
דוד רוזנטל מסביר למה אסור לסמוך על המדינה, אף פעם

שני מקצוענים עם 
סיפורים מרתקים 
על שידוכים בלתי 

אפשריים

סודות השדכנים

36

14

עופר הלוי נטש 
קריירה מבטיחה 
אבל נשאר על 

הבמה

תיאטרון החיים

32

בירת הטרור משנה 
את פניה לטובה

ג’נין ג’נין

26

כ”ט בסיון תשע”ז, פרשת קרח

 אא  אא 

אא

אא

אא  אא

jpg.היכל-ישיבת-פוניבז

 בתוך עשור פרצה ישיבת וולפסון לתודעה וכבשה מעמד 
של כבוד בעולם הישיבות  מחד גיסא, המשטר רופף, 
מנייני תפילה נערכים גם בפנימייה ומכשירים סלולריים 
נפוצים  מאידך, הביקוש גדל משנה לשנה וראש 
הישיבה זוכה למעמד נערץ  פרופיל מרתק

אופנוע המוות

18

תורה
22וגדולה

מותו הפתאומי של עו"ד אלקנה בישיץ ז"ל עורר מודעות עצומה 
בציבור לסכנה הטמונה ברכיבה על אופנועים  הנתונים: השנה 
חל גידול משמעותי בקרב מספר ההרוגים בתאונות אופנוע  וגם: 
בציבור החרדי מתפתחת מגמה של רוכבים "אבל הם יותר זהירים"

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



₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

למ"ר
80X80, אריח מלוטש

₪ 36.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 85.40 ₪ 78.90₪ 85.40

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 49.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 56.90

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

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

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
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים: 

70/80/90 ס"מ
אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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 30.6.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

)לפי תוכנית(

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

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

₪ 759
₪ 873
₪ 798
₪ 902

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48 ס"מ

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

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 76X48 ס״מ

כיור גרניט אחד וחצי
צבע לבן, מידות: 85X46 ס״מ

מפתיע! במחיר 

מטבח גוף סנדוויץ׳ 
עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

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!

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

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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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



₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

למ"ר
80X80, אריח מלוטש

₪ 36.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 85.40 ₪ 78.90₪ 85.40

₪ 76.00

₪ 76.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 69.00

למ"ר
₪ 76.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 49.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 43.00

למ"ר
₪ 59.90

למ"ר
₪ 56.90

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

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

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
משקוף פלסטי עגול / ישר.

עמיד בנזקי מים ומזיקים.
ניתן להשיג בגדלים: 

70/80/90 ס"מ
אגוז,וונגא

דלת חלונות/חלון צר

₪ 649

דלת בייסיק

₪ 649

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

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 30.6.17 או עד גמר המלאי. אספקה ממלאי, מלאי קיים 3,000 מ”ר/200 יח'. על פי מפרט, בכפוף לתקנון החברה. התמונות להמחשה בלבד.

)לפי תוכנית(

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

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

₪ 759
₪ 873
₪ 798
₪ 902

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 54X48 ס"מ

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

כיור גרניט בודד
צבע לבן, מידות: 76X48 ס״מ

כיור גרניט אחד וחצי
צבע לבן, מידות: 85X46 ס״מ

מפתיע! במחיר 

מטבח גוף סנדוויץ׳ 
עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

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!

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
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הנהגת עם ישראל בקדושתו
כבר דיברנו על המאפיין את הפרשיות שבספר במדבר, שעניינן 
אחרת,  בלשון  או  ישראל,  לארץ  הכניסה  לקראת  בהתארגנות 
העם  של  טבעית  להנהגה  שבמדבר  הנסית  ההנהגה  מן  במעבר 
בארצו. והפרשיות באות ללמדנו שאף זו אינה כמו בכל העמים 

שכן "בממלכת כוהנים ועם קדוש" עסקינן.
בתוך כך העם עובר מבחנים ייחודיים מהם ניתן וצריך להפיק 

לקחים. 
כי  לכם,  "רב  קריאתו:  את  שומעים  אנו  קורח  של  בפרשתו 
וזו  לשוויוניות  כן  אם  היא  דרישתו  קדושים..."  כולם  העדה  כל 
לכאורה דרישה מקובלת ביותר בתרבות דמוקרטית, והאם צריך 

להבין מכך כי התורה מתנגדת לדמוקרטיה? 
בנושא זה אני רגיל לומר שבכל הנוגע לסדרי החיים הארציים 
אין מניעה לקיים משטר דמוקרטי, ואולם הנושא הנדון כאן נוגע 
לעם  החיים  את  המבטיח  הוא  שקיומם  בקודש,  החיים  לסדרי 
להנחיל חותם של  ערכים שמטרתם  לסולם של  הכוונה  ישראל. 
קדושה על כל החיים, במסגרת זו השוויוניות אינה אמתית וכשם 
שיש מדרגות בזמנים, דהיינו ימות חול לעומת השבת והמועדים, 

כך  והמקדש,  ירושלים  ישראל  לעומת  בארץ  דהיינו  ובמקומות 
חכמים  תלמידי  וישראלים,  לויים  כוהנים  באישים:  מדרגות  יש 
מצד  סטרית,  דו  מגמה  יש  עליונה  שהיא  מדרגה  בכל  ונביאים. 
הכוח  את  לכולם  נותנת  גם  שני  ומצד  כולם  את  מקבלת  אחד 

המשותף. 
ומעלה  משכמם  להיות  צריכים  שהמנהיגים  מובן  זו  בדרך 
עם  האדם.  מכל  העניו  והשני  אוהב שלום  ואהרן שאחד  כמשה 
זאת דווקא המנהיגים נידונים על כל דבר כחוט השערה, כמשה 
ואהרן שכאשר מעדו במשהו בפרשת מי מריבה, כשהזניחו לרגע 
מיד  הכאה,  של  בדרך  לפעול  ובחרו  והשכנוע  הדיבור  כוח  את 

נענשו ובצורה חמורה ביותר.
אחריה פרשת בלק שמראה מצד אחד את הפוטנציאל העצום 
של עם ישראל ומצד שני מראה איך הכול יכול להתמוטט, ללמדך 

ששום דבר אינו מובטח והכול תלוי לפי רוב המעשה.
מחלוקת קורח ועדתו מסתיימת בבירור מעמדו של אהרן הכהן 
שהיה כאמור אוהב שלום ורודף שלום. על חשיבות השלום למדנו 
דברים הרבה המרוכזים בפרק השלום אשר במסכת דרך ארץ ובין 

השאר נאמר שם: "אמר רבי יהושע גדול השלום שבשעה שעמדו 
ישראל ואמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע, שמח בהם הקב"ה 
ונתן להם תורתו וברכם בשלום וכו'". על פי זה נמצא שיש קשר 
מושך  אדם  כל  טבעי  הוא שבאופן  והעניין  והשלום  התורה  בין 
נותנת  התורה  אבל  לפירוד,  להביא  יכולה  והתוצאה  שלו  לכוון 
ותלמידי  הדעות החלוקות,  כל  את  בתוכו  מכנה משותף שכולל 
חכמים שיש להם רוחב ועומק הדעת הם שמרבים מטעם זה את 

השלום.
כעת אנו נמצאים בתחילתו של חודש תמוז, ובימים של ראשי 
חודשים שיש בסגולתם את הכוח של קידוש הזמן בדומה לסגולת 

ישראל בעמים וסגולת המקדש על הארץ.
בחלקו השני של החודש הננו חוזרים ומתאבלים על החורבן 
ולבניין  שלמה  לגאולה  השנה  בכל  מייחלים  הננו  באמת  ואולם 
המקדש וזה כדי להחזיר את השמחה השלמה לתוך חיינו, שמחה 
קדושה,  מרכזי  אותם  כל  ישנם  שבמרכזם  חיים  על  שמבוססת 
הנכונים  המסרים  מתקבלים  ומהם  ובמקום,  בזמן  באישים, 

והמתאימים לפי צרכי הדור, השעה והמעשה. 

המנהיגים צריכים להיות משכמם ומעלה כמשה ואהרן שאחד אוהב שלום והשני העניו מכל האדם. עם זאת "
דווקא המנהיגים נידונים על כל דבר כחוט השערה, כמשה ואהרן שכאשר מעדו במשהו בפרשת מי מריבה, 
"כשהזניחו לרגע את כוח הדיבור והשכנוע ובחרו לפעול בדרך של הכאה, מיד נענשו ובצורה חמורה ביותר.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הדרך לחברות המובילות
מתחילה במכללה למינהל

ההרשמה לשנת תשע"ח בעיצומה בואו ללמוד קרוב לבית

168
03-6902000  

מסלול
לימודי
ערב

מלגות
והסדרי
מימון

מרצים
בכירים

מהתעשייה

שילוב
לימודים
ותעסוקה

ם
ם

שייה

לול
ודי
רב

ת
רי

B.A
כלכלה ניהול

התמחות בשמאות מקרקעין

 B.Sc
מדעי המחשב
מסלול מיוחד להנדסאיות

B.A
מדעי ההתנהגות

לנשים בלבד



סניף ירושלים:
סניף מודיעין:
סניף רשל"צ:
סניף רחובות:
מחסן לוגסטי:

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

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

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

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

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

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

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה



כ"ט בסיון תשע"ז 23/6/17 6

טיול בלאס וגאס

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

אריאל למברג

נסע  הוא  יהלומים.  סוחר  שהיה  גור  בחסיד  מעשה 
אשתו  עם  להמשיך  ותכנן  עסקיו  לצורך  הברית  לארצות 
לחופשה שנתית בלאס וגאס. הוא הלך לבקש ברכת הדרך 
מרבו, הבית ישראל וסיפר שהם יבקרו במיאמי ולאס-וגאס. 
האדמו"ר פתח את המגירה, הוציא ממנה שעון קטן ואמר 
כי אבד הקפיץ לשעון הזה ואולי הוא מוכן לעשות לו טובה 
ואמר  המציאה  על  קפץ  החסיד  אחר.  קפיץ  שם  ולמצוא 

בהתרגשות כי זאת תהיה זכות עצומה עבורו.
את  לחפש  הלך  כך  ואחר  במיאמי  עסקיו  את  סיים  הוא 
החזיקו  לא  וכבר  ישן  שעון  היה  זה  מצא.  לא  אך  הקפיץ. 
וגאס,  ללאס  הנסיעה  את  ביטל  הוא  חילוף.  חלקי  עבורו 
גדולים  הכי  השענים  אצל  עבר  לניו-יורק,  נסע  במקומה 
ארצה  שב  הוא  הנדרש.  הקפיץ  את  מצא  לא  אך  במנהטן, 
מאוכזב והחזיר לרבו את השעון. בינתיים התפרסם הסיפור 
ואחד החסידים שהיה יבואן גדול של שעונים משווייץ, נכנס 
לחדרו של הרבי ואמר כי הוא יטוס במיוחד לשווייץ וישיג 
את הקפיץ. הרבי חייך: "אתה באמת חושב שאני צריך את 
הקפיץ?! לא יכולתי לקנות שעון אחר?! רק רציתי שהוא 
עם  פחות  עסוק  יהיה  וכך  שלו  בחופשה  איתי  עסוק  יהיה 

הנפש הבהמית שלו"...
אחד  את  למדתי  כאשר  השבוע,  נזכרתי  הזה  בסיפור 
הביאורים הנפלאים של הרבי מליובאוויטש על פרשת קורח, 
ההגדרה של ההלכה היהודית היא מילה אחת: טוטאליות. 
שלמות. מאה אחוז שליטה בחיים. התכונה שמייחדת את 
אין  ניטרלית.  פעולה  ואין  פנאי  רגע  שאין  היא  ההלכה 
רגע אחד בחיים בו יש ליהודי חופש מהמצוות והוא יכול 
להתרווח על הכורסה ולאכול מה הוא רוצה, לשתות מה בא 
לו ולחשוב מה עולה לו בראש. כל רגע וכל פעולה בחיים 

צריכים להתקיים בהתאם לכללי ההלכה.
ולכל אחד יש את הרגע שנהיה לו כבד והוא שואל: למה? 
צריך  יהודי  מדוע  תובעניים?  כך  כל  הדתיים  החיים  מדוע 
גם ללכת לבית הכנסת, גם לשמור על כשרות, גם לשבות 
בשבת, גם להיזהר מלשון הרע, גם להפריש מרווחיו לצדקה 

וגם להיזהר משעטנז בבגדים? 
מדוע לא להתפלל פעם ביום ולשבות בשבת?! הרי זה 
יצאו  הן  האחרות:  הדתות  שדורשות  מה  יותר  או  פחות 
מתוך היהדות והדבר הראשון שעשו היה לדלל את התרי"ג. 
מספיק לשיטתם להתפלל כמה פעמים ביום או פעם בשבוע, 
ולצום ברמדאן. אך אף דת לא תובעת שולחן  לתת צדקה 
ערוך מסועף כזה, שאינו נותן רגע מנוחה ומקיף כל אירוע 

בחיים?
הראשון שהציג את הטענה היה קורח. התורה מספרת כי 
קורח נחל הצלחה עצומה. למרות שהוא יצא למאבק חסר-
סיכוי לכאורה ב"איש האלוקים", ב"אדון כל הנביאים", על 
האדירים של  הניסים  אחרי  ספורים  חודשים  זה  אף שהיה 
לסחוף  קורח  הצליח  זאת  בכל  תורה,  ומתן  מצרים  יציאת 
העם.  מכלל  ורבים  ישראל  של  הרוחנית  האליטה  כל  את 
ההצלחה הייתה כה גדולה, עד שנקטו מולו בנשק יום הדין: 

לקבור את קורח באדמה.
המדרש מנסה לפענח את סודות הקמפיין שלו. מה היו 
משפחתית- קנאה  להפוך  שהצליחו  הדמגוגיות  הטענות 
אישית למרד כולל כנגד משה ואהרן? המדרש מספר כי זה 
מגזים.  וטען שמשה  המצוות  על  גיחך  קורח  הנושא:  היה 
משה מציג כל כך הרבה מצוות שאין מנוס מלומר, שהוא 
פשוט בודה אותן מליבו. הפכנו להיות עבדים של שני אחים 

שמשטים בכולנו והופכים את חיינו לגיהינום.
הבה נשוב אל אותם ימים: לפני מתן תורה, אנשים הצטוו 
הדרישה  הסתכמה  בכך  נוח.  בני  מצוות  בשבע  הכול  בסך 
של האלוקים מבני האדם. אלו מצוות אלמנטריות שאפילו 
לא-יהודי נוהג בהן. כמו לא לעבוד עבודה זרה, לא לקלל 
את ה' ולהקים בתי דין ומשפט. הגיע מתן תורה והם קיבלו 

מאלוקים עוד עשר מצוות בסך הכול. שוב היו אלו מצוות 
כלליות ולא מלחיצות מדי.

אבל אז הקימו את המשכן ומשה נכנס לאוהל מועד ויצא 
בכל בוקר עם מצוות חדשות. שעטנז ובשר בחלב וראשית 
עשר  וכך   – חמור  ופטר  הבן  ופדיון  חלה  והפרשת  הגז 
אלפיי  ולעוד  תרי"ג  להיות  הפכו  תורה  מתן  של  המצוות 
הזה  הסיפור  על  קפץ  קורח  התרי"ג.  בתוך  תתי-פרטים 
ובמקום לחשוף את הקנאה שלו, הוא האשים את משה כמי 

שבודה מצוות מליבו ושולט בהמון העם.
המפרשים מציגים את הקמפיין של קורח בדרך מרתקת: 
ראשית, הוא סירב לקנות את הסיפור הזה שאנשים מדברים 
לדבר  רצה  שכשהקב"ה  טען  הוא  האלוקים.  של  בשמו 
פנה  הוא  שלנו.  הטלפון  את  ידע  הוא   - תורה  במתן  אתנו 
אלינו ישירות. במדבר טז,ג: ויקהלו על משה ואהרן ויאמרו 
ה'  ובתוכם  קדשים  כולם  העדה  כל  כי  לכם!  רב  אליהם: 
דברים  שמעו  כולם  רש"י:  ה'?  קהל  על  תתנשאו  ומדוע 

בסיני מפי הגבורה, לא אתם לבדכם שמעתם.
מהמצוות  )ח"ו(  וגיחוך  לעג  במופע  פתח  הוא  שנית, 
בילקוט  המצוות.  של  מההיקף  סאטירה  עשה  הוא  עצמן. 
שמעוני טז מופיע התיאור: ובמושב לצים לא ישב - זה קרח 
והתחיל  הקהל  כל  כינס  ואהרן.  משה  על  מתלוצץ  שהיה 
לומר דברי ליצנות: אלמנה אחת הייתה בשכנותי ועמה שתי 
נערות יתומות. הייתה לה שדה אחת, באה לחרוש אמר לה 
משה: לא תחרוש בשור ובחמור יחדו. באה לזרוע - אמר לה 
שדך לא תזרע כלאים. באה לקצור ולעשות ערימה - אמר 
הניחו לקט שכחה ופאה. באה לעשות גורן ]להביא הביתה[ 

אמר לה תני תרומה ומעשר ראשון ומעשר שני... 
כדי  כבשות  שתי  ולקחה  השדה  את  מכרה  עשתה?  מה 
ללבוש גיזותיהן וליהנות מפירותיהן. כיון שילדו, בא אהרן 
ואמר: תני לי את הבכורות, שכך אמר לי הקב"ה כל הבכור 
אשר יולד וגו' ... הגיע זמן גזיזה, אמר לה: תני לי ראשית 
כוח לעמוד באיש הזה, הריני שוחטתן  בי  אין  הגז. אמרה 
והלחיים  הזרוע  לי  תני  לה  אמר   - כיון ששחטה  ואוכלתן. 
והקיבה ... נטלם והלך לו והניחה בוכה עם שתי בנותיה. כך 

עשו לעלובה זו!. כל כך הם עושים ותולים בקב"ה!.
ברמה  לו  לענות  טרח  לא  שה'  הוא,  המעניין  הדבר 
העניינית. ה' רק דחה את דבריו בתוקף ואושש את תקפות 
המצוות של משה. מיד אחרי פרשת קורח, מופיעה פרשת 
"מתנות כהונה" והיא רשימת עשרים וארבע המתנות שכל 
יהודי חייב להפריש לכוהן. בכך אישר ה' את תקפות ההיקף 
הגדול של המצוות ודחה את הספקות שהעלה קורח. אך כל 
אחד שואל: מהי התשובה העניינית? מהי התפיסה הכוללת, 

ההוליסטית, מאחורי המצוות?
מספרים על צדיק גדול, שהתעניין לדעת מי יהיה השכן 
שלו בגן העדן. הוא תיאר כי החברותא שלו שם לא יהיה 
ולכן  גבוהה  רוחנית  מדרגה  בעל  אלא  נמוכה,  נשמה  סתם 
הוא  הזה.  בעולם  כבר  בו  ולדבוק  האיש  את  להכיר  רצה 
יהיה "משה  ונאמר לו כי השכן שלו  עשה "שאלת חלום" 
מהעיירה הסמוכה". הוא התפלא, הוא הכיר את כל הצדיקים 
לקח  התעצל,  לא  הוא  משה.  בשם  צדיק  הכיר  ולא  באזור 
סוס ועגלה ונסע לאותה העיר. הוא שאל מיהו "הצדיק רבי 
ושאל  אחרת  בדרך  ניסה  הוא  הכיר.  לא  אחד  ואף  משה" 
מיהו "הלמדן רבי משה" וגם אף אחד לא הכיר. הוא הרחיב 
עוד את אפשרויות החיפוש ושאל מיהו "רבי משה", וגם אף 
אחד לא הכיר. אמנם אם הוא מחפש את "משה", יש כאן 
יהודי כזה. הוא הקיש על דלת בקתה בקצה העיר, את הדלת 
פתח אדם גדול ורחב-מידות בצורה שהוא לא ראה כמותה. 
זה לא היה מראה קלאסי של צדיק, אך הרצון לפגוש את 
השותף שלו בגן עדן, גבר על הכול. הוא אמר כי הוא עבר 
באזור ואין לו איפה להניח את הראש. הוא מבקש לשהות 

כאן כמה ימים. 

בכל אותם ימים הוא עקב אחרי הצדיק רבי משה וניסה 
להבין את סוד הגדלות שלו. הוא חיכה לראות את ה"תיקון 
הוא  בלילה.  היטב  ישן  הוא  כי  התברר  אך   – שלו  חצות" 
המתין לראות את התפילה שלו – אך היא הייתה סתמית. 
רק דבר אחד בלט אצלו: הוא אכל ברצינות גדולה. הוא היה 
על  גדולה  רצינות  ועם  אוכל הרבה  ליד השולחן,  מתיישב 

הפנים, משל הוא עושה כעת מעשה קדוש.
אחרי שלושה ימים, ביקש הצדיק להבין את סוד האכילה 
שלו. רבי משה הסביר: "אבא שלי היה אדם קטן וצנום. הוא 
כמעט לא אכל ותמיד היה מט ליפול. פעם חזר מבית הכנסת 
והגויים התנפלו עליו והיכו אותו ועד שהגיע הביתה, הוא 
נפל ומת. באותו יום החלטתי כי לא אתן לגויים להרוג אותי 
בקלות. אני יאכל ויאכל וכאשר הגויים יבואו, אוכל ללחום 
בהם עד טיפת הדם האחרונה. בכל ביס שאני מכניס לפה, 
אני מכוון: לשם קדושת עם ישראל, לשם קדושת הגאווה 

היהודית". 
– "כעת אני מבין, סיכם הצדיק הראשון, מדוע אתה ראוי 

לגן עדן: אתה אוכל בקדושה ובטהרה"...
האויב הגדול של הקדושה הם חיי החומר. החיים בעולם 
ספורים  רגעים  עסוקים  אנו  חומר.  של  רגעים  בעיקר  הם 
בתורה ובתפילה, ואילו תשעים וחמישה אחוז מהחיים הם 
התעסקות גשמית. אכילה, שתיה, עסקים וכו'. בדרך הטבע, 
והורגים כל  אלו רגעים שמעצימים את התחושה הבהמית 
יום  של  בנעילה  להתעורר  יהודי  יכול  רוחנית.  התעוררות 
ומי  היום  במוצאי  האבטיח  חתיכת  מגיעה  אז  אבל  כיפור, 

זוכר שהיה יום כיפור?
הגמרא מספרת )סנהדרין לט,א( על אפיקורס אחד שאמר 
"שני  בידי  נברא  שהעולם  סבור  הוא  כי  גמליאל  לרבן 
האדם  בגוף  העליון  החלק  את  ברא  הטוב  הא-ל  א-לים". 
לא  שכן  בגוף.  התחתון  החלק  את  ברא  הרע  הא-ל  ואילו 
יתכן שהאלוקים הנשגב, האלוקים של התנ"ך, ברא חלקים 

שפלים כאלו. 
בהתאם לכך התפיסה הגויית היא, שאדם נעלה הוא זה 
שמתרחק מחיי העולם. הכומר אינו מתחתן, הגורו במזרח 
חי בעוני ובצמצום, וכך הוא מתנתק מהמקורות הגשמיים 

שמגשמים ומפילים אותו. 
המטרה  מהפכה.  ומחוללת  היהודית  התפיסה  באה  כאן 
של התורה והמצוות היא להפוך כל רגע לקדוש. להתקדם 
בכל רגע מחדש. במקום להתרחק מחיי העולם, אנו הופכים 
כל פעולה לקדושה. במקום לפחד מכסף וזהב, אנו הופכים 

אותם למנוף שמשנה את העולם ועושה אותו יותר טוב. 
זאת בדיוק המטרה של ההלכה, כך הופך כל רגע בחיינו 
מחויה של העצמה בהמית למסע של התקרבות לקב"ה. אם 
על  תורה  דבר  ואומר  לכללי הכשרות  אוכל בהתאם  יהודי 
"מזבח"  להיות  מתים"  מ"זבחי  הופכת  האכילה  השולחן, 

לה'. 
שבאמת  משום  מהמצוות.  ניטרלי  רגע  ליהודי  אין  ולכן 
אין בחיים רגע ניטרלי. אין מעשה שהוא חסר משמעות ולא 
מקרין סביבו קדימה ואחורה. כל מעשה בחיינו – או שהוא 
מרים אותנו עד השמים או שהוא בהכרח מפיל אותנו עד 
הארץ. יכול יהודי לצאת לחופשה ולהפוך את הרגעים הללו 
כשרות  דיני  לשמור  אפשר  אך  יצרית,  התפרקות  לחגיגת 
גם שם. בכוח המעשה ההלכתי, אפשר  נמצא  וכך הקב"ה 
רוחנית  מעורר  לרגע  יום חמישי,  בוקר של  ארוחת  להפוך 

כמו תפילת נעילה של יום הכיפורים...



מה שחשוב לך
כל

 פרופ' אייל שיף
 מנהל

אגף נשים

פרופ' ירון רבינוביץ
מנהל מחלקת נשים 

 ויולדות ומ"מ
מנהל אגף נשים 

פרופ’ אייל סיון
 מנהל מחלקה לרפואת

 האם והעובר וסגן מנהל בכיר
אגף נשים

המרכז לנשים ויולדות שיבא, תל השומר
ממשיך בתנופת שיפור מתמדת לטובת היולדות

   חדש בשיבא!
ארוחות מפנקות, טעימות, מזינות וטריות יום יום - בכשרות בד"צ העדה החרדית!

בכל הקשור לבריאותך ולבריאות התינוק שלך, את רוצה את הטוב ביותר.
המרכז לנשים ויולדות שיבא, תל השומר, מזמין אותך ליהנות מהרמה הרפואית והמקצועית 

 מהגבוהות בארץ ובעולם וכל זאת מבלי להתפשר על רפואה על פי ההלכה.
במרכז תיהני מארוחות בכשרות בד"צ העדה החרדית ומהתאמתו לשומרות שבת כהלכתה.

בשיבא את יכולה להיות בטוחה שאת בידיים הכי טובות.

 בכירי 
הרופאים

 מנות טעימות 
בד"צ עדה חרדית

 רפואה 
מתקדמת

 מענה
הלכתי שוטף

תנאים מתאימים
לשבת כהלכתה

יחס אישי 
ומתחשב

מוקד מענה הלכתי: 03-530-7819 

לבירורים ולקביעת סיורים וקורסי הכנה ללידה:
03-530-5200
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פייק ניוז, מייד אין ישראל

הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

פרשת השבוע מגלה לנו כי תעשיית ה'פייק ניוז' עתיקה, וכבר קורח השתמש בה במדבר 
כשהמציא סיפורי בדים כדי להתסיס את עם ישראל  והדברים נמשכים גם בימינו, מתמונת 

החיילים בכותל ועד ההפסד של העיתונאי יגאל סרנה בבית המשפט

דונלד  הנשיא  שטבע  מינוח  אותו  ניוז,  הפייק  תעשיית 
טראמפ, הפכה לתעשייה בינלאומית. גם ישראל לא חפה מכך, 
אנחנו יודעים לפרנס בידיעות הבדויות שלנו מדינה שלימה.

ידי  שעל  האחדות  יום  לציון  אירוע  בכנסת  נערך  השבוע 
יולי  יו"ר הכנסת  נערך בחסות  השדולה לאחדות העם. הטקס 
קיש.  יואב  הכנסת  חבר  הכנסת  ועדת  ויו"ר  אדלשטיין  יואל 
לאחר דברי הברכה כנהוג נערך רב שיח ייחודי בין המשתתפים: 
נבחרי ציבור בשלטון מקומי, אנשי חינוך, אנשי תקשורת ובעלי 

ארגוני חברה אזרחית.
ניוז בישראל. לצדי  בנושא הפייק  היתר  בין  הרב שיח עסק 
הוה  בדידו  איך  שסיפר  קרקובסקי  יואב  התקשורת  איש  ישב 
עובדה, בטיסה שטס עם פמליית ראש הממשלה לחו"ל, ובעת 
ראש  עם  נעימה  בלתי  תקרית  על  הודעה  מקבל  הוא  הנחיתה 
הממשלה בטיסה. "אני הייתי שם ולא היה כלום", הוא מעיד. 

אבל הציבור בישראל קנה את זה.
כנגד  נתניהו  שהגיש  התביעה  נושא  הועלה  השולחן  על 
העיתונאי יגאל סרנה וקביעת בית המשפט כי עליו לשלם סכום 
של מאה אלף שקלים. כל אלו ועוד מלמדים על תעשייה של 
שקרים ובדותות שמסוגלים אנשי תקשורת לשווק להמונים.

צבעוני  איש  ביטן,  דוד  ח"כ  היה  בפאנל  האורחים  אחד 
מול  בחזית  ועומד  במיומנות  הקואליציה  את  שמנהל  וססגוני 
כלי התקשורת להגן על שמה הטוב של הקואליציה ושל ראש 
נתניהו  של  במחלוקת  השנויה  לאמירה  נדרש  הוא  הממשלה. 
ביום הבחירות "הערבים נוהרים לקלפיות". "זה לא היה פייק 
סוג  באמת  הייתה  שעה  באותה  כי  ומספר  ביטן  טוען  ניוז", 
של התעוררות בקרב הערבים הישראלים לצאת ולהצביע כדי 

להשפיע על מדיניות ישראל.



פרשת קורח מלמדת אותנו כי מה שהיה הוא שיהיה. קורח 
הגיע לבני ישראל ומכר להם לוקשים. הוא תיאר להם בצבעים 
עזים סיפורי בדים שלא היו. המגיד רבי יענקלה גלינסקי זצ"ל 

ידע לספר  כי קורח היה "בעל מספר טוב",  ואומר  דורש  היה 
סיפורים. הוא דיבר עמם על ראשית הגז ותרומות, דברים שכלל 
לא היו תקפים במדבר, אבל היהודים קנו את זה והביעו תרעומת 
על המחיר היקר אותו ייאלצו לשלם בעתיד לכוהנים וללווים.

וטלית שכולה תכלת,  הוא דיבר איתם על בית מלא ספרים 
בלע  העם  אבל  בשגרה,  שאינם  ועניינים  וירטואליים  דברים 
בצמא את דבריו, כי בסופו של יום כשאתה מוכר נכון אנשים 

קונים את הסחורה. צריך לדעת לשווק ולמכור.
פרשת  שלח,  לפרשת  ישיר  המשך  הוא  קורח  פרשת 
המרגלים. הם הוכיחו כי בראייה עקומה ולא ישרה ניתן לעוות 
לעומתם שכלל את  קורח  כזבים,  סיפורי  ולספר  את המציאות 

הדברים וסיפר על מציאויות בלתי קיימות בכלל.
קיים  היה  שלא  חידוש  מיוחד,  היה  קורח  של  עונשו  ולכן 
לפני כן: "ותפתח הארץ את פיה ותאכל את עדת קורח". מיתה 
רגילה לא הייתה מבטאת את חומרת העוון. הוא חידש והמציא 
נגזרה עליו מיתה חדשה  כנגד מידה  מציאויות חדשות, מידה 

ומציאות בלתי קיימת עד היום.



המוסר עבורנו הוא ברור: מלבד הראייה הישירה והזווית בה 
יש גם את כוח  נכון,  ולהביט על העולם  יש לקחת את החיים 
הלשון אותו יש לשמור ולהשתמש בו כראוי. מוות וחיים ביד 
שם  ולהוציא  להכפיש,  להמציא,  לשון שמסוגל  אותו  הלשון, 
רע, אותו לשון יכול גם לשמש סם חיים ולהביא מרפא לעולם.
את כוח הדמיון בו ניחנו ננצל לתעשיית ניוז אמיתי, בין איש 
לרעהו ובין אדם לזולתו. יש להוציא את הפייק ניוז מהלקסיקון 
ולבער אותו מהעולם. אין בו כלום מלבד אחיזת עיניים, לשון 
הרע ומכשול. אולי הוא יפה, הוא נשמע טוב, אבל התכלית שלו 
גרועה. בסוף בסוף זה מתגלה. היום נחשפים דברים ומציאויות 

בלתי אמיתיות שהשתרשו בלבנו משך דורות.
כיבוש  של  תמונה  מאיר  רהב  סיון  הגברת  פרסמה  השבוע 
הכותל בתשכ"ז. לצד התמונה הידועה של דיוויד רובינגר בה 
עומדים שלושה חיילים בהתרגשות יתר ומביטים אל השמיים 
בערגה, פורסמו התמונות שקדמו לתמונה הזו. צילומים בהם 
צוחקים  נראים  הם  פנים.  להעמיד  מתאמנים  החבר'ה  נראים 

מהסיטואציה, פעם ופעמיים, עד לקבלת התמונה הרצויה.
ועוד  לעם  היותנו  מאז  אותנו  מלווה  ניוז  הפייק  כי  ללמדך, 
ימשיך ללוות אותנו עד עולם. אנחנו צריכים רק לפקוח עיניים 

ולגלות מה אמת ומה פייק.

איש צבעוני וססגוני שמנהל את הקואליציה במיומנות ועומד בחזית מול כלי התקשורת 
להגן על שמה הטוב של הקואליציה ושל ראש הממשלה. הוא נדרש לאמירה השנויה 
במחלוקת של נתניהו ביום הבחירות "הערבים נוהרים לקלפיות". "זה לא היה פייק 

ניוז", טוען ביטן ומספר כי באותה שעה הייתה באמת סוג של התעוררות בקרב הערבים 
הישראלים לצאת ולהצביע כדי להשפיע על מדיניות ישראל.

"
"

צילום: ויקיפדיה



בין המזמינים חופשה במונטנגרו עד סוף יוני, 
תערך הגרלה על שבוע אירוח בהילטון הואה הין עם שינפלד. )ללא טיסות(

שינפלד! זה כל ההבדל.

 03-618-9999
w w w . s h a i n f e l d . c o m

הקדימו להירשם! 

שה
 מה שעושה את החופ

זה

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

יש תאילנד ויש תאילנד עם שינפלד!
www.shainfeld.com/clip65 צפו בסרטון ותבינו את ההבדל

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

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

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

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

ישראל פרנס
12.7 פרשת פינחס

ישראל נחמן  תורג'מן
21.8 פרשת שופטים

ישי לפידות 
17.7 פרשת מטות-מסעי

יששכר הלמן 
3.7 פרשת בלק

צמד רעים 
28.8 פרשת כי תצא

אלי יפה 
14.8 פרשת ראה

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

 7.8 פרשת עקב 

היעד החם של החורף! 
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הקרובים לה' 
צריכים לפחד יותר

"רב לכם בני לוי" )טז, ז(
אתם העדה אשר לקרח, דבר גדול אתם 
מטילים עליכם, כי יותר יקצוף ה' עליכם, 
בהיותכם כבר נבחרים לעבודתו )ספורנו(

מקל  אחד  כל  שבעולם  בנוהג  כלומר, 
ואוהביו,  מקורביו  כלפי  פחות  ומקפיד 
כלפי  מחויבות  פחות  מרגישים  הם  ואף 
הם  אם  שכן  וכל  אליו,  קרובים  שהם  מי 

עוסקים במלאכתו בנאמנות.
"רב  ואדרבא,  הקב"ה,  בעבודת  כן  לא 
אחריות  מוטלת  עליכם  לוי",  בני  לכם 
לוי  בני  אתם  באשר  יותר,  ומרובה  כבדה 
ועומדים תמיד לשרת בקודש, שאפילו מה 
שלא יקפיד כל כך כלפי ההמון, כלפיכם 
החובה  מוטלת  בקודש  לשרת  שנבחרתם 
מעשיכם  כל  שיהיו  לדקדק  כפליים  כפל 

על דרך קידוש שם שמים.
גדול  יסוד  דבריו אלו של הספורנו הם 

הנוגע להרבה פינות ביהדות.
לנהוג  שצריך  יודעים  כולנו  לדוגמא, 
מדרש,  ובתי  הכנסת  בבתי  ומורא  כבוד 
והנה אנו רואים שאלו האנשים הרחוקים 
באים  ואינם  כמעט  ושבעוה"ר  מתורה 
במקרה  הם  נכנסים  אם  הכנסת,  לבית 
כבוד  כמה  מאורע,  שהוא  איזה  לכבוד 
הקודש,  מקום  כלפי  הם  נוהגים  ומורא 
ואילו הבאים לבית ה' יום יום, מתרגלים 
למקום ולבם כבר גס עליהם, וכמעט אינם 

מרגישים מורא מקדש.
נשערה  "וסביביו  נאמר,  זה  על  אבל 
אלו  שדווקא  ג(,  נ,  )תהילים  מאוד" 
לרעוד  צריכים  לקב"ה  קרוב  העומדים 

מפחד.
נור  די  "נהר  י(,  ז,  )דניאל  כתיב  ואכן 
נגד ונפק מן קדמוהי" ]נהר של אש נמשך 
יג,  )חגיגה  חז"ל  ואמרו  מלפניו[,  ויוצא 
חיות",  מזיעתן של  נפיק?  "מהיכן  ע"ב(, 
והרמים,  הגדולים  המלאכים  כלומר, 
ה',  גדולת  מפני  תמיד  ורועשים  חרדים 
תמיד  עליהם  אשר  האימה  מפני  וזה, 
שעה  ובכל  מקום  שבכל  ית',  מרוממותו 
שיהיה,  מקום  איזה  על  השכינה  שנגלית 
ישנו שם רעד, רעש ורוגז, וכל שכן אותם 
פעמים  כמה  יום  יום  הנכנסים  אדם  בני 
תמיד,  לפניו  העומדים  ה',  לבית  ביום 

שראוי להם שירגזו וירעשו.
עניין  פרשתנו,  של  המרכזי  בנושא  וכן 
בעולם  ומפורסם  ידוע  וכבר  המחלוקת,  
ולכל אחד ואחד מישראל גנותה וסכנותיה 

להרוס  שבכוחה  המחלוקת,  של  הרבים 
י/ ה'  שלימות,  וערים  וקהילות  משפחות 

שמרנו ויצילנו, אמנם, הסכנה גדולה יותר 
או  תורה  בן  שהוא  מרגיש  האדם  כאשר 
אם  וכ"ש  תורה,  בשיעור  משתתף  עכ"פ 
הוא באי בית כנסת או איש ציבור וכדומה, 
יאה  ולי  נאה  לי  הרי  היא,  הרגשתו  שאז 
כ  על  העולם  את  ולהרעיש  דעה  להביע 

נושא שיהיה...
הקרובים  דווקא  אדרבא,  באמת  אכן, 
שלמה  דברי  את  לזכור  צריכים  ית'  אליו 
המלך )קהלת ה, א(, "כי האלוקים בשמים 
דבריך  יהיו  כן  על  הארץ,  על  ואתה 
וחשובי  החכמים  ותלמידי  מועטים", 
ישראל הם הצריכים להוות דוגמא לשאר 
דברי  אינם  אשר  בדיבורים  ולמעט  העם 
תורה, מפחד כבוד ה' אשר עליהם תמיד, 
וכדכתיב, "לך דומיה תהילה" )תהלים סה, 
זו המספרת  ב( שהשתיקה והדומיה, היא 

כבוד שמים יותר מכל.
המחלוקת  לגבי  אף  הדברים  יפים 
ההורסת כל חלקה טובה כאמור שנדרשת 
יותר מהנחשבים לקרוביו  אחריות גדולה 
של הקב"ה, וכבר נאמר "ולא יהיה כקרח 
כמו  כזה  מקרה  כלומר,  ה(  )יז,  וכעדתו" 
אחת  פעם  רק  היה  ועדתו,  קרח  מחלוקת 
מחלוקת  תהיה  לא  ושוב  בהיסטוריה, 
כאשר  ועדתו,  קורח  של  המחלוקת  כמו 
מאת  בכל  צדק  רבנו  משה  זו,  במחלוקת 
האחוזים,  ואילו קרח ועדתו צדקו באפס 
היה  לא  אמת  של  שבריר  אחוז...אפילו 
מחלוקת  של  כזה  וסוג  כידוע,  בדריהם 
כאמור,  בהיסטוריה  אחת  פעם  רק  היה 
ובכל מחלוקת שתהיה לאחר מכן, לעולם 
לא יהיה צד אחד הצודק במאת האחוזים! 
אין בשום צד של מחלוקת אמת מוחלטת, 

אלא נטיית הדעת.
עובדי ה' מחפשי האמת, שגדלו וחונכו 
השי"ת,  בעבודת  שונות  אסכולות  על 
הגישה  שנויי  שלמרות  לב  לשים  עליהם 
בכל  הלא  בדעות,  חילוקי  למרות  ביניהם 
ועליהם  היסודיים הם מסכימים,  הדברים 
ולכן, כשישנן  ביניהם שום מחלוקת,  אין 
ספיקות, על כל אחד להכריע כפי שקיבל 
איזה  שישנו  אומר  זה  אין  אך  מרבותיו, 

חיסרון בחברו שקיבל מרבותיו אחרת.
ריבוי הדעות והשיטות בתורה הקדושה 
עם  שיחד  התורה,  של  וההדר  היופי  הוא 
יש את הגוון שלו,  כל האמור, לכל אחד 

את השיטה שלו, ואת ההבנה שלו. 

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

הקב"ה מדקדק עם קרוביו כחוט השערה, ואת 
הלקח מהפרשה עלינו ללמוד בעיקר לנושא 

המחלוקת – ובפרט כשמדובר בתלמידי 
חכמים שמתערבים בה



יריד עודפים ענק
מחסני חשמל

בחנות העודפים ראשון לציון 
כביש איילון מחלף משה דיין - רח� השר חיים משה שפירא 2

רביעי עד שניהפתיחה היום
21-26.6
(סגור במוצ�ש)

מייבש כביסה 7 ק�ג
אלקטרולוקס

₪699במקום 1,190 ₪
מכונת כביסה 6 ק�ג

אלקטרולוקס
₪999במקום 1,490 ₪
מכונת כביסה 6 ק�ג6מכונת כביסה 6מכונת כביסה 6

אלקטרולוקס
₪1,290במקום 2,290 ₪

מכונת כביסה 6 ק�ג
סמסונג

₪1,190במקום 1,990 ₪
מכונת כביסה

₪599 במקום 1,199 ₪

מגלח בדים 
פיליפס

₪29 במקום 149 ₪

מייבש שיער 
פיליפס

₪49 במקום 52 ₪

₪99
שואב אבק 

פיליפס

במקום 799 ₪

קומקום חשמלי 
סאוטר

₪49 במקום 119 ₪

בלנדר מוט 
פיליפס

₪69 במקום 199 ₪

מצנם 
פיליפס

₪99 במקום 199 ₪

בלנדר 
פיליפס

₪99 במקום 249 ₪

₪199
מגהץ קיטור 

פיליפס
₪199במקום 499 ₪

שואב אבק רובוטי 
פיליפס

במקום699 ₪

₪99 במקום 699 ₪

מסחטת מיץ
פירות וירקות 

פיליפס

₪149
אופה לחם 

סאוטר
₪149במקום 699 ₪ במקום 499 ₪

מטחנת בשר 
סאוטר

₪199 במקום 690 ₪

מיקסר עוצמתי 
סאוטר

₪99 במקום 799 ₪

מעבד מזון 
סאוטר

₪99 במקום 570 ₪

אלקטרה מיני 
בר ספירל

אלקטרה מיני 

₪490 במקום 1,290 ₪

סיר טיגון 
ללא שמן 

פיליפס

₪99 במקום 199 ₪

מיקרוגל סאוטר
20 ליטר

במקום 149 ₪

מאוורר ריצפתי
אלקטרה

₪39

כיריים גז 
אלקטרולוקס

₪299 במקום 599 ₪

מדיח כלים צר חצי אינטגרלי 
אלקטרולוקס

₪1,490במקום 2,490 ₪
מדיח כלים רחב 

AEG - אינטגרלי מלא
₪1,490במקום 2,490 ₪

במקום 899 ₪
גריל גז

₪199

מקרר הפוך מקפיא תחתון 
סמסונג

₪2,990במקום 4,990 ₪
מקרר טריפל מקפיא תחתון 

סמסונג
₪4,990במקום 7,990 ₪

מקרר 4 דלתות
מקפיא תחתון סמסונג

₪8,888במקום 11,990 ₪

תנור בנוי 
סמסונג

₪1,390במקום 1,990 ₪

עודפי מזגנים

מקרר 3 דלתות נירוסטה

₪4,790 במקום 13,999 ₪
נפח 724 ליטר

מקרר 4 דלתות נירוסטה
היטאצי

₪3,990במקום 5,990 ₪

תנור בנוי 
סאוטר

₪999במקום 1,390 ₪
כיריים גז 

סאוטר
₪499 במקום 899 ₪

כיריים אינדוקציה 
ווירלפול

₪1,190במקום 2,490 ₪

תנור בנוי
AEG

₪1,499במקום 2,490 ₪

מדיח כלים על השיש 
אלקטרה

₪599 במקום 1,150 ₪

מקרר מקפיא עליון
אלקטרה

₪1,790במקום 2,990 ₪ NO FROST

₪399 במקום 699 ₪

קולט אדים 
אלקטרה

תנור בנוי 
סאוטר

₪1,440 עיצוב כפרי

במקום 1,799 ₪

הינם  המוצרים   | מביניהם  המוקדם  המלאי,  גמר  עד  או   26.6.17 בתוקף  בלבד.  ראשל�צ  העודפים  לחנות  מתייחסים  והמחירים  המוצרים 
מעודפים וסוג ב� | מינימום 2000 פריטים במכירה, 2 בהנחה מקסימלית לפחות מוצר אחד במלאי מכל פריט מפורסם | המוצרים ומחיריהם 
מוצגים בסניף | המחיר הקודם של המוצרים שבמבצע היה בתוקף לפחות יומיים | המחירים אינם כוללים הובלה  | אין כפל הנחות ומבצעים

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

קונים חדש 
ממחזרים ישן בקרו www.payngo.co.ilאתר עם כתובת

אותנו

רח�  לציון,  ראשון  העודפים  חנות  כתובת: 
השר חיים משה שפירא 2, מתחם אלקטרה

ה�, א� 10:00-20:00,  ד�,  שעות פעילות: 
סגור מוצ�ש   ,9:00-15:00 ו�   יום 

חיסול עודפים ותצוגות
מדיחים ‰ תנורים ‰ כיריים  מקררים ‰ מכונות כביסה

מכונת 
תספורת 

פיליפס
₪49 במקום 199 ₪

מסיר שיער 
פיליפס

₪69 במקום 149 ₪

מכונת גילוח 
פיליפס

₪99 במקום 249 ₪

₪149
במקום 999 ₪

חיסול שואבי אבק ביסל
שואבים שוטפים, שואבים עומדים, 

שואבי מטאטא, שואבים נטענים

מטהר אוויר 
אלקטרה

₪99 במקום 499 ₪

המזגן של ישראל
רדיאטור 
9 צלעות 
אלקטרה

₪49 במקום 199 ₪

המזגן של ישראל

₪699 במקום 989 ₪

סקייטבורד חשמלי 
נטען 6.5 אינץ
סוללת ליתיום

תנור בנוי 
אלקטרולוקס
₪999במקום 1,390 ₪
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חקירות פייק
זה מתחיל בקול תרועה גדולה וצהלה רבתי. 
הדלפות טרום לכתבי החצר, מלחכי הפנכה 
מעצרים  רעשניות,  כותרות  ומקורבים. 
נרגשות,  מסיבות-עיתונאים  מתוקשרים, 
והבטחות  מעורפלים  רמזים  סתומים,  מבטים 
לחקירה מהירה ויעילה. לאחרונה, במקרים רבים מדי, זה 

נגמר ב״קול ענות חלושה״
רוה״מ לשעבר אהוד  החקירות התורניות של השבוע. 
השליטה  ובעל  סוד-בטחוני  בהדלפת  שנחשד  אולמרט 
ובחירי  בנו  אלוביץ,  שאול  ״בזק״,  הציבורית  בחברת 
חמורות  כלכליות  עברות  בשלל  שנחשדים  חברותיו, 

ביותר.
היסטוריה  כבר  זה  ורעייתו,  דרעי  אריה  הרב  חקירות 
בכירי  של  ההיסטרית  הענק  חקירת  על  נשכחת.  כמעט 
״ישראל ביתנו״, בדיוק!  ערב הבחירות לכנסת האחרונה  
הנזק  לחלוטין.  נוקו  הנחקרים  רוב  אבק.  ״עלה״  כבר 

נעשה.  
חקירות ״רוה״מ בנימין נתניהו ורעייתו״. זה ״חקירות 
לעולם״. השוט מונף, אך לא יורד. מצב אבסורדי מתמשך. 
כיצד אמור זה שמחזיק את השלטר לביטחוננו לתפקד? 
קושיה. מקור בלתי נגמר לשונאים ואויבים, להתגולל על 

רוה״מ ומשפחתו בלי הרף, ללא סוף נראה לעין. 
על  להמליץ  ואמורה  חוקרת  המשטרה  הדברים.  סדר 
המשך דרכי הפעולה או אי פעולה. הפרקליטות, לעולם 

תבקש חומרים נוספים, ו....״חוקרים חלילה״.
לא  גם, מעמידים למשפט.  כתבי-אישום.  מגישים  גם, 
הנזק  לדין.  העמדה  לפני  לשימוע  זוכים  בכירים  תמיד. 

העצום לנחקרים נעשה, ואינו בר תיקון ו/או בר חלוף. 
״שבר-גדול  לכאורה.  הגדול,  המפץ  אירע  השבוע 
ונחשלת  הכושלת  בהתנהלות  כלום״  ישנה  לא  שבפועל 

של גורמי החקירה והפרקליטות. 
בשל  מח"ש  על  נוקבת  ביקורת  מתח  המשפט  בית 
פישר שמתנהל שנתיים.  רונאל  עו״ד  בתיקו של  העיכוב 
כבודם: "יש מקום לשקול את ביטול כתב האישום נגדו!" 
לא יאמן. בקורת קטלנית, ללא תקדים, אח ורע. הארץ לא 

רעדה, הכול ממשיך להתנהל בנחת, במשובה. 
פרשת עו״ד רונאל פישר ופרקליטת מחוז ת״א לשעבר, 
שחיתות  אדיר.  רעש  בקול  התפוצצה  דויד  רות  עו״ד 
בצמרת עולם החוק והמשטרה! שלמונים וקבלת מתנות 

בצמרת הפרקליטות! ״קונים״ פרקליטים ותובעים.  
קונספירציה שנלחשה בסודי סודות, בפגישות אישיות 
ולא  נבחרת  ומעוניינות, בצורה  חשאיות, לאזנים כרויות 
בכותרות  ונמרחה  והפרט,  הכלל  לנחלת  הפכה  מוכחת. 

ענק באמצעי התקשורת.   

שופטים.  ואולי  משפטים  תובעים,  ״לקנות״  ניתן 
למנוע  מראש,  תיקים  ״לסגור״  ניתן  במדינת-ישראל 
חקירות, לטייח עובדות, לבטל כתבי אישום. מדינת עולם 
אחד,  בתנאי  בירוק.  ורצוי  מלא  בתשלום  כמובן  שלישי. 

שהגעת לכתובת המתאימה, ואלו הכתובות.  
המשרד  את  סוגרים  הנחקרים  נמרחת.  החקירה 
סובלת,  המשפחה  ברגע,  משתנים  החיים  והפרקטיקה, 
תביעה-אישום  בכתב  נגמר  כשזה  עצומות.  עלויות-ענק 
מסודר, יש לכך הצדקה, גם באם בית המשפט מקל, מזכה 
בדין.  להקל  בכדי  אישיות  בנסיבות  משתמש  או  מספק, 
כשבמידי הרבה פעמים, החקירה ״נסגרת״ ללא ממצאים 

חד משמעיים, זה מעלה תמיהה ועוד הרבה יותר. 
חקירות, מעצרים, כותרות, זה כורח החיים וחלק בלתי 
נפרד משמירה על שלטון החוק. ״הווי מתפלל בשלומה 
מורא  בלעו״.  רעהו  את  איש  מוראה  אלמלא  מלכות  של 

השלטון מייצר את הסדר והמשטר. 
משתמש  כשהוא  לשיטה,  המורא  את  הופך  כששלטון 
בבחינה  במורא,  לא  לרשותו,  שהועמדו  באמצעים 
מדוקדקת, בחשש ואימה מתקלה, זו השחתה של המערכת 

והמתכון לסיאוב. 
הבעיה, שהיד קלה על ההדק. הרס חיים של אדם, גם 
באם הוא חשוד, הפך להיות דבר קל ומוזל. בתי המשפט 
גבוהים  באחוזים  מעצר  לחלופות  חשודים,  משחררים 
במיוחד. דבר שהיה צריך להדליק נורות אדומות. המערכת 

צריכה הייתה לבדוק את עצמה. 
אינם  הם  מעמד-על.  לעצמה  יצרה  הפרקליטות 
פוליטיקאים  חיסלו  כולם חוששים ממנה. הם  מבוקרים, 
מראש, שרים וראשי ממשלה לא חסינים וטוב שכך. מזל 
ועד  מנשיא  לכולם.  משותף  מלכות,  של  שמוראה  גדול 

אחרון ההדיוטות. 
אוטומטית  חסינות  אין  לפרקליטות-מלכות,  גם  אך 
ובלעדיות על האמת, צדק ויושרה. גם הם חייבים להסיק 
מסקנות, לבדוק מהלכים וכללים, לקבל ולשמוע ביקורת 
ובעיקר לבצע ביקורות עצמיות מגורם חיצוני. בפועל זה 
לא נעשה. כשניסו וניסו, המערכת התקוממה. חבל שכך.   
פ״ת,  המחוזי  המשפט  בית  ונשיאת  השופטת  כבוד 
הילה גרסטל, כיהנה כנציבת הביקורת על מערך התביעה 
היא   .2014-2016 בשנים  בערכאות,  המדינה  ומייצגי 
גם  אמרה״!  ״לא  יותר  ועוד  אמרה!  היא  בזעם.  פרשה 
המעט שאמרה: זה הרבה יותר מדי. כבודה נפרדה בראיון 

מטלטל בלתי נשכח. 
אני מאשימה כשמוניתי לתפקיד, ״נציבת הביקורת על 
טובים  אנשים  יושבים  האמנתי שבפרקליטות  התביעה״, 
וישרים, שכוונותיהם טהורות. אחרי שנתיים ורבע סוערות 
בתפקיד, אני עוזבת כאזרחית מודאגת, מיואשת מהמדינה 

וחרדה מכך שחפים מפשע יושבים בכלא.
יודעת שהציבור  מה היא ראתה שאנחנו לא! מה היא 
ולא  חולפות  עוברות  שכאלו  אמירות  איך  לו.  מודע  לא 

מנתצות את מגדל השן? ו-או גורמות לבדיקה מקיפה? 
הבדיקה  את  לעשות  יכלו  ואחרים  אולמרט  אהוד 
הקיימת,  ובסיטואציה  הנוכחי  במעמדם  השינוי.  ואולי 
וזו  יכולים  שהיום  שאלו  וחובה,  רצוי  ראוי,  מאוחר.  זה 
המערכת  חושים.  יחלצו  ולעצמם,  לבוחריהם  חובתם 

יכולה ״לטרוף״ ולטרף כל אחד. גם אותם.  

עו"ד יצחק שינפלד

השבוע אירע המפץ הגדול, לכאורה. ״שבר-גדול שבפועל לא ישנה 
"כלום״ בהתנהלות הכושלת ונחשלת של גורמי החקירה והפרקליטות

צילום: ויקיפדיה



20 שנות 

ניסיון

גלובלסק
מיטב החוקרים והעוקבים בארץ אנשי יוצאי מערכת הביטחון 

שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בעולם

ניהול מעקבים וחקירות רחבות היקף בארץ ובחו"ל

חוקרים מורשים מטעם משרד המשפטים וחברים בלשכת החוקרים הפרטיים בישראל

שירותי מעקבים וחקירות

מכשירי   | אלקטרוני  ציוד 
זעירים  סמויים  הקלטה 
בעולם ביותר  המתקדמים 

שירות אישי בתאום לו"ז הלקוחמחירים קבועים מראשמקצועיות ואמינות סודיות מובטחת

רח' השר משה 41, רמת גן | לקביעת פגישה: 054-344-25-25

כל סוגי מצלמות נסתרות ומערכות 
למוסדות  לעסקים,  אבטחה 
סגור במעגל  פרטיים,  ולבתים 
הכי מתקדם בעולם+שליטה מרחוק

ובילוש  חשאיות  חקירות 
יעוץ   | ופרטיים  לעסקים 
מידע  ואבטחת  ביטחוני 

עובדים בשיתוף פעולה עם עיריות, משרדי עו"ד, חברות אשראי, בנקים גופים מסחריים ופרטיים ועוד
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אל תסמכו על המדינה

"אז איפה המדינה בסיפור הזה?" שאלה שאני 
בעיה  איזו  למראה  בה,  נתקל  מניח שכל אחד 
מה  או  הרווחה,  התחבורה,  החינוך,  בתחום 
כך  על  רווחת  הנחה  היא  זו  שאלה  יהיה.  שלא 
שונים  לקשיים  פתרונות  לספק  שצריכה  היא  שהמדינה 
לא  היא  לומר: המדינה  כך חשוב  ועל  נתקלים,  אנו  בהם 

הפתרון, המדינה היא הבעיה. 
יודעת  איננה  המדינה  נקודה.  המדינה.  על  תסמכו  אל 
פיגוע  יוצרת  פשוט  היא  זאת  עושה  כן  וכשהיא  לחנך, 
וכשהיא  לרווחה,  לדאוג  יודעת  איננה  המדינה  חינוכי. 
עושה זאת לרוב היא דווקא מוציאה כספים רבים על אלה 
שאינם באמת צריכים להם, ורק מרחיבה את מעגלי העוני. 
מנסה  שהמדינה  פעם  כל  החרדי,  במגזר  גם  הדבר  ונכון 
לפתור בעיה כלשהי, היא רק מייצרת בעיות גדולות עוד 

יותר. 
דוגמה מעניינת ומשקפת זה סיפור משבר הדיור בארץ. 
רבות, מחירי  שנים  כבר במשך  ישנו משבר מתמשך  אכן 
בדיוק  הייתה  הגדולה  החברתית  המחאה  יקרים.  הדיור 
כמובן  היו  המחאה,  אנשי  שביקשו  הפתרונות  זה.  על 
לצעירים".  ותדאג  הדיור,  מצוקת  את  תפתור  "שהמדינה 
המדינה  כי  הסתבך.  רק  והעסק  התערבה,  מאז  המדינה 
יוצרת רק פלסטרים.  לא מטפלת מפתרונות העומק, אלא 

ולפלסטרים יש מחיר. 
מחסור  שיש  מכך  נובעים  בדיור  הגבוהים  המחירים 
דירה,  לרכוש  מעוניינים  אשר  אנשים  הרבה  יש  בדירות, 
המדינה.  בגלל  נמוך?  ההיצע  מדוע  נמוך.  ההיצע  אבל 
והיא  המדינה,  בבעלות  הם  בארץ  מהקרקעות   93%
הליך  משך  איטיים.  מאד  בהליכים  לבניה  אותן  מפשירה 
תכנון ובניה בארץ הוא 13 שנים )!( כדי לפתור את הבעיה, 
את  לשחרר  ההיצע.  את  משמעותית  להגדיל  פשוט  צריך 
לא  זה  אבל  בניה.  יותר  ולאפשר  הממשלתית,  המדיניות 
קורה. הפתרונות הממשלתיים הם תמיד פלסטרים יקרים. 

בקדנציה הקודמת היה זה שר האוצר יאיר לפיד שניסה 
צבא,  ליוצאי  דירות  על  אפס  מע"מ  של  פתרון  לשלוף 
להגברת  המס,  מערכת  של  לעיוות  גורם  שהיה  קונספט 
רק  הבעיה  להותרת  ופשוט  ההיצע,  הגדלת  בלי  הביקוש 
העברתה מצד לצד. יוצא צבא היה מקבל הנחה, ואנשים 
אחרים היו משלמים מחיר גבוה יותר בגלל עליית הביקוש. 
שונה  לא  כחלון  האוצר  שר  של  הפתרון  הזו,  בקדנציה 

בהרבה. 
נכון  צעד  שזה  לבניה,  קרקעות  משחרר  אמנם  כחלון 
של  מעוות  באופן  זאת  עושה  הוא  אבל  הנכון,  בכיוון 
מדוקטרינת  לא השתחרר  כחלון  למשתכן.  מחיר  הגרלות 
שיהיו  לכך  גורמות  הגרלות  פופוליזם.  עשיית  של  לפיד 
מאות  הנחה של  ויקבלו  בהגרלה  שיזכו  אקראיים  אנשים 
אלפי שקלים מהמדינה, ואנשים אקראיים אחרים הם אלה 

שישלמו את מחיר ההגרלה. 

טיפשים,  שאינם  לומר  יש  וכחלון  לפיד  של  לזכותם 
הם פשוט נכנעים לעיוותים המובנים של מנגנון המדינה. 
פוליטיקאי צריך להיבחר, ובשביל זה הוא צריך שאנשים 
יבינו מה הוא עושה ואיך הוא "עובד עבורם". לכן, פתרונות 
עומק שאינם תקשורתיים, לא יזכו את הפוליטיקאי בקרדיט 
ציבורי, כי הציבור לא יבין מה הפוליטיקאי עשה. לעומת 
לאפשר  יכולים  אשר  וגרועים  שטחיים  פתרונות  זאת, 
צילומים יפים בזמן קצר, יזכו את הפוליטיקאים בתרועות 
הציבור. והמחיר, או המחיר, הציבור הרבה פעמים פשוט 
לא יבין אותו. לכן, לבקש מהמדינה פתרונות, יוצר לרוב 

בעיות גדולות עוד יותר מאשר מה שהיא באה לפתור. 
המדינה  של  אחריותה  "זו  החינוך,  בתחום  גם  כך 
לדאוג לכולם חינוך שווה" אומרים אנשי המחאה, ורבים 
מסכימים אתם. אבל, המדינה אכן דואגת לחינוך, והחינוך 
הזה הוא גרוע מאד. אופן פעולת החינוך הציבורי מתגמל 
מורים לפי וותק בלבד, ולא לפי כשרון והצלחות. כתוצאה 
מזה, המדינה משקיעה כסף רב כדי לעזור, ובסופו של דבר 
היא פוגעת בחלשים ביותר באמצעות חינוך בינוני ומטה. 

גם במגזר החרדי יש כאלה שתולים את יהבם במדינה, 
זרם חינוך ממלכתי חרדי, מתוך  יש חרדים אשר דורשים 
מחשבה שכך יפתרו כל מיני בעיות של אפליה או בעיות 

שמעורבות  זה  מבחינים,  לא  שהם  מה  שקיימות.  אחרות 
המדינה בחינוך תיצור בעיות רבות נוספות, שיהיו כבדות 
משקל יותר מהבעיות שבאו לפתור. כי המערכת הפוליטית 

אוהבת פופוליזם, ולא פתרונות אמתיים. 
צריך  לחלשים  לדאוג  שרוצה  מי  הרווחה,  בנושא  גם 
לשאוף שלא המדינה היא שתדאג להם. כי המדינה – ולא 
אוהבת   – המערכת  בראש  יעמוד  פוליטיקאי  איזה  משנה 
להצטלם עם כל מיני פתרונות פלסטר, ולא באמת לפתור 

דברים באמת. 
גם בנושא דת ומדינה, כחרדים עלינו לשאוף כל הזמן 
מהפופוליזם  למנוע  כדי  מהדת,  המדינה  של  לריחוק 
צורך  לנו  אין  וערכיים.  עקרוניים  דברים  על  להשפיע 
שפוליטיקאים יבואו להצטלם על חשבון הדברים היקרים 

לנו ביותר. 
להתנתק  בדברי  הכוונה  אין  הבנה,  אי  למנוע  וכדי 
בחיינו  שלה  שהמעורבות  לדרוש  פשוט  אלא  מהמדינה, 
כך  פחות,  תתערב  שהמדינה  ככל  במיוחד.  נמוכה  תהיה 
יותר,  אפשרות הבחירה של כל אחד מאתנו תהיה גדולה 
ונוכל לקדם פתרונות איכותיים באמת. כי מי שבאמת רוצה 

פתרונות, לא צריך להצטלם אתם.   

דוד רוזנטל

כולנו מצפים שהמדינה תפתור כל בעיה, אבל זה פשוט לא יקרה, וכשהיא כבר מנסה – 
לעיתים הבעיה רק מחמירה, ומשבר הדיור יוכיח

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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עם המכינות של 
מכללת מבחר

תתכוננו
להגיע 
גבוה!

מגוון מחזורים חדשים
של מכינות נפתחים בקרוב

לזכאים: המכינה חינם!

מסגרת 
לימודים 
חרדית 

לאורך כל 
הדרך!

03-5785030

מכינות גברים

מכינה לכל לימודי תואר ראשוןמכינות נשים

לגברים / נשים
בגילאי 30+

עבודה סוציאלית
סיעוד

שירותי אנוש ורב תחומי 

למעוניינים/ות בתואר ראשון: מכינה לתואר ראשון בהנדסת
מיפוי וגיאו אינפורמציה
מכינה לתואר ראשון ב:

סיעוד / עו"ס / מדעי המחשב / 
שירותי אנוש ורב תחומי 
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לחפש למי לתת
לפתוח עיניים זה לא מספיק, צריך גם להסתכל...
היו  בשבתות,  אנשים  מעט  לא  לארח  לי  יצא 
סיכוי  היה  אותם  מארח  הייתי  לא  שאם  אנשים 
גדול שהם היו נשארים לסעודת שבת בודדים בביתם. 
אנשים  לפגוש  מאוד  נהניתי  כדי  תוך  זכיתי,  גדולה  זכות 
חדשים, לשמוע דעות שונות, להכיר אנשים שכל אחד מהם 

עבר מסלול שונה בחיים שלו.
לכל אדם יש חשיבה שונה, צורת הסתכלות אחרת. ואתה 

שומע ומקשיב ולומד ומתקדם.
אותנו  שאלו  והם  משפחה,  בני  זוג,  אירחנו  אחד  שבוע 
איפה  האלה?  האנשים  כל  את  מכירים  בכלל  אתם  מאיפה 

אתם מוצאים אותם? 
אמרתי להם שבסופו של יום זה בעצם אנשים שעוברים 
מולנו ברחוב, כל יום, כל הזמן, העניין הוא שאנחנו רואים 
אותם אבל לא ממש מסתכלים לעומק, רואים הכול בראייה 

שטחית וממשיכים הלאה... 


עוד  יש  כמה  נראה  באמת  העיניים  את  נפתח  רק  אם 

מסביבנו. 
חיוך  זה  לפעמים  לתמיכה,  שזקוק  מישהו  זה  לפעמים 
מולך  שעומד  מי  זה  ולפעמים  לזה,  משווע  מולך  שהאדם 
שצריך מילה טובה שתשנה לו את כל היום, חיוך שייתן לו 

כוח להמשיך ולהתמודד. 
רצים  כ"כ  ואנחנו  הילד שלנו שצריך חיבוק  זה  לפעמים 

קדימה עם הראש כל הזמן שאנחנו לא מסתכלים. 
וכן  רגשית,  לתמיכה  זקוקים  אנשים  כמה  נראה  אנחנו 
ישנם אנשים שהם בודדים שעם לא תקרא להם בבית כנסת 

בשבת לאכול הם יישארו לבד בביתם בודדים.
ולחפש  ולצאת מעט מהאני שלי  רק לפתוח את העיניים 

את האני האחר.


סיפר לי חבר שהיה לו מכר, בחור צעיר שהחליט שפשוט 
פורק  הדת,  את  עוזב  שהוא  החליט  הוא  מהכול.  לו  נמאס 
מצליח  לא  הוא  מידי,  לו  קשה  הכול  לו,  מתאים  לא  עול, 
לעמוד בקצב. בקיצור פשוט נמאס לו והוא נוסע לתאילנד 

כדי לקבל קצת שקט. 
בשדה התעופה יש דוכן של חב"ד שבו מניחים תפילין. 
הבחור עבר על פני הדוכן בלי להסס, לא משנה שהוא לא 
ושאל  השליחים  אחד  אליו  ניגש  יום,  באותו  תפילין  הניח 
אותו אם הוא יכול לגשת לכמה דקות רק כדי להניח תפילין 
והוא חייך. אותו שליח חייך מכל הלב, שאל אותו מה שלומו 
של  קשר  אנשי  לו  ונתן  שייהנה  לו  איחל  נוסע,  הוא  ולאן 

חב"ד במקום אליו הוא נוסע. 
ואותו בחור מספר פשוט רציתי לחבק אותו, בחמש דקות 
הוא נתן לי יחס שלא קיבלתי שנים. הוא נתן לי בחיוך אחד 
וכמה שאלות שקשורות אלי באופן אישי, יחס שכ"כ ריגש 
בבית חב"ד  ראשון עברתי  דבר  אותי שכשהגעתי לתאילנד 

כדי להניח שוב תפילין כדי לא להפסיד. 
שאכפת  אותנו  לסובבים  לתת  יכולים  שאנחנו  התחושה 
לנו מהם, ולו רק לרגע אחד קצר - יכולה לתת לאנשים אור 

להמשיך את היום בטוב... 
אבל אנחנו עיוורים, אנחנו כ"כ שקועים בעצמנו שאנחנו 
רק  לב  שמים  אנחנו  אותנו.  לסובבים  בכלל  לב  שמים  לא 
החברה   של  ההתייחסות  את  שצריכים  אלה  אנחנו  כאשר 

ואנחנו לא מקבלים אותה. 
לסביבתו  הנותן  אדם  כי  שמעידים  מחקרים  הרבה  נעשו 

הינו בריא יותר בנפשו. 
טוב"  תחייה  טוב  "תעשה  הנקרא   2010 ב  שנערך  בסקר 
מתנדבים  מהם   41% ש  מבוגרים  אמריקאים   4,500 נבדקו 
 41% מאותם  שנתיות.  שעות   100 כ  של  פעילות  בהיקף 
מתנדבים נמצא כי 68% מהם דיווחו על בריאות פיזית טובה 

הכללית  הרווחה  את  שיפרו  שהם  דיווחו  מהם   89% יותר. 
ירדו  בחייהם  והלחץ  המתח  שרמות  דיווחו  ו73%  בחייהם 

באופן משמעותי .
פיפארי  רחל  ד"ר  ע"י   2006 בשנת  שנערך  נוסף  מחקר 
 Johns( הופקינס  ג'ונס  מאוניברסיטת    )Rachel Piferi(
לחץ  כי  הראו  המחקר  וממצאי   )Hopkins University

הדם של אנשים שעזרו לאנשים אחרים מאוזן יותר.
דוקטורים,  פרופסורים,  ע"י  נעשו  הללו  המחקרים  כל 
אנשים  גם  נבדקו  ובכולם  אחרים,  מדע  ואנשים  חוקרים 
שקיבלו עזרה מאחרים. בבדיקה נמצא כי הנותנים הרגישו 
של  התוצאות  אלה  ואם  המקבלים.  ונעים  טוב  יותר  הרבה 

המחקרים - למה שבאמת לא נרצה לתת בלי סוף.?
היהדות מושתת על אהבת חינם, עזרה לזולת , חסד, וחסד 
לא חייב לעלות לנו בחיים, זה באמת יכול להסתכם במילה 

טובה, בחיוך, בחיבוק, בהקשבה.
כשאנו נותנים מעצמנו משהו לאחר, מתעוררת בנו תחושה 
טוב  מרגישים  אנחנו  העולם.  עם  פעולה  שיתוף  של  טובה 
יותר. מרגישים סיפוק מרגישים חיות ושמחה. תנו לאחרים 

לטובתכם האישית. 

רגע אחד של יחס אישי מחמם לב, דקה של חיבה לחבר – יכולים לשנות את סדר 
יומו ואף להשפיע על מסלול חייו

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

צילום: ויקיפדיה

פשוט רציתי לחבק אותו, בחמש דקות הוא נתן לי יחס שלא קיבלתי שנים וכשהגעתי 
לתאילנד דבר ראשון עברתי בבית חב"ד כדי להניח שוב תפילין כדי לא להפסיד "



את הקיץ
צובעים לכם

מלון כינר גליל
חופשה משפחתית מושלמת

קסם על ים כינרת

04-6738822
kinar.co.il kinar@kinar.co.il

שיעורים
והרצאות

ארוחות
גורמה

מופעי
שירה

אטרקציות
והפעלות

טיולים
ופעילויות

חוף רחצה
ובריכת שחיה

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

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

שמים גבול לכולסטרול!
סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים 

בדם ומונעת מחלות כלי דם

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד 
שימוש חוזר בכולסטרול קיים 

ומניעת ייצור של כולסטרול עודף
סיוע באיזון רמות הסוכר

מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667
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אופנוע
המוות
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צילום: פלאש 90

בציבור  עצומה  מודעות  עורר  ז"ל  בישיץ  אלקנה  עו"ד  של  הפתאומי  מותו 
לסכנה הטמונה ברכיבה על אופנועים  הנתונים: השנה חל גידול משמעותי 
בקרב מספר ההרוגים בתאונות אופנוע  מומחים מסבירים: הכשלים שהביאו 
להידרדרות במצב הגרוע ממילא - ביורוקרטיה בעדכון לימודי הנהיגה ברכב דו 
  גלגלי, פגיעות יתירה של הרוכבים, ועלייה ברכישת אופנועים בשל הפקקים

וגם: בציבור החרדי מתפתחת מגמה של רוכבים "אבל הם יותר זהירים"

ברוך ברגמן

חלק  להיות  אמור  היה  לא  ז"ל,  בישיץ  אלקנה  הדין  עורך 
מהסטטיסטיקה העגומה, אבל לצערם של בני משפחתו, ידידיו 
בעת  אחת,  באבחה  חייו  פתיל  השבוע  נגדע  הרבים,  ומכריו 
כביש  שחצתה  במשאית  רבה  בעוצמה  אופנועו  עם  שהתנגש 
כזאת,  בדרך  לא  בוודאי  להסתלק,  אמור  היה  לא  הוא  מהיר. 
אך תאונות האופנועים הרבות שאירעו לאחרונה, מחזקות את 

ההבנה לפיה כלי הרכב המסוכן ממית לא פחות מכלי נשק. 
תאונות  הרוגי  מספר  עמד  זה,  בתאריך  שעברה  בשנה 
האופנועים על 18. השנה, בתקופה דומה, עומד המספר על 30 
הרוגים – זינוק של עשרות אחוזים בחצי שנה בלבד. ולמרבה 
הצער, הסטטיסטיקה לא משנה את הרגלי הצריכה: בשנה שעברה, 17,000 קטנועים נמכרו 
מהלך  האוצר  שר  קידם  זאת,  לצד  החולפות.  השנים  של  השיאים  כאחד  שהוגדר  במה 

להפחתה משמעותית בביטוח הקטנועים, מה שבטח לא יוביל לצמצום השימוש בהם. 
ל'כל  מסביר  גורמים",  כמה  של  משילוב  לדעתי  נובע  האחרון  בזמן  ההרוגים  "ריבוי 
ישראל' אביעד אברהמי, עורך האתר פול גז ומדריך רכיבה מתקדמת. "ראשית, ישנה עלייה 
ברכישת דו-גלגלי חדש, בעיקר בנפחים קטנים ובינוניים - כלומר רוכבים חדשים. בנוסף, 
חלק ניכר מהכלים החדשים שעולים על הכבישים הם אופנועים, הדורשים רמת מיומנות 
גבוהה יותר בשליטה על הכלי, כולל טכניקות רכיבה מסודרות, ומעטים מדי הם הרוכבים 

שעוברים הכשרות מסודרות".
אברהמי מטיל זרקור להיבט בעל מודעות נמוכה, למרות המספרים העגומים של הרוגי 
תאונות  הקטנוע: לימודי הנהיגה על קטנוע לא השתנו עשרות שנים, למרות השינויים הרבים 
בהרגלי הנהיגה. "זה עניין חשוב מאין כמותו - ולמעשה הלימודים מנותקים לחלוטין ממה 
שקורה בפועל על הכבישים. זה נכון גם מבחינת אסטרטגיית רכיבה והתנהלות בתוך תנועה, 

אבל גם מבחינת טכניקת רכיבה והשליטה בפועל בכלי".
לדבריו, לא רק שלא מלמדים בשיעורי הנהיגה שליטה נכונה בכלי, אלא לעתים מלמדים 
טעויות משמעותיות המובילות לתאונות ולהרוגים, "כמו למשל לא להשתמש בבלם הקדמי 
- שהוא הבלם החשוב והעיקרי. לא מלמדים איך להסתכל ולהיכן. לא מלמדים טכניקות 
היגוי. אפילו תנוחת רכיבה נכונה לשליטה באופנוע ובקטנוע לא מלמדים. למעשה, כל מה 
שמלמדים זה לעבור את הטסט, והטסט, כמו שאמרתי, מנותק לחלוטין ממה שקורה בפועל 
על הכבישים. כך נשלחים אלפי רוכבים מדי שנה אל הכבישים, מבלי שיש להם ידע מינימלי 

לשליטה באופנוע, וזה חמור מאוד בעיניי".

ע
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"יותר ויותר 
חרדים"

שקיים  נוסף  היבט 
הנתון  הוא  זאת,  בסאגה 
כ-52%  לפיו  המפתיע 
בלי  מתרחשות  מהתאונות 
התערבות רכב נוסף. כלומר, האשמה 
היא על רוכב האופנוע שהיה עסוק באמצע הנהיגה במכשיר 
הסלולרי או במשהו אחר שהסיח את דעתו. לדברי אביעד 
אברהמי, הנתון מפתיע מאחר ומרבית התאונות להן הוא 
נחשף, לא היו תאונות עצמיות. "בסופו של דבר הכבישים 
צפופים יותר", אומר אברהמי. "ויש יותר סכנה למגע בין 
מכוניות לכלים הדו־גלגליים, מגע שהנפגעים העיקריים בו 

הם הרוכבים".
היא  שלי  התחושה  המון,  שרוכב  "כמי  לדבריו, 
שהתפקוד של נהגי המכוניות הולך ומידרדר. אתה עובר 
ליד מכוניות, וכשאתה רוכב אתה גבוה מהן ויכול לראות 
בדיוק מה עושים הנהגים". חצי מהם, לדבריו, מתעסקים 
רוכבים,  אצל  קצת  גם  זה  את  רואה  "אתה  הסלולרי.  עם 
אבל הרבה פחות מאשר במכוניות. החוק מאפשר לרוכבים 
שהם  מה  וזה  לנהגים,  כמו  בדיוק  בדיבורית,  להשתמש 

עושים". 
מחובר  סלולרי  מהדו־גלגליים  חלק  אצל  רואה  "אתה 
אז הרוכבים משחקים  לכידון הכלי, אבל  למתקן שצמוד 
בו רק כשהם עוצרים ברמזור. אתה כמעט לא רואה רוכב 
אופניים  לרוכבי  בניגוד  בנסיעה,  ביד  סלולרי  שמחזיק 
או  קטנוע  שמחזיק  מי  לכל  מכאן  קורא  אני  חשמליים. 
אופנוע - לכו לבתי ספר פרטיים לרכיבה מתקדמת ותעברו 
הכשרות פרטיות שילמדו אתכם לרכב נכון על הדו-גלגלי 

שלכם. בכך אתם עשויים להציל את חייכם".
החרדי  לציבור  גם  גלשה  הרכב  כלי  צריכת  תרבות 
ישנם  האחרונות  "בשנים  קטנועים.  יותר  קונה  שנראה 
יותר ויותר חרדים שעולים על קטנועים, שכן זהו הפתרון 
נוחה  הזמין, המידי והזול לתחבורה עירונית ובינעירונית 
ומהירה", אומר אברהמי. "את חלקם אנחנו רואים אצלנו 
בהכשרות, ויש גם את רוכבי הקטנועים של איחוד הצלה 
שמגיעים אלינו להדרכות שוטפות כבר שנים רבות. אנחנו 
רואים שהרוכבים החרדים מפתחים עם הזמן יותר מודעות 

לרכיבה נכונה ובטוחה, אבל זה עדיין לא מספיק". 

גם זאבי טפר, חובש בכיר ביחידת האופנועים של 
כחסיד  כי  וטוען  הזו  הקביעה  עם  מסכים  הצלה'  'איחוד 
החרדים  במספר  לעלייה  נחשף  הוא  ברק,  בני  תושב 
שמשתמשים  חרדים  יותר  "יש  אופנוע.  המחזיקים 
רואה  אני  חסיד  "בתור  אומר.  הוא  כיום",  באופנועים 
היה  זה  שנים  עשר  לפני  אופנועים,  כמה  שלי  בחסידות 
את  עושות  השנים  לעשות,  מה  אין  אבל  לתחום.  מחוץ 
קיימת  החרדים  בקרב  טפר,  לדברי  זאת,  עם  שלהן". 
"אין  באופנוע,  בנסיעה  לזהירות  יותר  גבוהה  מודעות 
מקרים של חרדים פצועים מתאונות אופנוע", הוא אומר. 

מותו הטראגי של 
המתנדב

לפני מספר חודשים הוכו מתנדבי 'איחוד הצלה' בהלם 
בתאונת  נהרג  ז"ל,  גדסי  אפי  החיים,  להצלת  חברם  רב. 
המקרה  "זה  אחר.  באירוע  חיים  להציל  בדרכו  אופנוע 
שפחדו ממנו מהיום הראשון שקם הארגון", אומר טפר. 
"נשיא הארגון אלי ביר, התבטא כמה פעמים בנושא הזה, 
מעורב  אופנוע  רוכב  שכל  אומרת  הסטטיסטיקה  אבל 
בתאונה. תאונה בהגדרה הזאת, יכולה להיות לפעמים סך 

הכל שפשוף ברגל, אבל זה יכול להיות יותר מזה".
של  בהלווייתו  אמר  הצלה,  איחוד  נשיא  ביר,  ואותו 
החיים  הצלת  של  הקודש  עבודת  את  "נקדיש  כי  גדסי 
סגורות  בשיחות  אך  היקר",  המתנדב  של  נשמתו  לעילוי 
לא הסתיר את דאגתו נוכח התקדים. הפקת הלקחים הייתה 
מהירה מתמיד: מרבית האופנוענים נשלחו לקורסי רכיבה 

מתקדמים בכדי למנוע הישנות מקרים דומים. 
אופנועו  באמצעות  מטפל  כעשור  מזה  אשר  טפר, 
באירועים דומים, נחשף לתאונות אופנועים קשות ומודע 
לסכנה הרבה הטמונה בכלי. "לצערנו, יש בכל יום מאות 
תאונות דרכים. זה נתון קבוע וידוע. אם כי, ברוב תאונות 
הדרכים הנזקים הממשיים הם בכלי הרכב ואם יש פצועים, 

לרוב זה אדם שלא מרגיש טוב בעקבות החבטה וכדו'". 
מעורבים  בהן  אלו  הן  הקשות  התאונות  לדבריו, 
את  יש  ברכב  ממוגנים.  פחות  "האופנועים  אופנועים. 
המעטפת של הרכב שכוללת את מכסה המנוע, פגוש קדמי 
ואחורי ודלתות ולכן גם הפגיעה מצומצמת, באופנוע אין 
רבה  בעוצמה  נחבט  הגוף  תאונה  ובזמן  כזאת  מעטפת 
האבסורד  ערוך.  לאין  קשה  פגיעה  נגרמת  ובכך  ברכב 

שיוצאים  בזה  עצמנו  את  מסכנים  שאנחנו  הוא  הגדול 
באופנועים להציל חיים בתאונת דרכים קשה, אבל שלוחי 

מצוה אינם ניזוקים".
טפר נזכר במותו הטראגי של ידידו אפי גדסי וטוען כי 
עושים  מאז,  להדרכות.  אותנו  החזיר  גדסי  של  "המקרה 
הרבה ימי פעילות בהם לומדים יותר בכל הנוגע לרכיבה. 
באופן כללי, הפקת הלקחים היא מאוד גדולה. יש הרבה 
מאוד שינויים מערכתיים שנעשו בגלל המקרה הזה. תמיד 
עושים מלא נהלים. דברים שנכתבים בדם, הם תמיד קצת 

שונים. הרבה מאוד דברים חודדו". 
אשמה  אין  הטראגי,  במקרה  כי  להבהיר  מבקש  טפר 
אומר.  הוא  תקין",  היה  "האופנוע  כלשהו.  גורם  מצד 
רכב שנוסע בכביש  פגיעים: בעל  יותר  אופנועים  "פשוט 
בין עירוני ויש פנצ'ר בגלגל, האוטו מתחיל לרעוד ואז בעל 
הרכב עוצר בשוליים ומחליף גלגל או מזעיק עזרה. אם זה 
קרה באופנוע, אין רעידות, האופנוע מתהפך באותו רגע". 
טפר מספר כי מקרה דומה אירע לו בעבר, ובנס הוא יצא 
ללא פגיעות בלתי הפיכות. "סחבתי שבר בקרסול במשך 
דברים  זה  בגלגל.  פתאומי  פנצ'ר  בגלל  זה  וכל  חודשיים 
שאנחנו רק מתפללים שלא יקרו לנו. אין דרך למנוע את 

זה".
מקרים  למאות  כאמור  נקראים  הצלה  איחוד  מתנדבי 
האחרונה  בשנה  כי  מספר  עצמו,  טפר  יום.  מידי  דומים 
טיפל ב-411 תאונות דרכים. "אני פעיל במעל 200 קריאות 
ובכך  דרכים".  תאונות  של  גבוה  אחוז  שמתוכם  בחודש 
זאת, כמתנדב הרוכב על אופנוע, הוא חש אמפתיה כלפי 
רוכבים אחרים, למרות הדה לגיטימציה המוצדקת שקיימת 
כנגדם. "יכול להיות רוכב שעשה תאונה ואני מגיע לזירה 
אני לא מכיר אותו אבל הוא אח לצרה,  בו. אמנם  לטפל 
יש כאן איזושהי אחווה שאי אפשר  אנחנו באותה סירה. 

להסביר אותה".
6 לפני  הוא נזכר בתאונת אוטובוס שהתרחשה בכביש 
והוזעקתי למקום כמו  מספר שנים, "הייתי באזור המרכז 
מהאירוע,  בחזור  טפר.  מספר  מתנדבים",  הרבה  עוד 
הכביש  באמצע  וכי  נגמר  שלו  הדלק  מיכל  כי  גילה  הוא 
"עמדתי  דלק.  של  ליטרים  כמה  להשיג  באפשרותו  אין 
שם וסימנתי עם היד לנהגים. אחרי כמה דקות עצר לידי 
אופנוען כבד, לא חובש כיפה והסכים לתת לי דלק. תוך 
ובגלל  בשוליים  זרוקה  פלסטיק  כוס  מצאנו  דקות  כמה 
שמדובר באופנוע כבד, אפשר היה להוציא דלק באמצעות 

הכוס". 
אחרים",  במקומות  שאין  הדדית  וערבות  אחווה  "זאת 

"האופנועים פחות ממוגנים. 
ברכב יש את המעטפת של 
הרכב שכוללת את מכסה 
המנוע, פגוש קדמי ואחורי 
ודלתות ולכן גם הפגיעה 
מצומצמת, באופנוע אין 
מעטפת כזאת ובזמן תאונה 
הגוף נחבט בעוצמה רבה 
ברכב ובכך נגרמת פגיעה 
קשה לאין ערוך

"
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הוא מסכם. "יש פה אכפתיות וגם אם אני לא מכיר את 
רוכב האופנוע, יהיה לי חיבור איתו". 

המובילים: בני המגזר 
הערבי

הסובל  המגזר  הרצחנית:  לסטטיסטיקה  ובחזרה 
מאחוזים גבוהים במיוחד של תאונות הדרכים המדוברות, 
הוא המגזר הערבי. בתחקיר 'ידיעות' שפורסם לאחרונה, 
במספר   20% של  עלייה  נרשמה  ב-2016  כבר  כי  עולה 
אלו  נתונים  כאשר  הערבי.  המגזר  בקרב  ההרוגים 
לאוכלוסייה  הערבית  החברה  של  יחסה  עם  מוצלבים 
 32% מטרידה:  מצב  תמונת  מעלים  ישראל,  במדינת 
 1.5 פי  למגזר,  שייכות  דרכים  בתאונות  ההרוגים  מסך 

משיעורם באוכלוסייה. 
בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  יו"ר  רום,  גיורא 
האוכלוסייה  מקרב  ההרוגים  "שיעור  כי  ל'ידיעות'  אמר 
בולט  זה  גבוה.  באוכלוסייה  לחלקה  יחסית  הערבית 
השפעת  תחת  נוהגים  שחלקם  הצעירים  בנהגים  בעיקר 
נגמר  וזה  מופרזת,  ובמהירות  רישיון  בלי  אלכוהול, 
בטרגדיות". ואכן, ארבעה מתוך חמישה מהרוגי תאונות 

האופנוע שהיו בלי רישיון, היו בני המגזר הערבי.
במגזר  הצריכה  בהרגלי  המתמצא  אברהמי,  אביעד 
את  רוכשים  הכפרים  מתושבי  "רבים  כי  טוען  הערבי, 
אתה  אם  גז.  ונותנים  יכולים,  שהם  גדול  הכי  האופנוע 
ושומע  בעיניים  זה  את  רואה  אתה  בצפון,  מסתובב 
באוזניים. ובו־בזמן, יש גם דברים הפוכים, של קבוצות 
רכיבה מתקדמת, שמשקיעים  לקורסי  רוכבים שמגיעים 
בשנים  מאוד  גדלה  הזאת  הקבוצה  ובלימוד.  בציוד 

האחרונות".
בארץ  הגדול  הספר  בית  של  בעליו  פרדר,  גידי 
לרכיבה מתקדמת אמר ל'ידיעות' כי "אי־אפשר להתעלם 
העלייה  על  הערבי  המגזר  לרוכבי  שיש  מההשפעה 
בתאונות שנרשמה השנה. אני פוגש בהדרכות יותר ויותר 
לרוכבים  הייתה  שבעבר  מספרים  והם  מהמגזר  רוכבים 
וכיום המצב משתפר  הציבור שלהם  בעיני  רעה  תדמית 
המוחלטים  שהמספרים  בגלל  סטטוס.  לסמל  הופך  וזה 
הם לא גדולים, שבעה הרוגים מהמגזר משפיעים באופן 

דרסטי על הסטטיסטיקה".
עראב אבו גוש )22(, צעיר ערבי, סיפר ל'ידיעות' על 
בתאונה  שנהרג  משועפאט   )27( נאטשה  מוחמד  ידידו, 
סמוך לשכם. "הכרתי טוב את מוחמד, רוכב ותיק שעלה 
בטיחות,  על  שמקפיד  אחד   .16 בגיל  עוד  אופנוע  על 
נכנס  הוא  משהו.  לו  שיקרה  שציפינו  האחרון  האדם 
והתהפך.  החליק  האופנוע,  על  השתלט  לא  לסיבוב, 
מגנים  הותקנו  לא  ידיעתי  ולמיטב  סי,  בשטח  כביש  זה 
בחלק התחתון של גדר הבטיחות, שמונעים פגיעה קשה 
מרוכבים שנפלו. היום אפשר לראות אותם יותר בישראל, 
אבל לא בשומרון. יש לנו בקבוצה רוכב שהחליק בקרבת 

מעקה לא ממוגן, וכמעט איבד רגל מהפגיעה בו".
באותם  בדיוק  נוסע  הערבי  "המגזר  גוש,  אבו  לדברי 
הכבישים שבהם נוסעים היהודים, וסובל מאותם פקקים 
ועומסי תנועה שרק מחריפים, במזרח ירושלים לא פחות 
מאשר במערב העיר. אז גם במגזר יש מגמה של מעבר 
ברכב  הנסיעה  זמני  את  לקצר  כדי  דו־גלגליים,  לכלים 
שנכנסים  אנשים  יש  אבל  אפשריים.  לבלתי  שהופכים 
לזה ללא מודעות והבנה, שזה לא רק מנוע ושני גלגלים, 
אלא צורת חשיבה ודרך חיים. אנשים צריכים לדעת למה 
בכפר  מוכר  מאוד  אני  המטרה.  ומה  אופנוע  קונים  הם 
בתור רוכב, ופונים אליי הרבה נערים בני 16־17 שרוצים 
בכלי מסוכן,  להם שמדובר  אני מסביר  רישיון.  להוציא 
צעיר.  בגיל  כשהחלקתי  אצבע  חצי  איבדתי  אישית  אני 

אותי לא היה מי שיכוון".

בירוקרטיה שמונעת 
הצלת חיים

בתחום  מהלך  לקדם  התחבורה  משרד  ניסה  בעבר, 

את  שתקעה  זו  היא  הביורוקרטיה  אך  הנהיגה,  לימוד 
בארץ  הרכיבה  על  שמעיבות  הבעיות  "אחת  המהלך. 
כבר הרבה שנים היא לימודי הרכיבה", מסביר אברהמי. 
הרוכבים  ובמספר  החדשים  הרוכבים  במספר  "הגידול 
כי  רק מחריף את הבעיה,  יותר  שעוברים לכלים חזקים 
גם מי שיש לו רישיון לא תמיד יודע לרכוב כמו שצריך. 
הרוכב  לאן  נכון,  ומבט  בכלי,  לשלוט  איך  מלמדים  לא 

צריך להסתכל ומתי". 
אברהמי טוען שיש מורים המלמדים שלא להשתמש 
להשתמש  או  בעיניי,  אסון  ממש  "שזה  הקדמי,  בבלם 
ביחד עם האחורי, כמו שלימדו פעם בימים של אופנועים 
יותר,  היעיל  הוא  הקדמי  שהבלם  למרות  לגמרי,  שונים 
הרכיבה  בכלל, אסטרטגיית  מיומנות.  דורש  הוא  כי  אם 
בלימודים מנותקת לעיתים מהנסיעה האמיתית בתנועה. 

לא כולם מלמדים לרכוב, אלא רק איך לעבור טסט".
הקימה   2010 בשנת  גורל:  גזירת  אינה  המציאות 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ועדה שתנסח תכנית 
שהתחלפה  לאחר  אבל  אופנועים,  על  להדרכה  חדשה 
את  פרדר, שהוביל  גידי  נגנזה.  הנהלת הרשות, התכנית 
הפרויקט אמר ל'ידיעות' כי "אחרי ההדרכה, הכל נעצר. 
במגרשים  שלנו  עבודה  להיות  צריך  היה  הבא  השלב 
בבניית  למורים,  וגם  לבוחנים  גם  שלנו,  וסיוע  שלהם 
תרגילים יעילים יותר ופיתוח הבחנה טובה יותר של מה 
רפורמה  על  דיבורים  שומע  אני  שוב  עכשיו  רוכב.  זה 

בלימודי הרכיבה".
התחבורה,  משרד  בתכניות  נזכר  אברהמי  אביעד  גם 
היו  אמורים  "הטסטים  אומר.  הוא  התהליך",  "בסיום 
לצערי  הנהיגה.  שיעורי  גם  יוצא  וכפועל  להשתנות, 
הנהיגה  ולימודי  ונגנזה,  באמצע  נתקעה  התכנית  הרב, 
תוסיף  נשארו תקועים בעבר הרחוק. עכשיו  לאופנועים 
לזה את כמות כלי הרכב העצומה שעולה על הכבישים 
מדי שנה וכפועל יוצא את הצפיפות על הכבישים והלחץ 

של הנהגים, ותקבל מתכון לאסון".
"משרד  ל'ידיעות':  בתגובה  נמסר  ממשרד התחבורה 
מבחני  את  האחרונות  השנים  במהלך  עדכן  התחבורה 
במסגרת  דו־גלגלי.  לרכב  )תיאוריה(  העיוניים  הנהיגה 
שתצא  המעשיים,  הנהיגה  מבחני  במערך  הרפורמה 
להכשרת  חדשנית  תכנית  המשרד  גיבש  בקרוב,  לפועל 
רוכבי אופנוע במגרשי הדרכה מיוחדים, הכוללת טכניקת 
את  משמעותי  באופן  לשפר  האמורה  חדשה,  לימוד 

מיומנות הרכיבה של התלמידים.
במסגרתם  שלבים,  מספר  כוללת  החדשה  "התוכנית 
מורי  של  הרכיבה  רמת  לשיפור  גם  מיוחד  דגש  ניתן 
הנהיגה לצד אלמנטים רבים של שליטה וטכניקות רכיבה 
של  הנהיגה  בלימודי  חובה  כחומר  שייכנסו  מתקדמות 
זכיינים  באמצעות  תיושם  התוכנית  הדו־גלגלי.  הרכב 
המעשיים  הנהיגה  מבחני  מערך  את  שיפעילו  פרטיים 
עבור משרד התחבורה. התלמידים ייבחנו במגרשי נהיגה 

משודרגים שיופעלו על ידי הזכיינים". 

"אתה רואה אצל חלק "
מהדו־גלגליים סלולרי 
מחובר למתקן שצמוד 

לכידון הכלי, אבל אז 
הרוכבים משחקים בו רק 

כשהם עוצרים ברמזור. 
אתה כמעט לא רואה 
רוכב שמחזיק סלולרי 

ביד בנסיעה, בניגוד 
לרוכבי אופניים חשמליים. 

אני קורא מכאן לכל מי 
שמחזיק קטנוע או אופנוע 

- לכו לבתי ספר פרטיים 
לרכיבה מתקדמת ותעברו 
הכשרות פרטיות שילמדו 
אתכם לרכב נכון על הדו-
גלגלי שלכם. בכך אתם 

עשויים להציל את חייכם".
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תורה
וגדולה
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וגדולה
בתוך עשור פרצה 

ישיבת וולפסון 
לתודעה וכבשה 
מעמד של כבוד 

  בעולם הישיבות
מחד גיסא, המשטר 

רופף עד בלתי 
קיים, מנייני תפילה 

נערכים גם בפנימייה 
ומכשירים סלולריים 

נפוצים בקרב 
התלמידים  מאידך, 
הביקוש גדל משנה 
לשנה, ראש הישיבה 
זוכה למעמד נערץ 
וההווי החברתי נע 

  סביב בית המדרש
פרופיל מרתק

אבי רבינא



24    כ"ז בסיון תשע"ז 23/6/17

פרצה  שנים  תשע  לפני 
ישיבת  הישיבות  לעולם 
חכמה"  "נתיבות 
כמרבית  שלא   –
שפרצו  חברותיה 
לתודעתה בסערה אך 
זמן מה  שקעו לאחר 
באנונימיות, "נתיבות 
בכינויה  או  חכמה" 
'וולפסון',  יותר  המוכר 
על שמו של ראש הישיבה 
וולפסון,  דניאל  רבי  הגאון 

ה  ס פ י מעשר ט לאחת  והפכה  במהירות 
הישיבות המובילות בציבור הליטאי.

ספר  ואפילו  במזל  תלוי  'הכול  האם  ההצלחה,  סוד  מהו 
אלו  הם  נכון  ומיתוג  קשה  עבודה  שמא  או  שבהיכל',  תורה 
שהובילו את הישיבה לקדמת הבמה? מסתבר כי ב'וולפסון' 
שתי התשובות נכונות. ייסוד הישיבה כלל השקעת משאבים 
ובעיקר  קדימה,  אותה  שהצעידו  ברשמים  גדולים  כלכליים 
בעולם  הרשמים  מגדולי  לאחד  הנחשב  זלזניק,  אורי  הרב 
הישיבות. זלזניק דאג כבר בשנה הראשונה לקבוצת תלמידים 
'ראש'.  כל  על  נאבק  והוא  הלימודים  שנת  לקראת  מובחרת 
יודעי דבר מספרים ל'כל ישראל' כי רשמים מוצלחים שעבדו 

עם הישיבה קיבלו לא פחות מ-100 אלף דולר לעונה.
ישיבת "נתיבות חכמה" נפתחה עשור לאחר פתיחת ישיבת 
על  יותר  או  פחות  ביניהן  נאבקו  הישיבות  ברכפלד".  "מיר 
אלף  עד  הגיעו  לרשמים  הסכומים  בחורים.  של  נישה  אותה 
דולרים לראש, בשנותיה הראשונות של הישיבה, אז העסיקה 
כאמור רשמים בכסף מלא. בשנים האחרונות, עת רכשה שם 
אך  פרופיל,  הרשמים  הורידו   - הישיבות  בעולם  כבוד  של 

עדיין לא נמנעים שם לגמרי מלעסוק ברישום.
ישיבת 'נתיבות חכמה' חטפה לא אחת ביקורת על כי הייתה 
מהמובילות בתחום ה"מסחר" בבחורים. בחור כישרוני היה 
בחורים  זאת  לעומת  בישיבה,  במהירות  עצמו  את  מוצא 
בינוניים התקשו לעבור את מבחני הקבלה למעט מקרים של 

פרוטקציות ו"קשרים" שהופעלו במקומות הנכונים.
בשנים  חכמה'  'נתיבות  לישיבת  להתקבל  "השאיפה 
בישיבות  ה'שפיצים'  של  לשאיפתם  וכאפס  כאין  היא  עברו, 
הקטנות להתקבל לישיבה בימים אלו. מלבד הרמה הלימודית 
'אני לומד  והרוחנית, קיימת גם היוקרה המתבטאת באמירה 
בוולפסון'". אומר לנו בגאוות יחידה אחד מתלמידי הישיבה. 
גם מקפצה מעולה לשוק השידוכים.  לדבריו, "הישיבה היא 
בחור שלומד ב'וולפסון' יהיה מבוקש לאחר מכן בשידוכים 

ויזכה אף למה שמכונה 'סידור מלא' בהגיעו לפרקו". 
ובוגרים אתם שוחחתי, מתחוורת  מדבריהם של תלמידים 
הנחשבת,  הישיבה  תלמידי  בקרב  העצומה  התחרותיות 
שנדרשים בה בעת גם לאחידות וקבוצתיות שמטשטשות כל 
ייחוד. "בחור 'שטייגעניסט' יזכה למעמד גבוה יותר בישיבה, 
ביתר  לפגוע  בלי  אבל   - שבינינו  ללמדנים  'חשיבות'  יש 

הבחורים". אומרים בישיבה.

מוטי ל. שנישא לא מזמן לאחר שש שנות לימוד בישיבה, 
זכורני שלא  בישיבה,  לימודיי  "בשנות  ישראל':  ל'כל  מספר 
פעם היה פונה אלינו ראש הישיבה הגאון רבי דניאל וולפסון 
ומשתף את חזונו, מדוע קמה הישיבה, איך היה רוצה שהיא 
האהבה  הצעיר.  לדור  החינוך  ודרכי  הלימוד  דרך  תתנהל, 
העובדה  משום  היא  דניאל  לר'  הבחורים  שרוחשים  הגדולה 
רוחנית'  אבהית  'דמות  תמיד  אלא  שוטר  היה  לא  שמעולם 

המדברת בגובה העיניים".
השוכנת  חכמה"  "נתיבות  בישיבת  שגרתי  ביום  בסיור 
הירושלמית,  וגן  בית  בשכונת  הנוער  שבקרית  גדול  במבנה 
יהיו  נדמה כי המטרה של הישיבה אינה דווקא שהתלמידים 
כחיילים במסדר, ובמסגרת נוקשה. אלא שיהיו דומים במידה 
הרבה ביותר לרבותיהם הרוחניים בישיבה, ומהם ישאבו את 
הישיבה  תלמידי  עם  בשיחה  הליכותיהם.  את  ויחקו  תורתם 
נראה כי הם נשבים בקסמם של רבני הישיבה, בראשם ניצב 

הגאון רבי דניאל וולפסון.
בוגרים ובחורים כאחד מגדירים את הרב וולפסון כולם 'איש 
נעים הליכות'. "הוא לא שוטר ולא מפקד", הם מרגיעים. הרב 
וולפסון מעולם לא ניגש להעיר לבחור או לצוות עליו דבר מה 
שאינו קשור ללימוד או להתפתחותו הרוחנית. מתוך כ-650 
בחורים הלומדים בישיבה, יודע הרב וולפסון על התפתחותו 
הרוחנית של כל בחור מתלמידי הישיבה, זוכר תמיד את שמו 
יתעניין אצלו לא אחת על הסוגיה הנלמדת. את  ואף  הפרטי 
רבים  לשבועיים  אחת  הנמסר  דניאל  ר'  של  כללי  השיעור 
עמוקים  ולחשבונות  לפלפולים  נשאב  "הוא  להבין.  יתקשו 
בסוגיה, בחורים רבים לא מצליחים להחזיק ראש יחד אתו", 

אומר מיכאל הלוי, לשעבר תלמיד בישיבה.
דניאל,  ר'  מסר  אותם  היומיים  בשיעורים  כי  נזכר  מיכאל 
ג', נהג ראש הישיבה לפשט בפני  לרוב בפני תלמידי שיעור 
ההספק  בשיטת  הישיבה  ראש  דגל  זאת,  מלבד  הבחורים. 
והבקיאות. "בחורים שהיו בקיאים והעדיפו הספק רב על פני 

העיון - קיבלו מעמד של כבוד בישיבה", הוא מספר.
יש  חכמה"  ב"נתיבות  כי  ישראל'  ל'כל  מציינים  תלמידים 
שניתן  בכך  המתבטאת  האחר,  של  וקבלה  מיוחדת  פתיחות 
לראות על אותו ספסל לימוד, תלמידים שבאו מבתים תומכי 
מישיבות  בחורים  מקבלת  הישיבה  גם  כך  שונות.  השקפות 
תיכוניות כגון "מערבא", ברבים מהמקרים, לא לשמחת ואף 
בחורים  מצמידים  הללו  לבחורים  הוריהם.  התנגדות  למרות 
מנוסים מבוגרים, כך משתלבים להם בחורים ממשפחות עם 
רקע שונה בישיבה היוקרתית. ב'וולפסון' מתגאים: "זה חלק 
לפגום  בלי  והשונה  האחר  קבלת   – הישיבה  של  מהייחודית 

בצורת וסגנון הישיבה".  אומר אחד הבחורים.

שחרית בפנימייה
ובסדרים,  בתורה  התמקדות  ישנה  כי  לך  יספרו  בישיבה 
כך  נגד".  "תרבות  של  עמדות  ובעיצוב  ב"השקפה"  ופחות 
לדוגמה: תפילת שחרית בישיבה מלאה רק במחצית מתלמידי 
שחרית  לתפילת  הגעתי  לא  רצוף  חודש  "במשך  הישיבה. 

בישיבה, מעולם לא העירו לי על כך". מספר הלוי. 

בנוגע  גבוהה  עצמית  משמעת  קיימת  זאת,  לעומת 
ההולכת  לתחרותיות  במקביל  הישיבה,  בסדרי  להשתתפות 
ומתפתחת בין הבחורים הנחשבים בעלי רמת לימודית עיונית 

גבוהה או לחילופין בעלי "הספק" לימודי רב.
מניין נוסף של תפילת "שחרית" מתקיים כל בוקר בישיבה 
אישור  בכך  נותנת  הישיבה  השיעורים,  בחדר   08:00 בשעה 
השני  במניין  המרכזית.  שחרית  מתפילת  להיעדר  רשמי 
מציינים  זאת,  מלבד  בחורים.   100 מעל  יום  בכל  משתתפים 
מניינים  לעת  מעת  נערכים  הפנימייה  בחדרי  אף  כי  בחורים 

בשעות הבוקר, עד סוף זמן קריאת שמע.
עליך  שסומכים  תחושה  מעניקה  הישיבה  כי  מספר  בחור 
במקביל  כי  מספר  הוא  לדבר  כדוגמה  עיניך,  כראות  ותעשה 
ללימודים הישיבה לקחו על עצמם הוא וחבריו לקרב מספר 
רבות  נעדרו  לקרבם  מהמאמץ  כחלק  חילוניים,  סטודנטים 
נעשה  זה  כל  שלמות,  שבתות  לצדם  שהו  ואף  מהישיבה 

בידיעת צוות הישיבה.
בינוניות  ועם  שחיקה  עם  המתמודדות  הישיבות  הן  רבות 
בחורים  היוקרתיות,  הישיבות  בין  הגדולה  התחרות  בשל 
צוות  חזק.  חברתי  לחץ  עם  התמודדות  על  מספרים  בישיבה 
הבחורים,  אחר  ומעקב  משטר  של  מסר  משדר  לא  הישיבה 
לתמריצים  במקביל  עצמית,  בעיקר  היא  והמשמעת  הלימוד 
ובחינות לא רשמיות לעידוד  כיס  חיצוניים כמו מלגות, דמי 

לימוד העיון והבקיאות.
ייתפס  נהיגה הם מוקצים בישיבה, בחוקק אשר  רישיונות 
בחורים  זאת,  למרות  מהישיבה.  לאלתר  יסולק  רישיון  עם 
פתוחות  בזרועות  יתקבלו  תיכוניות  מישיבות  המגיעים 
למרות הרישיון. ככלל, ב'וולפסון' לא "יושבים לבחורים על 

הוורידים", כהגדרת אחד הבחורים. 
ודרכי  טכנולוגיים  פגעים  עם  הישיבה  התמודדות  על 
הבכירים  הצוות  מאנשי  אחד  עם  שוחחתי  ההתמודדות, 
האידיאולוגיות  "בעידן  הישיבה:  משנת  את  שפרש  בישיבה 
ולהציע  כלים  באותם  להילחם  יכולנו  כי  קל,  יותר  לנו  היה 
אלטרנטיבה נעלה יותר. כיום יש לנו מלחמה עם 'הרחוב', ועם 
ולסלולר,  לאינטרנט  להיחשף  חלילה  עלולים  אשר  בחורים 
אלטרנטיבה  הצבת  היא  שלנו  ביותר  הראויה  ההתמודדות 
המסגרת  את  שמחזקת  כזאת  אך  קשוחה  לא  הרואית, 
הישיבתית ולחזק את הזהות החברתית בין הבחורים עצמם, 
זה האתגר הראשון במעלה, ללא איסורים מיותרים ותקנות". 

אין  כי  ומספרים  דבריו  את  מאשרים  בישיבה  בחורים 
להגברת  דואגת  הישיבה  "פיקוח".  יש  משטר  בישיבה 
הניכור כלפי הרחוב באמצעים רוחניים וללא אמצעי אכיפה 
המקובלים בישיבות מתחרות, לדבריהם, צוות הישיבה הבין 
אפקטיבית  אינה  ממושמעים  הבלתי  של  חברתית  הדרה  כי 
בישיבה,  אסורה  כשר  נייד  טלפון  החזקת  רשמי  באופן  עוד. 
אך בפועל רבים מחזיקים לאחר שקיבלו הוראת היתר מאחד 
מרבני הישיבה המוסמך לכך. נדיר להגיע למקרה בו הישיבה 
תסלק בחור על החזקת מכשיר סלולרי כשר, אך הכול לגופו 

של בחור.
דקות  שבע  של  במרחק  נמצאים  בישיבה  הפנימייה  חדרי 
הליכה מבית המדרש. זה "לגריעותא ולמעליותא", אומר לנו 
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אחד הבחורים בלשון ישיבתית. לדברי התלמיד, הניתוק בין 
"לבד"  של  תחושה  לבחורים  נותן  המדרש  לבית  הפנימייה 
ללא צוות או פיקוח על הראש, "נדיר לראות איש צוות מבקר 
בפנימייה ומסייר בין החדרים". מלבד זאת, בחורים הולכים 
זאת  ומנצלים  ביום  פעמים   3 לפחות  חזור  הלוך  הדרך  את 

כ"הליכה בריאותית". 
קשיים  יוצר  לפנימייה  מדרש  הבית  בין  הניתוק  מאידך, 
לרגע  ולו  ה"סדר"  באמצע  לקפוץ  צריכים  אשר  לבחורים 
כך  שכחו,  הם  אותו  שהוא  כל  חפץ  להביא  מנת  על  לחדר, 
כי  כך  על  טוענים  בחורים  במקביל,  יקר.  זמן  גוזל  שהדבר 
צריכים להיערך לקום 10 דקות מוקדם מן הרגיל ולחשב את 

זמן ההליכה עד לבית המדרש.

הצוות
הגר"ד  הישיבה  ראש  אל  מתייחסים  בישיבה  תלמידים 
הסתופף  וולפסון  הרב  עצמו,  בפני  "גדול"  כאל  וולפסון 
בבחרותו בישיבת פוניבז' בצל גדולי ראשי הישיבות, בהיותו 
בבני ברק זכה ללמוד חברותא עם הגאון רבי דב לנדו ראש 
כר"מ  כיהן  העכשווי  תפקידו  קודם  'סלבודקא'.  ישיבת 
העליונה  הסמכות  שאול".  ו"גבעת  התורה"  "באר  בישיבות 
המכוונת את צעדיו של ראש הישיבה הוא מרן רה"י הגראי"ל 

שטיינמן.
"בישיבה יכולנו למצוא את השלמות בשיחות המשגיחים 
ובאורח חייהם של רבני הישיבה", מספרים לנו בוגרים אשר 
נישאו לא מכבר. בתפקיד הרשמי של משגיח מכהן הגה"צ רבי 
מתתיהו שטרן המוסר שיחות בכל יום רביעי ואחת לשבוע אף 
ועדים לבני השיעורים. "תפקידו של המשגיח בישיבה מסתכם 
הבוגרים  לך  יאמרו  זאת,  מלבד  ובוועדים".  בשיחות  בעיקר 
כי אוזן קשבת היה ניתן למצוא אצל דמויות רוחניות נוספות 

בישיבה.
הם  מדברים,  הם  דמויות  אלו  על  בפניהם  כשהתעניינתי 
זאב פריינד, מי  נקבו ללא היסוס בשמותיהם של הגאון רבי 
שתפקידו הרשמי הוא "משיב" בסדר ג' בישיבה, והגאון רבי 

משה לנדו, ר"מ בשיעור ב' ואף ראש קיבוץ מפעם לפעם.
"עם הרב לנדו", יספרו לך, "ניתן להתייעץ על כל דבר אישי 
– הוא תמיד ידבר אתך בגובה העיניים על שידוכים, משיכה 
לספורט, הפרעות ברוחניות וכמובן על דרך הלימוד". בדומה 
לו, הם מספרים על ר' זאב פריינד הידוע כאחת מדמויות ההוד 
בשכונת בית וגן, אותו ניתן לראות עד קרוב לאחת בלילה משיב 
לבחורים אשר באים לשפוך את לבם בפניו. הבחורים מספרים 
כי הרב פריינד הפך לדמות מאוד דומיננטית בישיבה – כך גם 
שיחותיו הנאמרות בכוונה תחילה רק בחדר השיעורים, בכדי 

שלא ייראה כפגיעה במעמדו של משגיח הישיבה.
דמות דומיננטית נוספת בעיקר בקרב התלמידים הצעירים 
הוא הגאון רבי דוד ברונר, המשמש כמשגיח קטן לבני שיעור 
דחיפה  האדם,  בנפש  גדולה  הבנה  לו  מייחסים  תלמידים  ג'. 
נכנס  ברונר  הרב  בבחור.  רב  אמון  ונתינת  עצמית  להעצמה 
לישיבה לפני כשנתיים, אך את מעמדו הרם תפס במהרה בשל 
התנהלותו הפשוטה והלבבית עם הבחורים. אחד התלמידים 

מספר: "בפני הרב ברונר ניתן לשפוך את הלב ולומר את כל 
האמת ללא מורא, הוא יכול לדעת עליך הכול אך לא יעשה 

בזה שימוש לרעתך".
שמואל  רבי  הגאון  הוא  א'  שיעור  לבני  נוסף  משגיח 
צוות  כאיש  בישיבה  בנעשה  מעורב  קליינמן  הרב  קליינמן, 
בכיר ואף שותף לקבלת החלטות בין אנשי הצוות. בני שיעור 
א' החדשים הנכנסים כל שנה לישיבה, כמאה במספר, זוכים 
שאף  קליינמן  הרב  של  מצדו  רבה  והתעניינות  קשבת  לאוזן 
כותלי  בין  המהירה  ולהשתלבותם  הטכניים  לצרכיהם  דואג 

הישיבה.
הדרכת והנהגת הישיבה מסורה בידי ראש הישיבה הגאון 
והוא  לישיבה  נוסף  בית"  "בעל  יש  אך  וולפסון,  דניאל  רבי 
הגאון רבי ברוך נויבירט, בנו של הגאון רבי יהושע נויבירט 
דואג  נויבירט  הרב  הישיבה.  בניווט  דרכו  וממשיך  זצ"ל 
בישיבה  לו  מייחסים  אך  הישיבה,  עבור  כלכליים  למשאבים 

גם ידע רב בהלכה אותו הוא ירש מאביו זצ"ל.
שיחה  לשבועיים  אחת  מוסר  נויבירט  יחיאל  ברוך  הרב 
בליל שבת, בחורי הישיבה מכבדים אותו ומוקירים לו טובה 
על פועלו למען הישיבה. קודם לכן כיהן הרב נויבירט כר"מ 

בישיבת "פני שמואל". 

הווי וקעמפ
מצבה הכלכלי של הישיבה נחשב לסביר, לדברי תלמידים, 
ובפנימיות.  האוכל  בחדר  שפע  של  הרגשה  נותנת  הישיבה 
הבוקר  ובארוחות  השבוע,  ימות  ברוב  לבשר  זוכים  בחורים 
מתפנקים  בפנימיות  עשירה.  חלבית  ארוחה  לצד  דגנים  יש 
הבחורים במזגנים המותקנים בכל חדר ופועלים בשעות בין 
בוולפסון ממעטים לאכול בחוץ,  ובלילה. "בחורים  הסדרים 
יש לנו הכול במתחם הישיבה – אפילו בליל שישי מגיע אברך 
בוגר הישיבה ומוכר טשולנט בתככי הישיבה, כך שאין צורך 

לרעות בשדות זרים". מספרים בחורים.
אחר  "רודפים  אינם  ברובם  בישיבה  המשגיחים  ככלל, 
יודעים  הבחורים  כ"שוטרים".  משמשים  ואינם  הבחורים" 
אשר  היחידה  כדמות  פורת  אליעזר  הרב  של  שמו  את  לציין 
פעמים חובשת את כובע השוטר, בסמכותו לדאוג לסלק בחור 
מכשיר  החזקת  בשל  הצוות  אנשי  עם  בהתייעצות  מהישיבה 
אך  הישיבה.  חוקי  על  שהיא  כל  אחרת  עבירה  או  סלולרי 

מרבית הבחורים לא נתקלים בו ביום יום.
הפורה  החברתי  ההווי  קעמפ,  שנה  מדי  נערך  בישיבה 
ב'קעמפ'.  להשתתף  התלמידים  מרבית  את  גורר  בישיבה 
ב'וולפסון' כמו בישיבות רבות אחרות רואים בקעמפ פתרון 
מסוכנים.  במקומות  בחורים  של  האסון  הרת  לשוטטות 
משלהם,  ייחודי  סימפוזיון  ליצור  שנה  מדי  מנסים  בישיבה 
"הנואמים",  מיוחדת  תחרות  הישיבה  קיימה  שעברה  בשנה 
כאשר פאנל מיוחד של אנשי מקצוע בחר את הנואם המוצלח 

ביותר מבין מספר מתמודדים.
בבין הזמנים לפני כשנתיים עלתה הישיבה לכותרות בשל 
הקעמפ.  בסימפוזיון  פאנל  במהלך  שנאמרו  קיצוניים  דברים 
אז  אמר  גופשטיין  בנצי  להב"ה  הקיצוני  הימין  ארגון  יו"ר 

התקשורת  בכלי  סערה  חוללו  ודבריו  כנסיות,  להצית  יש  כי 
הכלליים בישראל.

לרוב  אך  רחבה,  ב'וולפסון'  הבחורים  של  הגוונים  קשת 
אלו בחורים אשר יגיעו ממשפחות ליטאיות קלאסיות, מרבית 
ברק  מבני  היתר  ירושלמיות,  ממשפחות  יגיעו  הבחורים 
בישיבה  תלמיד  הפריפריה.  וערי  עילית  ממודיעין  ומעטים 
מספר כי "הקרית-ספרניקים" )כינוי לבחורים אשר מתגוררים 
רבות  בישיבות  כמו  בישיבה  מקוטלגים  א.ר.(  ספר  בקרית 
הנחשבות  ממשפחות  מגיעים  הם  שלרוב  לאחר  אחרות, 

ל'סגורות' באופן יחסי.
מוזיקה,  שמיעת  עיתונים,  קריאת  על  איסור  אין  בישיבה 
הבחורים  בין  אך  וכדו'.  רמקולים  גיטרות,  נגנים,  החזקת 
בחורים  בילוי.  למקומות  החדרים  את  להפוך  לא  מקובל 
ואינטריגות  רעש  לעורר  מבלי  הפנוי,  בזמנם  לבלות  יודעים 

מיותרות אשר עלולות להכעיס את צוות הישיבה.
מדי,  ל"מודרנית"  נחשבת  שלא  למרות  הישיבה, 
רמתו  גם  בשל  כלל  בדרך  "מודרניים",  בחורים  תקבל 
בעל  בחור  מנגד,  אך  הבחור.  של  הגבוהה  האינטלקטואלית 
רמה לימודית נמוכה לא יוכל להתקבל לישיבה, גם אם הוא 
שומר על רמה דתית גבוהה מאד. כמו בכל ישיבה יוקרתית, 

כך גם 'וולפסון'  לא חפה משיקולי קבלה לא אובייקטיביים.

על הישיבה: 

אלול  זמן  לקראת  וגן  בית  בשכונת  הוקמה  הישיבה 
וולפסון,  דניאל  רבי  הגאון  עומדים  כשבראשה  תשס"ח, 
שהיה קודם לכן ראש ישיבה בישיבת חכמת שלמה, והגאון 
רבי יהושע ישעיה נויבירט זצ"ל, מחבר הספר שמירת שבת 

כהלכתה ומייסד הישיבות חכמת שלמה ופני שמואל.
השיעור הראשון כלל 60 בחורים ועוד 40 בחורים מבוגרים 

שהצטרפו כקיבוץ. כיום לומדים בה כ-600 בחורים.
לאחר פטירתו של הרב נויבירט בג' בתמוז תשע"ג מונה 
בראשות  לממשיכו  נויבירט,  יחיאל  ברוך  רבי  הגאון  בנו, 
הישיבה. המשגיח בישיבה הוא הגה"צ רבי מתתיהו שטרן, 

תלמיד של הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל.
על צוות הישיבה נמנים הגאון רבי זאב איתן, הגאון רבי נתן 
רוטמן, הגאון רבי משה לנדא, הגאון רבי אלעזר מאירוביץ 
והגאון רבי חנוך לודמיר, ומכהנים בה גם ה"משיבים" רבי 
יוסף קוליץ, רבי זאב פריינד, רבי יוסף לוי, רבי אהרן שפריי, 
רבי הלל מן, רבי מנחם זורייבין, רבי מרדכי פוירשטיין ורבי 

נתן שמואלביץ.
הגאון רבי דניאל וולפסון, ראש הישיבה, שימש כמשיב 
בישיבת באר התורה ובישיבת גבעת שאול. בהמשך התמנה 
לראש ישיבת חכמת שלמה בשכונת בית וגן. באלול תשס"ט 

מונה לכהן בראשות ישיבת "נתיבות חכמה".
הגר"ד חיבר מספר ספרים ובהם על מסכתות בסדר טהרות 
שהלימוד בהן אינו רווח בישיבות. ספרו "אשיחה בחקיך" 
על מסכת פרה זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית. ר' דניאל 

מתגורר בשכונת בית וגן בירושלים בסמיכות לישיבה.
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ג'ניןג'נין
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ג'נין
יוסף הושלך לבור 

באזור, ממלכת 
ישראל שכנה 

במקום וכוח צה"לי 
קטן הדף חטיבת 

שריון ירדנית 
שישבה בשטח 

 הכירו את צפון 
השומרון, אזור 

מוכה טרור בעברו, 
שנהנה משקט 

  מפתיע ביו"ש
וגם: כיצד בירת 

המתאבדים הפכה 
  ?לעיר משגשגת

כתב 'כל ישראל' 
יצא לסיור מיוחד

חיים פרידלנדר
צילום: פישל רוזנפלד
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את  מקבל  פסטורלי  ארץ  חבל 
לצפון  צעדנו  את  כששמנו  פנינו, 
את  לדמיין  קשה  השומרון. 
כמקום  הזה,  השקט  האזור 
עוינת  טרור  פעילות  שרחש 
אבל  שנים,   מספר  לפני  עד 
בגל  וגם  מכל  חזקה  המציאות 
על  האזור שמר  האחרון  הטרור 
הפלסטינים  נכון,  יחסית.  שקט 
לחובבי  הפכו  לא  האזור  תושבי 
פיגועי  לביצוע  המוטיבציה  אבל  ציון, 
טרור ירדה, בוודאי כשג'נין, בירת הטרור בעברה, הפכה 
לעיר צומחת ומשגשגת. גם רומא לא נבנתה ביום אחד, 
נאלצים לבצע שורה של פעילויות  וכוחות צה"ל עדיין 
ביטחוניות כדי שהשקט ימשיך לשרור בגזרה. במפקדת 
חטיבת מנשה, שאמונה על הביטחון באזור, מראים לנו 
כי פעילות הטרור האזורית בצניחה מרשימה, מה שלא 

מונע מהם לעמוד דרוכים על המשמר.  
ובאזור  בכלל  ביו"ש  צה"ל  את  שמנחה  הדוקטרינה 
כיסוח  עוד  לא  מהשורש.  עשבים  ניכוש  היא  בפרט 
מניעת  אלא  חמים,  מחבלים  עצירת  שוטים,  עשבים 
את  הוכיחה  הדוקטרינה  מראש.  הטרור  התארגנות 
עצמה, מספר התארגנויות הטרור ביו"ש פחת דרמטית, 
לא לחינם גל הטרור שפרץ בתחילת השנה שעברה, זכה 
פעלו  המפגעים  מרבית  היחידים".  "אינתיפאדת  לכינוי 
לבד. קמו בבוקר, נטלו סכין או עלו לרכב ויצאו לדקור 
ולדרוס. קשה לזהות ולעצור את אותם מחבלים בודדים, 
הם לא מעדכנים איש והם לא זקוקים לכסף עבור ביצוע 
הפיגוע, אין כמעט מי שלא מחזיק סכין או רכב בביתו. 
אמת, פה ושם בוצע פיגוע שהוא תוצאה של התארגנות 
מסודרת, מחבלי שרונה למשל, אבל מיעוטם מלמד על 

ההצלחה הצה"לית ביו"ש. 
חבלה  ממטען   - שינוי  עבר  הפיגועים  אופי  רק  לא 
שונה,  המחבלים  אופי  גם  אלא   - לדריסה  מירי  לסכין, 
ממחבלים המזוהים עם ארגון טרור למחבלים עצמאים, 
מגברים לנשים וקטינים. אין ספק שההסתה הפלסטינית 
ברבים  אבל  הפיגועים,  לביצוע  המניע  והיא  מחלחלת 
בבית  או  בבית  שסבלו  בכאלה  מדובר  היה  מהמקרים 
לזכות  במטרה  הפיגוע,  את  לבצע  והחליטו  הספר 
לגיבור  הכפר  של  המסכן  מהנער  להפוך  בתהילה, 
המהולל בפי כל. גורמי ביטחון יודעים להגיד, כי צה"ל 
הגיב היטב לעלייה בטרור. "בקלות ישראל יכלה להיגרר 
לאינתיפאדה שלישית. העובדה שישראל לא נגררה לכך, 
מלמדת כי התגובה הישראלית הייתה נכונה", אומר גורם 

בכיר בחטמ"ר מנשה ל'כל ישראל'.  
טרם  עוד  עצמה,  בזירה  נעצרו  מהמפגעים  רבים 
הספיקו לבצע את זמם. העובדה כי מדובר לרוב באנשים 
פיגוע,  לבצע  רגעית  בהחלטה  שהחליטו  מיומנים,  לא 
מאפשרת זאת. אבל לא מעט מאותם מחבלים מצאו את 
מותם, החיילים לא לוקחים סיכון מיותר, וזו גם ההוראה 
מלמעלה. לשאלתנו את אחד החיילים שתופס קו בצפון 
השומרון - האם הוא חושש לנטרל מחבל בירי, בעקבות 
משפטו של אלאור אזריה - נתקלנו  בגיחוך. "הפרשיה 
לא העסיקה אותנו, כל חייל מבין את ההבדל בין מחבל 
שרץ לכיוונך עם סכין, לבין כזה ששוכב מנוטרל", הוא 
השיב. "למען האמת, בכלל לא דיברנו על כך". החשש, 
ברגע  לירות  יהססו  שחיילים  שונים,  פרשנים  שהעלו 

האמת במחבל, לא מחזיק מים במציאות. 

M16-80 אלף ש"ח ל
כשלושה  לפני  ארע  יחידים  פיגועי  מאותם  אחד 
שבועות ב"מבוא דותן". נערה בת 16 שהגיעה לכניסה 
ניסתה לדקור חייל מגלן שבדיוק שב מחופשה  לישוב, 
ללא נשקו. למרבה הבושה, החייל נמלט מהאזור, למרות 
שהוא מיומן בקרב מגע ונערה צנומה במברג לא אמורה 
פעל  ליחידה  חברו  מנגד,  קשה.  בעיה  עבורו  להוות 
הודיע  יותר  מאוחר  בירי.  את המחבלת  ונטרל  כמצופה 
צה"ל כי  החייל הודח מפעילות קרבית. "הלוחם לא פעל 
בצה"ל",  כלוחם  ממנו  שמצופה  כפי  המחבלת  לנטרול 
הסיבה  האירוניה,  למרבה  ההדחה.  את  בדו"צ  נימקו 
שלו  הפעילות  הצלחת  היא  נשקו,  ללא  היה  שהחייל 

ושל שאר חיילי צה"ל ביו"ש בסגירת בתי מלאכה לנשק 
והחרמת אמל"ח.

כחלק מאותה דוקטרינה של כיסוח העשבים השוטים, 
הייצור  אמצעי  כנגד  פעילותו  את  למקד  צה"ל  החל 
מחרטות   43 נסגרו   2016 בשנת  למשל,  כך  ביו"ש. 
מקלע  התת  את  מייצרים  בהם  מלאכה  בתי  אותם  נשק, 
היבול  הנוכחית  השנה  ובמחצית  "קרלו",  המאולתר 
וחצי  בשנתיים  כן,  כמו  שנסגרו.  29 מחרטות  על  עומד 
קלעים.  ואלפי  נשק  כלי   795 צה"ל  החרים  האחרונות 
התוצאה של אותן החרמות – מחיר הנשק ביו"ש הרקיע 
שחקים. לדוגמה, מחירו של רובה קרלו שעלה לפני שנה 
וחצי 1,500 שקלים עולה כיום למעלה מ-7,000 שקלים. 
הכפיל  שקלים  אלפים  עשרת  שעלה  אקדח  של  מחירו 
עצמו, רובה מאולתר מסוג קלצ'ניקוב שמחירו לפני שנה 
היה 25 אלף שקל, עולה כיום 40 אלף שקל ורובה מסוג 
כבר  כיום  עולה  50 אלף שקל  לפני שנה  M-16 שעלה 

80 אלף.
בניסיונות  לעלייה  הוביל   M-16 של  היקר  המחיר 
גורמי אכיפה בישראל  גניבה של נשקים מחיילי צה"ל. 
יודעים לספר כי חוליות של גנבי נשק נצמדות לחיילים 
בה  כושר  שעת  לזהות  מנסים  כשהם  לביתם,  ששבים 
החייל לא נמצא סמוך לנשקו, לפרוץ לבית ולגנוב, ולכן 
בביתו  השבוע  בסוף  יישאר  שלא  שחייל  היא  ההוראה 

צמוד לנשק, עדיף שישאיר את הרובה בבסיס. 
הוא  ביו"ש  הפלסטינים  בקרב  באמל"ח  המאבק 
ולא  נשק  מוחבא  להיות  עלול  בית  בכל  כמעט  מורכב, 
רק בבתים של חשודים פוטנציאליים בטרור, שכן מרבית 
אלא  טרור,  למטרות  בנשק  מחזיקים  לא  הנשקים  בעלי 
את  הערבי  הגבר  החזיק  בעבר   - גברי  סטטוס  כסמל 
החרב, כיום זה הרובה. כך או כך את צה"ל זה לא מעניין, 
נשק שמוחזק כיום עבור ירי בחתונה, מחר עלול לשמש 

עבור ירי נגד חיילים.  
בכלל  השומרון  צפון  תושבי  הפיגוע,  ניסיון  למרות 
המרחבית  החטיבה  ביטחון.  חשים  בפרט  דותן  ומבוא 
 793 באזורם  האחרונות  וחצי  בשנה  עצרה  מנשה 
חשודים; החרימה 104 נשקים; לכדה 12 מטענים וסגרה 
4 מחרטות נשק. בנוסף, סכום של 70 אלף דולרים, שיועד 
אל- סילת  בכפר  והוחרם  נתפס  טרור,  התארגנות  עבור 

עזאם",  "שייח'  בזכות  לשמצה  הידוע  כפר  חארית'יה, 
מנסה  החמאס  בכלל,  קעידא.  אל  את  שייסד  הכפר  בן 
כל הזמן להעביר בדרכים שונות ומשונות כספים מעזה 
והשב"כ  צה"ל  את  שמצריך  מה  ביו"ש,  להתארגנויות 
להיות ערניים ודרוכים כל העת. למקרה ששאלתם, הכסף 
להקמת  בו  שמשתמש  ביו"ש  האזרחי  למינהל  עובר 

תשתיות עבור התושבים.

עמק היסטורי
דותן  עמק  דרך  עוברת  דותן  מבוא  לישוב  הנסיעה 
המפורסם וההיסטורי. בעמק, שאורכו כ-10 קילומטרים 
ורוחבו כ-3 ק"מ, שוכן תל דותן, תל ישוב עתיק, שמזוהה 
לנו  המוכרת  זו  ההיסטורית,  דותן  עם  החוקרים  ידי  על 
י  י שַָׁמְעתִּ ה כִּ אֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמזֶּ מפרשת מכירת יוסף. "ַוֹיּ
דָֹתן".  ְמָצֵאם בְּ ֶלְך יֹוֵסף ַאַחר ֶאָחיו ַויִּ ָתְיָנה ַויֵּ אְֹמִרים ֵנְלָכה דֹּ
מיוחס  מהם  שאחד  בורות,  מספר  נמצאים  התל  באזור 
נוספים  שרידים  אחיו.  ידי  על  יוסף  הושלך  אליו  לבור 

שנמצאים באזור, מתייחסים לתקופת ממלכת ישראל.
קרובה,  ישראלית  היסטוריה  גם  בחובו  נושא  העמק 
כאשר במקום התחולל לפני 50 שנה קרב שריון מפורסם, 
בעל השם "המפתיע", קרב עמק דותן. העמק היה בעל 
שהוא  העובדה  בשל  לצה"ל,  רבה  אסטרטגית  חשיבות 
חיל  בסיס  ועל  יזרעאל  עמק  התחתון,  הגליל  על  צופה 
כוח  הקרב,  במהלך  דוד.  רמת  בסיס  שבעמק,  האוויר 
מהכוח  ובמספרים  בכלים  מנחיתות  שסבל  קטן,  שריון 
הירדני, הצליח בניהול קרב מתוחכם לכבוש את העמק, 

ולמעשה לשחרר את כל צפון השומרון עד שכם. 
הכפרים  תושבי  ידי  על  מעובדות  העמק  קרקעות 
הפלסטינים באזור, בהם קבטיה, יעבד, בירקין ועראבה. 
בדרום-מערב  ההרים  רכס  על  נמצא  דותן  מבוא  הישוב 
הוא  ובקרוב  משפחות,   93 מתגוררות  בישוב  העמק. 
דיור  יחידות  מאה  בניית  הליך  כאשר  עצמו,  את  יכפיל 
נמצאות  נוספות  יח"ד  ל-400  תוכניות  ואף  בעיצומו, 
בשלבי תכנון. בישוב יש את רוב השירותים הקהילתיים, 
בעפולה  קונים  אנחנו  "כיום  ומכולת.  ספר  בתי  מלבד 
תוקם  בקרוב  אבל  מהעבודה,  חזרה  בדרך  בחדרה,  או 
מכולת בעיר", מבטיח ל'כל ישראל' אריה ציטרונוביץ, 

יו"ר הישוב. 
ציטרונוביץ מספר על ניסיון הפיגוע בישוב, ולדבריו, 
הישוב,  של  תחזוקה  באיש  בדרך  נתקלה  "המחבלת 
ששאל אותה מה היא עושה כאן. 'באתי להרוג יהודים, 
הם גנבו לנו את הר-הבית', היא השיבה לו".  הוא מוסיף, 
כי "הייתה תקלה קטנה, אבל התגברנו על זה". לשאלת 
החשש הוא משיב: "אנחנו לא חוששים, האזור די שקט 
ובטוח. ניסיונות הפיגוע וזריקות האבנים בצפון השומרון 
בטלים ב-60 לעומת כל השומרון". בישוב מקווים לנצל 
את השקט ולהקים את האזור לתחייה מבחינה תיירותית, 

כמו גם לבנות צימרים לטובת המטיילים. 
במאחז  צבי".  "מעוז  המאחז  נמצא  סמוך  רכס  על 
הדתי  לציבור  המשתייכות  משפחות  כ-15  מתגוררות 





30    כ"ז בסיון תשע"ז 23/6/17

לאומי. הלהט האידיאולוגי כמו גם תחושת הביטחון 
שהישוב  העובדה  ומעצם  בישוב,  פינה  מכל  ניכרים 
יוצאי  על  נמנה  הישוב  "מקים  כלל.  בגדר  מוקף  לא 
"גם  בשטח,  החיילים  אחד  לנו  אומר  השייטת", 
הפלסטינים תושבי האזור יודעים – אתו לא מתעסקים". 
מי שכן יחשוב לעשות זאת, ייאלץ לחצות דרך מפרכת, 
שלא קלה לרכב, ובטח לא רגלית. במידה ומחבל יעשה 
בשולי  ענקיים.  שמירה  בכלבי  יתקל  הוא  חלילה  זאת 
המאחז ניצבת מרפסת תצפית מרהיבה, שמשקיפה על 

העמק. 

מבודדים מהשומרון
פינוי  מים,  העירוניים,  השירותים  את  שמעניק  מי 
אלא שמאז  שומרון,  האזורית  המועצה  היא  וכו',  זבל 
תכנית ההתנתקות, שתושבי השומרון מקפידים לכנות 
מנותקים  נותרו  השומרון  צפון  יישובי  "הגירוש", 
כדים,  גנים,  פונו  מאז  שכן  המועצה,  יישובי  משאר 
באזור.  להסתובב  לישראלים  אסור  ושא-נור,  חומש 
באזור  המועצה  מבנייני  שיוצאת  זבל  משאית  כלומר, 
 6 כביש  לכיוון  מיו"ש  לצאת  צריכה  ברקן  התעשייה 
ולחזור ליו"ש באזור חריש. במועצה האזורית שומרון 
הקרוב  ראשון  ביום  וכבר  השמרים  על  שקטים  לא 
אמורה לעלות בוועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק 
ביוזמה  מדובר  השומרון.  בצפון  ההתנתקות  לביטול 
יו"ר המועצה  משותפת של ח"כ שולי מועלם רפאלי, 

האזורית יוסי דגן ובני גל ממטה חומש תחילה. 
הקרקע  ומעמד  השתנה  לא  דבר  ההרס  "לאחר 
הצבא  כאשר  המדינה  בבעלות   – שהוא  כפי  נשאר 
שולט בשטח. יחד עם זאת רק ליהודים אסור להיכנס 
אנחנו מבקשים לבטל את חוק  לפיכך  אלו,  למרחבים 
מחדש",  הישובים  בניית  את  ולאפשר  ההתנתקות 
לקראת  שערכה  מיוחד  כנס  במהלך  מעולם  הסבירה 

העלאת הצעת החוק. 
מי שריגש את הקהל בכנס היה יוסי דגן, יו"ר המועצה 
שפונה מחומש. בקול חנוק מדמעות הוא סיפר: "לפני 
12 שנים עברנו גירוש. עד היום אני מתעורר עם סיוטים 
אנשים.  גוררים  איך  מהמצודה  רואה  אני  שבו  בלילה 
בצה"ל  כקצינים  ששירתו  אנשים  גוררים  אחד  מצד 
ומצד שני פלסטינים מניפים דגלים. במשך עשר שנים 
בכינו  ואשתי  אני  קבע,  לבית  וכשעברנו  בקראון  גרנו 
ונשבענו שכל עוד נשמה באפנו אנחנו נעשה הכול כדי 
לחזור ולבנות מחדש את הישובים שנעקרו ביד זדונית 
ידי  ופושעת כאן בבניין הזה, ברשעות ובאטימות. על 

האחים שלנו."
שם  רואה  אתה  ושאנור  בחומש  מסתובב  "כשאתה 
ולבן, עדיין צבוע. העצים  כבישים, מדרכות עם כחול 
עדיין  צה"ל  הבתים.  את  אין  ורק  שם  עדיין  והפרחים 
שם כי אי אפשר לוותר על האחיזה הצבאית שם. למה 
לעזאזל הרסתם את הבתים האלה?" במועצה האזורית 
רצף  ישנו  שכן  החוק,  בקידום  למהר  רוצים  שומרון 
בנייה בלתי חוקי מצד הערבים שנבנה במטרה לחשק 

את החזרה הישראלית לאותם ישובים. 

בירת הטרור בדימוס
החלום לחזור לישובים שפונו, נרקם בין היתר בשל 
מהעובדה  הנובע   באזור. שקט  היחסי ששורר  השקט 
כי 80% מצפון השומרון מוגדר הלכה למעשה כשטח 
בידי  ואזרחית  ביטחונית  בשליטה  הנמצא  שטח   ,A
באזור  רב  תנועה  חופש  שמאפשר  מה  הפלסטינים, 
לכוחות  הפלסטינית  האוכלוסייה  בין  חיכוך  ופחות 
יישמר?  השקט  לפועל  תצא  החוק  הצעת  אם  צה"ל. 
ימים יגידו. בכל מקרה בצה"ל מבהירים, אנחנו לא צד 

בעניין, נבצע מה שהגורמים המדיניים יורו לנו. 
למהפך  מיוחסת  באזור  השורר  לשקט  נוספת  סיבה 
עסקים  לבירת  טרור  מבירת  ג'נין,  העיר  שעברה 

כבירת  הוגדרה  ג'נין  שנה   15 לפני  עד  משגשגת. 
הפליטים  ובמחנה  בעיר  שררה  והאנרכיה  המתאבדים 
לכיבושה מחדש של  הוביל  מגן  הסמוך. מבצע חומת 
העיר, כיבוש שלווה בקרב סיזיפי מתמשך, שאף גבה 
את חייהם של לא מעט חיילים. בסופו של דבר הפעיל 
נהגי  העוצמתיים שברשותו.  הדי-9  דחפורי  את  צה"ל 
בין  דרך  פילסו  ומטענים,  לירי  החסינים  הדחפורים, 
הבתים לכלי הרכב המשוריינים של צה"ל ואילצו את 
הברירה  שכן  לכוחות,  להיכנע  הפלסטינים  המחבלים 
הריסות  תחת  להיקבר  הייתה  להם  שנותרה  היחידה 

הבניין בו התבצרו. 
סגור  צבאי  כשטח  הוכרזה  כולה  שהעיר  העובדה 
במהלך המבצע, בצירוף מראות ההרס שהותירו אחרים 
הדחפורים, אפשרה לתועמלני השקר הפלסטיני לנופף 
טענה  פלסטינים.  באזרחים  טבחה  ישראל  כי  בטענה 
שהופרכה בדו"חות החקירה של האו"ם. למרות זאת, 
הבמאי הערבי-ישראלי מוחמד בכרי, הוציא לאקרנים 
את הסרט "ג'נין ג'נין", שמציג את הנרטיב הפלסטיני 
תביעת  העיר.  בתושבי  טבח  ביצעה  שישראל  השקרי, 
כנגד  בעיר  ששירתו  מילואים  חיילי  שהגישו  דיבה 
הבמאי, נדחתה בידי שופטי ביהמ"ש העליון, שקבעו 
כי הסרט רצוף שקרים ונעשה בחוסר תום לב, אך היות 
ולפי החוק לא ניתן לתבוע בתביעה אזרחית לשון הרע 
החיילים  פניות  נדחתה.  התביעה   - ציבור  על  שנעשה 
לתביעה,  להצטרף  ויינשטיין,  יהודה  דאז,  ליועמ"ש 

נדחו. 
היום  עד  לראותו  שניתן  השקרי,  הנרטיב  אף  על 
פניה.  את  שינתה  ג'נין  העיר,  בתי  על  גרפיטי  בציורי 
משתלם.  לא  הטרור  כי  הקשה  בדרך  הבינו  התושבים 
ישראל  מערביי  ורבים  להתרחב  החל  העירוני  השוק 
עושים  הסמוכים,  המשולש  ביישובי  שמתגוררים 

מוצרים  לקנות  לעיר במטרה  סוף שבוע  כל  דרכם  את 
מהמחיר  בחצי  "אל-מוג'מע",   - המקומי  בשוק  ומזון 
נכנסים  שבוע  סוף  בכל  הצבא  הערכות  לפי  בישראל. 
במהלך  גם  ישראלים.  ערבים  אלף   40 עד  כ-30  לעיר 
בעיקר  רבים,  ישראלים  ערבים  לעיר  נכנסים  השבוע 
סטודנטים שלומדים בעיר רפואת שיניים בזול. הכסף 
מקומיות,  נדל"ן  בעסקאות  מושקע  לעיר  שזורם  הרב 
דבר הבא לידי ביטוי בריבוי רבי הקומות שמתרוממים 

באזור. 
הקלישאה המוכרת – "החיים חזקים מהכול", נכונה 
גם לג'נין. כלכלה פורחת שווה אחוזי אבטלה נמוכים 
חז"ל:  במילות  או  טרור,  פעילות  פחות  שווים  שהם 
לידי  מביא  והשעמום  שעמום,  לידי  מביאה  "הבטלה 

חטא".  
הצבא מעודד בכל דרך את פריחת הכלכלה, בעיקר 
הישראלים  הערבים  ויציאת  כניסת  על  הקלות  דרך 
בכמות  בהתחשב  קלה  משימה  לא  העיר,  משטחי 
ממעטים  צה"ל  כוחות  בנוסף,  והיוצאים.  הנכנסים 
לתושביה.  רב  תנועה  חופש  ומאפשרים  לעיר  להיכנס 
שמשמר  הפלסטיני,  מהנראטיב  הפוך  פועלים  "אנחנו 
הפליטים,  במחנות  והאומללות  המסכנות  אתוס  את 
אומר  פורחת",  כלכלה  של  מציאות  מעודדים  אנחנו 

בכיר בחטמ"ר מנשה ל'כל ישראל'. 

 "נצח ישראל"
או   941 גדוד  הוא  באזור  קו  שתופס  מילואים  גדוד 
נצח  גדוד המילואים של  ישראל",  "נצח  בשמו המלא 
יהודה. הגדוד הוקם לפני כשבע שנים וסופח לחטיבת 
אהרון  אלוף  סגן  הגדוד,  מפקד  מנשה.  המרחבית 
"הבנו  הגדוד.  הקמת  על  ישראל'  ל'כל  מספר  היינמן, 
בחברה  להשתלב  מתקשים  החרדי  הנח"ל  שבוגרי 
בד"כ  עצמו  את  מכווין  שמשתחרר  חייל  בישראל. 
פועל  והוא  רואה מה הם עושים  הוא  על סמך חבריו, 
חרדים  לא  הם  בבעיה,  נתקלו  הנח"ל  בגורי  כמוהם. 
קלסיים ולא דתיים לאומיים, אנשים השתחררו ועצרו 
במקום. גדוד המילואים נועד ליצור עבורם הרבה מעבר 

לשירות מילואים, הוא נועד ליצור עבורם קהילה".
וזה הצליח. אנשים התחילו להתחתן, למצוא עבודה 
את  "כשהקמנו  ועוד.  המקומית  בקהילה  להתברג 
כיום  ובאוטובוסים,  בטרמפים  הגיעו  אנשים  הגדוד 
רובם מגיעים ברכבים, רבים מהם ברכבי חברה". מעבר 
לגרום  הצליח  שהגדוד  מתברר  הגשמית,  להצלחה 
ללוחמים להתחזק רוחנית. "אין ספק שאנשים מגיעים 
החרדי  "בנח"ל  היינמן.  אומר  יותר",  ובשלים  בוגרים 
אין חרדים, ובשח"ר כחול אין צבא", הגדיר העיתונאי 
הוא  כנראה  בנח"ל,  הדתי  המצב  את  חיים  בן  אבישי 

צריך לראות את גדוד המילואים.
הגדוד אף ניהל מבצע מורכב ב"יעבד", כפר פלסטיני 
דותן,  מבוא  לישוב  המוביל  הציר  על  שיושב  בעייתי 
רק  ולמרות שחיילי הגדוד החלו להתאמן על המבצע 
יממה וחצי קודם לכן, הם עמדו בהצלחה בכל היעדים 
ומקצועיים",  רציניים  באנשים  "מדובר  המבצעיים. 

חותם היינמן את השיחה. 
בדרך חזרה לירושלים, אנחנו עוברים בסמוך לחריש, 
שנבנית בימים אלה ממזרח לצפון השומרון. הבניינים 
החדשים ממלאים כבר את קו האופק ומהכניסה להעיר 
הסיור  נסיעה.  שעה  לנו  לוקח  ירושלים  עד  העתידית 
המהנה מסתיים בצביטה קטנה בלב, שכן העיר הייתה 
הדיור  מצוקת  עבור  המושלם  הפתרון  להיות  יכולה 
מספר  בו  שלקו  טמטום  בשל  הוחמצה  אך  החרדי, 
עסקנים. כשזה קרה זה פחות כאב. "מי יגור בחריש? 
שלא  תירוץ  האכזבה,  את  רבים  תירצו  מסוכן",  אזור 

מחזיק מים בימים אלה.

"כשאתה מסתובב בחומש 
שם  רואה  אתה  ושאנור 
כבישים, מדרכות עם כחול 
העצים  צבוע.  עדיין  ולבן, 
ורק  שם  עדיין  והפרחים 
אין את הבתים. צה"ל עדיין 
לוותר  אפשר  אי  כי  שם 
על האחיזה הצבאית שם. 
למה לעזאזל הרסתם את 
במועצה  האלה?"  הבתים 
רוצים  שומרון  האזורית 
למהר בקידום החוק, שכן 
בלתי  בנייה  רצף  ישנו 
חוקי מצד הערבים שנבנה 
במטרה לחשק את החזרה 
הישראלית לאותם ישובים. 

"



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

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

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

בקיר טיפוס!הקיץ

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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וכיכב  בקיבוץ  שגדל  השחקן  הלוי,  עופר 
אל  המופלאה  דרכו  את  מצא  בתיאטרון, 
  הדת וקירוב רחוקים באמצעות הבמה
בראיון מיוחד ל'כל ישראל' לקראת הוצאת 
קריאות  שלוש  על  מספר  הוא  ספרו, 
ההתנגדות  מהקב"ה,  שקיבל  ההשכמה 
עמם  והרבנים  שהקים  לתיאטרון  במגזר 

הוא מתייעץ על כל צעד ושעל

 תיאטרון

אוריאל צייטלין
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ין ילד שלא שמע על הצגה של עופר הלוי או 
על האדם עצמו. מאחורי לוח הזמנים העמוס 
יחד.  גם  ומחזק  מרתק  סיפור  מסתתר  שלו, 
עופר הלוי, מי שהספיק לשחק בעשרות במות 
כשרות וראויות במגזר החרדי, הוא גם הבמאי 
של אותן ההצגות. והוא לא מסתפק בכך, עופר הוא גם 
מוזיקאי מחונן ומחזיק בית כנסת מכובד בעיר אלעד, שם 

הוא מוסר שיעורים. 
לקראת צאת ספרו החדש, עופר הלוי מתיישב לספר 
הבעת  כדי  תוך  המרתק,  חייו  סיפור  את  ישראל'  ל'כל 
במהלך  בעיניו.  חשובים  נושאים  על  קלה  ביקורת 
המשעשעת  מהצורה  ליהנות  שלא  יכולנו  לא  הראיון, 
על  מדובר  אם  בין  הגדוש,  סיפורו  את  מעביר  הלוי  בה 
בתחילה  שקיבל  הביקורת  בתשובה,  החזרה  תהליך 
במגזר החרדי, טעות שהכניסה אותו לבית משוגעים, איך 
הציל תינוק וגם שני רגעים בהם היה קרוב למוות. רצינו 
להבין ממנו איך פרץ דרך תרבותית - חינוכית ומה הם 
העקרונות שמלווים אותו, ובכלל, מאיפה הכול התחיל?

"גדלתי בקיבוץ 'עין חרוד', הייתה לי בגדול ילדות די 
רגילה. בית מסורתי, בשבת אבא שלי היה עושה קידוש, 
ליל  של  ערבי  סרט  לראות  מתיישבים  היינו  מכן  לאחר 
יותר שצריך להזדרז  שבת. בית מאמין, אבל גם מאמין 
פותח  מהסרט",  חלקים  להפסיד  לא  כדי  הקידוש  עם 

עופר את סיפור חייו האישיים. 
רציתי  רציתי להתחיל בתיאטרון צה"ל,  "לאחר מכן, 
שהתחיל  המשחק'  'חיידק  בעקבות   – לשם  להגיע 
אצלי כבר בקיבוץ. הייתי עושה יחד עם חברים לקיבוץ 

הצגות בחגים וכל הקיבוץ בא לצפות בנו. התחלתי את 
המבחנים לתיאטרון צה"ל, אבל אצלנו בקיבוץ מי שהיה 
הולך לתיאטרון לא היה נחשב. הוא היה נחשב 'ג'ובניק', 
אז קיבלתי החלטה – לעבור לקרבי. הייתי חייב. החבר'ה 
מהקיבוץ בסיירות, קרבי וכו', ואני בתיאטרון? אז בצבא 
הייתי בחיל השריון -  חטיבה 7 – רמת הגולן, שם הייתי 

תותחן מג"ד ובין השאר במהלך מלחמת לבנון".
ומשחק  במה  לימודי  התחלת  הצבא,  לאחר  מיד 

בצורה רצינית...
כדי  הצגה של משוגע  עשיתי  "האמת שכבר באמצע 
להשתחרר, עשו לי אבחון בבית משוגעים בבאר- שבע 
להשתחרר  לי  נתנו  השחרור.  בשביל  לשם  ונכנסתי 
אומר  אני  משם,  לצאת  רוצה  כשאני  אז  אבל  מהצבא, 
חבר'ה אני לא משוגע. הם אומרים לי 'תירגע, כל החבר'ה 
מה  ובמקום  זמן'.  עוד  פה  לך  יש  ככה.  אומרים  פה 
שרציתי - להשתחרר מהצבא - נכנסתי לבית משוגעים. 
מה  לו  להסביר  התיישבתי  פקח,  איזה  הגיע  מכן  לאחר 
הזה.  המסוכן  מהמשחק  אותי  הוציא  הוא  ובס"ד  קרה, 
השלישית',  'הקומה  שנקרא  בתיאטרון  לשחק  התחלתי 
לאחר זמן מה, התחלתי ללמוד משחק בבית הספר 'בית 
צבי' - אחד מבתי הספר למשחק הטובים במדינת ישראל 

- ונחשבתי למצטיין.
גמר הלימודים, השתתפתי בתחרות שנקראת  "לאחר 
יחיד.  הצגות  על  מתמודדים  שחקנים  שם  'תאטרונטו', 
זכיתי במקום הראשון יחד עם עוד אחד מהמתמודדים, 
הגדול,  הרעש  התחיל  אז  שנינו.  בין  הפרס  את  וחילקו 
כתבות בעיתונים, הייתי מרוח על העמודים הראשונים, 

לתאטרון  עברתי  משם  התקשורת.  כל  בכל  ראיונות 
'הבימה' - התאטרון הלאומי של ישראל, יחד עם ההצגה 
סרטים, אבל התמקדתי  וקצת  סדרות  קצת  שלי, עשיתי 

בתיאטרון."
כמה זמן נמשכה הקריירה הזו במגזר החילוני?

"הייתה זו תקופה מאוד קצרה יחסית - לא יותר מ-6 
שנים. ואז ב"ה נפתח לי צוהר ביהדות, ובתקופת הימים 

הנוראים, הייתי צריך להחליט או שם או כאן.
לפני  עוד  מהצבא,  התחיל  בכלל  הזה  הנושא  "כל 
כל העניין עם התיאטרון. אומנם לא הייתי שומר תורה 
אתה  מסורתית.  ממשפחה  באתי  כאמור,  אבל  ומצוות, 
יודע, הקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים לקרוא לכל 
יהודי. בצבא בשרות קרבי, היה איתי בטנק בלבנון חייל 
בשעה  מבנה  איזה  להתקיף  מטרה  לנו  הייתה  דרוזי. 
להתקיף,  אמורים  שאנו  לפני  דקות  עשר  בלילה.  חצות 
לפתע פתאום מתקיפים  לפעולה,  מוכנים  כבר  כשהיינו 
אני  ולהסתער.  מהטנקים  לצאת  הוראה  קיבלנו  אותנו. 
רץ  הדרוזי  והחייל  הטנק,  מאחורי  מתחבא  מפחד, 
החייל  תגבורת,  הגיעה  מכן  לאחר  ירי.  חילופי  ומתחיל 
חוזר לטנק, ואני אומר לו: 'אחי, לאן אתה רץ? זה יריות, 
לא קפצונים'. הוא עונה לי: 'לי יש אללה. מה שמכתוב 
היא  זו  נכתב('.  שנכתב  ומה  אלוקים  יש  )לי  מכתוב 
הפעם הראשונה ששאלתי את עצמי; רגע, עופר, איפה 

האלוקים שלך? זה היה לראשונה מפגש ראשון 
שלי,  האמונה  עם  מה  לגבי,  עצמי  עם  שלי 

אבל המשכתי בחיי.
אחד  בוקר  מהקב"ה:  שניה  "קריאה 

א
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היה  בלבנון.  נשק  מסדר  עשינו 
פופולרי,  סרט  המדוברת  בתקופה 
ששחקן  הייתה  בו  הסצנות  שאחת 
מישהו  של  לראשו  נשק  מצמיד  אחד 
ואומר לו 'אל תזוז, אל תזוז'. חבר מהפלוגה בצחוק הצמיד 
לי גם נשק, אמר את אותם המילים כמו בסרט, ולחץ על 
זה  בקנה'.  כדור  'היה  צועק:  הוא  שניות  לאחר  ההדק. 
מישהו  עם  מדבר  היית  היום  בטוח,  מוות  לראש,  ישירות 
אחר". מתאר עופר הלוי. "אחרי ששטפתי אותו בקללות, 

שוב שאלתי את עצמי את אותה השאלה.
"קריאה שלישית: שבת אחת בחופש יצאתי עם בן-דוד 
בים, פתאום הוא מתחיל  והוא  יושב בחוף  אני  לים,  שלי 
להוציא  ורץ  גדול  גיבור  עצמי  את  משחק  אני  לטבוע. 
גם. הוא מתחיל לעלות  אותו, מגיע אליו ומתחיל לטבוע 
ואני נשאר למטה. ב"ה אני מתעורר בבית החולים, הוציאו 
ממני 12 ליטר מים וניצלתי בנס. זו כבר פעם שלישית. מה 

שנקרא: 'אזהרה מאלוקים לפני ניתוק'. 
מעל  עומד  ואני  נפטרה,  שלי  סבתא  תקופה  "באותה 
הקבר ואומר: גם אני אבוא לפה מתי שהוא, מה אני מביא 

לברר  והתחלתי  תפסתי  כבר  אז  איתי? 
לי  היו  עוד  יותר.  קצת  אלוקים  על 

שאלות. התחתנתי, יום אחד דופק 
אחי  את  ומבקש  אברך,  איזה 

כמה  בתשובה  שחזר 
הוא  לפניי.  שנים 

בבית  היה  לא 
באותה העת. 
מה  שאלתי 
צריך.  אתה 

מספר  הוא 
חזר  שהוא  לי 

בערכים,  בתשובה 
והוא  מעשרות  לו  יש 

למישהו  אותם  לתת  רוצה 
לסמינר.  ללכת  שמוכן 

עם  יחד  הלכתי  הסכמתי. 
לה  הודעתי  אשתי, 

שזה רק כדי לוודא 
אין  ש'באמת 

בסמינר  הזה...  המטריד  הסיפור  עם  ולסיים  אלוקים' 
דווקא התרשמתי שיש אלוקים, ונכנסתי לדיכאון כי ידעתי 
את  לעזוב  מוכרח  אני  אלוקים  שיש  לי  שברור  שאחרי 
המסביב.  וכל  הבימה  את  המשחק,  את  החילוני,  העולם 

ככה התחלתי".
באיזו דרך התחלת ליישם את התהליך?

הייתה  ראשונה  שבת  בשבת,  תפילות  קצת  "התחלתי 
תקופה  אחרי  ואז  דברים,  בעוד  קצת  המשכתי  חוויה, 
נכנסתי  אחריו.  לך   - האלוקים  הוא  השם  אם  אמרתי 
לישיבת 'נתיבות עולם', עזבתי את המשחק, עזבתי הכול. 
אין  לעבוד,  צריך  'עופר,  אומרת:  אשתי  תקופה  אחרי 
כסף'.  אמרתי לה; אלוקים ישלח. היא השיבה: 'הוא גם 
שלח חשבון חשמל ובישר שעומדים לנתק לנו. כשתחליט 
להיות רציני אני חוזרת. עד אז אני אצל ההורים שלי', והיא 
ברירה  ובלית  לבמה,  התגעגעתי  אני  גם  במקביל  עזבה. 

קיבלתי החלטה שאני פותח תיאטרון לדתיים. 
מנכ"ל  מערכים,  טלפון  ומקבל  לבד,  בבית  יושב  "אני 
יותר  לי  הביאו  לקירוב.  הצגות  שאעשה  רצה  ערכים 
לה,  סיפרתי  לאשתי,  התקשרתי  שתכננתי.  מהמשכורת 
שם,  היינו  שנה   13 חזרה.  והיא  לאלוקים,  תודה  אמרנו 
להקת 'הופל'ה', אני, יוסף סיקוראל ושלמה צים. זה היה 

ממש חידוש במגזר הדתי".
איך היו התגובות במגזר הדתי   חרדי?

כוכבים  כמו  מאבטחים  עלינו  "שמרו 
צעקות,  בהצגות,  בלגן  היה  מהוליווד. 
ואלימות...  להחרמות  קריאה 
הדתי  התיאטרון  אנחנו  היום 
ילדים,  הצגות  בארץ,  גדול  הכי 
פעילים  אנחנו  ומבוגרים.  נוער 
בקייטנות, נופשים, ת"תים, בציבור 
הכללי וגם פעילות בהתנדבות בבתי 
כרגע  לנו  יש  גדול,  ממש  זה  חולים. 

עשרים הפקות שרצות במקביל". 
העובדה  את  לבקר  שוכח  לא  גם  הלוי  עופר 
מתקצוב  נהנים  האחרים  התיאטרון  בתי  כי  המכעיסה 
שוטף עבור אמצעים שעולים הרבה כסף, אולם לחרדים 
בוחרים לא לתת מאותם תקציבים למרות גודל הפעילות.

דיברת על התנדבות. תן לנו סיפור לדוגמה.
וביקשו  מציון'  מ'עזר  אליי  התקשרו  שנים  כמה  "לפני 
שאבוא לשמח חולה במצב קשה. יצאתי אני והשחקן 
שאנחנו  דברים  לעשות  והתחלנו  שוקרון,  יהודה 
לפתע  צחק  שהאיש  מרוב  בהם.  טובים 
המכשירים התחילו לצפצף והראו שהתפקוד 
ממש  רגע  היה  זה  יותר.  טוב  נעשה  שלו 
הוא  חודשים  כמה  אחר  לצערי  מרגש. 
עם  הרגע  אבל  אחר,  ממקרה  נפטר 
או  מהראש.  לי  יוצא  לא  המכשירים 
להורים  הצגה  עשיתי  בו  נוסף  מקרה 
ילדים,  על כל מיני סכנות בבית עבור 
ומספרת  אישה  מתקשרת  אחד  יום 
מסוכנת  בסיטואציה  נתקל  שבנה 
עליה דיברתי בהצגה, והיא ידעה איך 
להציל את בנה בזכות הכוונה באותה 
הצגה. עד היום הם קוראים לו הילד 

של עופר".   
הוצאת לפני מספר שנים דיסק, מה 

הקשר שלך למוזיקה?
לשמחתי  דיסקים,  כמה  "הוצאתי 
המצעדים  באחד  הגיע  השירים  אחד 
למקום ראשון, ולצערי בתחנות הרדיו 
פה החליטו שלא להשמיע את השירים. 
שיכניסו  לבקש  התקשרתי  לא  מעולם 
דיסקים  הרבה  כמו  לכן  שלי,  שירים 
טובים - זה נשאר רק על המחשב. בלי 
כל קשר קיבלתי מספר הצעות להגיש 

תוכניות רדיו ולשחק בסרטים חרדיים ולא הלכתי על זה. לי 
יש מטרה – להעביר מסר יהודי וחינוכי. זה לא רק מקצוע, 

זה שליחות. לכן אני פחות מתחבר לדברים האלו. 
לו  שיצא  אחרי  ז"ל,  צפת  של  הקודם  הרב  לי  "אמר 
בתקופה  עכשיו  ודורשיו'.  דור  'דור  שלנו:  הצגה  לראות 
של האינטרנט, התועבה והפריצות – קשה מאוד להושיב 
את החבר'ה. אני לא מתיימר להיות מהפכן, אבל לדעתי, 
ולמנף  החינוכית  והמדיה  הבמה  אנשי  את  לקחת  צריך 
אותם. אני עובד עם נוער מתמודד, ולא כולם בנויים לשבת 

להרצאות."
איך אתה יודע מה נחשב לדבר חינוכי-חיובי ולהפך?

"עם ביקורת של אנשים אנחנו לעולם לא נגמור וככה זה 
בכל נושא. יש לנו שני רבנים - הרב אליעזר בן דוד והרב 
אישית  אני  הדברים.  על  מתייעץ  אני  שאיתם  גבאי,  יוסף 
הלכתי אל הרב אבוחצירה מנהריה, והוא אמר 'עם ישראל 
צריך אנשים כאלה, את השמחה הזו. תמשיך לעשות את 
מה שאתה עושה'. יש כאלו בציבור שלנו, ואני ממש לא 
שופט אותם. שמפחדים ואומרים על הכול לא. זה בסדר, 

אבל ככה לא נזוז לשום מקום. 
"ועדת ביקורת בודקת את התכנים, הם אומרים להוריד 
הצגה  העלנו  שכבר  מקרים  היו  ואפילו  דברים,  הרבה 
והורדנו. ככה שאני יותר פוחד מהקב"ה מאשר מביקורת, 
נשמח  אדרבה,  רצונו.  נגד  דבר  חלילה  עושים  לא  ואנחנו 
אומנותית  מהפכה  לדעתי,  שוללת.  ולא  בונה  לביקורת 
כשרה היא בלתי נמנעת. לא כדי להכשיר את הטמא, אלא 

למנוע מהמציאות להכניס אלינו את הטמא".
במובן  מהכללית  שונה  החרדית  האומנות  במה 

המקצועי?
יש  לחרדי  שלו.  ולכסף  לכבוד  דואג  חילוני  אומן  "כל 
דבר נוסף – כבוד של הקב"ה. המנוע הנוסף זה קידוש ה', 
וזה בהחלט מניע ראוי ומקצועי. דבר נוסף, ליצור תוכן דתי 
להיצמד  חייב  שאתה  זה  מבחינת  מקצועי  יותר  הרבה  זה 
לתוכן ראוי במגזר, ואם הצלחת לאסוף כמות חומר שווה 
חזק  דתי  סינון  על  שעבדת  להיות  חייב  החילוני,  של  לזו 
הקלעים'  'מאחורי  שיבוא  מי  המקצועית.  הדרך  על  וגם 
טוב,  שילך  ומבקשים  מתפללים  אותנו  יראה  הצגה,  לפני 
שלא יהיו נגיעות של כבוד אלא נטו לשמח, וב"ה התפילות 

עוזרות."
כמה מילים על הספר שאתה מוציא.

"הספר נמצא בעריכה אחרונה, זה ספר שנקרא 'איכה', 
הוא גם ספר וגם מחזה. שבע שנים עבדתי על ספר שמדבר 
על עבודת השם יחד עם דמויות. לצד  המסר יש גם הרבה 
יום  היום  במהלך  גם  לקב"ה  לחיבור  מגיעים  איך  הומור. 
שלי כאומן. כל שחקן לפני שהוא נכנס לדמות, הוא יודע 
מי  אני,  מי  שאלות,  חמש  עצמו  את  לשאול  צריך  שהוא 
הביא אותי לכאן, מה המטרה שלי, מה עוצר אותי בדרך 
למטרה ומה אני עושה כדי להשיג את המטרה. בדיוק אותן 
זה חסר  יום.  שאלות שיהודי צריך לשאול את עצמו בכל 
תקדים. ספר שהוא גם מחזה עם דמויות, ממש יצאנו צוות 
צילום כדי לעשות את הספר, וגם הצוות משתלבים בצורה 
בס"ד  בהחלט  אבל  מורכב,  היה  זה  הספר.  אל  ספונטנית 

יצא ספר מעל הציפיות, גם לקירוב וגם לדתיים מבית."
אפרופו קירוב, לאן התחום הזה הולך?    

גלי  לא  כבר  זה  אבל  משמעותית,  נסיגה  אין  "ב"ה 
ולומר  זו  במה  לנצל  אשמח  אני  פעם.  שהיה  התשובה 
שכדאי להשכיל, בשביל להחזיר בתשובה צריך לתת דוגמא 
אישית, לצערי אנחנו כעת לא יכולים לשמש דוגמה. הזוהר 
הקדוש אומר: אם היה בית כנסת אחד שהיו אוהבים אחד 
את השני – מיד היה מגיע משיח. למה תלמידי ר' עקיבא 
זה  ומצלא?  מגנא  תורה  איפה  הזו?  בתקופה  דווקא  מתו 
היה אמור להיות חוה"מ מפסח עד שבועות. זה בא ללמד 
והיא  המשיח  את  להביא  יכולה  יהודית  שאחווה  אותנו 
לפני התורה. במקביל לסמינרים של התשובה, אנו צריכים 
לעשות סמינרים גם לעצמנו... יש לנו הרבה במה להתחזק. 
רק ככה התשובה לשאלתך תהיה משמחת יותר בעזרת ה'".                                                                                                                                         
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מאת: הילה פאלח

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ואפטות? עכשיו יש מענה טבעי ויעיל לבעיה.

חניכיים בריאות בדרך הטבעית

הצורך  את  זיהתה   ,TTM בשם  ישראלית  חברה 

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

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

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

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

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

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

יש לציין כי השימוש בצמחי מרפא נחשב היום לאיכותי ביותר, 

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

למה להתמודד לבד?

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

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

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

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

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

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

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

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

ויעיל לבעיות בחלל הפה, שמוביל לשיפור מהיר. יש סיבה לחייך
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סודות 
כתב 

'כל ישראל' שוחח עם 

שני שדכנים מנוסים ושמע מהם 

סיפורי ניסים גלויים, על שידוכים לא 

צפויים וכאלו שהתגלגלו בדרכים נסתרות 

והגיעו לידי גמר ● וגם: הכירו את גמ"ח 

השדכנים, המתאים את השדכן הנכון לפי 

בן הזוג הנדרש

יצחק דוד קוריץ

השדכנים
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סודות 
השדכנים
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מאות  בעיצומה.  החתונות  עונת 
אולמות  כ"י.  בישראל  נבנים  בתים 
ברבבות  ב"ה  מלאים  השמחה 
בשמחתם  השמחים  משתתפים, 
להקים  העומד  הצעיר  הזוג  של 
האנשים  אך  בישראל.  נאמן  בית 
ללא  אשר  הקלעים',  'מאחורי 
הם  בחלקם,  גדולה  זכות  נפלה  ספק 
מלוא  את  עצמם  על  הנושאים  השדכנים 
מודעים  שהם  תוך  קשות,  ועמלים  האחריות 

לגודל חשיבות התפקיד בו הם עוסקים.
בציבור  השדכנים  מיטב  עם  שוחחנו  החתונות,  עונת  לקראת 
הואילו  והם  הקודש,  בעבודת  ולילה  יומם  העוסקים  החרדי, 
מתחום  השגחה  וסיפורי  תובנות  קצת  לקוראים  לתת  בטובם 

השידוכים, הלא הם הרב אברהם הלוי והרב ש. כהן הי"ו.
השני  חוט  המרתקת,  לשיחה  נפנה  טרם  למודענו,  וזאת 
העולה במשך כל השיחה הינו, כי על אף שנראה כי עסק זה של 
השדכנות הוא כ"ביזנס" לכל דבר וענין, אשר מתן שכרו בצדו, 
ולא כמה פרוטות... אין הדבר כך כלל ועיקר. עבודת השדכנות 
היא כ"פאזל" המורכב ממאות חלקים ותתי חלקים, אשר אפילו 
אם נפספס חלק ממנו – לא עשינו כלום, והשידוך לא יקום ולא 
יהיה, אשר על כן העבודה היא עבודת נמלים אמיתית, אשר רק 
לשביעות  השידוך  מסתיים  עילאית,  פרטית  בהשגחה  בסופה, 

רצון שני הצדדים.
גודל  כל  על  זה  תפקיד  עם  מתמודדים  באמת  איך  ראשית, 

האחריות שבו?
"אכן", אומר לנו הרב הלוי, "צריך לדעת שתפקיד של שדכן 
מעבר  אדירים.  נפש  כוחות  המצריך  ביותר  תובעני  תפקיד  הינו 
מידע  להשיג  כדי  לעמול  השדכן  על  המוטלת  השטח  לעבודת 
אמיתי על כל בן ובת ולהעביר את המידע בצורה נכונה ואחראית, 
וימים  שבתות  כולל  היממה,  שעות  רוב  במשך   – לכך  מעבר 
טובים, היכן שאתה נמצא, אם זה בבית הכנסת אחרי התפילה, 
בבקשה  אליך  שייגש  מי  יהיה  תמיד   – בקניות  בסופר  זה  אם 
שכבר  כך  על  בתלונה  אפילו  לפעמים  או  לבנו,  לשידוך  לדאוג 
זמן רב לא הצעת לו הצעה אטרקטיבית. אנשים אלו אכן נמצאים 
פעמים רבות במצוקה וקוראים לעזרה, אך מעבר למתרס עומד 
שדכן שמוטל עליו לענות בסבלנות ובאורך רוח ולתת להם את 

ההגשה הטובה ככל האפשר.
צורך  הרבה  גם  זה  בתפקיד  יש  הכבדה,  לאחריות  "מעבר 
לומר  צריכים  רבות  "פעמים  הלוי.  הרב  לנו  מוסיף  ברגישות", 
להורים את התשובה 'לא!' ולפעמים מדובר לאחר סדרה ארוכה 
עסקו  כבר  מצידם  ההורים  כאשר  הצדדים,  בין  פגישות  של 
והתשובה השלילית  ל'ווארט' פשוטו כמשמעו,  בהכנת הכיבוד 
נופלת עליהם בהפתעה גמורה. במקרה כזה צריך השדכן לענות 
אמנם את הלא, אך לשלב גם את המילים המעודדות והמחזקות. 
האותיות של שדכן הם ראשי התיבות של הפסוק 'כי שיבר דלתות 
נחושת', כי אכן על השדכן פעמים רבות הצורך לשבור דלתות 
כדי להשיג תשובה ברורה מאחד הצדדים, ולפעמים הדבר כרוך 

בעגמת נפש גדולה".
"קשה זווגו של אדם כקריעת ים סוף"   אמרו חז"ל, נשמע 

שאתם רואים זאת בשטח...
נמצא  שלא  אדם  כמשמעו,  "פשוטו  משיב,  הוא  "בהחלט", 
בענייני שידוכים לא יוכל לעולם להבין את הקשיים שיש בתחום 
זה. הרה"צ ר' שלמה וולבה זצ"ל היה תמיד חוזר ואומר שלקחת 
בחור שגדל 20 שנה בבית עם מנטליות מסוימת והנהגות שונות 

בכל תחומי החיים, ולשדך אותו עם בחורה שגדלה בבית שונה 
הסבר  לו  שאין  קושי  כבר  זה  וכו',  בתכלית  שונה  מנטליות  עם 
בדרך הטבע, ובפרט כשרואים ברוב המקרים שברוך השם לאט 
לאט מסתדרים העניינים וכל אחד מצליח להבין את בן זוגו, הלא 

זהו אכן קריעת ים סוף ממש!"
בדבריו  מוסיף  הוא  אך  אלו,  לדברים  מסכים  כהן  הרב  גם 
עד  דשמיא,  סייעתא  הרבה  כך  כל  רואים  השידוכים  בתחום  כי 
שקשה להגדיר את הדבר כ"קשה", כהגדרתו, וכראיה הוא מביא 
תקופה  לפני  עמו  שהיה  פרטית  השגחה  של  מדהים  סיפור  לנו 
קצרה. "חיפשתי שידוך עבור בחורה מוכשרת ומוצלחת ביותר, 
שהייתה 'תקועה'. לאחר תקופה ארוכה של ניסיונות שלא צלחו 
את  ולנסות  הישיבות  לאחת  להתקשר  הימים  באחד  – החלטתי 
מזלי. התקשרתי לטלפון הציבורי של הישיבה והסברתי לבחור 
הראשון שהרים את הטלפון את מבוקשי. הבחור פלט באחת שם 
של אחד הבחורים בישיבה שגם כן 'תקוע', ובהשגחה מופלאה 

נסגר השידוך לאחר ימים מספר.
"מסיפור זה", ממשיך הרב כהן, "למדתי שני דברים חשובים. 
את הצורך לנסות עוד ועוד מבלי להתייאש לעולם, כי הלא מדובר 
בגמילות חסד של ממש, ומעבר לכך – כשההצעה המדוברת היא 

אכן ההצעה משמים, הדבר נעשה במהירות שלפעמים מעוררות 
התפעלות והשתאות", וכאן "שולף" הרב כהן עוד סיפור מעניין. 
"באחד הימים קיבלתי טלפון מאברך כולל ממכרי, שהציע בחור 
מ-10  למעלה  לאחר  זה  היה  מידידי.  אחד  בת של  עבור  מסוים 
שנים שעמלתי קשות עבור מציאת שידוך לאותה בחורה, וראה 
אל  לבסוף  יצא  הציע  אברך  שאותו  זה  שידוך  דווקא  פלא,  זה 
שאפילו  כך  כל  מהירה  ובצורה  ומוצלחת  טובה  בשעה  הפועל 
תוצאות בדיקת 'דור ישרים' המפורסמת לא הספיק להגיע... וכפי 

שאומרים בשם אחד מהצדיקים כי כאשר מגיע ה'באשערט' שזה 
יהיו עשרות אנשים שחושבים  גם אם  הנכון מן השמים,  הזיווג 
אצל  רק  יברר  שהמחותן  יסובבו  השמים  מן  הבחור,  על  אחרת 
אותו אחד שידבר דברים טובים, וכבר אמר רבינו החזו"א זיע"א 
וכאשר  מלמעלה,  השכן  אצל  יבררו  'באשערט'  שידוך  שכאשר 

השידוך אינו 'באשערט' יבררו אצל השכן מלמטה"...
לנו הרב  'באשערט' מדהים מספר  זה של  עוד סיפור בהקשר 
 – "יום אחד  ברק,  בבני  ומוכר  ידוע  אותו משדכן  הלוי, ששמע 
מספר לי אותו שדכן – הייתי אמור לשדך בין הצעה מכאן בארץ 
להצעה בארה"ב, כמובן שהייתי צריך לתמרן עם הבדלי השעות 
עד  בלילה  מאוחר  מתקשר  הייתי  שלארה"ב  כך  המקומות,  בין 
לראות  נוכחתי  השידוך  התקדמות  עם  בוקר.  שלפנות  השעות 
כי הדברים יגעים ומתנהלים בעצלתיים, וכבר הבנתי ביני לביני 
באחד  התייאשתי.  לא  אך  'באשערט',  אינו  אכן  זה  שידוך  כי 
אצלנו,  בוקר  לפנות  בשעות  לארה"ב  שהתקשרתי  הטלפונים 
'מעיר' את ההורים  אני  כי  אני שומע  והנה  ושם שעות אחה"צ, 
שבצד השני. כמובן שהתנצלתי, אך עד מהרה עליתי על טעותי. 
התברר כי טעיתי בטלפון והתקשרתי לאנטווערפן שבבלגיה ולא 
וכו'  לארה"ב... הזדרזתי להתנצל שוב והסברתי כי שדכן אנוכי 
הוא אומר  וכאן  להוריד את הטלפון,  לא מיהר  וכו'. הצד השני 
לי, 'הרב השדכן, כלל לא טעית, יש לי בת שכבר תקופה ארוכה 
בוודאי  המוכן,  מן  שדכן  לי  שלח  יתברך  השם  הנה  בשידוכים, 
שלא סתם הוא', אני לעומתו הצעתי לו את אותו בחור מארה"ב, 
פרטית  ובהשגחה  דשמיא  בסייעתא  השידוך  את  סגרנו  וכך 

מדהימה"...
גם הרב כהן משתף בסיפור מפעים שארע לו לפני כ-5 שנים, 
סיפור שעל פניו נראה כלקוח מעולם הדמיון – אך הוא מדגיש 
כי מדובר בעובדה אמיתית של השגחה פרטית מופלאה. "בחור 
שהיה אמור להיפגש עם בת גילו ישב והמתין לה במקום בו קבעו 
לערוך את הפגישה. לאחר זמן מה של המתנה הופיעה הבחורה. 
הוא שאל לשמה והחלה שיחה ביניהם. לאחר דקות ארוכות של 
קבע  הוא  איתה  אחת  אותה  לא  זו  כי  שלשניהם  התברר  שיחה 
אותה  לא  אך  זהה,  שם  בעלת  בנערה  אמנם  ומדובר  להיפגש, 
מדוברת... הוא התנצל על המקרה וחיכה למדוברת שהגיעה אכן 

באיחור. 
"לאחר אותה פגישה, התקשר אלי אותו בחור וטען כי הפגישה 
נפגש  עמה  הראשונה  על  לברר  כדאי  ואולי  צלחה,  לא  השנייה 
בינה  הפגישה  גם  כי  התברר  שונים  בירורים  לאחר  לכן.  קודם 
לבחור אחר שהמתין לה לא הניבה פירות, וכך התגלגלו העניינים 
בצורה מופלאה עד לסגירת השידוך בין הבחור לבת זוגו שהגיעה 
'בטעות', וכך התברר כי 'טעות' מהסוג הזה הייתה מהלך שמיימי 

להקמת בית נאמן בישראל".
'לא  של  במובן  פרטית  השגחה  של  סיפורים  גם  יש  "אך 
בציבור  שהתפרסם  מאוד  מפורסם  סיפור  ולדוגמא  באשערט', 
שידוכין  הצעת  קיבל  ברק  בבני  בחור  שנה.  כ-25  לפני  החרדי 
מבחורה בירושלים, עם התקדמות השידוך קבעו כי הבחור ייסע 
יראוהו. הבחור שכבר היה קצת מבוגר, החליט  ושם  לירושלים 
לצאת קצת יותר מוקדם ע"מ שיוכל להתפלל בכותל על הצלחתו 
בשידוך, וכך שכר רכב ועלה לירושלים. בכניסה לעיר מסמן לו 
עצר  כמובן  הבחור  העיר.  לתוך  'טרמפ'  אותו  לקחת  זקן  אדם 
והעלה את הזקן שאמר לו כי ברצונו להגיע לגאולה, הבחור אמר 
ויכניס אותו  לו טובה  יעשה  לו שברצונו להגיע לכותל אך הוא 
ביקש  ירד.  שהזקן  כדי  הבחור  עצר  לגאולה  כשהגיעו  לגאולה. 
ממנו הזקן אם יוכל לעשות לו טובה ולהכניס אותו לרחוב צפניה. 
התחמק הבחור וטען כי הדבר קשה לו וישרוף לו הרבה זמן עם 
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הפקקים וכו'. הזקן ביקש שוב ושוב עד שהתפתח ביניהם ויכוח, 
כפוי  לו, הלא אתה  ואמר  הזקן  על  קולו  הרים הבחור את  וכאן 
טובה, תגיד תודה שהכנסתי אותך עד כאן, צא מן הרכב. הזקן 
כמובן יצא מהרכב והבחור המשיך לדרכו. לעת ערב הגיע הבחור 
לפגישה בשעה היעודה, וכשהוא דופק בדלת פותח לו לא אחר 
אל  יצא  לא  כבר  השידוך  כי  להגיד  למותר  זקן...  אותו  מאשר 

הפועל"...
ללא ספק, מה שמעודד בכל זה היא תחושת הסיוע והסיפוק 

בהקמת בתים בישראל...
כי  התחושה  ישנה  הכול  "מעל  הלוי,  הרב  לנו  אומר  "אכן", 
אנחנו עוסקים במלאכה שהיא בעצם שותפות במלאכת ה', כמו 
ומזווג  יושב  הקב"ה  ויום  יום  ש'בכל  הידוע  במדרש  שנאמר 
זיווגים'. הרגשה מופלאה זו היא נותנת את כוחות הנפש ברגעים 
הפחות נעימים, אך כמובן אם שמים למטרה אכן את החשיבות 
ככל  ולעודד  לזולת  לסייע  בכוונה  כל העת  והולכים  שבתפקיד, 

האפשר, ואכן בכך אנו משתדלים ביותר".
וכדי להמחיש לנו את העניין ואת הסייעתא דשמיא שבדבר, 
זה לפני מספר  משתף אותנו הרב הלוי בסיפור שהיה אצלו אך 
וסיפרה  בלילה  אלי בשעה מאוחרת  "אישה התקשרה  חודשים. 
שבתה כבר מתקרבת לגיל 25 ועדיין יושבת בבית. במשך השיחה 
בתי  של  חברותיה  'כל  לב.  וקורע  מטלטל  בבכי  האישה  פרצה 
כבר  הצעות  אפילו  אין  'ולבתי  אמרה,  ילדים'  עם  נשואות  כבר 
בכל  שאנסה  לה  והבטחתי  אותה  להרגיע  ניסיתי  ממושך'.  זמן 
האמצעים העומדים לרשותי לסייע להם בדבר. התשובה כנראה 
לא סיפקה אותה, והיא ממש התחננה שלפחות 'אזרוק לה שם' 
של בחור שיהיה לה על מי לברר. ניגשתי הצידה לכמה רגעים, 
אמרתי פרק תהילים ושפכתי את ליבי לפני בורא עולם שיסייע 
כשהרמתי  מלבכות.  פסקה  שלא  אמה  אותה  את  לשמח  בידי 
השמות,  ביומן  לדפדף  התחלתי  הטלפון  שפופרת  את  בחזרה 
ו'זרקתי' לה שם של בחור. היה זה הצעה סתמית בלי להתעמק, 
כשכל מטרתי הייתה אכן לתת לה הרגשה טובה ולהרגיע אותה 
אלי  חזרה  היא  ייאמן,  הבלתי  קרה  בהמשך  והנה  האפשר.  ככל 
פניתי  בירורים.  לאחר  חיובית  תשובה  עם  ימים  מספר  כעבור 
פרטית  בהשגחה  התגלגלו  הדברים  הבחור.  להורי  ההצעה  עם 
מופלאה, ואכן כעבור מספר ימים  נערך ה'ווארט' לשמחת שני 

הצדדים.
"וכאן אכן המקום להדגיש ולחזור ולהדגיש, גם לנו כשדכנים 
וגם להורים, כי הכול מתחיל ונגמר בתפילות, ובעניין השידוכים 
שבשידוכים  צדיקים  מפי  שידוע  וכפי  בחוש  נראה  ממש  הדבר 
אין 'הסתר פנים' ורואים במוחש את השגחתו הנפלאה של בורא 
עולם, וטעם הדבר יש לומר כי הרי כל ענין השידוכים הוא מעל 
דרך הטבע וכדברי חז"ל האמורים שכל מה ששידוך מחזיק וקיים 
הוא רק מפני שהקב"ה מזווג הזיווגים, וכשזה מעל דרך הטבע 
בוודאי שצריך מעבר להשתדלות גם תפילות רבות, לפנות לשדכן 
האמיתי שייתן את הסייעתא דשמיא לשדכנים 'הקטנים' שבדרך 
לבצע את השתדלותם בדרך הטבע להוציא את השידוך מן הכוח 

אל הפועל.
מגדולי  אחד  אצל  שהייתה  עובדה  גם  ששמענו  "וכפי 
הפסח,  חג  שלפני  בימים  מחסידיו  לאחד  שקרא  האדמו"רים 
בחור  שידוך של  הצעת  עם  מסוימת  למשפחה  לגשת  לו  והורה 
כי  ארץ  בדרך  לרבי  העיר  הלה  בתם.  עבור  שמים  וירא  מוצלח 
ההצעה אינה מתאימה כלל וכלל מסיבות שונות, ועל כך ענה לו 
האדמו"ר כי אכן הוא מודע לכך כי אין סיכוי שההצעה תתקבל 
וכבר  נמצאת במצוקה  מכיוון שהמשפחה  אך  הצדדים,  שני  על 
זמן רב שלא קיבלו הצעות – מן הראוי לדאוג ולתת להם הרגשה 
טובה ושמחה לימי החג הקרבים ובאים. ואכן אותו חסיד מספר 
עליהם  ניכר  היה  בחורה,  אותה  להורי  ההצעה  עם  כשפנה  כי 
שהציע  לאחר  ואילו  לחג,  בהכנות  השמחה  וחוסר  הלב  שברון 
להם את ההצעה לא היה ניתן להכירם, ההרגשה כי יש מי שחושב 
עליהם החזירה להם את השמחה של ערב החג ולאחריה כמובן 

את שמחת החג".
נעבור קצת לשלב המעשי, באיזה גיל מתחילים כיום הבחורים 

לשמוע שידוכים?
"בישיבות  כהן  והרב  הלוי  הרב  לנו  אומרים  "כידוע", 
הוא  להצעות  להתייחס  הבחורים  מתחילים  בו  הגיל  הליטאיות 
המזרח.  עדות  בני  של  הישיבות  ברוב  כך  וגם  ומעלה,   21 גיל 
עד  גמורה  חובה  זוהי  ובחלקם  המלצה,  זוהי  מהישיבות  בחלק 
את  לעזוב  ייאלץ  יותר  מוקדם  בגיל  שהתארס  שבחור  כך  כדי 
הישיבה, כדי שלא יגרור אחריו בחורים נוספים. מאידך בישיבות 
החסידיות הדבר שונה לגמרי, שם בגיל 19-18 מתחילים לשמוע 

שידוכים. בחור בן 21 ומעלה כבר נקרא 'אלטערר בחור' )בחור 
תופעה חדשה בכמה  ישנה  לציין שלאחרונה  כדאי  אך  מבוגר(, 
הבחורים  יודיעו  בו  הזמן  את  קובע  שהצוות  חסידיות  ישיבות 
אווירת  את  להרוס  לא  כדי  וזאת  במעונם,  השרויה  השמחה  על 
הלימוד במשך 'זמן' שלם, וכך נוצר מצב במספר ישיבות שבכל 
זמן חורף או זמן קיץ לא שומעים על בחור שהתארס, וכשמגיע 
סוף הזמן מופתעים בחורים לשמוע על עשרות שידוכים שנסגרו 

במהלך הזמן".
הליטאיות  בישיבות  מתארסים  בו  הגיל  שגם  להדגיש  "צריך 
נדפדף אך כ-10 שנים  הוא שונה לגמרי ממה שהיה בעבר. אם 
אחורה, אז בחור בן 23 היה נקרא עוד צעיר, בחורים מתמידים 
היו יושבים על תלמודם בין כותלי הישיבה עד גיל 25 ואף יותר 
באים  כבר  ומעלה   21 ובגיל  השתנה  כאמור  הדבר  כיום  מכך. 
בחורים  ישנם  שעדיין  למרות  האירוסין,  בברית  רבים  בחורים 

מבוגרים יותר המעדיפים להמשיך בישיבה".
הבחורים  של  הדרישות  נושא  היא  ביותר  רגישה  נקודה 
דעת  ומהי  בענין,  להוסיף  לכם  יש  מה  הליטאיות    בישיבות 

גדולי ישראל וראשי הישיבות בנושא?
הרב  לנו  אומר  שידוכים",  בענייני  הכואבים  הנושאים  "אחד 
בישיבות  הלומדים  בחורים  דרישות הבחורים.  אכן  "הוא  הלוי, 
השני,  מהצד  מלא'  'סידור  לדרוש  לעצמם  מרשים  המפורסמות 
דרישה שפעמים רבות הופכת למוגזמת ומגיעה לסכומים של לא 
פחות מ-600 – 500 אלף דולר במזומן. חלק גדול מהורי הבנות 
נתבעים ונותנים כאשר מדובר בבחור בן תורה ובן עליה הראוי 
לכך, אך עם זאת יש לציין כי לאחרונה לאחר שמשפחות רבות 
הבחורים   – לטובה  משתנה  אט  אט  הדבר  לכך,  להתנגד  החלו 
והדרישות  בנושא  'להתגמש'  הזמן  הגיע  כי  מבינים  והוריהם 

יורדות".
כי  הלוי,  הרב  לנו  אומר  בנושא,  ישראל  גדולי  דעת  ובעניין 
דעתם של רוב הגדולים היא נגד תופעה זו, ועל כן הם מעודדים 
לסכומים  ולהסכים  בדרישות  להפחית  התלמידים  את  העת  כל 

השווים לכל נפש.
ישנם עדיין ראשי  כי  לנו  ואומר  זו מתערב הרב כהן  בנקודה 
ישיבות הטוענים כי בכך ירד ערכם של לומדי התורה, ולכן אינם 
לדרוש  נבחרים  בחורים  מעודדים  אף  חלקם  בנושא,  מתערבים 
תוספת, אך רק אם מדובר בבחורים המעוניינים באמת להישאר 
ולצאת למעגל  להיגרר  ולא  בית המדרש  כותלי  בין  רבות  שנים 

העבודה, אך בהחלט ההסכמה היא לא להפריז מידי בדרישות.
"לאחרונה", מוסיף לנו הרב כהן, "יש משפחות רבות בציבור 
הליטאי המגיעות מעצמן להחלטה בריאה להתחלק שווה בשווה 
והכל  האפשר,  ככל  בהוצאות  לקצץ  וכמובן  החתונה  בהוצאות 
כמובן נעשה בהסכמה הדדית ובשמחה, כפי שקיים אצל הציבור 
השווה שנקבע  לסכום  מעבר  דרישות  בכלל  אין  – שם  החסידי 

בין הצדדים.
"דבר נוסף חודש לאחרונה בציבור החסידי, אם בעבר הייתה 
קניית דירה לזוג הצעיר כדבר בלתי נפרד מחוזה התנאים, כיום 
רבות המשפחות המגיעות להסכמה על מימון החתונה וההוצאות 
בכוחות  הצעיר  הזוג  ירכשו  הדירה  את  כאשר  בלבד,  הנלוות 
עצמם במשך הזמן, יצוין כי דבר זה כבר קיים שנים רבות אצל 
בני עדות המזרח, שם בכלל לא מדברים על רכישת דירה. לסיכום, 
ללמוד מחברתה,  יש מה  עדה  לכל  כי  פה אחד  כולם  מסכימים 

וכמו בכל נושא – גם בנושא השידוכים".

  גם לנו כשדכנים וגם להורים, כי הכול מתחיל ונגמר בתפילות, ובעניין השידוכים הדבר 
ממש נראה בחוש וכפי שידוע מפי צדיקים שבשידוכים אין 'הסתר פנים' ורואים במוחש את 
השגחתו הנפלאה של בורא עולם, וטעם הדבר יש לומר כי הרי כל ענין השידוכים הוא מעל 
דרך הטבע וכדברי חז"ל האמורים שכל מה ששידוך מחזיק וקיים הוא רק מפני שהקב"ה מזווג 
הזיווגים, וכשזה מעל דרך הטבע בוודאי שצריך מעבר להשתדלות גם תפילות רבות, לפנות 
לשדכן האמיתי שייתן את הסייעתא דשמיא לשדכנים 'הקטנים' שבדרך לבצע את השתדלותם 
בדרך הטבע להוציא את השידוך מן הכוח אל הפועל.

רשות השידוך
בנוסף לתובנות הנפלאות אותם שמענו בכתבה – הגיע 
לידינו פרטים על גמ"ח חדש ונפלא שהוקם בציבור החרדי, 
הי"ו,  גולדשטיין  פנחס  הרב  החסד  איש  ידי  על  המנוהל 
הזקוק  היעד  לקהל  השדכנים  בין  לתווך  הגמ"ח  תפקיד 

לשידוכים, ובכל המגזרים.
הוא  עתה",  "עד  גולדשטיין,  הרב  כך  על  עמנו  שוחח 
שכבר  ומי  שדכנים,  הזמן  כל  חיפשו  "אנשים  אומר, 
המגזר  עם  מתעסקים  שלא  רבות  פעמים  לו  נאמר  מצא 
להרים  החלטתי  זה  מביש  מצב  עקב  וכדו',  שלו  הגיל  או 
לפי שמות  אותה  חילקתי  כזו,  רשימה  וליצור  הכפפה  את 
ומגזרים והתמחותו של כל שדכן. כך מגיעים אלינו שמות 
של  ארוכה  רשימה  שני  ומצד  המגזרים  מכל  שדכנים  של 
בנים ובנות המחכים לשידוך מתאים, כל אחד יכול לשלוח 
אלינו פרטים בסיסיים, לציין מה הוא מחפש בדיוק, ואנחנו 
מפנים ומתאימים אותו לשדכן המתאים, הדבר חוסך הרבה 

צער ועגמת נפש". 
לדבריו, "ברשימת הגמ"ח כבר נמצאים עשרות שדכנים 
החרדי,  הציבור  של  הקשת  גווני  ומכל  העולם  רחבי  מכל 
הגמ"ח גם יצר מצב של תיווך ותיאום בין השדכנים עצמם, 
דבר מבורך כשלעצמו הגורם לסיוע ושיתוף פעולה לטובת 

הציבור.
"הגמ"ח מסודר בצורה מדויקת ביותר, שדכנים לציבור 
ואפילו  המזרח,  עדות  לבני  וכן  הליטאי,  לציבור  החסידי, 
שדכנים שמתאימים לאלו שמחפשים 'חצי חצי', וכן לזיווג 
שני ולבעלי מגבלות רפואיות, מודרנים וכו'". ומסיים הרב 
גולדשטיין, "אם בזכות זה נצליח לסייע אפילו ליהודי אחד 
שימצא את זיווגו בדרך של כבוד ובלי עגמת נפש – הכול 

היה שווה". 
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נישואי בת הרה"צ רבי יעקב 
אליהו הורונצ'יק

צילום: בעריש פילמר

צילום: יהושע פרוכטר

חתונת בן גאב"ד פשעווארסק אנטווערפען 
עם נכדת גאב"ד קרית הרמ"א
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

חומש סעודה 
בצאנז ירושלים

צילום: משה גולדשטיין

צילום: בעריש פילמר
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כבר בתקופת השרבוט מה שנקרא "קשקוש 
וחצי,  שנתיים  עד  וחצי  שנה  מגיל  בלאבוש" 
הבדלים  הילדים.  בין  הבדלים  לזהות  ניתן 
בגודל  הצבעים,  בבחירת  ביטוי  לידי  שבאים 
הצבע.  על  המופעל  ובלחץ  הדף  על  במיקום 
יעדיפו  הזה  בגיל  שכבר  ילדים  לדוגמא 
יכולים  האדום  בצבע  בשרבוטים  להשתמש 
להעיד על ילדים בעלי אופי דומיננטי ומוחצן, 
הלב.  תשומת  במרכז  להיות  שאוהבים 
להיות  מזה  ויותר  ואתגרים  תחרויות  אוהבים 
משלהם  דעה  להם  תהיה  בתחרות.  המנצחים 
והם לא יוותרו בקלות לילדים אחרים. שימוש 
ילדים המגלים  זה, שכיח בקרב  מוגזם בצבע 

התנהגות תוקפנית ואגרסיבית.
ברובם  מורכבים  מהשרבוטים,  חלק 
מתנועות ספיראליות ועגולות המתפרשות על 
כל שטח הדף, בזמן שבאחרים שולטים קווים 

זוויתיים המתמקדים באזור אחד.
ילד שמעדיף לצייר בשכיבה  שכיח לראות 
להכין  יעדיף  שיגדל  אף  וייתכן  הרצפה  על 
את שעורי הבית בתנוחה הזאת. ברב המקרים 
בגלל  הזה  באופן  לצייר  מעדיפים  ילדים 
שמתאפשר להם שטח מגע רחב  יותר כאשר 
הגוף על הרצפה. אך יש מקרים שזה מעיד על 
חגורת כתפיים חלשה, או קושי במיקוד ראיה, 

והילד מעדיף לצייר קרוב יותר לדף.
שנה  בגיל  להופיע  מתחילים  השרבוטים 
כמבוגרים  גם  אותנו  ללוות  וממשיכים  וחצי, 
במהלך  סתם  או  האישית  מהחתימה  כחלק 
עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  טלפון  שיחת 
עד  וכוכבים  מלבבות  משים,  ללא  משרבטים 

לציורים ממש. המיקום של השרבוט בדף גם 
זקוק  שהאדם  בתקופה  משמעות.  בעל  הוא 
יותר להערכה ולתשומת לב או כשיש לו צורך 

במרחב פרטי הוא ימקם את השרבוט במרכז.
כאשר ישנה תקופה שדברים מהעבר צפים, 
השרבוט  וחושש,  רגיש  שהאדם  תקופה  או 
האדם  כאשר  הדף.  של  שמאל  בצד  יתמקם 
יותר,  רוחנית  תקופה  או  בהתלהבות  נמצא 
של  העליון  בחלק  השרבוט  את  ימקם  הוא 
מעשית  יותר  בתקופה  התחתון  ובחלק  הדף. 

או דיכאונית.
באופי  תלוי  דמויות,  שמשרבטים  אנשים 
מקבלת  יפות  פנים  בעלת  המצוירת.  הדמות 
וידידותי  לבבי  אופטימי,  אדם  של  משמעות 
ולמעורבות  לקרבה  וזקוק  באנשים  מתעניין 

חברתית.
שרבוט פנים עם פה פעור מעיד על אנשים 

שזקוקים להשמיע את קולם.
צורך  על  מלמדים  בתים  של  שרבוטים 

ביציבות ובמשפחה.
ואופקיים  אנכיים  קווים  שמציירים  אנשים 
מחנק  שחשים  אנשים  וערב  שתי  בצורת 

וזקוקים לחופש.
אנשים  מאפיין  פרחים  של  שרבוטים 

ידידותיים, חמים ופתוחים. 
פענוח השרבוט אינו פשוט וצריך להתייחס 
זאת,  עם  יחד  אולם,  מוגבלת,  בצורה  אליו 
המכוון  רמז  לגרפולוג  לתת  יכול  השרבוט 
לפרשנות עמוקה יותר, יחד עם יתר הסימנים 

שעלו בכתב היד.

סודות

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

שרבוטים

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

זה  ואיך  קורח  של  הסיפור  מה 
קשור אלינו בכלל? מה בסך הכול 
תתנשאו  למה  שוויון.  קורח,  דרש 
וצודקת  הגיונית  דרישה  ה'.  קהל  על 

לחלוטין. מה, לא?
שלא  קורח,  של  שהדרישה  היא  האמת 
כל  הגיונית  הייתה  ועיקר,  כלל  טיפש  היה 
משה  אבל  האנושי.  השכל  לפי  עובדים  עוד 
רבנו לא פעל לפי שכלו. משה רבנו היה בטל 
לקב"ה בתכלית. לכן, מחלוקת על משה היא 
אומר  רבנו  כמו שמשה  על הקב"ה.  מחלוקת 
לא   – ואהרן  משה   – אנחנו  מה?".  "ונחנו 
נחשבים למאומה. לא עלינו תלונותיכם כי אם 

על ה'.
היוצרות.  התהפכו  היום  של  בעידן  אבל, 
תקראו  מתמיד.  רלוונטית  קורח  של  השאלה 

את הסיפור הבא ותבינו.



מוצאי שבת. יצאנו יחד מהורהרות ושקטות 
מנשות  אחת  שמסרה  הנפלא  מהשיעור 
נראו  לא  עוד  כוכבים  שלושה  השכונה. 
בעקבות  נדלקו  רבים  כוכבים  אבל  בשמים, 
את  שגדשו  הרבות  הנשים  אצל  השיעור 

השיעור הקבוע.
פעימות  וכבר  טוב  שבוע  אומרים  לא  עוד 
אחרונות של שבת שלום. הנשים אצו רצו כל 
והיא  אני  רק  נשארנו  ואיכשהו  לדרכה  אחת 
יחסית,  חוזרת בתשובה חדשה  "היא"  לדבר. 
ואני  א-ל,  בית  העולה  בשביל  מעשור  פחות 

כהרגלי, עיתונאית סקרנית.  
לא. היא לא מוכנה להתראיין, אבל אין לי 

בעיקר  כותרת  שווה  המרתק  שסיפורה  ספק 
אותה.  המאפיינות  והצניעות  הענווה  בזכות 
בארץ.  העשירות  הערים  באחת  גדלה  היא 
ובזכות  קומתה  בשיעור  למישהו  נישאה 
מדריכת הכלות שקיבלה מהרבנות איתה היא 
על  לשמור  הקפידה  היום!  עד  נפלא  בקשר 
היא  הבנתם,  שכבר  כפי  היום,  הבית.  טהרת 
נישאה בשידוך  ביישוב חרדי. בתה  מתגוררת 

והיא אפילו סבתא כבר.



היה  להתראיין,  הסכימה  שלא  למרות 
עמכם.  לחלוק  חייבת  אני  אותו  מסר  בדבריה 
שלא  הרגישה  בהן  שנים  שהיו  סיפרה  היא 
מקבלים אותה כמו שהיא. היו ימים ששמעה 
יותר מידי רכילות סביבה ולא פעם עליה. והיו 
גם מקרים בהם מצאה את עצמה בבית הכנסת 
תחת חקירה וחיטוט כאשר בסך הכל ביקשה 

להתפלל.
לי זה הזכיר משום מה את שאלתו של קורח: 
למה תתנשאו? לא מספיק רק להשקיע בקירוב 
עוד  בתשובה  להחזיר  מספיק  לא  רחוקות. 
באחדות  להשקיע  צריך  משפחה.  ועוד  אישה 
שלנו גם ביום שאחרי. גם ביום שאותה אישה 
ובעלה מתהדר  כבר מכסה את ראשה  בפאה 

בזקן וחליפה...
צריך לשים לב לסבר פנינו בתוך קהילותינו 
הופכת  שהיא  ביום  גם  צרכיה  לכל  ולדאוג 
האחריות  זאת  גם  מהמניין.  חרדית  להיות 
זה חשוב  הזה.  בדור  ישראל  נשות  שלנו, של 
את  להזניח  לנו  אסור  אבל  ב"חוץ",  להשקיע 

ה"פנים".

למה 
תתנשאו?

הייתה  מחלוקתו  אבל  הכהונה  על  חלק  קורח 
זאת,  בכל  אבל  החמור.  עונשו  ומכאן  הקב"ה  על 
אלו.  בימינו  מהדהדת  לכאורה,  ההגיונית  שאלתו 
זה חשוב לעסוק בקירוב רחוקים, אבל לא פחות 

חשוב לא להרחיק קרובים

מירי שניאורסון



משקפיים?!
זו היסטוריה!

הסרת משקפיים עושים בבי״ח אסותא

 
אה
פו
בר
ת 

יחו
 ובט
 תו תקן בינלאומי לאיכות

JCI Patient Safety

הפועל  בישראל  היחידי  המרכז 
בפיקוח ה-JCI  תו התקן המחמיר 

בעולם לבתי חולים

מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:

03-7922031

  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

מה המשמעות של בחור שהוא גם וגם. גם לומד גם עובד? 
בחור  כזה  להן  שמציעים  טוענות  מתקדמים  בגילים  רווקות 

והן אינן יודעות מה המשמעות. הנה כמה תרגומים:
האם הוא בבקר לומד ואחר הצהרים עובד )או להפך(?

אולי עובד מלא )8-10 שעות ביום( ויש כמה אפשרויות: האם 
הוא לומד בערב עם חברותא קבועה, או שהוא נמצא במסגרת 
של שעור יומי קבוע כמו הדף היומי, או שהוא לומד בעצמו 

משניות או הלכות? 
תסכים  שבחורה  כדי  אך  לומד  לא  כלל  שהוא  היתכן,  או, 
הוא אומר זאת כדי לשווק את עצמו? יתכן גם שיש לו שעור 

שבועי או חודשי והוא מגדיר זאת כחצי לומד...?
כדי להחזיק מצב  כוחות  עלינו להבין שבן אדם עובד צריך 
מאד  הרבה  שדורש  דבר  הוא  לימוד  לומד.  גם  הוא  שבו 
משמעת פנימית ותחושה של יעוד. מי שאין לו אותם, יתקשה 

מאד להתמיד לאורך ימים בלימוד.
לא פעם אומרת לי בחורה, "אני מבינה שאני כבר בגיל שעלי 
הייתי  זאת  בכל  אך  לומד,  בדיוק  שלא  מי  עם  גם  להתחתן 
רוצה שתהיה בבית שלנו איזו שהיא רוחניות. אם בעלי חזק 
ברצון שלו לקבוע עתים לתורה, גם אם הוא עובד רוב היום, 
אך יש לו קביעות בלימוד, יש סיכוי שירגישו זאת באווירה 
בתוך הבית, אך אם אינו יכול לעמוד בזה והעבודה או הכסף 
שואבים אותו פנימה, אז אין כמעט סיכוי לכך וממילא יהיה 

זה בית חסר".
מחובר  מי  לב  לשים  אפשר  הדיבור,  סגנון  דרך  בפגישות, 
לתורה, גם אם הוא עובד ומי לא. מישהי סיפרה לי שבאחת 
את  "כמה  ושוב  שוב  אותה  שאל  הבחור  שלה,  הפגישות 
זה  אותו  שמעניין  מה  שכל  הרגישה  והיא  מרוויחה?" 
שהם  ככל  זה.  רק  רוחניות,  ולא  תורה  לא  שלה.  המשכורת 

שוחחו היא הרגישה שבתורה הוא לא מונח.
יש בחורים שקיימת אצלם בעיה שגם אם הם נאלצים לעזוב 
ישיבה  בחור  לעבור ממצב של  את הסטנדר, הם מתביישים 
)באלעבאת(. הסיבה:  שתורתו אומנותו למצב של בעל בית 
בתים  בעלי  דעת  מול  תורה  דעת  של  מושג  יש  בישיבות 
גדול  חכם  תלמיד  הוא  תורה  דעת  שנותן  שמי  כשהכוונה 
ופוסק ולעומת זאת דעת בעלי בתים נחשבת לדעה שטחית או 
דעת עמי הארץ. ולכן יתכן מצב שבו אברך שחייב לעבוד )או 
בעלי  של  בשעורים  להופיע  מתבייש  הוא(,  מסיבותיו  בחור 
לא פעם בחור  וכך בעצם  בזה השפלה.  רואה  הוא  כי  בתים 
שעובד, אומר שהוא חצי לומד, אך אינו עושה זאת כלל. כי 

מה פתאום שהוא יתנהג כבעל בית שנחשב לסוג ב'?
ובעצם  קבוע  לשיעור  מופיע  שלא  הבחור  עושה  נכון  האם 
שיעורי  על  לברר  תנסו  אם  אתם.  התורה? תחשבו  מן  בורח 
ובעלי  כאלו,  בשעורים  מלאים  המדרש  שבתי  תגלו  תורה, 
בתים רבים משקיעים את עצמם מיזמתם הם בקביעת עתים 
אליה,  מחובר  שהיה  כזה  שבחור  לתורה  מעבר  אך  לתורה. 
מפסיד, בחשבון הארוך הוא עלול  להפסיד גם את השידוך 
שלו, כי הבנות בודקות היטב מה המשמעות של חצי לומד 

שהוא אומר על עצמו.
ואתה  שלם  יום  ללמוד  יכול  אינך  תורה.  אהבת  נבחנת  כאן 
בשיעור  אך  יכול,  שאתה  כמה  למד  בתורה?  להישאר  חפץ 
קבוע ועקבי. בדרך הזו המיועדת שלך תגיע יותר מהר. אמנם 
לא תקבל בחורה שרוצה לומד יום שלם, אך יש סיכוי שתהיה 

זו בחורה עם רצון לבית של תורה.
נשאלת השאלה, זה נראה קשה מאד ובכל זאת, האם יש סיכוי 

למי שקובע עתים לתורה, למצוא את השידוך שלו? 

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

טעים במטבח חצי עובד 
חצי לומד

אוהבים לנשנש תמרים במהלך היום? יש לכם חיבה לאגוזים ושקדים? "חוות דרך התבלינים" בבית לחם הגלילית, מציעה לשלב בין השניים ומציגה 
מתכון להכנת כדורי תמרים ופיצוחים ללא תוספת סוכר - טעים, מלא אנרגיה וקל להכנה

להכנת הכדורים:
400 גרם מחית תמרים ללא תוספת סוכר / תמרים בואקום

50 גרם אגוזי פקאן טבעיים
50 גרם אגוזי מלך טבעיים

50 גרם שקדים שלמים טבעיים
להכנת הציפוי:

5 כפות גרעיני חמנייה קלופים
5 כפות שבבי קוקוס ללא סוכר

5 כפות בוטנים גרוסים

אופן ההכנה:

 טוחנים את השקדים, אגוזי המלך ואגוזי הפקאן עד לקבלת פירורים.

 מכניסים לקערה את התמרים, השקדים והאגוזים הטחונים 

ומערבבים היטב.

 מרטיבים מעט את הידיים ומכינים כדורים בקוטר של כ- 3 ס"מ.

 מצפים את הכדורים בקוקוס/בוטנים/גרעיני חמנייה.

 מכניסים למקרר לשעה וחצי ומגישים

*מומלץ לאחסן במקרר

הקטנות  הקציצות  בצריכה,  להפחית  דרך  מחפשים  זאת  שבכל  הבשר  לאוהבי 
האלו הם פתרון נהדר לאירוח או לארוחה חביבה לילדים. אפשר גם להשתמש 

בקציצות המוכנות לתבשיל ירקות

10-12  מיני- קציצות
400 גרם בשר בקר רזה, טחון פעמיים 

2 כפות בצל ירוק קצוץ דק
¼ כוס כוסברה ירוקה קצוצה דק

2 שיני שום כתושות
2 כפיות רוטב סויה
2 כפיות ג'ינג'ר טרי

1 כף דבש או סילאן
מלח + פלפל שחור

לרוטב תיבול: חצי כוס סילאן, 2 כפות חומץ אורז, 2 כפיות רוטב סויה, 
חצי כפית ג'ינג'ר טחון, חצי כפית שמן שומשום.

כוסברה קצוצה לקישוט
אופן ההכנה:

 בקערה, מערבבים את כל החומרים לקציצות, לשים ויוצרים 10-12 

קציצות קטנות.
 מברישים קלות את פסי תבנית צליה )או מחבת צלוי( בשמן )רצוי שמן 

קוקוס אם יש( וצולים את הקציצות כ-4 דקות בכל צד.
 מערבבים את כל החומרים לרוטב או מגישים עם רוטב צ'ילי מתוק. 

 מקשטים עם כוסברה קצוצה לקישוט.

המתכונים באדיבות פיליס גלזר, כוהנת הבישול הבריא לקוצ'ינה מיה

מיני קציצות אסיאתיות 

כדורי תמרים ופיצוחים 
ללא תוספת סוכר
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

מההורים,  חלק  בסיבוב...  לנו  מחכה  הגדול  החופש  בפתח,  הקיץ 
הגדול  החופש  באמת,  אה,  אמתית,  בהכחשה  חיות  אנוכי,  ביניהם 

מתקרב?
ואם אני עוצמת עיניים, כשאפתח אותן ההתמודדות עם החופש הגדול 

תיעלם?
את התשובה אני יודעת, לצד כל שלל העצות, להקפיד על שמירת סדר 
לגלות  המקום  )זה  החינמיים  המקומות  את  ולחפש  הילדים  עם  יום 

שאין חינם בעולם, תמיד תגלו מה מסתתר מאחורי החינמי(.
שאלה שאני נתקלת בה מידי שנה מחדש, לא רק אני שואלת את עצמי, 
החופש  לקראת  להתארגן  איך  איתי   מתייעצות  ואימהות  נשים  אלא 

הגדול?
יש את העצה הקצת מצחיקה: תכננו את הוצאות הקיץ, מהקיטנות ועד 
הטיולים, ואוכל בחוץ ובפנים, אבל היי במציאות, ההוצאות שתכננתם 

יוכפלו פי מאה...
צחוק צחוק ועכשיו ברצינות, תנסו בכל זאת לבדוק את הקיטנות, תנסו 

למשוך אותם בקיטנה עד תשעה באב.
ימי  כמה  לחשב  נסו  הקייטנות  ימי  מספר  על  לכם  הנתונים שיש  עם 
חופשה מגיעה לכם על פי חוק, ונצלו לצערכם את הימים האלה כדי 

להיות עם לילדים.
כמובן נסו להיעזר במטפלת, כן כן, זה עולה כסף,  בייביסיטר כן כן 

זה גם עולה כסף, הורים, אחים.... תתפלאו גם זה יכול לעלות כסף .
כרוכים  שאינם  הילדים  עם  כיף  ימי  לתכנן  כדאי  אלה  ימים  בתוך 
לפני  המוקדמות  הבוקר  בשעות  ים  כמו  ענקית,  כספית  בהוצאה 
המתנ"ס  מה  חפשו  המאוחרים,  הצהריים  אחר  או  קופחת  שהשמש 
מציע כפעילות חינמית נסו לחפש מוקדים בהם גרים מעט אנשים כי 
ויגלו  באושר  יגיעו  שלכם  הילדים  ואלעד  ביתר  כמו  חרדיות  בערים 

שאין מקום לזוז כי הגיעו חמישים אלף ילדים.
 קייטנות במטבח הביתי שלכם

הימים  לאימת  ולהתכונן  העיניים  את  לפקוח  החלטתי  השנה  אז 
הנוראים... אגב, לא לחינם הימים הנוראיים נוחתים עלינו תיכף אחרי 

החופש הגדול
את  שלי  באוטו  והעמסתי  רדד  סולתם  של  לחנות  לתלפיות  נסעתי 
שעות המטבח שאני מתכננת לבלות עם הילדים, קחו בחשבון, שאתם 
קלים  מתכונים  של  אפייה  או  בישול  במטבח,  בלגן  לספוג  מוכנים 

המיועדים לילדים יכולים להוות פעילות נפלאה.
לילדים  יתרום  הבישול  חינוכית,  יועצת  ירון  שושנה  של  לדבריה 

תחושת מסוגלות.
אפשר ללמד את הילדים כיצד ערבוב של מושגי יסוד, ביצים, קמח, 

סוכר, שמן, הופכים לעוגיות נהדרות לילדים ולמשפחה.
מעבר  פעמיים,  הרווחתם  רוטב?  עם  פסטה  עוגיות?  הכינו  הילדים 

לתחושת הסיפוק הם יחזקו את הביטחון העצמי שלהם.
ישנם ילדים שסובלים מבעיות בוויסות התחושתי והחושי, דרך המגע 

בחומרי האפיה תוכלו לעזור להם.
ילדים שסובלים מפרצי זעם, תסכולים, תנו להם ללוש את הבצק ותגלו 

את הרוגע בפנים שלהם.
במטבח  הפעילות  הילדים,  בחינוך  אמיתי  לכלי  המטבח  את  תהפכו 

תפתיע את ההורים לטובה.
מצאתי תבניות קטנות בצורת לב שישמחו את הילדים, מכשיר וופל 
בלגי קטן וקומפקטי, תבניות סיליקון למאפינס, תבנית לפיצה, והרבה 
כלים צבעוניים, שלל כפות ערבוב שהתאמתי להם קערה ורודה עמוקה 

ויפה, וקדימה למטבח לעבודה.

טעים במטבח

חדשנות במטבח היא לעיתים שילוב מפתיע של רכיבים או חומרי 
גלם. הפעם בחרנו לשדך בין קוסקוס, טונה ופירות יבשים – 

והשילוב הזה הוא לא רק מפתיע, אלא גם עובד! מתכון טעים ובריא 
 מאד, המתאים לאירוח ולמנת פתיחה חגיגית

המצרכים להמבורגר: 
1/2 ק"ג נתח צלעות )טחון גס(

1/2 ק"ג נתח שפונדרה או 1/2 
קילו נתח צוואר )טחון גס(

1/4 כפית הל 
כפית כמון 

חצי כפית פלפל לבן 
מעט פלפל שאטה 

כפית מלח גס 
כפית גרידת לימון 

2 כפות סודה )משקה(

המצרכים לבצל מקורמל: 
2 בצלים, חתוכים לרצועות

1/2 כפית מלח גס 
1/2 כפית פלפל גרוס 

1/4 כפית כמון 
1/4 כפית קינמון
כפית סוכר חום 

אופן הכנה:
 המבורגר: מערבבים בקערה 

את כל המצרכים. יוצרים קציצות 
בגודל הרצוי, ומניחים לחצי שעת 

מנוחה במקרר.
 בזמן המנוחה, מטגנים את 

הבצל עד להשחמה.
 לקראת סוף הטיגון, מוסיפים את 

התבלינים והסוכר ל-1 דקה של 
טיגון נוסף. 

 על מחבת ברזל משומנת קלות, 
מטגנים את ההמבורגרים.
 מגישים את ההמבורגר 

בלחמנייה, כאשר מעליו הבצל 
המקורמל.

 למעוניינים – כדאי להוסיף 
למעלה גם חביתת עין.

המתכון באדיבות השף אבי לוי 
)"מאסטר שף" ומסעדות "המוציא" 
ו"צ'יריפום"(

הכן כיסך 
וארנקך לחופש

חומרים: 6 עופיונים
המילוי:

300 גר' בשר טחון
300 גר' פרגית טחונה )כרע עוף ללא העצם והעור(

חצי כוס פיסטוק קלוף
רבע כוס אגוזי מקדמיה

חצי כוס שזיף מיובש 
חצי כוס מישמש מיובש

1 ביצה
כפית וחצי מלח ורבע כפית פלפל שחור

רבע כפית בהרט

אופן הכנה:
 לחתוך את הפירות המיובשים לקוביות קטנות

 לקצוץ את אגוזי המקדמיה באופן גס

 לשים את כל מרכיבי המילוי בקערה ולערבב לתערובת אחידה. 

לקרר
 למלא את העופיונים עם במילוי ולשים בתבנית אפיה

 לאפות בתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך כ-30 – 40 

דקות)תלוי בגודל העופיון(
 את מנת העופיונים מומלץ להגיש לצד אורז פרא

המתכון באדיבות: רשת עדן טבע מרקט 

מצרכים ל-4 מנות: 
1 שקית קוסקוס בינוני

3/4 כוס מרק עוף או מרק ירקות
1/2 בצל - קצוץ 

חצי כוס שקדים שלמים
שתי כפות שמן זית 

שתי כפיות יין לבן 
קורט אבקת קארי
שלוש כפיות מים 

1 קופסת טונה בשמן זית 
 1/3 כוס צימוקים

4 תמרים טריים
2 כפות נענע קצוצה

2 כפות כוסברה קצוצה
דבש לפי הטעם

אופן ההכנה:
 לשפוך את מרק העוף/ירקות 
שהורתח על הקוסקוס. לכסות 

היטב. לטגן ½ בצל בשמן זית עד 
שהוא מתחיל להשחים. 

 להוסיף את השקדים. לתת 
לבצל ולשקדים לקבל צבע. 

לדלל עם היין הלבן, לצמצם עד 
חצי הכמות. להוסיף את הקארי, 
המים והטונה המפוררת ואז את 
הצימוקים. לבשל על אש קטנה 

במשך 5 דקות. 
 לשפוך את התערובת על 

הקוסקוס. להוסיף את הנענע 
והכוסברה הקצוצות. לקשט עם 

תמרים.

המתכון באדיבות טונה 
סטארקיסט

עופיון במילוי בשר ופירות יבשים

קוסקוס טונה ופירות יבשיםהמבורגר אלג'יראי ובצל מקורמל
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

בקרוב בחנויות...
להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות 
או בטל: 052-4033344 

עם: 

טיפ

סוגי עיניים

כדי לגוון  בציור הדמויות, כדאי 
לגוון עם סוגי עיניים שונות מדמות 
רב  מגוון  לשניה, כך תעצבו  אחת 

של דמויות  מסוגננות



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















דגני הבוקר של תלמה במבצע - משחקים הכי מהר ויכולים 
לזכות במקרן אור קולי מבית מלכות וקסברגר

שלכם רוצה גם המשפחה 
מקרנצ'יק?

משחקים בצ'יק
ויכולים לזכות* במקרנצ'יק

 איך משתתפים?
קונים 2 אריזות ממגוון דגני תלמה 

ושומרים את החשבונית

מתקשרים לטלמסר 03-3739090 
ועונים הכי מהר במשחק הדגנים

עניתם בצ'יק?
זכיתם!

*מתקשרים לטלמסר, עונים נכונה ובמהירות על שאלות ידע  ויכולים לזכות בפרס: מקרן מבית מלכות וקסברגר | 10 זוכים ביום – סה"כ 150 זוכים | המבצע בתוקף בין התאריכים
י"ב בסיון- ב' בתמוז תשע"ז 6.6-26.6.17 בימים א'-ה' בלבד | ניתן להשתמש בגין קבלות קנייה מתאריך ז' בסיון 1.6.17 ואילך | יש לשמור את חשבונית הקניה לצורך השתתפות 

וכהוכחה לקניה | בכפוף לתקנון הנמצא במשרדי יוניליוור ישראל מזון בע"מ, רח' גלבוע 3, קרית שדה התעופה | התמונה להמחשה בלבד
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