
מנכ”ל אגודת חסידי חב”ד הרב אריאל למברג עם הסבר חסידי לפרשת המרגלים

גר הצדק ששואף 
להנגיש את היהדות 
באמריקה הלטינית

אנוסי קולומביה
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חיים ולדר, קובי לוי 
ויאיר וינשטוק על 

סודות המקצוע

מעשה 
בשלושה סופרים
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פאנל מיוחד של 
אנשי הספרות 

התורנית

אוצר הספרים
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 מניעים כלכליים וסכסוך פנימי בין אבו מאזן לחמאס, 
  הצדיקו צמצום דרמטי של אספקת החשמל לרצועה
‘כל ישראל’ שוחח עם אליאור לוי, הכתב לענייני ערבים 
של ‘ידיעות’ ועם ד”ר גרשון בסקין על ההשלכות

jpg.היכל-ישיבת-פוניבז

 לנעליו הגדולות של הגאון רבי אריה פינקל 
זצ”ל, נכנס ראש הישיבה החדש של מיר 
ברכפלד, הגאון רבי נועם אלון  קשר אישי עם 
הבחורים, התחשבות בצרכיהם ושיחות ‘בגובה 
העיניים’, ומאידך, כללים חדשים והקפדות 

רצועה

32

ויהי נועם

באפלה

הגאון רבי אריה שטרן | הרב בן ציון נורדמן | דוד רוזנטל | עו”ד יצחק שינפלד | צוריאל קריספל | מרדכי רוט | מירי שניאורסון | שרה פכטר | הניה גולדברג



מנהל ישיבה? מארגן קעמפ? 
מרכזת סמינר? יוצאים לקייטנה?

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

להזמנות מקום לקבוצות נפרדות יש לתאם מראש!
אפשרות לטיפוס לילה בתאום מראש

בקיר טיפוס!הקיץ

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 



סטודנט?

סטודנט"  "חשבון  הפותח  בבנק  חדש  ללקוח  יינתן  •*המענק  מההטבות  אחת  כל  לגבי  המפורטים  בתנאים  ועומד   ) עסקי  )לא  פרטי  חשבון  הפותח  בבנק  חדש  ללקוח  יינתנו  המענק(  )למעט  • ההטבות 
הבנק דעת  לשיקול  כפופה  לתכנית/למבצע  ההצטרפות   • בעמלות  הטבה  למבצע  ומצטרף  בחשבון  שותפו  של  ו/או  הסטודנט  של  בבנק(  )כמשמעותה  משכורת  תלוש/י  ומציג  בבנק(,  )כהגדרתו 
עת. בכל  להפסיקן  או  ההטבות  תנאי  את  לשנות  רשאי  הבנק   • בלבד  אחת  פעם  לניצול  ניתנות  ההטבות   • בבנק  הנהוגים  להסדרים  וכן  הבנק  במסמכי  המפורטים  לתנאים  כפופות  • ההטבות 

pagi.co.il
פאגי שותפים לקצב החיים שלך

תואר בקצב שלך

מענק בסך  1,200 ₪ לסטודנטים*

תואר
בקצב שלך

קריירה
בקצב שלך

שדרוג
בקצב שלך

ייעוץ
בקצב שלך

תכנון
בקצב שלך

פאגי קצבי -  התכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך באופן אקטיבי  ומעניקה לך הטבות לאורך מסלול החיים
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חשיבות הארץ
יש  וממנה  ישראל  ארץ  פרשה של  זוהי 
ללמוד על חשיבותה וערכה, שאינה בגדר 
אשר  המקום  שכאן  אלא  בעלמא,  מקום 
יבחר ה' ובו תבוא לידי ביטוי גדולתם של 

ישראל בקדושתם.
ישראל,  של  רבן  שהוא  הרמב"ן, 
העמיד את ארץ ישראל בדרגת  החשיבות 

העליונה.
תפילתו  על  השבוע,  בפרשת  באגדה, 
של משה לאחר פרשת המרגלים, הרמב"ן 
בין  גדול  שינוי  יש  מדוע  לשאלה  נדרש 
חטא  שלאחר  התפילה  לבין  הזו  התפילה 
העגל. שם משה מבקש לעורר רחמים על 
העם בזכות שלושת אבות, ואילו כאן אין 

משה מזכיר את זכותם בכלל.
אפשר  אי  שבאמת  משיב  הוא  כך  על 
החטא  על  כשמדובר  זכותם  על  להסתמך 
שמאסו בארץ חמדה שהובטחה בברית עם 

האבות.
של  לפירושו  גם  מתחברים  הדברים 
הרמב"ן בפרשת לך לך במה שכתב 'דברי 
אבינו  אברהם  על  אפילו  כביכול  ביקורת' 
וירד  בניסיון  עמד  שלא  השלום,  עליו 
הוא  נענש  כך  ועל  הרעב,  מפני  למצרים 

ובניו אחריו.
הרמב"ן  דברי  ידועים  הלא  ובהלכה, 
המצוות  בספר  הרמב"ם  על  בהשגתו 
ישוב  של  המצווה  את  שהשמיט  כשטוען 
המצווה  נוהגת  דעתו  שלפי  בעוד  הארץ, 
הזו גם בזמן הזה, לא רק ליחיד שבא לגור 
עליו  שמוטלת  לציבור  גם  אם  כי   - בארץ 
המצווה לקיים מדינה יהודית בארץ ישראל 

ולא לעזוב אותה לאומות אחרות.
שאמנם  לציין  יש  המוסגר,  במאמר 
ישוב  של  המצווה  את  מנה  לא  הרמב"ם 
ארץ ישראל במניין המצוות, אבל בהרבה 
הלכות במשנה תורה נוכל למצוא עד כמה 
במאוד  "ארצ-ישראלי"  הרמב"ם  אף  היה 

מאד. ואין כאן המקום להאריך.
למעשה  ישראל  ארץ  של  חשיבותה  על 
חז"ל  של  אחד  ממאמר  גם  ללמוד  נוכל 
אמרו  שם  כב,ב(.  )דף  נדרים  במסכת 
צריכים  היו  לא  ישראל  חטאו  שאלמלא 
אלא לחמישה חומשי תורה ולספר יהושע, 
שעניינה של ארץ ישראל תלוי בו. על כך 

יהושע,  לספר  צריכים  מדוע  לשאול  ניתן 
כבר  שנאמרו  דברים  מספיק  אין  והאם 
ישראל?  ארץ  על  תורה  חומשי  בחמישה 
אבל צריך לומר ולתרץ שבתורה אמנם יש 
רק  ואולם  ישראל,  ארץ  על  הרבה  דברים 
בספר יהושע נאמרים הדברים באופן מעשי 
הארץ,  כיבוש  על  במלחמה  כשעוסקים 
אף  לפעמים  שדורשת  מצווה  שזו  ומכאן 
יש  יהושע  ובספר  נפש  למסירות  מוכנות 

את ההדרכה המפורטת לקיומה.
שמשה  נאמר  השבוע  בפרשת  כבר 
לדרך:  יציאתם  לפני  למרגלים  אומר 
יהושע  בספר  גם  וכך  "והתחזקתם" 
חזק  "רק  לו:  אומר  כשהקב"ה  בתחילתו 
התורה  בשמירת  לחזקו  ומתכוון  ואמץ" 
אלה  ששני  הרי  הארץ.  מצות  ובקיום 
מבינים  כולנו  התורה  על  חיזוק.  צריכים 
את הצורך אבל גם על הארץ הננו לומדים 
למה  הדברים  ומתאימים  חיזוק  שצריכים 

שידוע שארץ ישראל נקנית בייסורים.
ישראל  שבארץ  אנו  מקובלים  למעשה 
כך  ועל  גבוהות  למדרגות  העם  מתעלה 
אפשר ללמוד גם מפרשת הנסכים המובאת 
מיד לאחר פרשת המרגלים, ועמה הבשורה 

על הכניסה לארץ.
אכן יש להתבונן בפרשה זו, מדוע פרשת 
ולכאורה  לארץ,  בביאה  תלויה  הנסכים 
קשה מהו הקשר בין הנסכים לבין הכניסה 
הקרבנות  מכל  שונים  הם  ובמה  לארץ 
בביאה  כתלויים  בתורה  נזכרים  שאינם 

לארץ.
אבל יש לומר שהקרבת הקורבנות נותנת 
גם  לעם  שמובטח  הקיום  לעצם  גיבוי 
בגלותו, אולם בארץ ישראל שייך לדבר על 
משהו ערכי יותר שהוא גבוה מעצם הקיום.

החיים  שכן  היין  בניסוך  החידוש  זהו 
ואולם  בלעדיו,  גם  מתקיימים  עצמם 
ועל  לחיים,  הטוב  הטעם  את  מוסיף  היין 
פרשת  אחר  הנסכים  פרשת  הובאה  כן 
המרגלים ועמה הבשורה שבכל זאת יכנסו 

לארץ ויזכו ליהנות ממעלותיה.
אף אנו זכינו בסייעתא דשמייא להיכנס 
לארץ ולקיים בה מדינה עצמאית וצריכים 

אנו להתחזק בשמירתה.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

ובהלכה, הלא ידועים דברי הרמב"ן בהשגתו על 
את  שהשמיט  כשטוען  המצוות  בספר  הרמב"ם 
המצווה של ישוב הארץ, בעוד שלפי דעתו נוהגת 
שבא  ליחיד  רק  לא  הזה,  בזמן  גם  הזו  המצווה 
עליו  לציבור שמוטלת  גם  אם  כי   - בארץ  לגור 
המצווה לקיים מדינה יהודית בארץ ישראל ולא 

לעזוב אותה לאומות אחרות

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

שומרים על העיניים שלך

לא
כל דבר
מכניסים 

לעין...

עדשות מגע קונים רק אצל מומחים, אחרי בדיקה, 
התאמה, הדרכה וגם ליווי לאורך זמן. אלו העיניים שלך!

חבילת העדשות הכוללת החל מ- 450 ₪

שיטת עינית לעדשות בטוחות

התאמת עדשה בדיוק עבורך 
והחלפתה במידת הצורך.

בדיקה על ידי אופטומטריסט
מומחה לעדשות מגע.

ליווי לאורך כל תקופת השימוש על ידי 
אופטומטריסט מומחה של עינית.

הדרכה להרכבת העדשות, טיפול בהן 
ושמירה עליהן לאורך זמן.



מעצבים את הבית?

•  ההטבות יינתנו ללקוח חדש בבנק הפותח חשבון פרטי )לא עסקי ( ועומד בתנאים המפורטים לגבי כל אחת מההטבות *אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן 
אשראי כלשהו. אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים  והליכי 
הוצאה לפועל • ההצטרפות לתכנית/למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק • ההטבות כפופות לתנאים המפורטים במסמכי הבנק וכן להסדרים הנהוגים בבנק • ההטבות ניתנות 

לניצול פעם אחת בלבד • הבנק רשאי לשנות את תנאי ההטבות או להפסיקן בכל עת.

pagi.co.il
פאגי שותפים לקצב החיים שלך

שדרוג בקצב שלך

הלוואה עד  100,000 ₪ בריבית אטרקטיבית
בחשבון בו מופקדות 2 משכורות בסך 10,000 ₪ ומעלה*

תואר
בקצב שלך

קריירה
בקצב שלך

שדרוג
בקצב שלך

ייעוץ
בקצב שלך

תכנון
בקצב שלך

פאגי קצבי -  התכנית הבנקאית היחידה שמלווה אותך באופן אקטיבי  ומעניקה לך הטבות לאורך מסלול החיים
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לשאול את עצמנו

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

אריאל למברג

בימי אנטיוכוס היווני, גזר המלך גזירות שמד ואסר 
בין היתר, להוציא את ספר התורה מהארון ולקרוא בו 
מדי שבת. היהודים החליטו להתחכם והחלו לקרוא 
 21 בן לפחות  היו בוחרים פרק  פרק מהנביאים. הם 
פסוקים  לכל שלושה  עולים  ומעלים שבעה  פסוקים 
המנהג  נשאר  הגזירה,  שהתבטלה  אחרי  הנביא.  מן 
מן  פסוקים  לקרוא  ממשיכים  ואנו  ישראל  על  חביב 
בעניין  העוסקים  פסוקים  נבחרו  פרשה  לכל  הנביא. 
הפרשה ומאירים אותה מזווית נוספת, זהו סיפורו של 
רפד  סימן  הזקן  רבנו  ערוך  )שולחן  ההפטרה  מוסד 

בשם האבודרהם(.
המילה  פירוש  את  האבודרהם  מבאר  אגב,  כך, 
"הפטרה". בשלב הראשון בו היה אסור לקרוא בספר 
משום  "פטור",  מלשון  הפטרה  נקראה  היא  התורה, 
שבקריאת ההפטרה היו "נפטרים" ויוצאים ידי חובת 
בספר  לקרוא  הותר  בו  השני  בשלב  התורה.  קריאת 
התורה, היא נקראה הפטרה מלשון "פטירה וסילוק", 
כמו "הנפטר מחברו" או "אין מפטירים אחר הפסח", 
והולכים  מסתלקים  אנו  ההפטרה  שבקריאת  משום 

מקריאת התורה.
בחירת ההפטרה הספציפית לכל שבוע היא כאמור 
"מעניין הפרשה". וכאן קשה מאוד להבין את בחירת 
הסיפור  השבוע.  לפרשת  יהושע"  "וישלח  הפטרת 
של  החמור  הכישלון  הוא  הפרשה,  של  המרכזי 
המרגלים. חבורת ראשי העם שיצאה לאסוף מודיעין 
לקראת הכיבוש המתקרב, ובמקום להמריץ את העם 
לעלות ולכבוש את האדמה, הם שבו בוכים ונרגנים 
והפיצו רוח תבוסה מסביב ]משל היו חברים בארגון 

"שלום עכשיו"...[
בו  הנורא  העונש  על  באריכות  מספרת  הפרשה 
נענשו. עונש שלא היה כמוהו בכל החטאים במדבר. 
הקב"ה סיים איתם את הקשר והודיע שכולם ימותו 

בין חולות המדבר ומקום קבורתם לא נודע. 
וכאן מגיעה ההפטרה ומספרת, שיהושע שב ועשה 
הלקח  את  להפיק  במקום  בדיוק.  הדבר  אותו  את 
ולהבין ש"יוסיף דעת – יוסיף מכאוב". מוטב לדעת 
פחות ולסמוך יותר על ה' שיוביל את ישראל באופן 
לבחון  כדי  ליריחו  מרגלים  ושלח  שב  יהושע   – נסי 
האם תושבי הארץ מוכנים למלחמה. ואי אפשר שלא 
לתמוה: למה יהושע לא למד מהניסיון של רבו ושב 

על אותה שיטה?
על  לא  יותר:  גדולה הרבה  למען האמת, השאלה 
את  כששלח  משה  חשב  מה  הרב.  על  אלא  יהושע, 
הניסים  על  סמך  לא  עצמו  הוא  מדוע  המרגלים? 
ללוות  וימשיכו  מצרים  יציאת  מאז  אותם  שמלווים 

אותם בכיבוש הארץ?

אזהרה  קיבל  שמשה  העיקר,  והוא  במיוחד 
את  הפרשה  בתחילת  מבאר  רש"י  מה'!  מקדימה 
לך לדעתך, אני  "שלח   – "שלח לך אנשים"  הלשון 
איני מצווה לך". הקב"ה סירב לתת למשה אור ירוק 
לשילוח המרגלים והמליץ לו לעשות את מה שהוא 
המסתתר  החמור  הרמז  את  להבין  ובמקום  חושב. 

כאן, משה התעקש לשלוח אותם.
למה הדבר דומה? נתאר חסיד המבקש ברכה מרבו 
לעניין חשוב - עסקה כלכלית או ניתוח רפואי - והרבי 
שנראה  מה  תעשה  בעניין,  דעה  לי  "אין  לו:  יענה 
אם  מאש.  כמו  מהעסקה  יברח  שהחסיד  ברור  לך". 
אין לרבי דעה בעניין, ברור שלחסיד לא תהיה דעה 
והעסקה לא נועדה בשבילו. מה עמד אפוא מאחורי 
יהושע?  של  כך  ואחר  משה  של  המרגלים  שילוח 
הרבי מליובאוויטש מוצא כאן תפיסת עולם שלימה, 

שאין יסודית וחשובה ממנה בעולמו של היהודי.
סיפור אגדה  נג, מספרת  דף  הגמרא במסכת שבת 
ויתכן  במציאות  התרחש  שהסיפור  יתכן  מופלא. 
משל  רק  הוא  בתלמוד,  אחרים  אגדה  סיפורי  שכמו 

כדי להעביר מסר עמוק.
אישה יהודייה ילדה בן ונפטרה מיד אחרי הלידה. 
אישה  למצוא  כסף  לו  היה  ולא  עני  איש  היה  בעלה 
מינקת שתניק את הילד. הוא התחנן לה' לקבל סיוע 
נס  לו  "נעשה  מופלא:  דבר  אירע  ואז  מהשמיים 

ונפתחו לו שני דדין כשני דדי אישה והניק את בנו".
הגמרא ממשיכה ומספרת על ההתייחסות של חז"ל 
לסיפור: "אמר רב יוסף, בוא וראה כמה גדול אדם זה 
שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי: אדרבה, כמה גרוע 

אדם זה שנשתנו בשבילו סדרי בראשית".
תגובתו של רב יוסף היא כמובן מובנת: הוא יצא 
מגדרו מהתפעלות מאותו אדם שאלוקים מנהל לו את 
החיים. אך תגובתו של אביי צריכה ביאור: למה אדם 

שנעשה לו נס הוא "גרוע"?
קודש  )אגרות  מליובאוויטש  הרבי  שכתב  באגרת 
י עמוד שיא( הוא מוצא כאן יסוד גדול: אדם אמור 
אמור  אינו  הוא  חייו.  על  אחריות  ולקחת  להתייגע 
לסמוך על הקב"ה שינהל לו את החיים, אלא להתבגר 
האלוקים  הנכונות.  הבחירות  את  בעצמו  ולבחור 
שהופכות  הן  שלנו  הבחירות  יוצר.  יצר אדם  היוצר, 
את החיים למשמעותיים ומלאי ערך. ולכן אותו אדם 

שזרק את גורלו על ה' - הוא "גרוע".
לך  "שלח  המילים  את  מה'  שמע  משה  כאשר 
לגמרי.  אחרת  במנגינה  אותם  שמע  הוא  לדעתך", 
אותי,  'תעזוב  כביכול  נרגזת,  הייתה אמירה  לא  זאת 
תעשה מה בא לך בראש', זאת הייתה אמירה הפוכה: 
על  אתכם  סחבתי  עכשיו  להתבגר'.  עד  הזמן  'הגיע 

הידיים כאשר יישא האומן את היונק, לחמתי בפרעה, 
קרעתי לכם את הים, סיפקתי לכם מים מהבאר ולחם 
מהשמיים, עכשיו הגיע הזמן ללכת אל השלב הבא 

והאמיתי: לכבוש את ארץ ישראל מדעתכם.
שעוזרים  לאלו  עוזר  הוא  אבל  עוזר,  ה'  כמובן, 
בדור  כך  מבין  ויהושע   – מבין  משה  ולכן  לעצמם. 
הבא - כי כיבוש הארץ צריך להתבצע בעיקרו בכוח 
העשייה הטבעי שלנו. ולכן הם שולחים מרגלים כדי 
יותר טוב לקראת  לאסוף מודיעין ולתכנן את עצמם 

הכיבוש.
הרב צבי הירש וויינרב היה סגן נשיא של הארגון 
היהודי העולמי "או-יו" )OU(. בהיותו בן שלושים 
היה  וגם  בפסיכולוגיה  פרופסור  תואר  השלים  הוא 
צעיר  היה  אמנם  הוא  בקהילה.  תורה  שיעורי  מלמד 
שונות  שאלות  אבל  החיים,  אמצע  משבר  בשביל 
בין  הזמן  את  לחלק  עליו  איך  לו.  להציק  החלו 
הוא  חינוך  איזה  התורה?  ללימוד  הכללי  המקצוע 
לצד  באמונה  ספקות  מיני  וכל  לילדים?  לתת  אמור 

שאלות פילוסופיות.
מליובאוויטש  הרבי  של  למזכירות  התקשר  הוא 
הרצון  ועל  אותו  שתקף  הבלבול  על  למזכיר  וסיפר 
לקבל הדרכה מסודרת מהרבי. לפתע שמע את קולו 
של הרבי על הקו )לקו של המזכירות הייתה שלוחה 
היה הרבי שותף לשיחות  ולפעמים  בחדר של הרבי 
מסוימות(. הרבי אמר באידיש: "אמור לו שיש יהודי 
המתגורר במרילנד והוא יוכל לשוחח עמו. שמו הוא 
ויינרב!" הוא לא היה יכול להאמין למשמע אוזניו! 
הוא לא אמר את שמו ולא היה יכול להאמין שהרבי 
אמר באמת "ויינרב". כשהמזכיר שאל אותו אם שמע 

מה הרבי אמר, הוא השיב בשלילה.
המזכיר חזר על דברי הרבי ואז הוא שמע את הרבי 
האדם  על  שלפעמים  לדעת  "עליו  באידיש:  אומר 

לדבר אל עצמו"...
יכול לענות על שאלותיו, אבל אז הוא  הרבי היה 
היה נשאר ילד - ולא בשביל זה הגענו לכאן. האתגר 
הבחירות  את  חופשי  באופן  לבחור  הוא  החיים  של 

הנכונות וכך לעשות לה' דירה ראויה בעולם הזה.
אם  המרגלים?  של  הטעות  הייתה  זאת  בכל  מה 
זה  משה  של  במקרה  למה  צדקו,  ויהושע  משה 
לחיינו  המסר  את  כאן  הרבי  מחדד  מאוד?  רע  נגמר 
עלולים  שכולנו  עקרוני  בדבר  טעו  המרגלים  אנו, 
היא איך לעשות  האדם  של  הבחירה  בו:  להיכשל 
ולא האם לעשות. הקב"ה נתן לנו את הבחירה למצוא 
את הדרך כיצד לעבוד אותו, אך לא לקבוע שהמשימה 
היא חסרת סיכוי. העובדה שה' נתן לנו את המשימה, 

מלמדת כי אנו בוודאי מסוגלים לעמוד בה...

כאשר משה שמע מה' את המילים "שלח לך לדעתך", הוא שמע אותם במנגינה אחרת לגמרי. זאת לא הייתה 
אמירה נרגזת, כביכול 'תעזוב אותי, תעשה מה בא לך בראש', זאת הייתה אמירה הפוכה: 'הגיע הזמן להתבגר'



לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק*פרהביוטיקה החל משלב 2

במעון אני היחידה שכבר יודעת 
להשחיל טבעות. כשאמא ראתה 

את זה היא חייכה לעצמה והכינה  
לי עוד בקבוק סימילאק

כל כך כאבה לי הבטן בשבועות 
האחרונים. טוב שאימא החליטה לנסות 

סימילאק, עכשיו גם אני וגם אמא 
רגועים יותר ומצליחים להרדם

למהדרין
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להתחיל בגלל העיכול  להמשיך בגלל ההתפתחות

**מתוך מחקר בקרב אמהות חרדיות יוני 2016
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82% מהאמהות המשתמשות בסימילאק למהדרין מצהירות:
**"מאז שהתחלתי להשתמש בסימילאק למהדרין, התינוק שלי רגוע יותר"

היחיד עם אומגה 3 ו–6 בכל השלבים 
המסייעים להתפתחות המח של התינוק

היחיד ללא שמן דקל ועם פרהביוטיקה* 
התינוק  של  קל  בעיכול  לתמיכה 

צוות המומחים של סימילאק המורכב מדיאטניות
ישמח לענות על שאלות בנושא תזונת תינוקות 1-800-65-65-01
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פרשנות על אחריותכם
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

פרשת המרגלים מלמדת אותנו שאת אותה תמונה ניתן לראות ולפרשן בשני אופנים שונים 
לחלוטין – שלילי וחיובי  ומדוע קבע הרב נורדמן כלל בבתי הספר שבניהולו, כי המורים 

לא יעדכנו זה את זה לגבי התלמידים?

אמר החכם: הכול תלוי בהסתכלות, כשיש ביד האדם חצי 
כוס מלאה, ניתן להסתכל על החצי המלא וניתן להביט על 
החצי הריקן. האופטימיסט יראה את החצי המלא ויחמיא, 

הפסימיסט יראה את החצי הריק ויבכה.
השליליים הם אנשים שלא טוב להם בעולם, גם אם יהיה 
לו  שיש  מישהו  ימצאו  תמיד  הכול,  כמעט  או  הכול  להם 
ביותר.  הטוב  בדבר  גם  השלילי  את  יחפשו  או  מהם,  יותר 
הם יודעים לזהות כל נפילה, כל מעידה של מישהו אחר, הם 

אלופים בלמצוא את הרע אצל השני. 
גם ברגעים אלו, יש הקוראים את המאמר ומחפשים היכן 
טעיתי, במה לא דייקתי ואו יבינו ויפרשנו את דבריי כביכול 
השליליים,  הם  ככה  אלמוני.  לפלוני  והתכוונתי  פגעתי 

אוהבים לתפוס את הצד השלילי, לשקוע ולטבוע בו.
בכל  היה  כך  מגדלת,  בזכוכית  ונבחן  נמצא  ציבור  איש 
הדורות, אבל באותה זכוכית צריך גם לראות את המעלות 
שלו, את הדברים הטובים שהוא עושה, אי אפשר להתמקד 

רק במה הוא לא הצליח.
על בשרי אני לומד את זה. אני מסיים לערוך חופה, יש 
אנשים הבאים להחמיא: היה מאוד יפה ומכובד וכו'. כמעט 
תמיד יש את ההוא שיטען ובצדק: "לא הדגשת את ה'ה', 
את  לא שם  "החתן  לחילופין:  או  א'",  כמו  נשמע  היה  זה 
הטלית כמו שצריך". ייתכן גם שהם צודקים לפעמים, אבל 
מכל החופה הארוכה והמעמד הנפלא, רק זה מה שראית?!
בבית הספר המשל דומה. צוות בית הספר משקיע ימים 
מסיבת  או  בחגים  אם  המסיבה,  להפקת  ארוכים  ולילות 
מושקעים  ומחשבה  לוגיסטיקה  המון  וכדומה.  סידור 
בהצלחת המעמד, ואז יש לך את ההורה שהבחין שההגברה 

לא הייתה משהו והעוגיות קצת קשות.

ראו  הם  אבל  שיקרו,  לא  המרגלים  גם  צודקים,  הם 
ופירשו לפי איך שהם החליטו מראש, הפרשנות הייתה על 
אחריותם. לא כל מה שהם ראו סביבם הוא משל למציאות. 
המרגלים מתארים בשובם את אשר ראו, ומביאים מפירות 
ִממצאים  מביאים  הם  דבר,  מסלפים  אינם  הם  הארץ. 
כפירות משונים  פירות הארץ  ועובדות. חז"ל מתארים את 
לכך,  חיובית  פרשנות  לתת  היה  ניתן  ובאיכותם.  בגדלם 
שמדובר בארץ שפירותיה מיוחדים באופן יוצא מן הכלל, 
אך במקום זאת, המרגלים נותנים פירוש שלילי למה שראו. 
הלוויות  ראו  עברו  בו  מקום  כל  כי  עוד  מסופר  במדרש 
מתים, וזה היה מחסדי הבורא כדי שלא יבחינו בהם. אמנם, 
המרגלים לקחו את זה ופרשנו זאת לא נכון: "ארץ אוכלת 

יושביה".


מה  אלא  לדיין  "אין  הדין:  את  מצינו  משפט  בהלכות 
שעיניו רואות". דיין לא יכול לנחש מה היה כאן, הוא גם לא 
אמור להיות בעל רוח הקודש. פסק הדין נקבע ישירות לפי 
ראות עיניו. הוא יכול להתעמק ולפרשן אבל הכול לפי ראות 
העיניים. וזה כבר תלוי באדם. הסיפור הוא אותו סיפור, יש 
מי  ויש  כאן,  יש  גבוה  הר  איזה  ואומר:  למטה  שעומד  מי 

שעומד בצד ואומר: איזה נוף יפה יש כאן.
חז"ל אמרו בספר יצירה: "אין למטה מנגע ואין למעלה 
מענג". נגע זה הדבר הנחות ביותר וענג הוא הדבר העילאי 
בעי"ן.  תלוי  הכול  ואמרו  הדורות  חכמי  דרשו  ביותר. 
כשהעין בתחילת המילה היא הופכת ל'ענג', כשהיא בסוף 
נגע  כאן  יש  אם  הקובעת  זו  היא  העין  ל'נגע'.  הופכת  היא 

או ענג.
על  ולחיות  מוטעה  פרשנות  עם  להשלים  יכול  האדם 

פיה עשרות בשנים, לקטר ולקבול, והוא יכול באותו מחיר 
ובהסתכלות מעמיקה יותר לראות את הטוב והיופי שבדבר.
חטא המרגלים היה שהם באו עם מוסכמה מהבית. הם לא 
ביקשו לראות את הארץ כמו שביקשו לראות שהם צודקים 
בדעתם הקדומה. הם לא באו לראות דברים חדשים, אלא 
באו לומר: צדקנו, המקום לא טוב. ואכן, כשבאים עם דעה 

קדומה, הכול נראה שחור משחור.


יעבירו  שלא   , שלנו  הספר  בתי  לצוות  לומר  אני  רגיל 
כלל  בדרך  לכיתה.  מכיתה  למורה,  ממורה  אינפורמציה 
החדש  המורה  מתעניין  ב'  לכיתה  א'  מכיתה  עולה  כשילד 
ואיך  טיבו  מה  הילד,  מיהו  שעברה  משנה  המורה  אצל 
מתמודדים עמו. אני אומר לצוות בית הספר: אל תתעניינו 
ללא  כחדשים,  הילדים  את  תקבלו  בעבר,  אתו  היה  מה 
סטיגמות ומשקעי עבר, ועל ידי זה באמת תתנו צ'אנס לילד.
זהו מסר מפרשת המרגלים. איך שבאים כך יוצאים. אדם 
שמגיע פסימי מגלה את כל החולשות, הקשיים והמהמורות 
של  בסופו  לשנות.  מנסה  לא  ואפילו  לייאוש  נופל  ומיד 
יום, הוא שב הביתה זועף ועצבני, וגם הילדים זוכים למנת 
אפיים. אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. לעומת זאת, 
החיוביים  הדברים  את  ימצא  תמיד  אופטימי,  שמגיע  אדם 
הביתה  ישוב  הדרך,  על  נפלאים  דברים  יגלה  מקום,  בכל 
ויקבל את ילדיו במאור פנים, ירוויח גם עולם הזה וגם עולם 

הבא.
טבע  וכך  בנו.  תלויה  ההסתכלות  וראשונה,  בראש  כי 
"תחשוב  חסידית:  אמרה  מליובאוויטש  הרש"ב  האדמו"ר 

טוב יהיה טוב". 
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סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

9877
W W W. O Z- C E R A M I C A . C O . I L

א.ת. תלפיות, האומן 40
שדרות המלאכות 1, ישפרו סנטר

רח' מזל אליעזר 5 )ליד קניון הזהב(
א.ת רחובות, משה יתום 28

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

26 ס  גאלי ן  ו צי בן  וב  רח  : ה ו ק ת ח  ת פ ף  י נ ס

רשת עוז קרמיקה - עכשיו בפתח תקוה
עוז   קרמיקה   מביאה   את   בשורת   האופנה   והחדשנות .  רשת 
סניטריים,  כלים  ריצופים,  קרמיקות,  למצוא  תוכלו  אצלנו 
מקלחונים, אמבטיות, ארונות אמבט ועוד. רשת עוז קרמיקה 
הבית  עיצוב  בעולם  המובילים  המותגים  לכל  בית  משמשת 
ובמחירים שווים לכל כיס.  אנו   מזמינים   אתכם  להיכנס לאחד 

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה



כ"ב בסיון תשע"ז 16/6/17 10

החובה להתבונן

לפרשת  מרגלים  פרשת  נסמכה  "למה 
מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה 
לקחו  ולא  ראו  הללו  ורשעים  באחיה, 

מוסר" )רש"י(
מספר  כך   – אחת  באישה  מעשה 
הגר"ח שמואלביץ זצ"ל ב"שיחות מוסר" 
עם  להשתדך  לבתה  שהוצע   - )תשל"א( 
הימים  )שברבות  מופלג  חכם  תלמיד 
היה לאחד מגדולי ישראל( והיא התנגדה 
לשידוך זה בטענה שהחתן צולע על ירכו 
לבעל  תינשא  שבתה  מוכנה  היא  ואין 
את  שהביעה  לאחר  קצר  זמן  והנה  מום, 
התנגדותה לשידוך, אירע שבעת שהגישה 
בוקר  בשעת  חם  חלב  כוס  לבעלה 

מוקדמת, מעדה ושברה את רגלה.
כי  ומצאה  במעשיה,  האישה  פשפשה 
בעלה  את  שהשקתה  על  נענשה  בוודאי 
מראות  עיניה  טחו  התפילה,  קודם  בחלב 
שנענשה על שעיכבה את השידוך ההגון 

לבתה.
פגם זה הנובע מהחיסרון ש"אין האדם 
מגיע  הוא  ולפיכך  עצמו",  נגעי  רואה 

למסקנות מעוותות.
תכלית העונשים בעולם הזה, כך אומר 
הגרח"ש זצ"ל, היא ללמד את האדם מוסר, 
כדי לאפשר לאדם להבין מתוך העונש מה 
ניתנים  לתקן,  ממנו  דורשים  ומה  חטאו, 
העונשים בהנהגה של "מידה כנגד מידה".
שלימוד  אנו  רואים  במציאות  בפועל 
נוטה  מטבעו  מאוד,  עד  לאדם  קשה  זה 
בדרכים  העונש  את  ולהסביר  לפרש  הוא 
טעותו,  את  מוצא  ואינו  ומשונות,  שונות 
אף שרואה בעליל כי העונש בא על חטא 

מסוים שחטא בו.
מפרשת המרגלים למדים אנו, שלא רק 
האדם  את  הפוקדים  ומייסורים  מעונשים 
מהעונשים  גם  אלא  ללמוד,  עליו  עצמו 
חז"ל  נתכוונו  גם  לכך  זולתו,  על  הבאים 
מרגלים  פרשת  נסמכה  "למה  באומרם, 

לפרשת מרים" וכו'.
מעונשים  ללמוד  שקל  היא  האמת 
עונשים  מאשר  יותר  הזולת,  על  הבאים 

הבאים על גופו, לפי שבעונשי הזולת אין 
עצמו  בנגעי  כן  שאין  מה  נגיעה,  כל  לו 
מאחר שהוא נוגע בדבר, דרוש כוח מיוחד 

להודות בטעות ולקבל את הדין באהבה.
ניתן  העונש  שבהם  מקרים  יש 
לאחרים,  ללמד  כדי  רק  מלכתחילה 
אחד  בצדוקי  "מעשה  מספרת,  הגמרא 
)כדעת הצדוקים  והכניס  שהתקין מבחוץ 
שמח  היה  ביציאתו  הקטורת(,  בעניין 
ימים  היו  לא  אמרו,  וכו',  גדולה  שמחה 
והיו  באשפה,  והוטל  שמת  עד  מועטים 
יט,  )יומא  מחוטמו",  יוצאים  תולעים 
ראשון  דהוא  "מחוטמו,  וברש"י,  ע"ב( 
זה  בעונש  הנה,  לבית",  ליכנס  לאיברים 
בודאי אין לומר שנענשים כדי ללמד את 
החוטא, שהרי בעת יציאת התולעים, הוא 
כבר אינו בעולם הזה, אלא בודאי מטרת 
העונש היא, להראות לכולם את חטאו של 
הצדוקי, על ידי התבוננות בעונש, שקיבל 

מידה כנגד מידה.
דבר זה מפורש יותר בפירוש רש"י על 
דיבת  מוציאי  האנשים  "וימותו  הפסוק, 
ופירש  ה'",  לפני  במגיפה  רעה  הארץ 
מידה  להם  ההגונה  מיתה  באותה  רש"י, 
ונשתרבב  בלשון  חטאו  הם  מידה,  כנגד 
יוצאים  ותולעים  טבורם  עד  לשונם 
וזהו  וגו',  טבורם  לתוך  ובאים  מלשונם 
"לפני ה'", באותה מיתה הראויה להם על 
פי מידותיו של הקב"ה, שהוא מודד מידה 
כנגד מידה, וכל זה, כאמור, כדי להראות 

לאחרים על מנת שייקחו מוסר.
או  חלילה,  מתבונן  שאינו  מי  ועל 
כבר  זה מקרה,  קשר,  אין  לעצמו  שאומר 
נאמר עליו חלילה "ואם תלכו עימי בקרי 
לכן  בקרי",  עימכם  אני  אף  והלכתי  וכו', 
סביבנו,  מהנעשה  להתבונן  עלינו  שומה 
לנו"  ורפא  "ושב  מוסר,  ולקחת  ללמוד 

ולכל ישר ולכל ישראל אמן.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ 
כנען" )יג, ב(

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

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

שמים גבול לכולסטרול!
סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים 

בדם ומונעת מחלות כלי דם

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד 
שימוש חוזר בכולסטרול קיים 

ומניעת ייצור של כולסטרול עודף
סיוע באיזון רמות הסוכר

מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667

פגם זה הנובע מהחיסרון ש"אין האדם 
רואה נגעי עצמו", ולפיכך הוא מגיע 

למסקנות מעוותות

"
"
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מקצוע מוגן

התקבל  'הארץ',  של  השלום  בוועידת 
אחת  בוז,  בקריאות  בנט  נפתלי  החינוך  שר 
המשתתפות  אף הצדיעה באופן הפגנתי במועל 
לי  "תנו  נאומו:  את  ופתח  התבלבל  לא  בנט  יד. 

לדבר כמו שהייתם נותנים לטרוריסט המורשע ברגותי".
שאתה  לי  "אמרת  בשר:  הטיחה  נוספת  שמאל  פעילת 
לא רוצה שתי מדינות, שאין לך בעיה עם אפרטהייד, אתה 
נאצי!  אתה הפוליטיקאי הגרוע ביותר שידענו במדינה", 

וכמובן, דבריה החריפים תועדו במצלמות.
הייתם  ברגותי  ״לטרוריסט  השר,  של  הבוטה  תשובתו 
בין  והקיטוב,  מה'אי-שיח'  חלק  רק  הינה  לדבר",  נותנים 

ימין לשמאל ודובריו, בישראל של המאה 21. 
השמאל איבד את השלטון ואת העם. הסיכוי שלו לחזור 
קלוש.  עד  מינימאלי  השלטון,  בהגה  ולהחזיק  להנהגה 
הסיכוי היחיד, בשיתוף 'מפלגת נישה', שתשחק על המודל 
של 'כאילו' מפלגת-מרכז, תקושש בעורמה קולות ממאגר 
בישראל,  כמקובל  לשמאל.  ותעבירם  הימין-מרכז  קולות 
מימי ״האתרוג אריק-שרון״ ובניו. דרך אהוד אולמרט, ציפי 
מקרנות  ונהנים  הקווים,  את  שחצו  לשעברים,  ועוד  ליבני 

השפע של השמאל העוין.   
איבוד השלטון על ידי השמאל, לא גרם במקביל לימין 
בפרקליטות,  בפקידות-הבכירה,   ההגמוניה  ״לשלוט״. 
בבית המשפט העליון, בהנהלת משרד החוץ, בכל תפקידי 

הצמרת וההכרעה, נותרה בידי השמאל המפונק.
האלקטרונית  והמדיה  הכתובה  התקשורת  אמצעי  כלל 
ידם שלטון ללא מצרים, אבסולוטי. לאחרונה,  נשלטו על 
האזוריות,  הרדיו  מתחנות  וחלק   ,20 ערוץ  היום,  ישראל 

מגלות עצמאות ולעומתיות.   
סמכות  נטילת  עם  התקזז  הפורמאלי,  השלטון  איבוד 
שהינם  בנושאים  העליון  המשפט  בית  ידי  על  מוגברת 
של  בפועל  שלטון  ממונים.  ולא  ציבור  נבחרי  של  נחלתם 
שמנחה  האג׳נדה  המשפטית,  והצמרת  הבכירה  הפקידות 

את הפרקליטות, מי ייחקר ועל מה? ומי לא ולמה?
מי  קובע  מי  לציבור'.  עניין  'חוסר  בעילת  משתמשים 
הציבור ומה מעניין אותו? מהי מסוכנות, ומתי לא? היכן 
ניתן להפגין ועל מה לא? וכמובן ההגמוניה התקשורתית-

עיתונאית שמכתיבה וקובעת את סדר היום במדינה.  
בתנועות,  "המעליב  קובע:   288 בסעיף  העונשין  חוק 
במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית 
דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, כשהם 
ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר 

שישה חדשים״. סוף ציטוט. 
יש לשים לב, כי ההעלבה אינה חייבת להיות רק מילת 
מסוימים  מעשים  גם  לכלול  יכולה  אלא  קללה,  או  גנאי 

ותנועות גופניות. כמפורט בפסיקה הענפה שיש בנושא. 
בפועל. הגברות הלא-נכבדות, זו שהצדיעה במועל יד! 
ישראל,  בממשלת  לשר  ״נאצי״  בקריאת  פיה  שניבלה  וזו 
שתיהן מזוהות, ידועות, מצולמות, מוכרות, עד כה לא ידוע 

כי הן זומנו לחקירה. הן גם לא יזומנו בעתיד.  
עוטות,  שהן  האצטלה  לשלום״,  הארץ  ״ועידת  הבמה, 

הגנה  להם  הללו מספקים  הדברים  יחד  ״פעילות שמאל״, 
והחקיקה  החקירה  גורמי  מרבית  אצל  מקיפה,  אוטומטית 

בישראל דהיום. חשוב ״מי״, לא ״מה״.
אותם דברים, אותם ביטויים, לפעמים זו הסתה וקריאה 
חופש  ידי  על  המוגן  שיח-לגיטימי  זה  לפעמים  לרצח! 
הביטוי. תלוי מי האומר, והיכן. ב'ועידת הארץ' זה מותר. 
הסתה  פאשיזם,  זה  הליכוד,  מרכז  בכינוס  בסיעת-הליכוד 

ועברה לפי חוק העונשין. 
הרוב הקואליציוני אבד לשמאל, הזכות לשבת בכורסאות 
אך  כיום.  מעשית  לא  הממשלה  ישיבות  בחדר  הצבי  עור 
בעזרת  בשיניים,  מוחזקת  עדיין  השלטונית  ההגמוניה 
פקידים לא נבחרים ואג׳נדה מובילה של ממונים, שבהליך 
דמוקרטי,  לא  הוא  בפירוש  אך  יילמד,  שעוד  דיקטטורי 
עד  ומחליפיהם,  עצמם  של  הבחירה  תהליכי  על  השתלטו 

סוף כל הדורות.
האוניברסיטאות  מרבית  והאמנות,  התרבות  במוסדות 
ומכללת ספיר שבנגב בראשם, האחיזה של השמאל הקיצון, 
הלעומתי, ה'לא אוהב' את מדינת ישראל הנוכחית - כמעט 
קולני,  אך  קטן  חלק  הרוח,  למדעי  בפקולטות  מלאה. 
לתנועת  וחובר  תומך  ישראל,  מדינת  להחרבת  קורא  אף 

 .BDS-ה
לעומת  הלעומתי,  בשמאל  מוחלטת  הכמעט  התמיכה 
המדיניות הממשלתית, לא מפריעה להם לדרוש תקציבים 
המדינה  תקציבי  חשבון  על  ומוסדית  אישית  ולהיסמך 
השנואה. ללמדך, שהביטוי ״כסף מטהר ממזרים״ עתיק אך 

נכון.   
בראיון לגל״צ, קובע פרופ' ישראל אומן, חתן פרס נובל 
נפסלות  כימניות  החשודות  סטודנטים  עבודות  לכלכלה: 
כי  טוען  אומן  פרופ׳  ועוד,  זאת  נמוך.  ניקוד  מקבלות  או 
באקדמיה לא נותנים צ'אנס לימנים!  ולכן אין כמעט בכלל 

מרצים ימנים באקדמיה. 
חתן פרס נובל, פסק את פסוקו, אמר את דברו. ארץ לא 
הזדעזעה, שמים לא נבקעו, רוה״מ ושר החינוך לא נזעקו! 
הדיקטטורה התקשורתית, הצניעה, העלימה, לא נתנה במה 
ותסיסה.  מחאה  בגלי  נשטפה  לא  המדינה  הוגן.  וסיקור 
כותרת זעירה, שלא זכתה להד, להטביע חותם ו-או ליצוק 
או מיואשים  נפש  כך, שק חבטות רמוס, כהי  כדי  רושם.  

הפך הימין העייף להיות.    
באמונתו  ״איש  והאמונה.  הדעה  לא  העיקרית.  הבעיה 
יוכיח ושר ההיסטוריה ישפוט מי צדיק  יחיה״. רק העתיד 
ומי צודק. האמת, תמיד תהיה בפרטים ובאמצע. אין צדק 
אבסולוטי ואין צדיק מוחלט. יתר על כן, צדק לזה לא תמיד 
צודק לזה, וודאי ביחסים בין עמים ומאבק על טריטוריות. 

בארץ  סביבך  מביט  אתה  הכסף.  צינור  הינה  הבעיה 
ובעולם ורואה, תמה ולא מבין. מאות ואולי אלפי אנשים, 
יחצ"נים,  עסקנים,  רווח,   למטרת  שלא  ארגונים  עמותות, 
דוברים, מדריכי טיולים ומנחי מטיילים. כולם מתפרנסים, 
עושים לביתם וכלכלת טפם והתלויים בם, מצינור שפע של 
כספי מדינות זרות ומנוכרות, קרנות סעודיות עלומות, שכל 

תפקידם הבאשת שמה של ישראל ואזרחיה. 
ואנשים,  אישים  ״לשעברים״,  רואה  אתה  בארץ, 
להשמיץ,  בידיהם,  עתותיהם  'איש-שמאל'.  שמקצועם 
להבאיש, להפגין, לברבר, במימון מלא ובתנאי פאר.  איש-

שמאל, מקצוע מוגן ושמור. לא יפגעו לך בתקציבים שכבר 
אתה  דעותיך,  את  יבקרו  לא  שנים.  נבחנו  ו-או  בוקרו  לא 
לא תחקר,  לא תתבע,  ללכלך, להאשים.  חופשי להשמיץ, 
ה״אדם  מבחן  הוא  אתה  לטובים.  שייך  אתה  תואשם.  לא 

הנאור״, שכל כך אהוב על שופטי בג״ץ.   
אתה רק שומע על חוק העמותות, על חסימת נתיב הכסף, 
נעשה,  לא  כלום  וסיבותיו.  המממן  הגורם  חשיפת  על 
הגורמים המקצועיים מכשילים כל חקיקה בעודה באיבה. 
מהקופה  מלא  שכר  שמקבלים  מרצים  לראות  כלות  עיניך 
חו״ל,  חופשת  ומימון  הכנסה  השלמת  ועושים  הציבורית 
בהוצאת דיבת הארץ. בשם חופש הביטוי הם ״מאותרגים״.    
הדיקטטורה  יכולותיו.  כשלו  כוחו,  תש  השלטון, 
המשפטית על זרועותיה ברשות החוקרת והרשות השופטת, 
כל  שלה.  האג׳נדה  פי  על  שלה,  כבתוך  ביכולותיה  עושה 
ידי  על  ולקלס,  ללעג  מושם  בוחר-שלטון,  יחסי  בין  קשר 
את  בוחרת  עצמה,  את  ומקדמת  הבוחרת  ממונה,  רשות 

חבריה לעתיד. ללא אח ורע במערב הדמוקרטי. 
מוקלט  מצולם,  פומבי,  בכינוס  ש״נשות-שמאל״,  פלא 
ומוסרט, מרשות לעצמן להשתלח בנציג-ציבור, נבחר, שר 
בכיר בממשלת ישראל. אנחנו כל-כך רגילים שאזעקה לא 

נשמעת, אנטנה לא מורמת, הכול ממשיך כרגיל.  
המימון,  הכסף,  את  חסום  להשתנות.  חייבים  דברים 
ושקרני ״שוברים שתיקה״ לא ימציאו עלילות עלי באבא. 
פטר כמה מרצים עוכרי ישראל מהפקולטות פה בישראל, 
לרצות,  רק  צריך  ושקרים.  בדותות  מאמירת  ייסכר  הפה 
להאמין. באם נחכה עד שהרכב ״העליון״ ישתנה באיטיות 

המוכתבת, יכול להיות מאוחר מדי.

עו"ד יצחק שינפלד

להיות 'אשת שמאל' זה מקצוע ממומן ומוגן, מותר לך לצעוק על שר החינוך שהוא נאצי, 
ולמרות החוק הברור – איש לא יזמן אותך לחקירה או ישלח אותך לכלא

בנט נואם במליאה. צילום: דוברות הכנסת



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
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שינפלד! זה כל ההבדל.
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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!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

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

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

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

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

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 
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 להתייצב לימין התימנים

התורנית  הנאורות  סערת  את  חולל  השבוע 
שחיבר  ומי  ידוע  פילוסוף  כשר,  אסא  פרופ' 
פרופ'  צה"ל.  של  האתי  הקוד  את  השאר  בין 
קוד  נפתלי בנט  כשר חיבר לבקשת שר החינוך 
אתי לאנשי אקדמיה, אשר לפיו מרצים באוניברסיטאות אינם 
רשאים לעסוק בנושאים פוליטיים כשאינם קשורים לתחום 

הנלמד, ותסער האקדמיה הישראלית ותבער. 
התקשורת  ובכלי  מחאה,  הביעו  לסוגיהם  נאורים  מרצים 
כופה  שבנט  וההשתקה  ה"פאשיזם"  בשאלת  עסקו 
באוניברסיטאות. למען החופש האקדמי, הסבירו בחשיבות 
המרצים והעיתונאים, צריך שכל מרצה יהיה חופשי לומר את 

כל אשר על ליבו. 
אך  בדבריהם,  טעם  שיש  לחשוב  היה  אפשר  פניו,  על 
במציאות לא מדובר אלא בשימוש לרעה בכוח ובמשאבים 
את  קיבלה  אנשים פשוט  ציבוריים שקבוצה מצומצמת של 
השליטה עליהם. ולא רק זו, אלא שאותם חוגים קראו ממש 
לא מזמן להשתקה של גורמים דתיים שלא חושבים כמוהם. 

דוגמאות לכך יש למכביר. 
לצה"ל  הראשי  הרב  של  המינוי  הליך  שנה,  כחצי  לפני 
נעצר והגיע עד כדי דיון בבג"צ, בגלל שנמצא כי בעבר הוא 
בנושא  הנאור  הסטנדרט  את  תואם  שאיננו  באופן  התבטא 
גיוס נשים. הרב אייל קרים התבטא בתחום הבנתו וסמכותו, 
קרי יהדות, אך מסתבר שאליבא דבג"צ, אם חפץ רב כלשהו 

במינוי ציבורי, חובה עליו לצנזר עצמו. 
רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, אשר  גם היה עם  כך 
נשאל האם על פי הלכה מותר להשכיר דירות לערבים. הרב 
אליהו השיב שאסור, וכמובן מיד חברי כנסת הנאורים ואנשי 
נגד  שהתבטאו  נוספים  רבנים  גם  לפיטוריו.  קראו  תקשורת 
שירות נשים בצה"ל או נגד יצירת יחידות מעורבות בצה"ל, 
מיד עלתה הקריאה לפטר אותם מיידית מתפקידם. הנה לכם, 
שלהם,  הסמכות  בתחום  לדעתם  נשאלו  אשר  ציבור  אנשי 
עליהם לא חלה הגנת חופש הדת וחופש הפרט, להם אסור 
להתבטא ולומר את אשר בדעתם. אבל לנאורים, להם מותר 

הכול. להם יש חופש אקדמי.  
שימוש  עושים  אשר  האקדמיה,  אנשי  הצביעות,  וזו 
קהל  את  ומנצלים  ציבורי,  ובמימון  ציבוריים  במשאבים 
חופש  הגנת  עומדת  להם  ורק  להם  השבוי,  הסטודנטים 
הדיבור כדי לומר כל אשר על ליבם, אפילו שאין זה קשור 
וכפי  מלמדים.  הם  אותו  הדעת  ולתחום  עיסוקם  לתחום 
שכולם יודעים, הם ניצלו זאת בצורה מוגזמת פעמים רבות, 
נוצר הצורך לכתיבתו של הקוד האתי המדובר.  ולא לחינם 
קיצוניות,  פוליטיות  לדעות  ישראלים הטיפו  אנשי אקדמיה 
תמיכה  ישראל.  מדינת  של  להחרמתה  שקראו  אף  והיו 
שלטת,  לנורמה  מסוימות  בפקולטות  הפכה  ישראל  באויבי 
לא  כדי  זאת  לדעות אלה הסתירו  וסטודנטים שלא הסכימו 
אשר  באקדמיה,  מרצים  מקבלים.  שהם  בציונים  לפגוע 
מתפרנסים מהאקדמיה, קראו גם לחרם אקדמי כנגד ישראל. 

אבל כל אלה – חופש הביטוי עומד להם כמובן. 
השמאל הישראלי כבר הפסיק לכבד זכויות, אלא אם כן הן 
מסייעות לו לקדם את תפיסת עולמו. למרצים יש חופש ביטוי, 
בסיסי של העיקרון הדמוקרטי  חוסר הבנה  וזו  אין.  לרבנים 
של חופש ביטוי. הרעיון הבסיסי של חופש ביטוי הוא שמותר 
לכולם להביע את דעתם, גם אם אינה נוחה לאחרים. קריאה 
אותו  את  ולשלול  אחד,  פוליטי  צד  על  ביטוי  חופש  להחיל 
זוהי פשוט פרקטיקת השתקה  חופש מצד פוליטי אחר, אזי 

לא נאורה בשום צורה. 
עם  השבוע  קיבלנו  סלקטיבית,  לנאורות  נוספת  דוגמה 
אמנם  כן,  תימן.  בילדי  שבוצעו  הניסויים  אודות  הפרסום 
עלו כמה כותרות בנושא, אך זה לא זכה לסערה הצקצקנית 
איזה מחבל  ציפורנו של  נפגע קצה  אנו מורגלים כאשר  לה 
פלסטיני. רק תארו לעצמכם אילו כותרות ענק היו עולות אילו 
פלסטינים  באסירים  ניסויים  ביצעה  שישראל  מתפרסם  היה 
ועל  ההומאניות  חוסר  על  מהומה  קמה  הייתה  מיד  בעבר, 
לסיים את הכיבוש, על הצורך של העולם להתערב,  הצורך 
וכמובן על הצורך של ביבי להתפטר. אבל אם כמה תימנים 
הנאור מסתבר  זה הממסד  עם  אותם,  וגזלו  טוענים שעשקו 

יכול לחיות בסדר. אז תהיה כותרת, מחר יעטפו בה דגים. 

סיפור ילדי תימן הוא מזעזע בהיקפו, וגם בכמות האנשים 
אחד  ילד  רק  לא  זה  יחיד,  ניסוי  היה  לא  זה  בו.  המעורבת 
אלפים.  ואף  מאות  של  מספרים  על  מדובר  לא,  שנעלם, 
במשך עשרות שנים אלפי עולי תימן עמדו על כך שהממסד 
את  טייחו  וועדה  אחר  וועדה  מכל,  להם  ב-יקר  אותם  עשק 
להגן  נזעקים  האדם  אוהבי  כל  אל  ראינו  לא  שם  הסיפור. 
את  תואם  זה  כאשר  רק  עושים  הם  זה  את  האדם.  כבוד  על 
השקפותיהם הפוליטיות, והתימנים, אעפס, לא עוזרים לסיים 

את ה"כיבוש". 
ההגינות הפשוטה והבסיסית מחייבת להתייחס לכל אחד 
ומאדיר  אחד  מצד  תימן  עולי  בזכויות  שמזלזל  מי  בכבוד, 
את זכויות הטרוריסטים הפלסטינאים מצד שני, מי שמבקש 
חופש ביטוי למרצים אך דואג לסתום את פיות הרבנים, בל 

יבקש כי יתייחסו לדעותיו ברצינות. 
עת למחות, במקום שאין איש, היה איש. עלינו להתייצב 
של  המלאה  זכותם  הרבנים.  של  הביטוי  חופש  את  ולדרוש 
על  אשר  ואת  בדעתם  אשר  את  לומר  החוגים  מכל  הרבנים 
לתפיסות  ולא  להלכה,  נאמנים  להיות  צריכים  רבנים  ליבם. 
העולם של בג"צ. עלינו לעמוד על זכויותיהם של יוצאי תימן, 
כי אם נשתוק על כך, אנו נכשיר עוולות "נאורות" עתידיות. 

דוד רוזנטל

במדינת ישראל התקבעו נורמות של 'איפה ואיפה', המאפשרות לצד אחד להביע מה 
שיחפוץ ומשתיקות את הצד השני  דוד רוזנטל משוכנע שפרשת הקוד האתי ופרשת 

הניסויים בילדי תימן נובעות משורשים דומים

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

צילום: ויקיפדיה
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הירשמו לקורס ייעוץ מס
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סחיטה רגשית

סחיטה היא לא רק בעד בצע כסף, סחיטה יכולה 

להופיע גם כסחיטה רגשית. כיצד מתמודדים עם 

סחיטה כזאת, שמופיעה בין חברים, בין בני זוג או 

אפילו בין הורים וילדים? ולפעמים גם לכיוון ההפוך...

מידי פעם צצה ידיעה בחדשות על מקרה סחיטה. מדובר 

לציבור  מידע שחשיפה שלו  לוקחים  אנשים  בהם  במקרים 

לא  שאם  אדם  אותו  על  ומאיימים  שייחשף,  לאדם  תזיק 

יעשה כרצונם יחשפו את המידע עליו לכל. 

ההגדרה של סחיטה שנכללת בחוק כעבירה פלילית היא - 

הנעת אדם למעשה או הימנעות ממנו באמצעות סחיטה, תוך 

שימוש בכוח או באיומים. 

לא תעשה  עלייך שאם  בו אדם מאיים  היא מצב  סחיטה 

מבוכה  )למשל  רגשי  או  כלכלי  נזק  לך  יגרום  הוא  כרצונו 

ממש גדולה( או כל נזק אחר.

להיפך.  וכן  להוריו,  ילד  בין  גם  להתבצע  יכולה  סחיטה 

כמו גם בין בני זוג או עם חברים, והיא נקראת סחיטה רגשית 

)מניפולציה רגשית(, בסחיטה רגשית האדם מנסה לשנות את 

הדעות או התנהגות של זולתו, באמצעות טקטיקות רגשיות 

שונות. סחיטה רגשית נגרמת כי האדם הסוחט רוצה לקבל 

גמול נפשי, כוח או ממון. 

ילד  בין  'סחיטה  על  ששומעים  האנשים  שרב  מניח  אני 

להורה' עוצרים לרגע וחושבים לעצמם שאולי יש איזו טעות 

במילים שלפניהם, אבל כן, זה דבר קיים במהלך היום יום, 

ולפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב לזה.

משהו  לקנות  רוצה  כשהילד  בסופר,  קניות  לכם  תארו 

ואנחנו מתנגדים לכך מכל סיבה הגיונית. זה יכול להיות ילד 

שרוצה מאכל חלבי והוא אלרגי לחלב. זה יכול להיות ילד 

שפשוט רוצה דבר מאכל שלא מקובל לאכול אצלנו בבית 

בגלל הכשר או מחיר או כל סיבה שהיא. זה יכול להיות חוסר 

הסכמה מכל סיבה אחרת, הנתונה באחריותו ובסמכותו של 

ההורה להחליט.

באותו רגע שהילד שומע סירוב ולדוגמה הוא נשכב על 

בלי  מעיניו  זולגות  ודמעות  בבכי  קולו  את  מרים  הרצפה, 

הפסקה. הוא מנסה להפעיל אצל הוריו את מנגנון הרחמים 

ובעצם סוחט מהם דבר שהוא מעוניין בו על ידי כך שהוא 

הוריו.  ומנסה להשפיע באמצעותם על  רגשותיו  מקצין את 

כך זה מתבצע אצל ילד קטן, וככל שהילדים גדלים בגיל - 

כך הדוגמאות נהיות יותר "כבדות". כשבחור אומר להוריו 

'אם לא תביאו לי כך וכך - לא אלך ללמוד בישיבה', למשל. 

ככל שההורים ייכנעו לילד ויתנו לו כל מה שהוא רוצה, 

גם  תימשך  הסחיטה   - צעקותיו  את  משמיע  שהוא  ברגע 

בריאים  גבולות  לילד  שמים  ההורים  כן  עם  אלא  בעתיד, 

והילד יודע מתי כן ומתי לא. 

מדי  גבולות  שמציבים  הורים  הפוך,  מצב  גם  ישנו  אך 

קשים לילד ומפעילים עליו סחיטה רגשית. 

ניתן לראות תופעות כאלה גם בין בני זוג: כשאחד מבני 

כמה  רואה  לא  והוא  ממנו,  אכפת  לא  שלשני  מתלונן  הזוג 

שהוא סובל, והוא ממש מתנהג בצורה מחפירה - הוא בעצם 

סוחט ממנו התנהגות שהוא רוצה בה על ידי כך שהוא מעורר 

בו את רגש הרחמים או האכפתיות. 

אך  לו,  שקשה  מה  את  להגיד  זוג  בן  לכל  מותר  כמובן, 

כאשר בכל פעם שאחד מבני הזוג רוצה להשיג משהו מבן 

הזוג  בן  ואז  שהיא,  סיבה  מכל  בזה  רוצה  לא  והשני  זוגו, 

הראשון מפעיל עליו טכניקות של ביקורת כי הוא יודע שזה 

מה שבסוף ישכנע אותו להסכים - זה נקרא סחיטה רגשית. 

סחיטה רגשית היא דבר לא בריא למערכות יחסים באשר הן. 

סחיטה,  לעוד  להוביל  יכולה  הילד  מצד  רגשית  סחיטה 

כאשר הוא יבין שזה אכן עובד וכך הוא מקבל את מה שהוא 

רוצה והוריו נכנעים לו. ילד צריך לדעת לקבל את החלטת 

הוריו כשהם מסרבים לבקשתו.

אותו דבר כאשר מתבצעת סחיטה כזו בין בני זוג, בעבודה 

או בין חברים. 

לב  ובין סחיטה שצריך לשים  גבולות  בין הצבת  ההבדל 

מי  משנה  לא  לבקשה,  לסרב  לאדם  מותר  כך:  הוא  אליו 

הפונה. ברגע שאדם מגיע למצב שהוא לא יכול לסרב - זאת 

בעצם סחיטה.

ולהציב  לסרב  יכולת  יש   - גבולות  הצבת  בתמצית:  או 

גבול. סחיטה - אין אפשרות לסרב.

חבר שלי התקשר אלי וסיפר שקיבל איום מחבר לעבודה, 

ממנו  שנשלח  מייל  יפרסמו  מסוים  מעשה  יבצע  לא  שאם 

נעים כלפי  ויעמיד אותו במצב לא  יביך אותו מאוד  והדבר 

לעצתי.  ושאל  נוראי  בלחץ  היה  ממש  הוא  לו.  היקרים 

השבתי לו שעדיף לסבול את המבוכה מפרסום המייל מאשר 

לחיות תחת סחיטה. הרי סחיטה לא נגמרת בפעם אחת, היא 

וגדלים.  והאיומים בדרך כלל הולכים  ושוב,  ממשיכה שוב 

אך  עוברת  מבוכה  חיים.  אינם  אלו  סחיטה  תחת  לחיות 

סחיטה כמעט ולא נגמרת. 

אם תיכנע לו הפעם, אמרתי לחבר, בפעם הבאה הסחיטה 

אותו  עם  הבאה  שהשיחה  כמובן  ומכופלת.  כפולה  תהיה 

והטלפון  הוקלטה,  שהסחיטה  בכך  נגמרה  לעבודה  עמית 

הבא היה למשטרה. הסיפור ברוך השם נגמר. 

ניתן לעשות כשאתם שמים לב שאתם נתונים  מה באמת 

תחת איומי סחיטה? שימו לב כשזה קורה והציבו גבולות. 

השלב הראשון בעצירת סחיטה היא בכלל לשים לב אליה, 

לנו,  הקרובים  בין  סחיטה  על  מדברים  כשאנחנו  במיוחד 

לפעמים אנחנו עוצמים עיניים ומעדיפים להתעלם, אבל אם 

נחשוב לצורך העניין על טובת הילד שלנו, כדאי שנדע ללמד 

הסובבים  את  לסחוט  ולא  אחרות  בדרכים  להתמודד  אותו 

אותו.

להלחיץ  מצליחים  שלא  שיבינו  ברגע   - גבולות  הציבו 

אדם  מעניין.  יהיה  לא  כבר  זה  תיכנעו,  לא  ואתם  אתכם 

שסוחט אתכם בעצם רוצה מאוד להשיג מכם משהו, אבל אם 

הוא יידע שהוא לא ישיג מכם כלום באופן כזה - הוא יאבד 

את העניין בלסחוט אתכם שוב ושוב. ילד שיודע שלא משנה 

כמה בכיות וכמה צעקות הוא ישמיע בסופר - ההורים שלו 

יעמדו על שלהם, לא יבקש שוב דברים מאותו סוג ובאותו 

סגנון, כי הוא יבין שהסחיטה לא עובדת ויאבד בה עניין.

אל תשכחו שאחרי שמתחילה סחיטה קשה לעצור אותה. 

ההיפך, היא בדרך כלל הולכת ומחמירה מפעם לפעם. לכן 

חשוב מאוד לעצור את הסחיטה כבר בפעם הראשונה שהיא 

מתרחשת.

גדולה  מילה  נשמעת  זאת  קיימת.  שסחיטה  לכם  ודעו 

לנו  וכדאי  קטנים  בדברים  קיימת  היא  אבל  מידי  ואכזרית 

ולמען  שלנו  השלווה  למען  בזמן,  אותה  לעצור  מאוד 

החשובים לנו.

Machon.rot@gmail.com

מה קורה 'כשהילד דורש'? מתי ואיך צריך להתייחס לדברים  המדריך להצבת 
גבולות חינוכיים

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

 איור: יעל בראון
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אוצר
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לרגל שבוע הספר, 
שוחח 'כל ישראל' 

עם שלושה מגדולי 
מזכי הרבים בספרות 

התורנית - הרה"ג צבי 
כהן, הרה"ג שלמה 

שו"ב והסופר הנודע ר' 
  ירוחם יצחק לנדסמן

באלו סיפורי השגחה 
פרטית נתקלו, עבור 

מי הם מכוונים להוציא 
את הספרים והאם 

התקדמות הטכנולוגיה 
פגעה ברכישת הספרים 

המודפסים 

יצחק דוד קוריץ

אוצר
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עם  הספר,  שבוע  הספר,  חודש 
הספרים,  אוצר  ספר,  אנשי  הספר, 
כל כך הרבה מושגים סביב הספר, 
העם  אצל  מקבל  הספר  אכן  כי 
ומקום  מיוחדת  משמעות  היהודי 
אורך  לכל  היה  כך  כבוד.  של 
וכך גם בימינו, ולמרות  ההיסטוריה 
נמצאים,  אנו  בו  הטכנולוגי  העידן 
יהודי,  בית  בכל  נשמר  הספר  כבוד  עדיין 
אם זה כאשר מדובר בספרים תורניים על התורה והמדרשים 
וכדו', ואם זה ספרי מוסר וסיפורי צדיקים – כי אכן כל המשך 

הדורות בדרך ישראל סבא מושתת על ארון הספרים היהודי.
לכבוד חודש הספר ושבוע הספר, ישבנו לשיחה עם שלושה 
סופרים הזוכים להוציא לאור ספרים המקבלים מקום של כבוד 
בבתים רבים, הלא הם הרה"ג ר' צבי כהן הי"ו, מגדולי מזכי 
הרבים בתחום הוצאת הספרים, ספרי הלכה ומנהגים, וכן ספרי 
ייצור והנחת תפילין וכדו'; עמו הרה"ג ר' שלמה שו"ב הי"ו, 
איש חינוך מפורסם בעיר בני ברק ומחבר ספרים ידוע; ויחד 
עמם הסופר ר' ירוחם יצחק לנדסמן הי"ו, איש הקולמוס שידיו 
רב לו בהעשרת ארון הספרים בסיפורים ומוסר השכל מצדיקי 
על  בעיקר  אנו שומעים  זו  וגדולי החסידות. בשיחה  הדורות 
חשיבות העניין של הוצאת ספרים בעיקר בדורות שלנו, ועל 

יחסם של גדולי ישראל לנושא חשוב זה.
מתי התחלתם בעבודת הקודש, ואלו ספרים זכיתם להוציא 

עד היום?
"הספר הראשון אותו זכיתי להוציא בסייעתא דשמיא היה 
בשנת תשל"ד בענייני ערב פסח שחל להיות בשבת", מספר 
נוספים  ספרים  יצאו  לאורך השנים  זו  "וכך משנה  כהן,  הרב 
רבה  חשיבות  שלהם  רבים  עניינים  ועוד  כלים  טבילת  על 
בהלכות הבית היהודי. מאוחר יותר יצא לאור הספר 'תפילין, 
עם  תפילין  והנחת  ייצור  בענייני  המדבר  למעשה'  הלכה 
ביותר  מרובה  יצא בהשקעה  ביותר. הספר  תמונות מרהיבות 
בכמה שפות, ואכן כשאנשים קולטים את ההשקעה שבדבר, 
ההערכה גוברת, וכדי לשבר את האוזן – הצלם שליווה אותנו 
13 שנה  לצלם במשך  נזקק  הוצאת הספר  לאורך השנים של 
מענה  לתת  בכדי  שונים  ומקומות  סוגים  מיני  מכל  תמונות 

מושלם למטרת הספר".
גם הרב שו"ב מצביע לנו על ספרים רבים שזכה להוציא עד 
היום, וביניהם "סיפור מן ההפטרה" שמדבר מענייני ההפטרה 
על פרשיות השבוע בצורה מובנת וברורה, וכן ספרים נוספים 
משתף  הוא  ילדות",  "מגיל  וכו'.  בית  ושלום  זוגיות  בענייני 
אותנו, "אהבתי להעלות כל חידוש הכי קטן וכל רעיון תורני 
שעלה בראשי על גבי הכתב, וכך שמרתי כתבים רבים, ולאחר 
עוד  לזכות  עליו  מוטל  לנפשיה'  דזכי  'מגו  כי  החלטתי  מכן 
לאט  לאט  וכך  ספרים,  לאור  להוציא  התחלתי  וכך  יהודים, 
גיליתי שנושאים רבים המהווים בסיס בעם היהודי – הספרות 
זה  אם  נפש,  לכל  שווה  שתהיה  ספרות  ובפרט  ביותר,  דלה 
גם  ובעיקר שתתאים  וכו',  נושא הכרת הטוב, מעלת הצדקה 

למבוגרים וגם לתינוקות של בית רבן".
את  לאור,  ההוצאה  רעיון  את  כי  כהן  צבי  הרב  לנו  מספר 
מאורעות  מניצולי  שהיה  מאביו  ינק  הוא  התורה,  האהבת 
תרפ"ט, הרה"ג ר' דוב זצ"ל שחיבר את סדרת הספרים "סדר 
אותם  שלימדה  מאמו  וכן  ועוד,  הוראה  ללומדי  השולחן" 

מסירות נפש ללימוד התורה וכתיבת חידושי תורה.
"בשנות ילדותי, התגוררנו במדינה מסוימת במערב ארה"ב, 
יורק,  מניו  ברכב  ימים   4 של  נסיעה  מרחק  רחוקה  מדינה 
כשאחותי  יורק.  בניו  אלחנן  יצחק  רבינו  בישיבת  למד  ואחי 
התחתנה, הוא הגיע מהישיבה להשתתף בחתונה, ואז מטבע 
הדברים הוא התעכב מספר ימים נוספים בבית. כשאמי ראתה 
זאת היא לא יכלה לשאת את הדבר ומיד הודיעה כי אותי היא 
תשלח למקום רחוק עוד יותר שיגרום לי להישאר בישיבה בלי 
אפשרות כמעט לחזור הביתה, וכך נשלחתי לארץ הקודש. אמי 
ונשארה פה כמעט שנה עד שהתאקלמתי  ביחד  איתי  הגיעה 

בארץ. כך חונכתי וכך חונכו כל בני משפחתי.
"אכן", מסכם לנו הרב כהן, "גם אחי מוציאים לאור ספרים 

הידוע  הי"ו  כהן  שמחה  ר'  הרה"ג  וביניהם  רבים,  תורניים 
בספריו הרבים בענייני הבית היהודי".

אתם חשים תחושת שליחות בעבודתכם?
את  לנו  ומעביר  הי"ו,  לנדסמן  הרב  בדבריו  פותח  כאן 
התחושה אותה הוא חש כל העת בחיבורו על צדיקי הדורות. 
מגדולי  עידוד  כך  על  קיבלתי  ואף  הבנתי  השנים  "במהלך 
לגרום  חייבים  התורנית,  הספרים  להוצאת  מעבר  כי  ישראל, 
ואורחות  תולדותיהם  להכרת  צימאון  לנוער  ובפרט  לציבור 
פחות  לא  אותם  שתעניין  ובצורה  עולם,  גדולי  של  חייהם 
דמויות  אל  אותם  שתחבר  למיניהם,  ב'נייעס'  מהתעדכנות 

ההוד של צדיקי הדורות. 
"כשכתבתי למשל את הסיפור על הרה"ק רבי ליבר הגדול 
מבארדיטשוב זיע"א שעמד ביער ושאג 'ברוך שאמר' בתפילתו 
ופוצעים  בו  חובטים  הפריץ  כי משרתי  כלל  הרגיש  עד שלא 
אותו, כוונתי הייתה אל הקורא שידע לאלו דרגות ניתן להגיע 
בדבקות בתפילה, וכשסיפרתי על הרה"ק רבי זושא מאניפולי 
זיע"א שהיה פותח בכל בוקר את החלון בביתו ומכריז 'צפרא 
טבא לכל עם ישראל', ייחלתי שהקוראים ולפחות חלק מהם 
סיפורי  אכן  כי  ישראל,  באהבת  מושגים  קצת  ללבם  יחדירו 
צדיקים כוחם עצום בחינוך הטהור אפילו של ילד יחידי לשעה 

ולדורות.
כי  הקורא  את  ליידע  היא  ביותר  וחשובה  נוספת  "נקודה 
וסיפוק  שמחה  המביא  וקסום  נפלא  עולם  הוא  האידישקייט 
רוחני גם מעבר לקיום הפיזי של התורה והמצוות, כי אכן היופי 
'נועם  שביהדות טמון בדברים אלו, וכפי שמופיע בספר הק' 
אלימלך' בענייני יציאת מצרים, שכאשר שומעים סיפורים על 

גדולי הדורות מתלהב לב האדם לעבודת הבורא".
רבים  שסופרים  הנקודה  את  לנדסמן  הרב  מעלה  וכאן 
הוא  "כילדים",  קומיקס.  ספרי  קריאת  והיא  עליה,  מדברים 
מספר, "היינו כמהים לחומר קריאה מרתק, הקריאה מפתחת 
בעידן  כיום  אך  ועוד,  עוד  לקרוא  לרצות  וגורמת  המוח  את 
הקומיקס לא מאפשרים למוח להתפתח בצורה זו ומתחברים 
ובלי  ילדותית  בהמחשה  הכול  נכונה,  לא  בצורה  לסיפורים 
חומר קריאה מספר, וכך הדבר משפיע גם על הלימוד וההבנה, 
צורך  כן  יש  שם   – הלימוד  לתחום  מגיע  כשהילד  אכן  כי 
בקשיים  נתקל  הוא  המחשות,  ופחות  טקסטים  יותר  לקרוא 
רבים, לאחר שהתרגל למשהו בסגנון אחר, וחבל. זוהי בעצם 

חשיבות הספרים בצורתם המקורית".
צדיקים  סיפורי  העברת  של  העניין  חשיבות  ואפרופו 
בשם  סיפור  לנדסמן  הרב  לנו  מביא  למבוגרים,  ואף  לנוער 
רבי  הגאון  של  בנו   – גרוסמן  ציון  בן  רבי  החסידי  המשפיע 
ישראל גרוסמן זצ"ל ראש ישיבת פינסק קארלין. "בימי הצום 
היה  ערבית,  מתפילת  לביתו  חוזר  היה  כשאביו  הארוכים 
מתיישב במרפסת לשאוף אויר צח במשך זמן רב, ורק אחר כך 
היה שובר את הצום. שאלתי אותו – מספר הבן, רבי בן ציון – 
איך הוא מסוגל להמשיך את הצום בלי לטעום משהו, ועל כך 
הוא ענה לי כי הוא 'כחלא לגבי חמרא' )כחומץ בפני יין(, כי 
אביו הסבא רבי זלמן גרוסמן היה ממתין מספר שעות לאחר 

הצום, ואילו הוא עצמו 'מסתפק' רק בשעה אחת".
ומהי הסיבה באמת? "זה שהסבא היה ממתין שעות מספר 
לפני שבירת הצום, הסיבה קשורה לסיפור המסופר על המגיד 
הקדוש ממעזריטש זיע"א, שהיה מתפלל כידוע ביגיעה עצומה 
תפילה  כל  שלאחר  עד  תלמידיו,  ושל  שלו  והנפש  הגוף  של 
היו שטופי זיעה והיו מוכרחים לנוח ולשתות מעט מים. בבית 
המדרש היה שמש מיוחד שתפקידו היה לעבור מאחד לאחד 
לבית  הסמוכים  מבורות  שואב  היה  אותם  מים  כוס  ולהגיש 
רק לאחר  ראויים לשתייה  והיו  נקיים  היו  לא  המדרש. המים 
זמן, כשהעפר היה יורד ושוקע בקרקעית הכוס. הם ראו בכך 

הזדמנות לעבודה על שבירת התאוות.
מסוגל  היה  לא  התלמידים  שאחד  ארע  הפעמים  "באחת 
להתאפק ושתה מיד את כוס המים בלי להמתין, ואמר על כך 
אותו  'נפל  זה  שבמעשה  מקרלין  אהרן'  ה'בית  הקדוש  הרבי 
רב',  זמן  ה' שהשקיע במשך  בעבודת  מדרגותיו  מכל  תלמיד 
ורבו המגיד ממעזריטש זיע"א היה צריך להתאמץ במשך זמן 
ארוך להחזיר לתלמידו את המדרגות מהם נפל. ובגלל עובדה 

גם אם יש ירידה 
קלה ברכישת ספרים 

וקריאתם, לאחר שהכול 
נמצא היום בצורה 

מסודרת בטכנולוגיה 
המתקדמת מיום ליום, 
בכל זאת הציבור עדיין 
צמא לספרות תורנית 

וספרי קריאה שעושים 
את העבודה בצורה 

מקורית יותר. כדוגמא 
הוא מביא לנו את 

ההתפתחות המרשימה 
בירידי הספרים למיניהם 

שמתרבים בקצב 
משמעותי, ובפרט בחלק 

גדול מהציבור החרדי 
שלא מחובר כל כך 

לטכנולוגיה, ודאי שעדיין 
מתעניינים ורוכשים 

ספרים חדשים היוצאים 
לאור. וכמו בשבוע הספר 

החל בימים אלו.
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כל פעם  גרוסמן להמתין  זלמן  רבי  נהג הסבא   – זו  מדהימה 
כשעתיים עד לשבירת הצום, ואחריו גם בנו רבי ישראל זצ"ל. 
מכאן לומדים עד כמה גדול כוחו של סיפור חסידי להשפיע 

לדורי דורות".
הבר  בשמחת  כי  העובדה  את  זו  בהזדמנות  לציין  "וכדאי 
מצוה של כל נער שהגיע למצוות, המתנה אותה יביא כל אורח 
היא כמובן – ספר, אם זה ספר תורני או סיפורי צדיקים וספרי 
מן  דרכו של הנער אל העולם הגדול  כי אכן בתחילת  מוסר, 
עמו  ושייקח  העניין,  את חשיבות  לו  ולהחדיר  ללמדו  הראוי 
רב  זמן  נשארים  רבים  ולמרות שספרים  ראויה,  לדרך'  'צידה 
בארון הספרים בלי שהוא יעיין בהם, בכל זאת הרעיון חודר 
לו בוודאי לתוככי הנפש ומסייע לו להבין מה החשוב ביותר 

בחיי היהודי".
תחושת  את  מדגישים  הי"ו  כהן  והרב  שו"ב  הרב  גם 
והוצאתם  תורניים  חידושים  שבכתיבת  והאחריות  השליחות 
של  מדהימה  בעובדה  כהן  הרב  אותנו  משתף  וכאן  לאור, 
מהשמים  רמז  בהחלט  בה  ראה  שהוא  עובדא',  הוה  'בדידי 
'טבילת  על  את הספר  "כשהדפסנו  הוא חש.  אותה  לתחושה 
ניצוץ  הדפוס,  בית  בקומת  דלת  בריתוך  פועלים  עסקו  כלים' 
במקום  שהיו  דליקים  חומרים  להתלקחות  גרם  שהתלקח 
לא  בדרך  שמים  בחסדי  אך  אש,  למאכולת  הפך  והמקום 
זה הכתבים של הספר  מובנת, הדבר היחיד שנשאר לפליטה 
לנו  התאפשר  דשמיא  בסייעתא  וכך  הדפסתו,  באמצע  שהיה 

נתן לי מרץ  להדפיס אותו מחדש. ברור שסיפור מהסוג הזה 
ועידוד להמשיך בעובדת הקודש", הוא מסכם.

האם ישנה היענות רחבה לספרים שיוצאים לאור בימינו?
אכן – אומרים אנשי שיחנו, גם בדורנו, ולמרות ההתפתחות 
לרכישת  בציבור  ברוכה  מגמה  השם  ברוך  יש  הטכנולוגית, 
שהספרים  הנוכחית  לאור  ההוצאה  בעידן  ובפרט  ספרים, 
יוצאים בכריכות מרהיבות עין ובצורה קולחת וברורה, וכאן 
הקוראים  "ציבור  חשובה,  נקודה  כהן  הרב  באוזנינו  מעלה 
בסגנון  שכתובים  בספרים  מתבטא  והדבר  במעט,  עצלן  הוא 
של פעם עם הערות וכוכביות וכו', כיום אנו משתדלים לכתוב 
ראשונה  בקריאה  לקלוט  ניתן  שיהיה  מושלמת  בצורה  הכול 
בלי להקשות על ציבור הקוראים, ולהגיש את התוכן על מגש 
אינה  זה  בתחום  הקודש  עבודת  זאת,  עם  יחד  אך  כסף.  של 
תלויה במספר הקוראים או מספר הקונים, כי על כן התחושה 
היא שגם אם יהיה מכך חיזוק וסיוע לאנשים בודדים או אפילו 

לאדם אחד – כבר הייתה שווה כל העבודה".
כראיה לכך מביא לנו הרב שו"ב סיפור שהיה עם מרן החפץ 
חיים זיע"א בתקופה בה מכר את ספריו הרבים לתועלת וזיכוי 
הרבים. "באחד הימים הגיע אליו יהודי אחר שהיה עשיר גדול 
וגם למדן עצום, והודיע למרן הח"ח כי הוא מעוניין לרכוש 
הלשון',  'שמירת  מהספר  חוץ  לאור,  שיצאו  הספרים  כל  את 
והסביר כי הוא מנהל עסקים רבים ומטבע הדברים הוא מגיע 
מידי פעם לוויכוחים עם פועלים, וכן עם אנשי עסקים איתם 
הוא בקשר, ומידי פעם אף נזקק הוא לפטר עובדים וכו', ועל 
כן יקשה עליו ביותר לשמור על הלכות שמירת הלשון. ענה לו 
על כך מרן זיע"א, כי הוא עצמו הגיע עם שאלה זו למרן רבי 
הם  רבים  אכן  כי  המוסר,  תנועת  אבי  זיע"א,  מסלנט  ישראל 
ישראל  רבי  לו  ענה  ואז  אלו,  בעבודות  המתעסקים  האנשים 
זיע"א במילים אלו: 'אפילו אם לא תצליח אלא לעקור אנחה 
אחת מלבו של יהודי בצערו על כישלון בדיבור לשון הרע – 

כדאית כל טרחתך בחיבור זה הספר'".
"ובאותו ענין, הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל היה קובל על כך 
כי אנשים חושבים שמרן החפץ חיים זיע"א קיבל את דרגותיו 
היה  הח"ח  הנכון!  הוא  ההיפך  קלה,  בדרך  הלשון  בשמירת 
צעיר  מגיל  עצמו  על  עבד  הוא  זה  בנושא  אך  דברן,  מטבעו 
בעבודה קשה ביותר לשמור את פיו מדיבורים שאינם על פי 

העצומה  לדרגתו  הגיע  הוא  זו  עבודה  בזכות  ואכן  ההלכה, 
צריכים  אותה  נוספת  נקודה  זוהי  כך,  אגב  בדיבור.  בזהירות 
אותם  לדברים  להתחבר  פשוט  והוא  ליישם,  הספרים  מחברי 
הם מנחילים לדור, וכך תהיה הכתיבה אמיתית יותר הנובעת 
מעומק הלב, ודברים היוצאים מן נכנסים אל הלב כאשר אמרו 

חכמינו ז"ל.
יהדות  מקברניטי  זצ"ל  הירש  רפאל  שמשון  רבי  מרן  "גם 
גרמניה, כותב בהקדמה לספר שהוציא לאור על הלכות שבת 
כשיהודים  יהיה  כתיבה  על  ביותר  הגדול  השכר  "כי  קודש 
הוא  כך  ועל  שבת",  בשמירת  להתחזק  הספר  מתוך  יתעוררו 
מוסיף כי "גם אם משפחה יהודית אחת תתעורר מתוך קריאת 

ספרו – הרי ששווה הייתה כל מלאכת הכתיבה".
הרב לנדסמן מוסיף בעניין זה ומגלה כי הדבר מופיע כבר 
בדברי הרמב"ם שכתב כי "בשביל קורא אחד שווה לעמול על 
כתיבת ספר שלם", ואם כך בשביל קורא אחד – על אחת כמה 
וכמה בשביל קוראים רבים שיפיקו תועלת מהספרות התורנית 

וסיפורי הצדיקים.
מספר הרב לנדסמן: "מספרים כי הרבי הקדוש רבי ישראל 
הטהור,  השולחן  לעריכת  מלהיכנס  נמנע  היה  זיע"א  מרוז'ין 
אם היה נוכח בבית המדרש אדם אחד שהוא לא רצה לראותו 
ב'טיש', ולהיפך פעמים שהיה יוצא לעריכת ה'טיש' רק בשביל 
אדם אחד שהיה חשוב לרבי שישתתף ב'טיש'. רואים מסיפור 
זה כמה חשיבות ישנה בתועלת אפילו ליחיד, והוא הדבר גם 
בכתיבת חידושים וסיפורים שיכולים לחזק, ולו אפילו יהודי 

אחד בודד".
ההתקדמות  של  משמעותית  השפעה  זאת  בכל  יש  האם 

הטכנולוגית?
קלה  ירידה  יש  אם  גם  כי  לנו  ומדגיש  חוזר  שו"ב  הרב 
בצורה  היום  נמצא  שהכול  לאחר  וקריאתם,  ספרים  ברכישת 
מסודרת בטכנולוגיה המתקדמת מיום ליום, בכל זאת הציבור 
עדיין צמא לספרות תורנית וספרי קריאה שעושים את העבודה 
בצורה מקורית יותר. כדוגמא הוא מביא לנו את ההתפתחות 
בקצב  שמתרבים  למיניהם  הספרים  בירידי  המרשימה 
גדול מהציבור החרדי שלא מחובר  ובפרט בחלק  משמעותי, 
כל כך לטכנולוגיה, ודאי שעדיין מתעניינים ורוכשים ספרים 

חדשים היוצאים לאור. וכמו בשבוע הספר החל בימים אלו.

אוצר
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מעשה

לרגל שבוע הספר, שוחח כתב 'כל ישראל' עם חיים ולדר, יאיר 

וינשטוק וקובי לוי – שלושה מגדולי הסופרים במגזר החרדי 

 איך הם מקבלים השראה לכתיבה, איזה ספר הם אוהבים, 
מה יש להם להמליץ לדור הבא של הסופרים ומה צריך לתקן 

בשוק הספרות  וגם: ההרגשה, ההבדלים בין ספרות חרדית 

לכללית והסטנדרטים הנדרשים

אוריאל צייטלין

סופריםבשלושה 
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ביותר  הנפוצים  התחומים  אחד  הוא  הספרות  תחום 
סיפורי  סיפורי מתח,  ילדים,  סיפורי  בקרב המגזר החרדי. 
חנויות  כי  תגלו  תבדקו,  רק  אם   – יהודית  היסטוריה 
דומה  כמעט  בתפוצה  קיימות  החרדיות,  בערים  הספרים 
 – בעיצומו  הספר  שבוע  בהם  אלו,  בימים  מכולות.  לשל 
במגזר  הראשונה  מהשורה  סופרים  שלושה  עם  שוחחנו 
סופר   – ולדר  חיים  ורגשות.  טיפים  חוויות,  על  החרדי 
"ילדים מספרים על  ומחנך ששמו רשום  על סדרות כמו 
יאיר  פופולארית.  ספרות  ועוד  תרי"ג'  'חבורת  עצמם", 
רגילה,  בלתי  להכרה  שזכו  ספרים  שכתב  מי   – וינשטוק 
ומלפני  ועוד,  לחג"  "סיפור  לשבת",  "סיפור  סדרת  כמו 
מספר שנים עורך מגזין 'זמן'. קובי לוי – כתב את הסדרה 
"העיתונאי" המרתקת, ולצד זה מוכר גם כ'קובי לוי קוטף 

סיפור' ב'יתד נאמן'.
המשתמע  על  "ספר",  למילה  שלכם  המשמעות   מה 

מכך?
יאיר: "ספר זה כל העולם שלנו היהודים – ספר התורה 

אומה,  אומתנו  'אין  גאון:  סעדיה  רבנו  ואומר 
הראשונה  בפעם  ובכלל,  בתורתה',  אלא 

זה  'ספר'  המילה  את  שכתוב 
ככה  בעצמה.  בתורה 

שהחיבור שלנו כיהודים 
חיבור  הוא  לספר, 

שורשי  מאוד 
ומעניין".

 : ם י י ח
 , ה ע פ ש ה "
ת  ל ו כ י
 , ה ל ע פ ה
ת  ל ו כ י
 , ן ו ק י ת
 – משל 
ן  ו ש ל מ
 , ל ש ו מ
ר  ו פ י ס
ל  ו כ י

ל  ו ש מ ל
ר  ת ו י

ן  ו י ל י מ מ
באחת  הערות. 

לאחד  ההסכמות 
כתב  שלי  הספרים 

זה  שסיפור  רובין  הרב 
יותר ממיליון שיחות מוסר. 

שאני  להגיד  התכוון  לא  הוא 
משגיח, אלא להגיד שסיפור יש לו כוח".

"זו הספרייה הקטנה במושב בית הלוי כשהייתי  קובי: 
על  ספרים  כמה  מעמיס  האופניים,  עם  נוסע  הייתי  ילד, 

הסבל וקושר עם חוט".
לדעתכם, בכתיבת ספר יש כללים או שכל סופר יוצר 

מסלול לעצמו?
שלו,  התחושות  לפי  אחד  כל  כללים,  "אין  יאיר: 
יש כאלה שכן עובדים על פי כללים,  האינטואיציה שלו. 

אבל בגדול כל אחד עם התחושות והסדר שלו".
חיים: "קודם כל אני חושב שאין כללים, אבל הכללים 
שלי הם כאלה: דבר ראשון להיות מעניין – זאת אומרת, אף 
אחד לא חייב לקרוא את הספרים שלי, זו היא פריווילגיה 
מאוד גדולה שהוא קורא ספרים שלי. שיקרא את הספרים 
הסיפורים  את  שיקרא  בשביל  שלי?  את  למה  עצמו,  של 
שלי – אני חייב לשלם לו. התשלום שלי הוא שאני מעניין 
הבטחתי  אחר.  לעולם  הקורא  את  ומכניס  לו  תורם  אותו, 
יגיד  שלא  לאכזב.  ולא  הציבור  של  זמנו  את  לבזבז  לא 
אדם 'רגע, אני בזבזתי את הזמן הפרטי שלי, כל שכן את 
כספי', אפילו אדם שנמצא בספרייה ולא שילם, עדיין, למה 
שמונים  איש,  מאה  מתוך  זמן?  לו  בזבזתי  שאני  שירגיש 

יודעים לכתוב. השאלה מה אתה עושה עם התוכן שלך".

קובי: "יש כללים אלמנטריים. צריך 
עט או מקלדת. חוץ מאלה הכול 

זה הסופר בעצמו".
שאנשים  כדאי  מה 

ידעו על ספרות?
"שזה  יאיר: 

וזה  עבודה,  המון 
הרבה  להשקיע 

אי  וידע,  מחקר 
אפשר להמציא 
בלילה,  סיפור 
אלא אם אתה 
על  הולך 
סיפור פנטזיה 
ם  ל ו ע ל ש
יוכל  לא 
להתממש. רוב 

ם  י ר פ ו ס ה

ם  י כ ל ו ה
סיפורים  על 
ם  י נ י מ א
ם  י ל ו כ י ש

להתרחש". 
 : ם י י ח
ם  י ב ש ו ח "
זה דבר  שספרות 
מהנה, האמת היא 
הרבה  דבר  שזה 
ועצמתי.  חזק  יותר 
ספרות זה דבר משנה. 
כמו שאדם לא יכניס אל 
לא  שהוא  אדם  שלו  הבית 
מכניס  לא  אדם  וללב  מכיר, 
מכיר,  כן  שהוא  אנשים  אפילו 
ללב  מישהו  להכניס  בעצם  זה  סיפורים 
שלך, מישהו שמשפיע על הלב שלך, זה נכון 
את  שהפכה  לאומית,  והבין  החילונית  לעיתונות  גם 
ויש  דמיון  יש  סיפור?  זה  מה  הרי  שהוא.  למקום  העולם 
מציאות. המציאות מגיעה מהרצפה עד לתקרה ושם היא 
עם  זה  סופרים  השמים.  עד  מהתקרה   – הדמיון  נעצרת, 

שהופך את הדמיון למציאות. 
אחד  שנה משהו שאף   400 לפני  כתב  מישהו  "למשל, 
דבר  לחלוטין,  מהנורמה  שחורג  משהו  עליו,  חשב  לא 
כעסו,  ממש  אנשים  כן,  לפני  שנכתב  דבר  כל  המערער 
גם  ואחד  מסקרנות,  קראו  כולם  אבל  ונבהלו,  הזדעזעו 
ניסה – זהו זה הפך למציאות. פשוט כתבו את המציאות. 
לפני  וצוללת  לוויין  על  שכתב  סופר  היה  ולטובה,  לרעה 
שהיה בכלל את המכונית, לאחר מכן מישהו לקח את זה 
למציאות. היו כאלה שלרעה, כל האלימות ודברים רעים 
אחרים שיש היום בעולם - נכתבו קודם לכן ונתנו רעיונות 
השפעה  אתה  מביאה  חרדית  ספרות  שמבצעים.  לאלה 

טובה לאנשים". 
במגזר  האחרונות  בשנים  מחדל  ישנו  "לדעתי  קובי: 
החרדי, הפסיקו לעודד קריאת ספרים. אני מגיע לפעמים 
להרצאות ואני שואל כמה ספרים קראתם בשנה האחרונה? 
יש כאלה שלא קראו אפילו אחד – הסיבה שזה מחדל, כי 
יותר טוב, עברית תקינה,  יודע להתבטא  כל אחד שקורא 

בצמיחה,  והדמיון  המושגים  עולם 
זה  הגדול  האשם  לדעתי  וחבל. 

הטכנולוגיה".
ההרגשה  את  תתארו 
שעמלתם  כשספר 
רואה  רבות  עליו 

אור?
 : ר י א י
מאוד  "תחושה 
ממש  חזקה, 
מבלי  חג, 
בילדי  לפגוע 
ם  י י ת מ א ה
ממש  זה   –
שנולד  כמו 
אחד  ילד.  לך 
ם  י ר פ ו ס ה
בעולם  הגולים 
לספריו  קרא 
זאת  רוחי',  'ילדי 
לו  יש  אומרת, 
הרוחניים  ילדיו  את 
שהם  הגשמיים  וילדיו 
הכותב  ספר,  כל  הספרים, 

שלו הוא כמו האבא".
חיים: "כמו ילד שנולד". 

לתאר.  שאין  בהרגשה  "מדובר  קובי: 
לקבל  מתחיל  שאני  מתי  הוא  הרגע  אצלי  האמת  את 
תגובות. בכל ספר שלי מופיע המספר שלי, וכמעט כל יום 
מתקשרים אנשים ונותנים הערות והארות, אז אני מתחיל 

להתיידד עם גמר היצירה".
יש רגעים מתסכלים בכתיבת ספר?

ההמחשה  ומהירות  היות  לך,  בורח  "כשרעיון  יאיר: 
לעצמו  מסדר  סופר  בהם  מצבים  ישנם  שונות,  והכתיבה 
נעלמים.  הם  ולפתע   - גדול של המשפטים הבאים  מספר 
לקום  היא  לזה  התרופה  לחץ.  בעקבות  קורה  הדבר 
אוויר,  לנשום  לצאת  מים,  כוס  לשתות  ללכת  מהמחשב, 

לשמוע שיר אהוב ולהסיח את הדעת".
רגעים  הרבה  לו  יש  סופר  רק  שהוא  אדם  "בן  חיים: 
לא  שהוא  במצבים  עצמו  את  מוצא  כזה  אדם  מתסכלים, 
לא  ועוד. אבל אדם שהוא  רוח  לו מצב  אין  חומר,  מוצא 
בדברים  הוא מתמקד  דברים,  עושה הרבה  סופר אלא  רק 
האחרים, וכשיש לו סיפור טוב או רעיון הוא מוציא אותו 

אל הכתב".
קובי: "אין לי רגעים כאלה. אני ב"ה איש שמח ועליז, 

ולא נתקל ברגעים שכאלו".
במה שונה הספרות החרדית מהכללית?

יש את  יש לה המון ברקסים,  יאיר: "הספרות החרדים 
כותבים.  לא  עליהם  שבתורה,  החמורות  העבירות  שלוש 
למרות שישנם סיפורים שחצו את הסף קצת, בהם נכנסים 
סיפורים עם קצת 'מוות לא טבעי'. מעבר לזה, בעבר היה 
אנשים  כי  מצוי  פחות  זה  היום  יחנך.  גם  שספר  אידיאל 
לו  יגידו  אז  כמטיף,  נתפס  סופר  ואם  הטפה,  אוהבים  לא 
שלום. בכל אופן, הספרות החרדית 'מטיילת רק במקומות 

מותרים'".
חיים: "הספרות החרדית פועלת מתוך אחריות. הספרות 
להיפך,  אומרים  הם  החרדית,  לספרות  לועגת  החילונית 
זה  הזויים. עכשיו,  אל מחוזות  הגבולות  לפרוץ את  צריך 
נכון שישנם גם סופרים חרדים שפורצים את המוסכמות, 

אבל גם אצלם יש אחריות".
קובי: "הספרות הכללית כידוע הכרתי אותה עוד בשנות 
המון  ומתרחב,  הולך  שרק  ענק  ביוב'  'בור  והיא  נעורי, 
החרדית  הספרות  עצמית.  שנאה  חינוכיות,  אנטי  ריקנות, 
פורחות  רק  אצלנו  הספרים  חנויות  מחנכת.  גם  בעקיפין 

ב"ה".
האם הטכנולוגיה פגעה במידה מסוימת בשוק הספרים 

"הקדוש 
ברוך הוא חנן אותי 

בכישרון מסוים ואני לא חושב 
שיש סיפור שאני כותב יותר טוב או 
פחות טוב. אני כמו פועל בפס יצור 
סיני -  כותב ומה שיוצא יוצא. בעיני 

הקורא, יהיה אחד שירגיש שסיפור זה 
וזה יותר איכותי ויש אחד שדווקא 
סיפור אחר ייתפס אצלו כיותר טוב. 
אני משתדל לעשות את הכי טוב 

שלי".
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במגזר החרדי?
אין  שם   – וסרטים  אינטרנט  שנכנסו  מקום  "לכל  חיים: 
קריאה. הקריאה היא שטחית לקורא, אבל מוסיפה יותר מכל 
בו  חרדי שאין  בית  ההבדל:  את  לראות  אפשר  התחליפים. 
בו את  ולהיפך בבית שיש  בו ספרים,  יש  ואינטרנט  סרטים 
להגיד  שיכול  חילוני  אין  מועילה,  הספרות  הטכנולוגיה... 
שבדורות שלפנינו היו פחות מהיום, אז החרדים נשארו עם 

אותה חוכמה".
פגיעה,  רואים  עניין תמוה. מצד אחד לא  "יש פה  קובי: 
אני בקשר עם הוצאות לאור, ויש תנועה גדולה של סופרים 
אין  אבל  מסוימת,  במידה  פגע  שזה  ברור  וישנים.  חדשים 

פגיעה אנושה. אני מקווה שימשך כך".
האם יש מקום היום לסופרים צעירים בשוק החרדי?

יאיר: "בהחלט. לכאורה נראה שזו שערורייה שכל צעיר 
וצעירה יכתבו ספר ויוציאו אותו, נראה שאין ביקוש לספרי 
מתח בפרט וספרות בכלל. אבל זה ממש לא נכון, השוק צריך 
שלאחרינו  בדור  אחרת  הבא,  לדור  ובודאי  העכשווי  לדור 
כבר לא יהיו ספרים וכישרונות. צריך לתת צ'אנס, וכל אחד 

שהקדוש  הכישרון  לפי  ויצליח  שינסה  שמסוגל 
ברוך הוא חנן אותו".

לו  שיש  מי  כל  "ברור.  חיים: 
הכישרון  עם  יחד  לחדש  מה 

– יצליח, וזו עובדה".
בהחלט  "אני  קובי: 

הנושא.  את  מעודד 
אליי  מתקשרים 

סופרים וסופרות 
ממש  ואני 
אותם.  מדרבן 
היא  תחרות 
ה  א י ר ב
 , ה ב ו ט ו
סופר  שכל 
את  ינסה 
אם  מזלו. 
אנחנו  לא 

ם  י ל ו ל ע
סופרים  לאבד 

יש  ענקיים. 
מוכשרים  סופרים 

לא  אחד  שאף 
ופחות  עליהם,  שמע 

שמעו  שכולם  מוכשרים 
שינסה.  שיכול  מי  עליהם. 

כתוב 'אפילו ספר תורה שבהיכל 
צריך מזל', אבל תמיד חשוב לנסות".

אפשר להצביע על מוקש שמפריע לסופרים 
לצמוח?

להיות  רוצים  השפיץ,  להיות  מחפשים  "שמיד  יאיר: 
הסופרים הטובים בעולם. 'איזהו חכם המכיר את מקומו' – 
סופר חדש צריך להתאזר בסבלנות, קצת ענווה. ולא לחשוב 
שאם רשם כמה משפטים מהממים ואשתו וחמותו אומרים 
נובל  'פרס  לו  מיד מגיע  אז  ראינו',  לא  עוד  דבר  לו ש'כזה 
לספרות'. צריך לכתוב עוד ועוד, צורת הכתיבה משתפרת עם 

הזמן, וזה הוא הכיוון למטרה".
ולא  הנייר  נקודות: הם מחויבים למלא את  "כמה  חיים: 
באמת בתוכן. הם לא יודעים לבקר את עצמם, כשאני מסיים 
'חידשתי  עצמי:  את  ושואל  שוב  וקורא  חוזר  אני  סיפור, 
למישהו משהו? אני מעניין? יש לי פה רעיון? יש הפתעה?' 
אני כאמור משתדל שבכל סיפור תהיה את התמורה לקורא. 
דבר שני, אני לעיתים רואה שסופרים לא יודעים לשווק ספר, 
ואין את תקציר העלילה מאחורה.  רואה ספר  אני  לדוגמא, 
לא  הוא  ריק,  רואה  שני,  לצד  הופך  הספר,  את  רואה  קורא 

יתחיל לקרוא ולבדוק... צריך שיווק טוב".
קובי: "קשה לי להגדיר, בכל אופן אני חושב שיש סופרים 
סגנון  זרימה,  חיות,  צבע,  חסר  הקורא.  את  מעניינים  שלא 
כתיבה שקשה לקוראים להמשיך אל הדף הבא. אבל גם זה 

לא שחור לבן".

לעצמם  סיפור  שכותבים  אנשים  שישנם  הסיבה  מה 
ויודעים מלכתחילה שהספר לא יראה אור?

הגרוע,  במקרה  עצמי  ביטחון  מחוסר  נובע  "זה  יאיר: 
כאלה  יש  בביישנות,  מדובר  טוב  היותר  במקרה 

שכבר מלכתחילה כותבים למגירה ויש כאלה 
יצא  וחשוב.  יפה  דבר  וזה  צניעות  עם 

יצאו  שלא  רבים  כתבים  לראות  לי 
לרחוב וחבל, כי אם היו יוצאים 

כמה  עוד  היום  לנו  היו   –
סופרים ממש מוכרים".

חיים: "לא מכיר כאלו, 
יש הם מלכתחילה  ואם 
את  למגירה.  כותבים 
הראשנים  הספרים 
מורה  בתור  שלי 
לתלמידים,  כתבתי 
עד שזה הגיע לכמות 
יצא  וכך  ספר  של 
מספרים  'ילדים 
ל  ע

עצמם 1'".
"גם  קובי: 
יצא,  שלא  ספר 
תרפיה,  עדיין  זה 
 , ת ו א ט ב ת ה
לחצים.  פריקת 
שכל  ונכון  וטוב 
זאת,  יעשה  אחד 
בעולם  גם  מוכר  זה 
יוצרת  כתיבה  הרפואה, 

ומרפאה".
בסדרי  מכר  רבי  #ספרים 
גורמים  בוודאי  כשלכם  גודל 
מספר  סטנדרטים  להעלות  לכם 
לספר מכל הבחינות. קיים שיקול מסוים 
לא  לעצמכם:  אומרים  שאתם  הספר  בהכנת 
הבא  שהספר  אמר  מי  כי   - גבוהה  לרמה  בכלל  ניכנס 

יהיה מוצלח?
השם   ברוך  שלי  הרף  ככה.  חשבתי  לא  "מעולם  יאיר: 
עולה ועולה ואני מציב לעצמי יעדים, וכל פעם נהנה לזכות 

להצליח".
חיים: "בחיים לא. הפוך – כשהוצאתי את הספר הראשון, 
להשפיע  כדי  ספר  כותבים  אנשים  ילך.  שהוא  חלמתי  לא 
ולא  המנהיג  להיות  צריך  סופר  למסחר.  ופחות  אנשים  על 

המונהג".
קובי: "הקדוש ברוך הוא חנן אותי בכישרון מסוים ואני 
לא חושב שיש סיפור שאני כותב יותר טוב או פחות טוב. 
אני כמו פועל בפס יצור סיני -  כותב ומה שיוצא יוצא. בעיני 
איכותי  יותר  וזה  זה  שסיפור  שירגיש  אחד  יהיה  הקורא, 
ייתפס אצלו כיותר טוב. אני  ויש אחד שדווקא סיפור אחר 

משתדל לעשות את הכי טוב שלי".
רגעי  הם  ומה  סיפור,  לכתוב  לשבת  שלכם  המניע  מה 

השראה שלכם?
מגיעים  הם   – בהזמנה  באים  לא  השראה  "רגעי  יאיר: 
בהפתעה ללא כל ידיעה קודם לכן, לפתע זה נופל על האדם. 
ממש כמו ניגון שמגיע למלחין לפתע. את הניגון הידוע 'פנה 
ביום  גולדמן  משה  ר'  הלחין  מכיר,  הציבור  שכל  לעלבון' 
בין  בית  שלום  לעשות  ניסה  הוא  כיפור  יום  בערב  כיפור. 

שני בני זוג ולא כל כך הצליח, הוא הגיע לכל נדרי כשהוא 
שבור על בית שעומד להתפרק, הדמעות של עלבון האישה 
הולידו את הניגון פנה לעלבון. אצל סופרים זה יותר מורכב, 
גם  רגשות,  גם  בולעים  סופגים,  הם 
נספג  הכל  קולות,  גם  מראות, 
מתפרץ  זה  ואז  בנפש, 
סיפור,  נרקם  לעלילה, 
וכך יוצא ספר חדש".

"המניע  חיים: 
הרצון  זה  אצלי 
אני  להשפיע. 
על  חושב 
רעיון או מסר 
רוצה  שאני 
 , ר י ב ע ה ל
מוציא  ואז 
דרך  זה  את 

סיפור".
קובי: "אני 
מהסופרים  לא 
להשראה,  שזכו 
שאני  מאוד  נדיר 
עצמי  את  מוצא 
היות  כאלו,  ברגעים 
אני  לעיתונים,  כותב  ואני 
עומד  ואני  ליין  דד  עם  כותב 
כי  מאוד  מפונק  אני  שני  מצד  בו, 
העולם,  מכל  סיפורים  עשרות  מקבל  אני 
ככה שאני לא מוצא את עצמי בבעיה, אני מדפדף בטיוטות 

וכותב".
והדבר תלוי בכם, הייתם משנים את התנהלות  במידה  

שוק הספרים באיזה נושא?
ספר  כי  הסופרים,  עם  מטיב  אינו  הספרים  "שוק  יאיר: 
שלפני כמה שנים עלה 80 ₪, היום נמכר 4 ב-100. הרווחים 
הסופר  והמפיצים.  המשווקים  המו"לים,  בין  מתחלקים 
יוצא מקופח מכל הסיפור הזה - תרתי משמע. מקובל לומר 
שמספר לא מחתנים ילדים, אפשר אולי לקנות מקרר. כתיבה 

זה לא בשביל להתעשר, אלא לסיפוק הפנימי".
שוק  דווקא  ציבוריות.  ספריות  עוד  פותח  "הייתי  חיים: 

הספרים הוא די בסדר".
קובי: "תראה, בעקבות ניסיוני, אני חושב שאחד הדברים 
הטובים שהסופר מרגיש בית אצל המו"ל, צריך שתהיה זיקה 
וקשר בין הסופר, המו"ל וההוצאה לאור. זה לא תמיד קורה, 
לסופר  להוסיף  יכול  לאור  הוצאה  של  ניסיון  כי  עצוב  וזה 

ולהיפך, והם לא נפגשים לעיתים קרובות".
התחברתם  הכי  אתם  אליו  הסיפור  או  הספר  הוא  מה 

ולמה?
יאיר: "בהחלט. 'קשר גורדי' – סיפור על בן שני של דור 
השואה, אבא שלו היה שר, והוא היה דוחה את הכישרון שלו 
כי זה הזכיר לו את עצמו והנאצים אילצו אותו לשיר ועבורו 
של  הסיפור  את  מספר  זה  מסוימת  במידה  כסיוט.  נותר  זה 
כולנו, למרות שישנם כאלה שהם לא באמת דור שני לניצולי 
אני  השואה.  סיפורי  אלינו  וחדרו  גדלנו  כולנו  אבל  שואה, 
מאוד התחברתי לדמות של הבן, כי כולנו אלה שבגילי, דור 
שני לניצולים. סיפורי הזוועה והמסכנות של הניצולים, ממש 

נספגו אצלנו. וזהו ספר העלילה הראשון שלי".
שנקרא  שלי  מפורסמים  מהפחות  ספר  לי  "יש  קובי: 
שנפגשו  שונים  גיבורים  בשמונה  עוסק  והוא  'האושפיזין' 
היבט  עם  הדמויות,  מתמזגות  ושם  לסוכה  מתחת  באקראי 
שלו  הטעות  את  להבין  מהם  אחד  לכל  שנתן  אחד,  מוסרי 
בחיים. זה ספר שלקח לי כוחות נפש וכוחות גוף, ואליו הכי 

התחברתי. יתכן ואוציא אותו במהדורה נוספת".

"הספרות 
החרדית פועלת 

מתוך אחריות. הספרות 
החילונית לועגת לספרות 

החרדית, הם אומרים להיפך, צריך 
לפרוץ את הגבולות אל מחוזות 
הזויים. עכשיו, זה נכון שישנם גם 

סופרים חרדים שפורצים את 
המוסכמות, אבל גם אצלם יש 

אחריות".
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כמעט שנה חלפה 
מפטירתו של הגאון רבי 
אריה פינקל זצ"ל, וכבר 
ניתן לומר כי לנעליו 
הגדולות נכנס ראש 
הישיבה החדש, הגאון רבי 
נועם אלון  קשר אישי 
עם הבחורים, התחשבות 
בצרכיהם ושיחות 'בגובה 
העיניים', ומאידך, כללים 
  חדשים והקפדות

מדוע נאסרו חתונות 
בחודש אלול? איך נוצרה 
'אווירת שבת'? ולמי מותר 
להחזיק מכשיר סלולרי? 

אבי רבינא ויהי נועם
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יום  יחול  אב,  ו'  דברים,  פרשת  קודש  בשבת 
פינקל  אריה  רבי  הגאון  של  הראשון  היארצייט 
אשר  עילית,  במודיעין  'מיר'  ישיבת  ראש  זצ"ל, 
הותיר אחריו חלל עמוק – הקברניט, דמות ההוד 
של הישיבה, כיהן בראשותה מאז פתיחתה בשנת 
כוחו.  ובשיא  עת  בטרם  לעולמו  הלך  תש"ס, 
היכלה של  פנימה אל  אנסה להביט  אלו  בשורות 
הישיבה הצעירה, אשר בעוד שנתיים ימלאו בסך 
הכול עשרים שנה מאז הרגע בו פרצה לתודעה - 

'מיר ברכפלד', או בעגה הישיבתית 'מירפלד'.
וארבע,  ארבעים  בן  אלון,  נועם  רבי  הגאון 
עומד כיום בראשות ישיבת 'מיר ברכפלד' - אחת 
קרוב  המונה  הנחשבות,  הליטאיות  הישיבות 
ל-600 בחורים. את התואר 'ראש הישיבה' הבכיר 
שמוענק  הישיבה"  "מראשי  מהתואר  )בשונה 
א.ר.(  מהצוות.  ניכר  לאחוז  הליטאיות  בישיבות 
קיבל הרב אלון לאחר פטירתו של ר' אריה פינקל 
ירש באופן בלעדי את הנהגת הישיבה.  זצ"ל, אז 
'בעל הבית' נוסף בישיבה, הוא הרב שמריהו יוסף 
פינקל. ר' שמרל הוא בנו של ראש ישיבות 'מיר' 
הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, אשר נשלח מטעם 
בא  כוחו  הקמתה.  מאז  הישיבה  את  לנהל  אביו 
לידי ביטוי בעיקר בהנהלה הפיננסית של הישיבה, 
צביון  ועל  הרישום  על  גם  רבות  הוא משפיע  אך 

הבחורים המתקבלים לישיבה. 
מעמדו של הרב אלון היה איתן עוד בחייו של 
ראש הישיבה רבי אריה זצ"ל, אך בשנה האחרונה 
התלמידים  בקרב  ויותר  יותר  אותו  ביסס  הוא 
בממלכה שירש. ההתמודדויות המורכבות בעיצוב 
מעמדה של 'מיר ברכפלד' היו נחלתם של הגרנ"צ 
שמריהו  הרב  הישיבה  ומנהל  אריה  רבי  פינקל, 
בתחילת  לעצמה  שיצרה  הישיבה  פינקל.  יוסף 
שנותיה תדמית של "בית מלון מפנק", התמודדה 
עם  התורה  לעולם  חברותיה  כמו  השנים  ברבות 
המשבר הכלכלי שלא פסח עליה, ובכללן גם על 
בארוחת  והכריות  הקורנפלקס  בירושלים.  'מיר' 
לתלמידים  שהוצעו  והעוגה  הקפה  לצד  הבוקר 
לאורך כל שעות היממה הלכו והתאדו, במקומם, 

נותרו הבחורים עם ארוחות בסיסיות. 
תלמיד הישיבה, צ. מספר ל'כל ישראל' כי 'שנות 
השובע' אמנם תמו, אך הישיבה לא מעלימה עין 
הישיבה  ובשבתות  "בחגים  הבחורים,  מצרכי 
דואגת לפנק את הבחורים בשפע של אוכל טוב, 
שאינו שגרתי בעולם הישיבות". לדבריו, "לאחר 
הישיבה  התמודדה  זצ"ל,  פינקל  הגרנ"צ  פטירת 
החול  בימות  הבשר  ביותר,  הקשה  המשבר  עם 
הוחלף לבשר הודו, ומותרות הקורנפלקס והעוגות 
הוסרו מהתפריט", אך עדיין, "הישיבה התייצבה 
יצא  בחור  בו  ייתכן מצב  לא  כך שכיום  כלכלית, 

רעב מחדר האוכל".
כלכלה  ניהול,  יכולות  מלבד  כאמור,  אך 
משובחת ו"רייטינג" חיובי לה זוכה מיר ברכפלד 
ברחוב החרדי, ראש הישיבה הגאון רבי נועם אלון 
מוכיח יכולת הנהגה גם מבחינה רוחנית וחינוכית, 

והנהגות,  שינויים  בשורת  ביטוי  לידי  שבא  דבר 
בפרט מאז פטירתו של ר' אריה. הרב אלון מתייחס 
לבחורים כאל בניו, ומודע למצבו האישי ולשמו 

הפרטי של כל בחור מתוך 600 התלמידים.
את  לחוש  ניתן  אלון,  הרב  של  הנהגתו  תחת 
רוזן,  יגאל  רבי  הגאון  של  תלמיד  היותו  השפעת 
)קודם לכן, בצעירותו,  'אור ישראל'  ראש ישיבת 
תלמידים  עם  משיחות  תיכונית(.  בישיבה  למד 
'אבהי',  ישיבה  ראש  של  תמונה  עולה  בישיבה 
הקשוח  הכובע  את  לובש  פעם  שלא  כזה  גם  אך 
והמחמיר. רמת המשטר במיר ברכפלד רופפת עד 
בלתי מורגשת, כל עוד אינה כוללת הפרה בוטה 
טכנולוגית  סכנה  לחילופין  או  הישיבה  כללי  של 

המאיימת על רוחניותו של הבחור.
לפרטי  מתערב  אריה,  לר'  בניגוד  אלון,  "הרב 
פרטים בנראות הישיבה", מספר שמואל ק. בוגר 
המק"קים  את  יש  אלון  הרב  "תחת  הישיבה. 
א.ר.(  קטנים'.  קטנים  ל'משגיחים  מקובל  )כינוי 
שמשגיחים מקרוב אחרי הבחורים, את ההכרעות 
הגורליות הם מפנים אליו". לדברי שמואל, "אין 
הפרטיים  בחייהם  הצוות  מצד  בוטה  התערבות 
ושל  אלון  הרב  של  נוכחותו  אבל  הבחורים,  של 
המשגיחים תחתיו בחיי הבחורים גבוהה מבעבר".
כדוגמא לדבר, מספר מ. שהתארס בבין הזמנים 
האחרון על התנהלותו של ר' נועם, "ישנם ארבעה 
בקומות  לבחורים,  כפנימיות  המשמשים  בניינים 
הגבוהות שוהים בני הקיבוץ המבוגרים, ובקומות 
שהם  כך  הצעירים,  השיעורים  בני  הנמוכות 
חשופים יותר לאנשי הצוות". פותח מ. בתיאורו. 
"אחת הסיבות לכך היא הוראתו של הגרנ"צ פינקל 
הנעשה  לכל  חשופים  יהיו  לא  שהצעירים  זצ"ל, 
בקיבוץ, ובמטרה לערבב בין השיעורים התואמים 
עם  בקומה אחת  יהיו  א'  כך שבני שיעור  לגילם, 

בני שיעור ב' וכך הלאה". 
תופעה  ישנה  האחרונות  בשנים  כי  מספר  מ. 
סיבוב  עושה  אלון  נועם  "ר'  וגוברת,  ההולכת 
שניים  מתלווים  ואליו  הבוקר  בשעות  בפנימיות 
לא  "לרוב  כי  מספרים  בישיבה  הצוות".  מאנשי 
נעדר  אשר  בחור  כלפי  מאשימה  אצבע  תופנה 
משחרית או מסדר א', מטרתו של ר' נועם ליצור 
בליינות  ולמנוע  לבחורים  הצוות  בין  הידברות 
איש  נכנס  לא  מעולם  הפנימייה.  בחדרי  והוללות 
נתפס  או  הלילה,  בשעות  הפנימייה  לחדרי  צוות 
 - הפנימייה  בחדרי  הבחורים  בארונות  מחטט 

בניגוד לנעשה בישיבות מקבילות".
בין  והקשר  עוד על הנעשה בפנימיות הישיבה 
ועד  תלמיד  מא.  שמענו  לתלמידים,  אלון  הרב 
שביעי בישיבה, המעוניין להישאר בעילום שמו. 
ויוצר  הבחורים  מול  בהידברות  דוגל  אלון  "הרב 
מולם יחסי אימון עד מקרים נדירים של יחס 'חברי' 
בינו לבחורים", מספר א. ומוסיף כי "הרב אלון לא 
נוהג להתנצח עם הבחורים, במקום זה הוא ייכנס 
עם הבחור 'הסורר' לחדרו ויסביר לו בנועם היכן 
טעה ומה יש לתקן במשך שעה ארוכה, עד לליבון 

הדברים".
באמתחתו גם סיפור מעניין שהתרחש בישיבה 
בזמן חורף האחרון ומלמד יותר מכל על יחסו של 
לערוך  נהוג  "בישיבה  הישיבה,  לכללי  נועם  ר' 
של  בחדרו  האירוסין  אחרי  לחתנים  'סנטוכה' 
הבחור בין השעות 2 ל-3 בצהריים. בשמחה, נהוג 
כאן  עד  הבחור".  עם  ולשמוח  מוזיקה  להשמיע 
הכול טוב. אלא, ש"באחד מימות החורף, יצא ר' 
נועם בהוראה מפתיעה: 'לסיים את הסנטוכה עד 
שתיים וחצי'. הסיבה: נזק ורעש לבחורים ושכנים 
לבקש  ניגשו  בישיבה  בחורים  לישון.  המנסים 
נועם  ר'  נוספת,  שעה  ברבע  המועד  את  להאריך 
ניאות לכך והכריע כי - עד רבע לשלוש יסיימו את 

הסנטוכה". 
למרות זאת, היו בחורים שהתקשו להתמודד עם 
ה'גזירה' החדשה. כמה ימים לאחר מכן החליט ר' 
נועם בצעד חריג לסלק ארבעה בחורים אשר סיימו 
את החגיגות אחרי הזמן. אמנם אלו הוחזרו לאחר 
בצעד  מדובר  כי  אומרים  בישיבה  אבל  יומיים, 
נועם בכל  ר'  לא שגרתי, המלמד על תפיסתו של 

הקשור להפרת כללי הישיבה. 
החזרתם  למרות  הסיפור,  סוף  לא  זה  אבל 
חמישי'  ב'ועד  הישיבה,  לכותלי  התלמידים  של 
החליטו "ללמד" את הנהלת הישיבה כי אתם לא 
מתעסקים, והחרימו את הסדרים בישיבה. הבחורים 
התפזרו בבתי כנסת סמוכים ללימוד, כאות מחאה 
על ההתנהלות הנוקשה של הישיבה. הדבר נמשך 
ר"מים  שלושה  נשלחו  השלישי,  וביום  יומיים, 
רבי  הגאון  זליבנסקי,  פנחס  רבי  הגאון   - בכירים 
אפרים רוב והגאון רבי אהרון וייס לדבר אל ליבם 

של הבחורים הפגועים. 
של  משלחת  "הגיעה  א.  מספר  לשם"  "מפה 
בחורים לחדרו של ראש הישיבה, משם הם יצאו 
לאחר שעתיים וחצי תמימות". בחור שהיה בחדר 
תוך  לנו  הבהיר  נועם  "ר'  ישראל':  ל'כל  חושף 
להיראות  צריכה  כיצד  משותף  ושיח  הידברות 
של  שנתם  הפרת  מבחינתו  חמורה  וכמה  ישיבה, 
התלמידים". מיותר לציין, כי בחורי הישיבה שבו 

כולם לסדר תקין לאחר המאורע החריג.
 באופן כללי, בהנהלת הישיבה יעדיפו להעלים 
עין מהפרטים הקטנים, ויעוררו עניין כאשר הדבר 
כי  מסבירים  הישיבה  במסדרונות  ל"רבים".  נוגע 
ואלו  גבוהה,  עצמית  משמעת  יש  'מיר'  לבחורי 
כך  גביו".  על  עומד  ל"גדול  כמעט  נצרכים  לא 
סלולר  במכשירי  השימוש  על  הרסן  הותר  למשל 
הישיבה.  מתלמידי  רבים  אצל  המצויים  כשרים, 
נתקלים  א'  שיעור  תלמידי  "רק  רשמי,  באופן 
באיסור על החזקת ניידים, עבורם הוקצו טלפונים 
קוויים בחדרי הפנימייה. ביתר השיעורים מעלימה 

הישיבה עין והוסרה ההשגחה כליל".
אסורה  נהיגה  רישיון  אחזקת  זאת,  לעומת 
הישיבה  הנהלת  תבצע  לתקופה  אחת  בישיבה, 
בחורים המחזיקים  לאתר  מנת  על  יסודית  בדיקה 
ברישיון. "ישנם בודדים הלומדים נהיגה בהיותם 
בישיבה, לרוב הם לא שורדים", טוענים הבחורים.

אם   - ספורט  במשחקי  בצפייה  כשמדובר  גם 
מדובר ב"תופעה", הישיבה תעשה הכול על מנת 
ישנם  ועד  בכל  התלמידים,  לפי  אך  אותה.  למגר 
יחידים המתעניינים בספורט ומפעם לפעם יוצאים 
מודיעין  לעיר  או  שילת  לצומת  הישיבה  משערי 

הסמוכה לספק את סקרנותם. 
כמו  ברכפלד,  במיר  קיים  לא  לבוש  על  פיקוח 
בנימין  לר'  כי  במרבית הישיבות. בוגרים טוענים 
מאוד  חרה  זצ"ל,  הישיבה  ראש  של  בנו  פינקל, 
בהם  הפנימייה,  בחדרי  המצויה  התופעה  על 
מסתובבים בחורים לבושים בגופיות קצרות. הוא 
הגרי"ש  מרן  ישראל  גדולי  בפני  הדבר  את  הביא 
ויבדלח"ט מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן,  אלישיב 
שהסבירו כי לא ניתן לאסור את הדבר, באומרם: 
"צריך לדעת את הרקע של הבחור ולמה הוא רוצה 

ללכת ככה".
רבים חשבו כי את מורשת ראש הישיבה זצ"ל 
אביו,  בחיי  בעבר,  הצדיק.  בנימין  ר'  בנו  ימשיך 
הוא אכן היה מוסר שיחות וועדים רבים בישיבה, 
לישיבה.  להגיע  ממעט  הוא  פטירתו  לאחר  אך 
דמות רוחנית ומשפיעה היא דמותו של המשגיח 
אחת  לישיבה  מגיע  אשר  סגל,  דן  רבי  הגה"צ 
לשבועיים למסור שיחת חיזוק, כאשר בעת שיחתו 
הישיבה  בבחורי  לפה  מפה  מלא  המדרש  בית 
דברי  לשמוע  הם  אף  שבאים  השכונה  ובתושבי 

מוסר וכיבושין.
ניתן  רבים,  בוגרים  עם  בשיחותיי  השיטין,  בין 
מספיק  נעשה  שלא  כך  על  ביקורת  לשמוע  היה 



משפצים
אנחנו

אתם

עד

מרויחים

סלונים | פינות אוכל | מזנונים | 
ספריות קודש | ארונות

70%
03-9216658 טל’   |  98 זבוטינקי  פ”ת:  סניף 
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו’ 9:00-14:00
23:00 עד  השבת  צאת  אחרי  שעה  חצי  מוצ”ש 

1500 מטר של תצוגה מרהיבה
בשיטת שלם וקח

לשבוע
בלבד

איכות
שירות
מחיר

רהיטי קיבוץ השלושה

סניף פ”ת: זבוטינקי 98 | טל’03-9216658
פתוח בימים: א-ה 9:30-21:00 יום ו’ 9:00-14:00 

מוצ”ש חצי שעה אחרי צאת השבת עד 23:00

חיסול תצוגה לרגל שיפוצים 
בסניף פתח-תקווה

100 חדרי שינה החל 
מ 3,690 שח

100 פינות אוכל
3,790 שח

100 סלונים פינתיים 
מ 3,990 שח

100 ספות מעצבים מ 
2,980 שח





משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא
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יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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דווקא מניעים כלכליים וסכסוך פנימי בין אבו מאזן לחמאס, הצדיקו את 
הצעד החריג של ישראל על צמצום דרמטי של אספקת החשמל לרצועה 
 'כל ישראל' שוחח עם אליאור לוי, הכתב לענייני ערבים של 'ידיעות' 
ועם ד"ר גרשון בסקין על מצבם של תושבי עזה, ההשלכות האפשריות 

על שלטון הטרור של חמאס והשתיקה הבינלאומית הלא אופיינית
חיים פרידלנדר 

רצועה
באפלה
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תחנות  ברחובות,  זורם  ביוב 
מושבתות  המים  התפלת 
החולים  בבתי  ומחלקות 
והבשורה  לפעול,  הפסיקו 
שעות  גם  בקרוב   - האחרונה 
יצטמצמו.  המועטות  החשמל 
נידחת  ארץ  באיזו  מדובר  לא 
כאן,  ממש  אלא  באפריקה, 
הבאים  ברוכים  לגדר.  מעבר 

לרצועת עזה, המקום בו הייאוש לא נעשה נוח. 
ביום ראשון השבוע קיבל הקבינט המדיני-ביטחוני החלטה 
החלטת  בעקבות  עזה,  לרצועת  החשמל  אספקת  צמצום  על 
לרצועה.  החשמל  מימון  את  להפסיק  הפלסטינית  הרשות 
פעולה  לשתף  הקבינט  החלטת  כי  להזהיר,  מיהרו  בחמאס 
יובילו לפיצוץ.  עם צעדיו של אבו מאזן נגד שלטון החמאס 
הקודמים  הלחימה  סבבי  פרצו  בהם  בתאריכים  התבוננות 
כי אנחנו לפני קיץ חם  ברצועה, חודשי הקיץ, מעלים חשש 

במיוחד, ולא רק במובן המטאפורי. 
מוחמד ת'אבת, ראש רשות החשמל ברצועת עזה, האשים 
היום  ״כבר  לדבריו,  חיים״.  ״מסכן  שהנו  בצעד  מדובר  כי 
חשמל,  של  שעות   4 או   3 בקושי  מקבלים  הרצועה  תושבי 
ואחרי שהניתוק מישראל יכנס לתוקף המצב יהיה קשה הרבה 
לעזה,  החשמל  ניתוק  על  המצרים  הודעת  לפני  עוד  יותר. 
האספקה ממצרים הייתה מועטה בגלל תקלות חוזרות ונשנות 
באופן  עובדת  בעזה  הכוח  תחנת  וגם  הישנים  המתח  בקווי 
חלקי ואינה מסוגלת לספק את צריכת החשמל לרצועה. קווי 
לרצועה  היחיד  הסדיר  האנרגיה  מקור  הם  מישראל  החשמל 
לסכנת  מקביל  הזה  המצב  מישראל  שמוזרם  החשמל  וללא 
הקבינט  החלטת  לאחר  יממה  הספיק,  לא  זה  אם  חיים". 
הישראלי, הודיעה מצרים כי גם היא מפסיקה את קווי החשמל 

שמספקים אנרגיה ממצרים לרצועה. 
וכרגיל בישראל, החלטת הקבינט גררה עוד ויכוח בין אנשי 
הימין לשמאל. חבר הכנסת עמיר פרץ, שמתמודד בימים אלה 
הטוויטר  בחשבון  התפייט  העבודה,  מפלגת  יו"ר  תפקיד  על 
שלו: "חשמל ומים כמו אוויר לנשימה - אין למנוע מאיש". 
עזה  תושבי  מיליון  לשני  חשמל  לספק  "יש  כי  הוסיף  הוא 
ולבוא חשבון עם חמאס בעניין הכלכלי בלי למנוע אוויר, מים 
וחשמל". גם יו"ר מרץ, חברת הכנסת זהבה גלאון, תקפה את 

מסוכן  לעזה  "צמצום אספקת החשמל  כי  והגיבה  ההחלטה, 
לאזרחי עזה ומסוכן לילדי עוטף עזה. השחיקה ההומניטרית 
שאפשר  נוסף,  מיותר  הסלמה  לסבב  אותנו  מקרבת  ברצועה 

וצריך למנוע". 
כי  ואמר  הטענות,  את  הדף  הממשלה  ראש  לעומתם, 
הפלסטינית  הרשות  בין  לוויכוח  נושא  הוא  בעזה  "החשמל 
החשמל,  את  תממן  שהרשות  דורש  חמאס  חמאס:  לבין 
פלסטיני  לוויכוח  נושא  זה  מסרבת.  הפלסטינית  והרשות 
פנימי, ואני מבקש להבהיר שלישראל אין שום עניין בהסלמה 

וכל פרשנות אחרת היא שגויה".

"ישראל לא אשמה"
לרצועה  החשמל  צמצום  על  החליטה  שישראל  לא  "זה 
לענייני  הכתב  לוי,  אליאור  ישראל'  ל'כל  מסביר  כך",  סתם 
'ידיעות אחרונות'. "עד היום הרשות הפלסטינית  ערבים של 
באמצעות  לרצועה  שמסופק  החשמל  על  שילמה  ברמאללה 
קיזוז כספי המסים, כעת הרשות הודיעה שהיא מפסיקה לשלם 

וממילא התוצאה היא שישראל מפסיקה לספק חשמל". 
בכדי להבין את התמונה המלאה, משרטט לוי את הדרכים 
הרצועה  תושבי  עזה.  לרצועת  החשמל  מגיע  בהן  השונות 
הוא  אחד  מקור  שונים.  מקורות  משלושה  חשמל  מקבלים 
עד  שסופק  סולר,  באמצעות  שמופעלת  מקומית  כוח  תחנת 
היום על ידי חברות ישראליות. מקור שני הוא עשרה קווי מתח 
וואט.  מגה   125 ומספקים  לרצועה  מישראל  שעוברים  גבוה 
המקור השלישי הוא שלושה קווי מתח גבוה שמגיעים מרפיח 

המצרית לדרום הרצועה ומספקים כ-6% מהחשמל הנדרש.  
יכולת  בעלת  והיא  ב-2002  הוקמה  העזתית  הכוח  תחנת 
לא  התחנה  בפועל  וואט.  מגה  כ-140  של  מקסימלית  ייצור 
בשל  תחילה  המקסימלית.  החשמל  כמות  את  מעולם  ייצרה 
מגבלות ברשת הממסר ובהמשך בשל הפצצות ישראליות על 
התחנה, כשהפעם האחרונה הייתה ב'צוק איתן', אז הפציצה 
ישראל את מכלי הדלק של התחנה. "כוח הייצור של חברת 
לא  עדיין  התחנה  ולמעשה  איתן',  'צוק  מאז  הוגבל  החשמל 
שוקמה לחלוטין", אומר ד"ר גרשון בסקין, מי שעמד מאחורי 

הקלעים של העסקה להחזרתו של גלעד שליט. 
תחנת הכוח העזתית פועלת על סולר, שהגיע לאחרונה 

ב
בתי החולים לדוגמה, 

חדרי ניתוח, חדרי 
לידה, מכונות הנשמה, 
אינקובטורים לפגים 
ועוד, כולם מופעלים 

באמצעות חשמל. 
כיום, בשל הפסקות 

החשמל בתי החולים 
פועלים באמצעות 

גנרטורים, אבל מלאי 
הדלקים שלהם הולך 

ומצטמצם

"
מיכלי הדלק העזתים
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באמצעות  מישראל, 
לה  אלון',  'דור  חברת 
הדלק  הרשות.  שילמה 
בשל  יקר,  הישראלי 
את  שמייקר  הבלו  מס 
מחיר הדלקים פי שניים. 
מהחמאס  דרשו  ברשות 
המס,  את  לפחות  לשלם 
לא  "זה  סירבו.  בחמאס  אבל 
על  משלמים  לא  הרצועה  שתושבי 
גובה כל  לוי. "חברת החשמל העזתית  החשמל", אומר 
חודש מתושבי הרצועה סכום של כ-20 מיליון שקלים. 
למרות שמדובר בסכום נמוך משמעותית מהסכום אותו 
על  אלון'  ול'דור  החשמל  על  לישראל  הרשות  משלמת 
בחמאס  אבל  בכך,  להסתפק  הסכימו  ברשות  הדלקים, 
מעדיפים לשמור את הכסף קרוב לחזה ולממן באמצעותו 

הוצאות אחרות, כהוצאות ביטחון".
"למעשה, לא מדובר בריב חדש בין אבו מאזן לחמאס. 
הדלקים,  על  הבלו  מס  את  לפחות  דרשה  תמיד  הרשות 
החמאס היה מסרב וקטאר, הדוד העשיר מהמפרץ, הייתה 
מתערבת ולוקחת אחריות על התשלום. מה שחדש הפעם 

זה הסירוב של הרשות לשלם על החשמל הישראלי". 
היזומות  החשמל  להפסקות  התרגלו  הרצועה  תושבי 
גנרטורים  רכשו  ורבים  המצומצמת,  החשמל  ולאספקת 
אפקטיבי  היה  הדבר  הצורך.  במקרה  חשמל  שיספקו 
עד לעלייתו של א-סיסי לשלטון במצרים, שכן הדלקים 
שחיברו  המנהרות  רשת  באמצעות  לרצועה  הועברו 
שבניגוד  אלא  המצרית.  לשכנתה  העזתית  רפיח  בין 
לקודמו, מוחמד מורסי איש האחים המוסלמים שהתעלם 
מהמנהרות, א-סיסי החל לנקוט ביד קשה נגדן וכ-95% 
שנותרה  היחידה  הברירה  בתקופתו.  נסגרו  מהמנהרות 
בידי העזתים הוא הדלק הישראלי, שאומנם איכותי יותר 

מהדלק המצרי, אבל מחירו יקר פי שניים. 

אסון הומניטרי 
אומר  קיומי",  צורך  אלא  נוחות,  רק  לא  זה  "חשמל 
חדרי  ניתוח,  חדרי  לדוגמה,  החולים  "בתי  בסקין. 
לידה, מכונות הנשמה, אינקובטורים לפגים ועוד, כולם 
מופעלים באמצעות חשמל. כיום, בשל הפסקות החשמל 
מלאי  אבל  גנרטורים,  באמצעות  פועלים  החולים  בתי 
הדלקים שלהם הולך ומצטמצם. בנוסף, בכדי לספק מים 
לבתים יש צורך במשאבות חשמליות. כיום חברת המים 
העזתית לא מצליחה לספק מים לרבים מתושבי הרצועה 
את  כשמוסיפים  ממכליות.  מים  לרכוש  נאלצים  והם 
לשתייה  ראויים  לא  ברצועה  מהמים  שכ-90%  העובדה 
ושמערכת הביוב ברצועה קרסה, מבינים שמדובר באסון 
שתוביל  מהסלמה  החשש  מלבד  לדבריו,  הומניטרי". 
יתפתחו  בעזה  כי  חשש  קיים  ברצועה,  נוסף  למבצע 
מחלות מדברות כחולירע ודיזנטריה, ומחלות כידוע לא 

נעצרות בגדר הגבול.
מבינים  הרצועה,  שטח  את  זה  לכל  כשמוסיפים 
שהחשש מאסון הומניטרי יש לו על מה להתבסס. רצועת 
ל-13   5 בין  ברוחב משתנה  רצועה  היא,  כן  כשמה  עזה 
על  הכול  בסך  קילומטר.  כ-40  של  ובאורך  קילומטרים 
פני שטח של כ-360 קמ"ר חיים שני מיליון פלסטינים. 
בהתחשב  אבל  בעולם,  צפוף  הכי  המקום  לא  אומנם 
במצב התשתיות, מקום נורא לחיות בו, וזה מבלי לדבר 
של  חייהם  את  גם  שגובים  ברצועה,  הלחימה  סבבי  על 

אזרחים תמימים.
אליה,  לברוח  תעסוקה  או  עבודה  הייתה  אם  מילא 
אבל אחוז האבטלה ברצועה בקרב צעירים מתחת לגיל 
שכ-50%  הנתון  את  כשמוסיפים  לכ-65%,  נוסק   30
מתושבי הרצועה הם מתחת לגיל 18, עולה תמונת מצב 
קטסטרופלית. "גם אם צעיר מסיים תואר באוניברסיטה, 
לא מובטחת לו שום עבודה. אם הוא ימצא עבודה בתור 

טייח הוא צריך להרגיש בר מזל", אומר לוי. 
בוגרי  אלף  כמאה  ברצועה  יש  בסקין,  של  לדבריו 

אוניברסיטאות ומכללות ללא כל עתיד מקצועי בתחומם. 
מודיעים  הרצועה  שצעירי  שלמרות  הוא,  המעניין 
מהם  רבים  תעסוקה,  להם  יבטיח  לא  שהתואר  לעובדה 
ממשיכים ללכת בכל שנה לאוניברסיטה. את הסיבה לכך 
תולה לוי בתקווה שלהם שהמצב ישתנה ביום מן הימים.  
"הם אומרים לעצמם – כשהמצב ישתנה יהיה לי לפחות 
תואר ביד. מה גם שאין להם ברירה אחרת, הם לא רוצים 

לשבת כל היום בבית הקפה ולעשן נרגילה". 
אם  שגם  העזתים,  הצעירים  מבחינת  שמייאש  "מה 
רוצים להגר הם לא יכולים לצאת, לא לחינם הם קוראים 
לוי. יש שתי אופציות  לזה הכלא הגדול בעולם", אומר 
דרך  לצאת  או  יציאה  אשרת  מישראל  לבקש  לצאת, 
רלוונטיות.  לא  האופציות  "שתי  למצרים.  רפיח  מעבר 
מעבר רפיח סגור כמעט כל השנה, אם הוא פתוח חודש 
פתוח,  כשהוא  גם  יחסית.  סביר  עוד  המצב  בשנה  אחד 
כמות האנשים שמבקשת לצאת מהרצועה כל כך גדולה, 
לשחד  צריך  להחריד,  יקרה  שוחד  תעשיית  שהתפתחה 
גם את הפקידים המצרים וגם את פקידי החמאס. אשרת 
דורשת  ישראל  שכן  רלוונטית,  לא  גם  לישראל  יציאה 
התחייבות שלא לחזור לרצועה לתקופה ארוכה. הצעירים 
מהמשפחה  להתנתק  רוצים  ולא  מעוניינים  לא  העזתיים 

והחברים לפרק זמן ארוך".
מיעוטם של הצעירים בורח דרך המנהרות לסיני ומשם 
מרובת  חתחתים  בדרך  מדובר  אבל  לאירופה,  הים  דרך 
בין  מלחמה  מתחוללת  שבסיני  לזכור  "צריך  סכנות. 
לאירופה  ושהמעבר  הטרור,  לארגוני  המצרים  הכוחות 
מודעים  בחמאס  בסקין.  אומר  מסוכן",  הוא  הים  דרך 
את  שמעמיד  ייאוש  הצעירים.  בקרב  הפושה  לייאוש 
השלטון בסכנה, שכן צעיר חסר תקווה לא יהסס להיאבק 
מה  לו  ואין  מאחר  חייו,  איבוד  במחיר  גם  בשלטון, 
סרטון  ופרסם  החמאס  הגדיל  שנה  כחצי  לפני  להפסיד. 
עם  בו,  לחיות  נהדר  כמקום  עזה  רצועת  את  המשווק 
פארקים  ומטופחות,  חדשות  ושכונות  מרשימים  מבנים 
שמש  שטופי  ים  חופי  כיכרות,  אגמים,  ידיים,  רחבי 
שמחזיקים  ברצועה  שונים  במקומות  מחויכים  ואנשים 

אליאור לוי ד"ר גרשון בסקין

רצועה
באפלה



35     כ"ב בסיון תשע"ז 16/6/17

שלט עם הכיתוב "תודה חמאס".
הסיבה הרשמית לפרסום הסרטון היו הבחירות שנערכו 
את  לשווק  רצו  בחמאס  כאשר  תקופה,  באותה  בגדה 
היכולות של הארגון. אלא שמדובר בסרטון חריג ביותר, 
את  הישראלי,  המצור  את  הציג  לא  הארגון  לראשונה  בו 

הבתים ההרוסים והשכונות הנטושות.  
לא  מובטל,  להיות  היא  העזתי  הצעיר  של  כשהברירה 
פלא שרבים מהם מתגייסים לזרוע הצבאית של החמאס. 
הם  ישראל,  זאת משנאת  עושים  כולם  לא  להבין,  "צריך 
מתוגמלת  הצבאית  בזרוע  ועבודה  תעסוקה  רוצים  פשוט 
במשכורת נאה, במונחים של המשכורות ברצועה", מסביר 
יחסית  גבוה  לוי. חופר מנהרות בחמאס, מקבל משכורת 
"ליחידה  שייך  שהוא  העובדה  מעצם  גאווה  ותחושת 

עלית". 
יש פחות  יותר תעסוקה,  "ישראל הפנימה שככל שיש 
בשנה  כך,  עזתי.  פנים  ייצור  לעודד  החלה  והיא  בעיות 
האחרונה נחנך ברצועת עזה מפעל קוקה קולה של זכיין 
חיובית,  אווירה  יוצר  כזה  מפעל  מרמאללה.  פלסטיני 
מפעלים  יש  בנוסף,  ועקיפים.  ישירים  מועסקים  מבחינת 
רהיטים, טקסטיל וחקלאים רבים, שחלקם אף עומד בקשר 

עם חקלאים ישראלים. אבל מדובר בטיפה בים".   
אלא שאם בישראל רוצים למנוע מהצעיר העזתי לבחור 
בדרך הטרור, יתכן ועליה לשחרר את המצור על הייצוא 
 12 חלקי   1 סיפקה  הרצועה  להתנתקות,  "עד  מהרצועה. 
סיפקו  רהיטים  מפעלי  בישראל,  החקלאית  מהתצרוכת 
מיליוני  ייצרו  טקסטיל  מפעלי  הישראלי,  לשוק  מוצרים 
פועלים  ואלפי  הישראלים  למפעלים  טקסטיל  חתיכות 
שלהם  המשכורת  את  והזרימו  בישראל  עבדו  עזתיים 
כיום  לקנות  מה  שאין  לא  "זה  בסקין.  אומר  לרצועה", 
אנשים  לקנות,  מה  עם  שאין  הבעיה  הרבה,  יש  ברצועה, 
לא מייצרים ואין להם כסף. לשם השוואה, על כל 2,500 
יוצאת  לרצועה,  מישראל  שנכנסות  סחורה  של  משאיות 

משאית אחת של סחורה מהרצועה". 
חשמל  תספק  שישראל  היתכנות  יש  אם  לשאלה 
עם  שתתרקם  שבויים  חילופי  עסקת  סביב  לרצועה, 

דורש  "החמאס  לדבריו,  בסקין בשלילה.  החמאס, משיב 
 40 את  תשחרר  שישראל   ומתן  למשא  מקדים  כתנאי 
משוחררי עסקת שליט שהיא מחזיקה בידיה. כעשרה מהם 
ופונקציונרים  פקידים  היו  השאר  אבל  לטרור,  חזרו  אכן 
של החמאס ביהודה ושומרון, וזו העילה שישראל עצרה 
בעסקת  בהם  להשתמש  היא  המטרה  כשלמעשה  אותם, 
כתנאי  אותם  לשחרר  מסרבים  בישראל  שבויים.  חילופי 

מקדים, אלא אך ורק כחלק מהעסקה".
מה אבו מאזן מקווה להשיג מצמצום אספקת החשמל?
לו  לתת  צריכים  שהם  יבינו  שבחמאס  היא  "המטרה 
אחד,  ביום  התחיל  לא  "זה  לוי.  משיב  ברצועה",  אחיזה 
בתקופה האחרונה אבו מאזן כורת אט אט עוד ענף ועוד 
החמאס  לפקידי  המשכורות  העברת  את  עצר  הוא  ענף. 
חולים  של  אשפוזים  על  לשלם  הפסיק  הוא  ברצועה, 
מס  את  הפסיק לשלם  בישראל,  החולים  בבתי  מהרצועה 

הבלו על הדלקים וכעת על החשמל". 
כי בחמאס  רצונו של אבו מאזן, בסקין מעריך  למרות 
יסכימו לתת במודע לאבו מאזן שליטה. המצב יכול ללכת 
להידרדר לכדי מרי אזרחי או להסלמה צבאית מול ישראל. 
"החמאס לא רוצה במלחמה מול ישראל, אבל רק הסלמה 
מולה תוביל לאיחוד תושבי הרצועה סביב השלטון". על 
אף שיתכן שהחמאס יבחר באופציה של הסלמה, לוי מציין 
כי הפעם הדבר עלול לא להשתלם לו כלל. "שר הביטחון 
יהיה  ברצועה  ישראל  של  הבא  הסבב  כי  מצהיר  ליברמן 
האחרון. אמת, הוא גם הצהיר שתוך 48 שעות הוא יחסל 
את הנייה, אבל חשוב לשים לב להצהרות חוזרות ונשנות". 
טוען שעל  בסקין  אופציית ההסלמה,  את  למנוע  בכדי 
במדינות  הערבי  האביב  כעין  אזרחי,  מרי  לעורר  ישראל 
תעסוקה,  נוחים,  חיים  רוצים  התושבים  לדבריו,  ערב. 
להם  למכור  תקווה,  להם  לתת  צריך  מגורים,  אוכל  כסף, 
חלומות. "יש אנשים ברצועה שמסוגלים להיכנס במקום 
באנשים  מדובר  הפרטי.  מהסקטור  בעיקר  החמאס, 
לפשר  שמנסים  אנשים  כלכלית,  בצורה  הכול  שרואים 
מאורגנים  די  יחסית  והם  לחמאס  הרשות  בין  הזמן  כל 

באיגודים כלכליים שונים".

החשמל  אספקת  הפסקת  על  החליטה  ישראל  אומנם 
בעת  דווקא  כיצד  להבין  קשה  אבל  כלכליים,  ממניעים 
לזרום  המשיך  החשמל  ברצועה  הגדולים  המבצעים 
ישראל  של  הראיה  כך  כדי  עד  האם  מישראל.  לרצועה 
גם  שבאויבנו,  לגרועים  חשמל  למכור  מוכנה  והיא  צרה 
כשזה פוגע בה? התשובה היא לא. בשביל לקבל החלטה 
כפי  זאת,  שתאפשר  מדינית  בסיטואציה  צורך  יש  שכזו 
שנוצרה כעת. בבית הלבן יושב נשיא נוח לישראל וקטאר, 
הערבי,  בעולם  בבידוד  נמצאת  חמאס,  של  המממנת 
כשסעודיה ומצרים משתפות פעולה למען הבידוד. תושבי 
רצועת עזה מעולם לא היו בודדים כל כך, מה שמאפשר 

לישראל להוריד את השלטר. 
בניגוד למקרים אחרים, מדינות העולם די שתקו לנוכח 
כטורקיה,  קולנית  מדינה  גם  הישראלי,  הקבינט  החלטת 
לשעת  נכון  הגיבה,  לא  בחמאס,  תדיר  כמעט  שתומכת 
נראה שברחבי העולם  כתיבת שורות אלו, על ההחלטה. 
מבינים שביזנס מעל הכול. מבחינת תושבי הרצועה האשם 
העיקרי כעת הוא אבו מאזן, אך נראית התמרמרות הולכת 
שהחלה  בהתמרמרות  מדובר  לא  השלטון.  כלפי  וגוברת 
כעת, שכן למרות ההחלטה הישראלית - תושבי הרצועה 
על  רועדת  הישראלית  האצבע  במחסור,  עדיין  חשים  לא 

השלטר. 
מדובר בהתקוממות שהחלה עם צמצום אספקת החשמל 
ההתקוממות  ברצועה.  בדלקים  מחסור  בעקבות  בחורף, 
זכתה לכינוי מחאת החשמל ושלטונות החמאס עודדו את 
התושבים לצאת לרחובות וויסתו את ההפגנות כנגד אבו 
הדלק.  על  לשלם  שהפסיקה  הפלסטינית,  והרשות  מאזן 
למרות ניסיונות החמאס, לא כולם קנו את הלוקשים והיו 
אף הפגנות שהופנו נגד השלטון החמאסי, שהגיב לכך ביד 

קשה. 
בהמוניהם  מצטרפים  הרצועה  תושבי  את  נראה  האם 
להפגנות נגד השלטון? הן בסקין והן לוי מסרבים להמר 

על כך, אבל הם לא שוללים אופציה שכזו.

מה שמייאש מבחינת 
הצעירים העזתים, 
שגם אם רוצים 
להגר הם לא יכולים 
לצאת, לא לחינם הם 
קוראים לזה הכלא 
הגדול בעולם, יש 
שתי אופציות לצאת, 
לבקש מישראל 
אשרת יציאה או 
לצאת דרך מעבר 
רפיח למצרים. 
"שתי האופציות לא 
רלוונטיות.

"
ילדים עובדים בשוק המקומי של עזה
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שבוע הספר אינו משמעותי 
ברמה הערכית עבור הרב ברוך 
פרץ, מאחר וזהו פסטיבל שאין 
ספרים  נס  על  מעלים  בו  בשבוע  אך  החרדי,  בציבור  מקורו 
משמעותיים, בוחר הוא לציין את תרומתו בנושא, והיא אינה 
גרי  עבור  כרב  פרץ, המשמש  הרב  המעטה.  בלשון  פעוטה, 
בחיקו  נושא  צדק,  גר  בעצמו  והיה  התפוצות,  בישיבת  צדק 
ועלה  התגייר  בקולומביה,  נולד  הוא  מרתק.  חיים  סיפור 
לישראל וכעת הוא חוזר למקום מגוריו מתוך מטרה אחת - 

לקרב כמה שיותר קולומביאנים ליהדות. 
אחורה  שנים  מאות  לחזור  יש  מטרותיו,  את  להבין  בכדי 
בזמן. בקולומביה קיימת מסורת עתיקה של יהודים. היהודים 
ורובם  ה-17  המאה  בראשית  לקולומביה  הגיעו  הראשונים 
היו "מראנוס", כלומר מאנוסי יהודי ספרד. אלו שניסו לשמר 
את יהדותם נרדפו על ידי האינקוויזיציה ובשנת 1638 הועלה 
 .Cartagena קרטחנה  החוף  בעיר  המוקד  על  מהם  אחד 
בשלהי המאה ה-18 ובראשית המאה ה-19 הגיע לקולומביה 
מספר לא גדול של יהודים, אשר התיישבו בעיקר בערי החוף. 

רובם התבוללו עד מהרה בחברה הקתולית.
הקהילות היהודיות הקיימות במקום כיום, מקורן ביהודים 
מלחמת  ובערב  הראשונה  העולם  מלחמת  אחרי  שהגיעו 
העולם השנייה. כיום חיים בקולומביה כ-4,000 יהודים אשר 
קאלי   ,Bogota בוגוטה  הגדולות:  בערים  בעיקר  מרוכזים 
Cali, מדאין Medellin ובארנקיה Barranquilla. משבר 
כלכלי יחד עם חשש בטחוני הביאו לעזיבה של יהודים בסוף 
האחרונות  בשנים  ולפנמה.  לארה"ב  בעיקר  ה-90,  שנות 
מצבם השתפר ואף מורגשת חזרה מתונה של תושבים מקרב 

"

אנוסי קולומביה
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אנוסי קולומביה
'שבוע הספר' בוחר הרב ברוך  ציון  על רקע 
אל  זרקור  לכוון  קולומביאני,  צדק  גר  פרץ, 
לתושבי  יהדות  ספרי  תרגום   - חייו  מפעל 
אמריקה הלטינית  בראיון ל'כל ישראל' הוא 
מספר את סיפור חייו המרתק )"לא ידעתי מה 
זה יהודי, אך הסקרנות בערה בי"( וחושף את 
בקולומביה"(  ענקית  יהודית  )"ספריה  חזונו 
האינדיאנים  לקהילות  נדירה  הצצה  וגם:   
במדינות אמריקה הלטינית, הסובלות מהיעדר 
בשירותי  להשתמש  ונאלצות  לגיטימציה 

הקונסרבטיבים 

יעקב אמסלם

הקהילה היהודית. בבוגוטה, עיר הבירה, פועל בית חב"ד לצד 
שלוש קהילות קטנות.

הלטינית,  באמריקה  נוספות  מדינות  כמו  קולומביה, 
ספרד  בגירוש  למקום  שברחו  לאנוסים  בצאצאים  משופעת 
בלתי  כמעט  במדינה,  היהודים  של  שנוכחותם  ולמרות 
הגדולים  הם  אלו,  ממדינות  הגרים  שאחוזי  הרי  מורגשת, 

ביותר מכל מדינות העולם. 
"יש כאן כמיהה ליהדות", אומר הרב פרץ, "זה מה שגרם 
לי להוציא ספרי יהדות בשפת המקום. בכדי שתהיה לתושבים 

אפשרות ללמוד על היהדות כפי שרבים מהם חפצים". וכמו 
שהבנתם, זה פרויקט הספר של הרב פרץ, אך בל נקדים את 

המאוחר.

ילד קטן ומבולבל
לחם  בית  בעיר  גוטיירז  כחורחה  נולד  פרץ  ברוך  הרב 
בקולומביה. כשהיה בגיל צעיר עברה משפחתו לבוגוטה, עיר 
הבית  את  עזב  שלי  אבא  צעיר  "בגיל  קולומביה.  של  הבירה 

למקום לא ידוע, ואמא שלי נאלצה לגדל אותי לבד עם אחיי 
פרץ  הרב  זוכר  ילדותו  שנות  את  כך,  מספר.  הוא  ואחיותי", 
בעיקר מבית סבו וסבתו שאירחו אותם במשך מספר שנים, עד 

אשר התאפשר לאמו לגדל את ילדיה לבדה. 
ראה  לא  השנים  במהלך  נוצרים,  לכאורה  היותם  למרות 
חורחה כל סימן להיותם דתיים. "לא היו סממנים דתיים בבית, 
לא היינו הולכים לכנסייה. למעשה לא היינו נוצרים ובטח לא 
זאת,  ניטרלי". עם  קתולים", הוא אומר. "החינוך היה מאוד 
כבר מגיל קטן הוא שם לב כי בבית מונהגים כל מיני מנהגים 
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)))

שבעיניו היו מוזרים. "פעם בשנה לא היינו עושים כלום. 
ואפילו  לא משחקים  עובדים,  לא  צופים בטלוויזיה,  לא 
יתברר  הזה  היום  אלקטרוניקה".  במכשירי  נוגעים  לא 
לחורחה מאוחר יותר כיום הכיפורים, אך אז הוא לא ידע 

זאת.
שנות ילדותו חלפו ביעף. "לא היו לי חיים קלים, אבל 
זה היה הסטנדרט במדינת קולומביה", הוא אומר. בגיל 
את  מצא  האב  כי  נודע  למשפחה  בחייו.  מפנה  חל   10
מותו, והם נערכו ללוויה למרות שהאב לא שמר אתם על 
קשר בשנותיו האחרונות. "למרות מה שעברנו, התכוננו 
ללוויה", הוא אומר. בהגיעו להלוויה, הבחין חורחה שוב 
במנהגים מוזרים אותם לא הכיר מביתו וממקום מגוריו. 
דופן  יוצא  מאוד  שהיה  מוזר  טקס  שהיה  לב  "שמתי 

מהלוויות אחרות שראיתי בקולומביה", הוא מסביר. 
התוודע  ושם  לביתו,  חורחה  חזר  ההלוויה,  לאחר 
זה  מה  כמובן  ידעתי  "לא  'שבעה'.  למושג  לראשונה 
יהודי, או מה הם מנהגי אבלות. עשיתי מה שאמרו לי". 
לפשר  את אמו  הוא שאל  לא הרפה,  חורחה  זאת,  ובכל 
אמרה  רק  "אמא שלי  ונדהם לשמע תשובתה.  המנהגים 
לי שאלו 'דברים של היהודים', בלי לפרט במה מדובר", 
חורחה  נתקל  עוד,  לדעת  ביקש  כאשר  פרץ.  הרב  אומר 
במחסום כבד יותר מצד אמו שסירבה לספק לו כל פרט 

מידע. 
"אמא שלי לא ראתה את זה בעין יפה שאני מברר על 
היהדות", הוא אומר. "מפני שהיא הייתה גויה. אבי היה 
היהדות".  מבחינת  משמעות  לזה  הייתה  לא  אך  יהודי, 
בהמשך השנים גם סבו וסבתו נפטרו וכל סיכוי שהיה לו 
לברר את הנושא לעומק, ירד לטמיון. "עד גיל 13 קצת 
שכחתי מהעניין וחזרתי לעיסוקים שלי, אבל אז שוב צצו 

השאלות".
ואכן, בגיל 13, גיל בו יהודים חוגגים את הבר מצווה, 
השאלות  על  הלימודים  לספסל  חבר  עם  חורחה  שוחח 
אפשרות  ישנה  כי  לו  סיפר  וזה  מנוחתו,  את  הטורדות 
שלא  "כמובן  גיור.  תהליך  ידי  על  יהודי  להיות  להפוך 
הבנתי שכל  אז  כבר  אבל  זה,  של  מה המשמעות  ידעתי 
היהדות".  מנהגי  היו  בבית,  שראיתי  המוזרים  המנהגים 
והמתין  לפעול  כיצד  החליט  טרם  חורחה  שלב  באותו 
החל  שכבר  חברו  עם  ארוכות  שיחות  לצד  להתפתחות, 
הסביר  "הוא  כך.  על  בהרחבה  לו  וסיפר  גיור  בתהליך 
וזה  ונותנת  לי מה הן האפשרויות ומה היהדות מחייבת 

הקסים אותי. תמיד רציתי לדעת עוד ועוד".
חיבר  מתקדם,  בשלב  שהיה  הלימודים,  לספסל  חברו 
וחבר  בבוגוטה,  היהודית  הקהילה  מחברי  לאחד  אותו 
הקהילה קבע לו פגישה עם רב בית הכנסת 'עדת ישראל' 
הרב אלפרדו גולדשמיט. "הרב קיבל אותי במאור פנים 
וכך,  היהדות".  על  לשמוע  רוצה  אני  מדוע  והתעניין 
אודות  ללמוד  הצעיר  חורחה  החל  ראשונים,  בצעדים 
היהדות, תוך שהוא שואל שאלות רבות ומפגין סקרנות 

בפרטי פרטים. "נמשכתי לזה מהתחלה", הוא אומר. 

המהפכה: ספרים יעודיים

היהדות,  למידת  של  איטי  בתהליך  התחיל  חורחה 
לא  שלב  "באותו  התהליך.  בסוף  להתגייר  מטרה  תוך 
היה לי רב שילווה אותי באופן אישי, כי כמוני היו רבים 
לקח  התהליך  "לכן  פרץ.  הרב  אומר  מגוריי",  במקום 
כמה שנים, עד שפגשתי את ראש ישיבת התפוצות הרב 
מספר  ותוך  הואץ  התהליך  זה,  בשלב  גולדשטיין".  דוד 
חודשים היה חורחה יהודי למהדרין עם שם חדש: ברוך 

פרץ. 
הרב דוד גולדשטיין הוא ראש ישיבת התפוצות, חלק 
העולם  רחבי  בכל  צדק  לגרי  מקדיש  הוא  מפעילותו 
ובעיקר באמריקה הלטינית. "יש קהילות שלמות שהרב 
בישיבת  גורם  עוד שרוצים להתגייר", אומר  וכאלו  גייר 
מעולם.  אותה  שיערו  שלא  מהפכה  "זאת  התפוצות. 

התהליך הזה הוא פשוט מדהים".
כי  ומסביר  העובדה  את  מאשר  פרץ  ברוך  הרב  ואכן, 
מתושבי  חלק  לפיה  במסורת  טמון  ליהדות  הביקוש 
הרבה  "יש  מספרד.  שגורשו  האנוסים  הם  המקום 
וצריך  במסורת.  בתורה,  ביהדות,  שמתעניינים  אנשים 
לזכור שקולומביה זה מדינה של עבודה זרה ובכל זאת, 

ההתעניינות ליהדות גדולה בה מאשר בכל מדינה אחרת 
בקולומביה  שמתגיירות  שלמות  קהילות  יש  בעולם. 

ומקפידות על שמירת מצוות קלה כבחמורה". 
אין  כי  היא  הלטינית,  באמריקה  לדבריו  הבעיה 
ואין  "כמעט  תושבי המקום.  עבור  לימוד  כמעט אמצעי 
רחוקים  מקומות  ויש  פעילות,  יהודיות  קהילות  שם 
שהתושבים שם בכלל לא רואים יהודים, ואין להם שום 
דרך ללמוד על היהדות". בשלב זה, יזם הרב ברוך פרץ 
על  איכותי  חומר  מספקים  אשר  בספרדית  ספריו  את 

היהדות לכל דורש. 
ולאחר  תפילה  ספרי  פרץ  הרב  תרגם  הראשון  בשלב 
מכן המשיך ספרי הלכה והגות ביהדות. "אני מגיע בגישה 
בספרים  לעיין  לאנשים  לקרוא  היא  שלי  הגישה  אחרת. 
שבעתיד  בהנחה  חייהם  איכות  תשתפר  ככה  כי  הללו 
לי  ניתנה  יתגיירו", אומר הרב פרץ. "בשנה שעברה  הם 
ההזדמנות להצטרף לישיבת התפוצות בהר ציון ומאז אני 
גם מארח קבוצות שמגיעות מקולומביה לכאן ומתקרבות 

כך ליהדות".
לרב פרץ יש עוד חזון ארוך טווח. "החלום שלי הוא 
לבנות ספריה יהודית בבוגוטה ולאפשר לכל אחד לבוא 
"יש  הרב.  אומר  הלכות",  וללמוד  מהיהדות  ולהתרשם 
אנשים שתומכים בזה בקולומביה, אך כעת עדיין מוקדם 
הוצאתי  ולא  מאחר  הזה  המהלך  של  בהכנות  להתחיל 
עדיין את כל הספרים הדרושים בכדי ללמד את היהדות 

בשפה המדוברת שם". 

המחדל: חיזוק לרפורמים

סיפורם  את  במעט  חושף  פרץ  ברוך  הרב  של  סיפורו 
העגום של גרי צדק רבים מקולומביה וממדינות נוספות 
באמריקה הלטינית. במשך שנים לא התאפשרה עלייתם 
רונן  לגביהם.  בישראל  הממסד  מדיניות  בשל  ארצה 
יזרסקי מאתר 'העוקץ' חקר את הנושא, והגיע למסקנה כי 
ותומכת בהישארותם  המדינה לא חפצה להביאם ארצה 
גרי  קהילות  של  להקמתן  שהביא  מה  מוצאם,  בארצות 

צדק ברחבי אמריקה הלטינית. 
ישראל  ממשלת  מגיבה  עשורים,  שני  מעל  "כבר 
באדישות ובהתעלמות מזרם ההמונים לעבר ההתייהדות, 
ההתחרדות והחזרה בתשובה, שסוחף את יהודי אמריקה 
"ויותר מכך, מצאצאי האנוסים  יזרסקי.  הלטינית", כתב 
שמאסו  ונוצרים-אוונגליסטים  אבותיהם  לדת  החוזרים 
אנוסים  צאצאי  אותם  ליהדות.  ופנו  הנוצרית  באמונה 
ומתגיירים חדשים פונים למוסדות גיור שונים, מתגיירים 
ומשמרים חיים יהודיים במאות קהילות חדשות, שהחלו 

לקום ולהתרחב בהדרגה החל משנות התשעים". 
הקהילות החדשות הקיימות במדינות אלו, מתחלקות 
אנוסים  צאצאי  שמתגיירים,  גויים  חלקים:  למספר 
אנוסים  וצאצאי  מחצבתם  לכור  חוזרים  וכעת  שהתנצרו 
שהתבוללו. רוב הקהילות מונות עשרות עד מאות אנשים 
וממוקמות בין היתר בקולומביה )19 קהילות(, ונצואלה 
)2 קהילות(, בוליביה, אקוודור )13 קהילות(, פרו, חלקים 
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ובהתעלמות  באדישות  ישראל  ממשלת  מגיבה  עשורים,  שני  מעל  כבר 
שסוחף  בתשובה,  והחזרה  ההתחרדות  ההתייהדות,  לעבר  ההמונים  מזרם 
את יהודי אמריקה הלטינית", כתב יזרסקי. "ויותר מכך, מצאצאי האנוסים 
הנוצרית  באמונה  שמאסו  ונוצרים-אוונגליסטים  אבותיהם  לדת  החוזרים 
ופנו ליהדות. אותם צאצאי אנוסים ומתגיירים חדשים פונים למוסדות גיור 
שונים, מתגיירים ומשמרים חיים יהודיים במאות קהילות חדשות, שהחלו 

לקום ולהתרחב בהדרגה החל משנות התשעים. 

""

מברזיל )3 קהילות( וכן חלקים ממרכז אמריקה )דוגמת 
בוודאות  מתקיימות  שבהן  ואל-סלבדור,  גוואטמלה 

עשרות קהילות יהודיות חדשות(. 
חרדיות  יהודיות  קהילות  קיימות  מהמדינות  בחלק 
בפני  דלתותיהן  את  פותחות  לא  אלו  אך  משגשגות, 
זה  מצב  צדק.  מגרי  שמורכבות  החדשות  הקהילות 
מביא לכך שקהילות אלו אינן מצליחות לממש את חוק 
יהודי בעולם, בשל העובדה שאינן  כל  השבות החל על 
והמבוססות  זוכות ללגיטימציה מצד הקהילות הגדולות 

המחזיקות בקשרים קרובים עם מדינת ישראל. 
לאירוע  שנים  מספר  לפני  הביא  הלגיטימציה  היעדר 
הממוסדת  היהודית  הקהילה  נציג  במסגרתו  חמור, 
ב'לימה', השליך את ציודו של שליח הסוכנות היהודית 
שיתוף  לקידום  פעל  כשזה  ארכיטקטר,  אילן  לשעבר, 
איקיטוס.  בעיר  היהודית  הקהילה  לבין  בינה  הפעולה 
ובכך השיגו  קונסרבטיבי  לגיור  פנו  בני הקהילה  לבסוף 

אשרת עלייה ארצה.
מקור  כי  מסיק  הוא  מהן  דוגמאות  כמה  מביא  יזרסקי 
יהודי  של  גזענית  בגישה  טמון  הלגיטימציה  היעדר 

גם לאחר  הקהילות הגדולות כלפי המתגיירים שנותרים 
גיור  עברו  מהמתגיירים  "הרבה  אינדיאנים.  גיורם 
מקבלת  לא  הקהילה  "אבל  יזרסקי.  כותב  אורתודוכסי", 
אותם לא בגלל שיקולים הלכתיים, אלא כי היא לא רוצה 
שיהיה להם מישהו שנראה אינדיאני, היא לא רוצה שהם 
היהודית  הקהילה  מבחינת  המשאבים.  אותם  על  יתחרו 

בפרו, לא משנה כמה גיורים הם יעברו, הם אינדיאנים".
הגיור  להתפתחות  כאמור  מוביל  הלגיטימציה  היעדר 
הפעיל  "הזרם  אמריקה.  דרום  במדינות  הקונסרבטיבי 
הוא  הללו  במדינות  העכשווי  הגיור  במפעל  ביותר 
רבנים  לדבריו,  יזרסקי.  כותב  הקונסרבטיבי",  הזרם 
את  להכשיר  ישראל  על-ידי  המורשים  קונסרבטיביים 
עלייתם של יהודים ארצה אמנם עושים זאת, אך הם אינם 

מספקים הכשרה ליהדות לפי ההלכה. 
קונסרבטיבי,  גיור  שעוברים  אנוסים  צאצאי  בפועל, 
"תקניים",  יהודים  נחשבים  שאינם  למעשה,  מבינים 
ירצו  באם  מהתחלה  אורתודוכסי  גיור  לעבור  ושעליהם 
שהם וילדיהם יהיו זכאים להתחתן )או להיקבר( בחסות 
המדינה. "רבים מהם עומדים בפני תהליך ארוך בן שנים, 
גיור קונסרבטיבי בחו"ל )שנערך לפחות כשנה(,  הכולל 
ועוד גיור אורתודוכסי מחדש )שגם הוא בן שנה לפחות( 

לאחר העלייה לישראל: גיור כפול".
מול  בעיקר  מתרכז  אלו,  בקהילות  בהכרה  המאבק 
שלא  הקהילות  מבקשות  ובמסגרתו  ישראל  מדינת 
להשאיר בידי הקהילות הוותיקות את הזכות לקבוע מיהו 
יהודי ומי זכאי לחוק השבות. המאבק כרגע באיבו, ואין 

לדעת כיצד יסתיים. 

גיורת הצדק שנרצחה בפיגוע

מצערות,  נסיבות  בשל  בעבר  שפורסם  פרטני  מקרה 
ימימה מוסקרה הי"ד שנרצחה  גיורת הצדק  זה של  היה 
תושבת  ימימה,  שנים.   3 לפני  בירושלים  דריסה  בפיגוע 
אקוודור, חברה באחת הקהילות הללו ובמשך שנים היא 
לבסוף  הצלחה.  ללא  ארצה,  כניסה  אשרת  לקבל  ניסתה 
היא נכנסה כתיירת והחלה בתהליך גיור בבית הדין של 

הגר"נ קרליץ. 
צוהר  שהעניק  המלא  סיפורה  הובא  נאמן'  ב'יתד 
לעולמם של יהודים אלו שאמנם יהדותם מוטלת בספק, 
אך תשוקתם ליהדות ברורה לעיני כל. הדיין הגאון רבי 
העניינים  השתלשלות  את  בפרוטרוט  סיפר  ויזל  ישראל 
הימים",  "באחד  ארצה.  הגעתה  קודם  שנה  עוד  שהחלו 
סיפר הדיין. "הבחין הרב גבריאל גיבר, יהודי מישראל, 
המציע  מקוון  אתר  ומפעיל  רחוקים  בקירוב  העוסק 
בתכני  ממושכת  התעניינות  נרשמת  כי  יהדות,  לימודי 
אין  בו  אזור  אמריקה,  שבדרום  אקוודור  מאזור  יהדות 
ביוזמה  פנה  והוא  חושיו  את  עורר  הדבר  כלל.  יהודים 

כדי  לאקוודור  במיוחד  וטס  אותן מתעניינות  אל  אישית 
לפגוש אותן".

נוכריות  שתי  לפניו  כי  התברר  הפגישה  במהלך 
תורה  שומרות  כיהודיות  ונראות  בצניעות  הלבושות 
משפחתה  כי  ליהודי  סיפרה  האם  דבר.  לכל  ומצוות 
משתייכת לאנוסי ספרד אך בעתות הזמן הפכה לנוצרית 
אלא  בנצרות,  האמינה  לא  אישית  היא  אך  קתולית, 
מאמינה ומתפללת לבורא עולם, וכך גם חינכה את בתה.

הדיין סיפר כי "בתוך הדברים, ביקשה האם מהיהודי 
כי יעלה את בתה לישראל כדי לגיירה. הבת, קארן ימימה, 
שנקראה בשמותיהן של בנות איוב, עלתה לארץ הקודש 
והחלה בלימודי יהדות במדרשה לבנות 'ראני' שעל ידי 
למדה  שם  בירושלים,  העתיקה  בעיר  התפוצות  ישיבת 

יחד עם בנות ממדינות שונות בדרום אמריקה".
הגיורת כאמור נרצחה בפיגוע. מה שהתברר לאחר מכן 
היה כי בשעת הפיגוע היא הייתה בדרכה לשיעור בסמינר 
'איילת השחר' שבהנהלת הגב' טרופ, הממוקם בשכונת 
למקום  בדרכה  הפיגוע.  למקום  הסמוכה  אשכול  רמת 

כאמור, פגע בה המחבל המרצח ונטל את נשמתה. 
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בר מצוה לנכד האדמו"ר 
ממישקאלץ

צילום: אהרון ברוך ליבוביץ

צילום: בעריש פילמר

הילולא במודזי'ץ 
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חתונת בת ראש ישיבת תולדות אהרון

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

חתונת בת האדמו"ר 
מסאווראן 

צילום: יהושע פרוכטר
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פסיכיאטר גרמני בשם אריק וארטג המציא 
את המבחן ב-1938, מבחן הוארטג פותח ככלי 
פסיכולוגים  גרפולוגים,  משמש  והוא  אבחנה 
על  המבחן  את  בנה  וארטג  ופסיכיאטרים. 
האנושות,  לכל  שמדברים  סמלים  שמצא  כך 
לאנושות  הקולקטיבי,  המודע  לתת  ומכוונים 

בכל העולם.
המבחן בנוי מ-8 ריבועים שבכל אחד גירוי 
 3,4,5,6 מס  ריבועים  למוח.  שמכוון  ספציפי 
אל  שפונה  השמאלית.  להמיספרה  מכוונים 
לעורר  אמור  הגירוי  והרציונאל.  ההיגיון 
תגובה לביצוע קווים ישרים, להביא לפתרונות 
מידי  נוקשה  ירגיש  זה  הרגש  אנשי  מדויקים. 
והם יכולים להכניס קווים מעוגלים. ריבועים 
1,2,7,8 מכוונים להמיספרה הימנית ששייכת 
הנבדק  של  והתגובה  וההומאניות.  לרגש 
אמורה לייצר קווים גמישים ומעוגלים. אנשים 
הרגש,  מעולם  שמנותקים  שכלתניים  מאד 
אלו  בריבועים  יותר  שיתקשו  להניח  סביר 

וימתחו קווים ישרים. 
בנוסף, מתבקש הנבדק לתת שמות לציורים 
לצייר.  בחר  שהוא  הסדר  לפי  אותם  ולמספר 
בחירת שם לציור מאפשרת לדעת מה האדם 
השליך מהעולם הפנימי שלו. והסדר גם הוא 
ספציפי.  נושא  יש  ריבוע  שלכל  כיוון  חשוב, 
לאדם  קל  שיותר  הנושא  מה  מלמד  הסדר 
כשאדם  לכבד.  מהקל  בד"כ  אתו.  להתמודד 
בוחר לעבוד לפי הסדר של הריבועים זה יכול 
ללמד על אדם שהסדר נותן לו ביטחון מסוים. 
הריבוע  זה  האדם  בעיני  חן  שמוצא  הריבוע 

שהאדם מרגיש אתו הכי נוח או יותר קל לצייר 
אותו.

שלושה   ,3 מספר  בריבוע  דווקא  נתחיל 
קווים ישרים העולים באופן מדורג. ריבוע זה 
מכוון לעולם הריאליסטי והפרקטי והוא בודק 

את רמת השאפתנות של הכותב.
צייר  שהכותב  לראות  ניתן  הראשון  בציור 
לצייר  המשיך  הוא  ממנו,  שנתבקש  מה  את 
שיש  מכך  ללמוד  ניתן  עולה.  בסדר  קווים 
סדר  לפי  עובד  והוא  גבוהה.  שאפתנות  לו 
ושיטה. אבל השם שהוא בחר לתת לציור היה 
"אתגר שצריך לשחרר" מבלי לדעת מה מייצג 
הציור  היה  שזה  הוסיף  והוא  הנ"ל.  הריבוע 
לו  שיש  נכון  אומרת  זאת  אהב.  פחות  שהכי 
היא  אבל  פרקטית,  ויכולת  גבוהה  שאפתנות 
אפיסת  לכדי  אותו  שמביאה  כיוון  בעוכריו 

כוחות.
קווים  שנוספו  לראות  ניתן  השני  בציור 
עגולים וגם צוירה השמש, עליה דיברנו בעבר 
קווים  של  הוספה  האמא.  את  מייצגת  שהיא 
עגולים מאפיינת את אנשי הרגש. כשנשאלה 
אותה בחורה האם אמא מפריעה לה להתקדם 
ועדיין  הייתה  שאמא  ענתה  התעסוקתי.  בפן 
לעשות  רוצה  שהיא  דבר  וכל  דרשנית  מאד 
נשמע לאמה לא מספיק טוב וזה דבר שמעכב 

אותה בהחלטות.
לעיתים קרובות שואלים אז ציירתי טוב או 
לא? אין טוב ורע. אבל חשוב לשמור על איזון 

בדרך.

סודות

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

מבחן וארטג

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

אוף, אני עייפה. מהי עייפות? האין 
וערמומית  מסתורית  מחלה  זו 
זו  שמא  או  עלינו  שמשתלטת 
ִמְרמּור, ברבור, דחיינות,  תוצאה של 

ריכוז )ב(עצמי וחוסר עשייה?
עייף  שהוא  אומר  ההסעות  נהג  מוישה, 
"הרבה  לנסיעה.  נסיעה  בין  ממתין  כשהוא 
איך  בקטיף".  שעבדתי  בתקופה  מאשר  יותר 
רק  כלום,  עושה  לא  הוא  כאשר  עייף  הוא 

ממתין?!
זו  עושים.  לא  כשעייפים?  עושים  מה 
עייפים.  יותר  נעשים  עושים,  וכשלא  הבעיה. 
ואם  נגמר.  שלא  )מעגל(  לּוּפ  בקיצור, 
שאתן  כנראה  הקטע,  מקריאת  התעייפתן 
צריכות לבחור בין שתי דרכים: לישון, לנוח, 
אם  לעשות.  ולהתחיל  לעייפות  להתנגד  או 
תבחרו בדרך השנייה תגלו בתוך זמן קצר איך 

העייפות מתפוגגת.
סוגים:  לשני  העייפות  את  נחלק  בואו 
עייפות  וישנה  ביולוגית  עייפות  ישנה 
חלק  והיא  מבורכת  הראשונה  מנטאלית. 
להילחם  וחייבים  מגונה  והשנייה  מהבריאה 
לא  שליחים.  במרוץ  נמצאות  אנו  בחיים  בה. 
להתעייף  סיבה  אין  לגמור.  המלאכה  עלינו 
צריך לשאוב  הנכון,  הוא  ההיפך  )מנטאלית(. 
של  שליחה  להיות  הזו.  מהזכות  חיוניות 
"להעיף"  שאמורה  גדולה  זכות  זו  הקב"ה 

אותנו, לא לעייף.
הענק  פירות  את  להציג  סיימו  המרגלים 
המאוחרת  השעה  ישראל.  מארץ  שהביאו 
בליווי התיאורים המחרידים עשו את שלהם. 
העם הלך שפוף לאוהליו. הלך לבכות, לקטר 
עליהם  נפלה  מאיפה  למה?  גורלו.  מר  על 

העייפות המנטאלית הזו?
ככה זה כשלא מבינים שאנחנו רק שליחים 
שליחים  רק  שאנחנו  נזכור  אם  הזה.  בעולם 
תתפוגג.  העייפות  לבצע,  תפקיד  לנו  ויש 
כאשר אנחנו חושבים על עצמנו ועל נוחותנו 
האישית, ברור שנעדיף את השהות במדבר, שם 
לא צריך לטרוח לכבס את הבגדים )כי העננים 
מים  צריך לשאוב  לא  במקומנו(.  זאת  עושים 

)שכן הבאר מעניקה לנו את מימיה בשפע( ולא 
צריך לזרוע, לקצור, לצוד ולהכין אוכל )שהרי 

אנו ניזונים מהמן והשליו(.
---

לחיילות  חלה'  'הפרשת  ערכתי  מזמן  לא 
במרכז הארץ. רב הבסיס לא הפסיק להודות לי 
על ה"פסטיבל" )כלשונו( שעורר הדים בקרב 
הרצאות.  מסדרת  יותר  הרבה  ופעל  החיילות 
מצוות חלה שמופיעה בפרשת השבוע, שייכת 

לשלושת המצוות המיוחדות לנשות ישראל.
 - נאמר: "כל המקיים מצוות חלה  במדרש 
מצוות  המבטל  וכל  זרה,  עבודה  ביטל  כאילו 
מה  למה,  זרה".  עבודה  קיים  כאילו   - חלה 
מצוות  של  החלה,  של  הגדולה  חשיבותה 

חלה?
אחד,  בה'  היהודי  של  המוחלטת  האמונה 
אינה רק להאמין שיש א-ל אחד ואין עוד א-ל 
אחר חס וחלילה. אלא להאמין באמונה ברורה 
העת  כל  ומתנהל  חי  כולו  שהעולם  ופשוטה 
בכוחו של הבורא ית' ואין בלתו. אין "טבע"! 
אפילו  העולם.  את  מנהלים  אינם  הטבע  חוקי 
פעולות טבעיות, כצמיחת תבואה, אינן נוצרות 
מעצמן אלא בהנהגת ה' המצווה על כל גרגר 

וגרגר לצמוח.
לזרוע  לחרוש,  צריך  והחקלאי  היות  אבל, 
שפרנסתו  בטעות  לחשוב  עלול  הוא  ולקצור, 
תלויה בדרך הטבע, במעשיו שלו. לכן ציוותה 
תרימו".  חלה  עריסותיכם  "ראשית  התורה 
כאשר היהודי מפריש את החלק הראשון לה', 
הוא מצהיר שצמיחת התבואה ופרנסתו כולה 
נעשות בכוחו האישי אלא בידו הטובה,  אינן 
כן  אם  ברור  הקב"ה.  של  והרחבה  הפתוחה 
מה הסיבה שכל מי שקיים מצוות חלה, כאילו 
צורך  אין  הלשון  כפל  את  זרה.  עבודה  ביטל 

להסביר.


הכותבת היא בעלת “הבחירה שלי”, מנחת 

אירועים, מרצה ושדרנית רדיו | 
http://www.miri-mychoice.co.il

מה עושים 
כשעייפים?

עשרת המרגלים סיימו את נאומי הנהי שלהם והעם 
התפזר שפוף לאוהליו לקטר על מר גורלו. מאיפה 
 • המשתקת?  המנטאלית  העייפות  עליהם  נפלה 
וגם, מדוע נאמר שמי שמבטל מצוות הפרשת חלה 

כאילו עובד עבודה זרה?

מירי שניאורסון
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מאת: הילה פאלח

כשאנחנו  אבל  בחזרה.  אלינו  ושיחייכו  לחייך  רוצים  כולנו 
סובלים מבעיות חניכיים, כנראה שנחייך פחות ואם כבר נחייך, 

החיוך יהיה קטן וסגור.
בגוף,  ביותר  הגדול  החיידקים  מרבץ  הוא  והפה  מאחר 
האיזור.  טובה של  לתחזוקה  ולדאוג  על המשמר  לעמוד  חשוב 
בבריאות  לרוב  ממוקדת  הדאגה  הפה,  בריאות  על  כשחושבים 
את  שמחזיקה  הרקמה   – החניכיים  לגבי  מה  אבל  השיניים. 

השיניים במקומן ודרכה חיידקים יכולים לחדור לשן?
שנוטים  עניין  הוא  שיניים  ציחצוח  בעת  מהחניכיים  דימום 
רקמת  של  בהיחלשות  מדובר  למעשה  אבל  ממנו,  להתעלם 
החניכיים. היחלשות כזו יכולה להתפתח לכדי דלקת מיסב השן, 

שתוביל לנסיגת חניכיים ולכיסי מוגלה בין החניכיים לשיניים. 
מחלת   - פריודנטית  מחלה  לכדי  להידרדר  עלולה  כזו  דלקת 
הלסת  עצם  של  לנזק  מהפה,  נעים  לא  לריח  שתגרום  חניכיים, 

ולנשירת שיניים.
יקרות,  שיניים  להשתלות  ולהידרש  שיניים  לאבד  לא  כדי 
מניעה  פעולות  כמה  הנה  החניכיים.  בריאות  על  לשמור  חשוב 

שניתן לעשות, כדי ליהנות מחניכים בריאות:
ויטמינים  נטולת  - תזונה  ומגוונת  להקפיד על תזונה מאוזנת 
יכולה למשל  בין השאר,  ובפירות  בירקות  ומינרלים, הנמצאים 
לגרום לרוק חומצי מדי, שיפגע בריריות הפה – החניכיים ויצור 

פצעים בפה.
להקפיד על ניקוי אבן אצל שיננית. הניקוי חיוני מאחר והוא 

מסיר את האבנית - רובד חיידקי השן.
לא להתעלם מכיבים ואפטות בפה. אלה יכולים להיות סימנים 

ראשונים של בעיית עיכול ועוד.
בפה  כיבים  מהחניכיים,  דימום  יש  כבר  אם  עושים  מה  אבל 

ואפטות? עכשיו יש מענה טבעי ויעיל לבעיה.

חניכיים בריאות בדרך הטבעית

הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  ישראלית  חברה 

חניכיים  בבעיות  ובטיפול  לחניכיים  מניעתי  בטיפול 
בנושא.  איכותי  מענה  ובפיתוח  במחקר   והשקיעה 

הקו המנחה היה חיפוש אחרי טיפול טבעי, ללא תופעות לוואי, 
שיחזק את המערכת החיסונית של הגוף באופן רחב וייתן מענה 
מוצרים  הניב  המחקר  פרטני.  באופן  החניכיים,  לבעיות  מדויק 

חדשניים ושיטת טיפול מעמיקה ומקיפה.
צמחי  רפואת   – ההרבליזם  מתחום  מגיע   TTM של  הפתרון 
המרפא. רפואת הצמחים למעשה הועילה לבני האדם, עוד משחר 
האנושות. ביבשות שונות השתמשו בני אדם בצמחים ששמם עבר 
 מדור לדור, והיו ידועים כיעילים לפתרון בעיות גופניות שונות. 

מדעי.  ביסוס  יש  העממית,  שלחוכמה  התברר  השנים  בחלוף 
המסורתית,  ברפואה  לשימוש  מקובלים  שהיו  רבים  צמחים 
עומדים היום בחזית המחקר האוניברסיטאי ומוכחים כיעילים. 
בדיוק בצמחים אלה משתמשים בחברת TTM לטיפול בבעיות 

החניכיים. 
מרצה  ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה  בכירה ומטפלת בעלת 
את הפורמולות של מוצרי החברה, מפרטת על כמה מהצמחים 
מפני  כמחסן  יעיל  הוא  הקרח  השוש  "צמח  הטיפול:  שבבסיס 
ונוגד דלקת. צמח  מזהמים חיצוניים, מעודד התחדשות רקמות 
בחלל  זיהום  במצבי  לטיפול  יעיל  בערכה,  הנכלל  האנאמרנה 
הוא  גם  שנכלל  המור  שרף  דימומים.  ולעצירת  להרגעה  הפה, 
וירוסים  חיידקים,  נוגד  פעילות  בעל  הוא  המוצרים,  בערכת 

ופטריות, ממריץ חיסון, נוגד דלקת ומחטא".
ברחבי  מובחרים  גידול  מבתי  מיובאים  הצמחים 
מוודאים  שם  מובילות.  איכות  במעבדות  ונבדקים  העולם 
כוללים  ושהם  רעלים  נטולת  אדמה  על  גדלו  שהצמחים 
המוצרים  של  הייצור  פעילים.  חומרים  של  מספקת  כמות 
הבריאות,  משרד  ידי  על  המפוקח  בגליל  במפעל  מתבצע 
מהודרת.  ובכשרות  קפדניים  אירופאים  איכות  תקני   תחת 

יש לציין כי השימוש בצמחי מרפא נחשב היום לאיכותי ביותר, 

שכן נטילת צמחי מרפא פועלת באופן רחב על מספר מערכות 
בגוף, ממריצה ומחזקת אותן. למעשה תרופות תעשייתיות רבות 
מבוססות על סינתוז כימי של החומר הפעיל בצמחים. כך למשל 
ייצור האספירין והאטרופין מבוסס על מחקר מתחום הצמחים. 
כך שמי שבוחר בטיפול צמחי, מקבל את המקור הטבעי והטהור 
לטיפול בבעיה, כזה שלא מעמיס פעולת סינון רעלים על הכבד.

למה להתמודד לבד?

בבעיות  הזה  הטיפול  של  הייחוד  אבל  ויפה,  טוב  זה  כל 
שמגיע  זמין,  מקצועי  ליווי  של  עוטף  במערך  הוא  החניכיים, 
יחד עם המוצרים. המחויבות של TTM להצלחת הטיפול היא 
גבוהה במיוחד. כאן  לא מדובר על מטופל שרוכש מוצר והולך 
שאולי  שאלות  ועם  הטיפול  תהליך  עם  לבד  להתמודד  לדרכו 
יצוצו אצלו. לפי שיטת הטיפול של TTM, למן הרגע הראשון 

מדובר בליווי מותאם אישית.
עם  טלפון  בשיחת  נעשה  החניכיים  בעיית  של  האבחון 
בירור  מקיימים  אלה   .TTM  של המומחים  היועצים  צוות 
המתאים  הטיפול  את  ובוחרים  פונה  כל  עם  דיסקרטי  טלפוני 
ערכת  יממה,  בתוך  האישית,  ההתאמה  לאחר  עבורו. 
הדלת.  לפתח  עד  מגיעה    PLUS מסדרת   Periodontal 

יועצי החברה מלווים את תהליך הטיפול בשיחות טלפון וזמינים 
לכל שאלה ועניין. הם מוודאים שנטלתם את התמיסה והכמוסות, 
כך  רק  הטיפול.  לגמר  עד  מתמידים  ושאתם  להוראות  בהתאם 

רואים תוצאות. 
 לסיכום, אין סיבה לסבול מכאבים ואי נוחות. כשיש אפשרות 
לקבל עד הבית טיפול טבעי, מעמיק, אישי ויעיל, שעובד גם על 

מניעה לטווח הרחוק. 
התקשרו עוד היום לשיחת ייעוץ דיסקרטית בחינם, 

לטל': 072-3922-671
ותוכלו להתחיל לטפל כבר מחר. 

ttmisrael.com  :לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה
בברכת בריאות שלמה.  

בעיות חניכיים לא מזניחים!
כשיש בעיות שיניים, ברור למי פונים. אבל איך מטפלים בבעיות חניכיים? חברה ישראלית פיתחה מענה טבעי 

ויעיל לבעיות בחלל הפה, שמוביל לשיפור מהיר. יש סיבה לחייך
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

רבים מדברים על איזו שהיא הארה או נשיאת חן, שצריכה 
שזה  ידעו  הוא  או  כדי שהיא  לבחורה  הבחור  בין  להתרחש 
השידוך שלהם. הגדילה לעשות מישהי שבחור אחד כן נשא 
חן בעיניה אבל חברה שלה אמרה לה שאם היא לא מרגישה 
את הקליק ש"כולן מרגישות" אז לא כדאי להתארס אתו, כי 

הוא כנראה לא שלה. האמנם?
משהו  או  החן  נשיאת  הוא  הוא  והאם  הזה?  הקליק  זה  מה 

אחר?
כדי  אליו  מגיעים  שרבים  מומחה  גרפולוג  עם  פעם  דברתי 

לבדוק התאמה לשידוך. 
והבחורה  הבחור  אם  לדעת  יכול  אתה  האם  אותו:  שאלתי 

מתאימים?
הוא: כן. אני קורא בכתב היד תכונות שלהם ויודע לבדוק אם 
יש ביניהם הקבלה, אך יש דבר אחד שאינני יודע, והוא, האם 

יהיה ביניהם קליק או לא? 
כלומר: קווי אישיות כן. כישרונות ויכולות כן, קליק לא.

דברים  שיש  לי  התברר  אמר,  שהוא  מה  על  שחשבתי  ככל 
היא  שהגרפולוגיה  להבין  צריך  רואים.  אינם  שהגרפולוגים 
נפש  הסיבה:  מוחלט.  כלי  לא  חלקי.  אך  חשוב,  אמנם  כלי, 

האדם עמוקה מאד ויש עומק עמוק יותר ובלתי נצפה.
האם הקליק הוא ההארה משמים שכולם מדברים עליה? אולי 
זה סוג של הרגשה טובה שהבן אדם הזה מבין אותי ונוח לי 
בחברתו? איך באמת מישהי מרגישה ש"עם הבחור הזה אני 
רוצה להתארס" ומישהי אחרת אומרת "לא, משהו בתוכי לא 

מאפשר לי להתארס אתו".
הנה כמה משפטים שבנות אומרות:

אחת אומרת "הבחור הזה כלל לא מתאים לי )לפי הקריטריונים 
שקבעתי לעצמי(, אך הוא זורם ונותן הרגשה טובה. אילו היה 

מתאים, הייתי מתארסת אתו" כלומר, זו ההתאמה אשמה.
שניה אומרת "יש בו משהו מאד מאיר פנים, אילו הוא רק היה 
משנה את ההופעה שלו, הייתי מסכימה" הפעם המראה גורם.
ועוד אחת "הוא נמוך מדי, או גבוה מדי, או צו"ל )צדיק וטוב 
לו( מדי, או צעיר מדי"... חבל. כי הוא מאד אכפתי ומוצא חן 

בעיני" אז זה משהו שהוא מדי...
יוצר תקשורת בבחור, אך משהו  יש משהו  בכל הדוגמאות, 

אחר בנתונים עוצר את הבחורה, והקליק מסרב להגיע.
האם אלו הנתונים האמיתיים או גבולות שהיא שמה לעצמה 
הוא  הקליק  האם  ובעצם  מלהסכים?  עצמה  על  לשמור  כדי 
למשהו  כולו  קשור  שהוא  או  להסכים  הבחורה  של  היכולת 

שנופל עליה ולה אין קשר אליו?
הנה שני מפתחות לקליק: יכולת תקשורתית )שלה או שלו( 

ועמדה המאפשרת לקחת החלטה.
הנה שני מנעולים שמונעים: 

המילה אילו. אילו הוא היה שונה ממה שהוא. כלומר: הוא 
לא הכלי שאני מחפשת. הוא צריך להיות מתוכנת אחרת.

הוא לא. הוא לא מה שתמיד רציתי. יש בו דברים טובים, אבל 
החלומות שלי שונים. הוא לא מתאים לחלום שבניתי.

יהיה  שהוא  צריכה  גם  אני  הקליק,  בשביל  אחרות,  במילים 
עצמו  את  לשנות  צריך  גם  והוא  בחלום  שראיתי  הפרופיל 
במשהו. אחרת, לא אאפשר לקליק להגיע ולא אוכל להסכים 

לשידוך.
או  לשידוך?  בלב שלם  ההסכמה  הוא  הקליק  האם  מסקנה: 
אם  אז  ביותר?  המתאים  העיתוי  או  המתאימים?  הנתונים 
מישהי לא חשה את הקליק באוויר, זה אולי כי היא עוד לא 
מרשה לעצמה להרגיש אותו? או כי יש משהו בבחור שמאד 

מפריע לה? או כי היא לא בעמדה של הסכמה עכשיו?
שנופלת  משמים  הארה  הוא  הקליק  האם  דעתכם,  לפי  מה 

עלינו או ְתלוי נתוני שטח ושייך לבחירה שאדם עושה?

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

טעים במטבח הקליק שביניהם

כמה פעמים עמדתם מול המטבח ביום שישי ושאלתם את עצמכם:  מה אני אכין לשבת? לבשלנים שביניכם אין בעיה להמציא מתכון ולהתחיל 
 CUCINA לעבוד, אבל למי שטיפה מתקשה- הנה מתכון טעים ויצירתי במיוחד, שישאירו את האורחים שלכם פעורי פה, אבל בעיקר: שבעים מאת
MIA  חזה הודו הוא דל קלוריות וגם עשיר בחלבון ומינרלים, אך לעיתים קרובות הוא מתייבש בקלות. שיטת הכנה זו מרכך את הבשר פלאים וצלייה 

ברוסטר שומרת על העסיסיות. החזה הפרוס מתאים לא רק כמנה עיקרית חמה בבית, אלא גם לכריכים

מרכיבים:
1 חב' ספגטי ללא גלוטן, "ברילה"

100 גרם תרד טרי
3 כפות שמן זית מעולה

50 גרם גבינת גורגונזולה 
100 גרם קשיו טבעי

אופן ההכנה:
בסיר גדול מרתיחים 5 ליטר מים, 

ומוסיפים כפית מלח. מוסיפים את 
עלי התרד הטריים, לבישול קצר 

של 3 דקות, ומוציאים מהמים. 
מכניסים למי בישול התרד את 

הפסטה, ובינתיים מכינים את 
הרוטב: טוחנים את התרד ביחד 
עם שמן הזית למשחה במרקם 

אחיד, ומתבלים במלח ופלפל.
קולים את הקשיו על מחבת יבשה, 

עד שמזהיב, מוציאים מהמחבת 
וקוצצים מעט.

מסננים את הפסטה, מוסיפים את 
פסטו התרד, ומגישים עם גבינת 

גורגונזולה ושברי קשיו מעל.
*המתכון באדיבות מסימיליאנו די 

מטיו ל"ברילה"

ספגטי ללא גלוטן
בפסטו תרד וגורגונזולה

למרינדה:
חצי חזה הודו )900-1000 גרם(

6 כוסות מים
1 כוס מיץ תפוזים סחוט טרי

1 כוס יין אדום
1/2 כוס סוכר חום

3 כפות גי'נג'ר טרי מגורר
1/2 כף גרגרי פלפל שחור

1 כפיות טימין יבש
½ כוס מלח )רצוי מלח גס(

6 כוסות מים
4 עלי דפנה

גבעולי טימין טריים  )כמצע להודו(
לתערובת תבלינים:

1/2 1 כפיות מלח
3 שיני שום כתושות

1/2 כף אורגנו
1/2 כף פפריקה

פלפל שחור גרוס לפי הטעם
1 כפית טימין יבש או 1/2 1 כפיות טרי

3-4 כפות שמן זית
רוטב חמוציות:

150 גרם חמוציות מיובשות
1 כוס מים

מיץ מחצי תפוז או לימון
1 כף ג'ינג'ר מגורר

2 כפות דבש
אופן ההכנה:

 מרינאדה: בקערה גדולה מזכוכית או מנירוסטה )לא אלומיניום(, 

 מערבבים את כל החומרים למרינאדה חומץ מגבעולי הטמין הטרי. 

 שוטפים ומייבשים את החזה ההודו ושמים בפנים. )הנוזלים צריכים 

לחסות את החזה לגמרי, או יש להפוך את החזה מדי פעם(. מכסים 
ומניחים במקרר במשך הלילה או עד 24 שעות.

 מחממים את התנור ל-180 מעלות. מסדרים גבעולי טימין טרי 

בתחתית הרוסטר. מוציאים את החזה מהמרינאדה, שמים ברוסטר 
ומייבשים. 

לתערובת תבלינים: 
 בקערית, מערבבים את השמן עם יתר החומרים לתערובת התבלינים 

ומורחים את כל הצדדים היטב בתערובת. צולים בתנור החם )בלי 
מכסה( כ-20-25 דקות עד שהחזה מזהיב. מנמיכים את האש ל-150 

מעלות. מכסים את הרוסטר וממשיכים לאפות את החזה עוד כ-40 
דקות או עד שההודו מוכן. מברישים מדי פעם,אם צריך, במעט שמן זית.

לרוטב:
  בינתיים, בסיר קטן, מערבבים את כל החומרים לרוטב ומביאים 

לרתיחה. מבשלים על אש קטנה 10 דקות עד שהחמוציות רכות. יוצקים 
לבלנדר למרקם אחיד. מוציאים את המכסה של הרוסטר, ומברישים 

מכל הצדדים ברוטב. מכסים ואופים עוד 10 דקות. מוציאים מן התנור 
ומעמידים בצד 15 דקות לפני שחותכים. מגישים עם יתרת הרוטב.

חזה הודו עסיסי 
ברוטב חמוציות ביתי
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

"יעל, בואי לכאן. אני חייבת את העזרה שלך!"
"אמא, אני לא יכולה. יש לי מחר מבחן..."

"נו טוב, ומה איתך, שירה?"
"לי יש בחינת מגן !"

שירה ויעל בתקופת בחינות. בדיוק באותו זמן. הן קבורות תחת הררי 
קלסרים, משננות חומרים, מתרגלות ופותרות ויושבות עם חברות עד 
השעות הקטנות של הלילה, כדי לדגור ולדגור. ולא רק הן. גם אביבה 
שבכיתה ו' נמצאת בעיצומה של תקופת מבחנים. גם מימי שבכיתה ה' 
ג', רכונות על הספרים. כולן בתקופת עבודות  ואפילו רותי שבכיתה 

ומבחנים. טובעות במבחנים.
"הצילו", אני חושבת לעצמי. "מה יהיה כאן?" כל בקשה ולו קטנה 

ביותר מצדי, נתקלת בקיר ושמו מבחנים.

לא  מזמן  מתחנן.  מבקש,  הבעל  הערב?"  ההורים  את  לבקר  "נצא 
נפגשנו. "מבחנים", אני עונה לו ולוחצת על כפתור הקסם, שמסביר לו 
שאין סיכוי שנצא הערב וגם לא בערב שלמחרת וגם לא בשבוע הקרוב 
קפה  שנשתה  סיכוי  אין  תסתיים,  לא  המבחנים  שתקופת  עד  ובכלל, 
ביחד, נדבר או ננשום נשימות מיותרות. כל הבית נכנס למערבולת של 

תקופת מבחנים.
 

נובחת מול הערימות ההיסטריות  "למה השארתן כלים בכיור?" אני 
שנערמות.

"אמא, מה את רוצה? יש לנו מבחן".
לי  מחשבות  הן  הרגל",  את  שברה  היא  סבתא.  את  תבקרו  "ומתי 

באצבעות באיזה יום זה יקרה. עוד המון זמן. מבחנים.
"מי תקפוץ למכולת לקנות חלב שאזל?" אין תגובה. גזרת השלמים, 

חפיפת משולשים וביסמארק מעניינים אותן יותר.
"לאן את הולכת?" אני שואלת את הבת שלי, שמדי יום חוזרת מבית 
הספר, מורידה את התיק, גומעת משקה קר ויוצאת. כן, ניחשתם נכון. 

ללמוד עם חברות למבחנים.
עובדת  אני  בה  המבחנים,  בתקופת  לומר  לי  יש  מה  שותקת.  אני 
כפליים בבית? כל המשימות של הבנות נופלות עלי ומתווספות לכל 
המשימות שאני עושה למענן בכל מקרה, תמיד. הלב שלי יוצא אליהן 
והן טורחות להוסיף ולקרוע לי אותו לגזרים במונולוגים שוברי לב על 
שעות על גבי שעות בהן הן לומדות ודוגרות ואין להן חיים. אז אני 
רצה לקנות להן שוקולדים ולבבות ומשאירה להן פתקים ומרימה להן 
ולו רק  יכולתי את סדר היום שלי  את הבגדים מהרצפה ומשנה ככל 
למען ההצלחה שלהן במבחנים. אני מכינה להן אייס קפה ומכרכרת 
באמבטיה.  אחריהן  ומסדרת  המיטה  את  להן  מסדרת  בדאגה,  סביבן 
לו רק יכולתי, הייתי גם מקלחת אותן, כדי להקל עליהן את העומס. 
רק שאז זה תפס אותי. זה קרה בשעות הערב המאוחרות. יעל ביקשה 
ממני להזמין את החברות שלה כדי... ללמוד למבחן, כמובן. הסכמתי.
והן זרמו פנימה, חבורת נערות צוהלות. דאגתי להן לכיבוד ולשתייה 
והן  שקט  להן  שיהיה  העיקר  בחדרי.  הקטנים  את  להשכיב  ומיהרתי 
תוכלנה להתרכז וללמוד כראוי למבחן. שעתיים לאחר מכן, כשצעדתי 
על בהונות רגליי, כדי לא להפריע להן, הדלת נפתחה בפתאומיות ואני 

מגלה חבורת נערות שהדבר האחרון שהן עושות זה ללמוד למבחן.

מלהגת.  שלי  יעלי  את  שמעתי  מבחנים!"  תקופת  זה  כיף  "איזה 
הרגשתי  מפנקת".  אמא  מכייפים,  חברות,  עם  נפגשים  היום  "כל 
הצוהלת  הפיג'מות  מסיבת  את  לבטל  שהחלטתי  לפני  מרומה. רגע 
שהוגשה בעטיפת מבחן, הבנתי שכעת אני ניצבת מול מבחן האימהות 

שלי ובמבחן הזה כדאי לי לקבל ציון גבוה.

אז לא אמרתי מילה ונזכרתי שגם לי פעם היו מבחנים ...

טעים במטבח
רביולי גבינות 

ופסטו

חומרים להכנה:
2 קילו קמח

ליטר מאתיים מים
חמש כפות שמרים
2 וחצי כפות סוכר

שמים במיקס על וו לישה 
למספר דקות ומוסיפים:

120 מ"ל שמן
2  כפות מלח.

ממשיכים ללוש בוו לישה 
כחמש דקות נוספות

אופן ההכנה:
 לאחר שהבצק מוכן, מוציאים 

אותו מקערת המערבל, 
ומחלקים לכדורים של 300 גרם 

לכדור. מרדדים עם מערוך, 
 מורחים שמן זית, עלי רוזמרין 

או טימין
להוציא , לחלק לכדורים של 

300 גרם כל אחד

 וכאן תרשו לדימיון ולחושי 
הטעם להוביל אתכם: תפזרו כל 

תוספת שתרצו, חצילים, גבינה 
בולגרית, עגבניה עם בצל מטוגן

סיימתם? הכניסו לתנור בחום 
180 מעלות לעשרים דקות

טיפ של השפית חני כהן:
 עדיף להתפיח על המגש חצי 

שעה לפני האפיה
באדיבות: השפית חני כהן 
מסעדת ריקוטה הירושלמית 

חברת ישרקו יבואנית פסטה פרימיום סורג'יטל מאיטליה מנדבת מתכון מפנק – רביולי גבינות עם 
פסטו, שברי אגוזים ופרמזן  את הפסטו לא מומלץ לטחון במעבד מזון, אלא מכינים פסטו זריז 
במכתש ועלי, כך שמתקבל פסטו במרקם גס, שמאזן את המרקם הרך והמתמסר של הרביולי וגם 

מחזק את הממד הרענן שהמנגולד מעניק למלית

ופל  על  המבוסס  והאהוב,  המוכר  הטים-טאם  לחטיף  מיוחד  מתכון 
ובציפוי שוקולד, בגרסה טבעונית.  משני ביסקוויטים שביניהם קרם 
הקרמל  עוגיות  בשילוב  טים-טאם,  לחטיף  נפלאה  ביתית  גרסה 
ולגדולים, להגשה באירוח  "מן". תענוג מענג לקטנים  החדשות של 

או כחטיף לצד שתיה חמה. 

מחפשים משקה חדש ומרענן? רוצים לפנק את המשפחה בשייק טעים, 
הגלילית,  לחם  בבית  התבלינים"  דרך  "חוות    להכנה?  ופשוט  צונן 
מציגה: מתכון לסמודי )שייק( על בסיס חליטת פירות  המתכון בריא, 
טעים, מרענן, מרווה את הגוף וניתן להכנה בקלות - אפילו עם הילדים

פוקצ'ה איטלקית 

מצרכים )לכ- 28 יחידות(:
1 חב' עוגיות בטעם קרמל של "מן"
100 גר' שוקולד מריר )או שוקולד 

"חלב" טבעוני(
4 כפות שמן קוקוס

כוס א. סוכר
כף שטוחה אבקת קקאו

2 כפות גדושות אבקת שוקולית
לציפוי: 

200 גר' שוקולד מריר או "חלב" 
פרווה

½ כוס שמן קוקוס
כף קרם קוקוס

אופן הכנה:
 מכינים את המילוי: ממיסים את 
השוקולד עם שמן הקוקוס לקרם 

חלק. מצננים לטמפ' החדר תוך 
כדי ערבוב מידי פעם בכדי שלא 

יתקשה.
 מעבירים לקערת מערבל 
ומוסיפים את אבקת הסוכר, 

השוקולית והקקאו ומקציפים 
עד שהתערובת אחידה וצבעה 

מתבהר מעט.
 מוציאים את העוגיות מהאריזה 

ומסדרים על משטח כאשר צידן 
השטוח מופנה כלפי מעלה. על 
מחצית מהעוגיות מניחים כפית 
גדושה מן המילוי, ניתן להיעזר 

בשקית זילוף.
 מכסים את העוגיות בעוגייה 

נוספת ומועכים מעט בכדי 
שהמילוי יתפזר באופן אחיד בין 2 

העוגיות.
 מעבירים את העוגיות להקפאה 

ועוברים להכין את הציפוי.
 ממיסים יחד את כל חומרי 

הציפוי לקרם חלק ומבריק.
 מניחים את העוגיות על רשת 

שמונחת מעל קערה נקייה 
שתאסוף את שאריות הציפוי. 

יוצקים בזהירות את הציפוי מעל 
העוגיות. מקפידים לצפות את 
כל צידי העוגיה. מנערים מעט 

את הרשת בכדי להיפטר מעודפי 
השוקולד ומחזירים את העוגיות 

להקפאה של כ 5 דקות.
 בינתיים אוספים מהקערה את 

שאריות הציפוי וממיסים שוב 
לתערובת חלקה.

 מוציאים את העוגיות מהקפאה 
ומניחים אותן בזהירות הפוכות 

מעל הרשת, כאשר החלק שלא 
מצופה מופנה כלפי מעלה. חוזרים 

שוב על פעולת הציפוי.
 מקפיאים שוב את העוגיות 

ומאחסנים אותן בקופסא אטומה 
במקפיא/מקרר עד ההגשה.

 מומלץ להפשיר את העוגיות 
כחצי שעה לפני האכילה.

צילום: ניסים בן כהן
המתכון הופק בשיתוף יוספה בן 
כהן- yovegan- ייעוץ קולינרי 

טבעוני.

 Tim-Tam
טבעוני

מבחן 
בהורות

מצרכים ל-4 מנות:
 1 חבילה )500 גרם( רביולי גבינה ועשבי 

תיבול של סורג'יטל 
 1 שן שום גדולה קלופה

צרור בזיליקום נקי ללא גבעולים
מלח ופלפל שחור גרוס

 1/2 כוס שמן זית 
להגשה:

 1/2 כוס אגוזי מלך קצוצים גס 
 1/2 כוס גילופי פרמזן

 אופן ההכנה:
 יש למעוך שן שום במכתש ועלי גדול. 

 מוסיפים בזיליקום, מלח ופלפל וכותשים 
 לריסוק הבזיליקום. מזלפים שמן זית 

באיטיות לקבלת מחית אחידה במרקם של 
פסטו גס. ומעבירים לקערת הגשה גדולה.

  מבשלים את הרביולי לפי הוראות היצרן. 
 מעבירים את הרביולי לקערה עם הפסטו 

בעזרת כף מחוררת ומערבבים. 
 מפזרים אגוזי מלך ושבבי פרמזן ומגישים.

מצרכים:
2  כוסות יוגורט במתיקות 

מעודנת/ חלב קוקוס
 300-400 גרם חליטת אגס, תפוח, 

ג'ינג'ר/ חליטת הדרים/ חליטת 
אייס תה לימון 

כוס מים רותחים עם חליטה לפי 
הטעם - חלוטה ומקוררת.

קרח

הוראות הכנה:
 להשרות את החליטה במים 

רותחים למשך 10 דקות, לסנן 
ולקרר.

 להכניס לבלנדר ולטחון את כל 

המצרכים למחית חלקה- להגיש 
מיד.

טיפ להגשה - מומלץ להגיש את 
המשקה בכוס מילקשייק גבוהה 

או לחילופין כוס קצרה ורחבה 
בתוספת קש, שמשייה צבעונית, 

קרח או פירות טריים חתוכים מעל

שייק פירות
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

בקרוב בחנויות...
להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות 
או בטל: 052-4033344 

טיפ

3 1

7

2

891011

456

נתחיל 
מציור 

הגביע 
נצייר 

משולש

נצייר 
את 

החלק 
העליון 

של 
הגביע

נעבור 
לגלידה

נוסיף  
כדור 
נוסף 

לגלידה

נצייר 
את 

החלק 
העליון 
ונעבור 
לציור 

הפנים 
של 

הגלידה

נצייר 
את 

העיניים 
והפה

נוסיף 
אישונים-

העיגול 
הפנימי 

בעין 
ונצייר 
הלשון

נצייר 
ריסים 
סרט 

מתוק 
ונעבור 
לציור 
הידיים

נוסיף 
כפות 
הידיים

נצייר 
עיטורים 

על 
הגביע

כעת 
נוסיף את 
הסוכריות 

וטפטופי 
הגלידה 

וסיימנו
יאמי

גלידה מתוקה
דרגת קושי-קל

מסוגלים  שאתם  במה  שאתם,  במי  תאמינו 
ובציורים שלכם. תאהבו אותם, כי מעל הכל, 
לפני מה שאנשים אחרים חושבים, חשוב אפילו 
יותר מה אתם חושבים על מה שאתם יוצרים.
בואו ילדים ונצייר גלידה מתוקה מתוקה!



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהרגע הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

 לעטוף אותו ברכות מהרגע הראשון...
 ,Huggies Little Babies במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם שכבת  Gentle Protection בעלת כריות רכות וייחודיות 
לספיגה אופטימלית ולהגנה מקסימלית על עור תינוקך.

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:
1-800-42-32-32

* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

עלון מידע 
להתחלה חדשה

פריטים לאירוח
חברותייך
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