רוז'ין.
השכל,  שרן  לפי  כך  דומיננטית,  נוכחות  לספרדים  גם 

אכרם חסון ויעל כהן פארן.
כי  מפולפל  באופן  השיבה  סוויד  רויטל  הכנסת  חברת 
לי  "כספרדייה גאה נעשתה כבר הבחירה עבורי, אך אין 

ספק שהייתי משתייכת לאחד מזרמי החסידות..."
והיא  פחות בטוחה בעצמה,  קצת  ברקו  ענת  לעומתה, 

הודיעה כי "לא יודעת להחליט לגבי המגזר".
הפוטנציאל  בעלת  לשאלה  מלהגיב  נמנעה  בירן  מיכל 
היהודי,  מהבית  מועלם  שולי  לח"כ  בניגוד  הנפיץ, 
שהשיבה נחרצות כי הייתה הופכת לחסידת חב"ד. עדיין 

לא מאוחר שולי, דוכני הדלקת הנרות מחכים לך.
יואל חסון, הצהיר:  זו, ח"כ  אחרון המשיבים לשאלה 
יהודים".  כולנו  חשוב?  זה  מה  חסידי,  ליטאי,  "ספרדי, 

תכלס, צודק, רק נסה לשלוח את הבת שלך לסמינר.

האוכל
בלי  שכזה  פורימי  חידון  לחתום  אפשר  אי  וכמובן, 
אתה  אותנטי  יהודי  מאכל  איזה  כלומר,  האוכל,  שאלת 
אוהב לאכול? ושוב, חברי הכנסת הפתיעו בשליטתם ברזי 

המטבחים הגלותיים...
ח"כ אילן גילאון ממר"צ, שמר על שיטתיות בתשובות: 

"גריבלעך )כי אני ליטאי(".
ברקו  ענת  הכנסת  חברת  אצל  נרשמה  מפתיעה  דרמה 
שבתחילה הודיעה כי "העוף המכובס הוא הדבר האהוב 
את  לשנות  ביקשה  צהריים  ארוחת  שלאחר  אלא  עלי", 

החלטתה לחמין עיראקי. 

זה  פיש,  בגפילטע  בחרה  בירן  מיכל  הכנסת  כשחברת 
סוויד  רויטל  הקולגה  הגיוני, אבל כשגם  נשמע  היה  עוד 
לפניכם:  הוא  והרי  הסבר,  דרש  כבר  זה  אליה,  הצטרפה 
"על אף שמצד אמי, ברוריה קסטל, אני ספרדית טהורה, 
היא מכינה את הגפילטע פיש הכי טעים שיש. בוחרת בו 

כמאכל יהודי אותנטי, רק שיהיה עם הרבה חזרת..." 
יהודי,  אם  יודע  "לא  השיב:  חסון  אכרם  הכנסת  חבר 

אבל הערינג". 
בבית היהודי אפשר לצפות בהשלכות הברית ההדוקה 
שולי  ח"כ  השיבה  וכך  ליצמן,  והשר  המפלגה  יו"ר  בין 

מועלם כי היא מעדיפה קיגעל.
ח"כ מיכל רוז'ין לא פספסה הזדמנות לבחירה מקורית 

והעדיפה את הקרעפלאך.
כבוד  של  מקום  אבל  קובה,  העדיפה  פארן  כהן  יעל 

נשאר כמובן למאכל האותנטי מכולם...
משלוש  פחות  לא  עם  השאלון,  של  הגדול  המנצח 
תשובות מנומקות ומעוררות תיאבון, הוא הצ'ולנט, וכפי 
שהגדירה אותו חברת הכנסת שרן השכל: "חמין, צ'ולנט, 
כמעט  לאומי,  הבין  היהודי  המאכל  זה   – סחינה  דפינה, 
חסון,  ויואל  קרא  איוב  גם  מצטרפים  כשאליה  היחידי". 

שטרח לציין "צ'ולנט אשכנזי אמיתי". מוזמנים.

איוב קרא

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

יואל חסון

אכרם חסון אילן גילאון



22    י"ב באדר תשע"ז 10/3/17

לרשימה חלקן הוקמו על ידי מוזרים אחר הגשם, חלקן מוזרות, בישראל מפלגות כפטריות בעשורים האחרונים צצות  נכנסו  שרון, פרידלנדר עם סיקור מיוחד בגלל קמפיין מוזר  חיים וחלקן  ופלאטו  גד  בא  והפנתרים, –  וביטול הפיראטים  העיתונאי  עשרה המאבק  בונוס:    מהעולם המס  הזויות  לנו מפלגות  שיש  שמראות  הרחב, 
עדיין לאן לשאוף

חיים פרידלנדר

הזויים
ומתמודדים
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נכון,  רציני.  עסק  זה  בחירות 
אלה  אותם  פוליטיקאים, 
שגורלם נחרץ ביום הבחירות, 
רציניים  נודעים כטיפוסים לא 
עצמן  בחירות  אולם  במיוחד, 
הם עסק רציני וגם יקר. למרות 
בכל  שכמעט  מתברר  זאת, 
את  יהיה  בחירות  מערכת 
מפלגה  שיקים  התורן,  החכם 
בעיני  שיחשב  רעיון  למען 
רוב רובו של העם כהזוי במיוחד. בטח, לא כזה שילהיב את 
אותו  המייצג של  ולשלשל את הפתק  לקלפי  לצאת  ההמונים 
למסע  יצאנו  ובאים,  המשמשים  הפורים  ימי  לכבוד  רעיון. 

בעקבות אותן מפלגות.
ראשית כל נקדים, איננו באים ללגלג על רעיונות, ביטול מס 
רעיונות חשובים, אבל לא מספיק  הכנסה או לחם בשקל הם 
מועמדים  להציב  מפלגה,  עבורם  להקים  בשביל  חשובים 
מסוים  ביטוי  להיות  אמורה  מפלגה  לאוויר.  קמפיין  ולהרים 
של אידיאולוגיה כזו או אחרת, של מכלול שלם, לא של רעיון 

ספציפי, מבריק ככל שיהיה. 
נתפסו  לכנסת  הראשונות  הבחירות  מערכות  למעשה, 
כרציניות מספיק בעיני הציבור, ומפלגות בעלות רעיונות יפים 
הראשונה  המפלגה  לכנסת.  התמודדו  לא  ישימים  בלתי  אך 
 – החמישית  לכנסת  בבחירות  התמודדה  לרשימתנו  שנכנסת 
כה  רעיון  שייצגה  המפלגה,  הדמוקרטיה".  "שוחרי  מפלגת 
יועדה עבור הציבור הערבי  נפלא של שמירה על דמוקרטיה, 
אנשים   335 רק  האכזבה  למרבה  בלבד.  אחד  מועמד  והציגה 

האמינו ברעיון נפלא זה. 
ממש,  של  בשורה  עימם  הביאו  השישית  לכנסת  הבחירות 
הוא  גם  עסק  נתן  "נס".  שסימנה  לכנסת"  נתן  "אייבי  מפלגת 
אדם  בני   2,000 רק  מה  משום  אבל  שלום,  של  נפלא  ברעיון 
האמינו בכך שביכולתו של הטייס האזרחי לעשות את הבלתי 
להם  ולבשר  מצרים  לטוס  נתן  התחייב  הפסדו,  למרות  יאמן. 
על כך שהעם דורש שלום. נתן הראה שהוא אינו פוליטיקאי, 
עמד בהתחייבותו וטס לפורט סעיד, שם נעצר וגורש חזרה, גם 

המצרים לא האמינו לחלומותיו. 
הבחירות לכנסת השישית הביאו גם להקמת מפלגת המחאה 
כוח   – הזה  "העולם  מפלגת  זו  הייתה  בישראל.  הראשונה 
העיתון  עורך  אבנרי,  אורי  העיתונאי  ידי  על  חדש", שהוקמה 
באותם  שחוקק  הרע,  לשון  חוק  על  שמחה  הזה",  "העולם 
ימים, בטענה כי החוק נועד לפגוע בעיתונו, שהתפרסם בזכות 
הייתה  הטענה  לקוראיו.  מספק  שהיה  סנסציוניים  הסיפורים 
יוכלו  הם  לח"כים  יהפכו  העיתון  שעורכי  ברגע  פשוטה, 

וליהנות מחסינות. למרבה  ומאמרים  להמשיך לפרסם כתבות 
ההפתעה, המפלגה עברה את אחוז החסימה ובבחירות לכנסת 
השביעית נכנסו שני עורכי העיתון לכנסת, אבנרי ושלום כהן. 

שבתקופה  לכך  שהוביל  מה  אבנרי,  עם  הסתכסך  כהן 
מסוימת טוריו לא התפרסמו בעיתון. במקביל, השמיץ כהן את 
אבנרי ונקט בכמה פעולות פרובוקטיביות בכנסת, כדי לזכות 
להד ציבורי. באחת הפעמים קרע את תעודת הזהות שלו מעל 
דוכן הכנסת, במחאה על המשך רישום סעיף הלאום. הפעולה 
הכנסת,  בוועדת  במיוחד  חריף  לדיון  הובילה  הפרובוקטיבית 
שכן בימים אלו ח"כים לא נהגו לקרוע הצעות חוק, לאזוק את 
עצמם לדוכן או לעלות לנאום עם הינומת כלה. לאחר הדיון 

הוחלט להרחיק את כהן מחמש ישיבות. 
אולם הסאגה רק התחילה. עם תחילת הקראת גזר הדין על ידי 
יו"ר הכנסת, פרץ אבנרי בזעקות, מה שמנע מיו"ר הכנסת את 
ההקראה. לאחר הצבעה הוחלט להרחיק את אבנרי מהמליאה. 
וח"כ  הכנסת",  ב"ביזיון  מדובר  כי  וטען  לצאת  סירב  אבנרי 
הכנסת.  ביזיון  היא  ישיבתו  עצם  כי  לו,  השיב  לורנץ  שלמה 
נקראו  והסדרנים  לצאת  התעקש  אבנרי  ודברים  דין  לאחר 
בכתבה  מהמליאה.  ח"כ  להרחיק  הכנסת  בתולדות  לראשונה 
מתאר  מהמליאה,  אבנרי  הרחקת  על  במעריב  שהתפרסמה 
בידיהן  פניהן  את  הליטו  "המזכירות  כיצד  בנרגשות  הכתב 
ורחש עבר באולם לאור המחזה המדכא והחוזה" ואיך סדרני 
הכנסת אחזו באבנרי והוציאו אותו מחוץ למליאה, מה שכיום 

הוא מחזה נפוץ כמעט בכל ישיבה. 
אבנרי  של  מפלגתו  התמודדה  השמינית  לכנסת  בבחירות 
תחת השם "מר"י", אך לא עברה את אחוז החסימה. מפלגה 
נוספת שהתמודדה באותן בחירות היא "הפנתרים השחורים". 
אלא  לכנסת,  רצו  הם  בשמו  הרעיון  על  צוחקים  איננו  לא, 
בשל מה שנהיה ממנו. במקום שהחברים שהרכיבו את תנועת 
נחלקו  טובים,  יהודים  כמו  הם  יתאחדו,  המזרחית  המחאה 
לשתי קבוצות, הפנתרים השחורים ופנתרים כחול לבן.  כמובן, 
ששני הפלגים לא עברו את אחוז החסימה, מה שלא היה קורה 

לו היו רצים יחד. 
מפלגה נוספת היא "התנועה העממית", שמנהיגיה הבטיחו 
כי יביאו את השלום. במצע התנועה נכתב, כי "בראש המפלגה 
ארצות  מיוצאי  ומוכרים  ידועים  מרכזיים  מנהיגים  עומדים 
אסיה, אפריקה וילידי הארץ. הם מכירים את מנטליות תושבי 
האזור, בו אנו חיים. הם מכירים את האופי, דרכי החיים ורחשי 
הנפש של מדינות ערב השכנות; ולכן, הם, בוודאי, מסוגלים 
לסייע בהידברות שתוביל לשלום צודק וקבוע". מה חבל שרק 
החומוס  וסוחרי  למפלגה  קולם  את  לתת  טרחו  איש  כאלף 

בדמשק הפסידו 40 שנה של לקוחות ישראלים. 

מה עשית בשביל מדינה

הבחירות לכנסת התשיעית הולידו מפלגה שנועדה אף היא 
שרון"  "פלאטו  מפלגת  למנהיגה,  דיפלומטית  חסינות  לייצר 
בשל  הסגרתו  את  ביקשה  שצרפת  עסקים  איש  של  בראשותו 
 – פד"מ  תכנית  את  הציגה  המפלגה  שונים.  כלכליים  פשעים 
במסגרתה ירכוש איש העסקים אלפי דירות וישכירן במחירים 
"שרון,  הייתה  המפלגה  סיסמת  צעירים.  לזוגות  מוזלים 
היחיד  למנהיגה  נרשם  שרון  ואכן,  לכנסת".  הבודד  האיש 
השתכנעו  ישראלים  אלף  מ-35  שלמעלה  אלא  המפלגה,  של 
לתעמולת הבחירות והמפלגה זכתה לשני מושבים, אך בשל אי 

רישום נציגים נוספים שרון נכנס לבדו לכנסת. 
בשל  הישראלי  לכלא  דבר  של  בסופו  נכנס  העסקים  איש 
שרון  התייאש  לא  האשמות,  למרות  בחירות.   שוחד  עבירות 
את  שינה  במהלכן  העשירית,  לכנסת  בבחירות  גם  והתמודד 
התיבות של  ושלום", כשראשי  ל"פיתוח  שם המפלגה משמו 
המפלגה יוצרות את ראשי התיבות של שמו. בקמפיין הבחירות 
הסלוגן של המפלגה היה "ומה הם עשו בשביל המדינה", על 
אידיוט!"  המדינה?  בשביל  עשית  אתה  "ומה  המשפט  שם 
שאמר במהלך ויכוח במליאת הכנסת ונחרת בתודעה. למרות 
לפתרון  מומחים  צוות  הוקם  כי  והבטחה  המאסיבי  הקמפיין 
גם לא  מצוקת הדיור, המפלגה לא עברה את אחוז החסימה, 

בבחירות לכנסת ה-11.  
לבקשת  באיטליה  שהותו  בעת  נעצר  ה-90  שנות  בתחילת 
צרפת, אך הצליח לחמוק ולברוח לישראל. בבחירות המקדימות 
לקביעת רשימת הליכוד לכנסת ה-14, התמודד והגיע למקום 
כי  הואשם  מכן  לאחר  קולות.  כ-5,070  עם  ריאלי  הלא  ה-53 
בכלא  וישב  הורשע  צרפתית,  מיליונים מחברה  קיבל במרמה 
ניסה להתמודד שוב, אך  11 חודשים. בבחירות לכנסת ה-16 
נקבע כי הרשעתו יש עמה קלון. לקראת הבחירות האחרונות 
לכנסת הודיע כי יתמודד שוב בבחירות המקדימות בליכוד, אך 

ברגע האחרון הסיר את מועמדתו.
מפלגה נוספת שהתמודדה בבחירות לכנסת התשיעית היא 
מפלגת "הדור החדש – תנועת הצעירים של ישראל". בראש 
גוריון  בן  הוא  כי  שטען  סער,  צבי  דין  עורך  עמד  המפלגה 
החדש. כמובן שהמפלגה התנדפה לה אל תהום הנשייה לאחר 

שרק 0.1 אחוז מכלל הבוחרים האמינו "בבן גוריון החדש".
בטח  בעד,  אתם  אם  הכנסה?  מס  ביטול  על  דעתכם  מה 
עשרה  והאחת  העשירית  לכנסת  שבבחירות  לשמוע  תשמחו 
הייתה מפלגה שמצעה היה מורכב מדבר אחד בלבד - ביטול 
מס  "ביטול  מפתיע,  לא  כמה  היה,  ששמה  המפלגה,  המס. 
הכנסה", השתמשה באותיות "הס", מהן הרכיבה את הסיסמה 

ב
פתקים לכנסת ה16. צילום: אוחיון אבי, באדיבות לעמ

פתקים בחירות 92. צילום: קורן זיו, באדיבות לעמ
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מפלגה נוספת 
שהתמודדה 
באותן בחירות היא 
"הפנתרים השחורים". 
לא, איננו צוחקים על 
הרעיון בשמו הם רצו 
לכנסת, אלא בשל מה 
שנהיה ממנו. במקום 
שהחברים שהרכיבו 
את תנועת המחאה 
המזרחית יתאחדו, 
הם כמו יהודים טובים, 
נחלקו לשתי קבוצות, 
הפנתרים השחורים 
ופנתרים כחול לבן

הקליטה "הס מס". כמה חבל שאזרחי ישראל פחות התחברו. 
למרבה ההפתעה זו לא הייתה המפלגה היחידה בבחירות בשנת 
81 שהציעה רעיון זה, גם מפלגת "העצמאות", שבראשה עמד 
הד"ר עפרה זהר, אדם רציני ללא כל ספק דגלה ברעיון דומה. 
כלכלית  עצמאות  היה  המפלגה  של  העיקרי  המצע  זאת,  עם 
לישראל ושניתן לוותר על הסיוע הכלכלי מארה"ב. גם מפלגה 
זו לא עברה את אחוז החסימה, גם לא בבחירות שנערכו ב-84, 
למרות שהבטיחה כי "ישראל תהיה היפן של המזרח התיכון".

באותה מערכת בחירות התמודדה מפלגת "עמך", בראשותו 
של המסעדן והפעיל החברתי ויקטור תייר, ממייסדי הפנתרים 
השחורים, שהביא את הסכום הדרוש לרשום מפלגה, 20 אלף 
שקלים, במטבעות, מה שגרם לפקידי ועדת הבחירות לשרוף 
לפיו  ויקטור",  "חוק  את  לחוקק  ולהוביל  ספירתן  על  רב  זמן 
המחאה  באמצעות  רק  הרישום  דמי  את  לשלם  אפשר  יהיה 
בנקאית. למרות כישלונו התמיד תייר והתמודד בחירות לכנסת 
לעשות  ניסה  ה-12  לכנסת  בבחירות  כשל.  אז  גם  אך  ה-11,  
שינוי השם וקרא למפלגתו "אחדות", אך גם זה לא עזר. תייר 
הסביר לפני אחת ממערכות הבחירות, כי "אני רק בן 50 ועוד 
הודה,  כישלונו  לאחר  בכנסת".  הדפוקים  את  לייצג  לי  ייצא 
"ארוץ שוב בבחירות הבאות, אני לא חושב שאכנס. אני רוצה 

להביא את הבעיות לתודעה של העם ולכן אני מתמודד".

מעורער נפשית ושופט כדורגל

המולדת"  למען  "התנועה  להקמת  הביאו   84 בחירות 
שהבטיחה דירה לכל חייל וחיילת משוחררת. בראש התנועה 
בבחירות  שוב  התמודד  כישלונו  ולמרות  קורן  ציון  בן  עמד 
ב-88 תחת השם "התנועה למען חיילים משוחררים". אותיות 
התנועה היו "קם" והסיסמה הייתה – "איש חכם מצביע קם". 
לא ברור למה, אבל או שיש רק כאלף חכמים, או שאלו לא באו 
להצביע, כי זה פחות או יותר מספר הקולות שקיבל קורן בשתי 
המערכות בהן התמודד. אגב, כשנשאל האם זה קשה להתמודד 
לבד, השיב: "גם ערפאת יימח שמו התחיל לבד. הכול מתחיל 

מאיש אחד".
הזויות  מפלגות  שלל  הביאו  עשר  השנים  לכנסת  הבחירות 
יותר או פחות. "נוער, נוער, נוער, כולם משקרים לכם", נפתח 
"זעמ".  היה  שסימנה  תרשיש  מפלגת  של  הבחירות  תשדיר 
בראשות המפלגה עמד משה דואק, שהשליך רימון יד לכנסת 
הרימון  המעורער.  הנפשי  מצבו  בשל  הנראה  ככל   ,57 בשנת 
משה  הדתות  שר  בהם  שרים,  חמישה  של  לפציעתם  הוביל 
שפירא שנפצע קשה ולשמו הוסף השם חיים. מצעה של מפלגת 
תרשיש כללה לחימה באפליה ודרישה כי ראש הממשלה ושרי 
האוצר והחינוך יגיעו מבני עדות המזרח. בנוסף הבטיח דואק, 
הסביר,  לכך  הנימוק  את  יהודים".  אסירים  אלפי  "לשחרר 
"עמנו שעבר שואה ומחנות ריכוז איננו יכול להרשות לעצמו 
ריכוז". למרות ההבטחות, רק 1,654  בתי סוהר דמויי מחנות 

בוחרים שלשלו את פתק המפלגה בקלפי, הרבה פחות ממספר 
האסירים בבתי הכלא. 

הבחירות  מערכות  משתי  מס"  "הס  מפלגת  את  זוכרים 
"הכוח  מפלגת  יורשת,  לה  קמה   88 בבחירות  הקודמות? 
תשדירים  הפיק  המפלגה  מנהיג  גרוס  יעקב  השקט". 
הומוריסטים, שהפכו לשיחת היום ובעיתונים היללו אותו כמי 
בתשדירי  חברתית.  סאטירה  להצגת  השידור  זמן  את  שמנצל 
ופרס  כמפלצות  הכנסה  ומס  הביורוקרטיה  הוצגו  המפלגה 
בים  צפים  אנשים  נראו  בתשדירים  כבבושקות.  הוצגו  ושמיר 
על  והצפות",  "לכל הצפים  בקריאה  אותם  וגרוס פתח  המלח 
ועשרים  אחד ממאה  הבטיח שכל  הוא  צופים.  המילה  משקל 
חברי הרשימה יהיה חבר כנסת, גם אם מפלגתו תקבל מושב 

אחד בלבד. לצערו, הוא לא נדרש לממש את הבטחתו.
נוספת  מפלגה  הייתה  בישראל  התימנים  התאחדות 
המדינה  קום  מימי  נכון,  בחירות.  מערכת  באותה  שהפציעה 
התמודדו התימנים במפלגות שונות, אבל מפלגה זו התייחדה 
בכך שסימנה את תפקיד הרב הראשי למגזר התימני והבטיחה 
יהודי  כל  יועלו  הפנים,  לשר  ימונה  לאחר שנציג המפלגה  כי 
תימן ארצה ותיפתח ועדת חקירה להיעלמות ילדי תימן. כמה 
חבל שפחות מאלף מבני הקהילה הטריחו את עצמם לקלפי, 
יכלו לחסוך לרב עוזי מושלם את המאבק שניהל באמצע שנות 

ה-90.  
יעקב  עמד  בראשה  לאו"ר  מפלגת  הייתה  נוספת  מפלגה 
חסדאי, אלוף משנה וחוקר בוועדת אגרנט שחקרה את מחדלי 
הודיע  ספק,  ללא  רציני  אדם  חסדאי,  הכיפורים.  יום  מלחמת 
לשום  תצטרף  לא  החברה,  לתיקון  שפעלה  תנועה  לאו"ר,  כי 
לכשתבחר,  בכנסת  חזקה  אופוזיציה  תהווה  אלא  קואליציה 
הבטחה שמכניסה אותה לרשימה המפוקפקת שלפנינו וכנראה 

גם הבריחה מצביעים מהמפלגה. 
מעכו,  ומסגר  כדורגל  שופט  בדנג'ו,  אברהם  את  גם  והיה 
שעמד בראשות מפלגת "מלכות ישראל". בדנג'ו הגיע לוועדת 
כתוב  עליה  וקטנה,  עגולה  אבן  הוציא  יד,  תיק  עם  הבחירות 
"אבן הפינה לבית השם", וביקש להקים שוב את בית המקדש, 
אלא שלהפתעתו גילה ששכח את רשימת החותמים בבית ופרץ 

בבכי.

נקניקיות טומי

אבל כל זה היה רק קדימון לבחירות 92. נתחיל עם מפלגת 
שהמפלגה  שהבטיח  תיק   גד  עמד  שבראשה  הטבע",  "חוק 
כל  את  המנהל  הוא  הטבע  "חוק  חדשה.  מציאות  ליצור  באה 
בעיותיה  את  תפתור  הטבע  חוק  תמיכת  ביקום.  הפעילויות 
ממחלות,  חופשית  חברה  ליצירת  שתביא  ישראל,  מדינת  של 
סמים, תאונות, זיהום סביבתי ופשיעה", אמר. אחד מעקרונות 
המפלגה הייתה להביא הרמוניה באמצעות מדיטציה, ולדברי 
בקרב  להרמוניה  יביאו  היוגים  המעופפים  המפלגה  חברי 
וזו תביא שלום אזורי, שגשוג כלכלי, בריאות  הפוליטיקאים, 

וצמצום האבטלה. 

יו"ר המפלגה טען כי המהרישי מהש יוגי, מי שייסד תנועת 
המדיטציה הטרנסצנדנטלית, הבטיח לו כי יהיה ראש ממשלה, 
היו סקפטיים. למרות הכישלון, חזרה  אך לאכזבתו הבוחרים 
סא"ל  עמד   ובראשה   ,99 בבחירות  גם  להתמודד  המפלגה 
הצלחנו  לא  שנה   50" כי  שאמר  זלינקובסקי,  ראובן  )במיל'( 
להביא שלום, וניסינו כמעט כל דרך אפשרית. מאות מחקרים 
הוכיחו כי המדיטציה פועלת. הגיע הזמן להפסיק לבזבז זמן, 
נוכל לגרום לכך שלמחבל  וחיי אדם. בעזרת המדיטציה  כסף 

מעזה יהיה מה להפסיד אם יתאבד
איש  עמד  "פיקנטי", שבראשה  מפלגת  היא  נוספת  מפלגה 
נגזר משם רשת הקמעונות  העסקים משה בדש. שם המפלגה 
ושילב  היסס  לא  אף  בדש  דומה.  בשם  שנשאה  בדש,  של 
שלו  המרכולים  ברשת  ושיווק  שייצר  למוצרים  פרסומות 
בתשדירי הבחירות, עד שוועדת הבחירות דרשה שיחדל מכך. 
בדש נודע בהיותו איש עסקים ממולח וחד, נלחם במס הכנסה 
המפלגה  דרך  אלה  עקרונות  את  להבטיח  וביקש  ו"בשיטה" 

שתבחר, לצערו המפלגה לא עברה את אחוז החסימה. 
"עם  בשם  ספרים  הוצאת  להקים  בדש  הספיק  זאת  למרות 
עובד",  "עם  הוותיקה  ההוצאה  של  שמה  משקל  על  אובד", 
המשפטי  היועץ  הכנסה,  מס  את  שביקרו  ספרים  הוציא  שם 
לממשלה והגנו על אריה דרעי, שלטענתו נפל קורבן. בדש אף 
אותו  לפיד, שתקף  בטומי  להתנקם  במינה  מיוחדת  דרך  מצא 
ושיווק  שייצר  לנקניקיה  שקרא  בכך  פופוליטיקה,  בתכנית 
בשם; "טומי לי - נקניקיה טומי מסדרת הלפיד, גוצה, שמנה 
והונגרייה". לטענתו, דרעי סיפר לו בהזדמנות כי מרן הגר"ע 

אהב את הנקמה הקטנה בלפיד. 
והייתה גם רשימת "הציפור", שמצעה כלל את שינוי שיטת 
נראתה  המפלגה  בתשדירי  אישיות.   – לאזוריות  הבחירות 
במפלגה.  לבחור  מדוע  מנמק  כשציון  ברקע,  מעופפת  ציפור 
מאוחר יותר הסביר, "רצינו שיהיה חופש, אז בחרנו בציפור. 
חוץ מזה, זה באמצע הקשת הפוליטית - כי זה גם נץ וגם יונה. 
להגשים  רצינו  זה שם של מסוק.  ויסעור  טיס  פרח  הייתי  אני 
את הבחירות הישירות לכנסת, וזה מה שיקרה עכשיו בעקבות 
לעם  שמתאימה  שיטה  זו  בליכוד.  השחיתויות  על  הגילויים 
כי לא  אותי  אז לא שמעו  זה עם של תחמנים, אבל  כי  שלנו, 
היה לנו תקציב ולא זמן". בנוסף, פעל ציון להחליף את שמות 
הקואליציה והאופוזיציה לשמות עבריים, לצערו הוא לא זכה 

להיות בשתיהן. 
היא  בחירות,  מאותן  לטובה  ולא  שנחרתה  נוספת  מפלגה 
לוינגר,  משה  הר'  עמד  שבראשה  והארץ,  התורה  מפלגת 
לא  המפלגה  מצע  בחברון.  היהודי  הישוב  לאבי  שנחשב  מי 
התשדיר  אך  זו,  "מכובדת"  לרשימה  כניסתה  את  מצדיק  היה 
לוינגר הולך בקסבה של  נראה  כן. בתשדיר  שהפיקה בהחלט 
חברון כשנשק על כתפו ומסביר, "אנחנו לא מפחדים להסתובב 
להם".  מוותרים  לא  יודעים שאנחנו  בחברון, מפני שהערבים 
לקינוח נצפה לוינגר יורה במטווח, תוך שהוא מסביר כי כיום 
אהיה  "כשאני  חיים,  בסכנת  כשהם  לירות  מפחדים  החיילים 
בכנסת המצב ישתנה". לצערו של אלאור אזריה, גם לוינגר לא 

כרזות לכנסת התשיעית. צילום: מילנר משה, באדיבות לעמ
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עבר את אחוז החסימה.  

בא גד ועלה ירוק

יתכן  שוב,  חישבו  נשים?  אפליית  יש  שבישראל  חושבים 
זכויות  למען  שפעלה  רע"ש,  מפלגת  של  לתומכיה  ותהפכו 
הגבר במשפחה. אנשי המפלגה לא הספיקו בטענותיהם וריססו 
בכל   "6878572 במשפחה  הגבר  "זכויות  המוכר  הגרפיטי  את 
פינה. למרות המצע המפתה של המפלגה, מרבית הגברים לא 
חשו באפליה ולא שלשלו את פתק המפלגה במערכת הבחירות 
לכנסת ה-14, כך גם לא במערכות הבחירות הבאות שהמפלגה 

התמודדה בהן. 
"מושמץ התקשורת ואהוב העם", לא, אין הכוונה לנתניהו, 
של  הפוסטרים  לפי  הפחות  לכל  כך  בא-גד,  יוסף  לרב  אלא 
בגימיקים,  שהשתמש  כנסת  כחבר  שנודע  גד,  בא  מפלגתו. 
הצהיר כי מפלגתו תשמור על ארץ ישראל ותספק חינוך יהודי 
מהלך  גד  בא  נראה  המפלגה  של  הבחירות  בתשדיר  לכולם. 
הוא  והמסר  בשירה,  תלמידיו  את  מעיר  שהוא  תוך  בישיבתו 
– הגיע הזמן להעיר את הממשלה. תשדיר נוסף, הציג את שר 

המשטרה מפרגן לח"כ המסור כמומחה לשב"ס. 
ניסה להתמודד  בא גד עצמו לא הסתפק במפלגה, אלא אף 
על ראשות הממשלה, שכן בבחירות לכנסת ה-14 נהגה שיטת 
50 אלף חתימות,  ה-2 פתקים, אך הוא לא הצליח לגייס בזמן 
כפי שדורש החוק ומאוחר יותר אף התברר כי חלק מהחתימות 
זויפו. בסופו של דבר, הודיע בא גד כי הוא מעביר את התמיכה 
אבות"  ו"מורשת  חלומו  את  מימש   99 בבחירות  למפד"ל. 
התמודדה שווה בין שווים, אך סיימה אם הכי מעט קולות. מאז, 
כמעט בכל מערכת מודיע הרב בא-גד כי הנה הוא חוזר, אך לא 

מעבר. 
ברקע  רבות  עמד  שפוזרה,  בכנסת  שנחתם  אוסלו  הסכם 
והיה הבסיס להקמת מפלגת "תלם אמונה",  מערכת הבחירות 
היחידה  הסיבה  מש"ס.  שפרש  עזרן  יוסף  הרב  בראשות 
שהמפלגה נכנסת לרשימה זו, היא סיסמת הבחירות – "יש לך 
שזה  לך  ויסבירו  עליך  שירקו  תיתן  אל  ו"ספרדי  בכנסת"  רב 
גשם", אלא שרבים העדיפו לראות את רבניהם בישיבות ובבתי 

הכנסת והרב לא הצליח להיבחר. 
בכנסת  הבחירות  להפתעת  שהפכה  מי  הגמלאים,  מפלגת 
ה-17 כשהצליחה להכניס 7 מנדטים, התמודדה ב-96 כמפלגת 
ישראל העדיפו להאמין למפלגות אחרות, כך  גיל, אך קשישי 
גם לא בבחירות שלאחר מכן. דווקא הצבעת מחאה של צעירים, 
למרות  לכנסת.  הכניסה את הקשישים  ה-17,  לכנסת  בבחירות 
ההצלחה, הח"כים הגמלאים הוכיחו, שאולי הם קשישים, אך 
הם לא שכחו לריב, והמפלגה סיפקה דרמות על בסיס יומיומי 

ולבסוף נמוגה לה לתהום הנשייה. 
קידום  למען  מפלגה  עשרה,  החמש  לכנסת  לבחירות  הגענו 
נשים בשם "פנינה רוזנבלום" מתמודדת. הבעיה, מי שעומדת 

קריירת  את  פיתחה  נקראה,  היא  שמה  ועל  המפלגה  בראש 
העסקים שלה לאחר שנים ארוכת בהן החפיצה את עצמה למען 
קידום מכירות מוצרים, אכן "קידום נשים". למרבה ההפתעה, 
החסימה.  אחוז  את  לעבור  כדי  קולות  מספר  חסרו  למפלגה 
רוזנבלום עצמה מימשה את חלומה בכנסת הבאה, כשנבחרה 
מנדטים.  ל-38  זוכה  עצמה  כשהמפלגה  בליכוד,   39 למקום 
להיבחר  כדי  הנגבי  התפטר  הכנסת,  פיזור  על  ההכרזה  לאחר 

בקדימה, וכך שימשה רוזנבלום כח"כית מן המניין. 
המפלגה.  הימורים,  בית  לא  קזינו?  על  אומרים  אתם  ומה 
להקים  היטב,  ניחשתם  נכון,  ומצעה?  כזו,  מפלגה  הייתה  כן, 
קזינו בישראל. הוגה הרעיון הוא איש העסקים עזרא טיסונה, 
וכי  ישראל,  של  הכלכלה  בעיות  את  יפתור  קזינו  כי  שהבטיח 
הכספים הרבים שתרוויח המדינה מניהול בתי ההימורים ילכו 
ישראל  תושבי  למכורים.  גמילה  למכוני  ואף  רווחה  לחינוך, 

אמרו "לא מדבשך ולא מעוקצך" והצביעו למפלגות אחרות.
מפלגה נוספת שתופסת לה מקום של יוקרה ברשימתנו, היא 
נלחמה  לא  המפלגה  ב-2003,  שהתמודדה  "להבה"  מפלגת 
בהתבוללות, אלא ב"עריצות הבנקים", ואף יצרה סיסמא קליטה 
– "למחות בבחירות או להיזרק לרחובות", אך ללא הועיל, גם 
לא במערכות הבחירות הבאות, זאת למרות ששמה שונה ל"כוח 
הכסף – למיגור שלטון הבנקים". באותן בחירות הייתה מפלגת 
"חירות" הראשונה להשתמש ב"או אנחנו או הם", מה שיהפוך 
ברוך  נצפה  מתשדיריה  באחד  המחנ"צ.  לסיסמת  שנים  כעבור 
אני בכנסת", הבטחה  ליוסי שריד, "בעוד שבוע  מרזל מבטיח 

שלא קוימה עד היום. 
מערכת הבחירות לכנסת ה-16 הביאה גם את מפלגת "לידר", 
לא  ח.פ.(  לעברית  בתרגום  )מנהיג,  המבטיח  שמה  שלמרות 
הבחירות.  מערכות  בכל  החסימה  אחוז  את  לעבור  הצליחה 
בראשות המפלגה עומד אלכסנדר רדקו, סוחר דגים מאשדוד, 
במרכז  עמד  אף  רדקו  עולים.  כמפלגת  המפלגה  את  שהקים 
ולדימיר  סערה, כשגייס לקמפיין הבחירות את הלאומן הרוסי 
בהתבטאויות  ידוע  היהודי  מוצאו  שלמרות  ז'ירינובסקי, 

אנטישמיות. 
לחשיפה  שזכתה  האחרת",  "ישראל  מפלגת  גם  והייתה 
תקשורתית גבוהה, הבטיחה לייצג את המילואימניקים, להילחם 
וגם את אחוז החסימה,  במשתמטים, לעלות את שכר המורים 
כל כך היו בטוחים בעצמם. אלא שאז פרסם ידיעות אחרונות 
נול, שירת שבוע אחד בלבד  תחקיר, כי מנהיג המפלגה, בועז 
לפוליטיקאים  קולם  את  לתת  העדיפו  והמצביעים  במילואים 

שקרנים מדופלמים, ששקריהם מתגלים רק לאחר הבחירות. 
"עלה  מפלגת  היא  מערכת,  באותה  שקמה  נוספת  מפלגה 
זכתה  המפלגה  לחוקי.  הקנאביס  סם  הפיכת  למען  ירוק", 
לתמיכה רבה בקרב הצעירים, אך לא הצליחה לעבור את אחוז 
אי-הצלחתה,  למרות  הבחירות.  ממערכות  אחת  בכל  החסימה 
התאחדו  מחבריה  וחלק  והתפלגו  התקוטטו  המפלגה  חברי 
בוגרי  עם  שואה  "ניצולי  למפלגת  שואה,  ניצולי  מפלגת  עם 
ירוק". בדיחה, שגם לאחר שימוש בסם לא הייתה מעזה  עלה 

להיכתב. 

עולים וישראלים

היה  תחילה  שבשגרה,  לדבר  הפכו  הן  גם  עולים  מפלגות 
נראה שמדובר בעניין הכרחי, מה שלא מסביר מדוע בבחירות 
לכנסת ה-17 קמה לה מפלגת "לב", המייצגת עולים ממדינות 
את  מביאה  בעולים  תמיכה  כיצד  ברור,  מה שלא  אסיה.  מרכז 
הסעיף הבא למצע המפלגה  - "שמירת יחסי קרבה עם ארצות 
הברית, רוסיה וחבר המדינות". מפלגת עולים נוספת היא "עתיד 
אחד", בראשה עמד אברהם נגוסה, שמשמש כיום כח"כ לאחר 
שעבר לליכוד, לאחר כישלון מפלגתו. בבחירות שלאחר מכן, 
שינתה המפלגה כיוון והפכה למפלגה המיועדת להילחם בנזקי 
האינטרנט אצל ילדים ובמערכת הבחירות האחרונה אף שינתה 

את שמה ל"מגנים על ילדינו". 
הוביל  ב-2006  במיוחד  לזמין  שהפך  הסלולרי  הטלפון 
ישראל  להקמת מפלגת "ברית עולם", מפלגה שדגלה במעבר 
לדמוקרטיה ישירה על ידי כך שאזרחי ישראל יצביעו על דברים 
חשובים באמצעות הטלפון. המפלגה אף חרטה על דגלה את 
המלחמה בשחיתות, מה שהופיע אף במצעה של מפלגת לח"ם, 
לוחמי חברה מאוחדים. לו המפלגות הללו היו עוברות את אחוז 
החסימה, יתכן ונתניהו היה חושב פעמיים כשקיבל את הסיגרים 

ממילצ'ן. 
"הישראלים",  מפלגת  את  הביאו  ה-18  לכנסת  הבחירות 
ובשינוי שיטת הממשל. המפלגה אף  לישראל  שדגלה בחוקה 
הצהירה, כי עם השלמת יעדיה, תתפרק, חבל רק שהישראלים 
לא בחרו לתת לה צ'אנס. בבחירות שלאחר מכן הפכה המפלגה 
פופולרי.  רוסי  טלוויזיה  שדר  של  בראשותו  עולים,  למפלגת 
תום  לפני  דקות   10 האחרון,  ברגע  הוגשה  המפלגה  רשימת 
בשמאל  גורמים  ידי  על  הוקמה  הנראה  וככל  החוקי,  המועד 

במטרה למשוך בוחרים מליברמן. 
מהישראלים לצבר, זו שמה של מפלגת הצעירים של ישראל, 
כח"כ  לימים  שישמש  מי  טופורובסקי,  בועז  ידי  על  שהוקמה 
בו  400 צברים טרחו להביע  כ-  יש עתיד, על אף שרק  מטעם 
תמיכה. מכאן נעבר ל"לזוז", מפלגה שמנהיגיה סירבו להגדיר 
את עצמם ימנים או שמאלנים והסכימו להיכנס לכל קואליציה. 
והיה גם את מפלגת "אור", שבניגוד לשמה הפיצה הרבה חושך 
להילחם בחרדים. המפלגה שמונהגת בראשותו של  והבטיחה 
ירון ידען, חוזר בשאלה מגלומן שמנסה להוכיח בכל דרך את 
טעויות הגמרא, כשלה בכל מערכות הבחירות בהן התמודדה.  

מימון מלא לתואר ראשון, מעבר לשכר שבועי ושלל עצות 
כלכלה  מפלגת  של  מהמצע  חלק  היו  אלו  הכלכלה,  לשיפור 
שהתמודדה בבחירות לכנסת ה-19 וה-20, אך מה שהקפיץ אותה 
לכותרות היה תשדיר בחירות פרובוקטיבי במיוחד, שנפסל על 
גולדשטיין,  בני  הצהיר  הכישלון,  למרות  הבחירות.  ועדת  ידי 
ממייסדי המפלגה, כי ירוץ לנשיאות. "אחים אנחנו", זה שמה 
של מפלגת הכול כלול; ייצוג עולי אתיופיה, עולי הודו ונכים. 

אומנם גיוון רב של מטרות, אך מיעוט מצביעים. 
היא  ה-19  לכנסת  בבחירות  שהתמודדה  נוספת  מפלגה 

פנינה רוזנבלום. צילום: עמוס בן גרשום, באדיבות לעמ
נוער נוער נוער
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מפלגת "הפיראטים", שלמרות שמה אינה דוגלת בשוד ים, אלא 
בחופש הפלגה והעתקה, אינטרנט מהיר וחינם כזכות בסיסית 
והוקמה  לשנים  התפצלה  המפלגה  מאוד  מהר  חברתי.  וצדק 
תפסו  ה-20  לכנסת  הבחירות  הישראלית".  "הפירטית  מפלגת 
את מנהיג המפלגה כשהוא מתגורר ועובד בניו יורק, וזה הצהיר 

כי הוא לא מתכוון להגיע לישראל להצביע. 

המפלגה החרדית שלא הכרתם

המחאה  לאחר  שהתקיימה  ה-19,  לכנסת  הבחירות  מערכת 
ייסד  אותה  חברתי",  "צדק  מפלגת  את  הביאה  החברתית, 
לכנסת.  סוף  סוף  להתמודד  גידאמק,  ארקדי  המיליארדר 
סקרים  כי  טען  ב-2007,  כבר  המפלגה  את  שהקים  גידאמק 
חוזים לה חמישה מנדטים, אך לבסוף המפלגה לא התמודדה 
למרות המצע החברתי  פרש.  וגידאמק  ה-18  לכנסת  בבחירות 
של המפלגה, היא לא עברה את אחוז החסימה ומרבית המוחים 
בחרו לתמוך במפלגת יש עתיד, שייצגה את ריקי כהן מחדרה, 

שמרוויחה 20 אלף ₪ בחודש ויוצאת לחו"ל רק פעם בשנה.  
מפלגה נוספת שניסתה לרכוב על הגל החברתי, מפלגת "ארץ 
חדשה – החזית להפלת שלטון ההון". מנהיג המפלגה "חשף" 
דולרים  מחביא  נתניהו  כי  טען  היתר  ובין  סרטונים,  בסדרת 
מקצועי,  לצבא  צה"ל  הפיכת  כלל  המפלגה  מצע  בגרביים. 
וכליאת אדם שיקרא קריאות  חג הקרבן המוסלמי ליום חופש 

גזעניות. 
זוכרים את מפלגת "ברית עולם", לא תתפלאו כשבבחירות 
"אנחנו  )הזמנית(".  העם  ל"נבחרת  הפכה  היא  ה-20  לכנסת 
ניבחר, נשנה את שיטת הממשל, נתפטר ונביא מומחים שייצגו 
נוספת  מפלגה  מצעה.\  את  המפלגה  מנהיג  הסביר  העם",  את 
לפי  "הדמוקראטורה".  הממשל,  שיטת  שינוי  על  שהכריזה 
מצע המפלגה ישראל תחולק לאזורי בחירה ישירים ועל ראש 
הממשלה יוטלו הגבלות, לפיהם במידה ויסטה ממצע מפלגתו 
ההימורים  בהפיכת  המפלגה  דגלה  בנוסף,  להתפטר.  יאלץ 

לחוקיים. 
והייתה מפלגה שדרשה מנציגיה להוכיח שאינם עושים זאת 
בשביל הכבוד, ואסרה עליהם להתראיין במידה ויבחרו. מדובר 
במפלגת פרח, שהוקמה על ידי חרדים מבית שמש, ומצעה היה 
"לעזור בכל דרך אפשרית לכל אזרח במדינת ישראל, ברוח צו 
קרקעות  חלוקת  במצע,  עוד  כמוך'".  לרעך  'ואהבת  האלוקים 
חינם לאזרחים, ביטול גיוס חובה ובחירת מחנכים ומחנכות לא 
לפי תעודות, אלא לפי "לב נפלא שיכול ורוצה לחנך את ילדי 

ישראל".
מפלגה אחת, שאולי יש להצטער שלא נבחרה לכנסת, היא 
עם  המזוהים  ברסלב  חסידי  נח", של  נ  חברים  "כולנו  מפלגת 
הרב ישראל אודסר. "המטרה העיקרית היא להביא דעת לכנסת, 
דעת המושפעת מהנחל נובע מקור חכמה רבי נחמן מברסלב", 
הבחירות  מערכות  בשתי  שהתמודדה  המפלגה  במצע  נכתב 
האחרונות. "מפני גודל המשימות והקשיים הפרלמנטריים, אנו 
נזהרים מלהציג את המצע בתור הבטחות לציבור - השפעת דעת 
רבי נחמן בכנסת תחזק את עם ישראל, ותביא אותו להישגים 
גדולים בכל התחומים". לסיום הבטיחו, "להביא לעם ישראל 
ולתוך הכנסת הרבה הרבה שמחה". נותר רק להתפלל שיבחרו 
בבחירות הבאות, כך שבמקום מריבות אין סופיות בין הח"כים, 

נוכל לראות את הח"כים הנחנחים מקפיצים את המליאה.

לא רק בישראל:
 10 המפלגות ההזויות

פולין: מפלגת "אוהבי הבירה" 
סוג  פולין  עברה  המועצות,  ברית  התמוטטות  עם   1991
שהוביל  מה  וודקה,  לשתיית  רבים  שגרר  חריף  משבר  של 
סאטיריקן בשם ג'נוסז להקים את המפלגה, על מנת לעודד 
ופחות  יותר  קל  אלכוהולי  משקה  לצורך  לעבור  אנשים 
נהיה  לא  "אנחנו  המפלגה,  סלוגן  הפך  מאוד  מהר  מסוכן. 
לפופולרי  יותר"  מצחיקים  נהיה  בטוח  אבל  יותר,  טובים 
במיוחד, והמפלגה קיבלה 16 מושבים בפרלמנט. בסופו של 
דבר המפלגה התפצלה למפלגת "הבירה הגדולה" ולמפלגת 
"הבירה הקטנה" ונמוגה לה לחיים עצמם, שם היא קיימת עד 

היום כארגון אזרחי רציני.

אוסטרליה: מפלגת "רציני עד מוות"
באוסטרליה,  ה-80  שנות  בסוף  שהתמודדה  המפלגה, 
פלישה  של  באפשרות  להילחם  יצירתי  פתרון  הציעה 
ארגנטינאית לחופי אוסטרליה – הצבת פינגווינים רצחניים 
בחופים. למרבה הצער, רגע לפני הבחירות התברר כי מדובר 

במתיחה.

קנדה: מפלגת הקרנפים
המפלגה הסאטירית מתמודדת בבחירות מ-1963 ומטרתה 
מחאה סאטירית. מנהיג המפלגה הוא קרנף בשם קורנליוס 
המפלגה,  לדברי  בקוויבק.  חיות  בגן  שהתגורר  הראשון, 
לקרנפים  שבדומה  משום  למפלגה,  ראוי  שם  הוא  קרנף 
פוליטיקאים "הם בעלי עור עבה, נעים לאט, אינם חכמים, 
הגדלות  שעירות  קרניים  להם  ויש  סכנה  בעת  מהר  נעים 
הבטחה,  שום  לקיים  "לא  המפלגה,  במצע  ראשם".  במרכז 
לבטל את כוח המשיכה, לספח את ארה"ב לקנדה, להפוך את 
המטבע הקנדי לגומי לעיסה, למגר את הפשע על ידי ביטול 

כל החוקים", ועוד שלל הבטחות הזויות. 

איסלנד: המפלגה הטובה ביותר
בבחירות שנערכו בשנת 2010 לראשות עיריית רייקיאויק, 
בירת איסלנד, הקים יון גנאר, מוזיקאי וקומיקאי במקצועו, 
סאטירית.  מחאה  בתור  ביותר",  "הטובה  המפלגה  את 
במצע המפלגה נכתב: "למעשה, אין לנו תכנית, אבל אנחנו 
"לנהוג  המפלגה,  הבטיחה  עוד  אחת".  לנו  שיש  חושבים 
בשחיתות בשקיפות מלאה", והציעה שלל רעיונות, בריכות 
שחיה ומגיבות בחינם, להביא דוב קוטב לגן החיות המקומי, 
ביטול כל החובות ועוד. למרבה ההפתעה יון נדרש להקים 
קואליציה עירונית, הצליח במשימה והעיר מתנהלת באופן 

רציני למדי. 

ספרד: מפלגת הקארמה
מפלגת הקארמה הוקמה בספרד בתחילת שנות האלפיים, 
והמוטו שלה היה  "קארמה: ההצבעה חסרת תועלת בדיוק 
כמוך". מנהיגי המפלגה לא היססו להצהיר, כי ישחיתו את 

עצמם ככל האפשר, במידה וייבחרו. 

שבדיה: מפלגת "דונלד דאק"
התמודדה  דיסני,  של  הברווז  של  שמו  על  המפלגה 
בשבדיה בעשור הקודם, והציעה לבוחריה אלכוהול חופשי 
לא  כדי שהנהגים  הסיבה:  וגבוהות.  רחבות  ומדרכות  חינם 

יוכלו לחנות על המדרכות.  

הולנד: מפלגת העתיד
שיותר  כמה  לערוך  שקוראת  לחלוטין,  סאטירית  מפלגה 
למרות  המסיבות".  "שר  התפקיד  ביצירת  ודוגלת  מסיבות 
המפלגה  כה  עד  ההולנדים,  הצעירים  לנפש  שמדבר  המצע 

לא עברה את אחוז החסימה. 

ניו זילנד: המפלגה הרצינית
לסגנון  לשוב  קראה  ליצן,  ראש  היה  שסמלה  המפלגה, 
בדגי שוקולד  והחלפתו  לביטול הכסף  הביניים,  מימי  חיים 
או חול, להתיר את ההצבעה רק לקטינים, להרוס את בנייני 
הפרלמנט, להגביל את מהירות האור, לחייב מזג אוויר טוב, 

לבחור קיפוד לפרלמנט ועוד. 

בריטניה: מפלגת השמלה המהודרת 
הביניים  ימי  של  השמלות  החזרת  את  שדרשה  המפלגה, 
הבריטי,  באי  בחירות  מערכות  בחמש  התמודדה  לאופנה, 
כדי  יותר  קטן  גופן  בגודל  להשתמש  היתר  בין  ודרשה 
להפחית את סטטיסטיקת האבטלה באופן אוטומטי ולבנות 

בתי ספר חדשים באמצעות כיתות מתנפחות מהפכניות. 

הונגריה: מפלגת הכלב
בבחירות  התמודדה  זנבות  השתי  בעל  הכלב  מפלגת 
נצח,  חיי  למען  לפעול  והבטיחה  בודפסט  עיריית  לראשות 
שלום עולמי, יום עבודה אחד בשבוע, שתי שקיעות בצבעים 
שונים ובירה בחינם. המפלגה הציגה את מנהיגה, כלב בעל 2 
זנבות, והבטיחה, הוא כל כך חמוד, בטוח שהוא לא מתכוון 
ופעלה  ברצינות,  עצמה  את  לקחה  לא  המפלגה  לגנוב". 
בעיקר לרסס גרפיטי ולפזר שלטים ברחבי העיר, לרוע המזל, 

תושבי בודפסט גם לא לקחו אותם ברצינות, חבל. 

ומה אתם אומרים על קזינו? 
לא בית הימורים, המפלגה. כן, 

הייתה מפלגה כזו, ומצעה? נכון, 
ניחשתם היטב, להקים קזינו 

בישראל. הוגה הרעיון הוא איש 
העסקים עזרא טיסונה, שהבטיח 

כי קזינו יפתור את בעיות 
הכלכלה של ישראל

מטוס השלום. צילום: פרידן משה, באדיבות לעמ
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Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

 ISO ותקני GMP מוצרי החברה עוברים בדיקות איכות קפדניות ומקיפות תחת תקן של

מהמחמירים באירופה. המוצרים מיוצרים במפעל ברישיון משרד הבריאות שמספרו: 4/939

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207809

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס
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  בדרכו הייחודית ומלאת ההומור, מקרב הגאון רבי מיכאל לסרי אלפי יהודים לאביהם שבשמיים
לקראת פורים הוא מספר ל'כל ישראל' על הדרך המיוחדת שבחר, הנושאים המרכזיים העומדים על 

הפרק וחשיבות השמחה בחיים  יצחק דוד קוריץ

משמח

הלבבות
בדורנו  השיעורים  ומגידי  המשפיעים  הם  מאוד  רבים 
הזוכים בדרשותיהם להחדיר אמונה ובטחון בליבותיהם של 
בולטים  ביניהם  ולתורתו.  ה'  לדבר  הצמאים  יהודים  המוני 
אותם דרשנים מזכי הרבים העושים זאת מתוך הומור ושמחה, 
בדבריהם משלבים הם כל העת מילתא דבדיחותא, בכך הם 
ראשם  השקועים  רבים  יהודים  של  לבם  את  לפתוח  זוכים 
ורובם בהבלי העולם הזה, לעבודת ה' מתוך שמחה וטוב לבב.

עם  מאלפת  לשיחה  זכינו  הבעל"ט  הפורים  ימי  לקראת 
כלילות  ימים  העושה  בדור,  הגדולים  הרבים  ממזכי  אחד 
מיכאל  רבי  הגאון  האגדי,  הלבבות  משמח  הקודש,  בעבודת 
הרצאה  שבין  קצרה  ובהפוגה  הרבים  עיסוקיו  שבתוך  לסרי, 
ציבור  ולשמחת  לתועלת  מזמנו  לנו  לפנות  הואיל  לחברתה, 
הקוראים. בדבריו הוא שוזר במומחיות דברי חיזוק על מעלת 
משעשעים,  הומור  בקטעי  משולבים  והשמחה,  האמונה 

ובעיקר... הרבה מוסר השכל לכל יהודי באשר הוא...
מתוך  בלבבות  ואמונה  מוסר  להחדיר  זוכה  הרב  כבוד   -
חיוך ושמחה פורצת גבולות... האם זה תמיד משתלב יחד? 

והאם זה היה נהוג תמיד בקהילות ישראל?

על  "המושג שמחה   – לסרי  הרב  לנו  – מסביר  כך"  "אכן 
בני  'מאמינים  ישראל  לעם  דווקא  שייך  מכך,  המשתמע  כל 
שמחה  ומטרה.  תכלית  בלי  שמחה  שאין  מכיוון  מאמינים', 
בלי מטרה היא שמחת שוטים, כמו אותו שוטה שנלקח ברכב 
סגור לשם ביצוע גזר דינו בעמוד התליה בכיכר העיר... ובדרך 
ראו אותו שמח ומאושר. לשאלת סובביו הוא הסביר כי יש לו 
אויר טוב מהחלון הפתוח... זוהי שמחה רגעית וללא תכלית".

ברכבו  שדהר  שיכור  מאותו  דוגמא  הרב  לנו  מוסיף  כאן 
שעמד  תנועה  שוטר  ידי  על  מיד  ונתפס  מופרזת  במהירות 
בדרכו, הנהג שלף מכיסו שטר של מאה דולרים והציע לשוטר 
בתמורה לכך שישחרר אותו לנפשו. השטר פעל את פעולתו 
פעם  נתפס  הוא  דקות  שתי  לאחר  בדרכו.  המשיך  והשיכור 
נוספת ושוב שלף מאה דולר שהועיל גם הפעם... כך חזר הדבר 
על עצמו מספר פעמים, עד שבפעם השמינית פרץ הנהג בבכי 
ושאל את השוטר התורן: "מה קרה שמשטרת ישראל בחרה 
'להתלבש' דווקא עלי היום"... השוטר פרץ בצחוק ואמר לו: 
"תן לי עוד מאה דולר ואראה לך איך יוצאים מהכיכר"... אותו 
שיכור שהסתובב סביב עצמו באותו כיכר ללא מטרה ותועלת 

הינו דוגמא מוחשית לאותם אלו החיים להנאתם ללא מחשבה 
על העתיד...

 – בחיוך  הרב  לנו  אומר   – רבים"  אנשים  רואה  "אתה 
"העובדים יומם ולילה כדי שיהיה להם מה לאכול, וכשאתה 
הדבר  כי  לך  יסבירו  הם  אוכלים,  הם  מה  לשם  אותם  שואל 
נחוץ כדי שיהיה להם כח לעבוד... וחוזר חלילה... מה נותר 
כדי  עמל  הוא  חייו  כל  הזה...  בעולם  עמלו  מכל  כזה  לאדם 
לאכול, אוכל בשביל לישון, ישן בשביל לעבוד, ושוב עובד 
בשביל לאכול... ובסוף ימיו בבית האבות הוא... חוטף מכות 
כשהוא לא רוצה לאכול בזמן"... אגב, מספר לנו הרב בהלצה, 
כי לאחרונה פרסם אחד מבתי האבות כי אצלם השירות הוא 
ממש "סוף הדרך"... לאור מה ששמענו לאחרונה על התנהגות 

אנשי הצוות במקומות מסוימים זה נשמע פחות מצחיק...
וללא  תכלית  ללא  חייו  את  החי  אדם  אצל  הכול  "זה 
שמחה אמיתית על היותו יהודי הזוכה לעבוד את בוראו, אך 
חייו  כל  קדושה,  יהודי העמל בתורה מתוך שמחה של  אצל 
אצל  זאת  רואים  שאנו  וכפי  לגמרי,  שונה  בצורה  מתנהלים 

גדולי ישראל ותלמידיהם הלומדים מדרכיהם.
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משמח

"רמז נאה ניתן למצוא במלה 'שמח' 'שם-מח', אדם שמוחו הלבבות
שקוע בדברים האמיתיים – הריהו תמיד בשמחה".

- הרב בדרשותיו מדבר רבות על עניינים חשובים העומדים 
על הפרק, איזה נושא אהוב עליכם ביותר, אותו אתם רואים 

בעדיפות עליונה?
"המדובר ביותר" – פותח הרב בדבריו – "הוא כידוע נושא 
מיסודות  הוא  זה  דבר  אכן  כי  ישראל,  בבתי  בית"  ה"שלום 
הבית היהודי. על זה" – הוא אומר לנו – "בעיקרון, אין צורך 
בכלל לדבר בדיחות, די בזה אם תעביר לבן אדם הקלטה על 
מה שמתרחש בביתו במהלך היום יום – הוא לא יפסיק לצחוק 
מעצמו. כמו אותו אדם שהגיע ליועץ זוגי בטענה 'קשה ביותר' 
ארוחה  כל  בסיום  הכלים  את  להדיח  אותו  מכריחה  זוגתו  כי 
והדבר מקשה על חייו. היועץ שלבו 'נקרע לגזרים' מדאגותיו 
של אותו אדם, שלף לו במקום עצה גאונית, להשתמש בכלים 
לזמן  הועיל  לא  הדבר  אך  לעצתו,  שמע  האיש  פעמיים...  חד 
רב... לאחר מספר ימים חזר הבעל הנואש אל אותו יועץ וטען 
בהיסטריה כי שטיפת כלים חד פעמיים היא מלאכה קשה הרבה 

יותר...
"אדם נוסף שהגיע לרב ביקש לסדר לו גט בדחיפות. לשאלת 
הרב הוא הסביר כי זה מספר שנים שזוגתו זורקת עליו צלחות 
שאל  עכשיו?  רק  נזכרת  ומדוע  ארוחה...  כל  במהלך  וכוסות 
לקלוע...  הראשונה  בפעם  הצליחה  היא  היום  רק  הרב.  אותו 

הוא השיב.
משפחה  אצל  התארח  יהודי  ענין,  באותו  לעניין  "ומעניין 
מסוימת שגם שם ה'שלום בית' לא היה זוהר במיוחד. במהלך 
כעסו  ברוב  הבעל  את  לראות  האורח  נדהם  הצהרים  ארוחת 
זורק מהחלון צלחות... הרבנית אף היא לא טמנה ידה בצלחת 
והעיפה מהחלון הפתוח מזלגות וכפות... בשלב זה תפס האורח 
את השולחן ולתדהמת הזוג ה'מאושר'... זרק אותו מהחלון אל 
החצר. 'מה אתה מתערב?' צעק עליו בעל הבית. 'ראיתי אתכם 
זורקים צלחות ומזלגות וכו', הבנתי כי היום החלטתם לאכול 

למטה... ולשם כך זקוקים אנו אף לשולחן'... ענה האורח.
בתחילת  שהזכרנו  כמו  אלו,  מדברים  למסקנה  לנו  "היוצא 
הדברים כי אדם שיעביר לעצמו את סדר יומו – יראה עד כמה 
הדברים מצחיקים מחד ומאידך מקשים על חייו, אך אם הוא 
וישתדל להתמקד בחצי הכוס המלאה  יחשוב על תכלית חייו 
ולשמוח על כך שזכה להינשא, להקים בית בישראל ואף לגדל 

בנים ובנו עוסקים בתורה ובמצוות, הכול יראה אחרת".
- מדוע בחרתם דווקא בדרך זו של מוסר משולב בבדיחות 

והומור?

"בדורנו" – מסביר כבוד הרב – "מלאכה קשה היא ביותר 
לפתוח את הלב לאנשים ללא צחוק ומילתא דבדיחותא, ובפרט 
כשהדברים  אך  שנשבו,  תינוקות  תועים,  באחים  כשמדובר 
נפתח  וכשהפה  נפתח הפה מצחוק...   – שזורים בדברי הומור 

גם הלב נפתח"... 
תורה  בתלמודי  מלמדים  גם  כי  הרב  מוסיף  זו  בהזדמנות 
ה'  לעבודת  ישראל  ילדי  חינוך   – קודש  במלאכת  העוסקים 
ולתורתו, כדאי מאוד שיעשו זאת מתוך שמחה יתרה וסיפורים 
בקרוב  כי  הרב  מגלה  וכאן  הילד.  לב  את  המושכים  מרתקים 
וגם ספר  ידו ספרים חשובים גם בנושא שלום בית,  ייצאו על 
בקטעי  משולב  השכל  מוסר  הרבה  עם  ישראל  לילדי  מרתק 
גדולי  בהמלצת  לילדים  במיוחד  המותאם  וסאטירה,  הומור 

ישראל.
- האם זכיתם גם לשמח ולהעלות חיוך על שפתותיהם של 

גדולי ישראל?
"בוודאי", אומר לנו הרב לסרי, "בכל הזדמנות שיש לי אני 
משתדל לשמח את גדולי הדור, ומדובר בגדולים וצדיקים מכל 
גווני הקשת, רבנים, אדמו"רים", ועל כך הוא מוסיף לנו הרב 
גם הרב הגאון  זכה לשמח באירוע שבו השתתף  כי לאחרונה 
רבי יצחק יוסף שליט"א שהתמוגג מנחת ושמחה וחיזק את ידיו 

להמשך עבודת קודש מופלאה זו.
רבי  הצדיק  המקובל  אצל  גם  הייתה  מעניינת  "אנקדוטה 
אלעזר אבוחצירה זצ"ל, גם שם זכיתי לשמח ולהעלות חיוך על 
שפתותיו"... – מספר הרב – "ואז גם הצדיק ביקש לספר סיפור 
באחת  הכנסת  בבית  זה  היה  מוסר השכל.  הרבה  עם  משעשע 
העיירות בה התגוררו יהודים כפריים תמימים. כשרצו להתחיל 
בתפילה התברר להם כי ישנם רק תשעה יהודים, העשירי היה 
צריך  כי  פסק  הרב  אביו.  ליד  שעמד  מצוות  לגיל  מתחת  ילד 
פנה  מהנוכחים  אחד  מתפללים...  למי  יודע  הילד  אם  לבדוק 
אל הילד בשאלה זו, והילד מיד ענה בהתלהבות 'בוודאי שאני 
יודע... מתפללים לתיבה'... האב התמים נזעק מיד והעיר לו כי 
'מתפללים אל ההיכל... ולא לתיבה' ברגע זה הבינו המתפללים 

כי חסרים להם שניים למניין.
"ועוד סיפור משעשע בהקשר אחר. יהודי תמים עלה ארצה 
עם בנו, הם טיילו להנאתם בין הבתים ונהנו מהיופי של ארץ 
בשלים  תפוחים  ועליו  עץ  האיש  ראה  הדרך  בהמשך  הקודש. 
ועסיסיים, מיד נעצר וקטף מספר תפוחים לו ולבנו. הם התיישבו 
והחל  ואכלו. לפתע הגיע בעל החצר  בירכו בכוונה  להנאתם, 
להוכיח את האיש: 'הלא כתוב בתורה לא תגנוב!' 'ראה', אמר 
גם  ישראל,  ארץ  נשתבחה  כמה  'ראה  בהתרגשות,  לבנו  האב 

מטיילים באוויר הצח, גם אוכלים מפירותיה היפים והמתוקים 
של הארץ וגם זוכים לשמוע דברי תורה ברקע'".

- יהודים רבים מתהלכים כל הזמן בלחץ ובטרדות החיים, 
כל אחד בקשייו ודאגותיו. כבוד הרב יעניק איזה 'טיפ' משמח 

לבבות, ובפרט לקראת ימי הפורים הבעל"ט...
יומם  בלחץ  נמצאים  רבים  "אכן   – הרב  אומר   – "ראשית" 
אוהבים  גם  הם  ולכן  להירגע,  איך  עצות  ומחפשים  ולילה, 
לזכור  היא  לזה  והעצה  הומור,  עם  משולבות  דרשות  לשמוע 
'ונהפוך הוא' – הרי בזמן מגילת אסתר היה להם את כל הסיבות 
להיות בלחץ לאחר שעמדו בפני סכנת 'להשמיד להרוג ולאבד 
התהפך  הכול  הוא'...  'ונהפוך  ובסוף...  היהודים'...  כל  את 
לטובה. גם היום, כל יהודי צריך לצפות לישועת ה' כהרף עין 

ולקוות כי הכ'ל בעזרת ה' יתהפך לטובה.
ולהגיד  משמחה  לרקוד  צריך  בבוקר  שמתעורר  יהודי  "כל 
בחיוך...  הרב  אומר   – לך"  תאר  בהתלהבות.  אני"  "מודה 
"שאותו אדם היה מתעורר בבוקר ומגלה כי הוא תאילנדי או 

סודני, כמה הוא צריך להודות לה' ולשמוח שזה לא כך".
יהודי  אותו  על  מצמררת  עובדה  כאן  לציין  הראוי  "ומן 
עוד  עם  הגזים  לתאי  בדרך  זה  היה  האיומה,  השואה  בזמן 
יהודים רבים, ודווקא בזמן קשה זה כשכולם התהלכו שפופים 
ומדוכאים, פתח אותו יהודי בריקוד סוער וסחף אחריו יהודים 
נוספים. חבריו פנו אליו בשאלה המתבקשת, איך הוא מסוגל 
לרקוד ולשמוח בזמן כזה, ואז הסביר להם אותו יהודי כי הוא 
רוקד משמחה דווקא על עצם היותו מהעם הנרדף ולא חלילה 
מהרוצחים, שמחה על היותו בן לעם הנבחר ולא מאותם חיות 
חשוב  השואה,  ענין  את  הזכרנו  כבר  ואם  ואכזריות.  שפלות 
לציין כי יהודים רבים הצליחו לשרוד את שנות האימה דווקא 
את  כך  ולשם  אחרים  ולשמח  לשמוח  שהשתדלו  זה  בזכות 
אצל  מחודשת  תקוה  הפיח  רבות  שפעמים  בהומור  השתמשו 

אותם אומללים.
לשמחה  זוכים  החיים  ותכלית  במטרת  הכרה  ידי  על  "רק 
לאמונה  זוכים  השמחה  ידי  "ועל   – הרב  מסכם   – אמיתית" 
ה'בית  בעל  הקדוש  הרבי  בשם  שמובא  וכפי  חלילה...  וחוזר 
אהרן' מקרלין זיע"א, כי חובת השמחה אינה מופיעה כמצוה 
להגיע  ניתן  אליהם  הגבוהות  לדרגות  אך  מצוות,  בתרי"ג 
באמצעות השמחה – בכך היא יותר משאר המצוות. וכבר אמרו 
לצאת  זוכים  השמחה  ידי  על  תצאון',   – בשמחה  'כי  צדיקים 

מכל הצרות וזוכים לישועות ונחמות".
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משתאות היי
עשר  באקראי  ישראל'  'כל  כתב  בחר  הבעל"ט,  הפורים  חג  לרגל 
חסידויות נבחרות, בהן מתחילים את חגיגות הפורים בשלב מוקדם 
למדי, והן מסתיימות שעות ארוכות אחרי צאת הכוכבים. קבלו את 
כל הפרטים הפיקנטיים והמסקרנים על 'משתה היין' בחסידויות.

כשלוש הנסתר. כל שנה בעת אמירת ה'תורה' של הרבי, רואים החסידים בחוש את העובדה כי זהו המועד היחיד בשנה בו נוהג האדמו"ר לשאת דברים מתורת מסבירים בצאנז, עוד מוסיפים שם, "מדובר בטיש המיוחד של השנה, בשל בצאנז  'גילופין טיש', "משום שאז נוהג האדמו"ר לשתות מעבר ליכולת", 'משתה היין' המרכזי, מתקיים ביום הפורים לאחר השקיעה, אותו מכנים מכן הקהל רוקד ושר שירי שמחה במשך כשעה.בפעם הראשונה, קצרה יותר מהשאר, ה'פורים רב' עולה לשאת דרשה, לאחר משתה היין: האדמו"ר עורך את שולחנו ארבע פעמים במהלך ימי הפורים. המגילה בזמן קצר יותר, במטרה לא להטריח את הציבור.בשנים רגילות בהם הקריאה היא בסיום 'תענית אסתר', האדמו"ר קורא את קריאת המגילה: האדמו"ר משמש כ'בעל קורא', הקריאה עורכת כשעתיים,  אורך  הטיש  בנסתר".  ובין  בנגלה  בין  הרבי  של  הנפלאה  בקיאותו 
נוהגים שעות. אז  פורים,  שושן  בליל  שולחנו,  את  האדמו"ר  עורך  נוספת  בצאנז לומר דברי בדחנות בחרוזים, לשיר שירים עתיקים מהדורות הקודמים, פעם 

אותם 'ישועות טיש', במהלכו מתקיימת מכירת הזכויות לקמחא דפסחא, החסידים הטיש הרביעי והאחרון, מתקיים ב'שושן פורים' ביום, אותו מכנים בצאנז ולעסוק בענייני 'גאולת ישראל'. לסכומים  מתחייבים  לכך  ובתמורה  מהאדמו"ר,  ישועות  מגידי פורים רב: בצאנז אין 'פורים רב' קבוע, בכל שנה בוחרים בחסידות דמות יתרמו למגבית קמחא דפסחא. גם הוא אורך כשלוש שעות.'רוכשים'  כוללים,  ראשי  בו  שימשו  השנים  במהלך  לתפקיד,  אחרת  לבחורי עד דלא ידע: האדמו"ר נוהג כאמור לשתות מעבר לכוחותיו, כמדי שנה, שיעורים שונים מישיבות צאנז, וכדומה.תורנית  המיוחדות  ה'תקנות'  את  מחדש  לפרסם  האדמו"ר  הורה  לרגיל", הישיבות דצאנז, התקנות הונהגו לפני כשישים שנים, על ידי אדמו"רי בית השבוע  מעבר  לשתות  ש"לא  הישיבות  לבחורי  האדמו"ר  קורא  בהן  היות צאנז,  משכרה",  גדול  "הפסדה  בלשונו,  וציין  לתקנות  הוסיף  ועלולים בשל השתייה המרובה לפספס תפילה, או ח"ו לנהוג שלא בכבוד האדמו"ר 
בחברים ובמבוגרים.

חצר הקודש צאנז:
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משתאות היי
אורכת  קריאת המגילה  קורא',  כ'בעל  קריאת המגילה: האדמו"ר משמש 

כשעה ורבע, האדמו"ר קורא את המגילה בהשתפכות נפש מיוחדת, בפסוקים 

בהם מדובר על הצלת עם ישראל בימים ההם, פורץ האדמו"ר בבכי, "מעמד 

מרגש במיוחד", מכנים את זה בויז'ניץ.

משתה היין: האדמו"ר עורך את שולחנו בליל פורים וביום הפורים פעם 

עם  האדמו"ר  לפני  החסידים  אלפי  עוברים  המרכזי  היין'  ב'משתה  נוספת, 

בנים  לחשוכי  בישועה  בפרט  לישועות,  כמסוגל  נודע  המעמד  קוויטלא'ך, 

ובשידוכים, בויז'ניץ מסתובבים סיפורים רבים אודות יהודים רבים שנושעו 

באותו מעמד.

כבר  האדמו"ר  מורה  שנה  בכל  שפיל',  ה'פורים  מתקיים  הטיש  בסיום 

לאחר חג הסוכות באיזה סיפור תתמקד ההצגה, ומייעד לכך כל שנה אברכים 

ואנשים שונים שזוכים בזכות כך להיוושע בהבטחות נדירות מפי האדמו"ר, 

אותן הוא מבטיח להם בסיום ההצגה.

ויז'ניץ,  חסידי  וחשובי  מזקני  ויינר,  הערש  ניסן  רבי  הרה"ג  רב:  פורים 

משמש בתפקיד מימי האדמו"ר האמרי חיים מויז'ניץ זצוק"ל.

עד דלא ידע: החסידים מספרים בפליאה כי האדמו"ר נוהג לשתות כמות 

וכלל,  כלל  עליו  מורגשת  לא  השתייה  כי  מציינים  אולם  יין,  של  גדולה 

האדמו"ר מפזז לאורך הטיש ברוממות מיוחדת. 

זקני  ידי  על  במיוחד  שהוכנה  מיוחדת  סיגריה  לעשן  נוהג  האדמו"ר 

החסידים, בסילודין ובשרפי קודש, זו הפעם היחידה בשנה בה נוהג האדמו"ר 
לעשן.

האדמו"ר הורה לבחורי החסידות שלא לשתות לשכרה, בנוסף, אסר על 

לגרום  לא  כדי  החסידים,  בבתי  כספים  ולהתרים  לאסוף  הישיבות  בחורי 

חלילה למכשול בשמירת עיניים.

חצר הקודש ויז'ניץ:

לשליח קריאת המגילה: האדמו"ר קורא את המגילה במשך כשעה ומחצה, לפני  אותו  הם  ממנים  האם  הקהל  את  לשאול  האדמו"ר  נוהג  בראשו ציבור, והקהל עונה 'הן'. האדמו"ר נוהג להמחיש בידיו את הנקרא, כך למשל הקריאה  מהנהן  הרבי  ְלַהִּניָחם",  ֵאין-ׁשֶֹוה,  "ְוַלֶּמֶלְך  למילים  מגיע  בקרית משתה היין: הרבי עורך את שולחנו פעמיים בימי הפורים. טיש ה'משתה בהטעמה למילים. בבוקר הקריאה אורכת כארבעים דקות.כשהרבי  הגדול  הכנסת  בבית  מנחה  תפילת  לאחר  מתקיים  המרכזי  הטיש, שמסתיים עם עלות השחר. מסביב לשולחנו של האדמו"ר אין כסאות פרמישלאן בבני ברק, למעט הסעודה, הרבי נוהג לעמוד על רגליו לאורך כל היין' 
בני ה'מוקפי חומה' שסיימו את וספסלים.  גם  יותר מצטרפים לטיש  פורים בשלב מאוחר  בשושן  בשנית  שולחנו  את  עורך  האדמו"ר  בעירם.  המגילה  עולה על השולחן ונושא דברי בדחנות, ואף משתתף ב'פורים שפיל' בסיום פורים רב: הרב אברהם יעקב נויפלד, שמשמש במשך השנה כבעל קורא, קרעטשניף. לאחר מכן הקהל נוטל את ידיו לסעודה בראשות האדמו"ר.אחרי מנחה, אז קורא האדמו"ר את המגילה ללא ברכה ובישיבה, כמנהג בית קריאת 

מיוחדת, הטיש. יין  מחבית  הרגלו,  מכפי  יותר  שותה  האדמו"ר  ידע:  דלא  עד 

לזקוקים אותה קונה מדי שנה הרב בערל הרשלר, מחשובי החסידים, האדמו"ר מוזג  ובפרט  גם לבחורי הישיבה,  ומתגלגלים ברחוב כאבן שאין לה הופכין, האדמו"ר מתנגד למראות מסוג זה לזיווג הגון. האדמו"ר התבטא בעבר רבות אודות בחורים ששותים בהגזמה לקהל מהחבית שמונחת על שולחנו, 
אבל כן אומר לשתות יותר מהרגיל.

חצר הקודש פרמישלאן:
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אצל  'לחיים'  לאמירת  הפורים  ביום  שנה  מידי  עוברים  חסידים  ומעגל מידי שנה, לא כולם מספיקים לעבור ולקבל מידי האדמו"ר כוסית לחיים. כשעוברים ל'לחיים' בקרלין, מחלק האדמו"ר 'ברנדי 777'. אך בשל הלחץ האדמו"ר, בבית מדרשו הגדול בגבעת זאב, שם נקראת המגילה בי"ד באדר.  אלפי  הפוגה,  ללא  היום,  שעות  בכל  מנגנת  התזמורת  קרלין  בחסידות 

'הטיש' הריקודים של קהל החסידים לא פוסק אפילו רגע אחד במהלך החג. במוצאי  במהלך  המדרש.  בית  בהיכל  שולחנו  את  האדמו"ר  פניו לאמירת מתקיימת ההצגה המסורתית שנמשכת זמן רב.פורים עורך  על  'לחיים', ואלו התבקשו למסור לאדמו"ר את מכשירי הסמארטפון שברשותם. באחת השנים הפתיע האדמו"ר את החסידים העוברים 

חצר הקודש קרלין סטולין:

קריאת המגילה: הקריאה אורכת כשעה ומחצה, האדמו"ר משמש כ'בעל 

שמחה  שירי  שר  הקהל  הקריאה,  בסוף  הנס  לסיפורי  כשמגיעים  קורא'. 

לסירוגין, עד שהרבי מסמן בידו.

משתה היין: האדמו"ר עורך את שולחנו שלוש פעמים. בפעם הראשונה, 

בליל פורים, שעתיים לאחר קריאת המגילה, הקהל מגיע להיכל בית המדרש 

בשכונת מאה שערים בירושלים. הפורים רב אומר את הדרשה ולאחר מכן 

לחלק  נוהג  האדמו"ר  הריקודים  במהלך  שמחה,  בשירי  פוצחת  התזמורת 

לאברכים סיגריות ולבחורים כוסות יין.

לפני  שאירע  מעשה  על  ישראל',  ל'כל  מספרים  יצחק  אברהם  בתולדות 

זה  והיה  ואיפר בתוך כוס  מספר שנים, האדמו"ר עישן סיגר במהלך הטיש 

לתעלומה בעיני החסידים. כשסיים, קרא האדמו"ר לבחור מבוגר שהיה זקוק 

בחופה',  הזה  האפר  את  'שים  לו  והורה  הכוס  לו  נתן  הגוון,  זיווג  לישועת 

באותה שנה נישא אותו בחור לבחירת ליבו.

ביום הפורים לאחר תפילת שחרית בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות, 

האדמו"ר שולח משלוחי מנות לקהל, באמצעות שליח כנהוג. שעה לאחר מכן 

מתקיים הטיש השני במספר, 'משתה היין' שמתקיים בביתו של האדמו"ר, 

לשם נוהרים החסידים, האדמו"ר מחלק בביתו כוסות יין לבחורים שצריכים 

זיווג, לאחר מכן הקהל נוטל את ידיו לסעודה.

אחרי תפילת מנחה, האדמו"ר נכנס להיכל הטישים בבית המדרש הגדול 

הטיש  זהו  ובמחולות,  בתופים  בשירה  פוצחת  והתזמורת  החסידות,  של 

השלישי שנועל את אירועי הפורים. במהלך הטיש ה'פורים רב' נושא דברי 

הטיש  כך  ובשל  הלילה,  בחצות  ערבית  להתפלל  נוהג  האדמו"ר  בדחנות. 

מסתיים כל שנה דקות לפני חצות, בשל קפידת האדמו"ר.

פורים רב: הרב אהרן דיאמנט משמש בתפקיד מזה קרוב לשני עשורים, 

חזר לתפקיד  אולם  למנות מישהו אחר במקומו,  ביקש שנה אחת  במהלכם 

לבקשת האדמו"ר. "תלמיד חכם מלא וגדוש, פה מפיק מרגליות", מספרים 

בתולדות אברהם יצחק.

"הרבי שותה  יין,  גדולה של  נוהג לשתות כמות  ידע: האדמו"ר  דלא  עד 

האדמו"ר  החסידים.  אומרים  במאומה",  עליו  לא משפיע  זה  אבל  יין  המון 

מעודד את החסידים להרבות אף הם בשתייה, אולם התבטא בעבר כי אילו 

יש ספק הכי קטן לחס וחלילה שייפגע בן אדם בשל השתייה המרובה, הרי 

שמדובר במצווה הבאה בעבירה ויש להחמנע מכך.

חצר הקודש תולדות אברהם יצחק:

דרשה, משתה היין: הרבי אורך את שולחנו פעמיים במהלך ימי הפורים, בפורים הרבי מתחיל שיר שמחה והקהל מפזז דקות ארוכות."ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני-ָהָמן ָּתלּו" וכו', אורכת כשעה ומחצה. כשהאדמו"ר מסיים את הפסוק בו מוזכר תליית המן, קריאת המגילה: האדמו"ר משמש כ'בעל קורא' בעצמו, קריאת המגילה  נושא  רב  הפורים  המרכזי,  היין'  ה'משתה  מעמד  מקיים  אז  לאחריו הרבי אומר את ה'תורה' בעמידה במשך שעה כמנהג בית נדבורנה. ביום 
הצהריים, הטיש אורך כארבע שעות. בשעות  פורים  בשושן  מתקיים  הנוספת  בפעם  השולחן  עריכת 

דורות.  מדורי  כמקובל  פורים,  בשושן  גם  נקראת  המגילה  נדבורנה,  פורים רב: הרב מנחם מנדל אלבוים, מחשובי קהל חסידי נדבורנה, משמש פורים, במטרה להשתתף בשמחת אחינו מירושלים".זקני החסידים מסבירים "אדמורי נדבורנה תיקנו כי המגילה תיקרא גם בשושן כמנהג 
הוראה בתפקיד שנים רבות, עוד מימי האדמו"ר זצ"ל. ניתנה  לא  לשתות,  שלא  נוהג  בעצמו  האדמו"ר  ידע:  דלא  לשתות עד  שאין  נדבורנה,  בקהילות  מקובל  לרוב  החסידים,  לצעירי  מיוחדת 

מתחת לגיל 40.

חצר הקודש נדבורנא:
כשעתיים,  אורכת  המגילה:  קריאת 

הראשון  הפרק  את  קורא  האדמו"ר 

ר'  הרה"ג  קורא  ההמשך  את  במגילה, 

קהילת  של  רבה  רוזנברג,  פיש  משולם 

'קהל חסידים' בחיפה.

משתה היין: האדמו"ר עורך את שולחנו 

השחר.  עלות  עם  מסתיים  הפורים,  ביום 

דברי  נושא  רב'  ה'פורים  הטיש  במהלך 

ההצגה  מתקיימת  מכן  ולאחר  כיבושין 

בנט,  חיים  ר'  מוביל  אותה  המסורתית 

בעל המנגן של חצר הקודש סערט ויז'ניץ. 

לפני  ניגש  רב'  ה'פורים  פורים  בשושן 

עמו  רוקד  הרבי  התפילה  בסיום  העמוד, 

בתופים ובמחולות,.

לאחר הריקוד המסורתי, יוצא האדמו"ר 

חצר הקודש קרעטשניף:
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את  קורא  הרבי  המגילה:  כשעתיים. קריאת  אורכת  קריאתה  מגיעים המגילה,  הארץ  רחבי  מכל  חסידים  את אלפי  שקורא  האדמו"ר  במחיצת  של להסתופף  הגדול  המדרש  בית  בהיכל  בליל משתה היין: האדמו"ר עורך את שולחנו החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים.המגילה  הראשונה,  בפעם  פעמים.  למקורבים שלוש  קודש,  נאווה  בביתו  תפילת פורים,  לאחר  השנייה  בפעם  ה'לוויתן ולמשפחה.  את  עורך  האדמו"ר  שחרית, 
המרכזי, טיש'. היין'  ה'משתה  טיש  הפורים, עריכת  ביום  מנחה  אחרי  לפי מתחילה  התעוררות,  בניגוני  פוצח  עד ו'שוכן עד' בנוסח של ימים נוראים, לאחר המנהג האדמו"ר קורא את 'נשמת קול חי' האדמו"ר  שמחה  ריקודי  החסידים  רוקדים  מכן 

היא  הסיומת  המוקדמות.  הבוקר  מקיימים שעות  אותו  המסורתי,  שפיל'  "הפורים ה'פורים  מהחסידות,  אברכים  אומרים שפיל נעשה בסימן ביטול גזירות המלכות, קבוצת  הציונים",  של  הנוראות  הגזירות 
החסידים פורים רב: שנים ארוכות שימש בתפקיד בתולדות אהרן. מזקני  רוזנפלד  בנימין  של הרב  המנגנים'  'בעלי  כראש  גם  לשתות האחרונות, אחיינו הרב אהרן רוזנפלד.החסידות. משנחלש, מונה לתפקיד בשנים שמשמש  נוהג  האדמו"ר  ידע:  דלא  הוא עד  כי  בעבר  התבטא  ואף  רב,  צעירי בהידור  אצל  השתייה  בעניין  מתערב  חוסכים החסידים וכי ההחלטה היא בידי ההורים, אינו  לא  אהרן  בתולדות  כללי  בשתייה, והיין נשפך שם כמים.באופן 

חצר הקודש תולדות אהרן: 

נוהג  לא  האדמו"ר  המגילה:  קריאת 

כשעה  אורך  והמעמד  בקריאה  להאריך 

כאשר  בעצמו  קורא  האדמו"ר  ומחצה, 

סמוך אליו עומד הבעל קורא, הרה"ח רבי 

במידת  לאדמו"ר  שמסייע  ויז'ניצר  פנחס 

הפורים,  ביום  המגילה  בקריאת  הצורך. 

הקהל עוצר לפני פרק ה' והאדמו"ר פותח 

ראש  ערב  כל  שיוצא  ה'מארש'  בשירת 

השנה כמנהג ויז'ניץ.

ארבעה  ישנם  בויז'ניץ  היין:  משתה 

הוא  הראשון  הקודש,  במחיצת  מעמדים 

מנגינות  שרים  בו  פורים,  בליל  קצר  טיש 

רבי'  ה'פורים  מכן  לאחר  בעיקר,  שקטות 

כמנהג  לפורים  הקידוש  סדר  את  אומר 

הדרשה  את  אומר  רב'  וה'פורים  ויז'ניץ, 
המסורתית. 

מתקיימת  המרכזית  השולחן  עריכת 

ה'משתה  מעמד  ה"ה  הפורים,  ביום 

עם  החסידים  עוברים  בתחילתו  היין', 

קוויטלא'ך, לאחר מכן מקיימים את מצוות 

היום והמקהלה פוצחת בשירה ובריקודים 

עד לשעות הבוקר. באמצע מתקיימות שתי 

הפסקות קצרות, מנחה וערבית, וההפסקה 

השנייה לנטילת ידיים לסעודת החג.

האדמו"ר,  עורך  אותו  השלישי  הטיש 

מתקיים  במהלכו  החג,  במוצאי  מתקיים 

אברכי  ידי  על  שנערך  ה'פורים-שפיל' 

החסידות, אשר אורך כארבע שעות.

פורים  בשושן  הוא  הרביעי  הטיש 

ה'פורים  מתקיים  אז  הצהריים,  בשעות 

ידי  על  נערך  הוא  הפעם  השני,  שפיל' 

ומסתיים  ויז'ניץ,  של  הישיבות  בחורי 

לאחר שלוש שעות.

ויז'ניצר  מאיר  חיים  הרב  רב:  פורים 

בנוסף  רבות.  שנים  בתפקיד  שמשמש 

ל'פורים רב', יש בויז'ניץ גם 'פורים רבי', 

הוא  ולצר שאף  חיים  הרב  בתפקיד מכהן 

שנים רבות ממלא את התפקיד.

עד דלא ידע: האדמו"ר לא נוהג להרבות 

אומרים  בוויז'ניץ  בשתייה,  אישי  באופן 

על  מורגשת  "השתייה  כי  ישראל'  ל'כל 

לא  אבל  מיוחדת  ברוממות  הוא  הרבי, 

הרבה מעבר לרגיל". הרבי מויז'ניץ הורה 

לבחורי הישיבות לשתות ולקיים את מצוות 

היום, בשנים עברו ביקש מהבחורים "לא 

לחרוג מפרופורציות".

חצר הקודש ויז'ניץ:

כשעתיים,  אורכת  המגילה:  קריאת 

הראשון  הפרק  את  קורא  האדמו"ר 

ר'  הרה"ג  קורא  ההמשך  את  במגילה, 

קהילת  של  רבה  רוזנברג,  פיש  משולם 

'קהל חסידים' בחיפה.

משתה היין: האדמו"ר עורך את שולחנו 

השחר.  עלות  עם  מסתיים  הפורים,  ביום 

דברי  נושא  רב'  ה'פורים  הטיש  במהלך 

ההצגה  מתקיימת  מכן  ולאחר  כיבושין 

בנט,  חיים  ר'  מוביל  אותה  המסורתית 

בעל המנגן של חצר הקודש סערט ויז'ניץ. 

לפני  ניגש  רב'  ה'פורים  פורים  בשושן 

עמו  רוקד  הרבי  התפילה  בסיום  העמוד, 

בתופים ובמחולות,.

לאחר הריקוד המסורתי, יוצא האדמו"ר 

שם  ויז'ניץ,  ברמת  ברוך  מקור  לרחוב 

החסידות,  ילדי  שורות  בשתי  לו  מחכים 

ילדים  שני  נבחרים  שנה  בכל  כאשר 

כ'גבאים' והרבי נשען עליהם, והם מלווים 

אותו לביתו הסמוך. ובזאת ננעלים אירועי 

החג בחסידות.

פורים רב: הרה"ח רבי חיים וייסבלום, 

מכהן  ויז'ניץ,  סערט  חסידי  קהל  מחשובי 

שנים בתפקיד, ובחסידות מספרים כי הוא 

עושה זאת על הצד היותר טוב.

עד דלא ידע: האדמו"ר לא נוהג להרבות 

הרבי  מעשן.  אינו  גם  האדמו"ר  בשתייה, 

ומשכך  כך,  על  להתבטאות  נוהג  לא 

לבחורי  אחרת  או  כזו  הוראה  ניתנה  לא 

החסידות על עניין ה'שתייה'.

חצר הקודש סערט ויז'ניץ:

על המגילה נקראת בטעמי המקרא הייחודיים קורא, זמן הקריאה הוא בסביבות שעתיים, קריאת המגילה: האדמו"ר משמש כבעל  שמבוססים  קרעטשניף  נוסח  נקראים לפי  הם  אולם  העממיים,  במתינות הטעמים  נעשית  הקריאה  שונה,  נתקלים "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים", ובנחת, הרבי מקפיד על חיתוך הדיבור.בנעימה  כאשר  המגילה,  קריאת  לעיתים בעת  נעצר  הרבי  כלשהו,  נקראת יבין את גודל המעמד", אומרים החסידים.וצרתם נוגעת לנאמר. "מי שלא יראה, לא ומסתכל ומחפש יהודים הזקוקים לישועות בתיאור  המגילה  בבוקר,  הפורים  העמוד מהר יותר, הרבי נוהג לשים לפני הקריאה ביום  לפני  ניגש  הרבי  השקל,  התפילה מחצית  לאחר  מיד  התפילה.  קטעי  באמצעות ולכל  מנות  משלוח  האדמו"ר  חיים מחלק  זלמן  ר'  הרה"ח  משמשו  מתנות שליחו,  מחלק  מכן  ולאחר  הומינר, 
שולחנו לאביונים. את  עורך  הרבי  היין:  שעתיים שלוש פעמים במהלך החג. בליל הפורים, משתה  השולחן  לעריכת  האדמו"ר  אורך נכנס  הטיש  המגילה,  קריאת  תום  כשלוש שעות. בתחילתו מסתגר האדמו"ר לאחר 

באופן עם בני משפחתו, האדמו"ר מברך את כל  הנכדים  ועשרות  מהילדים  האדמו"ר אחד  של  חדרו  לדלת  מחוץ  הדלת, אישי.  על  חסידים  עשרות  בית צובאים  לעבר  מחדרו  יוצא  כשהאדמו"ר 
היין' המדרש נפתח הטיש. 'משתה  נערך  הפורים  ומסתיים ביום  בשקיעה  מתחיל  הוא  בקרעטשניף המרכזי,  הלילה,  של  הקטנות  את מכנים את משתה היין כ"קודש קודשים". בשעות  אומר  הרבי  קרעטשניף  בית  אומרים כאשר האדמו"ר עומד על רגליו, "חסידים ה'תורה' בעמידה, אמירת ה'תורה' נאמרת כמנהג  השנה",  כל  הזה  למעמד  רגליו מחכים  על  עומד  "הרבי  ואומר דברי תורה בעיניים בקרעטשניף,  פונה שעות ארוכות  הוא  דבריו  בתוך  כאשר  מענייני עצומות,  משלב  כשהוא  לישועה  לזקוקים 

בית פעם נוספת עורך האדמו"ר את שולחנו דיומא". כמנהג  ערב,  לפנות  פורים  המגילה בשושן  את  קורא  האדמו"ר  השולחן קרעטשניף  עריכת  ומיושב,  ברכה  הלילה, ללא  של  הקטנות  השעות  עד  עם נמשכת  לה  קרוא  אני  למחר  "וגם  בבחינת 
המלך".

חצר הקודש קרעטשניף:
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האדמו"ר מויז'ניץ בארה"ב

דינר לטובת מוסדות דז'יקוב ויז'ניץ

אאאאאאאאאאאאאאאאאא
חתונת בן האדמו"ר מטאהש
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צילומים:
 ,JDN - שלומי טריכטר, אברימי ברגר
יהושע פרוכטר, דוד זר, בעריש פילמר, 
אהרן ברוך ליבוביץ, אלי דויטש, יעקב 

כהן, יעקב לדרמן, דודי בראון

שמחת בית דז'יקוב לימינוב

דינר לטובת מוסודת נייטרא

חנוכת בית המדרש בישיבת 
ישועות משה במודיעין עילית

האדמו"ר מסערט ויזנ'יץ 
בהכנסת ספר תורה בצפת

השבוע בחצרות גדולי ישראל 
בעריכת רפי פרלשטיין

הילולת האדמו"ר מנדבורנה במעמד הכנסת ספר תורה
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מעלת הבגדים

הרב אבנר קוואס

משה רבנו מקבל ציווי מהבורא יתברך למשוח את אהרן 
אחיו להיות כהן גדול ואת בניו לכהנים רגילים. קודם צריך 
להכין להם בגדים מיוחדים לעבודת המקדש ואח"כ למשוח 
אותם בשמן המשחה. כהן גדול לובש שמונה בגדים, וכהן 
"ועשית  בפסוק:  כתוב  וכן  בגדים.  ארבעה  לובש  הדיוט 
בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת". תפקיד הבגדים 
הוא לכבד את הלובשים וגם לפאר אותם בעבודת הקודש. 
בגדים אלו היו מיוחדים במינם ועשו אותם בעבודת אמנות 

מיוחדת כמתואר בפרשה באריכות. 
חז"ל מגלים לנו שבגדים אלו לאחר חורבן הבית הראשון 
הגיעו לידיו של אחשורוש! ובמשתה המפואר שעשה הוא 
לבש אותם והיה שותה יין ואוכל בהם. שנאמר: "...בהראותו 
את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדלותו...". אצלנו 
בפרשה כתוב: "...לכבוד ולתפארת". ובמגילה כתוב: "...

יקר תפארת". מלמד שלבש בגדי כהן גדול. 
פעולה  שיתפו  במשתה  שהיו  שהיהודים  מכל  והחמור 
עד  נלמד  גם  מכאן  הקודש.  ביזוי  לנוכח  והלכו  קמו  ולא 
היכן הגיע רשעותו של אחשורוש שרצה לפגוע ולבייש את 

היהודים. 
"הכהן  הם  ביתם  שבתוך  לדעת  צריכים  ואשה  בעל 
הגדול" ועיני הילדים אליהם נשואות. ההופעה שלהם בבית 

צריכה להיות מכבדת ומכובדת.
אמרו חז"ל "איזהו מכובד-המכבד את הבריות". כלומר 
גם הם מכבדים  אם אני מכבד את הבריות הסובבים אותי 
הוא  בזה  והולמת  מכובדת  בצורה  לובש  כשאדם  אותי. 

מכבד את הבריות ומיד כולם יכבדוהו.
למשל רב גדול שלבוש בלבוש רבני מפואר מיד כשרואים 
אותו כולם יעמדו לכבודו. מלך שעובר מיד כולם מתרגשים 
מעלתו.  רום  על  מעידים  שבגדיו  כיון  כבוד  לו  ונותנים 
הגמרא מספרת שרבי יוחנן קרא לבגדיו – הכבוד שלי כבוד 

אדם לובשו.
פעם ראיתי מדבקה שכתוב בה שורה אחת: "יש לי כבוד 
עצמי - אני מתלבשת בצניעות".  אבא ואימא צריכים לכבד 
כיבוד  לדרוש  אי אפשר  הילדים שלהם.  את הבריות שהם 

הורים כשההורים לא מכבדים את עצמם. 
אנשים חושבים שבבית מותר הכל, זה לא נכון! גם בבית 
יש כללי התנהגות וקודים חברתיים שמהם אסור לזוז. גם 
טענות של: חם לי, קר לי... אינם טענות מוצדקות. הורים 
הם "האורים והתומים" של הבית ומהם בני הבית שואבים 

כח, עוצמה, וחינוך.
צריכים כולנו לזכור שהבגדים נועדו – "לכבוד ותפארת" 

כמו שלמדנו בפרשה, בגדים מכובדים  הם לא ענין של דת 
אלא של איכות חיים.

בתינו  לבני  טובה  אישית  דוגמא  לשדר  כולנו  נשתדל 
בך  אשר  "ישראל  עלינו-  יאמר  הקב"ה  ואז  ולסביבתנו, 

אתפאר".

ריבוי פגישות
להיכרות  יביא  פגישות  שריבוי  בטעות  חושבים  הרבה 
יוצר  יותר, אך אין הדבר כן. אדרבה, ריבוי פגישות  טובה 
טעויות רבות כשרוצים כבר להגיע להחלטה. לפנינו מספר 

סיבות שבגללן אין צורך להרבות בפגישות:
פרדוקס  הם  ורגש  רגש. שכל  מול  ראשונה: שכל  סיבה 
נפגשים  שאנו  ככל  נחלש.  השני  גובר  כשהאחד  וניגוד, 
יותר, הרגש מתעורר והשכל נרדם. רגש הוא סוג של שוחד 
ְיַעֵּור  ַהּׁשַֹחד  "ִּכי  שמעוור את עיני השכל. כמאמר הפסוק: 
את  הרואה   – חכם  'איזהו  חז"ל:  ואמרו  ֲחָכִמים...",  ֵעיֵני 
לא  מהרגש  משוחד  להיות  לעצמו  שמאפשר  מי  הנולד'. 
רואה את הנולד, ובכך הוא הופך להיות לא חכם, ואז הוא 

קונה 'חתול בשק'! 
בחור יצא עם בחורה כשנתיים ואימא שלו כל יום בכתה 
לה  שיש  לב  שם  לא  אתה  בני,  משה,  לו:  ואמרה  מחדש 
בעיה? מה הבעיה, אמא?  שאל משה. ענתה לו אמו: אתה 
לא רואה שהיד שלה זזה לבד והראש מסתובב בפתאומיות 

הצידה...? 
והוא השיב: נכון, אבל פחות או יותר היא הולכת ישר... 
למה הוא לא רואה את מה שאנחנו רואים? איך הוא איבד 
ִמֵּכיָון שהשכל שלו שבוי בידי הרגש.  את חוש הביקורת? 
הרגש הציף לו את השכל, וכשהוא כבר התפקח הוא היה 
אחרי החתונה. לכן, במשך הפגישות עלינו להפעיל בעיקר 
להתרגש  ולא  רגועים  להיות  עצמן  ובפגישות  השכל,  את 

יותר מדי. 
סבר  ועם  בפגישות  קשוחים  להיות  שצריך  הכוונה  אין 
שלומך?  מה  נשמע?  מה   – קר  בטון  ולשאול  רציני  פנים 
מצד  אלא  ָהַּכָוָנה,  זו  לא  מתה?...  את  איך  חיה?  את  איך 
היד  עם  להיות  שני  ומצד  ונחמד,  נינוח  להיות  צריך  אחד 

על הדופק. 
כשבחור אומר לי: אני לא מתרגש כשאני נפגש איתה... 
אני עונה לו: מצוין! כך תהיה יותר אובייקטיבי וניטראלי 
זיווג  לזכור,  נא  נכונות.  יותר  החלטות  לקבל  תוכל  וכך 
וחתונה אינם זוג גרביים שמחליפים כל יום. קשר הנישואין 
להולדת  ולאבלות,  ולרע, לשמחות  לטוב  לכל החיים  הוא 

 120 ואחרי  ביחד...  מזדקנים  וגם  וחיתונם,  גידולם  ילדים 
שנה נקברים אחד ליד השני... 

שוב...   נפגשים  עדן  בגן  שגם  בספרים  כתוב  ועוד,  זאת 
וישאל: אבל מה עם הרגש? התשובה לכך:  יבוא השואל 
הוא יגיע! רגש אפשר לפתח כלפי כל דבר, כל שכן כלפי 

אשה שאיתה אני רוצה לבנות את הבית.
בפגישות, יש להפעיל את חוש הביקורת

גיל ההתבגרות חלק ז
נמשיך ללמוד היום כיצד ניתן לזהות שהבחור או הבחורה 

עוברים משבר גיל ההתבגרות. 
קודם לכן נציין שלא כל משפט כמו: "לא רוצה" או "לא 
מתחשק לי" או "תפסיקו להתערב לי בחיים" – מורה על 
מרידה, כיוון שגם אנחנו המבוגרים פעמים רבות אומרים 

משפטים דומים.
ולחץ שמוביל  סער  באופן אחר:  הנעורים מתבטא  מרד 
אותם מקצה לקצה. מצד אחד הוא לא ילד ומצד שני הוא 

לא בוגר, יש לו את החסרונות של שני הצדדים. 
הבחור עובר מעולם הילדות הלא מחייב לעולם הבגרות 
המחייב. דברים שונים שאתמול לא דיברו אליו, היום הוא 

כן מבין את משמעותם. 
אותם  מכניס  הבגרות  לעולם  הילדות  מעולם  המעבר 

לתזזית שמתבטאת בהתנהגות קיצונית.

הרי לפנינו מספר דוגמאות:
רוחני.  מאד  הוא  ולמחרת  מאד  חומרי  הוא  אחד  יום   
כלומר- הוא מסוגל לקנות את הבגדים הכי יקרים, לובש רק 
מותגים, מסתפר כמעט כל שבוע, בושם הכי עדכני, משקיע 
בהופעה מטופטפת, אוכל רק במסעדות מפוארות, לא מוכן 

להתפשר על שום הנאה מהנאות העולם הזה...
קרועים,  בגדים  לובש  הוא  שבועות  מספר  לאחר  והנה 
אוכל לחם יבש, מכריז ומודיע לכולם שכל העולם הזה הבל 
נעלי  נועל  הבגדים,  של  הגרדרובה  כל  את  זרק  הבלים... 

קבצן... הרי לפנינו שינוי קיצוני מאד בהתנהגות.
יכול  הוא  כלומר-  שונא.  למחרת  אוהב  הוא  אחד  יום 
לדבר כל היום שהוא אוהב את העולם, אוהב את החיות, 
אפילו את הנמלים, אוהב את המשפחה, החברים והשכנים.

אחרי שבועיים הוא מדבר עם עצמו- שונא את העולם, 
שונא את המשפחה, שונא את הג'וקים והחיות, שונא ושונא 

ושונא... 
כולנו מכירים התנהגויות כאלו בגיל ההתבגרות.

אבא ואימא צריכים לכבד את הבריות שהם הילדים שלהם. אי אפשר לדרוש כיבוד הורים 
כשההורים לא מכבדים את עצמם.

"
"
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מה תפקיד התחפושת? להסתיר או לגלות? 
עצמו  את  מסתיר  הוא  מסכה  ששם  אדם 
אבל מגלה את המסכה, אז מה הוא בעצם 
רוצה להיות? כולנו שמים מסכות, גם גינוני 
נימוס הם מסכה. אנו חייבים לעטות מסכה 
הסביבה.  עם  בריא  בקשר  להיות  מנת  על 
ישנם קודים חברתיים, לא לכל אחד שישאל 
אותנו ברחוב: נו, מה שלום הבעל והילדים? 
נתחיל לספר על הבעיות בזוגיות והקשיים 
בחינוך הילדים. סביר להניח שנענה בחיוך 
רחב 'ב"ה כולם בסדר', גם אם ליבנו דואג 
בקרבנו על מוישל'ה שלא קולט כלום עם 

הראש כרוב שלו, המינוס בבנק ומה לא?! 
והיה  ספר  בבתי  דרמה  מלמדת  כשהייתי 
קרובות  לעיתים  הצגה,  לעשות  צריך 
את  לשחק  רצו  השובבות  הילדות  דווקא 
"הדמות הטובה", והילדות הטובות רצו את 
"הדמות הרעה", כל אחת רצתה לגלם את 
אבל  החוצה  להוציא  מעיזה  לא  שהיא  מה 
קיים בתוכה. גם הילד הבעייתי רוצה בתוכו 
מחובר  תמיד  לא  הטוב  והילד  טוב,  להיות 
מהמקום האמיתי שלו שבוחר להיות ככה, 
התפקיד  את  משחק  הוא  קרובות  לעיתים 
את  לרצות  מקום  מתוך  ממנו,  שמצפים 

הסביבה.
עלינו  משתלטת  לא  המסכה  עוד  כל 
החיצוני  הדימוי  בין  הרמוני  מיזוג  ויש 
עם  לתקשר  מצליח  האדם  הפנימי,  לאני 
הסביבה - אך בד בבד שומר על מידה רבה 

של מודעות עצמית וחופש פנימי. 
המיקוד  את  המצורף  בכתב  לראות  ניתן 

של הכותבת בצורת האות, האות מעוצבת 
רבה  חשיבות  נותנת  הכותבת  בקפדנות, 
יגידו  למה  החשיבות  החיצונית,  לצורה 
זמן  המון  מבזבזת  והיא  עליה  השתלטה 
של  שלה,  החיצוני  המראה  על  ואנרגיה 
הילד  את  לתפוס  הילדים,  של  הבית, 
מלוכלך באמצע הרחוב יכול להוביל אותה 
ברבים!  קלונה  יתפרסם  שמא  לחרדות 
לדור  יכולה  נפש,  אצילת  נסיכה  אני,  איך 

בכפיפה אחת עם יצור מלוכלך שכזה?
על  מעוצבת,  כתיבה  לרמת  להגיע  כדי 
בעקביות  ולהתמיד  להתאמן  היה  האדם 
מבחינה  העיצובית.  השלימות  לקבלת  עד 
עצמית  משמעת  דריכות,  דרושה  טכנית 
צורת  על  לחזור  וסבלנות  רצון  כוח  חזקה, 
ועכשיו  התהליך,  להטמעת  עד  האותיות 
של  פיסה  לכל  שברך"  "מי  לעשות  אפשר 

ספונטאניות וחופש פנימי.
מבחינה פסיכולוגית אדם שמרגיש כי כתב 
היד שלו לא מספיק טוב והוא צריך למצוא 
כתב מעניין יותר מספר לנו בדיוק מה הוא 
מרגיש, הוא כמו שהוא זה לא מספיק טוב, 
האדם  יותר,  מעניין  מישהו  להמציא  צריך 
מסיכה  לעצמו  בוחר  מיוחד  כתב  ממציא 

ודבק בה.
את  להסוות  יכול  הוא  המסכה  באמצעות 
החולשות שלו, לחזק את התכונות החזקות 

ולהציג עצמו דרכן. 
זה הזמן להוריד מסיכות ולגלות את עצמי, 

כי אני יש רק אחד!

סודות

מסכות? לא רק בפורים!

שלי דוד, גרפולוגית מוסמכת, מאבחנת ציורים, ייעוץ אישי ותעסוקתי, קורסים, סדנאות ושיעורים פרטיים. | 0528157703 

מובילים
בזמינות

 מובילים
בטכנולוגיה

מתחשבים 
במחיר

בשנה הבאה גם אתה תוכל ליהנות מתפוח בדבש. 
הצטרף לאלפי המטופלים במרפאת השיניים הוותיקה “מורשת איתן”. 

טובי הרופאים יטפלו בכם במסירות, רגישות, אחריות והתחשבות.
שנה טובה ומתוקה:(

רח’ אונקלוס 9 ב”ב.1700-700-417

להיות כמו כולם...

 שתלים ממוחשבים בשיטת  ABGuidedservice ללא כאבים.
 צילום פנורמי וצילום CT ללא תשלום.

 יישור שיניים וכל הטיפולים על ידי צוות רופאים בעלי שם.

במורשת איתן תוכלו להיות רגועים שאתם בידיים הטובות 
ביותר עם המיכשור המתקדם ביותר והכל במקום אחד!

רח' אונקלוס 9 בני ברק

03-6194925
1700-700-417

וקבלו הצעה שלא תוכלו לסרב לה

חייגו עכשיו:

במורשת איתן, המרפאה הוותיקה והמוכרת 
בבני ברק, תהנו ממיטב רופאי השיניים 

והמכשור המתקדם ביותר, כתרים דיגיטלים 
בסריקה ממוחשבת כולל בחירת צבע.

R.
E.

L.
E.
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שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן

שיבוץ 
מושלם

 כתרים דיגיטלים 
 בסריקה ממוחשבת?
 במורשת איתן
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קומיקס בהמשכים
ילדי כל ישראל

וקו
סוד

מבוך

ָּכל ָהִרּׁשּוִמים ֶׁשִּלי 
ׁשּוב ִיְתַּבְלְּבלּו ִלי...

רֹוּבֹוט - ָחָכם ְּכָכל ֶׁשִּיְהֶיה, 
ַהֵּׂשֶכל ֶׁשּלֹו א ִיְׁשֶוה ְלעֹוָלם 

ַלּמַֹח ָהֱאנֹוִׁשי, ְיִציר ַּכָּפיו 
ֶׁשל ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם...

ִׂשים ֵלב, ַסָּבאַסְּבֶרס ַיִּקיִרי. 
ַאף ַּפַעם ַאל ִּתֵּתן ֵאמּון 

ְּברֹוּבֹוט ֶׁשָאָדם ָיַצר. 

ָּכאן ִנְמָצא ַהִּפְתרֹון ְלַתֲעלּוַמת 
ַהִּפיצּוִצים! ַאָּתה ָנַתָּת 

ְלָקָטְנִצ‘יק ְלַסֵּדר ֶאת ַהַּנֶּיֶרת 
ֶׁשל ַהִּנּסּוִּיים ֶׁשְּל, ַסָּבא?

ֵּכן, ֶזה ָהָיה ַרֲעיֹון 
ָחָדׁש ּוֻמְצָלח ְמאֹד!

ַאָּתה ִמְתַּכֵּון ֶׁשֵּמַהּיֹום ֲאִני 
ָאמּור ְלַסֵּדר ְלַבד ֶאת 

ָהִרּׁשּוִמים ֶׁשִּלי? ְּבִלי ְלַבֵּקׁש 
ׁשּום ֶעְזָרה ִמּׁשּום רֹוּבֹוט?

 ִאם ַאָּתה רֹוֶצה ֶׁשַהִּנּסּוִּיים ֶׁשְּל
ַיְצִליחּו ְוא ִיְתּפֹוְצצּו ְלֻכָּלנּו ַּבָּפִנים...

סֹוף

 א ָּכל ָּכ
ֻמְצָלח... 

ָמה??? ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשָּקָטְנִצ‘יק ִּבְלֵּבל
 ִלי ֶאת ָּכל ָהְרִׁשימֹות ֶׁשל ַהֳחָמִרים 
ְלִנּסּוֵיי ַהַּמְעָּבָדה ֶׁשִּלי, ְוָלֵכן ֵאְרעּו 

ָּכל ַהִּפיצּוִצים ַהִּמְסּתֹוִרִּיים   
ַהָּללּו? ֲאָבל הּוא רֹוּבֹוט ָנבֹון!   

ַּתְצלּוִמים ְמֻעִּלים ִמּתֹו ּגֹוב 
ָהֲאָריֹות. ִמי ָהָיה ַמֲאִמין?!

ָקָטְנִצ‘יק ֶׁשִּלי! הּוא ִנְׁשַאר 
ָׁשם ְּבתֹו ּגֹוב ָהֲאָריֹות 

ַהֶּזה... ֲאִני ִמְתַּגְעֵּגַע ֵאָליו!

ָׁשַכְחָּת, ַסָּבאַסְּבֶרס? 
ָקָטְנִצ'יק ָּתִמיד ְמֻתְכָנת 

ַלְחזֹר ַהַּבְיָתה! עֹוד יֹום יֹוַמִים 
ֶּבַטח ִנְרֶאה אֹותֹו ָּכאן!

ַאָּתה צֹוֵדק, ֲאָבל... ִמי 
ְיַסֵּדר ֶאת ָּכל ָהְרִׁשימֹות 

ֶׁשל ַהִּנּסּוִּיים ֶׁשִּלי ַעְכָׁשו? 

ֵמָאז ֶׁשָּנַתִּתי ָלרֹוּבֹוט ֶאת 
ַּתְפִקיד ְמַסֵּדר ַהִּמְסָמִכים 

ֶׁשִּלי – ַהַּמְעָּבָדה ֶׁשִּלי ְמֻסֶּדֶרת 
ְלמֹוֵפת. ַעְכָׁשו הּוא ֶנֱעַלם...

 תעלומה
 מספר
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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

35 4

89

1

6

2

7
נתחיל בציור העוף

נוסיף צלחת קווי חיוך 
מחקו קו }אחד{..........נצייר את האפונה וסיימנונסיים עם ציור הצלחתונסיים עם הנקניקים

נצייר לשון ונקניקיותנוסיף פרטים קטניםנסיים עם העצם, נצייר פה והקציצהנצייר את העצם, נוסיף עיניים ואף

בשרי

אל תחששו מביקורת!
ביקורת תפתח לכם דלתות חדשות, אנשים שיכולים 

להראות לכם דרך שונה להסתכל על הציור ולהראות לכם 
טעויות שלא שמתם לב אליהם.

ביקורת יכולה מאוד לעזור לכם גם לצייר כשאתם מנוסים יותר.



44  י"ב באדר תשע"ז 10/3/17

נשאר במשפחה הניה גולדברג

הערב, דברה אתי שדכנית אחת מתוסכלת. היא פנתה להורים 
רציניים  מאד  נשמעו  הם  שידוך.  להם  והציעה  בחור  של 
ואמר  פעמים  מספר  חזר  האבא  בתחילה  לברר.  והבטיחו 
המשפחה.  את  מכירים  קצת  גם  והם  להם  נראה  שהשידוך 

ופתאום, בלא כל סיבה נראית לעין, הקשר נפסק.
וכאן היא הוסיפה לי: 

אנשים משאירים אותי ללא תשובות.
אומרים: "אחזור עוד יומיים", לא חוזרים. אם אני מתקשרת, 
לא מרימים, אם השארתי הודעה עם הילדים, הם טוענים אחר 

כך שהילדים לא העבירו.
כי  מעוניינים,  שהם  לי  שברור  באנשים  מדובר  ולפעמים 

בהמשך הם פתאום מחדשים את הקשר.
מי שעומד להתנהל כך, אני שואלת עליו, למה בכלל הוא פנה 
אלי? הוא הרי אינו משלם על עשרות הטלפונים והזמן היקר 
אשתדל  שיפנה.   – רציני  הוא  אם  בשבילו?  מוציאה  שאני 

בשבילו בשמחה. אם לא – לא.
ובכן, שדכנית יקרה, רציתי לומר לך, שיש סיבות רבות למה 

אנשים לא חוזרים או גוררים רגלים.
נעים  ולא  האם הם בדילמה אמיתית לגבי השידוך שהצעת, 
מתאמצת?  כך  כל  שאת  חשים  הם  כי  זאת,  לך  לומר  להם 
במקום זה הם מבררים יותר לעומק וכשיש להם תשובה, הם 
חוזרים. לך נדמה שהם משכו את הזמן, אך הם יודעים שהם 

בררו עם עצמם בתום לב לפי הנתונים שהתקבלו.
האם הם לא מצליחים לקבל מענים מספקים, ובינתיים הם פנו 

לשידוך אחר שגם הוא ירד ואז הם חזרו אליך?
באיטיות  דבר  כל  שעושים  אנשים  של  כזה  סוג  הם  האם 
ומבחינתם, אמנם, עבר חודש אבל עובדה שהם חזרו? אגב, 
אמרה  המהירים.  של  הפיוזים  את  מעלים  לפעמים  האיטיים 
לי אשה אחת, אני מקדישה כשעה ביום לטלפונים וזה לוקח 
לי שבוע לפחות עד שאני מגיעה למידע איכותי, אז מה היא 

רוצה, שאגש לשידוך בלי מידע?
בחורה אחת, הציעו לה שידוך, שהוצע לצד השני 3 חודשים 
לפני כן. הם אמרו שלוקח להם תמיד 3 חודשים לברר, ושבוע 
לחלוטין(.  אמיתי  )הסיפור  פגישה  אחרי  תשובה  לענות 
היא  כי  לה,  מתאים  אנשים  של  כזה  סוג  אם  אותה  שאלתי 
להתנהל  עליה  יקשה  לא  והאם  נמרצים.  יותר  הרבה  והוריה 
עם השווער והשוויגר האלה, ואולי גם עם בעלה בקצב כזה? 

לרווחתה, השידוך הזה בסופו של דבר לא יצא אל הפועל.
כל  אולי  כי  לחזור  צורך  שאין  לב  בתום  חושבים  הם  האם 
להמשיך  עניין  שאין  בעצמך  תביני  את  חזרו,  לא  שהם  זמן 
לתחום  שייך  נותנת,  שאת  הזה  שהשרות  גם  מה  בלעדיהם, 
שאת  לחסד  ומאידך,  למלא,  שעליך  חובתך  שבין,  האפור 

עושה, אז למה למהר?
ענייני  שבכל  רגילים  הם  כי  לך,  ממתינים  פשוט  הם  האם 
השידוכים השדכנית היא זו שחוזרת, ולכן אינם חוזרים ואת 
מצד שני ממתינה להם לשווא?  הדבר הנכון ביותר במקרה 

זה, להרים טלפון ולא לחכות שהם יעשו זאת.
ואולי באמת הם אנשים שמילה שלהם היא לא מילה? שהם 
מבטיחים אבל לא חוזרים? ובכן, ברור שאנשים כאלה, לא 
מתוסכלת,  את  ואם  להם.  ולעזור  להמשיך  חשק  מעוררים 

עדיף לרדת מהם עכשיו עוד לפני שהעניינים נהיים רציניים.
שרוצה  שמי  ברור  אפשריות.  סיבות  מספר  כאן  העליתי 
להשתדך בצורה אמיתית ורצינית, צריך להבין שככל שהוא 
יהיה יותר עקבי בתשובותיו, הוא יתן יותר חשק לעזור לו וזה 

יפעל דבר ראשון לטובתו.

ממתינה למענה

 

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

טעים במטבח

אין פורים ללא אוזני המן.  "חוות דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית, מציעה לשדרג את מתכון הפרג השגרתי ומציגה מתכון לאוזני המן 
אפויות במילוי עלי זעתר, תרד, גבינות ותבלינים

חומרים להכנת הבצק: 
1 כוס קמח

3 כפות אבקת סוכר
70 גרם חמאה קרה )אפשר גם מרגרינה(

3 כפות שמנת חמוצה )לגרסת פרווה אפשר 
להחליף את השמנת בביצה(.

מעט מים לפי הצורך

להכין מלית:
מלית חמאת בוטנים עם קונפיטורה - מערבבים 

בקערה 2 כפות חמאת בוטנים ו-3 כפות 
קונפיטורה בכל טעם שאוהבים. ניתן לגוון, 

ובמקום קונפיטורה לשלב עם החמאת בוטנים 
ממרח שוקולד.

אופן ההכנה:
 בעזרת הידיים או במעבד מזון מעבדים את 

חומרי הבצק לבצק אחיד.
 על משטח מעט מקומח מהדקים את הבצק 

לכדור חלק.

 עוטפים בניילון נצמד ומכניסים למקרר לשעה.

לאחר הקירור מרדדים לעובי של 0.5 ס"מ 
וחורצים עיגולים.

 בכל עיגול מניחים את המלית וסוגרים עם מעט 

מים את המאפה.
 מומלץ לקרר מעט שוב לפני האפייה.

 אופים בחום של 170 מעלות כ - 10 דקות, או 

עד שהבצק מזהיב מעט.
 לאחר קירור המאפה - מפזרים אבקת סוכר 

לקישוט.

מצרכים למילוי:
150 גרם עלי זעתר טריים )או 50 גרם עלי זעתר יבשים(

800 גרם עלי תרד טריים
2 בצלים 

5 כפות שמן זית
מיץ מחצי לימון 

1/2 כפית פלפל שחור
1/2 כפית מלח

1 כפית פלפל ורוד
2 כפיות סומק טחון 

200 גרם גבינת פטה

מצרכים לבצק:
1 ק"ג קמח לבן

3 כוסות מים
1/2 1 כוסות שמן זית

1 כפית מלח
1 כפית סוכר

1 כפית שמרים יבשים

אופן הכנת המילוי: 
 קוצצים את עלי הזעתר )דק( ועלי התרד )גס(, ושמים בקערה. 

 קוצצים את הבצל ועם מעט שמן מזהיבים אותו על מחבת.

 מוסיפים לקערה את הבצל המוזהב, סומק, פלפל ורוד, מלח, פלפל ומיץ 

הלימון.
 מגרדים את גבינת הפטה לתוך הקערה.

 מערבבים היטב את כל המרכיבים.

להכנת הבצק ואוזני המן:
 לקערת מיקסר יוצקים מים, שמן זית, מלח, סוכר ושמרים ומערבבים

 מוסיפים את הקמח באיטיות עד לקבלת בצק נוח לעבודה

 מחלקים את הבצק ל-6 כדורים ומתפיחים למשך 20 דק'

 מרדדים את כל אחד מכדורי הבצק למשטח גדול

 קורצים 8 עיגולים בקוטר של 8-10 ס"מ )מכל אחד ממשטחי הבצק 

שרידדנו(
 בכל עיגול בצק שיצרנו נשים כף מהמלית ונסגור בצורת משולש )"אוזני 

המן"(.
 מחממים תנור מראש ל-200 מעלות. 

 מורחים כל משולש במעט שמן זית ומכניסים לתנור למשך 15-20 דקות 

ומגישים.

אוזני המן אפויות 
במילוי עלי זעתר וגבינות

 אוזני המן 
חמאת בוטנים

"תומר" מציעה לחג פורים ממרחים מעולים למילוי אוזני המן במגוון טעמים: חמאת בוטנים וקונפיטורות משובחות ומציעה מתכון להכנת 
אוזני המן טעימים
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בגדים וילדים וערב 
פסח... אופס פורים   

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

ערב פסח,
יודעת שהגיליון שאתן מחזיקות ביד עכשיו מגיע אליכן  אני 

בתאריך ערב פורים.
בעצם  הוא  פורים  ערב  וטובים  רבים  אצל  כמו  אצלי  ועדיין 
הפעמון המצלצל ומתריע שאם תקשיבו לו היטב תשמעו בין 

הצלילים את שאגת ערב פסח.
הממתקים,  הררי  את  ענקית  לשקית  שתארזו  אחרי  תיכף  כי 
מגילות  את  ותנערו  התחפושות,  את  כביסה  למכונת  ותעיפו 

אסתר מפירורי חמץ.  עוד לפני שתסתערו על הניקיונות
בטו  כבר  שהתחילה  זאת  אליך,  מדברת  לא  אני  כן,  )כן, 
לנו  שמסתובבת  בגודלה  השניה  הענקית  הדאגה  בשבט...( 

בראש, קניית בגדי חג לילדים.
לקנות  עלינו  חובה  בראש  מוביל  כשפסח  בשנה,  פעמיים 

לילדים שלנו בגדי חג. ואיך אני יודעת?
ביום  פעמים  שלוש  יותר  או  פחות  לי  מזכירים  שלי  הילדים 

שלא נשכח לקנות להם בגדים כי....
זוכרת  אני  אם  חמותי  אותי  שאלה  הבוקר  הילדים,  רק  ולא 
דאגה  היא  לה שברור,  כשעניתי  לבקר,  באים  אנחנו  שבפסח 
מהממים  בגדים  קנתה  שגיסתי  בקטנה  ככה  לי  להזכיר 

בקולקצייה החדשה שכבר בחנויות.
ולא, היא ממש לא מנסה לרמוז לי משהו...

להסתער  עומדות  הנשים  שאנחנו  הבינו  קדס  חנויות  ברשת 
כבר  והחג  הקיץ  וקולקציית  החנויות,  על  הקרובים  בימים 

מחכה לנו שם.
באופנה  מומחית  שוהם  אורית  את  למשימה  גייסתי  אז 
שהצטרפה איתי לסיור בחנות קדס בירושלים והתאימה לבנים 

שלי שילובים מהממים שיוצרים לוק חגיגי ושבתי.
טיפים לקניית בגדי חג ותודה למומחים של רשת קדס:

 1.אנחנו  בתקופה שהיא בין עונות ולכן חשוב לבחור פריטים 
במה  משתמשים  לא  עצמנו  את  נמצא  שלא  כדי  ניטרליים 
שקנינו. לכן נקנה לילדים לוק קיצי ונוסיף מעל סריג דק וכך 

מה שקנינו ישמש אותנו לכל הקיץ.
 2. לפני שאת  יוצאת לקניית הבגדים 'חשבי מסלול'- בדקי את 
מצב הבגדים שיש בארון והסתכלי ביומן כמה ימי חול המועד 

יש וכמה חגים בכדי שלא תרכשי בגדים מיותרים.
 3. אישית אני מעדיפה ללכת לבד לקנות בגדים לילדים אבל 
אם קשה לך ואת מעדיפה ללכת עם הילדים, המלצה שלי היא 
זו  בתקופה  כי  בשקט  איתם  וללכת  בבוקר  חופש  יום  לקחת 
החנויות עמוסות והאופציה ללכת עם הילדים אחה"צ יכולה 

להפוך לחוויה מתסכלת .
  4. נעליים- איך יודעים לבחור מידה מתאימה לילד אם הוא 
לא איתך? אני משרטטת כמין ספידה-ז"א מניחה את כף הרגל 
של הילד על דף ומציירת אותה ואחר כך גוזרת. ועם הספידה 

יותר קל לי לדייק במידה הנכונה.
 5. סיימנו את הקניות,  מתבלבלות מכמויות הבגדים, במיוחד 
לחג  מגיעות  עצמינו  את  מוצאות  אנחנו  גדולה.  במשפחה 
ומאבדות ידיים ורגליים- את החצאית הזאת עם איזה נעליים? 

הקשת-לאיזה בגד קניתי אותה? וכו'.
מה שאני עושה זו טבלה מסודרת שמחולקת לקטגוריות:

חצאית, חולצה, קשת, גרביים וכו'.
את הטבלה אני מדביקה על פנים הארון, בשעת הצורך אני מיד 
שולפת את מה שצריך, 10 דקות עבודה על הטבלה חוסכות 

הרבה התלבטויות...

טעים במטבח
שייק רימון, בננה ויוגורט 

חומרים     להכנת השייק:
2 כפות שייק

יוגורט 0% 150 מ"ל
100 מ"ל רימון סחוט

בננה בינונית
קרח – לפי הטעם 

אופן ההכנה:
 מניחים את כל החומרים בבלנדר ומערבבים היטב עד שקוביות הקרח 

מרוסקות היטב. 
 קוביות קרח הם אופציה ולא חובה.

חברת התזונה הבינלאומית הרבלייף, המעודדת ומקדמת 
אורח חיים בריא ופעיל, המבוסס מדע ומחקרים קליניים 

עולמיים, מציעה מתכון מהיר וקל להכנת שייק רימון בננה 
ויוגורט  המשקה יכול להוות תחליף טעים, מגוון ומאוזן 

לארוחה שלמה המכילה את כל רכיבי המזון, להם זקוק הגוף

מצרכים:
100 גר' חמאה קרה חתוכה 

לקוביות 
150 גר' )1 כוס( קמח בר-אל 

רב- תכליתי ללא גלוטן 
50 גר' )1/2 כוס( שקית אבקת 

סוכר
1/2 כפית תמצית וניל

קורט קמח 
1/4 כוס חלב 
לזיגוג )ציפוי(:
אבקת סוכר 

למלית:
ריבת חלב / ריבת חלב לייט 

בגרסה מופחת קלוריות ושומן

אופן ההכנה : 
 במעבד מזון או מיקסר: 

מעבדים קמח, חמאה, אבקת 
אפייה, אבקת סוכר, תמצית 

ווניל ומלח, עד לקבלת תערובת 
מעט פירורית. מוסיפים בהדרגה 

ובאיטיות חלב, עד לקבלת 
מרקם של בצק אחיד. 

 מוציאים את הבצק ויוצרים 

ממנו כדור אחיד. מצננים כשעה 
במקרר, עטוף בניילון נצמד. 

 מחממים תנור לכ-170 

מעלות. 
 מרדדים את הבצק המצונן 

על משטח , יוצרים עלה בעובי 3 
מ"מ , קורצים לעיגולים, מניחים 

חצי כפית מלית במרכז וצובטים 
בקצוות לקבלת צורה משולשת 

של אוזן המן- רשע אך טעים 
להפליא.

 מעבירים לתבנית מרופדת 

ומכניסים למקרר לצינון נוסף 
של כחצי שעה. 

 אופים בתנור המחומם כ-15 

דקות עד שהשוליים זהובים 
והאוזן בהירה. 

אפשר לבזוק אבקת סוכר 
לקישוט האוזניים ובתיאבון. 

אוזני המן במילוי ריבת חלב 
ללא גלוטן 

מצרכים ל- 8 מנות:
1.5  ק"ג עוף – שוקיים ו/או 

כרעיים 
400  גרם חיטה מלאה

4 תפוחי אדמה בינוניים או 
בטטות 

4 כפות שמן זית + 2 כפות 
נוספות לשימון התבנית 

2 גבעולי רוזמרין 
8-10 שיני שום טריות שלמות 
4 כפות סילאן או 3 כפות דבש 

2 כוסות מים 
1/2 כפית 'מלח הארץ' מופחת 

נתרן  - 50% פחות נתרן 
פלפל שחור גרוס טרי – לפי 

הטעם 

אופן ההכנה: 
 שוטפים היטב את החיטה 

ומשרים אותה בקערה עם מים 
למשך כ- 3 שעות.

 מחממים תנור ל 200 מעלות. 

 קולפים את תפוחי האדמה 

ופורסים אותם )אפשר לרחוץ 

אותם היטב ולהשאירם 
בקליפתם(, משמנים את 

התבנית ומניחים בתחתיתה 
שכבה של פרוסות תפוחי 

האדמה.
 מסננים את החיטה מהמים 

ומערבבים אותה עם 2 כפות 
שמן זית + שיני השום + מלח 

מופחת נתרן + פלפל שחור +  
רוזמרין ומפזרים את תערובת 
החיטה מעל לשכבת מ תפוחי 

האדמה.
 מניחים את חלקי העוף מעל 

החיטה 
 מערבבים בקערה: 2 כוסות 

מים + סילאן + 2 כפות שמן 
זית  ויוצקים מעל העוף ) ניתן 

להשרות את העוף מראש(
 מכסים בנייר אלומיניום.

 אופים בתנור במשך שעתיים 

עם כיסוי נייר האלומיניום ולאחר 
מכן 1/2 שעה נוספת ללא כיסוי 

ועד להשחמה יפה.

צלי עוף בסילאן

"מלח הארץ" מציעה מתכון בריאות מופחת נתרן: צלי 
עוף, חיטה ותפוח אדמה ברוטב סילאן  המתכון מאת: 

R.D שרון דבוש חלילי, דיאטנית קלינית

מתכון לאזני המן מפנקות ללא גלוטן, במלית 
ריבת חלב באדיבות מאפיית בראל
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באשר מיום הלך האדם על האדמה הטובה כשלצידו עזר 
כנגדו, הלא היא האישה. 

ובאשר הם שניהם מורכבים מאי-אלו יסודות שונים בתכלית, 
נמצאים לבסוף אלו השניים בתימהון מתמיד לנוכח התנהגותו 

המוזרה של האחר, קרי בן הזוג.
אחת הדוגמאות לכך הינה העניין הפעוט הזה של שימת-

לב-לפרטים.
האישה הממוצעת, בהיותה מושתתת על יסודות האסתטיקה, 
תבחין במהירות כאשר דבר מה איננו מונח במקומו, או 
כאשר צבעים מתנגשים זה בזה באופן שחורג מגבולות הנאה 
והעכשווי, היא שמה-לב לפרטים קטנים כגון: כלי הגשה, 

צבע הקירות ומגבות קטנות המוכנות מבעוד יום.
הגבר הממוצע לעומת זאת, באשר הוא מכוון-מטרה ומרוכז-

טכניקה, קצת קשה לו לשים לב לפרטים הקטנים. 
דומה הוא ללווייתן ענק ומגושם אשר מבחין בעיקר בקווי 
מתאר של עצמים הנקרים בדרכו, הוא יוכל לנקוב בשמותיהם 
של אותם עצמים ויוכל להסביר לך בהתלהבות למה הם 

משמשים אם תיאות לשאול אותו על כך. 
אך מעבר לעניין השימושי, הוא לא יוכל להוסיף לך שום 
דבר, משום שהוא שוכח כל פרט חיצוני-שאינו-שימושי, 
בדיוק שנייה לאחר שהוא רואה אותו, אם תשאלו אותו על 
כך הוא כלל לא יבין על מה אתם מדברים ויעיד על עצמו 
באובייקטיביות גמורה שהוא חד כתער ושם לב ל-"כל פרט 

חשוב", עם דגש על ה-"חשוב".
)אגב, לגבי פרטים הקשורים במזון ואכילה, עיניו של הגבר 

הממוצע יותר פקוחות. מ.ו.(    
אכן בהתאם להשקפה זו, נוסדה הדעה הרווחת לפיה, 
לגבר הממוצע "לא אכפת בכלל מה קורה עם הילד במעון".
אמנם, יהיו כאלה שכעת יקפצו ממקום מושבם בזעקת 
"להיפך" )פ"א דגושה( קרבית, באמרם כי השקפה זו אינה אלא 
שקר גס, בייחוד לאור העובדה כי לגברים כלל לא אכפת מה 
קורה עם הילדים בכל מקום בעולם, ולפיכך צמצום האשמה 
זו, למעונות-היום בלבד, יש בה משום הטלת דופי בגברים 

כולם, ואין זו אלא השמצה זולה ולשון-הרע.
אבל נניח לאותם מהירי-חמה, ונחזור אל הגבר הממוצע 
אשר כרגע הוטחה בו האשמה זו במלוא עוצמתה הצדקנית.

***
אז בואו נצייר את הסיטואציה.

הוא חוזר מהמעון כשבידו הזאטוט הקטן אשר בגדיו זה 
מכבר החליפו את צבעם המקורי בשלל גוונים אקראיים 

שדבקו בשמו הטוב המזדחל למרחוק.
ואז היא שואלת אותו: "מה הוא אכל היום?"

"אהה... לא שאלתי", תהיה התגובה.
"כמה הוא ישן?" היא תנסה בשנית.

והוא יגיב בהינד ראש מוסח-דעת.
"מי הייתה המטפלת?" אולי בכל זאת.

"נראה לי שזו הייתה הרגילה", הוא ישיב, "זאת נו... מירי".
"שרי", היא תתקן אותו מייד.

"כן שרי... שרי, רגע... זאת ההיא עם הסינר?"
"לא, לא, זאת דבי", היא נלחצת, "אז מי היה שם עם הילד 

שלי? הוא היה 'אבא של שבת' היום, כן?"
"אה באמת? לא שמתי לב..."

בשלב זה תוטח בו ההאשמה הנ"ל בכל תוקפה, לאמור "לא 
אכפת לך בכלל ממה שקורה עם הילד שלך במעון-היום".

אותו גבר ממוצע מנתח את הנתונים במשך כמה שניות, 
ואז אומר: "אה אה, אני לא מבין על מה את מדברת, לי לא 

אכפת? הרי אני כל יום לוקח אותו לשם!" 
וכך זה ממשיך עד הגעת שני הצדדים לעמק השווה, קרי- 
ההסכמה לפיה בפעמים הבאות יוכיח הגבר הממוצע את 
יכולותיו בתחום שימת-הלב למה-שקורה-עם-הילד-שלו-

במעון-היום.
למחרת מתייצב הגבר הממוצע כחץ שלוח בפתח המעון 
בשעה שמונה בדיוק ומתחיל לרחרח בחשדנות את העשב 
בכניסה, "האם כל זה עומד בתקן בכלל?" הוא שואל את עצמו.

לאחר מכן הוא נכנס אל המעון ומבקש מהמנהלת רשימה 
של כל המטפלות שקשורות ישירות או בעקיפין לבן שלו.

הוא מביט ברשימה ומגלה שהוא לא מכיר אפילו אחת מהן.
לאחר מכן הוא בודק את התפריט של ארוחת הבוקר ושואל 
למה אין עגבנייה, והאם בכל יום יש חביתה או רק בשני 
וחמישי, האם הירקות מאושרים על ידי משרד הבריאות או 
נקנים בשחור מפלסטינאים חורשי רעה, רק כדי לשרת את 

"המונופול הזה של בעלי המעונות".
משבא על סיפוקו בכל ענייני תזונת הילד במעון היום 
)ומחר(, הוא עובר לפינת השינה ומתעקש לבדוק את המזרונים, 
לאחר שהוא מפנצ'ר שניים שלושה הוא סר משם בזעף ומתחיל 
לבדוק את פינת היצירה, האם הלורדים האלה לא חדים מדי? 
האם זה לא פוגע בילד שלי כשילד אחר מכין יצירה יותר 
יפה? האם קוראים לקשקושים האלה יצירות בכלל? הוא נכנס 
לקטע ומתחיל ממש ליהנות מעניין ה"לדאוג לילד שלך" הזה.

לאחר מכן הוא מתחיל להערים קושיות על המטפלת )גיטי, 

ראשון ורביעי, שששש"ין שורקת( "האם הילד שלי משתלב? 
יש לו אינטראקציה עם שאר הילדים? שלשום הוא חזר עם 
סריטה, האם זה משקף משהו? כי פשוט אמרת קודם שהוא 
מסתדר יפה, האם עלי להסיק מכך שאת משקרת? ומה לגבי 
המכה מלפני שבועיים? אמרת שהוא נפל, אומר לך את האמת 

זה לא נראה כל כך כמו מכה של נפילה..."
לאחר מכן גם הסייעת עוברת חקירה צולבת, בין השאר היא 
נדרשת לנקוב בשמות כל הילדים מהסוף להתחלה ולענות 
במהירות לשאלות כמו: "של מי המוצץ הצהוב?", "של 

מי השמיכה הכחולה?", "האם את מרוצה מהשכר שלך?"
הגבר הממוצע חוזר הביתה באותו יום עם שלל תשובות 
לשאלות שמטרידות כל הורה, "פחחח... לא אכפת לי" היא 

אומרת.
היא שואלת אותו מה הוא כבר עשה במעון שגרם למנהלת 
להתקשר אליה ולומר לה שמוטב שהיא תיקח את הילד 

מעכשיו.
הוא לא מבין על מה כל הרעש, "אז שאלתי אותם כמה 

שאלות למדניות... מה קרה?"
הוא שוטח בפניה את ממצאיו ומסכם את העניין במסקנה 
שנתגלו ליקויים חמורים בתפקוד המעון, בין השאר, גיטי 
אפילו לא ידעה לומר האם החביתה מוגשת גם בשלישי או 
לא, הצבעים שבהם הילדים צובעים, מיוצרים בארץ הנגועה 
זה מכבר בפאשיזם, והמוצץ של הילד בכלל לא נמצא בהישג 

ידו אם הוא זוחל, "תוהו ובוהו אני אומר לך..."
"תגיד..." שואלת האישה הממוצעת, "הייתה היום מסיבת 

פורים, הילד התחפש לאריה..."
"נו", שואל הגבר הממוצע, "מה הנקודה שלך?"

"אתה החזרת הביתה נמר..." אומרת האישה.
"חה חה חה... רגע את רצינית?" הגבר הממוצע כמעט 

נחנק מאוזן המן, "לקחתי ילד אחר?"
"איפה הילד שלי?" נבהלת גם האישה, "מה חשבת לעצמך? 

מה הבאת לפה נמר? אמרתי לך שאתה לא שם לב..."
"נו...", מתנצל הגבר בחרדה, "אריה, נמר, כולם נראים 

אותו דבר... את מצפה שאני אבדיל ביניהם?"
הוא אוסף את הנמר המבוהל ורץ לכיוון המעון, לשם כבר 
הספיקו להזמין משטרה אמיתית בנוסף לשלל השוטרים 

המחופשים.
בקיצור, אל תשאלו יותר את הגבר הממוצע על מעונות-

היום )או מחר, או בכל זמן שהוא(, אסור להפר את האיזון 
העדין הזה אפילו במעט.    

משל ושנינה // משה ולדר

על גברים ומעונות-היום )או מחר(
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