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לדמותו המרתקת 
של אחד מיקירי 

ירושלים של מעלה

רבי וועלוול

החוצפה של כתבת גל”צ  טורו של עו”ד יצחק שיינפלד
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8

בגיל 10 הוא חזר 
בתשובה – ואז 
עשה זאת שוב

פעמיים בעל 
תשובה

28

כ”ה בניסן תשע”ז, פרשת שמיני
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22

מפקדו  בהוראת  שנאלץ  העני,  המוסלמי  הנער 
שיר  בגלל  בפלילים  והואשם  שפמו  את  לגלח 
לפסגה  בבטחה  דרכו  את  סלל   – אנטישמי 
החלטות  עם,  במשאל  מעביר  כשהוא  הטורקית, 

שיאפשרו לו להפוך לסולטאן הבא של טורקיה

התאוששו,  טרם  מהמפונים  גדול  חלק  היום,  עד    ימית  העיר  פונתה  התשמ”ב  ניסן  בחודש 
חלקם עברו מדירה לדירה, אחרים סובלים סיוטים מטרקטורים ויש שפונו שוב מרצועת עזה

האחרוניםימי ימית

אא  אא

הסולטאן
שובו של



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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.4.17
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ו' 09:00-13:30  ,9:30-19:30 א'-ה'  טלפון. 08-8562894 

רחוב סחרוב 14, טלפון: 03-9414392, 
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סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית
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2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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



כ"ה בניסן תשע"ז 21/4/17 4

דעה שונה
את הטור הזה אני כותב בחדווה גדולה אחרי שזכיתי 
יו"ר  של  בשמחתו  ולשמוח  בפנים  פנים  ולדבר  לשבת 
צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב. בין הדברים 
הזכיר הרב אהרונוב את ההסבר של הרבי מליובאוויטש 
על המנהג ללמוד פרקי אבות לאורך כל הקיץ - מפסח עד 

ראש השנה. 
המנהג המקובל הוא, ללמוד פרקי אבות בין פסח לחג 
השבועות )ברטנורא תחילת אבות(, אולם הטור והרמ"א 
כל  לאורך  להוסיף  נוהגים  שיש  מביאים  רצב(  )סימן 
הקיץ. הרבי הסביר )ראו ביאורים לפרקי אבות( כי המנהג 
המקובל סובר שלימוד פרקי אבות הוא כהכנה למתן תורה 
והרמ"א  הטור  אולם  בשבועות,  ללמוד  מסיימים  ולכן 
סוברים כי הלימוד הוא כתרופה לתאוות הגוף בימי הקיץ, 

וכיון שכך, זקוקים לחיזוק זה עד ראש השנה. 
לחיזוק  זקוקים  אנו  הגופנית,  התאווה  התגברות  מול 
לכן  רוחניות.  פרופורציות  בתוך  אותנו  ישמור  נגדי אשר 
ללמוד  חשובה:  תוספת  לקבל  אלו,  בימים  ישראל  מנהג 
פרק אחד מפרקי אבות בכל שבת, ומשניות אלו מחנכות 
יותר  מעצמנו  ולתבוע  חסידות  מידת  של  באופן  לנהוג 

מהחיוב על פי ההלכה המינימאלית.
הורה הרבי ללמוד לפחות משנה אחת  במשך השנים, 
שאלה  לעורר  רוצים  אנו  שכן,  וכיון  שבוע  בכל  בעיון 
ישיר  בקשר  קשורה  אשר  אבות  מפרקי  א'  בפרק  עצומה 

לפרשת השבוע, פרשת שמיני.



כאשר  "שמאי".  הוא  חז"ל,  בימי  קפדנות  של  הסמל 
רוצים לתאר אדם מסוים כאיש נוח לבריות, אומרים "הוא 
איש של בית הלל" ואילו כשרוצים לתאר את ההיפך, אדם 
קפדן, תובעני, פרפקציוניסט שלא מוותר לא לעצמו ולא 

לאחרים, אומרים: "הוא טיפוס של בית שמאי".
ריבוי סיפורים במשנה ובתלמוד, מתארים את התביעה 
הלל.  של  הסבלנות  מידת  לעומת  שמאי,  של  הגבוהה 
רצופים  סיפורים  שלושה  מביא  לא(  )שבת  התלמוד 
המתארים גויים שרצו להתקרב לעם ישראל, ושמאי גירש 
אותם מעל פניו בכעס, בעוד הלל האיר להם פנים וקרבם 
תחת כנפי השכינה. הסיפור המפורסם הוא, אודות אותו 
גוי שביקש ללמוד את כל התורה "על רגל אחת", כלומר, 
במשפט  היהדות  של  הבשורה  את  לשמוע  רצה  הוא 
אחד, תוך כדי שהוא עומד על רגל אחת. שמאי הזדעזע 
מהשטחיות ודחף אותו "באמת הבניין שבידו". הוא דחה 
אותו עם מוט בו היו מודדים את אורך הבניין. ואילו הלל 
האיר לו פנים והציג משפט אחד המסכם את עיקר התורה. 
לשתי  משתמע  שאינו  קשה  משפט  שם  אומרת  הגמרא 
פנים: "לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי".

והנה באים פרקי אבות משנה ט"ו ומציגים דברים של 
שמאי: "שמאי אומר: עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה 
הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות". שמאי 
תובע מכולנו, להיות מאירי פנים, סבלניים ולקבל כל אדם 

– באשר הוא - בספר פנים יפות.
לא  היא  אורחים,  הכנסת  של  עיקרה  כי  מלמד  שמאי 
על  היה  אם  חשוב  לא  נתת".  "איך  אלא  נתת",  "כמה 
יותר  אלא  סוגים,  ארבעה  או  דג  של  אחד  סוג  השולחן 
בשעת  לידו  ישבת  האם  האורח.  את  אירחת  איך  חשוב 

האם  ורצוי?  יקר  שהוא  תחושה  לו  נתת  האם  הארוחה? 
ליווית אותו החוצה באהבה וכו'.

ראוי לשים לב לדיוק דבריו של שמאי: "את כל האדם". 
לא סתם "אדם", אלא "האדם" ותוספות כותב )יבמות סא( 
כתוב  כאשר  אך  ליהודי,  הכוונה  "אדם",  כתוב  שכאשר 
"האדם" – הדבר בא לרבות גם בן נח. כך ששמאי מדגיש 
ליהודי.  להבדיל  כמו  לגוי  פנים  להאיר  יש  כי  במיוחד 
והתמיהה המיידית היא: האם זהו שמאי?! האם ההוראה 
וה"דחיפה באמת  הגישה הקפדנית  עם  בקנה אחד  עולה 

הבניין"?!
מדובר בשאלה גדולה, משום שפרקי אבות, מציגים את 
שלא  בחכמים  הרי  מדובר  החכמים.  של  מאמין"  ה"אני 
הפסיקו לומד דברי חכמה ובכל זאת פרקי אבות בוחרים 
מימרה אחת מכל חכם. כך שברור שמסדר המשנה בחר 
את אותה מימרה ייחודית אשר אפיינה את אותו גדול יותר 

מכל. 
אשר  אומר"  היה  "הוא  המילים:  על  הדרוש  ידוע  כך 
חוזרות על עצמן בפרקי אבות. אלא שאת מה ש"הוא" – 
"היה אומר". התנא בחר את אותה מימרה ייחודית אשר 
הייתה ה"הוא" של אותו חכם. וכאן תמה כל אחד: האם 
כל  את  מקבל  "הוי  הוא  שמאי,  של  אומר"  היה  ה"הוא 

האדם בסבר פנים יפות"?!



)ראו  פעם  לא  הרבי  שמביא  הוא  המקובל  ההסבר 
בין שמאי  יז/354 בשולי הגיליון(, שיש להבדיל  לקו"ש 
הפרטי  האדם  שמאי  בין  הישיבה.  של  לשמאי  הביתי 
וביקש  ביתו  דלת  על  אורח  דפק  כאשר  הרב.  לשמאי 
אולם  בעולם.  נחמד  הכי  האדם  היה  ערב, שמאי  ארוחת 
גוי לישיבה וביקש לחולל רפורמות ביהדות  כאשר נכנס 
וקיצורי דרך בהליך הגיור, שמאי התגלה במלוא חריפותו. 
אותו גוי ביקש "למדני את התורה על רגל אחת", כלומר, 
הוא חיפש יהדות קלה ונחמדה ולכן שמאי מיהר לחתוך 

אותו בתוקף.
מבריק  הסבר  העניק  הרבי  אחרת,  בהזדמנות  אולם 
בפשטותו אשר כתוב כמעט במפורש בתוך המשנה. צריך 
לב למה שכתוב. המשנה  ולשים  רק לפתוח את העיניים 
מקדימה את דברי הלל )משניות יב-יד( ואחר כך מביאה 
תמוהה,  בעובדה  מדובר  טו(.  )משנה  שמאי  דברי  את 
משום שהסדר הרגיל הוא הפוך: תמיד מקדימים את דברי 
שמאי להלל. )אחד ההסברים בכך הוא, שאנשי בית הלל 
היו נוחים ועלובים והיו מקדימים ומצטטים את דברי בית 
ולכן המשנה  שמאי לפני שהיו אומרים את דברי עצמם, 
עירובין  ריטב"א  ראו  להלל,  שמאי  דברי  את  מקדימה 

יג,ב(. 
ממנהגה  כאן  חורגת  שהמשנה  כן,  אם  הסיבה,  מהי 
ומקדימה את הלל לשמאי? ללמדך ששמאי למד מהלל. 
אחרי ששמאי ראה את הצלחת השפעה של פנים מאירות, 
כנפי  תחת  ונכנס  הלל  מדברי  התרשם  גוי  אותו  כיצד 
ליהדות  ועודד  שלו  הסגנון  את  שינה  שמאי  השכינה, 

מאירה ומסבירת פנים.
מדעה  פחדו  לא  שחכמים  הוא,  כאן  הכביר  הרעיון 
שונה. הם לא ראו בדעה אחרת, עובדה המאיימת עליהם 
או מקטינה אותם, להיפך: דעה נוספת היא חכמה נוספת. 

את  ומרחיבה  עומק  לו  מעניקה  הדיון,  את  היא מעשירה 
מוטת ההשפעה שלו. הכינוי של חכם הוא "תלמיד חכם". 
גם כשהוא גדול בישראל, הוא נשאר "תלמיד", מבין שיש 
לו עוד מה ללמוד ולהחכים מתלמידיו ומחבריו וכך שמאי 

הזקן הפך את השקפתו.
וויכוחים.  בניהול  נופלים  כולנו  חשובה:  נקודה  וזאת 
מחקרים מראים כי תחילת הנפילה בזוגיות ובשלום בית, 
דעה  מפרשים  אנו  וויכוח.  לנהל  יכולת  חוסר  בגלל  היא 
שהצד  לכך  וכהוכחה  שלנו  הדעה  על  איום  כמו  אחרת, 

השני אינו מעריך אותנו, ומכאן הנפילה היא חופשית. 
אולם, חז"ל, להבדיל, הביטו על כך בצורה הפוכה: הם 
הגמרא  המועיל.  הוויכוח  של  סודו  את  שונה  בדעה  ראו 
מספרת סיפור מרשים: רבי יוחנן, גדול חכמי ארץ ישראל, 
רחץ בנהר הירדן. פתאום ראה מול עיניו את ריש לקיש, 
שהיה גזלן מהאזור. ריש לקיש הביט ביופיו של רבי יוחנן, 
שבלט ואמר: "יופייך לנשים". השיב לו רבי יוחנן: "חילך 
לאורייתא". כלומר, הגבורה הנחישות והדבקות במשימה 
התורה.  בעולם  רחוק  אותך  להביא  יכולות  בה,  שניחנת 
רבי יוחנן הוסיף כי אם ריש לקיש ימיר את בגדי הגזלנות 
בבגדי תלמיד הישיבה, הוא יעשה שידוך בינו ובין אחותו. 
וכך הווה: ריש לקיש חזר בתשובה והפך להיות גיסו של 

רבי יוחנן.
אותו  לרב שקירב  קלים  חיים  עשה  לא  לקיש  ריש  אך 
'בר  להיות  והפך  עילוי  כבחור  התברר  הוא  ליהדות. 
דעות  חילוקי  מלא  התלמוד  כל  יוחנן.  רבי  של  פלוגתא' 
בין שני החכמים. פעם התווכחו ביניהם בעוז ורבי יוחנן 
נפגע  לקיש  ריש  לקיש.  ריש  כלפי  כבוד  בחוסר  התבטא 
מרוב  מת  דבר,  של  ובסופו  הישיבה  את  עזב  מהדברים, 
צער. מאותו יום בו עזב את הישיבה, רבי יוחנן הלך ודעך, 
התכנס בתוך עצמו, עד שדעתו נטרפה עליו. החכמים רצו 
לעודד את רבי יוחנן ובחרו בתלמיד הכי מוכשר בישיבה, 
אלעזר בן פדת, להיות החברותא החדשה של רבי יוחנן. 
בפעם הבאה שרבי יוחנן אמר ווארט, הציע אלעזר בן פדת 

ראיות עצומות לשיטתו של רבי יוחנן.
הצטער רבי יוחנן ואמר: "איפה אתה ואיפה ריש לקיש? 
כשהייתי אומר דבר הלכה, היה ריש לקיש מקשה עשרים 
ואילו  וארבע קושיות ומתוך כך הייתה ההלכה מתבררת 

אתה מתאמץ להחמיא לי"..



אחד  השבוע.  בפרשת  גם  מסופרת  הזו,  הנפש  גדלות 
ביום  אהרן  בני  מות  הוא  בפרשה,  המרכזיים  הנושאים 
וויכוח  פרץ  הטראגי,  המוות  אחרי  רגע  המשכן.  חנוכת 
בקיום  ואסור  אונן  היה  אהרן  ואהרן.  משה  בין  הלכתי 
עם  לנהוג  עליו  כיצד  למשה,  בינו  וויכוח  ופרץ  מצוות, 
אכילת הקרבנות שהיו מוקרבים באותו יום. בתחילה כעס 
משה על דעת אהרן וגינה אותו בתוקף, אך אחר כך הבין 

שאהרן צדק.
וכאן אומרת התורה כך: "וישמע משה וייטב בעיניו". 
משה הקשיב והודה שאהרן צודק. המדרש מוסיף דברים 
בלתי נתפסים: משה פרסם כרוז בכל המחנה, אהרן אחי 

צודק ואני טעיתי...

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

אריאל למברג



בארוחה,
בכריך

ובכל מה
שצריך.

הקוטג' החדש של טרה

היחיד מ-100%
רכיבים טבעיים

והטעם? נפלא!

לילדים שלי יומיום טרה

חדש על המדף!
קוטג' וחצי
באריזת 375 גר'
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המטען הרוחני שניקח עמנו מחג הפסח – הוא החיזוק באמונה  הרב בן ציון נורדמן משתף בנס 
האישי שהיה לו בחג 

עומדים אנו במוצאי חג הפסח, אסרו חג, קושרים ונקשרים 
אל החג ולא רוצים לעזוב. היינו בחג החירות, רוחנית וגשמית 
כאחד, כפי שאמרנו בליל הסדר: "ולא רק את אבותינו הוציא 

משם כי אם אותנו".
ועכשיו, אנחנו צריכים לחזור לשגרה. זה לא קל. חבר לספסל 
בבית הכנסת חידד לי בחג כי המושג הזה של "לחזור לשגרה" 
הוא לא מושג יהודי. ראשית, כי יהודי מתעלה מרגע לרגע ולא 
כדי שניקח מהם  נעשו עבורנו  כי החגים  חוזר לשגרה, שנית, 
שמסמלת  לשגרה  לחזור  ניתן  איך  אז  הבאים,  לימים  משהו 

חזרה למסלול בידוק כמו שהיה?!
הוא  הפסח  חג  מוצאי  ויהודי של  הפסח  חג  ערב  יהודי של 
לא אותו בנאדם. כל אחד מאתנו בוודאי נטל עמו משהו לימים 

הבאים, דומני שמה שאפשר לקחת מהפסח זה עניין האמונה.



גבול  אין  זאת  מאמינים ובכל  כולנו  מאמין?  לא  מאתנו  מי 
ושיור לעומק האמונה. אדם בקדוש ברוך הוא, אדם בסובביו, 

אדם בעצמו.
המועד.  חול  שבת  בערב  במשפחה  אצלנו  נרשם  נס  מיני 
בתוהו.  עלו  הניסיונות  כל  לשבת,  אורחים  רצו  מאוד  הילדים 
שאלתי אות הילדים: אתם מאמינים שיהיו לנו אורחים? כולם 
אנו במקהלה: כן. אז בעזרת ה' יהיו לנו אורחים, אמרתי להם, 
בוא  הם   – אורחים  לנו  שיהיו  ומאמינים  רוצים  אתם  אם  כי 

יבואו.
סיפרתי להם את אשר שמעתי לאחרונה מהמגיד והמשפיע 
רבי אלימלך בידרמן שליט"א על אותה משפחה חשוכת ילדים 
שמאוד חשקו בילד והרב שלהם אמר להם לרכוש מיטת תינוק 
ובגדי ילדים ולהאמין שהוא יבוא והוא אכן הגיע. כשאדם עושה 

את כל הפעולות באמונה תמימה - משמים עוזרים לו לקיים את 
המעשים הטובים, כמו שנאמר: "הבא ליטהר מסייעים אותו".

ונכין  לאורחים  אוכל  נכין  בואו  ולילדים:  לאשתי  אמרתי 
יבואו  הם  השם  ובעזרת  משפחה  לעוד  השבת  שולחן  את  גם 
אלינו. כולם נחלצו חושים והכינו כמויות מזון בלתי מבוטלת 

וההתרגשות הייתה בשיאה: מי האורחים שלנו השבת?
התגנב  מלבוא  בוששו  והאורחים  מוכן  היה  כבר  כשהכול 
בליבי ספק קל: שמא ואולי הם לא יבואו. זו עצת היצר, עניתי 
לעצמי והסרתי את העננה מעל ליבי: הם יבואו בעזרת השם, 

אמרתי לילדיי שוב ושוב.
מבני  אחד  הצג  על  טלפון.  קיבלתי  בצהריים   1 בשעה 
הקהילה, הוא מתנצל על השעה המאוחרת ושואל בחשש אם 
נוכל לארח חמשה בחורים לשבת הקרובה ולהעניק להם אש"ל 

מלא. במקום תשובה צעקתי לילדים: האורחים בדרך.
שמחה  במעגל  ויצאו  אוזנם  למשמע  האמינו  לא  הם 
והתרגשות לאורחים שהגיעו לפי הריח ולפי ההכנות שנערכו 

לכבודם.
אלו לא היו אורחים סתם, הם היו חמישה בחורים מתקרבים 
שחזרו בתשובה בשנים האחרונות והעדיפו לסעוד בבית כשר 
מחשש חמץ. כל השבת לוותה בשירה, בשמחה ובדברי תורה.

המעשים  "ואחרי  בבית,  מקום  יש  בלב  מקום  כשיש  כי 
נמשכים הלבבות", כלשונו של ספר 'החינוך'.



אמונה  קיימת.  ועובדה  מציאות  שמשנה  זו  היא  אמונה 
אבסולוטית יוצרת מציאות חדשה.

שהייתה  נובל  פרס  זוכה  בכיר,  מדען  על  לאורחיי  סיפרתי 
פרסה של סוס תלויה לו מעל הדלת. יום אחד בא אליו סטודנט 

פיזיקאי,  אתה  להיות?  יכול  זה  איך  "פרופסור,  אותו:  ושאל 
מעל  לך  תלויה  סוס  של  ופרסה  נובל,  פרס  זוכה  דגול,  מדען 
הדלת? אתה באמת מאמין בזה?" ענה לו הפרופסור: "לא, אבל 

שמעתי שזה עוזר גם למי שלא מאמין"...
את  ומעניק  היכולות  את  שמשפיע  למי  חיבור  זה  אמונה 
כשאדם  עובד.  לא  דבר  שום  אמונה  ללא  ביהדות,  הכוחות. 
מאמין הוא מצליח להשיג. חכמינו זכרונם לברכה אמרו: יגעת 
ומצאת תאמין, יגעת ולא מצאת אל תאמין. האדמו"ר ה'שפת 
אמת' מגור הקשה וכי לא קורה ואדם מתייגע ואינו משיג, או 

לחילופין אדם מוצא ללא יגיעה?
תאמין   - יגעת  להאמין,  גם  צריך  שמתייגע  אדם  כי  ותירץ, 

שבעזרת ה' גם תמצא. כי ללא אמונה קשה להשיג.



בקריעת ים סוף נאמר "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", זה מה 
מבטחים,  לחוף  ולהגיע  הים  את  לעבור  הכוח  את  להם  שנתן 
ללא הרודפים שלהם - העם המצרי ועם שלל רב, כמו שאמרו 

חז"ל: "גדולה ביזת הים מביזת מצרים".
סוף,  ים  לקריעת  אותם  המשילו  שחז"ל  דברים  שני  יש 
ללא  כי  בחוש  רואים  הללו  הדברים  ושני  ופרנסה.  שידוכים 
אמונה קשה להתקדם עם זה, ועם אמונה משיגים זאת בהידור 

וביושר.
משגשג  ופורח,  בריא  לקיץ  יזכה  ישראל  עם  וכל  ייתן  מי 

ומאמין.

שבת שלום וקיץ בריא ושמח 



הזדמנויות!
לא מפ�פ�י�

 ,�רק במטבחי מרו
מנצלי� הזדמנות 
ליהנות ממבצעי 

פ�ח ג� לאחר פ�ח

מזמיני� מטבח 
במחיר פ�ח של

 �ומקבלי
לאחר פ�ח!

מטבח במחיר בלעדי!

 רק במטבחי מרום
מנצלים הזדמנות 

וממשיכים 
 במבצעי פסח

עד יום העצמאות
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השוואה מצמררת

שבוע עמוס עבר על העם אשר בציון. אריזת כלי 
בפקקי  עמידה  החמץ.  בכלי  והחלפתם  הפסח 
הפלג  הפגנות  בגלל  דווקא  ולאו  ארוכים  תנועה 
הירושלמי והפתעה רבתית לא שכיחה בארצנו - גשם 

של מתנות משר האוצר, מחזה לא שכיח במחוזותינו.
הקואליציה  פיצוץ  וכמעט  פוליטי  מתח  התוצאה, 
השברירית. רק התעשתות ברגע האחרון של רוה״מ שהודיע 
ש״יבדוק באופן חיובי״ את המלצות שר האוצר, שמצדו לא 

המתין לרוה״מ... חיסלה את המשבר בעודו באיבו.
כחלון לא ספר את תגובות מקורבי רוה״מ, הזדרז וחתם 
חלקם  לפחות  מינואר.  רטרואקטיבית  שיחולו  הצווים  על 
בעלי  עובדים,  הורים  לשני  זיכוי  נקודות  תוספת  החשוב, 
ילדים פחות מגיל 6. קורץ ואקטואלי מאד למעמד הביניים. 
את  מכוון  כחלון  השר  אליו  הפוטנציאלי,  הקולות  מאגר 
שכנראה  בבחירות  הבוחר,  של  קולו  על  במלחמה  מאמציו 

מתממשות ובאות עלינו לטובה, מוקדם ממה שקיווינו.
כך שהתבטאותה המקוממת של שדרנית גל״צ רווית הכט, 
זכתה לכותרות זוטרות בלבד, לא כאלו הראויות להתבטאות 
הגברת  כמו  ארצית״,  ועם  ״בורה  שדרנית  של  אומללה 

העיתונאית הלא חכמה-בורה, בלשון המעטה.    
״הסמי- השוותה  לוין,  יריב  השר  עם  בגל״צ  בראיון 
שהורשע  הדם,  צמא  הרוצח  את  הכט  רווית  עיתונאית״ 
ונידון ל5 מאסרי עולם ועוד ארבעים שנה, מחבל עם דם על 
הידיים, הטרוריסט מראוון ברגותי שר״י,  ללוחמי מחתרות 
שבמותם  הקדושים  ישראל.  חירות  לוחמי  והלח״י.  האצ״ל 
הממומנת  הצבאית,  בתחנה  זאת  כל  החיים.  את  לנו  ציוו 

מכספי המיסים של כולנו. 
נובעת  שלא  ארצית״,  ״עם  מקוממת,  מרתיחה,  השוואה 
מתפיסת עולם, או שיוך פוליטי. לא קשורה לחופש הביטוי 
כל  ההמום.  כלפי השר  לטעון  הזדרזה  כפי שה״כתבלבית״ 
העם  בתולדות  אפסי  ידע  הנקרא,  הבנת  אי  בורות,  כולה 
שנאה  ישראלית.  בהיסטוריה  בסיסית  הבנה  אי  והמדינה, 
ובפרט  גם  ישראל,  ומדינת  לציונות  רק  לא  אובססיבית 

ליהדות, ליהודים ולמסורת ישראל. 
הגיבורים, לוחמי חירות ישראל, שחרפו ומסרו נפשם נגד 
זר, פעלו לסילוק שלטון כובש, שאפילו לא התיימר  מנדט 
ולא  אבות  זכות  לא  הארץ.  על  היסטוריות  לזכויות  לטעון 

ירושת הבנים. חמסנים בכוח הזרוע.  
הגיון מדיני מסולף של המאות ה17, 18 וה19 שקבע. אני 
חזק! אני שולט!  אני בוזז! תורה-מדינית שקבעה מעמדות 
יותר בעלי דם כחול.  לא שווים. לא שווים, שווים, ושווים 
וצריך  שראוי  בלשונם,  ״נייטיבס״  וילידים  שליט,  מעמד 
לשלוט עליהם ולבזוז את ארצם. במקרה שלנו למען 'הכתר 
הפזרניים,  חייו  ואורחות  בתענוגותיו  שהתבוסס  הבריטי'. 
רק  המנדט.  בארצות  וה״נייטיבס״,  העם  המון  חשבון  על 
במאה ה20 ״הוחל״ שוויון הזכויות וזכות הצבעה שווה, גם 

באנגליה התרבותית.   
היהודיות  לוחמי המחתרות  לוחמי החופש,  בין  כל קשר 
מושא  אבותיהם,  ערש  ההיסטורית,  מולדתם  למען 
״ותחזינה  ביום  3 פעמים  אנו מתפללים  עליה  חלומותיהם, 
עינינו בשובך לציון ברחמים״, טריטוריה ממנה הוגלינו בכוח 
הזרוע על ידי צבא מרחוק בא, נגד שלטון בריטי שנשען על 
כידוני צבאות שכירים מארצות נשלטות. ממשל זר, מנוכר, 
עוין, מאירופה הרחוקה. כל קשר, דמיון והשוואה, הינם רוע, 

בורות היסטורית ושנאה צרופה. 
הפלשתינאית- ה״רצחנות  את  והזכרנו  נגענו  לא  עוד 
איסלאמית״, בשירות המחבלים צמאי הדם. את דת המוות 
במאמיניה  מזלזלת  וחורבן.  מוות!  שמקדשת  המסולפת, 
כך,  לצורך  ודם.  והנאות בשר  גופני  גן-עדן  להם  ומבטיחה 
ללא  דתית.  פולחנית  כחובה  ורצח,  ג׳יאהד  על  מצווה  היא 

אח ורע. אלו לוחמי חופש, חירות? מרצחים לתאוות גופם 
ונשמתם העלובה. גם ברציחותיהם בצרפת, גרמניה, אנגליה, 
שבדיה, בלגיה ועוד, הינם לוחמי חופש וחירות בעלי טענה 

וחזקה טריטוריאלית? 
כשיטה  טבחו  לא  ומעולם,  מאז  ישראל  מערכות  לוחמי 
לעין  שנקלע  מי  וכל  ותינוקות  נוער  וטף,  בזקן  ולכתחילה 
דויד  המלך  מלון  בפיצוץ  הרצחנית.  ידם  והישג  הסערה 
ניתנה התרעה מראש.  בריטים,  נהרגו עשרות  בו  בירושלים 

המיותר.  להרג  גרם  וביכולותיהם,  ב״נייטיבס״  הזלזול  רק 
בירושלים  זר  שלטון  וסממן  במרכז  פגיעה  הייתה  המטרה 

הבירה המיועדת.  
רוב רובם של ההרוגים הבריטים היו בקרבות והיתקלויות 
של לוחמים בחיילים ושוטרים. הפריצה לכלא עכו ושחרור 
כלי  ושדידת  פריצות  רמת-גן.  למשטרת  הפריצה  האסירים, 
לרצוח.  ע״מ  שיטתי  הרג  לא  הבריטי.  הצבא  ממחסני  נשק 
חיילים וקצינים בריטים בילו במרכז ת״א, חיפה וירושלים, 
משטרה  תחנות  שלטון,  בסמלי  היו  הפגיעות  חשש.  ללא 
ומחנות צבא של כוחות הביטחון הבריטים. אפילו לא פגיעה 
במוסדות  אזרחיים  תפקידים  שמילאו  בריטים  באזרחים 

המנדט הבריטי הזר.    
חטיפת ותליית קצינים בריטים באו על מנת למנוע תליית 
לעתיד.  והרתעה  כתגובה  ובדיעבד  יהודים  חופש  אסירי 
פעולה שהצדיקה עצמה בגדול, למי שמכיר את ההיסטוריה. 
שהתפארו  ובבודדים  שלטון  בסמלי  רק  היו  התנקשויות 
שלא  הבריטים  הקצינים  בקרב  גם  היתרה",  "באכזריותם 

הצטיינו באהבת ישראל ויהודים.  
כל דמיון והשוואה של מחבלי הפת״ח והחמאס, ללוחמי 
חופש וחירות מכל סוג שהוא, בכל מקום שהוא, כלפי שלטון 
זר הנשען על כידוניו, ללא אסמכתה וטענה היסטורית, הינה 
עיוות היסטורי. עוול הפוגע בלוחמי החופש והחירות בעולם 

הגלובלי ולא רק בישראל שלנו.  
איני כועס על רוית הכט. קשה לכעוס על בור שאינו יודע. 

למדרגת ״שאינו יודע לשאול״ הוא אינו מגיע. כי הוא שאל 
ונענה, רק שמוריו ומחנכיו, שונאי עמם, תרבותם,  התעניין 
חינוך  מערכת  של  קלאסי  תוצר  זהו  ולאומיותם.   ארצם 
שאיבדה את זהותה היהודית והישראלית בידיה שלה מתוך 
להיות  של  יהודית״  ״גלותיות  ונלוזים.  מסולפים  עקרונות 
״עם-חופש״ ולא בארצנו שלנו. חידלון ורגש אשמה הנובע 
מרגשי נחיתות עמוקים ושורשיים, של מי שאינו מכיר ולא 
וזיכרון  רוצה להכיר את מוצאו, שורשיו, בז לכור מחצבתו 

משפחתו. 
סביה  בשורשיה,  שמתביישת  הכתבלבית  על  רחמי 
ומשפחתה, שחלקה כנראה נעקדה ועלתה בעשן המשרפות 

השמימה, רק בגלל מוצאם היהודי, מארץ אבות.
העשן  את  מוקירה  לא  ובוודאי  מכירה  לא  הנכדה/נינה 
שעלה מאבות אבותיה. היא בושה במוצאה ובזה לאבותיה 
כשהמיתו  לדעתם  אותם  שאלו  לא  שטובחיהם  האדוקים, 
אותם בגזים ובמיתות משונות. בגלל היותם צאצאים לעברים 

מהמזרח התיכון דהיום.  
השאלה שהייתי מעוניין לשאול את מפקד גל״צ העכשווי 
זרע  כיצד  בעתיד.  ומחליפיו  בתפקיד  קודמיו  דקל,  ירון 
באושים שכזה מוצא את דרכו וחבריו אצלכם ואליכם, תחת 

פיקודכם.
ידע  של  אחד  לפן  רק  ההיסטורי,  והידע  הסינון  מבחני 

ושיוך פוליטי? אתמהה.  
חייב  הנך  ולסינונים  למבחנים  להגיע  בכדי  ואולי 
״להשתייך״ לתת/תרבות צפונית, שמנהליה, מוריה ומחנכיה 
הינם משכבה ובעלי דעה מאד מסוימת, שלא במרכז המפה 

הפוליטית, וודאי לא בצד הימני שלה?
ביעור  רק  תקנה,  לה  אין  אבוד.  מקרה  הינה  גל״צ  תחנת 
מוקדם  בישראל.  הציבורי  וממפת השידור  וסילוק מהעולם 
זה  ליברמן,  איווט  הביטחון  שר  כבוד  עדיף.  האפשר  ככל 
אינך  זה  את  גם  בעזה.  הנייה  מוחמד  את  מלחסל  קל  יותר 

עושה. חבל, כי לכך נבחרת.    

עו"ד יצחק שיינפלד

מתחת לראדאר חלפה התבטאות מבישה של כתבת גל"צ, שהשוותה את לוחמי המחתרות האמיצים 
לרוצח השפל מרוואן ברגותי ● יצחק שיינפלד מתקומם וקורא לשר הביטחון – סגור את התחנה

צילום: קובי גדעון, פלאש 90
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להודות בטעות

"וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת 
וייטב  משה  וישמע  ה',  בעיני  הייטב  וגו'  ה'  לפני  עלתם 

בעיניו" )י, יט – כ(
שמעתי  אמר  אלא  שמעתי,  לא  לומר  בוש  ולא  הודה 

ושכחתי )רש"י(
האמת"  על  "מודה  מידת  את  ללמדנו  כאן  באה  התורה 
שהתגלתה אצל משה רבנו בעת הוויכוח שהיה לו עם אהרן 

הכהן.
אנושית  תכונה  זו  טועה,  שהוא  אדם  לכל  קורה  ובאמת, 
ככל  הימנה,  שיינצל  מי  ואין  אחד  בכל  הבורא  שהטביע 
שהאדם חשוב יותר - קשה לו להודות על טעויותיו, גדלות 
ביכולתו  אלא  טועה,  שאינו  בכך  מתבטאת  אינה  האדם 
התווכח  כאשר  כ"ש  עליהן,  ולהודות  בטעויותיו  להכיר 
וכעס על מישהו בעניין שהתפרסם ברבים, ולבסוף התברר 
כבודו  על  לוותר  לו  הוא הצודק, כמה קשה  שדווקא חברו 

ולבוא ולומר, אני הוא שטעיתי ואתה הוא הצודק.
דומה הדבר למי שמעוניין להשתמש במכונית משוכללת, 
דבר ראשון עליו לברר האם הבלמים שלה הם תקינים, מפני 
שאם נוסעים במכונית ללא מעצורים, ככל שהמכונית טובה, 
חזקה ומהירה יותר, היא תשאיר אחריה שואה והרס גדולים 

יותר.
ויראת  בתורה  יותר  גדול  שהוא  מה  ככל  האדם,  וכן 
יודע  אינו  אם  מפותחים,  כישרונות  בעל  שהוא  או  שמים, 
הוא  גדלותו  כנגד  הרי  עליהן,  ולהודות  בטעויותיו  להכיר 
ישאיר אחריו אסונות וחורבנות, רק אם בכוחו להודות על 
האמת, ולחזור בו מבלי לחוס על כבודו, יכול הוא להשתמש 

בכוחותיו ובכישרונותיו להועיל לעולם.
כאשר  רק  לא  נחוצה  האמת  על  להודות  הזאת  היכולת 
כל  לעצמו,  האדם  בין  גם  אלא  לחברו,  אדם  בין  מדובר 
אדם שבוחר לעצמו דרך בחיים, הן בכללות ענייני חייו, הן 
יום, ומי שאינו יודע לבקר את  בפרטי ההנהגות בחיי היום 
עצמו ולמצוא את טעויותיו, לחזור מהן ולתקנן, בלתי נמנע 
ב(  )פרק  ישרים  המסילת  כותב  וכך  מטה,  מטה  שיתדרדר 
"וההולך בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו או רעה, הנה 
הוא כסומא ההולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה 

ורעתו קרובה מהצלתו", עכ"ל.
אמנם, גם אם כבר הבין בשכלו את טעותו, ועיניו פקוחות 
לעצור  בכדי  חזקים  נפש  כוחות  צריך  לו,  האורבת  לסכנה 
ולשנות כיוון, ובפרט כאשר הדבר פוגע בכבודו או אם זה 

נוגע לאחרים.
אחרי  שגם  האדם,  מכל  הגדול  רבנו,  ממשה  נלמד  וזאת 
ולכך  טעיתי!  ואמר  הודה  ברבים,  דעתו  את  ופרסם  שכעס 
זכה שנמסרה לידו גדלות עד אין חקר, כיון שלעולם לא תצא 

ממנה תקלה ומכשול.



עלינו  מתרגשים  פוליטיים  והוריקנים  חברתיות  סערות 
הציבוריות  שבו  כמעט  יום  שאין  כך  לבקרים  חדשים 
העכשווית אינה סוערת ורוגשת, אך כאשר מדובר בסערות 
גדולה  רגישותן  קוו,  והסטטוס  דת   בנושאי  הקשורות  
שבעתיים שכן מטבע הדברים מדובר בנושאים שהם בציפור 

נפשנו והינם הררים התלויים ב"שערה". 
ייטיבו כל העוסקים במלאכת הכתיבה והביקורת מהמגזר 
למקהלת  יצטרפו  בטרם  המקלדות  על  ההדקים  את  לנצור 
ישחררו את חרצובות  ובטרם  והמתריעים בשער  הצווחנים 
תוכחתם כלפי ההנהגה הפוליטית החרדית שמטבע הדברים 
נמצאת בעין הסערה והדרישות מהן בכל מה שקשור לנושאי 

דת הן בלתי מתפשרות ובצדק.
דומה  אך  וכלל,  כלל  הנחות  למתן  חלילה  בכוונתי  אין 
נדרשת  כמוה  מאין  המורכבת  כיום  הישראלית  שבמציאות 
לוליינות הודינית המסובכת מאין כמוה כדי להתמודד באופן 
אמיתי ונכון שיביאו לתוצאות הרצויות מבחינתנו, אמת, אין 
דומה  אך  ציבוריים,  נושאים  וללבן  לברר  השמש  אור  כמו 
כתף  אל  כתף  יחד  נציגות שעבדה  לנו  הייתה  לא  שמעולם 

והעדות,  החוגים  מכל  ישראל  גדולי  עם  מלא  ובתיאום 
ודברים שרואים משם לא תמיד רואים מ"כאן"...

נציגות  לנו  הייתה  לא  ומעולם  אחרת,  נציגות  לנו  אין 
שעבדה כל קשה ובאופן אינטנסיבי כמו כלל הנציגים שלנו 
יש  להם  גם  אדם,  בני  הם  גם  מפליא,  ובאופן  הזאת,  בעת 
רגשות, וביקורת שאינה ממין העניין בנושא השבת והטיפול 
מזיק  היה  לא  ובכלל,  במקומה,  אינה  הנוכחי  במשבר 
ותפקודה של  תפקידה  על  לאחור  נפש במבט  מעט חשבון 
התקשורת החרדית לסוגיה השונים, האם אכן היא הועילה 
בהתערבותה האינטנסיבית לרוץ ולספר לחברה' את הידיעות 
ה"ראשוניות" על מהלך כזה או אחר שמתבשל, ובכך הביאו 

לקבורתו.
התפילה הנאמרת על ידינו כל בוקר "לעולם יהא אדם ירא 
כולנו  את  מחייבת  האמת"  על  ומודה  כבגלוי  בסתר  שמים 
ואינה פוסחת על אף אחד מאתנו כולם כולל כולם, כי בסופו 

של יום או שבוע עבודה מגיעה השבת של כולנו.

בברכת שבת שלום ומבורך,

צוריאל 

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

וכן האדם, ככל מה שהוא גדול יותר בתורה ויראת שמים, או שהוא בעל 
כישרונות מפותחים, אם אינו יודע להכיר בטעויותיו ולהודות עליהן, הרי כנגד 

גדלותו הוא ישאיר אחריו אסונות וחורבנות
"

"

סערת השבת היא הזדמנות לתקשורת החרדית לעשות חשבון נפש, האם 
אכן הריצה האינטנסיבית לפרסם כל פרט הועילה לבסוף

צוריאל קריספל

צילום: קרן פרימן, פלאש 90



27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

תנור
בילד-

אין

במחירים
הכי זולים!

מקררי
בלומברג

כולל התקן
משמרת השבת

במחירים
הכי זולים!

מקררי
סמסונג
כולל התקן

משמרת השבת

138
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 4990 ₪

מקררי
שארפ
4 דלתות

במחירים
הכי זולים!

מייבשי 
כביסה

מבחר ענק!

27
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 990 ₪

מכונת
כביסה

63
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2290 ₪

תנור
דו תאי
משולב עם

הכשר

מקפיא
6 מגירות

30
ל-36 חודשים

₪
החל מ: 1090 ₪

החל מ:

71
ל-36 חודשים

₪ החל מ:
החל מ: 2590 ₪

מקרר
גדול

כולל התקן
משמרת השבת

מקרר
df 450 ליטר

49
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1790 ₪
החל מ:

מקרר
לדירות 
שכורות

30
ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1090 ₪

קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה
קבלו 
מתנה קבלו 

מתנה
קבלו 
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

קבלו מתנה
מתנה

קבלו 
קבלו מתנה

מתנה

מכונת
כביסה

בוש/קונסטרוקטה
5 שנים אחריות 
בתוספת 199 ₪

44
ל-36 חודשים
₪

החל מ: 1590 ₪
החל מ: 33

ל-36 חודשים
₪ החל מ:

החל מ: 1190 ₪

תנור
משולב

קבלו 
קבלו מתנה

מתנה

קבלו 
מתנה

מוצרים קטנים במחירים קטנים!
לדוגמא: מעבדי מזון, מיקסרים, כיריים, תנורי אובן, מיקרוגלים, טלפונים

רשת שיא החשמל והמיזוג - שיווק מוצרי חשמל מהיבואן לצרכן במחירים הזולים ביותר! בהתחייבות!

מאות מוצרים משתתפים במבצע! לדוגמא:

זה שווה לישיא החשמל והמיזוג המחירים הכי זולים ב-36 תשלומים

 אלעד: רח' יונתן בן עוזיאל 32 )בחניה(  אשדוד: רבי מאיר בעל הנס 26 רובע ז'
נשרים  כנפי  רח'  בית התאומים,  ירושלים:  רח' שפת אמת 32   בית שמש:   
מודיעין  עקיבא   רבי  פינת   25 הלוי  יהודה  רח'  ברק:  בני  שאול   גבעת   15
עילית: רח' יהודה הנשיא 21 ברכפלד  ביתר עילית: רח' המגיד ממעזריטש 94

בשווי 600 ש"ח בשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"חבשווי 600 ש"ח

אואואואו

מיקרוגל ענק
25 ליטר

שואב אבק
יבש-רטוב

מעבד מזון
גדול, חותך קוביות

טוסטר אובן
45 ליטר, מקצועי

כיריים
בילד-אין איטלקיות

ממשיך עד מבצע המתנות
ר"ח אייר*!

ביקשתם-קיבלתם!

*או עד לגמר המלאי
מכבדים36תשלומים!

תלושי שי
של הסתדרות 

מורי אגודת 
ישראל

הן
 כ

לי
גי

 ern שור חברת
שראי עד 12 צ'קים באי

שלומים ללא ריבית בכ. א
שה בלבד - המבצעים עד גמר המלאי - עד 36 ת

ט.ל.ח. התמונות להמח

טל' רב קווי לסניפי הרשת: 03-5045000

קונים מוצרי חשמל וזוכים במתנה יקרת ערך!
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לחפש את מה שיש

הוא ישב מולי ופניו חמוצות וממורמרות. כבר 
מעל חצי שעה שהוא מדבר ומדבר עד כמה כל כך 

לא טוב לו בחייו. 
היו לו אינספור תלונות. נראה היה כי הוא מצדו   
לא  ולעולם  ולספר את מסכת התלונות שלו  מוכן להמשיך 

יפסיק. 
בריאים  וילדיו  מסודרת,  בעבודה  עובדים  ואשתו  הוא 

ושלמים. 
ולא  גופנית  לא  מחלה,  משום  סובלים  לא  וזוגתו  הוא 
נפשית, אך בעצם הוא כן סובל ממחלה קשה מאוד  ושמה – 

חיפוש השלילי בחיים. 
הוא מתלונן. על המינוס בבנק, הארנונה, הילד שקם בכל 
בוקר מאוחר, הפקקים בכבישים כל בוקר בדרך לעבודה, על 
הבוס הזעוף, על שלא מעלים לו את המשכורת בעבודה ועל 

אשתו שמרגיזה אותו בכל יום שישי. 
בעיות,  הזמן,  כל  לחיות  כך  איך אפשר  אותי  הוא שואל 
התמודדויות ללא הרף, בכל המישורים. מילא הבעיות היו 
רק בעבודה, אבל הן גם בבית וגם בעבודה. די, הוא אומר לי 

בכאב, אי אפשר להמשיך כבר. 
עניתי לו, שאני מאוד מבין את ההתמודדויות שלו, ובעצם 
נראים, מלאים אתגרים שצובעים  אלו הם החיים. ככה הם 

לנו את החיים. 
שאלתי אותו, האם יש משהו שכן טוב לך? 40 דקות אתה 
עושים  לך,  שחסר  מה  את  לך,  שאין  מה  את  בכאב  מתאר 
לך ופוגעים בך. אתה יכול לכתוב לי עכשיו 10 דברים שכן 

טובים לך בחיים?
על מה  ולא  לו  על מה שאין  טבע האדם להסתכל תמיד 
ולא את הטוב. למרבה  הרע  ימצא את  הוא  לו. תמיד  שיש 
חס  כאשר  לנו  ויש  היה  טוב  כמה  לומדים  אנחנו  הצער 

וחלילה אנו מאבדים את מה שיש לנו. 
לאדם מותר להביע את רגשותיו וכאביו ואת עומס החיים, 
זה צורך אנושי בסיסי לכל אדם באשר הוא. אך כאשר אנחנו 
שוכחים את הטוב ורק מתמקדים במה שאין לנו, זו מחלה. 
היא אוכלת את כל הטוב, אוכלת ומכרסמת את הטוב שיש 

לנו עד שאנחנו כלל לא מרגישים את מה שכן יש לנו.
שאינם  בדברים  הזמן  כל  וההתמקדות  השלילי  העצמת 
לא  שאתה  התחושה  את  אצלך  יוצר  שישנם,  בדברים  ולא 

יכול יותר לחיות את החיים.
כל זוג שמגיע ליועץ נישואין וכל אחד מתלונן על השני 
כמה הוא לא טוב ולא בסדר וכמה הוא מתנהג לא בסדר.. 
להחמיא  יום  בכל  הזוג  מבני  מבקשים  הראשון  בשלב 
ולכתוב לבן הזוג השני את הדברים הטובים והמאירים שיש 
בבן הזוג. כי מרוב שמסתכלים על מה שמפריד לא מסתכלים 

על מה שכן מאחד.
הסיפור הבא ממחיש עד כמה התמקדות בשלילי בחיינו 

יכולה להרוס את חיינו בכל המישורים.
שנה  חצי  מזה  מעיניו,  זולגות  כשדמעות  מולי  ישב  הוא 
שהוא חי בנפרד מאשתו. הוא הגיע כדי שאעזור לו להתמודד 
עם המצב הרגשי בוא הוא נתון, ובעיקר לתת לו הסכמה על 

התהליך שהוא החליט לבצע. 
גט זה הפתרון היחידי שנראה בעיניו ולמרות שהוא יודע 
גלידה על שפת הים, הוא בהחלט  זה לא ללקק  שלהתגרש 
כלל  בדרך  שמשאיר  פשוט  לא  בתהליך  שמדובר  מבין 
צלקות לכל החיים, ובפרט לילדים אך הוא מיוזמתו החליט 
להתגרש,  לא  בשביל  הכול  לעשות  מוכנה  אשתי  להתגרש, 

אני לא מוכן יותר! הוא אומר בתוקף. 
אני מסביר לו שאני לא יועץ נישואין, אם הוא רוצה עזרה 
רק  גדולה.  ובאהבה  בשמחה  התהליך  בכל  נפשית  ותמיכה 
מתעקש  הוא  להתגרש,  בהחלטתי  צודק  אני  האם  לי  תגיד 

ושואל.
במהלך חיי הנישואים שלי היו כמה דברים מאוד מהותיים 
ייעוץ  מאוד.  לי  שהפריעו  לשנות  הצלחתי  שלא  בזוגתי 
נישואין גם לא הצליח והדברים האלה היו חשובים לי כ"כ 
עד כדי כך שהחלטתי להפריד כוחות. אני שואל אותו: אתה 
דברים  לך  יהיו  לא  אחרת  אישה  עם  תתחתן  שאם  חושב 

מהותיים שיפריעו לך? 
הוא אומר לי: באשה שאני אחפש אני אבדוק לעומק. 

יש דברים מהותיים שאתה כן מרוצה מאשתך? אני שואל. 
הוא השתתק למספר דקות. 

וענה לי : בכנות אני אומר לך. יש דברים שכן. 
בכל אישה שתתחתן שוב. יהיו דברים שחשובים לך שהיא 
תעשה ויהיו דברים שלא. העצמת השלילי וההתמקדות כל 
הזמן בדברים שמפרידים ולא בדברים שמקרבים, יוצר אצלך 
יותר לחיות עם אשתך. תשב  יכול  את התחושה שאתה לא 
עשר דקות בכל יום ותחשוב על הדברים שכן טובים באשתך 

הדברים שכן מחברים ביניכם ולא הדברים שמפרידים. 
יש משפט מיוחד שאני אומר בהרצאות - לא הורסים את 

מה שיש בגלל מה שאין!
בכל אישה שתבחר אם תתמקד בדברים השלילים שיש בה 
וצדדים פחות חיוביים(,  בו צדדים חיוביים  יש  )ובכל אדם 
את  תעצים  אתה   - טוב  בלא  ולחשוב  להתמקד  תבחר  אם 

השנאה את החושך עד שטיפת אור לא תיכנס פנימה. 
בסוף נקודת ההתחלה היא תמיד מהנקודה הפנימית. אתה 
בך.  שיש  באור  ולא  שלך  בחושך  ומתמקד  בעצמך  מחפש 
את  לחפש  דקות  ביום. עשר  דקות  להקדיש עשרים  תתחיל 

האור והטוב שיש בך ואת האור והחיובי שיש באשתך. 

שלו  זוג  לבן  בכלל  להעיר  לא  לאדם  להגיד  אפשר  אי 
מאחר והאיסור רק מגביר את המחשבה על ההערות. ומאוד 
אתו.  חי  שאתה  אדם  לבן  בכלל  להעיר  ולא  להתגבר  קשה 
לו  ובפרט דברים מהותיים שמפריעים. קח את האדם שיש 
את האישה הכי מושלמת, אם הוא בכל יום רק יחפש ויעיר 

לאשתו את הדברים הרעים שהוא מצא בה. 
הוא יעצים את זה ובזה תהיה ההתמקדות בכל היום. לא 
יעזור לו שום דבר כמה שאשתו תנסה להתנהג אליו בצורה 
יפה ומכובדת היא בסוף תהפוך להיות האישה הרעה ביותר. 
יש לנו בחירה אחת. להתמקד בדברים המאירים שיש בנו, 
להיות  יכול  חופש.  זה  אמתית,  חרות  זה  שלנו.  ובקרובים 
ברע  רק  ולהתמקד  להסתכל  תבחר  אם  דולר  מיליון  לאדם 

שיש לך יהיה לך חיים אומללים. 
כך בקשר עם בני הזוג. לנסות להתחבר במה שמאחד ומה 

שמאיר בשני. 
כמובן שיהיו אנשים שיגידו שהם לא מסכימים איתי, וכי 
באמת אין אפשרות להסתכל על הצדדים הטובים כל הזמן. 
שאנשים  חושב  אני  אבל  מגרעות.  אחד  לכל  שיש  וכמובן 
להתמודד  מוכנים  שלא  אנשים  באמת  אלו  ככה  שחושבים 
עם הקושי בחיים. הם בוחרים להסתכל על החושך במקום 

האור. למרות הקושי שבדבר. 
פנימית  מנקודה  זה.  את  .תבדקו  אחת  מנקודה  נובע  וזה 
שהאדם לא מסתכל על האור שיש בו. כי משם הכול מתחיל 
רגיל להסתכל על הרע שיש בו  נגמר. כשאדם  ומשם הכול 
במקום האור שבו, איך הוא יכול להסתכל ולחפש באחרים 

את האור ולא את החושך? 
ראו את האור שסביבכם ובעיקר בעצמכם כי משם מתחיל 

הכול, תעשו את זה והחיים שלכם ישתנו מן הקצה לקצה. 
קחו לכם 5 דקות ביום שבו אתם מודים להשם על הדברים 
הבית,  הפרנסה,  הילדים,  האישה,  על  לכם.  שיש  הטובים 

הבריאות. 
נולדתם  כאילו  תרגישו  אתם  שיש.  מה  על  תודה  תגידו 

מחדש. 
לנו.  נתן  שהשם  החיים  אלו  מושלמים.  לא  הם  החיים 
אנחנו יכולים להתפלל לבקש לעשות השתדלות לשנות את 
תהיה  חיינו  בכל  ההתמקדות  אך  לנו.  שמפריעים  הדברים 
לנו,  נתמקד במה שאין  אם  ולא במה שאין.  לנו  במה שיש 

נשכח ולא נרגיש את מה שיש לנו.

לתגובות:
Machon.rot@gmail.com

הבחירה בידינו, האם להתמקד בשלילי ולחשוב על מה שחסר לנו, או לראות 
את חצי הכוס המלאה  והכלל הזה בתוקף – גם כאשר מדובר בבן הזוג

"

הרב מרדכי רוט

כל זוג שמגיע ליועץ נישואין וכל אחד מתלונן על השני כמה הוא לא טוב ולא בסדר וכמה הוא 
מתנהג לא בסדר.. בשלב הראשון מבקשים מבני הזוג בכל יום להחמיא ולכתוב לבן הזוג השני 

את הדברים הטובים והמאירים שיש
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הסולטאן
שובו

הנער המוסלמי העני, שנאלץ 
בהוראת מפקדו לגלח את שפמו 

והואשם בפלילים בגלל שיר 
אנטישמי – סלל את דרכו בבטחה 
לפסגה הטורקית, כשהוא מעביר 

ככל הנראה באמצעות זיופים 
במשאל עם, החלטות שיאפשרו לו 

להפוך לסולטאן הבא של טורקיה 
 וגם: חי איתן כהן ינרוג'ק, חוקר 

טורקיה באוניברסיטת תל אביב 
עונה על שאלת 

השאלות - האם 
טורקיה תהפוך 

למדינת דת כמו 
שכנתה איראן?



16    כ"ה בניסן תשע"ז 21/4/17

יהודים  שמיליוני  בעת  האחרון,  ראשון  יום 
'שביעי  את  לחגוג  התכנסו  לגלובוס  מסביב 
של פסח', ספרו פקידים טורקיים את מעטפות 
בהרחבת  שעסק  העם,  במשאל  ההצבעה 
ארדואן.  טאיפ  רג'יפ  הנשיא   של  סמכויותיו 
לילה,  חצות  לקראת  ספורות,  שעות  לאחר 
כשבחצרות האדמו"רים ובבתי הכנסיות החלו להתכנס לאמירת 
"שירת הים", הגיעו התוצאות שבישרו על נצחונו של ארדואן 
לעומת  הסמכויות,  להרחבת  "כן"  אמרו  מהבוחרים   51%  –
מצד  מחאה  נרשמה  התוצאות  היוודע  עם  שהתנגדו.  כ-48%  
האופוזיציה, שטענה לזיופים. מתנגדי החוקה החדשה חבטו על 
סירים ומחבתות ושרו את שירי טורקיה "הישנה והטובה". מנגד, 
ארדואן יצא לחגוג את נצחונו בחברת תומכיו, ולעג למפסידים; 
"אנחנו יודעים איך לחגוג ניצחון, ועכשיו אנחנו שומעים שהם 
חוגגים תבוסה. הם מכים במחבתות ובסירים, ושרים את אותם 

שירים ישנים".
הכושל  המהפכה  ניסיון  לאחר  חודשים   8 הגיע  העם  משאל 
הצביעו  במשאל  הטורקי.  מהצבא  בכירים  כמה  שהובילו 
49,798,920 טורקים על מספר שינויים בחוקה, שמעניקים כוח 
רב לארדואן. בשינויים: שינוי שיטת הממשל. במקום השיטה 
ע"פ  תהפוך  טורקיה  פרלמנטרית,  רפובליקה  כיום,  הנהוגה 
הרפורמה לרפובליקה נשיאותית, והנשיא ירכז בידו כוח רב. בין 
היתר, כוחו יבוא לידי ביטוי ביכולתו לפרסם צווים ללא אישור 

הפרלמנט ולהודיע על פיזורו. 
של  וטו  וביטול  חקיקה  על  וטו  להטיל  יוכל  הוא  כן,  כמו 
הנשיא, יצריך רוב מוחלט של חברי הפרלמנט. כוחו של הנשיא 
כמחצית  למנות  יוכל  כשהוא  המשפט,  לבית  ביחס  גם  יגדל 
משופטי העליון. את היתר יבחרו הנציגים בפרלמנט, שנותנים 
במובן רב ע"פ הרפורמה למרותו. בנוסף, הנשיא יהיה זה שימנה 
הגיל  בהורדת  עסקו  נוספים  שינויים  הכלליים.  התובעים  את 
כשהתנאי  ל-18,  כיום  מ-25  בפרלמנט  להתמודדות  המינימלי 

לשירות צבאי יורד מהפרק ואנשי צבא לא יכולים להתמודד. 
טורקים  שמיליוני  אחרי  העם,  במשאל  הטעם  מה  לשאלה 
שניצח  לאחר  לארדואן,  והריעו  לרחובות  האחרון  בקיץ  יצאו 
ינרוג'ק, חוקר טורקיה  ניסיון ההפיכה, משיב חי איתן כהן  את 
באוניברסיטת תל אביב, ל'כל ישראל' כי ארדואן חושש מאנשים 
חזקים שיצמחו במפלגתו, מפלגת "הצדק והפיתוח" האסלאמית 

 .)AKP(
לדבריו, "עד היום המצב בטורקיה היה כמו ברוסיה. מדבדב 
לו,  מורה  פוטין  שהנשיא  מה  את  ומבצע  הממשלה  ראש  הוא 
לנשיא  יילדרים  בינאל  הממשלה  ראש  בין  היחסים  היו  גם  כך 
ארדואן. ארדואן לא חושש מהמפלגות המתחרות, הוא חושש 
המפלגה  לפיצול  יביאו  שיצמחו,  במפלגתו  חזקים  מכוחות 
כהן  איתן  חי  מסביר  התחתונה,  בשורה  שלטונו".  ולאובדן 
הרשות  שבין  והבלמים  האיזונים  את  ביטל  "ארדואן  ינרוג'ק, 
זה  הוא  כעת  השופטת,  והרשות  המבצעת  הרשות  המחוקקת, 

שמכריע".
תוצאות הבחירות לא היו מזהירות עבור ארדואן. מי שסחף 
ניצח ברוב  ניסיון ההפיכה,  המונים בקיץ האחרון, כשהדף את 
לזיופי  נזקק  הנראה  וככל  בלבד,  אחוזים  שלושה  של  דחוק 
בחירות כדי לרשום את הניצחון. אחת הטענות הקשות מתייחסת 
להחלטת וועדת הבחירות המרכזית לספור פתקי הצבעה שלא 
ידי ועדות הקלפי. באופוזיציה טענו, ובצדק  נחתמו מראש על 
רב, כי מדובר במעטפות שהוכנסו על ידי תומכי ארדואן לאחר 
נעילת הקלפיות, אך הוועדה טענה שאי-החתימה נבעה מטעות 
אפשריים  לזיופים  ראיה  הקולות.  את  לספור  יש  ולכן  טכנית 
עולים מתוצאות הבחירות מאזורים כורדים, שם כשליש הביעו 
שכן  הדעות,  לכל  מתמיה  דבר  ארדואן,  של  ברפורמה  תמיכה 
לאחר שיצא  בפרט  הכורדים,  נפשם של  לשנוא  נחשב  ארדואן 
הולכת  שטורקיה  טוען  כשהוא  בסוריה,  הפרת"  "מגן  למבצע 
נלחמה  טורקיה  כשבפועל  דאע"ש,  של  בג'יאדיסטים  להילחם 

בכורדים. 
מי שאמר "לא" לארדואן, היו אלה דווקא הערים הגדולות, 
ביותר לארדואן  ואיזמיר. ההשפלה הגדולה  אנקרה, איסטנבול 
העיר  כראש  הפוליטית  דרכו  את  החל  שם  איסטנבול,  היא 
ורבים מתושבי העיר נחשבים לתומכיו. בכלל, תומכי הרפורמה 
החוקתית הם הרבה פחות מאלה שהצביעו בבחירות האחרונות 
עבור מפלגת "הצדק והפיתוח" ומפלגת הימין הקיצוני, שתמכה 
במשאל.  נראה, שגם הטורקים שסירבו לשוב השלטון החילוני 
ע"י הצבא, הבינו שהפעם זה מעבר, מישהו רוצה לקחת מהם 
מי  חשוב  "לא  סטאלין,  שאמר  כפי  אבל  שלהם.  החופש  את 

מצביע, חשוב מי סופר את הקולות". 

שיקום הכלכלה הטורקית

ימי  הגדולים,  לימיה  טורקיה  את  להחזיר  שואף  "ארדואן 
את  ינרוג'ק  כהן  איתן  חי  מסביר  העות'מאנית",  האימפריה 
מוסיף,  הוא  "ארדואן",  העם.  משאל  מאחורי  שעומד  הרציונל 

"היה בדרך הנכונה, הוא חיזק את הכלכלה הטורקית שהייתה 
בשפל, אבל משהו השתבש". הכלכלה הפסיקה להתפתח באותו 
קצב, מלחמת אזרחים פרצה בסוריה השכנה וחיזקה את תפקידה 
של איראן באזור ושיחות השלום עם המחתרת הכורדית קרסו 

לגל של פיגועים. 
זכה  שארדואן  הסיבה  הייתה  זו  הטורקית,  הכלכלה  חיזוק 
המהפכה  למיגור  ובניסיונות  לנשיאות  בבחירות  רבה  לתמיכה 
ארדואן,  עומד  בראשה  והפיתוח",  "הצדק  מפלגת  הכושלת. 
התמודדה לראשונה בבחירות לפרלמנט הטורקי ב-2002. לייתר 
ואף  "הרווחה",  מפלגת  בשם  בעבר  התמודדה  המפלגה  דיוק, 
אחזה ברסן השלטון, אך פורקה ע"י הצבא, בטענה שזו מאיימת 
על אופייה החילוני. תוצאות הבחירות, שנערכו על רקע משבר 
החברתי קשה; קריסת הכלכלה במדינה ופיטורי מיליוני עובדים 

במשק הטורקי, הביאו את מפלגת "הצדק והפיתוח" לשלטון. 
בחוקה  מהיר  תיקון  לבצע  נדרשה  ארדואן  של  מפלגתו 
הרשעה  נשא  ארדואן  שכן  לשלטון,  להיבחר  לו  שתאפשר 
"מסית"  שיר  בשל  איסטנבול,  עיריית  כראש  מימיו  פלילית 
שהקריא בציבור. השיר הילל את הדת המוסלמית, דבר שנחשב 
לפגיעה בעקרונות טורקיה החילונית. עם כניסתו לתפקיד ראש 

הממשלה החל ארדואן במאמצים לשיפור הכלכלה. ואכן, הוא 
למעלה  של  בתמ"ג  ממוצעת  צמיחה  רשמה  טורקיה  הצליח. 
מחמישה אחוזים בשנה. הצמיחה הגבוהה נרשמה גם ב-2008, 
שנת המשבר הכלכלי העולמי. ההצלחה באה לידי ביטוי בשיעור 
מעמד הביניים, מכרבע מהאוכלוסייה באמצע שנות ה-90 ל-60 
אחוזים כיום. גם השירות הציבוריים, מערכת הבריאות, החינוך 

והתחבורה, רשמו שיפורים משמעותיים. 
המטבע  קרן  של  תכנית  בשל  היתר  בין  נבעה  ההצלחה 
על  קפדנית  להשגחה  ממשלתו  את  שחייבה  הבינלאומית, 
הוצאות המדינה, עלייה ברמת השקיפות של התקציב, עצמאות 
רבה יותר לבנק המרכזי ונקיטת צעדים לקראת שווקים פתוחים 
יש  נעצרה.  הגדולה  הצמיחה  השתבש,  משהו  כאמור,  יותר. 
כאלה שתולים זאת באי קבלת טורקיה לאיחוד האירופי, אך חי 
ינרוג'ק שמעולם ארדואן לא רצה שטורקיה תצטרף  כהן  איתן 
לאיחוד. "כל האמירות של ארדואן בעבר על הצטרפות לאיחוד 
ל'כל  אומר  הוא  החילוני",  הצבא  את  להרגיע  נועדו  האירופי, 

ישראל'. 
כלכלנים  שני  שביצעו  מחקר  להאטה?  הסיבה  כן  מה  אז 
טורקים, דארון אג'מולו מ–MIT ומוראט אוג'ר מאוניברסיטת 
קוק באיסטנבול, העלה שהממשלה הטורקית שמרה על משמעת 
הניהול  אך  הבינלאומית,  המטבע  קרן  דרישות  כפי  תקציבית, 
הכלכלי שלה לא היה מרשים במיוחד.  "הממשלה עשתה שינוי 
בהדרגה,  כוח.  מספיק  שצברה  ברגע  מעלות   180 של  גישה 
התעצמה,  ולמעשה,  להלכה  השלטת,  הקבוצה  של  השליטה 
התגברו",  ובלתי־צפויה  שרירותית  החלטות  וקבלת  ושחיתות 

ללא  עסקים  בעלי  אופוזיציה,  גורמים  לטענת  במחקרם.  נכתב 
קשרים בממשל או חברות שהחזיקו בבעלותם גם כלי תקשורת, 
אותה ארדואן מתעב, הודרו ממכרזים ונפגעו בשל החלטות כאלו 
הבחירות  במסע  בעיקר  התגברו  לשחיתות  הטענות  ואחרות. 
לנשיאות בקיץ 2014, אז השתמש ארדואן בכספי ציבור לקדם 

את מועמדתו לנשיאות. 

מרחובות איסטנבול לשלטון

אך לא תמיד זה היה כך. ארדואן גדל בבית מוסלמי אדוק, לא 
נעה  טורקיה  שנים  באותן  בטורקיה.  ה-60  בשנות  נפוץ  מראה 
בין שלטון דמוקרטי למהפכות צבאיות, כשהצבא עולה לשלטון 
בכל עת שמתפתח חשש שהשלטון הופך לדתי מידי. משפחתו 
של ארדואן נחשבה לענייה, ואביו,  ששאף שבניו ייהנו מחינוך 
טוב יותר, העביר את המשפחה לאיסטנבול, שם נשלח ארדואן 
האטיפ",  "אימאם  רשת  על  נמנה  התיכון  דתי.  לתיכון  הצעיר 
לנערים  לימודי  מענה  לספק  מנת  על  שהוקמה  תיכונים  רשת 
שנכנסו  נערים  החילוני.  השלטון  בפיקוח  דתיות  ממשפחות 

לאוניברסיטאות  כניסה  בבחינות  הופלו  הללו  הספר  לבתי 
ונדרשו להציג ציונים גבוהים יותר מנערים מתיכונים חילוניים. 

לימים, כשהיה בשלטון, ביטל ארדואן את ההפליה. 
הלימודי,  רק בתחום  לא  בבית הספר,  ארדואן הצטיין  הנער 
מנהיג   – "הודג'ה"  לכינוי  זכה  ואף  הדתי,  בתחום  גם  אם  כי 
ארדואן  ללימודיו,  במקביל  הדתית.  אדיקותו  שם  על   – רוחני 
התחכך ברחובותיה הקשוחים של איסטנבול, כשנשלח למכור 
מנת  על  ושבים,  לעוברים  לימונדה  וכוסות  שמשום  לחמניות 

לסייע בפרנסת הבית. 
בהיותו בן 15 בלבד הצטרף הנער הדתי לתנועה האסלאמית 
ארבקאן.  נג'מטין  ידי  על  שהוקמה  הלאומית",  "ההשקפה 
עודדה  מילי-גורוש,  הטורקי  בשמה  או  הלאומית"  "ההשקפה 
ונחשבה  למערב  להתקרבות  והתנגדה  מוסלמית  אדיקות 
של  הפוליטי  כוכבו  אנטישמית.  ולמפלגה  ישראל  לשונאת 
ארדואן במפלגה זרח במהרה ובתחילת שנות השבעים להנהיג 
הישועה,  אחת המפלגות שהיוו  הנוער של מפלגת  תנועת  את 
אנטישמי בשם  מוביל מחזה  הוא  תוצר של התנועה. בתפקידו 
"מס-קומ-יה", ראשי תיבות של "בונים חופשיים, קומוניסטים 
ויהודים", שהוצגו כהתגלמות הרשע בעולם וכאויביו הגדולים 
בלא  ולשחק  לביים  הספיק  הנוער  תנועת  ראש  האסלאם.  של 
בשל  מהבמה,  הורד  שהמחזה  עד  כאלה,  הצגות  מעשר  פחות 

חשש של קברניטי המפלגה שהמחזה יעולל נזקים פוליטיים.
במקביל לפעילותו הפוליטית, השלים ארדואן תואר במינהל 
'מרמרה' באיסטנבול. הנער הצעיר  אוניברסיטת  עסקים מטעם 
איסקנדרפאשה  למדרשת  והצטרף  בתואר  הסתפק  לא  והאדוק 
של המסדר הנקשיבנדי, שם ספג את הבסיס האידיאולוגי שלו. 

ב
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את  תפס  לא  בדת האסלאמית,  אחרים  לזרמים  בניגוד  המסדר, 
ובחברה  בכלכלה  בהשתלבות  ודגל  כמאיים  המודרני  העולם 

כאמצעי להשפעה על השלטון ולהנחלת ערכיו. 
מקומות  גם  הם  צריכה,  מוצרי  מפיצים  רק  לא  "מפעלים 
שבאמצעותם צריך לנהל את המאבק, ולשם כך צריך לשקוד על 
לימודי העולם הזה, כמו אמנות ומסחר. על המוסלמים לשאוף 
הפוליטית  ובמערכת  בחברה  ביותר  הבכירות  לעמדות  להגיע 
המסדר,  ראש  מטיף  היה  החברה",  על  ולהשתלט  בארצותיהם 
מחמט זאהיד קוטקו, לחניכיו. עוד נחזור בהמשך לאידאולוגיה 

זו.  
אט  אט  ארדואן  טיפס  והשמונים  השבעים  שנות  לאורך 
במעלה המפלגה האסלאמית. על הדרך הספיק לטעום את נחת 
זרועם של הגנרלים החילונים של טורקיה, עת הבוס שלו, אלוף 
משנה במילואים, הכריח אותו לגלח את שפמו, שמהווה סמל 
ארדואן  שלו.  התחבורה  בחברת  העסקתו  להמשך  בתנאי  דתי, 
בן 40 בלבד,  94, בהיותו  ובחר להתפטר. בשנת  סירב להיכנע 
הדהים את איסטנבול, כשנבחר לראשות העיר. בחירתו זעזעה 
למשפחה  בן  הדתי,  הצעיר  בטורקיה.  החילונית  האליטה  את 
שבאיסטנבול,  המוזנח  קסימפאשה  ברובע   שהתגוררה  ענייה 

נבחר לראשות העיר?!  
למרות החששות, ארדואן התגלה כראש עיר מוצלח במיוחד. 
תשתיות  שיקום  של  גדולים  פרויקטים  יזם  תפקידו  במסגרת 
ולתחזק  לשחזר  ארדואן  דאג  בנוסף,  מצוקה.  שכונות  ושיפוץ 
בטח  חשבו  העיר  תושבי  העות'מאנית.  מהתקופה  מונומנטים 
לשנות  העיר  ראש  שמוביל  הפרויקטים  משלל  בחלק  שמדובר 
את חזות העיר, אך לא מעט ממתנגדיו מפרשים כיום את דאגתו 
האימפריה  לימי  לחזרה  לשאיפתו  העות'מאניים  למונומנטים 
העות'מאנית. נראה שיש צדק בדבריהם, שכן ארדואן כינה את 
עצמו באותם ימים כ"שהרמיני", שם התואר של המושל בעידן 

האימפריה. 
הדתי  העיר  כשראש  התממש,  החילונים  של  חששם  מנגד, 
אסר על מכירת אלכוהול במסעדות המנוהלות על ידי העירייה. 
)אוהדי מוסטפא  פי האג'נדה של הכמאליסטים  על  דבר חמור 
לאחר  החילונית  טורקיה  ליסוד  שהוביל  מי  אטאטורק,  כמאל 
התמוטטות האימפריה העות'מאנית(. למרות ההתערבות הדתית 
יחסית בשתיקה, שכן ארדואן  בפרהסיה החילונית, הדבר עבר 
נחשב לראש עיר מוצלח ולפוליטיקאי ערכי ולא מושחת, דבר 

נדיר באותה תקופה בטורקיה. 

מראש עיר לסולטאן 

באותה תקופה החל הצבא להתנגד למפלגת הרווחה שנבחרה 
הפוליטי  מורהו  ארבקאן,  נג'מטין  המפלגה,  מנהיג  לשלטון. 
של ארדואן, היה לראש הממשלה האסלאמי הראשון בתולדות 
שדגלה  חוץ  במדיניות  נקט  ארבקאן  הטורקית.  הרפובליקה 
וביקוריו  המערב  חשבון  על  אסלאמיות  למדינות  בהתקרבות 
הראשונים היו באיראן ובלוב. הוא לא הסתפק בכך ואף הביע 

עמדות אנטי ישראליות מובהקות. 
שלטונה של מפלגת הרווחה נמשך שנה בלבד. ניסיונה להתיר 
לנשים מוסלמיות ללבוש רעלות במקומות ציבוריים ולארגן את 
שעות העבודה כדי שיתאימו לצום הרמדאן הביאו את הצבא, 
להתערב  אטאטורק  כמאל  מוסטפא  של  מורשתו  על  שאמון 
החוקתי  הדין  בית  בנוסף,  ארבקאן.  של  להתפטרותו  ולהוביל 
הוציא את מפלגת הרווחה מחוץ לחוק בשל ערעור החילוניות 

במדינה ואסר על מנהיגה להשתתף בפעילות פוליטית.  
רעלות  ללבוש  האיסור  על  מחה  ארבקאן  של  תלמידו 
במקומות ציבוריים והקריא בנאומו את שורות השיר האסלאמי 

הן קסדותינו,  כיפות המסגדים  הבא:  "המסגדים הם בסיסינו, 
צריחי המסגדים הם כידונינו, והמאמינים הם חיילינו". כאמור, 
הקראת השיר הובילה להרשעתו של ארדואן ונגזרו עליו עשרה 

חודשי מאסר והרחקה מהפוליטיקה. 
מורהו  טעות  ואת  טעותו  את  הבין  הצעיר  הפוליטיקאי 
הפוליטי, ולאחר שחרורו הקים את מפלגת "הצדק והפיתוח". 
כלקח מהעבר החליט ארדואן להצניע את אופייה המוסלמי של 
בימין  שתועד  מי  עבד.  וזה  מערביים,  ערכים  ולאמץ  המפלגה 
מחכים  בעולם  מוסלמים  וחצי  "מיליארד  אומר:  עיר  כראש 
נבחר  יחל",  והמרד  נקום  אינשאללה  להתקומם.  הטורקי  לעם 
לראשות הממשלה, כשמאחוריו קואליציה רחבה של מוסלמים 
מתונים, חילונים שמרנים ואף אינטלקטואלים ליברלים. למרות 
ערכי,  כפוליטיקאי  נתפס  הוא  המופגנת,  מדתיותו  החששות 

נאמן ומוצלח. 
על מנת להרגיע את חששות הגנרלים הכמאליסטים, החמיא 
ודגל  המדינה  חוקת  על  ששומר  לצבא  הנבחר  הממשלה  ראש 
בהתקרבות לארצות הברית ולאירופה. ארדואן הסכים להמשיך 
הרבים  הקשיים  אף  על  האירופי  האיחוד  עם  המגעים  את 
להשתמש  הברית  לארצות  לאשר  נטה  ואף  עליו,   שהערימו 
בשטחה של טורקיה בעת מלחמת המפרץ, בניגוד גמור לדעת 
שנפל  באיטליה  ממלכתי  ביקור  בעת  בנוסף,  האזור.  מדינות 
על ימי צום הרמדאן, סעד ארדואן עם סילביו ברלוסקוני, ראש 
בזה,  הסתפק  לא  ארדואן  תקופה.  באותה  האיטלקי  הממשלה 
חמור  דבר  אלכוהול,  ארגז   – תשורה  לברלוסקוני  העניק  ואף 

בעיני הדת האסלאמית, בטח בעצם ימי הרמדאן.  
אבל הכול היה כסות עיניים, כפי שטענו מתנגדיו כל העת. עם 
התחזקות הכלכלה וכוחו, החל ארדואן להחליש את הצבא ואת 
בית הדין לחוקה, שני המעוזים של הכמאליסטים. לפני הכול, 
ארדואן החל בהחדרת האסלאם לעם הטורקי. המקום הראשון 
זו דרך  שנבחר לשם כך, היו מוסדות החינוך. שליטה בחינוך, 
טובה לגדל אנשים ממושמעים, יודע כל דיקטטור מתחיל. אחת 
פה  בעל  הקרואן  לידיעת  תחרויות  היו  הראשונים  מהסממנים 

ב"יום הילד". 
הדתיים  הספר  בתי  לבוגרי  המכשולים  הורדת  מכן  לאחר 
והגדלת אוכלוסייתם. בין היתר, באמצעות שינוי שיטת הרישום 
לבתי הספר, כך שילדים רבים נרשמו לבתי הספר הדתיים בלי 
ידיעת ההורים. ארדואן הצליח, מ71 אלף תלמידים בבתי הספר 
הדתיים ב-2002 קפץ מספרם ל-870 אלף כיום. בנוסף, משרד 
החינוך התערב אף בספרי הלימוד בבתי הספר הכללים. המושג 
וזכויות  המולדת  אהבת  לצד  יסוד,  בעקרונות  נכלל  "ג'יהאד" 
אדם, ותאוריית האבולוציה של דרווין הוסרה מספרי הלימוד, 
בשל התנגשותה עם הדת האסלאמית. מעל הכל, מורשתו של 

אטאטורק, מייסד טורקיה המודרנית, צומצמה. 
את האיסור על לבישת רעלה במקומות ציבוריים לא הצליחה 
ארדואן  של  רעייתו  אך  תחילה,  לבטל  ארדואן  של  מפלגתו 
להגיע  דאגו  והפיתוח"  "הצדק  ממפלגת  השרים  רעיות  ושאר 
דבר  של  בסופו  ברעלה.  עטויים  ציבוריים  לאירועים  במופגן 
בשנת  שערך  בזק  בחירות  לאחר  האיסור  את  ארדואן  ביטל 
החילוני  הנשיא  של  פרישתו  רקע  על  הגיעו  הבחירות   .2007
אהמט נג'דת סזר, שמנע ממפלגת הצדק והפיתוח לקדם חוקים 
חילוניים באמצעות זכות הווטו שלו. ארדואן היה אמור תחילה 
להתמנות במקומו של סזר, אך הפגנות ענק של מתנגדיו הובילו 
את ארדואן לפרוש מהמרוץ ולקדם את מועמדתו של שר החוץ 
בוגר  מנשיא  חששו  הליברלים  עזר.  לא  זה  גול.  עבדאללה 

מפלגתו של ארדואן ואלה עתרו לבית הדין לחוקה, כשבמקביל, 
לא  הוכיח שהוא  ארדואן  הצורך.  במידת  רומז שיתערב  הצבא 
חושש, הודיע על בחירות בזק, מפלגתו זכתה לרוב מוחץ ובחרה 

את גול כנשיא. 
את הצבא החליש ארדואן דרך האיחוד האירופי. בקשתה של 
טורקיה להצטרף לאיחוד הצריכה מספר התאמות לדמוקרטיה 
מערבית, צמצום הסמכות הצבאית, בין היתר באמצעות פיקוח 
הדוק על התקציב. בנוסף, הכפיף ארדואן את המועצה לביטחון 
לאומי, שהונהגה עשרות שנים בידי גנרל לסמכות אזרחית.  דרך 
קציני  בקרב  נרחב  מעצרים  גל  הייתה  הצבא  להחלשת  נוספת 
כי  בטענה   ,2012 בשנת  הטורקית  המשטרה  שביצעה  הצבא, 
הללו מנסים לבצע הפיכה. בין הקצינים שנעצרו והורשעו היו 

קצינים מדרג גבוה ביותר, כמפקדי חילות הים והאוויר. 
נתפס  ארדואן  הציבורי,  למרחב  האסלאם  החדרת  למרות 
כאהוד ביותר בקרב הטורקים, שכן לראשונה הם החלו לחוות 
הקמת  על  הכריז  אטאטורק  אומנם  אמיתית.  דמוקרטיה  מהי 
העות'מאנית,  האימפריה  של  חיסולה  ועל  המודרנית  טורקיה 
אך במידה לא מעוטה הוא נהג כסולטאנים העות'מאניים ודיכא 
במעט  להתנגד  שניסה  מי  וכל  מידי  אדוקים  דתיים  סממנים 
התנגדותו  בשל  דווקא  ארדואן,  שהנהיג.  הטורקית  ללאומיות 
לחילוניות, הוביל את טורקיה בכיוון הנכון, אך אט אט ארדואן 

הוסיף לעצמו סמכויות, וממילא גם אויבים. 
הפעם הראשונה שהדבר בא לידי ביטוי החלה בכלל במקרה. 
עיריית איסטנבול הכריזה על תכנית לעקירת העצים שנמצאים 
בפארק טקסים שבעיר, במטרה לבנות במקום מרכז קניות ענק. 
פונו  והם  למהלך  התנגדו  סביבה  איכות  פעילי  עשרות  כמה 
נגדם.  המשטרה  שהפעילה  קשה  אלימות  באמצעות  מהמקום 
בדיון שהתקיים בפרלמנט כינה ארדואן את אטאטורק "שיכור" 
וזה הספיק להצית גל של מהומות והפגנות ענק נגדו, במהלכם 
הכריזו המוחים, "אנחנו בניו של השיכור". אך ארדואן, הוכיח 

שרידות והצליח לעבור את גל המחאה.
הפעם השנייה הגיעה כעבור שלוש שנים, כשקבוצת חיילים 
ניסתה לבצע ניסיון הפיכה, על רקע הפיכתה של טורקיה לדתית 
מהקושרים  האחרון  ברגע  לחמוק  הצליח  ארדואן  ויותר.  יותר 
שהגיעו לארמונו והצליח באמצעות הרשתות החברתיות, אותם 
השמיץ וחסם בגל המחאה הקודם נגדו, להוציא אלפים מתומכיו 
לרחובות,  יצאו  דתיים  רק  לא  ההפיכה.  את  ולדכא  לרחובות 
הצבא  ניסיון  על  שמחאו  רבים  וליברלים  חילונים  גם  אלא 
שמחשבות  אלא  דמוקרטיות.  בשיטות  שנבחר  ממשל  להדיח 
מיני  לבצע  המהפכה  את  ניצל  ארדואן  לחוד,  ומעשים  לחוד 
שוטרים,  חיילים,  אלפי  כשעשרות  הציבורי,  בשירות  מהפכה 
שופטים, תובעים, עיתונאים, מורים, דוקטורים ופקידים, פוטרו 
ממשרותיהם ובמקומם הוכנסו אנשים דתיים ונאמנים לארדואן. 
שבטוח,  מה  ונראה,  נחכה  כעת?  תגיע  השלישית  הפעם  האם 
יהיו הרבה פחות תומכים לארדואן ברחובות. הטורקים  הפעם 
שטעמו מטעם הדמוקרטיה שהעניק להם, לא יסכימו לוותר על 

כך בקלות. 
לאן כל זה הולך? טורקיה הולכת להפוך להיות איראן, אנחנו 
"לא".  להרגיע,  שממהר  ינרוג'ק,  כהן  איתן  חי  את  שואלים 
באיראן הדת שולטת, בטורקיה, ארדואן משתמש בדת לבצר את 
שלטונו. החוקר הטורקי-ישראלי, ממשיל זאת לבשר אנטרקוט. 
"באיראן הדת זה האנטרקוט, בטורקיה, הדת זה רק הרוטב". אז 

הכול זה ציני? "כך לכל הפחות סבורים מתנגדיו".
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רבי וועלוול

התמונה באדיבות ישראל גליס
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הקריר,  הירושלמי  הלילה  של  הערפילי  מנופו 
הטמירה  הפלאים,  דמות  דמותו,  ונעלמה  נגוזה 
שוב  זצ"ל,  אייזנבאך  וועלוול  רבי  של  והנעלמה 
כבר לא יישמעו פסיעותיו המדודות יורדות באישון 
הרעועות  המדרגות  גרם  את  אשמורות,  בראש  ליל, 
המטפסות מביתו הדל שב"חצר בתי הונגרין", בדרך 
בסילודין בטבילת ההשכמה. שערי הברזל  להיטהר 
ויפתחו  בצרמוניה  יחרקו  לא  שוב  בבתי-הונגרין, 
את שעריהם במחווה לר' וועלוול ויקרעו את דממת 

הליל הנם, בשעה שכוכב השחר עוד מכוסה באפילת השחור.
האגדה הלילית בדמותו של ר' וועלוול, שבקרוב ימלאו 6 שנים לפטירתו, 
שנות-דור,  מתשעים  למעלה  במשך  ירושלים.  בני  על  רישומה  את  הותירה 
חשו הסמטאות הצרות ב'אונגרישע הייזער' את פסיעותיו המהירות והמדודות 
מאידך, של רגליו הקלילות ר' וועלוול אייזנבך, מדלגות בזריזות, אצות רצות, 

לעבודת הבורא.
חבוש קוצ'מה ועטוי שיראין ופניו להבים, מכוון היה ר' וועלוול יעדו אל 
חצות",  "תיקון  סדר  את  ויערוך  שיחו  ישפוך  מקום השכינה, שם  המקדש: 
מיצר ודואג על חורבן ירושלים. כאן ברחבת הכותל השוממת וריקה מאדם 
בפליאה,  מעל  מנצנצים  רון  כוכבי  כשרק  וועלוול  רבי  הארץ  על  ישב   –
ומאבטחים תמהים הרימו גבה, והביטו בהשתאות ובהערצה בפניו הישישות 
ובעיניים המצועפות-הלוהטות, המזילות דמעות ללא הפוגה ומספיגות את 

"הסידור הבלה"רב-השנים במעיינות של דמע. 
האגדות הקסומות של ירושלים של מעלה, אותם סיפורי הוד שהילכו קסם 
בקרב העורגים והנכספים לדמויות הפלא שהיו ואינם, אפפו בהילת מסתורין 
את דמותו הצנומה והחסודה של ר' וועלוול איזנבאך, אשר בענוות החן שלו, 
לאחר הסתלקותו התגודדו  בו.  היה מדובר  לא  בביטול, משל  לכך  התייחס 
בביתו הדל וקטן הממדים, בן החדר וחצי, אלפי הצאצאים בליעה"ר שהותיר 
הבלים  בספרים  בזהירות  מדפדפים  העתיק,  הריהוט  את  ממששים  אחריו, 
)שבלו מרוב שימוש( לבל ייקרעו - הגודשים את הארונות העתיקים, שעוד 
מעטרים את הבית מאז שלהי שנות התר"פ, אז לאחר בואו בברית הנישואין, 
נכנס ר' וועלוול לדור בדירת הדחק, שניתנה לו ע"י כולל "שומרי החומות". 
כאן בבית בן החדר ומחצה, גודלו לתפארה, בתנאים של לחץ ודחק, 14 
ילדיו, ראשי שבטי ישראל, "צבא"הדורות של ר' וועלוול. כאן נבנה לתלפיות 
היהדות  של  המפוארת  התקומה  את  מכול,  יותר  אולי  שמסמל  חדש,  דור 
ושלמים,  יראים  של  שלימים  דורות  ונבנו  צמחו  מכאן  השורשית,  החרדית 
נכדים, נינים, בני נינים ואף נכדי-נינים ההולכים בדרכו של ר' וולול מהם זכה 

הסב הישיש לשאוב מנות גדושות של נחת יהודית לתפארת. 
כדמותו של ספר-מוסר נוקב וחד, לצד מסכת כיסופים וערגה, משתקפים 
 - הישיש  החסיד  של  הייחודיים  גווילי-חייו   - ובבהירות  בצלילות  להם 
פושטים ולובשים צורה בזיו אנפין רב גוונים שהקרינה דמותו המאירה של 

ר' וועלוול אייזנבאך. 

גילוי אליהו
ילד, נתקלתי בו בר'  ירושלים: "כבר בתור  סיפר לנו אחד מיקירי ואנשי 
וועלוול מדי בוקר, משליך את גילו מאחוריו, ומסתובב, עטוי שיראין, סובב 
את בתי הכנסת ומחזר על פתחיהם של נדיבי ירושלים, כדי לתמוך באחיו, בני 
ירושלים הנדכאים. מחזה נוסף שצרוב במוחי, הוא המחזה המלבב בו ראיתיו 
עומד רכון על הגמרא, בשיעורו המיתולוגי של ר' אביש צינווריט, אני מדגיש 

"עומד", ר' ולוול הקפיד לא "לשבת". 
זה היה סוג ייחודי של לימוד בעמידה – כשחשש שמא יירדם מפאת גילו 
המופלג, ולכן ראינוהו, אני ורבים נוספים עומד על רגליו הישישות ועוסק 
לפני  שהתחיל  שידוע  היומי"מחזור  ב"דף  שעסק  השיעור  בענייני  בלהט 
הידועה  ההתחלה  לאחר  ישראל  בית  רבבות  עם  יחד  שנות,  מ-90  למעלה 
בראש- השנה תרפ"ד ואותו סיים בראש השנה תשע"ב עם פטירתו. ככלל, 
ר' וועלוול הקפיד מאוד על "קדושת הכותל המערבי", מאותו רגע בו דרכו 
הוציא  לא  רגע  מאותו  דומיה,  פיו  נאלם  והמקדש'  'הקודש  במקום  רגליו 
הגה מפיו ועסק כל העת רק בדברי תורה ותפילה, זה בהחלט היה מחזה של 

פלאים שחזר על עצמו בריטואל קבוע".
וכך מספרים זקני ירושלים, על ימיו של ר' וועלועל בהיותו אברך צעיר, 
בבתיהם  חלב  מחלוקת  השתכר  לפרנסתו  העתיקה.  בעיר  עדיין  התגורר  אז 
יומו  סדר  בירושלים.  אונגרין  בבתי  'מלמד'  היותו  לצד  ירושלים  יהודי  של 
של ר' ולוול, לאחר תיקון חצות ותפילת ותיקין, נפתח בחלוקת חלב לפנות 
בוקר כשהוא יוצק חלב טרי לכדי אנשי ירושלים, כשאת החלב היה מוביל 
על חמור. מיד לאחר שסיים בחלוקת החלב, היה נחפז אל החיידר, מותיר את 
החמור מחוץ לחיידר ומרביץ בילדי ישראל תורה ויראה. זקני ירושלים שחים 
בהתפעלות כי בימים שנבצר מר' וועלוול לבוא לחיידר, הוא זכה לממלא-
מקום מפתיע במיוחד... הרה"ק רבי שלומק'ה מזוויעהל זי"ע, אליו היה ר' 

וועלוול קשור בעבותות של אהבה. 
מוסיפים ומספרים צאצאיו: פעם התהלך סבא בשער יפו עם ר' שלומק'ה 
בחר  שלומק'ה  ר'  של  נוסף  מלווה  המערבי,  הכותל  אל  בדרכם  מזוויעהל 
משום מה ללכת בדרך אחרת, לאחר מכן שהצטלבו שוב דרכיהם, אמר לו 
ר' שלומק'ה: אינך יודע מה פספסת! פגשנו בדרך באליהו הנביא! מהסיפור 

הזה הסקנו שסבא זכה לראות את אליהו הנביא יחד עם ר' שלומק'ה. 
מדורות  ארץ  ומצוקי  גדולי  בקרב  גם   – מזוויעהל  הרבי  רק אצל  לא  אך 
קודמים, רחשו לו לר' וועלוול חיבה והערכה עמוקה. בביקורו הראשון של 
בעל ה"אמרי אמת"מגור בארץ בשנות התר"פ, הגיע הרבי מגור לירושלים 
והתקבל ע"י המוני בני ירושלים וחסידיו הרבים. גם ר' וולוועל ואביו ר' חיים 

הרש אייזנבאך )פעסטער( היו בין הבאים להקביל את פני הרבי. לפתע 
נפנה אליהם הרבי, סטה ממסילתו לנוכח השתאות המוני החסידים 

ולחץ את ידיהם של ר' חיים הרש ובנו ר' וועלוול, לאחר מכן 
זו וטרחותיה אך ורק  התבטא בהתפעלות: דייה הייתה נסיעה 

חיליק פוגלמן

מ

קווים לדמותו מלאת ההוד של רבי וועלוול אייזנבאך זצ"ל, מפארי 
  שנים   6 לפני  שנפטר  מעלה,  של  בירושלים  החכמים  תלמידי 
הזלזול בכסף ובגשמיות, ההערכה המופלגת שרכשו לו גדולי ישראל, 
הענווה המופגנת גם בפני צאצאיו, שיעור ה'דף היומי' המיתולוגי 

והחיבור הייחודי לכותל המערבי  פרופיל ירושלמי
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כדי לחזות בפניהם המאירות של שני הארץ-ישראלדיג'ע  יודען 
שפגשתי בהם- עכשיו!"

גם בנו בעל ה'בית ישראל' מגור זי"ע, כאביו, רחש הערצה 
וחיבה לר' וועלוול והכיר בכוחו הייחודי, כח התפילה. היה זה 
פעם כשצעד ר' וועלוול בין ההמונים שהגיעו להתברך ב"שנה 
ישראל'  ה'בית  אותו  עצר  מגור.   הרבי  מפי  ר"ה  טובה"בליל 
וועלוול, תתפלל על כלל ישראל". שוב  ואמר לו בחיבה: "ר' 
פעם נוספת כשהתאונן חתנו של ר' וועלוול, המשב"ק המסור 
של אדמו"רי גור, רבי חנינא שיף ז"ל, לפני ה'בית ישראל' על 
מצב חובותיו הכבדים של חותנו, השיב לו: יגיד נא ר' וועלוול 
בדבריו  ישראל  הבית  התכוון  יסתדר!  והכל  תהילים,  קפיטל 
כלל  על  ומעתיר  מגן  בתפילתו,  וועלוול  שר'  שכפי  לומר, 

ישראל, בכוחו לפעול ישועה אף למען עצמו ובשרו. 

זורק שטרות מהחלון
על יחסו המזלזל של ר' וועלוול למה שמכונה בפינו "ענייני 
עוה"ז", יידע כל נכד לספר. ביתו הישן והמהוה, ששימש יעד 
מבוקש למבקרים וסקרנים מבחוץ, מעורטל היה מכל זיק של 
כי  היה  ניכר  בעתיקותו,  בלט  והישן  הבלה  הריהוט  חדשנות. 
ה"בית"כבד מזוקן. מעידים על כך בחוזקה הקירות המקולפים 
שנה.   80 )בקושי(  עומדם  על  שניצבו  המרופטים  והארונות 
וועלוול,  ר'  של  החוק  ספרי  בספרים,  מלא  תמיד  היה  "הבית 
וחסידות  מוסר  וספרי  משנה-ברורה,  אור-החיים,  רמב"ם, 
שמילאו כל חלקה טובה בבית. כולם בלו מיושן וניכר עליהם 

שנעשה בהם שימוש תכוף. 
וועלוול היה שקוע בספריו, רכון על השולחן ולא רואה  ר' 
כלום מלפניו מלבד את הספר. הבית היה פתוח לרווחה, משל 
נעה על צירה  ולא בעה"ב. הדלת  ולוול הוא רק אורח כאן  ר' 
ולעשות  להיכנס  יכול  להיכנס,  שחפץ  מי  כשכל  בחופשיות, 
בבית כשלו. ר' וועלוול, לא חש בכלום, ראשו טמון בין ספריו, 
מי  להסתכל  זמן  לו  אין  להספיק...  ועליו  ועמוס..  קצר  זמנו 
ומי הבאים... שייכנס כל מי שחשקה נפשו, אך יעזוב הוא את 
היומי  לימודיו  חוק  את  לסיים  לו  ויאפשר  לנפשו  וועלוול  ר' 

והטעון.
מספר נכדו: "כל אימת שהייתי בא לבקרו בביתו, היה סבא 
שקוע בספריו. לעיתים בדף היומי, לעיתים בספר הרמב"ם או 
בספרים אחרים. היה זה פעם כשהגעתי עם משפחתי ב'עשרת 
ימי תשובה' לברך ולהתברך. אני מגיע וסבא שקוע בדף היומי 
ב...עירובין ולא נפנה אלי כלל. החלטתי לגרות את תשומת ליבו 
ולשאול אותו מענייני הדף בעירובין... סבא נסחף קצת והתחיל 
לבאר ופיו החל לנבוע מרגליות ממעייני הדף, עד שלפתע תפס 
את עצמו, חשש שיאמרו עליו שמא הוא "למדן"ח"ו והתנצל 
באוזניי נרגשות: "אני סתם קורא מהדף, אני עצמי לא מבין על 

מה אני מדבר..."ענוותנותו של למדן ירושלמי קמאי".
"גם כשהרים את הראש מהדף וראה לפתע את בני משפחתי 
אל  מהר  חיש  ושב  לשלום  אותם  פטר  הוא  מסביבו,  ניצבים 
לי  השיב  באנו?  מה  לשם  סבא?  אותו  שאלתי  הגמרא.  דף 
ללא גינונים: אין לי זמן, עשרת-ימי תשובה כעת וצריך לנצל 
הקב"ה  כי  לסובביו,  זקנותו  בימי  התבטא  פעם  לא  דקה!  כל 
לתורה  הללו  השנים  את  לנצל  ועליו  חיים  שנות  לו  הוסיף 
כי  וידוע  המרובים  הצומות  על  ששאלתיו  פעם  לא  ולעבודה. 
היה מסגף את עצמו השיב לי באידיש בסגנון תקיף )אך עטוף 
ברוך ובאהבה("סאיז' נישט דיין געשעפעט )ובתרגום חופשי: 
סימן  אבות  "מעשה  סבא,  אבל  אותו,  שאלתי  עסקך(.  לא  זה 

לבנים?"גער בי שוב: 'תלמד ממני דברים טובים אחרים'. 
אם היה משהו שר' וועלוול תיעב בתכלית המיאוס, זה היה 
"כסף", מוסיפים ומספרים נכדיו. כן, כן. המטבעות והשטרות, 
שכולנו נוהרים אחריהם ונזקקים להם, היו מאוסים ומשוקצים 
את  בפומבי  להפגין  ונהג  חשיבות  להם  ייחס  לא  הוא  בעיניו. 
הזלזול הרב שרחש להם. אחת מהמעשיות המופלאות שנשאו 
ב"בתי  נכבד  גביר  של  ביקורו  היה  זה,  בעניין  כנפיים  להם 

הונגרין"בירושלים. 
הנהלת  לו  שערכה  רשמי  מביקור  כחלק  הגיע  גביר,  "אותו 
נכנסו  והם  וזיבנברגן,  הונגריה  "שומרי החומות"ליוצאי  כולל 
"הפלא"הגדול  את  לו  להראות  סבא  של  לביתו  עימו  יחד 
על  שישוב  עתיק-יומין  ירושלמי  יהודי  בבית,  כאן  שספון 
התורה והעבודה כל היום. אותו גביר נכנס לבית ונדהם לרגע 
מהפשטות והדלות שזעקה מכל פינה. הוא הביט בריהוט הישן 
ומישש את הקירות הזקנים... אוירה של רוחניות טהורה שלטה 
בבית... מרוב התפעלות לצד רגשות חמלה, שלף הגביר צרור 
כשהוא  סבא  של  ידו  בכף  ותקע  מרשרשים  שטרות  של  נכבד 

יוצא לדרכו. 
ממקומו,  כקפיץ  קפץ  נדרך...  "סבא 
וממרומי גילו החל לטפס במדרגות ולעבור 
ירושלים,  יקירי  של  רובם  הדירות,  בין 
לעזרה,  הזקוקות  ילדים  מרובות  משפחות 
שלא  בתים  היו  הכסף...  את  לחלק  והחל 
הוא  היסס  לא  סבא  הדלת...  את  לו  פתחו 
ו...זרק  לדלת  הסמוך  החלון  את  פתח 
יודע  כשהוא  הבית...  לתוך  השטרות  את 

שביצע את מלאכתו נאמנה... גם חילק את הכסף לצדקה, וגם 
התפטר מהשטרות מהם כל-כך סלד בתכלית התיעוב.  

איש ירושלים
דור שלם, עטור לתפארה, כלול בהדרו, הקים רבי וועלוול, זרע 
ברך ה' הצועד בדרכו. ראשו הצלול ש"עבד"בבהירות ובצלילות 
עד הרגע האחרון, זכר לפרטי פרטים את הנכדים, הנינים, בני 
הנינים ואף נכדי הנינים, דור שישי יבוא הנה... שהתרפקו על 
איחדה  וועלול  ר'  הגדולה של  רוחו  הגדול.  דמותו של הסבא 
את כל הפלגים והגוונים "יחד שבטי ישראל"חסידי גור ובעלזא 

וחסידי  קרתא  נטורי  לצד 
שולחנו  על  סאטמאר. 
משה  רבי  חתניו:  סעדו 
מצביא  בעק,  בער 
בלונדון,  נטורי-קרתא 
הנאמן  משב"קם  לצד 
בית-גור,  אדמו"רי  של 
זצ"ל,  שיף  חנינא  רבי 

שהסתלק על פניו בחייו.
העזה  התנגדותו 

לציונות לא מנעה ממנו להמשיך ולצעוד אל הכותל מדי יום, 
כמעשהו לפני קום המדינה. במשך 19 שנה, משנת תש"ח עד 
ברגע  המערבי,  הכותל  את  ולפקוד  לשוב  ציפה  תשכ"ז,  שנת 
שהדבר נתאפשר, שב ר' וועלוול אל מרכז חייו וערגת כיסופיו: 
וועלוול  ר'  כי  נכדיו מספרים  ימיו.  הכותל המערבי, עד שלהי 
לא החזיק מעולם בתעודת-זהות ישראלית, ובזמן שכולם הלכו 
להירשם במשרד הפנים... נותר ר'  וועלוול בביתו, כשהוא אינו 
חפץ להסתייע במוסדות המדינה ובשירותיה, אך לצד קנאותו, 
שם אתה מוצא את ענוותנותו וטוב ליבו, את ה'אהבת ישראל' 

העצומה שפיעמה בו כלפי כל יהודי בר-ישראל. 
)של  בירושלים  ולוול  ר'  עשה  הארוכות,  חייו  שנות  את 
מחוץ  ללון  יצא  לא  ואף  לחוץ-לארץ  יצא  לא  מעולם  מעלה(. 
לירושלים. את סוד השיקוי, או המתכון המוצלח לאריכות ימיו 
שיתף בהזדמנות את אחד ממקורביו: "מעולם לא כעסתי, לא 

הרמתי את קולי ולא נטרתי לאף אחד..."אמר לו בגילוי לב!  
היום השני של ראש השנה תשע"ב צעדו המלווים  במהלך 
איש- של  מיטתו  מאחורי  החג,  קדושת  מחמת  המועטים, 

ירושלים של מעלה, ר' וועלוול, שהשיב את נשמתו לשמי-רום. 
"זאת הייתה שאיפתו", מדגיש אחד הנכדים, שמניין מצומצם 
יצעד אחר מיטתו בדרכו האחרונה. הוא לא חפץ  של אנשים, 
החשיפה  לאור  בפרט  עמוקות,  ממנה  סלד  ואף  בפרסומת 
שהפך  לאחר  האחרונה  בעת  שגברה  התקשורתית  והתעניינות 
ל"אגדה בחייו". שאיפתו אם-כן התמלאה באופן מושלם. מן 
מפרסום  ברח  ימיו  שכל  צדיק  רצון  למלאות  חפצו  השמים, 

ומתהילה. 
"עד עצם היום - מניין הוותיקין הוותיק בכותל המערבי, שר' 
וועלוול היה הרוח החיה בו ואף נהג לערוך בו 'הגבה' בספר 
התורה בימי שני וחמישי, עד ליומו האחרון, מתקשה להסתגל 
וחיוכו  הטובה  רוחו  ללא  נכדיו.  מספרים  בלעדיו",   – למניין 
להזכיר  נהגו  לישועה,  היו  שזקוקים  הכותל  מתפללי  הנצחי. 
את עצמם לפני ר' וולול כסדר כשהם מתברכים ונענים מיידית. 
רותחת על  וועלועל שהזילו דמעה  לר'  לו  היו  רבים  מעריצים 
אלטער ארץ-ישראל-איד, כשנעקר מנופה העתיק של ירושלים 

ונטמן עם סודה. 
מדור  יסופר  עוד  אייזנבך,  וועלוול  רבי  של  חייו  אגדת  ועל 
לדור, וצליליה הערבים יתנגנו בפי כול. ועל נפלאותיו ופרשת 
גדולתו של ר' וועלוול, עוד ישוחו בערגה בני ירושלים ומעריציו 
הרבים, ילמדו ממעשיו הטובים וינחילו את מורשתו לדור דור! 
 - בתקופתו  לירושלים  וועלוול  ר'  שלאחר  ירושלים  דומה  לא 
ירושלים של ר' ולוול מסכמים נכדיו, מה שונה וטהורה הייתה: 

"ירושלים של מעלה!" 

בא  שהייתי  אימת  כל 
לבקרו בביתו, היה סבא 
לעיתים  בספריו.  שקוע 
לעיתים  היומי,  בדף 
או  הרמב"ם  בספר 
היה  אחרים.  בספרים 
עם  כשהגעתי  פעם  זה 
ימי  ב'עשרת  משפחתי 
תשובה' לברך ולהתברך. 
שקוע  וסבא  מגיע  אני 
ב...עירובין  היומי  בדף 

ולא נפנה אלי כלל "

"



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

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

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

בפתח!בין הזמנים

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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האחרונים
ימי  ימית

צילום: משה מילנר, טל אור, הרמן חנניה, סער יעקב לע"מ
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בסוף חודש ניסן התשמ"ב פונתה 
העיר ימית, עיר נופש מתפתחת עם 
אווירה משפחתית, במסגרת הסכם 
השלום עם מצרים  עד היום, חלק 
גדול ממפוני העיר טרם התאוששו, 
חלקם עברו מדירה לדירה, אחרים 
עדיין סובלים סיוטים מטרקטורים 
ויש כאלה שפונו בשנית – מרצועת 
עזה  חיים פרידלנדר שוחח עם 
ותיקי ימית וחזר לימי המאבקים על 
קיום היישוב – הגלויה לבגין, הקשר 
עם שרון, היחסים עם הבדואים 
והקצין ניצול השואה

חיים פרידלנדר
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עד  בשריקה,  ועוברים  נודדים  הלבנים  החולות  היו  "פה 
אשר פה הצבנו גבולות למדבר, ובנינו חומה ירוקה: בדקלה, 
בפריאל  בפריגן,  וסופה,  חרובית  באוגדה,  בנתיב,  בשדות, 
ארץ  שלנו  הפתחה  סיני...  ובנאות  בתלמי  אברהם,  ובניר 
רחוקה, הפתחה שלנו ארץ ירוקה, הפתחה שלנו ארץ ללא צל, 

הפתחה שלנו - ארץ ישראל. 
"פה בארץ חולית וימית, הקימונו גם עיר וגם כפר,  מול הים 
גגות אדומים למדבר. לא שברו את  יש  וכחול,  והחול, בלבן 
רוחנו מאז, כל רוחות המדבר הנושבות, כי רוחנו שלנו עודה 
איתנה, זו הרוח אשר בלבבות..." שורות אלו שימשו כהמנון 
הבלתי רשמי של תושביה החלוצים של חבל ימית, אלא שאז 
וחלומם  חרבות  לעיי  הפכו  בתיהם  התשמ"ב,  שנת  הגיעה 

התנפץ לרסיסים.
לאופוריה  נכנסו  ישראל  אזרחי  לכן,  קודם  שנים  חמש 
של  והקשה  המרה  האויבת  מצרים,  נשיא  סאדאת,  עמוקה. 
ישראל, מגיע במפתיע לירושלים ומפריח דיבורים על שלום. 
"סאלם עליכום", הוא קורא מעל דוכן הכנסת לבגין, מי שהיה 
מנהיג המחתרת שדגלה בארץ ישראל השלמה, וזה משתכנע. 

שיחות  סוף  אין  נדרשו  בדרך  אחד,  ביום  קרה  לא  זה 
וסאדאת חתמו  בגין  קרה.  זה  כעבור שנתיים  אבל  וסיכומים, 
על הסכם שלום במדשאות הבית הלבן. אזרחי ישראל צהלו, 
ויתר  בגין  התאכזבו.  סיני  של  הישראלים  תושביה  מנגד, 
הישובים  את  לפנות  והתחייב  בתיהם  על  לטענתם,  בקלות, 

היהודים מחצי האי. 
במהלך שלוש שנים, מאז חתימת ההסכם עד לפינוי הסופי, 
להכול,  הסכימו  הם  הגזרה.  רוע  את  לבטל  התושבים  ניסו 
אפילו להישאר תחת ריבונות מצרית, אך ללא הואיל, ובכ"ח 
יום השואה,  ציינה את  יממה לאחר שישראל  ניסן התשמ"ב, 
פונתה ימית, העיר העברית הגדולה בחצי האי שהפכה לסמל 

להתיישבות היהודית באזור. 

משממה לשגשוג 
ההתיישבות היהודית בחצי האי סיני החלה שנתיים לאחר 
ללא  ישראל  של  שטחה  גדל  במהלכה  הימים,  ששת  מלחמת 
היכר. מזרח ירושלים, יהודה ושומרון, רמת הגולן וחצי האי 
אלף  לכ-61  שווה  האי  חצי  של  שטחו  השוואה,  לשם  סיני. 
ישראל  ארץ  חלום  ישראל.  של  משטחה  שלושה  פי  קמ"ר, 
התממש מול עיניהם הנדהמות של הספקנים ביותר ואלה מיהרו 
להחיל אותו גם על מדבריות סיני, שטח שלא נכלל בחזון זה. 
הישובים הראשונים היו היאחזויות נח"ל - נח"ל סיני, דקלה 
יושבו  אסטרטגיות,  בנקודות  שמוקמו  היאחזויות,  ים.  ונח"ל 
לבסוף  המקום  את  להכשיר  במטרה  במדים,  חיילים  בידי 

לישוב אזרחי. 
תושבי  "שדות".  מושב  היה  הראשון  האזרחי  הישוב 
שבט  הוזז  הקמתו  בשל  הקיבוצים.  תנועת  חברי  היו  המושב 
עתירת  ביטחון".  ל"שיקולי  בטענה  במקום,  שהתגורר  בדואי 
הבדואים לבג"ץ נדחתה, היו אלה ימים אחרים. ישוב אזרחי 
לשדות  בסמוך  הוקם  הישוב  "שלהבת".  הישוב  היה  נוסף 
הנפט ַאּבּו רּוֵדס שבדרום חצי האי. ישראל ניצלה את שדות 
אלף  כ-100  והפיקה  במיוחד,  לעשירים  שנחשבים  הנפט, 
חביות ביום. הישוב שהוקם בסמוך נועד עבור משפחותיהם 
בארות  ספגו  הכיפורים  יום  במלחמת  הבארות.  עובדי  של 
הנפט הפצצות קשות, מתקנים רבים נהרסו ושדות הנפט בערו 
במשך שבועות ארוכים. תושבי הישוב פונו מבתיהם, ולאחר 
המלחמה הורשו לחזור רק הגברים שעבדו בבארות. כעבור 
שנתיים, בהסכמי הפרדת הכוחות עם המצרים, הוחזר הישוב 

למצריים. 
באזור  בעיקר  באזור,  נוספים  ישובים  התפתחו  אט  אט 
חוף הים. הדיונות, האוויר המדברי והים הצלול משכו רבים 
וטובים להתיישב במקום. מרבית הישובים )13( נבנו באזור 
עזה, במטרה לתחום את הישוב  לרצועת  ימית, מדרום  חבל 
זהב  די  נביעות,  נוספים,  ישובים  שלושה  ברצועה.  הערבי 
ואופירה, נבנו לאורך מפרץ אילת. אך כל הישובים היו כעין 
של  הכותרת  לגולת  שהייתה  "ימית",  העיר  לעומת  וכאפס 

התיישבות. 

שבע השנים היפות
סיפורה של ימית מתחיל הרבה לפני שהטנקים הישראלים 
שעטו במרחביו העצומים של חצי האי. שש שנים לפני מלחמת 
ששת הימים, החלה הממשלה לשקוד על פיתוח חבל הבשור, 
ממזרח לרצועת עזה. במרכז החבל אמורה הייתה לקום "עיר 
אז  אך  העיר,  פיתוח  את  תכננו  האדריכלים  טובי  הבשור". 
משרד  האזור.  מפת  את  ששינתה  הנסית,  המלחמה  הגיעה 
אזור  אשכול,  חבל  את  לפתח  ועבר  דיסקט  שינה  הביטחון 
שהשתרע מהקיבוצים בצפון רצועת עזה ועד ל"פתחת רפיח" 
בצפון חצי האי, מדרום לרצועה. לאחר שנתיים וחצי אישרה 

הממשלה את ההחלטה להקים את העיר ימית, "אבשלום" כפי 
שהיא נקראה בתוכניות המקוריות, כשבמקביל התנהלו דיונים 

על הקמת עיר ברמת הגולן שתאכלס 50 אלף תושבים.  
במשרד השיכון הוקם צוות מיוחד לתכנון העיר, בראשותו 
של המתכנן יהודה דרכסלר. הצוות שקד על פיתוח "הריביירה 
הישראלית". עיר חוף שתאכלס רבע מיליון תושבים ותעמוד 
הוקמה  העיר  הראשונה.  מהמדרגה  התכנוניים  בסטנדרטים 
בהתאם לתכנון המדויק - הפרדה מוחלטת בין תנועת המכוניות 
לתנועת הולכי הרגל, כשבכל שכונה הוקמה מערכת שבילים 
לחצות  מבלי  העירוני  למרכז  הבתים  בין  המחברת  בטוחה 
ולו כביש אחד. המרחב עוצב ככזה שמעודד מרחב קהילתי. 
חשמלי  כבל  או  מים  צינור  באדמה,  הוסתרו  העיר  תשתיות 
אחד לא נראו מעליה. העיר טבלה בצמחיה המתאימה לאקלים 
את  מזמינה  ורחבה,  פתוחה  נשארה  החוף  ורצועת  המדברי, 

תושבי הים להיכנס בכל עת. 
אדירה של למעלה ממילון  כעבור שנתיים, לאחר השקעה 
דיור  יחידות  ל-250  הראשונים  המתיישבים  נכנסו  לירות, 
אולם   - וציבור  מסחר  ומבני  תושבים   1,050 לאכלס  שנועדו 
תרבות, בית ספר, בריכת שחייה, מגרשי ספורט, מרפאה ובית 
העצומה, שהורכבה מעשרות  הפלדה  עוצבת  אנדרטת  כנסת. 
עמודי בטון ומגדל תצפית בעיצוב האדריכל ישראל גודוביץ, 
כ-450  עוד  הוקמו   1980 עד  העיר.  בשולי  היא  אף  הוקמה 
יחידות דיור נוספות. הממשלה יצאה בסדרת מודעות לציבור 

לבוא ולהתיישב. 
בית  לך  עשה  ב'הארץ',  המודעה  את  היום  עד  זוכר  "אני 
ל'כל  מספר  ב-1975",  חלוץ   – לחוויה  שותף  היה  בימית. 
ישראל' אבי פרחן, מי שהיה ראש ועד המתיישבים של העיר. 
מודעה אחרת קראה: "בוא לימית – עיר שהוקמה על חולות 
לך  לסייע  נשתדל  בימית,  כמתיישב  לקבלך  נשמח  זהב.  של 
בצעדיך הראשונים ובחבלי קליטתך. אולם נרצה כי תטה שכם 

ותתרום מיכולתך ומכישורך לקידום המקום ופיתוחו".
למקום הגיעו תושבים מכל המגזרים. עולים חדשים מברית 
מתיישבים  דתיים,  קיבוצים,  יוצאי  ומארה"ב,  המועצות 
אידאולוגיים, משרתי קבע באזור סיני ועוד. תעסוקה רבה לא 
שאיפות  ע"פ  אבל  האכלוס,  את  במקצת  שהאט  מה  הייתה, 
המתכננים היו אמורים לקום בעיר נמל עמוק, מתקן להתפלת 
מים וכור גרעיני שיספק חשמל לכל אזור הדרום. מסביב לעיר 
הייתה אמורה לקום חורשת ענק, שתכיל כ-10 מיליון עצים, 
מתוך מטרה שאלה יקבעו את הקרקע החולית וימנעו סופות 

חול שיכסו את הבתים והגינות המטופחות.
המרחב העירוני המתוכנן, המיקום  והאוכלוסייה המגוונת, 
מוחלט",  בחופש  "חיינו  קהילתית.  לחממה  העיר  את  הפכו 
"בימית  מהעיר.  משפחתה  עם  שפונתה  מור,  מיקה  מספרת 
מהים,  חוזרים  היינו  הדלתות.  את  לנעול  של  מושג  היה  לא 
ונכנסים  כמובן,  לקשור  בלי  בחוץ,  האופנים  את  משאירים 
בכלל לשכנים. הכול היה פתוח, כולם הכירו את כולם. כולם 

אכלו אצל כולם, אווירה אחרת". 
מיתר  נשמעים  דומים  דברים  היחידה,  לא  היא  מיקה 
העבר.  על  לדבר  סירב  מיעוטם  עימם.  ששוחחנו  התושבים 
"זה מזכיר לי נשכחות ומכניס אותי לדיכאון", התנצלה אחת 
חבריה,  של  מספרים  להעביר  מיהרה  היא  אבל  התושבות, 

תושבי העיר. 35 שנה לאחר פינוי העיר, והם עדיין בקשר. 
"מי שלא גדל בימית, לא יבין זאת", אומר לי גבי. "בימית 
היה רק בית ספר יסודי, וכשהגענו לתיכון נשלחנו ללמוד בבאר 
עושים  היינו  השיעורים  את  מימית.  נסיעה  ורבע  שעה  שבע. 
חופש,  של  משחררת  תחושה  לים.  ישר  כשחוזרים  בדרך, 
קהילתית  אחווה  לתחושת  הוביל  החיים  סגנון  ורוגע.  שלווה 
ביחד  כולם  היינו  עדות,  של  מושג  בכלל  לנו  היה  לא  חזקה. 
כל הזמן. לאחר הפינוי נכנסתי להלם כשהבנתי שקיים מושג 
כזה - שסע עדתי". בקצרה אומר לי פרחן, "זה היה ממש כמו 
הפתגם 'לגור בעיר ולהרגיש בכפר'. קהילה גדולה, מרחבים, 

ביטחון וקהילתיות. לא היה חסר כלום".
מהבדואים באזור לא פחדתם? 

היה  ימית  "בחבל  להשיב.  פרחן  ממהר  פתאום?!"  "מה 
היהודית  להתיישבות  עד  נייר.  של  שלום  לא  אמיתי,  שלום 
נוצרו  התפתח,  המקום  בזכותנו  שממה,  מדבר  היה  המקום 
מקומות עבודה ושירותים אזרחיים הגיעו לאזור, כך שבינינו 

ובין הבדואים נוצרו קשרים עסקיים ואף חברותיים". 
שבצפון  סיני'  'אלי  הישוב  את  הקים  שבהמשך  פרחן, 
המתיישבים  בין  הייתה  תחושה  שאותה  מספר  הרצועה, 
שהגיעו  "עד  הערבים,  למתיישביה  עזה  ברצועת  היהודים 
גבי,  הכול".  את  והרסו  ניירות  על  שנחתמו  אוסלו  הסכמי 
"לא  דומה,  חוויה  על  מספר  בעיר,  נערותו  שנות  את  שבילה 
פחדנו מהם, היינו נעצרים לשתות אצלם קפה ותה לא פעם. 
הם היו די חברותיים. אבל הכול נגמר כשבגין חתם על הסכם 
השלום. הם הבינו שאנחנו בקרוב נגורש מהאזור והחלו לנהוג 
לא  לנו  אמרו  "הם  מוסיף,  הוא  זאת  למרות  בניכור".  אלינו 

פעם, אנחנו מעדיפים שתמשיכו להיות כאן מאשר המצרים".

ההתיישבות היהודית בחצי 
האי סיני החלה שנתיים 

לאחר מלחמת ששת הימים, 
במהלכה גדל שטחה של 
ישראל ללא היכר. מזרח 
ירושלים, יהודה ושומרון, 
רמת הגולן וחצי האי סיני. 
לשם השוואה, שטחו של 

חצי האי שווה לכ-61 
אלף קמ"ר, פי שלושה 

משטחה של ישראל. חלום 
ארץ ישראל התממש מול 

עיניהם הנדהמות של 
הספקנים ביותר ואלה 

מיהרו להחיל אותו גם על 
מדבריות סיני, שטח שלא 
נכלל בחזון זה. הישובים 
הראשונים היו היאחזויות 
נח"ל - נח"ל סיני, דקלה 

ונח"ל ים. היאחזויות, 
שמוקמו בנקודות 

אסטרטגיות, יושבו בידי 
חיילים במדים, במטרה 

להכשיר את המקום לבסוף 
לישוב אזרחי. 

מודעת פרסום לימית
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"סחטני שלום"
עם  התפוגגה  ימית  חבל  מתיישבי  את  שאפפה  האידיליה 
ביקורו של סאדאת בארץ והתחלת שיחות השלום עם מצרים. 
נוהלו השיחות עם  דיוויד, שם  טרם המראתו של בגין לקמפ 
ללשכתו,  פרחן  את  בגין  הזמין  קרטר,  של  בפיקוחו  סאדאת 
לו  הבאתי  "לפגישה  התושבים.  חששות  את  לשמוע  במטרה 
היה חקוק מה שבגין חתם בספר האורחים של  עליה  מדליה 
עיר  "ימית  לכן,  קודם  ספורות  שנים  במקום  כשביקר  העיר 
ואמר  חששותינו,  את  הרגיע  בגין  תובב"א".  בישראל  ואם 
נפנה  לא  אנחנו  התושבים.  את  ותרגיעו  הביתה  "תחזרו  לנו  
את היישובים. אם ידברו על פינוי נארוז מזוודות ונחזור מיד 
לירושלים". בגין, שלאחר בחירתו לראשות הממשלה הבטיח, 
"עם פרישתי אלך לגור בנאות סיני", לא עמד בשתי הבטחותיו. 
פרחן מסנגר על החלטתו של בגין, ומספר כי משיחות שערך 
הביטחון  שר  שהיה  מי  ויצמן,  עזר  ועם  בגין  של  אנשיו  עם 
באותה תקופה, עולה כי בגין לא שיקר. "בשבוע השני לוועידה 
היה פיצוץ בשיחות, על רקע התעקשותה של מצרים לעקירת 
הישובים. בגין החליט לארוז מזוודות ולחזור לארץ, אך היה 
זה יום שישי והמשלחת הישראלית חיכתה למוצאי שבת בכדי 

להמריא. במהלך השבת יצאו ויצמן ומשה דיין, שר החוץ דאז, 
על אופניים לבית המשלחת המצרית, שם שיחקו שש-בש עם 
סאדאת, תוך כדי שהם משקרים לו שבגין מוכן לחזור לשולחן 
לו  והודיעו  לבגין  חזרו  השניים  מכן  לאחר  ומתן.  המשא 
שסאדאת מוכן לחזור למשא ומתן. מאמציהם נשאו פרי, לאחר 
כי הורדת הישובים  לו,  והודיע  שאריאל שרון התקשר לבגין 

לא תסב נזק ביטחוני לישראל".
ערב חתימת הסכם השלום במדשאות הבית הלבן, נסע פרחן 
למברקיה באשקלון והוציא סכום של משכורת חודשית, 700 
בגין, סאדאת  גלויות לשלושת המנהיגים,  לירות, על משלוח 
וקרטר. במברקים כתב פרחן, כי אם ההסכם אכן אמיתי וכנה, 
אל להם להוריד את הישובים היהודים, נסכים לחיות גם תחת 
ריבונות מצרית. זה לא עזר. תחת מצהלות התקשורת העולמית 
נחתם הסכם השלום במדשאות הבית הלבן. ישראל התחייבה 

לפנות את סיני תוך שלוש שנים. 
נחלקו  העיר  תושבי  וחרדה.  מתח  של  לשנים  נכנסה  ימית 
להתפנות  שהסכימו  ואלה  פינוי  שנגד  אלה  מחנות,  לשתי 
רבים  וויכוחים  רב  מתח  נוצר  המחנות  בין  הולם.  פיצוי  בעד 
התקיף  הקו  את  פרחן, שהוביל  מהלומות.  בחילופי  הסתיימו 
נגד פינוי, מספר כי אלה שניהלו מו"מ על גובה הפיצויים גרמו 
להכתמת כל תושבי ימית, כשכונו "סחטני שלום", "ספסרים" 

הייתה  בכלל  זו  גבי,  של  לדעתו  מעליבים.  כינויים  ושאר 
לגרום לתושבי העיר להישבר.  מניפולציה מלמעלה, במטרה 
אבל המכה הגדולה שחטפה העיר הייתה בעצירת התפתחותה. 
בניית  לקראת  תשתיות  בפיתוח  עבדו  העיר  מתושבי  רבים 
השכונות הנוספות של העיר וכעת הם נותרו מובטלים. "תאר 
לעצמך שאתה נשאר בבית מובטל ושכנך יוצא לעבודתו באחד 
מבסיסי צה"ל באזור. זה לבד מספיק לעורר קנאה ולהרוס את 

מרקם החיים המדהים של העיר".
מי שעודד את ההתנגדות לפינוי הישובים היה רבה של העיר 
בעיר.  ההסדר  ישיבת  בראש  עמד  שאף  אריאל,  ישראל  הרב 
הרב, שפסק כי חלקים גדולים מחצי האי סיני נמצאים בגבולה 
"יום  למאבק.  התורנית  הגושפנקא  את  נתן  ישראל,  ארץ  של 
'אופירה',  לפנות את  לי, התחילו  ואומר  אלי הרב  מגיע  אחד 
אין שם מאבק בכלל, חייבים להקים שם ישיבה", מספר פרחן. 
"ירדתי לאופירה, נכנסתי לבתים שתושביהם עזבו והתחלתי 
להכין את המקום לקראת הגעת תלמידים. לפתע מספרים לי 
שיגאל גורן, כתב השטחים של הערוץ הראשון, נמצא בישוב. 
יראה  אותנו,  אהד  שלא  גורן,  שאם  ידעתי  להסתתר,  מיהרתי 
את ראש הועד של תושבי ימית באופירה, מרחק שמונה שעות 
עזיבתו  לאחר  משהו.  מתכנן  שאני  יבין  הוא  מימית,  נסיעה 
שהיה  הערוץ,  של  הדרום  לכתב  להתקשר  מיהרתי  גורן,  של 
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איתנו בקשרים טובים, והודעתי לו תפוס מטוס ובוא לאופירה 
של  האוטובוס  הגיע  הבוקר  על  קורה.  טוב  משהו  צוות,  עם 
הבחורים, שהתחפשו לתיירים, בכדי שלא ימנעו מהם להגיע 
לעצור  ובאו  משהו  שקורה  הבינו  המשטרה  כוחות  לאזור. 
אותם, אבל הם הוציאו טליתות והתחילו להתפלל. 'שחרית', 
הם אמרו לשוטרים ואלה הניחו אותם לנפשם". תפילת שחרית 

מספר פרחן, נמשכה עד הערב. 
העיר  תושבי  של  ורוחם  להתפנות  החלו  האי  חצי  יישובי 
רבים  להישבר.  החלה  ישראל,  של  גאוותה  זו שהייתה  ימית, 
העיר.  מעל  ריחף  וייאוש  הפינוי  בעצירת  להאמין  הפסיקו 
עלו  והם  משהו,  לעשות  חייבים  שהם  הבינו  הפינוי  מתנגדי 
הכרזות  את  הממשלה.  ראש  בית  מול  להפגין  לירושלים 
עצרו  למקום  שהגיעו  יס"מ  כוחות  אריאל.  הרב  ועיטר  ניסח 
לתאי  במקום  הרוסים.  למגרש  אותם  והובילו  המפגינים  את 
שהסביר  המרחב,  מפקד  ללשכת  המפגינים  נלקחו  המעצר 
זו  מחאה,  שלט  עם  עומדים  בלבד  שניים  אם  "תראו,  להם, 
לא נחשבת הפגנה לא חוקית". פרחן מספר כי הם הבינו את 
הרמז ומיהרו להעמיד משמרת מחאה שהורכבה משני בני אדם 

בלבד, היתר עמדו מרוחקים. 
"63 יום עמדנו שם, כולל ביום הכיפורים, אז ערכנו במקום 
ראש  עם  תקרית  בשל  הופסקה  המחאה  משמרת  מניין". 
התעניינו  והעיתונאים  במיטבו  אז  היה  לא  בגין  הממשלה. 
במצבו הבריאותי. אחד הכתבים פנה לאנשי משמרת המחאה 
ושאל אותם מה סדר היום של ראש הממשלה. המפגין מיהר 
רופאו  גוטסמן,  מרווין  פרופסור  מגיע  בוקר  "בכל  להשיב, 
האישי של בגין, ורק אז יוצא ראש הממשלה ללשכתו". פרסום 
והשוטרים  הממשלה  ראש  לשכת  אנשי  את  הכעיסו  הדברים 
לקחו את אנשי משמרת המחאה למגרש הרוסים, הפעם לתאי 

המעצר. 
לתושבי  קסם  "השלום"  נכשל.  העיר  פינוי  על  המאבק 
מדברי  ארץ  בחבל  אחר  או  כזה  לישוב  מעבר  הרבה  ישראל 
אותם,  שואל  אני  לעצמכם,  חשבתם  אתם  מה  הארץ.  בדרום 
זה  העיר  פינוי  שבאויבנו,  המושבעת  עם  שלום  הסכם  עדיף 
מחיר סביר? "זו בדיחה, ההתיישבות היהודית תפסה שלושה 
אחוזים משטחי חצי האי. בקלות יכלו להשאיר אותנו בשטח 

ישראל, אם רק היו רוצים", מסביר לי גבי. 
לתושבים  שאומרים  "ברגע  פרחן,  משיב  "שלום?!", 
בשלום  מדובר  שלא  אומר  זה  מהמקום  להתפנות  היהודים 
"זה  קיים?  עודנו  והשלום  שנה   35 אמיתי?  לא  מה  אמיתי". 
אין  שבדמשק  הוא  ההבדל  סוריה,  עם  ה'שלום'  כמו  בדיוק 
הסכם  בחסות  התחזק  לא  הסורי  ושהצבא  במצור  שגריר 
השלום". פרחן ממשיך לפרוס את משנתו, "אם היינו נשארים, 
חצי האי היה הופך למקום של שגשוג, התיירות במקום הייתה 
מזנקת והשלום בין התושבים היהודים לערבים היה מתחזק. 
רק מה, היו אנטישמים שלא רצו יהודים באזור והצליח להם. 
מה יש היום בסיני? אזורי תיירות מקרטעים והתפתחות תאים 

טרוריסטים של דאע"ש".

הבניינים קרסו כמו דומינו
עיתוי יום פינויה הסופי של ימית נקבע לזמן אומלל במיוחד, 
יום לאחר יום הזיכרון לשואה. חלק מהתושבים שראו את פינוי 
הישובים האחרים בסיני החלו לנטוש, הם לא רצו לחוות את 
'גוש אמונים',  רבים, חלקם אנשי  הפינוי. במקביל, תומכים 
הפינוי  ממתנגדי  חלק  לפינוי.  להתנגד  במטרה  לעיר  הגיעו 
על  חלקם  המרשימה,  הפלדה  עוצבת  אנדרטת  בגג  התבצרו 
הסתגרה  כהנא  של  מתומכיו  קטנה  וקבוצה  הבתים  גגות 

בבונקר, תוך שהיא מאיימת להתאבד במידה ותפונה. 
מיני  כל  "היו  מיקה.  מספרת  מטורפים",  ימים  היו  "אלו 
מישראל  בכסף  העיר  את  לקנות  סירבו  שהמצרים  שמועות 
ולכן התקבלה ההחלטה להרוס את העיר". למעשה, ההחלטה 
הייתה לפרק את הבתים, שנבנו בשיטה טרומית, ולהעבירם 
כמו  בדיוק  המפונים,  עבור  שיוקמו  החדשים  לישובים 
שישראל  הצפוף  הזמנים  לוח  האי.  בחצי  אחרים  בישובים 
להרוס  להחלטה  הובילו  לפינוי  וההתנגדות  עליו  התחייבה 
את הבתים. עם זאת, כמה מהקירות פורקו והושלכו אי שם 

בדרום, ומהווים עד היום סוג של אנדרטה חייה לישוב.
"אני זוכרת את עצמי הולכת ברחובות ורואה את הבניינים 
קורסים כמו קוביות דומינו. התחושה הייתה שהטרקטוריסטים 
מתחרים ביניהם מי הורס יותר מהר". פרחן עצמו מספר שעד 
ליל  זה  "היה  הטרקטורים.  מרעש  סיוטים  יש  לילידיו  היום 
מסביב   בעיר.  החשמל  את  נתקו  חשוך,  היה  הכול  הפינוי, 
לנו  וגרמו  ריקים  מבנים  להרוס  החלו  הטרקטורים  לביתנו 
לחשוש כל הלילה שאולי הם יהרסו בטעות את הבית עלינו". 
החיילים עברו בית בית, סופגים נאצות ממיעוט מהתושבים, 

ממרביתם הם שומעים דברי שכנוע. חלקם פורצים בבכי, אבל 
הרב  לבית  שהגיע  ארז  חיים  הפינוי  מפקד  בפינוי.  ממשיכים 
נתקל  אישי,  באופן  העיר  רב  משפחת  את  לפנות  כדי  אריאל 
וזו הטיחה בו: "תסתכל על הילדה,  ברבנית ובבתה הפעוטה 
אנחנו נספר לילדה שתגדל שהיה כאן חיים ארז שגירש אותה 
מימית". ארז, סיפר הרב אריאל לימים, פרץ בבכי ואמר "אני 
עצמי ניצול שואה ואני מתבייש בדבר הזה ותדעו לכם שבשעה 
להכין את  הולך למטה  אני  בלילה  ביום,  שאני מגרש אנשים 

ההתקפה איך לכבוש את סיני וימית בחזרה".
לא התבצר. "המשכתי את  מי שהוביל את המאבק,  פרחן, 
אני  שגרה.  הקיר,  על  התמונות  הגז,  על  הסירים  כרגיל.  חיי 
שוטר  או  חייל  שום  כרגיל,  ימשיך  הכול  שאם  בשיטה  דוגל 
לו את הכוח המוסרי להוציא אותך מהבית. הבעיה  יהיה  לא 
הייתה שחלק התפנו ברגע שהבטיחו להם פיצוי וחלק חשש 
והתקפל". לדבריו, אותו דבר היה קורה בגוש קטיף אם -60

"אני  חייהם.  בשגרת  בבתיהם  נותרים  היו  מהתושבים   70%
זוכר עד היום שצעקתי על צבי הנדל שניהל מו"מ עם הממשלה 
על גובה הפיצויים למפוני ההתנתקות. הנדל השיב לי, 'זה כמו 
ביטוח חיים, אף אחד לא רוצה למות, אבל למקרה שחלילה 
וחס שיהיה פיצוי הגון'. עניתי לו, אז למה לא לעשות ביטוח 

חיים למדינת ישראל?!"
אומנם פרחן חיכה לחיילים המפנים כרגיל, אך המתבצרים 
מרעין  ובשאר  בצבע  בלפידים,  פניהם  את  קיבלו  הגגות  על 
בישין. סולמות החיילים הופלו שוב ושוב והם נאלצו לשנות 
מלאות  מכולות  הרימו  למקום  שהובאו  מנופים  טקטיקה. 
בשוטרים הישר לגגות ואלה הכניסו את המתנגדים אחד אחרי 
אותם  שלקחו  לאוטובוסים  הובלו  המפונים  למכולה.  השני 
למרכז הארץ. לחלקם התירו להישאר לכמה שעות נוספות של 

פרידה מהעיר. 
הטרקטורים עטו על כל בניין שפונה ורק הבונקר של חסידי 
כהנא נותר על תילו. על דלת המקלט תלו המתבצרים שלט בו 
איימו בהתאבדות והחיילים חששו להביא למותם. "אין לאף 
לתת  להעביר,  החוקי  התוקף  או  הזכות  את  ממשלה  או  אדם 
או למכור כל חלק מארץ ישראל לידי שלטון זר. אנו מוכנים 
להילחם  רוצים  איננו  אך  ארצנו,  בעד  למות  ואף  להילחם 
יוציאו אותנו חיים  לידי החלטה שלא  באחינו במדים. הגענו 
מפה ולכן החלטנו לשים קץ לחיינו בצורה מכובדת. מקווים 
עוד  יחזור  לא  ישראל  ארץ  שטחי  החזרת  של  זה  שמעשה 

לעולם", נכתב בשלט. 
לאחר ניסיונות שכנוע מצד חברת הכנסת גאולה כהן שלא 
יממשו את איומם, פרצו החיילים לבונקר. עם השלמת הפינוי 
הותירו כוחות צה"ל מאחור שלט בו נכתב בעברית ובאנגלית, 

"לא נסוגנו. ויתרנו למען השלום". 

שבורים ונודדים
סיום הפינוי סימן את התחלת השבר בקרב המפונים. פרחן 
יצא בצעדה לירושלים ואיים כי יקים מחנה פליטים למפונים 
ולבנות  הרעיון  את  לגנוז  לו  הציע  שרון  ארז.  מחסום  באזור 
נקרא  סיני"  "אלי  להצעה.  הסכים  פרחן  עזה.  ברצועת  ישוב 
הישוב, טומן בשמו את הגעגוע לחבל הארץ שנעזב מאחור. 
אלוף פיקוד הדרום משה בר כוכבא, שהגיע לבקר את ראשוני 

המתיישבים, טען כי ישראל עשתה טעות, כשלראשונה פינתה 
נוספים".  לפינויים  פתח  שיהווה  "דבר  מרצון,  יהודי  ישוב 
שצדק  הוכח  שנה  כעשרים  כעבור  אך  סערה,  עוררו  דבריו 

כשתכנית "ההתנתקות" יצאה לדרך. 
המשפחות המפונות שחיפשו לקבל קצת אמפטיה מהציבור, 
קיבלתם  בוכים?!  אתם  "מה  בבוז.  ואף  קרה  בכתף  נתקלו 
מיליונים", הייתה התשובה מצד הציבור הישראלי. "התשובה 
הזו גרמה לי לא לשתף את חברי בחוויותיי ובגעגועי לימית, 
מיקה  גבי.  מספר  לבד",  הכאב  עם  להתמודד  שנאלצתי  כך 
מוסיפה בכאב, "זו הייתה אמירה מזעזעת, קיבלתם כסף, שבו 

בשקט. כאילו עם הכסף הזה אפשר לפצות על משהו". 
חלו,  מפונים  התפרקו,  משפחות  קשה.  היה  הכאב  אכן, 
מיעוטם אף נאלץ לקבל תרופות פסיכיאטריות והיו אף שנטלו 
את נפשם. "קח בן אדם, תוציא אותו מהקהילה שלו ותעביר 
אותו למקום אחר, בלי שום יכולת לחזור להתאחד עם חבריו, 
בלי אפשרות לראות את ביתו שוב. זה כאב שאי אפשר להכיל", 
מסביר גבי. הכאב התעצם עם נפילת הבורסה כעבור תקופה. 
רבים מהמפונים נהו אחר עצתם של יועצי השקעות והשקיעו 
את כספם בבורסה 'הבטוחה'. כעת נותרו קירחים מכאן ומכאן. 
את  לשים  שחשבו  עמל  אנשי  היו  אלו  כלום,  הבינו  לא  "הם 

הכסף במקום בטוח, עד לקבלת החלטה לאן ממשיכים".
חזרו  סיני  בפינוי  שבוצעו  טעויות  שאותן  הוא  "המדהים 
על עצמן בהתנתקות", הוא רוטן. "זה לא יאמן שבמדינה בה 
מדברים על פינוי ישובים באופן תמידי לא חקרו את הנושא 
מביתם  אנשים  נזרקים  פסיכולוגית,  תמיכה  בלי  לעומק". 
ומקהילתם אל הנודע. רבים מהתושבים לא מצאו מנוח לכף 
מההוויה  קצת  למצוא  ציפו  הם  עברו  אליו  ישוב  לכל  רגלם, 
אך  החיים,  ואיכות  מהמשפחתיות  ימית,  של  החברתית 
התאכזבו. "עברתי כבר 32 דירות מאז הפינוי", מספרת מיקה. 
מי שמספק את המשענת החברתית, אלו החברים מאז, איתם 

עם שומרים על קשר באמצעות הרשתות החברתיות. 
בשלילה.  משיבים  הם  מאז,  בסיני  ביקרתם  האם  לשאלה 
שהפך  הפורח  המקום  את  "לראות  תוהים.  הם  "למה?" 
לעיתונאי  להתלוות  לו  הוצע  כי  מספר  פרחן  לשממה?!" 
"הסכמתי,  הפינוי.  לאחר  שנה  למקום  כשנסע  אלוש,  צביקה 
אבל בתנאי שידיעות אחרונות ידאגו להוצאת הויזה. אני לא 
בשגרירות  לדבריו,  ביתי".  שהיה  למקום  ויזה  להוציא  אלך 
לתת.  סירבו  הם  לו  אך  ולצלם,  לאלוש  ויזה  העניקו  המצרית 

"הם ידעו על המאבק שלי". 
אבי  שרון,  בהתנתקות.  מביתו  שוב  גורש  עצמו  פרחן 
קץ  לשים  החליט  בית,  כבן  פרחן  היה  אצלו  ההתיישבות 
להתיישבות ברצועה. פרחן מתעקש שהשבץ המוחי שרוה"מ 
קללה  בגלל  לא  ההתנתקות.  בעקבות  קרה  קיבל  המנוח 
"גם  הישובים.  הריסת  את  לקח קשה  כי שרון  אלא  שמימית, 
ההסתגרות של בגין הגיעה בעקבות ימית. לתקשורת נוח לספר 
שזה בגלל מלחמת לבנון, אבל לי אין ספק שבגין לקח קשה 
סיסמת  כמו  "ממש  אומר,  הוא  דבר",  של  בסופו  הפינוי.  את 
הבחירות 'רק הליכוד יכול'. העבודה בנתה את ימית, הליכוד 

הרס אותה".  
לצד הכאב וההשפלה הם מדברים גם על השלמה. "למדנו 
רק  זו  אבל  פרחן.  אומר  לבנות",  גם  יודע  שהורס  שטרקטור 
השלמה, החלום לחזור לימית תמיד שם. "אנחנו יודעים שזה 
לא ריאלי, "אבל אם זה יקרה, אנחנו שם. מצדנו עם אוהלים 

בלבד". 

קירות ימית עד היום
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פעמיים
בעל תשובה
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 החרדי ההון
בגיל 10 בלבד הוא הימם את הוריו כשהודיע בצורה נחרצת כי בכוונתו 
לעבור לישיבה חרדית וללמוד תורה  שנים מאוחר יותר הוא נחלש בתורה 
ומצוות ואז, כשהחזיק בתפקיד בכיר ב'וול סטריט' ובשיא הצלחתו, חזרו 
השאלות הקשות  תשובות לא היו לו והוא המשיך לחפש את האמת 
בדרכו, אך נס ההצלה מפיגוע הטרור במגדלי התאומים התיר את הספקות 
והחזיר אותו לכור מחצבתו  בשנות הארבעים לחייו, חיים הכהן-גרבר 
מגייס את כל יכולותיו האינטלקטואליות והחברתיות לדבר אחד: לענות 

לאחרים על שאלות קיומיות  קריאה חובה

ברור  היה  ה-10  בן  יים 
גילו  למרות  ונחרץ. 
הודיע  הוא  הצעיר, 
אינו  כי  להוריו  חגיגית 
מעוניין להמשיך בלימוד 
וכי  החילוני  הספר  בבית 
לישיבה  לעבור  ברצונו 
תורה.  ילמד  שם  חרדית 
הוא  לכן,  קודם  חודשים 
לשבתות  אותו  הזמין  שחבר  לאחר  ליהדותו  התוודע 
"כבר  מגוריו.  למקום  בסמוך  ישיבה  שערכה  חיזוק 
אחרי כמה שבתות כאלה, ידעתי שלבית הספר החילוני 
ויהי מה", מספר חיים הכהן-גרבר,  אני כבר לא חוזר 
שכיום, בשנות ה-40 לחייו - חזר שוב לכור מחצבתו. 

שאני  מה  את  להגדיר  ידעתי  לא  עוד  שאז  "כמובן 
חושב או מרגיש, אבל הייתי מאוד עיקש בדעתי, וכל 
כולם  הועילו.  לא   – והמורים  ההורים  של  השכנועים 
ניסו לשכנע אותי שאני צעיר מדי בכדי לדעת מה טוב 
לי וריחמו עליי. חשבו שבישיבה 'שטפו לי את המוח', 
וניצלו את התמימות שלי, אבל אני ידעתי את האמת".

וניסו להתנגד  קיבלו את הרעיון  הוריו בתחילה לא 
לו בכל כוחם, אבל ככל שהתנגדו לו יותר, כך התעקש 
אמר  החילוני",  הספר  בית  על  חרם  "עשיתי  יותר. 
חיים ל'הידברות'. "ובכל פעם שהחזירו אותי, ברחתי 
כפרד,  עקשן  עם  עסק  להם  שיש  כשהבינו  לישיבה. 
אמרו לי: 'טוב. אנחנו מוכנים שתלך ללמוד בישיבה'".

מהר  חיש  חיים  שקע  הושגה,  שמטרתו  לאחר 
כשלאחריה  ביעף  שנה  לה  חלפה  וכך  בלימודיו. 
מסגרת  את  להשלים  כדי  דתי  ספר  לבית  המשיך 
במהלכן  שנים  לאחר  אז,  אך  ח'.  כיתה  עד  לימודיו 
החל  הרוחני  מצבו  והמצוות,  התורה  בלימוד  התחזק 
אנשים  אותי  הקיפו  תקופה  "באותה  להידרדר.  שוב 
לא נכונים, שבמקום לחזק אותי בעבודת השם ויראתו, 
את  עליי  להשניא  הצליחו  ואפילו  להתרחק  לי  גרמו 
הייתה  כבר  "באותו שלב, הדת  אומר.  הוא  המצוות", 
מאוסה בעיניי רח"ל, וחיפשתי דרכים להתרחק ממנה 
הכי רחוק שאפשר. ומכיוון שלא מצאתי עצמי בשום 
וטסתי  להפסיד  מה  לי  שאין  החלטתי  אחרת,  מסגרת 

לאבא שלי, שמתגורר בארצות הברית".
הצעיר  חיים  עצמו  את  מצא  בלבד,   15 בגיל  וכך, 
הוא  שגרתית.  לא  וסביבה  זרה  מנטליות  עם  מתמודד 
הצטרף לבית ספר שהיה רחוק מן הדת וביקש ללמוד 
מקצוע כלשהו, אך אביו התנגד וביקש ממנו להמשיך 

במסכת לימודיו. בכדי להגיע להבנה, הציע אביו לגשת 
יתקבל  לא  שאם  והבטיח  סקול'  ב'פאבליק  למבחנים 
קורס  עברו  יממן  הוא  היוקרתי,  הלימודים  למוסד 
לבחינות  שאגש  ביקש  "הוא  שחפץ.  כפי  במכונאות 
אתקבל,  לא  שאם  והבטיח  סקול'  ל'פאבליק  הקבלה 

יסדר לי קורס במכונאות". 
ללימודים.  התקבל  הוא  לרצונו,  שבניגוד  אלא 
"ניגשתי לבחינות בתקווה שלא יקבלו אותי, אך לצערי 
 ESL הרב – הם דווקא כן קיבלו. נכנסתי ללמוד בכיתת
התלמידים  שכל  שנייה',  כשפה  'אנגלית  שפירושה   -
בה היו מהגרים מארצות שונות. למדנו אנגלית בצורה 
בתחנותיו  כמו  שנתיים".  במשך  אינטנסיבית  מאוד 
וסיים את  נחל הצלחה מרובה  גם שם הוא  הקודמות, 

לימודיו התיכוניים בהצלחה רבה.  
ללימודי  לפקולטה  פנה  הוא  לימודיו,  סיום  עם 
במטרה  אקדמיים  לימודים  התחיל  שם  המחשב, 
הוא  כאן,  גם  בתחום.  ולעבוד  בתחום  להתמקצע 
המשפיעות  הדמויות  לאחת  ונחשב  רבה  הצלחה  נחל 
יש  באמריקה  "באוניברסיטה  הלימודים.  במקום 
כנסים,  טיולים,  שמארגן  סטודנטיאלי  גוף   – קבוצה 
מפגשים חברתיים ועוד. זה מאוד פופולארי, וקיים בכל 

אוניברסיטה או קולג'".
למרות מוצאו הזר, התערה חיים בחברה והפך תוך 
הקבוצה,  של  פעילויות-חברתיות  ליו"ר  בלבד  שנה 
ושנה לאחר מכן מונה לגזבר ושנה נוספת לאחר מכן, 
הוא הפך לנשיא הרשמי של הקבוצה. "רק כדי לסבר 
אחד  זה  הסטודנטים,  של  החברתי  בהווי  האוזן,  את 
הקבוצה  נשיא  להיות  שיש.  נחשקים  הכי  התפקידים 
זה אומר לזכות בכבוד ויוקרה ובעצם להיות ה'מסמר' 

שהכול סובב סביבו".
ההצלחה של חיים לא הייתה רק בתחום החברתי, כי 
אם גם במקצועי. בימים אלו הוא קיבל תפקיד נחשק 
זו  "היום  סטריט'.  ב'וול  חוץ  במטבעות  סחר  בחברת 
חברה בעלת שם בינלאומי, שיש לה שלוחה בערך בכל 
חור בעולם", מציין חיים. "הייתי די צעיר כשהתחלתי 
תיקוני  של  עסקאות  גם  לי  היו  ובמקביל  שם,  לעבוד 

מחשב מהצד כך שהרווחתי המון כסף".

נס התאומים
אלא שלמרות ההצלחה שליוותה את צעדיו, הרגיש 

חיים כי "העיקר חסר מן הספר". "בתור מי שחווה וראה 
הרבה דברים, אפשר להגיד שמיציתי את חיי ההוללות 
כבר בגיל 24", הוא אומר. "העולם הזה, על כל פיתוייו 
ומאווייו, כבר לא עשה לי את זה. כל גחמה שעלתה בי 
ושזכיתי לממש, הייתה טובה בדיוק לשבוע-שבועיים 
– ולאחריה הגיעה ריקנות גדולה. החיים אז די התחילו 
לשעמם אותי. שם התחלתי לשאול את עצמי שאלות 

על התכלית של כל זה".
חיים  בין  הקשר  ימים  שבאותם  אף  על  זאת,  עם 
הוא מבקש  כך  על  נשאל  הוא  רופף, כאשר  היה  לדת 
להדגיש כי היה בכל אותה התקופה קשר עם הקב"ה. 
שנים,  במשך  בינינו  שהיה  לכאורה  הריחוק  "למרות 
חיפשתי  ומתמיד  מאז  היה.  תמיד  הקב"ה  עם  הקשר 
אמת, ותמיד גם ידעתי שאני לא בכיוון הנכון. ידעתי 
שחטאתי והחטאתי את הרבים, תמיד הייתי מדבר עם 
ה' וביקשתי שירחם עליי וידריך אותי למקום הנכון - 

לתיקון, לתכלית".
השלב המכריע במלחמת הזהות שהתנהלה בקרבו, 
התאומים.  מגדלי  נפילת  בזמן  שנה,  כ-15  לפני  היה 
בבניינים  היו   – עבודתו  מקום   – סטריט  'וול  משרדי 
אלו ובאותו יום הוא איחר לעבודה וחייו ניצלו. "אחרי 
שהבנתי את ממדי האסון - לא יכולתי להפסיק לחשוב 

על החסד שהקב"ה עשה איתי". 
הנס הגדול משך את חיים לסמינר 'ערכים', שם הציג 
את שאלותיו וגם קיבל תשובות, אם כי אלו לא סיפקו 
ארוך  מסלול  לעבור  צריך  "הייתי  מיידי.  באופן  אותו 

ומפרך, כדי להכין כלי קיבול ראויים".
באותה תקופה, באורח פלאי, אחד מחבריו הקרובים 
ידע  "הוא  והזמין אותו לסעודות שבת.  חזר בתשובה 
מספר  במילים",  אותי  'לקנות'  ואיך  אליי  לדבר  איך 
חיים. וכך, לאט לאט, הוא חזר לפקוד את בית הכנסת 
משמעות  לקבל  החלו  וחייו  באזור  התורה  ושיעורי 
היו  ההיא  בתקופה  ביותר  עליי  "מי שהשפיע  חדשה. 

הרב מאיר בן שבת, הרב יוסף מזרחי 
והרב אברהם הלוי – שכיהן כרב 

גרתי,  שבה  בשכונה  קהילה 
אל  דיברו  כולם  מיל-בייסן. 
הלב שלי, וכולם חיזקו אותי 
בשלב  אחרת.  או  זו  בדרך 
על  לקחתי  אפילו  מסוים 

עצמי ציצית".
היה  לחיים  זאת,  עם 

על  לוותר  שלב  באותו  קשה 

ברוך ברגמן

ח
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העולם החומרי שלו והוא המשיך את 
שגרת הבילויים הרגילה. "זו הייתה 
שיצרה  נוראית,  פנימית  סתירה 
בלבול תהומי בתוכי", הוא נזכר. 
כשהציצית  הבילוי,  "במקומות 
הבגדים,  מתוך  מבצבצת  הייתה 
הנשמה שלי הייתה בוכה בדמעות 
עושה  אתה  'מה  לי:  וזועקת  שליש 
דחק  הזה  הקוגניטיבי  הדיסוננס  כאן'. 
הכי  לפינות  אותי 
ודרש  בעצמי,  אפלות 
חד  החלטה  שאקבל 
כיוון  לאיזה  סטרית 

אני רוצה ללכת".
ואז בא השלב הבא: 
שמירת שבת. "ניסיתי 
שבתות,  שתי  לשמור 
בשבילי  היה  וזה 
בעיקר   – גיהינום 
בגלל העובדה שהייתי 
לטלוויזיה,  מכור 
אפשר  שאי  ברמות 
כך  בכלל.  לתאר 
כל הרצון הטוב  שעם 
שלי,  בקבלה  לדבוק 
חודשיים  במשך 
שלמים 'שמרתי שבת' 
דלוקה  טלוויזיה  עם 
ברקע, שאותה כיוונתי 
המועדף  הערוץ  על 

לפני כניסת השבת".
בתהליך  זה  גם 
שחווה,  האיטי 
התארח  הוא  השתנה. 
השבתות  באחת 
לבעלי  בישיבה 
ושם  במונסי,  תשובה 
מעמיק  דיאלוג  ניהל 
המשתתפים.  עם 
כמו  לשם  "הגעתי 
כיפה,  בלי   – שאני 
שאין  תחושה  ועם 
אדמות,  עלי  אדם  אף 
על  לענות  שיוכל 
השאלות שלי ולשכנע 
על  'ללכת  אותי 
היות  הקופה'.  כל 

מאוד  היו  שלי  השאלות  מדעים,  גם  למדתי  ובאוניברסיטה 
ליישב  שיכול  מי  שיש  חשבתי  ולא  ומתוחכמות,  מעמיקות 

הכל בצורה מקיפה, עמוקה, חדה ואמיתית". 
היום, אגב, הוא מודה שטעה. "כל זה היה לפני שפגשתי 
את הרב יעקב בכרך, ראש הישיבה לבעלי תשובה במונסי", 
הוא מסביר. "הוא היה השליח הטוב שנשלח משמיים עבורי, 
והיחידי שלא רק ענה לי על כל השאלות המדעיות שהיו לי, 
אלא גם הקשה לי קושיות נוספות שלא חשבתי עליהן והקסים 
אותי בידיעות התורה על המדע. הפגישה איתו הייתה מאוד 
מכוננת, וזו הסיבה שגרמה לי לפקוד את הישיבה מדי שבוע 

בשבוע, כדי לחוות עוד ועוד שבתות מעצימות שכאלה".
שלם  שבוע  לשהות  בכרך:  הרב  מצד  ההצעה  באה  ואז 
כנקודת המפנה המשמעותית בחייו.  בישיבה, מה שהתברר 
"אחרי השבוע הזה, כבר היה לי ברור שאני לא מסוגל לחזור 
לברוקלין, עזבתי הכל ונכנסתי ללמוד בישיבה". את שלוש 
השנים הבאות, העביר חיים בישיבה והשלים את כל הפערים 

שנצברו במהלך שנות ירידתו הרוחנית. 
גם כששהה בין כותלי הישיבה, הוא לא שכח את כישוריו 
במקום  קהילתית  פעילות  לטובת  אותם  ותיעל  החברתיים 
לצעירים,  מניין  שכללה   - בברוקלין  בייסן  מיל   - מגוריו 
פרסים.  נושאות  והגרלות  שבתונים  טיולים,  תורה,  שיעורי 
"הרב הלוי הוא זה שהוציא את היכולות הללו שבי מהכוח 
הוא  הזו",  הייחודית  בפעילות  לעסוק  אותי  ועודד  לפועל, 
כיצד  ידעתי  ותמיד  באופיי,  מנהיג  הייתי  "תמיד  אומר. 
- אבל בעזרת הרב  בנאדם  על  אופטימלית  להשפיע בצורה 
לעזור  השם  וברוך  הזו  האומנות  את  לחדד  למדתי  הלוי 
להרבה חבר'ה, שחלקם כבר נשואים כיום. עד היום, כל אחד 
מהחבר'ה האלה שהיו תלמידים שלי, הוא כמו אחי הקטן. 
היו מעזים לשאול  פונים אליי בשאלות שהם לא  ועד היום 

אף אחד אחר".

בתורה יש תשובות
כאשר פונים אליו, הוא מקפיד לייעץ מתוך מקום של חוסר 
השיפוטיות,  חוסר  ולדבריו,  מוחלטת,  ואמפתיה  שיפוטיות 
הזה  "הכלי  הקירוב.  בעבודת  החשובים  מהכלים  אחד  היא 
מהדרך.  שירדו  צעירים  חבר'ה  עם  בעבודה  בעיקר  מורגש 
הסביבה הקרובה שלהם נוטה לא פעם לשפוט אותם ולחשוב 
לא  דברים  עליו  שחושבים  ונער  טובים.  לא  דברים  עליהם 
להפסיד.  מה  לו  אין  כבר  כי  זה  את  להוכיח  ינסה  טובים, 
הרי אף אחד לא מאמין בטוב שלו, אז למה שיחלוק דברים 
וישתף בחוויות שהוא עובר? החבר'ה שפונים אליי יודעים 
שכשאני מייעץ, זה אך ורק מתוך מקום של הבנה, אמפתיה 
ודאגה כנה. גם אם אותו אדם נכשל בעבירה חמורה, הדרך 
היא לשדר לו בצורה נבונה ומכבדת, שמה שהוא עושה לא 
באה  כשהביקורת  שהוא.  והמדהים  החכם  לאדם  מתאים 

ממקום כזה, היא אף פעם לא נופלת על אוזניים ערלות".

במקומות הבילוי, 
כשהציצית הייתה 
מבצבצת מתוך 
הבגדים, הנשמה 
שלי הייתה בוכה 
בדמעות שליש 
וזועקת לי: 'מה 
אתה עושה 
כאן'. הדיסוננס 
הקוגניטיבי הזה 
דחק אותי לפינות 
הכי אפלות בעצמי, 
ודרש שאקבל 
החלטה חד סטרית 
לאיזה כיוון אני 
רוצה ללכת"

"
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תשובה  עורכים  שלא  מעט  לא  יש  כמותו,  כי  מודה  הוא 
קיומיות  בשאלות  נתקלים  שהם  העובדה  מחמת  אמיתית 
כפי שהוא נתקל במהלך שנותיו. "יש כמה דברים שעשויים 
אחד  אותם  למנות  ואנסה  לבנאדם,  התשובה  בין  להפריד 
להיכנע  בעצם,  כולנו  של  בקושי  טמון  זה  ראשית  אחד: 
ולהגיד 'טעיתי'. כדי להיכנס לעולם התשובה והאמת, צריך 
להיפטר מהשקר שחייתי בו עד עכשיו. אבל באופן טבעי, זה 
אחד הדברים שהכי קשה לאדם לעשות, ולא משנה עד כמה 

הוא איש אמת, שמחפש אמת ורוצה לחיות על פיה.
ביותר  הגדולות  המניעות  שאחת  חושב  אני  שני,  "דבר 
ברגע  כי  שלנו.  ה'אני'  את  לאבד  הפחד  הוא  הזה  בעניין 
שאנחנו מתקרבים להשם, הסביבה מצפה מאתנו להתלבש 
אחרת, להתנהג אחרת ולעשות דברים אחרים ממה שהורגלנו 

אפשר  מסוימת,  במידה  היום.  עד  אליהם 
מה'אני'  להתנשל  מאתנו  דורש  שזה  לומר 
ההרגלים,  על  לוותר  היום,  עד  שהכרנו 
למי  הבסיס  את  שהיוו  והדעות  התאוות 

שחשבנו שאנחנו.
מהרב  פעם  ששמעתי  יפה  מאוד  "משל 
אלי מנסור בנושא הוא שברגע שאדם נמצא 
מחוץ לים ונותנים לו לשאת גלון ענק של מים 
– יהיה לו קשה לעשות זאת, היות והמים הם 
מחוצה לו. הוא לא מרגיש שייכות אליהם. 
אולם, אם אותו אדם יטבול בתוך האוקיינוס 
– גם אם יעברו על גבו מיליוני גלונים של 
מים, הוא לא ירגיש את הקושי. זה בכלל לא 
יהיה כבד בעיניו. מדוע? כי הוא כבר נמצא 
בתוך זה. והאנלוגיה מובנת: כשאתה נמצא 
על  ומסתכל  והמצוות  התורה  לעולם  מחוץ 
וקשה.  כבד  לך  נראה  הכל   – מבחוץ  הכל 
אבל לא כך כשאתה נכנס כבר פנימה, ולומד 
אתה  אז  הדברים.  שמאחורי  המהות  את 
פתאום מגלה את המתיקות, וזה כבר בכלל 
מלכות  עול  עצמך  על  לקבל  עליך  כבד  לא 

שמיים.
לא  בכלל  שאתה  מבין  גם  אתה  "אז 
את  מגלה  אלא  שלך,  הזהות  את  מאבד 
והוסתרה  שנקברה  זו   – האמיתית  הזהות 
עוד  כל  כי  בשקר.  שקוע  כשהיית  מעיניך, 
אתה חי בשקר, אתה עוד לא התחלת לגלות 
מידותיו,  על   – שלך  האמיתי  ה'אני'  את 
תכונותיו ומי שהוא באמת. כשאתה מתקרב 
לאמת, אתה זוכה לטעום וליהנות מתענוגים 
רוחניים שאין אותם בעולם החילוני כדוגמת 
זו קורת  נגיעה ולימוד תורה.  שבת, שמירת 
רוח שאי אפשר לתאר, צריך פשוט לחוות. 
ואדם שנמצא מבחוץ, לא זוכה להבין מה זה 

עד שהוא נמצא שם באמת.
"כך שבתור אדם שאוהב מדע, למד מדע ואף חקר אותו 
שהתורה  לדעת  שנוכחתי  לכם  להגיד  יכול  אני   – לעומקו 
מספקת תשובות, ויודעת על המדע הרבה יותר ממה שחשבתי 
שהיא יודעת. ולא רק עליו כי אם גם על תחומי חיים אחרים, 
רבים ומגוונים כמו פסיכולוגיה, אסטרונומיה, אסטרולוגיה 
יתבייש  שלא  חשוב  קושיות,  לו  שיש  יהודי  כל  לכן,  ועוד. 
מידע  מאגרי  חסרים  לא  היום  עליהן.  התשובות  את  לחפש 
עצומים כמו הידברות, שיספקו לך את כל התשובות. פשוט 
צריך להיות אמיצים, ולא לפחד לגלות את האמת. כי בסופו 
של דבר, נרצה או לא נרצה – האמת יוצאת לאור ומתגלה, 
גם אם זה אחרי 120 שנה. אז לא חבל על הזמן? צא וחפש 

את התשובות, ויפה שעה אחת קודם".

בתור אדם שאוהב 
מדע, למד מדע 
ואף חקר אותו 
לעומקו – אני 

יכול להגיד לכם 
שנוכחתי לדעת 

שהתורה מספקת 
תשובות, ויודעת על 

המדע הרבה יותר 
ממה שחשבתי 

שהיא יודעת. ולא 
רק עליו כי אם גם 

על תחומי חיים 
אחרים

"



כ"ה בניסן תשע"ז 3221/4/17

אאאאאאאאאאאאאאאאאא



33 כ"ה בניסן תשע"ז 21/4/17

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

צילומים:
שלומי טריכטר, אהרן 

ברוך ליבוביץ, יעקב כהן, 
יעקב לדרמן



34  כ"ה בניסן תשע"ז 21/4/17

ַהֻּׁשְלָחן ַּבָּסלֹון ָהָיה ָעמּוס ִּבְצָבִעים ִמּסּוִגים ׁשֹוִנים: ִצְבֵעי ַּפְסֶטל, 
טּוִׁשים, ֶעְפרֹונֹות ִצְבעֹוִנִּיים, ַוֲאִפּלּו ִצְבֵעי ַמִים ּוִמְכחֹוִלים ִּבְגָדִלים 

ׁשֹוִנים.
ָּדִוד ָיַׁשב ְוִצֵּיר ְּבִהְתַלֲהבּות ַרָּבה ַעל ַהַּדף ַהָּלָבן ַהָּגדֹול.

"ָמה ַאָּתה ְמַצֵּיר?" ָׁשֲאָלה ִׁשיָרה.
"ֶזה סֹוד," ִמֵהר ָּדִוד ְלַהְסִּתיר ֶאת ַהִּצּיּור ְּבַכּפֹות ָיָדיו, "ְּכֶׁשֲאַסֵּים ַאְּת 

ְּכָבר ְּתַגִּלי."
"טֹוב," ָאְמָרה ִׁשיָרה ְוָהְלָכה ְלַחְדָרּה.

***

ָמָחר ֵיׁש ְלִׁשיָרה ְמִסַּבת ּפּוִרים ַּבַּגן.
ֶאְתמֹול ָהְלכּו ִאָּמא ְוִׁשיָרה ַלֲחנּות ַהַּתְחּפֹוׂשֹות, ְוִׁשיָרה ָּבֲחָרה ֶאת 

ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשִהיא ֲהִכי אֹוֶהֶבת.
נּו, ַאֶּתם ְמַנֲחִׁשים ָמה?

ַּכּמּוָבן! ַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשל ְנִסיָכה!
ִהיא ָּכל ָּכְך ִחְּכָתה ֶׁשִּיְהֶיה ְּכָבר ָמָחר! ֶׁשַהְּמִסָּבה ַּתְתִחיל ְוִהיא 

ַּתִּגיַע, ְלבּוָׁשה ַּבִּׂשְמָלה ַהּפֹוַרַחת ֶׁשל ַהְּנִסיָכה. ָּכל ַהְיָלדֹות ִיְתַלֲהבּו 
ֵמַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלּה ְוִיְׁשֲאלּו אֹוָתּה ִמַּנִין ֵיׁש ָלּה ָּכזֹאת ִׂשְמָלה ּפֹוַרַחת 

ְוזֹוֶהֶרת.

"ִאָּמא, ָנכֹון ֶׁשַהִּׂשְמָלה ֶׁשִּלי ִהיא ְּכמֹו ֶׁשל ְנִסיָכה ֲאִמִּתית?" ָׁשֲאָלה 
ִׁשיָרה ֶאת ִאָּמא, ֶׁשָהְיָתה ֲעסּוָקה ַּבִּמְטָּבח.

"ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלְך ְמֻיֶחֶדת ְמאֹד!" ֶהְחִמיָאה ִאָּמא ְלִׁשיָרה.
ִׁשיָרה ִחְּיָכה ְּבאֶֹׁשר. ַהִּמִּלים ַהּטֹובֹות ֶׁשל ִאָּמא ִחְּממּו ֶאת ִלָּבּה.

***

ּוֵביְנַתִים ַּבָּסלֹון ָעַבד ָּדִוד ָקֶׁשה ְמאֹד. הּוא ִהְסַּתֵּכל ַּבֵּסֶפר "לֹוְמִדים 
ְלַצֵּיר" ֶׁשִאָּמא ָקְנָתה לֹו, ְוִנָּסה ְלַצֵּיר ֶאת ַהִּפילֹון ֶהָחמּוד.

הּוא ָעַבד ְלִפי ַהַהְדָרָכה, ָׁשָלב ַאֲחֵרי ָׁשָלב, ְוִהֵּנה ִהְצִליַח ְלַצֵּיר 
ִּפילֹון ַמָּמׁש ּדֹוֶמה ַלִּפילֹון ַּבֵּסֶפר! 

"ּוָואּו! ֵאיֶזה ֹיִפי!" ִהְתַלֵהב ָּדִוד ִמַּמֲעֵׂשה ָיָדיו, "ֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ַמָּמׁש 
ַצָּיר ֲאִמִּתי!"

ְּכָבר ֹלא נֹוְתָרה לֹו ֲאִפּלּו ִטַּפת ַסְבָלנּות. הּוא ָרָצה ְלַהְראֹות ֶאת 
ַהִּצּיּור ְלֻכ-ָּל-ם!

ָּדִוד ִמֵהר ַלֶחֶדר ֶׁשל ִׁשיָרה ְוָתָמר. ִׁשיָרה ָהְיָתה ֲעסּוָקה ְּבִסּדּור 
ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלּה ְּבתֹוְך ָהָארֹון.

"ִׁשיָרה, ַאְּת ַחֶּיֶבת ִלְראֹות ַמה ִּצַּיְרִּתי!" ִהְכִריז ָּדִוד ְּבקֹול.
"ִהֵּנה, ִּתְרִאי!" ָּדִוד ָאַחז ַּבִּצּיּור ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים ְּכֵדי ֶׁשִּׁשיָרה ּתּוַכל 

ִלְראֹות ֵהיֵטב ֶאת ַהִּפילֹון ֶׁשּלֹו.
ִׁשיָרה ִהְתּבֹוְנָנה ַּבִּצּיּור. "ֵהי, ַהִּפיל ֶׁשְּלָך ִנְרֶאה ָעקּום, ּוִבְכָלל ֹלא 

ְמַצְּיִרים ָּכָכה ָׁשַמִים."

ָּדִוד ִהְתּבֹוֵנן ׁשּוב ַּבִּצּיּור ֶׁשּלֹו. הּוא ַּדְוָקא ָרָאה ִּפילֹון ַמָּמׁש ָחמּוד. 
ַמּדּוַע ִׁשיָרה אֹוֶמֶרת ֶׁשהּוא ָעקּום?

"ָאז ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַהִּצּיּור ֶׁשִּלי ֹלא ָיֶפה?" ָּדִוד ְקָצת ֶנֱעַלב.
"ֲאִני ֲעסּוָקה ַעְכָׁשו," ָאְמָרה ִׁשיָרה ּוָפְנָתה ְלַסֵּדר ֶאת ַהַּתְחּפֶֹׂשת 

ֶׁשָּלּה ָּבָארֹון.

***

ָּדִוד ִהְתַיֵּׁשב ְּבַחְדרֹו ְוִהְרִּגיׁש ְמֻאְכָזב ַוֲאִפּלּו ָּפגּוַע.
"ָאז אּוַלי ֲאִני ִּבְכָלל ֹלא יֹוֵדַע ְלַצֵּיר?"

"אּוַלי ֲאִני ְסָתם ְמַצֵּיר ְּכמֹו ִּתינֹוק?"
"ְסָתם ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני ָיכֹול ִלְהיֹות ַצָּיר."

ְוָאז ָּתַפס ָּדִוד ֶאת ַהִּצּיּור ְוֵהֵחל ִלְקרַֹע אֹותֹו. ַהִּפיל ֶׁשּלֹו ִנְקַרע ַלֲהמֹון 
ֲהמֹון ֲחִתיכֹות ְקַטּנֹות, ּוְדָמעֹות ְמלּוחֹות ְקַטּנֹות ָזְלגּו לֹו ֵמָהֵעיַנִים. 

***

ְלָמֳחָרת ִהִּגיָעה ִׁשיָרה ַלִּכָּתה ְמֻחֶּפֶׂשת ִלְנִסיָכה. 
ִאָּמא ִסְלְסָלה ֶאת ְׂשָעָרּה ְּבַמְכִׁשיר ְמֻיָחד, ּוֵמַעל ַהִּתְסרֶֹקת ִהִּניָחה 

ֶאת ַהֶּכֶתר ַהְיֵפהֶפה.
ִׁשיָרה ִנְכְנָסה ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַלִּכָּתה. ִּכְמַעט ָּכל ַהָּבנֹות ְּכָבר ִהִּגיעּו.

ִׁשיָרה ִמֲהָרה ְלֵעֶבר ַחְברֹוֶתיָה, ַטִּלי, ִיְפַעת ּוְדבֹוָרה'ֶלה, ַאְך ֵהן ֹלא 
ָׂשמּו ֵלב ֵאֶליָה. ֻּכָּלן ִהְתּבֹוְננּו ְּבִדיָנה, ֶׁשִהְתַחְּפָׂשה ְלַצָּיר ָקָטן. ִהיא 
ָאֲחָזה ִמְכחֹול ָּגדֹול ָעׂשּוי ִמַּמְטֲאֵטא, ְּדִלי ָּגדֹול ֶׁשל ֶצַבע, ְלרֹאָׁשּה 

ָחְבָׁשה ּכֹוַבע ַצָּיִרים ָּכתֹם, ְוַעל ַצָּואָרּה ָהָיה ַּפִּפּיֹון ָאדֹם.
"ַאֶּתן יֹוְדעֹות ְלַמה ִהְתַחַּפְׂשִּתי?" ִנְּסָתה ָּתָמר ְלַהְראֹות ְלִיְפַעת ֶאת 

ַהִּׂשְמָלה ַהּפֹוַרַחת ֶׁשָּלּה.
"ָּברּור ֶׁשֲאִני יֹוַדַעת," ָאְמָרה ִיְפַעת. "ִהְתַחַּפְׂשְּת ְלַמְלָּכה, אֹו 

ִלְנִסיָכה, אֹו ְלַכָּלה."
"זֹו ִּבְכָלל ֹלא ַּתְחּפֶֹׂשת ָּכזֹאת ְמַעְנֶיֶנת," הֹוִסיָפה ַטִּלי.

ּוְדבֹוָרה'ֶלה, ֶׁשִהְתַחְּפָׂשה ְלָׁשָפן ָורֹד, ִהְסַּתְּכָלה ַעל ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשל 
ִׁשיָרה ְוֹלא ָאְמָרה ְּכלּום.

ִׁשיָרה ִהְרִּגיָׁשה ְּפגּוָעה ְמאֹד. ַאף ַאַחת ֹלא ָאְמָרה ָלּה ׁשּום ִמָּלה 
טֹוָבה ַעל ַהִּׂשְמָלה ַהְמֻיֶחֶדת ֶׁשָּלּה!

ַהְּמִסָּבה ִנְפְּתָחה ְּבִׁשיֵרי ּפּוִרים, ַאְך ֶאת ִׁשיָרה ֶזה ִּבְכָלל ֹלא ִעְנֵין.
ְלַאַחר ַהְּמִסָּבה ָחְזָרה ִׁשיָרה ַהַּבְיָתה ְמֻאְכֶזֶבת ּוְפגּוָעה.

"ֵאיְך ָהָיה?" ָׁשֲאָלה ִאָּמא, ַאְך ֵהִביָנה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּׁשיָרה ִהְסִּפיָקה 
ַלֲענֹות. ַהָּפִנים ָהֲעצּובֹות ֶׁשל ִׁשיָרה ָאְמרּו ֶאת ַהּכֹל.

"ַסְּפִרי ִלי ֵאיְך ָהָיה," ָאְמָרה ׁשּוב ִאָּמא.
"ִאָּמא, ַאְּת חֹוֶׁשֶבת ֶׁשַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשִּלי ָיָפה?" ָׁשֲאָלה ִׁשיָרה.

"ַהַּתְחּפֶֹׂשת ֶׁשָּלְך ָיָפה ְמאֹד, ּוַמְתִאיָמה ָלְך ָּכל ָּכְך!" ֵהִׁשיָבה ִאָּמא.
"ָאז ָלָּמה ַאף ַאַחת ֹלא ָאְמָרה ִלי ְּכלּום? ֲאִפּלּו ְּכֶׁשֶהְרֵאיִתי ְלַטִּלי 

ֶאת ַהִּׂשְמָלה, ִהיא ָאְמָרה ִלי ֶׁשּזֹו ִּבְכָלל ֹלא ַּתְחּפֶֹׂשת ְמַעְנֶיֶנת."

כתבה וציירה -דבורה בנדיקט

בס”ד

כחן של מילים הוא עצום. גם מילה אחת יכולה לשנות אדם ועולם. 

לכן עלינו לחשוב לפני שאנחנו מדברים, וגם – לפני שאנחנו שותקים ושוכחים להגיד את המילה הטובה שיכולה לעשות טוב לזולת.

אם נזכור כיצד פעלה עלינו מילה טובה, או חלילה מילה רעה – נוכל להסתייע בכך בדיבורינו עם חברינו.

הסיפור שלפנינו ממחיש כי מילה טובה היא לפעמים הדבר הטוב ביותר שאנו יכולים להעניק.

אני  רוצה חבר 
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

 .26 ובת   ,28 בת  בנות,  שתי  שבה  משפחה  להכיר  לי  יצא 
ואופן  פנים  לא. ההורים בשום  הגדולה בשידוכים, הצעירה 
לא מאפשרים. הסיבה לדברי האב: אם הצעירה תשתדך, לא 
לחכות.  ממשיכות  שתיהן  כתוצאה,  למבוגרת.  סיכוי  יהיה 
הראשונה נפגשת בלי סוף, ולא יוצא מזה שום דבר, השניה 
בתוצאות  הזה  המעגל  את  לשבור  ניתן  האם  בהמתנה. 

חיוביות?
חשוב שניכנס לתוך נעלי האב וננסה להבין את המשמעות של 

מה שהוא אומר.
האם באמת, אם הצעירה תתחתן, ישכחו את המבוגרת? אולי 
השידוך  מתוך  דווקא  חדשה  הזדמנות  תצוץ  אולי  להפך? 
של  השידוך  ויימצא  הצעירה,  של  החדשה  והמשפחה 

הגדולה?
תקבל  אחת  שכל  כדי  בשווה,  לשתיהן  לאפשר  יתכן  האם 
הזדמנות להגיע לשידוך? למה לעכב? והלא כמו שהמבוגרת 
נהיית יותר מבוגרת, גם הצעירה נהיית יותר מבוגרת, אז מה 
עשינו כאן? האם בלי כוונה מקריבים כאן את האחת למען 

השנייה?
שהיא  המצב  עם  לה  קשה  כי  מחליטה  לא  ה-28  בת  ואולי 

תתחתן ואחותה לא?
ש  לכולם  להראות  כדי  באה  אבא,  של  שהנעילה  יתכן  האם 
"אצלנו, הסדר מקודש" )גם אם יתהפך העולם(, כלומר, אבא 
לא ער לזה שהוא רואה את הסדר אך אינו רואה באמת את 

בנותיו?
האם מאחורי ההתעקשות, יש בכלל סיבה אחרת, כמו, חוסר 
הם  ההתעקשות  ודרך  מהבת,  להיפרד  ההורים  של  היכולת 

מצליחים להסתיר זאת מכולם?
אמרה לי אמא אחת, אנחנו מתקשים לשלם עבור שידוך, אז 
כסף  בגלל  האמנם?  יתעכב.  השידוך  בינתיים  אם  נורא  לא 
שידוכים  פעם  לא  שיש  לי  האמינו  השיירה?  את  עוצרים 
זו הסיבה שמנפנפים בעיקרון  שאפשר להוביל אחרת. האם 

של הסדר?
אפשר לראות ממה שהעלינו כאן, שלא תמיד דברים נעשים 
לפי ההיגיון הגלוי. יש היגיון מאחורי חוסר ההיגיון. הרעיון 
הוא שכדאי לכולנו כהורים להגדיר לעצמנו ולהיות מודעים 
לסיבות האמתיות שעומדות מאחורי עצירה מכוונת. אם נבין 
מה בעצם אנו משדרים כאן, יתכן שכל ההתנהלות שלנו תהיה 

שונה.
אחד  שיום  לי  סיפרה  בשידוכים,  בנות  מ-4  הגדולה   24 בת 
אתי  שתבואו  מבקשת  אני  להוריה,  ואמרה  בבקר  קמה  היא 
לרב. וכשהם שאלו לסיבה, היא אמרה, כדי שהרב ידע שאני 
רוצה  אינני  שתעקפו.  כן,  כן,  אותי.  שתעקפו  שמבקשת  זו 
להרגיש התוקעת. ומי שתוקע כאן, זו לא אני )אלא אתם, כי 

אתם לא מרגישים נוח עם זה וחוששים לפגוע בי(.
הראש  את  לפנות  אוכל  זאת,  ותעשו  לבקשתי  תיענו  אם 
ולחפש שידוך בצורה יותר רגועה, בלי להיות מוכתרת בכתר 
אחיותיי  גם  מכך.  ירוויחו  כולם  המשפחתית.  התוקעת  של 

שאחריי.
ברור שבזמנים רגילים, טוב ונכון לשמור על הסדר, אך אם 
נביט סביבנו, נראה משפחות רבות כלואות בתוך "שמירה על 
הסדר" כשאין שם מבוגר אחראי שמרים את הכפפה, ומנסה 

לשנות משהו כדי להביא אותם לשידוכים.

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

טעים במטבח

מרכיבים )12 בראוניז גדולים(: 
400 גר שוקולד
400 גר חמאה 

550 גר ביצים
400 גר סוכר

50 גר קמח תפוח אדמה
50 גר קוקוס לבן

50 גר אבקת שקדים
10 גר אבקת אפייה
50 גרם אגוזי מלך 

אופן ההכנה:
 מרתיחים מים בסיר ולאחר 

רתיחה מניחים סיר נוסף מעליו 
 בתוך הסיר  העליון ממסים 

שוקולד וחמאה .
 בקערה נפרדת מערבבים 

סוכר וביצים.
 כשהחמאה והשוקולד מומסים 

לגמרי ועדין חמים מערבבים את 
השוקולד לתוך הביצים ובוחשים 

היטב.
 מוספים את הקמח תפוח 

אדמה, קוקוס אבקת שקדים 
ואבקת אפייה בוחשים היטב

 יוצקים ל2 תבניות של אינגלייש 
קייק.

 מפזרים שברי אגוזים 

 אופים כ-40 דק בטמפ' של 

165 מעלות.

מצרכים:
פילה לברק טרי

קורט מלח
קורט פלפל גרוס

250 גר' פסטה ספגטי
שמן זית

חופן אפונה ירוקה )סנפרוסט(
6 חצאי זיתי קלמטה

כף מיץ לימון
כפית שום כתוב

2 כפות פטרוזיליה קצוצה
כף קוביות עגבנייה

כף שקדים פרוסים קלויים
 

אופן הכנה:
 מרתיחים סיר עם מים לספגטי

 מחממים מחבת, מניחים את הפילה עם העור במחבת, מפזרים מלח

ופלפל גרוס, מנמיכים את האש ומכסים.
 מחממים מחבת לספגטי, שמים שמן זית וקוביות העגבנייה

 מוסיפים את חופן האפונה וחצאי הזיתים ומקפיצים במחבת

 מוסיפים את הספגטי

 מוסיפים שמן זית עם המיץ לימון, פטרוזיליה )כף 1( והשום כתוש

 
אופן הרכבת המנה:

 מניחים בצלחת את הספגטי וכל מרכיביו הנלווים, מניחים מעל את הפילה 

לברק ומורחים בעזרת מברשת מעט שמן זית ופטרוזיליה.
 מפזרים מעל הכול שקדים פרוסים קלויים.

מצרכים:
1/2 חבילת אטריות אורז של 

מאסטר שף
4 כפות שמן קנולה
2 שיני שום קצוצות

1 כוס בצל ירוק קצוץ )כ 3 בצלים 
ירוקים קצוצים(

300 גרם רצועות בקר דקות 
)אפשר שניצל עגל /סינתה(

חצי כפית מלח
כפית פלפל שחור גרוס

חצי כפית זנגביל
4 כפות טריאקי של מאסטר שף

3 כפות רוטב סויה של מאסטר שף
3 כפות סרירצ'ה של מאסטר שף

רבע כוס מים
200 גרם שעועית ירוקה עדינה 

חלוטה 

2 כפות שומשום קלוי
רבע כוס בוטנים קלויים קצוצים

אופן ההכנה:
 חולטים במים רותחים את 

אטריות האורז ומסננים
 בווק או מחבת מניחים שמן 

קנולה, בצל ירוק ושום, מערבבים 
ומוסיפים את רצועות הבקר, 

המלח, הפלפל, הזנגביל , 
 מערבבים ומוסיפים את רוטב 

הטריאקי, הסויה והסרירצ'ה, 
 מוסיפים רבע כוס מים ואת 

השעועית הירוקה, מביאים 
לרתיחה ומוסיפים את האטריות, 

 מערבבים הכל ומגישים עם 

שומשום קלוי מעל ובוטנים.
הפעל טיימר)35 דקות( 

רצועות בקר מוקפצות 
עם אטריות אורז

להשתדך 
פילה לברק לפי הסדר?

על מצע ספגטי ברוטב לימוני

דג הלברק מתאים לכל שיטות הבישול, הטיגון והצלייה בשרו 
מצע  על  ומגיע   ,6 ובאומגה   3 באומגה  עשיר  והוא  ועדין  רך 
ספגטי הידוע כמזון טעים ומנחם לערבים הקרירים. השילוב בין 
השניים יוצר איזון מדויק המונע את תחושת הכבדות ונפיחות 
לימי  ומתאים  בריא  טעים,  מתכון  מעניקה  גרג  קפה  רשת   

העונות המתחלפות כאשר ביום חם ובערב עדיין קריר

בראוניז מקמח תפוחי אדמה

נשארו לכם הרבה אריזות של קמח תפוחי אדמה מחג הפסח? 
אל תמהרו לאחסנם רחוק מן העין כל כך מהר   רשת קפה 

ביגה ברעיון מקורי לניצול הקמח עם מתכון בראוניז שלא ניתן 
להפסיק לאכול  קינוח מתוק ולא מכביד

מוקפץ תאילנדי אמיתי שתמיד כיף לאכול עוד מנה ממנו 
  קליל ומתאים לימות הקיץ
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

מכיוון  בקעו  אותי  שהחרידו  אימה  צרחות  דלתה,  על  נקשתי  בשבת 
המטבח שלה ולמרות שאני משתדלת שלא תידבק אלי תווית ה'יאכנע' 
המיתולוגית, תוחבת החוטמים בכל חור, לא יכולתי להימנע מלברר 
שולחן  ליד  ישבה  ריקי  שכנתי.  דלת  על  ודפקתי  הצעקות  פשר  את 
המטבח, כוס קפה קרה לצדה, התינוק מכורבל בזרועותיה ובת הארבע 
כאילו  זעקה,  קולות  ומקימה  ברגליה  רוקעת  הרצפה,  על  משתוללת 

מישהו מכה בה קשות.
"היא רוצה עוד שוקולד", ריקי שיתפה אותי.
"אז תני לה וסיימת עם הסאגה", הצעתי לה.

בסעודה  לאכול  וחייבת  היום  ממתקים  מספיק  קיבלה  היא  "לא. 
שמתחילה בעוד שעה. היא חייבת ללמוד גבולות".

"תתפשרי איתה, תני לה רק עוד קובייה אחת ותבהירי לה שזו אחרונה 
ודי", רחמיי גברו על הקטנה או על האוזניים שלי.

מה  ולצרוח.  הקטנה  עם  יחד  להשתטח  רציתי  שוקולד!  לה  תני 
כמה  יאכלו  שהילדים  בהם.  להילחם  הפסקתי  אני  הזו?  העקשנות 

שוקולדים שהם רוצים, אבל ריקי התעקשה. "אפילו לא פירור!"
אני רוצה להעלות משפט שיקומם אתכם, אין לי ספק, אבל הנה, אני 
לוקחת על עצמי את הסיכון שתרססו אותי בגלונים של זעם: הורים, 
אני מבקשת שתפסיקו להתעמת עם הילדים בגיל צעיר. זה לא עוזר, זה 

מתסכל והעימות מכניס לאווירה לוחמנית של הורה-ילד.
רץ  הילד  פשרות.  אין  סכנה  של  במקום  להסביר.  לי  תנו  רגע,  רגע, 
לכביש, נוגע בחשמל? מדובר בפיקוח נפש וברור שצריך לעצור אותו. 
בן שש, שלא  ואפילו  בבן שלוש  תגערו  אם  גם  לב,  אגב, שימו  דרך 
לרוץ לכביש, אתם הרי חייבים לשמור עליו ולהעביר אותו. אבל כאשר 

מדובר בנושאים פחות קריטיים - אל תיכנסו לעימותים.
את הניסוי הבא ערכתי על הבת שלי, היום בחורה גבעולית ששומרת 
על משקלה בקנאות והלוואי שהייתי אוכלת בריא כמוה. היא אהבה 
דבר  ולכל  מתוקים  לחטיפים  לשוקולד,  בעיקר  מכורה  היתה  מתוק, 
קונה  הייתי  לא  נכון,  אז  בכלל.  ועד  ג'לי  מסוכריות  סוכר,  בו  שיש 
כמויות של ממתקים ומאפשרת לה לאכול אותם בוקר, צהריים וערב, 
אבל אם קרה והיא ראתה חבילת 'חמצוצים' וביקשה עוד אחד ועוד 
מעולם  הולדת,  ביום  או  במסיבה  היינו  אם  בשמחה.  לה  נתתי  אחד, 
לא עצרתי אותה או הגבלתי אותה, מהסיבה הפשוטה, כי בכל תחום 
המזון, בסופו של דבר, הילדים מגיעים לאיזון לבד, אם מציעים להם 

את כל אבות המזון, לצד מוצרים מתועשים.
היום כאמור בתי היא בחורה שמעדיפה מלפפון וחסה על פני סוכריות 
בשוקולד  מאשר  יותר  בייבי,  עלי  בסלט  אותה  לשחד  ותוכלו  גומי 
שוויצרי מעולה. ויש לי חדשות בשבילכם: הממתקים של הילדים זה 
לא על חשבון האוכל, כי שימו לב, ישנם ילדים שלא אוכלים הרבה - 
נקודה. אל תילחמו איתם, כי תאמינו לי, מניסיון ענף, שיגיע היום בו 
הם לא יפסיקו לאכול. חבל על הטרחה של הריצה עם הבננה והירקות 

החתוכים שאתם דוחפים בכוח. רוצה שוקולד? קח.
מאכל.  בצבעי  עמוסים  ארונות  ותגלו  הביתה  אלי  שתבואו  לא  זה 
ממש לא. אני לא מכניסה באמצע השבוע ממתקים הביתה. אני קונה 
חטיפים רק לשבת ובאמצע השבוע קורה שאני לוקחת ילדים למכולת 
והם יבקשו ממתק ואז אקנה להם, אבל אם כן יש ממתק בבית, אני לא 

נלחמת שלא ייגעו בו. יש ממתקים - שיאכלו כמה שהם רוצים.
אגיד את זה במשפט אחד פשוט: יש לי כלל חדש - אני נותנת לילדים 
חמצוצים! בלי הגבלה. שיאכלו שוקולד, שיאכלו ממתקים. רוצה עוד 
להרבה  תקף  לומר  רוצה  בעצם  שאני  מה  תאכל.  קדימה,  מרמלדה? 
לימודית,  לעזרה  שזקוק  ילד  למשל.  בלימודים,  גם  בחיים.  תחומים 
לתגבור - חובה לתת לו, אבל כל ילד נורמטיבי אחר, שיכול להסתדר 
הצמודה  החינוך  לשרת  להפוך  אסור  שלו,  הלימודיות  המטלות  עם 
שלו. יש להם שיעורי בית? זו אחריות שלהם. מספיק לרדוף אחריהם! 
התוצאות  עם  שיתמודד  מעצלנות,  בית  שיעורי  יכין  לא  הילד  אם 
לו את הקרקע  לספק  צריכים  מול המורה. אתם ההורים  בבית הספר 
נוחים ושקטים להכנת שיעורי בית, ציוד  המתאימה: בית עם תנאים 
מתאים וקביעת סדר יום הגיוני, עם הקצאת זמן להכנת שיעורים, אבל 

להיות השוטר שעומד על המחברות שלו? לא ולא!
בדבר אחד אני לא חוסכת - באהבה. תאהבו אותם, חבקו אותם, עודדו 
אותם, תגידו להם עד כמה הם נפלאים - כי הם באמת נפלאים! גם אם 

הם רצו עוד קוביית שוקולד. ואולי עוד אחת...

טעים במטבח

החומרים:
2 ק"ג אצבעות אסאדו
2 בקבוקי בירה לבנה 
6 גרגירי פלפל אנגלי

ציפורן - גרגיר )אופציונאלי(
עלי דפנה 

רוטב ברביקיו /ברביקיו צ'יפוטלה
אופן ההכנה:   

 מניחים את אצבעות האסאדו 

בסיר, יחד עם הבירה, פלפל 
שחור, מס' גרגירי פלפל אנגלי, 

מעט מלח ועלי דפנה. 
 מבשלים את האצבעות במשך 

כשעה וחצי בבירה ותוספת מים 

רתוחים עד לכיסוי האצבעות.
 מרתיחים ומבשלים כשעתיים, 

עד שהבשר רך מאוד ונימוח. 
 מסננים את הנוזלים מהבשר 

ומניחים את אצבעות האסאדו על 
גריל חם.

 מורחים רוטב ברביקיו בנדיבות 

וצולים עוד כ 10 דקות, עד 
שהבשר משחים יפה.

 מורחים שוב ברוטב ברביקיו 

ומגישים. 

דרום אמריקה- כשר. א.ת טרוגוזין בין 
כפר חב"ד לבית דגן.

אצבעות אסאדו ברוטב ברביקיו 

אנטריקוט.....אסאדו....נתח קצבים.... מופע של בשר, ממש חגיגת 
נתחים למבינים באמת   סדנאות ב"דרום אמריקה בשרים לגריל 

ואסאדו" בניצוחו של עופר ויזל הבעלים, המלמד את רזי הגריל 
והפולקלור הדרום אמריקאי, מדריך ומדגים, ומתבל בהרבה יין 

והומור. "קצת עשן, אפס מאמץ ותוצאות מעולות"- מבטיח ומקיים 
 "דרום אמריקה" מציעה מתכון מנצח ופשוט לאצבעות אסאדו 

ברוטב ברביקיו באדיבות רן ויזל  מתכון מנצח וזריז

נתחיל מהסוף: תכפילו 
כמויות. הסלט הזה ממכר כל 

כך שכמה שתכינו, לא יספיק.  
מנה ראשונה טעימה ומזינה 
מושלמת לגיוון הארוחות של 

בין הזמנים

סלט פסטרמה צבעוני וקליל 

מרכיבים:
200 גרם פסטרמה "הוד לבן" בטעם ברביקיו 

\מקסיקנית \ דבש \ מעושנת
1 כרוב

2 פלפלים אדומים מתוקים
1 גזר

2 מלפפונים
1/2 סלסלת עגבניות שרי או 2 עגבניות מתוקות

חופן נבטים )לא חובה(
מלח ופלפל שחור

שמן זית
מיונז

אופן הכנה:
רגע לפני: ניתן לחתוך מראש את הירקות, אך מאחדים אותם רק סמוך להגשה, כדי שהסלט 

ישאר טרי ורענן.
 חותכים לרצועות דקות וארוכות את הפלפלים, הכרוב והגזר. מחממים מעט שמן 

במחבת, ומקפיצים קלות את הירקות במשך 5 דקות על אש בינונית נמוכה, תוך בחישה 
מתמדת בכף העץ. מסירים מהאש ומניחים לצינון.

 חוצים לשניים את עגבניות השרי או חותכים לקוביות את העגבניות הרגילות, חותכים 

לרצועות דקות את המלפפונים ומעבירים לקערת הגשה גדולה.

 מוסיפים לקערה את הירקות המוקפצים והנבטים ומערבבים.

 חותכים לרצועות ארוכות ושוות בגודלן את הפסטרמה, ניתן לשלב כמה סוגי פסטרמה.

 מוסיפים את הפסטרמה לסלט, מתבלים בשמן זית, מלח ופלפל שחור, מזלפים מעל 

מיונז ומגישים מיד.

מצרכים עבור הרוטב והבשר:
6 פרוסות אוסובוקו )שריר 

הזרוע מספר 8(, במשקל של 
כ-220 גרם כל מנה

1/3 כוס שמן 
4 כפות קמח תפוחי אדמה  

1 בצל חתוך לשישיות
3 שיני שום קלופות, שלמות
6 גזרים קטנים קלופים )או 

שלושה גזרים גדולים וחתוכים 
לפרוסות(

1/2 כרישה חתוכה לפרוסות
2 גבעולי סלרי אמריקאי חתוך 

לפרוסות 
2 כפות רסק עגבניות 

1/2 יין אדום
מים קרים 

1 עלה דפנה 
3 פלפל אנגלי  

מלח ופלפל שחור גרוס לפי 
הטעם

אופן ההכנה:
 מחממים מחבת עם מעט 

שמן. בכלי אחר מתבלים את 
האוסובוקו במלח, פלפל גרוס, 

טובלים בקמח תפוחי אדמה  
ומתחילים בטיגון הנתחים עד 

לצבע זהוב. מוציאים ומסדרים 
בתבנית פיירקס.

 על אותה מחבת, עם כל 

הנוזלים של הבשר, מטגנים 
בצל, שום, גזר, כרישה 

וסלרי אמריקאי. מטגנים עד 
שהירקות מקבלים צבע שחום 

ויפה, מוסיפים רסק עגבניות 

וממשיכים לטגן עוד כ-5 דקות.
 עדיין באותה מחבת, מזיזים 

את כל הירקות עם הרסק 
לצד המחבת ומוזגים יין אדום. 

מצמצמים את היין לחצי 
ומערבבים את הכל ביחד.

 מוסיפים 4 כוסות מים קרים 

ומביאים לרתיחה.
 מתבלים במעט מלח, פלפל 

אנגלי ועלי דפנה, ומבשלים את 
כל הנוזל למשך כ-20 דקות על 

להבה בינונית. 
 שופכים את כל הנוזל 

על האוסובוקו בצורה שווה, 
כשלושת רבעים מגובה 

האוסובוקו. 
 מכסים בנייר אפייה ורדיד 

אלומיניום ומכניסים לתנור 
שחומם מראש ל-175 מעלות, 

למשך כשעתיים. 
 לאחר שעתיים פותחים 

הפיירקס ובודקים מה מצבו 
של הבשר. אם הבשר רך – הוא 

מוכן.
 מוציאים בעדינות את 

האוסובוקו ומניחים בכלי הגשה. 
 מוציאים מהרוטב את עלה 

הדפנה והפלפל האנגלי וטוחנים 
בעזרת בלנדר מוט את הרוטב, 
יוצקים על האוסובוקו ומגישים. 
מומלץ להגיש לצד אורז חגיגי/

תפוחי אדמה צלויים. 

המתכון באדיבות: שף צ'רלי פדידה, 
ISS Catering Services

אוסובוקו צלוי 
עם יין אדום וירקות שורש 

משביע לכל 
חי מתוק
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אין אמא בעולם שלא אוהבת את הילדים 
אבל  בשבילם.  טוב  הכי  את  ורוצה  שלה 
מסתבר שגם אמא היא בן אדם ודווקא הקשר 
הכל כך קרוב, הנתינה וההשקעה האינסופית 
בגידול הילדים תובעים מאתנו כוחות רבים 
רגישים  מאד  נהיים  אנחנו  קרובות  ולעיתים 
נהיות  שלנו  והתגובות  הילדים  להתנהגות 
נעלבים  אנחנו  מבוקרות.  ולא  רגשניות 
מהילדים ומגיבים כמו ילד שנעלב ולא כמו 

מבוגר בוגר. 
ונהיה  מתבגר  כשהילד  מהמקרים  בהרבה 
בעצמו הורה הוא מבין שפעלנו מתוך אהבה 
גם אם היו לנו אלף טעויות בדרך. אבל כילד 
אוהבים  ואמא  מרגיש שאבא  תמיד  לא  הוא 
אותו, מבחינתו אם זה לא נעשה כמו שהוא 
הוא  הצער  ולמרבה  קיים.  לא  זה  אז  מפרש 
בתחושה  ילדותו  ימי  כל  את  להעביר  יכול 
כזה  לילד  תהיה  מוטיבציה  כמה  כזאת, 

ללמוד? להצליח? לפתח את כישוריו?
שאדם  מה  שכל  שאמר  אחד  צדיק  היה 
צריך זה רק מישהו אחד שיאמין בו, זה נכון 
אם  חובה  ממש  וזה   100 בני  אנחנו  אם  גם 
בכל  שלנו.  הילד  כשזה  חובתנו  וזו  ילד,  זה 
ואנחנו טורחים אז לפחות  גדלים  מקרה הם 

להשתדל לפעול באופן הנכון.
האם  דמות  את  מבטאת  בציור  השמש 
בדף,  המיקום  אמו.  עם  לילד  שיש  והקשר 
בשמש  תוספות  הקרניים,  הצבע,  הגודל, 
הילד  של  התחושות  את  לנו  מגלים  עצמה 
שלו  מהדימוי  להסיק  ניתן  ומכך  אמו  כלפי 

כלפי עצמו.
על  מצביע  הצהוב  בצבע  שימוש 
הילד  של  החיבור  ועל  רגשית  אינטליגנציה 
אם  או  השמש,  את  ממקם  ילד  כל  אמו.  עם 
תרצו את אמו, במקום אחר; שמש הממוקמת 
בצדו השמאלי של הדף מלמדת על אם רכה 

נינוחה, נשית, שלווה ורגועה שהילד  מאוד, 
חש בחומה.

אמא  על  מצביעה  ימין  בצד  שמש 
דומיננטית שמחליטה, יוזמת ומבצעת, חמה 
במרכז  שמש   . בחומה  חש  לא  שהילד  אבל 
לילד  מאפשרת  שאינה  אמא  מאפיין  הדף 
במקומו,  משימות  מבצעת  להתבטא,  שלה 

עוקבת אחריו ונמצאת לצדו כל הזמן.
במרכז  ממוקמת  השמש  הנ"ל  בציור 
צבעים  בעלת  מאד,  גדולה  שמש  השמיים, 
העץ  בציור.  הפוקוס  מרכז  את  תופסת  עזים 
יותר, בעל צמרת קרובה לגזע  לעומתה קטן 
שמתקשה לטפס גבוה. התחושה של הילדה 
דומיננטית,  אמא  חזקה,  שאמא  היא  בציור 
החיים,  על  לי  משתלטת  את  יקרה  אמא 
לי  נותנת  ולא  עליי  מכבידה  שלך  האהבה 
המדבקות  של  התוספת  לצמוח.  אפשרות 
שמחה  שאני  רושם  ליצור  באים  המחייכות 
תחושה  בדיוק  מבטאות  אבל  בסדר  והכל 
מתאמצת  הילדה  מודע  לא  באופן  הפוכה, 
על  לכסות  רוצה  אבל  בסדר  שבכל  להראות 

תחושה פנימית הפוכה.
התשובה  באגרת  כותב  התניא  בעל 
שבשעה שגלגל השמש מתרחק אלפי מילין 
ניכרת רק  תזוזה קלה בכדור הארץ.  בחלל, 
הילד  של  לקשר  השמש  משל  את  ניקח  אם 
ההשפעה  בכוח  לזלזל  לנו  אסור  אמו  עם 
תזוזה קלה שלנו  ילדינו אפילו  לנו על  שיש 
סיפור  דקות   10 עוד  הילד,  עם  נכון  לחיבור 
חיבוק.  ועוד  מחמאה  עוד  השינה,  לפני 
ההשקעה שלנו עכשיו הרת גורל לנפשו של 
הילד, אותה אהבה שהוא חש עכשיו מאתנו 
יעשה  היא אבן הפינה שלו לכל צעד שהוא 
הוא  בו  תורגש  וככל שהאהבה שלנו  בחיים 

יצעד בטוח, מלא אמון בעצמו וביכולותיו.

סודות

שמש של אמא
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

מידת הענוה

הרב אבנר קוואס


      
דרשו רבותינו אהרון לא קרב 
משה,  לו  שאמר  לאחר  עד  אלא  המזבח  אל 
לו  אמר  לגשת.  וירא  בוש  אהרן  שהיה  לפי 

משה למה אתה בוש, לכך נבחרת. 
בעל  עגל  כדמות  רבותינו  אמרו  ועוד 
ונרתע  גבי המזבח  נדמה לאהרון על  קרניים 
לאחוריו מעוון העגל שהיה בידו, ולכן חשב 
לפני  ולשרת  לעמוד  ראוי  שאינו  והרגיש 
ֶאל  "ְקַרב  אהרון  אל  לו משה  עד שאמר  ה'. 
ַהִּמְזֵּבַח ַוֲעֵׂשה ֶאת ַחָּטאְת", לכך נבחרת – זּה 
מה שהקב"ה חפץ ורוצה, שהאדם לא ירגיש 
את עצמו שלם ויבוא לידי גאווה כמו שנאמר 

ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט. 
ראוי  ואינו  כחסר  עצמו  את  ירגיש  אלא 
ויתנהג במידת הענווה, וזה יעשה אותו כרצוי 
הרמב"ן  וכדברי  יתברך,  לפניו  לעבוד  וראוי 
באגרתו "לכן השפל עצמך וינשאך המקום".

מתלמידיו  אחד  על  מסופר  זה  בעניין 
חכם  תלמיד  שהיה  זצ"ל  חיים  החפץ  של 
ראשונים  ופוסקים  בש"ס  גדול  ובקי  מופלג 
אחת  והנה  ההלכה,  ובספרי  ואחרונים 
כרבה  לכהן  לו  הציעו  החשובות  העיירות 
רצה  ולא  לכך  סירב  הוא  אך  העיירה,  של 
הרבות  ההפצרות  בשל  אולם  וכבוד,  גדולה 
שהפצירו בו הלך לרבו הח"ח לשאול את פיו 

לדעה מה יעשה. 
ולכהן  ללכת  שעליו  לו  אמר  חיים  החפץ 
שהוא  כנגד  טען  הוא  אך  העיר,  של  כרבה 
לרבים.  הלכה  מלהורות  ומתיירא  חושש 
השיב לו החפץ חיים במתק שפתיים ואמר: 
"תאמר לי אתה, אז את מי אתה רוצה שימנו 
להורות?  מפחד  שלא  אדם  העיירה,  כרב 
הראוי  הוא  ההוראה  מיראי  שהוא  מי  רק 

והמתאים להורות!" 
זה שאמר משה לאהרון, אם אתה מתיירא 
הוא  אתה   - חסר  מרגיש  ואתה  החטא  מפני 

הראוי באמת ובך ה' חפץ, ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח!
הענווה  במידת  לדבוק  שנזכה  רצון  יהי 
לגדול  ונשאף  תמיד  חסרים  עצמנו  ונרגיש 
נהיה  ובכך  שמים,  ויראת  בתורה  ועוד  עוד 
בקרוב  ונזכה  יתברך,  לפניו  וטובים  רצויים 

לגאולת ישראלים ברחמים, אמן.   

תסמונת הגיל המבוגר
ומחריפה  הולכת  הזיווג  מציאת  בעיית 
 30 ה-  בגילאי  יותר,  המתקדמים  בגילאים 
פלוס. בגילאים אלו האדם כבר מבוגר, ומבין 
יותר את תהפוכות החיים. הוא יותר מפוקח, 
חושב בצורה בוגרת, והמבט שלו על החיים 
שהכי  למסקנה  מגיע  הוא  לפעמים  משתנה. 
רק  לא  והוא משכנע  רווק.  להישאר  זה  טוב 

את עצמו, אלא גם את הסובבים אותו.
נא לזכור את המסר של יוצר כל: "א טֹוב 
ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו", כנגד זה אין שום תירוץ. 
קבע  הראשי,  המתכנן  שהוא  הבורא,  שהרי 

כך, ותכלית כל הבריאה היא להקים בית. 
בשיחות עם רווקים מבוגרים התבררו לפני 
ולמצב  הזיווג  לעיכוב  עיקריים  גורמים  שני 

התקוע בו הם נמצאים: 
עניות  ודקדוקי  מופלגת  בררנות  האחד: 
עד  הצעה,  כל  כמעט  בפניהם  שחוסמים 
להתחתן  שכדי  הרושם  שמתקבל  כך  כדי 
יודעים  וכולנו  מושלמת,  אשה  צריכים  הם 

שאין מושלם בעולם. תופעה זו נובעת מתוך 
זמן,  הרבה  כך  כל  חיכיתי  פסולה:  מחשבה 
הצעות  פסלתי  אתפשר?!...  אני  ועכשיו 
אני  זו  את  ודווקא  מזו,  טובות  יותר  הרבה 
ומחשבות  משפטים  בזה  וכיוצא  אקח?!... 
שיש  לתקליט  דומה?  הדבר  למה  דומות. 
לאותו  פעם  בכל  חוזרת  והמחט  שריטה  בו 
בטעות  אלו  מחשבות  מתקדמת.  ולא  מקום 
יסודן וחוסמות בפנינו את הדרך, והן יטופלו 

בהמשך.
השנים  כאשר  חתונה.  מפני  פחד  השני: 
לליבו  מתגנבים  מתבגר,  והאדם  חולפות 
הנישואין  לחיי  הכניסה  מעצם  חששות 
להיות  ההרגל  והתחייבויות.  עול  שפירושן 
מתרגל  והרווק  טבע,  להיות  הופך  רווק 
נובע  זה  פחד  לבד.  ולהחליט  לבד  לחשוב 
לי  להכתיב  עלול  הזוג  'שבן  מההרגשה  גם 
את החיים ולהגביל את רצונותי'. והתוצאה - 
כשהם מבינים שהם צריכים להגיע להחלטה 

הם פשוט נעלמים. 
הוא  יותר,  מתבגר  שאדם  ככל  ועוד,  זאת 
מאורעות  ואז  יותר,  ומפוכח  חכם  נעשה  גם 
החיים והתרחישים הצפויים מבהילים אותו, 
הנישואין.  לחיי  להיכנס  חושש  הוא  ושוב 
זוהי אחת הסיבות שטוב להתחתן בגיל צעיר, 
יותר. איך  כדי שה'קפיצה למים' תהיה קלה 

אומרים אנשים: אין שכל, אין דאגות!

אהבת חברים
זה  כמוך  לרעך  "ואהבת  עקיבא  רבי  אמר 
כלל גדול בתורה". מפני מה אמר רבי עקיבא 
זה   – לומר  מספיק  בתורה"?  גדול  "כלל 
כלל גדול! ותו לא. אלא הכוונה היא, שבלי 
אהבת חברים ובלי אחדות לא ניתן לקבל את 

התורה.
ואין  תורה  שלומדים  תלמידים  קבוצת 
השפה  מן  תורתם   – חברים  דיבוק  בניהם 
הר  מעמד  לקראת  אלו  בימים  לכן  ולחוץ. 
ולהתחזק  לחזק  עלינו  השבועות  בחג  סיני 
המבוגרים  עלינו  ישראל.  עם  אחדות  בענין 
ולהשלים  לבבות  קרוב  של  פעולות  לעשות 
עם הסובבים אותנו, אם זה במשפחה ואם זה 

עם החברים.
וכן יש לשים דגש בימים אלה על הילדים 
ולהפעיל אותם בענין האחדות והשלום. כיצד 
להם  לעשות  עלינו  ראשית,  זאת?  עושים 
כאשר  לחברו  אדם  בין   – בנושא  מבצעים 
כגון:  נושאים  מספר  שתכלול  טבלה  נכין 
וויתרתי לאחי / עזרתי לאחותי / פייסתי את 
מי שנעלב / וכד'. ומתחת כל טור לרשום שם 
להם  ולעשות  ילדה מהמשפחה.  או  ילד  של 
חג  ולקראת  במשימות  הצליחו  אם  כוכביות 

השבועות לתגמל אותם כראוי.
השבועות  חג  שעד  מבצע  לעשות  שנית, 
ואין  ידיים  הרמת  אין  כלומר  מריבות!  אין 
אמירת מילים לא יפות. "מותר" להכשל רק 
פעמיים ומי שמעד יבקש מיד סליחה מאחיו 
הפסילה  לו  נמחלה  לו  יסלח  אחיו  אם  ורק 

ונמחקה.
רבי  על תלמידי  לילדים  לספר  יש  כן  כמו 
עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה אפילו ברמות 
לספר  וכן  בסוף.  קרה  ומה  ביותר  הדקות 
בשבתות על כבוד של החכמים שנהגו אחד 
לזולת.  ואז  ועזרה  כבוד  על  וסיפורים  בשני 

נגיע לחג השבועות כאיש אחד בלב אחד.

הרב יוסף שטיינברגר
מבט לכשרות

אא

הקפה  כשרות  על  כתבנו  הקודם  במאמר 
הרגיל המיוצר מפולי קפה אשר קולפו, עברו 
מיוחדת.  כשרות  בעיית  בהם  ואין  קלייה 
הפעם נכתוב על אודות קפה המכונה "קפה 

חתולים", שהוא הקפה היקר בעולם.
שוק  מגלגל  בשנה  שקל  מיליון  כ-350 
מהציבור  מ-80%  ולמעלה  בארץ.  הקפה 
שותים קפה בתדירות כלשהי. כשסוג הקפה 
המהווה  הנמס,  הקפה  הוא  ביותר  הנצרך 
המחיר,  מבחינת  השוק.  מן  שלישים  כשני 
קפה  כוסות  כ-3  שותה  הממוצע  הישראלי 
ליום, שהם כ-2.6 קילוגרם בשנה. 90% מן 
 80% בחלב,  הקפה  את  שותים  הצרכנים 
בישראל  הקפה  צריכת  אותו.  ממתיקים 
יחסית לעולם. באיטליה שותים כ-4  נמוכה 
ק"ג, בצרפת 5.8 ק"ג, והשיא שמור לפינלנד, 

עם 12.9 ק"ג. 
פח  בקופסאות  המשווק  באבקה  הקפה 
הוא הזול ביותר, הקפה המגורען עולה יותר, 
והקפה המיובש בהקפאה יקר פי 3 מהקפה 
לשלם  מוכן  מסתבר  כך  הציבור  בפחית. 
איכותי.  קפה  עבור  ויותר  כפולים  מחירים 
אלא שבעוד שעלותו של כוס קפה במסעדה 
יוקרתי,  קפה  בבית   ₪  15 למקסימום  מגיע 
הרי שמחיר קפה החתולים מאמיר עד למחיר 
 350$ כ-  של  למחיר  ועד  לכוס,   $  50 של 

לקילו פולים.

חתול סיבט:
באינדונזיה גדלים שיחי קפה, שפירותיהם 
הם  הדובדבן,  דמויי  הבשרניים  האדומים 
חתול,  דמוי  חי  בעל  על  החביב  המאכל 
"זבד  בשם  או  סיבט"  "חתול  בשם  המוכר 
החתול". החתול נוהג לבלוע את פרי הקפה, 
מערכת העיכול של החתול מפרקת את בשר 
הפרי, ומותירה את הגלעין בשלמותו שהוא 
למעשה פול קפה. את הפול מפריש החתול 
את  אוספים  המקומיים  גלליו,  עם  יחד 
מנקים  הקפה,  מטעי  של  מהקרקע  הפולים 
ייחודם  וקולים  מייבשים  היטב,  ושוטפים 
של פולים אלו הוא בכך שתסיסתם יחד עם 
החומצות והאנזימים שבמעי החיה, הופכים 
לו,  האופיינית  המרירות  לנטול  הקפה  את 
גוף  בעל  קפה  וחזק,  עשיר  "ניחוח  ולבעל 
מלא להפליא, טעם כמעט מתקתק. עם שמץ 
טעם  עם  הלשון  על  מתעכב  שוקולד,  של 
ארוך ונקי", כפי שמתאר מבקר איכות קפה 

את הקפה היקר ביותר בעולם.

החיקוי:

אוניברסיטת פלורידה הצליחה לחקות את 
הקיימים  והחומצות  האנזימים  של  פעולתם 
ללא  מלאכותיות,  בדרכים  החתול,  בקיבת 
מעורבות של הבעל חי. התהליך בו חומצות 
מוציאים  הסיבט  חתול  קיבת  ואנזימי 
את  להם  ונותנים  המרירות  את  מהפולים 
טעמם המיוחד. הושג באמצעים מלאכותיים, 
ובכך הוזל  מחיר הקפה מחד, ומאידך הקפה 
הינו בעל טעם זהה לזה שעבר במעי החתול.

כשרותו:

היוצא מן הטמא – טמא:
המשנה במסכת בכורות (ו, ב) קובעת, כי 
מן הטהור  והיוצא  מן הטמא טמא,  "היוצא 
מן  ממין  היוצא  מאכל  כל  כלומר:  טהור". 
המינים האסורים באכילה, הרי אותו המאכל 
אסור אף הוא באכילה מן התורה. כגון ָחָלב 
וכן  שם),  (בכורות  טמאות  וחיה  בהמה  של 
מי- כגון  מגופן,  המתמצים  דברים  שאר 
שמתמצים  סוברים  שיש  חמור,  של  רגלים 
מגופו (בכורות ז, ב); ביצי עוף ודג טמאים; 
מלבד  וכדומה.  העוף  משרץ  היוצא  דבש 

דבש דבורים שהתירתו התורה במפורש.
דינם  האם  לחקור  יש  דנן  הקפה  בפולי 
מהחתול  יצאו  שהרי  הטמא,  מן  כיוצאים 
שהינו טמא - ויהיו אסורים. או שכיוון שלא 
הופקו מגופו של החתול, אלא רק עברו דרך 

מערכת העיכול שלו – יהיו מותרים.
הופקו  לא  שהפולים  העובדה  אחד  מצד 
של  העיכול  במערכת  עברו  רק  אלא  מגופו 
החתול, אמורה להכשיר את הקפה. אך מצד 
באמצעות  טעם  שינוי  בוצע  בפולים  שני 
מגופו  הופקו  אשר  והאנזימים  החומצות 
מעורבות  בקפה  כן  אם  החתול,  של  הטמא 
מן  שיצאו  ואנזימים]  [חומצות  הפרשות 

הטמא – והיוצא מן הטמא טמא אף הוא.

דומה לדבש?

הדבורה  מגוף  מופרש  הוא  אף  הדבש 
הסיבה  באכילה.  מותר  זאת  ובכל  הטמאה, 
לכך היא כמו שכותב הרמב"ם: מפני שאינו 
מתמצית גופן אלא כונסין אותו מן העשבים 
בתוך פיהן ומקיאין אותו בכורת כדי שימצאו 
כלומר  הגשמים.  בימות  ממנו  לאכול  אותו 
מגופן של  הוא ממוצה  אין  כי  מותר  הדבש 
הדבורים אלא רק עבר דרכם בדרכו מהפרח 
לכוורת. עם זאת ידוע כי לצורך הפיכת הצוף 
הנוזלי לדבש מוצק, מפרישה הדבורה אנזים 
מגופה, אשר מפרק את הדו סוכר לשני חד 
סוכרים. ובכל זאת, על אף האנזים שהופרש 

מהטמא ונמצא בדבש, הדבש כשר.
לאכילת  ההיתר  את  לדמות  אולי  ניתן 
מעורב  אמנם  הוא  שאף  דנן,  לקפה  הדבש 
בו אנזים וחומצה שהופקו מהחתול הטמא, 
מהבעל  הופק  לא  עצמו  שהפול  כיוון  אך 
חי הטמא אלא רק עבר דרכו, יהיה אף הוא 

מותר.
את  להשוות  שניתן  ברור  שלא  אלא 
הדבש לקפה החתולים. שכן ניתן לומר שרק 
הדבש כשר משום שאותו התירה לנו התורה 
במפורש. לעומת קפה החתולים שלא מצינו 

לו היתר מפורש בתורה.

 דומה לשלאק?

יש שיאמרו שהאנזים אינו בשיעור מהותי 
שני  מצד  אך  בעלמא".  "פרשא  הינו  וגם 
החרקים  מהפרשת  שהופק  דבש  כי  מצינו 
אסור, על אף שגם הפרשה זו הינה "פרשא 
החומר  שהוא  השלאק  גם  כמו  בעלמא". 
הוא  אף  ומיוצר  העץ  תפוחי  את  המבריק 
מהפרשת החרקים אסור לדעת פוסקים רבים.

הרב יוסף שטיינברגר, מומחה לכשרות המזון



www.kolhazman.co.il

מקצועי
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מעודכן
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מגוון
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מסורת שעוברת
מדור לדור

www.mosadharavkook.com | טל: 02-6526231
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עשרות ספרים חדשים!

היריד יתקיים בין השעות: 10:00-22:00 רצוף, ו׳ 9:00-13:00 
רח' הרב מימון 1 ירושלים

מוקד הזמנות: 02-651-5592

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום 
משלוחים לכל הארץ פרט לירושלים

שו״ת בר אילן במחיר מיוחד!

65
עד 12 תשלומים

%

עד

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

של מוסד הרב קוק

*מוגבל למימוש אחד 
ללקוח, עד גמר המלאי, 

בכפוף לתקנון.
 

 19 ₪חשבון הנפש
 19 ₪תנ״ך שלם

19 ₪אור החיים נ״ך

גוזרים
וחוסכים
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