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הישיבה34
מרןשל

סיפורו המרתק של המיעוט 
הדרוזי  האמונה בבורא 
אחד ובגלגול נשמות, החובה 
להזדהות עם המדינה בה הם 
חיים והקשר הסבוך עם ישראל

 לפני שני עשורים יסד מרן הגראי"ל שטיינמן את פרויקט חייו – 
ישיבת 'אורחות תורה'  פסיפס מיוחד של דמויות הוד, חוסר 
משטר והמאפיין העיקרי - 'התמדה'  מדוע החרים מנהל 
הישיבה קערות נטילת ידיים, איך משכנעים בחורים לצאת 
לחתונה של חבר ומתי באופן חריג נזרקו בחורים מהישיבה? 

הגאון רבי אריה שטרן | הרב בן ציון נורדמן | צוריאל קריספל | יצחק שינפלד | אריאל למברג | מרדכי רוט | מירי שניאורסון | שרה פכטר | הניה גולדברג



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

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 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

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

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

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

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

2 מ' אורך תחתון + עליון, 
דלתות פורמייקה, גוף סנדוויץ'

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

שולחן + 6 כסאות
 160X90 ,שולחן ניקל, זכוכית לבנה

)נפתח לגודל 240( כסאות בצבעים: 
לבן, קרם, אפור, שחור

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00
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זכותנו בארץ ישראל 
והתחייבותנו כלפיה 

בשבתות אלה של "בין המצרים" אנו מסיימים את הקריאה 
כשהצד  "דברים"  בספר  לקרוא  ועוברים  "במדבר"  בספר 
ארץ  של  החשיבות  בהדגשת  הוא  הפרשיות  שבכל  השווה 

ישראל לכלל ולפרט. 
שצריך  הארץ  כיבוש  לקראת  ההתארגנות  על  קוראים  אנו 
להיות באחריות כולם, גם של אלה המבקשים להישאר בעבר 
הירדן. בתוך כך אנו קוראים גם על כיבושים של יחידים כמו 
כמבואר  הראשונים,  בזה  נחלקו  ונבח.  מנשה  בן  יאיר  של 
)כא'(, יש שאמרו שכל כיבוש  זרה  בתוספות במסכת עבודה 
בא"י שאינו של רבים אינו מחייב לכל המצוות התלויות בארץ. 
על שטחים שבתוך  וסוברים שכאשר מדובר  חולקים  אחרים 
הגבולות שעל פי התורה אזי כל כיבוש הוא כיבוש שמחייב 
נראה ששיטתם מוסברת בכך שסגולת הארץ חזקה  במצוות. 
בכל  על חבלי הארץ  להשתלט  הוא  וכל שנדרש  עצמה  מצד 
דרך שהיא כדי להוציא את הקדושה מן הכח אל הפועל. על 
כל פנים בוודאי יש כוח מיוחד לציבור שמשתתף כולו בבניין 

הארץ ובמלחמה עליה ובכך מממש את קדושתה.
אנו, שזכינו ב"ה להקמת מדינה יהודית בא"י איננו תלויים 

במחלוקת, שכן כל מה שנמצא תחת שלטונה של המדינה כבר 
אלה  בימים  נחמתנו  זו  הארץ.  קדושת  של  החותם  את  קיבל 
כפי שבאה לידי ביטוי בפתגם של הרב קוק זצ"ל לחודש אב: 
"גילת עם בשביבי אור ישועה, תקומם אשר הרסה בכיה של 
חינם" – היא הבכייה בזמן חטא המרגלים שהסיתו את העם 
להירתע ולפחד מן הכניסה לארץ. במקומה תבוא שמחה על 
שזכינו להיות שייכים לתקופה של "אתחלתא דגאולה". בזכות 
המטילה  ועצמאית  מדינית  בצורה  לארץ  לחזור  זכינו  גדולה 
עלינו גם חובה גדולה, שאף היא נלמדת מן הפרשיות שאנו 

קוראים בשבתות אלה.
כוונתי לאריכות הגדולה שאנו מוצאים בתורה בעניין ערי 
קודם  כבר  אך  "מסעי"   – בפרשתנו  מופיע  הנושא  המקלט. 
לכן בפרשת "משפטים" ושוב בפרשות ו"אתחנן" ו"שופטים" 
שבספר דברים. כשנתבונן בכל הפרשיות הללו נמצא שתמיד 
אין  לא"י.  הכניסה  לקראת  להתכוננות  מחוברים  הדברים 
נקיים  להיות  הצורך  על  ללמדנו  מבקשת  שהתורה  אלא  זאת 
לגמרי משפיכות דמים. הארץ אינה סובלת קלקולים בתחום 
זה ואפילו כשמדובר בשגגה יש להוציא את הרוצח ולהביאו 

לעיר מקלט. 
במקביל למדנו במסכת ברכות )לב): שכהן שהרג את הנפש 
אשר  בפוסקים  חזקה  נטייה  שישנה  ולמדנו  כפיו  יישא  לא 
הכהן שהרג בשגגה.  את  גם  כוללת  זו  לומר שהלכה  בשו"ע 
מכאן ששפיכות דמים פוגמת בקדושת הכהונה כמו שפוגמת 
תינוק  כגון  סייגים  מספר  בזה  שיש  כמובן  הארץ.  בקדושת 
שמת מחמת מילה הרי שהמוהל שעסק במעשה מצווה אינו 
בשעת  שהורגים  בחיילים  גם  הדין  שהוא  ונראה  מכך  נפגם 

מלחמה כנגד אויבים.
מאידך גיסא, יש לנו ללמוד מפרשה זו לחיי היום יום שלנו, 
כנהגים  בדרכים,  הרבה  להיזהר  עלינו  המוטלת  החובה  על 
היא  התחומים  בכל  אדם  חיי  שמירת  שכן  רגל,  וכהולכי 

מהתנאים לשמירת קדושת הארץ.
הקשר הטוב בין עם ישראל לארץ ישראל הוא אשר מבטיח 
את חיזוק עמידתנו על הארץ ומקרב אותנו למילוי משאלתנו 
בתוכה  ותשכון  תשוב  ברחמים  עירך  ולירושלים  בתפילה: 

כאשר דברת". אכי"ר.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

ָּכתּוב ֶׁשֵּיׁש ָּכאן
ֶמַתח ָּגבֹוַּה. ֶׁשַקע, ָלָּמה

ַאָּתה ָמתּוַח?

ַחְׁשַמל ֶזה ֹלא ִמְׂשָחק ְיָלִדים!

ַּגם ְּבֻחְפַׁשת ַהַּקִיץ ָחׁשּוב ְלַהְקִּפיד ַעל ְּכָלֵלי ַהְּבִטיחּות ְּבַחְׁשַמל
בבית 

ל ְּבַרְגַלִים ְיֵחפֹות אֹו  ּבָיַדִים ְרֻטּבֹות. ָאסּור ָלֶגֶשׁת ְלַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ
ל ְּפגּוִמים. ָאסּור ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ְּבַמְכִשׁיֵרי ַחְשׁמַָ

ּוַבָיד  ַהֶשַׁקע  ִמְכֶסה  ַעל  ַאַחת  ָיד  ַמִּניִחים   - ִמֶשַׁקע  ֶּתַקע  מֹוִציִאים  ַּכֲאֶשׁר 
ַהְשִׁנָיה מֹוְשִׁכים ֶאת ַהֶּתַקע.

ַהְּיָלִדים    ּוַמְזִמיִנים  ַמְרִחיִקים    ֶאת   ָּפגּום,  אֹו  ָשׁבּור  ֶשַׁקע  ַּבַּבִית  ְמַגִּלים  ִאם 
ַחְשְׁמַּלאי ֻמְרֶשׁה ְּכֵדי ְלַתְקנֹו.

ַּכֲאֶשׁר ִמְשַׁתְמִשים בֶּכֶבל ַמֲאִריְך ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ֶשַׁהֶּכֶבל ָּפרּוׂש ְּבצּוָרה ְּבטּוָחה 
ְוֶשֵׁאינֹו ְמַהֶּוה ִמְכׁשֹול, ּוְבָכל ִמְקֶרה, ֻמְמָלץ ְלִהְשַּׁתֵּמׁש ּבֹו ַרק ְלֶפֶרק ְזַמן ֻמְגָּבל.

ְמֻיָחִדים  ִמְכִסים  ַהְשָׁקִעים  ַעל  ְלַהְתִקין  ְּכַדאי  ַהְיָּלִדים  ְּבִטיחּות  ַעל  ְשִׁמיָרה  ְלֵשׁם 
ֶשֵׁאיָנם ְמַאְפְשִׁרים ְלַהִּגיַע ֶאל חֹוֵרי ַהֶשַׁקע.

ובחוץ
ל.  ָאסּור ְלַטֵּפס ַעל ַעּמּוֵדי ַחְשׁמַָ

ל ְוֹלא ְמַשֲׂחִקים ְּבִקְרָבָתם.  ָאסּור ִלְפֹּתַח ֲארֹונֹות ַחְשׁמַָ
ל ָּפרּוץ, ָשׁבּור אֹו ָּפתּוַח - ְמַדְּוִחים  ִאם ִנְתָקִלים ְּבָאֹרון ַחְשׁמַָ

ְלֵשׁירּות 103, ַמְשִּגיִחים ֶשִׁאיׁש ֹלא ִיְתָקֵרב
ל. ַלָּמקֹום ּוַמְמִּתיִנים ְלַאְנֵׁשי ֶחְבַרת ַהַחְשׁמַָ

ל  ל ָקרּוַע הּוא ַסָּכַנת ַחיים. ִאם ִנְתָקִלים ְּבחּוט ַחְשׁמַָ חּוט ַחְשׁמַָ
ָקרּוַע ָּבְרֹחוב אֹו ֶּבָחֵצר – ִמְתַקְשִׁרים 103 ְלֶחְבַרת

ל ּוַמְרִחיִקים ֶאת ָּכל ִמי    ֶׁשִּנְמָצא ַּבְסִביָבה. ַהַחְשׁמַָ
ַהְיָלִדים יֹוְצִאים ְלַשֵׂחק? ַוְדאּו ֶשֵׁהם ּבֹוֳחִרים ָמקֹום ְמֻרָחק

ל. ִמִּמְתְקֵני ַחְשׁמַָ



 עד גמר המלאי  בחנויות הנבחרות בלבד  ההנחות או המבצעים הסופיים
ייקבעו בנקודת המכירה על ידי הקמעונאי  ט.ל.ח

שוקו  95% פחות סוכר
1 ליטר

תנובה GO בטעם שוקו
250 מ״ל

מארז שלישיית קוטג׳
250 גרם X 3 יחידות

מארז זוג שוקו
1 ליטר X 2 יחידות

מארז רביעיית מעדן תנובה 0%
150 גרם X 4 יחידות

מארז פרילי
125 גרם X 8 יחידות

מארז מיני קרלו
100 גרם X 16 יחידות

משקאות פרילי בטעם תות ואפרסק
250 גרם

 גבינת שמנת
על בסיס יוגורט יווני

225 גרם
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ציפייה לגאולה

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

אריאל למברג

אהרן ליפסקר הוא פעיל במכון "אלף" במיאמי. הארגון פועל 
במסירות עם אסירים יהודיים בבתי הכלא ברחבי ארצות הברית. 
מדובר באסירים שהם בודדים באופן חמור, הם סגורים בבניינים 
רואים פתח של תקווה. פעם  ואינם  מרוחקים בקצוות אמריקה 
אצל  מביקור  גרוסמן  שלומי  בשם  חבר  עם  ביחד  ליפסקר  חזר 
אסיר יהודי בעיירה נידחת בפלורידה. הייתה לפניהם דרך ארוכה 
לכיוון מיאמי והדלק במיכל עמד להיגמר. הם נתפסו לפאניקה, 
אך ברגע האחרון מצאו תחנה קטנה על יד עיירה בשם דייטונה, 

250 ק"מ צפונית למיאמי. 
עובד התחנה שמילא את המכל, הביט בהם שוב ושוב ואחר 
יוכלו להתלוות אליו למשרדו האחורי? הבחורים  כך שאל אם 
אבל  לו,  הסכימו  מדוע  הבינו  לא  בעצמם  הם  עצבניים.  נעשו 
זקן  איש  ישב  הדלק  תחנת  מאחורי  נענו.  הם  כלשהי  מסיבה 
והעובד אמר לו: "אבא, הנה, הם באו לקחת אותך!" הבחורים 
ידעו מה לומר. הזקן פנה אליהם ושאל:  זה ולא  הביטו זה על 
"מאיפה אתם"? הם סיפרו כי הם חסידים של הרבי מלובאוויטש 
שהתגלגלו לאזור כדי לעזור לאסיר יהודי בודד להניח תפילין. 

הזקן ההמום פרץ בבכי וסיפר את הסיפור שלו:
הוא גדל בבית חסידי לפני השואה. כל בני משפחתו, אשתו, 
הוריו, אחיו ואחיותיו נרצחו בידי הגרמנים. מתוך כל משפחתו 
המלחמה,  את  שרד  גופו  בעוד  אך  ששרד.  היחיד  הוא  הענפה 
נפשו נשרפה באדי המחנות. הוא הגיע לאמריקה הרוס ולא הבין 
איך  הבין  לא  בעיקר  הוא  נורמליים.  חיים  לחיות  אפשר  כיצד 
יהודים דתיים יכולים להמשיך לשמור תורה ומצוות. הוא היה 
נחוש להשאיר מאחוריו כל זכר לעברו היהודי. בתחילה גר בעיר 
גדולה בפלורידה, אך כיוון שהיה שם בית כנסת רפורמי, זה לא 
היה מספיק רחוק בשבילו והוא עבר לעיירה קטנה ליד דייטונה. 
הוא התחתן עם אישה גויה, ילד ממנה שלושה ילדים גויים ואחד 

מהם היה זה שמילא עבורם את המכל בדלק.
השנים חלפו, לילה אחד לא הצליח להירדם והחל לזפזף בין 
הערוצים בטלוויזיה. באחד מערוצי הכבלים הראו אדם מבוגר 
שמדבר בהתלהבות באידיש. הוא היה המום. הוא לא שמע את 
שזה  אמר  המסך  על  שגלש  הכיתוב  שנים.  עשרות  הזו  השפה 
הרבי מליובאוויטש בהתוועדות חסידית בברוקלין. לפתע שמע 
נידח"  ממנו  ידח  ש"לא  מבטיחים  הנביאים  כי  אומר  הרבי  את 
שום  הגאולה.  אל  בעולם  ויהודייה  יהודי  כל  יאסוף  והקב"ה 

יהודי לא יינטש. שום יהודי לא ילך לאיבוד.
הוא הרגיש שהרבי מדבר אליו ישירות. בבוקר אסף את בני 
משפחתו וגילה להם שהוא יהודי. הוא אמר כי הרבי על המסך 
יבוא  אחר,  יהודי  איזה  או  אלוקים  משיח,  אחד,  שיום  הבטיח 
לקחת אותו מכאן. ולכן כשבאתם לכאן, הוא סיכם בהתרגשות, 
הניחו  הבחורים  אותך!'  לקחת  באו  'אבא,  ואמר:  אלי  בא  בני 
אתו תפילין, שלחו לו בהמשך חנוכייה ומצות, ושנה לאחר מכן 

הוא נפטר.


לאותו יהודי סיפור הגאולה היה חי ומוחשי, אך אנו פעמים 
יכולים להעלות בדעתנו את המחשבות: שוב נכנסנו אל ימי "בין 
המצרים", שוב מקיימים מנהגי אבלות במשך שלושה שבועות 
של  בחום  בשנה  הקשים  הצומות  שני  את  צמים  שוב  רצופים, 
קרוב לארבעים מעלות בתל אביב – אך בואו נדבר גלויות: על 
מה בדיוק בוכים? מה חסר לנו בחיים? האם זה באמת אסון כל 
יכול  כבר  ומה  בירושלים?!  בנוי  אינו  המקדש  שבית  נורא  כך 

להיות שונה בחיינו אם בית המקדש יהיה בנוי לתפארת?
בין  מילא לפני מאה או אלף שנים, אבותינו חי בחוץ לארץ 
הגויים, הם פחדו לצאת מהבית שלא יקום איזה גוי ויכריח אותם 
ח"ו להתנצר או להתאסלם, הוא יחטוף את הבנות ויחתן אותן עם 
פרחח מזדמן ובדרך יעלה באש את בית הכנסת. אבל אנו זוכים 
לחיות בדור של נסים ונפלאות, שבנו לארץ, כבשנו את ירושלים, 
יהודים צועדים ברחובותיה בגאווה – ועל מה הפאניקה והבכי?
מרתק  גמרא  קטע  עם  לנושא  ניכנס  הבה  זאת  להבין  בכדי 
ותמוה ביותר. סנהדרין צח,א: עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד 
שנאמר  המשיח[,  מלך  יהיה  ]והוא  אחר  ]המלך[  דוד  להם 
)ירמיהו ל(: ועבדו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם אשר אקים 
להם - הקים לא נאמר אלא אקים ]בלשון עתיד[. אמר רב פפא 
לאביי: והרי כתוב )יחזקאל לז(: ודוד עבדי נשיא להם לעולם? 
]אלא[ כגון קיסר ופלגי קיסר – רש"י: מלך ושני לו, דוד החדש 

מלך ...ודוד המלך שני לו.
הגמרא  כיצד  עצומה:  תמיהה  כמובן  מעלה  הגמרא  תירוץ 
חסר  מה  ראשית,  "קיסר"?  הרומאי  בתואר  המשיח  את  מכנה 

במילה העברית הנהדרת בה נוקטת התורה: "מלך"? 
ושנית והוא העיקר: הרי אין לכאורה מילה נוראה יותר לכנות 
רומא  מלכי  של  כינויים  במקור  היה  "קיסר"  המשיח?  את  בה 
הרשעים – מיוליוס קיסר, דרך נירון, אספסיינוס וטיטוס – אלו 
ובנו  מישראל  רבבות  רצחו  באכזריות,  ירושלים  את  שהחריבו 
תפקידו  ואילו  קפוטלינה'.  'איליה  בשם  רומאית  עיר  גבה  על 
כל  את  ולהקים  הגלגל  את  להפוך  הוא  להבדיל,  המשיח,  של 
שהקיסרות הרסה. כיצד ניתן לכנות גואל אלוקי בשם "קיסר"? 

כי המילה הבודדת הזאת מספרת  הרבי מלובאוויטש מבהיר 
כולו. דרכה אפשר להבין את כל מה שיהיה שונה  את הסיפור 

כאן במהרה בימינו. 
קיסרי"  "ניתוח  גם מהמושג  לנו  "קיסר", מוכרת  הזו  המילה 
או בשפת חז"ל: "לידת יוצא דופן". זאת לידה שאינה מתבצעת 
בדופן  חתך  באמצעות  אלא  הלידה,  תעלת  באמצעות  כרגיל 
כי  מבאר  תוספות  פשוט:  די  הוא  המושגים  בין  הקשר  הרחם. 
המילה "קיסר" בלטינית פירושה "כרות" )כמו "חתך"(, והמלך 
"יוליוס" – שהיה המלך הרומאי הראשון שכונה בשם "קיסר" 
– נולד בלידת יוצא דופן. כיון שכך הוא כונה בשם "קיסר" וכל 

המלכים אחריו המשיכו עם התואר הזה. 
אמו  שמתה   ... אחד  עליהם  מלך  י,ב:  זרה  עבודה  תוספות 
קיסר  ונקרא  עליהם,  ומלך  חי  ומצאוהו  בטנה  ונבקעת  בלדתה 
בלשון רומי והוא לשון כרות בעברית, ועל שמו נקראו המלכים 

שאחריו קיסר.
בכך מעניק הרבי מליובאוויטש מבט מרהיב על תפקידו של 
המשיח. גואל ישראל נועד ליילד את העולם בצורה יוצאת דופן. 
אמור  המשיח  לאפשרי.  הבלתי-אפשרי  את  להפוך  עתיד  הוא 
לפרוץ אופקים חדשים בעולם ולהראות דברים שהם כיום בלתי-

נראים.
אנחנו חיים בעולם של ניכור. עולם של בדידות ונפרדות. אנו 
אדם  כל  והחומרי,  האישי  ההישרדות  יצר  את  בעוצמה  חשים 
שאינו בן משפחתנו, נדמה לנו זר ומנוכר. כל אירוע קשה בחיים, 
והתחושה הכללית היא,  נפשנו  איום על שלוות  לנו כמו  נדמה 

שאנו נדרשים לשאת את החיים בכוחנו הדל.
גילוי  הוא  המשיח  שיחולל  הגדול  הקיסרי"  "הניתוח 
רגעים של  חווים  וכאשר  בכל אדם  הקיים  הפוטנציאל האלוקי 

קדושה, הכול נראה אחרת. כאשר מסירים את העיוורון המסתיר 
את היד האלוקית - החיים מתנהלים כמו בגן עדן. 



פעם הגיע יהודי לעיירה החסידית "נעוועל" ברוסיה הלבנה. 
הייתה זו שעת בוקר והוא נכנס לבית הכנסת להתפלל. הוא חש 
חסידות  במאמר  והעמיק  חסיד  ישב  כאן  התעלות.  של  אווירה 
שני  עיניו  את  צדו  במיוחד  בכוונה.  והתפלל  חסיד  ישב  ושם 
חסידים שלמדו ביחד דברי חסידות. הם דיברו באהבה, שיתפו 

זה את זה והפגינו הרמוניה מושלמת. 
הוא סיים את התפילה ויצא לשוק לקנות משהו לאכול, והוא 
נדהם למראה עיניו. שני החסידים שלמדו קודם יחד כמו אחים 
תאומים, עמדו זה מול זה וניהלו תחרות עזה. מתברר כי שניהם 
עבדו באותו תחום, ממכר דגים נניח, והם ניהלו דוכנים סמוכים. 
את  מוריד  זה  עזה,  תחרות  ביניהם  התנהלה  שוק,  של  וכדרכו 
המחיר וזה מוריד עוד והם כמעט הגיעו להיאבק בצורה פיזית 
"חסידים,  בביטול:  לעצמו  אמר  הוא  שלהם.  הלקוחות  על 

חסידים, אבל עד הכסף".
יכול  היה  ולא  מנחה  להתפלל  הכנסת  לבית  נכנס  הוא  בערב 
לשאת את מה שראו עיניו. שני החסידים–המתחרים, ישבו שוב 
זה מול זה ולמדו יחד חסידות בהתלהבות. הוא ניגש לאחד מהם 
ושאל בתדהמה: הרי לפני שעתיים התקוטטתם בקולניות וכיצד 
זה לא  ולא,  ואמר: "לא  יחד? חייך החסיד  אתם מתעלים כעת 

אנחנו התקוטטנו, זה רק הרובלים שלנו התקוטטו"...
אלו חיים של גן עדן. כאשר מפתחים מבט קדוש ונעלה על 
החיים, מבינים פתאום כי הקשר בינינו הוא הרבה יותר מאשר 

המרחק בינינו.
מיד אחרי נפילת מסך הברזל, החלו לנסוע שלוחי הרבי לכל 
רחבי חבר המדינות. לפני חג הפסח בשנים תשמ"ח או תשמ"ט 
יצאו שני בחורים צעירים לעיר קטנה על מנת לערוך ליל סדר 
ציבורי לתושבי העיר. הבחורים הביאו איתם מניו יורק קונטיינר 
עם מצות ויין וכל האוכל הדרוש לסעודה. עם הגיעם לעיר החלו 
את  רק  ומצאו  יהודים  מאות  להכיל  שיכול  גדול  אולם  לחפש 

בניין 'הקומוסמול', בניין הנוער הקומוניסטי, הנוער החלוצי.
ברוב  נערך  והסדר  יהודים  מאות  כצפוי  נאספו  הסדר  לליל 
שמחה. אחרי ברכת המזון, השליח הודיע בהתרגשות: "ועכשיו 
לנו  יגיע לבשר  הנביא שבקרוב  לאליהו  לפתוח את הדלת  נגש 
על בוא המשיח". הייתה דריכות בקהל אך יהודי קשיש מנכבדי 
עד  אותי.  איבדת  עכשיו  צעיר!  איש  "אדוני  ואמר:  קם  העיר 
ויין, אבל למה  ונעים, סעודה טובה עם מצות  יפה  היה  עכשיו 
אליהו  קטנים?!  ילדים  לך  נראים  אנו  סיפורים?  לנו  לספר 

הנביא? משיח? נו באמת!"
השליח הצעיר התבלבל לרגע, אך אזר אומץ: "ברצוני לשאול 
אותך שאלה, לפני חמש שנים הייתם עוברים ברעד ליד המקום 
הזה. הייתם רואים מרחוק את סמל הפטיש והמגל וחוצים את 
הכביש לצדו השני. אם הייתי אומר לך לפני חמש שנים שבשנת 
88 נשב כאן בבניין הקומסומול מאות מתושבי העיר ונערוך סדר 

פסח כהלכתו עם מצות ויין –  היית מאמין לי?! 
"אז אדוני הנכבד, כשם שהנס הזה התרחש ואנו יושבים כאן 
כך  מפריע,  באין  הקומוניסטי  בבניין  פסח  סדר  ועורכים  הערב 
אליהו  שנים:  אלפי  לה  מצפה  ישראל  שעם  התקווה  תתקיים 

הנביא יבוא ויבשר לנו על בוא המשיח"...



שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!

חד

בני ברק
רבי עקיבא 55

0737-217-217

אלעד
שמעון בן שטח 8,

מרכז רימון 
0737-218-218

אשדוד
הפלמ‘‘ח 40, כיכר 
אלתא בין רובע ג’-ז’
073-7219-219

ומקבלים תווים מקבוצת גולף במתנה!רוכשים חבילת חתנים בטרקלין חשמל כהלכה

תוקף המבצע עד 21.7.17 או/ו עד גמר המלאי המוקדם מבינהם. המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים המשתתפים במבצע מוצג בנק׳ המכירה עצמה. סכום התו הניתן במתנה משתנה 
ממוצר למוצר ומצויין על גבי כל מוצר שמשתתף במבצע. תוקף מימוש התו עד 31.3.2022, בכפוף לתנאים המצויינים בתו. אין כפל מבצעים מלאי מינימלי למבצע 50 יח’ לסניף. בכפוף לתקנון  המבצע 
המופיע בחנויות. מגוון המוצרים והמחירים מוצגים בנקודת המכירה עצמה. *תוקף המבצע 9.8.17, כל משקפי השמש ומסגרות הראיה של המותגים המשתתפים במבצע שמחירם לצרכן במועד המימוש 
אינו עולה על 550 ש”ח )מחיר מחירון תקף ללא הנחות מבצעים( ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד למשקף, תוקף המימוש עד 30.9.17, ניתן לממש בכל סניפי אופטיקה הלפרין. מינימום פריטים 
.ERN במלאי 50 יח’ לסניף. אין כפל מבצעים או הנחות. כמות מינימלית למבצע 10 יח’ לסניף | המחיר הקודם והמחיר לאחר הנחה של מגוון המוצרים מוצגים בנק’ המכירה | בכפוף לאישור חברת

36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים* 

₪ 3,990
₪ 4,500

₪500
בתווים

מקרר מקפיא עליון
LRE 345-WGBD :דגם

• נפח כללי: 347 ליטר • נפח תא קירור 257 ליטר
 C  נפח תא הקפאה 68 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור אפייה משולב טורבו 
 LFS- 6045 W :דגם

 A :מכסה עליון זכוכית • דירוג אנרגטי •

חבילת ארד

בהכשר הבד"ץ מקרר מקפיא עליון בקו   
DN156821 :דגם

קיבולת כללית: 519 ליטר נטו • תא קירור:  394 ליטר נפח 
B אחסון • תא הקפאה: 125 ליטר נפח אחסון • דירוג אנרגטי

מ.כביסה 8 ק״ג בקו
WCC-8604 :דגם
A דירוג אנרגטי •

בהכשר הבד"ץ תנור דו תאי   
נפח תא אפייה עליון 35 ליטר • נפח תא אפייה

תחתון 65 ליטר • דירוג אנרגטי: A • בהכשר הבד״צ

חבילת פלטינה

₪ 8,890
₪ 10,435

₪1,500
בתווים

מקרר מקפיא עליון אל ג׳י
GR-M6780S :דגם

• נפח כללי: 515 ליטר • נפח תא קירור: 381 ליטר • נפח תא 
הקפאה: 130 • דירוג אנרגטי A • שבת מהדרין

מכונת כביסה 7 ק״ג אל ג׳י
F8061QDP :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב דו תאי קינג
 K18-X :דגם

• 4 להבות • נפח תא אפייה עליון 23 ליטר
A נפח תא אפייה תחתון 44 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת יהלום
מקרר פרימיום שארפ

SL- 2249/55 :דגם
• נפח כללי 473 ליטר • נפח תא הקפאה 118 נטו

B  נפח תא קירור 388 ליטר נטו • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5.5 ק״ג בוש
WAB 16060 IL :דגם

A 800 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב הלכתי סאוטר
SAF-865 B :דגם

 A נפח תאפייה 65.5 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת זהב

₪ 6,990
₪ 8,320

₪750
בתווים

₪ 5,990
₪ 6,905

מקרר מקפיא עליון בקו   
RDNE 455KO1PT :דגם

 • נפח כללי : 409 ליטר • נפח אחסון תא מזון:  314 ליטר
B :נפח אחסון תא הקפאה : 94 ליטר  • דירוג אנרגיה •

מ.כביסה 7 ק״ג בקו
EV-7100 Y :דגם
A דירוג אנרגטי •

תנור משולב בקו
A נפח תא אפייה: 65 ליטר • דירוג אנרגטי •

חבילת כסף

מקרר לזוגות צעירים
FJ-DF285W1 :דגם

• נפח כללי 226 ליטר )ברוטו( • נפח תא המזון 186 ליטר
C נפח תא הקפאה 40 ליטר • דירוג אנרגטי •

מ.כביסה 5 ק״ג בקו
WMB 50621 :דגם

A 1000 סל״ד • דירוג אנרגטי •

תנור משולב לנקו
LSF-5050WS :דגם

• נפח תא אפייה 45 ליטר
B  דירוג אנרגטי •

₪ 2,990
₪ 3,445

₪500
בתווים

חבילת בסיס

₪ 7,890
₪ 9,230

₪1,000
בתווים

₪750
בתווים

יש לנו מתנה בשבילכם!מתחתנים?

 ומקבלים משקפי שמש במתנה!*
המותגים המשתתפים במבצע:

מקולקציית 2017 ברשת אופטיקה הלפרין ממגוון מותגי הבית * ניתן להמרה למסגרת ראיה

קונים מזגן                                                                      במחיר מטורף

יבואנים
רשמיים

בלבד

ניתן לרכוש 
שוברי מתנה
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כשהאימא מנחמת את ילדיה
הרב בן ציון נורדמן

מסעם  סיפור  את  המצרים מספרות  בין  אלו של  פרשיות 

הייתה  קלה  לא  זרועה.  לא  בארץ  במדבר,  ישראל  בני  של 

הדרך  טלטולי  שנה,  ארבעים  במשך  מסעות   32 דרכם, 

הקשים, החנייה והנסיעה, אלו לא דברים של מה בכך, מה 

גורם  זמן  הרבה  מדי  אחד  במקום  היציבות  חוסר  שאי  גם 

לרפיון ולחולשה.

"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים", ומסתבר 

שחז"ל  כפי  המדבר,  את  עברנו  צדקניות  נשים  בזכות  שגם 

הנשים",  מטלטולי  הגברים  טלטולי  "קשה  כי  לנו  אומרים 

גברים יודעים פחות להיטלטל בדרכים. הן ששרדו בקור רוח 

את טלטולי הדרך היו הנחשוניות בדרך לארץ ישראל.

להישאר  יודעות  הנשים  כי  לומר  ניתן  הלצה  בדרך 

בשפיותן גם בימי טלטול, גם בימים של החופש הגדול בהם 

מיטלטל הבית מהכא להתם. עליהן עומד הבית. לא בכדי הן 

נקראו בלשון "עקרת הבית" ולאו דווקא 'עקרת המשפחה', 

כי הן מחזיקות את כל הבית.

שבאו  צלפחד,  בנות  אודות  התורה  שמגלה  ההפלגה  זו 

בקובלנה אל משה רבינו לזכות גם הן בחלקן בארץ ישראל, 

ולמה ייגרע חלקן בגלל שהן יתומות. משה רבינו הקריב את 

והן כביכול עמדו עמו בדין  עדותן כלפי הקדוש ברוך הוא 

תורה וניצחו. חז"ל מפליגים בשבחן שחיבבו את הארץ.

ואולי  הארץ,  את  שחיבבו  אמר  מי  וכי  מקשים,  העולם 

ישראל?  בארץ  נדל"ני  נכס  ורצו  הירושה  את  חיבבו  פשוט 

בלכתם  הראשונה  בשנה  מת  צלפחד  אביהם  כי  ומתרצים, 
למדבר, גם לפי האומרים שהוא היה המקושש וגם לגורסים 
בשנה  קרו  הסיפורים  שני  המעפילים.  בחטא  מת  שהוא 
לא  הן  לישראל  כניסתן  ערב  עתה,  ועד  אז  מני  הראשונה. 
ביקשו דבר, הרי זה אות וסימן שלא חפצות ירושה היו אלא 

חובבות ארץ הקודש.
ארץ  יישוב  ועד  מהמדבר  החנית  חוד  היו  שהנשים  הרי 

ישראל.


בטורי האחרון הבאתי את סיפור רבי מאיר וברוריה אשתו 
עם השכנים הרעים. בטעות ציטטתי לא נכון את הסיפור והרי 
הוא מחדש בתרגום מארמית, וגם ממנו נלמד את כוחן של 

נשים כמנהיגות וכמובילות ופורצות דרך.
הגמרא  מספרת  מאיר",  רבי  של  בשכנותו  בריונים  "היו 
במסכת ברכות )י, א(, "והם היו מצערים אותו רבות. התפלל 
למה  ברוריה,  אשתו  לו  אמרה  שימותו,  מאיר  רבי  עליהם 
וכי  הארץ',  מן  חטאים  שכתוב 'יתמו  משום  כך?  התפללת 
נכתב בפסוק יתמו חוטאים, והרי כתוב יתמו חטאים. והפסוק 
ממשיך ואומר 'ורשעים עוד אינם', היה לך להתפלל שישובו 
בתשובה וממילא יקוים בהם 'ורשעים עוד אינם', אכן ביקש 

רבי מאיר רחמים עליהם ושבו בתשובה".
האישה  של  כוחה  את  שוב  רואים  אנו  הזה  מהסיפור 
ומהעבריין  ביותר  הגדול  מהחוטא  מתייאשת  לא  בישראל. 

הנתעב ביותר. היא יודעת שאין קיצורי דרך בחיים, ומבקשת 

שישובו בתשובה. כי אמא נותנת תקווה ולא מוותרת כל כך 

מהר על בניה.


בהם  השבועות  שלושת  המצרים,  בין  בימי  אנו  עומדים 

אנו קוראים את ההפטרה של "שלושה דפורענותא", ואחר 

דנחמתא". בפסוקי  והגאולה "שבעה  ימי הנחמה  יבואו  כך 

גם  האחרונות  בשנים  שהפך  פסוק  קוראים  אנו  הנחמה 

ן ָאנִֹכי  ַנֲחֶמּנּו ֵכּ ְתּ ִאיׁש ֲאֶשׁר ִאּמוֹ  לשיר של מרדכי בן דוד: "ְכּ

האימא  את  מוצאים  אנו  שוב  ֻנָחמּו".  ְתּ ּוִבירּוָשׁלַ ִם  ֲאַנֶחְמֶכם 

המנחמת, וכדברי בעל ה'מצודות דוד': "דרך האם לנחם את 

בנה יותר מן האב".

חז"ל מספרים )קידושין לא, א( כי כשהיה רבי יוסי שומע 

'אקום לכבוד  ואומר:  את קול פסיעותיה של אימו היה קם 

בעפרה  מתפלשת  השכינה  זו  אימא  לצערנו,  השכינה'. 

לרוממה  לכבודה,  לקום  מחכים  ואנחנו  שנים  הרבה  כה 

ולהגביהה בבית מקדשנו שייבנה במהרה בימינו אמן.

חודש מבורך בבשורות טובות

שבת שלום

הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

בדרך הלצה ניתן לומר כי הנשים יודעות להישאר בשפיותן גם בימי טלטול, גם 
בימים של החופש הגדול בהם מיטלטל הבית מהכא להתם. עליהן עומד הבית. לא 
בכדי הן נקראו בלשון "עקרת הבית" ולאו דווקא 'עקרת המשפחה', כי הן מחזיקות 

את כל הבית.

"
"
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2.
4

2.4 מטר 3 דלתות ₪2,900

2 דלתות ₪2,490

2 דלתות ₪1,890

1.8 מטר

1.6 מטר

אולם תצוגה: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 שעות פתיחה: א‘ - ה‘ 10:00-20:00, ו‘ 09:30-13:30 פתוח במוצ“ש

התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

המחיר כולל:
טריקה שקטה 
6 צבעים לבחירה 
זוג מגירות 
8 מדפים 

עוברים דירה?
עוברים בויסמן!

מגוון ארונות הזזה במחירים אטרקטיביים!

מן
י ויס

סנ
מח

 מיטת נוער דגם ״ספורט״
כולל מזרונים )מתצוגה(

מערכת ישיבה דגם “סנטר”
תלת מושבי

דו + תלת
₪ 7,490₪ 1,890₪ 2,990
₪ 11,990₪ 5,490

מבצעמבצעמבצע פינת אוכל דגם ״סטאר״
 1.00x1.80 מ’ 

נפתח ל-2.80 מ’
כ-12 סועדים

3,000 מ״ר תצוגה של מגוון רהיטים ענק

®

הבחירה הטבעית לרהיטי ילדים

רהיטי
עין חרוד

מחסני ויסמן )כניסה דרך החנות(: דרך בית לחם 120 ירושלים, 02-6734069 א' - ה' 10:00-17:30, ו' 09:30-13:00 סגור במוצ"ש
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"הוי מתלמידיו של אהרן"

לא  והנה,  אב.  חודש  בראש  הייתה  הכהן  אהרן  פטירת 

לדורות  וקובעת  מזכירה  כולה שהתורה  בכל התורה  מצאנו 

את יום מיתתו של צדיק, רק אצל אהרן הכהן, ונפסק בטור 

אוה"ח )סימן תק"פ( שאע"פ שהוא ראש חודש, מ"מ מותר 

להתענות בו, ונקרא יום זה יום תענית צדיקים.

על  התורה,  זצ"ל בספרו  פינקוס  אומר הגרש"ד  ואפשר, 

שמיוחדת בזה מיתת אהרן משאר אבות העולם, כי אהרן היה 

הסתלקותו  ולכן,  שלום,  ורדיפת  שלום  לאהבת  הגדול  הרב 

של אהרן יש בה בכייה וצער עמוק לדורי דורות, כי אין צער 

כמו הסתלקותו של מביא שלום בעולם.

ממעטין  אב  ש"משנכנס  ההלכה  לזה  קשורה  ואולי 

המקדש  חורבן  ימי  תחילת  הוא  אב  חודש  ראש  בשמחה", 

של  מהסתלקותו  בא  החורבן  לכל  והמקור  ישראל,  וגלות 

אהרן – איש השלום, וכמפורש בחז"ל שחורבן בית שני נגרם 

בגלל שנאת חינם.

שלום  אוהב  אהרן,  של  מתלמידיו  "הוי  הדגישו,  וחז"ל 

ורודף שלום" )אבות פ"א מי"ב( שבראש ובראשונה צריכים 

האנשים  רוב  באמת,  שכן  שלום,  לאהוב  שילמדנו  לרב  אנו 

אוהבים דווקא את המחלוקת, כי כאשר יש שלום הכול שקט, 

שליו, ומשעממם, לא כן כאשר מזדמנת מחלוקת יפה ושמנה, 

יש חוויות מעניינות, החיים מגוונים יותר...

ומוסתרים  נבלעים  אנשים  הרבה  שלום  בזמני  ועוד,  זאת 

כן  לא  אותם,  רואים  ולא  אותם  שומעים  לא  שבצד,  ברקע 

ויש להם הזדמנות  בשעת מחלוקת – בולטים הם לעין כל, 

לבלוט, ולהשמיע את דעותיהם.

רובנו היא מתוקה  נודה על האמת, המחלוקת עבור  הבה 

מדבש ונופת צופים, וצריך רב ומורה גדול כמו אהרן הכהן, 

פעולות  לעשות  שנוכל  לפני  עוד  שלום,  לאהוב  ללמדנו 

מעשיות של רדיפה אחר השלום.

למקום  שהזדמן  ילד  לאותו  דומה?  הדבר  למה  משל 

שריפה גדולה בבית מגורים, ורואה את פעולותיהם הנמרצות 

מצילים  גבוהים,  בסולמות  ויורדים  עולים  האש,  מכבי  של 

אנשים, מתיזים מים, והוא רואה ומשתאה על המראה, וכ"ש 

קיבל  ואף  הצלה,  פעולת  באיזו  חלק  לקח  עצמו  הוא  אם 

תשואות חן על כך, שמעתה מחכה הוא בכיליון עיניים מתי 

תזדמן עוד פעם שריפה ענקית כזאת, וכבר חשוד הוא מעתה 

להדליק אש בבית בכדי לעבור עוד פעם את החוויה הגדולה 

הזו, ואפילו לגרום לאסון כבד חלילה, ויש צורך גדול ללמדו 

שלא לאהוב את השריפה ולהיזהר ממנה.

זה ממש מה שהיה אהרן הכהן מלמד, לאהוב את השלום 

ה"משעמם" ולשנוא את המחלוקת ה"מרגשת"!

לכן, יום הסתלקותו של אהרן הוא יום צער ובכייה לדורות, 

לדעת כמה שהמחלוקת  אהרן,  תורתו של  את  לזכור  ועלינו 

נוראים  וקללה  אסון  לעיניים,  היא  ותאווה  למראה  נחמדת 

מונחים בה, ולעומתה מביא השלום שפע של הצלחה וברכה 

מרובה.



נפש  על  קרים  וכמים  לעיניים  כקילורין  הנם  אלו  דברים 

למקצוע  והרכילות  המחלוקת  נהפכה  בו  אנו  לדורנו  עייפה 

שבשגרה  כדברים  אלא  ה"מלפפונים"  בעונת  דווקא  ולאו 

וכל המרבה הרי זה משובח, "חשיפה ראשונית", "בלעדי", 

"סנסציה", ושאר ירקות כולן מכנה משותף אחד להן, לשון 

הרע ושנאת חינם המתפשטת כאש בשדה קוצים המכלה כל 

חלקה טובה.

גדיש  ונאכל  קוצים,  ומצאה  אש  תצא  כי  אומרת:  התורה 

או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר את הבערה" וכתב 

ה"אור החיים" הקדוש בפרושו: "ובדרך רמז תרמוז התורה, 

האדם  שיתעורר  כדי  ברשעם,  הרשעים  יסובבו  אשר  את 

יביאו  אשר  הרעות  הפלגת  בהביטו  שכלו,  שינת  מתרדמת 

לכל  רע  יסובבו  אלא  יריעו,  לבדם  ]להם[  לא  כי  לעולם, 

העם  צרת  כי  ידעת  הלא  אש,  תצא  כי  אומרו  והוא  העולם, 

תתכנה בשם אש, וצא ולמד משליח גבריאל אשר שאל אש 

]מהכרוב[ )מבין הבדים(, והוא בחינת תגבורת הדינים ואמר 

מכאיבים,  קוצים  אלא  שאינם  הרשעים  הם  קוצים,  ומצאה 

והיה  כא(  לא  )דברים  אומרו  דרך  על  לשון מציאה,  ואומרו 

כי תמצאן אותו וגו' והטעם משום שהרשע אין לו בעלים, כי 

האדון ברוך הוא הנה הוא פקר בו והסיר אדנותו מעליו, וה' 

הסתיר פניו ממנו, ומעתה הרי הוא כמציאה, וכל הפוגע בו 

יעשה בו רצונו.

הדינים  לאש,  רשות  שניתן  אחר  כי  עוד,  הכתוב  והודיע 

גדיש,  ונאכל  אלא  מבעירים,  הם  לבד  לקוצים  לא  להבעיר, 

כאן רמז אל תינוקות של בית רבן, שעדיין אין להם קומה אלא 

גדושים שבולת עם חברתה, כי בעונות הם הנתפסים בצרת 

ג(  ח  )תהלים  ב( בפסוק  ויגש  )תנחומא  ז"ל  גם אמרו  עולם 

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, כי הם היו ערבים בשעת קבלת 

התורה, וכשירשיעו בני אדם הנה הרשות נתונה לאש לבער 

בהם ואומרו או הקמה, כאן מודיע כי לפעמים חרב עד צוואר 

הגיעה, מופתי הדור יסודי עולם נלקחים בעוונם, כדי להציל 

על כללות הדור, כאומרו )שה"ש א יד( אשכול הכופר וגו', 

ולהם יקרא קמה, על דרך אומרו )שם ז ח( זאת קומתך דמתה 

במדבר  )תנחומא  לתמר  הנמשלים  הצדיקים  שהם  לתמר, 

טו(, כאומרו )תהלים צב יג( צדיק כתמר וגו' ולפעמים יגדל 

החטא, ולא יצילו הצדיקים לבד, וחימה שפוכה על כל שונאי 

ישראל, והוא אומרו או השדה, שזה ירמוז אל כללות ישראל, 

ולא יספיקו לא תינוקות, ולא צדיקים להציל, והודיע הכתוב 

כי יש יום לאל איום, לבא במשפט עם הסובבים את הדבר, 

אומרו  והוא  מהם,  להשתלם  עולם  וגאוני  הצדיקים  למיתת 

שלם ישלם המבעיר, הם הרשעים הקוצים, את כל אשר הרגו 

לסבול  ברשעים  כוח  ייתן  ה'  כי  ק:(  )סנהדרין  ז"ל  ואמרו 

שיעור המגיע להם בחטאם, אוי לרשע רע לשמים ולבריות 

שהצדיקים  ותמצא  קלקולו,  בעד  יסבול  כמה  מ(  )קידושין 

בעוון  נלכדים  שאינם  שנים   לכלל  מגיעים  בניהם  כשהיו 

מעונש  שפטרם  המקום  ברוך  ואומרים  שמחים  היו  אביהם, 

 זה )ב"ר סג י(, הרי כי יעניש ה' לגורם עונש בשבילו לזולת.

 ובאמת כי יחרד אנוש, ויכבה שלהבת יצרו המחטיא אותו, 

אשר  העונשים,  נהרות  לבבו,  על  בהעלותו  המשפט,  באש 

יגיעוהו על כמה נפשות קטנים וגדולים אין קץ, שכולם הוא 

והנה אמרו  הרצחן הגדול להם, באמצעות תאוותו הסרוחה 

ז"ל )קידושין מ:( לעולם יראה אדם עצמו כאילו כל העולם 

כולו חציו זכאי וכו', עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע את 

כל העולם לחובה ]עד כאן[ ודם כל העולם ודם זרעיותיהם 

על צווארו ועל נפשו עמוסים, ויסבול מר המוות בעד כל נפש 

אחת מהם, ובכל צרתם לו צר, כאשר עשה, והוא אומרו שלם 

ישלם וגו' טעם כפל שלם וגו'" עד כאן לשונו הטהורה של 

רבי חיים בן עטר זיע"א. 

"הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום" זה לא 

רק שיר אלא דרך חיים, אם חפצי חיים אנו.

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

"ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ 
מצרים בחדש החמישי באחד לחדש" )לג, לח(
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 הר הבית כמבחן

חטיבת  מח״ט  של  המיתולוגית  הקריאה  מאז 
הצנחנים מוטה גור ז״ל ״הר הבית בידינו״ ביוני 
גם בירקון הדלוח. היום  67, עברו הרבה מים, 
הר הבית כבר לא בידינו. לוואקף בשליטה ומימון 
הנוהג  ביטחון,  אנשי   )!(  1000 צבא של  ההר  על  יש  ירדן, 
בהר מנהג בעל הבית, לכל דבר ועניין. מתעמר בישראלים, 

משטה ופוגע פיזית בשוטרים, שולט. 
ביום ו׳ שעבר נקבע ״שיא שפל״ חדש. מחבלים חמושים 
שוטרים  והרגו  והמסגדים  ההר  מתוך  פרצו  ישראלים 
הערבי  העולם  טבח,  למקום  הפך  תפילה  מקום  ישראלים. 
ירדן, האחראית פורמאלית ומעשית  כולל מצרים ובראשות 
דווקא  ומאיימים  מגנים,  מתרים,  הוואקף,  וכוחות  ההר  על 
את  ממוסלמים  ומונעת  בסטאטוס-קוו  הפוגעת  ישראל,  על 

תיפלתם.
מצולם,  מוסרט,  הכול  מאמין.  ולא  קורא  שומע,  אתה 
כולל  חי,  בשידור  מכריע  וחלק  חי,  שידור  בכמעט  משודר 
עובדות.  על  ויכוח  ויש  ערביים!  תקשורת  אמצעי  ידי  על 
יום קודם מחבל ימ״ש מעלה צילום וסטאטוס ברשת, ״מחר 
ממצאים  האישים,  ובמחשבים  בביתם  טוב״.  יותר  אראה 
והוכחות ברורות לכוונתם הרצחנית. ויש ויכוח על עובדות. 

מיליוני ערבים, כולל נאורים ופיקחים, מאמינים ויודעים! 
הר-הבית.  על  להשתלט  בניסיון  ישראלית  פרובוקציה  שזו 
יהודים  יהודים וחי בקרב  ערבי ישראלי משכיל, העובד עם 
אירוע,  פה  ביימה  ברור שישראל  לי השבוע:  חייו, טען  כל 
היא חימשה את הצעירים, השוטרים התחילו בירי...  הראיה 

המוחלטת שלו - מניין היה להם נשק על ההר?
הבעיה,  הראש.  כל  על  ופסיכי  פיקח  נאור,  משכיל, 
שכשמוחות של מיליונים נשטפים במציאות מדומה, שקרית 
והזויה, פסיכית ככל שתהיה, בפרט ובעיקר, כשזה על רקע 
פולחן דתי, ושליטה על מקום דת שלישי במעלה למוסלמים. 
לא  העובדות  דת,  מלחמת  זו  רלבנטית.  לא  ממש  האמת 

קובעות. זו הופכת להיות בעיה, אבל שלנו. 
בשטח,  מהעובדות  ממציאות,  הנסתרת  מטורפת,  אג׳נדה 
תשווק  ומחר,  היום  כבר  חי.  בשידור  ומשודרת  מוסרטת 
אנטישמים  וחרם.  שנאה  למטרת   B D Sה ידי  על  ותנוצל 
״שוברים  וטפילי  שכירי  בחדווה.  אותה  יאמצו  מקצועיים 
שתיקה״ יאמצו אותה בחום וימכרו אותה בסיורים מאורגנים 
לעיתונאים ומעוניינים להרע. הח"כים הערביים יציגו אותה 
וזכות השיסוי.  על בימת כנסת ישראל, בשם חופש-הביטוי 

אנחנו נשתוק.  
בירושלים״.  מלך  אין  ההם  ״בימים  הנביא:  קרא  זה  על 
״איש הישר בעיניו יעשה״. גם כשזה עקום ומעוות. ההבלגה 
הזו הורגת אותנו. המבחן האמיתי מי שולט בירושלים, לא 

רק בהר-הבית. 
השליטה  על  דיין  משה  של  ויתורו  הקדמון.  החטא 
הוואקף  לכוחות  והעברתה  בהר  היומיומית  הביטחונית 
שם  המכפלה,  ומערת  רחל  מקבר  בשונה  ירדני,  במימון 

מורכבים מגנומטרים! שלא מפריעים לתיפלה מוסלמית.
לפנות  לחפור,  לוואקף  כשנתן  כשל  כרוה״מ,  ברק  אהוד 
ולהשמיד ככל אוות רוחם במעמקי ההר, בכדי להכחיד כל 
ההיסטוריה  את  המבסס  ארכיאולוגי  ממצא  וכל  יהודי  זכר 

היהודית בהר ובמחילותיו.
רוה״מ בנימין נתניהו, לא שינה מדיניות. רוממות וריבונות 
ירושלים על שפתיו, אך הוא ממשיך לוותר בשיטתיות לירדן, 

לרשות, לוואקף ולכל מי שמפעיל לחץ.

כל  מקהיר״.  הרעם  ״קול  שידורי  את  זוכרים  המבוגרים 
חיילים  של  הירואי  מעשה  הייתה  בישראל,  דרכים  תאונת 
השני  ביום  מצרית.  קומנדו  פעולת  צה"לי!  אסון  מצריים. 
של מלחמת ששת הימים, הצבא המצרי היה בפאתי אשדוד, 
רק  בדיזנגוף.  חנויות  בזזו  הם  השלישי  ביום  לת״א.  בדרך 
הצחיק!  זה  אז  ולמציאות.  לסיוט  הקיצו  הם  השביעי  ביום 

היום זה הורג.  
הנשיא  נאצר,  עבדול  ג׳אמל  שגם  בחום,  טענו  ליצנים 
המצרי, האזין לשידורים. שמע, האמין, ולכן המשיך להילחם, 
רק כשהטנקים הישראלים נראו בעין על גדות תעלת סואץ, 
הוא אץ רץ לבקש הפסקת אש. פעם קראו לזה דמיון מזרחי 

פרוע. במזרח התיכון זה דמיון שמכתיב ויוצר מציאות.  
ככל שזה נשמע מצחיק, זה עצוב, כואב ומסוכן. אנו חיים 
על פיו של הר געש. עם מציאות-דמיונית זו, אנו מתמודדים 
יומיומית ונאלצים להילחם בכדי לשרוד. כך זה כשנמצאים 
מזרחי  דמיון  פי  על  עובדות  הקובע  הים-תיכוני,  במרחב 
פאטה- שווא.  מצגי  יוצרת  באזור,  הלוהטת  השמש  פעיל. 

מורגנה קוראים לזה.  
רק מעשים ופעולות נחרצות יחזירו את ההרתעה, יבססו את 
יומרניות  הצהרות  לא  מעשים,  בפועל.  והשליטה  הריבונות 
החידלון  תחושת  את  מעצימה  שהתפוגגותם  בסיס,  חסרות 
בצד היהודי ומחזקת את תחושת הכוח והאומץ בצד הערבי. 
כשהמגנומטרים יוסרו והם יוסרו בצורה כלשהיא, זמנית או 
המוסלמי  הכוח  שכרון  מזמני.  קבוע  יותר  דבר  ואין  חלקית 
אומץ  יאזור  הנחש  ראש  בהתאמה.  תתגבר  הסכנה  יתעצם. 

להכיש שוב ושוב. 
כל  להוציאה.  100 חכמים  צריך  לבאר  טיפש  אבן שזורק 
החלטה לא מושכלת, שלא מיושמת בפועל ולמעשה, הופכת 

לאבן שכזו! ויש הרבה בבאר.  
היכן רשת המצלמות, שאמורה הייתה לרשת את רחבת הר 

הבית ולהסריט בזמן אמת הוכחות? היום שוב היא הוצעה 
ההצעה  בכניסות!  למגנומטרים  כתחליף  כפתרון,  מחדש 
 read my .והרשת לא תוקם יסולקו  תתקבל, המגנומטרים 

lips )קראו את שפתותי(. 
זה  אירופאית,  שתיקה  אמריקאית,  והסכמה  תמיכה  עם 
הריבונות,  את  לבסס  ההרתעה,  את  לחדש  המתאים  הזמן 
המריבה.  בהר  רק  ולא  רבתי  בירושלים  השלטון  את  לייצב 
המגנומטרים אינם הסיבה למאומה ואינם המטרה למלחמה. 

הם סימפטום למי מחליט, מי בעל הבית בירושלים.
ישראלים  שדם  רצחני.  מחבל  כל  בכוח,  מפגע  כל  יידע 
יקר ודורש תמורה יקרה וכואבת. אלפי המוסלמים שיתעכבו 
ימנעו  המגנומטרים,  מול  סופיים,  האין  בתורים  ארוכות, 

בעתיד חקיינים, מחבלים עלובי נפש.  
כל מסית ומדיח יפנים כללי משחק חדשים. ידע המופתי 
דהיום והמופתי של אתמול, שמי שפוער פיו בהסתה וקריאה 
מונע.  למעצר  יוכנס  חוקית,  לא  פעולה  כל  או  להתקהלות, 

בהאשמה פלילית או מנהלית, הסדר לא משנה. 
החשש לראות את הסורגים מבפנים, ובמהירות, ימנע גם 
כהתארגנות  שהוכרז  הצפוני  הפלג  ראש  סלח,  אל  מראאד 
בלתי חוקית בישראל, מלהסית ולקרוא לפגיעה בחוק ובאנשי 
כוחות הביטחון בירושלים. יד חזקה ותקיפה, תמנע אנרכיה, 

גם בתוככי ישראל. 
לא יהיה קל בהתחלה. שכרון הכוח רומם את ראש הנחש 
וביכולתם  בכוחם  מאמינים  הנחשים  ממחילתו,  והוציאו 
לכל  ישתלם,  זה  בסוף  קשות.  כל ההתחלות  ולפגע.  להסית 

הצדדים שמעוניינים בשקט.
שכל  מכניס  גדול  נבוט  שרק  מי,  יש  קובע:  ערבי  פתגם 
לאמץ  צריכים  לפעמים  התיכון  במזרח  הקטן.  לקודקודו 
הזמן.  הגיע  כנראה  מוכחות.  מנוסות,  מקומיות,  שיטות 

השיטה החליפית נכשלה.   

עו"ד יצחק שינפלד

המגנומטרים והמצלמות הם רק מבחן נוסף לחידלון הישראלי המתמשך 
בהר הבית, שתחילתו בהחלטה שגויה של משה דיין  ישראל צריכה לשנות 

פאזה ולהוכיח למחבלים שלטרור יש מחיר כבד, גם בפן הדתי



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

צפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר

היעד החם של החורף! 

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

ישראל רנד 
16.8 פרשת ראה

אלי יפה 
2.8 פרשת ואתחנן

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

עקב הביקוש והצלחת הנופש הוספנו טיסות ישירות של ישראייר 
רק רבע שעה מהמלון ולילה נוסף חינם!!! לנרשמים עכשיו!!!

2/8 הוספנו טיסה במבצע - מקומות אחרונים
 9/8 מקומות אחרונים

16/8, 23/8, 30/8 הוספנו טיסה במבצע - הרשמה בעיצומה

האירוח
יחס אישי של מנהלי שינפלד ושירות 
מקצועי מחברה בעלת 30 שנה ניסיון

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד
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תפסיקו להיות "חברתיים"

שמובילה  הסיסמה  זו  חברתית"  "מדיניות 

חושבים  ובוחריהם  הם  כי  רבים,  פוליטיקאים 

לחלשים,  לסייע  טוב'.  זה  ש'חברתי  בפשטנות 

לספק חינוך, לספק דיור ועוד ועוד על חשבון המדינה, 

נתפס כמדיניות נכונה על ידי רבים בציבור. זה אפילו כמו 

מצוות צדקה. הנחת יסוד זו אני רוצה לקעקע – צדקה זו 

מצווה חשובה מאד, אך מדיניות ממשלתית "חברתית" 

היא הרס מוחלט. זו פגיעה בחלשים ביותר. נקודה. 

כדי להבין זאת צריך להבין איך פועלת הכלכלה, מה 

איך  בשאלה:  אפתח  ההסבר  ואת  המסחר.  של  הבסיס 

 - אחת  דרך  ישנה  ובכן,  ביושר?  להתעשר  אדם  יכול 

לסייע ולשפר את רמת החיים כמה שיותר לכמה שיותר 

אנשים. זה טיבו של המסחר. קצת מפתיע, הרי ידוע לכל 

שסוחרים הם חמדנים, נצלנים, אגואיסטים וכו' וכו', אז 

דווקא הם אלה שמשפרים את איכות החיים? ובכן, כן.

קצת  יקר  מחשב   - כדוגמה  מסוים  מוצר  נתפוס  הבה 

ישנם  למה  שקלים.  ב-6,000  שנמכר  מהממוצע  יותר 

אנשים שירכשו אותו? למה שאדם יוציא מכיסו סכום לא 

מבוטל שכזה? אלא, בגלל שהתועלת והרווח שהוא יפיק 

היה  הוא  אחרת,  מזה.  יותר  הרבה  לו  שווים  מהמחשב 

חוסך את הכסף, רוכש מחשב זול בהרבה, ואת ההפרש 

כרטיס  רוכש  אדם  למה  באלטרנטיבות.  משקיע  היה 

ב-400 שקלים להופעה של אברהם פריד? כי קורת הרוח 

הוא  אחרת  יותר,  לו  שווה  הזה  מהמופע  מפיק  שהוא 

זוגות  היה משקיע כסף זה ברכישת מגהץ חדש או שני 

מכנסיים. אף אחד לא מכריח אותו לרכוש את המחשב 

בוחרים  אנשים  אחר,  מוצר  כל  או  להופעה  הכרטיס  או 

מרצון לרכוש, כי הם יודעים שזה מה שיגרום להם יותר 

תועלת לעומת החלופות.

ומצידה השני של העסקה, למה ישנם אנשים המוכרים 

את המחשב, הכרטיס להופעה והמכנסיים? כי עבורם הם 

שווים פחות מאשר מהסכומים הנ"ל. הם מעדיף לקבל 

למשל,  אחרים.  שימושים  בו  לעשות  כדי  הכסף,  את 

מכובדת  שתיראה  כדי  לבית,  הכניסה  דלת  את  לצבוע 

יותר, או לרכוש מיקרו גל חדש. 

שני  ישנם  משמע  עסקה,  שמתקיימת  ברגע  כלומר, 

איכות  את  יחדיו  ושיפרו  לזה  זה  סייעו  אשר  אנשים 

חייהם. הם עשו זאת לא כחסד, לא ברחמים, אלא ביושר 

ובמתן תמורה הולמת.

לאור תובנה זו, אם ישנו אדם עשיר, הוא ראוי ברמה 

המוסרית להערכה רבה - בגלל שהוא סייע להרבה אנשים 

לשפר את חייהם. בזכות ולא בחסד. 

ונכון הדבר לא רק בטובין פיזיים, אלא גם לשירותים 

שאינם ממשיים. זמר חתונות עשיר זה אדם שגרם קורת 

רוח רבה לאנשים רבים, והם גמלו לו על כך ברצון, מנתח 

ואת ההרגשה  הוא אדם אשר שיפר את הבריאות  עשיר 

אדם  הוא  עשיר  אינסטלטור  רבים,  אנשים  של  הפיזית 

ופסיכולוג  ופאניקה  משבר  בשעת  רבים  לאנשים  שעזר 

עשיר הוא אדם אשר שיפר את הרגשתם ואיכות חייהם 

של רבים.

המניע שדחף את האנשים לבצע את העסקה, לא גורע 

מהתוצאה שלה. בהחלט סביר להניח שרוב האנשים עשו 

עבודתם זאת מתוך רצון להרוויח כסף ולא מתוך דאגה 

הרבה  לחברה  סייעו  הם   - פקטו  דה  עדיין,  לזולת,  כנה 

יותר מאשר רובם המוחלט של המתנדבים ועושי החסד. 

מתנדב,  שהרי  מונח.  במקומם  בהחלט  כבודם  ואלה, 

לעומתו,  ולעזור?  להתנדב  יכול  הוא  ביום  שעות  כמה 

אדם שעובד בתשלום מסייע לאנשים במהלך היום כולו. 

של  היא  בעסקה  הצדדים  שני  של  התחושה  מזו,  יתירה 

שווים, לא של עושה חסד מחד ומכיר תודה מאידך. 

עם זאת, סייג אחד יש לתהליך – שהוא נעשה ביושר. 

בלא הטעייה ובלא איומים. שהרי אם אדם מבטיח תועלת 

מספק  לא  ובסוף  גבוה,  מחיר  מצדיקה  אשר  מסוימת 

כדי  פועל  או  מאיים  אדם  אם  גניבה.  זוהי  אזי  אותה, 

לדחוק מתחרים באופן שאינו לגיטימי, אזי הוא מכריח 

את הציבור לשלם לו מחיר שאיננו מוצדק באמת, פשוט 

כי הוא העלים את האלטרנטיבות. אבל, כל עוד אין גניבה 

שכזו, התהליך של המסחר הוא חברתי מאד ומסייע לכל 

המעורבים. 

וכעת נחזור לממשלה, כאשר הממשלה מספקת שירות 

את  לוקחת  פשוט  היא  חינוך,  למשל  לציבור,  כלשהו 

בשירות  להשתמש  אותו  ומכריחה  הציבור,  של  הכסף 

אותו היא נותנת. ולרוב, מדובר בשירות באיכות ירודה. 

והבה ניטול את תחום החינוך כדוגמה. 

המדינה  מאד,  יקרה  היא  בישראל  החינוך  מערכת 

משלמת עבור תלמיד )במערכת החינוך הכללית( כ-2,900 

₪ מידי חודש. מאיפה המדינה משלמת? מכספי משלם 

זה  חינוך  כי  משלמת?  המדינה  למה  כמובן.  המסים, 

מוצר בסיסי, "חובה שהמדינה תספק חינוך לכולם", כפי 

שאומרים כל ה"חברתיים". נו, אז מה התוצר? ובכן, גרוע 

מאד. פחות ממחצית התלמידים זכאים לתעודת בגרות. 

הורים שלא מעוניינים לשלוח ילדיהם לחינוך הממשלתי, 

ישלמו פעמיים. פעם אחת הם הרי ישלמו בכספי המסים, 

ופעם נוספת הם יצטרכו לשלם עבור חינוך פרטי. 

כלומר, המדינה פועלת בשוק שלא ביושר, כיון שהיא 

מכריחה את הציבור לקנות את ה"מוצר" שלה, ומצד שני 

מועלת בהבטחה שהיא נותנת. מורה פרטי למשל, אשר 

לא  אחד  אף  גרועים,  שיעורים  וייתן  גבוה  תעריף  יגבה 

יבוא לרכוש את שירותיו. מורה פרטי טוב, יכול בהחלט 

שווה  לתלמידים  שהתועלת  כיון  מאד,  יפה  להרוויח 

מונעת  הממשלתית  החינוך  מערכת  אבל,  המחיר.  את 

אלטרנטיבה, וכך פוגעת בכולם ובמיוחד בחלשים ביותר. 

במערכת  רבה  בשלומיאליות  המדינה  פועלת  גם  כך 

הרווחה הממשלתית, אשר מפזרת כספים רבים במקומות 

עניות,  משפחות  לפירוק  תמריצים  ויוצרת  נכונים,  הלא 

או מפתה אנשים להתחזות ולקבל קצבאות שונות שלא 

בצדק. 

המדיניות הטובה ביותר שממשלה יכולה לנקוט, היא 

מדיניות אשר תעודד אנשים לעבוד ולסייע זה לזה בצורה 

להיות  לא  זה  לעשות  צריכה  המיטבית. מה שהממשלה 

"חברתית" אלא הפוך – כמה שפחות מעורבת בכלכלה. 

האלטרנטיבות  את  לבחור  לאנשים  מה שמאפשר  זה  כי 

הטובות ביותר עבורם. 

דוד רוזנטל

בניגוד לדעה הפופוליסטית הרווחת, מדיניות 'חברתית' היא מדיניות מזיקה, שמעודדת 
בני אדם לחוסר השקעה ומניבה תוצאות גרועות  מערכת החינוך כדוגמה שלילית

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

הנחת יסוד זו אני רוצה לקעקע – צדקה זו מצווה חשובה מאד, אך מדיניות ממשלתית 
"חברתית" היא הרס מוחלט. זו פגיעה בחלשים ביותר. נקודה. 



רח׳ רבי עקיבא 76 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

טכנו
שרוליק

בס"ד
ברזים, אינסטלציה, השקייה, כלי עבודה, חשמל, 
פירזול, ברגים, מנעולים, שכפול מפתחות, צבע,

מכשירי חשמל, עגלות משא, סולמות,
מתנות ועוד.

מבצעים
חמים!

 אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים
שכפול מפתחות

 אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימי חול  20:00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 31.7.17  ח׳ באב תשע׳׳ז 

אסלה לבן / פרגמון

136.00 ש’’ח

129.00 ש’’ח

ברז איכותי ברבור 
ארוך

ברז קיר פייה
יצוקה נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

185.00 ש’’ח109.00 ש’’ח109.00 ש’’ח

130.00 ש’’ח

ברז קיר קצר

95.00 ש’’ח

ברז פייה קשת 
קצרה

ברז איכותי נשלף
 450 למטבח

175.00 ש’’ח170.00 ש’’ח

ברז איכותי
לאמבטיה כולל 
צינור מתלה ומזלף

ברז נשלף 900

350.00 ש’’ח

650W ג׳קסון

270.00 ש’’ח 

800W פטישון עוצמתי
26 מ׳׳מ

630.00 ש’’ח 

משחזת 1050Wסולם אלומיניום 4 שלבים

299.00 ש’’ח 

מברגה אימפקט 
+ 2 סוללות

600W מקדחה

269.00 ש’’ח 
599.00 ש’’ח
770.00 ש’’ח 199.00 ש’’ח 

מזלף לברז נשלף

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

מזלף הדס 7 
מצבים

עם חסכם

מייתז קומפלט 
+ צינור

27.00 ש’’ח

 12v
18v

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

109.00 ש’’ח

מאוורר תלוי ׳׳16

113.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

בקנייה של 400 ש׳׳ח ומעלה
70 ש׳׳ח במקום 150 ש׳׳ח

מוט מקלחת 3 מצבים

59.00 ש’’ח 

מוט פינוק מפואר עם 
ראש גשם 20 ס׳׳מ

250.00 ש’’ח 

עם תושבת 
ניידת 

להתקנה
 גם על חורים 

קיימים

19.00 ש’’ח

מוצרי פקסשרשורי לאסלה ׳׳4
מחירים מיוחדים לאינסטלטורים

מושב אסלה קל
לבן / פרגמון

23.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

ראש מקלחת 
כלנית קבוע

ראש מקלחת
5 מצבים

17.00 ש’’ח

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת אורן
 עגול 220 מ׳׳מ

58.00 ש’’ח 

ברז כביסה מיני

14.00 ש’’ח 

רובה איכותי

8.00 ש’’ח 

69.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

29.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום  איטלקי

ברז ניל אורגינל

17.00 ש’’ח

סל כביסה ראטןשולחן מתקפל 1.80 מטר
60 ליטר

44.00 ש’’ח 

169.00 ש’’ח 

ברז גן כדורי 1/2

16.00 ש’’ח

נקודת מים עגולה 
גדולה

סיפון שרשורי 11/4

12.00 ש’’ח19.00 ש’’ח

וילון בד איכותי
לאמבטיה כל המידות

29.00 ש’’ח 

מטאטא + מקל

10.00 ש’’ח 
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 לכו לטיפול

עם  גופנית  מחלה  בין  ההבדל  בעצם  מה 
סימפטומים פיזיים שמאובחנת על ידי רופא לבין 

מחלה נפשית?
אנחנו  בגוף  לנו  כואב  שאם  יודעים  אנחנו  למה 
הטיפול  את  עוררין  ללא  וניקח  לרופא  שהולכים  רגילים 
שיתאים לנו הרופא. ולמה כשזה קשור להפרעות או מחלות 
לבד  ולהסתדר  חזקים   להיות  שמנסים  רבים  ישנם  נפש 
ולהגיד 'אני אעבור את זה'. או הגרוע יותר 'זה בושות שאני 

אלך למטפל רגשי או במקרה הצורך לפסיכיאטר'?.
לרופא  רץ  אתה  בגרון  קצת  ממש  אפילו  כשכואב  למה 
ואתה לא אומר לעצמך  יש לך דלקת  משפחה שיבדוק אם 

אני אסתדר לבד?
כי אתה יודע שיש דברים שאתה לא יודע ואינך מבין בזה.
כך גם בתחום הנפש, ישנם אנשים שסובלים במשך שנים 

רבות ומנסים וחושבים שהם יהיו הרופאים של עצמם.
כן, מותר ואף חובה לאדם לנסות לעזור לעצמו כשמדובר 
בבעיות רגשיות. אבל אם אתה רואה שאתה לא מצליח - פנה 
יוכלו  שהם  כדי  שמבינים,  לאנשים  פנה  מקצועית.  לעזרה 

לעזור לך.
כן, גם אם יש לנו הצטננות, שיעול וחום אנחנו לא רצים 
ישר לרופא. רוב האנשים מנסים לשתות כוס תה חם עם מעט 

לימון ולנוח במיטה מספר ימים.
אך אם עוברים מספר ימים ואנחנו רואים שהחום הגבוה 
אנחנו  מחמירים,  והכאבים  מעלות  ל40  לעלות  ממשיך 
עזרה  צריכים  ואנחנו  סיימנו  שלנו  התפקיד  שאת  מבינים 
שהתפקיד  וכמובן  לרופא,  הולכים  אנחנו  אז  או  מקצועית. 
אם  האנטיביוטיקה  את  לקחת  ועלינו  מסתיים,  לא  שלנו 

הרופא נותן לנו ולשמור על שאר ההוראות.
אך אנחנו צריכים עזרה מקצועית.

סבל  שנים  במשך  שסבלו  אנשים  הרבה  לראות  לי  יצא 
נפשי רב ולא הלכו לטיפול, כי זה 'לא מתאים'.

'מה אני משוגע?' הם שאלו אותי.
לא  למטפל,  הולך  שאני  עלי  ידע  מישו  שרק  לי  'חסר 

שידוכים, לא חתונה, אני אבוד'. אמרו לי .
אך מה שקורה הוא, שאם משאירים בעיות לא פתורות - 
הבעיות לא נעלמות מאליהן, אדרבה, הן מחמירות והופכות 
לטפל  כבר  אפשר  אי  שלפעמים  עד  לטיפול,  יותר  לקשות 

בזה חלילה.
אדם שסובל מדלקת ראות והוא דוחה את ההליכה לרופא 
שוב ושוב. עד שהוא לא ייקח אנטיביוטיקה זה לא יעבור לו, 
ומנגד, כל יום שהוא מחכה ומושך את הזמן, דלקת הראות 
להגיע אף  ויותר, עד שבסוף אפשר  יותר  רק תהיה חמורה 

למוות.
צריכים  לפתור  מצליחים  ולא  בנפש  כואב  שאם  ההבנה 
בהן  קודמות,  משנים  מעט  השתנתה  בושה,  לא  וזה  טיפול 

הנושא של הנפש היה טאבו, סגור ומסוגר.
אך עדיין המצב טעון שיפור.

אני זועק מעל גבי דפי העיתון, אם אתם מרגישים שאתם 
לא יכולים להתמודד עם המצב הרגשי שלכם - אל תתביישו, 

פנו לעזרה מקצועית!
ורצינית.  קשה  בעיה  על  מצביעה  התמודדות  תמיד  לא 
לפעמים האדם צריך רק הכוונה מסוימת איך להתמודד עם 

האנשים מסביבו שהם גורמים לו להרגיש לא טוב.
לפעמים האדם פשוט צריך קצת להוריד מהעומס בעבודה 

ובבית.
אך אם אתם רואים שקשה לכם להתמודד - אנא פנו לייעוץ 

ואל תזניחו את עצמכם.


כמטפל אתה רואה שוב ושוב, כמה להורים ולמחנכים יש 
חלק במבנה האישיות של הילד לכל החיים. כמה חשובה כל 
מילה שאנחנו מוצאים מהפה, כל אמונה שאנחנו מחדירים 

בילד, כל מחמאה.
אני  אעשה?  אני  מה  בדכדוך,  הורה  השבוע  אותי  שאל 
יכול להשקיע בילד שלי, לתת לו אהבה, ביטחון, גבולות, כל 

הצרכים הרגשיים שילד צריך. ואז יגיע מחנך שלו או אפילו 
אחד מהחברים שלו, יפגע בו ויהרוס את כל מה שהשקעתי, 

אז מה שווה בכלל כל ההשקעה?
עניתי לו כך: אם יש לך משקל מאזנים לפניך ובכל אחד 
מהצדדים יש משקולות, איזה צד ירד יותר מהשני? התשובה 

כמובן פשוטה, הצד שיש בו משקל כבד יותר.
כך גם בילד, הוא כמו משקל, אתה צד אחד במשקל ובצד 
חושש  שאתה  הילד  של  והחברה  המחנכים  נמצאים  השני 
שיזיקו לו. מי שיהיה יותר חזק הוא ינצח. אם אתה תיתן לילד 
יותר מחמאות והעצמה אזי למרות שבצד השני יש גם משקל 
רגשית  וחזק  כבד  יותר  יהיה  והוא  יגבר,  הילד  תגבר,  אתה 
אז  יותר,  ייתן  והצד השני  תיתן פחות  אך אם  מהצד השני, 

חלילה הוא יהיה יותר כבד.
נכון, לפעמים הצד של ההורים הוא המעצים יותר ומנצח 

ולפעמים הפוך.
ולפעמים ההורים לא מעצימים את הילד ודווקא המחנכים 
כוח  לילד  יתנו  הם  אם  הילד,  את  להציל  יכולים  והחברה 
ועוצמה יותר מאשר ההורים. אבל אין בעולם העצמה כמו 

זו של ההורים לילדיהם.
machon.rot@gmail.com

 הימנעות מהליכה לאיש מקצוע בנושא טיפול הנפש, משולה לאדם שיזניח דלקת 
ראות מתוך תקווה שהיא תירפא מעצמה  וגם: אין תחליף להעצמה הורית

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

 אין בעולם העצמה כמו זו של ההורים לילדיהם



מאת יבניאל שירם
לשמוע  אוהבים  אתם  גם 
זה  מוסיקה חסידית? אם 
באוזניות,  ברכב,  בבית, 
או  ובשמחות,  באירועים 
–הצלילים,  חיה  בהופעה 
עושים  והמילים  הלחנים 
הנשמה.  על  טוב  לכם 
שינפלד תיירות ממשיכה 
את  הקיץ  גם  להפתיע 
שורה  עם  לקוחותיה 

מרשימה של אמנים וכוכבי זמר, כמוה 
עוד לא הייתה באף חופשה אחרת. בין 
הלמן,  יששכר  את  תמצאו  ההופעות 
יפה,  אלי  לפידות,  ישי  פרנס,  ישראל 
רעים,  צמד  תורג’מן,  נחמן  ישראל 
ומוכר  חדש  ואמן  הגדול  פישר  דודו 
החזן   – המנצחת  לנבחרת  שהצטרף 

העולמי ישראל רנד בכבודו ובעצמו. 

אחד מחמשת 
 החזנים הטובים בעולם

החזנים  חמשת  של  רשימה  תעשו  אם 
בעולם  ביותר  והגדולים  המוכשרים 
החזן  בוודאי  יהיה  מהם  אחד  כיום, 
ישראל רנד. הוא הופיע במאות הופעות 
בארץ ובעולם בבתי האופרה ובאולמות 
מיטב  בליווי  הגדולים  הקונצרטים 
מלאות  שלו  ההופעות  וכל  התזמורות, 
להופעותיו  במקביל  מקום.  אפס  עד 
בהפקות  משתתף  רנד  העולמיות 
“יידישפיל”  תיאטרון  של  מוזיקאליות 
של  חייו  על  המצליח  המחזמר  ובהן 
הצגות  את  שעבר  קרליבך  שלמה  הרב 
בבית  המתפללים  ביניכם  אלו  המאה. 
הכנסת הגדול ברמת גן יודעים גם שרנד 
משמש שם בתור החזן הראשי. אבל יותר 
לשמוע  חשוב  רנד  ישראל  על  מלספר 
את קולו השמיימי. שיריו מלאים בכוונה 
ובחיבור לתפילה בשילוב האינטרפטציה 
היא  הסופית  והחוויה  שלו,  האישית 
עונג  במילים,  לתאר  ניתן  שלא  משהו 
היהודית.  לנשמה  עמוק  וחיבור  צרוף 
האמנים  לשורת  מצטרף  רנד  ישראל 
הגדולים שיופיעו במסגרת חופשת הקיץ 
במונטנגרו,  הילטון  במלון  שינפלד  של 
אמן  אלו.  בימים  ממש  המתקיימת 
דודו  אחר מאשר  לא  הוא  נוסף  מכובד 
העולם,  כל  את  כבשו  שלהיטיו  פישר, 
נשיאי  מול  ברודוויי,  במות  על  הופיע 
ארצות הברית ומלכי אירופה. בהופעתו 
המוכרים  להיטיו  מיטב  את  הוא משלב 
והתרגשות,  צחוק  מעוררי  סיפורים  עם 

וכמובן עם שירתו הווקאלית הנדירה. 
אמנים נוספים ומוכרים הם ישי לפידות 
נמצא  שלכם"  המנגינה  "ואני  שאלבומו 
רעים  צמד  בישראל.  בית  בכל  כמעט 
שונות  מתקופות  שירים  עם  המופיעים 
הקהל  עם  יחד  שונות,  ומחסידויות 
יששכר  גדול.  בקול  לשירה  המצטרף 
פרנס,  ישראל  בשווייץ,  מבאזל  הלמן 
מאסטרו אלי יפה וישראל נחמן תורג'מן. 

האורחים משבחים 
ומהללים 

האורחים  מספרים  מה 
להיות  זכו  שכבר 
בקבוצות הראשונות של 
מילים  רק  החופשה? 
מכל  שמגיעות  טובות 
של  ההופעות  הלב. 
האמנים כמובן מרוממות 
הקהל.  את  ומרגשות 
נקודת  עוד  הוא  שינפלד  של  האוכל 
שפים  של  ענק  צוות  בזכות  חוזקה 
במאכלים  המתמחים  בינלאומיים 
יהודיים בסגנון אשכנזי ומזרחי. בחדרי 
דגים,  בשרים,  עם  ברים  יש  האוכל 
קינוחים  תוספות,  סלטים,  מרקים, 
אירי  בר  פועל  במלון  ובנוסף  ועוגות, 
במהלך  חופשי  ושתייה  כיבוד  המגיש 
היום. חופשת הקיץ של שינפלד כוללת 
יום  מדי  מלאות  וערב  בוקר  ארוחות 
רבא  קידושא  עם  פנסיון מלא  ובשבת 
מלון  כשר.  גלאט  כשהכשרות  מיוחד, 
 5 במונטנגרו  פודגוריצה  הילטון 
כוכבים, ממוקם בנקודה מרכזית בעיר, 
ויפים,  גדולים  פארקים  שלושה  בין 
וליד מדרחוב הקניות המפורסם. מול 
הליכה  ובמרחק  ירוק  פארק  המלון 
המשפחה.  לכל  הרפתקאות  פארק 
להסתובב  לצאת  יכולים  האורחים 
או  היפים,  מאתריה  ולהנות  בעיר 
צוות  עם  יומיים  לטיולים  להצטרף 
בין  המדריכים המעולים של שינפלד. 
הצפוני  באזור  לבקר  ניתן  האתרים 
ז’בליאק,  העיירה  הדורמיטור,  פארק 
בודווה,  של  הריביירה  טארה,  קניון 
ספא  עיירת  קוטור,  העתיקה  העיר 
צייטיניה,  הישנה  הבירה  הרצגנובי, 
גבול אלבניה, פארק  על  אגם שקאדר 
ליפה,  הנטיפים  ומערת  ביוגראדסקה 
החוף  ועיירת  דוברובניק  בקרואטיה 
ספורט  וחובבי  משפחות  קבטאט. 
אתגרי יהנו ממגוון אפשרויות וטיולים, 
טרקטורונים,  לב,  לאמיצי  אומגה 
הרפתקאות  פארקי  ג’יפים,  סוסים, 

שילדים מאד יאהבו, ועוד. 

 התמלאו הטיסות? הוספנו עוד!
של  הטיסות  שכל  מדווחים  בשינפלד 
מקום.  אפס  עד  התמלאו  יולי  חודש 
עם  במבצע  טיסה  הוספנו  ב-2/8 
מקומות אחרונים בלבד, 9/8 מקומות 
אחרונים, וגם בתאריכים 16/8, 23/8, 
30/8 הוספנו טיסה במבצע וההרשמה 

בעיצומה בימים אלו. 
דאגו  הנופש  והצלחת  הביקוש  עקב 
ישראייר  של  ישירות  טיסות  להוסיף 
נוסף  ולילה  מהמלון  שעה  רבע  רק 

חינם – לנרשמים עכשיו. 
ניתן  מקום  והזמנת  נוספים  לפרטים 
בטלפון   החברה  למשרדי  להתקשר 
03-6189999 או דרך אתר האינטרנט 

www.shainfeld.com

החזן ישראל רנד 
במונטנגרו

ההופעה של הקיץ
חדשות נהדרות לחובבי מוסיקת נשמה יהודית – 
שינפלד תיירות מארחת הקיץ בהילטון מונטנגרו 

את השמות החמים ביותר בעולם המוסיקה ואליהם 
מצטרף אמן נוסף גדול ומפתיע!

אל תתעלמו 
מהכאב

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים

נפטרים מפטרת הציפורניים
בדרך הטבעית, היסודית והיעילה!

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

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

סדרת Xagaris המבוססת על תמציות צמחים איכותיות
שהוכחו יעילות לטיפול בפטרת הציפורניים

חיזוק הכבד מפני הרעלנים שמופרשים על ידי הפטריה לזרם הדם
שיקום רקמת הציפורן הפגועה

בלימת התפשטות הפטריה
הורדת רמות הסוכר בגוף וניטרול המצע עליו מתפתחת הפטריה

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922669
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תחילהחינוך 

 הפרשנים הספידו, התנועה דחקה אותו לתפקיד המשעמם ביותר שיכלה 
 אחרי שנתיים עקובות  להציע, אבל ח"כ יעקב מרגי הפתיע את כולם 
ממאבקים בועדת החינוך הוא רושם הישג חריג במיגור האפליה, מתפנה 
לסייע לחרדים העובדים ולא שוכח את החיילים   בראיון חריג בחריפותו 
הוא עוקץ את אבי גבאי )שני ספרדים אמרו לו יישר כח...(, מפרגן לחוק האפליה 
של יש עתיד )אם הייתי משוחרר ממשמעת התנועה ומשמעת קואליציונית 
וודאי שהייתי תומך(, מבכה את הירידה בסקרים )לצערי הרב ש"ס לאחרונה 
מדברת יותר ויותר רק חרדי( חושף שהוצעו לו שריונים במפלגות אחרות – 

אבל מבטיח "השליחות שלי התחילה בש"ס והיא תסתיים בש"ס"

ארי קלמן 
צילומים: פישל רוזנפלד
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עלה  הוא  בילדותו 
שבע,  לבאר  ממרוקו 
כשהתבגר הוא התגייס 
מכן  ולאחר  לצבא 
תורנית  בפעילות  החל 
הוא  אותה  וציבורית, 
שנה   30 כבר  ממשיך 
לפרוש  מתכוון  ולא 
מרגי,  יעקב  ח"כ  בקרוב. 

ר  " ו י החרדי הראשון של וועדת החינוך, ה
כבר הספיק לחולל כותרות בוועדה, ובעקבות פעילותו 
החינוך  וועדת  את  ידרשו  כי  התורה  ביהדות  הודיעו 

בהסכם הקואליציוני הבא.
בית  הקמתי  שבע,  בבאר  צעיר  כאדם   ,78 "בשנת 
מדרש בשכונה בה גדלתי, שכונה ד' הידועה כשכונה 
ציבורי  במקלט  מדרש  בית  הקמנו  בעייתית.  מאוד 
והתחלנו לעשות פעילות קהילתית עוד לפני שתנועת 
ש"ס קמה. הפעילות שלי בבית המדרש הייתה תואמת 
גם  שזה  הוקמה,  כשהיא  עשתה  שש"ס  למה  בדיוק 
סיוע כלכלי למשפחות, גם שיעורי תורה וגם פעילות 
חברתית ומשפחתית. ממש קהילה. יצרנו את הקהילה 
בבאר  החרדית  השכונה  להקמת  גרעין  יצא  שממנה 

שבע.
שאם  טבעי  אך  היה  ש"ס,  תנועת  כשקמה  "ב-84 
הולכים?  לאן  שבע  בבאר  לתנועה  מטה  מחפשים 
למרגי... ואז ש"ס משחר נעוריה ינקה אותי לפעילות, 
קלפי,  וועדת  חבר  הייתי  כבר  הראשונות  בבחירות 
לזה.  ונשאבתי  שקיבלתי  הראשון  הצ'ק  את  זוכר  אני 
אז הייתי עובד בקריה למחקר גרעיני בבאר שבע, עד 
שבשנת 93 נבחרתי כראש המועצה הדתית ותוך כדי 
התקופה הזו הייתי רכז ומנהל אזור באל המעיין ולימין 
מנכ"ל תנועת ש"ס עד 2013 ומשם גם הגעתי לכנסת", 

מציג מרגי את המסלול שעבר במסגרת התנועה.
כאן  וגם  הכנסת  לפני  תפקידים  מכלול  "מילאתי 
גם  זו השנה ה15 שלי כאן במשכן, שימשתי  בכנסת, 
יו"ר המפלגה כשהוא  שר לשירותי הדת. בשיחה עם 
הוא  שר,  של  תפקיד  לי  לתת  יכול  לא  שהוא  הבהיר 
תפקיד  או  שר  סגן  תפקיד  רוצה  אני  אם  אותי  שאל 
היו  החינוך.  וועדת  היא  לנו  שיועדה  והוועדה  אחר, 
שחשבו שנתנו לי וועדה רדומה והיא תישאר כזו, אבל 
מסתבר שהפכנו אותה לוועדה תוססת, נושמת ובועטת 
התפקידים  שמכלל  לך  לומר  רוצה  אני  צריך...(  )אם 
מהנים  מאתגרים,  הכי  התפקידים  אחד  זה  שעשיתי 
אלה  והספורט  התרבות  החינוך,  משרד  ועמוסים. 
משרדים שיש שם מגוון נושאים כך שאין רגע דל ואין 

רגע משעמם".
אתה יותר איש של מספרים, אתה מתמחה בנושאי 
סגן  של  תפקיד  לקחת  לא  למה  ומיסים,  חשבונאות 

שר אוצר?

"נכון, אבל באופיי כל תפקיד שיתנו לי לעשות אני 
הטובה  בצורה  אותו  לעשות  ואשתדל  אליו  אצלול 
ביותר. ב-DNA הנטייה שלי היא יותר כזו, וודאי אם 
הכספים  וועדת  או  הכלכלה  וועדת  את  מקבל  הייתי 
כמו  בנושאים  שמתעסקות  אחרות  וועדות  אפילו  או 
וועדת הפנים וודאי שהייתי עושה את זה באותו להט, 
אבל אני שמח שמצאתי לי בוועדת החינוך את הסיפוק 
לרגע  מתחרט  לא  אני  העשייה.  וחדוות  ההנאה  ואת 

שלקחתי את וועדת החינוך".
שירתת בצה"ל, האם זה משנה את ההסתכלות שלך 

בנושא גיוס חרדים?
ומהיום  מהחיים  באה  שלך  ההסתכלות  ספק,  "אין 
יום שלך. פעם היה לי וויכוח עם גפני, הוא אמר לי: 
חרדים,  אנחנו  'נכון  לו:  עניתי  חרדים!  אנחנו  אבל 
כזה:  הוא  בינינו  ההבדל  אבל  חרדי.  ואני  חרדי  אתה 
רואה  אתה  המשפחה  עם  הסדר  בליל  יושב  כשאתה 
קבוצה שנראית וחושבת אותו דבר. אצלי כשאני יושב 
בליל הסדר אצל אמא שלי אני רואה את כלל החברה 
צבא  יוצא  שאני  זה  אם  אותי,  שואל  אתה  החרדית'. 
נותן לי מבט אחר, התשובה היא כן, אבל לא שונה, יש 

לי פשוט גוונים נוספים, הסתכלות נוספת. 
"אני לא אכפת לי רק הגטו שאני חי בו, אני לא רק 
מסתכל רק על הקהילה שאני חי בה, אני חונכתי על 
כך שצריך כשליח ציבור לדאוג לכל עם ישראל. שאני 
דואג לכלל עם ישראל אז אני חושב גם מה אני אומר 
ואיך אני מכבד את התורה שאני מייצג בעיני הציבור 

הכללי. 
לחיילים  לדאוג  גם  וכן,  לכולם,  לדאוג  צריך  אני 
החרדים, זה שהם חיילים הם לא הפסיקו להיות חרדים 
ואני דואג להם, זה שחרדי רוצה ללכת לאקדמיה אני 
רוצה  ישיבה  שהבחור  וזה  זה  את  לו  לאפשר  צריך 
לשמור על מעמד בן ישיבה שלו אני נאבק ואני אלחם 
שאף בן תורה, אף בחור ישיבה, לא יאבד את מעמדו 
כבן ישיבה. הויכוח הגדול הוא על הדרך, ההסתכלות 
שלנו היא שונה, ההסתכלות שלי בשונה מחברי הכנסת 
ההחלטות  של  רובן  רוב  שלצערי  התורה,  יהדות  של 

שלהם נושקות לתוך עצמם". 
את  לגנות  התורה  ביהדות  מחבריך  מצפה  היית 

תקיפות החיילים החרדים?
"לגנות הם מגנים, אבל בשקט. אתמול הלכתי בבני 
שוטים  נערים  ארבעה  כשיצאתי  בכנס,  ונאמתי  ברק 
תומך  שאני  זה  על  ודיברו  התחצפו  אחרי  שהלכו 
חייל  מה  רגע  באותו  הרגשתי  אני  חרדים.  בחיילים 
דיבור,  הסגנון  על  בשבילם  התביישתי  מרגיש.  חרדי 
על החוצפה ועל דברי בורות שהם הוציאו. אני מצפה 
שכלל חברי הכנסת החרדים יגנו את תקיפת החיילים 
חייל  תקיפת  לגנות  צריכים  הם  מזה,  יותר  החרדים. 
חילוני וכל שכן שצריך לגנות תקיפת חייל חרדי. מה 
הוא פשע? הוא הוציא מישהו מהישיבה? הוא החליט 

מעצמו ללכת לצבא, אז צריך לכבד אותו".
וזה ישנה משהו אם הם יגנו את התופעה?

"אין ספק שכן, אם יהיה גינוי מקיר לקיר אני חושב 
מוסתים  נערים  אותם  ותדעך.  תלך  הזו  שהתופעה 

רואים בזה רוח גבית שלא מגנים אותם".

המאבק באפליה
יש את  וקצת לפני פתיחת שנת הלימודים,  חודש 
המחוז  ומנהל  בנט  דרעי,  עם  יחד  שיזמת  התקנות 
משמעותי  שינוי  רואה  אתה  זהבי,  איציק  החרדי 

השנה?
"השינוי הגדול ביותר הוא שאנחנו מדברים על זה 
עם  דיברנו  שעברו  בשנים  הגדול,  החופש  בתחילת 
התלמידות בתחילת שנת הלימודים. אני מאמין שבסוף 
השבוע הנוכחי יהיה מספר התלמידות שאינן מרוצות 

נושק לאפס. 
הרשויות  עם  האלה  המהלכים  התקיימו  "השנה 
המקומיות, עם המחוז החרדי, הוגשו עררים לפני סוף 
נכון, תמיד תהיה צעקה של בחורות  שנת הלימודים. 
להן  יש  אבל  שרצו,  מה  את  קיבלו  שלא  ממורמרות 

מוסד חינוכי שמחכה להן. 
"התקנות הכניסו את הרשויות ואת המוסדות למסלול 
לעמוד  חייבים  הם  בהם  תאריכים  של  צפוף  מאוד 
לא  מושלמות?  לך שהתקנות  לומר  ביעדים שהצבנו. 
בטוח, אנחנו שנה ראשונה, נתכנס אחרי פתיחת שנת 
ספק  לי  אין  שיהיו,  התקלות  את  ונראה  הלימודים 
אנחנו  הזו.  השיטה  את  למדו  גם  המוסדות  שמנהלי 

מטפלים בבעיה. 
את  שיעבירו  מצפה  הייתי  כי  בצער  לך  אומר  "אני 
חוק אזורי רישום, וכך הרשות המקומית החרדית היא 
הנה,  בדיוק.  שכונה  מאיזו  יקלוט  מוסד  איזה  תחליט 
אזורי,  רישום  לעשות  אלעד  את  הכריח  המשפט  בית 

השמים נפלו שם? תיכונים נסגרו? סמינרים נסגרו? 
"כלפי שמיא מה יקרה אם ארבע תלמידות חלשות 
חזק  מקצועית  וגם  רוחנית  שגם  ספר  לבית  ייכנסו 
יעדים  להן  ויציב  לידיים  אותן  ייקח  והמוסד  יותר, 
כדי שיתקדמו. מה יקרה? אנחנו מדברים כל היום על 
קירוב, קירוב, קירוב, מה זה? זה רק לרייטינג? זה רק 
ליח"צ ולמיתוג? אני לא רוצה לומר את מה שאמר מרן 
הרב אלישיב זצ"ל על ראשי הסמינרים ואת מה שאמר 

עליהם מרן הרב שטיינמן שיבדלט"א". 
אתה מתרשם שהאפליה היא על רקע עדתי? 

"גם על רקע עדתי וגם על רקע דתי, אני באמת רוצה 
יחשוב  שאני  רוצה  אתה  אבל  העדתי  מהקטע  לברוח 
אחרת, אם אני לוקח את הסמינר החדש, לאורך השנים 
נשמר אותו אחוז מסוים של ספרדיות. כך גם בסמינר 

הישן ובמנדלסון וכל השאר, וזה נשמר בעקביות". 
הספרדיות,  אצל  יותר  גדול  הטבעי  הריבוי  "הרי 
החלשות  הבנות  כל  לומדות  איפה  בנות?  יותר  אין 
הזו,  לשיחה  נדרש  הייתי  שלא  הלוואי  האשכנזיות? 
הלוואי והמוסדות לא יקבלו בכלל את הבנות הספרדיות 
לבנות  איכותיים  סמינרים  לפתוח  לי  יאפשרו  הם  ואז 
ספרדיות. אבל הם כבר בכיתה ז' מסמנים את כל הבנות 
60- שיש  שלנו  הערכה  זה,  וגם  הספרדיות,  הטובות 

לו מכסה  יש  לעשות,  מה  אבל  איכותיות,  בנות   70%
לא  אם  שלו.  למוסד  ספרדי  גוון  לתת  רוצה  לא  והוא 
יקבלו אף בת ספרדית תאמין לי שיקומו להם סמינרים 
ספרדיים איכותיים, ואז הבעיה שלי תהיה שהסמינרים 
הספרדיים יפלו בנות ספרדיות, אבל אני לא שם. אני 
אומר את זה בהגינות, שגם אם היו סמינרים ספרדיים 
איכותיים הם היו מתנהגים בדיוק כמו ראשי הסמינרים 

האשכנזים והיו עושים סלקציה". 
התייאשת מלהעביר את חוק רישום אזורי? 

"לו יצויר שהייתי יכול ללכת לגדולי ישראל לשכנע 
אותם, הייתי עושה זאת. אני יודע שיש את העסקנים 
נתונים  יביאו  הם  ואם  בכנסת  שלהם  והשלוחים 
ואני  אותי,  ולא  אותם  ישמעו  בוודאי  הם  מסוימים, 
יקבעו את אזורי  יפלו. הרי הם  אומר לך השמיים לא 
העיקר  אבל  העדפה,  המוסדות  לראשי  ניתן  הרישום. 
שכל ילדה תדע איפה היא לומדת ביסודי ואיפה היא 

ממשיכה בתיכון". 
גפני לא מבין את זה? ליצמן לא מבין את זה?

"תשאל אותם".
בכל זאת, כשאתה מדבר איתם מה הם אומרים?

אותו  הציבור  ושל  תנועתיים  שיקולים  יש  לי  "גם 
אחד  כל  אבל  להם  שומע  אני  תמיד  לא  מייצג.  אני 
והשיקולים שלו. אם הנימוק שזה יקלקל את המוסדות 
רישום,  אזור  הנכון. העיקר שיהיה  הרי שההיפך הוא 
או  המוסדות  מנהלי  הרשויות,  ראשי  אם  משנה  לא 
לא  בת  ואף  אזורים  שיהיו  העיקר   - יקבעו  הרבנים 

תישאר בבית".
תנועתיים  הם  שלהם  שהשיקולים  משוכנע  אתה 

ולא מה שטוב לציבור?
"תשאל אותם".

אולי הייתם צריכים לתמוך בחוק של יש עתיד?
הייתי  אם  לאחור  במבט  טוב.  חוק  היה  זה  "תכלס 
קואליציונית  ומשמעת  התנועה  ממשמעת  משוחרר 
בחוק  לתמוך  למה  אבל  בחוק.  תומך  שהייתי  וודאי 
מגיש  והייתי  שלי  בחוק  תומך  הייתי  כהן?  מאיר  של 

כלפי שמיא מה יקרה אם ארבע "
תלמידות חלשות ייכנסו לבית 
ספר שגם רוחנית וגם מקצועית 
חזק יותר, והמוסד ייקח אותן 
לידיים ויציב להן יעדים כדי 
שיתקדמו. מה יקרה? אנחנו 
מדברים כל היום על קירוב, 
קירוב, קירוב, מה זה? זה רק 
לרייטינג? זה רק ליח"צ ולמיתוג? 
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אותו... אבל כשאתה בקואליציה הכול חייב להיות 
דוחף  קצת  לפעמים  שלך  שהאגו  נכון  בהסכמה. 
להבין שאתה  צריך  רגעים שאתה  יש  אותך, אבל 
יושב בשותפות. לפעמים גם יהדות התורה בולעת 
צפרדעים  בולעים  ואנחנו  בשבילנו  צפרדעים 
בשבילם. אין מה לעשות, זו דרכה של קואליציה, 

לא הכול אתה מקבל".

גבאי ולפיד
עולים  שהם  רואים  אנחנו  עתיד,  יש  אפרופו 

לאחרונה בסקרים. אתה מודאג מזה?
"אני אדם לא מודאג, וודאי שלא טוב לנו שהם 
יעלו בסקרים כי האג'נדה שלהם היא אנטי דתית, 
עם  טובים  ביחסים  שאני  למרות  דעות,  להם  יש 
חברי הכנסת ביש עתיד. סדר היום שלהם בנושאי 
וודאי  המעטה,  בלשון  בהרבה  שונה  ומדינה  דת 
מה  אבל  בסקרים.  יגדלו  שהם  רוצה  הייתי  שלא 
כל  בסקרים.  גדל  לא  אני  למה  זה  אותי  שמדאיג 
פוליטיקאי צריך לשאול את עצמו למה הוא עולה 

בסקרים".
יש אפשרות שתשתפו פעולה עם יש עתיד? 

"אני לא פוסל. אני לא מאלה שיאמרו לך 'לעולם 
לא'  'לעולם  מי שאומר  וכנראה  זה לא חכם  לא', 
מתכוון לשקר לך. לכן אם אתה שואל אותי יש לנו 
יכולים לשתף פעולה עם  הרבה תחומים שאנחנו 
דברים.  בהרבה  עליהם  חלוקים  ואנחנו  עתיד,  יש 

אני לא פוסל שותפות קואליציונית".
בו  תומכים  ש"ס  מצביעי  כי  רומז  גבאי  אבי 
מצביעי  שיש  חושב  אתה  לכיוונם.  פוזל  והוא 

ש"ס שיעברו אליו?
'יישר  לו  שאמרו  ספרדים  חרדים  שני  "כנראה 
שכל  חושב  הוא  אז  אותך',  אוהבים  אנחנו  כוח 
ש"ס תומכים בו. אני לא רואה בחור חרדי ספרדי 
בנושאי  דעותיה  לאור  העבודה  במפלגת  שתומך 
דת ומדינה, בנושא המגדרי או בנושא של מעמד 
בתורת  יד  שירים  חרדי  בחור  אין  אישות.  בדיני 
בתחבורה  או  פסולים  בנישואים  ויתמוך  ישראל 

ציבורית בשבת. אין סיכוי". 
והציבור המסורתי אין חשש שיעברו לגבאי?

"המצביעים המסורתיים שהצביעו בעבר לש"ס 
דיברנו  הדתי  בנושא  שגם  ידעו  כי  אותנו  אהבו 
אליהם. לא דיברנו רק לפלח מסוים. אם אני מדבר 
את  אומר שהזנחתי  לא  זה  הציבור המסורתי,  אל 
הציבור של בני הישיבות. אני צריך לדבר לציבור 
אם  מנדטים,  עשרה  אקבל  ואז  מנדטים   10 של 
תופיע  אתה  מנדטים  שלושה  של  לציבור  אדבר 

בסקרים עם 3 מנדטים".
אתה  גבאי.  אבי  את המסרים של  אתה שומע 

רואה הבדל בינו ליאיר לפיד?
טבעי  לא  שזה  רואים  הבדל,  שיש  חושב  "אני 
ההצהרות בנושאי דת ומדינה, זה הצגה. יש הבדל 
בין יש עתיד שזו אג'נדה של מפלגה, לבין המחנה 

הציוני שזה לא. ממש לא דומה". 
אגב הנושאים הדתיים, כותל, שבת, רפורמים, 
שהיו על סדר היום, אתה לא חושש שהם הרחיקו 

מצביעים מש"ס?
"אולי בדרך שזה נעשה, לא בנושאים. הנושאים 
השבת  חשובים.  נושאים  הם  עליהם  שנלחמו 
אבל  ביותר.  חשובים  נושאים  הם  והרפורמים 
חושב  אני  זה,  את  עושה  אתה  איך  תלוי  הכול 
שמלכתחילה כל הסיפור של הכותל לא היה צריך 
להתגלגל לאן שהוא התגלגל. נעשו טעויות גם על 
אומרים  איך  לתת  במקום  ידי המפגינים שהפגינו 

'הכלבים נובחים והשיירה עוברת'. 
"רחבת התפילה שניתנה להם שוממה כמעט כל 
אז ארבע משוגעות התפללו עם תפילין...  השנה, 
הפגינו נגד והם התרבו למה שהם היום. אם אתה 
שואל אותי נעשו טעויות על ידי חברי הכנסת שלנו 
את  קלטו  שהם  שמח  אני  הכותל,  מתווה  בנושא 

שיקולים  יש  לי  גם 
תנועתיים ושל הציבור 
לא  מייצג.  אני  אותו 
שומע  אני  תמיד 
אחד  כל  אבל  להם 
אם  שלו.  והשיקולים 
יקלקל  שזה  הנימוק 
הרי  המוסדות  את 
הנכון.  הוא  שההיפך 
אזור  שיהיה  העיקר 
רישום, לא משנה אם 
ראשי הרשויות, מנהלי 
המוסדות או הרבנים 
יקבעו - העיקר שיהיו 
לא  בת  ואף  אזורים 

תישאר בבית

"

"
"

תושב באר שבע, מלווה את מרגי כבר 8 שנים - עוד 
מימיו במשרד הדתות.

חייק )36( משמש כעוזרו של מרגי 
הסמינרים  ובנושאי  חינוך  בנושאי 
בנוסף  רמה.  ביד  הנושא  את  ומנהל 

ברכסים,  מועצה  כחבר  מכהן  הוא 
ידי  על  לתפקידו בלשכת מרגי שובץ 

המפלגה.

)41( החל את תפקידו בש"ס  רוזן 
בלשכתו של דוד אזולאי, שם שימש 
שאזולאי  בזמן  הפרלמנטרי  כעוזר 
ויו"ר  הפנים  וועדת  כיו"ר  כיהן 
הוועדה לפניות הציבור. בעת שש"ס 
הייתה באופוזיציה עבר ללשכתו של 

מרגי. 
מכונה  חב"ד,  ישיבות  בוגר  רוזן, 
בכנסת 'שר הביטחון החרדי', משום 
צבא.  בענייני  כמומחה  ידוע  שהוא 
תמיד  יראה  בלשכתו  שיעבור  מי 

תלמידים והורים מודאגים שעומדים 
צבא.  בענייני  סיוע  ומבקשים  בפתח 
רוזן אף מחזיק בקשרים במסדרונות 

המטכ"ל ומשרדי הביטחון ואכ"א. 
בנוסף משמש רוזן כדוברו המסור 
משנתו  את  שמעביר  מרגי  של 
משתמש  שהוא  תוך  לתקשורת 
בניסיונו כסגן עורך יום ליום והפרשן 
הוא  בנוסף  בעבר.  בעיתון  הפוליטי 
הפוליטיים  הוועדה  נושאי  את  מנהל 

ונושאי המל"ג. 

לשכתו  את  מנהלת   )54( אסריגן 
מאז  עוד  החינוך  וועדת  יו"ר  של 
דת.  לענייני  השר  בתפקיד  כיהן 
מעניין,  סיפור  עומד  המינוי  מאחורי 
בזמן שראש הממשלה לשעבר אהוד 
אולמרט הודיע על פרישתו, הוא פנה 
למרגי שכיהן אז כשר הדתות וביקש 
ממנו לבדוק האם יוכל לקלוט אותה 
מאז  איתו  יחד  שעבדה  לאחר  אצלו, 
וכשר  ירושלים  העיר  כראש  ששימש 
כאשר  הקודמת,  בקדנציה  התמ"ת. 

ביקש  באופוזיציה,  ישבו  החרדים 
השר מרגי מהשר הנכנס אלי בן דהן 
והיא  במשרד  אסריגן  את  לקלוט 
שימשה בתקופה זו כמנהלת לשכתו. 
כשמרגי חזר לתפקיד בו מתאפשר 
לו להחזיק עוזרים נוספים, הוא החזיר 
את אסריגן לנהל את לשכתו. אסריגן 
העבודה  על  הלו"ז,  על  אחראית 
לחברי  מרגי  בין  הסנכרון  השוטפת, 
נושאי  וכל  כנסת שונים, הצעות חוק 

המליאה וכן טיפול בוועדה עצמה. 

גבי דהן 
התפקיד: נהג

נתנאל חייק
התפקיד:  פניות ציבור 

בנושאי חינוך

אבי רוזן
התפקיד: דובר ואחראי 

פניות ציבור

פנינה אסריגן
התפקיד: מנהלת הלשכה 

הכוורת: 
צוות הלשכה של חה"כ 

יעקב מרגי נחשף

משמש   ,26 בן  חופי,  אוריאל 
את  החליף  והוא  בלשכה  כמתמחה 
לשכתו  לראש  שמונה  עקיבא  אחיו 
של חה"כ מיכאל מלכיאלי. כסטודנט 

הצעות  את  מנסח  הוא  למשפטים 

מרגי  יעקב  חה"כ  שיוזם  החוק 

ומשמש כיועץ המשפטי של הלשכה. 

 אוריאל חופי
התפקיד: ממונה על החקיקה

מעביד  עובד  ליחסי  דומה  אינו  הלשכה  לעובדי  מרגי  של  הקשר 
להם  מתערב  שלא  מהח"כ,  מלא  אימון  מקבלים  העובדים  רגילים. 
על  פועלים  ועוזריו  בעוזרים  להיעזר  ממעט  מרגי  השוטפת.  בעבודה 
דעת עצמם ומסייעים לפניות. יחסיו עם אנשי הלשכה מתבטאים בצורת 

קשר חם וחברי לתפארת.

ם  י ע י ב צ מ ה
המסורתיים שהצביעו 
אהבו  לש"ס  בעבר 
שגם  ידעו  כי  אותנו 
דיברנו  הדתי  בנושא 
דיברנו  לא  אליהם. 
רק לפלח מסוים. אם 
אני מדבר אל הציבור 
המסורתי, זה לא אומר 
שהזנחתי את הציבור 

של בני הישיבות
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אני חושב שמלכתחילה 
הכותל  של  הסיפור  כל 
לא היה צריך להתגלגל 
התגלגל.  שהוא  לאן 
על  גם  טעויות  נעשו 
שהפגינו  המפגינים  ידי 
איך  לתת  במקום 
אומרים 'הכלבים נובחים 

והשיירה עוברת'.
"רחבת התפילה שניתנה 
כמעט  שוממה  להם 
ארבע  אז  השנה,  כל 
עם  התפללו  משוגעות 
תפילין... הפגינו נגד והם 
התרבו למה שהם היום

רק  היא  ישראל  ארץ 
שלי  המדיני  הקו  שלנו. 
מרן  של  מהפסק  יוצא 
אני  זצ"ל,  עובדיה  הרב 
מוכן לשמוע אם אני יכול 
הארץ,  לועידת  ללכת 
ולומר מה אני מאמין אני 
אם אתה  זה.  את  אומר 
שואל אותי, צריך להפוך 
כל אבן כדי להביא שלום. 
אבל איזה שלום? שלום 
שפיכות  בו  תהיה  שלא 
דמים. שלום שיהיה סופי

"

"

"

הבעיה תוך כדי וחזרו בהם". 
איך היית עושה את זה אחרת?

פה.  פתחון  בכלל  להם  נותן  הייתי  "לא 
אתם  מי  הזה.  הבליץ  את  רואה  היית  לא 
בכלל, למה להפגין? רוצה להניח תפילין? 
ממטר.  אותה  רואה  מי  תפילין...  שתניח 
הביתה  חוזרת  הייתה  היא  ההפגנות  בלי 
מתוסכלת ואומרת לעצמה איזה מטומטמת 
אותה.  העצימו  אז  נגדה  הפגינו  אני. 
ההפגנות האלה משמשות אותם כעת לגייס 
לדבר  יכול  אתה  העולם.  ברחבי  כספים 
באגרסיביות,  לא  אבל  היהודית  על השבת 
הציבור  זה  את  השבת,  על  לדבר  בעדינות 

המסורתי אוהב לשמוע". 

חידת הסקרים
מצד אחד צוטטת כמי שאומר שהצביע 
תקופה  לפני  השתתפת  שני  ומצד  לכהנא 
לצאת  חייבים  כי  ואמרת  הארץ  בועידת 

למהלך אזורי. מה עמדתך היום?
"בבחירות הראשונות שלי לפני 39 שנים 
הוא  היום,  של  כהנא  לא  זה  כהנא,  מאיר 
היה אדם כריזמטי שסחף אליו המונים, לא 
היה מושג של ציונות דתית. הוא סחף אליו 
והיה  מעניינת  דמות  היה  הוא  כולם,  את 
כיף לשמוע אותו, האמנתי בדרך שלו. לא 
בלהרוג ערבים, לא נכנסו לשם, ראינו אדם 

שדיבר על העם היהודי. 
"אני כאדם דתי יש לי שאיפות לאומניות, 
לא  לאומני  ולא  דתי  שהוא  לך  שאומר  מי 
רק  היא  ישראל  ארץ  אומר.  הוא  מה  יודע 
של  מהפסק  יוצא  שלי  המדיני  הקו  שלנו. 
לשמוע  מוכן  אני  זצ"ל,  עובדיה  הרב  מרן 
ולומר  הארץ,  לועידת  ללכת  יכול  אני  אם 
זה. אם אתה  מה אני מאמין אני אומר את 
שואל אותי, צריך להפוך כל אבן כדי להביא 
שלום. אבל איזה שלום? שלום שלא תהיה 

בו שפיכות דמים. שלום שיהיה סופי". 
יש פרטנר לשלום?

ההנהגה  וכל  מאזן  אבו  הרב  "לצערי 
הערבית לא רוצים שלום, הם רוצים כאוס, 

וכך גם רוב ההנהגה של ערביי ישראל".

אתה חושב שהחרדים צריכים להתעסק 
בנושא המדיני?

דבר.  בכל  להתעסק  צריכים  "החרדים 
כלכלה, בריאות, ביטחוני, מדיני, הכול זה 

בסוף הלכה".
בוא נדבר על הסקרים, מצד אחד אתם 
שני  מצד  יודעים.  כולם  זה  ואת  עובדים 

אתם רק יורדים בסקרים, איך זה?
"אין נתון שאפשר להצביע על זה. צריך 
שר  לך  יש  חברתית,  ממשלה  שזו  לזכור 
על  שמדבר  ממשלה  ראש  חברתי,  אוצר 
חברתי וכולם מדברים על חברתי אז אתה 

פחות בולט.
כלל  אל  לדבר  לחזור  צריכים  "אנחנו 
ש"ס  הרב  לצערי  הישראלית.  החברה 
חרדי  רק  ויותר  יותר  מדברת  לאחרונה 
ואז אתה מצמצם את הקהלים שלך. צריך 
לפנות לכלל החברה החרדית, יש לנו המון 
שלנו  הקול  את  לשמוע  שרוצים  קהלים 
קירוב  של  ובנושאים  חברתיים  בנושאים 
לבבות ולא רק בנושאי דת ומדינה, ואנחנו 
לצערי הרב מיישרים קו עם יהדות התורה. 
ואם יש יהדות התורה אז בשביל מה צריך 

אותנו? יש את יהדות התורה".
האם יש מקום בש"ס לבעלי החולצות 

הכחולות, לחרדים העובדים?
"אני חושב שש"ס קשובה לכלל החברה 
בש"ס  שמישהו  מאמין  לא  אני  החרדית. 
טיפל  ולא  העובדים  מהחרדים  פניה  קיבל 
בה. חרדים עובדים זה נתח גדול של ש"ס. 
בני התורה הם בבת עינינו, אנחנו ניתן להם 
את כל הסיוע ואת כל התמיכה, אבל אסור 

לנו להתעלם מהציבור החרדי שעובד. 
למרגי.  פונים  שעובדים  האשכנזים  "גם 
לעמוד  צריכים  היו  ש"ס  שכל  חושב  אני 
ולומר שהם תומכים בלימוד התורה, אבל 
או  לעבוד  לצאת  שרוצה  במי  גם  לתמוך 
ללכת ללמוד באקדמיה וכן, גם לתמוך במי 
הצליח  שלא  מי  לצבא.  להתגייס  שרוצה 
של  כולם  להצליח?  ממנו  נמנע  בישיבות 
בגיבוי  האלו  בנושאים  מטפל  ואני  כולם, 

ראשי המפלגה".

תאכלו את הכובע
לפעמים אתה קם בבוקר עם תחושה של 
מיצוי? האם לפעמים אתה חושב לפרוש 
מהחיים הפוליטיים כמו שאנחנו שומעים 

מחברי כנסת רבים?
"אני יהרהר על פרישה ביום שש"ס תגיע 
זה  קשיים  יש לש"ס  עוד  כל  לדרך המלך, 
מחייב אותי כפל כפליים להישאר. יהיו לי 
הרהורי פרישה כשאני אהיה רגוע, כשאדע 
ביטוי.  מקבל  התורני  הספרדי  שהציבור 
ואעשה  בעיצומה  שלי  השליחות  כעת, 
הבית  זה  ש"ס  תצליח.  שש"ס  כדי  הכול 
עוד  אתה  יחד  וגידלתי  גדלתי  אני  שלי, 
מימיה הראשונים של ש"ס. לומר לך שאין 
והמון  פיתויים  המון  לי  יש  פיתויים?  לי 

הצעות לשריונים ממפלגות אחרות". 
כמו?

הזמן  כל  לי  יש  בשל,  לא  עדיין  "זה 
לא  ואני  שריונים  עם  להצטרף  הצעות 

אעשה זאת". 
מפלגות חרדיות?

"יהדות התורה לא, עכשיו תחליט אתה 
מי זה חרדי. אני לא אעשה זאת ואני מאמין 
התחילה  שלי  השליחות  ש"ס.  של  בדרכה 

בש"ס והיא תסתיים בש"ס". 
אתה חושב שנראה אותך בכנסת הבאה? 
העיתונאים,  של  הימים  בדברי  "תבדוק 
הקדנציות  בשלוש  למקומי  חששו  הם 
שהם  להם  חששתי  גם  ואני  האחרונות 

יאכלו את הכובע ואנחנו כאן"... 
חוזר  ישי  את  שנראה  סיכוי  יש  האם 

לש"ס?
מוכן  שיהיה  דרעי  אמר  לאחרונה  "רק 
לקבל את ישי במפלגה, אבל אני אגיד לך 
שלום  שיהיה  הכול  עושה  אני  דעתי.  את 
בין  התקרבות  כבר  יש  הספרדי,  בציבור 
נשיא המועצת שלנו חכם שלום לרב שלמה 
משה עמאר, ובעזרת ה' יהיה גם שלום עם 
דבר  של  שבסופו  מאמין  אני  מאזוז,  הרב 
ש"ס  תנועת  אחת.  תנועה  תחת  יהיו  כולם 

ומועצת החכמים".



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

  ימי בדיקות נפרדים לנשים ולגברים
  בדיקות לנשים ע"י נשים בלבד 

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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שלמרן
הישיבה
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 לפני שני עשורים 
יסד מרן הגראי"ל 

שטיינמן את פרויקט 
חייו – ישיבת 'אורחות 
תורה', אליה הוא מגיע 
בשארית כוחותיו בכל 
הזדמנות  ארבעת 

ראשי הישיבה מרכיבים 
פסיפס מיוחד של 
דמויות הוד, חוסר 
המשטר מנוהל על 

ידי המשגיח הגר"ח 
מישקובסקי בהצלחה 
והמאפיין העיקרי הוא 

'התמדה'  מדוע 
החרים מנהל הישיבה 
קערות נטילת ידיים, 

איך משכנעים בחורים 
לצאת לחתונה של חבר 
ומתי באופן חריג נזרקו 

בחורים מהישיבה? 

אבי רבינא
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לי  קרא  ישיבה  "הראש 
ואמר: 'אני מקים ישיבה, 
שתנהל  מבקש  אני 
לראש  הישיבה'.  את 
להגיד  קשה  ישיבה 
שעם  במיוחד  לא, 
שחי  בגילו,  יהודי 
למען  חייו  כל  את 
והכל  ישראל  כלל 
הכתפיים  על  מוטל 
לשאול  אפשר  אי  שלו, 
להגיד  אפשר  ואי  למה  אותו 

לא".  יעקב לו  הרב  מתאר  אלו  במילים 
תורה', את השתלשלות  'אורחות  ישיבת  וירז'בינסקי, מנכ"ל 
הקמת הישיבה, שצמחה תוך שני עשורים למעצמה של תורה 
על עשרות שלוחותיה ברחבי הארץ – כשעל הכול מנצח מרן 

ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.
החלמתו  להמשך  נשואות  היהודי  העולם  שעיני  בשעה 
והתחזקותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, יצאתי 
ברחוב  הקטן  מביתו  הקים  אותה  המעצמה  בעקבות  למסע 
5 בבני ברק, כאשר מתוך האימפריה הקטנה שלו  חזון איש 
אשר  תורה'  'אורחות  ישיבת   - חייו  של  האימפריה  את  יסד 

מהווה מגדל אור לעולם התורה כולו.
יודעים  כבר  תורה'  ב'אורחות  ישיבה',  'הראש  כשאומרים 
שטיינמן.  לייב  יהודה  אהרון  רבי  הגאון  מרן   - הכוונה  למי 
לפני קרוב לשני עשורים ייסד הגראי"ל שטיינמן את הישיבה, 
אז עם 30 בחורים בלבד. לראשות הישיבה לקח הגראי"ל את 
האברכים  מחשובי  אחד  בזמנו  גרבוז,  איתמר  רבי  הגאונים 
ומראשי כולל פוניבז' ורבי ברוך דב דיסקין, ראש כולל 'נחלת 
משה', שנה לאחר מכן נוספו אליהם בצוות הישיבה הגאונים 
יהודה אדלשטיין, בנו של ראש  ורבי צבי  יחיאל קלרמן  רבי 

ישיבת פוניבז' מרן הגרי"ג אדלשטיין.
המחזור הראשון ב'אורחות תורה' הורכב ברובו מבחורים 
ישיבה  ראש  בהיותו  שטיינמן  הגראי"ל  אצל  למדו  אשר 
בפוניבז' הקטנה, ל'אורחות תורה' הגיעו לאחר מבחן שקיימו 
אצל הגראי"ל עצמו. את הקמת הישיבה ליווה נאמן ביתו הרב 
יצחק לווינשטיין זצ"ל, אשר בשליחותו פעל להבאת יתר רבני 

הישיבה, אלו משמשים כראשי הישיבה עד היום.
מקפלים  הגראי"ל,  של  על-פיו  שגורים  שהיו  משפטים 
בתוכם את אבן היסוד שליוותה את 'אורחות תורה' מקיומה 
רבי  הצדיק  הגאון  הישיבה  משגיח  סיפר  כך  על  היום.  עד 
חזקיהו מישקובסקי: "שמענו ממרן ראש הישיבה, שהסביר 
פעם למה הוא קרא לזה 'אורחות', הוא אמר ש'דרך' סלולה 
לרבים, 'אורח' הוא דבר יותר צדדי. והישיבה שלנו מעמידה 
גם  בשקט,  הכול  צעקות,  וללא  פרסומות  בלי  תורה  גדולי 
אחרת  בהזדמנות  'אורח'".  זה  כאלה.  הם  הישיבה  ראשי  כל 
שאל הרב מישקובסקי בחורים "יש עוד הרבה ישיבות... מה 
מיוחד בישיבה?" ומיד השיב: "הראש ישיבה מינה את ראשי 
הישיבה שכל אחד הוא דמות בפני עצמה, שיכולה להיות אור 

לכל בחור ובחור בכל התחומים".

על הקו השמרני מחד, ומאידך הזהירות הרבה אותה נקט 
מישקובסקי:  הרב  סיפר  הישיבה,  בהנהגת  הישיבה  ראש 
הראש  של  ישיבה  שהיא  הרבה  כך  כל  מפסידה  "הישיבה 
ישיבה. אסור להכריח הורים שלא יכולים לעמוד בתשלומים, 
אסור להכריח גבירים. ר'  יעקב )וירז'בינסקי – מנכ"ל הישיבה( 
הכללים".  כל  אף  על  זה  בכל  לעמוד  מוכן  צדיק שהיה  הוא 
וירז'בינסקי עצמו סיפר: "הראש ישיבה קרא לי ואמר לי מה 
לעשות ומה לא לעשות. קיבלתי את הדברים הללו ולאור זה 
ואני חושב שרק בגלל שהלכנו בדרכו, למרות שהבנו  חייתי 
רק  דרכנו,  על  ורק קשיים שמערימים  סייגים  רק בעצם  שזה 

בגלל זה הצלחנו לשרוד ולהגיע עד היום ולהתפתח". 

"גם אני לומד באורחות"
עוד  בראשות  עומד  הישיבה  ראש  תורה'  'אורחות  מלבד 
שלוש ישיבות גדולות אותן הקים - 'תורה בתפארתה', 'רינה 
של תורה' בכרמיאל ו'נר זורח' במושב עוצם. אך מעל הכול 
תלמיד:  מספר  טיפוחיו.  ילדי  תמיד  היו  תורה'  'אורחות  בני 
ישיבה  הראש  יצא  שנים  מספר  לפני  חורף  זמן  "בתחילת 
אמור  היה  כללי  השיעור  את  בישיבה,  כללי  שיעור  ממסירת 
אך  תחתיו,  העומדת  אחרת  בישיבה  היום  באותו  למסור 
הישיבה  לראש  התגלה  ב'אורחות'  כללי  מהשיעור  ביציאה 
חידוש נוסף על השיעור כללי אותו הוא מסר. ראש הישיבה 
ל'אורחות' לומר את החידוש  יומיים חזר  שב לביתו, כעבור 
ורק לאחר מכן נסע לישיבה הנוספת לומר את השיעור כללי. 
סיפור המלמד על אהבתו של ראש הישיבה את הישיבה אותה 

הקים ואת התלמידים".
הם  כי  הישיבה  לראש  תלמידים  אמרו  אחרת  בהזדמנות 
בנים  "נכון,  השיב:  ישיבה  הראש  שלו,  כבנים  מרגישים 
טובים". תלמידים מצטטים כי אמר לא פעם: "אני גם לומד 
ב'אורחות תורה'". ראש הישיבה מדגיש מדי פתיחת זמן אלול 
את ה"מידות טובות". וקורא לשים לב לבחורים חדשים בני 
שיעור א'. וכה היו דבריו בכנס פתיחת ישיבתו, ישיבת 'תורה 
בתפארתה': "דבר אחד שאני רגיל תמיד להגיד, היות שעכשיו 
שבא,  בחור  ושכל  עכשיו  עד  היו  לא  שעדיין  בחורים  באים 
אז עכשיו מצווה גדולה לעזור לו להראות איפה המיטה שלו. 
איפה זה יושב. איפה המקום שלו, איפה יאכל. ממילא זה חסד 
גדול עם הבחורים להראות לבחורים החדשים שבאים לעזור 
להם". לשון דבריו של ראש הישיבה. על הדברים הללו חוזר 

הגראי"ל בכל תחילת זמן בישיבת 'אורחות תורה'.
מגיע הגראי"ל אחת לשבועיים  היה  לפני חמש שנים,  עד 
פסק  האחרונות  בשנים  הישיבה.  בהיכל  כללי  שיעור  למסור 
בביתו  שיעורים  נערכו  יום  מדי  אך  כללי  שיעור  מלומר 
הקפיד  אף  זמן  ובתחילת  טובים  בימים  הישיבה.  לתלמידי 
עד התקופה האחרונה לפקוד את הישיבה, ולו לשהות קצרה 

שהשפיעה לטווח ארוך בקרב התלמידים.
ל'כל ישראל' על  צבי הכהן, אחד מבוגרי הישיבה, מספר 
שנותיה הראשונות, אז נראה הגראי"ל שטיינמן תדיר בהיכל 
צעד.  כל  על  הישיבה  את  ומוביל  מדריך  מכוון,  הישיבה, 
שיעור  בקביעות  הישיבה  ראש  מוסר  היה  שנה   15 "במשך 

כללי אחת לשבועיים, את השיעור היה מוסר בעמידה במשך 
ישכח  לא  אותם  ההוד  רגעי  את  מתאר  צבי  דקות".  ארבעים 
ראשו  השיעור,  את  פותח  היה  הישיבה  "ראש  לעולמים: 
מושפל כלפי הגמרא, את עיניו לא היה מרים עד אשר 'העז' 
ראשון השואלים להפנות שאלה, דבר אשר אירע לרוב ארבע 
דקות לאחר תחילת השיעור, אז הרים ראש הישיבה את עיניו 

והשיעור נכנס להילוך גבוה עד לסיומו". מתאר הכהן.
לדברי הכהן, בית המדרש היה מלא בכל השיעורים, כאשר 
בחורים  לשיעור  להאזין  מגיעים  היו  הישיבה  תלמידי  מלבד 
קודמות.  משנים  רה"י  מתלמידי  ואברכים  פוניבז'  מישיבת 
מבשרה  לבשר  הפכו  הישיבה  ראש  של  כלליים  השיעורים 
טבועים  להיות  הפכו  רבים  שמושגים  כדי  עד  הישיבה,  של 
במוחם של הבחורים. "זהו זה", "אין דבר כזה", אלו תשובות 
שהיו שגורות על פיו של ראש הישיבה ובביטויים הללו נהגו 

הבחורים להשתמש בהזדמנויות שונות.
נוכחותו הפיזית של הגראי"ל שטיינמן בתוך הישיבה הלכה 
כל  מגיעים  לביתו  אך  שנחלש.  לאחר  השנים  עם  והתמעטה 
הישיבה  רבני  לצד  לשיעורים,  להאזין  הישיבה  העת תלמידי 
אשר מנווטים בכל על ידיו. אורי, בוגר הישיבה, נזכר בשיחה 
עם 'כל ישראל': "בשנים הראשונות ראש הישיבה היה שוהה 
בישיבה זמן רב, לאחר השיעור כללי היו מדברים אתו זמן רב 
ביומו היה אבי כהן, אחד מאברכי הישיבה, מחזיר  בלימוד. 

את הראש ישיבה לביתו ברכבו הפרטי". 
השיעורים  בעת  התקופה,  כל  לאורך  כי  מציינים  הבוגרים 
ובשיחות היה צמוד אליו החברותא, הגאון רבי משה יהודה 
שניידר. הרב שניידר היה מכין את הסוגיא הנלמדת בישיבה 
ה'מראה  היה  ואף  בביתו.  בבוקר  ישיבה  הראש  עם  יחד 

מקומות' של הבחורים בכל שאלה הנוגעת לשיעור כללי. 
מועדי השנה הבולטים בהם נהג ראש הישיבה לפקוד את 
הישיבה גם בשנים האחרונות, הם מוצאי ליל ערב ראש השנה 
הקפות  המונים.  בהשתתפות  הנמסר  התשובה"  ל"משא   -
שניות שהיו נערכות בעבר בבית הרב יעקב וירז'בינסקי מנהל 
הישיבה ובשנה האחרונה נערכו בישיבה. בתחילת זמן חורף, 
בליל פורים, בסוף זמן חורף, בתחילת זמן קיץ ובסוף זמן קיץ. 
בשנים עברו הגיע ראש הישיבה עם רכבו שעות לפני התקדש 
יום הדין, תלמידי הישיבה היו עוברים להתברך בברכת 'גוט 

יאר'.
ראש  מרן  מגיע  היה  שנה  עשרה  מחמש  למעלה  במשך 
פורים  ליל  של  הלילה  בחצות  שטיינמן  הגראי״ל  הישיבה 
למסור שיחת חיזוק לבחורי הישיבה, זאת במטרה לחזק את 
סדר הלימוד שעות רצופות שהנהיג בעולם הישיבות בליל חג 
בני  כאשר  התורה  כבוד  מעמד  מתקיים  מכן  לאחר  הפורים, 

הישיבה מלווים את מרן ברחובה של עיר בשירה וזימרה.
את  למסור  מרן  הגיע  לא  חולשתו  עקב  שעברה  בשנה 
עד  ללמוד  המשיכו  השנים  כמסורת  הישיבה  בני  השיחה. 
מכתב  בישיבה  נתקבל  בוקר  לפנות  כאשר  והופתעו  הבוקר, 

מהגראי"ל לבני הישיבה ובו בירך את בני הישיבה.
רגלית  בהליכה  אף  לישיבה  להגיע  מקפיד  היה  לכן  קודם 
ובליל  כללי.  שיעור  למסור  כדי  שבועות  חג  ביום  מביתו 
מעריב  לתפילת  מגיע  היה  אז  השנה,  ראש  שני של  טוב  יום 
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הזמן  סיום  בכל  בישיבה,  השתרש  מיוחד  מנהג  בישיבה. 
לומדים תלמידי הישיבה לילה שלם עד הנץ, אז משלימים את 
המסכת שנלמדה באותו הזמן ובבוקר היו עושים סיום מסכת. 
ראש הישיבה שמקפיד להתפלל שחרית ב'ותיקין' היה מגיע 
ב'ותיקין'.  התפללו  בו  יום  באותו  בישיבה  שחרית  להתפלל 
למקורביו אמר פעם, כי אילו בישיבה היו מתפללים בקביעות 
שנוהג  כפי  ולא  בישיבה  שחרית  מתפלל  היה  הנץ,  בזמן 

להתפלל עם מניין מצומצם בביתו.
בהתרגשות  מדברים  שבהם,  הצעירים  אף  הישיבה,  בני 
בזמנים  הישיבה  ראש  של  בהגעתו  הנשגבים  הרגעים  על 
מיוחדים להיכל הישיבה, ומתפללים להתחזקותו עד לחזרתו 
והגעתו לישיבה כימי קדם. הימים הזכורים להם במיוחד אלו 
שמחת  במוצאי  הישיבה  ראש  הגיע  אז  האחרונות  השנתיים 
ראש  שהה  ארוכות  דקות  במשך  החג.  סיום  למסיבת  תורה 
חיינו  הם  "כי  המוני הבחורים  לקול שירת  הישיבה במסיבה 
ואורך ימינו". בליל פורים השרישה הישיבה את המנהג הנפוץ 
כיום בהיכלי התורה ובישיבות רבות: סדר לימוד בליל פורים. 
ראש הישיבה היה מגיע למסור שיחה, ובשובו לביתו, התלוו 
עד  ברק  בני  ברחובות  בשירה  הבחורים  מאות  רגלית  אליו 

לביתו.
בשנים האחרונות הפך ביתו של ראש הישיבה למעין סניף 
של ישיבת 'אורחות תורה'. מלבד עשרות שיעורים אותם מסר 
במשך ימות השבוע, פעמיים בשבוע הקדיש שיעור לתלמידי 
הישיבה. שיעור אחד לבני ועד רביעי ושיעור נוסף לבני קיבוץ 

ג' ומעלה. 
בשיעורים  זמן  לאורך  השתתף  אשר  צעיר  אברך  חיים, 
'כל ישראל' כיצד  בביתו של ראש הישיבה, תיאר בפני כתב 
זה נראה מבפנים. "הראש ישיבה היה נותן לבחור לקרוא ולא 
מפאת חולשתו אלא כי אחז שכך דרך הלימוד, היה עוצר את 
הבחור: 'רגע, מה הפשט'. הרגשנו שהוא לא רק לומד אתנו, 
אלא מלמד אותנו איך ללמוד, בשיעורים באגדה אף היה גולש 

לנושאים אקטואליים שבערו בו".

צוות הישיבה
תורה'  ב'אורחות  הישיבות  ראשי  בין  המעמדות  חלוקת 
ראויה לסיקור בפני עצמו. בישיבה יש ארבעה ראשי ישיבות 
ברוך  רבי  הגאון  גרבוז,  איתמר  רבי  הגאון   - שווה  ומעמדם 
יהודה  והגאון רבי צבי  יחיאל קלרמן  דב דיסקין, הגאון רבי 
אדלשטיין. החלוקה מתבצעת כך שבכל זמן יש ראש ישיבה 
שיעורים  מוסרים  והיתר  בפועל  כללי  שיעור  המוסר  אחד 
פעם  בעבר  נמסר  היה  כללי  השיעור  וג'.  ב'  א',  שיעור  לבני 
בשבועיים, כך ששבוע אחד היה מוסר אחד מראשי הישיבה 
בשנים  אך  שטיינמן.  הגראי"ל  השני  ובשבוע  השיעור  את 
האחרונות עת נחלש ראש הישיבה, השיעור כללי נמסר מדי 

שבוע על ידי ראש הישיבה התורן.
ראש הקיבוץ בישיבה הוא הגאון רבי נחום לבה, בשנותיה 
בני  להביא  הישיבה  הנהלת  ביקשה  הישיבה  של  הראשונות 
קיבוץ מבחוץ כפי הנהוג בישיבות חדשות על מנת שישמשו 
סירב,  הישיבה  ראש  הצעירים,  לבחורים  ודוגמא  כדמויות 

ונימק: "בחורים אשר מגיעים מבחוץ לא מרגישים מחויבות 
הסכים  לבסוף  המסגרת".  גדרי  את  לפרוץ  ועלולים  לישיבה 
פוניבז' שהשתלבו  מישיבת  בודדים  ובחורים  אברכים  לקבל 

בקיבוץ הישיבה.
תורה'  ב'אורחות  בחורים  מעידים  ממש  אלו  בימים  גם 
הדרך  לברכת  הזקוק  אחד  וכל  התייעצויות  בשאלות,  כי 
לוחות   .5 חזו"א  ברחוב  פנימה  לקודש  להיכנס  זוכה 
לא  כבר  והשיעורים  פחתה  הקהל  קבלת  הצטמצמו,  הזמנים 
הגראי"ל  אצל  עוברות  הסופיות  ההכרעות  אך  מתקיימים, 
שטיינמן. רק לאחרונה התקבלה הכרעה דרמטית על ידי רה"י, 
לאחר שני עשורים שלא מונה איש צוות לישיבה, מונה ר"מ 
חדש – הגאון רבי אהרן אוסטרן )חתנו של הגאון רבי ניסים 
החל  א'  שיעור  לבני  יומי  שיעור  למסור  יחל  אשר  קרליץ( 
מאלול הקרוב. ההכרעה התקבלה לאחר התייעצות ממושכת 

של ראשי הישיבה במעונו של הגראי"ל.
היסטוריה  הוא  בישיבה  כר"מ  אוסטרן  הרב  של  "מינויו 
מינויו  תלמידים,  לדברי  בישיבה.  אומרים  עצמה",  בפני 
יוביל לפיצול שיעור א' לשניים, דבר אשר לא נעשה עד היום 
בין שני החלקים.  ותחרות  לקנאה  הגראי"ל מחשש  בהוראת 
אך כעת עם ריבוי התלמידים הוחלט לשנות את הקיים ולמנות 

ר"מ חדש לישיבה.
בוגרים ששוחחו עם כתב 'כל ישראל' הביעו את התפעלותם 
היהדות  כמנהיג  הבכיר  ומעמדו  המתקדם  גילו  אף  על  כי 
החרדית לצד הנהגת הישיבה, מפנה ראש הישיבה מזמנו עבור 
יומם.  סדר  שעל  אפשרית  סוגיה  בכל  כמעט  הישיבה  בחורי 
החל ממציאת שידוכים לתלמידי ישיבה, עד פתרון מחלוקת 
כי  לציין  יש  עוסקים,  אנו  שידוכים  בענייני  אם  זוג.  בני  בין 
ראש הישיבה דוגל במיעוט פגישות בין הצדדים בזמן שבין 
לחתנים  מכתב  פרסם  שנים  מספר  לפני  לחתונה.  האירוסין 
בישיבה בו הורה לא להתעקש על תאריכים ליום החתונה ולא 
להרבות בכללים. ב'אורחות תורה' כמו מרבית הישיבות לא 
מתחתנים באלול, הגראי"ל עצמו מיעט לסדר קידושין מלבד 
בשנה הראשונה לייסוד הישיבה. לדבריהם, בעבר היו שניסו 
לתקן תקנה כי אין להתחתן בתחילת זמן חורף על מנת שלא 

יהיה רפיון בישיבה, אך הגראי"ל סירב לאשר את התקנה. 
כשמבקשים מאחד מארבעת ראשי הישיבה לסדר קידושין 
- לרוב הם מוותרים, כל אחד ישלח אל רעהו. דבר המלמד על 
האחווה השוררת ביניהם. לרוב, מסדר הקידושין יהיה הגאון 
מהרב  לסדר,  מסרב  אדלשטיין  הרב  דיסקין.  דב  ברוך  רבי 
גרבוז נבצר לסדר קידושין בשל שיעור קבוע אותו הוא מוסר 
קלרמן  הרב  ואילו  בערב,  לשמונה  שבע  בין  פוניבז'  בכולל 
מוסר אף הוא שיעור קבוע בשעות אלו בבית הכנסת 'משכנות 
יעקב', מה שמוביל לכך שאת רוב החופות יסדר הרב דיסקין.

רבי איתמר
במהלך הכנת הכתבה ניסיתי להתחקות אחר דמויות ההוד 
לא  היריעה  אורך  קיומה.  מיום  תורה'  'אורחות  את  המלוות 
מאפשר לפרט את כל האישים על כלל מעלותיהם, אך אנסה 
להתמקד בדמויות הבולטות. "הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש 

הישיבה, הוא היה המודל לחיקוי והדמות הרוחנית שליוותה 
אותי לאורך כל שנות לימודיי בישיבה", אומר בשיחה ישראל 

חיים, בוגר הישיבה לאחר שש שנות לימוד בה.
הוא מספר: "בשיעורים של ר' איתמר יש בהירות עצומה, 
מרן  אצל  בפוניבז'  שלמד  התורה  על  מתבססים  שיעוריו 
בנוח  הרגשתי  בלימוד  אתו  שנקשרתי  לאחר  זצ"ל,  שך  הרב 
להתייעץ אתו גם על נושאים אישיים". לדברי ישראל חיים, 
"לר' איתמר אפשר להיקשר רק דרך הלימוד ומשם ליצור קשר 

של רב ותלמיד ביתר הנושאים". 
הגר"א גרבוז הינו חתנו של מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין 
השווער  את  לפעם  מפעם  יצטט  אף  בשיעוריו  פוניבז'.  ר"י 
אצל  הסעודות  אחת  את  משפחתו  עם  אוכל  בשבת  הגדול. 
חותנו ראש ישיבת פוניבז', אליו יתלוו כמה בחורים מתלמידי 
נפוץ  משפט  הגרי"ג.  של  שולחנו  על  לסעוד  שיזכו  הישיבה 
הנשמע מפי הרב גרבוז: "אנחנו לא גרים". המשפט מסמל את 
דרכו של הרב גרבוז כי הכול נעשה על פי מסורת רבותינו וכך 
צריך בן תורה לנהל את חייו. כשיישאל בחנוכה על חומרות 
ידי בחורים ישיב: "תעשה מה  כאלה ואחרות המונהגות על 

שאביך עושה בבית, אל תחפש חומרות".
משמש  ואף  טהרות  על  ספרים  סדרת  חיבר  גרבוז  הגר"א 
בותיקין,  מתפלל  הוא  שחרית  תפילת  טהרות.  כולל  כראש 
לקראת השעה 12 יופיע בהיכל הישיבה ואז ימסור את השיעור 
בישיבה  בחדרו  גרבוז  הרב  שוהה  הצהריים  בשעות  יומי. 
ומקבל בחורים להתייעצות אישית. בסדר ב' יישאר עד השעה 
6 ויענה לתלמידים על שאלות, בעיקר כאלה הנוגעות לשיעור 

יומי אותו מסר בצהריים.
בישיבה בה לומדים 600 בחורים, יחס אישי לכל בחור הוא 
נדיר, אך הרב גרבוז מקפיד לעשות זאת. מספר תלמיד  דבר 
מהישיבה,  ימים  כמה  החסרתי  החורף  "במהלך  בישיבה: 
נעדרתי מהסדרים והתפילות לאחר שלא חשתי טוב. לפתע אני 
שומע דפיקות בחדר, בפתח החדר עומד לא אחר מאשר הגאון 
שאלתי  נעימות,  וחוסר  מבוכה  הרגשתי  גרבוז,  איתמר  רבי 
ר'  הפנימייה?'  לבניין  עצמו  את  הטריח  ישיבה  הראש  'למה 
איתמר השיב בפשטות האופיינית רק לו: 'שמעתי שאתה לא 
מרגיש טוב, איך אתה מרגיש כעת? אתה צריך עזרה במשהו?' 
לפני שאמר:  לא  בשלומי,  התעניין  ארוכות  דקות  במשך  כך 

'אם אתה לא מרגיש טוב, תלך הביתה לנוח'".
בכניסתו לישיבה לא הסכים הרב גרבוז ללבוש את חליפת 
נכנס  סוכות  המועד  בחול  קצרה.  חליפה  עם  והלך  הפראק, 
פראק  לקנות  צריך  "אתה  שטיינמן,  הגראי"ל  אצל  להתברך 
הישיבה  ראש  עצמו  על  עטה  מאז  הגראי"ל.  הורה  חדש". 

המתנהל בצניעות ובפשטות את הפראק.

רבי ברוך דב
הגאון רבי ברוך דב דיסקין, המכהן כראש ישיבה לצדו של 
הרב גרבוז, נחשב "העילוי", שיעוריו נמסרים מדי יום ברמה 
וניהול  בהנהגת  גבוהה  מעורבות  לצד  זאת  גבוהה,  עיונית 
הישיבה. הרב דיסקין נחשב 'בר סמכא' בכל הקשור להכרעות 
יום יומיות הנוגעות לתלמידי הישיבה, רעיו להנהגת הישיבה 
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על הישיבה: 

ישיבת 'אורחות תורה' נוסדה לפני שני עשורים בשנת 
תשנ"ח על ידי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן. עם 
בראשה  שטיינמן  הרב  מרן  העמיד  הישיבה  של  יסודה 
איתמר  הגאון  פוניבז',  ישיבת  בוגרי  מתלמידיו,  שניים 
גרבוז והגאון ברוך דב דיסקין, ראש כולל "נחלת משה". 

למשגיח מונה הגאון חזקיהו יוסף מישקובסקי. 
מנכ"ל הישיבה הוא יעקב וירז'בינסקי, חבר עיריית בני 
ברק ומקורבו של הגראי"ל שטיינמן. עם ריבוי התלמידים 
מונו שני ראשי ישיבה נוספים: הרבנים הגאון רבי יחיאל 
קלרמן והגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין. כנהוג בישיבת 
ראשי  ארבעת  מתחלפים  חודשים  שלושה  מדי  פוניבז', 
הישיבה באמירת השיעורים לשלושת השיעורים הנמוכים 
והרביעי מוסר שיעור כללי. ראש הקיבוץ הוא הגאון רבי 
נחום לבה והגאון רבי אליהו דיקמן מכהן כר"מ בקיאות. 
משגיח המשנה הוא הגאון רבי אברהם ויסבלום. הנושא 
והנותן הראשי והאחראי על קבלת התלמידים הוא הגאון 

רבי יצחק שרייבר.
וכחמישים  בחורים  מאות  כשש  לומדים  בישיבה 
אברכים. כל שיעור מונה כ-100 תלמידים. על פי הוראת 
אינם  השיעורים  כמקובל,  ושלא  שטיינמן,  הרב  מרן 
בשל  א'  שיעור  יתפצל  לראשונה  השנה  אך  מפוצלים. 
של  שבועי  שיעור  יש  בישיבה  חדש.  ר"מ  של  מינויו 
הגר"א  של  ושיעור  השבוע  פרשת  על  דיסקין  הגרב"ד 

גרבוז על סדר טהרות.
בשנים הראשונות שכנה הישיבה במבנה ארעי ברחוב 
עברה  ובהמשך  הצבי,  מאפיית  מעל  ברק  בבני  השומר 
ברחוב  ירדני  המנעולים  מפעל  בעבר  שכן  שבו  למתחם 
שלמה המלך. לפני מספר שנים נבנה בסמוך מבנה חדש 
ה'תשע"ב  בתמוז  הישיבה.  לתלמידי  כפנימייה  המשמש 
החלה בניית מבנה קבע ברחוב השור מול בניין הפנימייה.

ירושלים,  ברק,  בבני  קיימים  הישיבה  לבוגרי  כוללים 
עוצם,  רכסים,  סטון,  טלז  עילית,  ביתר  עילית,  מודיעין 
כנסת  ובית שמש. ארבעה בתי  יונה  הר  כרמיאל, אלעד, 
נושאים את שמה של הישיבה, במרכז רחוב רבי עקיבא 

בבני ברק, ושלושה במודיעין עילית.
בכרמיאל,  הישיבה  של  סניף  נפתח  תשע"א  בשנת 
הגאון  הוא  הישיבה  ראש  תורה".  של  "רינה  השם  תחת 
רבי אברהם סטוארט. בשלהי תשע"ג קיבלה תחת חסותה 
שתושבי  לאחר  שבנגב.  שבזרועה  זרח"  "נר  ישיבת  את 
תשע"ד  באלול  הישיבה  עברה  למהלך  התנגדו  המקום 
למושב עוצם. הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין הוא ראש 
הישיבה. בשנת תשע"ב הוקמה באלעד הישיבה לצעירים 
"תורת חסד", בראשה עומד הגאון רבי מאיר בן שלמה, 
בשנת תשע"ו נפתחה בירושלים הישיבה לצעירים "אמרי 
כמו  דיסקין.  אליהו  הרב  עומד  הישיבה  משה" בראשות 
כן, תחת נשיאותו והכוונתו של הגראי"ל שטיינמן עומדת 
ישיבת 'תורה בתפארתה' בעיר אלעד בראשות הגאון רבי 

יעקב סטפנסקי.

ישמעו את חוות דעתו לפני כל החלטה שתתקבל.
דן  הנגיד  הכולל של  כראש  דיסקין מכהן במקביל  הרב 
הוא  שחרית  בתפילת  משה'.  'נחלת  כולל  וראש  גרטלר 
מופיע מדי יום ונשאר עד לאחר השיעור יומי בישיבה. נוהג 
הקשר  את  לחזק  מנת  על  תורה'  ב'אורחות  שהתפתח  יפה 
של תלמידי שיעור א' הצעירים לישיבה: חברותות שנקבעו 
במיוחד עבור תלמידי שיעור א' עם אחד מראשי הישיבה. 
שלוקחים  הישיבה  ראשי  ארבעת  בין  מתבצעת  החלוקה 
תחת חסותם בכל ערב בחור אחר ללמוד אתו חברותא ועל 

ידי כך לחזק את הקשר עם הבחורים הצעירים.
הוא  גם  ישיבה  כראש  קלרמן המכהן  יחיאל  רבי  הגאון 
נמצא שעות רבות בין כותלי הישיבה. לדברי בחורים, הרב 
ונושם את הישיבה 24 שעות. בחורים שנקשרו  קלרמן חי 
מאוד  עצותיו  כי  ישראל'  ל'כל  מספרים  קלרמן  הרב  עם 
לבחורי  רבות  מסייעת  שידוכין  בענייני  והבנתו  פרקטיות 

ולחתנים.

המשגיח
המשגיח  הוא  תורה'  'אורחות  בישיבת  מרכזית  דמות 
הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי. מספר דוד, בוגר הישיבה, 
מאוד  מהר  תורה'  ל'אורחות  "כשהגעתי  ישראל':  ל'כל 
חשתי מחובר לדברי המשגיח, ודרכו לעולם התורה כולו. 
אותי  חיזק  וזה  אליי,  הוא מדבר אישית  נשמע כאילו  היה 
מאוד. מדי שבוע היו שיחותיו של המשגיח מרוממות אותנו 
- הן בתוכנן התורני, והן בכושר שהיה לו לתאר את הבעיות 
ולהדריך  שלנו,  היומיום  בחיי  בהן  שנתקלנו  והמצוקות 

אותנו בדרך התורה בצורה נחושה ואבהית כאחד".
הרב מישקובסקי מוסר אחת לשבוע שיחה בישיבת 'גאון 
תורה'.  ל'אורחות  הגעתו  קודם  כמשגיח  כיהן  שם  יעקב', 
תלמידים משתפים כי הדבר הבולט אצל הרב מישקובסקי 
הוא הכפיפות וההתבטלות למרן רה"י הגראי"ל שטיינמן, 
לדבריהם, "אין שיחה או ועד שלא מזכיר הרב מישקובסקי 
אמרה, עצה או הכוונה ששמע ממרן הרב שטיינמן". במבט 
ראשון, דמותו של הרב מישקובסקי משדרת רתיעה ופחד, 
אך בחורים אשר ניגשים אליו להתייעצות והכוונה מגלים 

דמות אבהית נוחה ורחמנית.
לכל  דרך  אבן  מהוות  מישקובסקי  הרב  של  השיחות 
שיחתו  היא  הכותרת  גולת  אך  תורה'.  ב'אורחות  תלמיד 
'מוישהל'ה  דסליחות.  א'  בליל  המשגיח  של  המסורתית 
תלמידים,  מתארים  וכך  השיחה.  נקראת  כך  תתעורר!' 
בעוד הבית מדרש מלא מפה לפה פותח המשגיח בסיפור 
הידוע אותו נהג לספר החפץ חיים: "הייתה שריפה בבית 
של מוישל'ה. מוישל'ה ישן בפנים. וכולם באו לראות מה 
והבינו  והיה מאד מסוכן,  גדולה,  קורה. האש הייתה מאד 
מה  להחליט  התחילו  אז  בפנים,  נמצא  בטח  שמוישל'ה 
לעשות. אחד אמר שהוא ילך להביא דלי, השני אמר שהוא 
יביא את המים וגם את הדלי, וכל אחד אמר מה שהוא עומד 
לעשות. אבל אחד אמר: 'מה אתם מבזבזים זמן?!' תצעק, 
תצעק: 'מוישל'ה תתעורר, תצא, תצא, מוישל'ה, זו סכנה! 
תצעק, תצעק'". וכך הפכה השיחה המסורתית להיסטוריה 

בישיבה בכינויה שיחת 'מוישלך'.
ל'ישיבה  הישיבתית  בהגה  נחשבת  תורה'  'אורחות 
סגורה' אך בחורים בישיבה מדגישים כי הסגירות באה לידי 
לא  ואף  המחשבה  בקו  לא  אך  הלבוש,  בסגנון  רק  ביטוי 
במשטר שאינו קיים ב'אורחות תורה'. בישיבה יש משגיח 
קטן – הרב אברהם וייסבלום, תפקידו בעיקר בכל הקשור 
בוגרים  אך  בחדרים,  ולשלבם  בפנימיות  בחורים  לסידור 
מספרים על סיוע אישי והבנת נפש התלמידים בה ניחן. הרב 
ויסבלום הוא בנו של משגיח ישיבת 'נחלת הלויים' וצאצא 

למשפחה חסידית מיוחסת. 
בישיבה מציינים גם את הגאון רבי אליהו דיקמן, 'ראש 

בקיאות' אשר נחשב לסמכות מאיימת, בחורים מספרים כי 
של  במקרה  לבחורים  תעיר  אשר  הדמות  הוא  דיקמן  הרב 
הפרת הכללים: "למה אתה מתבטל?" "איפה היית שבת?" 
יגיעו  לא  לרוב  לעת.  מעת  נשמעות  אשר  זה  מסוג  הערות 
עצמית  משמעת  בשל  הערות  ספיגת  של  למצב  בחורים 

גבוהה בישיבה.
בשעת הסדרים פנימיות הישיבה ריקות מבחורים, בחדר 
שיימצא בו אור בשעת הסדר ידעו כולם כי מדובר במקרה 
בין  אין תחרות  כי  יאמרו לך  ב'אורחות תורה'  דופן.  יוצא 
הבחורים, אך בפועל קיימת סוג של תחרות סמויה. יש מי 
שיכנה אותה "קנאת סופרים". יש ישיבות שקנו את שמם 
ה'מוסר'.  בזכות  השם  את  שקנו  ויש  ה'לומדעס'  בזכות 
בה  הרשמית  ב'התמדה'. השעה  מתבלטת  תורה'  'אורחות 
מסתיים הסדר בערב היא 11, אך בפועל עד 12 בית המדרש 

מלא.
'אורחות תורה' ממוקמת באזור אולמות החתונות ברחוב 
בחורים  לשלוף  צריך  הערב  שבשעות  כך  המלך.  שלמה 
באולם  חבריהם  בחתונות  שישתתפו  מנת  על  מהסדר 
יוצאים  אז  לעיר,  מחוץ  נערכת  והחתונה  במידה  הסמוך. 

התלמידים באוטובוס מסודר אשר הוזמן מראש.

משמעת עצמית
הבחורים.  אחר  ובמעקב  במשטר  צורך  אין  ב'אורחות' 
משמעת עצמית גבוהה מאוד קיימת בין התלמידים. בחורי 
הישיבה יכולים לספור על כף יד אחת את מספר הפעמים 
בה סילקה הישיבה בחור מתחילת קיומה. בחור אשר אינו 
אחרות.  ישיבות  או  פוניבז'  לישיבת  מעצמו  עובר  מתאים 
החדרים  בין  צוות  איש  של  סיורים  לראות  נדיר  בפנימייה 
כמקובל בחלק מהישיבות, מכשירי סלולר אסורים באופן 

רשמי בישיבה אך ניתן לראות אותם פה ושם.
מרן רה"י הרב שטיינמן העיד: "מימיי לא זרקתי בחור 
נוראה  וחוצפה  עוול  כשעשו  אחת  פעם  רק  מהישיבה! 
ששולח  "מי  כי  הוסיף  שטיינמן  הרב  דמיון".  לה  שאין 
ילד מהישיבה, ורחמנא לצלן אחר כך יוצא לתרבות רעה, 
ישאלו אותו בעולם האמת למה הבחור הזה יצא לתרבות 
רעה? מה הוא יגיד, ש'הוא עשה כך וכך'... יאמרו לו, 'אם 
זה היה הבן שלך האם היית שולח אותו?! אם זה היה הבן 
שלך היית זורק אותו?! היית צריך לחשוב כמו שזה הילד 
שלך, ילד שלך!'" את ההנהגה הזו השריש ראש הישיבה 

בראשי וקברניטי 'אורחות תורה'.
כל  משתתפים  בה  צוות  ישיבת  נערכת  לשבוע  אחת 
הרב  המשגיח  של  בחדרו  נערכת  הישיבה  הישיבה.  רבני 
בבניין  נמצאת  מישקובסקי  הרב  דירת  מישקובסקי. 
הפנימיות. לפי בחורים, הרב אליהו דיקמן הוא הקול החריג 
בישיבה שמדווח על בחורים בפני ראשי הישיבה. אך לרוב 
זאת  מיוחדות,  החלטות  ללא  במהירות  מסתיימת  הישיבה 
בשל שיגרת ההתמדה והמשמעת הקיימת בישיבה שאינה 

מצריכה נקיטת צעדים מצד צוות הישיבה.
רבה.  שירה  עם  אך  בזריזות  נערכות  השבת  סעודות 
השבת  סעודת  את  מוקדם  המסיימים  שולחנות  ישנם 
זמירות השבת. מנכ"ל  ובשירת  בישיבה  וישנם המאריכים 
בין  השבת  בסעודות  עומד  וירז'בינסקי  יעקב  המוסדות 
בחדר  האוכל.  הגשת  על  ומפקח  האוכל  לחדר  המטבח 
האוכל ניתן לראות את וירז'בינסקי לא פעם מעיר בחיוך על 
פניו: "איפה השירה, איפה האווירה". גם בשבתות שאינן 
מלאות,  אינן  בישיבה  הסעודות  חופשית,  כשבת  מוגדרות 
שבחורים  כך  ברק,  בני  במרכז  הישיבה  מיקום  בשל  זאת 

רבים מתארחים בסעודות השבת אצל בני משפחותיהם.
כי  הבחורים  אחד  מספר  הישיבה,  מנכ"ל  אפרופו 
וירז'בינסקי קיבל על עצמו שלא ליהנות מהישיבה בכי הוא 
זה. "אפילו כוס מים לא ייקח מהישיבה – כך גם לא מקבל 

משכורת מהישיבה, עבודתו נטו לשם שמים, לאחר שקיבל 
הישיבה".  בניהול  ישיבה  הראש  של  מרותו  את  עצמו  על 
מעת לעת יצא וירז'בינסקי לגולה למטרת גיוס כספים עבור 

אורחות תורה ומוסדותיה.
"צריך  שהפגין,  האכפתיות  על  מספר  הישיבה  בוגר 
להבין כי מדובר באיש עסקים בכיר, למרות זאת הוא היה 
נקי  תקין,  לוודא שהכול  בפנימיות  ומסתובב  מזמנו  מפנה 
וברמה גבוהה. מעת לעת היה 'מעניש' בחורים שהשאירו 

את קערת ה'נאגעל ווסר' בחדרי הרחצה ומחרים אותה".



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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דמיםברית
ועלה  במצרים  שנה  כאלף  לפני  שהחל  הדרוזי,  המיעוט  של  המרתק  סיפורו 
לכותרות בשבוע שעבר, כששני שוטרים בני העדה נרצחו בהר הבית  האמונה 
בבורא אחד ובגלגול נשמות, החובה להזדהות עם המדינה בה הם חיים והקשר 
הסבוך עם ישראל  וגם: הפוליטיקאי שנכנס לכנסת בעקבות רצח, ארגוני 

הסירוב והטענות לקיפוח חברתי

חיים פרידלנדר
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איש העדה הדרוזית מואפק טאריף. צילום: משה מילנר, לע"מ

חג הנביא שועייב, בקבר הנביא בקרני חיטין, המקודש לעדה 

הדרוזית. בצילום, דרוזי מנשק את טביעת הרגל אשר על פי 

האמונה שייכת לנביא )לע"מ(

חיילים דרוזים )צילום דובר צהל(
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האיל  בבוקר,  שבע  שישי,  יום 
סתאוי וכמיל שנאן, שוטרי סיור 
יושבים  הבית,  הר-  ביחידת 
השבטים  לשער  בסמוך 
על  ומשוחחים  להר  המוביל 
הא ועל דא. השניים מביטים 
מהעיר  שמגיע  הקהל  לעבר 
השישי  יום  לתפילת  העתיקה 
להר-הבית,  מופנה  כשגבם  בהר, 
סכנה.  להישקף  אמורה  לא  משם 
לפתע, שלושה ערבים ישראלים פורצים בריצה משטח 
אותם  רוצחים  השניים,  לעבר  באש  פותחים  התפילה, 
ידי  על  לרחבת ההר, שם הם מחוסלים  בריצה  וחוזרים 

שוטרי סיור שהגיעו למקום במהירות. 
בעקבות הפיגוע סגרה המשטרה את הר הבית ליומיים, 
השונות.  בכניסות  מתכות  לגילוי  שערים  והציבה 
המוסלמים, בהובלת המופתי הירושלמי ושאר מסיתים, 
קוו.  הסטטוס  בשינוי  מדובר  שכן  לשערים,  התנגדו 
העיתונים,  כותרות  את  תפס  לשערים  ההתנגדות  סיפור 
הרבה מעבר לסיפור "ברית הדמים" בין העדה הדרוזית 
למדינת ישראל, ברית שעולה לעדה במחיר גבוה, גבוה 
יחסו  לאור  בטח  מאליו,  מובן  בדבר  מדובר  לא  מידי. 
שלושת  ולראיה  למדינה,  בישראל  הערבי  המיעוט  של 
למעשה,  פאחם.  אל  מאום  שהגיעו  בפיגוע  המחבלים 
הסיבה לברית תלויה בשורשים ההיסטוריים של העדה 

הדרוזית, ויש צורך לחזור לימיה הראשונים של העדה. 

הדת הסודית
הדרוזים מאמינים כי הדת שלהם היא הופעה מחודשת 
שנים  בסתר  שהתקיימה  אחד,  באל  עתיקה  אמונה  של 
רבות. לדבריהם, ההיסטוריה האנושית מתחלקת לשבע 
תקופות שכל אחת מהם קשורה להופעה של נביא, כשעל 
ידו פעל חכם שהעביר את הדת לעם. אחד מאותם זוגות 

הם משה ויתרו )מוסא ושועייב(. 
במצרים  נוסדה  הדת  כי  מעלים  ההיסטוריונים  מנגד, 
תחת  מאמינים  קבוצת  כאשר  לספירה,  ה-11  במאה 
באמר  אל-חאכם  השישי  הפאטמי  החליף  של  שלטונו 
אללה )השופט במצוות האל(, ומקורה בפלג האסמעיליה 
של האסלאם השיעי. אז גם הופיע לראשונה השם דרוז. 
נשתקין  הדת,  ממייסדי  אחד  בא משמו של  מקור השם 
דרזי, שפעל יחד עם מנסח התורה ומפיצה העיקרי חמזה 
בן עלי. השם דבק בעדה, למרות התנגדותה, שכן דרזי 
סטה מהדרך והוכרז ככופר. עם זאת, אחדים מהדרוזים 
אל-דזברי  אנושתכין  מהמצביא  בא  השם  כי  הסבירו 
של  המושבע  אויבם  מרדאס,  בן  סאלח  את  שהביס 

הדרוזים במאה ה-11 בסוריה.
כך או כך, הדרוזים מעדיפים להיקרא "אלמווחדון". 
אחד(  באל  )המאמינים  האל"  את  "המייחדים  כלומר, 
חסד  )העושים  החסד"  "בני  כלומר  מערוף"  נו  "ַבּ או 
משום  במיוחד,  זה  שם  מחבבים  הדרוזים  הזולת(.  עם 
אותם  המאפיינות  הטובות  התכונות  על  מצביע  שהוא 
מתן  נאמנות,  דתית,  סובלנות  אורחים,  הכנסת  כגון, 
בימי  הדרוזית,  האמונה  פי  על  לנרדפים.  ומקלט  סיוע 
האחרונה  ההזדמנות  ניתנה  אללה  באמר  אל-חאכם 
להצטרפות לדת, וכיום אין לאיש אפשרות להצטרף לדת 

הדרוזית אלא אם נולד כדרוזי.
הדת הדרוזית היא סודית, גם בפני מאמיניה, ורק יחידי 
לכתבים  נחשפים  )נבונים(  'עוקאל'  המכונים  סגולה, 
מכונה  לדת  להיחשף  זכה  שלא  ה'עמך'  שאר  הדתיים. 
בכתבי  לעיין  מורשים  אינם  והם  הבורים,   – 'ג'והאל' 
הקודש של הדת. הדרוזים מחזיקים בכתבי קודש בשם 
עשרה  ואחת  מאה  כוללים  והם  חאכמה",  אל  "רסאיל 
על  נשמרות  האגרות  ספרים.  בשישה  שאגודות  אגרות, 
ידי אנשי הדת ורק להם מותר להחזיק או לקרוא בהן. כמו 
כן, אסור להדפיס את הספרים, אלא רק להעתיקם בכתב 
מורכבים  הם  כי  סיפרו  לכתבים,  שנחשפו  חוקרים  יד. 

משפה עשירה, דו-משמעית, והם מיסטיים ומסתוריים.
בקושי  הדרוזים  המורים  נתקלו  הסודיות,  בעקבות 
הוראת   – שנמצא  הפתרון  העדה.  ילדי  את  ללמד  כיצד 
על  הילדים  לומדים  במסגרתה  הדרוזית,  המורשת 

ההיסטוריה של העדה ועל המצוות העיקריות. 

שבע מצוות בני דרוז
ע"י  נתפס  אינו  אשר  אחד,  באל  מאמינים  הדרוזים 
השכל האנושי והוא זה שמכוון את כל הפעילות ביקום. 
פעמים,  מספר  ברואיו  לעיני  התגלה  האל  לאמונתם, 
כשהפעם האחרונה היא בדמות הח'ליף אל-חאכם באמר 
אללה. בשונה מדתות אחרות, בני העדה נדרשים לקיים 
הינה  הדת  שיחסית  כך  ליבו,  צו  לפי  אחד  כל  מצוות, 
הדת  כוהני  על  זאת,  עם  למדי.  וסובלנית  פלורליסטית 

מוטלות מספר מצוות מחייבות, שעליהן אין פשרות.
כמו כן, יש שבע הוראות )תעאלים( שבעיני הדרוזים 
כן  להיות  מחויב  "הדרוזי  לשמירתם.  רבה  חשיבות 
מרכילות  נמנע  סוד,  שומר  להבטחתו,  נאמן  בדיבורו, 
ונעים שיחה; הדרוזי מחויב לשמור על אחיו כשהוא נתון 
בצרה, לשאוף לתיקון מגרעותיו, להגן על רכושו, לספר 
בשבחו ולשמור על כבודו; הנביאים היחידים המוכרים 
נוסף  להם  ובתנ"ך.  בקוראן  המופיעים  הנביאים  הם 
מסמל  השטן  בתנ"ך;  כנביא  מוצג  שאיננו  יתרו,  הנביא 
ניגוד לכל מעשה חיובי, הן בתחום האמונה והן בתחום 
צדק  עשיית  אורחים,  הכנסת  כגון  חסד  מעשי  המוסר. 
האמונה  השטן;  את  מרחיקים  רשע,  ממעשי  והימנעות 
באל אחד אוסרת על עבודת אלילים והליכה אחר נביאי 
שקר. על הדרוזי להעלות את זכר האל בכל זמן ומועד; 
על הדרוזי להשלים באופן מוחלט עם הגזירות הנסתרות 
האל  מן  דבר  כל  ברצון  לקבל  עליו  האל.  של  והנגלות 
לפי  הטובה;  על  שמברכים  כשם  הרעה  על  גם  ולברך 
האמונה הדרוזית האל גוזר מראש את גורלו של האדם 

ואין לו כל יכולת לשנותו".
עקרון אמונה נוסף שייחודי לדרוזים – אמונה בגלגול 
קבוע  נשמות  מספר  נברא  הדרוזית  הדת  לפי  נשמות. 
ועם מותו של האדם מתגלגלת נשמתו בקרב תינוק שזה 
הגוף  היא שמקיימת את  נולד. לתפיסתם, הנשמה  אתה 
בכל  מחליפה  שהנשמה  בגד  מאשר  יותר  אינו  והגוף 
אפשרה  נשמות  בגלגול  הדרוזית  האמונה  חדש.  גלגול 
חירותם.  על  חת  ללא  ללחום  כמיעוט,  שחיו  לדרוזים, 
לוחמים צעדו אל מול מותם ההרואי ונפלו בשדות קרב. 
ישראל.  נפלו במערכות  דרוזים  למעלה מ-300 לוחמים 
האמונה שעוד רגע קט ישוב הלוחם שנהרג בדמותו של 
תינוק שבא לעולם, נתנה נחמה בלבבות הקרובים לנהרג 

והסירה במידת מה את צער המוות.
באחד  שיחול  העתידי,  הדין  ביום  זו,  אמונה  לפי 
מימי השישי בשבוע בו חל חג הקורבן, ישקלו  מעשיה 
הדין  לאחר  השונים.  בגלגוליה  הנשמה  המצטברים של 
תגיע תחיית המתים, בו לא יוקמו הגופות לתחייה, שכן 
הדרוזים.  של  העליון  מעמדם  יוכר  אלא  ערך,  בהן  אין 
האמונה בגלגול נשמות הובילה לסולידריות החזקה בין 
בן,  או  הורה  אח,  להיות  עשוי  דרוזי  כל  שכן  הדרוזים, 

בגלגול הבא. 
העם  משאר  נבדלים  דת,  כוהני  אותם  העוקאל, 
הראש  שערות  גילוח  שלהם.  המיוחדת  בתלבושת 
בצבעי  מצנפת   - ב"אלעמאמה"  כלל  בדרך  וכיסויו, 
כן,  כמו  והטוהר.  האהבה  את  המסמלים  ואדום,  לבן 
הם מחויבים בגידול שפם. ניתן גם לגדל זקן, אך אין זו 
חובה. בנוסף, על כלל בני העדה נאסר ללבוש בגדי משי 

ולענוד תכשיטי זהב. 
אלכוהול  לשתות  חזיר,  לאכול  נאסר  הדרוזים  על 
כן, יש להתרחק משמחות שאינן "שמחות  ולעשן. כמו 
מצווה" ולשאוף לחיי צניעות. בנוסף, לפני הכנסת דבר 
מאכל או משקה על הדרוזי להביע תודה לאל. אין נוסח 

של ברכה, אלא כל אחד ואחד מברך בנוסח הנראה לו. 
לדרוזים אף דגל המסמל את דתם, והוא מורכב מחמש 
צבע  – כשכל  ולבן  כחול  ירוק,  צהוב,  אדום,   – צבעים 

מסמל היבט אחר בדת הדרוזית. 
לאזור  ממצרים  הדרוזים  היגרו  שונות,  נסיבות  בשל 
נרדפים  היותם  בשל  לבנון.  ודרום  הגליל  הגולן,  רמת 
שהיו  היהודים,  עם  התיידדו  הדרוזים  המוסלמים,  ע"י 
מ-1167,  תיעוד  בידינו  יש  כך,  קטן.  מיעוט  הם  גם 
על  בצידון,  ביקר  מטודלה  בנימין  היהודי  כשהנוסע 
יחסם החיובי ליהודים. "האומה הנקראת דרוזיאין, והם 
פגנוש )פגאנים, עובדי אלילים( ואין להם דת, ויושבים 
בהרים ובנקיקי הסלעים, ואין מלך או שר שולט עליהם 
כי בעצמם הם יושבים בין ההרים, ועד הר חרמון גבולם 
מהלך שלושה ימים. ואומרים שהנפש בעת יציאתה מגוף 
אדם טוב תיכנס בגוף ילד קטן הנולד באותה שעה, והם 
על ההרים  לרוץ  ברגליהם  קלים  והם  ליהודים,  אוהבים 

ועל הגבעות ואין אדם יכול להילחם עמהם".

הדרוזים בישראל
לצד גאוות היחידה הדרוזית, פתחו בני העדה נאמנות 
לשלטון הקיים. המזרחן אורי שטנדל הסביר כי הנאמנות 
כורח  פרי  הוא  "הדבר  מיעוט.  היותם  בשל  פותחה 
הסתגלות, תולדת המציאות. יש קושרים אותה ל'תקיה', 
אותה הצנעה עצמית מול ריבונות עוינת, מעין אימוץ דרך 
'אנוסים', כדי לשרוד, ומכאן יכולת הזדהות עם המדינה, 
בה הם מהווים מיעוט, שהיא כמעט חובה על פי מנהג 
דורות, למען הגשמת מצוות הקיום. 'הציות לשליט הוא 
הסביר  לו',  נציית  אחר,  שליט  יבוא  ואם  דתית,  מצווה 
הדרוזים  נהגו  כליה  חרדת  אכן מתוך  מעדי.  ג'בר  שיח' 
בחוץ  מוסלמי  'היה  הכלל:  עפ"י  באזור  שכניהם  בקרב 
מצוקה  בעת  האחווה  עקרון  כשבצדו  בביתך',  ודרוזי 
אחים  הדרוזים  כל  בהיות  אלאחואן',  'חפט'  המוגדר 
גמישות  של  שורשיה  נעוצים  שבתקיה  אפשר  לזה.  זה 
הפכה  העשרים  המאה  במרוצת  השתלבות.  המאפשרת 
התערות  כושר  מובהק,  חילוני  שלבושו  פוליטי,  נכס 
חיכוך  נקודות  צמצום  תוך  המדינה,  בחיי  מעשי-הגיוני 
השתלבות  כמיעוט.  הדרוזים  חיזוק  לצורך  הרוב,  עם 
או  פנים  העמדת  כל  ללא  הייחוד,  בשמירת  המזכה 
הצנעה, כמעט היפוכה של התקיה, ששוב אין בה צורך 

במתכונתה ההיסטורית המקורית".
בתקופת המרד הערבי הגדול, החלו מנהיגים מוסלמים 
ההתיישבות  נגד  במאבק  להשתתף  הדרוזים  על  ללחוץ 
השייח'  כך,  סירבו.  הדרוזים  אך  בישראל,  היהודית 
שלטונות  בפני  הדרוזית  העדה  של  נציגה  טריף,  אמין 
המנדט הבריטי ומי שלימים יהיה נציגה הרוחני העליון 
הוא  בארץ-ישראל  הבריטים  כי שלטון  טען  העדה,  של 
זמני עד שתקום מדינה יהודית ולכן הדרוזים לא צריכים 
להתערב. טריף אף שיתף פעולה עם נציגי הישוב בארץ 
ונתן אור ירוק לדרוזים להתגייס ל'הגנה'. בפועל, מרבית 
של  הגדולה  הצלחתו  אולם  ניטרליים.  נשארו  הדרוזים 
את  כששכנע  העצמאות,  מלחמת  בעת  הגיעה  טריף 

הדרוזים שלא לנטוש את יישוביהם. 
קרא  אל-אטרש,  סולטאן  הדרוזים,  הר  מנהיג  גם 
דאגה  מתוך  להתערב,  ולא  ניטרליים  להישאר  לדרוזים 
לצבא  התגייסו  דרוזים  כ-400  זאת,  למרות  לגורלם. 
של  בפיקודו  ערביות  ממדינות  מתנדבים  צבא  ההצלה, 

אנשי דת דרוזים. משה מילנר, לע"מ
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בו  היחידי  הקרב  היהודי.  בישוב  שנלחם  קאוקג'י  פאוזי 
עדויות  לפי  יוחנן.  רמת  על  בלחימה  היה  הגדוד  השתתף 
לקרבות  להיכנס  היססו  ולא  בעוז  לחמו  הדרוזים  החיילים, 
פנים אל פנים. לאחר קרב ממושך, שכלל אבדות רבות לשני 
הצדדים, נפגשו כמה מקציני הדרוזים עם נציגי היהודים, בהם 
גם משה דיין, שאחיו זוהר נהרג בכפר, והם הגיעו להסכם על 
אי לחימה של הדרוזים, כשחלק מהכוח אף מצטרף לצה"ל.

בהמשך,  שהתגייסו  נוספים  דרוזים  עם  יחד  הלוחמים, 
בדואים.  לוחמים  גם  שכללה  המיעוטים",  ל"יחידת  גויסו 
קטלנית  קטטה  התרחשה  העצמאות  מלחמת  לאחר  שנה 
יריות  נורו  הקטטה  במהלך  ביחידה.  לבדואים  הדרוזים  בין 
ותושבים דרוזים מיישובי הכרמל ניסו להתנפל על החיילים 
הבדואים. תוצאות הקטטה היו קשות, פצועים רבים ושלושה 
הצבאית  המשטרה  חקירת  ודרוזי.  בדואי  יהודי,  הרוגים, 
יזמו חיילים דרוזים ביחידה, על מנת  קבעה כי את הקטטה 

לגרש את הבדואים מיחידת המיעוטים.
לאחר המלחמה החלו רשויות המדינה בניסיון לבדל את 
ידי  על  היתר  בין  הערבים,  המיעוטים  שאר  מקרב  הדרוזים 
הקמת בתי דין של העדה, רישום בתעודות הזהות כ"דרוזים" 
פני  על  היחיד  המקום  הדרוזית,  בדת  הכרה   - הכול  ומעל 
הגלובוס, בו הדרוזים קיבלו הכרה כדת. בתמורה, הדרוזים 
מערכת  לפיתוח  שאחראי  מי  חובה.  גיוס  עצמם  על  קבלו 
טריף,  אמין  השייח  היה  לדרוזים,  המדינה  בין  הקשרים 
שנכדו, מוואפק טריף, נחשב כיום למנהיג הרוחני של העדה 

הדרוזית.
ליחידה  שהפכה  המיעוטים,  ליחידת  גויסו  הדרוזים 
היו  היחידה  על  שהוטלו  המשימות  עיקר  בלבד.  לדרוזים 
והעובדה  הימים  ששת  מלחמת  שוטף.  ביטחון  משימות 
שהיחידה לא שותפה בלחימה, הביאה למשבר בין הדרוזים 
וכי  לשילובם  די  עושה  לא  הצבא  כשלטענם  לצה"ל, 
אחרים  ותפקידים  במסגרות  ויותר  יותר  להשתלב  בקשתם 
בצה"ל לא קיבלה מענה מספק. עם השנים צה"ל פתח עוד 
הודיע  ולפני כשנתיים  לחיילים הדרוזים,  ותפקידים  יחידות 
בקרב  החיילים  ופיזור  הדרוזי,  הגדוד  סגירת  על  הרמטכ"ל 
היחידות והגדודים השונים. בעקבות האמונה החזקה בגלגול 
נשמות, הדרוזים נחשבים ללוחמים אמיצים חסרי פחד. מה 
מבני  מ-360  למעלה   - הגבוה  ההרוגים  מחיר  את  שמסביר 

העדה במהלך שירותם. 

יורים ובוכים
מעבר לנאמנות, ההתגייסות מהווה כרטיס כניסה לחברה 
הישראלית, שכן החברה הדרוזית במקורה היא חברה כפרית. 
אחרים  ורבים  שירותם,  את  מאריכים  מהחיילים  רבים  כך, 
מנגד, בתקופה האחרונה  ממשיכים אחרי הצבא לאקדמיה. 

נשמעת ביקורת רבה אודות רשויות המדינה, שלא עושות די 
לשפר את המצב הכלכלי של יישובי הדרוזים, למרות שהם 
"קיימו את חלקם בעסקה". כמו כן, עולה טענה על אפליה 
את  פושטים  שהם  אחרי  הדרוזים,  הצעירים  נתקלים  בה 

מדיהם, בקבלה למוסדות חינוך, מקומות עבודה ועוד.
מסביר  בזכויות",  ערבים  אבל  בחובות,  יהודים  "אנחנו 
אל- דלית  המקומית  המועצה  ראש  חלבי,  רפיק  בלהט 

כרמל. לדברי הפעילים הדרוזים, המדינה מפקיעה קרקעות 
הקיימים.  הדרוזים  היישובים  של  והרחבה  פיתוח  ומונעת 
של  "טמטום  היא  ההשקעה  לחוסר  הסיבה  חלבי,  לטענת 
כשהמדינה  שכן  מורכבת,  בסוגיה  מדובר  בפועל  המדינה". 
ניסתה לאחד את המועצות האזוריות הרבות, העדה הדרוזית 
בין היתר בשל העובדה שהמועצות  הביעה התנגדות קשה, 
לחמולות  אכזב  לא  תעסוקה  מקור  משמשות  המקומיות 
המשרות  מספר  לעיר,  יאוחדו  והם  כשבמידה  המקומיות, 

יצומצם ומידת ההשפעה של החמולות המקומיות תקטן. 
הם  המדינה,  מצד  הקיפוח  על  הטענות  את  שמנצל  מי 
קהל  דעת  לעורר  שמנסים  שונים,  וערבים  דרוזים  ארגונים 
ערבית.  לאומית  זהות  פיתוח  ובעד  לצה"ל  ההתגייסות  נגד 
שמטרתו  הדרוזי',  היוזמה  'ועד  הוקם  ב-72  כבר  למעשה 
ולפיו,  הדרוזית,  בזהות  הערבי  הלאומי  היסוד  את  לחדד 
והאומה  הפלסטיני  מהעם  בלתי-נפרד  חלק  הם  הדרוזים 
"להביא  עיקריות:  ארבע מטרות  על  הכריז  הוועד  הערבית. 
לסיום את גיוס החובה של צעירים דרוזים לצה"ל; להתנגד 
להפקעת קרקעות של הדרוזים; למנוע את התערבות רשויות 
המדינה בענייני לאום ודת; לחתור להפיכת ישראל למדינת 
כל אזרחיה". ועד היוזמה הדרוזי משתף פעולה עם אירגוני 
מסניפי  עובדים  הוועד  פעילי  וישראליים.  ערביים  סירוב 
מפלגת חד"ש ועוסקים בעיקר בארגון כנסים ותמיכה בסרבני 
תנועת  אל-אחראר',  מעארופין  'אל  היא  דומה  תנועה  גיוס. 
הדרוזים החופשיים שהוקמה על ידי ח"כ לשעבר סעיד נאפע. 
נאפע שהורשע במגע עם סוכן זר, לאחר שנפגש בסוריה 
עם סגנו של מזכ"ל החזית העממית, מעודד את צעירי העדה 
"כל  שלו  האידאולוגיה  את  הסביר  בעבר  להתגייס.  שלא 
להעניק  צריכה  ונאורה,  דמוקרטית  שהיא  שחושבת  מדינה 
וחומר כאשר מדובר  פטור לבני המיעוט הלאומי שלה. קל 
בן  אני  נלחמת.  המדינה  שנגדו  מהעם  חלק  שהוא  במיעוט 
בלבנון.  קרובים  לי  ויש  סורי,  ממוצא  אמי  הפלסטיני,  העם 
המדינה שלנו במצב מלחמה עם קרובי-המשפחה המידיים 
שנתגייס  הדעת  על  מתקבל  לא  זה  אנושית  מבחינה  שלנו. 
הדרוזי  הצעיר  את  לשכנע  שמנסה  נוספת  עמותה  לצבא". 

לסרב להתגייס, היא עמותת "בלדנא" הערבית ישראלית. 
מנגד, לא מעט פעילים חברתיים קוראים לנסות להשפיע 
מבפנים, ולא להתנגד מבחוץ. התודעה הפוליטית בקרב בני 

שבכנסת  העובדה  כך  על  ותעיד  מאוד,  גבוהה  היא  העדה 
לגודלם  מעבר  הרבה  דרוזים  כנסת  חברי  מכהנים  ישראל 
במשך  ניסו  מהפוליטיקאים  רבים  בכלל,  באוכלוסייה. 
לטובתם.  זאת  ניצלו  והם  לצדם,  הדרוזים  את  לגייס  שנים 
ג'אבר  הכנסת  חבר  של  סיפורו  את  להזכיר  שלא  אפשר  אי 
מועדי מהרשימה הערבית המאוחדת. מועדי חתם בשנת 81 
על הסכם רוטציה עם הח"כ הבדואי אבו-רביע, אך משהגיע 
של  בניו  דבר  של  בסופו  לממשו.  הלה  סירב  ההסכם  מועד 
שכן  לכנסת,  הושבע  ומועדי  למוות  רביע  באבו  ירו  מועדי 
הוא היה הבא בתור ברשימה, למרות שבניו ישבו באותה עת 

בכלא.
הדרוזים מפעילים גם מנופי לחץ על הפוליטיקאים. אחד 
והצ'רקסיות.  הדרוזיות  המועצות  ראשי  פורום  הוא  מהם 
הפורום מתווה תכנית-עבודה שנתית, ודואג לקידום המגזרים 
הללו בנושאי תקציב, בנייה ותכנון, פיתוח תשתיות. הפעילות 
אינם  חיצוניים, אשר  מומחים  עם  ובשיתוף  בתיאום  נעשית 
המועצה  את  הקימו  חברתיים  פעילים  כן,  כמו  העדות.  בני 
הציונית- הדרוזית, שקוראת לשמור על הלאומיות היהודית 
לדו-לאומית,  תהפוך  המדינה  שאם  חשש  מתוך  במדינה, 

הראשונים להיפגע מכך יהיו הדרוזים.
הגולן  ברמת  הדרוזים  ובגליל,  בכרמל  מהדרוזים  בשונה 
היא  שלהם,  העיקרית  הסיבה  למדינה.  התנגדות  מביעים 
העובדה שהם נותקו מהכפרים הדרוזים ברמת הגולן הסורי, 
בו מתגוררים קרובי משפחתם, והם שואפים להתאחד ביום 
על  הגליל  חוק  את  החילה  ישראל  כשמדינת  הימים.  מן 
הכפרים, רבים מבני העדה יצאו להפגין, ותושב דרוזי שביקש 
להוציא תעודת זהות ישראלית, נתקל בהתנגדות מצד תושבי 
כפרו. כיום, מתוך כ-20 אלף דרוזים ברחבי רמת הגולן, כ-5 
אלף מחזיקים בתעודות זהות ישראליות. החשש העיקי של 
כפריהם  את  שיחזיר  סוריה  עם  הסכם   – התעודות  מחזיקי 
לשלטון הסורי. "במידה וזה יקרה אנחנו, שמחזיקים בתעודת 
זהות ישראלית, נסבול מהתנכלויות בטענה כי שתפנו פעולה 

עם הציונים", הם מסבירים. 
העובדה  את  רבים  דרוזים  פעילים  העלו  הרצח  בצל 
שהמדינה לא עומדת במילוי "ההסכם" עם החברה הדרוזית. 
כך, העיתונאי הדרוזי רביע באדר, כתב לפוליטיקאים "לכל 
בשבוע  ומרר  חורפיש  את  שגדשו  המדינה  ובכירי  השרים 
האחרון, והתגאו בעדה שלנו תוך חלוקת שבחים לשותפות 
סיסמאות  על  שבים  כשהם   - והיהודים  הדרוזים  של  הגורל 
תודה,  כל,  קודם   - משותף'  ו'גורלנו  אחים'  'כולנו  מז'אנר 
אבל הייתי שמח לראות אתכם מבקרים בכפרים דרוזים גם 
ובשעת  בחירות  קמפיין  במהלך  רק  לא  אחרים,  במועדים 

הלוויות".

ברית
נתניהו מניח זר באנדרטה לחיילים הדרוזים. צילום: לע"מדמים

גרשום, לע"מצילום: עמוס בן בלבוש מסורתי. צעירים דרוזים 
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ניוזטראמפ
את  לתקוף  מרבה  טראמפ  הנשיא  מדוע 
 cnn-ה  ?התקשורת האמריקנית והיא אותו
  ניוז"  פייק  "כולם  הנשיא  לדברי  אבל  בחזית, 
מה קורה לעיתונאים שמרשים לעצמם לעשות ככל 
העולה על רוחם?  ומי בעצם המציא את המושג הנפוץ 
כל כך?  מלחמת הנשיא והתקשורת בארצות הברית

אוריאל צייטלין
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התקשורת  בין  מתמשך  מאבק 
ביום   – חדש  דבר  אינו  לנשיא, 
בו הודיע טראמפ כי הוא עומד 
ארצות  לנשיאות  להתמודד 
בולט  מאבק  החל  הברית, 
המועמד  ובין  התקשורת  בין 
גם  טראמפ  מנגד,  הצבעוני, 
שזכה  המועמד  ספק  בלי  היה 
במערכת  סיקור  הרבה  להכי 
הבחירות האחרונה, בלי השוואה 
לשום מועמד אחר משתי המפלגות, 

הדמוקרטית והרפובליקנית.
לפני שבועות אחדים, עם סיום טקס קבלת הפנים לנשיא 
מילים  מספר  טראמפ  הזוג  בני  החליפו  בנתב"ג,  ארה"ב 
וחשפו  - שנקלטו במצלמות  נתניהו  הזוג  בני  ולחישות עם 
בין  המשותף.  והאויב   - השניים  בין  האישי  מהקשר  טפח 
העם  "רוב  כי  טראמפ  למלניה  נתניהו  שרה  אמרה  השאר 
הוא  בניגוד לתקשורת". טראמפ אף  אותנו,  בישראל אוהב 

ציין בהומור כי "יש לנו הרבה במשותף". 
הוא  לתקשורת  מנהיג  בין  ביותר  הגדול  שהריב  חשבתם 
ראש  מרבה  אותה  הישראלית,  לתקשורת  נתניהו  הזוג  ביו 
הרשת  ובחשבונות  בראיונות  לתקוף  נתניהו  הממשלה 
'צייץ'  שעבר  בשבוע  שלא.  מסתבר  שלו?  הפופולאריים 
הנשיא טראמפ בחשבון הטוויטר האישי שלו, הידוע כבמה 
לעת  מעת  להשתלח  נוהג  הוא  בה  טראמפ,  של  המרכזית 
בו  עריכה,  שעבר  אנימציה  סרטון  האמריקנית,  בתקשורת 
נראית דמות שעל ראשה לוגו של ה-cnn והנשיא חובט בה 
פעילה  בחזית  הוא  כי  להמחיש  כדי  וזאת  פעם,  אחר  פעם 
הערוץ  את  להפיל  היא  דבר  של  בסופו  ומטרתו   -cnnב
מסקר  ואשר  הדמוקרטים  יריביו  עם  המזוהה  נפשו,  שנוא 

באובססיביות כל פרשה הנוגעת אליו. 
שיא המאבק התרחש לפני כשלושה שבועות, אז נאלצה 
דיווח  עקב  וזאת  לפטר שלושה מהעובדים,  רשת החדשות 
כאמור,  אך  הברית.  ארצות  הנשיא  את  המכפיש  שיקרי 
מדובר בנקודה אחת בלבד ברצף עלילות טראמפ והתקשורת 

האמריקנית.
גרם   cnn-ה דמות  את  מכה  טראמפ  נראה  בו  הסרטון 
קו  בחציית  מדובר  כי  לטעון  שונים  ולליברלים  לפרשנים 
אדום בכל הקשור למאבקו בתקשורת האמריקנית בכלל וב-
cnn בפרט, מה שגרם ליוצר הסרטון להתנצל על השתלת 
היה  זה  טראמפ  שמבחינת  אלא  שביצע,   CNN של  הלוגו 
רק סיפתח, וכבר בשבוע שאחרי העלה בנו של נשיא ארה"ב 
שעליו  מטוס  מדרכו  מיירט  טראמפ  נראה  בו  נוסף,  סרטון 
מודבק הלוגו של הרשת. ב-cnn הגיבו כי "זו היא התנהגות 

ילדותית שאינה מתאימה לאיש בתפקידו".

עימות בעימות
העימותים  במהלך  התרחש  והמפורסם  הראשון  הקרב 
הרפובליקנית.  במפלגה  לנשיאות  המועמדים  בין  הפנימיים 
בקליבלנד,  שנערך  בחירות  עימות  במהלך   ,2015 באוגוסט 
תכנית  אז  שהגישה  קלי  מייגן  העיתונאית  הנחתה  שאותו 
לכזו  דווקא  )הנחשבת   FOX ברשת  ופופולארית  קבועה 
כריס  עם  במשותף  והרפובליקנים(  טראמפ  עם  המזוהה 
וולאס וברט בייר, הציגה קלי לדונלד טראמפ שאלה בנוגע 
וסערה  ביניהם  עימות  שעוררה  נשים,  כלפי  להתבטאויותיו 

תקשורתית.
השביעי  בעימות  מלהשתתף  טראמפ  נמנע  כך,  בעקבות 
שנערך לקראת הבחירות ואשר גם אותו הנחתה קלי, ובנוסף 
נפגשו טראמפ   2016 באפריל  רק  כותרות.  קרב  מולה  ניהל 
וקלי לפגישת פיוס, וכחודש לאחר מכן אף התראיין הנשיא 

בתכניתה של המגישה.

בcnn נאלצו לפטר
התקשורת,  מצד  גם  הקווים  נחצו  הזו,  שביריבות  אלא 
כאשר השיא כאמור אירע בהתפטרותם של שלושה עיתונאים 
ברשת החדשות CNN, ביניהם עורך בכיר שאחראי על דסק 
תחקירים חדש, לאחר שהרשת נדרשה לחזור בה ולהתנצל 
על פרסום כתבה באתר הקשורה לרוסיה ומעורב בה מקורב 
לנשיא דונלד טראמפ. הכתבה קישרה בין אנתוני סקרמוצ'י, 
מנהל קרן גידור ובן ברית של טראמפ, לקרן השקעות רוסית 
שככל הנראה נחקרת על ידי הסנאט. אך היא הורדה מהאתר 
יכולים  אינם  כי  החליטו  שברשת  לאחר  כשבועיים,  לפני 

לעמוד לגמרי מאחורי הדיווח ואמינותו. 
הנשיא טראמפ "אהב" את פיטורי העובדים על רקע שהוא 
כל-כך אוהב – "פייק ניוז", ברשת שהוא כל כך לא אוהב – 
הוכח שהתקשורת האמריקנית מדווחת  הcnn"". מבחינתו 

דיווחים שקריים, בפרט כשמדובר בו עצמו. 
בשיאה של הפרשה, תועד במצלמה נסתרת ג'ון בוניפלד, 
מפיק בכיר ב-CNN כשהוא אומר שכל הספקולציות להן 
של  הבחירות  למסע  סייעה  רוסיה  לפיהן   CNN-ב טענו 
הנסתרת  המצלמה  מול  הוסיף  בוניפלד  מזויפות.   - טראמפ 
בלבד,  רייטינג  בשביל  הם  בנושא  שלנו  הדיווחים  "כל  כי 
בוניפלד  אמר  הדברים  את  בנושא".  הוכחות  שום  לנו  אין 

לכתב עיתונות, כשהפעיל השמרני ג'יימס אוקיף מתעד אותו 
בחשאי בתכנית מיוחדת "פרוג'קט וריטאס". 

בטענה   2010 בשנת  וריטאס  פרויקט  את  הקים  אוקיף 
יושר,  חוסר  שחיתות,  ולחשוף  "לחקור  היא  משימתה  כי 
הולמת  בלתי  והתנהגות  הונאה  בזבוז,  עצמית,  התמודדות 
שיטות  על  תביעה  הוגשה  התכנית  נגד  פוליטיקאים".  של 
ליברליים,  לארגונים  בעיקר  המכוונות  שלה,  המידע  איסוף 
וערוך.  מטעה  בפורמט  ממצאיה  את  מציגות  שהן  בטענה 
אך כאמור, בתכנית האחרונה של "וריטאס", נראה בוניפלד 
מגיב לעיתונאי שלא מזוהה במצלמה, על השאלה "מה עם 
כל  באובססיה   CNN ולמה  וטראמפ,  רוסיה  של  הסיפור 
הסי- רייטינג,  בשביל  "זה  מגיב  כשהוא  רוסיה",  על  הזמן 

איי-איי שלנו עושה עבודה גרועה כל הזמן, אז אנחנו מנסים 
שזה  כשאומר  צודק  שהנשיא  חושב  אני  ממשלות.  לתמרן 
ציד מכשפות" הודה בוניפילד והוסיף: "הטקטיקה הרוסית 
של CNN השתלמה, הרייטינג שלנו הדירוגים שלנו מדהים 
כרגע". בוניפלד ממשיך ומסביר עד כמה ה-CNN דחף את 
הקו הרוסי, ומתאר מפגש שבו נאמר לכתבים על ידי המנכ"ל 
נחזור  "בואו  האקלים,  הסכמי  על  ולסקר  לדבר  להפסיק 

לרוסיה".

אצבעות קטנות
נעזוב לרגע את ה-cnn שבמרכז חילופי האש המילוליים 
ציוצי  קרב  התנהל  שם   ,MSNBC רשת  אל  ונעבור  הללו 
דונלד טראפ  בין מגישת תכנית בוקר לבין הנשיא:  טוויטר 
התכנית  מגישת  ברז'זינסקי,  מיקה  למנחה  בטוויטר  לעג 
Morning Joe, לאחר שטען כי לעגה לו בעצמה בתכנית 
לעגה  הנמוך,  הרייטינג  עם  הזו,  שהתכנית  "שמעתי  שלה. 
שהמגישה  ייתכן  איך  אז  בה(.  צופה  לא  שאני  )למרות  לי 
והזמינה  לבילוי  נסעה  הנמוך,   IQ-ה עם  מיקה,  המשוגעת 

אותי להצטרף אליה? סירבתי לכך!" 
הנשיא  מצד  למתקפה  אדישה  נשארה  לא  ברז'זינסקי 
דגני  קופסת  של  תמונה  פרסמה  היא  בתגובה  האמריקני. 
ידיים  עבור  "מיוצר  נכתב:  שעליה  "צי'ריוס",  הבוקר 
קטנות". ברז'זינסקי לעגה לטראמפ על כך שיש לו אצבעות 
הבחירות  קמפיין  במהלך  שעלה  נושא   - היד  בכף  קטנות 
לשאלות  רשמי  באופן  מיד  הגיב  לא  הלבן  הבית  ב-2016. 
בנושא הציוצים האלו, כולל השאלה מה גרם לנשיא לפתוח 

בסכסוך עם המגישה המוכרת. 
הציגה  נוספת,  מנחה  עם  יחד  שעבר,  בשבוע  בתכניתה 
מופיע  ובו  "טיים"  המגזין  של  פיקטיבי  שער  ברז'זינסקי 
טראמפ על רקע מגרשי הגולף שלו, והוסיפה בשידור: "זה 

ברז'זינסקי לא נשארה אדישה 
למתקפה מצד הנשיא האמריקני. 
בתגובה היא פרסמה תמונה של קופסת 
דגני הבוקר "צי'ריוס", שעליה נכתב: 
"מיוצר עבור ידיים קטנות". ברז'זינסקי 
לעגה לטראמפ על כך שיש לו אצבעות 
קטנות בכף היד - נושא שעלה במהלך 
קמפיין הבחירות ב-2016.

"



37 כ"ז בתמוז תשע"ז 21/7/17

משדר דלות". כרבע שעה לפני שהנשיא עצמו צייץ, מנהל 
הניו מדיה של הבית הלבן, דן סאביונו, תקף את ברז'זינסקי 
ודומעת  עצובה  לאיבוד,  הלכה  סלע,  כמו  "טיפשה  כן.  גם 
לאחר שהנשיא טראמפ כבר לא עונה לשיחות ממנה! היא 
"זה  בטוויטר:  הגיבו רשמית   MSNBC משוגעת". ברשת
כדי  זמנו  את  מקדיש  הנשיא  כאשר  אמריקה  עבור  עצוב 
את  לעשות  במקום  אישיות  ולמתקפות  לשקרים  לאיומים, 

העבודה שלו".

איבדה ת'ראש
ברשת  סערה  עוררה  גריפין  קתי  האמריקנית  הקומיקאית 
כשהעלתה לפני זמן מה לחשבון הטוויטר שלה תמונה, בה 
של  בדמותו  ומדמם  כרות  בובה  ראש  מחזיקה  נראית  היא 
את  העלתה  התמונה  טראמפ.  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
חמתם של אזרחים רבים וגריפין נאלצה להתנצל על המעשה 

ולמחוק את התמונה.
וכתב  כיממה לאחר פרסום התמונה הגיב הנשיא בעצמו 
היא  בעצמה.  להתבייש  צריכה  גריפין  "קתי  כי  בטוויטר 
בן ה-11, בארון. חולה".  פגעה בילדים שלי, במיוחד בבני 
כי  בנו של הנשיא, שכתב  גם  נמנה  גריפין  עם מבקריה של 
"התצלום דוחה אבל לא מפתיע, זהו השמאל של ימינו, הוא 

מתייחס לדברים כאלו כמקובלים". 
ביקורת נשמעה גם מכיוון לא צפוי - בתה של המועמדת 
לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון, צ'לסי. "התמונה שהעלתה 
של  יריבתו  של  בתה  אמרה  ושגויה",  שפלה  היא  גריפין 
טראמפ בבחירות לנשיאות. קלינטון הוסיפה כי "לצחוק על 
לנשיאות  המועמד  מצחיק".  לא  לעולם  זה  נשיא  של  רצח 
כתב  רומני  מיט  הרפובליקנית  המפלגה  מטעם  לשעבר 
וגסה,  נמוכה  לזולה,  הפכה  שלנו  "הפוליטיקה  כי  בתגובה 
חדש  לשפל  אותה  הביאה  גריפין  שהעלתה  התמונה  אבל 
הראשונה,  הגברת  גם  שיגרה  נוספת  קשה  ותגובה  ודוחה". 
כי "בתור  ואמרה  מלניה טראמפ, שהגיבה בהודעה רשמית 
אם, רעיה ובת אנוש, התמונה מטרידה מאוד. כאשר לוקחים 
כזה  צילום  כיום,  בעולם  המתרחשות  הזוועות  את  בחשבון 
הוא פשוט לא בסדר וגורם לך לחשוב על בריאותו הנפשית 

של האדם שאחראי לו".
שזכתה  מוכרת,  ובדרנית  שחקנית  היא  ה-56  בת  גריפין, 
החריפה  בביקורת  ידועה  היא  הנחשב.  האמי  בפרס  בעבר 
שהיא מפנה נגד הנשיא טראמפ. בסרטון ההתנצלות שפרסמה 
אמרה גריפין כי "אני רואה עכשיו את התגובות לתמונה. אני 
קומיקאית. חציתי את הקו, הלכתי רחוק מדי". עוד הוסיפה 
ואני  מטרידה,  מדי  יותר  "התמונה  כי  ההתנצלות  בסרטון 

מצחיק,  היה  לא  זה  אנשים,  על  השפיעה  היא  כיצד  מבינה 
גם  היא  מכן  לאחר  לסליחתכם".  מתחננת  אני  זאת.  הבנתי 

מחקה את התמונה מחשבון הטוויטר שלה.
החלטה  התקבלה  כי   CNN-ה הודיעו  הסערה  בעקבות 
לסיים את ההתקשרות שהייתה לרשת עם גריפין, במסגרתה 
השנה  בערב  הרשת  של  הדגל  תכנית  את  שנה  מדי  הנחתה 

האזרחית החדשה.

הכתב החרדי מסתבך
יש  והתקשורת  טראמפ  במאבקי  גם  מקום,  בכל  וכמו 
דונלד  הברית  ארצות  נשיא  כאשר  זה  היה  חרדית:  זווית 
טראמפ השתיק כתב חרדי בשם ג'ייק טורקס במהלך מסיבת 
עיתונאים שאת רובה הקדיש לפיטוריו של היועץ לביטחון 
מגל  דאגה  טראמפ  בפני  הביע  הכתב  פלין.  מייקל  לאומי 
שקט.  שקט,  "שקט,  ונענה:  הברית,  בארצות  האנטישמיות 
הוא שיקר כשאמר שישאל שאלה פשוטה". באותה הזדמנות 
לאנטישמיות בממשל  גם דחה בתוקף את הטענות  טראמפ 

החדש.
הסיפור החל כשטראמפ הודיע במהלך מסיבת העיתונאים 
כי "אני רוצה למצוא כתב ידידותי", ואז פנה לכתב כשחיוך 
גדול על פניו ואמר לכתבים האחרים: "תראו כמה ידידותי 
אינו  שהוא  בכך  דבריו  את  פתח  טורקס  ג'ייק  הכתב  הוא". 
ציין  ואף  באנטישמיות,  אנשיו  את  או  טראמפ  את  מאשים 
לשמוע  ביקש  כך  אחר  יהודים.  הם  טראמפ  של  נכדיו  כי 
מה דעתו של הנשיא על גל האנטישמיות, וזכה לתגובה לא 
צפויה... טראמפ השיב: "הוא אמר שישאל שאלה פשוטה, 
והוא לא עשה זאת". בהמשך הגיב לכתב: "שב, הבנתי את 
מכירים  שאתם  אנטישמי  פחות  הכי  האדם  אני  השאלה. 
להשלים  ניסה  הכתב  גזעני".  פחות  הכי  והאדם  בחייכם 
בו: "שקט, שקט, שקט. הוא  גער  את השאלה, אך טראמפ 
שיקר כשאמר שישאל שאלה פשוטה. ברוכים הבאים לעולם 
התקשורת. אני שונא את ההאשמה הזו והיא דוחה אותי. אני 
אפילו מתעב את השאלה כי אנשים מכירים אותי. שמעתם 
את ראש הממשלה נתניהו. שמעתם את ביבי? הוא אמר 'אני 
'תשכחו  אמר  ואז  רב',  זמן  במשך  טראמפ  דונלד  את  מכיר 

מזה'. אז קח את זה במקום לשאול שאלה מאוד מעליבה".
הכתב ג'ייק טורקס הגיב מאוחר יותר על התקרית בציוץ 
בטוויטר: "הנשיא טראמפ לבטח לא הבין את השאלה שלי. 

זה מצער מאוד ואבקש הבהרה". 
את  נוספת  פעם  טראמפ  תקף  מכן  לאחר  אחדים  ימים 
כי  שלו  הטוויטר  בחשבון  וצייץ  באמריקה  התקשורת  כלי 
 NBC, טיימס,  יורק  )ניו  המזויפות  החדשות  "תקשורת 

ABC, CBS ו-CNN( היא לא האויבת שלי, אלא האויבת 
של העם האמריקני".

אין כניסה
החליט  הלבן  הבית  כאשר  התרחשה  נוספת  התנגשות 
ורשת  טיימס"  יורק  "ניו  עיתונאי  של  כניסתם  את  לאסור 
הלבן.  בבית  שבוע  בסוף  שנערך  עיתונאים  לתדרוך   CNN
המהלך הקיצוני שנקט הממשל נגד עיתונאים, התרחש בשל 
בעיני טראמפ  חן  כלי התקשורת שלא מצאו  דיווחים בשני 

ואנשיו. 
רשתות  של  נציגים  הם  לתדרוך,  להיכנס  הורשו  שכן  מי 
גם  כמו  ניוז,  ופוקס   NBC, ABC, CBS הטלוויזיה 
נציגים נוספים מכלי תקשורת אחרים הנחשבים לשמרניים. 
ב-CNN ביקרו את החלטתו של טראמפ: "מהלך לא מקובל 
על  מדווח  כשאתה  מגיבים  הם  שכך  מסתבר  הממשל.  של 

עובדות שלא מוצאות חן בעיניהם".
כמה  יודע  המי  בפעם  העיתונאים,  מסיבת  אותה  לפני 
תקף טראמפ שוב את העיתונות ואמר כי "לא צריך להרשות 
את  מציינים  הם  כן  אם  אלא  במקור  להשתמש  לעיתונאים 
שמו". הוא טען כי אין לו בעיה עם התקשורת, אלא רק עם 

"התקשורת של החדשות המזויפות".
מלאי  מתוך  מעט  רק  הם  הללו  הסיפורים  כל  כאמור, 
הסיפורים שמסעירים את מערכת התקשורת בארצות הברית, 
אבל יש עוד לא מעט סיפורים דומים בהם הנשיא מנצל את 
חשבון הטוויטר שלו על מנת לנגח את כלי התקשורת, ואל 
כ-30  יש  אחריו  טראמפ,  של  הטוויטר  של  בכוחו  תזלזלו 

מיליון עוקבים. 
שונים  בנאומים  הבמה  את  גם  מנצל  הנשיא  בנוסף, 
כלפי  המתקפות  על  לחזור  כדי  עיתונאים  ובמסיבות 
התקשורת ולהדגיש כי התקשורת האמריקנית הנוכחית היא 
הנשיא  לא התנצל  בכל המקרים,  "אויבת העם האמריקני", 
על דבריו הקשים כלפי כלי התקשורת, ומנגד, 'זכה' גם שוב 

ושוב למתקפות חריפות על אישיותו וסגנונו. 
ניוז" הינו מונח  ולסיום, אם רציתם לדעת, המונח "פייק 
אולם  מזויפת',  'חדשות  הוא  בעברית  שלו  והפירוש  ישן 
לא  ובוודאי  קיים  היה  לא  כמעט  המילים  בצמד  השימוש 
במושג  להשתמש  החל  טראמפ  מאז שהנשיא  רק  בישראל, 
לשגור  הלשון  ביטוי  הפך   – האמריקאית  העיתונות  כלפי 

במיוחד.

ניוזטראמפ
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התקשורת  בין  מתמשך  מאבק 
ביום   – חדש  דבר  אינו  לנשיא, 
בו הודיע טראמפ כי הוא עומד 
ארצות  לנשיאות  להתמודד 
בולט  מאבק  החל  הברית, 
המועמד  ובין  התקשורת  בין 
גם  טראמפ  מנגד,  הצבעוני, 
שזכה  המועמד  ספק  בלי  היה 
במערכת  סיקור  הרבה  להכי 
הבחירות האחרונה, בלי השוואה 
לשום מועמד אחר משתי המפלגות, 

הדמוקרטית והרפובליקנית.
לפני שבועות אחדים, עם סיום טקס קבלת הפנים לנשיא 
מילים  מספר  טראמפ  הזוג  בני  החליפו  בנתב"ג,  ארה"ב 
וחשפו  - שנקלטו במצלמות  נתניהו  הזוג  בני  ולחישות עם 
בין  המשותף.  והאויב   - השניים  בין  האישי  מהקשר  טפח 
העם  "רוב  כי  טראמפ  למלניה  נתניהו  שרה  אמרה  השאר 
הוא  בניגוד לתקשורת". טראמפ אף  אותנו,  בישראל אוהב 

ציין בהומור כי "יש לנו הרבה במשותף". 
הוא  לתקשורת  מנהיג  בין  ביותר  הגדול  שהריב  חשבתם 
ראש  מרבה  אותה  הישראלית,  לתקשורת  נתניהו  הזוג  ביו 
הרשת  ובחשבונות  בראיונות  לתקוף  נתניהו  הממשלה 
'צייץ'  שעבר  בשבוע  שלא.  מסתבר  שלו?  הפופולאריים 
הנשיא טראמפ בחשבון הטוויטר האישי שלו, הידוע כבמה 
לעת  מעת  להשתלח  נוהג  הוא  בה  טראמפ,  של  המרכזית 
בו  עריכה,  שעבר  אנימציה  סרטון  האמריקנית,  בתקשורת 
נראית דמות שעל ראשה לוגו של ה-cnn והנשיא חובט בה 
פעילה  בחזית  הוא  כי  להמחיש  כדי  וזאת  פעם,  אחר  פעם 
הערוץ  את  להפיל  היא  דבר  של  בסופו  ומטרתו   -cnnב
מסקר  ואשר  הדמוקרטים  יריביו  עם  המזוהה  נפשו,  שנוא 

באובססיביות כל פרשה הנוגעת אליו. 
שיא המאבק התרחש לפני כשלושה שבועות, אז נאלצה 
דיווח  עקב  וזאת  לפטר שלושה מהעובדים,  רשת החדשות 
כאמור,  אך  הברית.  ארצות  הנשיא  את  המכפיש  שיקרי 
מדובר בנקודה אחת בלבד ברצף עלילות טראמפ והתקשורת 

האמריקנית.
גרם   cnn-ה דמות  את  מכה  טראמפ  נראה  בו  הסרטון 
קו  בחציית  מדובר  כי  לטעון  שונים  ולליברלים  לפרשנים 
אדום בכל הקשור למאבקו בתקשורת האמריקנית בכלל וב-
cnn בפרט, מה שגרם ליוצר הסרטון להתנצל על השתלת 
היה  זה  טראמפ  שמבחינת  אלא  שביצע,   CNN של  הלוגו 
רק סיפתח, וכבר בשבוע שאחרי העלה בנו של נשיא ארה"ב 
שעליו  מטוס  מדרכו  מיירט  טראמפ  נראה  בו  נוסף,  סרטון 
מודבק הלוגו של הרשת. ב-cnn הגיבו כי "זו היא התנהגות 

ילדותית שאינה מתאימה לאיש בתפקידו".

עימות בעימות
העימותים  במהלך  התרחש  והמפורסם  הראשון  הקרב 
הרפובליקנית.  במפלגה  לנשיאות  המועמדים  בין  הפנימיים 
בקליבלנד,  שנערך  בחירות  עימות  במהלך   ,2015 באוגוסט 
תכנית  אז  שהגישה  קלי  מייגן  העיתונאית  הנחתה  שאותו 
לכזו  דווקא  )הנחשבת   FOX ברשת  ופופולארית  קבועה 
כריס  עם  במשותף  והרפובליקנים(  טראמפ  עם  המזוהה 
וולאס וברט בייר, הציגה קלי לדונלד טראמפ שאלה בנוגע 
וסערה  ביניהם  עימות  שעוררה  נשים,  כלפי  להתבטאויותיו 

תקשורתית.
השביעי  בעימות  מלהשתתף  טראמפ  נמנע  כך,  בעקבות 
שנערך לקראת הבחירות ואשר גם אותו הנחתה קלי, ובנוסף 
נפגשו טראמפ   2016 באפריל  רק  כותרות.  קרב  מולה  ניהל 
וקלי לפגישת פיוס, וכחודש לאחר מכן אף התראיין הנשיא 

בתכניתה של המגישה.

בcnn נאלצו לפטר
התקשורת,  מצד  גם  הקווים  נחצו  הזו,  שביריבות  אלא 
כאשר השיא כאמור אירע בהתפטרותם של שלושה עיתונאים 
ברשת החדשות CNN, ביניהם עורך בכיר שאחראי על דסק 
תחקירים חדש, לאחר שהרשת נדרשה לחזור בה ולהתנצל 
על פרסום כתבה באתר הקשורה לרוסיה ומעורב בה מקורב 
לנשיא דונלד טראמפ. הכתבה קישרה בין אנתוני סקרמוצ'י, 
מנהל קרן גידור ובן ברית של טראמפ, לקרן השקעות רוסית 
שככל הנראה נחקרת על ידי הסנאט. אך היא הורדה מהאתר 
יכולים  אינם  כי  החליטו  שברשת  לאחר  כשבועיים,  לפני 

לעמוד לגמרי מאחורי הדיווח ואמינותו. 
הנשיא טראמפ "אהב" את פיטורי העובדים על רקע שהוא 
כל-כך אוהב – "פייק ניוז", ברשת שהוא כל כך לא אוהב – 
הוכח שהתקשורת האמריקנית מדווחת  הcnn"". מבחינתו 

דיווחים שקריים, בפרט כשמדובר בו עצמו. 
בשיאה של הפרשה, תועד במצלמה נסתרת ג'ון בוניפלד, 
מפיק בכיר ב-CNN כשהוא אומר שכל הספקולציות להן 
של  הבחירות  למסע  סייעה  רוסיה  לפיהן   CNN-ב טענו 
הנסתרת  המצלמה  מול  הוסיף  בוניפלד  מזויפות.   - טראמפ 
בלבד,  רייטינג  בשביל  הם  בנושא  שלנו  הדיווחים  "כל  כי 
בוניפלד  אמר  הדברים  את  בנושא".  הוכחות  שום  לנו  אין 

לכתב עיתונות, כשהפעיל השמרני ג'יימס אוקיף מתעד אותו 
בחשאי בתכנית מיוחדת "פרוג'קט וריטאס". 

בטענה   2010 בשנת  וריטאס  פרויקט  את  הקים  אוקיף 
יושר,  חוסר  שחיתות,  ולחשוף  "לחקור  היא  משימתה  כי 
הולמת  בלתי  והתנהגות  הונאה  בזבוז,  עצמית,  התמודדות 
שיטות  על  תביעה  הוגשה  התכנית  נגד  פוליטיקאים".  של 
ליברליים,  לארגונים  בעיקר  המכוונות  שלה,  המידע  איסוף 
וערוך.  מטעה  בפורמט  ממצאיה  את  מציגות  שהן  בטענה 
אך כאמור, בתכנית האחרונה של "וריטאס", נראה בוניפלד 
מגיב לעיתונאי שלא מזוהה במצלמה, על השאלה "מה עם 
כל  באובססיה   CNN ולמה  וטראמפ,  רוסיה  של  הסיפור 
הסי- רייטינג,  בשביל  "זה  מגיב  כשהוא  רוסיה",  על  הזמן 

איי-איי שלנו עושה עבודה גרועה כל הזמן, אז אנחנו מנסים 
שזה  כשאומר  צודק  שהנשיא  חושב  אני  ממשלות.  לתמרן 
ציד מכשפות" הודה בוניפילד והוסיף: "הטקטיקה הרוסית 
של CNN השתלמה, הרייטינג שלנו הדירוגים שלנו מדהים 
כרגע". בוניפלד ממשיך ומסביר עד כמה ה-CNN דחף את 
הקו הרוסי, ומתאר מפגש שבו נאמר לכתבים על ידי המנכ"ל 
נחזור  "בואו  האקלים,  הסכמי  על  ולסקר  לדבר  להפסיק 

לרוסיה".

אצבעות קטנות
נעזוב לרגע את ה-cnn שבמרכז חילופי האש המילוליים 
ציוצי  קרב  התנהל  שם   ,MSNBC רשת  אל  ונעבור  הללו 
דונלד טראפ  בין מגישת תכנית בוקר לבין הנשיא:  טוויטר 
התכנית  מגישת  ברז'זינסקי,  מיקה  למנחה  בטוויטר  לעג 
Morning Joe, לאחר שטען כי לעגה לו בעצמה בתכנית 
לעגה  הנמוך,  הרייטינג  עם  הזו,  שהתכנית  "שמעתי  שלה. 
שהמגישה  ייתכן  איך  אז  בה(.  צופה  לא  שאני  )למרות  לי 
והזמינה  לבילוי  נסעה  הנמוך,   IQ-ה עם  מיקה,  המשוגעת 

אותי להצטרף אליה? סירבתי לכך!" 
הנשיא  מצד  למתקפה  אדישה  נשארה  לא  ברז'זינסקי 
דגני  קופסת  של  תמונה  פרסמה  היא  בתגובה  האמריקני. 
ידיים  עבור  "מיוצר  נכתב:  שעליה  "צי'ריוס",  הבוקר 
קטנות". ברז'זינסקי לעגה לטראמפ על כך שיש לו אצבעות 
הבחירות  קמפיין  במהלך  שעלה  נושא   - היד  בכף  קטנות 
לשאלות  רשמי  באופן  מיד  הגיב  לא  הלבן  הבית  ב-2016. 
בנושא הציוצים האלו, כולל השאלה מה גרם לנשיא לפתוח 

בסכסוך עם המגישה המוכרת. 
הציגה  נוספת,  מנחה  עם  יחד  שעבר,  בשבוע  בתכניתה 
מופיע  ובו  "טיים"  המגזין  של  פיקטיבי  שער  ברז'זינסקי 
טראמפ על רקע מגרשי הגולף שלו, והוסיפה בשידור: "זה 

ברז'זינסקי לא נשארה אדישה 
למתקפה מצד הנשיא האמריקני. 
בתגובה היא פרסמה תמונה של קופסת 
דגני הבוקר "צי'ריוס", שעליה נכתב: 
"מיוצר עבור ידיים קטנות". ברז'זינסקי 
לעגה לטראמפ על כך שיש לו אצבעות 
קטנות בכף היד - נושא שעלה במהלך 
קמפיין הבחירות ב-2016.

"
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משדר דלות". כרבע שעה לפני שהנשיא עצמו צייץ, מנהל 
הניו מדיה של הבית הלבן, דן סאביונו, תקף את ברז'זינסקי 
ודומעת  עצובה  לאיבוד,  הלכה  סלע,  כמו  "טיפשה  כן.  גם 
לאחר שהנשיא טראמפ כבר לא עונה לשיחות ממנה! היא 
"זה  בטוויטר:  הגיבו רשמית   MSNBC משוגעת". ברשת
כדי  זמנו  את  מקדיש  הנשיא  כאשר  אמריקה  עבור  עצוב 
את  לעשות  במקום  אישיות  ולמתקפות  לשקרים  לאיומים, 

העבודה שלו".

איבדה ת'ראש
ברשת  סערה  עוררה  גריפין  קתי  האמריקנית  הקומיקאית 
כשהעלתה לפני זמן מה לחשבון הטוויטר שלה תמונה, בה 
של  בדמותו  ומדמם  כרות  בובה  ראש  מחזיקה  נראית  היא 
את  העלתה  התמונה  טראמפ.  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
חמתם של אזרחים רבים וגריפין נאלצה להתנצל על המעשה 

ולמחוק את התמונה.
וכתב  כיממה לאחר פרסום התמונה הגיב הנשיא בעצמו 
היא  בעצמה.  להתבייש  צריכה  גריפין  "קתי  כי  בטוויטר 
בן ה-11, בארון. חולה".  פגעה בילדים שלי, במיוחד בבני 
כי  בנו של הנשיא, שכתב  גם  נמנה  גריפין  עם מבקריה של 
"התצלום דוחה אבל לא מפתיע, זהו השמאל של ימינו, הוא 

מתייחס לדברים כאלו כמקובלים". 
ביקורת נשמעה גם מכיוון לא צפוי - בתה של המועמדת 
לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון, צ'לסי. "התמונה שהעלתה 
של  יריבתו  של  בתה  אמרה  ושגויה",  שפלה  היא  גריפין 
טראמפ בבחירות לנשיאות. קלינטון הוסיפה כי "לצחוק על 
לנשיאות  המועמד  מצחיק".  לא  לעולם  זה  נשיא  של  רצח 
כתב  רומני  מיט  הרפובליקנית  המפלגה  מטעם  לשעבר 
וגסה,  נמוכה  לזולה,  הפכה  שלנו  "הפוליטיקה  כי  בתגובה 
חדש  לשפל  אותה  הביאה  גריפין  שהעלתה  התמונה  אבל 
הראשונה,  הגברת  גם  שיגרה  נוספת  קשה  ותגובה  ודוחה". 
כי "בתור  ואמרה  מלניה טראמפ, שהגיבה בהודעה רשמית 
אם, רעיה ובת אנוש, התמונה מטרידה מאוד. כאשר לוקחים 
כזה  צילום  כיום,  בעולם  המתרחשות  הזוועות  את  בחשבון 
הוא פשוט לא בסדר וגורם לך לחשוב על בריאותו הנפשית 

של האדם שאחראי לו".
שזכתה  מוכרת,  ובדרנית  שחקנית  היא  ה-56  בת  גריפין, 
החריפה  בביקורת  ידועה  היא  הנחשב.  האמי  בפרס  בעבר 
שהיא מפנה נגד הנשיא טראמפ. בסרטון ההתנצלות שפרסמה 
אמרה גריפין כי "אני רואה עכשיו את התגובות לתמונה. אני 
קומיקאית. חציתי את הקו, הלכתי רחוק מדי". עוד הוסיפה 
ואני  מטרידה,  מדי  יותר  "התמונה  כי  ההתנצלות  בסרטון 

מצחיק,  היה  לא  זה  אנשים,  על  השפיעה  היא  כיצד  מבינה 
גם  היא  מכן  לאחר  לסליחתכם".  מתחננת  אני  זאת.  הבנתי 

מחקה את התמונה מחשבון הטוויטר שלה.
החלטה  התקבלה  כי   CNN-ה הודיעו  הסערה  בעקבות 
לסיים את ההתקשרות שהייתה לרשת עם גריפין, במסגרתה 
השנה  בערב  הרשת  של  הדגל  תכנית  את  שנה  מדי  הנחתה 

האזרחית החדשה.

הכתב החרדי מסתבך
יש  והתקשורת  טראמפ  במאבקי  גם  מקום,  בכל  וכמו 
דונלד  הברית  ארצות  נשיא  כאשר  זה  היה  חרדית:  זווית 
טראמפ השתיק כתב חרדי בשם ג'ייק טורקס במהלך מסיבת 
עיתונאים שאת רובה הקדיש לפיטוריו של היועץ לביטחון 
מגל  דאגה  טראמפ  בפני  הביע  הכתב  פלין.  מייקל  לאומי 
שקט.  שקט,  "שקט,  ונענה:  הברית,  בארצות  האנטישמיות 
הוא שיקר כשאמר שישאל שאלה פשוטה". באותה הזדמנות 
לאנטישמיות בממשל  גם דחה בתוקף את הטענות  טראמפ 

החדש.
הסיפור החל כשטראמפ הודיע במהלך מסיבת העיתונאים 
כי "אני רוצה למצוא כתב ידידותי", ואז פנה לכתב כשחיוך 
גדול על פניו ואמר לכתבים האחרים: "תראו כמה ידידותי 
אינו  שהוא  בכך  דבריו  את  פתח  טורקס  ג'ייק  הכתב  הוא". 
ציין  ואף  באנטישמיות,  אנשיו  את  או  טראמפ  את  מאשים 
לשמוע  ביקש  כך  אחר  יהודים.  הם  טראמפ  של  נכדיו  כי 
מה דעתו של הנשיא על גל האנטישמיות, וזכה לתגובה לא 
צפויה... טראמפ השיב: "הוא אמר שישאל שאלה פשוטה, 
והוא לא עשה זאת". בהמשך הגיב לכתב: "שב, הבנתי את 
מכירים  שאתם  אנטישמי  פחות  הכי  האדם  אני  השאלה. 
להשלים  ניסה  הכתב  גזעני".  פחות  הכי  והאדם  בחייכם 
בו: "שקט, שקט, שקט. הוא  גער  את השאלה, אך טראמפ 
שיקר כשאמר שישאל שאלה פשוטה. ברוכים הבאים לעולם 
התקשורת. אני שונא את ההאשמה הזו והיא דוחה אותי. אני 
אפילו מתעב את השאלה כי אנשים מכירים אותי. שמעתם 
את ראש הממשלה נתניהו. שמעתם את ביבי? הוא אמר 'אני 
'תשכחו  אמר  ואז  רב',  זמן  במשך  טראמפ  דונלד  את  מכיר 

מזה'. אז קח את זה במקום לשאול שאלה מאוד מעליבה".
הכתב ג'ייק טורקס הגיב מאוחר יותר על התקרית בציוץ 
בטוויטר: "הנשיא טראמפ לבטח לא הבין את השאלה שלי. 

זה מצער מאוד ואבקש הבהרה". 
את  נוספת  פעם  טראמפ  תקף  מכן  לאחר  אחדים  ימים 
כי  שלו  הטוויטר  בחשבון  וצייץ  באמריקה  התקשורת  כלי 
 NBC, טיימס,  יורק  )ניו  המזויפות  החדשות  "תקשורת 

ABC, CBS ו-CNN( היא לא האויבת שלי, אלא האויבת 
של העם האמריקני".

אין כניסה
החליט  הלבן  הבית  כאשר  התרחשה  נוספת  התנגשות 
ורשת  טיימס"  יורק  "ניו  עיתונאי  של  כניסתם  את  לאסור 
הלבן.  בבית  שבוע  בסוף  שנערך  עיתונאים  לתדרוך   CNN
המהלך הקיצוני שנקט הממשל נגד עיתונאים, התרחש בשל 
בעיני טראמפ  חן  כלי התקשורת שלא מצאו  דיווחים בשני 

ואנשיו. 
רשתות  של  נציגים  הם  לתדרוך,  להיכנס  הורשו  שכן  מי 
גם  כמו  ניוז,  ופוקס   NBC, ABC, CBS הטלוויזיה 
נציגים נוספים מכלי תקשורת אחרים הנחשבים לשמרניים. 
ב-CNN ביקרו את החלטתו של טראמפ: "מהלך לא מקובל 
על  מדווח  כשאתה  מגיבים  הם  שכך  מסתבר  הממשל.  של 

עובדות שלא מוצאות חן בעיניהם".
כמה  יודע  המי  בפעם  העיתונאים,  מסיבת  אותה  לפני 
תקף טראמפ שוב את העיתונות ואמר כי "לא צריך להרשות 
את  מציינים  הם  כן  אם  אלא  במקור  להשתמש  לעיתונאים 
שמו". הוא טען כי אין לו בעיה עם התקשורת, אלא רק עם 

"התקשורת של החדשות המזויפות".
מלאי  מתוך  מעט  רק  הם  הללו  הסיפורים  כל  כאמור, 
הסיפורים שמסעירים את מערכת התקשורת בארצות הברית, 
אבל יש עוד לא מעט סיפורים דומים בהם הנשיא מנצל את 
חשבון הטוויטר שלו על מנת לנגח את כלי התקשורת, ואל 
כ-30  יש  אחריו  טראמפ,  של  הטוויטר  של  בכוחו  תזלזלו 

מיליון עוקבים. 
שונים  בנאומים  הבמה  את  גם  מנצל  הנשיא  בנוסף, 
כלפי  המתקפות  על  לחזור  כדי  עיתונאים  ובמסיבות 
התקשורת ולהדגיש כי התקשורת האמריקנית הנוכחית היא 
הנשיא  לא התנצל  בכל המקרים,  "אויבת העם האמריקני", 
על דבריו הקשים כלפי כלי התקשורת, ומנגד, 'זכה' גם שוב 

ושוב למתקפות חריפות על אישיותו וסגנונו. 
ניוז" הינו מונח  ולסיום, אם רציתם לדעת, המונח "פייק 
אולם  מזויפת',  'חדשות  הוא  בעברית  שלו  והפירוש  ישן 
לא  ובוודאי  קיים  היה  לא  כמעט  המילים  בצמד  השימוש 
במושג  להשתמש  החל  טראמפ  מאז שהנשיא  רק  בישראל, 
לשגור  הלשון  ביטוי  הפך   – האמריקאית  העיתונות  כלפי 

במיוחד.

ניוזטראמפ
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 היסטוריה יהודית
שנות  עם  בערבוביה  המשמשים  מאירים  זוהר  בימי  מאופיינת  העיר  של  היהודית  ההיסטוריה 
ובלתי  ייחודית  ראייה  זווית  וונציה  מעניקה  וכך  תורה  גדולי  הדורות  במהלך  פעלו  בעיר  אימים, 
בוונציה  ההתחלתית  היהודית  ההתיישבות  התלאות,  רדוף  העם  של  הישרדותו  כוח  על  נשכחת 
לצרכי  בעיר  מבקרים  יהודים  סוחרים  היו  העשירית  המאה  מאז  כי  אם  ה–13,  למאה  מתוארכת 
יהודים לעבוד בוונציה תמורת מס  ומלווים בריבית  עסקים. בשלהי המאה ה–13 הורשו סוחרים 
ולאחר מכן, בשנת 1394, הוחלט לגרש את היהודים מוונציה בשל החשש להשתלטותם על מספר 
ענפי כלכלה דומיננטיים, ומלווי הריבית היהודים שנותרו להתגורר בה נאלצו להתמודד עם הגבלות 

קפדניות ולענוד תג מזהה המצביע על יהדותם. 
בשנת 1516 הוחלט להקצות ליהודים שכונה יהודית מוגדרת, "גטו". עם כיבוש נפוליאון בשנת 
1797 ובשורת שוויון הזכויות שנשא עמו לכל יעד, נפתחו שערי הגטו וליהודים ניתנה האפשרות 
להתגורר בכל חלקי ונציה, הגטו מהווה כיום מרכז קהילתי ליהודי וונציה, אם כי רובם מתגוררים 

מחוץ לתחומיו.
1938 התגוררו בוונציה כאלף יהודים. עם הכיבוש הגרמני הצטוו יהודי הגטו להתייצב  בשנת 
בתחנת המשטרה בדרך למשלוח למחנות ריכוז. מרבית יהודי הגטו נמלטו והסתתרו בבתי ידידים 
לא יהודים שפרשו עליהם את חסותם. בשנת 1943 נשלחו להשמדה מאתים יהודים, גם רבה של 

הרב  הקהילה, 
 , י ג נ ו ל ו ט ו א
תום  עם  נרצח. 
נותרו  המלחמה 
חמש  בעיר 
ושישים  מאות 
בלבד.  יהודים 
על קירו החיצוני 
הכנסת  בית  של 
שמות  חקוקים 
הקהילה  בני 
ואינם  שנספו, 
לנוף  מאפשרים 
החופף  הקסום 
על הגטו למחות 
של  מזיכרונם 
את  המבקרים 
האפלים  ימיה 

של הקהילה.

 תחבורה
לוונציה ניתן כמובן להגיע גם באוטובוס וברכב. אך את הרכב יש להחנות בחניונים גדולים לפני 
הכניסה לעיר. ריח המים המשכר ואוושת הגלים המתנפצים אל הגונדולות הקשורות למזח, נוסכות 

בך שלווה בין רגע. 
הדרך האותנטית והקסומה ביותר לסיור מעמיק בעיר. היא ללכת בין התעלות והסמטאות ולחצות 
את 400 הגשרים הנמתחים בה. הגראנד קאנאל, הלא היא תעלת המים המרכזית של העיר, חוצה את 
העיר לשניים מצידה המזרחי ומצידה המערבי. אם תרצו לחוות את הקסם מקרוב, תוכלו לעלות על 
ואפורטו )Vaporetto( מעין אוטובוסים על המים אשר משייטים בתעלה הגדולה ובינות לאיים 

ועוצרים בתחנות קבועות מראש.
קצוות  מכל  שמגיעות  לרכבות  סופית  תחנה  לוצ'יה,  סנה  הרכבת  תחנת  נמצאת  לעיר  בכניסה 
איטליה וכן ממדינות סמוכות באירופה. שדה התעופה סאן מרקו קרוב לעיר והנסיעה אליו אורכת 

כרבע שעה.
כשדמיינתי את ונציה ראיתי בעיני רוחי רק את התושבים השטים בגונדולות, חוצים את הנהר 
ומגיעים למחוז חפצם. מה רבה הייתה הפתעתי כשנוכחתי לראות שאת כל הפעולות הכי קטנות 

המתקיימות בעיר "רגילה" מקיימים גם כאן - רק במים.
החל מסירת פינוי אשפה שעליה עומדים 2 עובדי תעבורה, עוצרים ליד כל בית ומפנים את תכולת 
הפחים לתוך הסירה, המשך בסירות קטנות וסגורות שעליהן שלט צהוב עם המילה טקסי, סירה 
שירות  שנותנות  ודואר  חברת חשמל  סירות  מקומי,  לשוק  סחורה  הפורקת  וירקות  פירות  עמוסת 
לכלל התושבים - והכל בשקט, חוץ מרחשי מנוע קלוש הכול נעשה פה על המים. ללא צפירות, 

רמזורים, עשן ופיח, ועם תמרורים שתקועים עמוק בתוך המים.

 בוראנו
עלינו על הואפורטו ושטנו מוונציה לאי בוראנו, כרבע שעה שייט והגענו לאי יפיפה וצבעוני, 
באי בוראנו כל בית צבוע בצבע אחר וכדי שהבתים יראו כקשת רחבה ולא כערימת צבעים בלתי 
ברורה, על התושבים באי להגיע אל משרד ראש האי ובו הם יוכלו לבחור צבע כפי שיאושר להם 

לפי הכללים. אכן יש דילמות קשות בחיים...
השוטטות באי אינה עולה על שעה מכיוון שאין הרבה מה לראות בו פרט לבתים הצבעוניים. האי 
שקט וקטן, הצטלמנו וחזרנו חזרה לוונציה, עוד אי קטן ונחמד על הדרך הוא מוראנו, בו ישנם בתי 
מלאכה רבים לניפוח זכוכית ורקמה, בכניסה לבתים יושבות תושבות האי הקשישות ומציעות את 

מרכולתן, בעיקר ממפות וקישוטי רקמה. 
המסורת של אי זה נשתמרה מימים ימימה ניתן להתרשם ולהיכנס בחינם לבתי המלאכה הרבים 

ולרכוש כלי זכוכית בכל צורה.

אירופי
עם טובי שטרן

קיץ

ונציה
בוונציה ביקרתי פעמיים, ואני בטוחה שעוד אשוב אליה... העיר מזוהה, יותר 
מכל, עם פכפוך המים החרישי השוטף את כל מבואותיה בקסם ייחודי שאין 
שני לו, עיר על המים, עיר שהתעלות והגשרים בה מרכיבים פסיפס ייחודי, 

שקט ויופי שנשפכים לתוך לגונה אדירה. 
לוונציה הגעתי ברכבת. בפעם הראשונה מרומא בנסיעה שאורכת כ4 שעות. 
ובפעם השנייה ממילאנו בנסיעה שאורכת כשעתיים. הנסיעה ברכבת נוחה 

במיוחד, מאחר וברכבות באיטליה ישנן כמה סוגי מחלקות ובסכום פעוט ניתן 
גם להזמין תא סגור עם כורסאות נוחות. )בנסיעת לילה העניין גם הרבה יותר 

בטיחותי( ברכבת כמובן ישנם דיילים נותני שירות שעוברים ומוכרים שתיה.

שלט הכוונה לגטו היהודי

בית טיפוסי באי בוראנו



39 כ"ז בתמוז תשע"ז 21/7/17

יהודי מקומי
נועה ריבר, שליחת חב"ד לונציה

תארי לי את הקהילה היהודית בעיר
"הרב חרל"פ, במסגרת נסיעותיו למפעלים באיטליה לצורך כשרות אמר על ונציה משפט כזה: המקום 
השני בעולם בו נפגשים יהודים מכל קצווי תבל הוא ונציה, המקום הראשון הוא הכותל המערבי. 

נראה לי שזה באמת משפט שמאפיין את הקהילה שלנו". 
כיצד אתם שומרים על קשר עם הקהילה היהודית בארץ?

"בגלל המבנה הייחודי של העיר ובזכות סעודות השבת בבית חב"ד, הפכה וונציה למקום עלייה לרגל 
לתיירים יהודיים מכל העולם, ואנו מכירים הרבה מאד אנשים".

כיצד מתנהלים בחיי היום יום, כל יציאה לחוג זה אכן שייט בגונדולה?
לנו להגיע ממקום למקום  וקל  גדולה  וונציה איננה עיר  "כל התנועה היא רגלית או במים. בסה"כ 

בעזרת גשרים. אם צריך אז משתמשים בוואפורטו )אוטובוס מים(".
עד כמה אתם מעורבים בחיי הקהילה היהודית?

"במרכז העיר העתיקה נמצא הגטו. עבור כל יהודי המגיע לבקר בעיר אחד היעדים הוא כמובן הגטו 
היהודי, משכך מתאפשר לבית חב"ד לפגוש כמעט את כל התיירות היהודית בעיר. גולת הכותרת היא 
כמובן בשבת, סעודות השבת בעיר הן כה מפורסמות שבקיץ מניין הסועדים מגיע לכ800 לשבת! 

הסעודות מתחלקות בין מסעדת גם גם הידועה, ובביהכנ"ס של חב"ד".
מתי שלוחי חב"ד הגיעו לוונציה?

כל השנה מתקיימת  בנין שליח הרבי. במשך  רמי  ע"י הרב  לפני כשלושים שנה  הוקם  "בית חב"ד 
ישיבה בביהכנ"ס חב"ד ומכון סמיכה לרבנות, ובקיץ ישיבת קיץ. הבחורים הלומדים בישיבה עוזרים 

לפעילות בית חב"ד לאורך השנה".
מה אתם יודעים על הקהילה המפוארת שחיה כאן בעבר?

"אנו מכירים את ההיסטוריה היהודית המפוארת של העיר ונציה, גדולי ישראל וכתבי קודש ואפילו 
דפוס ונציה המפורסם. כיום הקהילה היהודית מונה כ400 איש המתגוררים ברחבי העיר".

כיצד אתם שומרים על קשר בין בני הקהילה?
"מידי שבוע מתקיימים שיעורי תורה משותפים לאנשי הקהילה ולחב"ד".

האם את מתגעגעת לחיים בישראל?
"אנחנו חיים בשליחות בוונציה כ12 שנים. כמובן שאין כמו ארץ ישראל, ועם זאת אני אוהבת את 
החיים בוונציה: העובדה שהילדים שלי חיים אווירה יהודית סביב חגי השנה, בחורי הישיבה, פעילות 
ביהכנ"ס והאורחים המגוונים מידי שבת. לשמחתי אני מגלה שהם מפיקים יתרונות מהחיים שלנו 

בשליחות ואני מודה על כך".

  calle  ghetto vecchio 1143 :חנות כשרה

        sestiere Cannaregio 1123 :מסעדת גם גם

rialto bridge – 'גשר ריאלטו ברידג

 piazza san marco – כיכר סאן מרקו

burano  -  בוראנו

murano  - מוראנו

תחנת הרכבת המרכזית נקראת תחנת סנטה לוצ'יה - 

santa lucia station

המטבע הוא יורו, שקע החשמל כמו בישראל.

 Chabad of Venice.    - כתובת בית חב"ד

Cannaregio 2884 Venice, Italy

chabad@jewishvenice.org

כתובות חשובות ומידע שימושי  הרובע היהודי

העיר ונציה מחולקת למספר רבעים, כשברובע קאנארג'ו מתקיימים במלוא תפארתם חיי 
הקהילה היהודית. ישנה מאפייה, בית קפה חלבי ומסעדת בשרית, חנות למוצרים כשרים, וכן 

מקווה, ישיבה, בתי כנסת ועוד.
בעבר הגטו היה תחום ונעול, ומקום שני שערי הכניסה לגטו ניתן לזיהוי גם כיום. בכניסה 
כתובת  גיליתי  הגטו  וברחבת  עבריות,  באותיות  היהודי  הגטו  אל  הכוונה  נשארו שלטי  לאי 

עתיקת יומין חקוקה בקיר ובה רשום ק"ק איטליא. 
כבר בכניסה ההרגשה היא של בית. שליח חב"ד במקום הוא הרב רמי בנין, עם חיוך תמידי 
פנים  ומסביר  בית חב"ד, מחייך  לבין  בין המסעדה שבבעלותו  פניו, הוא מתרוצץ  על  נסוך 

לתייר היהודי.
וכן  כשר,  מלון  בית  ישנו  לו  סמוך  הרובע,  רחבת  את  נאה מעטרים  וצמחייה  אבן  ספסלי 
יהודי  ולכל  ליהודים המתארחים בבית חב"ד  ישיבת חב"ד שבה מתקיימות תפילות השבת 

שחפץ.  ונציה אגב, מוקפת בעירוב.
ברחבת הרובע היהודי ישנה עמדת שמירה מטעם ממשלת איטליה ובה חיילים המפטרלים 
ברחבי הרובע, בשבת הם מאבטחים את כניסת בית הכנסת העתיק של הקהילה בזמני התפילה. 
על כל פנים האווירה כאן רגועה, יום שישי ואווירת שבת מורגשת ברובע. הרב רמי מארגן את 

הספסלים בישיבת חב"ד ומתאים אותו לתפילת המונים. 
במסעדה מוכנים על מגשים עשרות נרות שבת להדלקה, אווירת קדושה באוויר, המסעדה 
זו, השקיעה מתקרבת והתיירות  החלבית נסגרת, המאפייה וחנויות הרובע נסגרות בזו אחר 
היהודיות פונות למסעדה להדליק נרות שבת. תוך חצי שעה מתמלא בית הכנסת במתפללים, 

תיירים ישראליים, אמריקאים וחבורה של צרפתים עליזים, שרים ביחד לכה דודי.
בדברי  ומשתעשעים  לומדים  שרים,  חוויות,  המחליפים  בתיירים  מלאות  השבת  סעודות 

תורה.
בשבת אחר הצהריים יצאנו  לכיכר סן מרקו, נפוליאון, המצביא הגדול כינה אותו הטרקלין 
היפה באירופה, עמודים מקושטים בפיתוחי אבן ושערים מסביב לכל הרחבה אדירת הממדים. 

לקראת שקיעה חזרנו אל הרובע לסעודה שלישית. 

כתובת עתיקה ברובע היהודי

היה כיף,
בואנה סיירה איטלי, 

ארוידרצ'י.  

 מילת סיכום
מזג האוויר בונציה נעים מאד באביב ובסתיו, בקיץ נחילי תיירים גודשים את האי 
והלחות גבוהה מאד, בחורף קר וישנן תעלות שמוצפות עקב הגאות. התושבים ערוכים 

למקרים אלו וכל תושב מחזיק בזוג מגפיים גבוהים כעין מגפי דייגים.
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האדמו"ר מלויצק על קברי 
צדיקים באוקראינה

צילום: אלי דויטש

שמחת ספרי המקובל 
הגר"מ בן שמעון

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

האדמו"ר מנדבורנה במעז'יבוז'



כ"ז בתמוז תשע"ז 21/7/17 42

את  ומציגים  כנים  באמת  אנחנו  כמה  עד 

עצמנו כפי שאנו באמת, ועד כמה אנו זקוקים 

להיות.  רוצים  שהיינו  כפי  עצמנו  את  להציג 

את זה אפשר לדעת מההבדל שבין כתב היד 

לחתימה.

הייחודיות  את  מבטא  למעשה  היד  כתב 

שלי בעולם, אין כתב יד זהה, כשם שאין פנים 

זהות. ואילו החתימה היא המקום שלי להביא 

את היצירתיות שלי או איך הייתי רוצה להציג 

עצמי החוצה. את כתב היד למדנו בבית הספר 

נותרה  ואילו החתימה  ועקבי.  ע"פ תקן ברור 

פרי יצירתו הבלעדי של הכותב. 

לבדיקה,  שניתנים  הבדלים  מספר  קיימים 

בגודל החתימה ביחס לכתב, בזווית הכתיבה, 

לעומת  הכתב  ובצורת  במהירות  בלחץ, 

לכתב  החתימה  בין  שהפער  ככל  החתימה. 

חריף  דיסוננס  על  להעיד  יכול  זה  יותר  גדול 

יותר בין הרצוי למצוי. 

בכתב הראשון אפשר לראות שוני בין כתב 

מאד  קרוב  בנאלי,  היד  כתב  לחתימה.  היד 

לתקן שלמדנו בבית ספר, זווית כתיבה ישרה 

איטית,  בכתיבה  עגולות  אותיות  ושמאלית, 

יותר מהכתב, בתנועה  גדולה  ואילו החתימה 

מהירה, זווית כתיבה ימנית ובלחץ חזק.

כלומר יש פער בין ההצגה החיצונית לבין 

תעשה  היא  חוץ  כלפי  הפנימית.  התחושה 

ואילו  ונמרץ  חופשי  קליל,  טיפוס  של  רושם 

מעצורים  מלאת  יותר,  איטית  היא  באמת 

רגשיים ותחושת שחרור פנימית.

נועדה  החתימה  ידי  על  המיוצגת  התדמית 

כמביך,  מזהה  שהכותב  חולשות  להסתיר 

מפחית מערכו או פוגע באינטרסים שלו.

לייצר  יכולים  אנו  בחיים  שונים  בהקשרים 

של  הקשרים  שונות.  תדמיות  מספר  לעצמנו 

דוגמאות  רק  הם  ומשפחה  חברים  עבודה, 

לעיתים מתנהגים אחרת.  אנו  להקשרים בהם 

ולא  לחבר  שנדבר  כמו  הבוס  אל  נדבר  לא 

נדבר לחבר כמו שנרשה לעצמנו לדבר בבית. 

לא מעט אנשים פגשתי שיכולים לעשות חסד 

על  ביותר  קרובות  ולעיתים  ערב  ועד  מבוקר 

חשבון הבית והמשפחה.    

נוצר  פרופורציות  על  שומרים  אנו  עוד  כל 

בין ההקשרים השונים. אך ברגע  מיזוג בריא 

לפגוע  עלולים  אנו  בתדמית  עסוקים  שאנו 

אלו  גם  הסתם  מן  ביותר,  אלינו  בקרובים 

שמכירים אותנו טוב מכולם.

סודות

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

חתימה לעומת 
הכתב

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

זה חוזר על עצמו בכל פעם עם 
לחזק  באה  אני  אחרת.  מאומנת 
ויוצאת מחוזקת. הפעם הייתה זאת 
רווית שנולדה בקיבוץ אי שם בארץ 
שאחרי ששמעתי את סיפור חייה, הבנתי שיש 
לתאומים,  אם  היא  ללמוד.  מה  הרבה  עוד  לי 
נשואה לבעל שאינו אינו שומר תורה ומצוות 
נשים  למען  לפעול  מנסה  והיא  עתה,  לעת 

במצוקה ולתת להן מכוחה הרב ומניסיונה.  
בבוקר שאחרי הפגישה שלנו הגיעה ממנה 

ההודעה הבאה:
מאתמול.  תובנה  יקרה.  מירי  טוב  "בוקר 
לא חשוב מה הבעל אומר או הילדים אומרים 
לנו ועלינו, ואנחנו חושבות על עצמנו, אנחנו 
ואם  ה'  בעיני  אני  איך  לזכור  תמיד  צריכות 
מסוים  במקום  אותי  שם  הקדוש-ברוך-הוא 
אחר,  מקום  כל  או  חילוני  בעל  קיבוץ,  כמו 
המשמעות היא שה' אומר לי: בתי היקרה, אני 
יצרתי אותך בצלמי ובדמותי. את בת של מלך-

ועכשיו  הקדוש-ברוך-הוא,  מלכי-המלכים 
את בשליחותי, ואיפה שאת נמצאת ומה שאת 
שלך  השליחות  זו  יתברך.  מאיתי  זה  עושה 

להיות צינור לדבר השם! 
אך  מדבר  אחרת,  לי  שאומר  אחד  כל  לכן, 
שלו.  הירוד  העצמי  ומהביטחון  מגרונו  ורק 
כי בתוכו הוא יודע שאני שווה פי כמה וכמה 
ופחד  חולשה  מתוך  מדבר  הוא  כי  ממנו. 
זה  כי  משפיל  הוא  ולרומם  לפרגן  ובמקום 
הפגוע  העצמי  והביטחון  הערך  את  לו  מחזק 

שלו. 
רואה  שהשני  הוא  בזה  שמעניין  מה  אבל 
יותר  שלנו  והיכולות  המעלות  את  במודע  לא 
מראה  היא  השני  של  הביקורת  מאיתנו... 
את  משקפת  היא  מאיתנו.  רוצה  שה'  מה  של 

הכוחות שלנו. באהבה, רווית".


ממקום  נעה  מסע,  עוברת  שלנו  הנשמה 

הבא.  לעולם  הזה  מהעולם  ובסופו  למקום 
ההוראה  מהי  מסביר  מליובאוויטש  הרבי 
המסע  לחיינו.  השבוע  מפרשיות  הנלמדת 
פני תקופה  ישראל התנהל על  ממצרים לארץ 
סידרה  הם  האדם  חייו של  שנה.  ארבעים  של 
ובכל מסע  נדבך  הוא  של מסעות כשכל מסע 
יותר, אבל  ומורכבים  נעשים הניסיונות קשים 

גם אנו הולכים ונעשים מחושלים יותר.
במצב הזה אנו יכולים לנוע בין שני קטבים: 
על  אחורה  ולהסתכל  מרוצים  להיות  האחד 
הדרך שעשינו. לאחד כזה אומרים. אל תרגיש 
ככה  כבר  עברת  אמנם  הגובה  על  עצמך  את 
עוד  יש  אבל  לך,  הכבוד  וכל  מסעות  וככה 
מסעות שעליך לעבור. כל זמן שנשמה באפנו, 

אי אפשר להסתפק במה שעשינו.  
השני הוא תגובה הפכית. להתייאש ולהגיד 
אני כל-כך חלשה, בקושי עברתי את המסע עד 
עכשיו. אין טעם שאמשיך לנסות. פרשת מסעי 
עוד מסעות, מ"ב מסעות,  מבהירה שנדרשים 
לוותר!  לא  המסע.  בתוך  להיות  הוא  והעיקר 

להמשיך לנוע ולהתקדם הלאה.


שלך  המסע  את  להשוות  טעם  אין  ולסיום, 
למסע של מישהי אחרת. לעולם לא תדעי מה 
נתן  חולשות  או  חוזקות  איזה  שלה.  הדרך 
תורתנו  החיים.  מסע  את  לעבור  כדי  ה'  לה 
ללחץ  להיכנס  לא  אותנו  מלמדת  הקדושה 
השמרים  על  לשקוט  ולא  הארוכה  מהדרך 
לצעוד  אלא  הושלמה.  שכבר  הדרך  לנוכח 
עוד צעד ועוד צעד כדי להגיע לארץ ישראל, 

לגאולה הפרטית והכללית שלנו.  

---
הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מרצה , 
מנחת אירועים , יועצת עסקית ושדרנית רדיו | 

Mirisch1@gmail.com :לתגובות

גם מסע של 
אלף מילין

צעד  ועוד  צעד,  ועוד  קטן.  אחד  בצעד  מתחיל 
זו ההוראה  וניסיונות שרק הולכים ומתגברים. כי 
על  הדפנה  זרי  על  לנוח  לא  השבוע:  מפרשיות 
מהחלק  להתייאש  ולא  במסע  שהשלמנו  החלק 

שנותר • עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

מירי שניאורסון

השני רואה לא במודע את המעלות 
והיכולות שלנו יותר מאיתנו... הביקורת 
של השני היא מראה של מה שה' רוצה 

מאיתנו.
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עצירות? צמחי מרפא 
הם התשובה הבטוחה

סובלים מעצירות? הבטן קשה ונפוחה? אל תתפתו לתרופות חזקות מדי. צמחי מרפא 
מובחרים, יחזקו את מערכת העיכול ויהפכו אותה לעצמאית, נמרצת ויעילה

מאת: הילה פאלח

בשירותים  מבקרים  אתם  אם  יומי.  רעלים  לפינוי  זקוק  הגוף 
ומתרוקנים פעם ביום, מצבכם טוב. אם אתם מתפנים רק אחת 
תחושת  ואין  במאמץ  כרוכה  היציאה  אז,  וגם  ימים  לשלושה 
כרונית.  עצירות  עם  חיים  שאתם  לומר  ניתן  אחרי,   התרוקנות 
רק  יצליח  אבל   להתפנות,  ינסה  כרונית,  מעצירות  שסובל  מי 
באופן חלקי ויסבול מכאבי בטן, תחושת נפיחות, עייפות ומראה 

עור לא טוב.

האם עצירות היא מסוכנת?
מצב של עצירות כרונית יכול להידרדר לסיבוכים - מטחורים 
ופיסורה ועד מחלות מעיים זיהומיות. עצירות מתמשכת גם עלולה 
ולגרום לאדם להיראות מבוגר מגילו.   להחמיר מחלות כרוניות 
ככל שהעצירות מתמשכת, הצואה תתקשה יותר ועלולה לגרום 
במקרים  וכאבים.  לדימומים  הטבעת,  בפי  או  במעי  לפציעות 

שהוזנחו, תיווצר אף חסימת מעיים מוחלטת.

היזהרו מפתרונות מהירים
 

שיתפתה  מי  שקול.  אבל  מהיר  להיות  צריך  בעצירות  טיפול 
לגרום  עלול  משלשלות,  תרופות  בדמות  מיידיים  לפתרונות 
לאיבוד של חומרים חיוניים מהגוף. כמו כן, תרופות משלשלות 

עלולות לגרום לעצלות של המעיים ולתלות בכדורים. 
דרך נכונה יותר לטיפול בעצירות, היא חיזוק מערכת העיכול, 
כזו על  יותר. הסתכלות  ויעילה  לנמרצת, עצמאית  כך שתהפוך 
רפואת הצמחים  ואת  הרפואה המשלימה  את  הפתרון מאפיינת 
אלפי  במשך  האנושות  את  ליוו  למעשה,  מרפא  צמחי  בפרט. 
שנים. בשנים האחרונות צמחים מסורתיים רבים עמדו במרכזם 

של מחקרים אקדמיים. רבים מהם נמצאו יעילים באופן מדעי.

הדרך הטבעית והבטוחה
עסקים  אנשי  ידי  על  TTM שהוקמה  בשם  ישראלית  חברה 
וטבעי  יעיל  מענה  בפיתוח  השקיעה  הפרא-רפואי,  מהתחום 
בחרו  ממושך  מחקר  אחרי  הקלינית.  הצמחים  רפואת  מתחום 
מוכחת  יעילות  בעלי  מרפא  צמחי  החברה,  של  ההרבליסטים 
מהם  ורקחו  העצירות  בעיית  בפתרון  הממוקדים  מחקרית, 

פורמולות שמרכיבות טיפול מערכתי, מקיף וטבעי.
מבתי  מגיעים  המוצרים,  מבוססים  עליהם  המרפא  צמחי 
במפעל  מיוצרים  והמוצרים  העולם  מרחבי  מובחרים  גידול 
מהודרת. בכשרות  הבריאות,  משרד  ידי  על  המפוקח   בגליל, 

צמחים עליהם מבוססת הערכה של TTM לטיפול בעצירות:
תמר סיני - לעץ הקוצני והגבוה שהתפשט מאפריקה לאסיה 
פעולת  את  ממריץ  שבו  הפעיל  שהחומר  פרי  יש  ולמזה"ת 

המעיים, משפר יציאות ומרגיע במצבי לחץ. 
ואפריקה  מאירופה  שהתפשט  עשב  הוא  הצהובה  החומעה 
ליבשות נוספות. במשך אלפי שנים השתמשו בשורש של העשב 
לטיפול. המאפיינים: מגביר את פעילות מערכת העיכול, מרכך 

יציאות וממריץ פינוי רעלים. 
הכשותית הוא שיח  מטפס  הגדל בר באירופה, אסיה ואמריקה. 
החומר הפעיל בפרחים של הצמח, נחשב למרגיע עצבי, מקל על 

כאבי בטן עוויתיים ועל תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות.
יעיל  הוא  קרירים.  באזורים  הגדל  עשבי  צמח  הוא  הארי  שן 
כללי  ולחיזוק  בבטן  נפיחות  להרגעת  מהגוף,  רעלים  לפינוי 

ועמוק של מערכת העיכול.

ליווי אישי ומקצועי
מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס אלינה 
ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה  בכירה ומטפלת בעלת 
"השתמשנו  מספרת:  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את 
בתמציות מרוכזות במיוחד של החומרים הפעילים של הצמחים 
צמחיות.  וכמוסות  נוזלי  מיצוי  מהפורמולות  רקחנו  שנבחרו. 
בבוקר מהתרוקנות  ייהנה  לפני השינה,  מי שיקח את הכמוסות 

בשירותים, שתפתח עבורו יום חדש וקליל". 
מה נותנות הפורמולות בטווח הארוך?

"שילוב תמציות הצמחים מסדיר את פעולת העיכול, מעודד 
פינוי פסולת מהמעי ותומך בייצור ובהפרשת מיצי המרה, מבלי 
המעי.  ולעצלות  להתרגלות  לגרום  ובלי  הקיבה  ברירית  לפגוע 
תערובת מדוייקת מגנה על המעי הגס מפני זיהום ודלקת ומונעת 

כאבים בזמן היציאות".
איך מגיעים אליכם?

"אנחנו עובדים בשיטה החדישה ביותר ולא מטריחים אף אחד 
היועצים  אלינו.  ולהגיע  מהבית  לצאת  רפואית,  מבעיה  שסובל 
שלנו מבקשים בשיחת טלפון דיסקרטית תיאור של המצב ושל 

הרקע הרפואי ומחליטים על הטיפול. 
"אנחנו לא מעוניינים לגרום למי שסובל ממחלה, לבזבז זמן 
הבית  עד  המוצרים  את  שולחים  אנחנו  אלינו.  הגעה  על  וכסף 
יומיים לכל היותר והמשלוח חינם. היועצים שלנו מלווים  תוך 
בשיחות טלפון את התקדמות הטיפול, מתאימים מינון, קשובים 
להתפתחויות, תומכים עם המלצות תזונה מתאימות ומייעצים, 

עד שהבעיה נפתרת".
לסיכום, אין סיבה לסבול מכאבים ואי נוחות, כשיש אפשרות 
על  שעובד  ויעיל,  אישי  מעמיק,  טבעי,  טיפול  הבית  עד  לקבל 
הקלה בטווח המיידי ועל מניעה לטווח הארוך. לפרטים נוספים 

ttmisrael.com  :היכנסו לאתר החברה
או התקשרו לשיחת ייעוץ חינם: 072-3922680
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

מחפשים  מגששים,  וההורים  ארץ  יכסה  חושך  לפעמים 
לילדיהם אך... שום דבר  ומתאמצים מאוד למצוא שידוכים 

משמעותי לא קורה בשטח.
אני  שלי?  החיפושים  מכל  יוצא  "מה  אמא:  לי  אומרת 
ממשיכה ומתקשרת לשדכנים, ומנסה להפעיל בני משפחה, 
לכולם  ומספרת  ומדברת  שחיתנו,  חברותי  אצל  ומתעניינת 
או  רינה  )או  לרותי  שידוך  אחר  בחיפושים  עכשיו  שאנחנו 
דינה( והכל הכל לשווא. אין קול ואין עונה. שדכניות רושמות 
וכך  מישהו,  על  שיחשבו  מבטיחים  משפחה  קרובי  לעצמן, 
אור  טיפת  בלי  בשלהם  נשארים  והילדים  עוברות  השנים 
בקצה המנהרה. איה הדרך שתוביל אותנו לשידוך? מה עוד 

יש לעשות ולא עשינו?"
מאמצייך  על  לך  מפרגן  מישהו  האם  יקרה,  אמא  ובכן 
הכבירים? האם הבן או הבת מעריכים ומוקירים או שנדמה 
את  כי  לך  שקשה  ו"ברור  מחפשות"  האימהות  ש"כל  להם 
וזהו? אין ספק שאילו היית מקבלת הערכה, היה לך  אמא" 
יותר קל וגם החשק שלך להמשיך ולהתאמץ היה יותר גדול. 
במקום  להיות  לך  שעדיף  שתדעי,  חשוב  מקרה,  בכל  אך 
מישהי  זו  מגששת  "מתייאשת".  של  מאשר  "מגששת"  של 
שנמצאת בחושך ואינה רואה את הדרך, אך היא שולחת ידיים 
קדימה ולצדדים וממששת ומגששת את דרכה. מתייאשת היא 
מי שכבר לא מנסה "כי אין סיכוי" ומשאירה את המצב כמו 

שהוא.
זה מזכיר לי זוג הורים לילדה לא מבריקה במיוחד, עם מראה 
לא מאד כריזמטי, ויכולות בינוניות שהפכו את העולם, פשוטו 
כמשמעו בשביל להביא אותה לשידוך. האבא הלך מישיבה 
וחיפשה  והסבירה  ודיברה  לטלפון  נצמדה  האמא  לישיבה, 
ללא לאות אחר מישהו הגיוני מתאים. ידידים שלהם נדו להם 
מאמציהם  אחר  קרה  ומה  כזאת"  בת  עם  סיכוי  "אין  ואמרו 

המרובים? להפתעת כולם, הם מצאו! 
להגיע  אמא,  רוצה,  את  אם  בחול.  יהלום  לחיפוש  דומה  זה 

אליו, עליך להגדיר לעצמך 
1( מה את מחפשת? חישבי וכתבי לעצמך ברור

2( איפה אפשר למצוא כזה סוג של יהלום? תשאלי מי שכבר 
קנה, או בחנויות יהלומים.

3( מה מחירו? התוכלי לעמוד בו?
4( האם הוא מתאים? אולי את מדמיינת לשדך את בתך עם 

חלום ולא עם מציאות?
5( האם הוא זמין? אולי הבחור צעיר מדי, או שיש לו תנאים 
מסוימים, או שהוא יקר מדי, או שהוא שואף למישהי אחרת 

לגמרי.
אם הכל מוגדר וברור לך, תשאלי את עצמך אולי יש מקומות 
אוכלוסייה  קבוצות  יש  אולי  אליהם,  הגעת  שלא  חיפושים 
שלא חשבת שגם הם יתאימו לבתך, לפעמים את נעולה על 

שדכניות מסוימות, אך אפשר ללכת על מאגרים.
בחיפוש  פעילים  אבא  רק  או  אמא  רק  שבהן  משפחות  יש 
שידוך. הילדים הם גם של אבא וגם של אמא. האם לא הגיע 
בתחום  מחפשת  אמא  ויחפשו?  יפעלו  ההורים  ששני  הזמן 
אנשי  בין   – אבא  משפחה,  וקרובי  וידידותיה  מכרותיה 

הקהילה שהוא מכיר. אך שניהם מגייסים את עצמם.
ככל שיותר אנשים יחפשו, יותר אפשרויות תעלינה על הפרק.
תפרגנו זה לזה על מאמציכם ותגידו לעצמכם שאתם הורים 

נפלאים ואכפתיים ותמשיכו לגשש בלי להתייאש.
הקושי  מה  להגדיר  התוכלו  שביכולתכם,  ככל  עשיתם  אם 

שאתם נתקלים בו?

כיתבו לי...

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

טעים במטבח מחפשים את האור 
בקצה המנהרה

מלבי הוא נשנוש שאהוב על אנשים רבים בתצורתו הקלאסית, אך הגיע הזמן להכניס טוויסט ולשדרג את הקינוח המוכר 
והאהוב   “חוות דרך התבלינים” בבית לחם הגלילית, מציגה: מתכון למלבי עם חליטות פירות

כמות: 6 מנות אישיות
מצרכים:

250 מ”ל שמנת מתוקה
150 מ”ל חלב
50 גרם סוכר

30 גרם )3 כפות( קורנפלור מומס ב-2 כפות חלב
100 גרם חליטת “מלבי” )חליטת פירות( של חוות דרך התבלינים

30 גרם בוטנים גרוסים
20 גרם קינמון 

אופן ההכנה:
שלב א’ – הכנת המלבי

  בקערית קטנה ממיסים את הקורנפלור עם שתי כפות חלב לתערובת 

אחידה ללא גושים
  על אש נמוכה מחממים בסיר את השמנת החלב והסוכר

  מוסיפים את הקורנפלור המומס ומערבבים היטב עד להסמכה

  מורידים מהאש, שופכים לכוסות קטנות ומצננים

שלב ב’ – הכנת הציפוי והגשה
  שופכים לקערית את חליטת המלבי ומוזגים מים רותחים עד לכיסוי 

החליטה
  ממתינים מספר דקות עד לריכוך הפירות ומסננים את המים

  מפזרים בכל כוס )מעל המלבי( 2 כפיות של החליטה

  מכניסים למקרר לשעתיים

  מגישים את המלבי קר, ומוסיפים מעל קינמון/בוטנים כל אחד לפי 

הטעם

מלבי עם חליטת פירות

מתכון ל-4 אנשים
רכיבים:

1/4 כוס שמן זית
5 שיני שום, פרוסות

פלפל ירוק, חתוך לקוביות של 2 ס”מ
פלפל אדום, חתוך לקוביות של 2 ס”מ

2 כפיות גדושות רסק עגבניות
4 עגבניות חתוכות קצוץ דק

1/4 כוס מים
2 כפיות כמון טחון

2 כפיות סוכר
2 כפיות מלח

1 כפית פלפל שאטה גרוס
1/2 קופסת שימורים גרגרי חומוס מבושל

כף גדושה כוסברה טרייה קצוצה
8 יחידות פילה אמנון בטמפרטורת מקרר

הכנה:
  לשים במחבת שטוח ורחב את הרכיבים הבאים: שמן זית, שום 

ופלפלים חתוכים 
  אחרי טיגון קל להוסיף את רסק העגבניות ולטגן כשתי דקות נוספות

  להוסיף למחבת את העגבניות הקצוצות, המים, הכמון, הסוכר, המלח, 

השאטה הגרוס, החומוס והכוסברה
  לבשל כ-20 דקות עד להסמכה ולהוסיף את הדגים כשהצד של העור 

כלפי מטה. לכסות את הדגים ברוטב ולבשל כחמש דקות נוספות
  לפני ההגשה לקשט במעט עלי כוסברה טריים

באדיבות: קפה גרג

דגים חריפים 



45 כ"ז בתמוז תשע"ז 21/7/17

מתזזת  אני  השבוע.  בכל  ביותר  הקשה  השעה  שבת,  ערב 
נע,  בסרט  לקטנים  המקלחות  לבין  לחמין,  הדגים  סיר  בין 
ללא  מצלצל  הנייד  מלחיצה.  מנגינה  שומעת  אני  כשפתאום 
אין  הרמתי.  המנגינה  שהתחדשה  החמישית  בפעם  הפסקה. 
ספק שאם ליאת מחפשת אותי בכזאת היסטריה בכזו שעה, 
אני חייבת לענות לה, כי קרה משהו ובמציאות חיינו ההזויה, 

מי יודע מה קרה? 
"את חייבת לדבר איתי", שמעתי בהילות בקולה.

"הי, ליאתי, מה קורה?" היא אפילו לא הקשיבה לפתיחה שלי 
ופרצה במונולוג, מתוך כאב עמוק.

"את קולטת? את מבינה? שלוש שנים מחיי הבוגרים הענקתי 
פרויקטים,  על  חלשתי  נוספות,  לשעות  התנדבתי  למתנ"ס. 
השגתי תורמים והנה, ככה, בלי למצמץ בעיניים, היא פיטרה 

אותי".
שפתיים.  חשקתי  ומיד  לה  עניתי  פיצויים",  תקבלי  "לפחות 
זכויותיה  מגילת  את  ממני  לשמוע  כדי  התקשרה  לא  היא 

המעוגנת בחוק. היא התקשרה כדי שאכיל את הכאב שלה.
שלי  לבת  סימנתי  אותך?"  פיטרה  היא  למה  למה,  "אבל 
שתיקח פיקוד על הרחצה של נועם, כדי שאוכל לצאת לחדר 

הסמוך ולדבר איתה בשקט, אגב סידור הבגדים לשבת.
היא  אבל  רשמי,  באופן  אותי  פיטרה  לא  שהיא  זהו,  "אז 
עשתה הכל כדי להצהיר שחור על גבי לבן: את מפוטרת! את 

מיותרת במערכת שלנו.
ליאת הייתה שבורה, עד שכאילו נעלמו ממנה גבולות המקום 

והזמן. שמעתי את הכאב העמוק שבקולה.
"זה התחיל לפני חודשיים. הבוסית קראה לי לשיחה וביקשה 
היא  הצהריים.  אחר  לשעות  העבודה  שעות  את  שאשנה 
לטובתי  הוא  כאילו  מחוכמת,  בצורה  המהלך  את  הסבירה 
די  אני  הצהריים  שאחר  גיליתי  שאז  רק  המתנ"ס,  ולטובת 
לבד ואין שירותי מזכירות; שאני צריכה לדאוג לעצמי ואין 
מי שיראה את העבודה שלי ויעריך אותה. היא כאילו ניסתה 

למוסס אותי, להעלים אותי, סוג של התאדות מעצמי".
"ודיברת איתה?" גיששתי.

לי עד כמה  ובכל פעם שבאתי אליה, היא הסבירה  "בוודאי 
הזה  החדש  הסידור  איך  מבינה  לא  אני  וכיצד  מגוחכת  אני 
מתאים לי כמו כפפה ליד ואני בכלל צריכה להשתחוות לה 
חושבת  את  ומה  אותי.  העסקתה  עצם  על  עמוקה  בהודיה 
שקרה? בדיוק כפי שחזיתי. כשאני לא בשטח בשעות הבוקר, 
במערכת  אחרות  אצל  לטיפול  הועברו  מסוימים  פרויקטים 
הבוסית  כאילו  מרגישה  החוצה,  נבעטת  לאט  לאט  ואני 
הודפת אותי בשתי ידיה ואני מנסה לעמוד יציבה, אבל ידיה 
והיא רק מחכה  לכיוון הדלת  המופעלות בכוח מזיזות אותי 

שאהיה שם והיא תנעל אותה על מנעול ובריח".
"את יודעת מה הדבר שהכי מפריע לי? שהיא לא כנה איתי. 
היא  לא,  אבל  אותי,  ותפטר  תבוא  שהיא  מעדיפה  הייתי 
מתעקשת להישאר מושלמת, פני פוקר. היא בסדר. היא בסך 
הכל העבירה אותי לתפקיד טוב יותר, את מבינה? היא זורקת 
לעברי משפטים עטופים בחמאת אשליה, אבל כשאני שומעת 
את הגלים, אני יודעת לאן מובילה הרוח. היא לא תלכלך את 

הידיים שלה".
תחושה  "זו  אותה.  לחבק  רציתי  ליאת",  שלי,  מתוקה  "אוי, 
במו  לך  וגרמו  במערכת  מיותרת  שאת  מבינה  כשאת  קשה 
על  השוקולד  מריחת  המיותרת.  התפאורה  את  לבנות  ידייך 
יותר  ופוצעת את הלב  פרוסת המציאות חותכת את הנשמה 

מכל דבר אחר".
השבת התקרבה. נדברנו להיפגש לאחר הדלקת נרות. עשיתי 
את ההכנות האחרונות אוטומטית ונזכרתי בעבודה הראשונה 
שלי לפני שנים, בחורה צעירה שנישאה. עבדתי במשרד שיווק 
תקופה קצרה מאוד, כשבוע בלבד. טרם עיכלתי מה העבודה 
אם  אתאים  ואיך  מתאימה  לא  שאני  החליט  והסגן  שם  שלי 
מהיום הראשון לנוכחותי, הוא ייבש אותי ולא הסביר לי מה 
לליאת,  בניגוד  מהר,  שהלכתי  כך  על  שמחתי  לעשות?  עלי 
קיבלה  ובתמורה  שנים  שלוש  שלה  הנשמה  את  שהשקיעה 
סטירה, תוך חיוך גדול, ממנהלת המתנ"ס, המבקשת לשכוח 

כמה שיותר מהר את העבודה היפה שלה.
"אני כישלון?" ליאת יבבה בליל שבת.

משיקולים  אולי  נובעים  הבוסית  של  האינטרסים  "לא! 
מישהי  להכניס  לחץ  אפיל  או  בתקציב  קיצוצים  כלכלים, 
אחרת תחתייך, שהגיעה חמושה בפרוטקציה. ואת? תמצי את 
הכאב שלך עד הסוף. זכותך. וכן, את צודקת שהיא מראה לך 
חפשי  הראש,  את  הרימי  תפלי.  אל  אבל  החוצה,  הדרך  את 
רק  בחוץ  שם  ומישהו  ומקצוענית  אלופה  את  אחר.  משהו 

מחכה לך כדי לפרוש לך שטיח אדום".
"ואת יודעת, העולם הוא גלגל, היא עוד תפגוש אותך בסיבוב, 

כשאת למעלה!"

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

טעים במטבח

מצרכים:
1 חבילת אטריות )500 גרם( 

חמאה
עגבניות שרי

זיתים
פסטו

1 קופסא טונה בשמן זית כתית 
מעולה 

אופן הכנה:
  מבשלים חבילת אטריות )כ- 

500 ג’( לפי ההוראות ע”ג האריזה. 
  מוציאים מהמים לאחר הבישול 

ומצננים במים קרים.
  מחממים מחבת בעזרת שמן 

הזית מקופסת הטונה. 
  מוסיפים עגבניות שרי וחרוזי 

זיתים ומקפיצים אותם יחד למשך 
30 שניות.

  מוסיפים פסטו וטונה בשמן 

זית ומערבבים מעט.
  לאחר כ- 30 שניות נוספות 

מוסיפים את הנודלס מערבבים 
שוב ומגישים חם.

היא פשוט 
פיטרה אותי

החומרים:
50 מ”ל ג’ין

25 מ”ל ליקר בנדיקטין על בסיס 
תבלינים

50 מ”ל מיץ ירוק סחוט קלאסי 
“פריניב”

2 עלי בזיליקום
25 מ”ל מיץ לימון סחוט

חלמון של ביצה
15 מ”ל מי סוכר

3 טיפות של BITTERS תפוזים
5 קוביות קרח

רבע לימון

אופן ההכנה:

  סוחטים את רבע הלימון לתוך 

שייקר עם כל המרכיבים,
  מנערים היטב במשך כדקה.

  מוזגים הכול לכוס מהודרת 

ומקשטים עם עלה בזיליקום 
וחתיכת לימון פרוסה.

הקוקטייל הוכן ע”י אנטון קיידין, 
מיקסולוג מסעדת הקומה ה-11, 
מלון קראון פלזה תל אביב, סיטי 
סנטר באדיבות חברת “פריניב”

קוקטייל לימונג’ינה נודלס טונה

קלצונה טונה

מצרכים:

לבצק
3 כוסות קמח

1/2 כפית מלח
1/2 כפית סוכר

1 כפית שטוחה של שמרים
1/2 כוס שמן זית

כוס מים

למלית

1 קופסא טונה 5% עם עשבי תיבול
מלח

פלפל
רצועות בצל מטוגן

אופן הכנת המנה :
לבצק:

  בוחשים 3 כוסות קמח עם 1/2 כפית מלח 1/2 כפית סוכר ו 1 כפית 

שטוחה של שמרים יבשים.
  לאחר ערבוב של כל החומרים היבשים, מוסיפים 1/2 כוס שמן זית 

בהדרגה )לאט לאט( תוך כדי בחישה של הקמח עם החומרים,
  מוסיפים כוס מים בהדרגה ולשים בסבלנות עד יצירת הבצק, 

ממשיכים ללוש עד לקבלת בצק אחיד רך וקטיפתי.
  נותנים לבצק לנוח ולתפוח.

להכנת המלית:
  מערבבים טונה עם מלח פלפל ובצל מטוגן.

  יוצרים מהבצק עיגולים כמו לפיתה, שמים במרכז שתי כפות מלית 
וסוגרים לצורת חצי סהר.

  אופים למשך דקה בתנור שחומם מראש ל 180 מ’ 

  מורחים חלמון של ביצה מפזרים שומשום או קצח, או למי שאוהב – 

את שניהם,  ומחזירים לתנור לאפיה של עוד 19 דקות. )תלוי בעוצמת 
התנור(.

  חוצים לרוחב ומגישים חם אך לא לוהט

הילדים בחופש, וכל ארוחת צהרים צריך לגוון את הארוחה  לכבוד החופש הגדול מציעה טונה סטארקיסט 
מתכונים למנות טעימות, מקוריות ובריאות שהילדים לא ירצו להפסיק לאכול: קלצונה טונה ונודלס טונה 

מנות קיץ לילדים
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

35

10

4

89

1

6

2

7
נעבור 
לציפוי 

המתוק 
שעל העוגה 
בכל שכבה 

בחלקה 
העליון, כמו 
טיפות גשם 

מחוברות

כעת נמקם 
את הפנים 
של העוגה 

המתוקה 
בשכבה 
השנייה 

נתחיל עם 
העיניים 
והגבות

נעבור לאישונים-
העיגול הפנימי 

בעין, )שימו לב! 
הוא מתבונן 
כלפי מעלה, 

גם לו יש חשק 
ללקק(

וכן לאף, 
הפה והלשון 

כל מה 
שנותר 

הוא 
לקשט 

את העוגה, 
תוכלו 

להוסיף או 
לשנות לפי 

טעמכם 

כמה 
קווים 

מיותרים 
שצריך 
למחוק 

וקדימה  
לצבוע...

נתחיל עם ציור מעוין
כעת נסגור למטה את השכבה 

הראשונה עם קצוות מעוגלים

נעבור 
לשכבה 
השנייה 
בעוגה 

וציור 
המקלון 
בחלק 
העליון

שכבה 
שלישית 
ואחרונה 

ושוב נשמור 
על קצוות 
מעוגלים 

ומעל המקלון 
נצרף ברכה 

בצורת לב

נוסיף 
צלחת 
בצורת 

חצי 
מעוין

עוגת 
יום הולדת

בתוספת  עוגה  לצייר  נלמד  הפעם 
ייחוס  היא  האנשה  האנשה. 
תכונות אנושיות למי שאינו אדם, כגון: 
בעלי-חיים, חפצים דוממים וכן הלאה.

בהאנשה  משתמשים  כלל  בדרך 
בציורי קריקטורות ואיורי ילדים.

זה,  בציור  בהאנשה  שנעשה  מה 
עוגה  עוד  מסתם  העוגה  את  נהפוך 

לדמות מתוקה  בקלי קלות.

הטעות הגדולה ביותר אצל ציירים מתחילים 
היא אחיזה חזקה של העיפרון וחריטה על הדף 
וציור כל קו וקו בנפרד, מה שהורס את הזרימה 
של הציור ומקשה על המחיקה כשיש צורך לתקן. 
הקפידו להתאמן באחיזת העיפרון, אחיזה קלה 
תעזור לכם לעשות קווים יותר יפים וכך תתנו 

לדמיון חופש פעולה. 



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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