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המרתק של אביהם 



לבחור תנובה זה... 
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ניגון טהור שמרומם את הנפש

נטייתה הטבעית של הנפש הבריאה, להיות בשמחה תמיד. 

השמחה מתבטאת בהתרחבות הלב מתוך סיפוק פנימי, והיא 

תחום.  בכל  קדימה  לפרוץ  ביצועית  ויכולת  רצון  מעניקה 

בעוד העצבות גורמת לתחושת מחנק, התכווצות בלב ולחץ, 

הנועלים כל רצון של התקדמות. ומאחר ונשמתו של האדם 

והביטחון  והשמחה  והטוב  אמת,  ולשלוות  לטוב  שואפת 

כרוכים זה בזה, בעוד שהרע והעצבות והפחד מהלכים יחדיו, 

שואפת היא הנשמה הטהורה להיות בשמחה תמיד. ובפרט 

בה  גבולות,  לה  שאין  העליונה  לשמחה  היא  שמתגעגעת 

הייתה שרויה טרם ירדה לעולם הזה לצורך בניית אישיותה 

לשמחה  היא  שואפת  כך  משום  וגם  החומרי.  הגוף  בתוך 

וסולדת מכל תחושה של עצב, הסוגר ומחניק.

נגינה

אחד מגורמי השמחה הנפלאים הוא הניגון. אדם השומע 

קול נגינה נכונה, חש התרוממות הנפש, עד כדי ניסיון לנתק 

את הגוף מהאדמה, ולהתרומם אל מקום הנגינות הנפלאות 

זהו  באה.  נשמתו  משם  אשר  הרוחני  בעולם  הנשמעות 

הריקוד. תנועת הגוף הבאה כתוצאה מתנועת כיסופי הנשמה. 

וזוהי עצה נפלאה למבקש להיות בשמחה, שיתבודד מפעם 

או אפילו  לפעם עם עצמו כשרק הבורא עמו, בחיק הטבע 

בחדרו, וישיר לבוראו שירי רגש מתוך התבוננות וחזרה שוב 

ושוב על אותו שיר, עד התרגשות והתרוממות הנפש, ויעבור 

לשירי תודה עליזים על כל הטוב שקיבל. או אז יחוש שמחה 

עצומה ואהבה ודביקות בבורא יתברך, וירגיש כי כל הבריאה 

שסביבו שרה ורוקדת עמו. וכדברי דוד המלך בעת שירתו: 

"ְנָהרוֹת ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו". אין שמחה ואין אהבה 

כשמחה ואהבה אלו. 

קירבה  לדרגת  האדם  את  לרומם  אף  מסוגלת  כזו  שירה 

רוחנית נפלאה לבורא יתברך. שכן פעמים שמעלתו הרוחנית 

לב  מתוך  לבוראו  לשיר  אותו  מביאה  האדם  של  הגבוהה 

טהור, ופעמים שלהיפך, השירה מרוממת את האדם לדרגה 

רוחנית גבוהה. וכדברי התלמוד על ההבדל בניסוח פתיחת 

עליו  ששרתה  מלמד   - מזמור  "לדוד  המלך:  דוד  מזמורי 

שאמר  מלמד   - לדוד  מזמור  שירה.  אמר  כך  ואחר  שכינה, 

ואחר כך שרתה עליו שכינה. ללמדך שאין השכינה  שירה, 

שורה לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, 

ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך 

ְוָהָיה  ְמַנֵּגן.  ִלי  ְקחּו  "ְוַעָּתה  דבר שמחה של מצוה. שנאמר: 

ְּכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן ַוְּתִהי ָעָליו ַיד ה'."

וכשם  ָהֱאֹלִקים".  ָעָׂשה  ֶזה  ְלֻעַּמת  "ֶזה  אולם כבכל תחום, 

ניגון טהור המולבש על מילים נשגבות ומרומם את  שישנו 

יחדיו  יצריות, המתחברים  ומילים  יצרי  ניגון  יש  כך  הנפש, 

ומושכים את הנפש מטה. ביד האדם לבחור בטוב ולהתרומם 

ולהשתמש  עצמו  את  להטעות  ובידו  הניגון,  באמצעות 

בניגון ככלי לליבוי יצרים. ועיין עוד במובא בהרחבה בספר 

"הצופן" בעניין זה.

עליה  ורצויה,  טובה  שמחה  יש  כשלעצמה,  השמחה  גם 

נאמר: "ִׂשְמחּו ַבה' ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב". ויש 

שמחה שלילית שאינה אלא הוללות. זוהי שמחה של קלות 

ראש או שיש בה פגיעה בגדרי הקדושה והצניעות הראויים 

"ִלְׂשחוֹק  באדם:  החכם  אמר  כזו  שמחה  על  ישראל.  לעם 

ָאַמְרִּתי ְמהוָֹלל ּוְלִׂשְמָחה ַמה ּזֹה עָֹׂשה". וממנה יש להתרחק 

ועליה  הרוחניות.  מדרגותיו  מכל  האדם  יפול  בטרם  ביותר, 

אמרו חז"ל: "שחוק וקלות ראש מרגילין את האדם לערווה".

אולם השמחה אינה רק צורך נפשי בסיסי. אחד העיקרים 

החשובים ביותר בעבודה הרוחנית ביהדות הוא ה"ִעְבדּו ֶאת 

ה' ְּבִׂשְמָחה". ובזמנים מיוחדים אף ישנו ציווי לשמוח מעבר 

ְּבָאְסְּפָך  ָיִמים,  ִׁשְבַעת  ְלָך  ַּתֲעֶׂשה  ַהֻּסּכֹת  "ַחג  ככתוב:  לרגיל. 

ְוַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך  ּוִבְנָך  ַאָּתה  ְּבַחֶּגָך,  ְוָׂשַמְחָּת  ּוִמִּיְקֶבָך.  ִמָּגְרְנָך 

ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתוֹם ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך".

עוד נרמז בתורה כי על חוסר שמחה בעבודת ה' ישנה גם 

תביעה וענישה, ככתוב: "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹל, ְוָעַבְדָּת ֶאת אְֹיֶביָך". 

והדבר דורש הבנה. אמנם אפשר לצוות אדם, לבצע פעולה 

מעשית. אבל כיצד ניתן לצוותו על עניין רגשי כמו שמחה? 

וכי הדבר תלוי בו? כל אדם מן השורה מעוניין מאד לשמוח 

הבאים  והייסורים  האכזבות  כי  היא  טענתו  אולם  תמיד, 

ואפילו  חייו, מסלקים ממנו את השמחה  ימי  עליו במרוצת 

מעציבים אותו. כיצד אם כן מצווה אותו התורה בדבר שאינו 

תלוי בו ואינו בר ביצוע מבחינתו בשעות רבות מימי חייו?

הנ"ל  בפסוקים  המופיעה   – "בשמחה"  המילה  אולם 

ב' למילה "שמחה", מורכבת מאותן אותיות  בצירוף האות 

של המילה "מחשבה". ללמדנו שהשמחה אינה תלויה במה 

המחשבתית  ההתייחסות  בצורת  אלא  לנו,  שאין  או  שיש 

לעובר עלינו. ובמילים אחרות: על ידי מחשבה נכונה בידינו 

למחשבה  לגרום  מצווים.  אנחנו  כך  ועל  בשמחה.  להיות 

להתבונן ולראות את מאורעות החיים באור נכון, ועל ידי כך 

תגיע השמחה מאליה לליבנו! 

שיש  חשיבה  מסלולי  שלשה  כוללת  הנכונה  הראיה 

להפעילם ולהתבונן בהם בזמנים של קושי, משבר, ואפילו 

בזמני חושך גמור. ואלו הם: 

1. התמקדות מחשבתית בשפע הטוב שישנו כבר עכשיו. 

2. התבוננות בטוב העתיד לצאת ממה שכעת נראה רע.

3. הפנמת ההבנה שכל העולם החומרי, עם הסבל שבתוכו, 

אינו אלא בבחינת אשליה. 

נבאר את מסלולי החשיבה הללו ונתבונן בהם.

 התמקדות בטוב הרב שישנו

בעת מצוקה, מומלץ לקחת דף ועט ולערוך רשימת צרכים 

אשר חשוב לאדם מאד שיהיו לו אותם, מתוך ידיעה שישנם 

בני אדם שלא זכו לכך. למשל: מקום לגור בו; מיטה לישון 

עליה; רגליים ללכת בהם; ידיים; חמש אצבעות בכל יד; שתי 

עיניים רואות; שיניים ללעיסה תקינה; וכן הלאה. ויכתוב בין 

השאר גם את הדבר שהיעדרו גורם לו כעת לעצבות. שהרי 

הוא חשוב לו מאד.

וסימון  לו  שיש  מה  ליד  חיובי  סימון  יסמן  מכן,  לאחר 

שלילי ליד מה שאין לו, ויתבונן בתוצאות. האם באמת יש 

אחוז  מתשעים  יותר  לפחות  הלא  עצוב?  להיות  סיבה  לו 

מצרכיו החשובים באמת, יש לו! וכי בשביל המעט שחסר 

והנפש?  הגוף  בכל מערכות  להינעל מעצבות  יהיה  נכון  לו 

ובפרט שברוב המקרים, המעט החסר הוא גם הפחות חשוב 

ברשימת צורכי האדם החשובים באמת.

"איזהו  במשנה:  חז"ל  דברי  את  רמז  בדרך  ביארו  וכבר 

עשיר? השמח בחלקו". עשי"ר ראשי-תיבות: עיניים, ידיים, 

עשיר  כבר  הוא  הרי  לו,  יש  אלה  את  אם  רגליים.  שיניים, 

אשר  ישנם  עשירים  כמה  בחלקו.  שמח  להיות  עליו  אשר 

ישלמו מיליונים כדי להשיב עצמם עין או לב או כבד בלתי 

תקינים? והוא שחי ויש לו אברי גוף רבים בריאים ושלמים, 

להיות  שווה  כזה  למיליארדר  וכי  לו?  יש  מיליארדים  כמה 

או  שקלים  מאות  כמה  של  חסרון  או  הפסד  בשביל  עצוב 

בשביל  או  בודדים?  אלפים  מאות  אפילו  או  אלפים  כמה 

איזה שהוא תכנון שלא יצא לפועל? או בגלל מילה שנאמרה 

כלפיו שלא כראוי?



שפע  לו  שיש  וכמה  כמה  אחת  על  ביהודי,  וכשמדובר 

רוחני רב לשמוח בו. ראשית ישמח בעצם הדבר שזכה להיות 

חלק מהעם המיוחד, אשר מי שברא את העולם עם כל בני 

ִּתְהיּו  האדם שבו ואת כל היקום האדיר, אמר עליו: "ְוַאֶּתם 

ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגוֹי ָקדוֹׁש". ועוד הכריז ואמר עליו: "ְּבִני 

ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאל!" כלומר, גדול אתה עבורי ונכבד יותר ממלכי 

ונשיאי האומות הגדולות בעולם!

גבוהה  הרוחנית  נשמתו  כי  בעובדה  יתבונן  כך  ומתוך 

ביותר, עד שעומדת היא בראש סולם כל המדרגות הרוחניות 

על  וישיש  וישמח  הנבראים.  בעולם  הקיימות  השונות, 

אנוש.  בבני  השייכת  הרוחנית  לשלימות  להגיע  שביכולתו 

וכלים מועטים  שהרי בעוד שאומות העולם קיבלו רק נפש 

עשרה  ושלש  מאות  שש  בידו  הרוחנית,  אישיותם  לבניית 

הן  נשמתו הרוחנית העצומה. הלא  ולבנות את  כלים לעצב 

מתוך  ליהודי,  ניתנו  המצוות אשר  ושלש עשרה  מאות  שש 

התאמה מליאה למבנה נשמתו. ועל ידי השתדלותו המרבית 

בהשגחה  לפניו  המזדמנים  ובאתגרים  בניסיונות  לעמוד 

אין  אשר  ונעלים,  גבוהים  נצח  לחיי  להגיע  בידו  פרטית, 

בעולם נברא אחר שיכול להגיע אליהם, מלבד היהודי!

הרב זמיר כהן
הידברות

לרגל ימי הסוכות בהם מרבים בניגונים  מה עושה הניגון לרגש של 
האדם? ולמה חשוב להתמקד בדברים חיוביים?
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אוטובוסים ישירים למערת המכפלה! קו 201 - חוה״מ ימים ד׳, ה׳ 
ירושלים בנייני האומה: 9:00 - 16:00 מחברון: 11:00 - 22:00

16.20
הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה

בלבד!
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עמרם אדר
חיים ישראל

להשכרת דוכנים צרו קשר: 052-3191902 יצחק

שלומי דקסאלישע ברינבאום

בני פרידמן
צמד ילד עקיבא

 ותיקין והלל בשמחת חג וכלי נגינה

עם הרב שמואל אליהו | לפני התיבה יעבור 
הרב אייל יעקובוביץ

חברון המקראיתחברון
מתעוררת לחיים

חוויה של 
נופים, 

היסטוריה 
ואנשים

רחובות תל חברון המקראית מתעורר לחיים עם שחקני 
רחוב, בואו לפגוש את אבות האומה, דוד המלך מתהלכים 
בסמטאות העיר המקראית. הפעלות לילדים ומשחק חפשו 

את המטמון. 
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מרכז מבקרים
 ומייצג רב חושי

חוויה של טיולבית הדסה • פתוח לאורך כל ימי החג
טיולים מודרכים ללא תשלום

להקת אוומן

5:
50

ְבֵּנֶבל ָעׂשֹור ֲאַזְמָּרה ָלְּך

ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5 ₪( מגיל 5 ומעלה. 

ם ע ג  ח ת  ח מ ש  1 3 : 0 0 •  9 . 1 0 י  ר ש ת ט  ״ י י  נ ש

ותזמורותודוד אכילביץ בליווי מנחה: יהודה רוזנפלד

גד אלבזאודי דוידי

אולם יצחק פתוח
שני שלישי י"ט כ׳ תשרי 9-10/10/17 עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה
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ערבה ופתקא טבא

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

אריאל למברג

ברק  בבני  מינים  ארבע  לממכר  בודק'ע  ליד  פעם  עברתי 
וראיתי שלט כזה: "מכירת ארבע מינים, כולל שירות ואחריות". 
הם  ייחודי:  שירות  ללקוחותיו  מעניק  הזה  המוכר  כי  התברר 
זכאים לקבל סט ערבה טרי בימי חול המועד במקום הערבות 
הרביעי  וביום  להתייבש  ממהר  צמח  היא  ערבה  שהתייבשו... 
של החג, היא כבר ערומה מעלים. אותו מוכר הציע ללקוחותיו 

שירות תחזוקה שוטף של הערבה...
ובכן, הערבה היא לא רק הצמח הממהר להתייבש בין ארבע 
בין  והכי פחות מרשים  ביניהם  זול  גם המין הכי  המינים, היא 
אינה  וגם  וההדס(  האתרוג  )כמו  ריח  נותנת  אינה  היא  כולם: 

נותנת טעם )כמו התמר שאיתו צומח הלולב(. 
ובכל זאת, עלינו לשים לב לדבר מעניין ואף חשוב מבחינת 
המבנה של חודש תשרי: ערבה היא היחידה בין ארבע המינים, 
רבה"  "הושענא  תפילת  כל  משלה.  ייחודית  למצווה  שזכתה 

סובבת סביבה.
בבית המקדש בירושלים, היו מביאים ערבה גדולה מהיישוב 
מוצא וזוקפים אותה בצידי המזבח. מדי בוקר היו מקיפים את 
היו  רבה,  וביום השביעי של החג, הושענא  המזבח פעם אחת 
מקיפים אותו שבע פעמים. בכל הקפה היו מבקשים ומתחננים: 
"אנא ה' הושיעה נא" או "אני והוא הושיעה נא". לזכר המנהג 
וביום  ההוא, אף אנו מקיפים מדי בוקר את התיבה פעם אחת 
הקפה  בכל  פעמים.  שבע  אותה  מקיפים  החג,  של  השביעי 
השביעי,  וביום  ה"הושענות"  של  הבקשות  נוסח  את  אומרים 

מקיימים את מצוות חיבוט הערבה, לזכר הערבה של המקדש.
והשאלה היא, איך זכתה הערבה הפשוטה לכבוד מלכים כזה, 

יותר מהאתרוג והלולב?
היחידות  וזאת שאלה מרתקת: אחת המצוות   – יתירה מכך 
שאינן מתבטלות לעולם, היא הערבה של הושענא רבה. היום 
מצוות  את  לבטל  שלא  כדי  בשבת,  לעולם  יחול  לא  הזה, 
מורכבים  שנה  עיבור  תרגילי  עושים  כך,  לשם  ההושענות. 
ודואגים שהיום הראשון של ראש השנה לא יחול לעולם ביום 
ראשון )"לא אד"ו ראש"(, כדי שהושענא רבה לא יחול בשבת 

וכך תבטל לה מצוות הערבה.
והגע בדעתך: ראש השנה יכול לחול בשבת - ואז נבטל את 
יומו הראשון של חג הסוכות  מצוות תקיעת השופר החשובה. 
הושענא  ורק  הלולב,  נטילת  את  נבטל  ואז  בשבת  לחול  יכול 
מצוות  את  חלילה  נבטל  שלא  כדי  בשבת  לחול  יכול  לא  רבה 

ההושענא רבה וחביטת הערבה.
הערבה,  שמעבירה  הייחודי  המסר  מה  גדולה:  והתמיהה 

שאינה יכולה להתבטל לעולם?



בכינוי  ביטוי  לידי  באה  רבה",  "הושענא  יום  של  החשיבות 
מפורסם נוסף שלו: "פתקא טבא" או "א'גוט קוויטל". מדרש 

מעניין מסתתר מאחורי הכינוי הזה:
ידיד של המלך, חטא נגדו בדבר חמור והמלך ישב לדון אותו. 
לא היה ספק כי האיש אמור להיענש בעונש קשה במיוחד, אך 
המלך אהב אותו מאוד והתקשה לגזור עליו את הדין. החליט 

ממעשיו  חוטא  אותו  ישוב  אולי  ימים,  עשרה  להמתין  המלך 
דינו  את  חתם  והמלך  זאת  עשה  לא  ההוא  אך  סליחה,  ויבקש 
גזר  למוות. אולם עדיין לא שלח אליו המלך את ה"פתק" עם 
ויבקש  האיש  יבוא  שמא  ימים,  עשרה  עוד  המתין  אלא  הדין, 
נותרה למלך ברירה ושלח אליו  סליחה, אך ההוא לא בא. לא 
אך  לביתו,  המלך  שלוחי  הגיעו  הדין.  גזר  עם  ה"קוויטל"  את 
ושמח  רוקד  ואף  באהבה  המלך  מצוות  את  מקיים  אותו  ראו 
באהבתו את המלך. נדהמו מכך וחזרו וסיפרו למלך. אמר המלך 
כי בוודאי איש אחר הוא ולא אותו חוטא שהיה והפך את דינו 

מיד לרחמים.
על דרך זה, יושב הקב"ה בראש השנה ודן את כולנו. באהבתו 
אותנו, הוא מעניק לנו עוד עשרה ימים לשוב בתשובה, ואם לא 
שבנו, הוא דן חלילה ביום הכיפורים לחומרה. ועדיין הוא אינו 
משגר אלינו את מסמכי גזר הדין, אלא מעניק עוד עשרה ימים 
לשוב בתשובה, ואז ביום העשרים ואחד לחודש, הוא מתיישב 
אלינו את הקוויטל עם ההחלטה  ומשגר   – ל"גמר הדין"  שוב 

הסופית.
ואם חלילה ההכרעה היא עדיין אינה מעולה, רואה הקב"ה 
איך אנו מקיימים את מצוותיו באהבה בהושענא רבה ויותר מכך 
הדין  את  בוודאי  ומהפך   – תורה  בשמחת  התורה  עם  רוקדים 

לטובה.
למדנו מכל זה, כי הושענא רבה הוא אינו עוד יום, אלא שלב 
החיתום וגמר הדין של ימי תשרי – וכאן הדבר המעניין הוא, 
לכבוד  ההקפות  היא  הדין,  גמר  יום  של  העיקרית  שהמצווה 
של  סודה  מה  נשאלת:  והשאלה  בקרקע.  וחיבוטה  הערבה 

הערבה?



בינינו  המבוגרים  לאחור:  שנה  שבעים  בדיוק  נשוב  הבה 
ברית  בין  הפריד  עבה  מסך  הברזל".  "מסך  ימי  את  זוכרים 
לא  המסך,  מאחורי  ואלו שנשארו  כולו  העולם  ובין  המועצות 
היו יכולים לצאת אל המערב. אלו היו ימי "אסירי ציון" הזכורים 

לרעה והמאבק לשחרורם. 
המלחמה,  תום  אחרי  במסך.  נפער  צר  וסדק  נס  קרה  ואז 
לרוסיה  שברחו  אזרחיה  את  להשיב  פולין  ממשלת  ביקשה 
במהלך המלחמה ופתחה את הגבול בין המדינות. זאת הייתה 
הזדמנות נדירה לברוח מהגהינום וקבוצת צעירים בעלי מסירות 

נפש, זייפה מסמכים פולניים כדי להוציא יהודים מרוסיה.
בר'ל  בשם  צעירים  וכלה  חתן  היו  לגבול,  המגיעים  בין 
ובר'ל  המזויפים  הניירות  את  ביד  החזיקה  חנה  גורביץ'.  וחנה 
והניירות  היה אמור לקבל אותם בגבול. חלה כנראה אי הבנה 
ובר'ל  מהשני  אחד  במהירות  הופרדו  הם  הגיעו.  לא  בר'ל  של 
נשלח לגלות במחנה עבודה. מעבר לכאב האישי על התפרקות 
מחנה,  באותו  השבת.  שמירת  בעיית  אותו  הטרידה  משפחתו, 
היו האסירים תופרים ארנקים מעור עבור בית חרושת ממשלתי 
והוא שבר את הראש איך לעבור את השבת בלי להיאלץ לתפור.
בשבת הראשונה שם, הוא אחז בידו את החוט והמחט וידיו 
של  שאלה  זאת  אחד,  מצד  במוחו:  התרוצצו  מחשבות  רעדו. 

פיקוח נפש. הם עלולים לפגוע בו ולשלוח אותו לסיביר. כאן 
היה לו גם זוג תפילין שהוברח מבחוץ ואם יזרקו אותו לצינוק או 
לסיביר, ייאלץ גם לחלל שבת וגם לא להניח תפילין. המחשבות 
כמעט הכריעו אותו, אך לפתע הוא התעשת ואמר: "מה' מצעדי 
גבר כוננו". אני לא אמור לעזור לקב"ה להוליך אותי אל המקום 

הנכון, והוא הניח מידיו את החוט והמחט.
המפקח גילה זאת והעמיד אותו למשפט מהיר בפני הנהלת 
המחנה. הוא הצהיר בפניהם באופן נחוש כי לא יעבוד בשבת, 
ואז להפתעתו אמר המנהל, כי הוא יעביר אותו לעבודה אחרת. 
במרכז המחנה, עמד מחסן עם העורות היקרים מהם תפרו את 
הארנקים. הוא ימונה לשומר של המחסן וכך לא יצטרך לחלל 

שבת. 
כל  הסביר:  והמנהל  הזה,  הנס  לו  קרה  איך  הבין  לא  בר'ל 
המחסן  מתוך  עורות  גנבו  היום,  עד  שם  שהועמדו  השומרים 
וגרמו לנו הפסד רב. אך אדם כמוך, שמוכן לאבד הכול בשביל 
זה בדיוק האיש  לו.  ייגע ברכוש שלא שייך  האמונה שלו, לא 

שאנו מחפשים...
כך  פירש  הרבי,  של  חמיו  מלובאוויטש,  הקודם  האדמו"ר 
של  טיפוסים  ארבעה  ישנם  המינים:  ארבע  של  המשמעות  את 
יהודים. יש את אלו שיש להם "טעם" במצוות, הם מבינים את 
המשמעות של כל מצווה ויכולים לתת עליה שיעור מעמיק. יש 
את אלו שהתברכו ב"ריח" במצוות. הם אמנם לא מבינים כל דבר 
לעומק, אך הם טיפוסים נלהבים בטבעם ומקיימים כל מצווה 
להם  שאין  אלו  את  ויש  הפנים.  על  והארה  והתלהבות  בחשק 
ריח – אך הם התברכו בצייתנות פשוטה.  ולא  אמנם לא טעם 
הם עושים את מה שהקב"ה ציווה, כי זה כך ולא אחרת. זה מה 
שסבא שלהם עשה, זה מה שאבא שלהם עשה וככה בדיוק הם 

מחנכים את הילדים שלהם.
ה"אתרוג" מזכיר את בעלי הטעם והריח, ה"לולב" מסמל את 
בעלי הטעם בלי הריח, ה"הדס" מסמל את בעלי הריח הנלהבים 
היהודים  את  מסמלת  ה"ערבה"  ואילו  המעמיק,  הטעם  וחסרי 
הפשוטים. אלו שמגיעים לכל תפילת מנחה בבית הכנסת, בגשם 

או בשמש הקופחת, כי ככה יהודים מתנהגים.
הפשוטה,  הצייתנות  לעולם.  בטלה  אינה  ה"ערבה"  ודווקא 
היא הערובה לקיום ארוך ימים. הבנה שכלית והרגשת הלב הם 
או  שאכלנו  הערב  בארוחת  תלויים  הם  ברוח.  חולפים  דברים 
בספר האחרון שקראנו לפני השינה... דווקא צייתנות פשוטה, 

היא עמידה מעל כל פגעי הטבע ואינה נופלת לעולם.
מעניקים  שאנו  לחינוך  ביחס  גם  וכך  לעצמנו  בנוגע  זה  כך 
לילדינו. ילד יודע להעריך מה אבא עושה כי זה נעים והגיוני, 
חיים  אין  זה  שבלי  כיון  אחרת.  אפשר  אי  כי  עושה  אבא  ומה 
יהודיים. את המצוות המבוססות על חוויות משפחתיות, עלול 
הילד לזנוח חלילה, אך את הקיום הפשוט, ההחלטי והצייתני, 

הוא לא יזנח לעולם.
וכאשר יהודי מתמסר אל הקב"ה בפשטות, הוא זוכה בוודאי 
לגאולה  עד  ובכלל,  בפרט  מבורכת  ושנה  טבא"  ל"פתקא 

השלימה במהרה בימינו.



העפיפוניאדה ה-32
סדנאות לבניית עפיפונים

שלישי | כ' תשרי | 10.10 | 19:00-10:00
התכנית המלאה באתר המוזיאון

ראשון-שלישי | י"ח-כ' תשרי | 8-10.10 
פירוט השעות באתר המוזיאון

*לא כולל פעילויות בתשלום. בנדיבות ארנסט וז'קלין וייל, ציריך

תערוכות לכל המשפחה
מועדים לשמחה - בצילומים

תערוכה האמן הסיני איי וייוויי
הון-שלטון - תצוגת מטבעות זהב רומיים

שדרת בתי כנסת עתיקים
דגם ירושלים בימי הבית השני

סיורים מיוחדים
חצר פעילה

סדנאות אמנות

קופסה לאתרוג, 
"בצלאל", ירושלים, 

1929-1908
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ופרוש עלינו סוכת שלומך

הרב בן ציון נורדמן

בגולדרס-גרין  ספר  בבית  יהודית  תערוכה  התקיימה  השבוע 
שבאנגליה. את המיצגים נתנו לבני הנוער להכין לבד. מלבד, נטלה 
קישוטים  הדרם  במלא  שם  בלטו  וציצית,  תפילין  ידיים,  לנטילת 
רבינו,  משה  של  ודיוקנאות  שרשראות  שם  היו  הסוכות.  לחג 
סוכות  שם  והיו  סכך  גבי  על  תלויים  זית  ושמן  רימונים  שם  היו 

מיניאטוריות יפהפיות.
בשנים האחרונות ישנה תופעה של 'סיורי סוכות'. תיירים מכל 
העולם באים לירושלים ומסתובבים בשכונותיה העתיקות ועוברים 

מסוכה לסוכה, לנשום את האווירה, לחוש את הקדושה.
מה באמת כל כך לוכד את העין במצוות הסוכה לעומת מצוות 
אחרות? וכי חסרות עוד מצוות? למה זה לא באים התיירים בכל 

ימות השנה, לחוש את השבת, את פסח או יום הכיפורים?
הראשונה  הסוכה  את  האחדות.  עניין  את  לנו  רומזת  הסוכה 
הקימו בני ישראל בלכתם במדבר, כשהיו "כאיש אחד ובלב אחד". 
ובכל שנה בחג הסוכות כשאנו חסים בצל הדפנות והסכך, יושבים 

יחד כל עם ישראל תחת כיפת השמים והופכים למשפחה אחת.
לא בכדי אמרו חז"ל: "ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת".


חז"ל מדגימים לנו תרחיש שיהיה לימות המשיח: לעתיד לבוא, 
יבואו אומות העולם בטענות, רק לבני ישראל נתת מצוות, אם היית 

נותן לנו תרי"ג מצוות, אף אנו היינו מקיימים אותן.
אומר להם הקב"ה: אין בעיה, רוצים מצוות? קבלו. מצווה קלה 
ומקימים  הולכים האומות  מיד  וקיימוה.  לכו  וסוכה שמה,  לי  יש 
סוכות כל אחד בראש גגו. מה עושה הקב"ה? מקדיר עליהם חמה, 

מיד כל אחד יוצא מסוכתו ומבעט ואומר אין רצוני במצוות.
להם  אמר  מצוות,  רוצים  גם  שהם  בטענה  האומות  כשבאו 
יכולים להוכיח אחדות? בבקשה, הקימו סוכת  גם  הקב"ה: אתם 
שלומים. מיד הלך כל אחד והקים סוכה בפני עצמו. לא זו כוונת 
לאורחים.  לאושפיזין,  מקום  לשכינה,  מקום  היא  סוכה  הסוכות. 

מקום להכיל את השני, את הזולת.
אבל הם לא יכלו להוכיח זאת ובעטו ויצאו החוצה. כי לגוי אין 
כל שייכות לזה, רק הערבות ההדדית מבית "כל ישראל ערבים זה 

לזה", היא סוכת השלום האמתית.


חיים'  ה'חפץ  מרן  אצל  לביקור  שהגיע  עשיר  אדם  על  מסופר 
והביע בפניו את השתוממותו מהפשטות בה חי הרב: איך אפשר 
לגור כך, בחדר שיש בו רק ריהוט מינימלי? ביקש העשיר להבין. 
בתשובה לתמיהתו, שאלו ה'חפץ חיים': היכן אתה מתגורר כעת? 
השיב העשיר שהוא מתגורר במלון. כשביקש ה'חפץ חיים' שיתאר 
לו את חדרו שבמלון, השיב העשיר: אני מתגורר בחדר שיש בו 
חפצים  ובה  קטנה  מזוודה  וברשותי  וכיסא,  שולחן  ארון,  מיטה, 
מעטים. אולם מקום זה אינו ביתי. אני מתגורר בו רק באופן זמני, 
ועל כן אין חשיבות רבה לשטחו המצומצם של החדר או לתכולתו.
חייך ה'חפץ חיים' ואמר לו: "אף מקום זה, שאני מתגורר בו, 
הקבוע  ביתי  זמני.  באופן  רק  בו  אני  מתגורר  הקבוע.  ביתי  אינו 

נמצא בעולם הבא".
מוסר השכל: האדם מטבעו מרגיש כי הוא עומד לחיות בעולם 

אלף שנה. הרגשה זו גורמת לו להשקיע מאמץ רב בצבירת רכוש, 
אדם שמרגיש  העולם.  ענייני  זמן לשאר  ובהקדשת  בתים  בבניית 
להשקיע  לו  כדאי  האם  פעמיים  חושב  זמניים,  הם  כאן  חייו  כי 
משאבים, זמן וכוחות בעבור דבר שהוא עתיד ליהנות ממנו במשך 
זמן מוגבל בלבד. הוא בונה את מה שיש בו צורך לקיומו, בוחן כל 
דבר מתוך התחשבות במיעוט הזמן שהאדם חי בעולם הזה, ועיקר 
משאבי חייו מושקעים בכיוונים הרוחניים הנכונים. ואגב, אדם זה 

מאושר יותר.
תחשבו שהיו מציעים לכם לקנות בית במחיר נמוך מהמקובל, 
אך היו חותמים אתכם חוזה כי הבית נמכר למשך 80 שנה בלבד. 
על  ומדובר  מסכימים.  לא  האנשים  רוב  מסכימים?  הייתם  האם 
שהוא  בתחושה  חי  אדם  שאמרנו,  כפי  כי  ה-40.  בגילאי  אנשים 
מפנים  היה  אדם  אם  הגבלה.  ללא  בעולם  כאן  לבלות  הולך 
את  משקיע  היה  שהוא  הרי  ארעיים,  הינם  בעולם  שהחיים  בלבו 

המשאבים במקומות הנכונים.
לצאת  ציוו  חז"ל  הנכונה.  הפרספקטיבה  את  לנו  נותנת  סוכה 

מבית הקבע ולהתגורר בדירת עראי, והתורה מבקשת דווקא בימים 
אלו של ה'ארעי', את אחת המצוות הקשות ביותר: "ושמחת בחגיך 
והיית אך שמח". ללמדך, כי דווקא הארעיות של עולם הזה גורמת 

לאושר ושמחה.


מאמרי  את  עבורי.  מיוחד  אישי  מועד  גם  הוא  הסוכות  חג 
הראשון בעיתון כתבתי לחג הסוכות לפני ארבע שנים בדיוק. אומר 
בבירור: יש משוב ומשוב חם מהקוראים וזה מה שמעניק לי את 

הכוח להתאמץ בכל שבוע מחדש להגיש את הטור.
אתה מרגיש כמה הקוראים אכפתיים כשהם מעירים לך על טעות 
כתיב או טעות בנכתב. וזו ההזדמנות לומר תודה, גם לאכסניה וגם 

לקוראים.
יחד שבטי ישראל. חג שמח.

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

כוחה של הסוכה ויופייה בעיני העמים הוא האחדות שמאפיינת אותה  וגם: הלקח שעלינו 
ללמוד מ'דירת ארעי'

אבל הם לא יכלו להוכיח זאת ובעטו ויצאו החוצה. כי לגוי אין כל שייכות לזה, רק הערבות 
ההדדית מבית "כל ישראל ערבים זה לזה", היא סוכת השלום האמתית

"

צילום: ויקיפדיה





10 י"ג בתשרי תשע"ח 3/10/17

 "פקודי ה' ישרים משמחי לב"

ייחודן של ההקפות

לעשות  ישראל  כלל  נהגו  עצרת  ובשמיני  תורה  בשמחת 
ולמנהג  ובשחרית,  בערבית   – האשכנזים  למנהג  הקפות, 
הספרדים – בערבית, בשחרית, במוסף ובמנחה, וכמו"כ גם 

במוצאי החג.
כוונות  כתב  הקדושים  בספריו  הקדוש  שהאר"י  ידוע 
נשגבות ועצומות בכל מצווה ממצוות התורה, וכן בכל מנהג 
מדאורייתא  עשה  מצוות  רק  לא  כלומר,  חכמים,  שהנהיגו 
חיבוט  של  הנביאים  מנהג  כגון  מנהגים,  גם  אלא  ומדרבנן, 
הערבה וההקפות עם הלולב יש בהם כוונות עצומת ונשגבות, 

עד שלאנשים קטנים כמונו כמעט ואין כל שייכות לעניין.
האריז"ל  רבה,  הושענא  של  ההקפות  לעניין  אחת  דוגמא 
 – א  אד"ם,  תיבות  בראשי  מרומז  שעניינן  בהרחבה  מבאר 
הפיוטים  כלומר  דיבור,   – ד'  בלולב,  שאוחז  עצמו  האדם 

]ההושענות[ הנאמרים ביום זה, מ' – מעשה, הלולב.
לעומת זאת בעניינן של ההקפות בשמחת תורה לא מצינו 

בדבריו כל התייחסות, אפילו לא רמז קל שבקלים.
דבר אחר אנו מוצאים בדברי מהרח"ו ז"ל, שכתב שמורו 
בשחרית,  בערבית,  הקפות  לעשות  נוהג  היה  ]האר"י[  ז"ל 
עושה  היה  החג  במוצאי  גם  מכן  ולאחר  ובמנחה,  במוסף 
היה  לביתו  בדרך  אם  ההקפות,  את  גומר  וכשהיה  הקפות, 
רואה בית כנסת שעדיין נערכות בו הקפות, אע"פ שהוא עצמו 
כבר גמר את ההקפות – הצטרף אליהם, כך היה נוהג לעשות 

מידי שנה בשנה.
שמשון  רבי  הגאון  כותב  קושיות  כמה  כאן  להקשות  ויש 
דוד פינקוס זצ"ל בספרו על חג הסוכות, ראשית מדוע האר"י 
הקדוש לא גילה לנו אי אלו כוונות וסודות בעניין ההקפות? 
זצ"ל, בדקתי את  פינקוס  כותב הגרש"ד  עליכם לדעת  וזאת 
הדבר ושאלתי את גדולי המקובלים שבדורנו, )הגרש"ד זצ"ל 
הסוד  תורת  ולמד  מקובל  היה  בעצמו  אך  זאת  הצניע  אמנם 
בחברותא עם הגאון חכם יעקב הלל ראש ישיבת המקובלים 
"אהבת שלום"( אשכנזים וספרדים, וכולם אמרו שלא מוכר 

בכתבי האר"י ז"ל שום רמז לכך.
קושיא נוספת, היכן מצינו שבמוצאי החג נוהגים את אותו 
המנהג  הן  תורה  בשמחת  ההקפות  עצמו?  בחג  כמו  המנהג 
היחיד שמצינו שמקיימים אותו בחג עצמו ובמוצאי החג שוב 

עושים זאת, ולא עוד, אלא בליווי תזמורת, מה פשר הדבר?
הקפות,  שבע  ישנן  רבה  בהושענא  להתבונן,  יש  עוד 
וכשגומרים אותן, וכי יעלה על הדעת להתחיל בהקפות פעם 
קיימנו את החיוב המוטל עלינו,  ודאי שלא! כבר  נוספת?! 
והנה כשמדובר בהקפות עם ספר התורה, כנראה שלא שייכת 
המציאות של "לצאת ידי חובה"! עושים שבע הקפות, ועוד 
פעם שבע הקפות, ושוב ושוב, כל פעם שבע הקפות! והדבר 

יכול להימשך עד עלות השחר!

שירה  - ביטוי להרגש שלא ניתן 
לבטאו במילים

מעט  לבארם  וננסה  ועמוקים,  נסתרים  דברים  שאלו  ודאי 
לפי ערכנו.

הנה רואים דבר נוסף בו בא לידי ביטוי ייחודן של ההקפות 
בשמחת תורה, בעת ההקפות עם הלולב אומרים "הושענות", 
את  מקיפים  תורה  שמחת  של  להקפות  כשמגיעים  ואילו 

התורה שבע הקפות והכל מתוך שירה וזמרה.
מה עניינן של השירה והזמרה?

ישנם אופנים שונים לבטא  יש לומר כך,  בפשטות העניין 
כשבאים  עולם,  בורא  לפני  בקשה  ושל  הודאה  של  רגשות 
לבקש בקשה כלשהי אומרים "הושע- נא",  כשבאים להודות 
– "הללויה" ]זהו עיקר ה"הלל"[, וכן כל כיוצא בזה, כאשר 
אדם אינו יכול לבטא במילים את ההרגשות העמוקות שהוא 
מרגיש בתוך לבו, או שמשום שאינו יודע לעשות זאת מפני 
על  עולה  שלבו  שמשום  או  עבורו,  מדי  עמוקים  שהדברים 
גדותיו עד שאי אפשר לבטא זאת במילים – או אז הוא פורץ 

בשירה.
גם  יש  והנקודות  האותיות  מלבד  עצמה  לתורה  כידוע, 
"טעמים", ה"טעמים" הם הניגון, שם טמונים הסודות שלא 
דרך  ורק  אך  לבטאם  אפשרות  וישנה  בפה,  לאומרם  ניתן 
הרגשת  עומק  את  מבטא  הניגון  וזמרה,  שירה  שהוא  הניגון 

הלב – דבר שמילים אינו מסוגלות לבטא.
כנראה שכשמגיעים ליטול לולב – כשיהודי לוקח את לבו, 
המינים  ]שארבעת  שלו  השדרה  כל  ואת  שפתיו  עיניו,  את 
מונחים  שעליה  הבימה  את  ומקיף  כידוע[,  כנגדם,  שקולים 
לא  כלי  עד ששום  מופלא  כה  אושר  חש  הוא  התורה,  ספרי 
מסוגל להכיל את האושר הזה, ואעפי"כ ישנה מציאות שהוא 

אומר "הושענא, הושענא".
באפשרותו  אין  תורה,   – ספר  את  מחזיק  ברגע שהוא  אך 
פעם  אותי  שאל  יהודי  ולשיר,  מלרקוד  חוץ  דבר  לעשות 
מדוע כולם קופצים ב"משה אמת ותורתו אמת"? עניתי לו, 
"כנראה שמשהו בוער להם מבפנים...גם אתה – כך אמרתי 
לו – ]תשובה והסתכלות כל כך אופייניים להגרש"ד פינקוס 
זצ"ל[ כך אמרתי לו – אם היית שותה כוס של גחלים, היית 
התורה  ועכשיו  השנה,  על  תורה  למדו  אלו  יהודים  קופץ! 
בוערת להם מבפנים ולכן הם קופצים"!... ברגעים אלו אין 
לנו אפשרות לבטא במילים את מה שאנו מרגישים, ולא נותר 

לנו אלא לשיר.
אינני יודע, אך יתכן לומר שאם האר"י הקדוש היה מתיישב 
לכתוב את הכוונות על ההקפות של שמחת תורה, הקולמוס 
לכתוב  בעולם  אפשרות  שום  מהידיים...אין  לו  נופל  היה 
ולבאר את המתרחש בשמחת תורה! אין שום אפשרות לבטא 
במילים מה נעשה בעולם בשעה שהיהודים רוקדים ועושים 

הקפות לכבוד שמחת תורה.
ולא  לולב  לא  שופר,  לנו  אין  כבר  החגים,  נגמרו  והנה 
סוכה, אבל "שמחת תורה" – השמחה בתורה הקדושה אינה 
מוגבלת לחג מסוים, כשמדובר בתורה, אין מושג של "לצאת 

לגבי  אבל  כזה,  מושג  יש  לולב  או  סוכה  לגבי  חובה",  ידי 
התורה – לא! את התורה מקיפים ועמה שרים ללא הפסקה!

ולכן מקיפים את הספר תורה בשמחת תורה בכל תפילה, 
שזה לא מוגבל לזמן מסוים אלא דביקות ללא הפסקה!

לימוד תורה מזכה ב"סוכריות"
 מן השמים

לב  שמתי  סוכריות,  לזרוק   – אצלנו  נוסף  מנהג  ישנו 
שזורקים סוכריות רק כשמדובר בעליה לתורה – בר מצוה, 

חתן, הכנסת ספר תורה, וכמו כן בשמחת תורה.
את  לו  כותבים  ב',   – א'  ללמוד  מתחיל  יהודי  ילד  כאשר 
האותיות בדבש, וכשהוא  מלקק את האותיות הללו – זורקים 
עליו מלמעלה סוכריות, וכביכול אומרים לו, "יודע אתה מי 
ישירות מן  זרק עליך סוכריות? ה' יתברך! הסוכריות באות 
מו  מתנות  תקבל  תורה,  תלמד  את  ברור,  המסר  השמים"! 

השמים!
כך גם בנער בר-מצוה שעולה לתורה וזורקים עליו סוכריות, 
המסר הטמון בזריקת הסוכריות הוא, "תמיד בשעה שתקרא 
בתורה – תקבל סוכריות מן השמים"! ואמנם הוא כבר יודע 
שאמו היא זו שזורקת את הסוכריות מעזרת הנשים, אבל גם 
את המסר הוא יודע ומפנים, סוכריות מגיעות תמיד מלמעלה 

מן השמים!
מדוע דווקא סוכריות"? בראש השנה בקשנו, "שתתחדש 
עלינו שנה טובה ומתוקה", דבר ברור הוא לנו כי השנה תהיה 
"טובה" שהרי כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד" )ברכות ס 
ע"ב(, אך לא תמיד היא גם "מתוקה", לפעמים הקב"ה צריך 

לתת קצת "מכות", לכן אנו מבקשים "שנה טובה ומתוקה".
התורה  סוכריות,  לזריקת  הקדושה  התורה  בין  הקשר  זהו 
לזכות  ניתן  התורה  עם  ריקוד  ע"י  הגבולות,  כל  את  פורצת 
בע"ה ל"סוכריות" נפלאות משמים – לשנה מתוקה באמת! 

ובין  בין קודש לחול  ישנו מצב של "המבדיל  בכל השנה 
אחרי  גם  חול,  ואין  קודש  אין  תורה  בשמחת  לחושך",  אור 
אמירת "המבדיל בין קודש לחול", ניתן להמשיך את השמחה, 
להמשיך לרקוד ולשיר עם התורה! כאן מתבטלים המושגים 
"קודש וחול", כל מי שלומד תורה וכל מי שרוקד התורה הוא 

קודש, הוא אור, הוא שבת, לתורה אין גבולות!
כביכול  התורה,  ספר  עם  שלנו  והשמחה  הריקוד  ע"י 
"קרענו" שערי שמים והושפעו עלינו "סוכריות" של אהבה, 
אנו  ומבקשים  ויראת שמים,  ורעות של תורה  אחווה, שלום 
פרנסה רחבה,  נוספות של  "סוכריות"  לנו  מרבש"ע שישלח 
כן  וכמו  והנפש,  הגוף  בריאות  מתוך  תורה  ללמוד  אפשרות 
הקדוש  בזוהר  שכתוב  וכמו  העניינים,  בכל  והצלחה  ברכה 

שכל השערים נפתחים בשמיני עצרת.
יעזרנו השי"ת שכולנו ביחד נשמח בשמחת התורה.

בברכת והיית אך שמח

צוריאל 

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל
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שנה חדשה,  
פוליטיקה ישנה

טובה  בשעה  החלה  תשע״ח  שנת  חדשה  שנה 
בסיכומים  עוסקים  הפרשנים  ומוצלחת. 
הממשלה  ראש  המתחדשת.  לשנה  ובתחזיות 
כניסת  לפני  ספורות  שעות  בבן-גוריון  נחת 
החג, מעוד ביקור היסטורי, הפעם דרום אמריקה 
על המפה ולקינוח ניו-יורק והופעה מלוטשת נוספת על בימת 
הזדמנות  מפספס  לא  נתניהו  שבנימין  רושם  עושה  האו״ם. 
לצאת מארצנו הקטנטונת. בחוץ ומרחוק הבעיות האקוטיות 
המאיימים  ההרים  פחות.  מאיימות  יותר,  קטנות  ״נראות״ 

מרחוק נמוכים יותר.   
החגים הבאים עלינו לטובה ופגרת הכנסת שתשוב להתכנס 
זמן  פסק  הממשלה  לראש  נותנים  חשוון,  חודש  במהלך  רק 
האופוזיציה.  ואיומי  הקואליציה  מתככי  לנשימה,  ואוויר 
לכאורה, שותפיו הקואליציוניים לא מרוצים בלשון המעטה!

המפלגות החרדיות המומות! פגועות! כואבות! כועסות! 
צדדיות,  חד  בג״ץ  מפסיקות  נכון(  הכול  משנה,  לא  )הסדר 
החדש,  הגיוס״  ״חוק  ביטול  ובראשם  דתיים  נושאים  בשלל 
הקואליציונית  העשייה  של  ההישגים  ופסגת  הכותרת  גולת 

החרדית בקדנציה הנוכחית.
פרישתו של מ״מ הנשיאה כבוד השופט אליקים רובינשטיין, 
כואבות  בצרימות  לוותה  זקן,  עטור  ולעיתים  כיפה  חובש 
ים- התייבשות  הנעלם, בקצב  לסטטוס-קוו  וכרסום מתמשך 

המלח. בפסיקותיו האחרונות שהתפרסמו רק לאחר הפרישה, 
מתריסות  כואבות,  פרידה  מתנות  אחריו  משאיר  רובינשטיין 
הגיוס  חוק  פסילת  המיוצגת.  לציבוריות החרדית  ומכעיסות, 
על  הראשית  הרבנות  מונופול  ביטול  רב,  בעמל  שנחקק 
ב״אי  המלחמה,  של  החנית  חוד  הינם  הכשרות,  על  הפיקוח 
יהודי  הפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה״ ושמירה על אופי 

בפרהסיה הציבורית.
אזרחות  לשלול  אפשר  שאי  הלמדני,  הפסיקה  חידוש 
מתושבי מזרח ירושלים גם באם הינם מזדהים בעליל ונושאים 
״החמאס״,  ישראל  להשמדת  הקורא  בארגון  בכיר  תפקיד 
מלמד שהבג״ץ בנשיאות הנשיאה הנוכחית ומ״מ רובינשטיין 
הקצינו את מדיניות ״הכל שפיט והכל בגיץ״ לשיאים חדשים. 
שיא שגם הנשיא לשעבר אהרון ברק, אבי השיטה ומחוללה 

ויורשיו לאורך השנים, לא העזו לחצות או לנתץ.
על העילוי המשפטי אמרו: ייחודו וגאונותו של אהרון ברק, 
״שהוא יודע לסמן את העיגול לאחר ניווט החץ למטרה״, על 
החלטותיו  את  ולנמק  ואידיאולוגיים,  ביטחוניים  צרכים  פי 
בשלל נימוקים משפטיים מאלפים. בכך הוא דאג לשמר את 
האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ולהלבישם כסות 
וגלימה משפטית הולמת, הזוכה להוקרה והכרה בינלאומיים. 
ברק צמצם אך שימר את הסטטוס-קוו ההיסטורי בענייני דת, 
שאפשר המשך חיים יהודים בישראל. יורשיו יורים חיצים על 
פי משנתו האידאית, נבצר מהם לסמן את העיגול לפי הצרכים 
הביטחוניים ו-או שמירת ערכי המדינה היהודית, על פי רוח 

מגילת העצמאות, מגילת היסוד.     
בריקדות.  על  לעלות  אמורות  היו  החרדיות  המפלגות 
זו  מוקדמות.  לבחירות  והליכה  הממשלה  בפירוק  לאיים 

פגיעה בבסיס פעילותם לאורך השנים ועצם הצדקת קיומם, 
ציפור הנפש של בוחריהם ושולחיהם. שלוחי דרבנן ״כשלו״ 
הקודמות  הקדנציות  ולקח  העבר  ניסיון  הבעיה,  בשליחותם. 
מלמד, שבחוץ קר, אפל, יבש, לחלוטין ״לא משתלם״! דרך 
מסלול  אין  כי  מחדש,  מסלול  לחשב  אפשר  אי  מוצא.  ללא 

חליפי. זו הקואליציה הכי טובה בכל מצב נתון.        
החרדים.  שותפיו  את  להחליף  ישמח  לא  נתניהו  בנימין 
הם שותפים לוואליים, שקטים מדינית, מתעסקים בעסקיהם 
וכמעט לא מחווים דעה בענייני המדינה שממלאים את סדר 
הם ממעטים  האישים  בנושאיו  גם  ראש הממשלה.  יומו של 
להתבטא ולהתייחס. שותפים הכי נוחים שיש! אבל בהחלט 
ברי תחליף, בפרט באם ה״מוקשים״ בענייני דת ומדינה יפונו 

ויסוכלו בעזרת הבג״ץ.    
בסקרים,  גבאי  אבי  בראשות  המחנה-הציוני  התחזקות 
ע״ח מפלגת יש-עתיד של יאיר לפיד שהיוותה עד לאחרונה 
להכניס  יכולה  נתניהו,  בראשות  לליכוד  החליפית  האופציה 
את לפיד לקואליציית נתניהו כבר בקדנציה הנוכחית, בפרט 
על רקע של פרישת החרדים, ואי פגיעה בבג״ץ על ידי חקיקת 

פסקת ההגבלה כדרישת החרדים. 
יאיר לפיד יבלע צפרדע וייכנס לקואליציית נתניהו, רק בכדי 
עקרה,  אופוזיציה  של  שנתיים  בעוד  גבאי  את  ולייבש  לגמד 
ושבירת המומנטום של ״התחדשות״ ושינוי אותם מנסה גבאי 
החדש להוביל. הזמן, ומלחמות הח"כים המאוימים במחנה-

לפיד  יאיר  את  ויחזירו  ״ההתחדשות״  את  ״יעמעמו״  הציוני 
ומפלגתו למרכז הבמה הפוליטית, כמפלגת שלטון חליפית. 

תקווה לא מופרכת בעליל. 
שר האוצר משה כחלון בראשות עשרת הח"כים של מפלגת 
״כולנו״, מחזיק את המפתח לשרידות הקואליציה הנוכחית. 
ההגבלה״  ״פסקת  חוק  בחקיקת  חזיתית  להילחם  יבחר  באם 
אותו  שוויון,  שובר  חוק  חוקים,  לבטל  הבג״ץ  כוח  להגבלת 

מובילה שרת המשפטים שקד, הקואליציה הנוכחית תיפול.
בהישארות  לרצות  בעולם  הסיבות  כל  את  יש  לכחלון 
מאמין  כחלון   .2019 נובמבר  הקדנציה,  תום  עד  הקואליציה 
שעד אז ״אולי״ יבשילו המהלכים אותם הוא מוביל לפתרון 
לא  העבר  ניסיון  ספקנים!  מומחים  הדיור.  בשוק  המשבר 
מבשר על בשורות! אך כחלון מאמין! איש באמונתו יחיה או 
ימות! מאידך, כחלון מעוניין להצטייר כ״מגן שלטון החוק 
מפלגת  ואת  אותו  שיישא  החמור  יהיה  זה  ואולי  והבג״ץ״ 
להתגשמות  הציפיה  בצירוף  מוקדמות!  בבחירות  ״כולנו״ 
האם  בערפל.  הלוט  בעתיד  שם  אי  הדיור,  במשבר  הפתרון 
שיכול  ״חלום״  עבור  בטוחות,  שנתיים  על  יוותר  ״כחלון״ 

להתברר כחלום בלהות וקץ פוליטי? רק הוא יודע. 
המרכז הפוליטי, והאלקטורט הטבעי שלו הפונה למגזרים 
מאד מסוימים התחומים במאגר קולות מוגבל ושמרני, מלא 
המחנה  הבג״ץ.  ורוממות  החוק״  ״שלטון  של  בשחקנים 
של  הסיכוי  עוד.  יהיו  ואולי  יעלון,  בוגי  יש-עתיד,  הציוני, 

כחלון לנגוס במאגר קולות צפויים אלו, קטן! 
ימין-מרכז  למצביעי  בשורה  הביא  המזרחי,  כחלון  משה 
שחיפשו תחליף והבטחה לשיפור איכות חייהם, שינוי כלכלי, 

עם רקע ימין מסורתי, ללא העברת השלטון לשמאל. בזהירות 
לעצמו  נטל  שבג״ץ  הסמכויות  כרסום  נושא  מתבקשת! 
בחופשיות יתר, לא בראש מעייניהם של מצביעי כחלון בעבר, 

עפ״י פילוח דפוסי ומקומות ההצבעה ל״כולנו״.  
הקואליציה.  את  שיזעזעו  האחרונים  יהיו  הבית-היהודי 
ימין  ממשלת  וטוב.  נוח  חמים,  שקד,  ואיילת  בנט  לנפתלי 
בוושינגטון  טראמפ  ממשל  מרכזי,  ציר  הם  שבה  בישראל 
בימים  בא  יו״ר  עם  פלשתינאית חלשה  רשות  ומחבק.  אוהד 
איבדה  שכבר  לאחר  בעולם,  הלגיטימיות  את  שמאבד 
עזה.  ברצועת  קורסת  חמאס  ממשלת  תושביו.  בקרב  ממזמן 
לגיטימיות ציבורית חובקת עולם לממשלת נתניהו, המלחמה 
המשוער,  מעל  מצליחה  ישראל  להחרמת  הקורא   BDSב
בגיבוי אמריקאי ותמיכה אירופאית לא מסויגת. העולם עסוק 
ישראל  קטלוניה,  כורדיסטאן,  בצפון-קוריאה,  במשברים 
ומדיניותה בשטחים לא ממלאים את מהדורות החדשות. ימים 

טובים לישראל.  
ספק,  אין  בכיסאו.  להתרווח  יכול  נתניהו  בנימין  לכאורה 
החוץ  יחסי  בישראל,  הבינלאומית  ההכרה  של  הדרך  פריצת 
בעבר.  פה  היו  שלא  והישגים  להכרה  זוכים  הישראלים 
מבקריו הגדולים ביותר נאלצים ככפוי-שד להצדיע ולהתייחס 
של  החוץ  מדיניות  ושגשוג  בפיתוח  העצומים,  להישגיו 
שבאו״ם  אוהד,  ממשל  קיים  שבוושינגטון  העובדה  ישראל. 
מכהנת ניקי היילי כשגרירת ארה״ב, שכאילו נלקחה ישירות 
לא  אך  לנתניהו,  עוזרים  בכנסת!  הליכוד  סיעת  מספסלי 

מגמדים את גודל הישגיו.     
״הכול בערבון מוגבל״ ואולי מוגדל, עד וכאשר... המפתח 
על  החלטה  מנדלבליט.  אביחי  היועמ״ש  של  בידיו  האמיתי 
רוה״מ,  יותר מחקירות  או  הגשת כתבי אישום בפרשה אחת 
בעליל.  שליט  לא  לסחרור,  הפוליטית  המערכת  את  תכניס 
לדין  מחשש  ״ייעלמו״  נוכחיים  ותועלת  כדאיות  חישובי 
במשקפיים  וייבחן  ישתנה  הכול  המצביעים.  ומשפט  הבוחר 

שונות ואחרות. 
עיר,  בחוצות  וצעדות  מצעדים  בכיכרות,  מחאה  תנועת 
פוליטי.  מפץ  להביא  יכולים  נמאסתם״  ״מושחתים  בסגנון 
לא  וההיגיון  הדעת  שהיום  שותפויות,  בריתות,  צירופים, 
מחנה  גרעין  את  תאחד  נתניהו!  לא  רק  הסיסמא  מאפשרים. 
לאישים  סולם!  לספק  יכולה  בהחלט  אך  הקשה,  הימין 
דן  אשכנזי,  לשעבר  הרמטכ״ל  יעלון,  בוגי  כגון  פוליטיים 
חדש!  פוליטי  לאיחוד  להצטרף  ברק  אהוד  וכמובן  מרידור, 
ולא במקום הראשון או הבכיר, בכדי להפיל את נתניהו. אבי 
יש  בראשות  לפיד  יאיר  ו-או  הציוני  המחנה  בראשות  גבאי 
נשכרים  להיות  יכולים  מוכנה,  פלטפורמה  להם  שיש  עתיד, 

מכך ואולי אפילו לחבור יחד. נפלאות דרכי הפוליטיקה. 
אמיתי.  תוכן  מעט  אגו,  המון  ישנות.  בעיות  חדשה,  שנה 
טובת המדינה ורווחת האזרח מוקרבים על מזבח האינטרסים 
הראשי  התפקיד  את  משחקים  והמעמד  הכבוד  האישים. 
והחשוב. כך היה וכך יהיה. לב מלכים ושרים ביד ה׳. ״ארץ 
אשר עיני ה׳ אלוקיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה״. זו 

התקווה והאמונה.  

עו"ד יצחק שינפלד

כחלון,  בחסדי  תלויה  ולהיות  לקרטע  תמשיך  נתניהו  קואליציית  השנה  גם 
בפסיקות בג"ץ ובהחלטות היועהמ"ש  ועדיין, לחרדים אין ממשלה טובה יותר
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שנה של שבירת קונספציות

בלי עין הרע, שנה פתלתלה הייתה פה, מה 
שחשבנו שיהיה לא בהכרח היה, ומה שנחשב 
מכך.  ורחוק  מדויק  ממש  כלא  התגלה  לאמת 
למדי.  יפה  ואחריתה  הכול,  בסך  מעניינת  שנה 
היה  מה  להבין  אלא  לנו  אין  להבא,  חכמים  להיות  כדי 
בעתיד.  למנוע  יהיה  ואפשר  נעשו,  טעויות  אילו  בעבר. 
ואם לסכם את השנה החולפת, במשפט, אזי אפשר לומר 
שזו הייתה שנה של שבירת קונספציות, מרחוק ומקרוב. 

הנשיא דונאלד טראמפ
המשמעותית  הקונספציה  שבירת  עם  ונתחיל 
דונאלד  לים,  מעבר  דווקא  שהייתה  ביותר  והמפתיעה 
כל  וכנגד  הסקרים  כל  כנגד  לנשיא,  נבחר  טראמפ 
כולם  נגדו,  עבדו  כולם  התקשורת.  וכלי  העיתונאים 
"אנשי  סוקרים,  אקדמאים,  כתבלבים,  נגדו,  התגייסו 
כולם  רעש,  קצת  שמייצר  מי  וכל  פובלציסטים  רוח", 
סיכוי,  לו  אין  כמה  מסוכן,  טראמפ  כמה  וכתבו  ליהגו 
ולמה חייבים לבחור בממשיכת מורשת אובאמה הילארי 

קלינטון. 
המונים  מנאום  חיל,  אל  מחיל  הלך  טראמפ  אבל 
המתחרים  כל  את  הדיח  למשנהו,  אחד  באצטדיון 
בפריימריז במפלגה הרפובליקנית, ועד השלב הסופי בו 
הבוחר האמריקני אמר דברו, השליך את כל דברי הלהג 
ה"נאורים" הצידה, ונתן את קולו לטראמפ. כנגד כל מסע 
האמריקני  האמריקנים,  הפרוגרסיביים  של  התעמולה 
הפוך.  בדיוק  ופעל  אמת,  בדבריהם  שאין  הרגיש  הקטן 

ההלם והתדהמה שאחזו ב"נאורים" קשה היה לתיאור. 
במשך שמונה שנות כהונתו של אובאמה, הטיפו כלי 
המדיניות  וזו  הנכון  האיש  שזה  וה"נאורים"  התקשורת 
כלפי  אובאמה  של  האנטישמית  הגישה  המושלמת. 
ישראל, הוצגה כ"קידום תהליך השלום". כל מי שהתנגד 
לתפיסת העולם של אובאמה הוצג כ"חשוך". התקשורת 
ה"נאורות".  עם  מי שלא מסכים  לכל  דמוניזציה  עשתה 
אבל טראמפ ניצח, והאנטישמים הורחקו מהבית הלבן. 

רלוונטית  זו  התרחשות  אך  לים,  מעבר  זה  אמנם 
ואקטואלית מאד לענייננו כאן. ראשית, בכך שאובאמה 
וממשיכת דרכו הודחו מעמדת השפעה, יש לכך משמעות 
שהפעיל  המדיני  הלחץ  ישראל.  למדינת  מבורכת 
ישראל,  את  אוהד  טראמפ  הנשיא  עוד.  איננו  אובאמה, 
ראיה  מתוך  בא  זה  שלום  הסכמי  לקדם  מנסה  וכשהוא 
זה כבר שיפור  ועל מדינת היהודים.  יהודים  חיובית על 
דרמטי מבחינתנו, אך הלקח שלימדונו הבחירות שם יפה 

גם כאן. 
גם אצלנו קיימת התופעה של מיעוט קולני, אשר עושה 
רושם דומיננטי. חשיפה לכלי התקשורת הכלליים אצלנו 
רעה, החרדים שולטים,  כי הממשלה  נותנת את הרושם 
וללכת  הכנסת  את  לפזר  צריך  ובכלל  מושחת,  ביבי 
את  לתפוס  מנסים  אשר  והצעקנות  הקולניות  לבחירות. 
מרכז הבמה, למעשה מנסים לעשות גם פה את מה שעשו 

לטראמפ. 
טראמפ שבר קונספציה, לא כל רעיון שנצעק בקולניות 
הוא אכן רעיון טוב, מועמד פוליטי שיש מאחוריו הרבה 
בהכרח  לא  גם  הוא  טוב,  מועמד  בהכרח  איננו  צעקנים 
ייבחר, פשוט אלה שחושבים אחרת אינם תמיד צעקנים 
באותה המידה. הקונספציה הזאת, שהתקשורת צודקת, 
או לפחות משקפת איזושהי אמת, נשברה בצורה קולנית 

במיוחד. 

מדינת ישראל בפריחה מדינית – 
למרות שאין שלום

עוד קונספציה ארוכת שנים נשברה השנה – ובכן, לא 
צריך שום הסכם שלום עם הערבים כדי להצליח בזירה 
המדינית. מעמדה המדיני של ישראל היום נמצא בשיא 
מספר  החוץ,  סחר  היקף  פעם.  אי  כמותו  היה  לא  אשר 
המדינות עמן יש יחסים, איכות היחסים, בכל הפרמטרים 

אנו רואים שבירת שיא. 
בשנה האחרונה לבדה שר החוץ )וגם ראש הממשלה( 
נתניהו קיים מספר ביקורים היסטוריים במדינות בהן לא 
ביקר מעולם ראש ממשלה ישראלי. נתניהו התקבל בכבוד 
ארגנטינה,  ברזיל,  רוסיה,  סין,  מלכים בהודו, במקסיקו, 
ועוד מדינות רבות. גם עם מדינות ערב הקרובות היחסים 
וצבאי,  מדיני  פעולה  שיתוף  של  גבוהה  ברמה  נמצאים 
למרות  קורה  זה  וכל  כלכלה.  ובקשרי  במסחר  גם  וכך 

שאין הסכם שלום עם הפלשתינאים. 
הישראלית  התקשורת  קבעה  רבות,  שנים  במשך  הרי 
כי "חייבים הסכם שלום כדי למנוע בידוד" וגם "חייבים 
הסכם כדי לקדם את המעמד המדיני של ישראל". והנה, 
לא בידוד ולא נעליים, מדינת ישראל נמצאת בשיא כלכלי 

ושיא מדיני, ובלי שיש הסכם שלום. 
קונספציית הסכם השלום קרסה. הוכח שהסכם שלום 
המדיניים של  היחסים  אך  נחמד,  דבר  להיות  יכול  אולי 
לא  מדינות   – פשוטה  הסיבה  בו.  תלויים  אינם  ישראל 
שוקלות את יחסיהן לפי עקרונות שמימיים או עקרונות 
מוסריים, מדינות שוקלות אינטרסים. אם מדינת ישראל 
יש  אזי  ודיפלומטי,  צבאי  כלכלי,  כוח  לה  ויש  חזקה 
מסחר  יחסי  אתה  לקיים  אחרות  למדינות  ברור  אינטרס 
ויחסים מדיניים. תמיד טוב להיות בצד של החזק. לעומת 
אזי  צבאית,  וחלשה  כלכלית  חלשה  ישראל  אם  זאת, 
משותפות  להפיק  השונות  המדינות  יכולות  תועלת  איזו 
אתה? שלום עם הפלשתינים? זה אולי אינטרס של כמה 

שמאלנים, זה לא אינטרס של מדינות. 
כלכלת  את  פיתח  והוא  להבין,  נתניהו  השכיל  זה  את 
ישראל  את  והפך  הגז,  מתווה  את  קידם  הוא  ישראל, 
יכולות  את  שיפר  גם  הוא  משמעותית.  גז  ליצואנית 
בטרור.  המלחמה  יכולת  את  וחיזק  צה"ל,  של  הלחימה 
חפצות  מדינות  ולכן  העולם,  את  שמעניין  מה  וזה 
בקרבתה של מדינת ישראל. קונספציית השלום השקרית 

קרסה. וזה מאד לא נח לשמאל. 

נתניהו מתחזק מחקירה לחקירה
השמאל בא להילחם בנתניהו, ונמצא מחזק אותו. כאשר 
קונספציה  זו  גם  )כן,  האחרונות  בבחירות  נתניהו  ניצח 
של  זו  את  הקדימה  והיא  ונשברה,  בנתה  שהתקשורת 
והחרדים,  הימין  נתניהו,  שאת  השמאל  הבין  טראמפ(, 
אי אפשר לנצח בבחירות. אז אם לא בדמוקרטיה, מנסים 
ניסו להפיל את נתניהו בחקירות,  אמצעים אחרים. וכך, 
ורשימת החשדות יכולה למלא חוברת בדיחות הרשל'ה 

שלימה. 
פרשת הגלידות, פרשת רהיטי הגן, פרשת הבקבוקים, 
החלב,  שקיות  פרשת  כיפור,  ביום  החשמלאי  פרשת 
כמה  עוד  פה  שוכח  )ואני   ,3000  ,2000  ,1000 פרשת 
וכמה, מרוב פרשות אי אפשר לזכור( מלא כל התקשורת 
– פרשות נתניהו. מידי מוצאי שבת, הפגנה מול ביתו של 
נתניהו,  את  להדיח  בדרישה  לממשלה,  המשפטי  היועץ 

או לפחות לקדם כתב אישום נגדו. אם לא בקלפי, אז אולי 
בחקירה. והנה, הפלא ופלא הסקרים מראים כי נתניהו רק 

מתחזק. קרה פה משהו שהשמאל לא תכנן. 
עד היום, נתניהו לא הורשע באף פרשייה. ומזה באה 
המסקנה הפשוטה – זו רדיפה. ואלוקים יבקש את הנרדף. 
תחושת הצדק הטבעי של הבוחר הישראלי אומרת כי אם 
בדווקא.  אותו  לחזק  צריך  אזי  לחינם,  מישהו  רודפים 
לו,  חסר  לא  כסף  הרי  מושחת,  לא  שנתניהו  ובמיוחד 
והוא לא ממש צריך למחזר בקבוקים כדי להרוויח עוד 
אלפיים ₪, אז כל הטענות כל "שחיתות" אינן אלא לעג 
הבוחרים,  על  האיש  את  להמאיס  ניסיון  לאינטליגנציה. 

וכשמישהו פועל בזדון, אזי הבוחרים עושים "דווקא". 
קונספציית ה"שחיתות" קרסה. 

מאבקי השבת – שבר אידאולוגי
שבירת  מהווים  האחרונה,  השנה  של  השבת  מאבקי 
קונספציה חרדית וותיקה מאד, וכאן אנו צריכים להיזהר 
מאד. בשנה האחרונה, עלו בקול רעש גדול מאבקי שבת 

שלא היו בעבר. ומדובר בשינוי שנעשה שלא מדעת. 
אחד  עקרון  על  החרדים  נלחמו  רבות,  שנים  במשך 
במילים  או  רצוננו.  כפי  לחיות  לנו  תנו   – ופשוט  ברור 
אחרות – אל תכפו עלינו את תפיסת העולם החילונית של 
הוקמו  כך  החרדי,  העצמאי  החינוך  הוקם  וכך  המדינה. 
השכונות החרדיות השונות, וגם הערים החרדיות. הכול 
תפיסת  של  קיום  ולאפשר  הציבור,  מכלל  להיבדל  כדי 
באים  האחרונה  השנה  של  השבת  מאבקי  חרדית.  עולם 

מתוך תפיסה אחרת לגמרי.  
בעבודות  מדובר  בשבת,  הרכבת  עבודות  למשל 
אדם  של  רגלו  כף  בו  מקום  אביב,  תל  במרכז  שנעשות 
החרדית,  התקשורת  זאת,  ועם  בשבת.  תדרוך  לא  חרדי 
ובעקבותיה גם חברי הכנסת החרדים, חוללו רעש גדול 
שנים  זה  התקיימו  דוגמתן  עבודות  אלו.  עבודות  כנגד 
רבות, במסגרת הסטטוס קוו. זה כבר לא מאבק על "תנו 
לנו לחיות", אלא זה כבר מאבק על המרחב החילוני. זהו 
שבירת הקונספט החרדי המוכר, וכאן אנו צריכים להיות 

זהירים מאד. 
לנו  "תנו  של  העיקרון  מאחורי  מתבצרים  אנו  כאשר 
לחיות כפי רצוננו", ממילא הצד השני של המטבע הוא 
לגיטימי  אם  כי  רצונם.  כפי  לחיות  לאחרים  לתת  גם 
האחרים  גם  אזי  אחרים,  על  ערכינו  את  נכפה  שאנחנו 
יכולים לכפות את ערכיהם עלינו. לכן, שבירת הקונספט 
מסוכנת  האחרונים,  השבת  במאבקי  ביטוי  לידי  שבאה 
מאד לקיום החרדי. כי אם היום אנו קובעים להם דברים, 

מחר הם יקבעו לנו. 
צריך לזכור, אנשי שמאל מנסים לשבור את קואליציית 
ימין-חרדים, באמצעות התססה של מאבקים שונים. הם 
לפרק  עילות  ולספק  בקואליציה,  טריז  לתקוע  מחפשים 
אותה. לא מעניין אותם לא השבת ולא נעליים, הם פשוט 
צריכים  אנו  ובכך,  לממשלה.  מחוץ  החרדים  את  רוצים 
טעם  אין  החרדית.  העולם  תפיסת  את  מלשבור  להיזהר 

ליפול בבור אותו מנסים לכרות לחרדים.  
לקונספציות  מלהיתפס  להיזהר  צריכים  אנו  בכלל, 
קונספציות  לשבור  לנו  אסור  שני  ומצד  בהן,  ולהאמין 
צעד,  כל  מחושב,  להיות  צריך  צעד  כל  מדעת.  שלא 
על  וההשלכות  המשמעויות  את  בחשבון  לקחת  צריך 
הצעד הבא. וכדי ללמוד לעתיד, חשוב להבין איך דברים 

התרחשו בעבר. זהירים תמיד צריך להיות. 

דוד רוזנטל

זו הייתה שנה של שבירת קונספציות ויפה כוחה גם ללמדנו על השנה העתידה, לא תמיד מה 
שהתקשורת אומרת גם יקרה ומי שנרדף – עשוי דווקא לשגשג

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה



”יוצרים אחדות
 בונים תקווה“

העשור
הבא;
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 'מעמיד' או צער אלמנה
מחוזק.  אני  יצאתי  אותו,  אחזק  שאני  במקום 
אמונה  מלאי  סיפורים  סיפר  הוא  הפסקה  ללא 
היה  לא  הזולת.  בכבוד  זהירות  ועל  וביטחון 
אחד שהרופאים  הוא  מולי  נראה שהאדם ששוכב 

הותירו לו עוד שלשה חודשים לחיות.
הוא לחש לתוך אוזני "ר' מרדכי, תכתוב את מה שאני 
אומר לך עכשיו ותבטיח לי שתפרסם את זה". הבאתי את 
לרפואתו  זה  יהיה  השם  ובעזרת  שאמר  הדברים  עיקרי 

במהרה. 

גישת החזו"א 
למחלה הידועה

 
להיות  צריכה  כיצד  זצ"ל  איש'  ה'חזון  את  פעם  שאלו 
למחלת  כמו  והשיב:  ר"ל,  הידועה,  למחלה  ההתייחסות 
השפעת או להצטננות. זוהי הגדרה נפלאה - וזהו פירוש 
המושג אמונה ובטחון. אנשים שמסתובבים עם מחשבות 
לייאוש  מגיעים  דברים,  שאר  או  פרנסה  בעניין  ודאגות 
שהן  הזרות,  המחשבות  כל  כנגד  להילחם  צריך  ח"ו. 
לשום  להיתפס  גם  אסור  וכך  המאמין,  לאדם  אסורות 

מחשבת ייאוש. 

ה'רשימה' של הקב"ה

מובא אודות המגיד הק' מקוז'ניץ זי"ע, אשר בא לפניו 
יהודי אחד מחסידיו ואמר לו : רבינו, עלי לחתן את ילדי 
ואין בידי פרוטה לפרטה. כתב לו המגיד מכתב המלצה, 
ואמר לו שבעזרת מכתב זה יעזרו לו יהודים, ובירכו שה' 
יעזור לו. קודם צאתו, קרא לו המגיד שוב ואמר לו: שמע 
הקב"ה  אצל  שיש  לך  דע  כסף,  לאסוף  תלך  כאשר  נא, 
ואם  לך,  ייתן  ומי  לך  יסייע  מי  כתוב  בה  מלאה  רשימה 
תפנה למישהו אשר לא ירצה לסייע בידך - דע לך שהוא 

אינו מופיע באותה רשימה של הקב"ה. 
לעיר אחת,  בידו,  יהודי, כשמכתב ההמלצה  אותו  נסע 
האם  והתבונן  לומדים,  מלא  שהיה  המדרש  לבית  נכנס 
מכיר הוא מישהו. לפתע הבחין, שליד התנור יושב אברך 
אחד בשם בער'ל, שאף הוא מחסידיו של המגיד מקוז'ניץ. 
שמח האיש שמחה גדולה ואמר לו : בער'ל, התוכל לסייע 
לי? והראה לו את ההמלצה של הרבי. נענה האברך ואמר: 
הלא תבין, לי קוראים כאן 'בער'ל בטלן', לפי שהנני יושב 
כל היום ליד התנור ואומר תהלים. אם תלך עם ההמלצה 
לראש הקהל ולפרנס - אשר בוודאי שמעו גם הם את שמעו 
של המגיד הק', אשר שמעו נתפרסם בכל העולם - ויעזרוך, 
לך  יתנו  לא  עמך,  אלך  אני  אם  אולם  נאה.  כסף  לך  יתנו 
יותר מאשר כמה פרוטות. אמר האיש: אעפ"כ, בוא עמי - 
מתבייש הנני לפנות לפרנס ולראש הקהל, שאינני מכירם 
- עזור לי כפי שידך מגעת. אמר לו האברך בער'ל ר' ייד, 
עמך  אבוא  אם   - מתעצל  אינני  לטובתך,  אני  מכוון  הלא 
נמשך  וכך  אליהם.  פנה  פרוטות,  מכמה  יותר  תרוויח  לא 
הויכוח ביניהם כמה פעמים, עד שלבסוף נתייאש האיש, 
הסתובב ואמר: אם כך, משמע שאינך מופיע ברשימתו של 

הקב"ה, והלך לו...
שמע בער'ל כדברים האלה, ונבהל. מיהר אחריו ואמר 
לו: מה עשיתי לך שהינך מדבר אלי דיבורים קשים כאלו? 
והלא לטובתך נתכוונתי! אמר האיש: חלילה, לא אמרתי 
שום דיבור קשה - אספר לך למה נתכוונתי: קודם צאתי 
מהרבי, אמר לי שזאת עלי לדעת, שיש לקב"ה רשימה ובה 
ירצה  מי שלא  וכל  יהא השתדלן,  מי  לי,  יעזור  מי  רשום 
לעזור, משמע שאינו מופיע באותה רשימה, ושלא תהיינה 

לי שום טענות והקפדות עליו. שמע בער'ל כך, ואמר: אם 
כן, שב נא בבית המדרש, ואני אלך ליריד לאסוף למענך. 
הראה את המכתב ביריד, ואנשים החלו להכניס מטבעות 
לתוך השקית שבידו, איש איש כנדבת לבו, ובער'ל אפילו 
שכמותו  שלבטלן  ביודעו  לו,  נתנו  כמה  לבדוק  טרח  לא 
נותנים הרבה. לאחר שסיים את הסיבוב, במשך כמה  לא 
כסף  לכמה  האיש:  את  ושאל  המדרש,  לבית  חזר  שעות, 
הינך זקוק לחתונת ילדך? השיב הלה: לארבע מאות רובלי 
שבידו,  המעות  את  וספר  השקית  את  בער'ל  פתח  כסף. 
היה  'בער'ל'  אותו  כסף!  רובלי  מאות  ארבע  בידו  והנה 

לימים הרה"ק הסבא קדישא מראדושיץ זי"ע.

משל החפץ חיים

מהלך  שהיה  לאביון  משל  זי"ע,  חיים'  מה'חפץ  משל 
ברגל ותרמילו על כתפו. בהליכתו בדרך, חלף לידו סוחר 
עצר  הרגלי,  ההלך  את  הסוחר  כשראה  במרכבתו.  הנוסע 
את מרכבתו ושאל את העני להיכן הוא רוצה להגיע. אמר 
לו העני את שם העיר אליה ברצונו להגיע. אמר לו הסוחר: 
נוסע שמה, עלה וסע עמי במרכבתי. שמח העני,  אף אני 
עלה והתיישב במרכבתו של הסוחר, אך את חבילתו החזיק 

על ברכיו. 
שאל אותו הסוחר: מדוע אינך מוריד את החבילה מעל 
ברכיך ומניח אותה במרכבה? נענה העני: יישר כוח, אולם 
די לי בכך שהטרחתיך לשאת במרכבתך אותי – לא אוכל 
להטריחך לשאת במרכבתך גם את חבילתי! – צחק הסוחר 
ואמר: הלא תראה שהמרכבה שלי נושאת גם אותך וגם את 

חבילתך, ומדוע לא תניח למרכבה לשאת את החבילה? 
והנח  חבילותיך  את  עזוב  ד'",  אל  "וקוה  הנמשל:  זה 
להשי"ת לשאת את הכל, משום שהוא בין כה וכה נושא 
אותך ואת חבילותיך – אנו נמצאים במרכבה של הקב"ה. 

האדם דואג, אך מה מקום יש לדאגותיו?

הנהגת הרה"ק רבי שלמה 
מזוועהיל זי"ע 

פעם פרץ ויכוח בין כמה אנשים בנוגע להנהגה הראויה, 
שהחסידים נוהגים כך, ואלו שאינם חסידים נוהגים אחרת. 
ישב שם באותה שעה הרה"ק ר"ש מזוועהיל זי"ע ושמע 
את הדברים. אמר אותו צדיק: בשמים כלל לא מסתכלים 
על הדברים הללו. בשמים מסתכלים אך ורק עד כמה שומר 
יהודי את עיניו – שמירת העיניים – ואיך מסתכל האדם על 
זכות(. על  ודן אותו לכף  חברו )האם מסתכל בעין טובה 
הדברים האחרים, כגון מנהגים, שבקהילה הזו נהגו לומר 
לאומרן,  שלא  נהגו  אחרת  ובקהילה  הללו  ה'יוצרות'  את 
הללו אומרים זמירות אלו והללו אומרים זמירות אחרות, 
אלו נוהגים להחמיר ב'שרויה' והללו נוהגים שלא להחמיר 
כלל,  למעלה  רושם  עושים  אינם  הללו  הדברים  כל  בזה, 

ואין שואלין את האדם עליהם כשבאים לדונו למעלה.

להתרחק מן המחלוקת

זי"ע שנפלה בביתו חתיכה  מסופר על הרה"ק מאפטא 
והכל  רבתי,  מהומה  נתעוררה  המרק,  לתוך  מהמצה 
הצדיק  נענה  'שרויה'.  של  כאן שאלה  יש  נתרגשו, שהרי 
ואמר: "אין זה חמץ, אל תעשו מהומה..." כמובן, שטוב 

שנהגו בכל מיני חומרות, אולם יש לדעת שאין זה חמץ. 
יש כאלו שנוהגים להתייחס לחומרות כאילו היו מעשרת 

לצעוק  או  מזה,  מחלוקת  לעשות  נכון  זה  ואין  הדיברות, 
על אנשים. אם אפשר, מה טוב, ואם לא ניתן, אין לעשות 

מחלוקת. 
יהודי  התארח  זי"ע  מזוועהיל  שלמה  רבי  הרה"ק  אצל 
אחד שנהג לאכול מצה שרויה, לכתחילה, והיה משבר את 
המצה לתוך המרק ואוכלה. לא הניח הרה"ק מזוועהיל זי"ע 
שיאמרו לו אף מילה! רצונו לאכול כך, יאכל כך לבריאות. 
מהחומרא  יותר  אורחים  הכנסת  מצות  שגדולה  ופשיטא, 
של 'שרויה', שהכנסת אורחים דאורייתא וגדולה מקבלת 

פני השכינה, ואין כל היתר לצער אנשים בעבור חומרא.

הוי מחשב שכר מצוה 
כנגד הפסדה

היה  ז"ל:  חשוב  אדם  מפי  שמעתי  הבא  המעשה  את 
אברך אחד שרצה לנהוג בסוכתו על פי שיטת החומרא של 
ה'חזון איש' זצ"ל, ואילו חמותו לא נהגה בחומרת החזו"א. 
כשביקשה רעייתו לילך לסעוד בחג בבית אמה, שאלמנה 
הייתה, לא הסכים האברך, וטען שאין בסוכתה 'מעמיד על 
גבי מעמיד'. את הצער שנצטערה אותה אלמנה, ואת הבכי 

שבכתה, כשנאלצה לסעוד לבדה בחג, אי אפשר לתאר. 
גבי  על  'מעמיד  הלא  ואמר:  חשוב  אדם  אותו  סיים 
של  צערה  ואילו  בעלמא,  חומרא  אם  כי  איננו  מעמיד' 
כך  להתעלם  הניתן  בו!  יש  דאורייתא  איסור   – האלמנה 
יודעים  שלא  אלא  זאת,  אין  חמור?  כה  דאורייתא  מלאו 
לחשב שכר מצוה כנגד הפסדה, ואין יודעים את ההלכה, 

מה עיקר ומה טפל! 
מספרים שהחזו"א זצ"ל ביקש והתחנן שלא יפיצו את 
דבר החומרא שנהג בה, שלא נתכוון בזה כי אם להחמיר 
על עצמו ועל התלמידים שהיו מקורבים אליו – ונהג לומר 
שכל שאר הסוכות הן כשרות לכתחילה. ועוד יש דוגמאות 
איסורים  מניחים  אנשים  כיצד  לראות  ניתן  בהן  רבות 
חמורים מדאורייתא ונטפלים לחומרות של מנהגי חסידות 

בעלמא.
במהלך הביקור היה נראה שכל מילה שהוא מוציא מפיו 
דורשת ממנו כוחות גדולים, אמרתי לו אגיע שבוע הבא, 
אתה חייב לנוח, הוא חייך אלי ולחש 'עוד כמה משפטים 

ואלך לנוח'.

תפילה – לא בסוף!

יש אנשים אשר ניגשים לתפילה רק בסוף, לאחר שהם 
כבר בייאוש, או שהם כבר כמעט על סף הייאוש, ואז הם 
הדרך,  זו  לא  תעזור.  התפילה  גם  אולי  בדעתם:  חושבים 
אלא, אצל יהודי צריך שתהיה האמונה מושרשת בבהירות 
באמונה  מאמין  'אני  בנוסח  אומרים  שאנו  וכפי  גמורה. 
צריך  האמונה  של  הפעולה  כי  דייקא(.  )שלימה  שלימה' 
יגיע לאמונה  שתהא בשלימות. בשמים ממתינים שיהודי 
זה  הרי  סובל(  שעודנו  )פי'  לאדם  שיש  הצער  השלימה. 

משום שבשמים ממתינים לו שיגיע לאמונה השלימה. 
מבקשים  שאנו  התפילה,  בנוסח  אנו  מוצאים  וכן 
שב  אשר  אדם  יש  לפניך'.  שלימה  בתשובה  'והחזירנו 
בתשובה אלא שהתשובה שלו עדיין איננה בשלימות. הוא 
נתן מחשבה של תשובה. כמובן שכל מחשבה יש לה כח 

מסוים, אלא שהתשובה הזו עדיין איננה בשלימות. 
למה היא דומה, למי שצריך לפתוח פתח בקיר, ועשה 
או סדק צר. הפתח צריך שיהיה מפולש מצד  רק שריטה 
לצד. כמובן, שכל הרהור תשובה פותח ומעמיק עוד ועוד 
את הסדק, אולם צריך שהפתח בקיר יהיה מושלם, כך צריך 

שהתשובה תהא בשלימות ושהאמונה תהא בשלימות.
machon.rot@gmail.com :לתגובות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 
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מאוחדת מאחלת
ללקוחותיה ולכל בית ישראל

ללא פשרות מתאים לי מאוחדת!

הביטוח 
המשתלם ביותר

התאמה 
 לאורח חיים

פריסת מרפאות 
רחבה

מקצועיות 
ומצוינות רפואית

זמינות תורים
גבוהה

 מרפאות מאוחדת 
 עומדות לרשותכם גם בחג הסוכות, 

 כמו גם מוקדי החירום הפתוחים 
במהלך ימי החג וחול המועד. 

ולהישאר בריאלהיות בריא
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ספקטור
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זצ"ל,  ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי  מרנא  של  ניניו  אחים,  שני 
חושפים בראיון משותף ל'כל ישראל' את סיפור חייו המרתק 
של אביהם  פרטי ותיעוד המפגש הנדיר של החזון איש ורבי 
הסבא  בין  העימות  ראשון,  בפרסום  יפו  בכלא  בלויא  עמרם 
והאם של יוסלה שוחמכר וההתרגשות של מרן הגר"ח קנייבסקי 
אזרחי,  הגרב"מ  אצל  מרתק  מפגש  וגם:    הנדיר  מהתיעוד 

והנוסח המלא של סיפורו הנודע 'יצחק אלחנן, שמאלה'

אבי רבינא
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עם  הראשונה  פגישתי 
ואביהו  אריאל  האחים 
על  העליתי  לא  ספקטור, 
דעתי כי אלו צאצאים - בן 
אחר בן - לרשכבה"ג הגאון 
ספקטור  אלחנן  יצחק  רבי 
החיצונית  חזותם  זצ"ל. 
מעידה על יהודים חילונים, 
הסבא  לבין  בינם  שהקשר 
למותג  הפך  ששמו  הגדול 
יצחק  'ר'   - החרדי  בעולם 
מקרי  נראה   - אלחנן' 

לחלוטין. 
אביהם  כמו  הם  אולם, 
דב ספקטור – קרובים לדת, 
מכבדים  מסורת,  שומרים 
את גדולי ישראל ואף מצויים בפרטים הקטנים הקשורים לזרמים 
ביהדות החרדית. אנקדוטה קטנה המעידה על הרגש היהודי החזק 
הקיים בנשמותיהם של האחים ספקטור, התרחשה במהלך הכנת 
הריאיון. באחת מנסיעותינו הושמעה ברכב יצירתו המופלאה של 
החזן האגדי יוסלה רוזנבלט 'רצה עתירתם', וממבט חטוף באחים 
ניתן היה להבחין בפרץ דמעות ורגשות הניבט מעיניהם למשמע 

היצירה.
כדי להבין יותר את השורשים העמוקים הייחודיים של האחים 
ספקטור, כדאי ללכת אפוא צעד צעד עם סיפוריהם על אביהם, דב 
ספקטור, שהיה מפקד כלא יפו, ולימים מפקד כלא רמלה. הנבירה 
בסיפור חייו של אביהם מובילה אותי למסמך נדיר המתפרסם כאן 
לראשונה, סיפור מכלי ראשון על שהתרחש בעת ביקורו הנדיר 
של החזון איש אצל מנהיג נטורי קרתא, הגאון רבי עמרם בלוי 

זצ"ל, כשהיה אסיר בבית הסוהר יפו בתחילת שנות החמישים. 
לצד זאת חושפים בפניי האחים ספקטור תמונה נדירה ויחידנית 
של הגאון רבי עמרם בלוי זצ"ל לצד חבר הכנסת לשעבר ר' שלמה 
לורנץ ז"ל בחצר כלא רמלה. את הגילויים הנדירים על ביקורו של 
מרן החזון איש זצ"ל החליטו האחים ספקטור לחשוף בפני גדולי 

ישראל, ואת תוכן המפגשים העבירו  לידי 'קו עיתונות'.



הימים במחיצתם של האחים אביהו ואריאל ספקטור, )בשנות 
הם  שכן  בעלמא,  היו  לא  לציון(  ראשון  תושבי  לחייהם,  ה-60 
יסולאו  שלא  נדירים  וגילויים  היסטוריים  אירועים  בפניי  חשפו 
בתמוז  ז'  ביום  נולד  ספקטור  דב   - לשורשים  תחילה  אך  בפז, 
תרפ"ב בתל אביב, נצר של מרן הגאון רשכבה"ג רבי יצחק אלחנן 
לגדול  ונחשב  שבליטא  בקובנא  הדין  בית  אב  שהיה  ספקטור 

הפוסקים ברוסיה ובנותיה.
סבו  על שולחנו של  סמוך  היה   ,13 גיל  עד   9 מגיל  בילדותו, 
ומפיו  חכמה,  קנה  ממנו  ספקטור,  לייב  יהודה  הרב  ורבו  מורו 
ישראל  וממסורת  המורשת  מן  השאובים  והליכות  מנהגים  למד 

סבא. כנער הצטרף לשורות בית"ר ובבגרותו התגייס והיה חבר 
והיה  בארגון האצ"ל. בשנת 1948 התגייס לשירות בתי הסוהר, 
מהגרעין הראשון שפתח את שירות בתי הסוהר )שב"ס( במדינת 
ישראל. מספרו האישי היה 14, ובמשך 34 שנים מילא תפקידים 
וחינוך  האדם  כוח  המנהלה,  הביטחון,  בתחומי  ומגוונים  רבים 

ובתפקידי פיקוד ומטה.
שימש  הוא  הסוהר  בתי  לשירות  ספקטור  דב  שהתגייס  בעת 
בית  שהיה  מונד  תל  סוהר  בבית  ראשון  ושלם  רשם  כמזכיר, 
תורן  כקצין  שימש  מכן  לאחר  ישראל.  במדינת  הראשון  הסוהר 
בבית סוהר תל מונד, וכעבור מספר שנים נתמנה למפקד כלא יפו 
מונה למפקד   1954 ובשנת  יד מגדל השעון( במשך כשנה.  )על 

כלא רמלה, שהיה בית הסוהר המרכזי בארץ. 
במהלך שנות שירותו מילא תפקידים בכירים שונים שהותירו 
את רישומם על שב"ס והעלו את קרנו של הארגון, עם זאת, לא 
מעט ממפעליו הכבירים נחקקו בדפי ההיסטוריה של שירות בתי 
כיתות  הקמת  לאסירים,  הארציים  התנ"ך  חידוני  כגון:  הסוהר. 
לימודיים  סיורים  תיכון,  לימודי  ועד  מיסודי   – לאסירים  לימוד 
שונות  פעילויות  בארץ,  ואחרים  קדושים  באתרים  לאסירים 

לרווחת הסוהרים )סגל שב"ס( ועוד.
כמו כן במסגרת תפקידיו השונים  נטל חלק פעיל ומשמעותי 
ביותר באירועים ופרשיות שהסעירו את המדינה בראשית דרכה 
על  מסוימת  במידה  השפיעו  ואף  ציבורי,  הד  היכו  ולאחריה, 

עיצוב דמותה של החברה בישראל.
בדפי ההיסטוריה נכתב בתמציתיות רבה אם בכלל על ביקורו 
של החזון איש זצ"ל אצל הגאון ר' עמרם בלוי זצ"ל שריצה עונש 
מאסר בכלא יפו, אולם הסיפור המלא שבאמתחתנו שופך אור על 
ר' עמרם  יפו אצל  שהתרחש בעת ביקורו של החזון איש בכלא 

בלוי, שהיה סמל לקנאות על קדושת השבת.

"דינא דמלכותא דינא"
התורה  שר  מרן  של  קרבתו  על  שידעו  ספקטור  לבית  האחים 
לספר  ביקשו  איש,  מרן החזון  לדודו  קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
בחודש  ואכן,  ראשון,  מכלי  הנדיר  הסיפור  את  התורה  לשר 
האחרון פקדו האחים את ביתו של הגר"ח קנייבסקי. בחדרו של 
הגר"ח הם שהו באורח יוצא דופן דקות ארוכות, לאחר שהגר"ח 
הביע עניין והתפעלות מהסיפור על דודו זצ"ל.  במהלך הפגישה 
הפטיר אחד הנכדים של הרב: "החזרתם את סבא חמישים שנה 
אחורה". אמנם הערכה הייתה בתחילה שהשהות בחדר הלימוד 
תארך כשתי דקות לכל היותר, אבל לבסוף הפגישה התארכה מעל 
המצופה, ונמשכה דקות ארוכות, זאת בשל התעניינותו הרבה של 
הרב באירוע ההיסטורי המרתק, ובכך שהאחים ספקטור הוציאו 
לאור ספר ביוגרפיה עב כרס על אביהם דב "איש מידות מאחורי 
המדים", שבו מופיע כאמור גם הסיפור על החזון איש בכלא יפו. 

)יצוין, כי הספר אינו מסחרי ולא שווק בחנויות הספרים(
למותר לציין כי לא בכל יום מחוללים מנהיגים רוחניים משני 
פלגים קיצוניים בעולם החרדי אירוע מכונן  ויוצא דופן המעורר 
זעזוע עמוק ביהדות החרדית. אירוע שהחל בשל סוהר בכלא יפו 
שלא הכיר את החזון איש, ולכן לא התיר לו להיכנס לבקר את 

האסיר ר' עמרם בלוי, ראש נטורי קרתא, שנעצר בגין הפרות סדר 
נגד חילולי השבת בירושלים בשנת 1953. דב,  מנהל  בהפגנות 
בית הסוהר יפו באותה תקופה, היה עד לאירוע, ומתאר )בספרו( 

עת שהתרחש בין כותלי הכלא ומחוצה לו.
נצטט את הסיפור כלשונו של דב ז"ל: "הרב עמרם בלוי היה 
בין בחורי הישיבה שישבו בכלא יפו. מדי יום שישי, לפני כניסת 
השבת, היה מגיע אל שערי הכלא יהודי בשם הלפרין )הרב רפאל 
הלפרין( שנהג להביא לרב עמרם בלוי מצרכים שונים לשבת, כמו 
חלה, גפילטע פיש, מים טהורים ובקבוק יין. את היין היה מוסר 

אישית לידי הרב, פן יועבר דרך הסוהר וייהפך ליין נסך".
ממשיך דב ומספר: "ביום שישי אחד הודיע לי בדחיפות מר 
בארץ(  ולארגונים  למוסדות  רבות  שתרם  אמיד  )יהודי  הלפרין 
ולמעשה כל היהדות החרדית  בירושלים, בבני ברק  כי החרדים 
בארץ הרימו קול זעקה מרה על שלא אפשרו לחזון איש לבקר 



שכן " איש?"  החזון  הוא  מי 
לא הכרתיו. אמר לי הלפרין: 
"הנה האיש", מסמן באצבעו 
נמוך  זקן,  עם  יהודי  לעבר 
"קאפטן".  ולבוש   קומה 
והתנצלתי  אליו  ניגשתי 
כאן  קרתה  "רבי,  בפניו: 
עמד  בשער  חמורה.  תקלה 
חדש,  עולה  שהוא  בחור 
מן  רחוק  לצערנו,  שלצערי, 
היהודית,  ומהמסורת  הדת 
אותך..."  הכיר  לא  הוא  ולכן 
"חלילה, בני, דינא דמלכותא 
ישראל  מלכות  ודין  דינא, 
השיב  וכמה".  כמה  אחת  על 

החזון איש

מימין לשמאל: חבר הכנסת שלמה לורנץ ז"ל, רב עמרם בלוי זצ"ל ומפקד כלא רמלה דב ספקטור 
ז"ל בחצר כלא רמלה
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את הרב עמרם בלוי. אמרתי לו: 'ריבונו של עולם, אתה בטוח? 
ופלקטים  פשקווילים  הדפיסו  וכבר  בטוח.  אני  'כן  ייתכן'.  לא 

הקוראים להמונים להפגין במוצאי שבת'. השיב.
כי  התברר  "ואכן  דב.  מספר  בעניין".  קצר  תחקיר  "ערכתי 
הסוהר בשער, שהיה עולה חדש מבולגריה, לא אישר את הביקור 
של החזון איש. זאת משום שהוריתי לסוהרי המשמרת שמספר 
שיום  היה  לכך  הרקע  שלושה.  על  יעלה  לא  לאסיר  המבקרים 
קודם לכן זומנתי למשרדו של נציב בתי הסוהר, ד"ר צבי חרמון, 
בקריה בתל אביב, ובפגישה עמו אמר לי שהוצגה לשר המשטרה 
שאילתא בכנסת, מדוע הרב עמרם בלוי מקבל מספר גדול יותר 
של מבקרים לעומת אסירים אחרים. על כן הורה לי הנציב באותה 
יותר  אחר  אסיר  לשום  ולא  בלוי  לעמרם  לאשר  שאין  פגישה 

משלושה מבקרים. 
יצא  הוא  המשמרת,  את  הסוהר  שסיים  לאחר  "בצהריים, 
הביתה.  הזעקתי אותו מהבית ושאלתי אותו: 'מה קרה בשער?' 
ביקורים  לאפשר  הוראה שאין  נתן  )דב(  'המנהל  הסוהר:  השיב 
חריגים, אלא ביקורים רגילים כמו לכל אסיר אחר, והנה הופיעו 
לפניי מספר יהודים עם זקנים ולא נתתי להם להיכנס'. 'אמרו לך 
שזה החזון איש?' שאלתי. 'כן, אינני יודע מי זה', ענה. 'לא שמעת 

מעולם את השם הזה?' שאלתי. 'לא' ענה.
"מכאן הבינותי, שעלי לעשות מעשה ומהר", סיפר דב. "קראתי 
שהבאת,  המצרכים  את  לוקח  לא  אני  לו,  ואמרתי  הלפרין  למר 
ברק  בבני  איש  לחזון  אתך  לנסוע  רוצה  אני  היין.  את  לא  וגם 
'השעה  הלפרין.  לי  אמר  ספקטור',  'מר  אישית.  בפניו  להתנצל 
כבר מאוחרת. אנחנו עומדים לפני כניסת השבת, ואם תיסע עמי 
בעיקר  השבת,  את  שתחלל  רוצה  אינני  תחזור?!  הכיצד  כעת, 
אני  כך,  רוצה להיפגש עם הצדיק, החזון איש. אבל אם  שאתה 
מתחייב בפניך  שאני אפגש אתו עוד היום, ואם תאשר לו ביקור, 
אבקש ממנו שיבוא לבקר את הרב עמרם בלוי ביום ראשון'.  'אני 
ונפרדנו  מסכים, ותבקש בשמי סליחה ומחילה מהרב'. השבתי, 

לשלום".
מאשר  אחר  לא  הסוהר  בית  בשער  עמד  בבוקר  ראשון  ביום 
המנהל )המספר את הסיפור(  ומקבל את פני החזון איש, מלווה 
בעוד 2-3 אברכים ובמר הלפרין. שאלתי: "מי הוא החזון איש?" 
שכן לא הכרתיו. אמר לי הלפרין: "הנה האיש", מסמן באצבעו 
ניגשתי  "קאפטן".  ולבוש   קומה  נמוך  זקן,  עם  יהודי  לעבר 
בשער  חמורה.  תקלה  כאן  קרתה  "רבי,  בפניו:  והתנצלתי  אליו 
הדת  מן  רחוק  לצערנו,  שלצערי,  חדש,  עולה  שהוא  בחור  עמד 
ומהמסורת היהודית, ולכן הוא לא הכיר אותך..." "חלילה, בני, 
דינא דמלכותא דינא, ודין מלכות ישראל על אחת כמה וכמה". 

השיב החזון איש.
בלוי?"  עמרם  הרב  עם  להיפגש  רוצה  אתה  "היכן  לשאלתי, 
ענה: "בתא שלו". מיד הוריתי לקצין התורן לפנות את האגף מכל 
האגף  על  ששמר  והאיש  האגפים,  ביתר  אותם  ולפזר  האסירים, 
ידי,  על  מלווה  איש(  )החזון  כשהוא  בעצמו.  )דב(  המנהל  היה 
הכנסתי אותו לתאו של ר' עמרם בלוי, והמתנתי מחוץ לתא. הם 
ישבו שעה ארוכה ושוחחו ביניהם. החזון איש לא רצה לשבת על 
כיסא אלא על מיטתו של הרב. בסיום הביקור יצא החזון איש עם 
הרב עמרם בלוי מהתא, ושניהם נלוו אלי עד לשער. החזון איש 

נפרד מן הרב וממני והודה לי על הביקור.
לאחר שיצא החזון איש את שערי הכלא, ניגש אלי הרב עמרם 
לו  ספקטור,  "מר  ואמר:  בבכי  ופרץ  בחוזקה  אותי  חיבק  בלוי, 
מה  הרי  חיי,  סוף  עד  אשב  ואם  הסוהר,  בבית  חיי  כל  ישבתי 
שאתה זיכיתני היום הוא דבר שלא יסולא בפז. זאת לא אשכח אף 
פעם". סיפר דב על שהתרחש בביקור ההיסטורי ומתפרסם ב'קו 

עיתונות' לראשונה.

איפה יוסלה? פגישה גורלית 
מאחורי הסורגים

אותנו  מוביל  רמלה  כלא  כמפקד  ספקטור  דב  של  תפקידו 
הציבור  את  ימים  באותם  שהסעירו  בפרשיות  נוספים  לגילויים 
פרשת  לכותרות  עלתה   )1960 )ינואר  תקופה  באותה  החרדי. 
שטרקס,  נחמן  סבו,  ידי  על  שוחמכר  יוסל'ה  הילד  של  חטיפתו 

איש נטורי קרתא, שסירב להחזיר את נכדו להוריו החילוניים. 
בני  למדי.  שגרתי  משפחתי  בסכסוך  תחילתה  יוסל'ה  פרשת 
הזוג אידה ואלתר שוחמכר עלו מפולין עם שני ילדיהם, ונתקלו 

ילדיהם,  את  שלחו  ההורים  פרנסה,  ומצוקת  קליטה  בקשיי 
יוסל'ה בן הארבע ואחותו, אל הורי האישה בשכונת מאה שערים 
בגידול  בהם  להיעזר  מנת  על  שטרקס,  ומרים  נחמן  בירושלים, 

הילדים.
לאחר זמן, משהשתפר מצבם הכלכלי של בני הזוג, הם ביקשו 
את הילדים בחזרה. הסב הסכים להחזיר את הנכדה להוריה. אך 
לא את יוסל'ה, בטענה שהוא עלול לקבל חינוך חילוני. משעמדו 
ההורים על דרישתם, יוסל'ה נעלם. ההורים פתחו במסע חיפושים 
ובמקביל  למשטרה,  פנו  הם  לאתרו.  הצליחו  לא  אך  עצמאי, 
ביקשו מבית המשפט להוציא לסב צו איסור יציאה מהארץ. בית 
המשפט קבע שהסב חייב להחזיר את נכדו לחזקת ההורים, אך 

הוא הפר את הצו והמשיך להסתיר את הילד.
לא  איש  אבל  הילד,  אחר  מקיפים  חיפושים  ערכה  המשטרה 
העלה בדעתו שיוסל'ה נמצא כבר בניו יורק. בשלב מסוים החליט 



החשיפה מקרוב לעולם "
להליכותיו  החרדי, 
עוררה  ומנהיגיו  מנהגיו 
נוסטלגיה  תחושת  בנו 
כי  חשנו  עמוקה. 
הצלחנו להעביר ולשתף 
בנו  את החוויה הטמונה 
בבד  ובד  מאבותינו, 
שטרם  ההיסטוריה  את 
פורסמה גם בפני גדולי 
שהביעו  החרדים  הדור 
וקירבה  התעניינות 

לנושאים הללו
דב ספקטור ז"ל

ספקטור
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ישראל'  'עטרת  ישיבת  ראש  לספר  נוהג  אותו  הסיפור 
הגרב"מ אזרחי: בעיירה קטנה ומושלגת, לזוג הורים עמלים 
וקשי יום נולד עלם חמודות, ילד רך וקט שדוק של טוהר 
נסוך היה על פניו. ויקרא שמו בישראל יצחק אלחנן. עבר 
הילד את ימי הינקות והגיע לעת הילדות, והנה שוד ושבר, 
מוחו של הילד- קל היה מיצרו הרע וליבו הוליכו שולל אחר 
אלחנן  יצחק  הילד  היה  וכך  ומשחקיהם.  נעורים  משובת 
ב"חיידר"  לימודיו  את  ומזניח  הכפר  נערי  עם  משתובב 

המקומי. 
לדבר  נהפכה  הילד  להורי  המלמד  וקריאת  יום  רדף  יום 
אמו.  ואת  אביו  את  הנער  מאכיל  היה  מרורים  שבשגרה. 
לאו.   – בכיתה  הרבי  בשיעורי  ללמוד  ובלום.  סתום  מוחו 
האב  ניסה  הן.   - ול'קנדס'  השכונה  ילדי  עם  להשתעשע 
בטוב, ניסתה האם בנעימים והילד בשלו - קשה עורף. לא 
של  דמעותיה  החבטות.  הועילו  שלא  כמו  מגדנות  הועילו 
נראה  היה  והעתיד  האב  של  יגונו  עם  יחד  התערבבו  האם 

לוט בערפל.

מבלי  שמע  במיטתו  הילד  שכב  עת  אחת  לילה  והנה, 
וכך אמר אביו לעקרת הבית:   - שהתכוון את שיחת הוריו 
עם  מחר  ללמוד.  חפץ  ואינו  מרורים  מאכילנו  זה  "בנינו 
בנינו  את  ליקח  ואבקשו  הסנדלר  חייק'ל  עם  אדבר  שחר 
יצחק אלחנן לשוליה ולעזר". והנער שומע ומפנים - מזנק 
ממיטתו ובוכה "אבא לא! השאירני בחיידר, מבטיח אני כי 
אלמד ועוד ארווה אתכם בנחת אמיתית". והאב קטן אמונה, 
בנץ  מחר  אלחנן  יצחק  "קום  לבנו  ומודיע  ביבושת  מחייך 

החמה ואקחך עמדי לבקתתו של חייק'ל הסנדלר".
יצחק  סוליות.  בהדבקת  מתמחה  עשר  בן  אלחנן  יצחק 
ו'בעל בית' טוב,  אלחנן בן עשרים סנדלר מומחה בעיירה 
שעותיו הפנויות קודש ללימוד תורה ולשיעור בבית הכנסת. 
יצחק אלחנן בן שלושים ובן ארבעים הקים ביתו לתפארה, 
ליום  אף  מזניח  אינו  וכמובן  כבחמורה  קלה  על  מקפיד 
חמישים  בן  אלחנן  יצחק  הכנסת.  בבית  התורה  שיעור  את 
ושישים, מעשיו קודש, סנדלרייתו ובקתתו כבר מזמן נהפכו 
הקודש.  למקצועות  יותר  קודמו  ושעותיו  חסד  של  למעוז 

השם  יראי  ונכדיו  בניו  ושמונים,  שבעים  בן  אלחנן  יצחק 
וגופו נפרד מנשמתו העולה לבית דין של מעלה.

יוצא הכרוז: "יצחק  ושם בעלמא דקשוט בעולם האמת 
שמאלה?  אני?  לגיהנום(!!!"  )כלומר  שמאלה  אלחנן 
"אכן, יצחק אלחנן שמאלה! רצחת!!" אני רצחתי? את מי 

לא החייתי? למי לא דאגתי?
אלחנן  יצחק  נגרר  עת  ומבהירה  ההכרזה  וכשיוצאת 
"יצחק  השומעים:  כל  נחרדו  השאול  במורדות  שמאלה 
אלחנן אתה רוצח! רצחת את רבן של ישראל אביר הרועים 
את  ביטלת  ספריו.  את  קרעת  ספקטור!  אלחנן  יצחק  רבי 

שיעוריו. אתה רוצח ומקומך בגיהנום!"
הסיפור הינו משל - משום שבאותו לילה עת שמע יצחק 
להיטיב  אתר  על  אביו החליט  דבריו של  את  הקטן  אלחנן 
את דרכו, וישב ושקד בעולמה של תורה, עד שזכה להגיע 
של  ההיסטוריה  בשיעורי  הנלמדת  העצומה  למדרגתו 

היהדות החרדית.

יצחק אלחנן, שמאלה! 

ראש הממשלה דוד בן גוריון לערב את המוסד בחיפושים. 
רק שלוש שנים לאחר שנלקח מביתו אותר יוסל'ה שוחמכר 

באזור ברוקלין שבניו יורק.
רמלה,  הסוהר  בית  מנהל  כסגן  דב  ימים שימש  באותם 
של  אמו  אידה,  בין  במשרדו  שהתרחש  לאירוע  עד  והיה 
יוסל'ה, לאביה נחמן שטרקס, וכך מתאר דב את שהתרחש: 
יוסל'ה  של  אמו  רמלה  כלא  בשערי  הופיעה  אחד  "יום 
שוחמכר, אשר באה לבקר את אביה הכלוא. בקול תחנונים 
פנתה אליו ביידיש ואמרה: 'טאטע, אני רוצה שתחזיר לי 
את הילד, אני רוצה כבר לראות אותו'. האב הישיר מבטו, 
גזלן(,  )אתה  גזלן  'דו  ניין'.  )לא(  'ניין  רוטן השיב:  ובקול 
דו מערדער! )אתה רוצח(', הטיחה בפניו הבת, ואז הרים 
לפתע האב את מקל ההליכה שאחז בידו והניף אותו לכיוון 
ראשה של בתו, למזלי )וכמובן, יותר למזלה( עמדתי קרוב 
אליו. שלחתי את ידי לעברו, ועצרתי את המקל סנטימטרים 
הדחקתי  אך  בידי,  עזים  כאבים  חשתי  מראשה.  אחדים 
זאת. והעיקר הוא שמנעתי מהאב לבצע את זממו. הביקור 

הופסק לאלתר והוא הוחזר לתאו.
היה  במקל  אחזתי  שאלמלא  ספק  לי  היה  לא  בדיעבד 
יותר  אף  ואולי  חמורה,  חבלה  לה  לגרום  עלול  הדבר 
מכך. כעבור זמן באה אידה עם בנה יוסלה )לאחר שהובא 
ארצה( אל ביתי ברחוב הגדוד העברי בבת ים. בנה המתין 

הביעה  עמה  בפגישה  לדירתי.  עלתה  והיא  הבית,  ליד 
מידי  אותה  שהצלתי  כך  ועל  החם  היחס  על  הוקרתה  את 
אביה בזמן הביקור בכלא. לימים, בני אביהו התגייס לחיל 
התותחנים ועשה את הטירונות בבסיס האימונים בשומרון, 
יוסלה  אחר מאשר  לא  היה  הישיר  הפלא, מפקדו  למרבה 

שוחמכר".

אצל הגרב"מ אזרחי
ואביהו  אריאל  האחים  הכתבה,  הכנת  קודם  שבועות 
אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  למרן  כנצר  מעגל.  סגרו  ספקטור 
ספקטור, שמעו האחים רבות על הסיפור המיתולוגי "יצחק 
מיובל  למעלה  מזה  מספר  אותו  סיפור  שמאלה".  אלחנן 
שנים ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי ברוך מרדכי 

אזרחי בקעמפ מחנה בני תורה אותו ייסד. 
הסיפור הוא משל המעביר מסר חריף לקראת ימי האלול 
הילד  אלחנן  יצחק  אילו  קורה  היה  מה  בשנה  שנה  מדי 
)ראו  התורה  בדרך  בלעדית  בחירה  על  מתעקש  היה  לא 
מסגרת(. האחים ביקשו לפגוש בעיניהם את מי שטבע את 
והישיבות,  התורה  בעולם  שמאלה'  אלחנן  'יצחק  המושג 
ראשי  מזקני  אזרחי,  מרדכי  ברוך  רבי  הגאון  הוא  הלא 

הישיבות בדורנו.
וכעבור  התגשמה,  אכן  ספקטור  האחים  של  משאלתם 

כמה ימים עשו את דרכם מראשון לציון לשכונת בית וגן 
הירושלמית, בואכה ביתו של ראש ישיבת 'עטרת ישראל'. 
מבית  זיכרונות  השניים  העלו  הישיבה  ראש  של  בחדרו 
מדי  המסופר  ההיסטורי  בסיפור  התעניינות  והביעו  אבא, 
שנה על ידי ראש הישיבה על סבם הגדול ר' יצחק אלחנן. 

ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגרב"מ אזרחי הוא מראשי 
הליטאיות  בישיבות  והנודעים  המתמחים  הישיבות 
קודמים,  מדורות  הדור  גדולי  על  מרתקים  בסיפורים 
נאמנים  מאזינים  לעצמו  קנה  המרתקים  סיפוריו  ובזכות 
ונלהבים. הוא ידוע בסיפוריו על חמו רבי מאיר חדש, על 
הסבא מסלבודקא, על הרב מבריסק ועוד. הוא עושה זאת 
בצורה כה חיונית  שאלפי בחורי ישיבה נוהרים לשמוע את 
סיפוריו, גולת הכותרת של סיפוריו הוא כאמור סיפורו על 

ר' יצחק אלחנן.
"החשיפה  ספקטור:  האחים  חותמים  עמנו  השיחה  את 
מקרוב לעולם החרדי, להליכותיו מנהגיו ומנהיגיו עוררה 
להעביר  הצלחנו  כי  חשנו  עמוקה.  נוסטלגיה  תחושת  בנו 
את  בבד  ובד  מאבותינו,  בנו  הטמונה  החוויה  את  ולשתף 
ההיסטוריה שטרם פורסמה גם בפני גדולי הדור החרדים 
מסכמים  הללו".  לנושאים  וקירבה  התעניינות  שהביעו 

ספקטור.



ספקטור



ניסיון של למעלה
מ- 10 שנים

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.

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

הטובים בישראל. לקבלת כל הזכויות המגיעות לך. 

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

* החברה אינה נותנת שירותים משפטיים

ביטוח לאומי | מס הכנסה | חברות הביטוח | קרנות הפנסיה

לתיאום פגישה 5700*

דמי פתיחת תיקאל תשלם 
לא שילמתלא קיבלת
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ויסעו
ימי חול המועד של חג הסוכות גורמים לכולנו לרצות לצאת ולטייל 
עם הילדים  מזג האוויר מושלם, וברוב האתרים ניתן למצוא 
  סוכה כשרה, מה שמקל על היציאה מהבית לשעות ארוכות
לפניכם המלצות לאטרקציות, טיולים, מסלולים וחוויות לילדים 

ואפילו למבוגרים  בחרו את המסלול שלכם

ויחנו
מאת: הילה פלאח
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ויסעו
'חוויה בגלבוע'

 
מתחם האטרקציות והאדרנלין הגדול בצפון משיק את חבילת 
בנהיגה  רייזרים  סיור  כוללת:  החבילה  החצב.  ופריחת  הסתיו 

עצמית בשבילי פריחת החצבים ודרך נוף הגלבוע.
ערב חג סוכות 4.10 – הפארק פתוח החל מהשעה 09:00

חול המועד סוכות 6.9 – 11.9 )למעט שבת 7.9( פתוח החל 
מהשעה 09:00

לפרטים נוספים: 052-3035389 או באתר חוויה בגלבוע

רייזרים בנהיגה עצמית
פארק חוויה בגלבוע מציע עוד סיורי רייזרים בנהיגה עצמית 
אז מי שמעדיף ליהנות ממה שיש לנופי הגלבוע להציע בתחום 
על  נוספים  מסלולים   4 מבין  לבחור  יוכל  אקסטרים  פעילויות 
עצמית  מנהיגה  תיהנו  בסיור  החצבים.  ופריחת  הסתיו  מסלול 
ברכבי Rzr חדישים בליווי מדריך נהיגה מוסמך, תעברו מעברי 
מים עמוקים ורדודים, מעברי כוח 4 על 4 וכן נהיגה חווייתית 
שתבחרו(.  במסלול  )תלוי  המוצלים.  הגלבוע  יערות  בלב 
המסלולים מתאימים למשפחות, זוגות וקבוצות כאשר הנהיגה 
 3 ילדים מגיל  נהיגה.  רישיון  תוך הצגת   20 היא מגיל  ברכבים 

מחויבים בכיסא בטיחות. 
לפרטים נוספים: 052-3035389 או באתר חוויה בגלבוע.

פיינטבול
האקסטרים  פארק 
יכול  בגלבוע,  חוויה 
שלל  לכם  להציע 
מלאות  פעילויות 
ואדרנלין.  בכייף 
בו  למצוא  תוכלו 
פיינטבול  מתחם 
בישראל(,  )הגדול 
מגרשים  שני  שכולל 
מגרש  ייחודיים: 
ומגרש  מיוער 
תקבלו  אורבני. 

תדריך  תקבלו  המשחק  טרם  ומתקדם.  חדיש  פיינטבול  ציוד 
ומיד  בטיחות מאחד ממדריכי המקום המקצועיים  והמנוסים  
תיגשו לשחק באחת מזירות "המלחמה" שבחרתם, בהן מחסות 
מכונות  ענק,  חביות  אוטובוסים,  ישנים,  רכבים  כמו  מיוחדים, 
הפיינטבול  למגרשי  המעניקים  ועוד,  )בלילה(  לייזר  עשן, 

אווירת מלחמה אמיתית!
מחירון:

חבילת טירון: 70 ₪ ל-85 כדורים )מינימום 10 משתתפים(
חבילת לוחם: 100 ₪ ל-150 כדורים 

חבילת קצין: 130 ש"ח ל-200 כדורים
חבילת פרימיום: 250 ש"ח ל-500 כדורים

חגיגת ציפורים חינמית ברמת 
הנדיב

לכם  יחכו  הנדיב  ברמת 
ברחבי  פעילויות  מגוון 
חידון  ענק,  משחקי  הגנים; 
סלולרי, עמדת תצפית, בניית 
מוזיקלי  הרכב  קינון,  תיבות 
ועוד הרבה הפתעות. בשביל 
הטבע,  בפארק  המעיין 
טיבוע  פעילות  תתקיים 
 08:00 השעות  בין  ציפורים 
בטבעת  )סימון   11:00  –

למטרות מעקב(.
סוכות,  חוה"מ 

חינם  והפעילות  הכניסה   .16-11 השעות  בין   ,9-10.10.17
)למעט סדנת היצירה(.

גלגולו של פלסטיק

בואו ללמוד יחד ולהכיר עולם ומלואו של פלסטיק בתערוכה 
אנו  פסולת  כמה  סוכות.  המועד  בחול  המשפחה  לכל  ירוקה 
מייצרים ביום? ממה היא מורכבת? מהי פסולת מוצקה? כיצד 

מיוצר הפלסטיק? למה השימוש בו כל כך נפוץ? מה מייצרים 
החדשה  בתערוכה  הכול  לגלות  תוכלו  ממוחזר?  מפלסטיק 
ותאגיד  והחי  האדם  מוזיאון  הפלסטיק.  בקבוק  של  גלגולו 
המחזור אל"ה מזמינים אתכם לבלות עם כל המשפחה, במהלך 
ייחודית  אומן  וסדנת  פעילויות  במגוון  הסוכות,  המועד  חול 

"אלומינצ'יק" עם אילן עזריאל יוצר המופע "אלומיניום".
מוזיאון האדם והחי, הפארק הלאומי רמת גן.

9.10, שלישי  שני   ,8.10 ראשון  בימים:  סוכות:  חול המועד 
10.10. שעות הדרכה בתערוכה: 10:00, 12:00, 15:00, 16:00. 

סדנת אמן: 11:00
לתיאום הגעה והרשמה יש להתקשר מראש למספר טל': -03

6315010
מחירון: ילד 20 ₪, מבוגר 26 ₪. אזרח ותיק: 13 ₪ תושבי 

רמת גן: ילד 17 ₪, מבוגר 21 ₪.
הטבה למגיעים עם מכלי משקה החייבים בפיקדון )בקבוקי 
פלסטיק קטנים, פחיות משקה(:הנחה עד 5 ₪ באופן הבא: 2  
משקה  מכלי   10 עד  להביא  )ניתן  הנחה   ₪  1  = משקה  מכלי 

לכרטיס(.

חגיגת מסיק - ביתן הבד במושב 
יושיביה 

במושב  ממוקם  הצפוני,  בנגב  היחיד  המודרני  הבד  בית 
בכבישה  זית  שמן  מפיקים  הבד  בבית  נתיבות(.  )ליד  יושיביה 
קרה על ידי אמצעים מודרניים חדישים ומציעים שפע הפעלות 
סרטון   , הבד  בבית  סיור  המסיק:  תחילת  לרגל  המשפחה  לכל 
מן הזית אל השמן - פעם והיום, מסיק זיתים והתנסות בבית בד 
וזעתר, הדרכה  זית  ואפיה בסאג' עם שמן  פיתה  - הכנת  עתיק 

והסבר על בית הבד המודרני במקום. 
 10:00-14:00  9-101.10 שלישי  שני  ימים  סוכות-  חוה"מ 

רצוי לתאם הגעה מראש.
מחירון: 20 ₪ לילד מגיל 3.הורה מלווה ללא תשלום. בנוסף 
הפעלות וסדנאות יצירה לילדים כגון עיטור בקבוק שמן, פסיפס, 

מילוי בקבוק חול צבעוני ועוד- בתשלום נוסף )10-15 ש"ח(.
לפרטים: 077-7295810  

 פיינטבול בחוויה בגלבוע
צילום: נדב נבו

רמת הנדיב

 ציפורים ברמת
הנדיב

 רמת הנדיב
צילום:שגיא שגיב
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חגיגת חול בדיונות במרכז קטיף 
בניצן

שכולו  ליום  אתכם  מזמין  קטיף  מרכז  המועד,  חול  לכבוד 
סיור  יצירה,  סדנאות  המבקרים,  במרכז  סיור  וחוויות.  חולות 
ליטוף  פינת  הדיונות,  בשמורת  ספארי  ברכב  המשפחה  לכל 
"קטיפארי"  ואפיית פיתות בטבון. הפעילות מותאמת למשפחה 
קטיף.  גוש  סיפור  את  יכירו  הצעירים  הילדים  גילאית.  רב 
המבוגרים והנוער יוכלו בינתיים להיכנס לסיור המרגש במרכז 
המבקרים. וכל המשפחה תוכל לצאת ביחד לסיור ברכב ספארי 

בשמורת הדיונות.
מסלול הביקור במרכז המבקרים מתפרש על פני 6 מרחבים 
ביחד  אשר  ומיצגים  צילומים  תערוכת  סרטונים,  המשלבים 
המבקרים  קטיף.  גוש  שנקרא  המיוחד  הפסיפס  את  יוצרים 
במרכז מודרכים על ידי מדריכים תושבי גוש קטיף שמעבירים 

את החוויה מתובלת בסיפורים אישים.
חול המועד ימים ראשון ושני, 8-9/10, י"ח- י"ט תשרי בין 

השעות: 10:00-16:00
ספארי  טיול   ,₪  20  )3 )מגיל  ולילד  למבוגר  כניסה  מחיר 

)בתשלום נוסף( 10 ₪.
לפרטים: 077-7295771 סוכה כשרה במקום. 

חוויית יונה – מושב פדויים 
בבוסתן  וכמובן  פרי  עצי  עשרות  עם  מרהיב  בבוסתן  סיור 
פיתות  אפיית  העונה.  מפירות  טעימות  כולל  המינים  ארבעת 
הפקת  ועד  המסיק  משלב  החל  הזית-  בנושא  פעילות  ופינת 

השמן. במקום סוכה כשרה. פעילות חווייתית לכל המשפחה. 
 16:00 עד   10:00 מ  פתוח  המקום   8-10.10 חוה"מ  ימי 

בתיאום מראש. 
מחירון: 25 ₪ לילד 10 ₪ למבוגר.

לפרטים: 077-7295727

בחצר של אורה
אורה  של  בחצר 
מציעים סיור מודרך 
בבוסתן ובו 80 עצי 
פרי אקזוטיים, בהם 
ענק  תימני  אתרוג 
ק"ג,   3-4 במשקל 
שעועית  פיתיה, 
ספותה  הגלידה, 
קרמבולה,  לבנה, 

רבים,  בפירות  המקושטת  כשרה  סוכה  במקום  ואחרים.  לונגן 
תוצרת עצמית  וליקרים  פירות  מיצי  יוזמנו האורחים לטעימת 
וליקרים מפירות  קונפיטורות  מפירות הבוסתן. במקום מכירת 
תוצרת  קרה  בוטיק  בירת  ללגום  גם  והשנה-אפשר  הבוסתן 

הבית. ניתן להזמין מראש ארוחה תימנית כשרה. נגיש לנכים.
בוסתן 80 המינים בכפר מימון, כל חוה"מ.8-10.10, בתיאום 

מראש
עלות הסיור והטעימות: 30 ₪. 

המועד  בחול  פתוח  כשר.  המקום   077-7295739 לפרטים: 
בתיאום והזמנה מראש.

חוות הדקלים
כוללת:  הפעילות  גרר.  נחל  שפת  על  שוכנת  הדקלים  חוות 
סיור בדיר, פינת חי, סדנת פיתות או סדנת עפיפונים. המתארחים 
להצטרף  ויוכלו  החי  ומפינת  הכבשים  מדיר  ייהנו  במקום 
למספר  הבריכה  מתחם  את  להזמין  ניתן  השונות.  להאכלות 
בארוחת  לקנח  או  פיינטבול  ומשחקי  ג'יפים  טיולי  שעות, 

בוקרים טובה. שאלו על הכרטיס המשולב.
חוה"מ סוכות, בין השעות  10.00 ל-17.00. בתיאום מראש. 

המקום שומר שבת וחג. לפרטים והזמנה: 077-7295866

פינת החי בגברעם
צבים  ארנבונים,  ליטוף  היצירה,  בפינת  לסוכה  קישוטים 
חול,  ארגז  פינת  חופשי,  קפה  פינת  הליטוף.  בפינת  ושרקנים 

ציור וחדר טבע עם פאזלים.
כניסה  מ-10:00-14:00  פתוחה  תהיה  החי  פינת  חג  בערבי 
מ--10:00 פתוחה  תהייה  החי  פינת  המועד  בחול   .13:00 עד 
16:00 כניסה עד 15:00. בימי שלישי פינת החי תהייה פתוחה 

10:00-14:00 כניסה עד 13:00 ותפתח שוב בין 16:00-18:00 
כניסה עד 17:00.

עלות כניסה: 30 ₪ לילד, 15 ₪ למבוגר. פיתות בטאבון ב-5 
₪ ורכיבה על פדרו הפוני ב-10₪.

לפרטים:  077-7295803

פיינטבול - מושב שדה צבי
תעלות  ובו  דונם   3 של  שטח  על  המשתרע  לחימה  מתחם 
ושוכות, גבעות חול קטנות ומקומות מסתור נוספים המוסיפים 
עניין ואתגר למשחק. המקום מטופח ומושקע בליווי צמחיה. 
מתאים לקבוצות ומשפחות מגילאי 10 ומעלה. במקום מתחם 
קליעה למטרה בצבע המתאים לגילאי 3 ועד 10. חוויה מלהיבה 
לילדים. עוד במקום: מרחב גדול עם שולחנות מקומות ישיבה, 

מנגל גדול ואזור מוצל. 
פתוח כל חוה"מ. סגור בשבת ובחג

מחיר בהתאם לכמות הכדורים שמזמינים.
לפרטים והזמנות מראש: 077-7295859

פארק אקטיבי 
בריכות  ציוריים,  מעיינות  בפארק  ולנפוש.  לנווט  לטייל, 
שכשוך, מתקני פיקניק, כרי דשא ופינות חמד לרוב. הפעילות 
אקטיבית:  חוויה  לאתר.  הכניסה  דמי  על  נוסף  תשלום  ללא 
מסלולי אופניים משולטים, ערכת ניווט אישי/משפחתי בפארק 
במזרח  הראשון   - חדש  גולף  דיסק  במסלול  הדרכה  )חינם(, 
התיכון. ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.
ברחבי  העניין  מוקדי  אל  מודרך  סיור  חינם:  באתר  עוד 
תצפית  בית המושל המצרי,  גבעת המצפור,  הפארק: המעיין, 
 ,8-10.10 עד שלישי  ראשון  ימי  הרכבת.  וגשר  בשור  נחל  על 
בשעות 11:00, 13:00, 15:00. ניפגש עם המדריך במזנון ליד 
המעיינות. דיסק גולף - התנסות מודרכת. ימי ראשון עד שלישי 
8-10.10, בשעות 11:00 עד 15:00, הדרכה בכל שעה עגולה. 
אחר  נעקוב  מיוחד  וציוד  מומחה  בהדרכת  לילה":  "ספארי 
וזוחלים.  עכבישים  עקרבים,  עטלפים,  של  סוערים  לילה  חיי 
פארק הבשור   .18:30 8-10.10, בשעה  עד שלישי  ראשון  ימי 

)אשכול(. 
ראשון עד שלישי 8-10.10, בשעות: 8:00-16:00 

מחירון: מבוגר: 22 ₪ ,ילד-9 ₪. הכניסה חינם למנויים.
לפרטים : 077-7295753

פארק אקסטרים
יהיה  תרשיחא  במעלות  סוכות  המועד  בחול  בפסטיבל 
השנה פארק האקסטרים החדש שנפתח בימים אלו בשטח אגם 
המונפורט: הפארק תוכנן בהשראת פארקי ענק בולטים ברחבי 
העולם ובו מתקן המתנשא לגובה של 22 מטר על גבי מערכות 
חבלים, בנוי מ-4 קומות )שלבים( וכולל יותר מ-120 אלמנטים 
לפארק  הכניסה  כרטיס  מחיר  גילאים.  טווחי  למגוון  אתגריים 

  .₪ 50 -
לרכישת כרטיסים טלפונית חייגו: 072-3281272

חוויות בטבע
רשות הטבע והגנים מציעה לקהל הרחב, לרגל חול המועד 
מהצפון  הארץ,  ברחבי  רבים  באתרים  פעילויות  מגוון  סוכות, 

ועד הדרום. 

פארק אקטיבי בבשור
ניווט  ערכת  משולטים,  אופניים  מסלולי  פעילה:  חוויה 
אישית או משפחתית בפארק )בחינם(, והדרכה במסלול דיסק 
גולף חדש – הראשון במזרח התיכון. בפארק מעיינות ציוריים, 
בריכות שכשוך, מתקני פיקניק, כרי דשא ופינות חמד לרוב. גן 

לאומי אשכול )פארק הבשור(.
ראשון עד שלישי 8-10.10, בשעות: 08:00–16:00.

ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

קסם המדבר – חוויה בדווית בנגב
בדווית  חוויה  לכם  מחכה  אבינו  אברהם  של  חייו  במרחב 
אותנטית באוהל אירוח במיטב המסורת – קפה, תה, נגן, ומגוון 
רשות  מדריכי  עם  באתר  מודרך  סיור  יהיה  כן  כמו  סדנאות. 
הטבע והגנים ומורה דרך בדווי. בסיור נראה עיר מנהל קדומה, 

באר עמוקה ומפעל מים ייחודי. גן לאומי תל באר שבע.
ראשון עד שלישי 8-10.10, בשעות 10:00–15:00. סיורים 

מודרכים בשעות: 10:00, 12:00, 14:00
ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר, חינם למנויים.

יורו פארק 
פארק  הלונה 
הנודד – יורו פארק 
לראשונה  מגיע 
ו"נוחת"  לצפון 
במתחם  ישירות 
המפרץ.  חוצות 
אוכל  מתקנים, 
כל  להנאת  ושתיה 
היורו  המשפחה. 
פארק כולל הפנינג 

של מתקנים: רכבת הרים בגובה 11 מטר; מכוניות מתנגשות;  
קרוסלת  לילדים;  רכבת  דרגון;  בלרינה;  מטוסים;   קרוסלת 
החל  בתשלום של  המתקנים  אוויר.  וספינת  מימד  תלת  חיות; 

מ–10 ₪ למתקן. 
א-ה בשעות: 16:00-21:00. חוה"מ סוכות בשעות -10:00

22:00. שישי בשעות 12:00-16:00. 
)סגור  חיפה   ,10 החרושת  רח'   -  OUTLET המפרץ  חוצות 

בשבתות וחגים( 

חדר בריחה בטבע 
escape room 

בקוד  נעולות  תיבות  למבקרים  יחכו  אביטל  וולקני  בפארק 
הרמז  ובו  טאבלט  מכשיר  נמצא  תיבה  כל  בתוך  אלקטרוני. 
למשימה הבאה. בעזרת משקפות מציאות מדומה, גלאי מתכות, 
קרני לייזר, משחק ודמיון יעמדו המבקרים במשימה. המשימות 
מתאים  בזמן?  לברוח  תצליחו  האם  הגילאים.  לכל  מותאמות 

לכל המשפחה. יש גישה לעגלות. 
חול המועד סוכות, 8,9,10/10, 9:30-16:30.

מחירון: 30 ₪ לאדם, אין צורך בהרשמה מוקדמת. פרטים 
במרכז מידע תיירות גולן - 04-6962885

סיורי ערב געשיים בפארק 
וולקני אביטל

פארק וולקני אביטל, אתר גיאולוגי מרתק בו התפרץ פעמים 
רבות הר הגעש אביטל. סיור ערב מרגש לכל המשפחה מלווה 
בחזיון תאורה צבעונית ותצפית כוכבים. יש להצטייד בלבוש 

חם! הסיור עורך כשעה וחצי ואין צורך בהרשמה מראש. 
8,9,10/10 בשעה 20:00, כשעה וחצי.

מחירון: 20 ₪ לאדם.
פרטים במרכז מידע תיירות גולן - 04-6962885

פארק הירדן
הירדן  פארק 
שטח  של  משתרע 
כ-1,000  של 
הינו  הפארק  דונם. 
מונגש ומציע מגוון 
לרווחת  מתחמים 
ניתן  המטיילים: 
קמפינג  לעשות 
גדות  על  בטבע 
לצד  הירדן, 
פינות  מעיינות, 

חמד קסומות וטבע פראי- וגם ליהנות מן הנוחות של מקלחת 
מסלולים  מגוון   ,BBQ-ו פיקניק  פינות  מסודרים,  ושירותים 
בפארק  המבקרים  המשפחה.  לכל  חווייתיים  עששיות  וטיולי 
לאורך  נוח  הליכה  במסלול  מודרך  מסיור  ליהנות  מוזמנים 
פלגי הירדן, בצל עצי ערבה, צמחיית מים וקנה מצוי. המסלול 
שליד  בגשרון  הפארק,  של  מערבי  הדרום  בחלקו  מתחיל 
חורשת האקליפטוס ומסתיים בטחנות הקמח. ההליכה במסלול 

מתאפשרת בתוך או לצד אמת המים.
)8,9,10 באוקטובר  סוכות  חול המועד  ימי  במהלך שלושת 
ו-13:00.   10:00 בשעה  יתקיימו  המודרכים  הסיורים   )2017
תוקם עמדת מידע והסברה של קק"ל לרווחת ציבור המבקרים 
והן  הפארק  על  הסברה  חומר  יינתן  בעמדה  הירדן.  בפארק 
ההליכה:  משך  ועוד.  באזור  לטיולים  המלצות  ומידע,  שירות 

כשעה וחצי.
הסיורים ללא עלות.

באדיבות פארק הירדן

 אתרוג ענק בחצר של אורה
'צילום: מיטל סטרז
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לפרטים, מרכז מידע תיירות גולן - 04-6962885 

פסטיבל הגיימינג
לאוקטובר   9-8 ושני  ראשון  בימים  סוכות  המועד  בחול 

פסטיבל  יתקיים 
הגדול  הגיימינג 
 2 בביתן  בישראל, 
תל  הירידים  מרכז 
הגיימרים  אביב, 
יוכלו ליהנות ממתחם 
מסוגו  ענק  תוכן 
יכלול  אשר  בישראל 
משחק  עמדות  מאות 

מנוסים  לגיימרים  והאביזרים  החידושים  המוצרים,  כל  ואת 
תחרויות  וטכנולוגיות,  משחקים  של  השקות  ומתחילים. 

קוספליי ועוד... 
15:30-  -  08.10.17  .2017 לאוקטובר   8-9 התאריכים  בין 

03:00-22:00 ,21:00-16:30 ,11:00
21:00-16:30 ,15:30-11:00  - 09.10.17

מחירון: 99 ₪  לכרטיס רגיל, כרטיס יומי 160 ₪ , כרטיס 
VIP בין 360-220 ₪

אקסטרים באריאל
המועד  חול  במהלך 
באריאל  יתקיים 
"סוכות  פסטיבל 
במסגרת  אקסטרים" 
לעיר.  ה-40  חגיגות 
יוכלו  הפסטיבל  באי 
ממתקני  ליהנות 
עוצרי  אקסטרים 

נשימה לכל הגילאים ביניהם אומגה אקסטרה פלוס, הגבוהה 
ביותר בישראל בגובה 30 מטר, המאפשרת גלישה למרחק של 
100 מטר, קפיצת אמונה מגובה 8 מטר, מגדל אלפיני בגובה 
17 מטר, קיר טיפוס, סנפלינג ועוד. גם הקטנים יוכלו ליהנות 
ממתקני אקסטרים המותאמים לגילם, ביניהם אתגרון פינגווין, 
אומגה לקטנים, באנג'י טרמפולינה, גשר מתנפח ועוד. במקביל 
יתקיימו במתחם הפסטיבל מופעי קרקס, אקרובטיקה, תיאטרון 
ללא  אחרות  רבות  ופעילויות  לילדים  יצירה  סדנאות  אווירי, 

תשלום.
תאריכים : 8, 9, 10 אוקטובר. בין השעות 10:00-16:00

מחירון: הכניסה לפסטיבל חינם, כולל דוכני יצירה, צפייה 
הארצי  המרכז  במתקני  שימוש  המתנפחים.  וחלק  בהופעות 
לפיתוח מנהיגות: 10 ₪ למתקן או 50 ₪ לכל היום. אומגה, 
סנפלינג, מתקנים מתנפחים אתגריים: 10 ₪ ליחיד או 50 ₪ 

לכל היום.

מרכז היסטורי של אגד 
מ-80  למעלה 
ם  י ס ו ב ו ט ו א ה
המוצגים  ושלל 
ההיסטורי  במרכז 
בחולון,  אגד  של 
את  מספרים 
ה  י ר ו ט ס י ה ה
התחבורה  של 
בארץ.  הציבורית 
והחניה  הכניסה 

מהאוטובוסים  חלק  על  לעלות  מוזמנים  המבקרים  חופשית. 
איך  לגלות בפעם הראשונה  או  עברו  בימים  להיזכר  הישנים, 
במרכז  המוצגים  האוטובוסים  האוטובוסים.  פעם  נראים  היו 
הצבעים  עם  הקטן  הפרט  עד  וחודשו  שופצו  ההיסטורי 
המקוריים, האבזור האותנטי ורובם אף נמצאים במצב נסיעה. 
בחלק מהאוטובוסים המשופצים ניתן לשבת ולראות את תיק 
הנהג ופורט הכסף ומנקב הכרטיסיות עם הצורות האישיות של 
וכרטיסי  ה"רב-קו"  עידן  לפני  בשימוש  שהיה  אגד,  חבר  כל 
הנייר המודפסים. גם רכבי עזר ששירתו את אגד כמו מכלית, 
אוטובוסי גרר ואוטובוסים ללימוד נהיגה, זוכים לכבוד המגיע 

להם. רח' דן שומרון בחולון במרכז ההיסטורי של אגד.
השעות  בין  המועד,  דחול  א'  שישי,  ביום  סוכות  בחוה"מ 
בין  המועד  דחול  ג-ה  שלישי,   – ראשון  בימים   ,8:00-12:00
השעות  8:30-12:30 וביום שישי, אסרו חג, בין השעות -8:00

 .12:00
ניתן לתאם ביקור בטלפון: 03-9142361

בין הנקרות ביום וגם בלילה
סיורים  ייצאו  עגולה  שעה  בכל  הסוכות,  המועד  חול  בימי 
מומחזים עם שחקנים בדמות דוד המלך וגוליית הענק שילוו 
את הקהל במסע בין הנקרות והגלים ויספרו את סיפורם בצורה 
חווייתית לאורך המסלול המיוחד. הפעילות ללא תשלום נוסף 
הכולל  הנקרה  ראש  התיירות  לאתר  הכניסה  במחיר  וכלולה 
בנקרות.   ביקור   – וכמובן  אור-קולי  מיצג  ברכבל,  נסיעה  גם 
הכוללים  עששיות  לסיורי  בלילות  גם  האתר  ייפתח  בנוסף, 
לאור  מודרך  סיור  הימיות,  הנקרות  אל  המואר  ברכבל  נסיעה 
עששיות בתחנות מיוחדות ברחבי האתר, מיצג אור-קולי ועוד. 
סיורי העששיות )סיור ראשון מהשעה 19:30( בהרשמה מראש 

בטלפון 073-2710100, 
מחיר הסיורים הליליים: 50 ₪ למבוגר, 40 ₪ לילד )3-18(. 
שעות פתיחת האתר ביום: 9:00-18:00, בימי שישי ובערבי חג 

הסגירה בשעה 16:00.
 

סיורים מזמרים בין יישובי
 חומה ומגדל

בעמק  להתיישבות  שנה  ו-80  המעיינות  פסטיבל  במסגרת 
יישובי  בין  מיוחדים  מזמרים  סיורים  שני  יתקיימו  המעיינות 
'חומה ומגדל' בעמק. יום א' 8.10 בשעה 10:00 – סיור אל ניר 
דוד, מסילות, שדה אליהו, טירת צבי, כפר רופין ומעוז חיים. 
יום ג' 10.10 בשעה 15:00 – סיור אל שדה נחום, חמדיה, בית 
בשירים  בסיפורים,  יתמקדו  הסיורים  איתן.  ונווה  גשר  יוסף, 
השנים.  במהלך  העמק  של  דמותו  את  עיצבו  אשר  ובאנשים 
הסיורים באוטובוס, משך הסיור 4 שעות. נקודת היציאה: חניון 
בתשלום  הסיורים  המעיינות.  עמק   – שאן  בית  רכבת  תחנת 

/https://maianot.smarticket.co.il :וברישום מראש

טיול 'חידושים בעמק המעיינות'
פסטיבל  במסגרת  יעמוד  העמק,  בן  דרך  מורה  גבעון,  לוי 
שיעמוד  המשפחה  לכל  מיוחד  מודרך  טיול  בראש  המעיינות 
בסימן 'חידושים בעמק המעיינות'. בתוכנית בין היתר - אנרגיה 
סולארית,  חווה  בשדות,  נפט  קידוחי  הגלבוע,  לרגלי  שאובה 
גשר מחבר על הירדן וגם קצת מסממני החג - תמרים ולולבים 
משער  היציאה  פרטיים,  ברכבים  הסיור  טבעיים.  בגידולים 
מותנה  הסיור  שעות.   4 כ-  הסיור  משך  טירת-צבי.  קיבוץ 
https://maianot.smarticket. באתר  מראש  ברישום 

 /co.il
מחירון: 20 ₪ למבוגר, 10 ₪ לילד )5-15(.

פארק המעיינות
המעיינות  פארק 
לגן  בסמוך  השוכן 
)סחנה(,  השלושה 
מגוון  למטיילים  מציע 
אפשרויות  של  רחב 
כולל  ובילוי,  טיול 
מעיינות  שלושה 
הנובעים  יפהפיים 
נחל  השנה,  ימות  כל 
בריכות  הקבוצים, 

נודדות–  ציפורים  חקלאיים,  שטחים  מורשת,  אתרי  דגים, 
אופניים  להביא  אפשר  ונוף.  טבע  מים,  של  שלמה  חגיגה 
מהבית לרכיבה בדרכים בפארק וניתן לשכור בתשלום רכבים 
האוויר  במזג  בחום  מומלץ  אופניים.  או  לסביבה  ידידותיים 
04- לפרטים  חינם,   – לפארק  והחנייה  הכניסה  הסתווי.  

04-6488060 .6881427

חוה"מ סוכות בירושלים
כבר  סוכות  חוה"מ 
יותר  ומה  כאן  כמעט 
בירושלים  מלבקר  מתאים 
המשפחה  כל  עם  ולבלות 
ייחודיות  פעילויות  במגוון 

במחירים שווים לכל כיס.

פסטיבל תותי קיץ ברמת רחל
סדנה  אישי,  תותי  שתיל  הכנת  קיץ,  תותי  של  עצמי  קטיף 
באתרי  חמיצר  חידת  בטאבון,  פיתות  אפיית  שוקולד,  לפונדו 
להכיר  אייל  בחוות  לבקר  ועוד.  מתנפחים  מתחם  רחל,  רמת 
חיות משק, בריכות אקולוגיות ולסייר בגן ירק אורגני, בוסתן 
פירות וגינת תבלינים ייחודית, לסייר עצמאית בקיבוץ עם מפה 
או על אופניים שניתן לשכור במקום וליהנות מפיקניק במתחם 
הירוק והכפרי של רמת רחל. לרשות המשתתפים סוכה במלון. 

תיירות רמת רחל – קיבוץ רמת רחל סמוך לירושלים.
יום ראשון 8.10, שלישי 10.10 בין השעות  חוה"מ סוכות, 

10:00-14:00
מחירון: 35 ₪ לילד 30 ₪ למבוגר )קטיף התותים והפעילות 
הנלווית בלבד(. השכרת אופניים, חמיצר וחוות אייל בתשלום 

נוסף(.

פסטיבל פרי האדמה בגן הבוטני
סיורים וסדנאות יצירה בסימן 4 המינים. בכל יום, בין השעות 
11:00-16:00 יתקיימו סיורים בחלקת אסיה ובגינת התבלינים 
יצירה  לסדנאות  להצטרף  המבקרים  מוזמנים  בנוסף  הגן  של 
ריחנים  נרות  יצירת  מתמרים:  בריאות  חטיף  הכנת  מרתקות: 
עם שמן אתרי של אתרוגים: סדנה להכנת מיצוי של שמן זית 
בנוסף  ואדמה.  מחרסית  ייחודית  זרעים  כדורי  סדנת  והדסים, 
תתקיים בכל יום )חוץ מה-12.10( סדנת קצב תוססת ומיוחדת 
עם מגוון תופים תוך הצגת והכרת מבחר כלי נגינה אותנטיים 
הגן  מבקרים.  בשיתוף  מגוונת.  מוסיקה  יחד  היוצרים  מעולם 

הבוטני האוניברסיטאי גבעת רם.
 8-11.10.2017 בין 10:00-17:00

ילד  חינם.  כניסה  מנויים:  ומבוגר(.  )לילד   ₪  35 מחירון: 
ירושלמי: 15 ₪ עם ההורים ובהצגת ת.ז.

פסטיבל "חידות בסוכות" ברובע היהודי 
מזמינה  בירושלים  היהודי  הרובע  ופיתוח  לשיקום  החברה 
את הקהל הרחב ליהנות מאטרקציות חדשות: לראשונה בארץ, 
חדר בריחה ווירטואלי בו יפגשו המשתתפים את גיבורי התנ"ך 
דרך משקפי תלת ממד, ייקחו חלק בסיטואציות ויפתרו דילמות 
סיורי סאגווי מודרכים ברחבי  בני המשפחה.  מהתנ"ך בעזרת 
הגן הארכיאולוגי מרכז דוידסון.  בנוסף, סוכות יוצבו ברחבי 
הרובע ובהן פעילויות לכל המשפחה כמו כתבי חידה, חפש את 
המטמון, תפזורות ועוד בחינם או בתשלום סמלי, כלייזמרים 
ומומחזים  מודרכים  סיורים  ומגוון  הרובע  ברחבי  שיופיעו 
בבית  השואבה  בית  שמחת  השונים,  היהודי  הרובע  באתרי 
כנסת 'החורבה' בליווי תזמורת חסידית, מידי יום כחצי שעה 
ותערוכת  בקארדו  הפסיפסים  פרויקט  ערבית,  תפילת  לאחר 

לגעת ברגע במרכז דוידסון.
סוכות 8-10.10.2017 , בין השעות 10:00-18:00

 10  – הדרכה  כולל  לאתרים,  מוזל  כניסה  כרטיס  מחירון: 
₪ לאתר לאדם. ניתן לרכוש כרטיס משפחתי לזוג הורים ללא 
הגבלת ילדים ב-140 ₪ בלבד, המאפשר כניסה לכל האתרים, 
חדר  בתשלום.  והפעלות  מראש(  )בהרשמה  ההדרכות  כולל 
השקה  מחיר  סאגווי:  למבוגר,   ₪  30 לילד,   ₪  25 בריחה: 

מיוחד של 55 ₪ בלבד, בהרשמה מראש ומגיל 16 בלבד.

בעקבות כלי נשיפה 
חלילים, חצוצרות, קרנאיי בוכרי, נאפר מרוקאי, חמת חלילים 
טוניסאי, קלרינט  שהגיעו מתרבויות מרתקות יככבו בסיורים 
החומרים  את  ויחוו  יחושו  בנגינה,  המבקרים  יתנסו  במהלכם 
ממולטימדיה  ייהנו  בנוסף  הכלים.  עשויים  מהם  השונים 
ייחודית ומשחקים מתקדמים, ולקינוח יוכלו לסייר בין כותלי 
מדומה(  )מציאות   VR טכנולוגיית  באמצעות  המקדש  בית 
)כל סיור כשעה. בהרשמה  ונגינת הלוויים.  ולהכיר את שירת 
מראש בלבד(. מוזיאון המוסיקה העברי – נחלת שבעה, יואל 

סלומון 10 ירושלים.
 8-10.10.2017 בין 09:30-20:30 שישי 09:30-13:30

מחירון: רגיל – 50 ₪/ ילד מגיל 5 ומעלה – 40 ₪/ סטודנט 
35 ₪  חייל 30 ₪.

לפרטים נוספים ותיאום הגעה מראש בטלפון 02-5406505 

 מתקנים חדשים וסדנאות שוקולד בקיפצובה
המיני- קיפצובה,  פארק 

באזור  היחיד  פארק  לונה 
לאחרונה  התחדש  ירושלים, 
חדשים:  מתקנים   2 והוסיף 
קרוסלת שרשראות וקרוסלת 
צבעונית  פורחים  כדורים 
חדשות  שוקולד  וסדנאות 
לרשות  הסגור.  במתחם 
סוכות   2 יעמדו  המבקרים 
בפארק  למהדרין.  כשרות 

קיפצובה ובגליתא חוות השוקולד.
4-13.10.2017 מהשעה 10:00.

מחירון: 78 ילד 54 מבוגר – 1+1 בכרטיסי אשראי ומבצעים 
בוועדים.

לפרטים נוספים: 02-5347952.

פסטיבל הגיימינג

מוזיאון אגד-5צבי וינשטוק

 קפיצת אומגה באריאל
צילם: שלמה דלל

גן השלושה
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המיתוס
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הערבים  נמלטו  הארץ  רחבי  מכל  ובדרום,  בצפון  שאול,  בגבעת  נוף,  בהר 
במלחמת השחרור ושינו את מפת הדמוגרפיה הישראלית לעד  מה שהביא 
לבריחה ההמונית, היו סיפורי אימה מסמרי שיער שנפוצו על קרב 'דיר יאסין', 
נוף'  'הר  שכונת  כיום  שוכנת  בו  הכפר  בערביי  ישראלי  כ'טבח'  שנחשב  מה 
לרזולוציות  וירד  ארכיונים  פחות מ-21  בלא  ביקר  אליעזר טאובר  פרופסור   
הקטנות ביותר בהתרחשויות הקרב ששינה את פני מדינת ישראל  כעת הוא 

מגיש את מסקנותיו והמיתוס בן ה-70 שנה מתמוסס  ריאיון

יעקב אמסלם

מימין: שיירת אספקה מהשפלה פורצת את המצור ונכנסת לירושלים, 1948
משמאל: לוחמי מיליציה ערבים בירושלים, בשנת 1948
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השעה: 4 לפנות בוקר. 
כיום  יאסין,  דיר  המקום: 
נוף' בירושלים.  'הר  שכונת 
 .1948 באפריל   9 התאריך: 
חרש  התהלכו  האצ"ל  לוחמי 
הערבי  הכפר  אל  המובילה  בדרך 
חברי  אותו.  לכבוש  במטרה  יאסין'  'דיר 
הקבוצה הגיעו מכיוון שכונת בית הכרם כשהיעד הוא לכסות 
הלח"י  אנשי  במקביל  כאשר  מזרחי,  הדרומי  השטח  על 
השטח  את  לכסות  כדי  שאול  גבעת  מכיוון  לכפר  מתקרבים 

מצדו הצפוני מזרחי של הכפר.
עם  הגיע  הלח"י  של  נוסף  עזר  וכוח  חלפו,  ספורות  דקות 
לתושבים  הקורא  כרוז  נשמע  ובו  רמקול,  ועליה  שריונית 
לברוח מהכפר לפני הגעתם של הלוחמים, אלא שכאן ציפתה 
ללוחמים הפתעה. "הכפריים של דיר יאסין בנו תעלה בדרך 
אליעזר  החוקר  ישראל'  ל'כל  מספר  אותה",  והסתירו  לכפר 
טאובר, מחבר הספר 'דיר יאסין-סוף המיתוס'. "כתוצאה מזה, 
השריונית נופלת לתעלה ונתקעת. משם היא שידרה לתושבים. 
ולא ברור אם מישהו  עד שהצליחה לצאת, הקרב כבר החל, 

מהתושבים שמע את הכרוז". 
השריונית  של  נפילתה  על  ידעו  לא  האחרים  הכוחות 
והמשיכו  ניכר,  באיחור  להיחלץ מהתעלה  הצליחה  שלבסוף 
חמורה  הפעם  תקלה,  נרשמה  כאן  שגם  אלא  הכפר,  לעבר 
נוף",  יפה  מכיוון  שמגיעים  האצ"ל  מלוחמי  "אחד  בהרבה. 
מספר טאובר. "מדרדר אבן, שמעוררת רעש בסמוך לבקתה בה 
שהו לוחמים ערביים". קודם לכן, סיכמו 2 פלוגות הלוחמים 
כי הסיסמה תהיה 'אחדות' ו'לוחמת'. כלומר, כאשר הפלוגות 
'אחדות' כשהשנייה תשיב  ייפגשו, אחת מן הקבוצות תאמר 

לה: 'לוחמת' בכדי לזהות בוודאות כי מדובר בכוח יהודי. 
טאובר.  מספר  החמורה",  התקלה  קרתה  "וכאן 

עוררה  האבן  "כאשר 
הלוחמים  אחד  רעש, 
לחברו  קרא  הערביים 
נשמעה  הקריאה  מחמוד. 
היהודים  הלוחמים  בקרב 
ואלו  'אחדות'  כסיסמת 
'לוחמת'.  בעברית  השיבו 
הערבי  שהלוחם  ברגע 
הערבית,  השפה  את  זיהה 
והחל  נשקו  את  שלף  הוא 
רגע  ובאותו  לכיוונם  לירות 
את  מגלים  בעצם  הערבים 
והקרב  היהודים  הלוחמים 
שתוכנן.  לפני  עוד  נפתח 
ישב  באמת  שלי,  מבדיקה 

שם ערבי בשם מחמוד".
לח"י  של  כוח  בינתיים, 
וכובש  צפון  מכיוון  מתקרב 
לבנים  הספר  בית  את  בקלות 
כנפי  ברחוב  נמצא  שכיום 

נשרים, לפני הכיכר המובילה להר נוף. "גם להם יש בעיה עם 
כוח שעמד קצת לפניהם וחולש על התעלה. הכוח החל לירות 
לכיוון  המשיכו  הלח"י  לוחמי  וכך  שפסק  עד  השריונית,  על 
בתי הכפר". הבית הראשון בו הם נתקלים לאחר כיבוש בית 
הספר, הוא בית משפחת זהרן, משפחה ידועה בכפר. מתוככי 
כל  את  והורג  כבדה  באש  משיב  הכוח  עליהם,  יורים  הבית 
יושבי הבית, 24 במספר. "חשוב להזכיר", מציין טאובר. "זה 

לא נחשב טבח, זאת לחימה לגיטימית".
על  מתגברים  האצ"ל  לוחמי  משם,  מטרים  מאות  כמה 
צמד השומרים וממשיכים לתוככי הכפר, במה שנחשב כיום 
כרחוב 'קצנלבוגן'. "שם למעשה מתרחש האירוע הכי מעניין 
הניצוץ  את  שהעלה  היחיד  האירוע  זה  האצ"ל.  של  בזירה 
לטענות על טבח. בכוח של אצ"ל שתוקף את החלק הדרום 
מזרחי של הכפר, המקלען חטף צרור ונפצע קשה מאוד. הירי 
בוצע מביתה של משפחת זיידן. הלוחמים מקיפים את הבית 

ואומרים שאם לא יפנו את הבית, הם יפוצצו אותו".
תושבי הבית יוצאים אל הלוחמים ואז אחד מאנשי אצ"ל, 
"זה האירוע שעורר  11 אנשים.  נהרגו  יורה בהם צרור ממנו 
הערבים",  בקרב  והתעללויות  עינויים  על  השמועות  כל  את 
ירה  הלוחם  האם  היא  העיקרית  "המחלוקת  טאובר.  מספר 
באמת כי היה בסכנה, או דווקא מנקמה. ההוכחה לכך שהירי 
'זה  הירי,  בזמן  סינן  שהיורה  בגלל  היה  נקמה  בגלל  בוצע 
ולאחר מכן  לכן  קודם  יפתח', המקלען שנפצע קשה  בשביל 

מת מפצעיו". 

המיתוס: טבח יהודי
את התיאור לעיל חלקכם אולי מכירים, כל אחד לפי רמת 
העניין שהביע בסיפור. אך המדהים הוא שדווקא 
ביחס  למינורי  לכאורה  שנחשב  הזה,  האירוע 
זה  הוא  במלחמת השחרור,  יותר  גדולים  לקרבות 
שנעשה  ביותר  האדיר  השינוי  את  לחולל  שעתיד 

הישראלית  כאלו בדמוגרפיה  ויהיה 
היה  שקשה  לדמיין שיאמרו 

קיומה  ל את  ש
ישראל  מדינת 
לולא האירוע 
ד  ש ח נ ש

 , ח ב ט כ
ה  י ה ש ו
ם  ר ו ג ה
המרכזי 

למנוסתם של הערבים מארץ ישראל. 
על  שמועות  נפוצו  האירוע,  מאז  שחלפו  ובשעות  בימים 
של  כזב  עדויות  הוסיפו  אף  עולמיים  תקשורת  וכלי  הטבח 
היהודים  הלוחמים  לפיהם  בדיות  והפיצו  שנמלטו  תושבים 
הפצת  בדיעבד,  זוועה.  מעשי  וביצעו  בגופות  התעללו 
מבנות  "אחת  ערוך.  לאין  ישראל  עם  היטיבה  השמועות 
כתב  ידי  על  "התראיינה  טאובר.  מספר  שניצלה",  המשפחה 
'יצאנו מהבית לבקשתם ופשוט קצרו  תקשורת זרה וסיפרה: 

אותנו'. אותו כתב מפיץ את זה בכל העולם".
בשעות אלו, יושב חוסיין אל-ח'אלידי, מזכיר הוועד הערבי 
יש  לעצמו:  אמר  פשוט  "הוא  ידיו.  כפות  את  וחוכך  העליון 
להפיץ  מחליט  הוא  ואז  שקרי.  מיתוס  לבנות  הזדמנות  לי 
בעוד  הרוגים,   254 של  מספר  המציא  הוא  הזה.  הסיפור  את 
שהופצו  זוועה  סיפורי  לכך  וצירף  בהרבה,  קטן  שהמספר 
את  ומעודד  הארץ,  ערביי  בקרב  רבה  אימה  ועוררו  במקביל 

מזכיר התקשורת שלו להפיץ זאת בכל דרך אפשרית".
של  להתערבותם  להביא  הייתה  הוועד  מזכיר  של  מטרתו 
צבאות ערב לטובת הפלסטינים. "הוא חשב שאם הוא יפרסם 
הושגה  שאז  אלא  לעזור,  יבואו  ערב  צבאות  אימה,  סיפורי 
סיפורי  את  ששמעו  ישראל  ערביי  ההפוכה".  המטרה  בדיוק 
עד  נבעתו  נוספים,  תקשורת  בכלי  וכן  הערבי  ברדיו  הזוועה 
עמקי נשמתם, ארזו את מטלטליהם וברחו כל עוד נפשם בם. 
כשבפועל  הגדולה  התבערה  את  מדליק  בעצם  הזה  "הניצוץ 
היה אירוע נקודתי. אם הערבים היו יודעים את מה שהיה, לא 
היו בורחים. אירועים של הרג במספרים קטנים היו במהלך כל 

מלחמת שחרור". 
ברחו  ערבים  מ-700,000  פחות  לא  גסות,  הערכות  לפי 
לפי  מהם,  "חצי  השחרור.  מלחמת  של  סופה  עד  מתחילתה 
הנתונים, בורחים בתקופה של חמישה שבועות שבין קרב דיר 
יאסין עד להקמת המדינה. כמות הבורחים הייתה עצומה. מכל 
האזורים בארץ. כלומר, השמועות על כביכול הטבח שנעשה, 
היהודית  המדינה  המלחמה.  בכל  מהנמלטים  מחצית  הניסו 
קמה הרבה בזכות זה. קשה לתאר את מדינת ישראל עם כמות 

כה גדולה של ערבים בשנותיה הראשונות".
את  קולות שמאשימים  נשמעים  היום,  ועד  הבאות  בשנים 
לבריחה  שהביא  המיתוס  את  שהולידה  הערבית  ההנהגה 
ההמונית. "יש שני פליטים שהתראיינו בנושא, וכאשר הבינו 
להפסד  שהובילה  בטעותם  הכירו  כאלו,  סיפורים  היו  לא  כי 
שבעצם  העליון  המזכיר  את  שמאשימים  יש  רבות.  אדמות 
כי גם במסמך של  החליט למנף את הסיפור". טאובר חושף 
לפיה,  הערכה  כתובה   '48 מיוני  הישראלי  המודיעין  חיל 
האירוע היה מפתח בהתמוטטות האוכלוסייה הערבית בארץ 

ישראל. 

הקטסטרופה שחזרה 
כבומרנג

בעיצוב  למכונן  הקרב  נחשב  היום,  עד  ואכן, 


מימין: יצר קטסטרופה. המזכיר העליון חוסיין אל-ח'אלידי

משמאל: ביקשו להסיר את המצור מירושלים. מחסום ערבי בשער הגיא

מנפץ מיתוס. אליעזר טאובר
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דמותה 
הערבים,  בפרט.  וירושלים  בכלל  ישראל  מדינת  של 
בכדי להתמודד עם המבוכה שבשגיאה הגדולה, בחרו למתג 
אף  ישראלי,  כפשע  נחשב  הוא  היום  ועד  כטבח  הקרב  את 
אליעזר  פרופסור  הוציא  שבועות,  מספר  לפני  כזה.  שאינו 
טאובר את ספרו "דיר יאסין – סוף המיתוס" בו הוא למעשה 

מוכיח, שלב אחר שלב, את שאירע בימי הלחימה. 
בראיון ל'כל ישראל' מספר פרופסור טאובר כי מה שהוביל 
אותו למחקר המעמיק שביצע קודם כתיבת הספר, היה הדיס 
אינפורמציה בנושא. "כבר לפני 30 שנה, כשהייתי סטודנט, 
ראיתי שכל אחד סיפר משהו אחר. אנשי אצ"ל ולח"י טענו 
שהיה קרב. ההגנה טענה שהיה טבח. מי שהוביל את הגרסה 
הזאת, היה היסטוריון שהיה נוכח וטען שראה את זה במו 
עיניו. הוכחתי שהוא לא היה שם. כותבים ערבים גם אמרו 
שהיה טבח, אבל דווקא כשקוראים את הגרסה של הערבים 

מהכפר עצמו, מקבלים מסקנות אחרות לגמרי". 
תושבי  של  מיפוי  ערך  הוא  טאובר,  על  מחקרו  במסגרת 
סייר  הוא  אלו  נתונים  עם  המדויק.  מגוריהם  ומקום  הכפר 
במשך לא פחות מ-5 שנים ב-21 ארכיונים בחמש רשויות. 
ישראל  הפלסטינית,  הרשות  אנגליה,  בארה"ב,  "הייתי 
זאת  החומר,  את  אספתי  בשוויץ.  האדום  הצלב  וארכיון 
שמת  מי  כל  על  למידע  להגיע  רציתי  אדירה.  כמות  הייתה 
וסיבת המוות. על ידי המיפוי, יכולתי להגיע לתיאור הקרב 

ושל כל אירוע ואירוע ביממה הזאת". 
טאובר הגיע על ידי כך לכמות אדירה של עדויות תושבים 
הללו  "הערבים  השנים.  במהלך  כלל  פורסמו  לא  שרובם 
סיפרו את מה שהיה כי הם התגוררו שם. מהכמות הגדולה, 
מלאה  תמונה  בניתי  הפלסטינית,  שחלקה השגתי מהרשות 

על תושבי המקום, על הבתים, על יושביהם". 
כך הצליח הפרופסור לקבוע בוודאות כי מספר התושבים 
הערבית  התעמולה  לטענות  בניגוד   ,101 היה  שנהרגו 
יודע בדיוק  "אני  נהרגו ב'טבח' 254 תושבים.  כי  שהפיצה 
מי 101 התושבים שנהרגו ואני יודע גם כיצד הם מתו. כולם 
מדברים מילים ריקות כי לא יכלו לרדת לרזולוציות כאלו. 
אני ירדתי לרזולוציה של כל אדם שנהרג ולכן מי שקורא את 

הספר משוכנע כי המיתוס הזה שקרי לחלוטין". 
מי שקורא את הספר ונצמד לתיאורים, יכול לדמיין היטב 
את שקרה, אך לפריבילגיה הזאת לא זכו ערביי ישראל בזמן 
אבל  מסוים,  תיאור  תיארו  יאסין  דיר  "ערביי  המלחמה. 
שבשביל  למסקנה  הגיע  העליון  הערבי  הועד  של  המזכיר 
לגרום למדינות ערב לבוא לעזור לערבים, יש לעורר תסיסה. 

וזה באמצעות הפצת בדיות". 
העליון  המזכיר  מגדיר  תקופה,  עיתונות מאותה  בדיווחי 
הוא  התסיסה,  "באמצעות  כ"קטסטרופה".  המצב  את 
בעצם רצה למנוע קטסטרופה. ליצור נרטיב של טבח. אבל 
מספר,  שהוא  יאסין  דיר  תושבי  של  מהתיאורים  התוצאה 

מתחילים  הערבים 
ברחו  פשוט  לברוח. 
היה.  שלא  מאירוע 
למנוע  רצה  הוא 
וגרם  קטסטרופה 
לאחת כזאת. בדעה זאת מחזיקים גם חוקרים ערבים. 
אומרת  הפלסטינית  הרשות  נעימות.  לא  מאוד  טענות  אלו 
עד היום כי הישראלים גירשו את הערבים, אבל במידה רבה 
אפשר לומר שהם גירשו את עצמם בגלל שהפיצו שמועות 

על אירוע שלא קיים".
יצוין כי למרות ההד העצום, ארגון האצ"ל עמד מאחורי 
האירוע, העניק לו חשיבות ורק טען כי נהרגו תשעה אנשים 
ולא 11. ניתן לומר כי בנקודת הזמן ההיא, לא כולם ראו בעין 
יפה את האירוע. אחד ממנהיגי הלח"י, נתן ילין מור, אמר כי 
זה מזכיר לו את מה שעשו להוריו בשואה. "העניין הוא שגם 

הוא לא ידע מה היה כי הוא לא היה שם", מדגיש טאובר.
במקביל, הסוכנות היהודית שלחה מברק תנחומים למלך 
עבדאללה, שבו כתבה, בין היתר: "הסוכנות היהודית גינתה 
ארגונים  ידי  על  שבוצעה  יאסין  דיר  תקרית  את  בחריפות 
וברברי  ברוטלי  כמעשה  אותה  והגדירה  פורשים,  יהודיים 
שאינו מתיישב עם רוח העם היהודי ועם מסורתו ומורשתו 
התרבותיים". ב-13 באפריל דיווח "דבר": "קול המגן העברי 
פרסם אמש הודעה, המגנה במילים חריפות את השתוללּות 
הזוועה בכפר הכבוש", וכן "מטעם הרבנות הראשית לארץ 
ישראל נמסרה אתמול הצהרה בגנּות הפעולה האכזרית בדיר 

יאסין".

העילה: שליטה על כביש 1
היהודים.  במתיישבים  יאסין  דיר  ערביי  נאבקו  תמיד  לא 
הערבים  ב-1906:  החלו  ליהודים  יאסין  דיר  בין  היחסים 
רחוב  את  גם  בהן  ליהודים,  שאול  גבעת  אדמות  את  מכרו 
כנפי נשרים. כאן מספר פרופסור טאובר אנקדוטה מעניינת 
שלא מפורסמת דיה. "רחוב כנפי נשרים היה הדרך שהובילה 
שדה  שם  לסלול  רצו  במקור,  יאסין.  לדיר  שאול  מגבעת 
מסלול  שם  עשו  הכפר,  של  סילוקו  אחרי  ובאמת  תעופה 
ישר  הוא  נשרים  כנפי  שרחוב  הסיבה  זאת  מטוסים.  מנחת 

כסרגל עד היום".
מספר שנים חלפו, והאדמות שנרכשו בגבעת שאול מידי 
ביניהם.  היחסים  לחיזוק  נרחב  כר  היוו  יאסין,  דיר  ערביי 
וקריית  שאול  בגבעת  מאוד  נרחבת  בנייה  תנופת  "הייתה 
שעברו  יאסין  מדיר  לערבים  פרנסה  מקור  שיצר  מה  משה, 
זמנים, היחסים עם  לתעשיית הבנייה מהחקלאות". באותם 
בנייה  חברות  אפילו  "היו  ומורדות.  עליות  ידעו  היהודים 
משותפות עם יהודים. בזמנים הפחות טובים, הם תקפו את 

גבעת שאול. ב'מאורעות תרפ"ט' ועוד". 
1947, לאחר החלטת החלוקה של האו"ם, המצב  בשנת 
לבקרים  חדשות  פורצות  מהומות  הארץ.  בכל  מדרדר 
פורעים  מפני  מתגוננים  בעיקר  היהודים  והמתיישבים 
את  להסדיר  הסכם  נעשה   ,1948 שנת  בתחילת  ערביים. 

מתחמשים.  יאסין'  'דיר  ערביי  אז,  שדווקא  אלא  היחסים, 
יאסין  שדיר  שאמרו  שלמרות  הוא  כאן,  מרתק  הכי  "הפרט 
ערבים  כי  התברר  רגועים,  היו  בו  והערבים  שליו  כפר  היה 

אלו התחמשו בנשק חדיש". 
לרוע מזלם של הלוחמים היהודים, הנשק שנרכש במצרים 
ועבר דרך תלאות, הגיע דווקא חמישה ימים לפני ההתקפה 
בכדי  למצרים  משלחת  שלחו  הכפר  "תושבי  הכפר.  על 
לקנות את הנשק, ולאחר שהכוחות המצרים גילו שקנו בשוק 
וזמן רב שהו בכלא המצרי.  האפור, חברי המשלחת נעצרו 
לאחר תקופה, הם שוחררו והגיעו לכפר, חמישה ימים לפני 

ההתקפה". 
ארגוני הלוחמים – האצ"ל והלח"י - לא ידעו שקיים בידי 
קיבלו.  שהם  האש  למכת  האמינו  ולא  חדיש  נשק  הערבים 
מבוצרות  עמדות  מ-12  פחות  לא  הערבים  לתושבים  "היה 
ולא טרחה  ידעה  'ההגנה' דווקא  זה  שחלשו על הכפר. את 
להעביר לארגונים האחרים את המפה הזאת. הם הגיעו לכפר 

בלי שום מודיעין ראוי לשמו". 
היסטוריונים מעסיקים את עצמם לא מעט בשאלה מדוע 
דווקא דיר יאסין שלכאורה, נחשב לכפר יחסית שקט. "יש 
האצ"ל  של  המבצעים  "שקצין  טאובר.  מספר  שאומרים", 
דחף את המבצע לדיר יאסין, בגלל שאבא של האיש נפצע 
הוא  זה  בגלל  לכן.  קודם  שנים  כמה  הכפר  של  בהתקפה 
כביכול רצה לגמור את החשבון. אבל זו רק אגדה אורבנית". 
בחשיבה  דווקא  טמונה  טאובר,  לדברי  האמיתית  הסיבה 
אסטרטגית מצד הלוחמים. "באותה תקופה התרחש 'מבצע 
אשר  לירושלים,  הדרך  את  לפרוץ  הייתה  שמטרתו  נחשון' 
למעין  שהוביל  מה  המלחמה,  פרוץ  מאז  מנותקת  הייתה 
מצור על העיר. "ההגנה שהובילה את המבצע, בעצם רוצה 
לפתוח את הדרך לירושלים על ידי כיבוש הקסטל. הקרב על 

הקסטל היה מר, לוחמים רבים נפלו".
כאשר פרופסור טאובר מספר על קורות הקרב במורדות 
בדבר  משעשעת  מעשייה  לפספס  מתקשה  הוא  הקסטל, 
הניצחון היהודי במקום. "היו לא מעט לוחמים ערבים ונראה 
היה שהיהודים לא יצליחו לכבוש. אלא שאז, המנהיג שלהם 
שהייתה  להלוויה  הלכו  הערבים  הלוחמים  וכל  בקרב  נפל 
בירושלים. בפרק הזמן שהלוחמים הערביים נעדרו, ההגנה 

כבשה סופית את הקסטל". 
בכדי לאבטח את הציר, היה על הכוחות היהודים לכבוש 
אחרת  הכביש מלמעלה,  על  הערביים שחלשו  הכפרים  את 
כיבוש הדרך היה לא אפקטיבי. "במסגרת זאת, נכבש הכפר 
מסכם  הקסטל",  כיבוש  לאחר  ימים  מספר  יאסין'  'דיר 

פרופסור טאובר. 
נקודה  להדגיש  טאובר  פרופסור  מבקש  הריאיון  בסיום 
"התעמולה  הספר.  כתיבת  מטרת  בעצם  שהיא  חשובה, 
אומר.  הוא  היום",  עד  יאסין  בדיר  משתמשת  הערבית 
האסטרטגיה  זוהי  לכאורה,  טענותיהם,  את  שמחזק  מה 
מהקרב  תמונות  מלפרסם  היום  עד  שנמנעת  הישראלית 
בארכיון  נמצאות  ההרוגים,  של  היחידות  התמונות  ההוא. 
בנושא.  דיסאינפורמציה  יש  בפרסום.  מותרות  ואינן  צה"ל 
התעמולה הערבית חיה מהסיפור הזה. בדיוק בשביל לנפץ 

את המיתוס השקרי, הוצאתי את הספר".

המיתוס

מימין: בצד השמאלי, חלק מבתי הכפר כיום
משמאל: לוחמי אצל בירושלים
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האווירה הייתה בדיוק כפי שהמקום תואר לי קודם לכן. הטיילת על 
יד האולימפיאדה הסינית נותנת את האפשרות להכיר את סין כפי שהיא. 
ישנה האפשרות לטייל, או להתיישב על ספסל, לפתוח בשיחה עם מקומי 
בחו"ל,  ישראלים  לפגוש  כיף  כמה  על  האמירות  את  להכיר.  ולהתחיל 
מבקר.  אני  בו  הראשון  באתר  קורה  כשזה  בפרט  מחבב,  ממש  לא  אני 
לא הגענו בטיסה של 9 שעות לסין בשביל לפגוש את החברים מהארץ. 
רציתי להיות ללא אווירה ישראלית במעצמה הקומוניסטית, איפה שאסור 
להפגין על שום דבר, אסור להשתמש בתמונתו של 'פו הדב' כי זה דומה 
למנהיג הנערץ, אסור לדבר נגד המשטר, כי אז המשטר מוכיח בדרכים 

כואבות שכל מילת גנאי מצדיקה את ההתנהגות הברברית שלו. 
כך מצאתי את עצמי מאזין בקשב לחוויותיהם של משפחה מרעננה 
שנמצאת בבייג'ין כבר כמה ימים. האמת, שאם הם לא היו מעלים לי את 
החשק להמשך המסע, הייתי כועס, אבל דווקא התרשמתי לטובה – תודה 
לכם אנשים שאני לא זוכר את שמכם, אבל אתם משפחה נחמדה מאוד, 

לולי שירת ה"הבאנו שלום" שפרצתם בה לפתע.
אל סין יצאתי עם הצלם מיכאל מור, כשהמטרה שלנו ליהנות ולהביא 
מילים.  אלף  שווה  אחת  תמונה  שנאמר,  וכמו  הכי,  הכי  התמונות  את 
המסע אל סין הרחוקה היה שווה את המאמץ. אין חנויות כשרות בכלל, 
הטיסה ארוכה ומתישה, אין כמעט יהודים, אבל כשאתה פוגש יהודים 
אתה לוחש לעצמך "והבדילנו", אתה מבין עד כמה אנחנו מיוחדים וכמה 

מסירות נפש אנו משקיעים עבור הערכים שלנו, כפי שתקראו.
שבלילות  לזהות  ניתן  לא  רבה.  במידה  לתעתע  יכול  הסיני  היופי 
אנשים "נעלמים" מבתיהם כי הם חשודים ב...כל דבר כמעט. אל הנופים 

המדהימים ועוצרי הנשימה – כנראה וכבר לא ישובו.
תמונות  שיותר  כמה  להביא  כדי  נעצרנו  האולימפיאדה  מבנה  ליד 
ולהכיר את האדמה החדשה הזו. מבנה האולימפיאדה הינו מבנה מרשים 
במיוחד, והגובה שלו מדהים בהחלט. המקום בנוי כמו טיילת, בה הלכתי 
בערך שני קילומטרים, התחלתי להכיר את הסינים – היה מדהים לגלות 
שיש סינים שהם לא רצפים, אלא גם שוטרים. מתברר שבסין יש כמויות 

ממש מסחריות של שוטרים. 
סיני,  סוחר  עם  לשוחח  מתיישב  בדיוק  אני  'מסחריות',  ואפרופו 
שמספר לי שהישראלים קונים ממנו הרבה סחורה. מה לדוגמה? חולצות 
שמוכרים לנו ב–400 ₪ והם קונים ב-20 ₪. זה הרגע שהתאהבתי בסין 

וידעתי שמפה אנו נוסעים לשוק. 
כשאני  נהנים  ממש  שסינים  גילתי  הטיול  לאורך  משעשע,  פרט  עוד 
מבקש להצטלם איתם, לכן לא היה בי צל של ספק שלא עשיתי שום דבר 
רע כשהצטלמתי עם 450 סינים בערך, )ביחס למיליארד איש... לא הספק 

מרשים במיוחד(.

כמה סינא איכה בשוקא
לנהג הנחמד במונית לקח שניות אחדות להבין שאנו תיירים, ולא בגלל 
המראה הישראלי שלנו. "קח אותנו לשוק ולא משנה איזה מהם ברחבי 
סין", מתברר שאין משפט יותר תיירותי מזה במדינת התחליפים והזול. 
במהלך הדרך גילינו נקודה מעניינת על הסינים: הם לא מגדילים ראש, 
מאוד מצומצמים בדעותיהם, וזאת לאור העובדה שהמשטר יודע שברגע 
והמשטר  בעבר  שהיה  כפי  ימרדו,  הם  מידי  'חכמים'  נתינים  לו  שיהיו 
רצח המונים ברחובות. אבל לא כולם. אלה שיש להם קשרים עם העולם 
הרחב בדרך כלל יותר משכילים מהאנשים הפשוטים שיום יום יוצאים 

לחומה
 מעבר



בדרך לחומה בבייג'ין

בית התה בעירלונה פארק סיני

הר קרח בדרך לחומה
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לעבודתם ברחבי סין וסגורים במעגל האישי שלהם. 
מתנות  "שונא  המושג  אצלם  ממון.  בענייני  זהירים  נורא  גם  הסינים 
של  )שמו  יואן   100 לנהג  להציע  כשניסיתי  בהחלט.  מוחשי  יחיה" 
המטבע הסיני, ערכו בסביבות החמישים אחוז מהשקל הישראלי( הנהג 
סירב בתוקף, וזאת בגלל שהנושא של שחיתות בסין מטופל היטב על 

ידי המשטר.
אני פותח את דלת המונית כדי לצאת אל השוק שאני כל כך מתגעגע 
נכנס  במיוחד  מחניק  ריח  ולתדהמתי  הסוחר,  עם  מהשיחה  עוד  אליו 
שהסיפורים  מסתבר  הרגישה.  בבטן  ממש  של  דרמה  ומחולל  אפי  אל 
זה הממתק של הסינים  כדי להקיא.  נכונים  ומאכלי מקקים  על שרצים 
הרעבים. ניסיתי להתעלם מהריח וההרגל עשה את שלו, והנה אני רואה 
צייר מבוגר מצייר את פרצופו של ילד שיושב מולו, מסתבר שיש עוד 
כמה כאלה באזור, התיישבתי גם אני על כיסא כדאי לקבל ציור, אבל 
עזבתי באמצע כדי להספיק עוד מהאווירה הסינית המרתקת. חנות ועוד 
חנות, ביגוד, מזכרות, אוכל )לא ממליץ(, מוצרי חשמל, אבל מאוד שונה 

מהארץ, הן מבחינת המוצרים והן מבחינת צורת המכירה. 
וכותבת  "כמה עולה התיק הזה?" שאלתי. הגברת מוציאה מחשבון 
400 יואן, כלומר 200 שקל. טוב, התיק יחכה למישהו אחר, וכשאני בא 
לצאת היא קוראת לי חזרה וכותבת על המחשבון 300. טוב אם במהירות 
הבזק המחיר ירד בחמישים ש"ח ברור שאפשר גם יותר. כתבתי 25 יואן, 
משמע 12 שקל. היא כותבת מאה, כך זה נמשך ונמשך, עד  שקניתי תיק 

ב- 12 ₪ במקום במאתיים. 
דבר,  כל  כמעט  לקנות  והאפשרות  הזולה  הקניה  לחוויית  מעבר 
התמכרתי לנהל שיח עם האנשים האלה. אנשים רגועים, שלווים, חיוך 
על פניהם וגם כשאתה עוקץ מילולית הם יודעים לקחת בהומור. ביקשתי 
מסיני שיחסוך לי הליכה על ידי נסיעה בקלנועית שלו, והוא ירד ממנה 
והביא לי ברצון ובחיוך, כשהחפץ היקר חזר אליו לאחר כחצי שעה ועוד 
הוא אמר לי תודה... נפרדנו לשלום לא לפני שהצעתי לו מאה שקלים 

אך זה סירב בחיוך. 

כביש זה לא משחק
בשוק אפשר להסתובב שעות, מקום מרתק, אנשים מעניינים, מחירים 
בלי  טיסה  שעות  תשע  אך  לגמישות(,  אופציה  )עם  אוהב  שאני  כמו 
סיגריות, אוכל ומיטה עשו את שלהן, עזבתי את השוק התוסס לטובת 
נסיעה על כבישי סין  כדי לנוח מהיום המתיש. במהלך הנסיעה חזיתי 
במחזה מעצבן וכואב: נהג אופנוע שרוע על הכביש ואף אדם או מכונית 
שברחה  משאית  של  פגיעה  לאחר  עזרה,  לו  להגיש  כדי  נעצרים  לא 
לא  אדם  ואף  מדמם  שכב  הנהג  דקות  עשרים  שלי,  בספירה  מהמקום. 
אותו  לעקוף  על שהסכמתם  היקרים  סין  נהגי  לכם  תודה  לעצור.  חשב 

לכל הפחות.
עזרה  להגיש  ונעצרה  בסדום  צדיקה  הגיעה  מקום  פתאום משום  אך 
כנראה  שלה  והטבע  סינית  לא  שהיא  לי  גילתה  מהרכב  הצצה  לפצוע, 

יותר אנושי. קוראים לזה עיניים פתוחות.
אפרופו אופנועים, זה הוא כלי התחבורה הנפוץ ביותר בסין. העלות 
שלו כמעט אפסית, ניתן לחסוך פקקים שהינם נחלת תושבי סין הצפופה, 
אפשר לנסוע בתוך שכונות צרות וניתן לתת 'סיבוב' כפי שעשו נדיבים. 
עומס  בגלל  בעיקר  בעולם,  מהגבוהים  זיהום  עם  מדינה  היא  גם  סין 
התחבורה ומפעלים. לאורך כל הדרך – שאת חלקה עשיתי ברגל למרות 
אנשים  ראיתי   – מההווי  להנאות  כדי  הליכה,  שעות  בשלש  שמדובר 
רק שבועיים,  הייתי שם  אני  בריאות.  על  כדי לשמור  עם מסכות אבק, 
אז לא נזקקתי להגנה על הפנים, אבל אולי זה היה מציל אותי מהריח 
בשווקים... אגב, חוקי התנועה כמעט לא נאכפים. ברמזור אדום למשל, 
לא הרבה עוצרים, הם ממשיכים כאילו מדובר באור ירוק והמשטרה לא 

עושה דבר. אלה שעוצרים – זה נטו 'לשם שמים'.
אווירה  טובה,  כשרות  משלנו,  אנשים  סופסוף  חב"ד.  לבית  הגעתי 

יהודית רוחנית, תפילת ערבית ומחר נתראה שוב.
אל הסיור הלילי שלנו, התלווה בקבוק בירה, ביגלה ומנה חמה – מפני 
שכשומר כשרות אני לא יכול לאכול ולשתות דברים שאני לא יודע את 
גילתי  לאכזבתי  אך  מקומית.  חנות  אף  על  לסמוך  אסור  ובסין  מקורם 

שהסינים כבר נמים בשעה מוקדמת. 
חזרתי לבית המלון לא לפני ששוחחתי עם תושב אחד, שככל הנראה 
אין  שבסין  לי  לספר  הספיק  והוא  מחבריו,  בשונה  שינה  מנדודי  סבל 
דבר כזה לא לעבוד. כולם עובדים כחלק מחובות המשטר. אלה שלא 
מסוגלים לעבוד בעבודות רגילות, המשטר מסדר להם עבודה ולעיתים 
אל המקום  אותם  יחזירו  ולמחרת  הם מעבירים חפצים ממקום למקום 

הראשוני ועל זו הדרך. 
 

על חומותייך
לא  מכמות  כחלק  חמות,  מנות  שתי  ונשנשתי  התפללנו  בוקר  עם 
מבוטלת של שימורים ומוצרי מזון שהבאתי מישראל, יצאתי אל המקום 
ליותר  מגיע  החמה  אורך  הסינית.  החומה  סין,  את  מאפיין  הכי  שאולי 
בצורה מרשימה. המקום  נישא  גם  וגובהה  קילומטר,  אלפיים  מחמשת 

עבר תהפוכות ומלחמות ונחשב לאתר תיירות מרתק במיוחד. 



רחובות השווקים. 'רבי עקיבא' של סין

מגורדי השחקים בסין

שוטרים ברחובות בייג'ין

משטרה סינית

מרכז שנחאי

מיני סיני
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את הדרך למקום נעשה במונית עד לשער האתר, שמרוחק במידה רבה 
רגילה  היא  שעה  חצי  של  במרחק  ברגל  ההליכה  שם  עצמה,  מהחומה 
ניתן  המדוברת  ההליכה  את  שעתיים.  מינימום   - תיירים  של  ובהליכה 

לעשות גם בעזרת כלי תחבורה, אך אנו העדפנו ללכת ברגל. 
מקקים  ללא  )כלומר,  מזון  חנויות  בלי  שוק  דרך  עוברת  הדרך 
מבושלים(. בדרכי השתדלתי לא לפספס הזדמנות לשיחות עם מקומיים, 
כדי להבין את ההרגלים ומנהגי המקום, ובכך הסתבר לי שבערך בחצי 
מסתבר  זאת.  לעשות  לי  אסור  היה  סיגריה,  הדלקתי  בהן  מהמקומות 
שאסור לעשן כלל במבנים סגורים, אסור לעשן באתרים ממלכתיים, אלא 
אם יש סימון מיוחד המתיר לעשן. מזל שלא חטפתי דו"ח עד כה על ידי 

משטר האכיפה הבלתי מתפשר בנושא. 
הנוכחות  כאמור  בעולם,  ביותר  הגבוה  המצלמות  מספר  בסין 
המשטרתית שם בשיאה ועל פי דבריו של מקומי שבחרתי להאמין לו, 
כנראה שהם עוקבים אחריי מאז שהגעתי. לסינים אסור להחזיק ברשתות 
שאנו מחזיקים כגון פייסבוק, דפדפן גוגל ועוד מספר דברים, וזאת על 
מנת שלא יפתחו עיניהם חלילה ויכלו את 'העולם הגדול'. לשאלתי, האם 
בזעף:  מקומי  יהודי  השיב  לראות,  שיתקשו  כדי  צרות  שלהם  העיניים 

"מאיפה לך הרעיונות הללו?" 
השוק הארוך עוד לא הסתיים, וזה הזדמנות לקנות עוד בקבוק קולה 
שמחירו לא יותר משני שקלים ותפוח שנתנה לי מוכרת כמחווה על כך 

שקניתי אצלה קניה גדולה )בסך 40 ₪ (.
אוכל  שם  ההר,  מעלה  אל  אותי  שייקח  שאטל  אל  הגעתי  סוף  סוף 
לפגוש את החומה המדוברת. הנהג האדיב הגיע ליעדו, לא לפני ששטח 
אותו:  לימדו  ישראלים  שתיירים  בעברית  המילים  אוצר  כל  את  בפני 
"תודה רבה, שלום וסע כבר". כשירדנו, הספקנו לעשות מספר תמונות 
והנה מיד נעלה. אך מה שלא ציפיתי: רכבל בגובה לא ישראלי לחלוטין 
שאמור להזניק אותי למעלה החומה, ואני איש בעל פחד גבהים בצורה 
לא סטנדרטית, אבל לא הגעתי עד לכאן בשביל לסגת... עליתי והודיתי 
פחות  מעט  וזה  לקרקע  'קרוב'  יותר  שאני  ככה  נמוך,  שאני  לאלוקים 

מפחיד. 
בלתי  וגובה  תיירים  מלא  היסטורי,  מרשים,  מקום  הגענו.  סופסוף 
החומה  של  ההיסטוריה  את  שקראנו  אחרי  מיד  ללכת  התחלנו  נתפס. 
שזרמה  הנעימה  הרוח  עם  לצעוד  התחלנו  במיוחד(.  ומתישה  )ארוכה 
העתיקים  המבצרים  זאת  ולצד  מדהים  בנוף  להבחין  שלא  קשה  אתנו. 
לאחור.  500 שנה  בזמן  חוזר  כאילו אתה  ויוצרים תחושה  שמשתלבים 
להבדיל, במידה מסוימת, קל יותר לדמיין את ירושלים של פעם. היו גם 
החצופים שהוציאו מכשירי סמארטפון  והזכירו לרגע שאנו בשנת 2017. 

קשה לסלוח על כזה פשע... 
כמאמר החכם הסיני העתיק, במקום ללכת אלפי מילין לאורך החומה, 
הסתפקתי בשעתיים הלוך ושעתיים חזור. גם את ההזדמנות הזו לדבר עם 
מקומיים לא פספסתי וביררתי מה לגבי כמות הילדים במשפחה, מסתבר 
אחד,  בילד  להסתפק  בוחרים  רובם  אך  ילדים,  שני  לגדל  מותר  שהיום 
מפני שהמבוגרים כבר מבוגרים מידי בשביל לגדל שניים ולצעירים אין 

איך לממן זאת, מאחר ועלויות גידול ילד בסין יקרות למדי.
אינו מזכיר את ההווי החרדי  וזוג,  ילד אחד  המראה המוזר הזה של 
יותר  הרבה  שיש  בולטת  בצורה  ברחוב  ניכר  ובהחלט  גדלים,  אנו  בו 
זה  במקום  שלי  השהות  במהלך  משהו  פספסתי  אם  מילדים.  מבוגרים 
'חיידר' לילדים. תינוקות כלל לא ראיתי, אפילו פעם אחת. החיים וגידול 

לחומה
 מעבר



שכונת העוני. עבודה פשוטה וקשה תמורת 10 יאן 

ספר התורה הישן בישיבת מיר בשנחאי

גורדי השחקים בשנחאי בלילה

הביניינים בשנחאי

שומר סיני

שומר סיני
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משפחה מאוד קשים בסין ורואים את זה באופן מוחשי. 
בחזור פגשתי סיני נוסף, התיישבתי אתו לקפה והתחלנו לשוחח. 
עלי  כפה  ופשוט  סין  על  לשאול  לי  נתן  לא  התלהב,  שהאיש  אלא 
לספר דווקא על ישראל. בהמשך הוא סיפר לי בהתרגשות כי ראה 
את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני מספר חודשים כשביקר בסין, 
ואז הגיע סקופ: קבוצת בני ישיבה גם הם פגשו את הביבי שלנו ושרו 
כי הם שרו את ההמנון  לספר  הסיני שידע  פי  על  כך  'התקווה',  לו 

הלאומי שלנו. 
לאחר המסע המתמשך בחומה ולא לפני שרשמתי על לוח מזכרות 
הנמצא בתוך מבני החומה "אוריאל ומיכאל היו פה", יצאנו להשתתף 
על  הסבר  בהצגת  מדובר  רבה.  במידה  סין  את  שמאפיינת  בהצגה 
תולדות הלוחמה הסינית הידועה "קונג פו", תוך כדי סיפור דרמה 
מרתק על ילד שמתקשה בחיים וסביו לא מוותר לו עד שהילד נהיה 

חזק ולוחם חזק.
כשנכנסתי למתחם, ראיתי ילד יושב במדי 'קונג פו' ולא זז במשך 
שעות ארוכות, אני חזיתי בכך לפחות כ-10 דק' והמחזה מספר את 
את  מטרתו.  היא  וזו  זז  שלא  ההצגה,  מן  העיקש  הילד  של  סיפורו 
שסיפר  אחד  סיני  עוד  לפחות  גם  אך  תיירים,  מאות  פקדו  המקום 
לי שראה את ההצגה לפחות תשעה פעמים. בצאתי התיישבתי עם 
פו' שלהם. התאכזבתי.  ה'קונג  יכולות  כדי לבדוק את  סינים  מספר 
ילד קטן שעמד שם הסכים להציג את יכולותיו המרשימות אבל לא 
אנגלית.  יודע  לא  לי שהקטן  איתי, עד שאביו הסביר  לדבר  הסכים 
חזרנו לבית חב"ד המפנק לסעוד את ארוחת הערב לפני שנלך לישון 

ולצבור כוח לטיסה למחרת. 

תה, תה ושוב תה
מרכז  אל  יצאנו  רשמית,  דת  לה  שאין  במדינה  שהתפללנו  אחרי 
קניות ענק המתנשא לגובה ארבע קומות, כשכל קומה גדולה ביותר 

ללא פרופורציות למדינתנו הקטנטנה.
לצרוך  שאסכים  כדי  שם  מהמוכרים  מכות  חטפתי  כמעט 
ממרכולתם. האיפוק כמעט אוזל למראה המבחר, שלא מותיר ספק 
החפצים  את  להכיל  כדי  קומות  ארבע  בת  לדירה  זקוק  שאני  בכך 
שאקנה. המחירים הנמוכים לחשו לי "תנצל", אבל ידעתי שלא הכול 

אוכל לסחוב לישראל, ופה המקום לברור. 
סיני נחמד הסביר לי את הסיבה שהמוכרים כמעט לא מרפים ממני 
ודורשים לקנות מהחנויות שלהם: "אתה מערבי ויש לך הרבה כסף, 
הם יודעים את זה". כידוע, 'מיליארד סינים לא טועים', נותר לקוות 

שהם יעדכנו גם את הבנקאי שלי בישראל. 
הסטיגמה הרעה על מוצרים מסין כאילו הם לא איכותיים, אינה 
נכונה כלל. אני עונד על ידי שעון שעלה לי לא יותר מתריסר שקלים 
ש"ח.  ב-459  השעון  אותו  את  ראיתי  בירושלים  החנויות  ובאחת 
על  מעמיס  כשאני  שעות  מחמש  יותר  הקניות  במרכז  הסתובבתי 
מזוודה שידעה ימים טובים יותר. משם המשכתי אל מרכז מבקרים 
של החברה הגדולה ביותר ליצור תה בסין, שם זה המשקה הלאומי. 
רוח טוב,  סוגים שונים של תה: למצב  לי לשתות ארבעה  נתנו  הם 

לאריכות ימים, לזיכרון חזק וסוג נוסף לשינה טובה.
על פי הדוברת, מסורת התה בסין היא בת 4,000 שנה ואת התה 
אפשר לשתות באמצע היום לפי העניין, אבל בארוחת האורז הידועה 
בסין, זה על גבול ההכרחי. לאחר ההסבר המפורט, ניתן לקנות את 

כל סוגי התה שהחברה מציעה. 
ואפרופו תה, הנה סיפור מעניין: באחד השווקים בהם היינו, הצלם 
מיכאל מור ביקש כוס תה ממוכרת בחנות צעצועים, להפתעתנו, זו 
יצאה אל מחוץ לחנות, תלשה עלה משיח קרוב, חיממה מים והגישה 
למיכאל בחיוך. התיישבנו לכוס תה וביקשתי להבין למה היא מגדלת 
לי שכמעט כל החפץ לחסוך כסף על תה קנוי  והיא הסבירה  שיח, 
הבנתי  ממנה  במסעדה.  לארוחה  תה  רכישת  והשוותה  זאת,  יעשה 



מוכרי המים

מונית סינית

שוק בבייג'ין

שוטרי הרחוב

שנחאי כמו ונציה. ליד השווקים

אל בית המלון הגענו לאחר טלטלה 
של  וטיסה  שעות  שלש  של  חווייתית 
מגלה  מור  מיכאל  והנה  שעתיים, 
שבנוי  מתכת  לפסל  הדומה  משהו 
ו... אנגלית  סינית  בשפות  מאותיות, 
עברית. איך למען השם דווקא השפה 

שלנו מככבת בסין

"

"
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שכמעט בכל בית יש שיח תה.
הגיע הזמן לזוז לכיוון שדה התעופה, כדי לעזוב את בייג'ין הבירה 

לטובת שנחאי.

ישיבת מיר
הטיסה לשנחאי נמשכת שעתיים, הסינים הקפדנים בבידוק של שדה 
התעופה גורמים לך לחשוב שאולי בכל זאת התנדבת בדאע"ש בעבר. 
אם יש משהו גרוע במיוחד בסין מלבד האוכל בשווקים, אלו המטוסים 
- הביאו לנו מטוס שנולד בתקופת החומה הסינית העתיקה, לכיסאות 
יש מבט שאומר: "תקשיב למבוגרים, הם כבר עברו הכול", אבל רגע 
השיא היה כשהתעוררתי במהלך הטיסה והרגשתי כאבי ראש חריגים.

הדבר הראשון הבולט בשנחאי, תתפלאו, אבל יש עננים. בבייג'ין 
בשכבה  אותם  מכסה  הגבוה  הזיהום  ושמיים,  שמש  כזה  דבר  אין 
לראות  מאפשר  וזה  זיהום  פחות  יש  כנראה  בשנחאי  אבל  אפורה, 
לכיוון  ציבורית  בתחבורה  במסע  התחלתי  השקיעה  לקראת  שמים. 
בית המלון. יש לציין שזו הפעם הראשונה שאני משתמש בתחבורה 
במדינה,  העיקרית  הרכבת התחתית, שהיא התחבורה  בסין.  ציבורית 

עמוסה לאורך כל היום ללא יוצא מן הכלל. 
כל  לאורך  הזויה,  בצורה  שלהם  הנייד  למכשיר  מכורים  הסינים 
הנסיעה עקבנו אחר אנשים וכולם ללא יוצא מן הכלל מחזיקים מכשיר 
בידיהם, הרב-קו שלנו דומה לשלהם, רק שפתאום באופן לא צפוי הוא 
מתרוקן, והפקיד בעל התושייה יודע רק להציע לך לשלם ולטעון אותו 

שוב. 
אל בית המלון הגענו לאחר טלטלה חווייתית של שלש שעות וטיסה 
של שעתיים, והנה מיכאל מור מגלה משהו הדומה לפסל מתכת שבנוי 
דווקא  השם  למען  איך  ו...עברית.  אנגלית  סינית  בשפות  מאותיות, 
לאחר  גם  תשובה,  לי  אין  עדיין  כך  על  בסין?  מככבת  שלנו  השפה 

ניסיונות רבים לבירור העניין. 
התגלגלה  שכזכור  הידועה,  מיר  לישיבת  יצאנו  שישי  יום  בבוקר 
לשנחאי מאימת הנאצים ימ"ש בעזרת אשרות כניסה ליפן, בסיוע של 
מפליאה.  והישרדות  ממושכים  גלגולים  לאחר  העולם  אומות  חסיד 
סיפור ארוך ומרגש, יפה בפני עצמו. נכנסנו אל ההיכל וקשה היה שלא 

להתרגש. כאן צמחו עמודי התווך של עולם התורה. 
היה  הקודש,  מארון  התורה  ספר  את  להוציא  שלא  המבקש  שלט 
מיותר לדעתנו, ובשעת כושר הוצאנו את ספר התורה העתיק, פתחנו 
אותו והמראה יחד עם הקושי בפתיחה הביא אותנו למסקנה ששנים 
ספר התורה לא נפתח על ידי איש. לאחר שהתפללנו במקום הטהור 

הזה, באווירת הימים הנוראים, המשכנו בסיור. 
תמונות,  עם  דופן,  יוצאת  בצורה  לשפץ  מישהו  דאג  האתר  את 
טלטלת  על  הקרנה  יש  בו  מיוחד  וחדר  הכתב  על  זיכרונות  מצבות, 
בני הישיבה. במהלך ההקרנה לא יכולנו שלא להוריד דמעות למראה 

המחזות המרגשים ולהבדיל הקשים שעברו לומדי התורה. מדהים. 
למרות כמות האנשים, לסין אין דת רשמית משלה, אולם יש מספר 
דתות נפוצות בה. בצאתנו, הוזקקנו למספר דקות כדי לעבור מקודש 

לחול, מהאתר הישיבתי הקדוש והיסטורי לרחוב הסיני. 

לחומה
 מעבר



ילד סיני בקונגפו

החומה הגדולה של סין

אחד הצמתים היפים ביותר בשנחאיבניין הקונגפו
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שבת של עשירים
הקודמים,  שונה מהשווקים  לא  השוק  בשנחאי,  נוסף  שוק  אל  המשכנו 
לרבות הריח המחריד. אותם רוכלים שרודפים אחרי קונים מחו"ל, ודוכני 
מותגים  של  חיקוים  למכור  אסור  בסין  תופעה,  יש  פה  אך  לרוב,  מזכרות 
שדומים למקוריים מידי על פי החוק, לכן יכול לגשת אליך רוכל, להראות 
סף  על  חיקוי  בוחר  וכשאתה  במלאי,  אשר  את  מנייר  קטלוג  גבי  על  לך 
ואז  בו,  צופה  אינו  שוטר  שאף  לוודא  כדי  לצדדים  יביט  הרוכל  המקורי, 

יוביל אותך לתוך חדר צדדי בקרבת השוק ושם ייתן לך את מבוקשך. 
אוזקים  שוטרים  ביותר:  מצמרר  במראה  הבחנו  בשוק  שהותנו  במהלך 
חיים  אל  חזרה  הדרך  מהרכב,  רכבם.  אל  אותו  ומובילים  סיני  אזרח 
נורמליים, אינה בטוחה. הסיני חשוד בגנבה ושם העונשים חמורים ביותר 
מעשים  על  בקפידה  נענשות  חיות  גם  איברים.  בכריתת  להסתכם  ויכולים 
רעים: עכברוש שנתפס אוכל אורז בחנות מכולת נקשר לעגלה כשזרועותיו 
ורגליו מתוחות כל אחת לצד אחר, ועליו נתלה פתק עם הכיתוב: "אני יכול 
לעמוד בכל. גם אם תכו אותי למוות, לעולם לא אודה שגנבתי את האורז". 

שיימניג על הגניבה החמורה. 
בשבת התארחנו אצל אפי, יהודי חם מהקהילה הספרדית בסין שמארח 
יהודי  טעם  לטעום  שצריך  מי  וכל  תיירים  יהודים,  עסקים  אנשי  בשבתות 
שאפילו  גודל  בסדר  יוקרתי  בבניין  ממוקם  האירוח  מקום  קודש.  בשבת 
מי  היו  בשבת,  חפציך.  עם  לך  עוזרים  כשמשרתים  מכירים.  לא  בישראל 
שחשבו שאנו עשירים בצורה בלתי רגילה. שוחחנו עם סיני והוא אמר לנו 
לא פחות ולא יותר: "כל הכבוד שאתם מדברים עם אנשים פשוטים, למרות 

המעמד שלכם". 
"איזה מעמד", אנחנו מחליפים מבטים, והוא ממשיך: "אתם עם חליפות 
וחולצות לבנות, יוצאים מהבניין הזה, אתם אמורים להיות ממש עשירים, 
לא?" לא! הגענו לסין בין ההיתר כי זול שם! אבל הסיפור הזה ממחיש את 

ההסתכלות של המקומיים. 
מבין  הזה.  מקרב  כך  וכל  רחוק  כך  הכל  במקום  מדהימה  שבת  הייתה 
היהודים פגשתי דתי נחמד ולשאלה איפה הוא מתגורר, ענה 'בכל העולם'. 
מתברר שהוא מסתובב בכל רחבי תבל, ושעות לאחר סעודת השבת ישבתי 
ושתיתי בצימאון את סיפוריו המדהימים, אך כאשר הגעתי לשאלה: "למה 
שלא תתראיין?" הוא השיב: "אני לא מדבר עם עיתונאים. שונא אותם. אם 

היית עיתונאי לא הייתי מדבר איתך"... 
מקרה אחד מותיר אותי מרוגש עד לרגע זה: בערב שבת אני רואה צעיר 
לא מקומי בבית מלון בו התארחנו, אני מברר כהרגלי על מעשיו והצעיר 
לסין,  עברו  הוריו  ולאחרונה  בישראל  מזמן  לא  עד  גר  שהוא  לי  מספר 
ומאז בכל ערב שבת הוא עולה על רכבת ונוסע ארבע שעות למלון בו אנו 
- בו נתפלל גם אנו. בשביל תפילה,  יש בית כנסת  משוחחים כעת כי שם 

יהודי נטול כיפה בן 16 מתרחק ממשפחתו בנסיעה ארוכה מדי שבוע.

נפרדים
ומעליו  אגם   – בסין  האורות  עיר  את  לבקר  יצאנו  קודש  שבת  במוצאי 
כל הבניינים מצופים במנורות ויוצרים נוף עם תאורה חלומית. הצטלמנו, 
בגורדי  להסתובב  הלכנו  למחרת  ומקומיים.  תיירים  עם  שוחחנו  צילמנו, 
שחקים, בניינים מהגבוהים בעולם. אין אופציה לראות את סוף הבניין אם 
לא נשכבים על הרצפה. עלינו לשתות בקומה האחרונה של הבניין הגבוה 
ביותר ומשם רואים את סין והיופי שלה מגובה שמסוק בקושי יכול להגיע 

אליו. העננים מתחתינו, וקו הראיה אין סופי. 
לאחר מכן המשכנו בשיט אל עיר האורות, והפעם ראינו את הנוף היפה 

שלה ביום. על הדרך צפינו במופע אקרובטיקה מדהים. 
היום שלמחרת הוקדש כולו להנאות אישיות בלונה פארק בגודל מדהים. 
משם המשכנו לקניון ואת הדרך עשינו במונית בנסיעה של שעתיים תמורת 
סינים,  עם  שיחות  מעט  עוד  עשינו  שם  לבייג'ין,  חזרנו  בלילה  שקל.   50
כשאחד מספר לנו שנזרק מביתו על ידי המשטר, כי רצו לבנות כביש על 
כשהדלקתי  המשטר,  עם  בעצמי  להסתבך  הספקתי  סיום,  לקראת  ביתו. 
נוסעיו מתעכב  ועיכבו אותי לחקירה, כשהמטוס על  סיגריה במקום אסור 

בגללי... אאוץ'.

בסין מספר המצלמות הגבוה ביותר 
המשטרתית  הנוכחות  כאמור  בעולם, 
מקומי,  של  דבריו  פי  ועל  בשיאה  שם 
מאז  אחריי  עוקבים  שהם  כנראה 
להחזיק  אסור  לסינים  שהגעתי. 
ברשתות שאנו מחזיקים כגון פייסבוק, 
דפדפן גוגל ועוד מספר דברים, וזאת 
חלילה  עיניהם  יפתחו  שלא  מנת  על 

ויכלו את 'העולם הגדול'

"

"
מבנה גגות אופייני לסין

מבט מאחד המגדלים בשנחאי

מבט מהסירה על האגם בשנחאי 

כניסה לרחובות השוק בשנחאי

כניסה לאחד השווקים בבייג'ין

הכניסה לקניון
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משל ושנינה // אליהו פכטר

בחוגי  מחפשים  הציוני,  הנרטיב  גסיסת  אחרי 
 אך מנקודת  השמאל נרטיב חדש למדינת ישראל 

מבט יהודית, אין לנו כל צורך בזה

ן  ו כרעי 'עם'  או  'אומה' 
נרטיב  ללא  לנרטיב.  זקוקים 
ם  מתקבצי בו  סבי מוסכם 
לקבוצת  משמעות  אין  היחידים 
'אומה'. השם  תחת  המתאחדת   אנשים 

לאורך ההיסטוריה תפקידם של מנהיגים 
ורעיונות  לייצר סמלים  ואנשי הרוח היה 
אפשר  בתוכו  הגבול  את  ליצור  מאגדים. 
יהיה לכלוא רבבות יחידים, לערבב את רכיביו 
של הדבק האינטלקטואלי באמצעותו יהיה 
אפשר לחבר יחידים לכדי קבוצה הומוגנית 
המטרות. ואותן  ערכים  אותם   החולקת 

לכל אומה יש שם משלה המבדל אותה מאומות 
אחרות. אזרחיה של כל אומה מתגוררים באותו 

אזור גיאוגרפי מוגדר. 
כל עם חולק את אותן המסורות והערכים 
המיוחדים ומשותפים לו. כל עם חוגג ימי חג 
משותפים. לכל מדינהa יש את יום העצמאות 
שלה. הכל כדי לקיים נרטיב ומכנה משותף 
 שיאחד את הפרטים הבודדים לכדי ציבור.

מדינת ישראל מנקודת מבט חילונית איננה 
שונה ואיננה יכולה להיות שונה. בניסיונם 
של מייסדי המדינה לעקור מהשורש כל עניין 
רוחני יהודי מהעם יהודי נוצר ריק שהיה חייב 
להתמלא בעקרונות וברעיונות לאומיים כלל 
עולמיים. מרחם זו בקעה הציונות שבשנות 
בערה  שאש  רבים  אחריה  משכה  נעוריה 

בלבבם.
כמו כל תנועת מרד והתחדשות, רבים נמשכו 
בקסמי רעננותה בחבלי התקווה וההבטחה. אך 
כדרכן של תנועות רעיוניות אחרי שהצליחה 
במשימתה היא העלתה בשר על עצמותיה 
והזקינה, השנים הצטברו בשיפולי בטנה 
ואפשר כבר להכריז בביטחון רב כי לאחר 
מתה. ומיוסרת-הציונות  ארוכה   גסיסה 

האומות  של  ההיסטורי  המהלך  ככלל, 
אחד- ברור  היסטורי  קבוע  בידי  נקבע 
מחליפים  אדם  האנושי.  בני  הטמטום 
מפואר  כישלון  שכשלו  חברתיים  מבנים 
במבנים חברתיים שיכשלו כישלון מפואר 
עוד יותר, והאנרגיה המאפשרת את סיבוב 
 הגלגל הזה היא אנרגיית התקווה והמרד.

עכשיו כשבפקולטות למדעי הרוח ובעיתונים 
כמו "הארץ" כבר משליכים את רגבי העפר 
האחרונים על גופת הציונות מנסים אנשי 
הרוח החילונים ללא הצלחה ליצור נרטיב 
חילוני חדש שסביבו יתאגדו תושבי מדינת 
ישראל, נרטיב הומני ליברלי השואב את 
 רעיונותיו מהתנועות הליברליות באירופה.

דוגמה מצוינת מהזמן האחרון הוא המאמר 
מעורר הרחמים של פרופסור יובל נח הררי 
בידיעות אחרונות. רבים וטובים, וביניהם 

אני הקטן, הצביעו על השגיאות הלוגיות, 
העיוותים הדמגוגיים וחוסר הידע ההיסטורי 
שבמאמר. ניתן לומר שאם זוהי האלטרנטיבה 
לציונות ז"ל הציבור החילוני נתון במשבר 
 רעיוני עמוק ובשבר לאומי אידאולוגי חמור.

המושגים "עם" ו"אומה" מנקודת מבט תורנית 
 שונים ביסודם מהתפיסות הלאומיות המערביות.

מייסדי המדינה בנו את הנרטיב הלאומי הציוני 
על אדני התפיסות הלאומניות הפאשיסטיות 
שרווחו בתחילת המאה ה-20 וצה"ל מנקודת 
מבט חילונית איננו שונה מצבאות העולם 
בתפיסת עולמו המיליטריסטית פטריוטית 
ובהגנה  על האנשים נשים וילדים "שלנו" 
"שלהם",  והנשים  הילדים  האנשים  מול 
תפיסה ששורשה בגזענות פשוטה, אותה 
גזענות שהיא היסוד להבחנה בין "אנחנו" 
האומות. רעיון  בבסיס  העומדת   ל"הם" 

מבט  מנקודת  ישראל"  "עם  זאת  לעומת 
תורנית איננו מיוסד על שוני גזעי, תרבותי 
העולם.  אומות  משאר  גיאוגרפי   או 

של  יחידה  הוא  התורה  לפי  ישראל  עם 
"קדושה" ובשונה מתפיסות חברתיות שנוצרו 
בידי אדם ולכן יומתו בידי אדם, "קדושה" היא 
דבר הקיים קיום אובייקטיבי גם אם לא פיזי 
וגשמי. לקדושה בעולם הרוחני כמו לאנרגיה 
בעולם הגשמי יש פונקציות מעשיות "כל 
 הקדוש מחברו חמור מחברו" כתוב במשנה.

ואותן פונקציות הן דיני הערבות הישראלית דיני 
 מלכות ישראל דיני מלחמות ישראל ועוד ועוד.

הלאומיות היהודית איננה לאומנות פשיסטית, 
מקדושת  שואבת  היא  מקורותיה  את 
ידי התורה. על  ומעשיה מכוונים   ישראל 

גם הקשר לאדמת ארץ ישראל איננו קשר 
משנה  זה  מה  וכי  תרבותי,  או  היסטורי 
שאבות אבותינו שוטטו פה לפני כאלפיים 
מוסרית  הכרה  בעל  אדם  יש  וכי  שנה? 
מוצדקת  סיבה  שזו  שיחשוב  בסיסית 
 לגרש מכאן תושבים החיים כאן ועכשיו? 
הקשר לאדמת ישראל מקורו בקשר האמיץ 
 בין קדושת ישראל לקדושת ארץ ישראל.

קשר שהפונקציה שלו היא מצוות כיבוש 
הארץ "וירשתם אותה וישבתם בה" קדושה 
שהפונקציות המעשיות שלה הן דיני ארץ 
 ישראל- שמיטה, תרומות ומעשרות, פאה ועוד.
י  מ ו א ל ב  י ט ר נ ש  פ ח ל ו  נ ל ל  א
. ן ו הדמי ובעולמות  זרים   בשדות 

קיומו של עם ישראל מיוסד אך ורק על קדושת 
ישראל, קדושה שמקורה אלוקי ולכן אמיתי, 

ריאלי, נצחי.

הנרטיב החדש
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הקורס הגיע לסיומו. זו כבר פגישה 
לעשות  בחרתי  אחרונה.  כמעט 
תרגיל קליל אחרי שעה של יצירה 
במקום להעביר לנשים המשתתפות 
עוד מהחומר העסקי הכבד שהפקידו בידי. הימים 
הם ימים נוראים ממילא, והעיתוי הטוב ביותר 
להתרומם מעל הקרקע. להמריא שלושים אלף 
רגל או להפליג למחוזות רחוקים. כן. גם זו דרך 
להתחבר, להתנתק מהשגרה, מהנוחות והרגילות, 

ולראות את העסק בפרספקטיבה חדשה.  
על השולחנות נחו ערימות של עיתונים מכל 
הסוגים. צרור פרסומות בצבעים ססגוניים קפץ 
דפי הפרינט המצהיבים. דבק, נייר ומספרים 
שימשו בערבוביה על השולחנות וההנחיה שנתתי 
הייתה פשוטה: "צרי לך קולאז' שישקף את 

החזון העסקי שלך".
שעת התרגיל חלפה בנעימים. מוזיקה חסידית 
שקטה נבעה מהרמקולים. הנשים פתחו את 
צפונות ליבן, השאירו בצד את המחשבות ואת 
מיטב המוחות ונתנו דרור לתת-מודע שיצר 
עבורן את הקולאז'ים האישים של העסקים שלהן.
מרגע לרגע התחוורה "התמונה הגדולה". 
כולנו כאחת מבקשות את אותם דברים. כל 
אחת מבטאת זאת בגזיר נייר או ויז'ואל כזה 
או אחר. אבל בגדול אנחנו הרבה יותר דומות 
מכפי שנוכל להעלות על הדעת. רק, רק שאיפה 
אחת שהיא חזות הכל הייתה חסרה. אני מאמינה 
שעם הנוכחות שלה על מפת הדרכים שכל אחת 

יצרה, התשוקה כבר הייתה מתממשת.  
כששאלתי את הנשים אם יש להן מושג מה 
חסר, השתרר בחדר שקט מעיק. רק קולו של 
המזגן שהפעיל כוח והטיפות שנשרו ממנו העידו 
על עבודתו הקשה והפרו את השתיקה בחלל 
החדר. שאלתי אותן מה המטרה הגדולה של 
כל זה, והן העלו תשובות רבות ומגוונות. דיברו 
על פרנסה, על תמיכה בבעל בן תורה, דיברו 
על קירוב לבבות, על שלום ושלווה, דיברו על 
הישגים אישיים וכלליים, דיברו על בריאות 

ונחת וכמובן על עסקים פורחים.  
אבל אף לא אחת לא נקבה במילה המושיעה, 
בשמה של המורה הגדולה בשלה אנחנו קמים 
מידי בבוקר ועוברים את כל תלאות ומצוקות 
היום. אף אחת לא דיברה על גאולה... האתגר 
היה כפול. בראשית הן אמרו "נו, איך יכולנו 
לחשוב על זה?", ובשנית הוסיפו "ככה זה. 
משיח זה רק בחב"ד. את חבדניקית ולכן את 

חושבת כל הזמן על גאולה".
למרות שזו אינה הפעם ראשונה בה אני 
נחשפת להעדר תשוקה לענייני גאולה בחוגים 
חרדים, זה עדיין מטלטל אותי בכל פעם מחדש. 
זהו האתגר הגדול ביותר, לגרום לעצמנו להבין 
שאנחנו פה בשביל משהו הרבה יותר גדול. שכל 
הסבל שעברה אומתנו לאורך אלפי שנים, נועד 

רק למטרה אחת – גאולה.

המילה אתגר מרכיבה את המילים אמונה, 
מזכיר  גם  האתגר  ורפואה.  גאולה  תקווה, 
אותיות אתרוג שהוא המין המרכזי בארבעת 
המינים. אין ספק שכאשר כולנו נהיה מאוחדות 
סביב מטרה אחת קדושה כמו ארבעת המינים 
המאוגדים יחדיו, אין ספק שאם השאיפות, 
המטרות והתשוקות שלנו תהיינה משותפות 
-נצליח להגשים את המשאלה הגדולה וזו תפסיק 
להיות משויכת רק לחב"ד... משיח לא שייך 
לחב"דניקים. הוא לא שלי או שלך. הוא של 

כולנו. של כל עם ישראל.
בחסידות מובא ששמחת תורה הוא "מועד 
כללי" שמשפיע על השנה כולה, לכן הדגשת 
הגאולה והמשיח בשמחת תורה נמשכת לכל 
השנה כולה. העבודה, עבודת החג, כי לכל חג 
עבודה משלו, צריכה להיות חדורה בעניין של 
גאולה. יהודי בשמחת תורה שמח עם התורה 
בשמחה כה גדולה והיא צריכה ללוות אותו לכל 
שאר ימות השנה, בדיוק כמו שמחת הגאולה בה 

נשמח בבוא משיח צדקנו.
את יום הכיפורים חתמנו במילים ה' הוא 
האלוקים. ואת שמחת תורה אנחנו פותחים 
במילים אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים 
אין עוד מלבדו". זה לא שיש שני עצמים שונים: 
יהודי שלומד תורה ומקיים מצוות ואלוקים. לא! 
אין עוד מלבדו! כל העולם, גם העסק ודרישותיו, 
הכל רק אלוקות. כאשר אדם מכניס לראש שלו 
שאין דבר מלבד ה' יתברך, כשרגעי החול שלו 
ספוגים בקודש, בציפייה לגאולה, כל מציאותו 

ועניינו היא "לשמש את קוני".
אני אוכלת, כי אני צריכה כוח לעבוד את ה'. 
אני ישנה כי אני צריכה כוח לעבוד את ה' ואני 
משקיעה כוחות ואנרגיה בעסק שלי כדי לקיים 
את רצון ה'. זו כל מציאותי. לשמש את קוני. זו 
כל הווייתי להיות חלק בלתי נפרד מה' יתברך. 

יהודי ואלוקות הם דבר אחד.
בשמחת תורה רוקדים עם ספר תורה סגור. 
איזה עניין יש לנו בספר סגור? הרי אנחנו שמחים 
עם מה שיש בתוך הספר, עם חכמתו של הקב"ה, 
מדוע לא רוקדים עם גמרות פתוחות? הריקוד 
הזה נועד לסמל שהתורה הקדושה, מקור חיותנו, 
שייכת לכולם. לכל יהודי בכל דרגה שהיא, בין 
אם מדובר בתלמיד חכם נערץ ובין אם מדובר 
בילד קטן שעדיין לא הגיע להבנה והשגה בתורה. 
ובאותו עניין, גם הגאולה הקרבה שייכת לכולם 
ולא משנה באיזה מעמד ומצב הם נמצאים. חג 

שמח!
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המשיח לא שייך 
לחב"דניקים!

לכל הנשים שישבו ויצרו קולאז' מרתק בו הביאו 
לידי ביטוי את החזון העסקי שלהם היה הרבה יותר 
משותף מכפי שניתן היה להעלות על הדעת. ובכל 
זאת, כולן שכחו לרגע שמעל החזון מרחפת אמונה 

גדולה בהרבה

מירי שניאורסון
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ִטיּפ:
 ִאם ִּתְרצּו ְצִביָעה ְׁשקּוָפה יֹוֵתר,
 אֹו ְּגָוִנים ְּבִהיִרים ֶׁשל ֶצַבע, 

 ּתּוְכלּו ְלהֹוִציא ְמַעט
 ֶצַבע ַּבַּצַּלַחת, ְלַטְפֵטף

 ְּבֶעְזַרת ַהִּמְכחֹול
 ַּכָּמה ִטּפֹות ַמִים ּוְלַעְרֵּבב.

 ִמָּיד ַּתְבִחינּו ֶׁשַהֶּצַבע ֶנֱהָפְך 
 ְלָבִהיר יֹוֵתר
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ַעְכָׁשו ֵיׁש ָלנּו ָמקֹום ְלַאְחֵסן ֶאת ָהֳאָסִפים ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשָּלנּו.
ֵיׁש ִלי 
ַרְעיֹון

 ִנָּתן ִליֹצר ֵמַהִּמְכֶסה
ַהְמֻצָּיר ְּתמּוָנה.

ַוְּתרּו ַעל ַהֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל 

ַהֻּקְפָסה, ַחְּברּו ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל 

ַמְקלֹות ָהַאְרִטיק חּוט ְקִׁשיָרה,

 ְוִהֵּנה ְּתמּוָנה ְיֵפיִפָּיה
ְלִקּׁשּוט ַהֶחֶדר.

ַנְצִמיד 11 ַמְקלֹות ְּבֶעְזַרת 
ֶּדֶבק ֶסלֹוֵטְיּפ.

1

ַנְתִחיל ִלְצֹּבַע ֶאת ָהֶרַקע.

4

ַנְתִחיל ְּבִצּיּור ַהִחּפּוִׁשּיֹות.

7

 ַנֲהֹפְך ֶאת ַהַּמְקלֹות
ַלַּצד ַהֵּׁשִני.

2

ִנְצַּבע ֶאת ַהִּפְטִרּיֹות.

5

נֹוִסיף ֶאת ַהְּפָרִטים 
ָהַאֲחרֹוִנים ַּבִחּפּוִׁשּיֹות.

8

ַהִּניחּו ַמְקלֹות ְּבצּוַרת ִרּבּוַע 
ֶזה ַעל ַּגֵּבי ֶזה, ְוַהְדִּביקּו 
ַּבְּקָצוֹות ַעד ַהֹּגַבּה ָהָרצּוי.

9 יצירת הקופסה

 ְנַׂשְרֵטט ֶאת ַהִּצּיּור
ְּבֶעְזַרת ִעָּפרֹון.

3

ְוָכֵעת ַלֶּדֶׁשא.

6

ָאז ַמה ָּצִריְך?
 ַמְקלֹות ַאְרִטיק

 ִצְבֵעי ּגּוָאׁש

 ִמְכחֹול

 ֶּדֶבק

 ִעָּפרֹון

 טּוׁש ָׁשֹחר

 ֻקְפַסת
  ַּתְכִׁשיִטים

    ִמַּמְקלֹות ַאְרִטיק

 ַּדְרַּגת ֹקִׁשי:
ֵּבינֹוִני



ִטיּפ:
 ִאם ִּתְרצּו ְצִביָעה ְׁשקּוָפה יֹוֵתר,
 אֹו ְּגָוִנים ְּבִהיִרים ֶׁשל ֶצַבע, 

 ּתּוְכלּו ְלהֹוִציא ְמַעט
 ֶצַבע ַּבַּצַּלַחת, ְלַטְפֵטף

 ְּבֶעְזַרת ַהִּמְכחֹול
 ַּכָּמה ִטּפֹות ַמִים ּוְלַעְרֵּבב.

 ִמָּיד ַּתְבִחינּו ֶׁשַהֶּצַבע ֶנֱהָפְך 
 ְלָבִהיר יֹוֵתר
15ְוַאף ָׁשקּוף. 14

ַעְכָׁשו ֵיׁש ָלנּו ָמקֹום ְלַאְחֵסן ֶאת ָהֳאָסִפים ַהְּפָרִטִּיים ֶׁשָּלנּו.
ֵיׁש ִלי 
ַרְעיֹון

 ִנָּתן ִליֹצר ֵמַהִּמְכֶסה
ַהְמֻצָּיר ְּתמּוָנה.

ַוְּתרּו ַעל ַהֵחֶלק ַהַּתְחּתֹון ֶׁשל 

ַהֻּקְפָסה, ַחְּברּו ַלֵחֶלק ָהֶעְליֹון ֶׁשל 

ַמְקלֹות ָהַאְרִטיק חּוט ְקִׁשיָרה,

 ְוִהֵּנה ְּתמּוָנה ְיֵפיִפָּיה
ְלִקּׁשּוט ַהֶחֶדר.

ַנְצִמיד 11 ַמְקלֹות ְּבֶעְזַרת 
ֶּדֶבק ֶסלֹוֵטְיּפ.

1

ַנְתִחיל ִלְצֹּבַע ֶאת ָהֶרַקע.

4

ַנְתִחיל ְּבִצּיּור ַהִחּפּוִׁשּיֹות.

7

 ַנֲהֹפְך ֶאת ַהַּמְקלֹות
ַלַּצד ַהֵּׁשִני.

2

ִנְצַּבע ֶאת ַהִּפְטִרּיֹות.

5

נֹוִסיף ֶאת ַהְּפָרִטים 
ָהַאֲחרֹוִנים ַּבִחּפּוִׁשּיֹות.

8

ַהִּניחּו ַמְקלֹות ְּבצּוַרת ִרּבּוַע 
ֶזה ַעל ַּגֵּבי ֶזה, ְוַהְדִּביקּו 
ַּבְּקָצוֹות ַעד ַהֹּגַבּה ָהָרצּוי.

9 יצירת הקופסה

 ְנַׂשְרֵטט ֶאת ַהִּצּיּור
ְּבֶעְזַרת ִעָּפרֹון.

3

ְוָכֵעת ַלֶּדֶׁשא.

6

ָאז ַמה ָּצִריְך?
 ַמְקלֹות ַאְרִטיק

 ִצְבֵעי ּגּוָאׁש

 ִמְכחֹול

 ֶּדֶבק

 ִעָּפרֹון

 טּוׁש ָׁשֹחר

 ֻקְפַסת
  ַּתְכִׁשיִטים

    ִמַּמְקלֹות ַאְרִטיק

 ַּדְרַּגת ֹקִׁשי:
ֵּבינֹוִני

יוצרים עם
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

67910 8

5 3 12

13 1112

4

נצייר 
את 

הכיפה 
הצוואר 
והצוורון

ילד בסוכה

כאשר תרצו לגוון ולצייר דמות ילדה 
עליכם לערוך שינוי קטן בשיער. 

דלגו על שלב 5 - בו מציירים את 
השיער ונצייר במקומו את השיער של 

הילדה שמופיע כאן:
בהצלחה!!

נצייר את 
הלסת 

ואת גבות 
העיניים 

על קו 
העיניים 

נתחיל 
בגולגולת, 
קו אמצע 
וקו עיניים

כעת 
לאישונים 
בעיניים, 

ריסים, אף בין 
העיינים וקווי 
חיוך מכל צד

כעת נצייר 
את הקישוט - 
תוכלו להוסיף 

או לשנות 
כל רעיון אחר 

שיש לכם לקישוט

כעת ליתר 
אצבעות היד- 

האצבע 
הראשונה 
מוסתרת 

מעט ע"י האגודל

נוסיף 
שרוול, 
אגודל 

ואת
קצוות 

החולצה

נעבור 
לציור 
הגוף 

נתחיל 
בזרועות 

נצייר את החלון - תוכלו 
למתוח קווים על הדמות 

עצמה כדי שיצא קווים 
ישרים וריבוע מדויק יותר 

ולאחר מכן מחקו במקומות 
שהקווים עולים על הדמות

כעת לפרטים האחרונים, 
קרשי הסוכה, הסכך 

והכיווצים בחולצה

מחקו קווים - 
אלו הם הקווים 

המיותרים בציור

נוסיף 
את הפוני 

למעלה 
וסימון 

בליטה קטנה 
של הסנטר

נצייר את 
הפה, האוזניים 

בכל צד בשקע 
שבין הלסת 

לגולגולת ואת 
תחילת השיער

דרגת קושי - קשה



בס“ד

חג שמח!מאחלת לכל בית ישראל



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

קונים חדש 
ממחזרים ישן

בחסות
www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

שלם וקח 
עוד היום 
אצלך בבית

של כל תצוגות מוצרי ענקניקוי מדפים
החשמל לבית

לדוגמא:

ענק
לדוגמא:

בכל סניפי הרשתבימים 4-14.10.17רק בחופשת סוכות
מקררים ביתים החל מ-₪690

מקררי מקפיא תחתון החל מ-₪2990
מקררי 4 דלתות החל מ-₪2990 

מזגנים החל מ-₪990 
מכונות כביסה החל מ-₪590 

תנורים החל מ-₪790 
כיריים החל מ-₪390 

מיקרוגלים החל מ-₪149 
טוסטר אובן החל מ-₪69 

מיקסרים החל מ-₪29
קומקומים החל מ-₪29

מגהצים החל מ-₪29
שואבי אבק החל מ-₪69

מכונות גילוח החל מ-₪99 
טלפונים סלולריים החל מ-₪50 

טאבלטים החל מ-₪190 
הוברבורדים החל מ-₪550 

בתוקף עד 14.10.17 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם, המוצרים הינם תצוגות ועודפים | מינימום 500 פריטים במכירה, לפחות 
מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | המוצרים ומחיריהם מוצגים בסניף | המחירים אינם כוללים הובלה | אין כפל הנחות ומבצעים

שעות פתיחה: בימים א'-ה': 09:30-22:00 שישי וערב חג: 09:00-15:00 מוצאי שבת וחג: חצי שעה מצאת השבת עד 23:00
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