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לבחור תנובה זה... 
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בעיניים עצומות. בחירה אחת. 

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.
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לבחור תנובה זה... 

)יעקב מאלעד(

 ״לתת להם 
 את הטוב ביותר 
בעיניים עצומות״

בעיניים עצומות. בחירה אחת. 

הבחירה של הבית
תנובה

 אצלנו בבית הארוחות מגוונות, וכל אחד מעדיף לאכול משהו אחר, אבל יש דבר אחד
 שכולנו מסכימים עליו, מוצרי החלב של תנובה. כי בשבילנו תנובה היא חלק מהבית.

 היא מלווה אותנו מילדות, מעניקה לנו את ההרגשה הבטוחה שאנו נותנים
את הטוב ביותר לילדינו, והיא הטעם שתמיד כיף לשוב ולחזור אליו.



4 כ"ו באב תשע"ז 18/8/17

"לשכנו תדרשו ובאתם שמה"

חברך – הוא נזר הבריאה!

הרחמים  חודש  אלול,  חודש  של  בפתחו  אנו  עומדים 
עקב  פרשת  בלימוד  כבר  ללמוד  יכולנו  ערכו  על  והסליחות. 
בדברי רש"י על הפסוק: "ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים 
יום וארבעים לילה וגו'",שמשה רבנו עלה שוב להר סיני ויום 
לפני זה בכ"ט אב אמר לו ה' "פסול לך שני לוחות...והיה נכון 
לאחר  העם  עם  הפיוס  סדר  התחיל  ומכאן  וגו"  ועלית  לבוקר 

החטא החמור במעשה העגל.
אף אנו, בשנה זו, מקווים ומצפים שיהא החודש הזה הבא 
עלינו לטובה סימן לפתיחת דף חדש של עת רצון בינינו לבין 

עצמנו ובינינו לבין אבינו שבשמיים.
בפרשת ראה מודגש במיוחד העניין של המקום אשר בחר 
את  שהדגישה  עקב  פרשת  לאחר  שבאה  הדגשה  וזוהי  השם, 

החשיבות של ארץ ישראל.
במסכת סנהדרין )כ, ב( אנו לומדים על שלוש מצוות שנצטוו 
עליהן,  נמנה  המקדש  בית  כשבניין  לארץ,  בכניסתם  ישראל 

ומקורו מן האמור בפרשתנו: "לשכנו תדרשו ובאתם שמה".
מלך,  של  במינויו  תלוי  שהבניין  להבין  ניתן  הגמרא  לפי 
הרמב"ן  דעת  לפי  ולפחות  מחלוקת  בזה  שיש  נראה  ואולם 
יוצא שאין מצוות המקדש תלויה במלך, ואולי יש לכך סימוכין 

מסדר הפרשיות, שהרי פרשת שופטים מאוחרת לפרשת ראה.
מאידך גיסא יש מקום להוכחה אחרת ממה שלמדנו במסכת 
שבועות )יד,א( שהקדשת המקום טעונה השתתפות של המלך 

וזו קושייה גם על בית שני, איך בנו אותו בהיעדר מלך.
גם  קדושה  ראשונה  שקדושה  שכיון  הוא  המקובל  התירוץ 
לעתיד לבוא, ממילא כבר אין לנו את כל ההגבלות, ושייך לדבר 

על מצוות בניין הבית אפילו בזמן הזה.
הקדמונים  דברי  בעקבות  בדבר  לדון  עוד  שיש  כמובן 
הכותבים שהמקדש השלישי יבנה בידי שמים, וכך נזכר בדברי 
שיטות  בזה  יש  ואולם  סוכה)מא,א(  במסכת  ותוספות  רש"י 
שונות ואין כאן המקום להאריך, שכן ייתכן ששתי האפשרויות 

קיימות, ועוד נזכה, בעז"ה לראות איזה תקדם.
בין כך ובין כך יש לנו אף היום לקיים את המצווה הזו על 
ידי דרישה והבנה את החשיבות של עבודת השם המתקיימת 

בצורה מרכזית במקום אשר יבחר השם .
יום  בכל  הזאת  הדרישה  מצוות  את  לקיים  יכולים  אנו  אף 
לפי  משמעותה  על  לעמוד  שיש  העבודה,  בברכת  בתפילה 
נמצאת  זו  שברכה  נאמר  שם  )לד,א(,  ברכות  במסכת  האמור 
כעין שבח,  בחלק האחרון של תפילת העמידה, בחלק שהוא 

כעבד שקיבל פרס ונפרד מרבו. ונראה להסביר שהכוונה לשבח 
שמאפשרת  במקדש  העבודה  מציאות  של  העניין  עצם  על 
מתאים  כשזה  ובגשמיות,  ברוחניות  שלנו  הרצון  מימוש  את 
הקודש  בעבודת  מזה  ויותר  בתפילה,  ה'  אצל  לרצון  ומתקבל 

במקדש.
 

)סח,ב(  יומא  במסכת  במשנה  למדנו  העבודה  ברכת  על 
ורש"י שם כותב שנוסח החתימה הוא: "שאותך לבדך ביראה 
אבל  טובים.  בימים  ספרד  בנוסח  הנוסח המצוי  וזהו  נעבוד", 
הנוסח המקובל עלינו הוא: "המחזיר שכינתו לציון" וזה נוסח 
החזרת  על  לשמחה  כביטוי  שני  בבית  ציון  שבי  ע"י  שנאמר 

השכינה לאחר הגלות. 
אמונתנו  את  לבטא  כדי  כנראה  זה,  בנוסח  רגילים  אנו  אף 
ה'  ועתה בשוב  הגלות האחרונה,  גם לאחר  בהחזרת השכינה 
את שיבת ציון, עלינו להשתדל לשמור את אשר קבלנו ולקדש 
בקרוב  שנזכה  כדי  והציבוריים,  הפרטיים  חיינו  אורח  את 
ולהיות  והנביאים,  התורה  כדברי  לנו  המובטח  כל  למימוש 

מוכנים וראויים לבניין בית המקדש במהרה בימינו.

מעצם  אשר  אדם,  כל  של  טבעי  צורך  הינו  הבסיסי  הכבוד 
מצוקה  הוא  חש  בבריאה,  הגבוהה  הנפש  בעל  היצור  היותו 
כאשר מתבזה בעיני הבריות, ורווחה כאשר נכבד הוא בעיניהם. 
כשלך".  עליך  חביב  חברך  כבוד  "יהי  חז"ל:  ציוונו  לפיכך 
'כבוד', מלשון דבר כבד, בעל משקל. שיהיה חברך בעל משקל 
בעיניך, כלומר בעל ערך, ולא כדבר קל ומזולזל המסולק בהינף 
יד. שהרי "חביב אדם ]יותר מכל פרטי הבריאה[, שנברא בצלם. 
אלקים  ְּבֶצֶלם  שנאמר:  בצלם.  שנברא  לו,  נודעת  יתירה  חיבה 

ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדם". וכדברי המשנה במסכת אבות. 
נמצא שחברך זה, העומד לצידך, נעלה ומרומם מכל הפרטים 
הנפלאים הקיימים בעולם וביקום כולו, ונזר הבריאה הוא! לכן, 
ללא קשר למראהו, לגילו, למנת המשכל שלו, לסגנון דיבורו, 
למצבו  לרשותו,  העומד  הכספי  לסכום  החברתי,  למעמדו 
המשפחתי  לייחוסו  מגוריו,  לשכונת  עורו,  לצבע  המשפחתי, 
עליך  וככזה,  הוא!  אלקים  צלם  הלא  אחר,  אישי  עניין  ולכל 

לכבדו.



תמיד  ולהיזהר  לזולת  רגיש  להיות  עצמו  את  המחנך  אדם 
וכדברי  בעצמו.  מכובד  אדם  להיות  הופך  הזולת,  של  בכבודו 
פשט  הבריות".  את  המכבד  מכובד?  "איזהו  במשנה:  חז"ל 
אצל  ומוערך  אהוב  נעשה  הבריות  את  הוא, שהמכבד  הדברים 
כולם, עד שכל מכיריו נוהגים בו כבוד מתוך הערכה כנה. אולם 
הבריות,  את  המכבד  שאדם  היא,  הכוונה  דברים  של  בעומקם 
הופך הוא עצמו להיות אדם מרומם ומכובד מצד עצם אישיותו, 
שהרי  כלפיו.  מתנהגים  האחרים  שבו  לאופן  קשר  שום  ללא 
אלקים,  בצלם  שנברא  אדם  הוא  באשר  האדם  ערך  את  המבין 
הוא עצמו יקר ומכובד במהותו. בעוד שהמזלזל באחרים מוכיח 
מהי  מבין  שאינו  כדי  עד  דעת,  וחסר  ירוד  עצמו  הוא  כי  בכך 

גדולתו של כל אדם.
נובע  כהלכה,  לזולת  כבוד  במתן  העיקרי  הקושי  אמנם 
מהחשבת האדם את עצמו נעלה מחברו, משום מעלה שיש בו 
וכדומה.  פיזי  חוזק  חכמה,  עושר,  כגון,  בחברו.  נמצאת  ואינה 
שהרי משום אותה מעלה חש הוא נעלה ומרומם יותר מחברו, 
ואינו מבין כיצד ניתן לדרוש ממנו לכבד את מי שנחות ממנו. 
אולם, בנוסף למבואר שחברו נברא בצלם אלקים כמותו ממש, 
גם  מעלתו,  שכנגד  בעובדה  להתבונן  עצמו  את  להרגיל  עליו 
בחברו ישנה מעלה אחרת המאזנת את שניהם. ואף יתכן שדוקא 
משום אותה המעלה שיש בו ואין בחברו, חברו מתוקן ונעלה 

כראוי,  בו  שיש  במעלה  משתמש  אינו  אם  שהרי  ממנו.  יותר 
שכתב  וכמו  מחברו.  מאשר  יותר  גדולה  תהיה  עליו  התביעה 
בספר "פלא יועץ" בשם החכם: "ראוי לכבד כל אדם. ]ויחשוב 
ואם  לכבדו משום חכמתו.  ראוי  ממני,  חכם  הוא  אם  בדעתו:[ 
אני חכם ממנו, נמצא שהוא צדיק ממני. שהרי אני חוטא במזיד 
החטא[,  חומרת  משמעות  את  ממנו  יותר  מבין  שאני  ]משום 
והוא חוטא בשוגג. אם הוא עשיר, ראוי לכבדו על עושרו. שהרי 
מכבדים  היו  עקיבא,  ורבי  הנשיא  יהודה  רבי   - ישראל  גדולי 
]לענין  ביקרו  חפץ  עולם[  של  ]מלכו  המלך  כי  העשירים,  את 
זה שעשאו עשיר[. ואם אני עשיר והוא עני, נמצא שאני חוטא 
]ביחס אליו, משום[ שאיני נותן צדקה כפי שראוי לי לתת. והוא 
צדיק בכך". וכלשונו הנפלאה של הרמב"ן באיגרתו המפורסמת 
לבנו: "וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך; אם חכם או עשיר הוא, 
חשוב  ממנו,  חכם  או  עשיר  ואתה  הוא  רש  ואם  לכבדו.  עליך 
בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא 

שוגג ]משום דלות חכמתו[ ואתה מזיד".
יועץ": "ולא טוב עושה מי שחולק כבוד  ועוד כתב ה"פלא 
לעשירים, ומיקל בכבוד העניים. כי האלקים יריב את ריבם ויתבע 
שוחקות  פנים  עשיר שמראה  וכל  צערם.  יגדל  כי  עלבונם.  את 
לעני, ומדבר עמו, וחולק לו כבוד, למצווה רבה ייחשב לו. כי 
מחיה לב נדכאים ומשמח לב אומללים. ובפרט אם יש מקרוביו 

עניים מרודים, לא יהא לו לבושה להראות שהם קרוביו". 
עוד אמרו חז"ל במשנה: "אל תהי בז לכל אדם. שאין לך אדם 
שאין לו שעה". ופירש הרמב"ם: "אל תבזה שום אדם שבעולם. 
שאין לך אדם קל ]פשוט[ שבעולם, שאין לו שעה שאתה צריך לו 
לשום ]לאיזה[ דבר, וייפרע ממך. לפיכך אל תהי בז לכל אדם". 
זו ביקשו רבותינו ז"ל ללמדנו, שמלבד הערך הנכבד  בהדרכה 
שיש לייחס לכל אדם משום עצם היותו אדם, גם מצד התועלת 
האישית יש לזכור שאין לך אדם שאין לו שעה בה הוא נמצא 
מעליך בתחום מסוים ואתה עלול להזדקק לעזרתו. וזה בהשגחה 
פרטית ממעל, לתת לאדם תזכורות במרוצת ימי חייו, באמצעות 
מפגשים כאלה עם אדם שהיה ירוד בעיניו בעבר ועלה לגדולה 

עד שהוא נזקק לו, כי עליו לכבד כל אדם, מבלי לזלזל באיש.


יש להדגיש כי חלק בלתי נפרד מחובת הכבוד שעל כל אדם 
אף  שעל  התלמיד.  של  בכבודו  להיזהר  הוא  זולתו,  את  לכבד 
לו  להטיף  כראוי,  להתנהג  התלמיד  את  ללמד  נדרש  שהמחנך 
להורה(  )וכן  לו  אסור  כנדרש,  פועל  כשאינו  ולהוכיחו  מוסר 
לבזותו ולהשפילו בעת התוכחה. אלא יעיר לו מתוך הסתכלות 

יותר מנפש  נפש, הרגישה אף  וזכירת כבודו כאדם בעל  נכונה 
האדם הזר המתהלך ברחובה של עיר ואינו לומד אצל מורה זה. 
לפיכך, אם צריך להראות לו פנים כועסות או מאוכזבות, יעשה 
זאת מבלי לרמוס את כבודו באמצעות תנועה שיש בה השפלה 
ינזוף  אלא  וכדומה.  גנאי  כינויי  דיבור מבזה של  או באמצעות 
בו ויוכיחו כראוי מתוך יחס של כבוד לאדם שבו ויסביר לו את 
את  לזכור  המחנך  על  לתקן.  ממנו  הנדרש  ואת  במעשיו  הפגם 
תלמידך  כבוד  "יהי  במשנה:  בהוראתם  חז"ל  נקטו  בו  הנוסח 
עליך  חביב  כאדם  שכבודך  כשם  כלומר,  כשלך".  עליך  חביב 
לך.  ויקר  עליך  כבוד תלמידך חביב  יהי  בדיוק  כך  ללבך,  ויקר 
היכנס נא לתחושתו כתלמיד התלוי לא פעם בחסדיך, וזכור שעל 
אף היותו אחד מתוך רבים בקבוצה גדולה אשר עליך להשליט 
בה סדר ומשמעת, אדם יחיד הוא לכשעצמו, בעל רגשות וכבוד 
עצמי. מורה אשר אינו מסוגל לחוש כך כלפי תלמידיו, אל לו 

לעסוק בהוראה ויחפש לו עיסוק אחר.



לסיום יצוין, כי בדרישה לכבד כל אדם באשר הוא אדם, אין 
גבולות בכל אדם משום הכבוד שיש  הכוונה למתן אמון חסר 
לרחוש לו. אלא יכבדהו כאדם ויחשדהו - כל עוד אינו מכירו 
היטב - מבלי לפגוע בו. שהרי יש לחשוש שמא אינו אדם הגון. 
כליסטים  בעיניך  אדם  כל  יהיו  "לעולם  חז"ל:  וכמו שלימדונו 
]היה זהיר שלא לתת אמון עיוור באדם שאינך מכיר, כאילו היה 
זה שודד[, וכבדם כרבן גמליאל ]ועם זאת כבדם כרבן גמליאל 
יהושע  ברבי  מעשה  בדורו[.  התורה  וענק  ישראל  נשיא  שהיה 
שהכניס אצלו ]שאירח בביתו[ אדם אחד. נתן לו אכילה ושתיה, 
]המוביל  הסולם  את  ונטל  הגג[  בעליית  ]ללון  לגג  והעלהו 
לעליית גג[ מתחתיו. מה עשה אותו האיש? עמד בחצי הלילה, 
שביקש  וכיון  לגונבם[.  ]כדי  בבגדו  וכרכן  הכלים,  כל  ונטל 
ומצאו.  יהושע  רבי  בא  לשחרית,  מפרקתו.  ונשברה  נפל  לירד, 
אמר לו: 'ריקה, כך עושין בני אדם כמותך?' אמר לו: 'לא הייתי 
יודע שנטלת את הסולם מתחתי'. אמר לו: 'ריקה, אי אתה יודע 

שמאמש היינו זהירין בך?".
רק המשכיל לחיות חיי חברה מאוזנים, שיש בהם שילוב בין 
כבוד הזולת באיכות הגבוהה ביותר שבידו להעניק, לבין זהירות 
שלא ייפגע הוא עצמו כתוצאה מכך, נהנה מכל העולמות, וחי 

חיים טובים, תקינים ונכונים. 

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות



בתוקף עד ה-23.8.17  .  מהפריטים המשתתפים במבצע  .  לא כולל כפל מבצעים והנחות  .  לא כולל 10% צבירה/פריקה   .  מלאי מינימום 300 יח׳   

ירושלים כנפי נשרים 5ירושלים עמוס 10 בני ברק רבי עקיבא 55בני ברק כהנמן 72

349
בלייזר

149
מכנס
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הכותב הוא מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה

אריאל למברג

עשר תעשר

לפני כמאתיים שנה, היה אדמו"ר חשוב בפולין, שהתפרסם 
בתור ה"אוהב ישראל מאפטא". הוא היה מסור לצרכי הרווחה 
של היהודים ועשה רבות כדי לסייע לאנשים בכל ענייניהם. פעם 
נכנס אליו חסיד וסיפר בכאב ובצער כי הוא צריך לחתן את בתו 
הבוגרת, ואף מצא עבורה חתן הגון, אך אין לו פרוטה להוצאות 
החתונה. האדמו"ר לקח קלף ודיו וכתב מכתב לאחד העשירים 
ממקורביו, שייתן לחסיד סכום גדול של 300 רובל, כדי לעשות 

חתונה מכובדת ולקנות לכלה ולמשפחתה את כל צרכיה.
העשיר קיבל את המכתב ונדהם. הוא אמנם היה בעל צדקה, 
אך הסכום הזה היה באמת חריג. הוא לא הבין, למה עליו לשלם 
לבדו סכומים כאלו? הוא הסכים לתת לחסיד מאה רובל – שגם 
אל  חזר  חסיד  אותו  לדרכו.  אותו  ושלח   – גדול  סכום  היה  זה 
וכתב  ודיו  קלף  שוב  נטל  הצדיק  שקרה.  מה  את  וסיפר  הצדיק 
היה  לא  עשיר  אותו  ממקורביו.  אחר  עשיר  אל  דומה  איגרת 
מסוגל לתת בעצמו את כל הסכום, אך עיכב את החסיד אצלו עד 

שערך מגבית בין כל חבריו, והשיג עבורו את הסכום. 
ימים מרובים והעשיר השני הלך והתעצם בעושרו  לא עברו 
וכל אשר עשה הצליח, ואילו העשיר הראשון הלך וצנח בעסקיו, 
הוא  נכסיו.  את  איבד  והוא  שנייה,  לטעות  הובילה  אחת  טעות 
הבין היטב בשל מי הסער הזה ונסע בכעס רב אל הרב מאפטא. 
הוא נכנס לחדרו של הצדיק והכריז בביטחון של גביר, כי הוא 

תובע את הרבי לדין תורה.
את  שטח  יהודי  ואותו  אפטא,  של  הבד"ץ  התכנס  למחרת, 
טענותיו: הוא נהג לתת צדקה, גם לאותו חסיד עני הוא נתן סכום 
נאה, אלא שהוא לא חשב שעליו לתת סכום גדול כפי שביקש 

הרב מאפטא, ומדוע עליו לאבד את עושרו בגלל זה?
נעמד הרב ואמר: הגמרא אומרת כי ארבעים יום לפני יצירת 
הוולד, מכריזים עליו אם יהיה עשיר או עני. כשהגיעה הנשמה 
אני  אך  עשיר.  אדם  אהיה  כי  הוכרז  מעלה,  של  דין  לבית  שלי 
את  יטרוד  כי חששתי שהמסחר  עשיר,  אדם  להיות  חפצתי  לא 
מנוחתי ויעכב בעדי מלהתמסר לעבודת הבורא. אך דין שמיים 
חייב להתקיים, ולכן הוחלט כי העושר שלי יופקד בנאמנות בידי 

כמה חסידים שלי בעולם הזה, ובכל פעם שאצטרך ממון, אבקש 
מהם והם ישיבו לי את הפיקדון. אולם כשאתה סירבת למלא את 
בקשתי, מעלת בכספי הפיקדון שלי, ולכן הוחלט להעביר אותם 
לידי בנקאי אחר, נאמן ממך, וההצלחה עברה אל העשיר השני 

שמילא כראוי את בקשתי...
==========

לקיש  ריש  של  הילד  את  ראה  יוחנן  רבי  נאמר:  ט  בתענית 
ואמר: פסוק לי פסוקך. אמר הילד: 'עשר תעשר', ]ושאל הילד[: 
למה נאמר פעמיים הלשון מעשר? אמר רבי יוחנן: עשר בשביל 
שתתעשר ... לך תנסה את ה'. שאל הילד: וכי מותר לנסות את 
ה'? והרי כתוב לא תנסו את ה'? אמר רבי יוחנן: חוץ מהמצווה 
הזו, שנאמר )מלאכי ג(: הביאו את כל המעשר אל בית האוצר 
... ובחנוני נא בזאת ... אם לא אפתח לכם את ארובות השמים 

והריקותי לכם ברכה עד בלי די.
בכיוון השני, הגמרא )כתובות סו,ב( מספרת סיפור קשה על 
שהוא  הייתה  והתוצאה  לו,  כראוי  צדקה  נתן  שלא  עשיר  איש 
איבד את רכושו: רבי יוחנן ראה את הבת של נקדימון בן גוריון 
עובדת בעבודה   – לפני החורבן  ירושלים  - העשיר האדיר של 
ושאל  הזדעזע  יוחנן  רבי  גויים.  של  בהמה  גללי  ומנקה  שפלה 
אותה להיכן נעלם הכסף של בית אביה? היא השיבה עם פתגם 
'למלוח'  שרוצה  מי  כלומר,  חסר"!.   – ממון  "מלח  ירושלמי: 
ולהעשיר את ממונו – שיחסר ממנו. ואילו אביה נתן הרבה צדקה 
– אך לא מספיק לפי המושגים האדירים שלו. ולכן הוא איבד 

את רכושו.
על כך מוסיף הרבי נקודה עמוקה ויסודית: לא רק מי שיש לו 
יותר מהיכולות  ונותן  לו  - מתעשר, אלא מי שאין  ונותן צדקה 
שלו - גורם בכך שהקב"ה יוסיף על מה שיש לו פי כמה. הרבי 
הקודם:  האדמו"ר  אצל  שאירע  מה  הזה,  בהקשר  לספר  נהג 
כאשר עמדו להדפיס את ספרי הצמח צדק )שבשנה זו מלאו 150 
שנה להסתלקות שלו(, נכנס אברך אל האדמו"ר הקודם והתחייב 
לתת את הסכום הדרוש להדפסת הספרים, אף שהסכום הזה היה 
שלא בערך אליו. למעשה, הקב"ה פתח עבורו צינורות הצלחה 

חדשים לגמרי – שלא היו כלל בעולם המושגים הכלכלי שלו – 
ועוד נשאר אצלו כמה  והוא היה מסוגל למלא את התחייבותו 

פעמים ככה עבור ענייניו האישיים.
כסלו  י"ט  בהתוועדות  כזה,  סיפור  היה  בעצמו  הרבי  אצל 
תשי"ח, הרבי דיבר על כך שמתחילים בבניית שיכון חדש בכפר 
חב"ד וכעת יערכו מגבית עבור הבניה. כל אחד כתב את סכום 
התרומה שלו על פתק, והרבי קרא את הפתקים ואמר להוסיף על 
הכתוב בפתק. לאחד אמר ב' פעמים ככה, ג' פעמים ככה, והיה 
שהקב"ה  בטוח  הוא  כי  הסביר  הרבי  ככה.  פעמים  מאתיים  גם 
דורש  כשהוא  ולכן  בשביל שתתעשר",  "עשר  דבריו  את  יקיים 
לתת יותר מכוחם, הכוונה היא לכך, שהקב"ה ייתן בגלל זה פי 

ארבע, ובמילא כשיהודי תורם אלף דולר - ה' ייתן עוד 4000.
מעוון  השיב  )רבים  התוועדות  מאותה  אחד  סיפור  והנה 
ב/237(: אחד המשתתפים היה סוחר מהארץ חסיד פולין והוא 
אלף  אמר  הוא  לכך.  סירב  הרבי  אך  דולר.   500 הכריז שיתרום 
דולר  אלפים  לארבעת  שהגיע  עד  סירב,  הרבי  לזה  וגם  דולר, 
– והרבי הסכים. סכום גדול שלא היה לפי ההשגות שלו. הוא 
התחיל לחשוב לשלם בתשלומים, אבל הרבי קטע את המחשבות 
יעביר את הכסף  ביום ראשון,  פה  יהיה  מי שלא  כי  ואמר  שלו 
למזכירות עוד לפני שבת. לא נותרה לו ברירה והוא נתן צ'ק דחוי 

לשבוע הבא.
הוא נסע לארץ דרך אנטוורפן ושהה שם בשבת. ביום שישי 
כמותו,  יהלומים  סוחר  שלו,  מכר  אליו  ניגש  הצהריים  אחרי 
והראה לו סחורה גולמית שצריכה עיבוד והתעניין לדעתו עליה. 
הוא אמר שהסחורה טובה וכדאי לקנות אותה. אותו מכר אמר 
שהוא יקנה אותה בתנאי שייכנס איתו כשותף ויקנה בעצמו חצי 
מהסחורה. הוא הסכים לכך, אך אמר שאין לו כסף כרגע ולכן 
הוא יעביר לו מהארץ. כשהגיע לארץ, שלח מברק לבלגיה כדי 
לדעת כמה צריך לשלם על חצי מהיהלומים. תוך זמן קצר הוא 
קיבל חזרה מברק שאינו צריך לשלם כלום, כיון שהסחורה כבר 
מפורט,  מכתב  קיבל  ימים  מספר  כעבור  גדול.  ברווח  נמכרה 
שחברו מכר את הסחורה ברווח של 32 אלף דולר – ומגיע לו 
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חצי מהסכום הזה, דהיינו 16,000 שהם פי ארבע מהארבע אלפים שנתן לרבי...
כך כותב הרבי מלובאוויטש במכתבו יא אלול תש"י: "אצל הקב"ה יש שתי דרכים: דרך 
אחת, שקודם נותן כסף ואח"כ רואה כמה מפרישים לצדקה, ודרך שנייה, שנותנים לצדקה 
יותר מהאפשרי וה' אינו נשאר בעל חוב, אלא מחזיר בחשבון פי כמה חלקים ... לכן בראותי 
את סכום הצ'ק, תמהני מה שמרחמים הנכם על הקב"ה! מה אכפת לכם שהצ'ק יהיה כזה, 

שהקב"ה ייתן עליו הכנסה שלא בערך?" 
אגב החפץ חיים אמר על כך משל נוקב: איכר מכר שקי תפוחי אדמה בשוק והגיע אדם 
עשיר שרצה לקנות כמות גדולה של שקים. הם סיכמו כי יספרו את השקים, על כל שק יניח 
העשיר בצד מטבע של קופיקה אחת, ואחר כך ייתן העשיר על כל קופיקה את המחיר המלא 

של השק.
הקופיקות החלו להיערם, והאיכר הטיפש חמד את המטבעות וגנב כמה לעצמו. הוא לא 
גונב לעצמו מטבע קטן  הבין שכל קופיקה שווה את המחיר המלא של השק, וכאשר הוא 
– הוא מפסיד דמים של שק שלם.. עד"ז הצדקה היא עירבון לרווח גדול מלמעלה פי כמה, 

וכאשר אדם חומד לעצמו את הכסף הקטן, הוא מפסיד את הרווח הגדול פי כמה.
הפוסקים  מעשי.  הלכתי  לחידוש  הרבי  של  במכתביו  מובילה  הזו  התפיסה  להוסיף:  יש 
דנים לגבי אדם שנקלע לקשיים כלכליים )משום שאין לו כסף נזיל או שבדיוק יש לו הוצאות 
גדולות( ואינו יכול לתת מעשר – ובדרך כלל התשובה היא, שמי שאינו יכול לתת כמו קודם, 
לצאת  המפתח  הם  ומעשר  צדקה  שאדרבה,  במכתביו,  מדייק  הרבי  אולם  לתת.  צריך  לא 

מהמצב הדחוק ולזכות לעשירות. 
ואת  כעת  לתת חצי מהסכום  כזה,  כ"ב תמוז תשי"ח( במקרה  )במכתב  הרבי  ולכן מציע 
החצי השני לקבוע לעצמו בתור חוב לקופת הצדקה וכשיוכל – יסלקו. שוב, העיקרון הוא 
פשוט: היות שצדקה היא המפתח לעשירות, לכן זאת תהייה טעות לפספס את הסגולה הזו - 

דווקא בשעה שהאדם זקוק לסייעתא דשמיא כפולה.
וכאן ראוי להבין: מדוע יצאו מצוות הצדקה והמעשר מכלל המצוות והן דווקא המפתח 
לעשירות? וכיצד זה קשור לתפיסה הקודמת בעניין הצדקה, שהיא חובה ומתנה לעני ולא רק 

נדבה של העשיר?
ומכאן לפרשת ראה המאריכה הרבה בענייני צדקה ועוסקת גם במצוות הזמנת עניים אל 

שולחן החג והמועד:
 דברים טז: מסת נדבך ידך אשר תיתן כאשר יברכך ה' אלוקיך ... ושמחת ... אתה ובנך 

ובתך ... והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך ... איש כמתנת ידו כברכת ה' אלוקיך.  
כאן נשים לב לשתי ההגדרות שמעניקה התורה: בפעם הראשונה נאמר: "מסת נדבך ידך 
אשר תיתן", ואילו בפעם השנייה: "איש כמתנת ידו". וכך הלשון במצוות הפורים: "מתנות 

לאביונים". 
ההבדל בין שתי ההגדרות הוא מהותי: "נדבה" היא חסד אצילי הנובע מטוב לבו של הנותן. 
הוא אינו חייב לעשות זאת והוא בוחר לנהוג כך מרצונו הטוב. ואילו "מתנה" מתייחסת אל 
הדבר המתבקש  את  עושה  כאילו העשיר  אותה.  לקבל  לו  למי שמגיע  ניתנת  והיא  המקבל 

ביותר ונותן לעני את המגיע לו בדין.
בשם  בהתחלה  אותה  מכנה  התורה  ומדוע  היהדות?  של  הצדקה  פילוסופיית  מהי  ובכן: 

"נדבה" ורק אחר כך "מתנה"?
ו"מתנה" המופיעים בפרשתינו. בהתחלה,  "נדבה"  נפלאה: התארים  מבאר הרבי בצורה 
התורה מדברת על אדם שמרוויח בקושי כדי מחייתו, ולכן מבקשים ממנו לתת נדבה לעני. 

הוא אינו חייב לעשות זאת, אך הוא נדרש להתעלות על עצמו ולגלות אצילות וחסד. 
אחר כך התורה ממשיכה ומדברת על מי שמצליח בחיים ומרוויח יותר מכדי מחייתו. כאן 
באה התורה ואומרת כי עליו לתת לעני "מתנה". שכן, ההצלחה שלו שייכת לעני. הוא קיבל 
מהשמים יותר כדי להעביר לעני. במקרה הזה, הוא אינו עושה עם העני חסד, אלא צדק!. הוא 

מעביר לעני את מה שקיבל משמים להעביר לו.
ואדרבה, על העשיר להעריך את העני, שהוא סובל בשבילו. העני סובל עניות כדי שהעשיר 
לו את הכסף כמו מתנה! מתוך  ובמילא מובן שיש להעביר  יקבל הזדמנות לעשות צדקה. 

הערכה והכרת הטוב על ההזדמנות שהוא מעניק לו.
נסיים בסיפור מדהים שסיפר לי באופן אישי הרב דוד וויטמאן, שליח הרבי בסאן פאולו. 
הרב וויטמאן הביא פעם לרבי יהודי גביר. אותו יהודי כתב פ"נ וצירף צ'ק תרומה למכתב. 
כעבור שבועות אחדים הוא מתקשר לרב וויטמאן ושואל 'האם בליובאוויטש לא נהוג לפדות 
צ'קים'? כיון שעדיין לא הפקידו את הצ'ק שלו לבנק. הרב וויטמאן התקשר למזכירות ונענה 
שהמעטפה עם הצ'ק מונחת על השולחן של הרבי, והוא לא מסר אותה למזכירות לפדייה. 

חלפו כמה חדשים והגביר התקשר שהצ'ק נפדה. 
אחרי כמה שבועות, הרב וויטמאן נסע שוב לרבי ואותו גביר שלח שוב פ"נ וצ'ק, כשהוא 
אחרי שעתייים, בשעה שתיים  הזה,  במקרה  אבל  ייפדה'...  הזה  הצ'ק  מתי  ש'מעניין  אומר 
בדרך  קבלה מהמזכירות, מה שאומר שהצ'ק  טופס  עם  ברכה מהרבי  מענה  יצא  בצהריים, 

לבנק.
למחרת בבוקר, הגביר הזה מתקשר לרב וויטמאן מבלגיה כשהוא מבוהל. אבא שלו חצה 
אתמול את הרחוב, והתנגשה בו מכונית במהירות עצומה. הוא עף עשרה מטרים משם, אך 
זה  וויטמאן התעניין בעצבנות מתי כל  יצא במכות יבשות בלבד. הרב  למרבה הפלא, הוא 
קרה, והגביר סיפר שזה היה בשעה 8 בערב, שעון בלגיה. בדיוק בשתיים בצהריים, שעון ניו 

יורק - באותה שעה שבה הרבי מסר את הצ'ק השני להפקדה.
פתאום הם הבינו, שהרבי פדה את הצ'ק כאשר התורם היה זקוק לישועה מלמעלה! כך 

שיותר ממה שיהודי נותן לצדקה – הצדקה נותנת לו!.

"פתוח תפתח" – גם 
בגמילות חסדים

וכמה  הצדקה,  מצוות  על  נצטווינו  כאן 
ללמוד  לנו  יש  ונפלאות  חשובות  הלכות 
מפסוקים אלו, וכמפורט ברמב"ם סוף הלכות 

מתנות עניים, עיין שם.
ע"ב(  מט  )סוכה  חז"ל  בדברי  אמנם 
הצדקה,  מן  הגדולה  מצווה  שישנה  מבואר, 
חסדים  גמילות  גדולה  אלעזר,  רבי  "אמר 
דברים  בשלשה  רבנן,  תנו  הצדקה,  מן  יותר 
הצדקה,  מן  יותר  חסדים  גמילות  גדולה 
צדקה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו בין 
בין  חסדים  גמילות  לעניים,  צדקה  בממונו, 
לעניים ובין לעשירים, צדקה לחיים, גמילות 

חסדים בין לחיים בין למתים".
להלכות  השייכות  הלכות  הרבה  והנה 
חסדים,  גמילות  בהלכות  גם  נוהגות  צדקה, 
והן הלכות חשובות מאוד, ונזכיר אחת מהן.

כתב הרמב"ם בסוף הלכות מתנות עניים, 
רעות  פנים  בסבר  לעני  צדקה  הנותן  "כל 
אלף  נתן  אפילו  בקרקע,  כבושות  ופניו 
לו  נותן  אל  והפסידה,  זכותו  אבד   – זהובים 
עמו  ומתאונן  ובשמחה,  יפות  פנים  בסבר 
על צרתו, שנאמר "אם לא בכיתי לקשה יום 
תחנונים  עמו  ומדבר  לאביון",  נפשי  עגמה 
וניחומים, שנאמר "ולב אלמנה ארנין", שאל 
העני ממך ואין בידך כלום ליתן לו – פייסהו 
בדברים, ואסור לגעור בעני או להגביה קולו 
עליו בצדקה, מפני שלבו נשבר ונדכא, מפני 
"לב  אומר,  הוא  והרי  ונדכא,  נשבר  שליבו 
ואומר,  תבזה",  לא  אלוקים  ונדכא  נשבר 
"להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים", 
ואוי למי שהכלים את העני אוי לו, אלא יהיה 
שנאמר  בדברים,  בין  ברחמים  בין  כאב,  לו 

"אב אנכי לאביונים".
הלכה זו נוהגת גם בעניין גמילות חסדים, 
בידך  ואין  מסוימת  טובה  ממך  שמבקש  מי 
עני  אינו  המבקש  אם  אפילו  הרי  למלאותה, 

המבוקש  הדבר  לעניין  עכ"פ  אבל  בממון, 
הוא עני, ויתכן שלבו שבור מחמת כך.

עם  שעסקם  לאלו  במיוחד  נוגע  הדבר 
מורים,  או  ספר  בתי  מנהלי  כגון  הציבור, 
שאנשים  קורה  חנות,  בעל  ואפילו  פקיד, 
מבקשים טובות שבאמת אין בידם למלא את 
לזכור שלעניין  עליהם  כל  עם  אך  מבוקשם, 
"ואוי  הרמב"ם,  כתב  זה  ועל  עניים,  הם  זה 
את  כפל  לו",  אוי  העני  את  שהכלים  למי 

הדברים להראות את נוראות הדבר.
זה  אין  הטובה  שלמבקש  כשנראה  וגם 
בגדר של פיקוח נפש, הרי על זה כתיב, "כי 
אשר  מחסורו  די   – לו  ידך  את  תפתח  פתוח 
יחסר לו", כל אחד לפי צרכיו, וחז"ל לימדונו 
סוס לרכב עליו  שלמי שהתרגל בכך, אפילו 

ועבד לרוץ לפניו.
כל שכן כשבא מישהוא ומבקש שתלמדנו 
למוסד  בנו  ואת  אותו  שתכניס  או  תורה, 
 – בקשתו  את  למלאות  בידך  ואין  חינוכי, 
כמה שצריך להיזהר שלא להעליבו ח"ו, אלא 
נאמר,  זה  ועל  לעוזרו,  או  לעודדו  לפייסו, 

"והיה מעשה הצדקה שלום".
בתקופה  לצערנו  אקטואליים  אלו  דברים 
למוסדות  הרישום  תקופת  השנה  של  זו 
כמה  שנה,  מידי  שנה"ל  פתיחת  וערב 
הנושא  על  הממונים  אותם  להיזהר  צריכים 
מנהלי  וכמה  כמה  אחת  ועל  הפקידים,  הן 
המוסדות, שכפל דברי הרמב"ם יהיו חקוקים 
מול עיניהם באש שחורה על גבי אש לבנה, 

"ואוי למי שהכלים את העני אוי לו".
בתורה  האמורות  לברכות  שנזכה  ויה"ר 
כי  לו  בתתך  לבבך  ירע  ולא  לו  תיתן  "נתון 
בכל  אלהיך  יהוה  יברכך  הזה  הדבר  בגלל 

מעשך ובכל משלח ידך".
בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך... לא תאמץ 
את לבבך ולא תקפוץ את ידך... כי פתוח 

תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די 
מחסורו אשר יחסר לו" )טו, ז-ח(
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היישומון שיאחד את עם ישראל
הרב בן ציון נורדמן

הרב נורדמן פגש משפחה של אישה שנפגעה ואיבדה את הכרתה, הייאוש כבר אחז 
בהם – עד שהגיעו ספרי התהילים והיישומון הנפלא  והמסר – את הצרה אנו מקבלים 

מלמעלה, אבל את עגמת הנפש אנחנו יוצרים לעצמנו

באבל,  היו  כולם  באב.  תשעה  וראיתי  נמרץ  לטיפול  נכנסתי 
מדוכאים ובוכים. כן, זה לא פשוט, בת המשפחה נפלה ושוכבת 

ללא הכרה, איש לא יודע מה יבשרו הבאות, מה ילד יום.
רוח של  מה.  ויהי  למצב  להיכנע  אסור  נכון.  לא  הרגשתי שזה 
שזה  ועידוד,  תקווה  דברי  עמם  לדבר  והתחלתי  בי  נכנסה  חיזוק 
עניין של שעות והכול יתהפך לטובה. ברגע הראשון בהו בי כלא 

מאמינים, אבל אחרי דקה ושתיים כבר שיתפו עמי פעולה.
או אז אמרתי להם: חברים, כל אחד מאתנו לוקח על עצמו לומר 
פרק תהילים, מספרו של נעים זמירות ישראל, ומגייסים עוד חברים 
את  גיליתי  ואז  ולרפואתה.  לזכותה  הספר  כל  את  שמסיימים  עד 
יחד',  'פעילים  ללשון,  ה'יישומון' בשפת האקדמיה  האפליקציה, 

כשמו כן הוא.
וקורא  לתפילה  מכניס שם  אתה  לתפעול.  וקל  פשוט  מאוד  זה 
בספר  פרק  בוחר  מצטרף  כל  לתפילה.  להצטרף  ישראל  לעם 
התהילים וכך, בשילוב ידיים, מסיימים עוד ספר ועוד ספר לרפואת 
חולי עמו ישראל, ובמקביל ניתן גם לקבל קבלה טובה אחת אישית 

לזכות ולישועה.
שמעתי בעבר על היישומון אבל מעולם לא יישמתי זאת בפועל. 
לו  הסתיים  דקות   20 ותוך  לתפילה  השם  את  רשמתי  כן.  הפעם 
הספר הראשון לרפואה שלימה. עם ישראל נהר בהמוניו לתהילים 

ולמסורת בית אבא ואימא. אשרינו.
עם סיום קריאת הספר אמרתי לבני המשפחה המודאגים: הסירו 
דאגה מלבכם, זה הזמן לבטוח באלוקים ולשמוח בישועתו. כן, זה 
לא קל לשמוח בשעות כאלו, אבל זה מה שאלוקים רוצה מאתכם, 

תפילה ושמחה.

מחלה, תאונה, כאב וייסורים זה לא בשליטתנו. הם מוכתבים על 
ידי קורא הדורות מראש. אבל הצורה בה נקבל את הדברים ונחיה 
במרה  לשקוע  יכולים  אנחנו  הבלעדית.  ברשותנו  כבר  זה  איתם 
ה'  לישועת  ולקוות  ולשמוח  להתעלות  יכולים  ומנגד,  ובדיכאון, 

במהרה.
אלוקים נותן לאדם את הצרה, אמר פעם אחד מגדולי הדור, אבל 

את עגמת הנפש בוחר האדם לעצמו.


הכתוב בפרשתנו, פרשת ראה מתחיל בפסוק "ראה אנוכי נותן 
לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ה' 

אלוקיכם... והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם".
למעשה, לכשנתבונן ניווכח כי אין כאן שני דברים ושני מצבים, 
אלא מצב אחד עולה לכאן ולכאן. יש את התורה, היא דרך החיים 
של בני האנוש אותו ציווה וכתב הקב"ה. ויש שני דרכים ומצבים 
איך להתנהג. מי שבוחר בדרך הישר והתורה הוא מקבל אוטומטית 
את הברכה, ומי שבוחר בדרך עקלתון, הוא מציב את עצמו במצב 
יכולה להיות גם  לא טוב חלילה. נמצאנו למדים, כי אותה תורה 
ולהיפך למי שסוטים מדרך  מארכת חיים לאלו שנוהגים על פיה 

הישר.
יושב  בחר,  לא  איש  נקלעת  אליו  המצב  את  בחיים:  זה  ככה 
בשמים קבע שכך יהיה וכך יהיה. אדם יוצא מביתו בשעות הבוקר 
לעבודתו ולעמלו ואין לו מושג איך ימשיך היום ולאן יגיע. אבל 
את עגמת הנפש, את הצער שמסביב זה בוחר האדם לעצמו. הוא 
ולקוות  להתחזק  דרכו,  ובצדקת  בה'  אמונה  בנפשו  לקבוע  יכול 

להיכנס  ולהתייאש,  להיכנע  להיפך,  גם  חלילה  יכול  והוא  לטוב, 
למרה שחורה ולדיכאון. הכול תלוי באדם עצמו. הבחירה בידיו.


בשבתות אלו המכונות 'שבעה דנחמתא' אנו קוראים את דברי 
הנחמה של הנביאים שעמדו לעם ישראל. וכך אומר הנביא ישעיהו 
ִלי יּוַצר ָעַלִיְך  ל כְּ בהפטרה אותה נקרא השבת )ישעיהו נד, יז(: "כָּ
ְרשִׁיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ה'  ט תַּ שְׁפָּ ְך ַלמִּ קּום ִאתָּ ֹלא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון תָּ

י ְנֻאם ה'".  ְוִצְדָקָתם ֵמִאתִּ
בכל הדורות קמו עלינו מבית ומחוץ, אויבים אמיתים ומדומים, 
יסורים ומכאובים, אבל נחלת עבדי ה' הייתה תמיד מובטחת: "כל 
כלי יוצר עליך לא יוצלח". הטבע משתנה למי שהולך בדרך הישר 

ובוחר בחיים, בברכת ה'.
ישבנו והתחזקנו, כל אחד לקח על עצמו מלבד פרק התהילים גם 
קבלה טובה, בלי נדר. עם ישראל הצטרף ויישם דרך היישומון את 
הערבות ההדדית והנפלאה שבין בני עמנו. "כל ישראל ערבין זה 
לזה", היה באחת משעותיו הנפלאות. יחד שבטי ישראל, כפשוטו 

וכמשמעו. מאוחדים ומאוגדים בצרת ובצער הזולת.
בזכות  להכרה.  חזרה  פקוחות,  עיניים  הנס.  גם  הגיע  ואז 

התהילים, בזכות התפילות, בזכות האמונה.
יחד שבטי ישראל 

שבת שלום ומבורך 
הרב בן ציון ) בנצי( נורדמן

את המצב אליו נקלעת איש לא בחר, יושב בשמים קבע שכך יהיה וכך יהיה. 
אדם יוצא מביתו בשעות הבוקר לעבודתו ולעמלו ואין לו מושג איך ימשיך היום 

ולאן יגיע. אבל את עגמת הנפש, את הצער שמסביב זה בוחר האדם לעצמו
"
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חנות המפעל של קל גב הבלעדית בבני ברק

הגיעו ילקוטי קל גב חדשים 2017 היחידים עם 
תו תקן שעברו את כל הבדיקות המחמירות

חדש! עגלה אינטגרלית שנצמדת 
לילקוט פיתוח חדש מבית קל גב 

-חזקה, קלת משקל וניתנת לפירוק*

* העגלה ניתנת להתקנה רק על דגמי 2017

 diplomat מזוודות קשיחות
איכותיות, בשלל צבעים

מזוודת לידר של קל 
גב פותחה במיוחד 

מזוודת מרק פולו לתלמידי ישיבות
ארבעה גלגלים 

איכותית מבית קל 
גב. המזוודה 

שתלווה 
אתכם לאורך 

שנים. 
באחריות!

המזוודה 
שהולכת
והולכת 

ולא 
נגמרת. 

באחריות! 

חדש! הגיעו תיקי תקנון לי 
קופר חדישים מבד קרינקל

מזוודות Diplomat עם 
הגלגלים הכדוריים! מזוודה 
קלת משקל וחזקה במיוחד. 

מגיעה 
בגדלים 

מיוחדים. 
מותג 

ידוע בכל 
העולם

הגיעו תיקי סמינר תקנון 
בעיצוב מודרני בשלל צבעים 

מרהיבים, איכותיים ביותר- 
באחריות!

מיוחד! 
ילקוט בעל תא 
מבודד לאחסון 
מזון, שומר על 

חום וקור

השנה אנו מציגים את העגלה עם 
החיבור החכם, המאפשרת לבחור בין 
נשיאת הילקוט על הגב או על גלגלים

מבחר תיקי גב 
 outdoor של

מדהימים 
באיכות גבוהה, 

מבית קל גב

ארנקי ברגד | רחוב רבי עקיבא 56 בני ברק  | טל' 03-6180926 
שעות פתיחת החנות: יום א' עד ה' 09:30-21:30 ויום ו' 09:30-13:00

outdoor  תיקיoutdoor

דרושה 

אחראית 

משמרת 

לאחה"צ - 

ערב, פרטים 

במקום

מבחר תיקי גב 
בוגרים לתיכוניסטים

קיים מבחר גדול של תיקי נשים, 
דגמים חדשים וארנקי עור
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מס דירה שלישית - נגד החרדים

של  החקיקה  הליך  כי  באחרונה  פסק  בג"צ 
חוק מס הדירה השלישית נפל בו פגם מהותי, 
מחדש  אתו  לחוקק  ויש  נפסל,  החוק  ולכן 
לדיונים  כעת  חוזר  זה  חוק  בו.  מעוניינים  אם 
בוועדת הכספים, ושוב שר האוצר וחברי הכנסת החרדים 

מגיעים לשעת מבחן. 
להראות  חייב  הוא  לחוץ,  כחלון  משה  האוצר  שר 
תוצאות מהירות בשוק הנדל"ן ועבור זה הוא מוכן לשלם 
כל מחיר. גם אם המחיר הוא השתת עלויות עצומות על 
חוגג.  הפופוליזם  אפסית.  תועלת  עבור  המדינה,  קופת 
יח"צ.  בחקיקת  ונוקט  לפיד,  יאיר  מעשה  עושה  כחלון 
פותר  אינו  אשר  השלישית,  הדירה  מיסוי  חוק  הוא  כזה 
לפופוליזם  לכחלון.  כותרות  מייצר  רק  אך  בעיה,  שום 
דווקא  חמורות  פוגע  זה  חוק  הפעם  אך  הורגלנו,  כבר 
וחבר  החרדי  המגזר  נציגי  עושים  ויפה  החרדי,  במגזר 
התנגדות  מביעים  הם  כאשר  בראשם  גפני  הכנסת משה 
הפרלמנטריים  בכלים  נגדו  ונאבקים  לחוק  נחרצת 

העומדים לרשותם. 
כיום, אנו נמצאים בעמדה של בעלי ניסיון מסוים, אם 
סברות  על  מבוססים  היו  הם  החוק,  על  הדיונים  בשעת 
והיגיון )שלא התקבלו על לב המחוקקים(, הרי שהיום, 
החוק  תוצאות  את  לראות  אפשר  אחרי,  שנה  כמעט 
בפועל. וכצפוי, מחירי הדירות המשיכות לעלות, מעטים 
דירותיהם,  את  מכרו  להשקעה  הדירות  מבעלי  מאד 
מהמקרים  בחלק  משמעותית,  עלו  השכירות  ומחירי 
בגלל שבעלי הדירות פשוט גלגלו את עלויות החוק על 
שיהיו  חשוב  הכספים  בוועדת  כעת  הדיונים  השוכרים. 
כבר  החוק  של  הגרועות  תוצאותיו  כי  יותר,  עמוקים 

נמצאות לפנינו. 
להיגיון  לחזור  תמיד  חשוב  העניין,  את  להבין  וכדי 
על  מבט  נעיף  הבה  התוצאה.  מאחורי  שעומד  הכלכלי 

שוק הנדל"ן הישראלי. 
בדירות,  מחסור  ישנו  הדיור,  בשוק  בעיה  יש  בארץ 
ומטפסים,  הולכים  המחירים  זה  ממחסור  וכתוצאה 
לפתור  קשה  זה  מחסור  הביקוש.  באזורי  ובמיוחד 
במהירות, כיום, לוקח 13 שנים)!( כדי לבנות בנין בארץ, 

בגלל הליכי תכנון ארוכים ומסורבלים. 
התכנון,  הליכי  פישוט  של  חיובי  בהליך  החל  כחלון 
והפשרת קרקעות מסיבית ובכך להגדיל את ההיצע, אך 
הוא לא שם עליהם דגש מספיק. את הדגש הוא שם על 
פתרונות פלא כמו "חקיקה חברתית" ובכללה מס הדירה 
למגזר  במיוחד  צרוף.  נזק  היא  זו  חקיקה  השלישית. 

החרדי. 
בעיה,  שום  פותר  לא  שלישית  דירה  על  מיסוי  חוק 
הבעיה  את  מגלגל  רק  הוא  מחיר,  שום  מוריד  לא  הוא 
ממקום אחד למקום אחר, ויחד עם זה פוגע בזכות הקניין 
תועלת  והיעדר  מחד,  פגיעה  כלומר,  הדירות.  בעלי  של 

מאידך.  
יוסיף  אמנם  החוק  בגלל  דירה  שימכור  משקיע  הרי 

הדירות  משוק  נגרעת  זו  דירה  אך  המכירה,  לשוק  דירה 
לשכירות. כך שבסך הכולל לא נוספה כאן דירה כלשהי 
לשוק. יש כאן רק תיעדוף של קוני דירות על פני שוכרי 
דירות. מי שישלם את המחיר הם דווקא החלשים ביותר, 
יהיו  שוכרי הדירות, אשר היצע הדירות עבורם יתמעט, 
מול  שלהם  המיקוח  עמדת  וכך  חלופות,  פחות  להם 

המשכירים תהיה גרועה יותר. 
כלל  בדרך  שבו.  הקפריזיות  זה  בחוק,  נוסף  אבסורד 
כך  יותר  עשיר  שאדם  ככל  כלומר,  הון,  לפי  הוא  מיסוי 
הוא שרירותי  המיסוי  זה,  מס. במקרה  יותר  הוא משלם 
לפי מספר דירות. וכך יתכן אבסורד שמשקיעים עשירים 
להם יש שתי דירות בשווי עשרות מיליונים באזור המרכז 
ובהם  ודווקא המשקיעים הקטנים,  לא ישלמו את המס, 
הם  בפריפריה,  זולות  דירות  כמה  שרכשו  רבים,  חרדים 

כן ישלמו מס. 
במגזר  נבונים  אברכים  מאד  הרבה  החרדית,  והזווית 
החרדי חסכו מפיתם, כדי לרכוש דירות זולות בפריפריה 
להשקעה כדי שיוכלו לחתן ילדיהם בכבוד בבוא השעה. 
לחמם  לוקח  כבד,  נטל  האוצר  שר  עליהם  מטיל  כעת, 
מפיהם כדי להאדיר שמו בפופוליזם חסר אחריות. הוא 
את  ישלמו  והאברכים  בתקשורת,  הכותרות  את  יקבל 

המחיר. 
והאבסורד גדול במיוחד בגלל שאותו שר אוצר נוקט 
משקיעים  לסבסד  ומחפש  ואיפה,  איפה  של  מדיניות 
מוסדיים גדולים שיכנסו לשוק הדירות להשכרה - אותו 
שוק בדיוק ממנו הוא פועל להוציא את משקיעים הקטנים. 
יד  עושה  מה  יודעת  איננה  כחלון  של  ימין  יד  כי  דומה 
תוך  פנימית,  סתירה  בעלת  מדיניות  נוקט  והוא  שמאל, 

עלויות ויצירת נזקים לכל הצדדים.  
כאן המקום לשבח את יו"ר וועדת הכספים הרב משה 
נחרצות  ומתנגד  הפופוליזם,  נגד  בעוז  נלחם  אשר  גפני 
נאמן,  ציבור  שליח  זהו  השלישית.  הדירה  מיסוי  לחוק 
על  לשמור  הרעות,  הרוחות  כנגד  לעמוד  יודע  אשר 
כלכלת ישראל מפני חקיקה שאיננה הוגנת, וגם לייצג את 

הצרכים של המגזר החרדי. 
החרדי  המגזר  הצורך של  בין  סתירה  אין  זה,  במקרה 
יפגע  כחלון  של  החוק  הכללי,  המגזר  של  לאינטרס 
על  תגבר  שהאחריות  מקווה  אני  כאחד.  בשניהם 
הרפורמות  למדיניות  יחזור  האוצר  ושר  הפופוליזם, 
שאפיינה אותו בקדנציה הקודמת. גם שם לא במחי חוק 
משוק  יותר  קשר  רק  הנדל"ן  ושוק  נפתרו,  דברים  אחד 
הסלולר. הגיע הזמן לפעול באחריות, והוביל את כלכלת 

ישראל למקום טוב יותר. 

דוד רוזנטל

מה  אבל    שלו  הראשון  בסיבוב  הוכח  כבר  וזה  גרוע,  פשוט  הוא  שלישית  דירה  מיסוי  חוק 
שחשוב לדעת, שהנפגעים העיקריים הם החרדים, ועל נציגיהם מוטל לנסות ולטרפד אותו

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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 הבורסקאי ניצח

חז״ל אמרו: ״אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא 
בורסקאי, אשרי מי שאומנותו בסם ואוי לו מי 
רצף  פ״ב(.  )קידושין  בורסקאי״.  שאומנותו 
בחודש  קרו  שלא  ובעיקר  שקורים  האירועים 
את  ממחישים  ובוושינגטון,  הקוריאני  האי  בחצי  האחרון 

דברי חז״ל היטב ולעומק. 
כללי המשחק השתנו. קים ג'ונג און, הרודן הצפון קוריאני, 
ה״משוגע״  את  לשחק  שיודע  במי  פתאומי  באופן  נתקל 
החבר  משמעי.  וחד  משמעותי  בהבדל  ממנו.  טוב  יותר 
הוושינגטוני, לא יהסס להשתמש בצעצועיו המרובים, בכדי 
טראמפ  מההיסטוריה.  מפיונגיאנג  ״המשוגע״  את  להעלים 
להיכנס  ישמח  מחיר,  בכל  פוליטי-מדיני  הישג  שמחפש 
להיסטוריה כמי שחיסל את השליט הצפון-קוריאני וגאל את 

ארצו העלובה והמדוכאת ביד ברזל.    
בזכות  הנוכחים,  לממדיו  התנפח  מפיונגיאנג  ״הגולם״ 
כמויות מזון גורמה משובח, המוטס לארצו הרעבה ממיטב 
מסעדות פאריז והונג-קונג. ובעיקר, בגלל רפיסותם וחידלונם 
ביל-קלינטון,  ג׳ימי-קרטר,  האמריקאים,  הנשיאים  של 
ירש,  בתקופת שלטון אביו, והנשיא ברק-אובמה אותו הוא 

מאביו המונרך, קים ג׳ונג איל.  
שיטת  את  פיתח  סונג,  אל  קים  השושלת  מקים  הסב, 
״תחזיקו אותי שלא אשתגע״, תביאו כסף, והרבה. קים ג׳ונג 
״אמנות-השנור״  את  שכלל  במונרכיה,  השני  השליט  איל 
העולם  שלום  על  ואיומים  ב״כאילו״!  אלימות  בתצוגות 
החופשי. כך הוא ״חלב״ מיליארדים מהעולם המערבי העייף 

והשבע.
הראשון,  השימושי  האידיוט  היה  קרטר  ג׳ימי  הנשיא 
ששילם ״אתנן״ של מיליארדים. המטרה, ״פיתוח תעשייתי 

וחקלאי״ כתחליף ובכדי למנוע את ההתעצמות הגרעינית של 
צפון קוריאה, בהסכמה.

בניית  הגרעין.  תכנית  לפיתוח  שימש  הכסף  התוצאה, 
ורמת  הנאה  תועלת,  פיונגיאנג.  בבירה  אדירים  מונומנטים 
חיים מטורפת של משפחת המלוכה, משפחת קים, תולדותיה 
השלטון  השליטה  למעמד  טובים  חיים  תנאי  וגרורותיה. 
האזורי וצמרת המפלגה. סבירים פלוס, לאנשי הצבא וכוחות 

הביטחון. העם נשאר לגווע ברעב.    
משבר  בעת  המונרך,  הרודן  את  הציל  האמריקאי  הכסף 
ארוכה,  בצורת  בעקבות  שהגיע  ומתמשך,  עמוק  כלכלי 
לפיתוח אמצעי  גרנדיוזיות  לתוכניות  כל המשאבים  הפניית 
מלחמה מתקדמים ומגלומנים על חשבון התעשייה הכושלת 

שהתחסלה.
בצפון קוריאה ישנם כ-26 מיליון תושבים הנמקים ברעב 
ובדלות מעליבה, ללא חירות לפרט וזכויות-אזרח מינימליות. 
המדינה מפגרת תעשייתית וטכנולוגית, שנות דור אחר האזור 
ותעשיית  מתקדמת  גרעין  תכנית  למעט  המערבי.  והעולם 
אימה״,  ״מאזן  ושמירת  הרודן  להאדרת  טווח  ארוכי  טילים 

מ״כאילו״, האויבים מבחוץ.  
מעצמה  היא  כפולה,  אוכלוסייה  עם  דרום-קוריאה 
רכב,  תעשיות  עולמי.  מידה  בקנה  ויצרנית  טכנולוגית 
טלקומוניקציה והייטק מפותחות, לצד חברות ענק בתחומים 
ממשל  במיטבה,  דמוקרטיה  מהם.  אחת  סמסונג  מגוונים. 
פיתוח  טכנוקרטית,  יעילות  לאזרח,  כלכלית  רווחה  יעיל, 

סביבתי מדהים גם בקנה מידה מערבי מתקדם. 
האישי,  ולשירותו  בראשותו  המונרכיה  את  לשמר  בכדי 
הרודן אטם את המדינה לשינויים, התפתחות, קדמה ורוחות 
של שינוי וחרות. קים ג׳ונג און הינו ״דל גאה״ אמיתי. בכדי 

לחפות על נחיתותו, עליבות ארצו וכלכלתה המקרטעת, הוא 
מנפח שרירים ומאיים. 

״עשו  דמוקרטים,  בעיקר  קודמים,  אמריקאים  נשיאים 
במכנסים״, העדיפו לשלם במטבע קשה ולקנות לעצמם שקט 
לקדנציה או שתיים. בסגנון, אחרי המבול ואת העתיד יפתור 
קלינטון  ביל  קרטר,  של  העלוב  הניסיון  אחרי  הבא.  הנשיא 
״ידע״ שלרודן השמנמן אין בעיה להבטיח ולהפר. קלינטון 

העדיף לשלם ולהתעלם. 
דונאלד-טראמפ על פי האג׳נדה הכוחנית שהוא מאמין בה, 
בסגנונו המחוספס והלא מתחשב, עשה את השינוי המתחייב 
והמתבקש. העובדה שטראמפ ״זקוק״ להישג מדיני-פוליטי 

רק מעצימה את ״העוצמה״ והרצינות של איומיו. 
דחיית  על  והודיע  ראשון  מצמץ  און  ג׳ונג  קים  הרודן 
האולטימטום לשלוח 4 טילים לגואם, אי בשליטה וריבונות 
נתקל  ג׳וניור,  קים  מהבלון.  יצא  האוויר  אמריקאית!!! 
במהמורה לא צפויה, שלא הכירו אבותיו. ״הינקים השתגעו״, 
משלמים,  שלא  רק  לא  הכללים.  לפי  משחקים  לא  הם 
קים  ידבר,  ברצינות. מעתה כשטראמפ  ומתכוונים  מאיימים 

ישתוק ויאזין.  
לפתע העתיד קודר, לוט בערפל. יש סכנה אמיתית לא רק 
למשלוחי הלובסטרים השלוקים ולכבד האווז ביין מפאריז, 
גם לעצם השלטון, עתיד המונרכיה, הפינוקים ועצם החיים. 

טוב  לעיתים  חז״ל.  דברי  אמיתות  את  ולהטעימך  ללמדך 
לא  עורות(  )מעבד  ״בורסקאי״  ידי  על  מונהג  להיות  לעולם 
מעודן, שריחו נודף, מאשר על ידי ״בשם״, שריחו אולי עדיף 

אך יכולותיו מוגבלות.  

עו"ד יצחק שינפלד

במבחן  אבל  אלגנטיות,  לא  בשיטות  משתמש  אולי  טראמפ  דונלד    
התוצאה הוא הנשיא האמריקאי הראשון שהצליח 'לקפל' את המשוגע 

מצפון קוריאה – שחזר בו מאיומיו לשגר טילים מגואם

צילומים: ויקיפדיה
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 "הדרך" של רבי אשר
רבים הכירו את מעשי החסד של רבי אשר פריינד, 
המצרכים  חלוקת  את  עזרא",  "יד  מפעל  את 
מרפאות  את  לנזקקים,  שהועברו  והכספים 
השיניים שאפשרו טיפולים במחירים זולים - חסד 
הזולת.  עשיית  למען  תמידית  נפש  מסירות  תוך  גבול,  ללא 
הדרך  פריינד,  אשר  רבי  של  הדרך  את  הכירו  מעטים  אך 

הייחודית, ללא פשרות, בעבודת השם.
נוהג לספר את הסיפור אודות אדם שהיה  רבי אשר היה 
יום חנות  יום ביומו מחנויות שונות, ובכל  נוהג לגנוב מדי 
אחרת ספגה את מעשי גניבתו. למרבה הפלא, הוא מעולם 

לא נתפס במעשיו.
הייתה מאוחרת מאד.  סגרירי אחד, השעה  בליל  זה  היה 
הוא  תכשיטים.  לחנות  לפרוץ  מנסה  מיודענו  לילה,  כבכל 
כבר מצליח לפרוץ את המנעול, ולפתע שומע מרחוק סירנה 
של מכונית משטרה מתקרבת במהירות. מיד זרק בבהלה את 

המנעול וחיפש מקום מסתור בבניין קרוב.
לאחר שראה שהמשטרה המשיכה הלאה וכלל לא חיפשה 
אותו, החל לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד לעצמו: "איזה 
יהודי צדיק ומיוחד אני, התגברתי לא לגנוב. למרות הקושי 

שלי - לא גנבתי, אני פשוט צדיק יסוד עולם!"
"מה  אומר:  והיה  סיפורו  את  אשר  רבי  מסיים  היה  בכך 
נשאר  הוא  לא!  הוא  צדיק?  נעשה  גנב  שאותו  לכם,  נראה 
גנב כפי שהיה, אך מאימת המשטרה ברח מהמקום והפסיק 
- הוא היה  ניידת המשטרה לא הייתה מתקרבת  לגנוב. אם 
עיכוב  לו  שלח  שהשם  משום  אולם  גנב,  נשאר  הוא  גונב. 

בדמות משטרה - הפעם לא גנב".
כאן היה רבי אשר צועק מדם לבו: "נכון שהאדם הוא נפש 
אלוק ממעל, אך בפועל, אם השם יתברך לא היה מסובב לו 
מיליוני סיבות - הוא היה גונב ועובר על כל העבירות שיש 

בתורה..."
מתנהג,  שהוא  להתנהגות  רבות  סיבות  לו  יש  אדם  לכל 
סיבות הגורמות  אין-ספור  להיות  יכולות  רע.  ובין  בין טוב 
לאדם להתנהג במצב הנתון, לדוגמה: משפחה טובה, בית 
ספר טוב, סגנון, אופי, סביבה טובה, חברים טובים, אנשים 

שיעזרו לך ועוד סיבות.
לדוגמה: אדם שגדל בשכונת פשע ומצוקה – עצם הדבר 
כעבריין.  ולגדול  להתנהג  לו  שתגרום  סיבה  להיות  עלול 
ואם אין הקדוש ברוך הוא עוזרו - אין יכול לו. בלי הסיבות 
הטובות שהשם שולח לבן אדם, בלתי אפשרי להתמודד עם 
שום דבר בחיים. אם יהיו לאדם סיבות לא טובות, הוא יכול 

להגיע למקומות השפלים ביותר.
הייתה:  בעבודת השם  המרכזית  הנקודה  רבי אשר,  אצל 
"אל  השם.  מאת  הוא  שמתרחש  מה  שכל  ולחיות  להאמין 
תחיה את ה'אני' שלך – 'אני עשיתי, אני בניתי, אני חזק' – 
כי הכול מאת השם. אין 'אני', כי ה'אני' לא קיים. גם כשאתה 
זה  את  תחיה   - טובים  ומעשים  מצוות  ומקיים  תורה  לומד 
כי בלי הכוח של השם, בלי  ולא אתה לומד,  שהשם לומד 
הסיבות של השם יתברך, לא היית לומד עכשיו, אלא היית 
החמורות  העבירה  על  לעבור  עלול  והיית  כרצונך  מתנהל 

ביותר". זה היה בין הנקודות החשובות שרבי אשר לימד.
מה"אני"  יצא  שהאדם  ושוב,  שוב  אומר  היה  אשר  רבי 
שלו ויחיה את מסובב הסיבה ולא את הסיבה, כלומר: בין 
אם קורה משהו טוב ובין אם קורה משהו רע חס וחלילה - 
תחיה את מסובב הסיבה, שזה השם יתברך, ולא את הסיבה. 
לדוגמה: אדם ספג פגיעה קשה ממישהו. אל תחיה מבחינה 
רגשית את הסיבה, שזה אותו אדם שפגע בך, אלא תחיה את 
מסובב הסיבה, משום שהאדם לא יכול לצעוק עליך ולעשות 

לך דבר אם השם יתברך לא היה מאפשר לו. 
אותו אדם שצעק עליך הוא סיבה לכך שתתקשר עם השם 
יתברך, שתחשוב באותו רגע על השם יתברך, הרי השם שלח 

אותו אדם להכאיב לך קצת כדי שתזכור אותו...

אנשים חיים במשך שנים עם כעסים, נקמנות ושאר רגשות 
עם  שמסתובבים  יש  אחרים;  אנשים  כלפי  ונוראים  איומים 
כך  היה  כך,  ומתנהג  כך  עושה  הייתי  'אם  כמו:  מחשבות 

וכך...' שחררו את הרגשות ותחיו עם מסובב הסיבות.
בעסקיו  הצליח  אדם  כגון  לאדם,  לו  שטוב  במקרה  גם 
או בכל דבר אחר, רבי אשר היה אומר: "תחיה את מסובב 
הסיבה, לא אתה הצלחת - אלא השם סובב שתצליח!" רבי 
לא  לרסיסים;  אותו  וריסק  האדם  של  האגו  את  לקח  אשר 

השאיר ממנו פירורי אבק.
השחרור הגדול ביותר הוא להיכנע, להרפות, לשחרר את 
הכוח  שישנו  ולדעת  העצמי  ה"אני"  את  לשחרר  הרצונות, 
עם  ואיתו,    - הסיבות  מסובב  שהוא  בעולם,  ביותר  הגדול 

מסובב הסיבות, תחיה.
רבי אשר היה אומר: "קח את הכאב שיש לך מהשני או 
 - יתברך  ואם קשרת את הכאב הזה להשם  מכל דבר אחר, 

זכית במטרה שלשמה סובב השם את הכאב".
נקודה מעניינת נוספת שרבי אשר היה מדבר עליה: משבר 

אחרי כישלון.
מה"אני",  נובעים  האדם  על  שעוברים  רבים  משברים 
מהאגו השבור. לדוגמה: אם נכשלת בעבירה כלשהי ואתה 
שוב  אפול  תמיד  האם  נפלתי?  "איך  לעצמך:  ואומר  נשבר 
ושוב? מה יהיה איתי?" סימן שמה שקיימת עד עכשיו עשית 
בשביל עצמך, למען האגו שלך. אם היית עושה זאת באמת 
טובה  לא  הרגשה  מרגיש  כמובן  היית  עולם,  בורא  בשביל 
אם  עצמו.  על  יחזור  לא  המצב  איך  ולחשוב  לשפר  ומנסה 
אתה נשבר וזה גורם לך לא לעשות דבר, אות הוא שאתה חי 

את האגו שלך.
לאדמו"ר מפוריסוב היה קשר חזק לרבי אשר פריינד. ישנו 
ספר "האדרת והאמונה" שחיבר, שמבוסס על הדרך של רבי 
אשר. הספר נובר עד עמקי הנפש פנימה ומגלה את ה"אני" 
הפנימי של האדם. לפניכם קטע קצר מתוך הספר שמדבר על 

שברון האדם אחרי כישלונות.
כל אדם בנוי על גדלות ועל שאיפות, והשאיפות שלו הן 
שאיפות של טבע, ובשעה שיפתחו לו את המצב שלו באופן 
גלוי ,לא יהיו לו הכלים לעמוד כנגד הניסיונות והטבע. על 
כן האדם צריך ללמוד מכך ולא להישבר, ללמוד מן הנפילה 
נמצאים  אנו  הרי  נשברים,  אנו  אין  כאשר  כלום.  לו  שאין 
בכאב הנקי של הגאווה, וצועקים להשם מתוך הכאב הנכון, 

שיוציא אותנו, שלא נפגום בכבודו יתברך.
צריך האדם לידע להעלות כל כאב באמונה, וכשמכעיסים 
אותו בני-אדם או בני-ביתו, יידע שזהו הקב"ה מדבר מתוך 
גרונם, ולפיכך אין מקום כלל לכעוס על אותו מכעיס. ואף 

ולזכור  עצמו  על  לעבוד  צריך  בתוכו,  בוער  שהכעס  פי  על 
על  ואף  יתברך,  מאתו  לו  נשלח  הכאב  שכל  הכעס  בשעת 
לה'  יתפלל  בזה,  ממנו  רוצים  מה  בדיוק  יודע  שאינו  פי 
שיגלה לו. צריך לשאוף להגיע לשפלות עד כדי כך שישמח 
בעלבונות ובביזיונות שציערוהו הסובבים אותו, בדיוק כפי 
שהרי  בבית.  לו  שמגישים  הטעים  במנת-האוכל  ששמח 
הקב"ה נמצא בכל דבר, ושני הדברים הם מאתו יתברך. וזו 
צריכה להיות תחילת עבודתו, בשעת הכאבים והניסיונות של 

כעס או שנאה.
על דוד המלך ע"ה מסופר כי כאשר פגע בו שמעי בן גרא 
ביקש   - נמרצת,  קללה  וקיללו  אבנים  עליו  והשליך  וביזהו 
י ְוָלֶכם ְבֵני  ֶמר ַהֶמֶלְך: ַמה לִּ שלא יפגעו בו )ש"ב טז, י(: "ַויאֹּ
ַמר ַמדּוַע  י יאֹּ ד, ּומִּ ְצֻרָיה, כהֹּ ְיַקֵלל, כִּ י ה' ָאַמר לֹו: ַקֵלל ֶאת ָדוִּ
רגל  להיות  זכה  כך  שבשל  בגמרא,  ומבואר  ֵכן?".  יָתה  ָעשִּ
'החינוך', בשורשי המצוה  בספר  עוד  ועיין  לשכינה.  רביעי 
דלא תקום, שכל הביזיונות הבאים עליו – מן השמים הם, 
והיונים  ברחוב  הולך  שאם  וכשם  אותו.  להעלות  ונועדו 
מלמעלה לכלכו את בגדיו, לא יתרגש, ואומר לעצמו שזוהי 
את  לו  גרם  בן-אדם  כאשר  מדוע  כן  אם  עוונות,  כפרת 

הביזיונות, זה כואב לו?
ובמיוחד כשמדובר בבני-ביתו, וממנה הוא דורש שתנהג 
בו כבוד. אולם צריך לדעת שכל מה שעושה לו הזולת הרי 
זה החשבון של ההוא, ואילו מה שהגיע לי – מן השמים הוא. 
בלב,  לנטור  האיסור  כלומר  תיטור',  ד'לא  הלאו  יסוד  וזה 
שסיבתו מאחר שלא קיבל את הדבר באמונה ואינו זוכר שזה 
מן השמים. על כן צריך שלא יהיה לו בלבו כלפיה שום כאב 
וטרוניה, שהרי זוהי סיבה מן השמים, והקב"ה רוצה לחנך 
אותך באמצעותה. והסימן לכך שעמד בניסיון הוא אם ירגיש 

כלפיה אותה אהבה גם לאחר הביזיון כמו לפני כן.
מה  כל  בלב  שומר  הוא  בה  "גניזה",  מין  יש  אדם  לכל 
זוכר  הוא  הרי  ריב חדש  וכאשר מתחיל  לו בעבר,  שעשתה 
וראייה לכך שהדבר  זהו סימן  כן,  כל מה שהיה בעבר. אם 
לא נשכח מלבו ולא יצא ממנו לגמרי. מי שחי באמונה צריך 
להוציא ולמחוק הכל מהלב לגמרי, ולחיות באמונה שהכל 
מאת הקב"ה. ולא יענה )בשעת הכעס( על שום דיבוריה, ויתן 

לה "דרך פנויה" עד שלא יהיה לה עם מי להילחם.
עלי לציין שידידי, הסופר  רבי יאיר וינשטוק, חיבר ספר 
על  פרקי חייו של הרה"צ רבי אשר פריינד זיע"א, הליכותיו 
בקודש, סיפורים ואמרות מפי קדשו, מלוקטים מפי תלמידיו 

ובני משפחתו.
machon.rot@gmail.com  :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

רבים הכירו את רבי אשר פריינד זצ"ל, אך מעטים הכירו את הדרך הייחודית וללא פשרות 
בעבודת השם, שהנחיל רבי אשר – דרך ששוברת ומנתצת את ה"אני" הפנימי לרסיסים

באדיבות הסופר 
יאיר וינשטוק







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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

ארונות אמבטיה - ניתן להוסיף כיור פרגמון בעלות ₪100. דלת פנים לא כולל ידית. כל המחירים כוללים מע”מ למזומן בלבד. לא כולל הובלה והרכבה. ט.ל.ח. בתוקף עד 28.2.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-20:30 ו’ 9:00-14:00

שעות פתיחה. א’-ה’ 09:00-19:30 ו’ 9:00-13:30 סניף ירושלים | האומן 30 תלפיות, טלפון: 02-6718952
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את הנופש מכשירים

אחרי ששוחח עם 
משגיחי הכשרות 

במלונות על סוגיית  
המזון, נחשף כתב 'כל 
ישראל' לעולם שלם 
של בעיות אפשריות 
  במקומות הנופש
בריכה שאינה צנועה, 

דלתות אסורות בשבת 
והופעות שלא לרוח 

ההלכה  ומצד שני, 
על מקרים קיצוניים, בר 
נפרד וויכוח על צלליות 

דרך הכיסוי שהגיע לבית 
הדין  כתבה שנייה 

בסדרה
// יצחק דוד קוריץ
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המשך לשיחתנו המרתקת בשבוע שעבר 
ענייני  על  המפורסמים  הרבנים  עם 
הנופש,  ומקומות  המלון  בבתי  הכשרות 
שוחחנו  ומורכבותו,  הענין  ועל חשיבות 
עמם בנוסף גם על תחומים חשובים לא 
קודש  שבת  שמירת  ענייני  והם  פחות, 
המשתמע  כל  על  ה"אידישקייט"  ותחום 
מכך, ובעיקר ההקפדה על צניעות וניהול 
על טהרת הקודש בבתי המלון ומקומות 
הנופש, תוך התגברות על מכשולות רבים 

שיכולים לצוץ כל רגע של אי שימת לב.
ענייני  על  לשמוע  רצינו  תחילה 
אלו,  במקומות  כהלכתה  שבת  שמירת 

מה הם הסעיפים העיקריים?
"הדבר אינו פשוט כלל ועיקר", פותח בדבריו הרב הגאון ר' שמואל 
תחום  על  אחראי  שכאמור  ומי  המזון,  לכשרות  מומחה  בורנשטיין, 
הכשרות בבתי מלון ומקומות נופש רבים בארץ ובעולם. "בעיות רבות 
ישנם במקומות אלו ורק משגיח מקצועי ומומחה יכול להתמודד עמם. 
במשך  הכניסה  רבים  במקומות  המלון.  לחדרי  הכניסה   – "ראשית 
השבוע היא על ידי כרטיס, והדלתות נפתחות עם חיישנים, אך כמובן 
הדבר הינו חילול שבת גמור, ועל כן חייבים לבטל את החיישנים בכל 
לקבלה  שבת  בערב  לרדת  לזכור  צריכים  מצידם  האורחים  החדרים. 
ולבקש מפתח רגיל למשך השבת. ישנם מקומות שאפילו לאחר ביטול 
רבים  שלדעת  ואפילו  לדלוק,  ממשיכה  בדלת  המנורה  החיישנים, 
זה  מהפוסקים הדבר אינו איסור, אך אנחנו מחמירים ומקפידים שגם 

לא יקרה.
במקומות  ובפרט  האוכל,  חימום  הוא  ביותר  ומורכב  נוסף  "ענין 
הגדולים המגישים כמויות ענק של מזון למאות סועדים בכל סעודה, 
זמנית  בו  המכילים  גדולים  חימום  בארונות  משתמשים  אנו  כך  לשם 
עשרות מגשי אוכל השומרים על חום כל משך השבת, ובעיקר לסעודת 
הנהגנו  וסעודת הצהריים. בסעודה שלישית בתחילה  קודש  ליל שבת 
שיוגש אך ורק אוכל קר, כמו סלטים ודברי חלב, אך לאחר שאורחים 
על  להתפשר  נאלצנו  חם",  אוכל  ונתנו  ושם'  'שם  "היינו  טענו  רבים 
דברים יבשים בלבד, כגון בורקס ופשטידות העומדים כל משך השבת 
על פלטות בצורה המותרת על פי ההלכה תוך הקפדה על קוצו של יו"ד 

שלא לסטות מדברי השולחן ערוך לחומרא".
מחלקת  ורב  הרבנות  לשכת  חבר  נחשוני,  משה  רבי  הגאון  גם 
הכשרות בראשון לציון, מרחיב לנו בענין זה של חימום האוכל. "עשינו 
למשך  בצהרים  שישי  מיום  האוכל  חימום  בענין  רבות  בדיקות  בעבר 
השבת שישאר חם ולא יחמיץ, ואכן בסייעתא דשמיא הגענו לפתרונות 
מעשיים בנושא. אנשים פשוט באים ומציינים בהתפעלות כי האוכל חם 

וטרי כאילו הוכן ברגעים אלו.
"גם במקומות בהם מגישים את האוכל על בר מרכזי, אנו מקפידים 
שלא להניח את האוכל על גבי גופי חימום כדי שלא תיווצר בעיה של 
'מגיס', ולמרות שפוסקים רבים מקילים בכך באוכל המבושל כל צרכו, 
בכל זאת כיון שיש מחלוקת בנושא, מצאנו פתרונות גם לכך, וכך גם 
האוכל  הגשת  לפני  יכבו  שהפלטות  שבת  שעון  מכוונים  אנו  במטבח 

למנוע את הבעיה של מגיס".
הרבה  כך  לכל  לב  לשים  אכן  יכולים  במקום  המשגיחים  האם 

פרטים?
אנשי  הם  מטעמנו  "המשגיחים  שיחנו,  אנשי  לנו  אומרים  "אכן", 
בתלמידי  די  ולא  כמשמעו,  פשוטו  האלו  הדברים  את  שחיים  מקצוע 
על  לשמור  המסוגלים  באנשים  אלא  שבת,  בהלכות  הבקיאים  חכמים 
עירנות 24 שעות ביממה. המשגיח גם חייב לקבל סמכות לעשות כל 
מה שנראה לו בנושא ללא מגבלות מצד הנהלת המלון, ועל פיו יישק 
'יצירתי'  להיות  צריך  כן  גם  מצידו  המשגיח  המלון.  במטבח  דבר  כל 
ולחשוב על פתרונות מידיים בבעיות שונות הצצות בשטח, וכמובן הכל 

על פי ההלכה הפסוקה".
מסוימים  נופש  "במקומות  נחשוני,  הרב  לנו  מספר  למשל",  "כך 
לפני  החיישנים  את  לבטל  אפשרות  אין  שבהם  דלתות  ישנם  בחו"ל 
שבת, חשבנו יחד עם המשגיחים רבות על פתרון יצירתי בנושא, ובלית 
ברירה הנהגנו שהאורחים משאירים את החדרים פתוחים במקצת בלי 
סגירה מוחלטת. המשגיח מצידו דואג לשומר מיוחד בכל קומה, שומר 

במקומות  הינו  זה  שדבר  כמובן  וחדר.  חדר  כל  על  עין  הפוקח 
מסוימים בלבד".

נעבור קצת לענייני הצניעות במקומות הנופש...
"היא  בורנשטיין,  הרב  לנו  אומר  העיקרית",  "הבעיה 
חייב  את עצמו  נופש המכבד  כל מקום  נושא הבריכה. 
שתהיה לו בריכה צמודה להנאת האורחים המעוניינים 

כ
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הלוהטים,  הקיץ  בימי  להתרענן 
הם  שהמכשולות  עקא  דא  אך 
הוא  הראשון  הדבר  רבים. 
כיסוי הבריכה, המשגיח חייב 
תהיה  שהבריכה  לכך  לדאוג 

מכוסה באופן מוחלט.
הנופש  ממקומות  "באחד 
נוכח  לבואו,  הראשון  ביום 
רק  מכוסה  הבריכה  כי  המשגיח 
שומרי  לציבור  כראוי  ולא  חלקית 
תורה ויראי שמים. המשגיח נעמד בפתח 
מתחם הבריכה ולא נתן לאף אחד להיכנס. רוב האורחים קיבלו 
את הדבר בהבנה והמתינו לפתרון, אך כמו תמיד גם שם היו 
כמה שרצו בכל זאת להיכנס ואף החלו לדחוף את המשגיח. 
חנופה.  וללא  בגבורה  שלו  על  לעמוד  המשיך  מצידו  הוא 
קומץ אנשים אף הצליחו בכוח להיכנס. באותו ערב הם ניגשו 
אליו לבקש סליחה. הוא התקשר אלי לשאול מה לומר להם. 
'תגיד לאותם אנשים' – הדרכתי אותו, 'כי הדבר דומה לאדם 
שיאכל אוכל טרף ויבוא לבקש סליחה מהמשגיח'... בכך רציתי 
להעביר את המסר כי ענייני הצניעות וה'אידישקייט' חשובים 
לא פחות מענייני כשרות ואולי לפעמים אף יותר... וחבל מאוד 
ויקפידו  יבררו  הם  המזון  כשרות  שבענייני  אנשים  שישנם 

כראוי, ודווקא בענייני קדושה וצניעות – שם הם יפלו.
"מצד שני", מבהיר לנו הרב בורנשטיין, "צריך גם לדעת לא 
להתפעל מאורחים קיצוניים מעבר למה שנדרש בעניינים אלו. 
מסויימת שהתארחה  טלפון מאשה  קיבלתי  שנים  מספר  לפני 
במלון באיזור ים המלח, מלון העומד תחת השגחתנו, )כאן גם 
מציין לנו הרב כי הם היו הראשונים שהתחילו בכיסויי הבריכה 
רואה  היא  כי  ב'היסטריה'  סיפרה  היא  המלח(,  ים  במלונות 
מחלון החדר צלליות בבריכה. הבנתי מיד כי מדובר בדמיונות 

וקיצוניות מיותרת, ואכן מבירור קצר התברר כי הבריכה היתה 
מכוסה לחלוטין, הודעתי לאותה אשה חד משמעית כי הברירה 
לוועדת  ופנתה  כך  עשתה  אכן  היא  המלון.  את  לעזוב  בידה 
הוזמנתי  מכן  לאחר  תקופה  החרדית.  העדה  מטעם  הצניעות 
לדיון בבית הדין, לאחר שאותה אשה טענה שהיא גם לא קיבלה 
המתעסקים  מאנשים  הבנתי  המלון.  מבעלי  בחזרה  כספה  את 
בנושא כי רבני העדה החרדית לא יוכלו לפסוק רשמית לטובתי, 
אחד  כל  שני  ומצד  הנופש,  למקום  הכשר  נותנים  הם  בכך  כי 

שקלט את הענין הבין כי מדובר במקרה חריג וקיצוני.
עד  אחר.  דין  לבית  לעבור  לבקש  לי  יעצו  אנשים  "אותם 
היום" – מחייך הרב – "עדיין אני מצפה להזמנה... המשגיח 
חייב להקפיד על כל ענין וענין, אך מצד שני לא להיגרר אחר 
'אקשן'  ומחפשים  פרובוקציות  לעורר  המעוניינים  קיצוניים 
הפסוקה  ההלכה  כללי  פי  על  להתנהל  צריך  הכל  הדת.  בשם 

כאמור".
גם הרב נחשוני מספר לנו כי בכל מקום העומד תחת כשרותו 
לבדוק  הוא  שתפקידם  מיוחדים  אנשים  מועסקים  והשגחתו, 
עניינים אלו. "מקומות רבים בחו"ל שביקשו השגחה מאיתנו 
נדחו על ידינו לאחר שלא הסכימו או שלא היתה להם אפשרות 
במקומות  תחומים.  בעוד  וכן  כראוי,  הבריכה  את  לכסות 
מיוחדות בחלונות  גם מדבקות  "הדבקנו  הוא מספר,  שונים", 
הלובי במקרה שהם פונים לכיוון הבריכה, והמשגיחים בודקים 
מהוה  הדבר  הנכונים.  במקומות  נמצאות  המדבקות  אכן  כי 
קידוש ה' גדול. במקרים מסוימים נאלצנו אף לסגור אגף שלם 
במלון לאחר שחלונות החדרים פנו אל הבריכה בלי אפשרות 

למנוע את המראות האסורות".
האם יש הקפדות מיוחדות על הישיבה בחדר האוכל?

"הישיבה בחדר האוכל היא לרוב בצורה מבוקרת, משפחות 
משפחות", אומר לנו הרב נחשוני, "אך ישנם מעטים הדורשים 
לאכול בנפרד בחדרים מסוימים, אך מדובר כאמור בבודדים. 

בדרך  יותר.  ומסובך  מורכב  הינו  )המזנון(  ה'בר'  נושא  אך 
שיהיה  הקפדה  תוך  ולנשים  לגברים  אחד  במזנון  מדובר  כלל 
מקומות  ישנם  אך  ותערובת,  צפיפות  למנוע  ומרווח  גדול  בר 
כך,  הנהגנו  ואכן  נפרדים,  ברים  אורחים  דרשו  בהם  גדולים 

למרות שהדבר דורש עבודה כפולה והוצאות כפולות".
"בעיה נוספת היא", מוסיף הרב ברנשטיין, "שפעמים רבות 
נגמר מוצר מזון מסוים על הבר של הגברים, ואז עלול להרשות 
לעצמו אי מי מהגברים 'להתגנב' לבר של הנשים, כמובן הוא 
זאת  כי בכל  לו על דבר כזה  יעיר  בונה על כך שהמשגיח לא 
זו ועוד סיבות ברוב  ילדים. בגלל סיבה  לא מדובר בכתה של 
עין  שימת  תוך  כאמור  אך  לכולם,  אחד  בר  ישנו  המקומות 

לשמירה על צניעות וסדר מופתי. 
"נושא נוסף הוא ההופעות המתקיימות במקומות הנופש, אם 
זה ערבי שירה או הצגות למיניהם, הדבר חייב להיות מותאם 
לציבור שומרי התורה והמצוות הדורש זאת, גם ברוח הדברים 

וגם בנושא ההפרדה שתהיה על הצד הטוב ביותר. 
"כך גם נושא הלבוש שיהיה בצניעות על פי כללי ההלכה הן 
מצד האורחים והן מצד צוות העובדים". הרב נחשוני מספר לנו, 
כי בכל מקום בו הם נותנים הכשר, מגיעים שליחים מיוחדים 
מטעמם, שבועיים לפני תחילת הנופש, ומדריכים בדרכי נועם 
וזהירות.  לב  הנצרכים שימת  כל הדברים  על  צוות המלון  את 
"בדרך כלל" – הוא אומר – "הצוות מקבל זאת בהבנה מלאה 
ושומר אכן על הכללים ועל רגשות הציבור החרדי הבא בשערי 

המלון.
"ישנו מקום מסוים", הוא ממשיך לספר, "שהמלון עצמו היה 
מותאם על פי כללי ההלכה, אך הבעיה היתה בסביבות המלון, 
החנויות והקיוסקים שבסביבה. כשפניתי על כך למנהל המלון, 
לטפל  החלטתי  ובצדק...  כך,  על  שליטה  לו  אין  כי  טען  הוא 
בעצמי בענין, נכנסתי לאותן חנויות והסברתי להם בדרך נעימה 
וברורה על ענין הצניעות ואף על הפסקת מכירת עיתונים בלתי 

המשגיח נעמד בפתח 
מתחם הבריכה ולא 
נתן לאף אחד להיכנס. 
רוב האורחים קיבלו את 
הדבר בהבנה והמתינו 
לפתרון, אך כמו תמיד גם 
שם היו כמה שרצו בכל 
זאת להיכנס ואף החלו 
לדחוף את המשגיח. הוא 
מצידו המשיך לעמוד על 
שלו בגבורה וללא חנופה

"
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צנועים. הם השתכנעו גם כי מדובר בשיקול כלכלי 
שיביא להם יותר לקוחות, ואכן כולם הסכימו פה 
אחד, ואכן מאותו יום בו הגיעו האורחים החרדים 
למקום השתנה כל צביון האזור. ושוב, הכל צריך 
להיות בדרכי נועם ובלי להיגרר למריבות מיותרות 

שלא מביאות תועלת אלא רק להיפך... 
"ועוד נקודה בזה. ישנם מקומות רבים השוכרים 
את שרותיהן של חברות הפקה המארגנות את כל 
חיצוניות  בחברות  מדובר  רבות  ופעמים  הנופש, 
שאינן מודעות לדרישות של הציבור החרדי, ולכן 
את  להם  ולהסביר  כן  לפני  עמם  לדבר  חייבים 

חשיבות עניינים אלו". 
האם הציבור משתף פעולה בנושאים חשובים 

אלו? 
"מדובר  נחשוני,  הרב  לנו  אומר  כלל",  "בדרך 
להוראות  הקשוב  וממושמע  שמים  ירא  בציבור 
המשגיחים על כך המשתמע מכך, אך כמובן ישנם 
מקרים חריגים. כך למשל במקום מסויים, התארח 
הנופש לשהות  מנהלי  ידי  על  בכיר שהוזמן  רופא 
במקום לתועלת האורחים הרבים, לכל בעיה שלא 
רופא  אותו  של  שאשתו  לב  שם  המשגיח  תצוץ... 
הולכת שלא על פי כללי הצניעות, ועל אף שמדובר 
ברופא בכיר, המשגיח לא חת ולא נרתע, הוא פנה 
הדבר  כי  משמעית  חד  לו  הבהיר  אך  בנועם  אליו 
התפעל  רופא  אותו  כי  לציין  מעניין  לשינוי.  זקוק 
מהאומץ של אותו משגיח ואכן הסביר זאת לאשתו 

שגם היא קיבלה זאת בהבנה. 
"גם בציבור שלנו", הוא מוסיף, "ישנם בודדים, 
ובהדגשה כי מדובר אכן בבודדים, החושבים ואולי 
אף בטוחים כי ביציאה לנופש, משתנית גם ההלכה, 

והם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. ולפעמים 
אפילו באופנים שקשה למשגיח להשתלט על כך. 
רגע  בכל  להיכנס  כמובן  יכול  לא  גם  המשגיח 
אנו  לכן  בכך,  תועלת  ואין  אנשים  עם  למריבות 
שיראו  בכלליות  מהציבור  רבות  פעמים  מבקשים 

להקפיד על כך, ואיש את רעהו יעזורו"... 
כי  בורנשטיין  הרב  לנו  מספר  זה  ובעניין 
עמדה  המלון  מבתי  באחד  מסויימת  בהזדמנות 
במיוחד.  ומרתקת  מעניינת  הופעה  להתחיל 
הישיבה כמובן הייתה נפרדת כדרוש, אך בכל זאת 
ביחד  לשבת  שהתעקשה  מסויימת  משפחה  היתה 
ובתערובת. המשגיח מטעמנו התעקש על כך ולא 
לא  משפחה  לאותה  בהופעה.  להתחיל  לצוות  נתן 

נותרה ברירה אלא להיכנע. 
מה  את  וראיתי  שם  הייתי  גם  בדיוק  "אני 
זוג  אותו  אל  פניתי  ההופעה  לאחר  שהתרחש, 
ואיחלתי להם כי אכן ישרור ביניהם שלום ואחדות 
הם  ביחד...  כאן  להיות  רצו  שהם  כפי  השנה  כל 
כמובן הבינו את המסר הציני שבדבר. בכך רציתי 
שבודדים  יתכן  לא  כי  משמעית  חד  להם  להבהיר 

יפרו את הכללים אותם הציבור דורש ברובו".
הגאונים,  הרבנים  לנו  מסכמים  "כמובן", 
אכן  לעיל  האמורים  הדברים  כל  על  "ההקפדה 
כאמור,  אך  הנופש,  במקום  המשגיח  על  מוטלת 
להוראות  ממושמע  להיות  חייב  במלון  אורח  כל 
ובפרט  המשגיח,  על  להתעמת  או  לזלזל  ולא 
כי המשגיחים עושים את מלאכתם  לאור העובדה 
במסירות נפש ומשתדלים שהדבר יעשה בנעימות 

ובצורה הטובה ביותר".

"
"

היא סיפרה ב'היסטריה' 
כי היא רואה מחלון החדר 

צלליות בבריכה. הבנתי מיד 
כי מדובר בדמיונות וקיצוניות 

מיותרת, ואכן מבירור קצר 
התברר כי הבריכה היתה 

מכוסה לחלוטין

אני בדיוק גם הייתי שם וראיתי 
את מה שהתרחש, לאחר 

ההופעה פניתי אל אותו זוג 
ואיחלתי להם כי אכן ישרור 

ביניהם שלום ואחדות כל השנה 
כפי שהם רצו להיות כאן ביחד... 
הם כמובן הבינו את המסר הציני 

שבדבר. בכך רציתי להבהיר להם 
חד משמעית כי לא יתכן שבודדים 

יפרו את הכללים שהציבור דורש
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הלל
בית

צילום: בועז בן ארי
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החזקת  להם  ומאפשרת  התלמידים  עם  מקלה  הגדולה'  'כנסת  של  הייחודית  השיטה 
מכשירי סלולר, משחקי ספורט ולעתים אף עבודה במקביל ללימודים  מנגד, גישתו 
חשיבה  גישה של  ומבטאת  החרדית  העסקונה  את  שוללת  זצ"ל  הישיבה  ראש  של 
לידיים של  החוק  ונטילת  להו'  'אבעיא  בקונטרס  סוערים  וגם: מאבקים    עצמאית 

קבוצת ה'טויבתניקים'

אבי רבינא

כותב השורות בישיבה
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לכולנו  מוכרת  שהיא  כפי  או  הגדולה',  'כנסת  ישיבת 
בשם "ר' הלל", מאופיינת בקו שונה וייחודי משאר עולם 
הפילוסופי  הקו  בכלל.  החרדי  מהציבור  ואפילו  הישיבות 
שפיתח והוביל ראש הישיבה המיתולוגי ר' הלל זקס זצ"ל 
הינו קו של חשיבה עצמאית, יצירתית, וייחודית, הכוללת 

כבוד אישי מתוך אנושיות והתחשבות. 
בהנהגות  הלל  ר'  נהג  לקופסה  מחוץ  חשיבתו  בעקבות 
שונות ומיוחדות המאופיינות רק לו, הן במישור האישי והן 
בהתנהלות הציבורית. ר' הלל היה אבא של הבחורים, וכל 
תלמידי 'כנסת הגדולה' ידעו כי הם יכולים בכל רגע נתון 
בטבורה של  התגורר  הישיבה  )ראש  הביתה  אליו  להיכנס 
הישיבה( ולפגוש אותו להתייעצות בנושאים אישיים ובלתי 
קלילים  בית  בבגדי  הנערץ  ישיבה  כשהראש  פורמליים 

בלבד.
של  מאישיותו  נפרדת  בלתי  כמובן  היא  הישיבה  מהות 

החל  הנערץ,  הישיבה  ראש 
הבחורים  קבלת  מאופי 
סטיגמה  מכל  שמתעלם 
 – אפשרית  חרדית 

מודרני  יותר,  מודרני 
ומסוג  כזה  מבית  פחות, 

לא  זה  כל   – אחר  משפחה 
עניינה  אותו  הלל.  ר'  את  עניין 

להבין  לגדול,  שלו  והשאיפה  הבחור  של  האישיות  רק 
אבל  מאוד  מודרני  כבחור  שנראה  בחור  גם  ולהתפתח. 
בזרועות  מתקבל  היה  אותו  עניינו  החיים  ומהות  השקפה 

פתוחות לישיבה. 
האינסופי  השיעורים  מגוון  את  להזכיר  המקום  כאן 
שראש הישיבה זצ"ל היה מוסר. להערכת בחורים מדובר 
קנה  בכל  אדיר  הספק   – בחודש  שיעורים   70 עד  בכ-60 
מידה. השיעורים היו מגוונים ושונים, המיוחדים שבהם היו 
שיעורים בקבלה ובתורת הרמח"ל לבחורי הישיבה. )דבר 
אשר אינו מצוי כלל בעולם הישיבות ואף מעורר התנגדות 
ממשגיחים שונים א.ר.( התבטאויותיו השנויות במחלוקת 
בעולם החרדי נאמרו דווקא בוועדים ובשיחות בהשתתפות 
מצומצמת של תלמידי הישיבה, אותם אהב ראש הישיבה 
עמדותיו  את  מהם  חוסך  היה  ולא  ממש  משפחתו  כבני 
תורניים  בנושאים  השקפה,  בנושאי  והמגוונות  השונות 

ובענייני העולם בכלל. 
זכורות במיוחד התבטאויותיו נגד ההשתתפות בבחירות, 
למרות  זאת  פוליטיים/מפלגתיים,  ובטקסים  בהפגנות 
השתייכותו למגזר החרדי, הוא תמיד ראה את עצמו כמעל 
למסגרות ולא נתן לעסקנים פוליטיים כאלה ואחרים לנהל 

את חייו ואת סדרי הישיבה.
מספר לנו דני, בוגר הישיבה, "הדבר המרכזי שאני לוקח 
לכל  אחראי  לעצמי,  דואג  שאני  זה  הוא  מהישיבה  איתי 
מה שאני עושה ומנהל את חיי בהתאם לדרך התורה, אף 
אחד לא אמר לי איך להתנהג ומה לעשות. להכול הגעתי 
בכוחות עצמי. ר' הלל  תמיד היה מכוון אותנו לפתח את 
כדוגמה  מהעדר,  חלק  להיות  ולא  עצמנו  שלנו  האישיות 
ר'  לנו  אומר  היה  תמיד  'גדוילים'  של  בהלוויות   – לכך 
זמן,  באותו  וללמוד  לשבת  יכול  שהוא  שמרגיש  'מי  הלל 

גדולי  של  בהלוויות  גם  להלוויה'.  יצא  ולא  שילמד  עדיף 
ישראל כמו מרן הגרי"ש אלישיב ואפילו מרן הרב עובדיה 
שהוא חש כלפיו הכרת הטוב וקשר אישי ומיוחד, לא יצאנו 

להלוויותיהם והישיבה התנהלה כסדרה".
הלל  ר'  של  החרדיות  והשקפותיו  סגנונו  בין  המרחק 
ובחורים  בוגרים  רב.  היה  לאלו הנהוגים בעולם הישיבות 
מספרים כי הוא התנגד אף להצבעה בבחירות אך לא היה 
לא  מעולם  הבחירות  יום  להצביע.  שלא  לתלמידים  מורה 
מצביע,  היה  להצביע  "בחור שרצה  בישיבה.  לנושא  הפך 
אך סדרי הישיבה היו מתנהלים כבכל יום. ההתנגדות שלו 
למה שמסמל הממסד החרדי האותנטי הוטבעה בנו". את 
מטבע  הישיבה,  בחורי  בפני  מעביר  היה  החדים  מסריו 
הדברים היה מי שעיוות את דבריו ופירשם לא נכון, בשל 
כך לא אהב ר' הלל את נוכחותם של שכנים ואברכים מחוץ 
דבריו  את  עוצר  שהיה  פעמים  היו  בשיחותיו.  לישיבה 
היה ממשיך  אז  ורק  הזר מהשיחה  עד לצאתו של האברך 

בשיחתו.
ר'  של  דמותו  אחר  שהתחקה  קריב  אהרון  העיתונאי 
את  הלל  ר'  הפתיע  אחד  בחירות  במוצאי  כי  סיפר  הלל, 
ועודד  המדרש  בבית  שנותרה  המעטה  הלומדים  קבוצת 
אותם להמשיך ללמוד במרץ: "כשלמדתי אצל הרב ראובן 
גרוזובסקי היה פעם מזג אויר סוער, ורק תלמיד בודד אחד 
הגיע לשיעור. ר' ראובן פתח בשיעור בהתלהבות, במלוא 
עד  השיעור  את  העביר  הוא  האנרגיות.  כל  ועם  החיות 
תומו כאילו היו שם 400 תלמידים. עם תום השיעור ניגש 
התלמיד לר' ראובן ואמר לו: 'הרב שם לב שרק אני נכחתי 
בשיעור...' ר' ראובן לא הסכים: 'לא רק אתה היית. היית 
אתה, וכל הילדים שלך, וכל הנכדים שלך. וכל התלמידים 
שלך. אתה תגדל ותצא מן הישיבה, ועל פי האישיות שלך 
יגדלו גם כל יתר האנשים שתשפיע עליהם'" סיים ר' הלל 

את סיפורו.
אהרון מספר כי זו הייתה גישתו של ר' הלל לכל תלמיד. 
כאשר  ומלואו.  עולם  עבורו  היה  הוא  האכפתיות.  במלוא 
סיפרו לו אפילו על מחלה קלה של בחור הוא פרץ בבכי. 

זה היה אכפת לו. 

סלד מסיסמאות
עם  הלל. בשיחה  ר'  אצל  רבות  שנים  למד  ל.  צבי  הרב 
'כל ישראל' נזכר צבי בשנותיה הראשונות של הישיבה אז 
ישן.  במבנה  עילית  במודיעין  חכמה  משך  ברחוב  שכנה 
תלמידי הישיבה ברובם התגוררו בדירות שכורות הסמוכות 
למשכנה  למעברה  עד  גדלה  הישיבה  עם השנים  לישיבה. 

החדש ברחוב חפץ חיים בעיר. 
בית  מרכזיים  אגפים  משלושה  בנוי  הישיבה  מתחם 
המדרש, הפנימיות וחדר האוכל. בכניסה למתחם התגורר 
ר' הלל יחד עם רעייתו הרבנית אסתר, המתגוררת אף כיום 

בדירה ויודעת ומעורבת בכל הנעשה בישיבה.
הרב צבי נזכר בערגה בדרכו הייחודית של ר' הלל: "הוא 
את  נקבל  שלא  נוותר,  שלא  שנשאל,  האמת  במסמר  תבע 
ושנחפש  מזיוף  חפים  שנהיה  דרש  שהן;  כפי  האמיתות 
יביא  זה  כך שחיפוש  נקודת המשמעות,  ללא הנחות אחר 
לבנייה מחודשת ומעמיקה יותר של התורה. הוא לא עשה 
לבקש  שבאו  המעטים  לתלמידים  ולא  לעצמו  לא  הנחות 
ממנו תורה, וסלד מסיסמאות ריקות ומאמונה יודעת–כול". 

מספר הרב צבי.
ובוועדים  "בשיחות  אומר:  הוא  דרך  הפורץ  סגנונו  על 
ניסה תמיד לדייק, לחדד ולפעמים עד כאב, לגעת בסוגיות 
החרדית.  וההשקפה  הישיבות  עולם  של  ביותר  הבוערות 
הוא תבע שלא נניח למילים להיוותר כמילים וכמליצות". 
לדברי צבי, "ללימוד הקבלה, היה תפקיד מרכזי בחייו, הוא 
שלה,  הצר  ומהממד  מכבליה,  האמונה  את  לשחרר  ביקש 
ולאפשר חיים המשוחררים מעכבות ומאידיאולוגיות, זאת 
ומגוונים  מרובים  עולמות  להכלת  האפשרות  עצם  בשל 
לעומת  מציעה  שהיא  והקלילות  החירות  הענווה,  ובשל 

החשיבות העצמית והאידיאולוגית".
על העולם החרדי.  סוציולוגית  ביקורת  הייתה  לר' הלל 
אבל הוא לא חשף כמעט  את הדברים כי לא האמין שאפשר 
מצומצמים  ובפורומים  נדירות  בפעמים  למעט  לשנות, 
לקום  שיכול  מישהו  שיש  הרגיש  לא  הוא  תלמידים.  של 
ולהתמודד עם מערכות הכוח הפנימיות של העולם החרדי. 
התיאולוג  היה  הוא  כי  לו,  הייתה  לא  תיאולוגית  ביקורת 
התנסח  בעצמו  הוא  דבר  של  ובסופו  המגזר,  של  הראשי 
בשפה טוטליטרית ולא קיבל גישות אחרות בעולם הליטאי.

סלולרי וספורט
נחלקים  הגדולה'  ב'כנסת  גם  הישיבות,  ביתר  כמו 
 – הגדולים  הוועדים  ולבני  השיעורים  לבני  הבחורים 
הלל  בר'  המעמדות  הבדלי  הגילאים,  מלבד  אך  הקיבוץ.  
ניתן  כך,  הגבוה.  הקיבוץ  לבני  ב'  שיעור  בני  בין  זהים 
לראות בחורים משיעור ב' נמצאים בחדר אחד עם בחורים 

מהוועדים הגבוהים. 
להם  מיוחד,  ליחס  זוכים  א'   שיעור  בני  זאת,  לעומת 
יש מתחם נפרד בחדרי הפנימייה. בנוסף זוכים בני שיעור 
בעוד  זאת  פקוחה.  ולעין  צוות  מאנשי  לב  שימת  ליתר  א' 
ביתר השיעורים סומכת הישיבה על המשמעת העצמית של 
הבחורים, בשל כך נרשמת יתר חופשיות ושחרור מצד רבני 

הישיבה.
הנעשה  על  מספר  הלל,  בר'  שביעי  ועד  תלמיד  חיים, 
בישיבה: "החופשיות והמרחב הניתנים לבחור בישיבה הם 
גדולים ביחס לישיבות אחרות. פלאפונים, רישיונות נהיגה 
בישיבה  לכתחילה  המותרים  דברים  הם  ספורט  ומשחקי 
מצוי  אך  רשמי  באופן  אסורה  רכב  החזקת  לה,  ומחוצה 
כי בחורים המחזיקים ברשותם רכב יחנו אותו במרחק רב 

מהישיבה".
בישיבה  להחזיק  מותר  כשרים  סלולר  מכשירי 
בחורים  פרוצים,  לסמארטפונים  באשר  מלכתחילה. 
ייתפס עם  בישיבה מציינים כי הדבר אסור – ובחור אשר 
הלל  ר'  בתקופת  אך  לאלתר.  מהישיבה  ייזרק  סמארטפון 
היה מצוי שהחזיר תלמיד לישיבה גם לאחר שנזרק ממנה 
בגין החזקת סמארטפון. בחורים מציינים כי כחלק מהשוני 
בו התנהלו חייו של ר' הלל הרחק מהסטיגמות החרדיות, 
החליטו  התקופות  באחת  סמארטפון.  בעצמו  החזיק  הוא 
תלמידים לפנות לר' הלל בבקשה להתיר להחזיק מכשירים 
שתכריע  מיוחדת  ועדה  מינה  הלל  ר'  סמס.  הודעות  עם 
לשלוח  ניתן  ובמקביל  אינטרנט  בהם  אין  פלאפונים  אלו 
מהם הודעות טקסט, מכשירים אלו הפכו לנפוצים ברחבי 

הישיבה.
מצוי גם בישיבה שבחורים הולכים לעיר מודיעין הסמוכה 
כדי לצפות במשחקי ספורט. אך במידה ומדובר ב"תופעה" 
הדבר ייחתך על ידי משגיח הישיבה. לדברי חיים, "כל עוד 
מדובר ביחידים הישיבה מעלימה עין מבחורים שהולכים 
לצפות במשחקי ספורט, אך אם ישנו סחף, המארגן עלול 
שונה  ספורט  במשחקי  זאת,  לעומת  מהישיבה".  לעוף 
הדבר. בימי שישי בשעון הקיץ ניתן לראות בחורים רבים 
לשחק  בכדי  הסמוך  מתתיהו  למושב  יוצאים  מהישיבה 
יוצאים  רבים  רכבים  לראות  ניתן  כך  כדורסל.  או  כדורגל 

בשיירה ליישוב הסמוך למשך מספר שעות.
המרחב  על  מספר  הוא  בישיבה,  תלמיד  ד.  עם  בשיחה 
אותו מעניקה הישיבה לתלמידים: "ישנם בחורים שיוצאים 

לעבוד במקביל ללימודים בישיבה, מדובר בבחורים אשר 
עובדים בדיסקרטיות מוחלטת ובאישור של צוות הישיבה. 
לעבודות  דואג  הישיבה  צוות  זו,  תופעה  למנוע  כדי  אך 
פעוטות הנוגעות לישיבה עצמו, כגון: ניקיון בית המדרש 

וסידור הסטנדרים והספרים".
מעטים  גם  ישנם  כי  ישראל'  'כל  כתב  בפני  מגלה  ד. 
שיוצאים ללמוד מקצוע ולעשות תואר במקביל ללימודים 
בישיבה. לדבריו, בזה הישיבה מחמירה עוד יותר ובמרבית 

בשיחות ובוועדים ניסה 
תמיד לדייק, לחדד 
ולפעמים עד כאב, לגעת 
בסוגיות הבוערות ביותר 
של עולם הישיבות 
וההשקפה החרדית. הוא 
תבע שלא נניח למילים 
להיוותר כמילים וכמליצות
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המקרים בחור שייתפס כי הוא לומד מקצוע לצד הלימודים 
בישיבה יסולק מהישיבה לאלתר.

אבעיא להו ו'טויבתניקים'
תפילת שחרית מתחילה באופן רשמי בשעה שבע וחצי. 
המניין השני המתקיים בחדר השיעורים הוא בשעה שמונה 
משתתפים  דליל  הראשון  המניין  בחורים,  לדברי  ועשרים. 

– "לא יותר משלושים בחורים מתפללים בו". הם 
מספרים. לעומת זאת, במניין השני ישנם לפחות 
בישיבה  שהשתרש  נוסף  מנהג  תלמידים.   60
דופק  ה'מעורר'  קריאת שמע'.  לזמן  'מעורר  הוא 

על דלתות קודם סוף זמן קריאת שמע. זאת לאחר 
עצמם  את  רשמו  להתעורר  המעוניינים  שהתלמידים 

בפתק מיוחד שנתלה בפתח הפנימייה. 
בית  הופך  הצהריים  לקראת  באיטיות,  מתמלא  א'  סדר 

בתלמידים.  אוחזת  דאורייתא  וריתחא  להבה  לאש  המדרש 
בחדרי  התלמידים  מתכנסים   12:30 השעה  לקראת 

השיעורים, כאשר כל שיעור כפוף תחת הר"מ שלו. 
משגיח הישיבה הוא הגאון רבי יחזקאל פוסורינו. בישיבה 
מכנים אותו התלמידים "חייקי". עד לפני מספר שנים היה 
האחרונות  ובשנים  בישיבה,  המניין  מן  אברך  יחזקאל  ר' 
מונה למשגיח. בסמכותו לסלק בחור מהישיבה ובכוחו אף 

להשיב אותו חזרה. 
הגדולה'  'כנסת  ישיבת 
קטן  באחוז  מורכבת 
תיכוניות  ישיבות  מבוגרי 
ישיבת  כמו  ש"נשרפו" 
מכהן  שם  'מערבא' 
הישיבה  משגיח  בתפקיד 
ולאחר  פוסורינו  הרב 
לבדיקה  אצלו  שעברו 
הלל.  לר'  מתקבלים  הם 
מגיעים  הלל  בר'  בחורים 
ממשפחות  בחלקם 
אלו  והיתר  מודרניות 
התפתחו  אשר  בחורים 
אך  השנים  עם  בעצמם 

מקורם הוא ממשפחה ליטאית קלאסית.
עניין רב יש בישיבה סביב הקונטרס 'איבעיא להו', קונטרס 
בקונטרס  שבת.  מדי  לאור  היוצא  הישיבה  תלמידי  מטעם 
ודעות של רבנים ותלמידים בישיבה.  ניתן לראות מאמרים 
הקונטרס יוצר עניין רב בישיבה עד כדי עימותים מילוליים 
במחלוקת.  שנוי  אחר  או  כזה  ממאמר  כתוצאה  שנגרמים 
דוגמה לדבר הוא מאמר שנכתב פעם על ידי ר"מ הישיבה 
רבי אברהם סלומון הנחשב לדמות 'פתוחה'. אחד מתלמידי 

הישיבה המבוגרים הגיב במאמר נגדי בשבוע שלאחר מכן.
אנקדוטה מעניינת הנוגעת לרגישותו של ר' הלל לנעשה 
עם תלמידי הישיבה. בעבר, עישון סיגריות היה מותר בכל 
בחדר  המדרש,  בבית  מעשנים  היו  בחורים  בישיבה.  מקום 
שנכנסו  בחורים  היו  שנים  מספר  לפני  ובפנימיות.  האוכל 
לחדרו של ר' הלל והלינו כי הדבר מפריע להם. ר' הלל מסר 
בישיבה  הציבוריים  במקומות  לעשן  להפסיק  והורה  שיחה 

וכי יש להתחשב בבחורים אשר הדבר מזיק לבריאותם.
התעצמה  אך  האחרונות  בשנים  בישיבה  שצצה  תופעה 
לאחר פטירת ר' הלל היא תופעת ה'טויבתניקים'. כך מכנים 
אותם בישיבה. המרחב והחופש היחסי מצד צוות הישיבה 
שלקחה  הישיבה  מתוך  בחורים  קבוצת  שקמה  לכך  הוביל 
את הדין לידיה בגיבוי שקט של רבני הישיבה. אותה קבוצה 
סמארטפונים  לשבור  עלולה  תלמידים  בכ-30  המוערכת 
המתגלים בחדרים, להעיר לבחור שנתפס בהאזנה למוסיקה 

לועזית בווליום גבוה ועוד כהנה וכהנה.
שהתלמידים  פעמים  היו  כי  ישראל'  ל'כל  מספר  תלמיד 
שהגיעו לבית המדרש בבוקר גילו סמארטפון מנופץ בכניסה 
לבית המדרש והעקבות לא היו ידועים, אך לכל היה ברור 
ישמעו  למען  המכשיר  את  שניפצו  ה'טויבתניקים'  אלו  כי 

וייראו.

ה'ממשיך'
בשלהי חודש טבת תשע"ה כבו המאורות, ראש הישיבה 
כשהוא  בפתאומיות  לעולמו  הלך  זצ"ל  הלל  רבי  הנערץ 
מותיר חלל עצום בקרב מאות תלמידי הישיבה ובוגריה. את 
מקומו תפס בנו הגאון רבי יצחק זאב שכבר בהלוויית אביו 
מונה ל'ממשיך'. בחיי אביו היה רבי יצחק זאב ר"מ בישיבה. 
תלמידיו מספרים על אדם שקט ומופנם, תלמיד חכם וגאון 

עצום. 
ר' יצחק נוכח במרבית שעות היממה בישיבה – בתפילות 
בחיי  להתערב  נוהג  לא  הוא  התלמידים  לדברי  ובסדרים. 
אך  הפרטיים,  לענייניהם  ולהיכנס  הבחורים  של  יום  היום 
ההכרעה  את  שיקבל  זה  הוא  הגדולים  המהותיים  בדברים 
כספים  לאסוף  לגולה  יחד  יוצאים  היו  אביו  בחיי  הסופית. 

להחזקת הישיבה.
יותר,  טובות  תקופות  ידע  הישיבה  של  הכלכלי  מצבה 
למרות זאת התלמידים לא מרגישים במחסור. 
לאורך כל שעות היממה יכול בחור להיכנס 
ירקות  ובו  ניצב מקרר  לחדר האוכל, שם 
לראות  מצוי  בסיסיים.  מאכל  ודברי 
קבוצת  הלילה  של  המאוחרות  בשעות 
תלמידים יושבת סביב שולחן לארוחת 
אך  מוגדרות,  הארוחות  שעות  לילה. 
את  שהפסיד  תלמיד 
יוכל  הארוחה  שעת 
בכל הזדמנות לשבת 
פרטית  לארוחה 

בחדר האוכל. 
הזמנים,  בבין 
רבות  ישיבות 
להעניק  מנסים 
תחושת  לתלמידים 
הישיבות  שייכות. 
בשנים  פיתחו  הללו 
תכניות  האחרונות 
יצירתיות המופעלות 
בחורי  ידי  על  רק 
עצמם.  הישיבה 
נמנעות  הישיבות 
תחילה  בכוונה 
נואמים,  מהבאת 
אומנים  או  זמרים 
חווית  את  להעצים  מנת  על  זאת  לישיבה.  קשורים  שאינם 
כדרכה,   הגדולה'  'כנסת  בישיבת  הבחורים מימות הקעמפ. 
גם כאן לוקחים את הדברים צעד קדימה ומעניקים לבחורים 
חוויה מעצימה וייחודית המופקת כולה על ידי בני הישיבה.

בנעשה:  ישראל'  'כל  את  שיתף  הישיבה  תלמיד  ח. 
מלווים  ואטרקציות  פנימיים  פאנלים  מוזיקליות,  "תכניות 
את הקעמפ לכל אורכו, הישיבה מנסה בכל שנה להמציא את 
עצמה מחדש על מנת לספק חוויות שיא לבחורים". ח. נזכר 
תכנית  המקלחות'.  'זמר  תכנית  הייתה  שעברה  "בשנה  כי 
מגבת".  חלוק  קיבל  הזוכה  הבחורים,  בין  שירה  תחרות 
התחרות.  במהלך  שאירעה  בהתרחשות  נזכר  הוא  לסיום 
"כשעליתי לבצע את השיר שלי, שרתי שירים של המזרים 
אודי דווידי ואביתר בנאי, לאחר מכן ניגשו מספר אברכים 
ומחו על השירים 'הנועזים'. אך המחאה לא הפריעה למהלך 
מאה  על  מספרים  הגדולה'  ב'כנסת  הקעמפ".  של  התקין 

אחוז השתתפות בחורים בקעמפ.
מעניינת  אנקדוטה  מוסיף  שלישי  ועד  תלמיד  משה, 
הנהוגה בישיבה בשנים האחרונות, "מדי ערב שבת מסתובב 
מתריע על זמני כניסת השבת בזמנים קבועים מראש )עשרים 
בהלכה".  שנפסק  כפי  בשופר  ותוקע  השקיעה(  לפני  דקות 
ובחשיבה  הייחודית  בדרכה  הישיבה  מתבלטת  כאן  גם 

היצירתית שהנחיל ראש הישיבה לתלמידיו. 
בנוסף לכך יצוין כי תפילת מנחה של ערב שבת מתקיימת 
ביו שישי בצהריים, תפילת קבלת שבת לא נאמרת כלל בבית 
מאת  המדרש  בבית  לשיחה  מתכנסים  הבחורים  המדרש. 
מסתופפים  תלמידים  לראות  ניתן  זמנית  בו  הישיבה.  ראש 
ברחבה הסמוכה, ביניהם אף כאלה שנזרקו מהישיבה, כאשר 
הישיבה נוהגת לארח אותם בישיבה שעבורם היא כמו בית.

על הישיבה: 

הלל  רבי  הגאון  ידי  על  תשנ"ו  בשנת  נוסדה  הישיבה 
זקס זצ"ל, אשר כיהן קודם לכן כראש ישיבת חברון כנסת 
ישראל, ופרש מתפקידו עקב חילוקי דעות עם מנהל הישיבה. 
הישיבה הוקמה עם גרעין מתלמידיו של הרב זקס מישיבת 

חברון אליהם הצטרפו בחורים נוספים מישיבות שונות.

אברכים,  כ-120  המונה  אברכים  כולל  קיים  בישיבה 
בסביבותיה  לגור  שנותרים  הישיבה  לבוגרי  בעיקר  המיועד 
הישיבה,  ידי  על  נפתחה  תשע"ג  בשנת  עילית.  במודיעין 
הישיבה לצעירים כנסת הגדולה, בראשה עומד הרב מרדכי 
ברגמן, נכדו של הרב זקס ובוגר הישיבה. הישיבה לצעירים 
פונה בעיקר לבניהם של בוגרי הישיבה המשתייכים לקהילה 

שסביב הישיבה.
לעולם  ביחס  פתוחה  גישה  לבעלת  נחשבת  הישיבה 
להוציא  האפשרות  ניתנת  ולתלמידיה  הליטאי  הישיבות 

רישיון נהיגה ולהחזיק ברשותם מכשיר סלולרי.
בשנת  לפטירתו  עד  הישיבה  בראשות  כיהן  הגר"ה 
תשע"ה. לאחר פטירתו מונה בנו הרב יצחק זאב זקס למלא 
שפירא,  שמואל  הרב  כר"מים:  מכהנים  בנוסף  מקומו.  את 
וכן חלק מהגרעין שייסד את הישיבה - הרב נתן שינקר, הרב 
יחזקאל פוסרינו, הרב אברהם סלומון והרב דוד רואש. בעבר 
כיהן בישיבה כר"מ הרב חיים מן, חתנו של הרב זקס ולימים 
ישיבת  וראש  עילית  במודיעין  יחזקאל  שדרות  קהילת  רב 

באר התלמוד באלעד.
ר' הלל נולד בראדין והוא נכדו של מרן בעל החפץ חיים. 
הוא נקרא על שם אבי סבתו, הרב הלל שניידר. ר' הלל למד 
בחברותא עם הגאון רבי שניאור קוטלר כעשר שנים וכחמש 

שנים עם הגאון שמואל קמינצקי זצ"ל.
ראש  של  בתו  אסתר,  אהובה  לרבנית  נשוי  היה  הלל  ר' 
נישואיו  לאחר  חברוני.  משה  רבי  הגאון  חברון  ישיבת 
התגורר בארצות הברית תקופה קצרה. מאוחר יותר התמנה 
חברון,  בישיבת  ישיבה  לראש  מכן  ולאחר  בישיבה  לר"מ 
לצד ראשי הישיבה הרב שמחה זיסל ברוידא והרב אברהם 

פרבשטיין עד לייסוד ישיבתו 'כנסת הגדולה' בתשנ"ו.
הגר"א  ספרי  את  והחשיב  בקבלה  בקיא  היה  זקס  הרב 
ספרי  אין  הישיבה  ובספריית  לחסידות  התנגד  והרמח"ל. 
ללא  החרדי  הרחוב  מהלכי  קבלת  את  דחה  הוא  חסידות. 
הפרסום  כמו  לתופעות  בחריפות  והתנגד  מעמיקה,  בדיקה 

של ועדות הצדקה למיניהן ואף התנגד להצבעה בבחירות.

אותו עניינה 
רק האישיות 
של הבחור 

והשאיפה שלו 
לגדול, להבין 

ולהתפתח

צילום: בחדרי חרדים

מתחת ביתו של רבי הלל זצל

צילום: שלום קורן
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מכת מדינה

הרופאים טוענים כי מדובר בתאונות מיותרות, השוטרים משתדלים ככל 
שידם משגת והילדים ממשיכים לדהור לעבר האסון הבא: כך הפכו תאונות 
האופניים החשמליים למכת מדינה  בשלש השנים האחרונות, חלה עלייה 
של מאות אחוזים במספר הנפגעים בתאונות האופניים, בין אם הם הולכי 
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מכת מדינה

רגל ובין אם הם הרוכבים  הבעיה: אי מודעות לסכנות הכרוכות 
ברכיבה על אופניים ממונעות  הניסיון: תיקוני החקיקה אינם 

מסייעים מאחר ואין אכיפה מספקת  והחשש: מספר הנפגעים עולה 
ללא פתרון באופק  מורה נבוכים
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נחמן בן ה-10 יכול היה להגיע באותו יום לביתו בשלום, אך 
משמים רצו אחרת: בעת נסיעתו על אופניו החשמליים ברחובות 
בני ברק, הוא התנגש בעמוד, פצע את רגלו ובילה את הלילה 
בחדר המיון של בית החולים 'בלינסון'. במקרה הזה יצא נחמן 
מוצאים  אנשים  ויותר  יותר  כי  מגלה  הסטטיסטיקה  אך  בזול, 
וקורקינטים  אופניים  בתאונות  האחרונות  בשנים  מותם  את 
של  במספרם  מבהיל  שיא  נשבר  אף   2016 בשנת  ממונעים. 

ההרוגים והפצועים. 
"שנת 2016 היא שנת שיא במספר המאושפזים עקב תאונות 
וקורקינט חשמליים", נכתב בדו"ח  בהן היו מעורבים אופניים 
מצב לאומי של מכון גרטנר. הדו"ח מציג את מגמות ההיפגעות 
ועד   2013 בין השנים  וקורקינט חשמליים,  אופניים  רוכבי  של 
2016, ונמצאה עליה של פי 9 במספר המאושפזים עקב תאונות 
דומות בשנים אלו. "עם השנים נמצאה גם עליה באחוז הפצועים 
מקרב  כאשר  קשות,  ראש  פציעות  עם  הנפגעים  ואחוז  הקשים 
הרוכבים המאושפזים, כ-44% הינם נפגעי ראש, מה שמצביע, 

כנראה, על רכיבה ללא קסדה".
הנפגעים  "כמות  בדו"ח.  עוד  נכתב  תמשיך",  זו  מגמה  "אם 
הדו"ח  כותבי  בהתאם".  תעלה  והתמותה  האנושים  הקשים, 
הבהירו כי "נדרשת פעולה דחופה ונמרצת של רשויות המדינה 
המספרים  בטרם  ולהדבירה  התופעה  עם  להתמודד  מנת  על 
יגיעו לממדים בלתי נשלטים. חקיקה בנושא שימוש באופניים 
הרכב  לכלי  שנתי  רישוי  הסדרת  תאפשר  חשמליים,  וקורקינט 
רישיון  המהירות(,  את  ישנו  שלא  לפקח  מנת  על  היתר  )בין 
ייחודיים  אופניים  שבילי  ותקיפה,  מוגברת  אכיפה  לרוכב, 

והתקנת לוחיות זיהוי לכלי הרכב".

עיטור
השימוש באופניים חשמליים נולד מן הצורך בתחבורה נוחה 
אופניים  שהחזיקו  נוער  לבני  בעיקר  זה  היה  תחילה  ויעילה. 
האחרונות,  בשנים  בפקקים  הריבוי  אך  כתחביב,  חשמליים 
העלה את השימוש גם בקרב מבוגרים שחפצו להתנייד בקלות 
בתוככי הערים בלי צורך לעמוד שעות בפקקים. עד לשנת 2013, 
היה הכלי נפוץ בעיקר בקרב בני נוער, ובשנים האחרונות נעשה 
הכלי נפוץ גם בגילאים נמוכים יותר. מחירו שירד עם השנים, 

הגדיל גם הוא את השימוש באוכלוסיות רחבות. 
מחלקים  אלו,  באופניים  הצריכה  נתוני  את  בודקים  כאשר 
את תקופות הזמן לשנים 2008-13 ולשנים 2014-17. בתקופת 
הזמן הראשונה לא היו רבים שעשו שימוש באופניים אלו, אך 
גרטנר,  מכון  נתוני  לפי  אנשים.  נפצעו  בהם  מקרים  היו  אז  גם 
אדם,  בני   127 החולים  בבתי  אושפזו   ,2008-13 השנים  בין 
כתוצאה מתאונה בה היו מעורבים אופניים חשמליים. ב-91% 

מהתאונות, כך לפי הנתונים, הנפגעים היו הרוכבים עצמם. 
העלייה המשמעותית, כאמור, חלה מאמצע שנת 2013 ואילך 
– בשנה זאת בלבד 13 בני אדם נפצעו באורח קשה או אנוש והיו 
בסכנת חיים, כאשר שמונה מתוכם נשארו עם נכות משמעותית. 
העלייה בנפגעים במהלך שנת 2014, הביאה את הכנסת לחוקק 
האפשר  ככל  להפחית  הייתה  מחמירות שמטרתן  תקנות  שורת 

את השימוש הבלתי מרוסן באופניים אלו. 
בתקנות אלו נקבע כי לילדים מתחת לגיל 14, אסור השימוש 
באופניים  השימוש   ,16 גיל  עד  לילדים  ואילו  אלו  באופניים 
מותר רק בשבילים מוסדרים כאשר מהירות נסיעתם לא תעלה 

אביזרים  להתקין  הרוכב  על  כי  קבעו  התקנות  קמ"ש.   25 על 
אור  מחזיר  אחורי,  ופנס  קדמי  פנס  פעמון,  או  כצופר  שונים 

מאחור ומחזירי אור על דוושת האופניים.
חברות  כי  בעובדה  נעוץ  האופניים,  בסכנת  נוסף  היבט 
פנתה  לפני מספר שנים,  רוכביהם.  אינם מבטחות את  הביטוח 
תאונות  נפגעי  לפיצוי  קרן  ל'קרנית',  ירוק  אור  עמותת  בעניין 
גם  מעורבים  שבהן  לתאונות  התייחסותה  את  וביקשה  דרכים, 
אופניים חשמליים. בתגובה טענה הקרן שאופניים חשמליים לא 
נחשבים כרכב מנועי ולכן הם לא מבוטחים. "נראה כי רכיבה 
על אופניים חשמליים לא רק מסכנת את חייהם של הרוכבים", 
אמרו אז בעמותה. "אלא היא מותירה אותם חשופים ושקופים 
מבחינת חברות הביטוח ובמקרה של תאונה, לא ברור מי יישא 

באחריות".
לנושא  התייחסותו  את  הביע  החינוך  משרד  גם  זה,  בשלב 
והנחיות  ובו מידע  חוזר להורים  הוציא  ומנכ"ל משרד החינוך 
בית  בשטחי  חשמליים  אופניים  על  ורכיבה  להגעה  בנוגע 
הספר. על פי הנחיות אלה, חל איסור מוחלט לנוע עם אופניים 
חשמליים בשטח בית הספר. כמו כן, לתלמידים מתחת לגיל 14 
אסור להגיע עם אופניים חשמליים לבית הספר. עוד הוחלט על 
ידי משרד החינוך כי על תלמידים מעל גיל 14, שיכולים על פי 
החוק לרכוב על אופניים חשמליים, להקפיד על חבישת קסדה 
שמוגדרים  כפי  הבטיחות  באמצעי  שימוש  ועל  הרכיבה  בעת 

בחוק.
שנתוני  כך  אכיפה,  נעשתה  לא  אלו,  תקנות  שלמרות  אלא 
בשנה  שעמדו  עד  השנים  עם  עלו  אלו,  באופניים  הפגיעות 
החולפת על מספר שיא של נפגעים, חלקם באורח קשה. בשנה 
שעברה עבר תיקון חקיקה נוסף שהסמיך פקחים עירוניים לתת 
קנסות לרוכבים שאינם עומדים בתקנות. הפקחים קיבלו סמכות 
לקנוס, להוציא אוויר מהגלגלים, לגרור ולעכב רוכבי אופניים 
לשינוי  הוביל  לא  זה  גם  אך  החוק,  על  שיעברו  חשמליים 

משמעותי במגמה השלילית.
ממשל  קשרי  מנהלת  אפל,  אביטל  קבעה  אכיפה",  "אין 
"אופניים  ילדים.  תאונות  למניעת  "בטרם"  בארגון  ודוברות 
מצווה,  לבר  הפופולאריות  המתנות  אחת  כיום  הם  חשמליים 
והרבה מאוד ילדים לוחצים על ההורים לקנות לקראת גיל 13, 
רבים:  ילדים  נפצעים  בהם  לדבריה,  הגילאים  אלו  לפני".  וגם 
משתוללים  אימפולסיביים,  הם  הדברים  מטבע  שבו  גיל  "זה 
ולא מכירים את חוקי התנועה. גם הציבור עצמו לא מודע לכך 

שהרכיבה מותרת רק מגיל 16".
כיום,  במיוחד.  מקל  הוא  בנושא  החוק  גם  האכיפה,  מלבד 
אין חובה על חבישת קסדה לרוכבים מעל גיל 18. החיוב בעבר 
שלי  ח"כ  שהובילה  חקיקה  תיקון  אך  הגילאים,  כל  על  היה 
עד  רק  קסדה  חבישת  מחייב  אביב,  תל  עיריית  עם  יחימוביץ' 
גיל 18. "אנחנו התנגדנו נחרצות לתיקון בחוק, אבל היה לובי 
חזק מאוד של עיריית תל אביב", אמר בזמנו ד"ר זאב פלדמן, 
מנהל היחידה לנוירוכירורגיה ילדים בבית החולים שיבא ויו"ר 

האיגוד הכירורגי. 
לדבריו, "זה לא הגיוני שאבא יהיה פטור מקסדה ובן יידרש 
לקסדה. קסדות הן אמצעי הגנה טוב. נערכו מחקרים השוואתיים 
קסדה,  חובשים  מהרוכבים   75% שבה  בשווייץ,  היפגעות  על 
ובסין, שבה 9% מהרוכבים חובשים קסדה. כמות חבלות הראש 
בשווייץ.  בלבד  לעומת 15%  מהפגיעות,  בסין ל–44%  הגיעה 

בישראל אין לכך מודעות מספקת".
השלכות של אי שימוש בקסדה, לדבריו, הינם מרחיקות לכת. 

 .12 בני   – חשמליים  מאופניים  שנפגעו  ילדים  בשני  "טיפלתי 
השבת  במהלך  בדחיפות  הוזעקתי  בלי.  השני  קסדה,  עם  אחד 
לנתח את הילד שרכב ללא קסדה וסבל מדימום תוך־גולגולתי 
חמור. ניתחנו, הוצאנו חתיכה מהגולגולת, ולאחר מכן החזרנו 
הרוכב  שיקום.  חודשי  לארבעה  מכן  לאחר  נדרש  הוא  אותה. 
והמשיך  הביתה  היום  באותו  חזר  קסדה,  שחבש  זה  השני, 
ילדים  של  מקרים  יש  אבל  בטוב,  הסתיים  זה  כרגיל.  חייו  את 
להסביר  מלים  מספיק  אין  הכרה.  וחסרי  משותקים  שנשארים 

ולהדגיש את הפגיעות של המוח והצורך שלו בהגנה".

זיהום אוויר מופחת
לשימוש  הקשור  בכל  מעודד  אחד  היבט  זאת  בכל  יש 
שנה  שמידי  הוא  סוד  לא  האוויר.  זיהום  חשמליים:  באופניים 
מתרחשים 1,250 מקרי מוות מוקדמים בישראל, זאת בעקבות 
שנערכו  מחקרים  של  שורה  בתחבורה.  שמקורו  אוויר  זיהום 
בשנים האחרונות, עם העלייה בשימוש באופניים החשמליים, 
פי  יעילים  אופניים חשמליים,  הנתון הבא:  העלו במפורש את 

מאה מרכב פרטי בכל הנוגע לזיהום האוויר. 
את  שקלל  'זווית',  באתר  והובא  בארה"ב,  שנערך  מחקר 
לאורך  השונים  התחבורה  אמצעי  במגוון  החממה  גזי  פליטות 
למיחזור  ועד  הייצור  מתהליך  שלהם:  המלא  החיים  מחזור 
המוצר בסוף חייו. מבין אמצעי התחבורה שכללו טיסה במטוס 
בואינג 737, נסיעה באוטובוס, נהיגה ברכב פרטי, הליכה ודיווש 
את  קיבלו  האחרונים  שלושת   – וחשמליים  רגילים  באופניים 

הציונים הטובים ביותר.
גם מבחינת צריכת האנרגיה, האופניים החשמליים היו בעלי 
החוקרים  ערכו  לדוגמה,  בליסבון,  ביותר.  הטובים  הנתונים 
השוואה בין צריכת האנרגיה וזמני הנסיעה של אוטובוס, רכב 
קטע  אותו  עבור  חשמליים  ואופניים  חשמלי  רכב  רגיל,  פרטי 
צריכת  וירידות.  עליות  מספר  שכלל  ק"מ,   8.5 בן  עירוני  דרך 
האנרגיה  את  שמייצג  הרכיב  מרכיבים:  שני  כללה  האנרגיה 
התחבורה,  כלי  את  שמניעים  הדלקים  וייצור  בהפקה  שכרוכה 
האנרגיה   – כלומר  בלבד,  התנועה  שלב  את  שכולל  והרכיב 
לקילומטר,  חושבו  המרכיבים  שני  הנסיעה.  במהלך  שנצרכת 

ובהתאם למרחק שהרכב יעבור לאורך חייו.
באופניים  המשוקללת  האנרגיה  שצריכת  מצאו  החוקרים 
בבנזין.  שמונע  פרטי  רכב  מאשר  מאה  פי  נמוכה  חשמליים 
ביחס  חשמליים  אופניים  של  האנרגיה  צריכת  זאת,  לעומת 
לרכב חשמלי הייתה נמוכה רק פי 10 עד פי 30. לצד זה, מצאו 
היו  רוכבי האופניים החשמליים  זמני ההגעה של  כי  החוקרים 

ארוכים רק במקצת ממכונית או מאוטובוס.
בכדי להבין את צריכת החשמל הנמוכה משמעותית באופניים 
חשמליים, יש לצלול לנתוני ההנעה בכלי זה. סוללה סטנדרטית 
של אופניים, צוברת לאחר טעינה מלאה כ-374 וואט. על טעינה 
עם  באופניים  בלבד.  אגורות   20 החשמל  לחברת  נשלם  זאת 
מנוע בגודל 250 וואט, תספיק הטעינה לשעה וחצי של נסיעה 
סטנדרטית בלי להתחשב במקרים מיוחדים בהם הרוכב אגרסיבי 

והטעינה אוזלת במהרה. 
לפי חישוב זה, ק"מ נסיעה באופניים, צורך 12.5 וואט. לשם 
וואט  מ-1000  פחות  לא  צורך  ממוצע,  ביתי  מזגן  השוואה, 
חשמליים,  אופניים  של  קילומטר   80 כלומר,  פעולה.  לשעת 
שווים לשעת פעולה אחת במזגן ביתי. לפי החישוב של שלושה 

אירועי המוות והפציעה בקרב 
רוכבי האופניים והולכי רגל 

שנפגעו מהם, גרמו לדאגה רבה 
במערכת הרפואית. העלייה מורגשת 

מטבע הדברים בעיקר בחדרי 
המיון ביחידות לטיפול נמרץ, וכן 

במחלקות הנוירוכירורגיה, שאליהם 
מגיעים רוכבים צעירים עם פגיעות 

מוחיות קשות לאחר שרכבו ללא 
קסדה או קשישים שנפגעו מצעירים 

חסרי אחריות







ניסיון של למעלה
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צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספי 
גבוה

דיסקרטיות 
מוחלטת

מעטפת שירותים
אישית 360

פתיחת תיק
ללא עלות

אלפי לקוחות
מרוצים

פריסת
סניפים
ארצית!

ה"חינם" עלול לעלות לך ביוקר 
ובהפסד ברור של קצבאות.

המרכזית  בחברה  מקצועיים.  למומחים  רציני,  עיסוק  הן  בצדק  לך  המגיעות  הזכויות 
הרפואיות  הזכויות  ומומחי  המס  יועצי  הרופאים,  בכירי  אותך  ילוו  זכויות   למימוש 

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

10 שנות ותק, 87% הצלחה בטיפול בתיקים. עובדות. לא הבטחות.

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים
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דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת
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ימי העבודה בשנה,  כפול מספר  יום,  מידי  לעבודה  קילומטרים 
יפלטו לאטמוספירה 150 ק"ג שווה ערך  כי אופניים אלו  עולה 

של פחמן דו חמצני.

הרופאים מודאגים – 
הנתונים מחמירים

רגל  והולכי  האופניים  רוכבי  בקרב  והפציעה  המוות  אירועי 
העלייה  הרפואית.  במערכת  רבה  לדאגה  גרמו  מהם,  שנפגעו 
לטיפול  ביחידות  המיון  בחדרי  בעיקר  הדברים  מטבע  מורגשת 
רוכבים  מגיעים  שאליהם  הנוירוכירורגיה,  במחלקות  וכן  נמרץ, 
או  ללא קסדה  מוחיות קשות לאחר שרכבו  פגיעות  עם  צעירים 

קשישים שנפגעו מצעירים חסרי אחריות. 
"אנחנו רואים יותר ויותר חבלות כתוצאה מאופניים חשמליים, 
לפני  אמר  גפיים",  פגיעות  והמון  בטן  ראש,  חבלות  זה  בכלל 
נמרץ  לטיפול  היחידה  מנהל  אלחנן,  נחום  ד"ר  חודשים  מספר 
בבית החלים שניידר בפתח תקוה. "הרבה חבר'ה צעירים, פזיזים 
שלא תמיד מכירים את חוקי התנועה ונוסעים בשעות לילה בלי 
תאורה מספקת. חלקם אף מגדילים לעשות ורוכבים עם אוזניות 

ומנותקים לגמרי ממה שקורה סביבם. זה מזמין המון צרות".
אירוע קשה של קשיש בן 85 שנפגע מאופניים חשמליים בתל 
אביב ומת מפצעיו בבית החולים איכילוב שבעיר, הביא את צוות 
בשימוש  הטמונות  הסכנות  נגד  בקמפיין  לפתוח  החולים  בית 
באופניים חשמליים. בסרטון הקמפיין השתתפו ארבעה רופאים, 

המטפלים יום אחר יום בנפגעי תאונות האופניים.
"נמאס לנו לטפל בכל כך הרבה תאונות מיותרות", פתח פרופ' 
פיני הלפרן, מנהל חדר המיון באיכילוב שצולם בחדר הטראומה 
לבעיה  הציבור  מודעות  את  להעלות  "צריך  החולים.  בית  של 
ההולכת וגדלה שלא זוכה למענה נאות. אין חינוך, אין רגולציה, 
אין אכיפה - אלא רק תאונות מיותרות לחלוטין". לדבריו, "אין 
מה  יש,  נפגעים  כמה  שבוחן  המקרים,  אחר  שעוקב  גוף  שום 

הסיבות והגורמים וכיצד ניתן לצמצם את הפגיעות". 
הם  הנפגעים  שמרבית  בכך  הלפרן  הציג  הבעיה  ליבת  את 
למעשה הולכי רגל תמימים. "אנחנו יודעים שרוב הנפגעים הם 
דווקא לא נהגי האופניים, אלא הולכי רגל שפוסעים על המדרכה. 
הן  והפגיעות  רק,  לא  אבל  ילדים,  לרוב  הם  לתאונה  הגורמים 
קשות. אמנם אין שיעור גבוה של תמותה, אבל הנפגעים נאלצים 

להתמודד עם פציעות מורכבות".

"אין לי בעיה עם עצם השימוש בכלי, אלא עם חוסר האכיפה 
של חוקי התנועה והמחסור בהסדרה. הם נוסעים על המדרכות, 
"משרד  הלפרן.  הוסיף  הרגל",  הולכי  את  מאוד  שמסכן  דבר 
התחבורה צריך לשים לזה סוף ולהסדיר את הנושא. אין לי ספק 
מהסוג  תאונות  פחות  הרבה  אצלנו  כאן  שנראה  לכך  יביא  שזה 

הזה". 
גם מנהל החטיבה האורתופדית בבית החולים איכילוב, פרופ' 
הפצועים  ליווי  ועל  הטיפול  המשך  על  האחראי  סלעי,  משה 
בניתוחים ובתהליך השיקום הצטרף לקמפיין ואמר כי "הפטירה 
זאת  ואולי  העניין,  את  למודעות  שוב  העלתה  הקשיש  של 
הזמן  שהגיע  חשבנו  לכן  הזאת.  לתופעה  קץ  לשים  ההזדמנות 

לעשות מהלך אקטיבי - ויפה שעה קודם".
אנחנו  טווח.  ארוכות  הן  הדברים,  מטבע  "הפגיעות,  לדבריו, 
רואים פציעות רבות של שברים בגפיים, שבחלקן הגדול מצריכות 
שיקום  תהליך  מגיע  כך  אחר  החלמה.  של  ארוך  ותהליך  ניתוח 

ארוך. הרבה מהנפגעים הם קשישים, שהפציעות שלהם מובילות 

לתחלואה קשה. כילד, אני זוכר שחייבו אופניים לנסוע עם מספר 

מיוחד מהעירייה, שמאשר שהן תקינות לנסיעה, עם פנס ומעצור, 

ושהילד יודע לרכוב עליהן".

אתנו  תופסים  וכשהיו  היינו מתחמקים מהמשטרה,  "כילדים, 

את  סוחבים  היינו  מהגלגלים.  האוויר  את  לנו  מוציאים  היו 

כי  והוסיף  סלעי  למדנו את הלקח", אמר  וכך  הביתה  האופניים 

חינוכית  פעילות  בעזרת  התופעה  את  למזער  אפשר  מניסיונו, 

המשתוללים  הילדים  את  להוריד  כדי  אקטיביים,  אכיפה  וצעדי 

מהמדרכות ומהכבישים. 

בהזדמנות נוספת סיפר פרופ' סלעי כי "כמעט בכל נקודת זמן 

או  עצמו  הרוכב  חשמליים,  מאופניים  שנפגע  אדם  אצלי  שוכב 

הולך רגל. לקשישים קשה יותר לחמוק מהאופניים על המדרכות, 

ובכבישים יש חוסר משמעת וחוסר תרבות מינימלי של רכיבה. 

אפשר לצמצם בקלות את התופעה על ידי אכיפה.

יכול  מי  שיגדירו  חוקים  להוביל  לממשלה  קוראים  "אנחנו 

להקפיד  להורים  קוראים  ואנחנו  לכך,  ההכשרה  ומהי  לרכוב 

שיפחדו   - עצמם  לרוכבים  וגם  הילדים,  של  הנהיגה  תרבות  על 

לאחרונה  לעצמם.  יחזרו  לא  שנפגעים  רגל  הולכי  ושיקפידו. 

ונפגעה מרוכב  הייתה כאן גברת בת 70 שהלכה לתומה ברחוב 

בן 12. היא סבלה משברים ברגל. ניתחנו, טיפלנו, אבל היא לא 

תחזור למה שהייתה".

ד"ר אורן תבור, רופא בכיר במיון ילדים, הוסיף עוד לדברים 

ואמר: "ההורים לא צריכים להיכנע לילדים, לא לתת להם אותם 

'אאוט'  והם  מוזיקה  עם  נוסעים  הילדים  נשק.  כלי  זה  כמתנה. 

לחלוטין. הם לא מודעים לסכנה". 
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ספה פינתית עור 
ראשים מתכווננים

ספה 3 מושבים עור 
חזק במיוחד

ספה פינתית 100% 
עור מכל הכיוונים 

מיוצר באיטליה

ספה 2 מושבים 100% 
עור מכל הכיוונים 

מיוצר באיטליה
מערכת ישיבה 3+2 

עור חזק במיוחד

₪ 4,990₪ 1,999₪ 8,990₪ 2,490₪ 3,990
₪ 11,900₪ 4,850₪ 17,900₪ 5,500₪ 8,990 בקניה זו 

חסכתם: 
₪ 6,910

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 2,851

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 8,910

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 3,010

בקניה זו 
חסכתם: 
₪ 5,000

על כל הצעת 
מחיר שתביאו:

תקבלו $100 פחות! 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! בות! י בהתחי
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צילומים: ויקיפדיה

בעין הסערה
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מדינת  של  העילית  הביון  יחידת   – מוסד  סוכני  שני 
כלואים  עצמם  מוצאים   - לאומית  הבין  בזירה  ישראל 
בציון,  היושבים  עם  איבה  ימי  שידעה  ערבית,  במדינה 
ובאותה התקופה, חתומה עם ישראל על הסכם שלום טרי. 
ומכל שכן סוכן מוסד,  זה, אף אדם,  נקרא את  איך שלא 
האם  דומה.  בסיטואציה  עצמו  את  למצוא  רוצה  היה  לא 
יתכן שמקרה כזה יחזור על עצמו ביום מן הימים? מסתבר 

שתרחישי העלילה לא מופרכים במיוחד.
לפני מספר שבועות, מצא את עצמו מאבטח בשגרירות 
מספר  במשך  לחירות  אופציה  ללא  בירדן,  הישראלית 
ישראל  לבין  בינה  שהיחסים  במדינה  מבוטל,  לא  שעות 
יודעים מורדות לעיתים. אז נכון שיש הסכם שלום, ונכון 
יום,  ביום  לנו  מורגשת  אינה  הירדנים  השכנים  שאימת 
לנו  משמעותיים  האחרונים  השבועות   – זווית  מכל  אבל 
וליחסינו עם הממלכה הירדנית, הן בהיסטוריה והן בהווה.

השלום  הסכם  נחתם  שנה   23 לפני  בדיוק  השבוע 
הם  אותו הסכם  על  מי שהיו חתומים  ירדן הסמוכה.  עם 
מאוחר  שנתיים  )שנרצח  רבין  יצחק  דאז  הממשלה  ראש 
וסדרת פיגועים קשה(, עבד  יותר בעקבות הסכמי אוסלו 
ירדן באותה התקופה  א-סלאם אל-מג'אלי ראש ממשלת 

וביל קלינטון נשיא ארצות הברית בעבר. 
כ"ג  בתאריך  שנה  עשרים  לפני  קדימה,  שנים  שלוש 
אלול תשנ"ח, נעשה ניסיון התנקשות בחאלד משעל, ראש 
הלשכה המדינית של חמאס, ומבין היותר בכירים בארגון, 
על אדמת ירדן. אומנם הניסיון כשל כישלון חרוץ מכמה 
סיבות, ואולי משעל הוא עדיין היעד הבא של המחסלים 
הישראלים, אבל מבחינת ירדן ובשם הריבונות הירדנית, 

היה קשה להם לסלוח על אירוע שכזה.

חייבים תגובה
הפעולות  כאחת  שנרשם  ההתנקשות  לניסיון  הרקע 
לא  לירידה  והביא  המוסד  של  ביותר  מוצלחות  הלא 
בפיגוע  החל  הארגון,  של  ובהילה  בפופולאריות  פשוטה 
יהודה בירושלים. שני מחבלי חמאס  רצחני בשוק מחנה 
עצמם  את  להסוות  מנת  על  חרדים,  ליהודים  מחופשים 
ההומה  השוק  תוך  אל  נכנסים  הביטחון,  כוחות  מזיהוי 
אדם בשעות הצהרים של יום רביעי, ובידיהם שתי שקיות 
מלאות בחומרי נפץ ומתכות שמטרתן ליצור הדף קטלני. 
כמה  של  במרחק  השוק  מתוך  מתמקמים  המרצחים  שני 
זה את חומרי הנפץ  ומפעילים בזה אחר  עשרות מטרים, 
שברשותם. התוצאה הקשה – בפיגוע נרצחו 16 בני אדם 

ונפצעו 178 איש.
רבין,  יצחק  של  יורשו  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
בעת  שהתרחשו  אחרים  ועל  זה  פיגוע  על  תגובה  דורש 
ההיא. מבחינת ראש הממשלה, תגובה כזו הייתה הכרחית. 
1. כי האזרחים דרש זאת. 2. לאחר עידן רבין, נתניהו היה 
וכמובן  ששידר,  מהאג'נדה  כחלק  ימניות  להשליט  חייב 

להראות  חייבים  מאליו,  והמובן  ביותר  הברור  ההסבר 
לחמאס נוכחות ולהסביר להם בצורת חיסול שלא משתלם 
כנגד  פיגועים  ובתכנון  בהסתה  להמשיך  החמאס  לראשי 

אזרחים ישראלים ויהודים. 
בתקופה  המוסד  ראש  יתום,  דני  עצמו  את  מצא  כך 
המדוברת לפני כעשרים שנה, יושב אצל ראש הממשלה 
ומקבל הנחיות, וליתר דיוק – דרישות ברורות על הצורך 
בחיסול מי מהבכירים בשלטון החמאס שעשו כאב ראש 
לישראלים. עכשיו נותר לדני יתום רק להביא 'שם', להכין 

צוות ולצאת לפעולת חיסול איפה ברחבי הגלובוס.
דני יתום זימן ישיבה דחופה בקרב סגל המוסד וביקש 
רשימה  מיד  לקבל  מהם  דרש  יתום  מועמדים.  רשימת 
התברר  הזה  החפוז  בדיון  כבר  אבל  לחיסול,  יעדים  של 
ובעיקר  חמאס,  הנהגת  ראויה.  רשימה  אין  שלמוסד 
פעיליה הבכירים, אלה שתכננו פיגועים, ישבו בשטחים, 
והטיפול בהם היה באחריות השב"כ. אבל יתום התעקש. 
זוטרים  פעילים  בעיקר  היו  לבסוף  לו  שהוגשה  ברשימה 

של חמאס שישבו באירופה. 
הפעם  שתכלול  רשימה,  ודרש  ויתר  לא  המוסד  ראש 
יו"ר הלשכה  בין השאר את  כללו  בירדן. אלה  יעדים  גם 
חאלד  ואת  מרזוק,  אבו  מוסאע  חמאס,  של  המדינית 
מצא  התנקשות,  מבצע  לפועל  להוציא  בחתירתו  משעל. 
וקצין  יתום שני בעלי ברית עיקריים: ראש אגף קיסריה, 
קיסריה  אגף  ראש  דוד.  בן  מישקה  האגף,  של  המודיעין 
הם  כאלה  שמבצעים  משום  מבצעית,  לפעולה  השתוקק 
גולת הכותרת של האגף ובמיוחד של יחידת החוד שלו, 

המכונה בחו"ל "כידון", שבראשה עמד אז ט'. 
אגף קיסריה הפך למוביל הבלעדי של מבצע החיסול. 
היו  ופח"ע, שלהם  תבל, מחקר  צומת,  האחרים,  הגופים 
המחיר  מה  וידעו  הזירה  את  ושהבינו  הנכסים,  הקשרים, 
מודרו  כזה,  מבצע  על  לשלם  עלולים  וישראל  שהמוסד 
והודרו כבר בשלבים הראשונים של בחירת היעד והתכנון. 
צומצמה  מודיעיני,  מידע  ואיסוף  שטח  סיורי  לאחר 
מרזוק  אבו  בהם  לחיסול,  מועמדים  לשלושה  הרשימה 

ומשעל.
בן  נוסף במדרחוב ברחוב  פיגוע  ב-4 בספטמבר אירע 
ונפצעו  אדם  בני  חמישה  נהרגו  שבו  בירושלים,  יהודה 
181. הפיגוע רק חיזק את הרצון לנקוט פעולת נקם מהירה. 
מהרשימה  מרזוק  אבו  את  להשמיט  הוחלט  בינתיים, 
ולהתמקד במשעל. הסיבה העיקרית לכך הייתה, שלמוסד 
היה עליו את מירב המודיעין והוא היה הנגיש מביניהם. 
נתנו  דוד,  בן  שלו,  המודיעין  וקצין  קיסריה  אגף  ראש 
ליתום את התחושה שהכול בשליטה ושסיכויי ההצלחה 

גבוהים. 

יוצאים למשימה בירדן
בהן  אפשריות  זירות  על  בישראל  התאמנו  הכוחות 

עלולים להיתקל הסוכנים אי שם בירדן. הפעולה שנבחרה 
משעל,  חאלד  החמאס,  של  המדינית  הלשכה  ראש  כנגד 
סמוך  למרצח  ימתינו  המוסד  סוכני  שני  כזו:  הייתה 
הקבועה  בשעה  יגיע  וכשזה  בירדן,  החמאס  למשרדי 

בבוקר למשרדו - הם יחסלו אותו. 
מכיוון שישראל חתמה אך שנים ספורות קודם לכן על 
הסכם שלום עם ירדן והיחסים בין המדינות היו עדינים, כך 
שכל תזוזה לא נכונה תפתח פצעים כואבים, לכן הוחלט 
על מבצע שקט שלאחריו לא יוכלו לזהות מי עמד מאחורי 
רעל  נועדה להתבצע באמצעות  ושיטת החיסול  החיסול. 
תוך  למות  לנפגע  יגרום  הגוף  עם  שממגע  במיוחד,  חזק 
מספר שעות, ואשר אין דרך לטפל בו ללא נוגדן ספציפי. 

ינער פחית עם משקה מוגז לפני  הוחלט כי סוכן אחד 
בואו של משעל וכשחאלד משעל יתקרב, ייגשו השנים, זה 
יפתח את הפחית התוססת מגזים ויתיז ממנה על בגדיו של 
חאלד, ותוך כדי המהומה שתתרחש בעקבות כך, יזריק לו 
השני את הרעל, כאשר תוך 48 שעות חאלד משעל ימות, 
בתוך  לישראל  תחזור  לירדן  שנשלחה  החוליה  ובמקביל 
אותן שעות ואף אדם לא יוכל לקשר ביניהם לבין החיסול. 
המשך  לגבי  מישראל  ברור  מסר  יקבל  החמאס  מנגד, 
יכולים להיות דבר שבשגרה  כי חיסולים  ויבין  פעולותיו 

והכל תלוי בארגון.
חברי החוליה הגיעו לירדן ונערכו לחיסול מהיר ושקט. 
חלקם  של  האם  שפת  אבל  קנדיים,  בדרכונים  צוידו  הם 
ישראלי  כשל  הייתה  שבפיהם  והאנגלית  עברית,  הייתה 
כבר  והלוחמים  למבצע  אישור  ניתן  פעמיים  ממוצע. 
נערכו בשטח, אך הוא נדחה משיקולים מבצעיים. בפעם 
השלישית, ביום חמישי 25 בספטמבר, לאחר השעה עשר 
בבוקר, ניגשו שני הלוחמים שהתחזו לתיירים אל משעל 

שהיה בדרכו למשרד, כשהוא מלווה בעוזרו. 
אחד הלוחמים פתח את פחית המשקה המדוברת, ובו 
הפעולה  משעל.  של  עורפו  את  ברעל  ריסס  השני  בזמן 
כאילו  מוזרה,  תחושה  חש  ומשעל  שניות,  כשתי  ארכה 
סיפר בהמשך  כך  יותר מכך,  לא  אך  יתוש,  ידי  על  נעקץ 

בעצמו בנאומי גאווה על החיסול הכושל. 
מרכבו  יצאה  הקטנה של משעל  בתו  הביצוע,  "ברגעי 
לצפות  יכולנו  לא  ובוודאי  צפוי  היה  דבר שלא   – אחריו 
אותו - ומאבטחו האישי של משעל יצא אחריה, זה הוא 
הדבר הראשון בשרשרת הכשלים", מספר לנו מישקה בן 

דוד, ראש מחלקת מודיעין של אגף קיסריה במוסד.

הסוכנים לכודים
הלוחמים  שאולי  או  בניווט,  טעות  זו  שהייתה  ייתכן 
התרגשו יתר על המידה ואיבדו את עשתונותיהם, אך לא 
יותר מעוזרו של משעל כשהבחין שוב  היה אדם מופתע 
הלוחמים  ושני  ממנו,  מה  במרחק  נעצרה  היא  במכונית. 
ירדו ממנה, כדי להימלט ברגל לנקודת המפגש עם מכונית 

בעין הסערהלכודים 
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לרדוף  אליו, החלו  נוסף שהצטרף  ועוזר  המילוט. העוזר 
מצטרפים  ושבים  עוברים  כאשר  ולצעוק,  השניים  אחרי 

למרדף. 
הם  כי  טענו  הם  מקוף.  לשוטר  ונמסרו  נעצרו  השניים 
המוסד  בידיהם  שהפקיד  שהדרכון  )כפי  קנדיים  תיירים 
שני  הועברו  בהמשך  מעצר.  לתחנת  הובלו  אך  מעיד(, 
הוכו  הם  הירדני.  השב"כ  של  חוקרים  לידי  כידון  לוחמי 
בחקירתם, אך לא נשברו, ודבקו עד סוף המעצר בסיפור 
כי  העיד  שלהם  שהמבטא  הייתה  הבעיה  שלהם.  הכיסוי 

אינם קנדיים, והחוקרים העריכו שהם ישראלים. 
לבית  הובהל  והוא  משעל  של  מצבו  הורע  בינתיים, 
ממנה  המחלה  את  לאבחן  התקשו  הרופאים  החולים. 
במבצע,  שהשתתפו  נוספים  לוחמים  מספר  סובל.  הוא 
הצליחו להימלט מחוץ לירדן. ארבעה אחרים מצאו מקלט 

בשגרירות ישראל בעמאן. 
נקודה   – בריבונות  לו  פגעו  מזעם.  רתח  הירדני  המלך 
הסכם  על  ישראל  עם  שחתם  המלך  עבור  בעליל  רגישה 
איים  הוא  אליו.  'התחצפו'  שהישראלים  והרגיש  שלום 
של  עילית  יחידות  ולשגר  ישראל  עם  היחסים  את  לנתק 
צבאו שיפרצו לשגרירות. ראש הממשלה הזעיק את שגריר 
ישראל לאיחוד האירופי, אפרים הלוי, שהיה משנה לראש 
המוסד הקודם, שבתי שביט, ושקשר קשרים מיוחדים עם 

המלך חוסיין. הלוי יצא לעמאן והציע למלך עסקה.
 

לומדים לקח?
בראשות  אחת   - בישראל  הוקמו  בדיקה  ועדות  שתי 
ושנייה  צ'חנובר,  יוסף  לשעבר,  הביטחון  משרד  מנכ"ל 
של  החשאיים  ולשירותים  למודיעין  המשנה  ועדת  של 
קבעה  צ'חנובר  ועדת  הכנסת.  של  והביטחון  החוץ  ועדת 
קודמים  ממשלה  לראשי  בדומה  כראוי,  פעל  שנתניהו 
במצבים דומים. הם גם ציינו כי הוא לא הפעיל לחץ על 
יתום. לעומת זאת, ארבעה מששת חברי ועדת המשנה של 
אור  אורי  שריד,  יוסי  ברק,  )אהוד  והביטחון  החוץ  ועדת 
ובני בגין( סברו שהיו ליקויים בתפקודו של נתניהו ושהוא 
שגה בהחלטה, אם כי לא קראו לו להסיק מסקנות אישיות. 
באשר ליתום, חמישה מששת חברי ועדת הכנסת סברו 
שעליו  גרס  שריד  ורק  בתפקידו,  להמשיך  יכול  שהוא 
צ'חנובר  ועדת  ולהתפטר.  הפיקודית  באחריות  לשאת 
היא  יתום להתפטר  על  קבעה שמי שמוסמך להכריע אם 
הממשלה שמינתה אותו. היחיד שהחליט להסיק מסקנות 

אישיות היה ראש אגף קיסריה, שהתפטר מתפקידו. 
רבים במוסד ציפו להתפטרותו או לפיטוריו של יתום, 
מרבית  בלשכתו.  מבודד  ונותר  הארגון  אמון  את  שאיבד 
כשעורכי  השונות,  בוועדות  עדותו  להכנת  הוקדש  זמנו 
דין יוצאים ובאים מלשכתו לנוכח עיניהם המשתאות של 
עובדי המוסד. יתום המשיך בתפקיד עוד חמישה חודשים. 
בפברואר 1998 אירעה תקלה נוספת בחסות המוסד, איש 

מוסד נעצר בעיר ברן בשווייץ, בעת שניסה להתחבר לקו 
טלפון של פעיל חיזבאללה. או אז החליט יתום להתפטר. 

המציל
שטח,  בתפקידי  ב"מוסד"  ששירת  מי  בן-דוד,  מישקה 
מודיעין ופיקוד והגיע בו לדרגה גבוהה. בין היתר כאשר 
כיהן כראש מחלקת המודיעין של יחידת קיסריה, השתתף 
והוא שמסר  מדברים,  אנו  עליו  במבצע  שירותו  במסגרת 
לירדנים, בהוראת מפקדיו, את סם הנגד שהציל את חייו 

של משעל. 
בין היתר, היה תפקידו להעביר את אנשי החוליה שהיו 
לדעתו,  המבצע.  באותו  הוא  ותפקידו  אחד  כל  בירדן, 
לא היה כשל שהיה ניתן לחזות אותו מראש. כל המבצע 
כך  הכול  שההפתעה  אלא  ביותר,  הטוב  הצד  על  התנהל 
היא שהרסה את  ועוזרו של משעל –  גדולה בדמות בתו 

המבצע.
אתה היית אמור לסיים את תפקידך, באיזה שלב אתה 

נכנס לתמונה ומה היה חלקך במבצע? 
בשירות  תפקידי  סיום  לקראת  חפיפה  בשלבי  "הייתי 
המוסד ותפקידי, ונכנסתי לתמונה כראש מחלקת המודיעין 
של היחידה המבצעת, כאשר הייתי צריך להתחיל לאסוף 
מהפעילות  כחלק  למבצע  ויצאתי  משעל  על  מודיעין 

הכללית".
כוונתו  הכללית,  מהפעילות  כחלק  אומר  כשבן-דוד 
 – הוא  גם  ובולט  נוסף  ותפקיד  בשטח  המודיעין  לאיש 
המחזיקים  מהסוכנים  אחד  וחלילה  במידה  היה  תפקידו 
ברעל ייפגע מאותו רעל, או אז היה על בן דוד לטפל בו 

כדי שלא יקרה נזק בלתי הפיך ח"ו.
תוכל להמחיש איך מתחילים למסד מבצע שכזה?

העובדה  בעקבות  ירדן  את  הכרנו  לא  הזה,  "במקרה 
בשונה  אדמתה.  על  לפעול  שלא  הנחיה  נתן  שרבין 
ממקומות אחרים ששם אנו שומרים על מודיעין עדכני עם 
גורמי טרור, שם לא שמרנו ולא ידענו איפה הם נמצאים, 
אז העבודה הייתה כרוכה בלדעת איפה הם נמצאים, איפה 
האנשים שלצידם,  מי  הם מסתובבים,  איפה  עובדים,  הם 
מבצעי  מודיעיני  פרופיל  ולבנות  מאפס  להתחיל  בעצם 

מחדש". 
המוסד כשל, זה ברור. השאלה האם בעיניך היה ניתן 

לעשות זאת אחרת?
היה  הכשל  מושלם.  היה  המודיעין  איסוף  לא.  "ממש 

ברגע הביצוע וברגעים שלאחריו".
מה השלב שלא לקחתם בחשבון?

ידעתי  שאני  עד  שעה  עד  שעה  חצי  כמו  משהו  "לקח 
שהמבצע נכשל. היה אמור להגיע אלי מישהו למלון, שם 
חיכיתי עם אנטידוט )החומר שסותר את הרעל בו השתמשו 
כנגד משעל א.צ.(, שם חיכיתי לסוכנים שהיו אמורים לבוא 
במידה והיו נפגעים מהרעל. לקח זמן עד שלי עצמי סיפרו. 

הרמתי טלפון לארץ, לראש הממשלה ולראש המוסד היה 
ברור שמדובר במשהו חמור. שני לוחמים עצורים בירדן 
ומשעל עומד למות בכל רגע – זה היה מצבו – היה ברור 
כי זו תסבוכת קשה, כי מלך ירדן היה צריך להוציא להורג 
את אותם הלוחמים, כפי שאמר שיעשה. ראש הממשלה 
וראש המוסד התעשתו מהר והציעו למלך ירדן שיצילו את 
חאלד ממוות, תמורת שחרור שני הלוחמים. אני התבקשתי 
ניצלו  כך  לירדנים,  ברשותי  שהיה  האנטידוט  את  להביא 

חייו של משעל והשניים שוחררו".

"עליהם לא דיברנו"
נראה בשלב הזה כי הפרשה הסתיימה והנזק תוקן, אבל 
והיה חשש  בירדן  עדיין שהו  לוחמי המעטפת  לא ממש. 
ששוחררו.  מאלה  חוץ  כן,  גם  אותם  יעצרו  הירדנים  כי 
בהם  אותם מהמקומות  לאסוף  צריך  היה  דוד  בן  מישקה 
הסתתרו ולהעביר אותם לשגרירות ישראל בירדן, המקום 
דוד  בן  יכולים לעצור אותם. אז מבחינת  בו הירדנים לא 

מסתיימת הפרשה. 
אגב, גם בפרשת המאבטח לפני כמה שבועות, המאבטח 
שירה בירדני הלך בתחילה אל השגרירות כדי שלא ייעצר 

על ידי הרשויות הירדניות. 
חסן  איסמעיל  גם השייח אחמד  באותו מבצע, שוחרר 
קשור  היה  לא  שלכאורה  יאסין'  'השייח  המכונה  יאסין, 
דוד  בן  פי  על  אך  מלכתחילה,  דיברו  עליו  ומתן  למשא 
"הדרמה השנייה" היא שלפתע, לאחר שנודע למלך כי יש 
"עליהם  כי  המלך  אמר  בשגרירות,  לוחמים  ארבעה  עוד 
ולא  העצורים  הסוכנים  על  רק  ומתן,  במשא  דיברנו"  לא 
על אלה המסתגרים בשגרירות, על כן במשא ומתן נוסף, 
הוחלט לשחרר את השייח שנתן פסקי הלכה קשים ברמה 

שלא ניתנת לתיאור כלפי הרג יהודים.
שגרם  הכשל  למרות  נכון  היה  שהמבצע  סבור  דוד  בן 
שראש  יתכן  "לא  היום:  וגם  בזמנו  גם  למוסד,  רע  לשם 
ארגון טרור ייתן הוראות לעשות פיגועים בירושלים, כפי 
שחאלד משעל נתן הוראה כזו פעמיים בזמנו – אני חושב 

שנכון וראוי לחסל כאלה אנשים", הוא אומר.  
בהתייחס לפרשה שהתחוללה עם ירדן באחרונה וסוגיית 
הפעולות  אופן  היה  נכון  כי  דוד  בן  סבור  המגנומטרים, 
"הצעדים  נתניהו.  הממשלה  ראש  ושל  המדיני  הדרג  של 
בתקופה האחרונה והמבצע עליו אנו מדברים, היו נכונים 
לא  כדי  שקט  מבצע  ביקש  הממשלה  ראש  רה"מ.  מצד 
להרגיז אף גורם וזהו הצעד הנכון", מסכם מישקה בן דוד 

במסתוריות קלה, משל היה עדיין בתמונת העניינים.
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הדתופוביה

"חלק הגון של החוגים בעמנו, ודווקא בארצנו, המתעניינים 
בבעיות פילוסופיות, מיטאפיסיות ודתיות )או אנטי-דתיות( עודם 
שקועים באותה אוירה שטחית מטיריאליסטית מסוף המאה 
ה-19 שאבד עליה כלח מזמן, ושכבר המדענים הרציניים בני 
דורו של הגל לגלגו עליה. לא פעם תמהתי בביקורי בקיבוצים, 
שחבריהם הראו הבנה עמוקה לחומר המתמטי-הגיוני שהבאתי 
לפניהם, בראותי כמה פרימיטיביים ואף ילדותיים הם כלפי 
הבעיות של השקפת עולם מדעית, וכי סבורים הם שפתירת כל 
הבעיות היא בסמכותו ובכוחו של המדע. )כהקדמה לסתירת 
השקפותיהם על בעיות הדת הצבעתי על כך, שאין בכוחה 
של האופטיקה להוכיח יופייה של תמונה של רמבראנדט או 
בכוחה של האקוסטיקה להעריך סימפוניה של בטהובן(" )ד"ר 
אברהם הלוי פרנקל נשיא האוניברסיטה העברית ומגדולי 

המתמטיקאים בדורו.(
בדברים דלעיל מציג דוקטור פרנקל את תמונת המצב העגומה 
של מדעי הרוח בישראל, ותמה על כך שבעוד שבמדעים 
המדויקים ובפיתוחים טכנולוגיים, עומדת ישראל בחזית 
ההתקדמות העולמית ומדעניה ניצבים בשורה אחת עם גדולי 
החוקרים בעולם, הרי שבתחומי הרוח והפילוסופיה, נשרכת 
המערכת האקדמאית הרחק מאחור ומחזיקה בתפיסות שנחשבו 

מיושנות אפילו במאה ה19.
דברים אלו שהיו נכונים לשעתם ובוודאי לימינו אנו, כידוע 
לכל מי שבקי במתחולל בפקולטות הסמי-ליברליות בארץ, 
קיבלו משנה תוקף בפסיקתו האחרונה של בג"ץ בעניין המסחר 
בשבת בחוצות תל אביב, ובצהלות השמחה שעלו ממחנה 
האינטלקטואלים הנאור שחגג את נצחונו על "הכפיה הדתית" 

שבקביעת יום שבתון חוקי.
פסיקה זאת היוותה חלק מקמפיין "ההדתה" שהתקשורת 
מנהלת בחודשים האחרונים. "פוביה" היא חרדה מוגזמת 
וחסרת הגיון כלפי דבר כלשהו ללא כל קשר למציאות כפי 
שהיא. ברצוני להראות שהדתופוביה האובססיבית של אנשי 
התקשורת והמשפט כלפי כל דבר שריח דת נודף ממנו איננה 
קשורה בשום צורה למציאות, וביטול 'הכפיה הדתית' של 

השבת היא דוגמה מצוינת.
התוצאה הישירה מביטולו של יום כזה, היא חזרתן של 
מלחמת המעמדות והעבדות-דה-פקטו, מן הדלת האחורית. 

סובל  שאינו  העליון  העשירון  כדלהלן,  וההסבר 
בעיר  כמובן  מעוניין  בחופשות,  או  במזומנים  ממחסור 

תוססת ופעילה במשך כל השבוע ברציפות. לדידו, סגירת 
 החנויות אינה רצויה, ואף מקשה על נוחות החיים והבילוי.
לעומתם, עובדי הקופה, המחסנים, הסדרנים ושאר נותני 
השירות באותם עסקים, הם אנשים קשי יום או צעירים חסרי 
פרוטה, הזקוקים לכסף למחיה בסיסית או ללימודים וכדומה. 
הם עובדים כל השבוע במשמרות ארוכות ובתנאים לעתים 
לחוצים, וזקוקים נואשות ליום החופשי הבודד, בו באפשרותם 
לנוח, לאסוף כוחות ולהשקיע קצת בעניינים שמעבר למעגל 

העבודה וחובות היום יום.
בין שני מגזרים אלו )נותני השירות והצרכנים( נמצא המעסיק 

הגורף את הרווחים בפועל.
כעת משהוסרה ההגבלה החוקית, ניצב המעסיק בין שיקולי 
הרווח לשיקולי הרווחה, בין רווחת העובד מחד לרווחי המסחר 
מאידך. יש להניח שרבים, רבים מדי, יבחרו בלחץ הלקוחות 

העשירים בשיקולי הרווח.
כמובן, שמשעה שעסקיהם פועלים במסגרת החוק שבע 
ימים ברציפות, יעדיפו המעסיקים לשכור עובדים קבועים 
לכל ימי השבוע, וללא חופשות, כששכירים שלא יוכלו לעמוד 
בתנאים אלו ידחו למעגל האבטלה. רבים אחרים שיסכימו 
בלית ברירה לתנאים, ימצאו את עצמם נשחקים בעבודה 
יום יומית רצופה, ללא חופשות וחגים, ובעצם במצב של 
 שיעבוד כמעט מוחלט למעסיק ולצרכנים העשירים יותר.

כתוצאה מכך, יעמיקו הפערים בין המעמדות, כשאלו נהנים 
משירות מלא וימי חופש רבים מחד, ואלו עובדים בעבודות 
מתישות ובלי הפסקה, על מנת לספק את הראשונים מאידך. 
ולמעשה נמצא את עצמנו לכודים שוב באותו מעגל מוכר וסדר 
עדיפויות קטלני ששררו באירופה בתקופות מוקדמות בכמה 
מאות שנים, לתפיסה הפילוסופית של המאה ה19 עליה הלין 
ד"ר פרנקל - הכל כאמור תחת דגלם הכביכול ליברלי של 
אבירי זכויות העובדים ושוויון ההזדמנויות מהאליטה הצוהלת.

אבל הרשו לי להעמיק קצת יותר.
בעולם העתיק בו נחשבה העבדות לנורמה, וזכויות אדם 
היו מושג שיעברו עוד אלפיים שנים בטרם ינוסח, היו חיי 
העבד סובבים סביב העבודה, מזריחה לשקיעה, מעת שלמד 
ללכת עד מותו בסביבות גיל 40, היה האדם המשועבד טורח 
ועמל במלחמת הקיום של אדונו וניזון מן השאריות. השבת, 
נחשבה למנהג מוזר ומסוכן של עם משונה מן המזרח, והוגים 
ומשוררים דברו בגנותה ולעגו לה במחזות, שירים ומסות 

שהסבירו את הסיכונים שבמנוחה הניתנת לעבדים, ומרגילה 
אותם לעצלנות ולמחשבות על חופש וחירות.

ביהדות לעומת זאת, הייתה השבת חלק אינטגרלי מהבריאה, 
וקיומה, עוד לפני מתן תורה, על ידי אדם הראשון וצאצאיו 
עד לבני ישראל במצרים ובמרה, מצביע על רצונו של הבורא 
במנוחתם של הנבראים. ובלשון הפסוק "למען ינוח שורך 

וחמורך וינפש בן אמתך והגר".
מעבר לכך, השבת היא יום קדוש המקדש את היהודי ומוסיף 
בו נשמה יתרה. אמנם מושגים אלו אינם שייכים לעולם הגויי 
המנותק מן התורה, אך הצד החומרי של שבת כיום מנוחה 
חלחל לאט גם לתרבות המערב, ולאחר אלפי שנים של לעג 
ודחייה, הבינו המתקדמות שבאומות את חשיבותם של השבת 

ושל מושג המנוחה לזכויות האדם והעובדים.
היוונים, בתפיסתם הפאגנית-פאטליסטית של האדם כסיזיפוס 
העמל לשווא וללא הפסקה לקול צחוקם המתעלל של האלים 
החזקים ממנו, חיקו ודרשו זכויות אלו לעצמם כלפי החלשים 

מהם והעבדים מהעמים שנכבשו תחת ידם.
 מנוחה נחשבה רעיון מסוכן, מכיוון שחיזקה את תחושת 
האנושיות והקיום של העבד, והייתה עלולה להביאו להתמרד. 
במחזות מסוימים, הוצג העבד הדורש מנוחה, כרודה באדונו 

האומלל, הזקוק לשירות הנמנע ממנו כתוצאה מכך.
קיצורן של דברים, האמירה כאילו ישנה פגיעה בזכויות 
הפרט, במניעת זכותו של המעמד העליון לקבל שירות בכל 
עת שיחפוץ, גם על חשבון ההגנה על המעמדות החלשים 
יותר, והצגתה כדעה מודרנית ומתקדמת, מעידה יותר מכל, 
על הידרדרות התפיסה הפילוסופית בישראל לתקופות עתיקות 

וחשוכות אליליות ופרימיטיביות בעליל.
מפליא לראות כיצד מפלגות שזכויות העובדים על דגלם, 
תומכות ברעיונות וחוקים שכאלה ומעלימות עין מהמציאות 
הפשוטה, ומטענתם של העובדים עצמם, כי "החוק רק יגביר 
את השעבוד ויפגע בחופש הפרט"  )תגובת התאחדות הסוחרים 

לחוק.
כנראה שזיהויה של השבת כמושג יהודי דתי, ושנאתם לכל 
מה שמתויג ככזה, מעוורים את עיניהם ומשבשים את תפיסתם 
ההגיונית לכדי שיח הזוי, המתאים כאמור לתרבויות המשעבדות 
של העולם העתיק, הרבה יותר מלמציאות החיים המודרניים 

בשנת 2017.



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



לקראת ימי בין הזמנים הבעל”ט , "  
 

   
  

זמני פתיחה: א-ה 10:00 ועד 22:00 רצוף | שישי 10:00 ועד 13:30 

מחיר מכירהמחיר רגיל

חליפות אקסוס פרימיום
חליפות ילדים

חליפות ורונין | קולקציה קודמת
מכנסיים אקסוס
חולצות פתוחות

חולצות אקסוס תוית כחולה
חולצות אקסוס תוית תכלת

חולצות אקסוס תוית אדומה
חולצות אקסוס תוית סגולה

400
350
700
120
70
140
130
120
100

289
275
289
89

3 ב-100
110
95
95

2 ב-150

המכירה תתקיים עד ר”ח אלול
בחנות אקסוס בבני ברק

קולקציית ענק של חליפות קצרות ופראקים מבית וורונין ויטלי ברבריס במבחר גיזרות ודוגמאות

בני ברק, רבי עקיבא 54 בפסז’ )מעל ברון כובעים(
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45
9
5
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70
50
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15
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

בשנות ילדותי לא הייתה ספרות 
בשם  ספר  לי  זכור  חרדית.  ילדים 
רואה  ילד  על  שסיפר  דין'  'דני 
זוכרת את התמיהה  נראה. אני  ואינו 
להבין  ניסיתי  כאשר  אותי  שאפפו  והסקרנות 
יראה  שאיש  מבלי  לחדר  נכנס  ילד  ולדמיין 

אותו ויתאר את דמותו.
היום, אני כבר לא ילדה ואני יודעת ומרגישה 
בהם  במקומות  גם  להיות  מסוגלת  שהנשמה 
הגוף הפיזי איננו. הנשמה אינה מוגבלת בגדרי 
הטבע. אבל אז, בתור ילדה, התקשיתי להפריד 
למרפאה  נכנסה  כשצילה  והחומר.  הרוח  בין 
היא  הזו.  התחושה  את  בדיוק  הרגישה  היא 
הסתכלה שוב ושוב ביומן על מנת לבדוק את 
היום והשעה והתחוור לה שזה אכן היום הנכון 
הנערה  נכנסה  מדוע  כן  אם  היעודה.  והשעה 

הצעירה הזו לפניה. 
בתחילה  עצמה  את  שאלה  ייתכן,  כיצד 
כעס  רגשות  בה  והצטברו  עלו  לרגע  ומרגע 
וטינה שהחריפו לאחר שהרופאה המדופלמת 
"סליחה.  ולהכריז:  מחדרה  לצאת  טרחה 
באותה  תור  לשתיכן  בטעות  קבעתי  טעיתי. 
צילה  את  הרגיעה  לא  ההתנצלות  אך  שעה". 
שראתה את הנערה נכנסת לפניה. היא הרגישה 
)מטפורית(  ונשבעה  ראש  וחפוית  מושפלת 

שכף רגלה לא תדרוך במרפאה הזו לעולם.
במקום  עצמי  את  שמה  לא  אני  "איפה 
הראשון?", שאלה אותי צילה למחרת בשיחת 
בוקר היומית שלנו. "אני תמיד הולכת לאותו 
ואפילו  הערכתי  שכיבדתי,  רופאה  דפוס. 
אירחתי, פגעה בי. מה אני עושה שאני מושכת 
אליי את הפגיעות הללו. אני חוטפת שוב ושוב 
שאנשים  בסדר  לא  אני  איפה  לחי.  סטירות 
מעיזים לעשות לי ככה? מה, לא רואים אותי, 

אולי אני רואה ואינה נראית?".
אין לי תשובות לצילה למרות שזו העבודה 
בורות  לאותם  ושוב  שוב  נופלת  היא  שלי. 
מאפשרת  שהיא  זה  על  בסדר  לא  ומרגישה 
רק להקשיב,  יכולה  ואני  בה.  לפגוע  לאחרות 
היא  מבחינתי  ולשתוק.  הכאב,  עם  להזדהות 

בהחלט נראית וכך גם המצוקה שלה.


כל בר דעת יודע לדקלם את המשפט "אינה 
המשמעותי  הפער  לשמיעה".  ראיה  דומה 
שלנו  התפיסה  לגבי  הוא  לשמיעה  ראיה  בין 
באלוקות. התורה שאנחנו לומדים היום, טרום 
לבוא,  לעתיד  שמיעה.  בבחינת  היא  הגאולה, 
תהיה  זו  הגאולה,  בעידן  תורה  נלמד  כאשר 

תורה בבחינת ראיה.
מאוד.  פשוט  לשמיעה  ראיה  בין  ההבדל 
בראיה האדם תופס את העניין ברגע אחד ומיד 
יש לו תמונה בהירה ושלמה על העניין בו הוא 
ונדרשת  זמן  הרבה  נדרש  בשמיעה  מתבונן. 
עד  זמן  לוקח  הדברים.  של  ופירוט  הרחבה 

מדובר.  במה  מבין   – השומע   – השני  שהצד 
העניין  את  בטוח שהוא תפס  לא  כלל  אז  וגם 

כמו שהוא באמת.
לדוגמה, נסו לתאר לעיוור מלידה את תמונת 
המפורטים  התיאורים  כל  אחרי  הכותל... 
בגדלים  אבנים  של  נדבכים  פרטים:  לפרטי 
הכותל,  גובה  האבנים,  בין  צמחים  שונים, 
ועזרת  הגברים  עזרת  בין  המפרידה  המחיצה 
הנשים, היונים החגים ממעל והחריצים עמוסי 
משהו  לדמיין  העיוור  יוכל  אולי  הפתקים, 

שייתכן שהוא רחוק מאוד מהמציאות. 
לא משנה כמה "תשמיעו" לו. הוא לא רואה. 
נסו את זה גם עם עיוור ולא מלידה והתוצאה 
לא תהיה טובה הרבה יותר. לעומת זאת, אדם 
שרואה לא צריך הסברים ותיאורים. הוא פשוט 
עיניו  לנגד  הרבי  תמונת  את  אחד  ברגע  רואה 
בצורה הכי בהירה, הכי מפורטת והכי מדויקת. 
היום,  בין התורה שאנחנו לומדים  זה ההבדל 
משיח  של  לתורתו  "שמיעה"  בבחינת  שהיא 

שתהיה בבחינת "ראייה".
נוקטת בביטוי "תא  זו גם הסיבה שהגמרא 
 - הקדוש  הזוהר  ואילו  ושמע(  )בוא  שמע" 
בביטוי  נוקט   - משיח  של  מתורתו  הטעימה 
היא  השבוע  פרשת  וראה(.  )בוא  חזי"  "תא 
פרשת ראה שלעולם "תיפול" בשבת מברכים 

חודש אלול ולא בכדי.
זה קצת מוזר שהיא נקראת תמיד רגע לפני 
לי".  ודודי  לדודי  "אני  שעניינו  אלול  חודש 
דהיינו, קודם עבודה שלנו )למטה למעלה, אני 
לדודי( ורק אחר-כך ודודי לי, מלמעלה למטה. 
את  דווקא  מדגישה  הפרשה  כי  מוזר?  למה 
העניין ההפוך. הפרשה מתחילה במילים "ראה 
לראות  ניתן  ברכה".  היום  לפניכם  נותן  אנכי 
המשכה  מבטאת  זה  בפסוק  מילה  כל  כיצד 
תופסים  בראייה   – ראה  למטה:  מלמעלה 
מיידית את הכל, זה אופן של מלמעלה למטה. 
ועצמותו  מהותו  על  רומזת  זו  מילה   – אנכי 
של הקב"ה. נותן – נתינה היא תמיד מלמעלה 
בכוס  כמו  לפנימיותכם,   – לפניכם  למטה. 
שתמיד יתמלא מהתוך אל החוץ. גם זה עניין 
של המשכה מלמעלה. היום – מצביע על אור, 
על נצח )"עד היום הזה"(. גם זה כמובן קשור 
על המילה  לדבר  על המשכה מלמעלה, שלא 
מלמעלה  המשכה  מלשון  היא  שגם   – ברכה 

למטה כמו הברכת אילן.
חשבון  לפני  רגע  העניין.  בדיוק  שזה  אלא 
אנחנו  מנחם-אב,  חודש  של  וסיומו  הנפש 
ללימוד  נזכה  בו  ליום  ומייחלים  מתפללים 
תורה בבחינת ראיה בביאת משיח צדקנו תיכף 

ומיד ממש.

---
הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" - אימון 
ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית  וייעוץ לנערות 

Mirisch1@gmail.com :רדיו | לתגובות

שנזכה כבר 
לראות סוף-סוף

לעיוור  לתאר  נסו  לראיה.  שמיעה  דומה  אינה 
מלידה את הכותל המערבי... בפרשה הזו שקוראים 
תמיד רגע לפני חודש אלול, יש להתפלל שנזכה 
כבר ללמוד תורה בבחינת ראיה. אה, ויש גם סיפור 

על רואה ואינה נראית

מירי שניאורסון

Empowering You!
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סובלים מבעיה גופנית, כאבים או מערכת גוף עצלה? נסו את רפואת הצמחים המתקדמת. 
השיטה הותיקה נחשבת היום לחוד החנית המדעי

מאת: חיים בן מאיר

טיפלו  הם  לאמריקה,  הגיעו  הראשונים  כשהמתיישבים 
תמיד  שלא  המערבית  הרפואה  של  שיטות  בעזרת  במחלות 
הספיקו כדי להילחם במחלות התקופה. היסטוריונים טוענים 
וושינגטון,  ג'ורג'  הדגול  האמריקאי  שהנשיא  שהעובדה 
הושבע לנשיאות, רק עם שן אחת בפיו! נגרמה בשל חיסונים 
במינון מופרז שקיבל נגד אבעבועות שחורות והם אלה שגרמו 

לנשירת שיניו, ובהמשך גם למותו.
אותה  של  באמריקה  הראשונים  הרופאים  שכך,  מכיוון 
תקופה, החלו לאסוף מידע מהאינדיאנים על רפואת הצמחים 
שתי  של  סינתזה  בעזרת  לטפל  והחלו  שלהם  המסורתית 

השיטות. 
שנים  עוד  לאנושות  הועילה  הצמחים  רפואת  למעשה, 
רבות קודם לכן. שמם של צמחי מרפא רבים עבר מדור לדור 
ורופאים רבים שילבו בין רפואת הצמחים לרפואה המערבית 
המתפתחת. אולם מזה שנים רבות שהרפואה הכימית הפכה 
לנפוצה יותר ורפואת הצמחים נשארה עניין שמקובל בעיקר 

על "משוגעים לבריאות".

סוף סוף שינוי
אבל בשנים  האחרונות, תהילתם של צמחי המרפא חוזרת, 
פשוט  המרפא  שצמחי  שמוכיחים  מדעיים  למחקרים  תודות 

עובדים! 
כשנעזרים בתמצית של צמח לריפוי בעיה גופנית, אין צורך 
צמחי  של  מטרתם  לוואי.  תופעות  תגרור  שהתמצית  לדאוג 
מרפא היא להמריץ את הפעילות של מערכות הגוף ולהוביל 
להיעזר  בלי  טובה,  בצורה  לתפקד  "נזכר"  הגוף  שבו  למצב 

בתרופות.

או  לנטורופתים  לפנות  יש  מרפא,  בצמחי  להיעזר  כדי 
על  מוצרים  הביתה  להזמין  גם  אפשר  ועכשיו  הרבליסטים 
בשם  ישראלית חדשה  מובחרים, מחברה  מרפא  צמחי  בסיס 

.TTM

תמציות מרוכזות ויעילות
 TTM חברת  הוציאה  ממושכים  ופיתוח  מחקר  אחרי 
 100% הם  המוצרים  בריאות.  בעיות  במספר  לטיפול  ערכות 
טבעיים ומבוססים על תמציות מרוכזות פי 5, של צמחי מרפא 
מובחרים. מדובר בצמחי מרפא שלוקטו מבתי גידול מובחרים 

מרחבי העולם וגודלו בתנאים אופטימלים. 
בגוף.  רחבה  פעילות  יוצר  ערכה,  שבכל  הצמחים  שילוב 
לטיפול   Aperta בערכת  הנכלל  הכשותית  צמח  למשל, 
המעי  תסמונת  ועל  עוויתיים  בטן  כאבי  על  מקל  בעצירות, 

הרגיז ומפחית נפיחות ואי-נוחות במערכת העיכול. 
צמח שן הארי שתמצית מרוכזת שלו נכללת בערכה, ידוע 
כיעיל לטיפול בבעיות עיכול, משפר את תהליכי הפינוי בגוף 
במוצרים,  ששולב  הסיני  התמר  המעי;  להתרגלות  גורם  ולא 
ומרגיע  ההתרוקנות  על  מקל  המעיים,  פעולת  את  מעודד 

במצבי לחץ.
הערכות שפיתחה החברה יעילות גם להורדת רמות גבוהות 
הפטרת  בבעיית  מעמיק  מערכתי  לטיפול  בדם;  שומנים  של 

שתוקפת את ציפורני הרגליים ועוד.
אלינה זקס M.SC, הרבליסטית קלינית ונטורופתית, מרצה 
בכירה ומטפלת בעלת ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה 
את הפורמולות של מוצרי החברה מספרת: "אחוזי ההצלחה 
מאוד גבוהים והלקוחות שלנו רואים שיפור מיידי. גם לקוחות 
המרפא,  צמחי  יתרונות  את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו 
הופתעו לגלות לאורך התהליך את האפקטיביות של המוצרים. 

היתרון הגדול: המוצרים מייעלים את פעילות מערכות הגוף 
ובכך מעניקים שיפור מיידי וגם מסייעים לטווח הרחוק".

  

ליווי אישי לכל מטופל
לכולנו,  שיש  הגדול  לעומס  מודעים   TTM חברת  בעלי 
ובחרו  במשפחה,  והטיפול  העבודה  הלימודים,  בין  בריצה 
 בשיטות העדכניות ביותר, כדי לטפל בבעיה באופן מהיר ויעיל. 
אין צורך לצאת מהבית כדי לקבל את הטיפול ולא נדרש לבזבז 
נעשה בשיחת טלפון עם  זמן בתור בבית המרקחת. האבחון 
צוות היועצים המומחים של TTM, שמקיימים בירור טלפוני 
לאחר  ביותר.  המדויק  הטיפול  את  לו  ומתאימים  דיסקרטי 
ההתאמה האישית, הערכה המתאימה מגיעה עד לפתח הדלת.  

היועץ המומחה מטעם TTM מלווה טלפונית את המטופל 
ועוקב אחר הצלחת הטיפול.  ההתקדמות תגיע אם המטופל 
יהיה מחויב ויטול באופן יומי את הכמוסות והטינקטורה לפי 
ההוראות. היועץ מחויב גם הוא להצלחת הטיפול ולכן מוודא 
לשאלות  וזמין  כמתוכנן  מתנהל  שהתהליך  הדרך,  לאורך 

ולהתייעצות.
בכשרות  איכותיים  מוצרים  רכישת  על  רק  מדובר  לא  כאן 
מהודרת אלא על חבילה שכוללת גם יעוץ וליווי מקצועיים. 
במקום שמטופל ירכוש תרופות מרשם ויילך לדרכו, להתמודד 
לבד עם הבעיה ועם שאלות שאולי יצוצו בהמשך, כאן הדרך 
היא אחרת ומחויבת.  TTM מאמינה באחריות גבוהה כלפי 
המטופלים ובדרך משותפת ליעד שהוגדר מראש - גוף בריא, 

עצמאי וחזק.
TTM-לפרטים נוספים, ניתן להתקשר ל

1-700-556-700
ttmisrael.com :או לבקר באתר החברה

בברכת בריאות שלמה

כמה שזה בריא
טבעי

תוכן שיווקי
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

השאלה הזו נשאלת פעמים רבות. אם הברורים מעלים בעיקר 
ולא  למעלות  רק  כלל  בדרך  מתייחס  הוא  וגם  כללי,  מידע 
מביאים  שאינם  אינסופיים  מברורים  עייפנו  ואם  לחסרונות, 
אותנו לשום מקום, אז אולי ניתן פשוט לוותר עליהם ולהגיע 

לשידוך בצורה אחרת?
ראשית, הבה נעשה הבחנה בין בחורה צעירה שנכנסת זה עתה 
נסיון רב, ובאמת מרגישה  לשידוכים, לבין מי שכבר רכשה 
פעם  להיפגש  קודם  יתכן שכדאי  לשנייה,  מסויימת.  עייפות 

אחת ואחר כך לברר.
בת 19 ממשפחה ברוכה, שבה הילדים מתחתנים בזה אחר זה, 
פגשה בחור שנראה בסדר. השדכנית היללה אותו ואבא שלה 
כשהיא  חודשים  מספר  אחרי  התחתנו.  הם  זהו.  אותו.  בחן 
הרגישה שלא טוב לה בחיי הנישואים היא שאלה את עצמה 

מה עושים?
השאלה הראשונה שנשאלת במקרה כזה היא: מה אמרו לכם 

בברורים?
היא: השדכנית אמרה דברים טובים, וכשאבא שלי פגש אותו 
הסתפקנו  ללמוד(,  )ויודע  בסדר  נראה  שהבחור  אמר  הוא 
בזה. חבל. כי הוא באמת יודע ללמוד אך הכל לא בסדר. אני 
לא מעניינת אותו כלל. הוא כל הזמן קונה דברים רק לעצמו 
ושוכח שיש לו אשה. לא הצלחנו לנהל שיחה אחת זורמת. כל 
מה שיש לו לומר זה טענות אינסופיות נגדי. הרגשתי רע. אני 

מנסה ליצור אתו קשרים אך אין אל מי לדבר.
האם אפשר היה לדעת מהברורים אם הבן אדם הזה מתקשה 
שלו  חברים  מה  לברר  היה  אפשר  האם  קשרים?  ביצירת 

אומרים ומה אומר עליו הצוות בישיבה?
הבעיה היתה שההורים הסתפקו בדברי השדכנית. חבל. ובכן, 
נועדו לשדך. אפשר להשתמש  כלל ראשון: דברי השדכנית 
בהם כנייר עבודה ראשוני. להתחיל ממה שהיא אומרת. אך 
זכרו, לעולם לא כנתונים שהשידוך נשען עליו. אם היא נותנת 

מספרי טלפון, לפתוח בהם, חובה להגיע למקורות נוספים.
האם אפשר בכלל לסמוך על מידע שמתקבל?

בחול  טלפון  שיחת  קבלה  אחת  מורה  שקרה.  סיפור  הנה 
המועד שבה ניסו לברר על אחת התלמידות. היא ענתה בחפץ 
לב. ברגע שהיא סגרה את הטלפון היא תפסה שהיא עשתה 
את טעות חייה. יש בכתה שתי בנות בעלות שם דומה. היא 
היתה  הבעיה  השניה.  על  בטעות  וענתה  אחת  על  נשאלה 
זו מזו. היא שאלה את עצמה  ששתי הבנות שונות לחלוטין 
אם לחזור למי שבררה, אך החליטה משיקולים שונים שלא. 
לקראתה  רצה  לכתה,  הגיעה  כשהיא  מיד  החופשה,  נגמרה 
הבת השניה ואמרה, המורה התארסתי! המורה צחקה לעצמה 
)שהרי היא נתנה מידע על השניה( וברכה מכל הלב. לאחר 
לשני  ואיחלה  בחתונה  השתתפה  כשהמורה  חודשים  מספר 
הצדדים, פנתה אליה השוויגער הטריה בהתלהבות ואמרה: 
אני חייבת להחמיא לך. מרגישה שזכיתי בכלה נפלאה והכל 
שתדעי  רק  נפלאה!  בכלה  זכית  באמת  המורה:  בזכותך. 

שהכל משמיים )ולא בדיוק בזכותי(.
הבירורים?  על  לסמוך  משמיים.  שהכל  ספק  אין  המסקנה: 

שאלה. אך לברר חייבים.
במקרה הראשון הבירורים יכלו להציל את הבת משידוך לא 
ראוי. בסיפור השני, התממש שידוך )מוצלח( בזכות טעות לא 
מודעת. מה דעתכם האם יש דרך מוחלטת שבה אפשר להגיע 

למידע נכון ללא טעויות וללא כאבי לב?

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

טעים במטבח

מרכיבים לאורז ) מנה זוגית(: 
1 בצל לבן קצוץ גס.

רבע כוס שמן קנולה.
כפית שטוחה מלח. 

כפית שטוחה בהרט. 
קורט  כורכום. 

קורט  סומק. 
קורט קינמון.

חצי ק"ג אורז בסמטי )כ2.5 כוסות(.
שתי כפות גרם שקדים קלויים .

800 מ"ל מים )כארבע כוסות(.
אופן ההכנה:

 צורבים את הבצל עם השמן .מוסיפים את האורז והתבלינים ומחממים 
את האורז תוך כדי ערבוב עד תערובת אחידה ורותחת. 

 מוסיפים את הנוזלים והשקדים ומביאים לרתיחה .
 מכסים ומבשלים על אש נמוכה 18 דקות + 5 דקות ללא בישול ואז 

פותחים את הכיסוי ובעזרת מזלג מפרידים את האורז .
מרכיבים להכנת רטטוי:

מחממים מראש תנור ל-250 מעלות.
1 פלפל אדום חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ קוביות. 

2 זוקיני חתוכים לקוביות של 1.5 ס"מ. 
1 בצל סגול בינוני חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ. 

1 חציל מקולף חתוך לקוביות של 1.5 ס"מ.

1/4 כוס גרם שמן זית. 
כפית מלח גס. 

קורט פלפל שחור גרוס .
כף טימין קצוץ .

מרכיבים לתפו"א:
2תפו"א מקולפים חתוכים דק.

אופן הכנת הרטטוי: 
מערבבים את כל המוצרים בקערה ומניחים  על מגש אפייה אופים למשך 

15 דקות בתנור .
אופן הכנת צ'יפס תפו"א:

 במחבת מטוגנים את רצועות תפוחי האדמה עד להזהבה.
אופן הרכבת המנה: 

 עוטפים קערת 26 ס"מ עם תחתית שטוחה  בניילון נצמד. על התחתית 
 מניחים  את התפו"א המטוגן בצורת שבלול מהמרכז.

 מעל התפוחי אדמה שמים אורז עד שליש מגובהה של התבנית, ומעל 
מניחים את הירקות הצרובים ומשטחים לגובהה אחיד.

 מעל הירקות מוסיפים אורז עד קצה התבנית ומהדקים קלות.
 מכסים עם צלחת שטוחה או מגש שטוח והופכים.

 מסירים את התבנית והניילון הנצמד בעדינות. 
המלצת הגשה: יוגורט מתובל בסומק, שום ומיץ לימון, ולקשט במעט 

עלים רעננים.
באדיבות: רשת קפה ביגה 

צילום: קונספטיק

מקלובה צמחונית  

אופן ההכנה:
  מוזגים לתוך שייקר 45 מ"ל וודקה איכותית 

ו-30 מ"ל וודקה בטעם אסאי
 סוחטים מעט לימון

 מוסיפים 20 מ"ל קרם דה קסיס ו- 20 מ"ל סירופ אוכמניות.

 מוסיפים קרח עד למעלה ומשקשקים עד שהמשקה מתקרר היטב

 מסננים לתוך כוס עם קרח

וסוגרים עם שוופס ראשן
קישוט: וורדים מיובשים ופירות יער

באדיבות: שוופס

Russchian - Berries Cocktail  מתכון לקוקטייל מרענן ללילות הקיץ החמים

קוקטייל ראשן ובריז

בשביל מה לברר?
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ניסיתם פעם לאכול פרוסת לחם ללא הממרח האהוב עליכם? 
אין ספק שבלי הממרח הסנדוויץ' מאבד מטעמו.

לא היינו מוותרים על הממרח, כי הוא זה שנותן את הטעם.
אחד  מצד  בתווך.  עומדים  הממרח  ילדי  כי  נדמה,  לעתים 
הם לא יכולים לענוד על ראשם את כתר הבכור, ומאידך הם 
עומדים שם ממש  הם  והמפונק.  הקטן המתוק  הילד  לא  גם 

באמצע ולא תמיד יודעים את תפקידם.
המושג 'ילד הסנדוויץ' נולד בביתנו עם הולדת הבן השישי, 
שנולדה  הסנדוויץ'  ילדת  לתפקיד  בחדווה  הצטרפה  אליו 

אחריו.
 

מעליו קבוצה של שלושה שבנים אליהם אינו יכול להשתייך, 
הבנות.  נולדו  ואחריהם  הגדולים,  הם  הגילאים,  פער  בגלל 

שתי הבנות קרובות אליו בגיל, אבל לא בתרגיל.
ואחריו נולדה בת, ושניהם ביחד כרתו את ברית הממרחים.

 
פייר,  לא  "זה  הרותחות:  דמעותיו  מול  ניצבתי  פעמים  כמה 
אבא לקח את הבנים לטיול ואותי לא!" )ולפני שאתם פוצחים 
בסדרת רחמים, אל דאגה, אבא לקח אותו יומיים קודם לטיול 

עם חבר בגילו, פרט שולי זה נשתכח ממנו(.
תשע  בת  ילדה  של  הרצון  בין  נקרעת  היא  גם  ואביבה, 
קרובה  היותה  לבין  העשרה  שבגיל  לאחיותיה  להידמות 

לשכבה הצעירה יותר של אחיותיה.
היא שולחת מבט  כאלה?"  נעליים  לקנות  יכולה  היא  "למה 
החמש  בת  של  העקב  נעלי  לעבר  מסכנה"  אני  "כמה  של 
עשרה )אולי כי את בת תשע?(, והיא מתעקשת לעקוב אחר 
בשבוע  פעם  לי  ולהגיש  הבוגרות  אחיותיה  של  זכויותיהן 

רשימה ארוכה של: תראי, איך אני מקופחת.
אני  לנופף בשטר האשמה,  זוג המקופחים שמקפידים  ומול 

מוצאת את עצמי מנסה לכבות שרפות.
ובחוץ,  בבית  עבודה  של  ארוך  יום  בסיום  שבוע,  לפני  רק 
הייתי כל כך עייפה, אך נאלצתי לנער את עצמי בשעה עשר 

בלילה, כששמעתי קול בכי קורע לב.
"אביבה, מה קרה?" נזעקתי.

"מחר אנחנו נוסעות לברכה, ורציתי מאוד משקפי ים ואין לי. 
אפילו ליעל יש ולכל החברות שלי יש".

הגוף בקושי זז, העיניים נעצמו, חיכיתי כבר להיכנס למקלחת 
וללכת לישון, אבל לא עמדתי בפרץ הדמעות שלה.

חנות  שם  נמצא  אולי  המסחרי,  למרכז  נלך  בואי  "טוב, 
פתוחה".

 
עדיין קשה לי להאמין שהצלחתי להגיע לחנות שעדיין הייתה 

פתוחה ולרכוש לה את משקפי הים המיוחלים.
בדרך התעניינתי מאוד בקייטנה ובהכנות לברכה. היא הייתה 

מאושרת, גם כי קיבלה חטיף על הדרך. אבל...
בבוקר, לגודל התדהמה, היא התחילה לבכות על משהו אחר. 
"למה אני לוקחת את השפופרת של קרם ההגנה הישן? אני 
רוצה חדש!" שוכחת לגמרי את המאמצים שנעשו עבורה רק 

לילה קודם.
ילדי  כלפי  אשמה  רגשות  בלבי  לפתח  דואג  הוא  גם  אחיה 

הסנדוויץ'.
הסנדוויץ'  ילדי  את  רק  לפנק  ואני  בעלי  החלטנו  אחד  ערב 
ולקחנו אותם לקבר רחל  לתפילה מכל הלב, פטפטנו אתם 

בעליזות ולקינוח טיילנו אתם בטיילת מרשימה סמוכה.
אבל לאורך כל הדרך, מהרגע שיצאנו מהבית, הם התחילו עם 

רשימת הקיפוח הסדרתית.
הנפלאים  הדברים  על  לי  לספר  ותתחילו  רגע  תעצרו  "אולי 

שכן קרו לכם היום, השבוע, השנה?" ניסיתי.
חסרת  מרגישה  ואני  מתסכל,  זה  שלפעמים  להודות,  עליי 

אונים, וכמו הורים רבים גם אני חיפשתי עצה ותושייה.
"לא צריך לרחם עליהם, להבין אותם או לדברר אותם, להיפך, 
צריך להבין שהם מפיקים את מרב התועלת וההנאה מהמעמד 

שלהם", אמרה לי פסיכולוגית שאתה נועצתי.
ניסיון, שיכולים לתרום להם  "מעליהם אחים גדולים ובעלי 
כיצד  להנחותם  התנסו,  שבהם  תחומים  בשלל  וסיוע  ידע 
לפעול ומה לעשות, ומתחתיהם אחים- אחיות קטנים, שאתם 
הם יכולים לשחק, לקחת לטייל, ליהנות, לפתח אחריות וגם 

לקבל בתגובה את האהדה השמורה 'לאח הגדול שלי'.
הם בעצם בני מזל, עם קצת סוויץ' בראש הם יכולים ליהנות 

מכל העולמות".
אז קדימה, הגיע הזמן למחות את דמעות הקיפוח.

יכולה  אני  גם  לקטר,  מה  על  יותר  יש  לי  מה,  יודעים  ואתם 
להרגיש כמו... כמו... כמו אימא סנדוויץ'!

הלו, למי מגישים חשבון?

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

סנדוויץ' טעים במטבח
וטוב לו

בלינצ'ס מנצח 

מצרכים:
3 ביצים

1 1/2 כוסות חלב 
1 כוס קמח 
1 כף סוכר 

3 כפות שמן 
אופן הכנת המנה :

  מערבבים הכל לבלילה 

  מחממים היטב מחבת טפלון 

יוצקים בעזרת מצקת מהבלילה 
  משטחים שהבלילה תתפרס 

על כל המחבת  
כאשר בשכבה העליונה נוצרים 

בועות הופכים למספר שניות 
ומצננים 

למילוי:
  1 כוס חלב 

1 שמנת מתוקה

1 פודינג וניל מעולה 
1/2 קופסת גבינה 250 גר' 

אופן הכנה: 
מקציפים את כל החומרים יחד 

לקצפת עמידה מוסיפים את 
הגבינה וממשיכים מספר שניות 

בהקצפה 
אופן ההרכבה:

מורחים בעזרת כפית ריבת 
חלב מעולה ומעל כפית 

מהקצפת המוכנה ומגלגלים .  
מגישים קר. 

נ.ב. השתמשתי בריבת חלב 
'מעולה' מעל הבלינצ'ס, יצא 

פשוט מעולה
במבצע "מתכונים של מעולה" ולאחר 

שיפוט של צוות השפים של מעולה, 
ימית זכתה בחבילת מוצרי מעולה.

סלט שעועית ירוקה, אדומה ולבנה 
עם פילה סלמון מעושן

ימי החופש הגדול בשיאם והקייטנות לקראת סיומן ומתחיל הצורך להעסיק את הילדים באטרקציות מעניינות, אך לפעמים מפאת החום נעים יותר 
להישאר בבית המקורר  רשת ג'פניקה מעניקה מתכון שכולם אוהבים, פשוט ומתאים להכנה משותפת עם הילדים 

מצרכים ) 4 מנות(:
400 גר' חזה עוף פרוס לרצועות

800 גר' אטריות ביצים מבושלות על פי הוראות האריזה
1/2 קופסת גרגרי תירס מתוק

100 מ"ל שמן סויה
5 כפיות סוכר

120 מ"ל רוטב סויה
כפית שמן שומשום

3 כפות רוטב צ'ילי מתוק
250 מ"ל מים 

אופן הכנה:
  בעל מחבת עמוקה מחממים את שמן הסויה למשך דקה  

 מניחים את רצועות חזה העוף מערבבים עם השמן ומטגנים עד 

להכנת הרצועות 
 כאשר הוא מושחם מעט מוסיפים למחבת מים, סויה, סוכר, שמן 

שומשום ורוטב הצ'ילי המתוק ומבשלים עד לרתיחה 
 לאחר שתי דקות מוסיפים את האטריות וממשיכים ברתיחה תוך כדי 

ערבוב עד לצמצום הנוזלים 
 מוסיפים את גרעני התירס ומערבבים למשך כ – 20 שניות ומורידים 

מהאש
טיפ למבוגרים:

ניתן לטגן בצד פטריות, בצל ירוק וגזר במעט שמן סויה ולהגיש בצד 
לשדרוג המנה לאוהבי ירקות.

נודלס עם חזה עוף בלווי גרעיני תירס

דג הסלמון ידוע כבעל תועלות בריאותיות רבות כתוצאה מהיותו 
דג המכיל כמויות גבוהות של חלבון ותכולתו הגבוהה של חומצות 
לה  ולהוסיף  המנה  את  לגוון  רוצים       3 אומגה  מסוג  השומן 
טוויסט בטעם?  טונה סטארקיסט מציעה מתכון עם פילה סלמון 

מעושן, שישדרג את הארוחה

חומרים:
קופסת שימורי פילה סלמון 

מעושן )מסונן(
שעועית ירוקה, אדומה ולבנה 
- משומרת, מסוננת מנוזלים 

ושטופה
1 בצל סגול קצוץ \ פרוס דק

1/2 כוס פטרוזיליה קצוצה
1/2 כוס כוסברה קצוצה

1/2 כוס נענע קצוצה
ביצה קשה

לרוטב:
מיץ מלימון טרי 

1 כף חומץ בלסמי 
1/4 כוס שמן זית

מלח 
פלפל

אופן הכנה:
 מערבבים את סוגי השעועית 

עם שאר המצרכים ומתבלים
בהגשה מוסיפים חצאי ביצה 

קשה ופילה סלמון מעושן
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

6789

101112

12345

 ציירים מנוסים מציירים את הסקיצה-הציור הראשוני 
אך כך הציור יוצא הרבה יותר מוצלח הצייר בוחר בכמה קווים שלעיתים נראה כקשקוש, 

את הקווים המוצלחים ומוחק את אלו שיצאו עקומים ולא 
מוצלחים. נסו גם אתם  לאחר שהדמות שציירתם מקבלת צורה 

הדגישו את הקווים המוצלחים ומחקו את המיותרים בהצלחה!

טיפ:

דרגת קושי: 
קל

נתחיל עם ציור 
נצייר את הלסתעגול בסיס הראש

זוג עיניים 
על קו 
העיניים

אישונים, 
ריסים 
וגבות

נצייר 
את 
האף 
וקווי 
חיוך 

בכל צד 

נצייר את הלשון והסנטר כעת נוסיף פה פתוח
פנים האוזניים והשיערנוסיף אוזניים וכתפיים

נצייר את 
הידיים 

נשאיר רווח 
בין הכתפיים 

וכפות 
הידיים  
לאבטיח

כעת 
לפרטים 
הקטנים

נצייר את 
האבטיח

מחקו את הקווים הכחולים 
הם הקווים המיותרים בציור



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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