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עבודות השבת: "בקרוב ממש כל העבודות בשבת 
יופסקו"  על הסכמי הגג בירושלים: "יהיו אלפי 
דירות לחרדים"  וגם: עזיבת גואטה, הסקרים, 

השלום הספרדי ואיחוד אפשרי עם 'דגל' 
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"ה' למבול ישב"

בריאות הנפש: שהייה מספקת בחיק הטבע

שתי הפרשיות, בראשית ונח עוסקות בבריאת העולם ובבריאת 
האדם שהוא נזר הבריאה. על אדם הראשון נאמר במסכת חגיגה 
הפירוש  ומלבד  וארץ,  שמים  כקומת  קומתו  שהייתה  יב(  )דף 
שלמות  בו  שהייתה  פנימי  תוכן  גם  הזו  להגדרה  יש  הפשוט 

בחומר וברוח.
ואולם אנשי אותו הדור חטאו ונפלו, ומגדולתם נותר רק החלק 
"הנפילים  בראשית:  פרשת  בסוף  בפסוק  האמור  ככל  החומרי, 

היו בארץ בימים ההם וגו'".
וחלש  עולם חדש  לברוא  האלוקים שצריך  זה אמר  בעקבות 
יותר כמו שנאמר: "לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר 

והיו ימיו מאה ועשרים שנה". 
בדברי חז"ל במסכת חולין )דף קלט, ב( הננו מוצאים ששאלו: 
היכן יש רמז לשמו של משה בתורה, והשיבו: "בשגם הוא בשר" 
ולכאורה  "משה",  בגימטריא  היא  "בשגם"  שהמילה  והפירוש 
קשה מה העניין במציאת רמז לשמו שלמשה בתורה כאשר כבר 
יותר משם של  ואילך  נזכר בתורה מחומש שמות  ידענו ששמו 

כל אדם אחר.
ללמדנו  חכמים  ביקשו  הזה  הרמז  ידי  לומר שעל  צריך  אבל 
וזו התורה  שהעולם החדש והחלש צריך לבסיס שמחזק אותו, 

רבנו שהיו  ידי משה  על  כולו  לעולם  ומהם  לישראל,  שנמסרה 
השלמות  של  לשיא  שהגיע  כלומר  שנה,  ועשרים  מאה  ימיו 

האפשרית בעולם שלאחר המבול.
מלך  ה'  וישב  ישב,  למבול  ה'  קוראים:  אנו  נוסף  בפסוק 
כשהעולם  תורה  מתן  שבשעת  המספר  המדרש  וידוע  לעולם" 
וחשש שמא  גדולה  בהלה  הייתה  ה',  קול  לשמע  הזדעזע  כולו 
חוזר המבול להחריב את העולם, ועל כך בא אות ההרגעה לבשר 
ולהודיע שלא יהיה מבול שנית, שכן "ה' עוז לעמו ייתן וגו'"- 
צריך  אשר  הדרך  את  ומראה  מגינה  אשר  תורה  אלא  עוז  ואין 

לילך. 
נראה שזהו המסר העיקרי של שתי הפרשיות בתורה העוסקות 
במעשה בראשית, ומתארות תקופה ארוכה ביותר של ימי הרת 
עולם ובכל זאת הן קצרות. ובמסכת חגיגה למדנו שאין להאריך 
המסתכל  כל  שכן  בהם,  לדרוש  שלא  ובוודאי  אלה  בדברים 
בארבעה דברים רצוי לו כאילו לא בא לעולם: מה למעלה, מה 

למטה מה לפנים ומה לאחור.
צריך  היה  לא  מצאנו שכותב: שאף  התורה  על  רש"י  בדברי 
וכל  בראשית,  מעשה  על  הקצרים  הדברים  את  בתורה  לכתוב 
שנכתב הוא רק כדי להודיע שכח מעשיו הגיד לעמו לתת להם 

נחלת גויים". 
החשיבות  על  לומדים  אנו  רש"י  של  המופלאים  מדבריו 
הגדולה של ארץ ישראל שרק בגללה סיפרה לנו התורה את כל 
מעשה הבריאה, כדי שנזכור ש"לה' הארץ ומלואה" וממילא לא 

יכולה להיות לגויים שום תביעה על הארץ, אשר נתן ה' לעמו.
מלבד זה אנו לומדים מדבריו על החשיבות הגדולה של מצות 
"החודש הזה לכם" בה היה צריך להתחיל וממנה נלמד שיש לנו 

מסגרת ייחודית, מבחינת המקום ומבחינת הזמן. 
"ככסה   – לנו  המיוחדת  חדשה  בשנה  התחדשנו  עכשיו  רק 
ליום חגנו", וכבר מתחיל בשבת זו החודש השני חודש מרחשון.

שלא  בגלל  מרירות  לאיזו  שרומז  שמו  את  שמפרשים  יש 
חשיבותו  מפני  כך  שנקרא  לפרש  נראה  ואולם  בחגים,  נתברך 
– מר חשון, שבחודש הזה אנו חוזרים לחיי המעשה האפורים 
ונבחנים בהם על היכולת לשלב בהם את ערכי הקדושה, התורה 

והמצוה.
על כן, על החודש הזה במיוחד אפשר לומר שהוא שלכם.

לסיום, כדאי להיזכר בפתגם החודש של מרן הרב קוק זצ"ל, 
שכבר נודע ברבים בזכות המנגינה היפה שחוברה לו: 

"כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים".

מטבע בריאתו, האדם לא נועד לחיות בקוביות ביטון שביניהן 
מחומר  נברא  האדם  נעות.  מתכת  ובקופסאות  אספלט  כבישי 
ורוח האמורים לחיות ולחוש בנוח בעיקר בסביבה הטבעית בה 
הראשון  אדם  חטא  אילולא  ואכן,  בריאתו.  לאחר  האדם  הונח 

היה העולם מגיע לתיקונו הרוחני

מצבו המקורי של העולם

על פי תורת הסוד, תכלית הבריאה היא: להיטיב לאדם הנברא 
על ידי שיוכל להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו. וכדי שהטבה 
רוחני  פגם  עם  העולם  נברא  הבריאה  בעת  מושלמת,  תהיה  זו 
עץ  בניסיון  יעמוד  האדם,  הבריאה,  נזר  שכאשר  כדי  מסוים, 
הדעת, יתוקן פגם זה. הפגם ותיקונו על ידי אדם הראשון אשר 
נשמות כל הדורות הבאים היו כלולים בנשמתו, נועדו לאפשר 
הניסיון,  עם  ההתמודדות  כשכר  ה',  על  להתענג  האנושי  למין 
כעני  ]לחם בושה[  דכיסופא  נהמא  ולא בחסד בבחינת  בזכות; 
לבוראו  דומה במידת מה  יהיה  גם  ובזה האדם  המקבל צדקה. 

אשר הטוב שבו הינו טוב עצמאי מבלי לקבלו מאחרים. 
אולם כאשר מעד האדם ולא עמד בניסיון, לא רק שלא תיקן 
את הפגם המקורי, הוא עוד הגדיל אותו לממדים גדולים. וזהו 
הנקרא בפי חכמי הסוד 'זוהמת החטא הקדמוני'. או אז נפרד גן 
עדן הזך - הלא הוא הממד הרוחני הגבוה - מהעולם, והחומר 
נעשה עכור וחסר רוחניות ברמה הראויה. לכן גם נגזר על האדם 
שבתקופת  המתים  בתחיית  שוב  ויבנה  יותך  שגופו  כדי  למות, 
מגופו  היוצאת  נשמתו  הוא,  צדיק  אם  טהור.  כשהוא  הגאולה 

עד  לה  הראוי  בהיכל  ה'  על  ומתענגת  העליון  עדן  לגן  נכנסת 
ואם רשע  יגיע לשלימות תיקונו,  בו העולם  עת תחיית המתים 
שישוב  או  לכך  המיועד  במקום  בייסורים  תחילה  יתנקה  הוא 
שכר  את  לקבל  ראוי  ויהיה  שיזדכך  עד  הזה  לעולם  בגלגול 
ועד  הראשון  אדם  חטא  מאז  עבודתנו  וזוהי  הטובים.  מעשיו 
זמן הגאולה באמצעות קיום מצוות התורה, להחזיר את העולם 
למצבו המקורי ולהשלים את תיקונו. והמין האנושי היה מתענג 

על ה' בעולם הזה אשר היה זך וטהור כל כך טרם החטא. 
אולם, גם לאחר חטאו של אדם הראשון והירידה הדרסטית 
ברמת הממד הרוחני שהיה בעולם, נשאר האדם מחובר לעולם 
בסביבתו  בהיותו  יותר  ורגוע  שליו  חש  והוא  נברא,  בו  הטבע 
הטבעית. אמנם עקב רצונות ואילוצים שונים בחר האדם לבנות 
לעצמו מערכות מגורים המקובלות כיום, אולם אל לנו לשכוח 
לשהות מפעם לפעם בסביבה ירוקה, בה גם תנועת מים ותכול 
שמים, פרחי צבע ומרחבי טבע, הקרובים יותר לנוף הבראשיתי 
מזיהומי  הנקי  צח,  אויר  לנשום  ניתן  בו  מקום  שניתן.  ככל 
הערים הגדולות, לחשוב מחשבות טהורות ולהתחבר במחשבה 

ובתפילה לבורא הכל.
לפיכך בצאתנו למקומות אלה, טעות תהיה להמשיך בהם את 
טרדות היום יום ולטפל בעסקים באמצעות טלפונים ומחשבים 
עמנו  ישהה  הנייד  הטלפון  העולם.  לחדשות  ולהאזין  ניידים 
להקשבה  ושלווה,  לרגיעה  ינוצל  הזמן  אך  חרום.  למקרי  רק 
בשעות  להקדיש  מומלץ  הבריאה.  מיפי  ולעינוג  לפנימיותנו 
ובמקומות אלו - בהם נפשו של האדם משוחררת מכבלי טרדות 
תהילים  פרקי  לקריאת  מיוחד  זמן   - לבוראה  ומחוברת  העולם 
מתוך השתפכות הנפש, כאשר העדפה תינתן לפרקים העוסקים 

קריאתם  בסיום  אשר  לישועה,  לה'  בפנייה  או  הבריאה,  ביפי 
ונבקש את כל  נפנה לה' מתוך קירבה ואהבה, נביע את כאבנו 
והשבטים  האבות  אומתנו:  גדולי  נהגו  וכך  לבנו.  משאלות 
ודוד המלך ועוד, בעת שרעו את צאנם בחיק הטבע. מתפעלים 
בשירי  בבוראם  ודבקים  הבריאה,  ושלימות  מיפי  ומתענגים 

כיסופין ובלימוד סודות תורתו.
להתרחק  לפעם,  מפעם  כן  לנהוג  עצמו  ירגיל  אשר  אדם  כל 
והבטון,  המתכת  האספלט  ומעולם  העיר  ושאון  מהמולת 
ולהירגע מטרדות השגרה במקום בו נשמר טבע הבריאה, יחוש 
הקלה להיות קרוב יותר לה' יתברך, והוא ישוב לביתו כשהוא 
משוחרר יותר מלחצי החיים, רגוע ומאושר. כך גם יקבל כוחות 
כל  על  החיים  גלי  עם  להתמודד  ומסוגלּות  ורעננים  חדשים 

תנודותיהם.
עמו  יעשו  חסד  נפשי,  משבר  עובר  אשר  באדם  וכשמדובר 
קרוביו אם יקחוהו לטיול רגלי במקומות טבע פעם או פעמיים 
כדי  תוך  ללבו  הקרוב  לב  טוב  אדם  עמו  ישוחח  ושם  בשבוע, 
הליכה בשניים כשעה או לפי כוחו, כאשר הפגוע הוא המדבר 
העיקרי והמלווה מגיב בהתעניינות ובהבנה רגועה ומדובב בעת 

הצורך.
האדם  של  בעולמו  התמקדנו  כאן  עד  שבאמור  פי  על  ואף 
ילדיהם  את  ההורים  ירגילו  משפחה  שבכל  טוב  מה  הבוגר, 
מופעים  שעשועי  פני  על  טבע  טיולי  החופשה  בימי  להעדיף 
ומתקנים וכדומה, כשם שיש לחנכם ולהאהיב עליהם כל הנהגה 
"ֲחנְֹך  נאמר:  וכבר  ומועילה.  בריאה  היא  אשר  אחרת,  חיובית 

ַלַּנַער ַעל ִּפי ַדְרּכֹו, ַּגם ִּכי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶּמָּנה".

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

גם לאחר חטאו של אדם הראשון והירידה הדרסטית ברמת הממד הרוחני שהיה בעולם, נשאר 
האדם מחובר לעולם הטבע בו נברא, והוא חש שליו ורגוע יותר בהיותו בסביבתו הטבעית
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דגמים חדשים
לכובעים עגולים וכובעי גור

במחירים מפתיעים!

המותג העולמי          

במחיר מפתיע!
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נח ולופוליאנסקי

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

אריאל למברג

הצדיק רבי נפתלי מרופשיץ, ישב פעם עם חסידיו והתגאה 
בייחוס שלו. הוא ציין כי אין בכל העולם אדם שמיוחס יותר 
ממנו עד הבעש"ט. מצד אב אביו הוא מיוחס לצדיק אחד, 
מצד אם אביו הוא מיוחס לצדיק אחר. מצד אב אמו הוא 

קשור לצדיק שלישי ומצד אם אמו לגאון רביעי.
יותר  שהוא  ציין  הוא  סליחה.  וביקש  בקהל  אדם  קם 
אדם  היה  הוא  בתדהמה.  בו  הביטו  כולם  מהרבי.  מיוחס 
פשוט, לא ידען ולא מוכשר וכל קשר בינו ובין ייחוס היה 
מופרך. היהודי הסביר כך: סבא אחד שלי לא מניח תפילין. 
הסבא השני לא שומר שבת והדוד שלי לא מפריד בין בשר 
וחלב. ובכל זאת אני אזרתי כוחות עצומים ושיניתי את חיי 
מהרבי.  יותר  למיוחס  אותי  הופך  זה  הקצה.  אל  הקצה  מן 

נהנה הצדיק מרופשיץ מדבריו והסכים עימם.



האדם היחיד בהיסטוריה שהתנ"ך יוצא מגדרו כדי לשבח 
ונח מכנות אותו בכינויים  נח. פרשיות בראשית  אותו הוא 
נדירים שלא נאמרו על איש בעולם זולתו, אפילו לא ביחס 
בכל  היחיד  האדם  הוא  נח  רבנו.  ומשה  אבינו  לאברהם 
עשרים וארבע ספרי התנ"ך שמכונה בצורה ישירה בתואר 

הנעלה "צדיק". ולא פעם אחת אלא הרבה יותר מכך.
הקודמת.  בפרשה  כבר  התחילה  עליו  השבחים  מסכת 
לו  קראו  כולם  נולד,  שהוא  ברגע  מיד  כי  מספרת  התורה 
"נח", משום ש"זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו". כיצד 
ידיהם?  מעיצבון  אותם  ינחם  שהתינוק  הלידה  ברגע  ידעו 
פירוש  בעריסה?  מלבכות  חוץ  דבר  עשה  לא  הרי  הילד 
מעניין גורס )פירוש הרא"ש על התורה ועוד( כי עד לידת 
האצבעות  ברווז.  של  כמו  יד  כף  עם  נולדו  האדם  בני  נח, 
ה' ברא אותם  יד אחת מחוברת.  לזו לכף  זו  היו מחוברות 
האדמה  את  לחרוש  מחרשה  להם  הייתה  שלא  משום  כך, 
ולכן הם נזקקו לכף יד מחוברת כדי לחפור את האדמה בכף 
היד בעוצמה מרוכזת. אולם כאשר נח יצא מבטן אמו, שמו 
לב כי הוא נולד עם אצבעות פרודות כמו שלנו, ולכן אמרו 
בהתלהבות: "זה ינחמנו ממעשינו ומעיצבון ידינו". כנראה 
הילד הזה ימציא את המחרשה וכך לא נצטרך יותר לחפור 
את האדמה בידינו. וכך הווה: נח גדל ופיתח את המחרשה.

הפרשה  ממשיכה  כך  האדם,  לבני  נחת  גרם  שנח  וכשם 
הקודמת ומספרת כי הוא מצא חן בעיני האלוקים. "ונח מצא 
חן בעיני ה'", כי "נח" אותיות "חן". ואז מגיעה פרשת נח 
ולא מסתפקת בכל זה אלא ממשיכה: "נח איש צדיק, תמים 
בהמשך  ושוב  נח".  התהלך  האלוקים  את  בדורותיו,  היה 
הפרשה: "ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כי 
בכל  אחר  צדיק  שום  הזה".  בדור  לפני  צדיק  ראיתי  אותך 

ההיסטוריה היהודית לא זכה למסכת שבחים כאלו.
אלא שבתוך כל זה מוסיפה התורה עוד מילה אחת: "תמים 
היה בדורותיו". על פניו, היות שהתורה יוצאת מגדרה כדי 
לשבח אותו, אנו אמורים להמשיך באותו קו מחשבה ולומר 
כי התורה רוצה עוד יותר לשבח אותו. התורה רוצה לחדד 
נותר צדיק. למרות  כי אפילו בדור מושחת כמו שלו, הוא 
יודעים את ההשפעה הטבעית שאדם שואב מחבריו  שאנו 

ושכניו, בכל זאת נח שמר על צדקתו אפילו באווירת סדום 
ועמורה שהקיפה אותו.

הפוכה  דעה  מביא  רש"י  מוזר:  דבר  מגלים  שכאן  אלא 
שמקלקלת את החגיגה. ישנה דעה בגמרא ובמדרש שדורשת 
את  ולסייג  להגביל  רוצה  התורה  "לגנאי".  הזו  המילה  את 
הגדלות של נח ולהדגיש כי הוא היה צדיק רק יחסית לדורו 
המושחת, אך אילו היה בדורו של אברהם אבינו, אף אחד 
היה  לא  נח  "שליט"א".  התואר  את  היה מצמיד לשמו  לא 
זוכה לקבל "שישי" בבית הכנסת של אברהם אבינו. הוא לא 
היה יושב על בימת הכבוד באותם אירועים שאברהם אבינו 

השתתף בהם.
אכפת  מה  לקלקל?  למה  היא:  המתבקשת  והשאלה 
למדרש שנחשוב שנח היה באמת צדיק גמור? הרי התורה 
היא ספר חינוך ומה בכך שהילדים שלנו יחשבו שהיה פעם 

צדיק אחד אמתי? מדוע צריכים לנפץ כל מיתוס?
זאת שאלה חזקה מכיוון נוסף: ישנה הלכה ידועה בהלכות 
"לשון הרע" שנקראת "אבק לשון הרע". ההלכה הזו אומרת 
שלו.  השונאים  יושבים  שבו  במקום  אדם  לשבח  אסור  כי 
אם  למשל,  לגידופים,  מהר  תהפוך  השבחים  שמסכת  כיון 
אדם יושב בחברת מכונאים, לא יאמר להם 'אתמול תיקנתי 
את הרכב אצל שמוליק והוא בחור ישר בצורה שלא מוצאים 
יעברו  והם  אומנותו'  בני  את  שונא  ש'אומן  כיון  כמותה'. 
גם סיפורים אחרים על שמוליק',  ולומר ש'יש  לקלל אותו 

ו'עזוב, לא נפתח את הפה'...
וכיון שכן לא מובן מדוע התורה מתחילה בכלל לשבח את 
נח? אם התוצאה מכך היא שבאים דווקא לדבר "בגנותו" 
ולומר שהוא לא היה באמת צדיק - מוטב היה לא להזכיר 

לכתחילה את הצדקות שלו!.
 



"ליקוטי  הספרים  סדרת  )מתוך  מלובאוויטש  הרבי 
שיחות" חלק ה' 282( מעניק פירוש מקורי על הדרשה של 
משמעות  מלא  מסר  כאן  להעביר  רוצה  התורה  לגנאי.  נח 

לכולנו, ובהקדים הסיפור הבא:
לופוליאנסקי  ומיכל  אורי  עברו   ,1976 תשלו,  בשנת 
היה  הירושלמי  החורף  בירושלים.  תורה  עזרת  לשכונת 
קשה במיוחד באותה שנה ומכל עבר נשמעו קולות תינוקות 
משתעלים ומתקשים לנשום. אורי קנה כמה מכשירי אדים, 
הוא מקים  כי  והכריז  הניח אותם על שולחן הסלון בביתו 
גמ"ח )גמילות חסדים( להשאלת מכשירי אינהלציה. בימים 
את  והחזירו  שלקחו  שכנים  מביתו  ויצאו  נכנסו  הבאים 
בבית  ולבוא  לצאת  שהתרגלו  השכונה  תושבי  המכשירים. 
ציוד  מכשירי  עוד  בביתם  השאירו  לופוליאנסקי,  משפחת 
רפואי בהם לא היה להם צורך, כמו כסאות גלגלים ישנים, 

מקלות הליכה, הליכונים ועוד.
באותם ימים פרש אביו של לופוליאנסקי, יעקב, לגמלאות 
ומכר את החנות אותה ניהל. אורי הציע לאביו לתרום את 
הכסף עבור קניית מכשירים רפואיים לעילוי נשמת אמו של 
"יד שרה",  ארגון  הוקם  כך  האב, שרה, שנספתה בשואה. 
בעל כפל משמעות: יד המושיטה עזרה לזולת ויד לנשמתה 

של שרה לופוליאנסקי.
ביתם של הזוג לופוליאנסקי נעשה צר מהכיל את מאגר 
הכנסייה  בבעלות  לאכסניה  עבר  שרה  יד  ומרכז  הציוד 
ישראל  רכבת  תרמה  בהמשך  הנביאים.  ברחוב  הרוסית 
ונמסר  בארץ  המסילה  לרוחב  התאים  שלא  רכבת  קרון 
לשימוש יד שרה. שנה אחר כך נפתח הסניף הראשון מחוץ 
בכל  סניפים  ופרש  המשיך  הארגון  חיפה,  בעיר  לירושלים 
לשירות  הצטרפו  מתנדבים  ואלפי  בישראל  ומושב  עיר 
יד שרה כארגון מייעץ למועצה  המוסד. בשנת 2005 הוכר 
המאוחדות )האו"ם(,  של האומות  הכלכלית-חברתית 
המעמד הגבוה ביותר אליו יכול להגיע ארגון לא-ממשלתי 

ברמה עולמית.
אדם  לכל  המאפשר  ארגון  להיות  הפך  שרה"  "יד  כיום, 
להמשיך בתפקוד אורח-חיים רגיל ללא צורך לעבור למוסד 
למעלה  המדינה  לקופת  שנה  מדי  חוסך  הארגון  סיעודי. 
רפואיות  והוצאות  אשפוז  ימי  במניעת  שקל  ממיליארד 
ושש  לעשרים  כיום  מייעץ  שרה  יד  בנוסף,  וסיעודיות. 
מדינות ברחבי העולם אודות הקמת מרכזים דומים שיחסכו 

הוצאות אשפוז וסיעוד.
הוא,  שרה"  "יד  בסיפור  הגדול  שהפלא  דומה  אולם 
אורי  כולנו.  רגיל כמו  ידי אדם  על  הוקם  שהארגון 
לופליאנסקי הוא לא "נשמה גבוהה" שיורדת לעולם פעם 
בהייטק  ענק  אקזיט  שעשה  מיליונר  לא  הוא  שנה.  במאה 
ונשאר עם מיליונים כדי לעשות מעשים טובים, אורי הוא 
אדם רגיל כמו כולנו, אך שלא כמו כולנו הוא החליט לגלות 
אחריות למה שקורה סביבו וזכה לחולל מהפך שנוגע בכל 

אדם במדינה.
וזה - אומר הרבי מלובאוויטש – בדיוק המסר שהתורה 
רוצה להעביר לגבי נח. כשאנו קוראים בתורה על הצדקות 
המופלאה שלו, אנו עשויים לא להתרשם מכך. כיון שאנו 
נשמה  עם  שנולד  מופלא,  אדם  היה  נח  שכנראה  מסיקים 
נעלית של צדיקים גמורים נטולי יצר הרע. כנראה הוא היה 
מאלה שהבית התמלא אורה כשהם בקעו מהרחם. ואם כן 
מה יש לאנשים כערכנו ללמוד ממנו? כשאנו יצאנו מהרחם, 

אימא בעיקר בכתה. הבית לא התמלא אורה.
לכן מדגישה התורה כי נח היה צדיק רק "בדורותיו" אבל 
בדורו של אברהם לא נחשב לכלום. נח לא נולד נטול יצר 
הרע, הוא פשוט בחר להיות כזה. מבחינת התכונות הנפשיות 
לפרנסתו  עסק  הוא  כולנו.  כמו  רגיל  אדם  נולד  נח  שלו, 
בהמצאת מחרשה ותיקון כלי עבודה, ממש לא דמות הצדיק 
המוכרת לנו מהספרים. אך הוא החליט בתוקף כי הוא לא 
יהיה כמו כולם. למרות שכולם סביבו גונבים וגוזלים ולא 
מחזירים עודף ללקוחות שלהם, הוא יסחר ביושר וישמור 

באדיקות על רכושו של הזולת.
ולכן הסיפור של נח כל כך מרשים. דווקא משום שהוא 
מספר מה זה צדיק אמתי. לא מי שנולד צדיק, אלא מי שהפך 

להיות צדיק. 
צדיק.  להיות  אדם שבחר  הוא  התורה  בלשון  "צדיק" 
נסיבות החיים היו יכולות להביא אותו לידי חטא, אך הוא 

מגלה את הכוחות הנעלמים ועומד בצדקותו.



מבחר ריצופים 60/120 
במחירים לא לפרסום!

בשנה החדשה משפצים במבצעי ענק!
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בורא עולמות ומחריבם

הרב בן ציון נורדמן

נשמתו  ולעילוי  לזכרו  תורה  ספר  בהכנסת  השתתפתי  השבוע 

ונפל על  של רמי כחלון, תושב העיר חדרה שהיה מפקד בצה"ל 

משמרתו בעת מבצע 'צוק איתן', כשפירק רימון והציל את חייהם 

של חיילים מפלוגתו.

ספר התורה הוכנס ברוב פאר והדר לבית הכנסת 'תפילת חנה' 

העיריה  כנציג  אמסלם.  גבי  המוכשר  הגבאי  של  בניהולו  בחדרה 

יום  חל  שהשבוע   - סופר  החתם  שבזמן  וסיפרתי  לנאום  כובדתי 

ההילולא שלו - שאלו אותו על ספר תורה שהיה בו ספק אם יהודי 

כתבו או שנכתב על ידי נכרים. ביקש החתם סופר מתלמידיו לגלול 

על  נכתב  הספר  נחרצת:  בוודאות  אמר  ואז  הסוף,  עד  הספר  את 

ידי גוי.

כל פרשבורג רעשה. רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו של רבינו, 

נענה להם החתם סופר ואמר: לא רוח הקודש יש כאן אלא מסורת 

המילים  את  להותיר  ישראל  עם  שנהגו  הוא  ידוע  ישראל.  ומנהג 

עמך  את  מכבדים  הכתיבה, ואז  לסיום  התורה  בספר  האחרונות 

ישראל לכתוב ולהשתתף בכתיבת הספר. מילים אלו הם לא חלק 

מהוקצעות,  ובלתי  שבורות  כלל  בדרך  הם  הסופר,  של  מהיצירה 

הם בגדלים שוני וחורגים מסדר האמנות של היוצר והסופר. בספר 

תורה זה, הצביע החת"ם סופר, על המילים האחרונות, כל המילים 

שוות ויפות. את זה כתב גוי, ולא יהודי.

יש כאן מוסר השכל גדול, קראתי לנאספים במעמד הגדול הזה. 

ספר תורה שאין בו את המילים האחרונות שהם בדרך כלל שבורות 

- אין לו קדושת ספר תורה. רק לאחר שעם ישראל  ולא אחידות 

כתב בו את האותיות האחרונות, אחת נמוכה ואחת גבוהה, אחת 

עבה ואחת דקה, אחת שלימה ואחת שבורה - אזי הופך הוא להיות 

ספר תורה הקדוש בכל מיני קדושה.

וכל כך למה? כי דווקא האותיות השבורות הללו הן אבן יסוד 

באמונתנו. עם זה נרקוד הקפות ואת זה נמנף אל על. כי התורה לא 

נבנית על שלימות, אלא על חלקי שבירה.


"לוחות ושברי לוחות מונחים בארון". ארון ברית ה', כלי השרת 

נושא  הכרובים,  יושבים  עליו  המקדש,  בבית  ביותר  המקודש 

בקרבו לצד לוחות הברית הכתובים באצבע אלוקים, גם את שברי 

הלוחות ששיבר משה ברדתו משמים בראותו את העגל אשר עשו 

בני ישראל.

וצעדים  פסיעות  הם  הלוחות,  שברי  הללו,  השברים  דוקא  כי 

אלא  משלימות,  נבנינו  לא  ולאומה.  לעם  להפיכתנו  בדרך  שלנו 

משברים על גבי שברים עד שהפכנו למושלמים.

חז"ל מספרים כי רבי עקיבא היה דורש תילי תילים של הלכות 

על כל קוץ וקוץ בתורה. בפשטות הכוונה שחידש הלכות על כל 

אות ותג בתורה, ושמא יש לומר כי הכוונה עמוקה יותר כי חידש 

הלכות דוקא על הקוצים, המרמזים ומסלים את החלקים השבורים, 

את הקשיים את הכאבים  כי זו התורה האמיתית, המאחדת לוחות 

ושברי לוחות.

צדיק  יפול  שבע  "כי  טז(  כד,  )משלי  אומר  ע"ה  המלך  שלמה 

ויודע לקום, אבל לדברינו  וקם". בפשטות הכוונה שהצדיק נופל 

ניתן לומר כי זה היסוד להיות צדיק. זה לא קורה לבד וממילא, זה 

רואה שהוא  כשאדם  להתייאש.  לנו  ואסור  אחר שבר  קורה שבר 

נופל פעם אחר פעם, שיידע נכונה שהוא בכיוון הנכון.


את  להטביע  שאיים  המבול  על  מספרת  נח,  פרשת  פרשתנו, 

העולם. בסיום הפרשה הקודמת אומר הקב"ה: "נחמתי כי עשיתי 

ולכאורה  האדם,  יצירת  על  הקב"ה  התחרט  כביכול  האדם".  את 

הדבר תמוה, וכי קורא הדורות מראש לא ידע את אשר יעוללו בני 

האנוש?! וכי יש מושג כזה שהקב"ה מתחרט על דבר שעשה או 

לא עשה?!

ולתוספת הדברים, ישנו מדרש מופלא שעד שלא נברא העולם 

היה עסוק הקדוש ברוך הוא לברוא עולמות בזה אחר זה. "בורא 

מספיק  טוב  לא  זה  לי".  הניין  לא  דיין  ואומר  ומחריבן  עולמות 

עבורי. ולכאורה הדברים מתמיהים ונוקבים: וכי בורא כל עולמים 

שבמאמרו ברא שחקים לא ידע איזה עולם הוא מחפש? וכי הקב"ה 

צריך ניסויים של עולמות? אתמהה!

אלא הפירוש הוא עמוק יותר והדברים מבוארים ברמיזה בספר 

הנביא  זצ"ל.  לאפיאן  אלי'  רבי  הצדיק  מהגאון  מאליהו'  'מכתב 

אומר כל הנברא בשמי לכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. הקב"ה 

ברא את עולמו לזכות את הנבראים כמו שאמרו חכמינו "חייב אדם 

לומר בשבילי נברא העולם".

עולם, אברא כמה  לפני שאברא  בבריאת העולם אמר הקב"ה, 

להכניס  כדי  והכול  משברים,  אצור  כביכול  ואחריבם,  עולמות 

בבריאה את הכוח הזה של שבר ותקומה. הנה יאמר לעצמו האדם 

עד  עולמות  כמה  ליצור  היה  זקוק  הקב"ה,  גם  והקטן,  הפשוט 

שמצא את העולם הראוי לו.

כי זה דרכו של עולם. שבר וגאון גאון ושבר.


מתוך  אך  אישית,  הכרתי  לא  הי"ד  כחלון  רמי  המפקד  את 

ההספדים למדתי להכיר כי מדובר באדם ערכי, אוהב ארץ ישראל 

שנלחם בעד עמנו וארצנו במסירות נפש.

כמה מתאים להכניס לזכרו ספר תורה, המסמל ומאחד גם את 

הקשיים והשברים. כי דוקא מתוך השכול, הכאב והקושי מבצבצת 

אחרת  תהא  ולא  מוחלפת  תהא  שלא  זו  התורה,  בכוח  האמונה 

תחתיה.

התחלנו זה עתה את התורה מחדש בהתלהבות. זה הזמן לזכור 

כי גם אם כל ההתחלות קשות, אנחנו בכיוון הנכון.

שבת שלום וחודש טוב ומבורך

 

הרב בן ציון נורדמן

 nordman@jss.org.il לתגובות

סיומו של ספר התורה מלמד אותנו האם נכתב על ידי יהודי – ואז האותיות שבורות, או 
שמא הן מהוקצעות מדי – וקיים חשש שנכתב על ידי גוי

נרקוד  זה  עם  באמונתנו.  יסוד  אבן  הן  הללו  השבורות  האותיות  דווקא  כי  למה?  כך  וכל 
הקפות ואת זה נמנף אל על. כי התורה לא נבנית על שלימות, אלא על חלקי שבירה.
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הי״ד אבד״ק דז’יקוב, תלמיד מובהק למרן שר התורה הגאון מטשעבין זיע”א

למעלה ממאתיים מאמרי דרוש ואגדה חסידיים בסגנון נפלא וייחודי, מוגשים בשפה 
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לבעלי בתים

לדרשנים

ואוהבי ספר!
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צוריאל קריספל

"ויום ולילה לא ישבותו" )ח, כב(
איתא בגמרא )סנהדרין נח ע"ב( 
"עכו"ם ששבת חייב מיתה שנאמר 
"ויום ולילה לא ישבותו", וכן פסק 
הרמב"ם )הלכות מלכים פ"י ה"ט( "עכו"ם 
ששבת אפילו בימות החול אם עשהו לעצמו 
כמו שבת חייב מיתה, ואין צריך לומר אם 
עשה מועד לעצמו, כללו של דבר, אין מניחין 
אותן לחדש דת ולעשות מצוות לעצמן מדעתן 
וכו', ואם עסק בתורה או שבת או חידש  דבר 
מכין אותו ועונשין אותו ומודיעין אותו שהוא 
חייב מיתה על זה, אבל אינו נהרג". כללו של 
דבר, אסור לגוי לעשות דת לעצמו, וקבלת 
יום מנוחה היא כקבלת דת המחייבת מיתה.

מדוע כה חשוב ועקרוני שגוי לא יקבע לעצמו 
יום של שביתה ממלאכה?

ביאור העניין כך הוא, הנקודה המאפיינת, 
מבדילה ומפרישה בין יהודי לגוי, זו השבת 

– השביתה או יום המנוחה.
מדוע באמת זו הנקודה המבדילה בין היהודי 

לבין הגוי?
הקב"ה ברא עולם והטביע בו הנהגה הנקראת 
"טבע", היות וכך, קיום העולם תלוי בעמל 
האדם – "אדם לעמל יולד" )איוב ה, ז( וכל 
מי שקובע לעצמו יום מנוחה, סותר בזה את 
טבע העולם, נמצא, שהשביתה ביום המנוחה 
היא הכרזה ברורה על דת ואמונה ]ולאו דווקא 

לדת היהודית[.
מנגד, הכופרים במושג "דת" אמנם מודים 
שהאלוקים ברא את העולם והטביע בו את 
סדרי הטבע, אלא שלטענתם לאחר שנגמרה 
הבריאה כביכול עזב הקב"ה את הארץ, קבע 
את משכנו אי שם בשמים, והניח לעולם 
שהטביע  הטבע  בסדרי  מאליו  להתגלגל 
בו מבראשית, לעומת זאת, "דת" פירושה  
שהקב"ה נמצא עמנו כאן בעולם השפל ומנהיג 
גם כיום את סדרי העולם, וכיון שכך, על האדם 

לשמוע אל חוקי הבורא יתברך ולקיימם.
הביטוי הגדול ביותר להימצאות הבורא יתברך 
כאן בארץ והיותו שותף פעיל בנהגת העולם, 
היא השביתה ממלאכה, שהרי לכאורה יש 
להתריס כלפי השובת, איך תתפרנס? איך 
שנשרף  שלך  היבול  יתקיים  איך  תחיה? 
ומתייבש בשמש, אם לא תפעיל את הממטרות 
ביום השבת? הכופר בדת סבור שהשובת 
מחריב את העולם ] רוסיה הקומוניסטית 
לשעבר תוכיח...[, אולם תשובת המאמין 

לטענת הכופר היא, איני הורס את העולם, את 
העולם מנהיג האלוקים, ואם הוא רוצה שיהיה 
לי מה שאני צריך, כך יהיה, אם לא, לא תועיל 

גם השתדלותי בעניין, זו היא "דת"!
כל זה ביהודי מאמין, אבל גוי ששובת חייב 
מיתה, כי הגוי חי את העולם הטבעי, אשר 
על כן, בשביתתו הוא מחריב את העולם, רק 
יהודי שקיימת בו שייכות לאלוקות, שביתתו 

אינה מהווה את חורבן העולם.
האמונה וההשקפה הזו אינה מצטמצמת אך 
ורק בנושא השבת והמועדים, אלא משליכה 
על כל אורחות חיינו רגע רגע ושעה שעה, "יש 
מנהיג לעולם", דבר זה צריך להשפיע על כל 
מהלכיו של היהודי בכל אשר יפנה, לפעמים 
אנו נוטים לשכוח זאת ומייצרים מהלכים 
שעל פניו נדמה לנו שאנו מנהלים את העולם 
חלילה, אם זה בעסקים, או בעסקנות, מנסים 
לכבוש יעד או מטרה כלשהיא בדרכי רמיה, 
או בפגיעה בזולתנו בבחינת מתכבד בקלון 
חברו, בהכפשת שמו ובהוצאת דיבתו רעה, 
שומה עלינו להפנים ולדעת שזה נגד  רצון 

הבורא, אלא רצון יצרנו הרע. 
עלינו לעצור את מרוץ החיים ולהפנים זאת 
נרגש",  כים  "רשעים  עלינו  ייאמר  שלא 
ולכאורה מה הקשר בין הרשעים לים נרגש?, 
התשובה לכך היא, שהקב"ה קבע את גבול 
הים והיבשה, ואילו גלי הים מנסים במשך 
אלפי שנים לכבוש את היבשה ללא הועיל, 
אומרים לגל, מה לך כי תתאמץ? עונה הגל, 
הגל הקודם לא היה מספיק מתוחכם, ואילו אני 
יבוא בייתר תנופה ובסיבוב חזק, וכך נמשך 

הדבר אלפי שנים.
עלינו להשכיל ולהפנים, "יש בורא לעולם" 
ואין שום מהלך בחיינו שלא נקבע על ידיו, 
וכל דבר שאינו בגדר ההשתדלות הראוייה 
והרצוייה, סופו של דבר שנצא את עצמנו 
כאותו גל רוגש ונרגש, שבקושי מלחכך את 

היבשה.
נחדד דברים אלו יום יום ונעמול על מידת 

הבטחון, ואל חי יהיה בעזרנו.

בברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך
צוריאל

לתגובות:
mashalveshninah@gmail.com

Eliyahupachter.bloger.co.il

עכו"ם ששבת 
חייב מיתה

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

המועד  דחול  ה'  שלישי  ביום 
שני  התרחשו  מזמן,  לא  סוכות, 
ציפיתי  מהם  לאחד  אירועים. 
מתחילת החג ואת השני ניסיתי להדחיק 

מליבי.
התכוננתי  יום  אותו  של  הצהרים  באחר 
לקראת מסיבת חג בסוכה עם קבוצת בנות 
צעירות מיישוב חרדי-לאומי אותן אני פוגשת 
כל שבוע. באותן שעות ממש הבית המה מהמולת 
התארגנות ואריזה. מזוודות שונעו למעלה ומטה, 
בגדים נערמו ונאספו מהחדרים, ערימות מצעים 
ומגבות נערמו בפאתי המסדרון בדרכם לחדר 

הכביסה.
ונכדיי  מילדיי  נפרדתי  ערב ממש  באותו 
שהתארחו פה בארץ הקודש בחודש תשרי וחשתי 
על בשרי את האמרה "קשה עלי פרידתכם". 
כן. זו שבגינה זכינו בחג נוסף – שמיני עצרת. 
זכרתי את הפירוש החסידי לפיו קשה לי שאתם 
נפרדים מעצמכם, קשה לי שאתם נפרדים ממני, 
אבל מעל הכל קשה לי שאתם נפרדים האחד 

מהשני... ולכן פרידתכם, שלכם.
עוד אני ברגשות מעורבים מהאירוע השני 
)הפרידה( והראשון )המסיבה(, נח לפתחי אירוע 
שלישי בלתי מתוכנן ומפתיע לגמרי. "מה עושים 
הערב?", שאלה אותי חברה בני ברקית. "לומדים 
תורה" עניתי לה. "הרי זהו ליל הושענא רבה".
"ונשים כמונו?" הוסיפה ושאלה. "גם..." 
זרקתי כלאחר יד. עד מהרה התארגנה לה חבורה 
קדושה של נשים בני ברקיות שרוצות להאכיל 
את הנפש בדברי תורה והחברה שבה והתקשרה. 
"מירי. אנחנו מצפות לך בסוכה בשעת חצות", 

אמרה.
המזרנים הוסטו לצדדים, הקישוטים פיארו את 
הדפנות וחבורת הנשים ישבה סביבה בהמתנה 
דרוכה להוראות והנחייה. כיון שליבי היה כבד 
עלי וראיתי על הפנים שמולי שאין מצב להעמיק 
בשיחה "כבדה" של דברי חסידות, עשיתי חישוב 

מסלול מחדש והצעתי "סעודה בסוכה"... 
הרעיון היה לעשות מהמפגש הזה אירוע של 
קירוב לבבות ואחדות בו מדברים קצת דברי 
תורה, מספרים סיפורים עם אמונה, שותים 
ואוכלים דבר מה בשביל הברכה ואולי אפילו 
מנגנים ניגון רגש חסידי. עכשיו הכל נשמע 
אחרת. ובעוד הן מתאימות את עצמן לאירוע 
החדש והבלתי מתוכנן, חיפשתי סיפור אישי 
בעל ערך רוחני שאוכל לפתוח עמו את הסעודה.
באירוע  עדיין  מונח  היה  ראשי  כאמור, 
הפרידה והחלטתי להפנות את החיפוש אל 
עבר הנוכחות. "אין לי מה לספר", שמעתי 

קולות מהוססים בתחילה. "לא קרה לי שום 
דבר מעניין", וכן על זו הדרך. שעת חצות של 
שעון קיץ עברה מזמן ואט אט נשברו המחיצות 
והמוני סיפורים "קטנים" של השגחה פרטית 
רוויי אמונה הסתובבו בחלל הסוכה. ישבתי 
המומה והקשבתי. סעודה ספונטנית כזו מחזקת 

לא חוויתי המון זמן. 
גם בחודש מרחשוון, החודש האפרורי שמסמל 
יותר מכל את החזרה לשגרת ה"אדם לעמל יולד", 
יש להתאסף בצוותא "שבת אחים )או אחיות( גם 
יחד" ולהכניס את אווירת החגים לתוך החיים 
הרגילים כדי שיהיה לנו נוח וכוח לצלוח את 
המבול, את טרדות הפרנסה. זו לא חכמה להיות 
מלאת שמחה ואמונה בחודש החגים המלא 
באווירה רוחנית. צריך למשוך מתשרי לכל 

השנה כולה. 
ויעקב הלך לדרכו. נו, ומה קורה לאחר מכן? 
ויפגעו בו מלאכי אלוקים. כשיוצאים לדרך, 
לשגרת השנה, כמו יעקב אבינו, זוכים לפגוש 

מלאכי אלוקים. 
כאשר אפילו שבת פרשת בראשית מאחורינו 
וביודענו שזו השבת שמשפיעה על השנה כולה, 
שמהווה גשר מעבר מרוממות החגים וקדושתם 
אל שגרת ימות החולין, ונותנת לנו את הכח 
להאציל עליהם מקדושת החודש כולו. באה 
שבת פרשת נח המהווה "שבת כללית" עם אבן 

בוחן לכל השנה. 
אם שבת בראשית כוללת את עבודת כל השנה 
כפי שהיא "בכוח", הרי לאחר שעבר שבוע שלם 
של עבודה בענייני תורה ומצוות בעולם, מגיעה 
שבת נח שבה באה לידי ביטוי השנה החדשה 
כפי שהיא "בפועל". מה עשינו במהלך השבוע 

האחרון של חודש תשרי?
והשבת הזו בה קוראים על הברית שה' כרת עם 
נח ובמילא עם הבריאה כולה, היא זו שמעניקה 
לנו את הכוח להתחיל את החודש האפרורי 
והשגרתי שמכונה מרחשוון בהעדר חגים. משום 
שפרשת נח מלמדת על היכולת של עבודת האדם 
)קרבנות נח( להשפיע על הבורא )וירח ה' את 
ריח הניחוח( ולקבל את הברכה שמאפשרת 
להוציא את ההחלטות הטובות של תשרי מהכוח 

אל הפועל.



הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית 
/http://www.miri-mychoice.co.il | רדיו

קשה עליי 
פרידתכם

לא נפרדים מחודש החגים, ממשיכים אותו לתוך 
חיי השגרה וקשיי החיים. לוקחים את הכוח של 
 - נח  בפרשת  אותו  ומכניסים  בראשית  )שבת( 
ראש חודש מרחשוון, החודש הכי אפרורי בשנה. 

ויעקב הלך לדרכו

מירי שניאורסון

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

עלינו להשכיל ולהפנים, "יש 
בורא לעולם" ואין שום מהלך 
"בחיינו שלא נקבע על ידיו



לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד

! י ת צ ו ב ק ר  י ח מ
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שנה לטראמפ

הספיק  לא  שעדיין  מי  כמרקחה.  הלבן  הבית 
לריב עם הנשיא המכהן דונאלד טראמפ עתיד 
ושר  המדינה  מזכיר  במהרה.  זאת  לעשות 
החוץ רקס טילרסון כבר היה בחוץ יותר מאשר 
כותבי הטורים, מזכיר המדינה רקס  בפנים. לטענת 
טילרסון, ראש צוות הבית הלבן ג׳ון קלי, יושב ראש המטות 
מכובד  רק  בתפקיד,  נשארים  ברנפורד  ג׳וזף  המשולבים 
עם  יחסיהם  החופשי!  העולם  לעתיד  והדאגה  האחריות 

הנשיא בשפל ופחות מזה.  
הם  אמת,  שרובם  ה״פייק-ניוז״  בסיפורי  עסוק  טראמפ 
החריקות  כמות  טראמפ  לטענת  כפייק-ניוז.  הוכחו  באמת 
שהיו בהתנהלות הראשונית, הסגל המשתנה חליפות לבקרים 
חדש  למינהל  סבירים  היו  שפוטרו-התפטרו,   והמינויים 
לחלוטין ולא מנוסה, והכל תוך הגזמה פראית של תקשורת 

עוינת, שקידשה עליו מלחמה. 
דונאלד טראמפ הינו נשיא חדש, ללא עבר פוליטי בסנאט 
או בקונגרס, גם המינויים שבחר רובם ככולם מהשוק הפרטי 
נשיא  היה  לא  מעולם  ספק,  אין  מחיר.  לכך  יש  העסקי, 
העובדה  ופוגענית.  עוינת  תקשורת  בכזו  שנתקל  אמריקאי 
אותם,  סופר  לא  ובעיקר  למיינסטרים,  מחוץ  שטראמפ 
יום  בו  פוגעת  אך  כהצבעת מחאה,  אותו לשלטון!  העלתה 

יום, שעה שעה.    
חז״ל אומרים ״אין חכם כבעל הניסיון״. בינתיים טראמפ 
מהבחירות.  חודש   12 הקשה,  בתפקיד  שנה  כמעט  מסיים 
דונאלד  צבר.  הוא  בוודאי  ניסיון  מחכימים,  לא  כבר  בגילו 
טראמפ למד וממשיך ללמוד תוך כדי עבודה לוחצת וסיזיפית. 
שלו  המסקנות  הסקת  מרשימות,  לימוד  יכולות  מפגין  הוא 
משובחת ומהירה, בעיקר הוא נהנה מכל רגע ורגע. התוצאות 
המוקדמות של כהונתו מפתיעות, כל מדדי הכלכלה מראים 

שיפור ניכר, לעיתים אפילו מפתיע.
המיסים  נטל  הורדת  לצד  התעסוקה,  הצמיחה,  נתוני 
ביותר  השנונים  המבקרים  את  גם  מדהימים  כמובטח, 
והפרשנים הביקורתיים שנוטים ללגלג על הנשיא המטורזן. 
הם תולים זאת במצב ולא במדיניות, בסיבות שהבשילו ולא 
באיש והמכוון, במצב גלובלי עולמי, העובדה היא, שטראמפ 
הנשיא  כשהוא  אצלו  קרה  גם  זה  הפריע!!  שלא  רק  לא 
עשה  טראמפ  בפועל  הזיק,  לא  פעם  אף  מזל  קצת  המכהן. 
וצמצום  הצמיחה,  התעסוקה,  לעידוד  נמרצות  ופעל  המון 
הרגולציה המכבידה. העיקרון של ״לא יחוקק חוק חדש, ללא 
ביטול 2 חוקים ישנים״ ילמד בפקולטות הכלכלה בעתיד.    

להיבנות.  החלה  לא  עוד  מקסיקו  עם  בגבול  חומה  נכון, 
השגרירות האמריקאית לא הועברה לירושלים. אבל מרבית 
הבטחות הבחירות בנושא הכלכלי קוימו ובגדול. נושא ביטול 
רפורמת הבריאות ״אובמה-קר״ עדיין לא הצליח, לא בגלל 
טראמפ. הוא ניסה, מנסה ולא מוותר, בנושא זה יש לו בעיה 
עם האגף השמאלי של מפלגתו הרפובליקאית. לאחר שנכשל 
בקונגרס ובסנאט למרות שיש לו רוב רפובליקאי מוצק, הוא 
הבריאות  ביטוח  את  לבטל  נשיאותיים  צווים  בעזרת  מנסה 
בית  חדש,  במכשול  נתקל  הוא  פה  ״אובמה-קר״.  הפדרלי, 

המשפט. אבל טראמפ עדיין לא מרים ידיים ולא מוותר.  

המילים.  אוצר  את  גמר  טראמפ  קוריאני  הצפון  בנושא 
לחייב  עלולים  הגידופים  ואוצר  החריפות  המילים  הבעיה, 
שממול  העובדה  אליהם.  מתכוון  לא  שהוא  למעשים  אותו 
הקלפים,  את  טורפת  עצמו״  בזכות  קטן  לא  ״משוגע  עומד 
משגעת את הפרשנים וחוזי העתיד. דונאלד טראמפ המסונדל 
מכורח אמירותיו, יהיה חייב להגיב בחריפות בפעולה צבאית, 
יזומה, למרות האיומים  נגד, לא בפעילות  רק כתגובת  אבל 
שהוא מפריח חדשות לבקרים בשנינות. האם קים ג׳ונג און 

מספיק ״משוגע״ בכדי להתחיל? כנראה שלא.  
המתח באסיה עוזר לכלכלה. את תעשיות הנשק והתעשיות 
בתקציבי  הגידול  מהקרשים.  הרים  זה  בארה״ב,  הנלוות 
ישירות  משפיע  הביטחון  זרועות  והצטיידות  ההתחמשות, 
על התעסוקה והצמיחה. טראמפ שופך דלק למנועי הצמיחה. 
הוא עושה זאת כאיש עסקים מנוסה ולא כפוליטיקאי הזהיר 
הוא  ולכך  לכן  בכהונתו,  המשמעותי  ההבדל  זה  במילותיו. 

נבחר.  
טראמפ  המאוחדות,  האומות  וארגון  אונסק״ו  ארגון  עם 
מגלה מנהיגות ו״ישראליות״. נשבר לו מהעמדה האמריקאית 
ליישם  החליט  טראמפ  להשפיע.  ולא  ״לשלם״  המסורתית. 

את הכלל, ״בעל המאה הוא בעל הדעה״.  
אין  נאמנה.  מלאכתה  עושה  היילי  ניקי  באו״ם  השגרירה 
בעצרת  מובל  ולא  מוביל  גורם  להיות  הפכה  ספק שארה״ב 
מאונסק״ו  העתידית  הפרישה  הביטחון.  ובמועצת  הכללית 
כיוון. מי שצריך  וקריאת  בסוף 2018 מהווה תמרור אזהרה 

עושה ״חישוב מסלול מחדש״. 
מי שחשב שדונאלד טראמפ מסתפק בקדנציה אחת. הייתי 
שם! הוכחתי שאני יכול! ויחזור לעשות לביתו, טועה בגדול. 

טראמפ נהנה בענק, כל רגע ורגע. העימותים עם התקשורת 
שישמח  התלוצץ,  טראמפ  השבוע  וחשק.  חיות  לו  נותנים 
לראות שוב את הילרי קלינטון כמועמדת הדמוקרטים מולו. 
וכרעיה.  קרבה  על  מלח!  ללא  אותה  יאכל  הוא  בוודאי, 
טראמפ  לצערו,  מראש.  לוותר  מתכוננים  לא  הדמוקרטים 
ימצא מולו יריב צעיר, מלוטש, חד לשון ומהיר תגובה. לא 
אזי  בריאותיות.  בעיות  עם  אפורה,  ישנונית,  פוליטיקאית 

יהיה המבחן האמיתי. 
והמסקנות של שנת הכהונה  יחלו בסיכומים  בקרוב מאד 
האיש  יובלטו,  הכישלונות  יוצנעו,  ההישגים  הראשונה. 
החריפים  והביטויים  במחלוקת   השנויות  האמירות  יגוחך! 
ידוסקסו וייבחנו בדקדקנות פרטנית, במשפחה הקרובה עדיין 
לא נוגעים בארה״ב. לדונאלד זה לא מזיז את ציפורן הזרת. 
הוא יעמוד מול מצביעיו שהעלו אותו לשלטון. רוב מצביעיו 
בתקשורת  צופים  לא  עיתונים,  קוראים  לא  הפוטנציאליים 
האלקטרונית. לכל היותר, רק במדורי ושידורי הספורט. רוב 
מצביעיו  לא מאזינים לפרשנים המלומדים ומכבסת המילים. 
הארנק  מצב  את  בוחנים  הם  שלהם.  האנגלית  לא  אפילו  זו 

והכיס. באם השיפור יימשך, גם דונאלד טראמפ ימשיך.   
רק המצב הכלכלי יקבע באם טראמפ יהיה נשיא נבחר, או 
יוכל להתהדר גם בתואר, ״נשיא ממשיך״. חשק יש לו, ניסיון 
משופרת,  מסקנות  והסקת  לימוד  יכולת  לטראמפ  לו.  יהיה 
צרופה.  והנאה  סיזיפית  עבודה  תנועה,  כדי  תוך  לומד  הוא 
ובעלי  הפרשנים  לב  למגינת  משופרים  סיכוייו  בינתיים 
בתל  עדיין  למרות שהשגרירות  ישמחו,  בירושלים  הטורים, 

אביב.

עו"ד יצחק שינפלד

מתקשה  התקשורת  להוביל,  חוזרת  ארה"ב  משתפר,  הכלכלי  המצב 
שיינפלד  יצחק  עו"ד   – כך  ימשיך  שרק  מקווים  ובירושלים  להתמודד 

מסכם שנה ראשונה של נשיא ארה"ב בתפקיד



13   ל' בתשרי תשע"ח 20/10/17

אם טיפלתם רק בכאבים או בגירודים שיצרה מחלה ולא במנגנון שיצר אותה, לא 
פתרתם את הבעיה באמת. אז מה עושים?

כתובתלכל כאב יש 

מאת: יאיר גרוס

מחלות  הן  מפרקים  דלקת  או  פסוריאזיס  פיברומיאלגיה, 
שיש להן סימפטומים מטרידים – כאבים עמוקים או גירודים 

קשים שמשבשים את איכות החיים.
על  הקלה  בעיקר  מציעה  הקונבנציונלית  הרפואה 
במניעת  מתמקדים  לפסוריאזיס  טיפולים   – הסימפטום 
בדלקת  או  בפיברומיאלגיה  טיפולים  הדלקתית.  התגובה 
כאבים.  לשיכוך  מרשם  בתרופות  בעיקר  יתמקדו  מפרקים 

בשני מקרים יש להיות עירנים לתופעות הלוואי.
טיפול במחלה אוטואימונית כמו פסוריאזיס, דורש מעקב 
יכולים  הטיפולים  שכן  הלבנות,  הדם  כדוריות  רמת  אחרי 
כדורים  נוטלים  אתם  אם  החיסון.  מערכת  את  להחליש 
אפשרית  להתמכרות  מודעים  להיות  יש  כאבים   לשיכוך 

לכדורים מסוג זה. 
במרפאות המטפלות בהתמכרויות בישראל, מדווחים על 
ובמשרד  כאבים  למשככי  מכורים  של  ועולה  הולך  מספר 
הבריאות מודאגים מהתופעה. מומחי המשרד מזהירים כי אם 
מגמת העלייה לא תיעצר, ישראל תגיע למצב דומה לארה"ב. 

שם ההתמכרות למשככי כאבים הוכרזה כמגיפה.

מה יחזק אתכם?
בוחרים  או  כאבים  למשככי  מרשם  לקבל  שהולכים  לפני 

בטיפולים חזקים, כדאי אם כך לעצור ולבדוק אם ניתן לבחור 
ויברר,  מי שיבדוק  מהגוף.  כבד  מחיר  יגבו  באופציות שלא 
יגלה שקיימים פתרונות מהימנים וחדשניים שהם בהישג יד.

TTM חברה ישראלית מתחום הרפואה המשלימה, פיתחה 
בעיות  לפתרון  המתקדמת,  הצמחים  רפואת  מתחום  מענה 
ודלקת מפרקים,  פיברומיאלגיה, פסוריאזיס  בריאות שונות. 
המייצרות  רעלניות,  כרוניות  מחלות  של  לקבוצה  שייכות 
בפרט,  הכבד  ועל  מהגוף  הפסולת  פינוי  מערכות  על  עומס 

לפי הגישה של הרפואה המשלימה.
כיעילים  שהוכחו  מרפא  צמחי  מכירה  הצמחים  רפואת  
יודעים  אנו  הכבד.  פעולת  ולהמרצת  מהגוף  רעלים  לפינוי 
עם  שמתמודד  למי  להרגעה,  המיועדים  צמחים  להתאים 
במצבי  שמוחרפות  מחלות   – ופיברומיאלגיה  פסוריאזיס 
צמחי,  קרם  גם  פיתחנו  כאב.  על  להקל  וצמחים  סטרס 
מרפא  צמח   – האדום  התלתן  של  מרוכזת  תמצית  המכיל 
וידוע כמאזן  שיעיל לטיפול בקשקשת העור ובפינוי רעלים 

הורמונלי.
נוכל להקל בעזרת תמציות  על הסובלים מכאבי מפרקים 
כמשכך  שיעיל  הזנטוקסילום,  ביניהם  צמחים,  מרוכזות של 

כאבים ונוגד דלקת. 
צמחי מרפא מתאימים כטיפול ללא תופעות לוואי בפיקוח 
מאז  האדם  לבני  הועילו  למעשה  המרפא  צמחי  נטורופתי. 
ומתמיד. בשנים האחרונות, הצמחים ששמם עבר מדור לדור, 
לסגולות  כיעילים.  קליניים  ומתבררים  במחקרים  נבדקים 

שמייחסים לצמחי המרפא יש כיום ביסוס מדעי.

הפתרון הטבעי 
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.Sc זקס  אלינה 
כ-15 שנה,  טיפולי של  ניסיון  ומטפלת בעלת  בכירה  מרצה 
על  מספרת  החברה,  מוצרי  של  הפורמולות  את  שהרכיבה 
יחזקו  המרפא  ההרבליסטי:  "צמחי  הטיפול  של  היעילות 
את הגוף ואם הלקוח יצטרך לחזור בהמשך לטיפול תרופתי, 
הגוף כבר יוכל להתמודד יותר טוב, עם תופעות הלוואי של 

התרופות".
יתרון נוסף של הטיפול הטבעי של חברת TTM הוא בנוחות 
המומחים  היועצים  חוסך.  שהוא  הרב  ובזמן  התהליך  של 
פונה  כל  עם  דיסקרטי  טלפוני  בירור  מקיימים   TTM  של
ובוחרים את הטיפול המתאים עבורו. לאחר התאמה אישית, 
החברה  יועצי  משלוח.  עלות  ללא  הבית  עד  מגיעה  הערכה 
לתזונה  המלצות  מספקים  הם  הטיפול.  תהליך  את  מלווים 
את  ומוודאים שנטלתם  ועניין  לכל שאלה  זמינים  מתאימה, 
ושאתם  להוראות  בהתאם  הנוזלי  והמיצוי  הקרם  הכמוסות, 

מתמידים עד לגמר הטיפול. רק כך רואים תוצאות. 
נוחות,  ואי  גירודים  כאבים,  עם  שמתמודדים  מי 
מקצועי: יועץ  עם  חינם  ייעוץ  לשיחת  להתקשר  מוזמנים 

072-3922675 וליהנות מהקלה וחיזוק. 
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להחזיר חובות

של  לחובות  שנקלע  אדם  לעצמכם  דמיינו 
מאות אלפי שקלים, בכל חודש עליו להחזיר 
סכומים גדולים לנושים, והמשכורת החודשית 
משועבדת בחלקה הגדול להחזר החוב. כאדם 
צריך  שהוא  במה  להסתפק  היטב  מחושב  הוא  ישר, 
יום  והנה,  החובות.  לתשלום  הולך  השאר  וכל  למחיה, 
שקלים,  אלפיים  של  מהעבודה  בונוס  מקבל  הוא  אחד 
פתאום יש לו סכום כסף לא מתוכנן ביד, לרגע זה נראה 
יש  זמן שעדיין  כל  כמו עודף, כסף שאפשר לבזבז. אך 
חובות, זה עדיין לא כסף פנוי. זה בדיוק מה שקורה כעת 
"עודפי  על  מדבר  האוצר  שר  פתאום  ישראל.  במדינת 

גבייה", בזמן שאין בכלל עודפים. 
למדינה יש את חוק התקציב, אשר במסגרתו מחליטים 
לשנה הקרובה, ובישראל לעיתים גם לשנתיים הקרובות, 
כמה כסף תוציא המדינה על כל נושא ועל כל מטרה. כמה 
יקבל כל משרד ממשלתי, כמה יקבלו גופי הביטחון, וכל 

שאר הגורמים הממשלתיים. 
ההכנסות  פי  על  הממשלה  מחלקת  הכסף  את 
מאשר  יותר  קצת  מחלקת  היא  נכון,  יותר  או  הצפויות, 
 – גרעוני  הוא  המדינה  תקציב  כי  הצפויות,  ההכנסות 
המדינה מוציאה יותר ממה שהיא מכניסה ואת ההפרש 
לא  בחובות  שרויה  ישראל  מדינת  מחוב.  מממנת  היא 

מבוטלים, והחובות כמובן נושאים ריבית.  
ישראל  מדינת  של  החובות  תשלום   ,2017 בשנת 
מסתכם ב-138 מיליארד שקלים. מתוכם מאה מיליארד 
הולכים לתשלום הקרן, ו-38 מיליארד הולכים לתשלומי 

יכלו לשמש  מיליארד שקלים אשר   38 כלומר,  הריבית. 
את המדינה למתן שירותים לאזרחים, הולכים פשוט על 
תשלומי ריבית לבעלי החוב. אבל כעת, שר האוצר מדבר 

על "עודפי גבייה" וחושב באילו דרכים להוציא אותם. 
מטבע הדברים, כיון שאי אפשר לדעת מראש כמה כסף 
בדיוק ייכנס לקופת המדינה, שהרי אי אפשר לדעת בדיוק 
כמה ירוויח כל אחד ממשלמי המיסים, והאם בכלל ישלם 
על  מבוסס  המדינה  תקציב  אזי  הקרובה,  בשנה  מיסים 
הערכות. וההערכות לא תמיד מדויקות. השנה היו מספר 

אירועים שיצרו עודף בגבייה יחסית להערכות. 
שבוצעו  ענק  עסקות  היא  לכך  העיקרית  הסיבה 
לקופת  שתכניס  מובילאיי,  עסקת  למשל  כמו  זו,  בשנה 
לגביית  מבצע  היה  ובנוסף  מיליארדים,  כארבע  המדינה 
לשלם  מניות  בעלי  לעודד  בא  אשר  דיווידנד,  על  מס 
כדי  כלומר,  כעת.  המס  את  שישלמו  בתנאי  מופחת  מס 
שפשוט  מניות  בעלי  ישנם  מסים,  מתשלום  להתחמק 
"כלוא" בחברה.  נשאר  והוא  הרווח,  את  "מושכים"  לא 
את  ולשלם  הרווח  למשוך  אנשים  לתמרץ  באה  ההנחה 
המס כעת. המבצע הצליח למעלה מן המשוער, והגבייה 
ממנו עומדת על כ-8 מיליארד שקלים. שר האוצר נכנס 
לאופוריה ומדבר כעת על "עודפי גבייה". אמנם ההכנסות 
גבוהות מן הצפוי, אך חשוב לזכור שעדיין אנחנו נתונים 

בחוב, ומשלמים עליו ריבית של 38 מיליארד ₪ בשנה. 
צמצום יחס החוב לתוצר יש לו חשיבות רבה. חברות 
דירוג בינלאומיות מדרגות כל מדינה על פי רמת הסיכון 
היא  כך  יותר,  גבוהים  המדינה  שחובות  וככל  שלה, 

נחשבת למסוכנת יותר. ככל שהיא מסוכנת יותר, כך גם 
הריבית על חובותיה גדולה יותר. על סיכון הרי משלמים. 
כלומר, הגדלת החוב יש לה מחיר שהולך ועולה. הקטנת 

החוב, מייצרת רווח. 
מדינה, בדיוק כמו גם תא משפחתי, לא יכול להתנהל 
עם תקציב גרעוני תמידי. יש תקופות בהן אפשר לקחת 
אך  צפויים,  הלא  הבית  צרכי  את  לממן  כדי  הלוואות 
כנגד צריך גם להחזיר חובות בתקופות בהן ישנה רווחה 
חשובים,  צרכים  לה  יש  כאשר  מדינה,  גם  כך  כלכלית. 
אך  לגרעון,  להיכנס  ניתן  אזי  ביטחוניים,  או  חברתיים 
חוב  הרי  החובות.  את  לשלם  ראוי  יותר  טובים  בזמנים 

נצחי איננו אפשרי. 
ישנה  מלאה,  תעסוקה  של  במצב  נמצא  היום  המשק 
יציבות כלכלית, מכל הבחינות זה הזמן להחזיר חובות, 
את  להפחית  גם  וכך  המדינה,  של  דירוגה  את  לשדרג 
תשלומי הריבית. עודפי הגבייה כעת הם עניין זמני, הרי 
לא בטוח כלל שגם שנה הבאה תהיה גבייה שכזו, לכן אין 
להסתמך על ה"כסף הפנוי" כעת, אלא צריך להביא לכך 

שההוצאות הקבועות יקטנו. 
אסור ליצור אווירת "יש כסף בקופה" אשר תביא לכך 
שכל גורם יראה הזדמנות לקבל עוד כספים מהממשלה. 
כי אין באמת כסף פנוי, יש כסף אשר צריך לשמש להחזר 
חובות. זה מה שעושה אדם ישר, וזה מה שצריכה לעשות 

מדינה עם הנהגה כלכלית נבונה. 

דוד רוזנטל

מדינת ישראל אולי נמצאת השנה בעודף תקציבי, אך מצבה הכלכלי עדיין אינו מאוזן דיו, 
וזה הזמן להחזיר חובות ולצמצם את 38 מיליארד השקלים שאנו משלמים כריבית שנתית

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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 מידת הרחמים

חיים  לנו  להעניק  שיכול  סוד  יש  האם 
הילדים  עם  שלנו,  הזוג  בני  עם  מאושרים 
שלנו, עם החברים, ובעצם עם כל הקרובים 

לנו - אפילו עם עצמנו?
שבור  כולו  אדם,  שלי  בקליניקה  ישב  החגים  לפני 
ורצוץ. הוא החליט סופית להתגרש מאשתו. הוא אינו 
יכול לסבול את ההתנהגות שלה. "היא עברה את כל 
אליך  פונה  "אני  התבטא.  כך  שלי",  הסיבולת  גבול 

שכדי שתיתן לי כוחות לעבור את התקופה הקרובה".
בהליכי  אנשים  על  שומע  כשאני  אישי,  באופן 
כך  כל  זועקת;  שלי  הנשמה  בוכה,  לבי   - גירושין 
שיגידו  אנשים  יש  עליהם.  חבל  הילדים,  על  חבל 
אבל  בגירושין,  להסתיים  חייבים  מסוימים  שמקרים 
על  סתם,  על  ממש  לחינם,  מתגרשים  מקרים  בכמה 
חוסר נכונות להשקיע, לוותר, לרחם)!(, לעזור למען 
יותר  השני  של  שהדשא  דמיונית  מחשבה  יש  השני; 
נעים וטוב, אך תמיד בסוף מתגלה שהדשא של השני 
יפה, אך הדשא  ירוק משלך. אולי הוא היה צבוע  לא 
הוא אותו דשא. הכל תלוי בכמה אתה משקיע ומוכן 

להקריב למען השני.
שאלתי אותו כמה ילדים יש לו. "שישה ילדים, אבל 
הוא  איתה",  לחיות  יותר  מסוגל  שאיני  החלטתי  זהו, 
כמה  יש  פשוט  רעה,  אישה  לא  "היא  נחרצות.  אומר 
הנישואין  יועצי  כל  אצלה.  לסבול  לי  שקשה  דברים 
אבל  להתגרש,  כדאי  שלא  לי  אמרו  אליהם  שפניתי 

קשה לי". 
החגים?"  אחרי  עד  לפחות  לנסות  מוכן  "אתה 
שאלתי אותו בשקט. איני יועץ זוגי, אני מטפל רגשי, 

אבל אכפת לך לנסות?" שאלתי אותו.
"תשמע, אדון מרדכי", ענה לי בקול רם, "כל יועצי 
הנישואין שהלכתי אליהם לא עזרו, אז איך אתה יכול 

לעזור לי?"
עד  לך  אמרו  לא   - לך  להגיד  הולך  שאני  מה  "את 

היום. תהיה בטוח", עניתי לו.
על  טו(  יב,  רבה  )בראשית  המדרש  במאמר  כתוב 
בריאת העולם: "בתחילה עלה במחשבתו לברוא את 
מתקיים,  העולם  שאין  ראה  הדין...  במידת  העולם 

שיתף עמו מידת הרחמים".
מידת  הדין.  במידת  להתקיים  יכול  אינו  "העולם 

הדין היא מידת הצדק. אם אינך מתנהג כראוי - אתה 
את  ולשתף  להתחשב  שצריך  אלא  לעונש,  מיד  מועד 
מידת הרחמים: למה האדם עשה כך וכך, לרחם עליו, 
לחמול עליו. מה שאתה טוען על זוגתך - אתה צודק 
במאה אחוז, אבל אתה פועל על פי מידת הדין, אינך 
משתף מידת הרחמים, חמלה ואהבה. אנשים מתנהלים 
שנים עם בני זוג, עם הורים ועם חברים,  על פי מידת 
הדין ולא על פי מידת הרחמים. תנסה להגיד לעצמך: 
.אבל  שלה  ההתנהגות  לי  שמפריעה  צודק  ,אני  "נכון 
אל תדון אותה 'למה היא עושה כך, באיזו חוצפה היא 
מתנהגת, כמה פעמים אמרתי לה שהיא לא תעשה כך 

וכך, מאיפה מגיעה הרשעות הזו, איזה לב יש לה...'
"תנסה לעצור ולהפעיל את הלב שלך, את הרחמים 
כך.  מתנהגת  היא  למה  זכות  לכף  אותה  לדון  שלך, 
דברים  הרבה  לה  יש  רעה,  לא  היא  לה,  קשה  כנראה 
תמיד  לבנו  בחיים.  קשיים  עברה  כנראה  היא  טובים. 
היה לאבן. אם רוצים להקים משפחה, גם עם הילדים 
'אני  להגיד  לא  ולוותר,  לחמול  רכים,  להיות  חייבים 
לא מבין איך האישה שלי מתנהגת כך, או איך הילדים 
שלי מתנהגים'. נסה להרפות ולנסות להבין למה השני 
כזה, אולי  מתנהג כך, אולי השם ברא אותו עם אופי 
סיבות.  אלף  לכך  להיות  יכולות  בילדות,  קשיים  עבר 
ולקבלת  לאהבה  לרחמים,  לבנו  את  נפתח  רק  אם 

השונה מאתנו - חיינו ישתנו מן הקצה לקצה.
אם  לרחם.  ופשוט  זכות,  לכף  השני  את  לדון  "יש 
 - עלינו  לא  סובל ממחלה קשה  תשמע שאדם מסוים 
תרחם עליו? ואם תשמע שהוא התנהג בצורה מסוימת, 
שלא כהוגן? כדאי שכן, ואז גם ההתייחסות שלך אליו 

תהיה אחרת, כי אתה מלא רחמים.
אנחנו מרחמים על השני, ההתנהגות שלנו  "כאשר 
לנו  יש  תמיד  להשתנות.  מתחילה  האחראים  כלפי 

בחירה:
לאהוב במקום לשנוא.

לרחם במקום להתאכזר.
לחבק במקום להישאר אדיש.

מרחמים  הבריות  על  המרחם  "כל  בתלמוד  כתוב 
אין  הבריות  על  מרחם  שאינו  וכל  השמים,  מן  עליו 
מרחמים עליו מן השמים". הקב"ה מתנהג עם האדם 
ה'  גם   - הבריות  על  שמרחם  ומי  מידה,  כנגד  במידה 

מרחם עליו.
הגמרא מספרת על ייסוריו הנוראים של רבי יהודה 
מבואר  הקדוש".  "רבנו  כל  בפי  המכונה  הנשיא, 
שרצו  בעגל  שהיה  מעשה  בשל  באו  שהייסורים  שם, 
רבי:  לו  גורלו. אמר  רבי על מר  לפני  ובכה  לשוחטו, 
ולא  "הואיל  בשמים:  אמרו  ואז  נוצרת".  לכך  "לך, 

ריחם על העגל, יבואו עליו ייסורים".
את  הייסורים  עזבו  כיצד  הגמרא  מספרת  בהמשך 
רבי. היה זה כאשר אמתו של רבי כיבדה את הבית ותוך 
רבי  כאשר  חולדה.  של  גורים  מהבית  סילקה  זה  כדי 
ראה זאת, ציוה עליה להניח להם, שהרי נאמר "ורחמיו 
על כל מעשיו", כיון שראו זאת בשמים אמרו: "הואיל 
על  המרחם  שכל  ללמדנו  עליו".  נרחם  מרחם,  והוא 
מרחם  שאינו  וכל  השמים,  מן  עליו  מרחמים  הבריות 

על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמים.
החגים  בתקופת  "תנסה  שמולי:  לאיש  אמרתי 
ולא  לרחם  פשוט  לך,  שמפריעים  בנושאים  הקרובה, 
לדון אותה, אלא לנסות להבין, להכיל, לקבל ובעיקר 
היית  לא  חולה  בן  לך  היה  ישמור,  השם  אם,  לרחם. 
הדרוש  הקושי  למרות  עליו,  מרחם  היית  בו?  מטפל 

לטיפול?כך גם עם אשתך, תנסה..."
החגים,  אחרי  ראשון  ביום  השבוע,  אלי  הגיע  הוא 
כולו מאיר. "ההחלטה שלי השתנתה, החלטתי לבטל 
את הגירושין. ניסיתי מה שאמרת לי לעשות, היה קשה 
בהתחלה לרחם, כאשר דברים מהותיים מאוד בחיים 
מפריעים, אך לאחר כמה פעמים זה נהיה הרבה יותר 
יותר  הרבה  יותר,  מקבל  יותר,  רגיש  נהיה  הלב  קל. 

רוחני".
זה הסיפור. אם אתם רוצים לחיות בשלום, עם הרבה 
אור ואהבה, עם עצמכם ועם הסובבים אתכם, פיתחו 
את שערי הלב והכניסו רחמים בלבכם. דונו לכף זכות, 

הורידו את השנאה והכניסו אהבה.
כשמרחמים ואוהבים, החיים נראים אחרת לגמרי.

המון  לעצמכם.  גם  אלא  לאחרים,  רק  אינם  רחמים 
אנשים מסתובבים שנים עם שנאה עצמית, עם ייסורי 
על  גם  לרחם  זה   - רחמים  שעשו.  דברים  על  מצפון 

עצמך, לסלוח לעצמך ולהבין את עצמך.
בתקווה שתמיד נצליח לרחם ולאהוב את עצמנו ואת 

הזולת.

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

כמו שאנו מרחמים על חולה או זקוק לעזרה, עלינו להשתמש במידת 
הרחמים לעיתים גם כלפי בן זוג המכעיס אותנו או מפריע לנו בהתנהגותו
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תורת מיכאל

ארי קלמן 
צילומים: פישל רוזנפלד, שלומי כהן

שנה לאחר שהשלים זינוק מטאורי בפוליטיקה הש"סית ועבר ממועצת עיריית ירושלים לכנסת, 
 על  'כל ישראל' עם חה"כ מיכאל מלכיאלי והחזיר אותו לביקור בישיבת חברון  שוחח כתב 
 על עבודות השבת: "בקרוב ממש כל העבודות  דרעי: "ינהיג אותנו גם עוד חמישים שנה" 
בשבת יופסקו"  על הסכמי הגג בירושלים: "יהיו אלפי דירות לחרדים"  וגם: עזיבת גואטה, 

הסקרים, השלום הספרדי ואיחוד אפשרי עם 'דגל' 
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יכאל מלכיאלי מש"ס הוא צעיר חברי הכנסת, רק בן 
כמי  ומסומן  משפיעה  כוח  בעמדת  נמצא  וכבר   35
העולה  הצעיר  וככוח  לפניו  עוד  הפוליטי  שעתידו 

של תנועת ש"ס.
מלכיאלי נולד וגדל בשכונת מעלות דפנה בירושלים, 
ירושלים  יקירי  תורה  בתלמוד  והתחנך  למד 
נישואיו  לאחר  וחברון.  ירושלים  יקירי  ובישיבות 
ולאחמ"כ  נוער  קריית  תיכונית  בישיבה  וולפסון  של  במסגרות  לימד 
בישיבת 'אמרי צבי', מלכיאלי חיבר גם שני ספרים תורניים כאשר אחד 

מהם אף קיבל את הסכמת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל. 
לאחר מכן ישב ולמד כאברך במשך כמה שנים, ובמקביל, כתושב 
העירייה  מול  מאבקים  לנהל  החל  בירושלים,  יעקב  נווה  שכונת 
השכונה  רבני  בהוראת  הקהילתי.  המינהל  בעניין  השכונה  צביון  על 
התמודד מלכיאלי למינהלים הקהילתיים, ניצח ושימש כיו"ר המינהל 

בהסכמת כל תשובי השכונה. 
על  התבקש  בעיר,  המוניציפאליות  הבחירות  לקראת  כשנה,  אחרי 
ידי כמה מפעילי המפלגה להכניס את שמו ברשימה למועצת העיר, 
את  מצא  הבחירות  לאחר  אך  למועצה,  ייכנס  שבכלל  חשב  לא  הוא 
בינוי  בנושאי  בעיקר  ירושלים התעסק  בעיריית  מועצה.  כחבר  עצמו 
כחבר וועדת תכנון ובניה. אחרי שלוש שנים כחבר במועצה, לפני שנה 
בדיוק, התבקש על ידי יו"ר ש"ס שר הפנים אריה דרעי לעבור לכנסת. 
"מעולם לא חלמתי להיות פוליטיקאי", הוא אומר בפתח הריאיון ל'כל 

ישראל'.
מחוץ  מלכיאלי  את  פוגשים  אנחנו  המוקדמות  הבוקר  בשעות 
לביתו בשכונת 'נווה יעקב', הוא כבר ער שעות אחדות, אחרי שחרית 
ואחרי שהעיר את חמשת ילדיו, הכין להם סנדביצ'ים ופיזר את כולם 

במוסדות הלימוד בעיר.
מציין  נהגים",  אוהב  לא  "אני  נהג,  ללא   - הרכב  על  עולים  אנחנו 
הח"כ הנמרץ, ופותח בנסיעה לכיוון הכנסת, שם הוא מתחיל כמו בכל 
יום את סדר יומו העמוס בפגישה עם אנשי לשכתו. כאשר אחת לכמה 
דקות הכל נקטע כשעל הקו שיחת טלפון מעוד פעיל או אזרח שמבקש 
מקשיב  עוזרים,  ללא  עצמו,  בכוחות  מלכיאלי  עונה  לכולם  סיוע. 
ומבטיח לסייע. אנחנו ספרנו 23 פעמים בהן קטענו את הריאיון בגלל 
"ואני  מלכיאלי,  אומר  מכיר",  לא  אני  רובם  "את  שכאלה.  שיחות 
לא אגזים אם אני אומר שרובם אינם דתיים, לא הצביעו וכנראה לא 

יצביעו ש"ס מעולם".
לאחר סידורים ושיחות בלשכה בכנסת אנחנו מבקשים להחזיר את 
למד  שם   - חברון'  'ישיבת  בחייו,  ביותר  המשפיע  למקום  מלכיאלי 

וחונך קרוב לארבעה שנים.

שמגדלת  ישיבה  זה  חברון  לי,  שהיו  ביותר  היפות  השנים  "אלו 
תלמידי חכמים, ברוך ה' הציבור הספרדי זכה היום שיש לו ישיבות 
דוד  ר'  זה  כאן  קיבלתי מהשנים  למצוינים משלו, אבל המתנה שאני 

כהן שזכיתי להיות אתו בקשר ואני מתייעץ אתו בכל נושא".
בזמן שאנחנו פוסעים במסדרונות הישיבה בגבעת מרדכי, מלכיאלי 
חוזר 11 שנים אחורה לימים בהם היה לומד בישיבה. כשאנחנו פוסעים 
ניגש אל מלכיאלי דוד  לתוך אוצר הספרים הענק של ישיבת חברון, 
סוויסה, מבחירי הישיבה ומי שלמד בה עוד בזמנו של מלכיאלי ותוהה 
ויחד הם משחזרים במשך דקות ארוכות  "מלכיאלי?" חה"כ מזדהה 

את אותם ימים.
איזה תלמיד היה מיכאל? אנחנו שואלים את סוויסה.

אחד",  במקום  רק  מוצאים  שאותו  ידעת  אותו,  מחפש  היית  "אם 
אומר סוויסה, "רק כאן בבית המדרש. הוא היה יושב בספסלים בקדמת 
אני  הסוף.  עד  מהתחלה  סדר  בכל  הלילה,  עד  מהבוקר  המדרש  בית 
לו את החברותות הכי טובות בישיבה, בצהרים  היום שהיו  זוכר עד 
יושב  היה  מיכאל  הלימוד,  להמשך  כוחות  לאגור  נחים  היו  כשכולם 
איתי בספריה והיינו לומדים יחד 'ילקוט יוסף' עד סדר ב', שאז הוא 

היה יושב ולומד כאילו רק עכשיו התחיל היום".
עוסק  אתה  "במה  מלכיאלי:  אצל  סוויסה  מברר  השיחה  במהלך 

כיום?" 
"אני ח"כ", עונה מלכיאלי. 

"מה?" ניתן לזהות את ההלם על פניו של סוויסה.
האמנת שמיכאל יהיה חבר כנסת?

"האמת, הייתי בטוח שהוא יהיה גדול הדור".
אחד הנושאים הכואבים זה שהבחורים הספרדים הטובים הולכים 

לישיבות אשכנזיות...
"זה נחלת העבר, אני יותר ויותר שומע על בחורים ספרדים מצוינים 

שהולכים לישיבות ספרדיות".
גם בסמינרים יש את אותה בעיה, ושם הסוגיה יותר מורכבת, האם 

יש אפליה?
איטי,  יותר  שזה  התקדמות  גם  יש  אמיתית,  בעיה  יש  אכן  "שם 
בירושלים למשל יש כבר כמה סמינרים טובים, ובכל הארץ בכלל יש 

התקדמות בעניין וברוך ה' שזה הולך ומתפתח".
יש את השיטה של חה"כ לשעבר יגאל גואטה, שהוא לא עוזר 
סמינרים  'יש  האשכנזיים,  לסמינרים  להתקבל  ספרדיות  לבחורות 

ספרדים, תלכו לשם' הוא אומר. אתה מסכים אתו בגישה?
"לדעתי זה מאוד תלוי, במקום שאין סמינרים ספרדיים טובים אז 

אין ברירה וצריך לעזור להם, אבל במקום שיש סמינרים טובים אז 
צריך לחזק את המוסדות שלנו".



מ
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מטאור פוליטי
אנחנו שבים לכנסת, רגע לפני ההגעה, מזהה 
מלכיאלי בקריית הממשלה בסמוך למשכן הכנסת 
לעבר  וצועד  רכבו  את  עוצר  מלכיאלי  מחאה,  מאהל 
נדירה שמבקשים  עם מחלה  לילדים  הורים  יושבים  המאהל שם 
ממשרד האוצר להקציב 160 מיליון שקל כדי להביא לארץ תרופה 
האוצר  משרד  נכון,  ניחשתם  וכן,  הילדים,  מאות  את  שתציל 
שומע,  ארוכה,  שעה  במשך  ההורים  עם  יושב  מלכיאלי  מתנגד. 
מתעניין ומתעמק, ובסיום מבטיח לסייע ונותן להורים את מספר 

הטלפון האישי שלו.
איפה אתה רואה הבדל בין המועצה העירונית לבין הכנסת?

תחבורה,  בניה,  ענייני  באנשים,  נוגע  יותר  אתה  "במועצה 
דו"חות, אתה מתחבר עם יעקב, עוזר לאברהם ומסייע לדוד. כאן 
אנשי  עם  מפגש  סיימתי  עכשיו  רק  במאקרו,  עוסק  אתה  בכנסת 
משרד האוצר בעניין חוק העירוב, שזה חוק שמאוד קשה להעביר, 
כבר שלושה חודשים הלשכה שלי עובדת על החוק, אבל אם אתה 

מצליח לעשות משהו אז זה נשאר לתמיד והחותם הוא לעולם".
ובשנה הזו שאתה כאן בכנסת, חשבת לפעמים לחזור לשם 

ולעזור יותר לציבור?
רצו  התורה  חכמי  מועצת  לכנסת,  לבוא  ביקשתי  לא  "לרגע 
שאהיה כאן וכך אני עושה, והיות שהחליטו שאני אשב כאן - אני 

עושה את זה בצורה הטובה ביותר".
בוא נחזור באמת שנה אחורה, גם אז הופתעת לגלות שדרעי 

רוצה אותך כנציג בכנסת, ועוד על חשבון מקום שלו..
"אני מקבל טלפון של אריה דרעי בפתח מושב החורף, אחרי 
שהוא כמובן קיבל את ברכתו של נשיא המועצת מרן חכם שלום 
הכהן, וקראו לי לישיבת הסיעה בהשתתפות נשיא המועצת חכם 
שאכנס  החליטה  התורה  חכמי  שמועצת  לי  התבשר  ואז  שלום 

לכנסת".
יותר  זה  בעירייה  פרטיות,  חיי  אין שום  ידוע שלפוליטיקאי 
הולך  אני  מידי,  יותר  'זה  לפעמים  לעצמך  אמרת  לא  מעודן, 

הביתה'?
לי  אין  בכנסת,  מאז שאני  בבית  פחות  הרבה  ספק שאני  "אין 
זמן עם הילדים. הנס שלנו זה השבת שאז יש לך זמן להיות עם 
ובשנה  יום  כל  פה  נהנה  אני  משבר,  לי  היה  לא  אבל  הילדים. 

הארוכה שהייתה לי פה לא רציתי אף פעם ללכת הביתה.
"אין ספק שזה קשה שאתה בא הביתה ביום שישי ונזכר שלא 
ראית את הילד כל השבוע, אני משתדל להעיר את כל חמשת ילדיי 
ולהסיע אותם למוסדות  בכל בוקר, להכין להם את הסנדביצ'ים 

הלימוד, אז ברכב יש לנו קצת זמן איכות. 
"בכנסת אין לך חיים פרטיים, בקיץ יצאתי עם משפחתי לצימר, 
לי  בצפון, חשבתי שיהיה  נידח  חור  לאיזה  יצאתי  הזמנים,  בבין 

קצת שקט, אבל זה לא קרה לרגע, לא היה לי נופש". 
איך הקשר שלך עם יו"ר התנועה אריה דרעי?

גם  זכיתי  ה'  "ברוך 
אני מתייעץ אתו  לקרבה, 
שתנועת  ספק  אין  הרבה, 
ש"ס זכתה באחד מיושבי 
בכנסת,  הטובים  הראש 
פרלמנטר מצוין, המבוגר 
אין  בממשלה,  האחראי 
משנה  לא  בכנסת  אדם 
מתרס  או  סיעה  מאיזו 
את  מעריך  שלא  פוליטי 
אז  שלנו,  ראש  היושב 
זכתה  ש"ס  השם  ברוך 
שגם  ראש  יושב  בכזה 

מקבל גיבוי מלא.
אנחנו  בשבוע  "פעם 
סיעה  בישיבות  נפגשים 
את  ומעלים  ומדברים 
הרלוונטיים.  הנושאים 
או  מעלה  שאני  חוק  כל 
מקדם אני מתייעץ ומדבר 
מסתמס  אני  קודם,  אתו 
או מתקשר, והוא נותן לי 

או עם  נתקע עם האוצר  וכמובן כשאני  זוויות חדשות מדהימות 
פקיד אחר בממשלה הוא עומד מאחורי, אני יכול להגיד לך בגילוי 
לב שכל החוקים שאני מעביר זה בתמיכתו ובעידודו ואילולא הוא 

לא היה מתקדם כלום".
חקירות  עם  קשה  במצב  כעת  נמצא  שהוא  סוד  לא  זה 
בתפקוד  פגיעה  שיש  שאומרים  כאלה  ישנם  נגדו,  שמתנהלות 

שלו, אתה שם לב לזה?
"אני רואה את הפעילות של אריה גם בפריפריה גם ברחבי הארץ 
וגם בש"ס, מי שאומר את זה או שהוא מיתמם או שהוא לא מכיר 
את הפעילות. אני מכיר גם את הצוות של הלשכה שלו שמספר לי 
שמ-6 בבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה הוא עובד ואין אצלו 
הפסקה, אין דבר כזה, מבוקר עד לילה. היה לי נושא מורכב באיזה 
חוק ובשעה 5 וחצי התכתבתי אתו והאיש ענה לי והכל רהוט, אני 

לא רואה שום עייפות".
אתה לא חושש מהחקירה שמתנהלת נגדו? 

"אנחנו לא חוששים מכלום, וכמו שרבי אריה אמר שהוא מדבר 
חכמי  מועצת  שגם  בטוחים  אנחנו  הכל,  על  ועונה  החוקרים  עם 
התורה עומדים מאחוריו, הוא ינהיג את התנועה גם עוד חמישים 

שנה".

ש"ס לאן
          ש"ס יורדת בסקרים, ואנחנו שואלים את מלכיאלי איך 

מתמודדים עם הבעיה והאם הוא לא חושש שהנזק בלתי הפיך.
"אומר לך, אני נמצא, בעיקר בפגרה, כמעט כל יום בעיר אחרת, 
ואני רואה אש בעיניים של הפעילים ושל הנציגים. אני אומר לך 
שיש תנועה תוססת וקהלים חדשים שמצטרפים וכל עולם התורה 
הספרדי שרואה בש"ס בית יחידי שיש לו ואפשר לראות את זה 
בחקיקה שדואגת לכל הקהלים, ואני אומר לך חד משמעית ש"ס 

תגדל לדו ספרתי". 
על מה אתה מסתמך? הרי המסורתיים די ברחו כשמרן הרב 

עובדיה נפטר, והציבור התורני הוא לא יותר מ5 מנדטים.
אחד  אף  איש,  כ-60  שם  היו  שמונה,  בקריית  הייתי  "בחופש 
מהם אינו חרדי, כולם עמך בית ישראל, אחד מהם נודע לו שאני 

חבר כנסת והגיעו לדבר איתי וכולם אמרו שהם מצביעי ש"ס". 
הסיבה  כי  עיתונות'  ל'קו  בראיון  לאחרונה  אמר  מרגי  חה"כ 
החרדי  הציבור  עם  יותר  מתעסקת  שש"ס  היא  בסקרים  לירידה 

ופחות בכללי, אתה מסכים אתו?
להנחות  קואליציוני  כסף  לקחה  ש"ס  במעשים,  נדבר  "בוא 
בתח"צ, למחירי המים, קרן הארנונה ועוד שלל דברים שזה לעם 
ישראל כולו, לאו דווקא הציבור החרדי. מי שיסתכל על הפעילות 
יראה שש"ס  של ש"ס, על החוקים של כלל חברי הכנסת שלנו, 

נמצאת בכל מקום ומשם גם אני לומד שש"ס רק תגדל".
והטענות שיש פחות ייצוג ל'בעלי החולצות הכחולות' )כפי 

שאוהבים לכנות אותם( מה דעתך בעניין?
"כל נציגי ש"ס, שבעה במספר עם השרים שבחוץ, דואגים גם 
למסעודה משדרות וגם לבני התורה, ש"ס מחזיקה שני דגלים, גם 
את הדגל התורני עבור לומדי התורה וגם את הדגל החברתי, אין 
דגל אחד בלי הדגל השני, זה שני הדגלים של ש"ס. מי שיסתכל 
והתורני  לחרדי  גם  הדגלים,  לשני  דואגת  ש"ס  הדרך  כל  לאורך 

הצביון היהודי של מדינת ישראל וגם החברתי".
אתה לא רואה הבדל בין ש"ס שאתה הכרת כילד עם 17 מנדטים 

לש"ס של היום? היא לא נהייתה יותר חרדית ו'ישיבישערית'?
מרן  ישראל,  גדולי  של  מפלגה  הייתה  ומעולם  מאז  "ש"ס 
בזמנו היה נשיא מועצת חכמי התורה והיום זה מרן ראש הישיבה 
חכם שלום כהן. כתנועה היא מוכתבת על פי מה שחכמי ישראל 
אומרים, אז תמיד אנחנו תנועה של דעת תורה, וזו התנועה מאז 

ומתמיד".
והכיוון שאליו המפלגה הולכת...

"זה היה תמיד חרדי חברתי וזה מה שנשאר היום". 
אז איך אתה מסביר את הירידה בסקרים?

"אני לא יודע להסביר סקרים, אני יודע להסתכל בשטח, בשטח 
אנחנו דו ספרתי. קח את החודש האחרון ותראה שהגענו לקהלים 

חדשים ומכאן ההוכחה שאנחנו נגדל".
גואטה,  יגאל  פרישת  שלכם,  הכואב  המקרה  על  נדבר  בוא 
מסר  איזה  פה  אין  פעיל,  כנסת  חבר  שהפסדתם  לזה  מעבר 

ש'אנחנו לא רוצים כמו יגאל'?
"יגאל היה בש"ס ויגאל נשאר בש"ס, אז יכול להיות שהוא לא 
מכהן היום בתפקיד של חבר כנסת אלא בתפקידים אחרים בעזרת 
של  לדרכו  שנאמן  הציבור  שלנו,  שהציבור  זה  שחשוב  מה  ה', 
מרן הרב עובדיה, נשאר בבית הזה כי הוא מבין שזה הבית היחיד 

שיכול לשרת אותו ולדאוג ליהדות ספרד".
הוא פינה תפקיד די משמעותי, בפרט שאנחנו נכנסים לשנת 
בחירות מוניציפאלית, מזכ"ל התנועה, זה תפקיד שהיית רוצה 
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לקחת על עצמך?
"אנחנו חונכנו שכל מה שמועצת חכמי התורה מטילה על כל 
היום,  לי בתפקיד שלי  אני ברוך ה טוב  אדם הוא צריך לעשות. 
אני מרגיש שאני בתהליך של למידה ומקדם דברים ומצליח. אני 
מקווה שאמשיך להתקדם בתפקיד של חבר כנסת ולקדם חוקים 

למען בני התורה".
בזירה המוניציפאלית, אתה אומר שאתה מסתובב, מה אתה 

מרגיש בשטח?
"ש"ס ערוכה לבחירות".

יש תחושה שצריך לעשות ריענון לרוב הנציגים שלכם...
"בכל קדנציה יש ריענון וכמו שהיו"ר אמר שיהיו פנים חדשות. 
בסך הכל הציבור מרוצה מהתפקוד של הנציגים בכל הארץ, אבל 
תמיד יש מה לשפר. בס"ה ש"ס ערוכה לבחירות כי ש"ס נמצאת 

כל השנה בשטח".
בבחירות  צפוי  מה  היטב,  מכיר  שאתה  ירושלים  בעיריית 

הקרובות?
"ש"ס תגדל בירושלים".

זה מעניין כי אלו הבחירות הראשונות שאלי ישי יריץ מפלגה. 
בכל זאת אתה אומר שש"ס תגדל בירושלים?

"לא יודע מי זה אלי ישי, אני יודע שש"ס תגדל בירושלים".
איך אתה מסביר את זה?

"בפילוח קולות, 18.000 הקולות של מפלגת יחד בירושלים היו 
עם מרזל, ש"ס איבדה רק 5,000 קולות בירושלים וזה אפילו לא 
ש"ס  בעיר.  מצוינים  נציגים  חמישה  לנו  יש  בעירייה.  אחד  נציג 
מופלאה  קדנציה  זו  כנסת,  ובבתי  במוסדות  בשכונות,  התרחבה 
ביותר, רואים את זה בשטח וזה ייתן את אותותיו. תרשום את זה 

ותחזור אלי אחרי הבחירות: ש"ס תגדל בירושלים".
והמריבות הפנימיות שיש שם, לא יזיקו?

אנשים  של  בטוקבקים  נמצאים  הם  דבר,  שום  מכיר  לא  "אני 
שמנסים ללבות את האש, אני מכיר את כל מועצת העיר ירושלים 
אין עוד סיעה שכולם מאוחדים תחת דעה אחת ויו"ר ברור לסיעה 

כולה ובהכוונה אחת, כמו ש"ס".
לפעמים שמך גם עולה כמועמד פוטנציאלי לחזור ולנהל את 
סיעת ש"ס בירושלים, יש סיכוי שנראה אותך שוב בכיכר ספרא?

"לא על הפרק. אנחנו כאן ומרוצים מהתפקיד".
שנכנסת  אחרי  שנים   3 משמעותית,  מקפצה  באמת  עשית 

בטעות לפוליטיקה ואתה כאן בכנסת, לאן אתה שואף להגיע?
"להמשיך להיות חבר כנסת טוב ולהצליח בתפקיד הזה". 

איזה תפקיד היית רוצה - שר דתות או סגן שר אוצר?
"טוב לי איפה שאני".

תסכם את העשייה שלך בשנה הראשונה...
מקדמים,  שאנחנו  חדשים  חוקים  בוועדות,  עבודה  "הרבה 
ביטוח לאומי לבחורי ישיבות, חוק העירוב שאנחנו נעביר אותו 

במהלך המושב הבא". 
מה היעדים שלך?

"להמשיך לקדם את החוקים ולהצליח בהם. קיצור ביורוקרטיה 
לפני  כשר  טלפון  לבעלי  שיחייב  חוק  לקדם  הלאומי,  בביטוח 
לניידים     SMS באמצעות  שעושים  כפי  חבילה  להם  שמשנים 

ה'לא כשרים' ועוד כמו חוק המאכערים למוכרי מצבות".

לא יהיו עבודות בשבת
אתה חבר בוועדת הארבעה. היה סיכום שעד אחרי החגים לא 

יהיו עבודות, מה יהיה עכשיו?
יכול לחשוף בפניך שאנחנו כל הזמן בדיונים. העבודות  "אני 
עובדים שאינם  גיוס של  יותר  יש הרבה  נעלמו,  לא  אך  צומצמו 
ההדק,  על  ידינו  בקרוב.  מאוד  גדולה  התקדמות  תהיה  יהודים. 
בשבת  העבודות  כל  ממש  שבקרוב  ותראו  בהכל  ערניים  אנחנו 

יופסקו".
גם בנושא הכותל יש את החוק שלך, למה אתה מחכה?

ראש  מול  שהוביל  דרעי  הרב  לשר  גדול  שאפו  לתת  "צריך 
הממשלה למהלך של ביטול או הקפאה של המתווה, החשוב הוא 
שהרפורמים לא קיבלו הכרה או מדרך כף רגל בכותל ובמקומות 

הקדושים".
כשכל הנושאים האלו בכותרות מה זה גורם ליאיר לפיד?

רב  זמן  כבר  מקום  באותו  ונמצא  מתרומם  לא  לפיד  "יאיר 
ותודות לאבי גבאי... הציבור הישראלי ברובו הוא שומר מסורת, 
לא הייתה פה כפיה דתית, גם האיש המסורתי מנתיבות לא רוצה 
מפעילים  הם  ולכן  בציבור  קטן  חלק  הם  כי  בכותל  רפורמים 
כי אין להם סיכוי להיבחר. אין  ולא מתמודדים לכנסת,  בג"צים 
פה מאבק של חרדים חילונים אלא מאבק של יהודים ומי שאינם 

יהודים".

אתם לא חוששים מהסתה, בפרט עכשיו שחוק הגיוס עולה 
שוב לכותרות? 

כל  בין  הבנה  שיש  לזכור  צריך  אבל  תורן,  שטן  יהיה  "תמיד 
מרכיבי הקואליציה לתקן את חוק הגיוס".

אלפי דירות בירושלים
בשלב זה אנחנו ממהרים לרכב ויוצאים להר יונה, כדי לפגוש 
פעילים ויזמים לקראת הקמת קהילה חדשה של ש"ס בעיר. אחרי 
הביקור, בדרך לפגישה עם ראש העיר רונן פלוט, אנחנו מנצלים 

את הזמן לדבר קצת על משבר הדיור.
יש את סוגיית הדיור, מצוקה גדולה של הציבור שלנו.

"מי שהרים את הדגל לא בכותרות אלא למעשה זה השר דרעי, 
שגם הולך להקים לנו עיר חדשה והולך להרחיב בערים קיימות 
כששמעתי  אישי  באופן  אני  ועוד.  ביתר  אלעד,  טלז-סטון,  כמו 
השר  של  באישורו  אדום  דגל  הרמתי  בירושלים,  הגג  הסכם  על 
לנו  הייתה  בהסכם.  נתח  יקבלו  שהחרדים  למאבק  ויצאתי  דרעי 
פגישה עם סגן השר איציק כהן ויש הבנה בין סיעת ש"ס לראש 
העיר שהחרדים יקבלו חלק מההסכם גג. יש וויכוחים על המספר 
דירות  אלפי  עוד  יהיו  ממש  בקרוב  אבל  יקבלו,  כמה  המדויק, 

לציבור החרדי". 
המצוקה  את  מבינים  והשיכון  באוצר  שהפקידים  חושב  אתה 

שיש לציבור החרדי?

שלי  מהפגישה  החרדי.  לציבור  חמורה  מצוקה  שיש  "וודאי 
עם ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי התרשמתי שהוא מכיר את 
המצוקה של הציבור שלנו וגם מטפל בה ויש תוצאות, תראה את 

הסכמי הגג באשדוד ביוזמת השר דרעי – זה תוצאה". 
אגב שם טענו שזה לא קשור לדרעי אלא לליצמן...

ההסכם  את  שסגר  זה  הוא  דרעי  השר  הוא!  משמעית  "חד 
ולא  ההיסטוריה  את  לשכתב  מנסה  אחרת  שאומר  מי  באשדוד, 

בהצלחה".
מריבות  על  טרי  ופוליטיקאי  כח"כ  חושב  באמת  אתה  מה 

הקרדיט הללו?
"אני לא מכיר, ברוך ה' בש"ס זו תנועה מפרגנת אחד לשני".

ויהדות התורה? 
תחת  מגובשים  כולנו  פנימיים,  מאבקים  תראה  לא  "בש"ס 

הנהגה אחת, יש ליהדות התורה מה ללמוד מאתנו".
יש סיכוי שדגל התורה תרוץ יחד עם ש"ס?

"אם זה מה שהמועצת תורה לנו אז מי אנחנו... אני חושב שיש 
ייחודיות שש"ס רצה לבד משום שיש ציבור ענק שמצביע לש"ס 
בגלל שיהדות התורה לא נמצאת. אני חושב שהלובי היפה שש"ס 

ויהדות התורה עובדות יחד בכנסת הוכיח את עצמו".
השלום בש"ס מתקדם, יש סיכוי שנראה את אלי ישי יושב 

לצד דרעי בכנסת?
"יש לנו הנהגה שהיא מורה לנו הכל, הכל, הכל. אם המועצת 

תחליט כך אז מי אנחנו..." 





20 ל' בתשרי תשע"ח 20/10/17

יום בחיי מלכיאלי

שכונת נווה יעקב. חה"כ מיכאל מלכיאלי פותח את 
ושיעור תורה, שב לביתו ומקפיד  הבוקר בתפילה 
להוציא את כל חמשת ילדיו למוסדות הלימוד, לא 

לפני שהוא מכין להם בעצמו את הסנדביצ'ים.

הורים  של  מחאה  במאהל  עוצר  מלכיאלי  בדרך  לכנסת.  שבים 
לילדים החולים במחלת sma ומתקשים לקבל תקצוב ממשרד 
האוצר. מלכיאלי יושב שעה ארוכה עם ההורים ומבטיח לסייע. 

הנבנית  בשכונה  וסיור  ויזמים  נציגים  עם  פגישה  עילית:  נצרת 
לציבור הספרדי בהר יונה. 

בני ברק: חה"כ מלכיאלי פוגש את קבוצת ירחי כלה של פגישה בלשכת ראש העיר נצרת עילית רונן פלוט. 
מוסר  הוא  שם  הישיבות,  חניכי  הכנסת  בבית  ארגנטינה 

להם שיעור תורני.

מלכיאלי שב לכנסת ומטפל בפניות שהגיעו ללשכתו, שיחה עם 
אנשי משרד האוצר בעניין חוק העירוב. 

יציאה לסיורים: פגישה ראשונה עם ראש מועצת אזור אריה 
למציאת  המסורתיים  המועצה  לתושבי  לסייע  במטרה  פכטר 

שטח לבית כנסת. 

במהלך בבוקר מלכיאלי בדרכו לכנסת. בדרך לפגוש זוג בפניה דחופה.  שנים.  ארבעה  למד  בה  חברון  לישיבת  חוזר  מלכיאלי  חה"כ 
הביקור פוגש מלכיאלי את אחד מחבריו לספסל הלימודים.

8:00

 11:00

15:3017:0019:00

 12:00 14:00

9:2010:00



21  ל' בתשרי תשע"ח 20/10/17

הכוורת של חה"כ מלכיאלי נחשפת:

עוד  מכירים  ומלכיאלי   )29( יוספי 
הקהילתי  המינהל  כיו"ר  שימש  שמלכיאלי 
מלכאלי  את  יוספי  מלווה  ומאז  יעקב  בנווה 
בכנסת.  גם  וכעת  מועצה  כחבר  בתקופתו 
ומטפל  חיצוני  תקשורת  כיועץ  משמש  יוספי 

בכל ענייני התקשורת והדוברות.

כיועץ  שמשמש   )31( חופי 
מיכאל  חה"כ  של  החקיקה 
מלכיאלי ועומד מאחורי עשרות 
הח"כ,  יוזם  אותו  החוקים 
המשפטי  הנושא  כל  את  מנהל 
בלשכה. חופי משמש גם כיו"ר 
בקמפוס  הסטודנטים  אגודת 

החרדי של אונו. 

עקיבא חופי 
תפקיד: יועץ חקיקה 

העיר  מועצת  כחבר  לתפקידו  במקביל  משמש   )34( אברהם  בצלאל 
המגיעות  פניות  ומרכז  פוליטי  כיועץ  גם  הארנונה,  תיק  ומחזיק  ירושלים 
בצלאל  את  הכיר  מלכיאלי  מלכיאלי.  ללשכת  הארץ  ברחבי  ש"ס  מנציגי 
בזמן ששימש כחבר הנהלה במינהל הקהילתי בנווה יעקב ומלכיאלי כיהן 
מלכיאלי  ספרא,  לכיכר  יחד  השניים  המשיכו  מכן  לאחר  המינהל,  כיו"ר 
לתפקידו  כשנכנס  כהן,  צביקה  סגר"ע  של  כעוזרו  ובצלאל  מועצה  כחבר 
כחבר  בצלאל  מונה  חודשים  כמה  לאחר  כעוזרו.  לשמש  נקרא  בכנסת 

מועצה אך הוא ממשיך לשמש גם כעוזרו של מלכיאלי. 

בצלאל אברהם
תפקיד: מרכז פניות נציגי ש"ס

לסרי )28( מנהל את פניות הציבור בלשכת מלכיאלי. הוא נקרא לדגל 
על ידי יו״ר התנועה אריה דרעי כשנכנס מלכיאלי לכנסת לפני כשנה.

שמואל יוסף לסרי
תפקיד: ממונה פניות ציבור

עברון )26( הכיר את מלכיאלי כשהשניים פעלו במטה בני הישיבות לקראת הבחירות לכנסת. כאשר נכנס מלכיאלי 
לכנסת נקרא עברון ללשכתו והוא עושה את עבודתו נאמנה. 

ישראל עברון
תפקיד: ממונה פניות ציבור בנושאי בני ישיבות ועולם התורה 

אבי יוספי
תפקיד: יועץ תקשורת 

חיצוני
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בחצר הקודש 

סאטמר
ליל השוענא רבה ב-770 

מרכז חב"ד העולמי
צילום: 

חיים טויטו
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בחצר הקודש טעמשוואר

בחצר הקודש נאראל

בספינקא גני גד

בחוג חת"ם סופר

בביאלא בני ברק

בחצר הקודש דעעש

במכנובקא בעלזא

אצל הגר"ח 
קנייבסקי
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בחצר הקודש 

סדיגורה צילומים: 
בעריש 
פילמר

ערב חג בעיר התורה 
והחסידות בני ברק

ראשי ישיבת
פוניבז'

בחצר הקודש ספינקא

בחצר הקודש מודז'יץ

צילומים: 
מערכת 
העיתון
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בישיבת ברכת אפריים

במוסקבה עם הגר"ב לזאר

בחצר הקודש 

צאנז

ברכת כהנים והקבלת פני הרבנים הראשיים בכותל המערבי

צילום: יעקב 
נחומי

צילום: לוי 
נאזרוב

צילום: משה 
גולדשטיין

גאב"ד מאקווא בסיכוך הסוכה
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הקבלת פני הגר"ח רבי
שמחת בית השואבה בנדבורנה

צילום: חזי 
הולצמן

שמחת בית השואבה ברכסים

צילום: אהרון 
ברוך ליבוביץ 

שמחת בית השואבה בברסלב בני ברק

שמחת בית השואבה עם רבי 
אלימלך בידרמן

ערב סוכות בביתר עילית

צילום: אלי 
דויטש

צילום: חיים 
זהבי

טקס פרס הרב עובדיה
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

להמלכת  השנה  ראש  המעשים,  לבחינת  הזמן  היה  אלול 
יום כיפור לסליחה ולמחילה, ועכשיו סוכות  הקב"ה עלינו, 
לשמחה ולהתעלות. מי שעברו ברצינות את הימים הנפלאים 
והתחלה  דעת  שיקול  עצירה,  של  תהליך  גם  עברו  האלו, 

חדשה.

ומגוונות  רבות  שמסיבות  שמי  לומר,  אפשר  בשידוכים  גם 
עושים  במקום,  דריכה  מרגישים  לשידוך,  להגיע  מתקשים 
את מירב ההשתדלות ואינם רואים את האור בקצה המנהרה, 
אם עברתם את המסלול של ימים נוראים, אתם מוכנים היום 

לפתוח מסלול חדש בשידוכים.

אם קראתם את המאמרים שנכתבו כאן בעיתון )ואם שמרתם 
איך  דרך  סימני  כבר  לכם  יש  שנית(,  קיראו  נא  עליהם, 

להתקדם.
הבסיס לכל השידוכים שבעולם הוא יכולת יצירת קשר. אין 
אפשרות לשדך או להשתדך בלי היכולת הזאת. מי שיש לו 

אותה, יש לו כבר התחלה של אפשרות.

הבסיס השני הוא האמון. האם השידוך בנוי על אמון הדדי? 
אם כך, התקדמו אתו. אמון הוא בסיס שאין כמוהו.

והשלישי הוא החוויה. נחמד לכם לפגוש זה את זו? 
האם זה הדדי?

אם כן, יש סיכוי שהשידוך הזה יתממש!

כאלו  שידוכים  נעשו  השנה  שבמשך  לכם  לומר  ברצוני 
ואחרים. במקום שבו כיכבו שלושת הבסיסים האלו )יכולת 
יצירת קשר, אמון, חוויה( שם נעשו השידוכים הכי נפלאים. 
לא תמיד הצדדים קיבלו את הרמה שהם חיפשו. לא תמיד גם 
היה זה האביר על הסוס הלבן או בת חלומותיו, לפעמים הזוג 
אם  אך  להם,  לתת  מאין  היה  כספיים שלא  קשיים  עם  נותר 
יש להם את שלושת הבסיסים האלו הם עשירים ומאושרים 
והקימו בתים יציבים. הבה נאחל להם הצלחה בכל אשר יפנו.

לאורך השנה כתבתי לכם, מתעניינים יקרים בענייני שידוכים. 
האם כשפגשתם את הכתבות השבועיות האלו, שבוע-שבוע, 
אמון  נתתם  האם  בהן?  שנכתב  למה  קשר  האם הרגשתם 
דבר.  המצאנו  לא  מהשטח.  נכתב  הכל  כי  ברור,  זה  בהן? 
בנות והורים מהמציאות של כולנו, הם הבסיס לכל הנאמר. 
ושאלה אחרונה, האם הזדהיתם ונוצרה אצלכם חוויה, אחרי 

שקראתם את הדברים?

לנו  יועילו  תגובותיכם  אותנו!  שתפו  בקשה.  לנו  יש  אנא, 
מאד לשפר את הטור הזה ולהגיש אותו על מגש איכותי ישר 

מהתנור אליכם. חג שמח. ותודה שהייתם שותפים. 

פסיכותרפיסטית  גולדברג  להניה  התקשרו  או  כתבו  נא 
hgoldberg10@  026424049 ושידוכים  משפחה  לענייני 

 gmail.com

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

טעים במטבח
פסטה סתווית וצבעונית 

מאזן שנתי של 
שידוכים

מצרכים )2 מנות(:
2 קופסאות טונה מעושנת, מסוננות 

1/2 בצל אדום, קלוף וקצוץ דק 
1/2 כפית מלח

1/4 כפית פלפל שחור גרוס
2 כפות קמח

1 כוס פירורי לחם 
שמן לטיגון )ניתן לוותר במידה ועושים את ההמבורגר על הגריל(

2 לחמניות המבורגר
מיונז וקטשופ

2 עלי חסה
1/2  בצל אדום, קלוף ופרוס לטבעות

1 עגבנייה, פרוסה

מלפפון חמוץ, פרוס

אופן ההכנה:
 מניחים בקערה טונה, בצל, מלח, פלפל וקמח ומערבבים היטב עד 

לקבלת תערובת אחידה. 
 יוצרים מהתערובת 2 קציצות בגודל לחמנייה.

 מפזרים בצלחת שטוחה פירורי לחם, וטובלים את הקציצות היטב 
מכל הצדדים.

 מחממים במחבת מעט שמן ומטגנים את הקציצות כ-2 דקות מכל 
צד, עד שהן משחימות. מוציאים לצלחת מרופדת בנייר סופג. 

 מרכיבים את הבורגר: מורחים את הלחמניות במיונז וקטשופ. 
מניחים מעל עלה חסה ואת הקציצה. מסיימים עם טבעות בצל, 

עגבנייה ומלפפון חמוץ.

חומרים ל-4 מנות:

1 חבילת פסטה קצרה )500 גרם( של ברילה, מבושלת לפי הנחיות 
היצרן

1 בצל קלוף, חתוך לקוביות קטנות מאוד
1 חציל קטן, חתוך לקוביות קטנות מאוד
2 יח' זוקיני, חתוך לקוביות קטנות מאוד

2 יח' פלפל אדום, חתוך לקוביות קטנות מאוד
2 יח' פלפל צהוב, חתוך לקוביות קטנות מאוד

6 שיני שום כתוש
8 זיתי תסוס מגולענים וחתוכים לפרוסות

1/2 כוס שמן זית
מלח לפי הטעם

פלפל שחור גרוס לפי הטעם

לקישוט:
3/4 כוס פירורי לחם

חופן פטרוזיליה 

2 שיני שום כתושות
שמן זית לפי הצורך 

להגשה:
4 כפות גדושות גבינת פטה משובחת ומגוררת

חופן עלי אורגנו ובזיליקום טריים

אופן ההכנה:

 מחממים 1/4 כוס שמן זית במחבת מקפיצים את הירקות 
לפי הסדר במחבת, תחילה הבצל, אחר כך מוסיפים למחבת את 

החצילים, הפלפלים, הקישואים והשום.
 מוסיפים את שארית השמן לפי הצורך בעת טיגון הירקות.

 בינתיים טוחנים פירורי לחם, פטרוזיליה, שום, שמן זית ומלח 
ופלפל. קולים במחבת יבשה את תערובת פירורי הלחם. 

 מוסיפים לרטטוי זיתים, מתבלים את הרטטוי במלח ופלפל. 
מוסיפים את הפסטה המבושלת ומבשלים יחדיו.

לרגל עונת הסתיו, מותג הפסטה המוביל "ברילה", מציע מתכון פסטה צבעונית וטעימה מאת מאיה דרין. המתכון קל, מהיר ונוח להכנה. יכול לשמש 
גם לארוחה חגיגית עם רטטוי, זיתי תסוס, פתיתי פטה ופירורי לחם קלויים
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ההמבורגר  את  לשדרג  מציעה  סטארקיסט  טונה  לבית.   מחוץ  מתכונים  להכנת  פשוטים  פתרונות  מחפשות  רבות  משפחות  האש":  ל"על  טוויסט 
המסורתי ומציגה מתכון קל להכנה, בריא וטעים להפליא 
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המבורגר טונה מעושנת
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עד לפני מספר חודשים ששמעתי את המושג פיזיותרפיה דימיינתי 
מתיחות קפיצות, וסוג של רפואה סינית. החיים מפתיעים ופציעה 
קשה בקרסול הפגישה אותי עם המושג פיזיותרפיה, והיי, מדובר 
בעולם שלם שמתייחס גם אל הדברים הכי קטנים בחיים , כאלה 
שיכולים לשנות את אורח החיים שלנו ולהפוך אותו לבריא יותר 

המפגש עם מכון פיזיואקטיב בירושלים הכניס אותי למסע מרתק, 
שכולל היבטים אמיתיים מקצוענות לגוף וכן, גם לנפש.

רק כשאתה נמצא במקום כזה, עם צוות מקצוען שעוטף אותך גם 
באנרגיות של הצלחה, אנרגיות של תקווה, חוויתי ניסים ומפלות 
ושוב ניסים. אז אחרי בלוז הפציעה בסדר גודל של מיכל חומצה, 
אחרי טיפול אחד חוויתי שמחה והפכתי למלאת תקווה, דרך לפני 

אבל ההתחלה שלה בהחלט מבטיחה.
בשבועות הקרובים אפתח לכם צוהר לעולם שלא הכרתם, ערן לוי 
הוא פיזיותרפיסט מוסמך מומחה לשיקום פציעות ספורט וטיפול 
לימפאטי ולכל מה שקשור בתחום הפיזיותרפיה  הוא הקים את 
מכון פיזיואקטיב בירושלים, ואם יש לכם שאלות בסיום קריאת 
תשובה  ממנו  ותקבלו  למייל  אותם  לשלוח  מוזמנים  אתם  הטור 

באופן אישי.
ועכשיו תסלחו לי אני מעבירה את רשות הכתיבה לערן. המדריך 

הראשוני להבנת הפיזיותרפיה.
כמו שאמרתי לכם, המילה פיזיותרפיה עוברת להרבה אנשים ליד 
האוזן עד שהם נתקלים בה במציאות, כי הם זקוקים לה, ופעמים 
לשפר  יכולה  שפיזיותרפיה  חולמים  ולא  סובלים  אנשים  רבות 
להם את איכות החיים, מדובר באגף רפואי חשוב מאד, קבלו את 

המילון הקצר להבנת התחום.
הפנינו לערן מספר שאלות עליהם הוא ענה.

אבחון  הוא  מה  פיזיותרפיה?  מיועדת  למי  מהי?  פיזיותרפיה 
הם  ומה  כפיזיותרפיסט?  מטפל  אתה  פגיעות  באילו  פיזיותרפי? 

סוגי הטיפולים המוענקים במכון הפיזיותרפיה?
באבחון,  העוסק  רפואי  פרא  טיפולי  מקצוע  הינו  "פיזיותרפיה 
שיקום ומניעה של בעיות במערכת התנועה. מקצוע הפיזיותרפיה 
מבצע  פיזיותרפי  באבחון  קליני,  מחקר  ומבוסס  מדעי  הינו 
בכדי  רבות  בטכניקות  ומשתמש  מקיפה  בדיקה  הפיזיותרפיסט 
להגיע למסקנה מהיכן מגיע הליקוי שגורם לכאב. הפיזיותרפיסט 
תרגילים  רבות,  ידניות  טכניקות  ידי  על  הליקוי  את  לתקן  מנסה 
מתקדם  במכשור  רב  שימוש  כן  וכמו  מתיחות  שרירים,  לחיזוקי 
בין  הכוללות  מתקדמות  בטכנולוגיות  כן  וכמו  וקירור  לחימום 

היתר גלי קול, חשמל ולייזר. 
מיטבי  לתפקוד  המטופל  את  להביא  הוא  הפיזיותרפיסט  תפקיד 
ואנו מנסים להחזיר את המטופל למצב לפני הפציעה ואף לחזק 
מאד  התקדמה  הפיזיותרפיה  נוספת.  פציעה  למנוע  בכדי  אותו 
בשנים האחרונות ומעניקה פיתרון וטיפול להמון בעיות בתחומים 

רבים ותת התמחויות:
 בעיות שלד שריר ובעיות אורתופדיות )כאבי גב, צוואר, ברכיים(

 שיקום לאחר שברים
 שיקום לאחר אירועים מוחיים

 שיקום פציעות ספורט
 טיפול לימפאטי

 סחרחורות- ורטיגו
 טיפול בהתפתחות הילד

 טיפול נשימתי
 טיפולים נוירולוגיים

 שיקום רצפת אגן
 טיפול בעקמת ושיפור יציבה

בשלב  פיזיותרפיה  טיפולי  יצטרכו  האנשים  שרוב  להניח  סביר 
ואני  שלי  הצוות  פיזיואקטיב   - שלי  בקליניקה  בחייהם  כלשהו 
מטפלים במקרים רבים  ולשמחתי הרבה בהצלחה לרוב", מדגיש 
לו  לשלוח  הבמה  את  לנצל  יכולים  אתם  לכם  מזכירה  ואני  ערן, 

שאלות, וגם לקבל מענה.
חורף בריא.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

פיזיותרפיה טעים במטבח

רכיבים )2 מנות(:
סלק בינוני 1 חתוך למקלות דקים 

תפוח עץ 1 חתוך למקלות דקים
50 גרם אגוזי מלך שבורים

50 חמוציות
חצי גבעול סלרי פרוס דק

5 עלי בזיליקום פרוסים
100 גרם עלים צעירים או רוקט

30 גרם סילאן

4 כפות שמן זית
מיץ מחצי לימון 

100 גרם גבינת רוקפור מגורדת \ טבעות גבינת עזים מטוגנות עם קמח 
ביצה ופירורי לחם לבחירה

אופן הכנה: 
 נניח בקערה את הסלק ומעליו נבזוק את השמן זית, מיץ הלימון והסילאן, 

ונוסיף את יתר המרכיבים. 
 מערבבים היטב ומעבירים לקערת הגשה יפה, מעלה נוסיף את הגבינה 

המגורדת.

רשת קפה ביגה מנדבת מתכון בריאות עם טוויסט מתקתק. לכל אחד ממרכבי הסלט תכונות נפלאות התורמות לבריאותנו כגון: חמוציות עוזרות לירידה 
בן למשפחת  והסלרי  בגוף  רבות  ומחזקים מערכות  לב  המונעים מחלות  גבוהים  נוגדי חמצון  בעלי  אגוזי המלך  ובמוח,  בעור  נזק  ומנעות  בכולסטרול 

הסוככים צמח תבלין מרפא המונע לחץ דם וכולסטרול גבוה ובעל ויטמינים ומינרליים רבים

סלט סלק ותפוחים

מצרכים:
1 לשון בקר, במשקל 11/2 ק"ג

3  בצלים קטנים, קלופים וחצויים
2  גזרים, קלופים וחתוכים גס

3  גבעולי סלרי
2  שיני שום, פרוסות

3  מסמרי ציפורן
3  עלי דפנה

1/2  כפית גרגירי פלפל אנגלי
1/2  כפית גרגירי כוסברה

 
לרוטב:

1 כוס יין אדום יבש
2 כוס ציר בקר

250 גרם פטריות שמפיניון )פרוסות או חצויות, תלוי בגודלן(
מלח ופלפל שחור, טחון טרי

אופן ההכנה:
 לתוך סיר גדול מכניסים את הלשון עם שאר המרכיבים, מכסים במים 

ומביאים לרתיחה. מנמיכים את הלהבה. 
 מבשלים את הלשון כשעה וחצי, תוך כדי סילוק הקצף שמצטבר על פני 

המים. כשהלשון מתרככת מעט בשוליים, מוציאים מהמים.
 מקלפים את הלשון מהעור שעוטף אותה, ומנקים משומן ועצמות. פורסים 

את הלשון לפרוסות בעובי 1/2 ס"מ.
 מסדרים את הפרוסות בסיר רחב. יוצקים יין וציר בקר ומבשלים כשעה, 

על להבה נמוכה. 
 בחימום שלפני ההגשה מוסיפים את הפטריות, טועמים ומשפרים תיבול 

לפי הצורך.
באדיבות השף אלון כהן

מתכון  מגישה  הקפואים,  התיבול  מוצרי  יצרנית  "דורות",  חברת 
חגיגי וקל הכנה, סלמון אפוי בג'ינגר, תפוז וטימין, בשימוש טבליות 

לבישול פשוט וקל. מומלץ להגיש עם תוספת לצד סלט רענן

מצרכים )ל- 4 מנות(:
4 פילה סלמון במשקל 200-250 גרם כל אחד – נקי עם העור בצד 

אחד
2-4 כפות שמן זית

4 טבליות שום טרי קפוא 
4 טבליות ג'ינג'ר טרי קפוא 

מעט טימין טרי )יש להפריד את העלים הקטנים מהגבעול – כ 2 
כפיות(

מלח ופלפל
1 תפוז

אופן ההכנה:
 להוציא את טבליות השום והג'ינג'ר של דורות לקערית קטנה, 

להשאיר בצד שיימסו  ולערבב יחד עם שמן הזית. 
 להניח נייר אפייה בתבנית המתאימה לתנור ועליו להניח את 

חתיכות הפילה כאשר העור כלפי למטה. 
 להבריש )או ללטף ביד( את חתיכות הפילה עם תערובת שמן 
הזית, השום והג'ינג'ר. לפזר את הטימין ומלח פלפל לפי הטעם. 

 יש לחתוך את התפוז לשניים, מחצי אחד לסחוט את המיץ 
ולשפוך על חתיכות הפילה. את החצי השני יש לפרוס לפרוסות 

דקות ולהניח על גבי הסלמון. 
 לכסות בנייר אלומיניום בצורה רפויה, לאפות בתנור שחומם 

מראש ל 180 מעלות עד שהסלמון כמעט מוכן – 10 דקות, להוציא 
את נייר האלומיניום ולהמשיך לאפות כ- 4-5 דקות נוספות עד 

לצלייה קלה של פרוסות התפוז. 

לשון ברוטב יין אדום ופטריות סלמון אפוי בג'ינג'ר, תפוז 
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למחירים הזולים בישראל
התחייבות

פתוח רצוף בין השעות 09:30-22:00  | התחייבות למחיר זול יותר מכל הצעה 
רשמית כתובה של אותו היבואן, מינימום 2 פריטים בכל רכישה, תקף ליום ראשון בלבד 22.10.17

שלם וקח עוד היום אצלך בבית

במוצרי החשמל שאתם 
מעוניינים לקנות בוחרים 1

מצטיידים בסקר שוק
והצעות מחיר משווים 2

מגיעים ביום א
 לסניפי 
הרשת וחוסכים בענק חוסכים 3

איך משתתפים?

למחירים הזולים בישראל
התחייבות

1

2

3

קונים יותר ממוצר אחד?

יריד ענק
יום ראשון 22.10.17

בכל סניפי הרשת

של רכישה מרוכזת 

לקוח יקר, הינך זכאי לפינוי מוצר ישן מהבית ללא עלות בעת 
רכישת מוצר חדש במחסני חשמל. יש לתאם פינוי מראש.

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת
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