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לבחור תנובה זה... 

)מירי מבני ברק(

 ״לתת לילדים 
שלי לגדול כמו 

שאני גדלתי״

מאז ולתמיד. בחירה אחת.

הבחירה של הבית
תנובה

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

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

מהו הייעוד שלך בעולם?

בתורה  הקריאה  של  בעיצומה  נמצאים  אנו  אלה  בשבועות 
לימוד  לנו  יש  הפרשיות  בסדר  בהתבוננות  וכבר  דברים  בספר 
גדול על העקרונות המרכזיים של מסגרת חיינו. ולא בכדי מצינו 
שנתנו חשיבות גדולה למשנה תורה עד שאמרו שאין קורין ביום 

הקהל, אלא משנה תורה בלבד ככתוב בפרשת המלך. 
בתחילה חוזר משה בדבריו אל העם על קבלת התורה בעשרת 
בפרשה  שמים  מלכות  עול  שיקבלו  מצווה  כך  ואחר  הדברות, 
ראשונה של קריאת שמע, וקבלת עול מצוות בפרשה שניה של 
שעל  ישראל,  בארץ  דווקא  מתקיים  הכל  כאשר  שמע,  קריאת 
ארץ....  וגו'",  ושעורה  חיטה  "ארץ  הרבה:  דברים  יש  שבחיה 
מדרגתה  ואולם  וגו'"..  לחם  בה  תאכל  במסכנות  לא  אשר 
הרוחנית גבוהה עוד יותר, שכן זוהי "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש 
אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה", 

וזה מחייב... 
לכן יש לדאוג לקדושת הארץ המתקיימת מתוך שמירת המקום 

אשר יבחר ה', עליו נצטווינו: "ולשכנו תדרשו ובאת שמה".
לאחר ההפנמה של עקרונות אלה ממשיכה התורה וקובעת לנו 
מסגרת של חיים ממלכתיים מתוקנים: "שופטים ושוטרים תיתן 
לך וגו'" ו"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשתה את הארץ אשר 

ה' אלוקיך נותן לך".
כמו כן, "שום תשים עליך מלך וגו'", כשיש להקפיד שיכתוב 
רום  ימי חייו... לבלתי  וקרא בו כל  "והייתה עמו  ספר תורה – 
יאריך  למען  ושמאל  ימין  המצווה  מן  סור  ולבתי  מאחיו  לבבו 

ימים על ממלכתו הוא ובניו ובקרב ישראל". 
אב  מחודש  המעבר  בתקופת  קוראים  אנו  אלה  פרשיות  את 
לחודש אלול, אלה הימים שהם ימי רצון, ועוד משעה שנבחרו 
לעם, שחטאו ישראל בעגל ונשתברו הלוחות, עלה משה בשנית 
להר סיני בראש חודש אלול ושהה שם עד יום הכיפורים שהוא 

גמר כפרה.
באופן  ואחד  אחד  כל  של  הנפש  לחשבון  הזמן  כן  אם  זהו 
פרטי, אבל ביותר מזה של כולנו כאן כעם שזכה לחזור לארצו 
להקים מדינה, שצריך לראות איך הוא חוזר אל עצמו, לקיים את 

כל הדברים הכתובים בספר התורה הזה.
הוא  דורנו  של  הזה  בהקשר  חשובים  היותר  הנושאים  אחד 
ביחס שבין התשובה לגאולה ויש על זה בירורי דברים במסכת 
היא  ההלכה  אם  שגם  הוא  שברור  ומה  צז–צח,  דף  סנהדרין 
שאין הגאולה תלויה בתשובה, מכל מקום הכול מודים שגדולה 
פז(.  )דף  יומא  במסכת  כמבואר  הגאולה  את  שמקרבת  תשובה 

ואף אנו נוסיף אולי כבר מתוך ניסיון של דורנו, שדרגת הקושי 
של הגאולה תלויה בוודאי בתשובה.

על  לומדים  אנו  ניצבים  בפרשת  שעיקרם  התשובה  בפסוקי 
ואחר  אלוקיך"  ה'  עד  "ושבת  בתחילה  בתשובה.  דרגות  כמה 
בקשר  מובאים  הפסוקים  ושני  אלוקיך".  ה'  אל  תשוב  "כי  כך 
לגאולתם של ישראל, הוי אומר שמצות התשובה קשורה בקשר 

אמיץ עם פרשת הגאולה.
נראה שיש כאן באמת שתי דרגות של תשובה האחת מקדימה 
מדרשנו,  בבית  למדנו  וכך  לומר,  ואפשר  משלימה,  והשנייה 
התשובה  בעצם  היא  ישראל  לארץ  לבוא  ההתעוררות  עצם  כי 
הגדולה  בתשובה  להמשיך  יש  לאחריה  ואולם  הראשונה. 

העתידה להתגלות בעז"ה כהבטחת התורה בעצמה.
כשאנו מוצאים את עצמנו במצב רוח שאינו כל כך מרומם, 
שומה עלינו להתאזר בגבורה בכוחה של התשובה, ובלשונו של 
משורר התשובה, הלוא הוא מרן הרב קוק זצ"ל, בספרו אורות 
חטיבה  הגיונותיה  כל  עם  התשובה  לנו  תהיה  "אז  התשובה: 
נעימה ומתוקה שנהגה בה תמיד ועל פיה נסדר את כל מצעדי 

חיינו לטובתנו הפרטית והכללית".

אחת העבודות הרוחניות הגדולות של המבקש לבנות ולעצב 
את אישיותו, היא ההכרה הפנימית במכובדות עצמו מתוך ענוה 
נכונה. שכן כל זמן שלא יכיר בערך עצמו כנזר הבריאה, ובמשקל 
הרב שיש לכל פעולה מפעולותיו החיוביות או השליליות בממד 
בל  לשפל  להגיע  הוא  עלול  הגשמי,  בעולם  וממילא  הרוחני 
יתואר בכל תחומי החיים, מבלי להבין ולדעת עד כמה הוא ירד 
והיכן הוא נמצא. בנוסף, אדם זה גם יהיה חסר מוטיבציה לפעול 
תחושה  מתוך  ולעולם,  לו  והמועיל  והנכון  הטוב  את  ולעשות 
בבחינת  פנימי,  דכדוך  ואפילו  מסוגלות  חוסר  של  נכונה  בלתי 

הכתוב: "ַוִּיַּׁשח ָאָדם ַוִּיְׁשַּפל ִאיׁש". 
ערך  במחשבת  ייסחף  לבל  ולהישמר  להיזהר  עליו  זאת,  עם 
וכבוד עצמו, עד שיגיע חלילה לרדיפה אחר הכבוד. שהרי על 
רדיפת הכבוד אמרו חז"ל: "הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין 
את האדם מן העולם". ואחד מארבעים ושמונה דברים שהתורה 
נקנית בהם הוא "המתרחק מן הכבוד". אלא ינקוט לעצמו כדרך 
חיים את מידת הענווה, יחד עם הכרת ערך עצמו במידה הראויה, 

כמבואר להלן.
במשנה עומדים חז"ל על השאלה מפני מה נברא אדם הראשון 
נבראו בהם  וכל בעלי החיים אשר  ודשאים  ולא כעצים  יחידי, 
כמה פרטים מכל מין ומין? ותשובתם יסודית מאד לאלף בינה 

לכל אדם, בדבר גדלותו וערכו בפני עצמו. הנה לשון המשנה: 
אחד  נפש  המאבד  שכל  ללמדך  יחידי,  אדם  נברא  "לפיכך 
]שהרי  מלא  עולם  איבד  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  מישראל, 
וכך  שבעולם.  האדם  בני  כל  יצאו  הראשון,  אדם  אחד,  מאדם 
יכול היה לצאת עולם מלא מהאדם שאיבד[. וכל המקיים נפש 

אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא; ומפני 
שלום הבריות שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך ]שהרי 
מינין  יהו  ושלא  הראשון[;  אדם  הוא  הלא  לכולנו,  אחד  אב 
]הכופרים[ אומרים הרבה רשויות בשמים ]אלא אדם אחד היה 
ונברא על ידי אל אחד[; ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, 
לזה,  זה  דומין  וכולן  אחד  בחותם  מטבעות  כמה  טובע  שאדם 
ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של 
אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו. לפיכך כל אחד ואחד 

חייב לומר בשבילי נברא העולם".
ועוד מובא במדרש: 

ִיְׂשָרֵאל ָמה  "תחילה היה מדבר בלשון יחיד. שנאמר: 'ְוַעָּתה 
ואחד מישראל צריך  ֵמִעָּמְך'. מלמד שכל אחד  ֱאֹלֶקיָך ׁשֵֹאל  ה' 

לומר: בשבילי נברא העולם, ולי ניתנה התורה!". 
כלומר, אל לו לאדם לחוש כי רק פרט אחד מתוך רבים הוא, 
או  איתו  יידע שהעולם  לו. אלא  הייחודית  ללא שום משמעות 
בתקופה  חייו,  ימי  כל  לאורך  שכן  עולם!  אותו  אינו  בלעדיו 
בעולם,  לחיות  פרטית  בהשגחה  נשלח  הוא  אליה  ההיסטורית 
נפרד מהמנגנון הכללי של הבריאה עם  ובלתי  נכבד  הוא חלק 

ייעוד תועלתי הייחודי לו.

ייעודו של כל אדם

העולם,  בהיסטוריית  מסוימת  בתקופה  בעולם  החי  אדם  כל 
דומה למרכיב יקר וחשוב הנמצא במערכת הפועלת בהרמוניה 
ועל  מליאה ומתוך השפעה הדדית של כל מרכיביה על עצמם 

המערכת בכללותה. כל פרט חיוני והכרחי לשלימות המערכת. 
לפעול  ובידו  המערכת  חלקי  לכל  להיטיב  לפעול  בידו  אולם 
להזיק להם. חכמי הקבלה לימדונו כי שני מסלולי עבודה פרטית 
יש לכל אדם. המסלול האחד הוא תיקון הבריאה במה שרק הוא 
)!( יכול לתקן באמצעות מכלול המצוות שמקיים )ניתן לדמות 
זאת למי שמתוך אין ספור דלתות שכל אחת מהוה שער לתיקון 
שונה בבריאה, ישנה דלת שהמפתח המיוחד לה נמצא רק בידו(, 
שעבורו  מסוים  ייעוד  לפי  הפרטי  תיקונו  הוא  השני  והמסלול 
בעולם?  ייעודו  עיקר  מהו  יידע  וכיצד  לעולם.  בא  הוא  בעיקר 
באמצעות מעקב אחר משיכתו החזקה ביותר למצווה מסוימת, 
ומשיכתו החזקה ביותר לעבירה מסוימת. מצוה אשר הוא חש 
צורך עז לקיימה היא זו אשר נשמתו חשה במה שחסר לה ביותר 
ואשר עבורה בעיקר היא כאן. ואילו העבירה אשר ההתמודדות 
זו  היא  אחרת,  עבירה  כל  עם  מהתמודדות  יותר  לו  קשה  עמה 
אשר יצרו מנסה להכשילו דווקא בה, דווקא משום שהיא עיקר 
המצוות  שבכל  הכללית  התועלת  מלבד  כמובן  וזאת  תיקונו. 
בנייתה  ולהשלמת  נשמתו,  להארת  והלא-תעשה(  )העשה 

ועיצובה הקבוע לקראת המעבר לחיי נצח.
לכן כל אדם נברא שונה במראהו מהאחרים, כדי שיזכור תמיד 
כי יש לו ייחודיות וייעוד מסוים שאיש בעולם לא יוכל לעשותו 
במקומו. ואין שום הבדל לעניין זה אם מדובר באדם בריא או 
חולה, יפה תואר או מכוער, שלם או בעל מום, בעל נפש בריאה 
או פגועה. לכל אחד ואחד יש תפקיד רוחני בעולם, וכל מעשה 
טוב שהוא עושה או ייסורים שהוא עובר, מביאים אותו ואת כל 

העולם עמו לתיקונו ולשלמותו.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

כל אדם נברא שונה במראהו מהאחרים, כדי שיזכור תמיד כי יש לו 
ייחודיות וייעוד מסוים שאיש בעולם לא יוכל לעשותו במקומו
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ערי מקלט

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

אריאל למברג

אחד מהתאריכים הצרובים בזיכרונם של רבים בעם ישראל 
אז  עבר  מליובאויטש  הרבי  תשל"ח,  עצרת  שמיני  אירועי  הם 
אירוע לב חמור תוך כדי ההקפות, עשרות אלפי האנשים שהיו 
אבל  אימה.  אחוזי  היו  שבברוקלין  היייטס  קראון  בשכונת  אז 
הרבי ביקש להמשיך את ההקפות עד תומן למרות חיוורון פניו.
אחד מהרופאים המפורסמים שהוזמן לטפל ברבי, היה רופא 
לב יהודי משיקגו בשם ד"ר איירה וייס. הוא דבק ברבי, התמסר 
מהרבי.  מיוחדים  קירוב  של  לרגעים  וזכה  לרפואתו  מאוד 
על  סיפר  הוא  עצה.  וביקש  ליבו  סגור  את  הרופא  פתח  פעם 
להצלחה  זוכה  הוא  המקצועית  ברמה  אותו.  שמטרידה  בעיה 
פנומנלית. הוא מנתח את ניתוחי הלב המורכבים ביותר בארצות 
בכתבי  מאמריו  העולם,  בכל  להרצאות  מוזמן  הוא  הברית, 
וכל  הלב,  רפואת  בעולם  דרך  לאבן  נחשבים  היוקרתיים  העת 
לא  מאוד  הוא  המשפחתית,  ברמה  אך  התגשמו.  חלומותיו 
מסופק. הוא כמעט לא רואה את אשתו וילדיו – ואינו יודע כיצד 

לתווך בין שני העולמות.
הרבי ענה כך: אספר לך מה אני עושה. בכל ערב אני יושב עם 
הרבנית לשתות כוס תה והזמן הזה קדוש אצלי ולא אוותר עליו 
יוותר  כמו שלא אוותר על להניח תפילין. ]כלומר: כשם שלא 
לעולם על הנחת התפילין, כך אין יום עסוק מדי בשביל הישיבה 

עם הרבנית[.
הפכו  הרבי  של  הדברים  כי  לימים,  סיפר  המפורסם  הרופא 
כה  לאדם  שנחשב  מליובאוויטש  הרבי  אם  חייו,  מרכז  להיות 
שעה  לעצמו  מוצא  לחופשה,  מעולם  יצא  שלא  וטרוד  עסוק 
בכל יום, ומתייחס אליה כשעת קודש ולא מוותר עליה, מה אני 

אומר?!
התפישה הזו שהעביר הרבי היא מהפכנית: הסוד של החיים 
הטובים הוא היכולת ליצור "ערי מקלט" במרחב הזמן. בשביל 
באותו  היום  כל  לעסוק  צורך  אין  החלומות,  כל  את  להגשים 
במה  מתרכזים  בהם  מיקוד  של  פינות  לעסוק  יש  אך  הדבר, 

שחשוב וזוכים למלא את המצברים הפנימיים.
כך בדיוק המליץ הרבי גם לגבי חינוך הילדים: לשבת בכל 
יום חצי שעה ולחשוב על התקדמות הילדים. כך משלבים בין 
קריירה מצליחה ובין מעורבות בחיי המשפחה. בריחה לפינות 

קבועות של מיקוד – הן סוד החיים הטובים והמאושרים.
המילה "אלול" רומזת כידוע לראשי תיבות רבים: אך נקדיש 
בשם  המובאים  מפורסמים  פחות  תיבות,  לראשי  דברינו  את 
ראשי  הוא  אלול  א:  ר"ה  שער  חיים  עץ  פרי  בספר  האריז"ל  
כדי  כמוהו  ואין  כא,יג(.  )שמות  לך'  ושמתי  לידו  'אנה  תיבות 
באמת  אותו  ולהפוך  החודש  של  הפנימית  העבודה  את  לייעל 

למהפכני ומשפיע על כל השנה.
ראשי התיבות הללו  קשורים באופן עמוק עם פרשת שופטים 
והם מסבירים לנו היטב מדוע פרשת שופטים היא תמיד ולעולם 

הפרשה הראשונה שפותחת את חודש אלול.

  

שלו  הפרידה  נאום  את  רבנו ממשיך  בפרשת שופטים משה 
ומזכיר את החובה להקים "ערי מקלט" בעת הכניסה העתידית 
בתורה,  והמקוריות  המעניינות  המצוות  באחת  מדובר  לארץ. 

שאינן קיימות בשום מסגרת משפטית או דתית אחרת.
אירע  שעבר,  שני  ביום  )לצערנו(:  אקטואלית  דוגמה  הנה 
אסון ברחוב מבצע קדש בראשון לציון. אדם בן 40 עזר לחברו 
להוריד מקרר בחדר המדרגות של הבניין. המקרר החליק להם 
מהידיים, נפל על הראש של זה שעזר לבעל המקרר והוא נהרג 
במקום. זה מקרה קלאסי של גרימת מוות ברשלנות. כעת נתאר 
לעצמנו כי בעל המקרר היה אשם באופן מלא במה שקרה. הוא 

היה אמור לקשור היטב את המקרר, אך נהג בזלזול ולא עשה 
זאת. מה דינו?

החוק המשפטי אינו מחמיר עם הורג בשגגה. הענישה בחוק 
הישראלי היא בין חודשים ספורים לשלוש שנים מאסר בכפוף 
בסוגיה.  מקורית  משנה  מציגה  התורה  אולם  הרשלנות.  לרמת 
רבה  בחומרה  ההריגה  מעשה  את  רואה  התורה  אחד,  מצד 
וההורג חייב מוות על מעשהו. הוא התרשל וגרם בצורה חסרת 
אחריות למותו של אדם וצריך למות בעצמו. לא מדובר באסון 
טבע שלא היה יכול להימנע, אלא במקרה רשלנות חמור שהיה 
החיים.  לקדושת  והערכה  זהירות  מעט  עם  לקרות  שלא  יכול 
דמו  את  לגאול  הנרצח  של  משפחתו  לקרוב  מותר  זה  מטעם 

ולנקום את מותו.
ידי  על  המוות  מעונש  לחמוק  יכול  הרוצח  שני,  מצד  אך 
בריחה לעיר מקלט. הוא גולה אל אחת משש ערי המקלט שהיו 
קבועות בארץ ישראל והן מגינות עליו מעונש המוות. כל עוד 
הוא שוהה בתחום עיר המקלט, אסור לגואל הדם לפגוע בו ואם 
פגע בו נחשב רוצח. אך אם יצא משם לרגע אחד – מכל סיבה 

שלא תהיה - מותר לגואל הדם להרוג אותו במקום.
נוגעת  הזאת  המצווה  כי  "אלול"  המילה  לנו  אומרת  וכאן 
נותרה  לא  מקלט  ערי  מצוות  לך".  ושמתי  לידו  "אנה  לכולנו. 
ערי  אלא  שנה,   2000 לפני  המקדש  בית  בזמן  שם  אי  מאחור 
המקלט פתוחות כיום בפני כל אחד. יהודי זכאי וחייב בחודש 

הזה לברוח ל"עיר מקלט" מאימת גואל הדם המאיים עליו. 
האדירה  ההזדמנות  ואת  העניין  את  יותר  טוב  להבין  כדי 
שהחודש הזה מעניק לנו, נפתח עם שאלה פשוטה שעלתה כבר 
אצל גדולי הראשונים: מה תכלית ההגליה לעיר מקלט? למה 
עונש  לו  מגיע  אם  נפשך:  הבית? ממה  את  לעזוב  ממנו  נדרש 
מוות, הוא צריך למות בכל מקום שנמצא בו ואם לא מגיע לו 
לעונש  תחליף  מהווה  במאסר  כליאה  כיצד  בבית?  שיישאר   –
בחודש  מקלט  לעיר  ההגליה  רעיון  לגבי  השאלה  וכך  מוות? 

אלול: מה הצורך לגלות? ולאן בדיוק בורחים?

  

מספרים על מלך מדינה שיצא למלחמה כנגד מדינה שכנה. 
הוא אסף את כל ההון שהיה באוצרותיו ויצא למלחמה. כאשר 
נגמר ההון העצמי של המדינה, הוא שעבד את כל נכסיו ולווה 
את  לכבוש  מנת  על  שכנות  ממדינות  אדירים  סכומים  עוד 
המדינה השכנה. המדינה ההיא התברכה באוצרות טבע אדירים 

והוא התכוון לשים יד על אותם האוצרות ולהעשיר את קופתו.
ההיא  המדינה  חיילי  כשלו.   – שעשה  הניסיונות  כל  אולם 
היה  הנואש  המלך  הגבול.  על  והגנו  נפש  ועוז  בגבורה  לחמו 
עתיד לשלטון  היה  לא  את המאבק.  לנצח  דרך  למצוא  מוכרח 
לעשות  העז  לא  שאותו  דבר  עשה  לו  בצר  הניצחון.  בלי  שלו 
עצה  לו  שייתן  מי  כי  ברחבי המדינה  כרוז  פרסם  הוא  מעולם. 
אסטרטגית כיצד לכבוש את הגבול השכן, הוא יתיר לו להיכנס 
משם  ולקחת  המלכותי  האוצרות  לחדר  שלמה  שעה  למשך 
יקרים  אוצרות  מונחים  היו  מרתף  באותו  יחפוץ.  אשר  כל  את 
שאבותיו של המלך גנזו במשך דורות וכעת בייאושו הוא היה 

מוכן להפקיר את הכול.
תכנית  למלך  והציע  לאתגר  נענה  קרבות  ועתיר  זקן  גנרל 
את  ולהבקיע  האויב  חיילי  את  לבלבל  כיצד  סדורה,  צבאית 
הגבול. התכנית האסטרטגית התבררה כגאונית והמלך ניצח את 

המאבק. 
החוגגים  בין  גנרל  אותו  לו  המתין  כמנצח,  שב  כשהמלך 
וציפה לקבל את שכרו. כל שמחתו של המלך מניצחון המלחמה, 
נגוזה. הוא ידע כי אין ביכולתו לקיים את התנאי הזה. מדובר 

היה באוצרות משפחתיים שנשמרו מאות שנים, הם היו גאוות 
הממלכה כולה וכיצד ייתן לאותו גנרל להיכנס לשם?

מה  בירר  הוא  רעיון.  במוחו  שעלה  עד  וחשב  חשב  המלך 
מכור  החיים שהוא  תחומי  הם  מה  גנרל,  אותו  התחביבים של 
אליהם וישלם כל הון כדי לחוות עונג מהם. אותו גנרל היה מכור 
קונצרטים  על  מנוי  היה  הוא  טוב.  ולאוכל  קלאסית  למוסיקה 
קלאסיים בכל העולם והמשרד שלו מוצף במגזינים של מסעדות 
יוקרה. המלך עשה דבר כזה: בכניסה לחדר האוצרות, הוא הקים 
שני אוהלי ענק. באחד מהם הזמין את חמש חברות הקייטרינג 
הטובות ביותר במדינה. אחד הכין בשר, השני דגים, השלישי 
סושי, הרביעי סלטים והחמישי תוספות אחרונות. באוהל השני 
ועמה  במדינה  המעולה  הסימפונית  התזמורת  את  הזמין  הוא 

הצטרפו מקהלות ילדים ומבוגרים וחגיגה שלמה.
אותו גנרל הגיע לרחבת האוצר המלכותי ופתאום הוא מרגיש 
ריחות של אוכל שלא מהעולם הזה. הוא ידע שיש לו רק שעה, 
אבל אמר לעצמו כי הוא יכול להספיק ליהנות מכל העולמות. 
הוא נכנס פנימה והשתגע. היה שם אוכל אירופאי ואוכל דרום 
הבא  מכל  טרף  הוא  ואשכנזי.  מזרחי  ומתוק,  חריף  אמריקאי, 
ליד ואחרי שסיים, גילה כי נותרו לו עוד שלושים וחמש דקות. 
מן  מפעימים  קולות  היו  אלו  לשיר,  המקהלות  החלו  לפתע 
השמים. הוא נעמד להקשיב והמוסיקה כישפה אותו. עד שהוא 

התעורר, כבר חלפה לה השעה המובטחת...
הבעיה הגדולה של חיינו היא הסחות דעת. כולנו רוצים באמת 
ובתמים לשוב בתשובה שלמה, כל אחד מתחיל את השנה עם 
החלטה טובה ונחושה כי השנה הבאה תהיה שונה לגמרי. הוא 
יהיה קדוש יותר, וותרן יותר, הוא ישוב מהעבודה יותר מוקדם 
ויהיה פנוי לילדיו ומשפחתו. אך חודש החגים חולף ומתחילות 
הסחות הדעת. הטלפון מצלצל בלי הרף, הוואצפ שולח הודעות, 
ועל כל אלה נוסיף את החובות הכספיים שהאדם נכנס אליהם 
לכסות  כדי  נוספת  עבודה  לקחת  מוכרח  והוא  החגים  בחודש 

אותם, ועד שהוא חוזר לעצמו ולילדיו, עוד שנה חולפת לה.
יש רק מוצא אחד לבעיה: להתמקד ולהתנתק. אנחנו מוכרחים 
השטויות  מכל  מתנתקים  אנו  בהם  ממוקדים  זמנים  ליצור 
משתיקים  הטלפון,  את  סוגרים  החשובים.  בדברים  ומתרכזים 
שחשוב:  במה  ומתרכזים  מההבלים  שוכחים  הוואצאפ,  את 

באותם דברים שנעריך אותם גם עוד חמישים שנה. 
עונש,  לא  זה  מקלט.  עיר  של  ההגליה  עומק  את  נבין  כעת 
זאת מתנה שמעניקה התורה לרוצח. זאת דרך השיקום שלו. כך 
הרוצח בשגגה יוכל לגבש הערכה חדשה לחיים ולהבין את מה 
שקלקל. התורה רוצה ללמד כי תשובה לא עושים בבית. בשביל 
מהשגרה  מהבית,  להתרחק  עליו  להתנתק.  חייבים   – לתקן 
יוכל  המקלט  בעיר  והשונים  האחרים  החיים  ומתוך  השוטפת 

לצמוח מחדש.
השנה  את  לתקן  בשביל  אלול:  חודש  לגבי  בדיוק  וככה 
הקודמת – חייבים לנוס לעיר מקלט. עלינו ליצור זמנים בימי 
החודש הזה בהם אנו מתנתקים מהשגרה המלחיצה ומתמקדים 
ארוכות  שעות  על  מדובר  ולא  השנה.  לראש  הרוחנית  בהכנה 
את  לחולל  יכולה  זמן,  לאורך  יום,  מדי  רבע שעה  גם  יום,  כל 

המהפך.
שצריך  העניין  "זה  לציבור:  הרבי  פונה  הללו  ובמילים 
לפרסם: ה' אומר ליהודים: אני נותן לכם 29/30 ימים, שבהם 
אפשר להיתנתק מכל ההרגלים השליליים וההנהגות הקודמות 
– 'ונס שמה', עליכם לברוח לתוך סדר והנהגה של חודש אלול 
ולהתיישב שם וכך תוכלו לתקן את כל מה שלא היה כדבעי עד 
כעת, ובמילא הדבר יהיה למקלט מגואל הדם, מכל הקטרוגים".
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כשהלב הגדול נאנק מייסורים

הרב בן ציון נורדמן

ניתוחו  חוליו,  אחר  בדאגה  עקבנו  ישראל  בית  כל  עם  יחד 
והחלמתו של מורינו ורבינו הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א, 
מועצת  וחבר  אור  מגדל  מוסדות  נשיא  העמק,  מגדל  של  רבה 

הרבנות הראשית.
מדרכי  אחרוג  הפעם  אבל  מופת,  סיפורי  של  איש  איני  בטבעי 
קידוש  לעיני בשבוע האחרון הוא מסכת של  ומנהגי. מה שנגלה 
אבריו  רמ"ח  בכל  אלוקים  ירא  של  התנהגות  שמו,  וצידוק  השם 
הייתי  לא  אני  גם  עיניי  במו  זאת  ראיתי  ואלמלא  גידיו.  ושס"ה 

מאמין.
תחילת המעשה ביישוב הצפוני שזכה לארח את הרב גרוסמן. 
עם סיום תפילת ערבית בליל שישי, ביקש אחד מבאי המקום מהרב 
הדרך,  מעיקולי  באחד  עמו.  להתייעץ  לקלנועית  אליו  להתלוות 
ככל הנראה עקב כך שהנהג נבהל ממכונית שנקרתה למקום ועשה 
סיבוב חד עם הקלנועית - נמחצה רגלו של הרב שליט"א במחסום 

מברזל שהיה במקום.
במקום לצווח ולשאוג, בחר הרב לשתוק. הוא סבל בדומיה את 
ייסוריו עד בואו לאכסנייתו כדי שלא לבייש את הנהג המסכן. עם 
בואו הביתה הבחינו בני הבית כי יש חשש רציני לשבר כבד ברגל 
והבהילו את הרב לבית חולים מקומי. בבית החולים הוחלט כי יש 

לנתח את רגלו של הרב במהירות האפשרית.
הרב  העברת  על  הוחלט  עסקנים  והתערבות  השעות  נקוף  עם 
לבית חולים מרכזי יותר ומנוסה יותר: בית החולים רמב"ם בחיפה. 
אבל לתדהמת בני המשפחה הודיע הרב שאינו מוכן לעזוב בשום 
בבית  לפגוע  מוכן  לא  הוא  הנוכחי,  החולים  בית  את  ואופן  פנים 
החולים ובצוות המסור והיקר שהשקיע כה הרבה למענו בשעות 

האחרונות. 
הגיע  החולים  בית  שמנהל  ולאחר  רבות  הפצרות  לאחר  רק 
בכבודו ובעצמו והודיע כי הוא מבין את הסיטואציה ולא מקפיד 
הסכים  רמב"ם,  החולים  לבית  לעבור  ייאות  שהרב  ומבקש  כלל 

הרב בלית ברירה ובלב לא קל.
בשעונו  גרוסמן  הרב  מציץ  רמב"ם  החולים  לבית  הגיעו  עם 
ורואה שהשעון מתקדם לעבר שבת קודש. הוא פונה אל הרופאים 
ניתן לדחות את הניתוח המיועד עד למוצאי השבת.  בשאלה אם 
הרופאים בוחנים את המקרה ומשיבים כי ניתן לדחות, אבל זה לא 
השבת.  כל  ויסבול  יעבור  שהרב  והמכאובים  הייסורים  את  שווה 

הרב מבקש לדחות ולנסוע לביתו. וכך הווה.
 



החולים  בית  צוות  מפלאי.  יותר  הוא  בשבת  בבית  שקרה  מה 
הרגעה  וזריקות  כאבים  משככי  תרופות  עם  מלא  תיק  לרב  הכין 

לעת הצורך. אמנם, הרב מבקש מבאי ביתו שאינו רוצה ליטול או 
להזדקק כלל וכלל לתרופות בשבת. לא שיש בעיה ליטול רפואות 
בשבת למי שצריך, אבל הרב טוען שאין לו כל צורך, הוא לא חש 

כל כאב. 
אבל  לשכנע  המשפחה  בני  מנסים  נפש",  פיקוח  זהו  "אבל 
היא  ו'שבת  שתרחם'  היא  'יכולה  נאמר  השבת  "על  באחת:  הרב 
ייסורים". וכך בגבורה עילאית  מלזעוק', איני מרגיש כל כאב או 
המשפחה  בני  ניסו  השבת  כשבכל  השבת  את  גרוסמן  הרב  עבר 

להציע לו תרופות והוא בשלו: "איני מרגיש כל מכאוב".
הרב  ביקש  ברקיע  נראו  כוכבים  וכששלושה  השבת  צאת  עם 

ויהי  כאבים.  לשיכוך  אופטלגין  כדור  שעות   24 לאחר  לראשונה 
לפלא. שבת שלימה של רוגע ושלווה נסוכה, כמו לא רוסקה רגלו 

וכמו אינה זקוקה לניתוח שנדחה.
עמדו  וכולם  השראה  מעוררות  היו  החולים  בבית  המראות 
משתאים לנוכח גבורתו העילאית של הרב שרק ביקש בדרכו הוא 
בית  כתלי  בין  כאן  דווקא  לב,  ושבורי  נדכאים  לשמח  להמשיך 
החולים. לזה חיוך, לזה אמירה טובה, לזה טפיחת שכם ולזה נתינת 
כתף. זה לא בא לו בקל, בעצמו בעל ייסורים, אבל הוא בשליחות, 

ממשיך את דרכו המקדשת שם שמים.
וכך כל התנהגותו בבית החולים מסכת של קידוש השם. רבים 
רבים נוהרים לחדרו ומבקשים את ברכתו והוא בשארית כוחותיו 
מנצל את הרגעים הנעלים הללו לבקש מעם שיתחזקו בקבלה אחת 

טובה, "אם לא בשבילכם, אז בשבילי, לזכותי ולרפואתי".
 



בעודו שוכב במיטתו חבוש ברגלו ללא יכולת לנוע, נכנס אדם 
חולה שזה עתה כרתו את רגלו, לא עלינו. הוא מבקש להצטלם עם 
הרב סלפי. לא איש כהרב גרוסמן שיגיד לא ליהודי, בוודאי ליהודי 
חולה. וכך, עם רגלו החבושה והרדומה מתכונן הרב גרוסמן לקום 
זאת  הוא. כשראו  ברגליו  לעמוד  יכול  היהודי שלא  עם  להצטלם 
בני ביתו מיהרו להיכנס לחדר ולמחות, ורק בכוח גדול מנעו מהרב 

גרוסמן לקום ממיטת חוליו, העיקר לשמח לב יהודי נשבר.
ובשעות שלאחר הניתוח בעודו שוכב בחדר ההתאוששות כבר 
ובאותם  המסור.  לצוות  מתנה  לקנות  משפחתו  מבני  הרב  מבקש 

רגעים הוא חורט את הקדשתו: 
"מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ )משלי כ, כד(

"מכובדיי היקרים, רופאים נאמנים, ה' עליכם יחיו!
"הלב גואה בהכרת הטוב והוקרת התודה על טיפול נאות ומסור 
בית  נקרא  שמו  )על  הרמב"ם  דברי  את  קיימתם  הכואבת.  ברגלי 
ַעל ָאָדם...  ל סוֵֹבל ְכּ יט ַעל כֹּ ִני ְלַהִבּ החולים( בתפילת הרופא: "ְתַזֵכּ

ַצר לוֹ ַהְרֵאִני ַרק ֶאת ָהָאָדם". ַבּ
"היו ברוכים.

"הרב יצחק דוד גרוסמן"
אשרי הדור שהרב גרוסמן - גדול מקדשי השם בדורנו - שרוי 
בתוכו. ואשרינו שיש לנו ממי ללמוד אורחות חיים ולוואי שנלמד 

ממעשיו הטובים ונתינתו לזולת ללא גבולות וללא תנאים.
ולנו לא נותר אלא לישא תפילה מעומק הלב לרפואת רבי יצחק 
דוד בן גוטא פערל לרפואה שלימה בתוך שאר חולי עמו ישראל. 
ונאמר  ישראל,  בנו חכמי  לקיים  אבינו שבשמים  מלפני  רצון  יהי 

אמן.

יותר  מרכזי  חולים  לבית  הרב  העברת  על  הוחלט  עסקנים  והתערבות  השעות  נקוף  עם 
ומנוסה יותר: בית החולים רמב"ם בחיפה. אבל לתדהמת בני המשפחה הודיע הרב שאינו 
מוכן לעזוב בשום פנים ואופן את בית החולים הנוכחי, הוא לא מוכן לפגוע בבית החולים 

ובצוות המסור והיקר שהשקיע כה הרבה למענו בשעות האחרונות

"
"

צילום: ויקיפדיה



תוקף המבצע עד 1.9.17 או/ו עד גמר המלאי. מגוון המוצרים 
והמחירים הקודמים ולאחר הנחה מוצגים בנקודת המכירה 
עצמה. כמות מינימלית להנחה מקסימלית 2 יח' לסניף.

כל המותגים הגדולים של ענף החשמל36 תשלומים באשראי. אפשרות לתשלום בצ’קים*

שימו לב 
למיקומים 

החדשים
ירושלים
כנפי נשרים 68

02-5871-168
ש!
חד

עד50%
הנחה!

מהרו!
המלאי מוגבל,

כל הקודם
זוכה!

ירושלים כנפי נשרים!!!ניקוי מלאים ותצוגות בסניף 
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"עבדות אני נותן לכם"

לבלתי רום לבבו מאחיו )יז, כ( הציווי הוא 
בני  אחיו  על  בלבו  יתגאה  שלא  המלך,  על 

ישראל במה שהוא מלך עליהם.
לא  למלכות,  הזוכה  אדם  באמת  והנה 
ניתנה לו המלוכה בשביל הנאת עצמו, וכמו 
שני  על  ע"א(  י  )הוריות  בחז"ל  שמסופר 
התנאים הגדולים רבי אלעזר בן חסמא ורבי 
כך  כל  הייתה  שחכמתם  גודגדא,  בן  יוחנן 
טיפות  כמה  לשער  יודעים  שהיו  עד  נוראה, 
יש בים, ואעפ"כ לא היה להם פת לאכול ולא 
להושיבם  גמליאל  רבן  ורצה  ללבוש,  בגד 

בראש, לעשותם שרים בישראל.
מרוב  כי  באו,  ולא  להם  לקרוא  שלח 
שררה,  עליהם  לקבל  רצו  לא  ענוותנותם 
להם,  "אמר  ובאו,  להם  לקרוא  ושלח  חזר 
כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות 
אני נותן לכם, שנאמר )מלכים א יב( "וידברו 

אליו לאמר אם היום תהיה עבד לעם הזה".
והיינו, שבאמת תכלית המלוכה היא להיות 
הזכות  וזו  ולשרתם,  חי  אל  בני  של  העבד 
בהם  לזכות  שיוכל  ביותר  הגדולים  והכבוד 
הקב"ה,  של  אהוביו  בניו  את  לשרת  האדם, 

והיא המהות האמיתית של המלכות.
בשר  עיני  רבים  שדברים  בהיות  אמנם, 
רואים אותם הפוך, לכן ציותה התורה במיוחד 
למלך "לבלתי רום לבבו מאחיו", וכן תיקנו 
חז"ל )ברכות לד ע"ב( תקנה מיוחדת לגדולי 
שכל  מכולם,  יותר  עצמם  שיכניעו  האומה, 
יהודי רגיל כורע באבות ובמודים, אבל כהן 
גדול כורע בתחילת כל ברכה וברכה, והמלך, 
כיון שכרע שוב אינו זוקף עד סוף התפילה, 
כי ככל שהאדם גדול יותר, עליו להכניע את 

עצמו יותר ויותר.
השררה  לעניין  רק  לא  אמורים  והדברים 
והגדולה של פעם לגבי מלך וכהן גדול, אלא 
וכמו  בישראל,  מלכים  יש  היום  גם  באמת 
אותו  על  ע"א(  סב  )גיטין  בגמרא  שמסופר 
עלייכו  שלמא  ישראל,  לחכמי  שאמר  חכם 
מנין  לו,  אמרו  מלכי,  עלייכו  שלמא  מלכי, 
לך שרבנן נקראים מלכים? אמר להם, דכתיב 
החכמים  תלמידי  שגם  ימלוכו",  מלכים  "בי 

מלכותם?  היא  וכיצד  באמת,  מלכים  הם 
לדאוג לבניו אהוביו של הקב"ה כפי יכולתם.

"אמר  ע"א(  פט  )חולין  חז"ל  אמרו  וכך 
להם הקב"ה לישראל, חושקני בכם, שאפילו 
בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין 
אמר  לאברהם,  גדולה  נתתי  לפני,  עצמכם 
ולאהרן,  למשה  ואפר",  עפר  "ואנכי  לפני 
אמרו "ונחנו מה", לדוד, אמר "ואנכי תולעת 

ולא איש".
ומה נוראים דברי חז"ל בלשונם, "חושקני 
בכם שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין 
אהבת  סיבת  עיקר  שזוהי  לפני",  עצמכם 
צריך  ואחד  אחד  כל  וע"כ  לעמו,  הקב"ה 
תלמידי  דווקא  ולאו  עצמו,  את  לראות 
החכמים הגדולים, אלא גם כל יהודי שלומד 
ושומר מצוות, שכפי שעולה במעלות  תורה 
מנהלי  אחר,  שררה  בעל  כל  או  התורה, 
שונים,  ציבור  ועסקני  צדקה  גבאי  מוסדות, 
יהיו  ואז  והכנעה,  ענווה  לקנות  צריכים  כן 
כל  ובעיני  הקב"ה  בעיני  וחביבים  אהובים 

ישראל.
זמנים  ועיר,  עיר  בכל  אלו,  ימים  בסערות 
ובנותיו של הקב"ה על  בניו  בהם מתדפקים 
בכל  די  החינוך  מוסדות  של  שעריהן  פתחי 
לפתוח  המוסדות  מנהלי  על  חובה  אתר, 
בורא  של  רחומיו  בניו  בפני  ליבותיהם  את 
דברים  חלילה  לרגע  לשכוח  ולא  עולמים, 
הקטנוניים  החשבונות  את  לשים  אלו, 
"מי  של  הרצון  או  האמירה   בצד,  באמת 
מיתוג  של  הפסולים  והחשבונות  בראש" 
המוסד והאדרתו תמיד היו בעוכרינו, לא כך 
ניוושע, אלא בהרבצת תורה והשקפה צרופה 
לתלמידים, הם הם בסופו של דבר שיקנו את 

המעמד הנכסף, ולא כל דבר אחר.
"לבלתי  כולו,  הפסוק  ובהם  בנו  ויקויים 
רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין 
הוא  ממלכתו  על  ימים  יאריך  למען  ושמאל 

ובניו כל הימים", אכי"ר. 

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

כמה חשוב ציווי זה בימים קריטיים אלה של 
פתיחת שנת הלימודים, לבל ירום לבבם של 
מנהלי המוסדות ובכדי שיניחו את החשבונות 

הקטנוניים בצד

Empowering You!



סדרת מפגשי אמנות שפותחים אופקים

עיריית ירושלים, אגף מורשת מן המזרח, מזמינה
את נשות ירושלים להנות מפרוייקט ייחודי:

אופק נושק למיתר
צליל בסמטא נסתר

ירושלים שבלב...

מחכה לנס
מאירה רפאלי

הרב פנחס בויאר שליט"א
האחיות כליפאומירי ישראלי

חוי ליברמןטובי ברוןסמדר מורג
והכנריות הקטנות

מפני ששלחתני
פנינה פקשר

sisters  &  

בית וגן רח' תורה ועבודה 2
כ"ח באב בשעה 20:30

האולם ברח' קרל נטר 40
כ"ח באב בשעה 20:30

שד' נווה יעקב 38 
א' באלול בשעה 20:30

בוכרים- בליליוס 1 שלוחת ישעיהו 
ו' באלול בשעה 20:30

קטמונים רח' אליעזר הגדול 2
יג אלול בשעה 20:00

גב"ש- רח' ריינס 17 ביכנ"ס של
הרב אליהו י"ד באלול בשעה 20:00

מעלה רמות שדרות גולדה 474 
י"ט באלול בשעה 20:00 ₪

למופע

בלבד

חוברת אירועים מפורטת מחכה לכן במינהלים הקהילתיים
קו המידע של
מורשת מן המזרח:
077-2298-000
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 הגירה מאיימת

כהוקרה והערכה על קליטתם היפה, זוג פליטים 
גרמניה,  אדמת  על  שנולדה  לבתם  קרא  סורי 
של  העצוב  הסיפור  מוחמד.  אנגלה-מרקל 
אנגלה-מרקל.  הקנצלרית  בראשות  אירופה, 
מטופשת  שמאל  ואג׳נדת  ליברלית  סופר  אידיאולוגיה 
שהכתיבו ליבשת העייפה תהליך של ״התאסלמות״ ואיבוד 

לדעת מרצון. 
בזרועות  התינוקת  לתמונת  הפיקנטית,  לכותרת  מעבר 
אמה שמככבת בעיתונות הגרמנית ובעולם, שורת המספרים 
דמוגרפי,  שינוי  מתבצע  רבתי,  באירופה  כי  מראה  היבשים 

אתני ותרבותי.   
לא  הילודה  קצב  המערבית,  אירופה  ארצות  במרבית 
המזרחית  מאירופה  הגירה  גלי  הפטירה.  קצב  את  מדביק 
והתשתיות, מסעדנות,  שהגיעו כפועלי כפיים לענפי הבניין 
ושיפרו  עבודתם  במקומות  והשתקעו  ושירותים  תחזוקה 
בקלות  ועברה  מוצלחת  הייתה  ההיטמעות  הדמוגרפיה.  את 

יחסית.   
בגרמניה ישנם כ8 עד 9 מיליון טורקים. בבחירות הכלליות 
בגרמניה החודש ישתתפו 1.2 מיליון בוחרים ממוצא טורקי 
מר.  מאבק  נטוש  קולותיהם  על  מלאה.  אזרחות  שקיבלו 
מרקל  באנגלה  לבחור  שלא  להם  קורא  ארדואן  הסולטאן 
ובמפלגתה הנוצרית דמוקרטית CDU. מפלגת המרכז המתון.  
בענייניהם  הבוטה  ההתערבות  על  זועמים  בגרמניה 
יחסים  ניתוק  כדי  עד  רחוק,  להגיע  יכול  הסכסוך  הפנימים. 
בעצרות  ולנאום  להשתתף  שבא  טורקי  שר  דיפלומטים. 
בחירות בגרמניה - נשלח אחר כבוד לארצו חזרה. כתגובה 
איסטנבול שלחה דיפלומטים גרמנים חזרה לארצם. ארדואן 
שלא  מה  בכל  מתערב  הסולטאנים  להרגליו  נאמן  הבוטה 

שייך אליו ולארצו. 
אישית  בו  מזלזלת  ארדואן.  את  סופרת  לא  מרקל  אנגלה 
ומתייחסת לטורקיה כארץ כבושה על ידי שלטון זר תיאוקרטי 
בכל  מטורקיה  ריחוק  מכתיבה  מרקל  לכן  דמוקרטי.  ולא 
מוסדות והתנהלות האיחוד האירופאי, למגינת לב הטורקים 

והנשיא שנבחר בעזרת כידונים.
בהפוך על הפוך, טורקים רבים שנטשו את המולדת, סולדים 
מארדואן, שלטונו ומה שהוא מייצג ויצביעו הפוך. מצביעים 
גרמנים רבים שישבו על הגדר, כועסים על ההתערבות הזרה 
ורק לכן, יחזרו הביתה למפלגת המרכז בראשות הקנצלרית, 

למרות הביקורת הרבה על דרכה.         
סופר  להשתלבות  דוגמה  הינם  בגרמניה,  הטורקים 
אינה  בכללותה,  הטורקית  שהקהילה  למרות  מוצלחת. 
הומוגנית ולא נטמעת. הטורקים שומרים על הזהות האתנית, 
ללא  אך  נפרדים,  מגורים  באזורי  ושפה  בתרבות  השוני 
עובדים,  הם  במנטליות.  המהותי  השוני  למרות  חיכוכים 
יצרנים, ממלאים חוסר וצורך אמיתי במדינת הענק שנזקקת 

לכוח אדם במקצועות השירותים. 
באירופה,  האמינו  הנוכחים  ההגירה  גלי  בתחילת 
הפליטים-מהגרים  משפחות  לקליטת  ״ערך-מוסף״  שיהיה 
המוסלמים. שנתיים אחרי מתברר, שההגירה הנוכחית שונה 
לחלוטין. זו אינה הגירה של מהגרי-עבודה החפצים בבניית 
חיים והתחלה חדשה. זו הגירה משפחתית, המנצלת במודע 
והסעד האירופאית,  ודורשת באלימות את מדיניות הרווחה 

לתועלתה. 

״פליטים  בהגדרת  הינו  מהמהגרים  מזערי  חלק  רק 
קליטה  המחייבים  חיים״  בסכנת  ״פליטים  או  פוליטיים״ 
רובם  הבינלאומיים.  ההסכמים  פי  על  כלכלית,  ותמיכה 
רווחה, סעד ותמיכה  נוחות, המנצלים מדיניות  הינם מהגרי 
טבעית״  ילודה  ה״חסרות  מערביות,  ארצות  של  מטורפות, 

ומעוניינות לממנה ולעודדה על ידי תמיכות ממשלתיות.   
ואל- דאע״ש  ואנשי  מיליטנטיים  לגורמים  ובנוסף  מעבר 
קעידה שהסתננו בין גלי המהגרים, לצורך השלטת דיקטטורת 
זו הגירה  הח׳ליפות-הסונית באירופה תחילה והעולם כולו. 
משפחתית שבטית, ״תועלתית״ רעיונית, המנסה לכפות את 
אורחות חייה על הסביבה החדשה בכוח ומתוך אמונה דתית.  
את  שצירפו  עבודה,  מחפשי  הגיעו  שבו  מהעבר  בשונה 
משפחותיהם לאחר התבססות כלכלית, הכרת השפה וכיבוד 
המנטליות המקומית. הפליטים-מהגרים החדשים, הגיעו עם 
משפחותיהם מראש ומשמרים את אורחות חייהם הנוקשים 

והשונים.
המקומיים,  והאימאמים  איתם  שהגיעו  סרסורי-הדת 
מפחדים לאבד את השליטה על צאן-מרעיתם ולכן מכתיבים 
ומגדר  דת  כללי  על  שמירה  בדלנות,  הסתגרות,  בכוח, 
מחמירים. הקיצוניות המוסלמית כ״דת״, מכתיבה ״אכיפה״ 
גם  החיים  אורחות  וכפיית  הציבורי  המרחב  על  והשתלטות 

על האחר.
בשונה, הפעם השונה אינו זר! הוא בעל-הבית והמארח, 
התושב המקורי וההיסטורי. עליו מנסים להשתלט, אותו ואת 

אורחות חייו מנסים לשנות.    
להתפתח  להרוויח,  לעבוד,  מעוניין  אינו  הפליט-מהגר 
ולבנות חיים. הוא ״מפחד״ לאבד את זכות-ההנאה ממדיניות 
הרווחה והסעד. הוא לא מנסה להיטמע ולהשתלב. ״זרותו״ 
מקנה לו זכויות. כך סובב לו הגלגל ומכביד על התקציבים 

הממשלתיים. 

רישיונות עבודה, כמובן לא  זכויות, לא תושבות, לא  לא 
אזרחות. כן, כסף למגורים, כלכלה, חינוך, על פי ההסכמים 

הבינלאומיים לפליטים. 
יש  הינם עצומים. לא לכל המדינות  המשאבים הנדרשים 
העובדה  ותמיכה.  סעד  מדיניות  המשך  שמאפשרת  רזרבה 
השלווה  על  מאיימים  בעיות,  יוצרים  שהמהגרים-פליטים 
יוצרים  מאיימים,  משתלטים,  המפורסמת,  האירופאית 
הבדלן  הימין  את  מחזקים  ועבריינות.  פשע  חיכוך,  מוקדי 
קיימים. תנועת ״פגידה״ תנועה  וחוגי הניאו-נאצים שעדיין 
נגד  ימנית בגרמניה, מרכזת עשרות אלפים להפגנות מחאה 

הפליטים.  
פיגועים, בנוסח פאריז, מארסיי, לונדון, ברצלונה, פינלנד, 
מחדדים את הויכוח האזרחי בתוך המדינות. הקיטוב גובר, 
מפלגות הימין הקיצוני מתחזקות, בצרפת הפסידה מארי לה-

פן רק בסיבוב השני והמכריע. בהולנד הימין הקיצוני קרוב 
מאד לשינוי פוליטי, לראשונה בהיסטוריה. 

לאיום  בנוסף  הבדלנות,  מגלי  סובלים  היהודים  גם 
בפאריז  האדוקים.  המוסלמים  מהמהגרים  יומיומי,  הקיומי 
יהודיים.  ואתרים  למוסדות  הופנה  האסלאמי  מהטרור  חלק 
ובאזורים  בצרפת  השנייה,  העולם  ממלחמת  לראשונה 
מסוימים בלונדון וגרמניה מסוכן ללכת עם סממנים יהודיים 
בחוצות. מנהיגים יהודיים מקומיים, קראו ל״הסרת הכיפה״ 

ברחוב! 
מוסרת  מתמסרת,  היא  לרצונה.  שלא  משתנה  אירופה 
עצמה בידיים לאסלאם הפונדמנטלי. באם לא יתחולל מהפך 
פוליטי קיצוני, שבו מפלגות הימין יקבלו את השלטון וישנו 
את הכללים, אורחות החיים והכללים על פיהם נהגה אירופה 
ליהודי  מאד.  מהר  להשתנות  הולכים  המלחמה,  שלאחר 

ויהדות אירופה זה לא מבשר טוב.    

עו"ד יצחק שינפלד

בניגוד למיליוני הפליטים הטורקים שנקלטו היטב בגרמניה, או מהגרי 
המהגרים  בתעשייה,  חיוני  צורך  שמילאו  אירופה  ממזרח  העבודה 

המוסלמים מנצלים את הכלכלה האירופית – ואז יורקים בפניה

צילום: ויקיפדיה



חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

מבצע מיוחד לתושבי אלעד 
ופ"ת ל- 3 חודשים בלבד! 

בר-מצווה מפוארת ברית/ה

חבילת עיצוב אווירה מושלמת:

עשיר  חדש  גורמה  תפריט 
השף  של  בניצוחו  ומפואר 

הנודע קובי מזרחי כולל תקליטן + צלם תמונות/וידאו + עיצוב

חופה מרשימה, עיצוב כסא כלה 

מפואר ועיצוב שולחנות מרהיב

ב- 5,000& מתנה!
+

החל מ- 130& רק- 118&

חולמים על חתונה מושלמת?
תנו לנו להגשים לכם חלום!

"ויולה אירועים וכנסים" - אולמות קלאסיים מהודרים ומעוצבים בסגנון פרובאנס. 
גן לעריכת קבלת פנים וחופה לחוויה מושלמת.

139170 &

במקום
בלבד

&

חניה מקורה  כל השנה גלאט כשרכשרות מהודרת 

לפרטים: אריה -  050-4111615 | 03-6818181 | ציר איילון, מחלף וולפסון, חניה צמודה

למנה
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ביטול מדיניות הרווחה

בתכיפות,  קורה  זה  ולצערי  תקופה,  מידי 
איזה חרדי תורן עולה לכותרות לא מחמיאות. 
פעם זה שר כלשהו שנחשד במשהו, פעם זה 
סתם  זה  ופעם  נעצר,  או  שנחקר  עירייה  חבר 
איזה מפגין אקראי שצעקותיו היו פשוט מגנט למצלמה, 
מתגוללים  טוקבקים  המוני   – דומים  התסמינים  ותמיד 
וסחטני  נצלנים  גנבים,  על החרדים כולם. הם פרזיטים, 
כינויים  לגבי  להרחיב  צורך  ואין  הציבורית,  הקופה 
מה  את  גם  משקפים  הרדודים  והטוקבקים  נוספים. 
מלומר  נמנעים  אך  חושבים  האליטה,  אנשי  שחושבים 

בקול. 
הם,  תמימים  לעולם  החשודים  כי  לא  טועים.  וכולם 
קופות שרצים הן הילך מצוי אצל אישי ציבור, אלא כי 
זוהי  הרווחה.  מדינת  אלא  החרדים,  לא  הם  האשמים 

אחריתה של מדינת הרווחה: קיטוב, פילוג, שנאה. 
סטטיסטית  מבחינה  לרעה  שונים  אינם  החרדים 
מתופעות שמצויות בחברות אחרות, אך כאשר החרדים 
ברירה  להם  אין  הרווחה,  מדינת  בסד  נתונים  כולם  כמו 
מנותב  במדינה  הכסף  אכן  מגרעותיה.  את  לאמץ  אלא 
הבעיה  החרדים,  לא  היא  הבעיה  אך  גרועים,  לכיוונים 

היא מדינת הרווחה.
הכסף  את  ומחלקת  גבוה,  מס  גובה  הרווחה  מדינת 
ל"צרכים חברתיים" רבים. איך מחלקים את הכסף ואיך 
המערכת  באמצעות  חברתי"?  "צורך  מהו  מחליטים 
הרבה  כוללת  בארץ  הפוליטית  המערכת  הפוליטית. 
קבוצות ומגזרים, יש ערבים, רוסים, בדואים, מתנחלים, 
חברי  מובטלים,  עובדים,  אביבים,  תל  דתיים,  חילונים, 
כוח  יש  לכולם  חרדים.   - כמובן  וגם  לחץ,  קבוצות 
ליכולת  ובהתאם  באוכלוסייה  לגודלם  בהתאם  פוליטי 
ההתארגנות.  יכולת  כפי  בעיקר  שלהם.  ההתארגנות 
חשבון  על  בהכרח  באים  אשר  אינטרסים,  יש  לכולם 

השאר.

הכסף  את  מחלקים  הדמוקרטי,  המשחק  כללי  אלה 
על פי הצבעה. והחרדים, מה לעשות, כנסת אחר כנסת, 
הכוח  כי  מלמדת  העקביות  שלהם.  הנתח  את  משיגים 
הפוליטי החרדי אינו מניפולטיבי, אלא באמת מבטא את 
או  החרדים  את  לחסל  אפשר  אי  עוד  כל  היחסי.  חלקם 

לשלול את אזרחותם, כך זה ימשיך להיות. 
שהחרדים  העובדה  את  אוהבים  שלא  כאלה  יש 
מקבלים כסף מהקופה הציבורית, בדיוק כפי שיש כאלה 
התיאטרונים,  שהמתנחלים,  העובדה  את  אוהבים  שלא 
הקיבוצים, הוועדים, הקולנוע והשידור הציבורי מקבלים 
גם הם כסף מהקופה הציבורית. כל אחד לא אוהב משהו 

אחר. אלה החיים במדינת הרווחה.
הרווחה  מדינת  אצלנו.  רק  לא  זה  חידוש,  בכך  אין 
כשלים  אינהרנטיים,  בכשלים  נתונה  בעולם  מקום  בכל 
מועדת  היא  לניצול,  מועדת  הרווחה  מערכת  מובנים. 
לפוליטיזציה והיא מועדת לאי יעילות ובזבזנות תקציבית 
)גם סוציאליסטים מובהקים מודים בכך, אך הם מוכנים 
לכך בגלל שהמחיר שווה את הצדק החברתי והשוויון(. 
הופכת  אבטלה  וכאשר  מתמריצים,  מונעים  אנשים 

למשתלמת, אזי אנשים נוקטים בה. 
למשתלמים  הופכים  מעבודה  והימנעות  נכות  כאשר 
אנשים  שימצאו  כך  על  חזקה  קצבאות,  ריבוי  בגלל 
אנשים  כאשר  זה  ככה  בהם.  וינקטו  פינות"  ש"יעגלו 
מנהלים כסף של אנשים אחרים, פקידי מדינה בכל מקום 
הרי  הם  הפרטי,  במגזר  פחות מאשר  יעילים  הם  בעולם 
מנהלים לא את הכסף שלהם. כך זה בכל מדינות הרווחה 

בעולם. אך אצלנו זה גרוע הרבה יותר.
אצלנו האוכלוסייה היא הטרוגנית, וכמות אי ההסכמות 
הכשלים  בעוד  בהרבה.  גדולה  והשבטים  המגזרים  בין 
נבלעים  הסקנדינביות  הרווחה  במדינות  האינהרנטיים 
בסך הכולל של הסכמה קונצנזואלית על הצורך בקופה 
ציבורית נדיבה, עם כל חסרונותיה, אצלנו הקיטוב הוא 

פוליטית  קואליציה  כל  כלום.  על  קונצנזוס  אין  עצום, 
)תקינה לחלוטין מבחינה דמוקרטית( יוצרת קבוצות של 
אנשים פגועים ומתוסכלים מכך שהאינטרסים שלהם לא 
באו לידי ביטוי, כמו גם מכך שהאינטרסים של הקבוצות 

שהם שונאים זוכים להכרה נדיבה. 
אחר.  במגזר  פגיעה  זו  אחד,  דבר  על  הסכמה  אצלנו, 
אצלנו  וההטרוגניות  הטרוגניות מקוטבת.  זה טבעה של 
אוכלוסייה  קבוצות  של  הסכמה  אי  כדי  עד  מגיעה 
מסויימות על הלגיטימיות של קבוצות אחרות לחיות כאן 

בשלום, ועכשיו לכו תסכימו על קטנות מזה.
ולהתרגז מכך שגורמים  הרוטינה  אפשר להמשיך את 
אנשי  המתנחלים,  החרדים,  כסף,  מקבלים  אהודים  לא 
ועוד.  החקלאים  הקיבוצים,  הוועדים,  אנשי  התרבות, 
לסגת ממדיניות  אבל, אפשר לשנות את השיטה. פשוט 

הרווחה המקטבת.
הורדת  ידי  על  הציבורית  הקופה  את  שנצמצם  ככל 
מסים, כך יהיה לנו פחות על מה לריב. במקום שהקופה 
מידי  כל  תממן  הפוליטי  המנגנון  באמצעות  הציבורית 
קבוצות ורעיונות ובכך תפגע בקבוצות אחרות, שכל אחד 
יממן את צרכי עצמו. כאשר החרדי יממן את עצמו, זה לא 
יפריע ליאיר לפיד, וכאשר המתנחלים יממנו את עצמם זה 
לא יפריע לשמאלנים ברוטשילד, וכאשר החילונים יממנו 

לעצמם תחבורה ציבורית בשבת זה לא יפריע לחרדים.
כי מה שאתה עושה בכסף שלך זה עניינך, וכך גם מה 
שאני עושה בכסף שלי זה ענייני בלבד. וכל עוד יש קופה 
ענייני,  כן  הוא  שלך  התיאטרון  אזי  בזבזנית,  ציבורית 
והישיבה שלי היא  ינותב לחילולי שבת,  הכסף שלי לא 

עניינך כי הכסף שלך תומך בה.
הרבים  הקונפליקטים  את  להפחית  שמעוניין  מי 
אלא  אחר,  או  כזה  במגזר  להשתלח  לא  צריך  במדינה, 
לדרוש לבטל את מדינת הרווחה. כל עוד היא קיימת, יש 

לזה משמעות אחת: נמשיך לריב ולשנוא.

דוד רוזנטל

 הטרוגניות מקוטבת יוצרת  הבעיה אינה חלילה במגזר החרדי, אלא במדיניות הרווחה 
מצב שאף אחד לא מרוצה כאשר השני מקבל תקציב ולהיפך, הגיע הזמן לעשות לזה סוף

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה

צילום: יהודה פרל



חנות המפעל של קל גב הבלעדית בבני ברק

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

חדש! עגלה אינטגרלית שנצמדת 
לילקוט פיתוח חדש מבית קל גב 

-חזקה, קלת משקל וניתנת לפירוק*

* העגלה ניתנת להתקנה רק על דגמי 2017

 diplomat מזוודות קשיחות
איכותיות, בשלל צבעים

מזוודת לידר של קל 
גב פותחה במיוחד 

מזוודת מרק פולו לתלמידי ישיבות
ארבעה גלגלים 

איכותית מבית קל 
גב. המזוודה 

שתלווה 
אתכם לאורך 

שנים. 
באחריות!

המזוודה 
שהולכת
והולכת 

ולא 
נגמרת. 

באחריות! 

חדש! הגיעו תיקי תקנון לי 
קופר חדישים מבד קרינקל

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

מגיעה 
בגדלים 

מיוחדים. 
מותג 

ידוע בכל 
העולם

הגיעו תיקי סמינר תקנון 
בעיצוב מודרני בשלל צבעים 

מרהיבים, איכותיים ביותר- 
באחריות!

מיוחד! 
ילקוט בעל תא 
מבודד לאחסון 
מזון, שומר על 

חום וקור

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

מבחר תיקי גב 
 outdoor של

מדהימים 
באיכות גבוהה, 

מבית קל גב

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

outdoor  תיקיoutdoor

דרושה 

אחראית 

משמרת 

לאחה"צ - 

ערב, פרטים 

במקום

מבחר תיקי גב 
בוגרים לתיכוניסטים

קיים מבחר גדול של תיקי נשים, 
דגמים חדשים וארנקי עור
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לחיות את ההווה

לכל אדם יש שאיפות אליהן הוא שואף להגיע 
לעשות  ילדים,  לגדל  להתחתן,  חייו.  במהלך 
בנכדים,  לטפל  לעזור  דירה,  עוד  לקנות  כסף, 
לטייל בעולם וכו'. כל אחד לפי השאיפות שהוא 

בונה לעצמו במהלך חייו. 
ולפי השאיפות של כל אדם הוא מחליט כל פעם מחדש 
- אחרי שאני אשיג את השאיפה הזאת יהיה לי טוב ואני 
אחרי  מאושר,  אהיה  אני  שאתחתן  אחרי  מאושר.  יהיה 
שיהיו לי ילדים אני אהיה מאושר, אחרי שאקנה דירה אני 

אהיה מאושר וכו'.
התוצאה היא שהאדם חי ברדיפה אחרי השאיפה הבאה 
ואת  יום  היום  את  לחיות  במקום  להשיג  רוצה  שהוא 
הרגשות  כל  שלנו,  והפחדים  החרדות  כל  בעצם  ההווה. 
שלנו מתמקדים במה שהיה ובמה שיהיה ולא במה שיש 

היום. 
רוב הפחדים שלנו נובעים מהעובדה שאנחנו מפחדים 
בגלל  הקיים.  הנוכחי  מהמצב  לא  לנו  אין  שעדיין  ממה 
של  במציאות  העכשווית  במציאות  נטועים  לא  שאנחנו 

ההווה והקיים. תמיד אנחנו נמצאים במחשבות. 
המוח שלנו בנוי כך שחלק אחד הוא זיכרון וחלק אחד 
הוא דמיון. כשבעצם גם הזיכרונות שלנו בנויים מדמיון. 

הם הרי קרו בעבר. 
על  בלחץ  הזמן  כל  שחיים  אנשים  מעט  לא  מכיר  אני 
הייתי  אם  כך?  עשיתי  למה  העבר.  על  ובחרטה  העתיד 
נוהג אחרת הייתי היום עשיר, וכדומה. או איך אחתן את 
וכדומה.  לפנסיה?  שאפרוש  אחרי  אעשה  ומה  הילדים? 
והאמת שכל האנשים הללו סובלים לחינם!! הם סובלים 
נכון  שקורה  מה  בגלל  לא  העתיד.  ובגלל  העבר  בגלל 

להיום במציאות. 
אנשים מוצאים את עצמם רצים כמו עכברי מעבדה על 
גלגל בלי הפסקה. שותים את הקפה בדרך לאוטו. הולכים 
לעבוד ומחכים שהעבודה תיגמר. חוזרים הביתה ומחכים 
כל  על  ייגמר  עצמו  שהיום  מחכים  ואז  יירדמו  שהילדים 
נהנים  לא  בכלל  שאנשים  יוצא  ושוב...  ושוב  מטלותיו 

מההוויה שלהם. מכל רגע בעצם קיומם. 
האדם בדמיונו מחפש מרוב שהוא מחפש כל הזמן את 
 - העבר  על  ומתרגז  ואם  ואם  לי  יהיה  אם  ואומר  העתיד 

מפספס את ההווה שהוא הכי בטוח. 
כאשר האדם חיי את ההווה הוא בעצם לומד ליהנות מכל 
יומית הכי פשוטה שיש. לשתות קפה בבוקר  יום  פעולה 
החלב.  של  בטריות  הקפה,  של  בטעם  בכוס,  ולהתמקד 
בעבודה.  עושה  שהוא  במה  מתרכז  הוא  עובד  כשהוא 
נהנה משיחה עם עמית לעבודה, עושה את העבודה יותר 
בכיף. כשאתה משאיר מאחוריך את הטרדות של היום יום 
כיף  יותר   - בעבודה  ומתרכז  לעבודה  נכנס  שאתה  ברגע 

באיך  להתרכז  וגם  לעבוד  גם  צריך  לא  אתה  לעבוד.  לך 
לסגור את החודש, אלא רק בדבר אחד. ככה בכל פעולה 

יומיומית. 
תרגיל קצר ויעיל שכדאי לנסות: שבו על כיסא, תנשמו 
אתם  מה  סביבכם.  להתבונן  והתחילו  עמוקות  נשימות 
פינה  לכל  לב  שמתם  האם  שומעים?  אתם  מה  רואים? 
בחדר? מה אתם אמורים לעשות עכשיו? האם אתם נהנים 
מהנשימה,  מהישיבה,  להנות  נסו  עושים?  שאתם  ממה 

מעצם החיות שלכם. מההוויה שלכם... 
קחו שעה שאתם עם הילדים, תסגרו את הטלפון, הפסיקו 
מהחיות  מהם,  תיהנו  להם,  הקשיבו  איתם,  דברו  לצלם. 

שלהם. קבלו מהם אנרגיות טובות. פשוט תיהנו!! 
הוא  בהווה,  חי  לא  שאתה  בזה  ביותר  הגרוע  החלק 
שלך  החיים  של  יקרים  רגעים  מפסיד  פשוט  שאתה 
מכל  היקרה  המתנה  את  מבזבז  אתה  לעולם,  יחזרו  שלא 

שקיבלת, מתנת החיים. 
העתיד,  ואת  העבר  את  חיים  בעצם  אנחנו  כמה  עד 
ובעיקר חיים את מה שקיים לנו בדמיון. הסברתי עד כמה 
הקיים  הרגע  את  להרגיש  להתחיל  כאנשים  לנו  חשוב 
וליהנות ממנו, במקום לחכות לעתיד לבוא או להתרפק –

להתחרט על העבר. 
רוב הפחדים שלנו נובעים מהעובדה שאנחנו מפחדים 
בגלל  הקיים.  הנוכחי  מהמצב  ולא  לנו  אין  שעדיין  ממה 
של  במציאות  העכשווית,  במציאות  נטועים  לא  שאנחנו 

ההווה והקיים. תמיד אנחנו נמצאים במחשבות. 
המוח שלנו בנוי כך שחלק אחד הוא זיכרון וחלק אחד 
הוא דמיון. כשבעצם גם הזיכרונות שלנו בנויים מדמיון. 
– בזיכרון  אותם  לשמר  בוחרים  ואנו  בעבר  קרו  הרי  הם 

במחשבה. 
בעצם אם היינו חיים את ההווה, החיים שלנו היו הרבה 
יותר רגועים, היו לנו פחות לחצים. הרי רוב הלחצים שלנו 
של  מגדלים  על  בעיקר  בנויים  והם  ראליים  לא  כלל  הם 

תיאוריות שאנו בונים לעצמנו במחשבה. 
הרבה  דורש  שלא  פשוט  לתרגיל  מוקדשת  זו  כתבה 
בנשימה.  התבוננות  ונקרא  מיוחדים  אמצעים  או  מאמץ 
התרגיל  פשוט,  ממש  בתרגיל  לכאורה  שמדובר  למרות 
וללמוד  משמעותי מאוד לאדם שרוצה לחיות את ההווה 

ליהנות ממנו. 
מטרת התרגיל היא להביא את הגוף לרגיעה ע"י ריכוז 
התרכזות במחשבה אחת שהיא בעצם המחשבה על פעולה 

אחת פשוטה ויומיומית - הנשימה. 
#הוראות לביצוע התרגיל: 

נחות  הרגליים  הכיסא,  קצה  על  שקט  בחדר  שבו 
במלואן על הרצפה. שימו ידיים על הברכיים היו זקופים 
לנשום  והחלו  ועמוד השדרה עצמו את העיניים  עם הגב 

נשימות רגילות דרך האף והוציאו את האוויר דרך האף. 
איך  שיוצא  באוויר  הנחיריים,  באזור  בתחושה  התבוננו 
לא  מחשבה  שום  תחשבו  אל  יוצא.  הוא  ואיך  נכנס  הוא 
על העבר ולא על העתיד ולא על ההווה רק על התחושה 
באזור הנחיריים. אם מגיעה לכם מחשבה שמסיטה אתכם 
מהתבוננות בנשימה חזרו בסבלנות ובשלווה להרגשה של 

הנשימה באזור הנחיריים. 
להישאר  אלא  בנשימה  לשלוט  אינו  התרגיל  רעיון 
ולהרגיש אותה איך שהיא נשימה קצרה, ארוכה או עדינה, 
איך שתהיה. ולכן אין צורך לנסות לשנות את הנשימה. אין 
צורך להתייחס למחשבות כגון: 'וואו, אני נושם מהר מידי 
כמו  שלכם  הנשימה  את  קבלו  אלא  אירגע',  שאני  כדאי 
שהיא. בקצב שלה, בדרך שלה, פשוט התמקדו בתחושה 
של האוויר שיוצא מהנחיריים ובתחושה של האוויר שנכנס 

דרך הנחיריים. 
אתם  אם  קשה.  התרגול  של  ההתחלה  המקרים  ברוב 
מתקשים להרגיש את האוויר שנכנס ויוצא דרך הנחיריים 

עשו בהתחלה שאיפות ונשיפות חזקות שתרגישו. 
התחילו ב-5 דקות בתרגול ועלו בהדרגה עד ל-20 דקות 

ביום. 
להתחיל  שלנו  המח  ואת  הגוף  את  מלמד  התרגיל 
לחיות את ההווה. להרגיש ולחיות את הרגע.. לא לברוח 
למחשבות על דברים אחרים לא על העבר ולא על העתיד. 
לנשימה  להתייחס  עצמנו  את  מלמדים  כשאנחנו  בעצם 
בלבד וכאשר צצות לנו מחשבות אחרות אנחנו בסבלנות 
ובשלווה מחזירים את המודעות לנשימה - אנחנו לומדים 
להתמקד  אלא  יחד  מחשבות  של  לתפזורת  להתייחס  לא 
במחשבה אחת בודדת, אנחנו מלמדים את עצמנו לחיות 

בהווה. לחיות את הרגע ולהתמקד אך ורק בו. 
כשאנחנו מתחילים את התרגול אנו רואים כמה זה קשה 
כאשר אנחנו מנסים להתרכז בנשימה עולים לנו מחשבות, 

פחדים, זיכרונות וכו'. 
בעצם מה שקורה לנו בחיי היום יום שלנו, כל הזמן אנו 
אנו מלמדים  ולא בהווה, בתרגיל  ובעתיד  שקועים בעבר 

את התודעה שלנו להיות מרוכזים בהווה. 
ובעתיד  בעבר  מרוכזים  להיות  חיינו,  כל  התנהלנו  כך 
ובפחדים. פה אנחנו מלמדים את התודעה שלנו להישאר 
בורח  ולא  ובמציאות  ורגוע  שקט  נהיה  והמוח  במציאות 

לשום מקום. 
גלים  אלפא,  גלי   - מעורר  הנשימה  תרגיל  נוסף  דבר 
שפושטים במח במצב שלפני הירדמות. גלים אלו מרגיעים 
את הפעילות המוחית וע"י כך מרגיעים את שאר האיברים 

בגוף.
זכרו המתנה הגדולה נמצאת אצלנו בתוכנו ולא הרחק 

מתחת הגשר.

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 

קבלו תרגיל נשימה פשוט, שיעזור לכם ללמוד להתרכז בהווה ולהתנתק 
מדמיונות ומחשבות על העבר והעתיד
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עליית 
השנאה

צילומים: ויקיפדיה, מדברים 
תקשורת, מד"א ואיכילוב
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עליית 
השנאה

רק מאבטחים קשוחים ששכרה הקהילה היהודית בעיר שארלוטסוויל מנעו את 
כניסתם של שלושה חמושים לבית הכנסת במהלך תפילת שחרית בשבת שעברה 
 התיאור, הדומה לתקופות אפלות בהיסטוריה, ממחיש את מצבה הנוכחי של 
ארה"ב: תנועות ניאו נאציות מרימות ראש  בשבועיים האחרונים זה עלה 

לכותרות במסגרת מאבק בין ימין ושמאל, אך ההפגנות הסוערות כוונו גם נגד 
יהודים  אנטישמיות בחוצות העיר

ברוך ברגמן
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בוירג'יניה,  שארלוטסוויל  בעיר  היהודית  הקהילה  ראש 
יום  בבוקר  אונים.  חסר  שעברה  בשבת  היה  צימרמן,  אלן 
נאצים  הניאו  המפגינים  התפרעויות  על  שמע  הוא  השבת, 
וחששו גבר. למרות שבערב שבת הוא שכר שומרים חמושים 
שישמרו על בית הכנסת מפני המפגינים האנטישמיים, לאחר 
שחרית  בתפילת  אבטחה,  להם  לספק  סירבה  שהמשטרה 
הסתובבו המפגינים מחוץ לבית הכנסת והטילו אימתם על 

המתפללים. 
הוא סיפר כי במשך לא פחות מ-30 דקות, עמדו פעילים 

האבטחה  ורק  הכנסת  לבית  מחוץ  חמושים  נאצים  ניאו 
שנשכרה מנעה מהם להיכנס אל תוך בית הכנסת. "במהלך 
הסמוך  ברחוב  פעמים  כמה  הניאו-נאצים  צעדו  התפילה 
וצעקו 'הנה בית הכנסת' ו'זיג הייל'. חלק מהם הניפו דגלים 

עם צלבי קרס", לדברי צימרמן. 
לאחר סיום התפילה, חששו המתפללים לצאת החוצה אל 
אחורית.  מדלת  אותם  להוציא  והוחלט  הזועמים  המפגינים 
לשרוף  שקראו  נאצים  ניאו  של  בפורומים  קריאות  "היו 
ראשי  כך, החליטו  בעקבות  כי  סיפר  הוא  הכנסת",  בית  את 

הקהילה להוציא את ספרי התורה מהמקום. 
הכנסת  בבית  שבוע  מידי  שמתקיים  ההבדלה  טקס  גם 
והועבר לביתו של אחד המתפללים ליתר ביטחון, בוטל בשל 
של  ספציפית  מטרה  היו  "היהודים  המתפללים.  של  חששם 
אינה  שבת  באותה  אסון  היה  שלא  העובדה  הניאו-נאצים. 
אמר  ה'",  בחסדי  אלא  הפוליטיקאים,  או  המשטרה  בזכות 
ארה"ב,  בצבא  חייל  בהם  העיר,  תושבי  כי  וסיפר  צימרמן. 
התנדבו לסייע להם בשמירה על בית הכנסת. "זה ארה"ב של 

2017, לצערי".
מקרב  מיליונים  עשרות  לבד.  לא  היהודית  הקהילה  בני 
ההתפתחויות  אחר  בחרדה  השבוע  עקבו  ארה"ב  תושבי 
ללהבות  ציפו  לא  השקטה  המדינה  תושבי  גם  הדרמטיות. 
בעיר  בשבת  שהוכרז  החירום  מצב  שכאלו.  שנאה 
המהומות  ריק.  בחלל  נולד  לא  בוירג'יניה  שארלוטסוויל 
שאפיינו את העיר בשבת האחרונה, לא נראו זה שנים רבות 

באחת המדינות השקטות בארה"ב. 
גנרל  של  פסל  להסיר  בעיר  הרשויות  בהחלטת  החל  הכל 
במלחמת  וירג'יניה  במדינת  הדרום  צבא  מפקד  לי,  רוברט 
עוררה  ההחלטה  ה-19.  המאה  של  ה-60  בשנות  האזרחים 
זעם רב בעיקר בשל העובדה כי הפסל נהפך במרוצת השנים 
לסמל ההתנגדות של גזענים לבנים לשוויון זכויות לשחורים. 

כלומר, הלבנים ראו בהסרתו פגיעה משמעותית במעמדם. 
בארה"ב  קיצוני  ימין  ארגוני  הם  את המחאה  מי שהובילו 
קיצוני  ארגון  מסגרת(,  )ראו  הקו-קלוקס-קן  ובראשם 
ואנטישמי הידוע לשמצה. ארגונים אלו ארגנו בשלב ראשון 
האירוע  את  להפוך  כוונתם  על  והכריזו  הגזענית  העצרת  את 

לעצרת המחאה הלבנה הגדולה ביותר אי פעם.
הייתה  המהומות  את  שפתחה  המרכזית  ההפגנה  סיסמת 
"לאחד את הימין". מאחורי הסיסמה עמדה לא מעט מחשבה. 
בין  גם  כאשר  זרמים  לכמה  מחולק  בארה"ב  הימין  כיום, 
בימין  הזרמים הבולטים  קיים מאבק לא קטן.  הזרמים הללו 
את  להנציח  השואפת  קו-קלוקס-קלאן  תנועת  הם  הקיצוני 
הגזע  בעליונות  שדוגלות  הניאו-נאציות  והתנועות  הגזענות 
ליצור תנועה  יהודים ושמנסות  גם  בין היתר  הלבן, מתעבות 
נאצית גלובלית. האחדות בין הזרמים הללו, הייתה מפתיעה 

כשלעצמה, אך גם זה נעשה למען המטרה: מחאה על הסרת 
פסלו של הגנרל.

ניאו נאצי דורס
ביום  החלה  המהומות,  החלו  במהלכה  המרכזית  העצרת 
הקיצוני  הימין  ארגוני  מחברי  מאות  שבועיים.  לפני  שישי 
לרבים  שהזכיר  מה  בוערים,  לפידים  עם  בעיירה  התהלכו 
נמשכה  למחרת,  ה-30.  בשנות  בגרמניה  נאציות  תהלוכות 
המחאה בדמות שורת הפגנות קטנות בכל רחבי העיר השקטה 
פעילות משטרתית בלתי שגרתית. במהלך  לרוחשת  שהפכה 
לא  "היהודים  אנטישמיות.  קריאות  גם  נשמעו  העצרות, 
יחליפו אותנו", קראו המפגינים כשהם אוחזים בידיהם דגלים 
עם  חולצות  לבש  מהצועדים  קטן  לא  חלק  קרס.  צלבי  עם 

סיסמאות מהספר 'מיין קאמפף' של אדולף היטלר ימ"ש.
על  אדיר  זעם  נמנעת: כשבקרבם  בלתי  הייתה  ההתנגשות 
שלטון השמאל שמבקש לעודד שוויונות, פשטו פעילי הימין 
שבאו  שמאל  פעילי  עם  והתעמתו  הרחובות  על  הפראים 

לחזק את ידיהם של המיעוטים. ביום שבת, המשטרה הבינה 
לפזר  לשוטרים  והורתה  פיצוץ  סף  על  נמצאות  העצרות  כי 
ביותר  המשמעותי  האירוע  התרחש  שאז  אלא  ההפגנות.  את 
להרחבתם  וגרם  האש  את  מחדש  הצית  אשר  אלו,  במחאות 

של המהומות. 
הימין  ארגוני  מפגיני  של  מכיוונם  דהרה  מהירה  מכונית 
המפגינים  את  וקצרה  בעיר,  שמאל  פעילי  של  להתגודדות 
שעמדו במקום. אם לא די בכך, מסוק של משטרת וירג'יניה, 
שריחף מעל אתרי קרבות הרחוב, התרסק ושני טייסיו נהרגו, 
מה שהוסיף לאווירה הטעונה ממילא ברחובות. "הוא דהר עם 
אנשים",  עוד  לדרוס  כדי  אחורה  וחזר  מפגינים  רמס  הרכב, 

זעקו הכותרות בשעות שלאחר האירוע הקשה.
עדי ראיה סיפרו כי הרכב נסע במהירות והעיף לצדדים את 
ניק  מהם,  אחד  שעה.  באותה  במקום  שעמדו  המפגינים  כל 
מקארתי שמו, סיפר לאחד מכלי התקשורת המקומיים: "נהג 
במפגינים.  ופגע  מהר,  ממש  לעברם,  האיץ  כהה  בצבע  רכב 
הוא דרס אותם, ואז חזר ברוורס כדי לפגוע בהם שוב. אחת 
הנערות שהוא דרס ניסתה לקום אחרי הפגיעה - ואז הוא נסע 
את  יתפסו  שהשוטרים  מקווה  אני  שוב.  אותה  ודרס  לאחור 

הטרוריסטים האלה". 
עד ראיה נוסף הוא מאט קורבון, סטודנט בן 22 מווירג'יניה. 
הכביש  על  הלכו  "המפגינים  כי  התקשורת  לכלי  סיפר  הוא 
כשלפתע נשמע צליל חריקת צמיגים. רכב כסוף התנגש ברכב 
אחר שנכנס בתוך 'ים של אנשים'". דן מילר, עד ראייה נוסף, 
הוסיף ופירט: "הוא נסע במהירות של 100 קמ"ש ופגע בערך 
כדי  תוך  ונמלט  מכוניות  בשתי  פגע  רגל,  הולכי  ב-20-15 

שהמשטרה עמדה בצד ולא עשתה כלום".
בעקבות הדריסה, נהרגה אישה בת 32 ונפצעו באורח קשה 
כמה מפגינים נוספים. לאחר מספר שעות, כשפורסמו פרטיו 
של הדורס, התבהרה התמונה יותר: שמו היה ג'יימס אלכס 
פילדס, צעיר בן 20 מאוהיו שפעל עבור תנועות הגזע הלבן. 
"ביקשתי ממנו שייזהר ושיפגין בצורה שלווה", אמרה אמו 
להתרחק  מנסה  "אני  והוסיפה:  תקשורת  לכלי  הדורס  של 
מעורבת.  מדי  יותר  להיות  ולא  הפוליטיות  מהשקפותיו 
טראמפ,  לדונלד  איכשהו  נוגעת  אתמול  שההפגנה  חשבתי 

שאינו תומך בעליונות הגזע הלבן".
בימים שחלפו התבהרו כוונותיו של הדורס. דרק וויימר, 
סיפר  הדורס,  הנהג  של  המורה  שהיה  להיסטוריה  מורה 
לוושינגטון פוסט כי פילדס כתב במהלך התיכון עבודת מחקר 
ברור  היה  "זה  השנייה.  העולם  במלחמת  הנאצי  הצבא  על 
היטלר",  אדולף  את  העריץ  והוא  מהנאציזם  מוקסם  שהוא 
ווימר, "הוא היה מאמין גדול בתורה שלהם. העבודה  אמר 
הייתה כתובה בצורה טובה, אבל היא הבהירה שהוא מאוד 
העריך את ה-SS. לאחר מכן הסביר את תחושותיו בעקבות 

כתיבת העבודה. זה סיוט של כל מורה". 

ושוב: טראמפ 
מסתבך

דומה כי בכל אירוע משמעותי המתרחש בארה"ב, מוצא 

א  י ש נ ה
כי  אמר 
מגנה  הוא 
פות   בחרי
של  הצורות  כל  את 
קנאות  אלימות, 
שאלו  וכמובן  ושנאה 
התנועות  את  כוללת 
הלבן,  הגזע  לעליונות 
קלאן,  קלוקס  הקו 
הניאו נאצים וכל שאר 
הקבוצות הקיצוניות". 
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לא  הנוכחי,  באירוע  גם  ציבורית.  מסובך  טראמפ  הנשיא  עצמו 
תחילה  ההתרחשויות.  מתחילת  ברורה  עמדה  טראמפ  השמיע 
בטוויטר  וכתב  הקורבנות  למשפחות  תנחומיו  את  טראמפ  שלח 
כי "מה שחשוב עכשיו זה להחזיר את החוק והסדר בעיר ולשמור 
למשפחות  תנחומים  שולח  אני  מפשע.  החפים  של  ביטחונם  על 
כמה  למקום.  בדרכם  מסוקם  עם  שהתרסקו  ולשוטרים  הנפגעים 
עצוב". זמן קצר לאחר האירוע צייץ טראמפ עוד כי "עלינו לזכור 
השתייכותו  או  דתו  מוצאו,  צבעו,  מה  משנה  לא   - האמת  את 

המפלגתית של האדם - אנחנו קודם כל אמריקנים".
שהה,  הוא  שבו  הגולף  מאתר  לתקשורת  שמסר  בהצהרה  אך 
שהצביעו  מהאזרחים  רבים  של  זעמם  את  לעורר  טראמפ  הצליח 
לא  גם חלקים מהמפלגה הרפובליקנית. בהצהרה טראמפ  עבורו, 
בעימותים.  נאצים  הניאו  הפעילים  כלפי  מאשימה  אצבע  הפנה 
"אנחנו מגנים בכל הכוח את הסיבות שבעקבותיהן פרצו המהומות 

בקרב כל הצדדים", ציין ובעצם השווה את הצדדים. 
העובדה כי טראמפ התחמק מהטלת אשמה, חיזקה את ההערכות 
כי הוא תומך בסתר בארגונים אלו. בעבר, במהלך מערכת הבחירות 
וכעת  מתנגדיו  ידי  על  גלי  בריש  נטען  הדבר  לנשיאות,  הסוערת 
האפשר  ככל  לברוח  מנסה  מצדו,  טראמפ  שוב.  עולות  הטענות 
ג'ארד  היהודי  חתנו  את  מציג  הוא  לפעם  ומפעם  זאת,  מתדמית 
בארגונים  תומך  שאינו  כהוכחה  הבכיר  יועצו  גם  שהוא  קושנר 

גזעניים. 
חיזוק לדברים שאבו מתנגדיו של טראמפ מהאתר הניאו-נאצי 
של  "אמירותיו  הנשיא.  של  דבריו  את  שגיבה  סטורמר"  "דיילי 
קרא  ורק  אותנו,  תקף  לא  "הוא  האתר.  כתב  טובות",  היו  הנשיא 
לאחדות בעם. שום דבר ספציפי כלפינו, בלי גינוי בכלל. כשביקשו 
מעט  לא  מאוד".  טוב  מהחדר.  יצא  פשוט  הוא   - לגנות  ממנו 
חושבים כי דבריו הראשונים של טראמפ, נאמרו במטרה לשמר את 

חלק מקהל הבוחרים שלו שתומך בגזענות. 
גדול"  "אשף  לשעבר  דיוק,  דיוויד  טיימס".  ב"ניו-יורק  פרשן 
"חברי  כי  כשאמר  לדברים  גושפנקה  העניק  בקו-קלאקס-קלאן 
הקבוצות הגזעניות הגיעו לשארלוטסוויל מעודדים וחדורי ביטחון 
הלבן".  לבית  טראמפ  דונלד  של  מכניסתו  ישירה  תוצאה  עצמי, 
לדבריו, "אנשי 'הימין האלטרנטיבי' מתכוונים לממש את הבטחתו 

של דונלד טראמפ... להחזיר לעצמנו את המדינה".
המפלגה  בקרב  גם  גינויים  כאמור  גררה  זאת  התנהלות 
גרדנר,  קורי  קולורדו,  של  הרפובליקני  הסנאטור  הרפובליקנית. 
אמר בתגובה לטראמפ: "אדוני הנשיא, צריך לקרוא לרוע בשמו. 
אלה היו גזענים לבנים ומה שקרה שם היה טרור אמריקאי מקומי". 
הסנאטור מרקו רוביו, שהתמודד נגד טראמפ בבחירות המקדימות 
לייצוג המפלגה, צייץ בטוויטר: "חשוב מאוד שנשמע את הנשיא 
מגנה את האירועים בשארלוטסוויל כמו שהם - אירוע טרור על ידי 

פעילי תנועת עליונות הגזע הלבן".
לאמירתו  התייחס  שיף  אדם  הבכיר  הדמוקרטי  הסנאטור  גם 
נגד  של טראמפ בנוגע לשני הצדדים ואמר: "הנשיא צריך לצאת 
כמה  אין  הלבן.  הגזע  עליונות  פעילי  של  המבחילה  ההתעוררות 

צדדים, רק צודקים ולא צודקים".
לגנות  שמיהרו  הדמוקרטית  המפלגה  בקרב  יותר  הבולטים 
קלינטון  ביל  לשעבר  הנשיא  היו  טראמפ  של  דבריו  את  במרומז 
הביטוי  חופש  על  מגנים  אנחנו  כאשר  "גם  הילארי.  ורעייתו 
וההתאגדות, עלינו לגנות שנאה, אלימות ותנועות עליונות לבנה", 
כתב ביל. המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, הילרי קלינטון הוסיפה 
שמרגיש  מי  וכל  שארלוטסוויל,  עם  היום  נמצא  "לבי  וכתבה: 
ראויה  לכאן  אותנו  במדינתנו. הפצת השנאה שהובילה  בטוח  לא 

לגינוי, בדיוק כמו אותם תומכי עליונות לבנה שברחובותינו".
גל המחאה עורר אי נוחות גם בקרב הבית הלבן שיממה לאחר 
הנשיא.  של  דבריו  בנושא  הבהרה  הודעת  הוציא  ההתרחשויות, 
מגנה  הוא  כי  אמר  "הנשיא  כי:  נכתב  הלבן  הבית  של  בהצהרה 
בחריפות  את כל הצורות של אלימות, קנאות ושנאה וכמובן שאלו 
לעליונות  התנועות  את  כוללת 
קלאן,  קלוקס  הקו  הלבן,  הגזע 
הקבוצות  שאר  וכל  נאצים  הניאו 
הלבן  הבית  דובר  הקיצוניות". 
קרא  "הנשיא  כי:  והוסיף  המשיך 
משבר  בשעת  לאומית  לאחדות 
הזרמים  כל  בין  ולהתקרבות 

השונים של החברה האמריקנית".
איוונקה,  הייתה  בגלוי,  המפגינים  את  גינתה  שדווקא  מי 
לתקוף  היססה  לא  לאביה  שבניגוד  טראמפ,  הנשיא  של  בתו 
לגזענות,  "אין מקום בחברה שלנו  הקיצוני.  הימין  ארגוני  את 
לעליונות הגזע הלבן ולניאו-נאציזם", כתבה בחשבון הטוויטר 
מדינה  ולהיות  כאמריקנים  כולנו  להתאחד  "עלינו  שלה. 

מאוחדת".
רק לאחר מחאה ברשתות החברתיות, נאות טראמפ להוציא 
הודעה חריפה יותר בה גינה את הארגונים הגזעניים. "גזענות 
"אלו  לכתבים.  מיוחדת  הנשיא בהצהרה  היא מרושעת", אמר 
זה  ובכלל  ובריונים,  פושעים  הם  בשמה  אלימות  שמעוררים 
שנאה  וקבוצות  לבנים  גזענים  נאצים  נאו  הקו-קלוקס-קלאן, 

אחרות הפוגעות בכל היקר לנו כאמריקאים".
הזאת  השערורייתית  ההפגנה  את  לחלוטין  מגנים  "אנו 
מקום  לכך  "אין  הנשיא.  אמר  ואלימות",  בריונות  שנאה,  של 
באמריקה". טראמפ הוסיף כי "כולנו כפופים לאותו חוק, ללא 
קשר לצבע העור. כולנו מצדיעים לאותו דגל, ואת כולנו ברא 
תגובתו  את  טראמפ  עידן  יותר  מאוחר  יכול".  כול  אל  אותו 
הקשה. "שני הצדדים אשמים, שניהם היו אלימים בהפגנות", 
אמר. לטענתו, "לא כל המפגינים היו ניאו-נאצים, חלקם היו שם 

כדי למחות נגד הסרת פסל אחד ממפקדי צבא הקונפדרציה".
רק שבוע אחרי פרוץ המהומות, נקט טראמפ פעולה מעשית, 
בכיר  אסטרטגי  יועץ  באנון,  סטיב  של  פיטוריו  על  כשהודיע 
ימין  איש  שנחשב  לנשיאות,  שלו  הקמפיין  וממנהלי  לנשיא 

קיצוני והואשם בעבר בדעות אנטישמיות ובגזענות.
"ברייטבארט",  החדשות  אתר  בראש  עמד  ה-63  בן  באנון 
אותו לשופר  והופך  לאומנית  אג'נדה  תוך שהוא מקדם באתר 
ימין  תנועת   )Alt-Right( האלטרנטיבי  הימין  של  המרכזי 
עם עמדות  ומזוהה  קיצונית שצמחה מתוך התנועה השמרנית 
זאת,  לרב-תרבותיות. למרות  שמתנגדות  הלבן  הגזע  עליונות 
לטענת מקורבי באנון, פיטוריו כבר הוחלטו קודם לכן, ודווקא 

המהומות בוירג'יניה היו סיבה לעיכוב הפיטורין. 
המדינה  כאמור  שהיא  בישראל,  דווקא  מפתיע,  באופן 
שחלקן  ההפגנות  כנגד  גינוי  נשמע  לא  היחידה,  היהודית 
לאחר  יממה  שלישי,  ביום  רק  אנטישמיים.  סממנים  נשאו 
הגינוי של הנשיא טראמפ, ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב 
להתפתחויות וכתב: "אני מזועזע מביטויי האנטישמיות, הנאו-
נאציות והגזענות", נכתב בציוץ מטעם נתניהו, "כולם צריכים 

להתנגד לשנאה שכזו".
היה הראשון שמיהר למחות  בנט  נפתלי  דווקא שר החינוך 
על ההתפתחויות וביום ראשון אמר כי ההפגנות מהוות פגיעה 
מפריע  באין  המתנוססים  נאציים  וסמלים  "דגלים  ביהודים. 
מיעוטים  ובבני  היהודית  בקהילה  פגיעה  רק  אינם  בארה״ב 
אחרים, כי אם ביזוי של מיליוני החיילים האמריקאים ששילמו 
הנאצים",  מפני  כולו  והעולם  ארה״ב  על  להגן  בכדי  בחייהם 
גילויי  את  ולהוקיע  לגנות  ארה״ב  מנהיגי  "על  בנט.  אמר 

האנטישמיות שנראו בימים האחרונים".

הגלגול השלישי 
של הארגון 
האנטישמי

הארגון הבולט ביותר בין המפגינים הוא קו קלוקס קלאן הידוע 
לשמצה. לארגון יש שני גלגולים. הראשון היה כאשר נוסד ב-1865, 

זמן קצר לאחר תום מלחמת האזרחים האמריקאית. 
מקימיו, קבוצה של פעילים מדרום ארצות הברית ותומכי המפלגה 
שנכפה  השיקום  למשטר  להתנגד  למטרה  להם  שמו  הדמוקרטית, 
ידי השלטון הרפובליקני. הם לא בחלו בשום אמצעי: מזריקת  על 
בקבוקי תבערה ועד מקרי אלימות, רצח, לינץ' ותלייה שהיו שכיחים 

באותה תקופה.
 1868 פעולותיו הקשות הביאו לשקיעתו של הארגון בין השנים 
ו-1870 עד היעלמותו המוחלטת בתחילת שנות השבעים. בהמשך 

הוא גם הוצא מן החוק. 
1915, הוקם ארגון חדש שנשא  עשרות שנים לאחר מכן, בשנת 
את השם "קו קלוקס קלאן". הארגון החדש היה לשם שינוי, ארגון 
רשמי, עם כוח פוליטי וסניפים ברחבי המדינה. הארגון שילם סכומי 
בשיאו,  חדשים.  סניפים  בהקמת  שסייעו  לאנשים  נכבדים  כסף 
במהלך שנות ה-20 של המאה העשרים, מנה הארגון מיליוני חברים, 

שהיוו כ-15 אחוז מכלל המצביעים במדינה.
והחלו  הלבן,  הגזע  עליונות  את  בארגון  הדגישו  השני,  בגלגולו 
לראשונה גם בפעולות אנטישמיות כלפי יהודים. עד מלחמת העולם 
בעקבות  המלחמה,  לאחר  אך  רב,  כוח  וצבר  הארגון  פעל  השניה, 
הארגון.  של  הלגיטימציה  צללה  במחלוקת,  שנויות  פעולות  מספר 
בין היתר בשל פרשת הוצאה להורג של פעילים למען זכויות אדם. 

שלישי  כגלגול  פועל  הארגון  כי  לומר  ניתן   ,2017 בשנת  כיום, 
כלל  את  על שמאחד  ארגון  אין  לעבר,  בניגוד  הקודמים.  לארגונים 
הפעילים, אלא כל יחידה פועלת במקומה ועל דעת עצמה. המכנה 

המשותף לכולם, הוא השנאה למיעוטים, זרים ויהודים. 
את  זונח  הארגון  כי  הארגון,  מנהיג  הכריז  שנים,  שלש  לפני 
היספנים  לשחורים,  גם  פתוח  יהיה  מעתה  וכי  שלו,  הגזעי  המצע 
ידוע על  יתר החוקה. עד עתה לא  ויהודים, שיקבלו על עצמם את 
יהודים שהצטרפו לארגון, אך השנאה האנטישמית ממשיכה לפעפע 

בשורותיו. 
יצוין כי גם ב-2007 כריס ג'ונסון, מנהיג הקו קלוקס קלאן בקנטקי, 
הצהיר כי התנועה מוכנה לקבל לשורותיה גם חברים ממוצא יהודי, 
אך אמירה זאת לא הפחיתה את השנאה ליהודים בקרב ארגונים אלו. 

היה  שמו 
פילדס,  אלכס  ג'יימס 
מאוהיו   20 בן  צעיר 
תנועות  עבור  שפעל 

הגזע הלבן
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רבבות אברכים חזרו השבוע לחבוש את ספסלי הכוללים, וכתב 'כל ישראל' 
יצא בעקבותיהם לסיקור מיוחד   מה קורה בכוללים הספרדיים הגדולים, אלו 
קריטריונים לקבלה יש ב'נחלת משה' וכמה המשכורת המקסימלית שאברך 
וסורוצקין,  וייסבורד  של  הכספים  גיוס  וגם:    גרטלר?  אצל  להשיג  יכול 

ההוראה של מרן הגראי"ל שטיינמן והדרישה לגידול זקן ב'קול רינה'

ל'כולל'
אבי רבינא
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ין בוגר בעולם הישיבות שהמילה אלול לא מהדהדת 
את  כששאלתי  הדין.  חרדת  את  בו  ומעוררת  במוחו 
עצמי עם מה לפתוח את ה'אלול' שלי, נזכרתי במראה 
ישראל  בית  רחוב  בואכה  זוננפלד  רחוב  של  הסוער 
בירושלים, מקום משכנה של ישיבת 'מיר' המעטירה 
ביום המרגש של א' אלול, אז אותם רחובות שקטים 
אחת  בבת  הופכים  וותיקה  ירושלמית  שכונה  בקצה 
רוחשת של אלפי אברכים שרצים בבת אחת  לכוורת 
כשתלמודם בידם מבית מדרש אחד אל בית המדרש האחר ומשיעור התורה 
הזה לשיעור הוותיק הידוע ההוא. לפיכך הוחלט שאת הכתבה הראשונה של 

אלול אקדיש דווקא לפתיחת הזמן בהיכלי הכוללים. 
עולם הכוללים ידע שינויים דרמטיים בעשורים האחרונים. אם בעבר היה 
מדובר בכוללים קבוצתיים  קטנים של אברכים שהכירו עוד מימי לימודם 
פוניבז'  כולל  היתר  ובין  בודדות  כמה מעצמות  התפתחו  כשלצדם  ישיבה, 
הוותיק, הכולל העצום של ישיבת מיר והמוסד הבני ברק הוותיק כולל חזו"א. 
התורה.  עולם  במפת  לכת  מרחיקי  שינויים  אירעו  האחרונות  שבשנים  הרי 
ויצירתית  ייחודית  וגישה  מרשימה  נוכחות  בעלי  חדש  מזן  כוללים  ראשי 
לתורמים נכנסו לשוק, ואילו הכוללים הקטנים הקבוצתיים והכוללים שעל 

ידי הישיבות הפכו לשחקן משנה בשוק הכוללים השוצף.
מספר לנו ש.  הלומד באחד מסניפיה של רשת 'עטרת שלמה' בעיר בני 
בשבילנו  הכול  עושה  סורוצקין  "הרב  סורוצקין.  הגרש"ב  בראשות  ברק 
לפעמים עד כדי התבזות, הוא יכול להפעיל מניפולציות כאלה ואחרות על 
התורמים ולהשתמש באמצעים יצירתיים וחדשנים שרק הוא המציא. הכול 
כדי שאנחנו האברכים נוכל לשבת וללמוד בראש שקט וללא דאגות העול 

והפרנסה". 
'כל  עם  בשיחה  אומר  שמש  בית  בסניף  באוהליך'  מ'יששכר  עמיתו 
פחות  לא  פועל  וייסבורד  אלחנן  רבי  הגאון  שלנו,  הכולל  "ראש  ישראל': 
שמסתובב  סיפור  על  לי  מספר  האברך  האברכים".  למען  סורוצקין  מהרב 
לרב  הגראי"ל שטיינמן שומרים  רה"י  מרן  הבית של  בני  כי  בין האברכים 
וייסבורד טליתות מבריתות בהם שימש כסנדק. כל ברית טלית חדשה אותה 

מעניק הרב וייסבורד כסגולה ייחודית ונדירה לתורמים גדולים.
בהכנת הכתבה, חוזרים ראשי הכוללים על אמירה אחת: "אנחנו במצב 
ניסים  רואים  הבא,  יסתיים החודש  כיצד  יודעים  לא  חודש  בכל  הישרדות, 
מתמשך  ופיגור  רבים  קשיים  ישועות,  רואים  מרביתם  בעוד  וישועות". 
'עטרת  כדוגמת  הגדולות  ברשתות  דווקא  התגלו  האברכים  במשכורות 
שלמה' ו'יששכר באוהליך'. המחזיקות כאלפיים אברכים כל אחת. בסיורים 
מתוקצבים  בהם  כוללים  בין  משמעותיים  בשינויים  הבחנתי  הכוללים  בין 
יוקרתיים  כוללים  לבין  מועטה,  בתוספת  דתות  זעום של  בסכום  האברכים 
כדוגמת הכוללים של הנגיד דן גרטלר שם מגיעים מרבית האברכים ל-4,000 

שקל משכורת חודשית.
נקבעו  שם  הגדולות  הכוללים  רשתות  בין  שינויים  קיימים  זאת,  מלבד 
על  שהוקמו  בכוללים  מודגשים  לא  אשר  כללים  לאברכים,  וסייגים  גדרים 
בעיקר  מתבטאים  הנוקשים  הכללים  ו'מיר'.  פוניבז'  כגון  ישיבות  בסיס 

ב'שמירת סדרים' דף אותו נדרשים למלא האברכים בתחילת ובסוף יום. 
רה"י  מרן  של  והנהגתו  להוראותיו  הכפופים  הגדולים  הכוללים  ראשי 
על  וההקפדה  להתנהלות  באשר  משנתו  את  יודעים  שטיינמן  הגראי"ל 
האברכים. דעת הגראי"ל כי יש לתת לאברך מרווח ולא לקצץ במשכורתו 
של אברך המוגדר כחלש בשמירת סדרים, אלא אם מדובר ברשלנות אז הורה 

רה"י לבדוק את המקרה לגופו. 
הגאון רבי יגאל כהן ראש כולל בבני ברק שאל פעם את הגראי"ל: "אברך 
שמאחר לסדר בכולל, האם כדאי להוריד לו סכום כסף מהמלגה החודשית, 
לגרוע  או שלא  בית המדרש,  באווירת  לרפיון  יגרום  ולא  יאחר  בכדי שלא 

מכספו הדל, ולגרום לחיזוקים אחרים בשמירת סדרי הכולל"?
ראש הישיבה פסק כי למרות הרפיון שעלול להיווצר מהאיחור, לא כדאי 
להוריד לאברך מסכום המלגה שהוא מקבל, בעקבות כך שהאברך בקושי 
בני  של  מהלחם  לרדת  יכול  ממנו,  שגורעים  שקל  וכל  החודש,  את  מסיים 

משפחתו.
כל הכוללים קטן כגדול, מקבלים תקציב דמי דתות ממשרד החינוך. בעבר 
קיבלו הכוללים ממשרד הדתות כ-450 שקלים בחודש עבור כל תלמיד נשוי, 
שהם כשביעית מההקצבה הממוצעת עבור כל סטודנט. לפני כשנה עלתה 
הקצבה, מאז מקבלים הכוללים ממדינת ישראל כ-750 שקלים בחודש עבור 
כל אברך. סכום המלגה ברוב הכוללים נע בין 800 ל-2500 ש"ח בחודש - 

הכוללים בתוכם את קצבת הדתות. 
מאות הכוללים הקטנים לא נעלמו מעינינו, אך מטבעם של דברים נעסוק 
המספרים  את  לאמוד  ניתן  רישומים  פי  על  והמובילים.  הגדולים  בכוללים 
המדויקים בכל כולל, אך בשיחה עם ראשי הכוללים נראה כי ההרגל ששמו 
לעצמם לעגל את מספר האברכים בפני התורמים, נעשה גם בשיחה עם 'כל 
ישראל'. ברשותכם נביא את המספרים והנתונים כפי שנאמרו על ידי ראשי 

ומנהלי הכוללים עצמם. 
הכולל שעל ידי ישיבת 'מיר' בו לומדים כ-4,000 אברכים, כולל פוניבז' 
מכיל 1,000 אברכים, יששכר באוהליך של הגאון רבי אלחנן וייסבורד עם 
כ-2,000 אברכים, 'עטרת שלמה' של הגאון רבי שלמה בער סורוצקין עם 
כ-1,000  רובינשטיין עם  'נחלת משה' של הרב אברהם  כ-2,000 אברכים, 
אברכים, מגדל עוז של הגאון רבי יחזקאל אתרוג עם כ-600 אברכים, 'אהבת 
שלום' של המקובל רבי יעקב הלל )כולל ערב( 1,000 אברכים, 'קול רינה' 
רשת הכוללים שעל ידי מוסדות הרב יורם אברג'יל זצ"ל כ-2,800 אברכים, 

א
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אברמוב  יחזקאל  רבי  הגאון  של  תורה'  'כתר  הכוללים  רשת 
עם 300 אברכים, כולל 'מורשה ודעת' של הנגיד ר' דן גרטלר 
הרב  של  היא  נוספת  כוללים  רשת  אברכים.  מאות  לומדים 

ישעיה לווינשטיין עם כ-300 אברכים.

צ'ק תמורת הלוואה
שאלה מרכזית שעמדה לפתחם של ראשי הכוללים היא מה 
והאם  חודש,  בסוף  לאברך  מעניקים  אותה  המשכורת  גובה 
המכביד  הכלכלי  המצב  משכורתו?  את  בזמן  מקבל  אברך 
חודשים  במשך  פיגורים  ישנם  רבים  שבכוללים  לכך  גורם 
המסתכמות  פעוטות  משכורות  ובכלל,  במשכורות.  רבים 

לעיתים בדמי דתות בלבד. 
'עטרת  הגדול  בכולל  עילית  במודיעין  פתחנו  הסיור  את 
אברכים.  כ-800  המכיל  סורוצקין  הגרש"ב  בראשות  שלמה' 
מנחם, אברך בכולל, התלווה לכתב 'כל ישראל' וסיפר: "היו 
ימים בהם קיבלנו 1800 שקל משכורת, כבר חודשים ארוכים 
מסכום  יותר  מעט  בלבד,  שקל  אלף  מקבלים  שהאברכים 
הדתות". מנחם מספר כי הרשת שנקלעה למצב כלכלי קשה 
כינסה לפני זמן מה את אברכי הכולל שם התבקשו האברכים 
לנדב מדי חודש 'מעשר' מתוך משכורתם כהוראת קבע לרשת. 
כך שהמשכורות הניתנות לאברכים בחודשים אלו הם קצבת 

הדתות פלוס דמי המעשרות מכספי האברכים עצמם.
 2,000 של  למשכורת  להגיע  יכול  אברך  שלמה'  ב'עטרת 
שקל במידה והקפיד על שמירת סדרים והחסיר פחות משמונה 
להוביל  עלולים  פעמים  משמונה  יותר  של  חיסורים  פעמים. 
פקיחת  אין  ככלל,  שקלים.   1,500 עד  במשכורת  להפחתה 
מהכולל,  הנעדרים  אברכים  אחר  יסודיים  ובמעקבים  עיניים 
אך כמה אברכים שהתרשלו והחסירו ברוב זמן קיץ האחרון 

קיבלו הודעה לקראת זמן אלול כי הופסקה חברותם בכולל.
שם  תקווה  בפתח  אחד  כולל  ישנו  שלמה'  'עטרת  ברשת 
ראש הכולל משיג את התרומות באופן עצמאי, והמשכורות 
בכולל  אברכים  במלואם.  חודש  בכל  מחולקות  לאברכים 
אשר  דבר   - האברכים  בין  תחרותיות  קיימת  לא  כי  מציינים 
ניתן לחזות בו בעיקר בעולם הישיבות. לדבריהם, מתוך מאות 

האברכים רובם לא מכירים האחד את רעהו. 
על יוזמה מיוחדת שמעניקה מעט אוויר לנשימה לאברכים 
הנאנקים בלאו הכי תחת עול הפרנסה הקשה, מספר מנחם: 
"הוקם גמ"ח המעניק אופציה לכל אברך סכום כסף תמורת 
מפקיד  הכסף  תמורת  לקבל,  צפוי  הוא  אותו  המשכורת 
נפדה".  הצ'ק  המשכורת,  שנכנסת  בעת  בגמ"ח.  צ'ק  האברך 
לדבריו, אברכים רבים החלו להשתמש בגמ"ח בשל הפיגורים 

במשכורות.

הגרסה הספרדית
פוניבז'  כולל  את  השונים  מהפרסומים  מכירים  כולנו  אם 
הוותיק, 'יששכר באוהליך' ואת הכוללים של הרב סורוצקין. 
אולם  כותרות.  לפחות  זוכה  הספרדי  הכוללים  שעולם  הרי 

עולם הכוללים  אי אפשר להתעלם מפריחתו המשגשגת של 
בראש כותל המזרח. 

מספר לנו הגאון רבי עופר לוי ראש כולל ברשת הכוללים 
'קול רינה' מייסודו של הגאון רבי יורם אברג'ל זצ"ל. "רשת 
הכוללים שלנו מונה קרוב ל-3,000 אברכים, רובם ספרדים, 
"אצלנו  בגאווה.  מוסיף  הוא  בודדים".  אשכנזים  גם  יש  אך 
אחרי  שמגיע  אברך  המרכזי.  המוטיב  היא  סדרים  שמירת 
לשם  הם  הבאות  הלימוד  ששעות  יודע  לכולל  בבוקר   9:10
שמים. שמירת הסדרים היא הדבר המוקפד אצלנו ברשת גם 
ראשי הכוללים מקפידים על הזמנים ומשמשים דוגמה אישית 
שאחד  קיצון  מקרה  "זכורני,  מוסיף:  לוי  הרב  לאברכים". 
הכוללים ברשת לא עבר את ביקורת משרד החינוך והרב יורם 
סגר את הכולל על 300 האברכים ונימק זאת בטענה כי מדובר 

בזלזול מצד האברכים, בעוד הוא מוסר נפש למענם". 
משכורתו של אברך ב'קול רינה' עומדת על 1,700 שקלים 
מכובד  כספי  למענק  זוכים  חג  בערבי  אולם  הדתות,  כולל 
מאוד,  יקר  מחיר  יש  הזה  הטוב  לכל  החג.  בהוצאות  וסיוע 
על כל אברך הלומד ברשת הכוללים לגדל זקן. אברך שיגלח 
לעמוד  עליו  בנוסף,  הכוללים,  מרשת  לאלתר  יעוף  זקנו  את 

במשטר הזמנים הקפדני והמחמיר. 
הרב עופר נזכר ומשבח את מנהלי וראשי הרשת כי מעולם 
"הקפדנות  פעמיים.  מלבד  המשכורות  בחלוקת  פיגרו  לא 
את  המשכורות,  חלוקת  על  פוסחת  לא  לרשת  האופיינית 
בחודשו  חודש  מדי  האברכים  מקבלים  הפעוטה  משכורתם 
ממתינים  לעיתים  שם  האשכנזיות  מהרשתות  בשונה  בזמן, 

האברכים למשכורתם שנה ויותר".
'אליבא  הלכה  כולל  הוא  בשמו  הנודע  נוסף  ספרדי  כולל 
דהילכתא' של המקובל רבי יעקב משה הלל. לרשת יש מספר 
לבעל  נחשב  הלל  הרב  אברכים.  כאלף  בה  ולומדים  סניפים 
אם  גם  מובהק,  רב  כל  מכבד  הוא  זאת,  עם  קנאית.  השקפה 
מדובר בציוני דתי או רב המחזיק במשרה ממשלתית. בספריו 
היה  הלל  הרב  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  אחת  לא  נזכר 
מקורב לרבי יצחק כדורי, והיה בקשר מיוחד עם הרב מרדכי 

אליהו. הרב הלל מוסר שיעורים גם באנגלית.

יששכר באוהליך
וייסבורד ראש  קשיים רבים עוברים על הגאון רבי אלחנן 
רשת הכוללים 'יששכר באוהליך'. בכוללים של הרב וייסבורד 
הכוללים  וברשתות  אברכים,  מאלפיים  למעלה  לומדים 
הוא נחשב לאחת המובילות שבהן. את מעונו של מרן הרב 
שטיינמן פוקד הרב וייסבורד בקביעות, עשרות תורמים ונדיבי 
עם שפכו מהונם לאחר שעברו את מפתן הדלת בחזו"א יצאו 
בסניפים  מחזיק  וייסבורד  הרב  לכוללים.  מכובדת  בתרומה 
בירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, בית שמש, ביתר עילית, 
אופקים,  יהודה,  אור  נתיבות,  כרמיאל,  תקוה,  פתח  אלעד, 
יש לרשת  הגדולות  מן הערים  וסביון. בחלק  עפולה  רכסים, 

מספר סניפים מרכזיים.
גובה המלגה הניתן לאברכים מדי חודש נחשב גבוה יחסית 

התמיכה  לגובה  קשר  בלא  לאברך  ש"ח   2200 על  ועומד 
ממשרד החינוך. לפני כשנתיים נקלעה הרשת למשבר חמור, 
שולמו  לא  האברכים  בתקציבי  הקיצוצים  לאחר  כאשר 
הנהלת  חודשים.  ארבעה  במשך  הרשת  לאברכי  המלגות 
יכולתה  אי  בשל  הסניפים  מן  חלק  תסגור  כי  הודיעה  הרשת 
תרומה  הושגה  לאחר שבועיים,  אולם  בהתחייבויות.  לעמוד 
שאפשרה את המשך קיום הרשת ואף את הגדלת סניפי הרשת. 
כ-700 אברכים, כמעט מחצית ממספר האברכים הלומדים 
ברשת, לא חוו בעיות במשכורתם, זאת בשל הסכם קבוע של 
בסכומי  התחייבו  אשר  נדיבים  מספר  עם  וזבולון"  "יששכר 
עתק בכל חודש עבור הרשת. אך המשבר אליו נקלעה הרשת 
זאת  האחרונה,  בתקופה  שוב  לחזור  איים  כשנתיים  לפני 
את  הכולל  אברכי  קיבלו  לא  חודשים  עשרה  שבמשך  לאחר 

משכורתם. 
הרב דוד שפירא, נכדו ונאמן ביתו של מרן הרב שטיינמן 
אלחנן  הרב  התלווה  כשאליו  סבו  בהוראת  לארה"ב  גלה 
וייסבורד, השניים שהו בחו"ל שבועות ארוכים וגייסו תרומות 
כי  הכוללים  לאברכי  בשורה  עם  שבו  כשבוע  ולפני  עתק. 

המשכורת של עשרת החודשים האחרונים תשולם במלואה.

כולל פוניבז'
במחזה  נתקלתי  בבוקר  ב-11  פוניבז'  לישיבת  בהגיעי 
'אוהל  המדרש  בית  השונים.  לכוללים  ביחס  לנדיר  הנחשב 
קדושים' מלא מפה לפה רעש השטייגען עצום, אין ולו אברך 
אחד מחוץ לבית המדרש. בשיחה עם הרב שעיה כהן, אחד 
כאן  תראה  "לא  בכולל:  הנעשה  על  מספר  הוא  האברכים, 
כהן בנחרצות.  קובע  אברך מוציא פלאפון מהכיס לעולם!" 
לדבריו: "אין סיגריות, אין קפה ואין פלאפון. יש אווירה של 
תורה – מדובר באריות של עולם התורה שרבים מהם עוברים 
לשמש במשרות תורניות בכירות בעולם הישיבות". כדוגמה 
'עטרת  תורה',  'אורחות  ישיבת  ראשי  כי  מספר  הוא  לדבר 
שלמה', 'בית מדרש עליון', 'תורה בתפארתה' וישיבות רבות 

נוספות כולם בוגרי כולל פוניבז'.
הרב  תיקן  אותה  פוניבז'  בכולל  ידועה  מיוחדת  תקנה 
שווער  או  ובן  אבא  בכולל  ילמדו  שלא  היא  זצ"ל  מפוניבז' 
וחתנו יחד בכולל. הסיבה לדבר, שהמקום לא ייהפך ל'מושב 
זקנים' וכדי לגרום לחשובי האברכים לעבור לשמש במשרות 
תורניות בכירות בעולם התורה. כך, הוא מציין  את שמותיהם 
של הגאון רבי פנחס שרייבר זצ"ל והגאון רבי בן ציון פלמן 
זצ"ל שאולצו לעזוב בשל קירבה משפחתית מדרגה ראשונה 
הקימו  תועלת לאחר שאלו  רק  עזיבתם הביאה  אך  בישיבה. 

קהילות אברכים חשובות.
הקריטריונים לקבלה לכולל פוניבז' הם בעיקר להיות בוגר 
הלומדים  מאברכים  בשונה  ברק.  בבני  ולהתגורר  הישיבה 
בכוללים שעל ידי ישיבת 'מיר', בפוניבז' לא נזקקים האברכים 
מנת  על  בצהריים  לביתו  חוזר  אברך  וכל  הישיבה  לארוחות 
 1,100 ראשון  בשלב  יקבל  לכולל  שנכנס  אברך  לסעוד. 
שקלים, עם הוותק ומספר הילדים משכורתו של האברך תעלה 
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והיא עשויה להגיע עד 1,600 שקלים בחודש.
מעגל הכספים המתגלגלים מדי חודש עבור אברכי כולל 
פוניבז' הוא כשני מיליון שקל בחודש. עבור כך שוהה נשיא 
הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן כחצי שנה בחו"ל. לדברי 
בכיר בישיבה בשנים האחרונות לא היו פיגורים והישיבה לא 

החסירה ממשכורות האברכים.

מגדל עוז
בעוד הרשתות הגדולות פורחות אך מתקשות לשרוד. קמו 
להם בשנים האחרונות אברכים נמרצים מלאי ניסיון שפתחו 
בעצמם כוללים אות הם מחזיקים מדי חודש בחודשו על ידי 
גיוס תרומות אותו הם מצליחים לשרוד בשל כמות אברכים 
קטנה באופן יחסי לרשתות הגדולות. אחד מהם הוא הגאון 
הרב  עוז'.  'מגדל  הכוללים  רשת  ראש  אתרוג,  יחזקאל  רבי 
לומדים  ברשת  שנים.  כארבע  לפני  הרשת  את  הקים  אתרוג 
היא  ברשת  בכירים  לדברי  אברכים,  מ-500  למעלה  כיום 

מתעתדת להרחיב את גודלה ככל שיתאפשר.
את  אתרוג  יחזקאל  הרב  חושף  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
ההוראה הראשונה שקיבל ממרן רה"י הרב שטיינמן: "הראש 
ישיבה אמר לי, אין כולל למצוינים, הם צריכים כולל לעצמם. 
בשונה  טוב".  הכי  להם  לשלם  וצריך  טובים  הכי  את  תיקח 
ממרבית הכוללים הרב אתרוג משלם לאברך כ-2,500 שקל. 
בנוסף מקבלים אברכי הרשת תוספת מכובדת לקראת החגים. 
כך לדוגמה, בפסח האחרון קיבל כל אברך מענק בסף 1,500 
אין  כי  מספר  אתרוג  הרב  לאישה.  תכשיט  ובנוסף  שקלים 
הרשת  אברכי  האחרונות  ובשנתיים  במשכורות  עיקובים 
קיבלו בכל חודש את משכורתם בזמן. הרב אתרוג מגלה כי 
על  עומד  חודש  מדי  לגלגל  צריך  הוא  אותו  הכספים  מעגל 
דולר  אלף   200 יש  מתוכם  שקלים,  מאתיים  מיליון  של  סך 

תרומות מתורמים קבועים לרשת.
שאלנו את הרב אתרוג על היחס לאברכים הנגוע לטענתם 
ב'קטנוניות' יתר מצד ראשי הכוללים בכל הקשור לשמירת 
לא  ישיבה  מהראש  הוראה  "קיבלתי  אתרוג:  הרב  סדרים. 
קטנוניים,  לעימותים  איתם  ולהיכנס  אברכים  על  להקפיד 
אברך שיגיע בקביעות ב-9:20 אך הוא נחשב לאברך מצוין 
אני לא אגע בו, כל אברך נדון לגופו. הדף של שמירת הסדרים 

זה רק על מנת שלא תהיה הפקרות בבית המדרש". 
ברשת  חדשים.  אברכים  כ-100  לרשת  נכנסו  אלול  בזמן 
'מגדל עוז' מרבית האברכים נמנים על גילאי 22 עד 35, ולא 
תמצאו בה אברכים מבוגרים, ויש לכך סיבה: "אברך עם 8 
פנוי  ראש  מחזיקים  לא  ולרוב  מטען  עם  מגיע  בבית  ילדים 
רק לדך הגמרא". מסביר הרב אתרוג. על המשכורת הגבוהה 
הוא  חודש  מדי  לאברכים  מעניק  הוא  אותה  יחסית  באופן 
זה  לאברך  דולר  אלפיים  לתת  אפשרות  הייתה  "אם  אומר: 
המרבית  את  ונשלם  הכול  נעשה  אנחנו  מספיק,  היה  לא  גם 

בשביל שאברך יוכל לשבת וללמוד בראש שקט"

נחלת משה
למעלה  מ-1,000  יש  ברק  בבני  משה'  'נחלת  לכולל 
אברכים הפזורים בבני ברק, מודיעין עילית, ירושלים, ביתר 
מלצר  ברחוב  שוכן  המרכזי  הכולל  ואופקים.  עפולה  עלית, 
נמצאים  משה'  'נחלת  לכולל  ייחודים  סניפים   2 ברק.  בבני 
חוזרים  אברכים  עשרות  בתוכו  משלב  האחד  ברק.  בבני 
על  להתענג  וזוכים  החרדי  בעולם  השתלבו  אשר  בתשובה 
דף הגמרא מתוך מסגרת חרדית קלאסית. סניף נוסף השוכן 
"עובדים",  המוגרים  לאברכים  מיועד  הלוי  יהודה  ברחוב 
חלקם הגדול לובש חולצות כחולות ובאופן נדיר משתלבים 

האברכים בכולל ששמו יצא למרחוק.
מהל  דיסקין,  דב  ברוך  רבי  הגאון  הוא  הכוללים  ראש 
בכיר  עם  בשיחה  רובינשטיין.  אברהם  הרב  הוא  הכולל 
ורבע  מיליון  כי  ישראל'  ל'כל  מספר  הוא  הכולל  בהנהלת 
חודש  בכל  הכולל  הנהלת  מגייסת  אותו  הסכום  זה  שקל 
עבור משכורות האברכים. אברך ב'נחלת משה' מקבל 1,600 
האברכים  לדבריו,  הדתות.  תקציב  את  הכוללים  שקלים 
מרגישים  לא  הרשת  ואברכי  בזמן  המשכורות  את  מקבלים 
למיניהם  בפיגורים  כספים  בגיוס  הקשיים  את  בשרם  על 

המתרחשים ברשתות מקבילות.
וחסידי  ספרדים  לצד  ליטאים  לראות  ניתן  משה'  ב'נחלת 
צורך  "אין  בכולל  בכיר  לדברי  ויז'ניץ.  חסידי  לצד  סאטמר 
ראש  דיסקין  הרב  אם  לכולל,  להתקבל  בשביל  בפרוטקציה 
תתקבל  אתה  התאמה,  יש  כי  שלך  הפנים  על  יראה  הכולל 

באותו הרגע".

הכולל של גרטלר
כלום,  לכם  ייאמר  לא  שלבטח  שם  ודעת".  "מורשה 
אחד  לכל  מוכר  שמצלצל  שם  הוא  גרטלר'  'דן  זאת  לעומת 
שמם  יצא  גרטלר  דן  ר'  הנגיד  של  הכוללים  מהקוראים. 
הפכו  לכולל  להתקבל  הקשיים  לצד  והשאיפה  למרחוק, 
מרכזן  הכוללים.  בעולם  והנחשקים  היוקרתיים  לאחד  אותו 
עקיבא  רבי  ברחוב  הגדול  הכנסת  בבית  הנו  הכוללים  של 
למעלה  הוא  הלומדים  מספר  אברכים  ולהערכת  ברק,  בבני 

מ-1,000 אברכים.
גרטלר.  אצל  לאברך  המשכורת  בסיס  זה  שקלים   3,500
וסדר  סדרים  שמירת  ברורה,  משנה  במבחן,  שיתמיד  אברך 
אברכים  חודש.  מדי  שקלים  לכ-4,600  להגיע  יכול  מוסר 
שישי  כולל  ג',  סדר  את  הכוללות  המסגרות  ביתר  שילמדו 
ומוצ"ש מחזיקים בסיכוי להגיע למשכורת של 6,000 שקלים.
מעולות  הטבות  ישנם  כי  אברכים  מציינים  זאת  לצד 
אברכים  מקבלים  כן  כמו  חג.  מדי  לאברכים  המוענקות 
יקרים, מענקים לרגל שמחת בר  החזרים על טיפולי שיניים 
מצווה ונישואין. בעבר דרישות הרשת מהאברכים היו גבוהות 
במיוחד לאור המשכורות הגבוהות. עד כדי שהיה מקובל כי 
אברך שנרדם בסדר היה סופג הערה מראש הכולל. אך הדבר 

נגדע לאור הוראתו הברורה של מרן הרב שטיינמן למתן את 
הלחץ על האברכים המתמודדים בלאו הכי עם קשיי פרנסה.

למענק  יזכה  מילדיו  אחד  את  אברך מהכולל שמשיא  כל 
שבנו  כולל  אברך  כל  ובנוסף  ש"ח,   5,000 של  בסך  מיוחד 
בנושא  גם   .₪  1,000 של  מענק  יקבל  מצווה  בר  לגיל  יגיע 
טיפולי שיניים המהווים לעתים נטל כלכלי כבד על משפחות 
או  טיפול  כל  כי  החליטו  הכולל  מנהלי  בשורה.  יש  רבות 
ניתוח שיעבור את תקרת ה-20,000 ש"ח, יזכה להשתתפות 

של 20% מסך ההוצאות

חזון איש ורשב"י
כולל וותיק המוכר לכל בני ברקי הוא כולל רשב"י בראשו 
עומד הגאון רבי מאיר צבי ברגמן חבר מועצת גדולי התורה. 
ניתן  המיתולוגי  איש  חזון  לכולל  בדומה  רשב"י  בכולל 
לראות אברכים מבוגרים רבים כאלה אשר מכהנים במשרות 
תורניות. בעבר, במשך מספר שנים דאג מרן הרב שך זצ"ל 
להחזקה הכלכלית של המקום. לפני קרוב ל-50 שנה העביר 
הרב שך את ניהול הישיבה לידי חתנו, הגרמ"צ ברגמן, ומאז 

הוא עומד בראשה. כיום פועל במקום כולל האברכים. 
ואין  ליטאי  ישיבת רשב"י היא בעלת אופי  למרות שמה, 
הישיבה  למנוע טעות באפיון  כדי  קבלה.  ללימודי  זיקה  לה 
היו רבנים, בהם הרב יצחק הוטנר, שיעצו לרב ברגמן לשנות 
אביו.  שקבע  השם  על  לשמור  העדיף  הוא  אולם  השם,  את 
מדי שנה בל"ג בעומר נערכת בישיבה הילולה לזכרו של רבי 

שמעון בר יוחאי הכוללת הדלקת מדורה ושירי ל"ג בעומר.
כולל חזון איש הכולל המיתולוגי הוותיק ביותר הוקם על 
אברכים  זה  לצד  זה  לומדים  בכולל  זצ"ל.  החזו"א  מרן  ידי 
צעירים לצד כאלה שהגיעו לגיל זקנה. האברכים מסתפקים 
במלגה נמוכה יחסית למחייתם, וחלקם אינם עוברים לכהונות 
ניתן  תורניות או משרות אחרות לפרנסה. על ספסלי הכולל 
למצוא שלושה דורות של לומדים, סב ובניו ונכדיו. לימוד זה 

בולט בכולל חזון איש, על פי רוחו של מייסדו.
חזון  "כולל  לפני  שפעלו  כוללים  היו  היסטורית  מבחינה 
איש", אולם הוא נחשב לאבטיפוס של מוסד ה'כולל' ביישוב 
בהמשך  התפרסמו  הלומדים  מן  חלק  ישראל.  בארץ  החדש 
ליפקוביץ,  ביניהם הגרמ"י  וראשי הישיבות  כגדולי הרבנים 

הגר"ש ברוודה, הגרמ"ש שפירא, הגרמ"צ ברגמן ועוד.
עם  כולל  הקימו  רבות  ישיבות  כי  לציין  ראוי  לסיום, 
מספר אברכים מצומצם שיאפשר לבחורי הישיבה הנישאים 
דוגמה  הגדולים.  לכוללים  הגעתם  קודם  בכולל  להשתלב 
בולטת לכך היא ישיבת 'אורחות תורה' שהלכה צעד קדימה 
ברק,  בבני  הישיבה  לבוגרי  כוללים  סניפי  כמה  והקימה 
רכסים,  סטון,  טלז  עילית,  ביתר  עילית,  מודיעין  ירושלים, 

עוצם, כרמיאל, אלעד, הר יונה ובית שמש.
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שינוי
כיוון
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"שינוי כיוון" היה שמו של המבצע שנועד 
את  ולהסיר  הצפון  גזרת  את  להרגיע 
אימת הטילים ששיגר חיזבאללה מעל 
ראשי התושבים. אך שינוי על שינוי, 
הוביל למלחמה עקובה מדם שדווקא 
לזכור.  ירצו  אם  ספק  הישראלי  בצד 
בתים  הריסות  פצועים,  הרוגים, 
הקשור  בכל  גדולה  הפתעה  ובעיקר 
ליכולותיהם של חייליו של איש המרתף, 
את  מצאו  רבות  משפחות  נסראללה.  חסן 
עצמן מדרימות מפני מטחי הירי שריחפו בשמי 
הגליל והגולן, וחודשים רבים לקח לכלכלת הנופש המקומית 

להתאושש מהפגיעה הקשה.
ממוגנים  רכב  כלי  שני  בצפון.  קשה  בתקרית  החל  הכול 
הגבול,  לאורך  בוקר מבצעי שגרתי  בסיור  נעו  "האמר"  מסוג 
כשהם מאוכלסים בחיילים מגדוד חי"ר במילואים של חטיבה 
המושבים  בין  כשעברו  קבע.  בשירות  נהגים  שני  בליווי   ,5
ארבעה  ההתקפה.  החלה  הגבול,  לגדר  סמוך  ושתולה,  זרעית 
מתוכננת  במתקפה  נחטפו  שניים  ועוד  נהרגו  צה"ל  חיילי 
החיילים  להריגת  הגיב  צה"ל  הצפון.  בגבול  חיזבאללה  של 

ולחטיפה בהפצצה כבדה של יעדים בכל רחבי לבנון.
שטח  בתוך  מטרים  כ-200  צה"ל  לכוח  ארבו  המחבלים 
והפתיעו  סבוכה,  ואדי עם צמחייה  בתוך  ישראל. הם המתינו 
את הכוח. בצה"ל מעריכים כי החוליה עשתה שימוש משולב 
ההאמרים  ושני  טנקים,  נגד  טילים  של  ובירי  חבלה  במטעני 

ספגו פגיעה קשה במיוחד. 
של  הראשון  האש  במטח  נהרגו  הכוח  מחיילי  שלושה 
אנשי חיזבאללה. חייל נוסף נפצע קשה, ועוד חייל נפצע קל. 
המחבלים חטפו שני חיילים, שהערכות הצביעו כי הם נהרגו 
כבר באותו היום כתוצאה מפציעות חמורות, ואכן, גופותיהם 
אותם  גררו  החוטפים  מעסקה.  כחלק  שנתיים  כעבור  שוחררו 
המתין  לבנון  בשטח  כי  מעריכים  ובצה"ל  לבנון,  שטח  לתוך 
לחוטפים רכב מילוט, על פי תכנון קפדני מראש, במרחק של 

כמה עשרות מטרים מהגדר. 
ככל הידוע, החיילים לא הספיקו להשיב אש ולא פתחו בירי 
במקביל,  נותק.  הפגועים  ההאמרים  שני  עם  הקשר  בתקרית. 
כפעולת הסחה, פתח חיזבאללה בהרעשה כבדה של קטיושות 
של  המערבית  בגזרה  צה"ל  ומוצבי  היישובים  על  ומרגמות 
לקו  ואחרים  קל,  מהם  כמה  נפצעו,  אזרחים  חמישה  הגבול. 

בחרדה.

"שכר הולם"
מיד לאחר הירי הראשון החלו בעוצבת הגליל בבדיקת קשר 
עם כל הכלים והעמדות באזור. עד מהרה הובהר כי אין קשר עם 
שני ההאמרים שהיו אמורים להיות בין שתולה וזרעית. למקום 
הוזעק כוח חילוץ, כשלוחמיו הגיעו כחצי שעה לאחר האירוע 
היו  שבו  הרכב  הפגועים.  ההאמרים  שני  את  מצאו  הם  ליעד, 
החטופים ספג פגיעה קשה במיוחד. מפקד הכוח הבין מיד כי 
שני חיילים נעדרים, ובפיקוד הצפון הוכרז מצב "חניבעל" של 
חטיפת חייל. כלקח מחטיפות קודמות, בהן גם התקרית שבה 

נחטף גלעד שליט שבועיים וחצי קודם לכן, הוכנסו מיד כוחות 
למרדף בתוך שטח לבנון. נגמ"שים וטנקים חצו את הגדר לצד 

הלבנוני. ובמקביל, בשטח התגלו כתמי דם לא גדולים.
תקרית  אירעה   – הקודם  האירוע  תחילת  לאחר  כשעתיים 
קשה שנייה: טנק מרכבה סימן 2, שבו חיילים מחטיבת השריון 
כ-70  עוצמה במרחק של  רב  גחון  על מטען  עלה   ,7 הסדירה 
מטרים מהגדר. בצה"ל מעריכים שמשקלו של המטען היה בין 
ארבעת  וכל  לחלוטין  הושמד  הטנק  קילוגרמים.  ל-300   200
אנשי הצוות נהרגו מיד. בשעות שלאחר מכן התנהל קרב קשה 
לחילוץ הטנק הפגוע וגופות החיילים. כוחות חי"ר ושריון ניסו 
להגיע אל הטנק, אולם נתקלו בהפגזות כבדות של חיזבאללה.

המחבלים.  מירי  נפגעו  הכוחות  החילוץ,  ניסיונות  במהלך 
חייל מחטיבת הנח"ל נהרג, ושניים נוספים נפצעו קל. בתגובה 
לחטיפה ולאירועים, תקף צה"ל עשרות מטרות בשטח לבנון, 
מפקדות  מהאוויר  הופצצו  ובצפונה.  המדינה  במרכז  חלקן 
נהר האוואלי.  וכן כמה גשרים מעל  ומוצבים של חיזבאללה, 
בצה"ל  נפגעים.  כמה  גם  היו  וכנראה  רב  נזק  נגרם  בהפצצות 

אומרים כי הושמדו כל מוצבי חיזבאללה לאורך הגדר.
על המבצע, שנקרא  פרטים  למסור  מיעט  חיזבאללה  ארגון 
על ידו "ההבטחה שקוימה". לפי הפרטים שפורסמו, החיילים 
הצהיר  יותר  מאוחר  מבטחים".  "למקום  הועברו  הישראלים 
"למקום  הועברו  הם  כי  נסראללה,  חסן  חיזבאללה,  מזכ"ל 
רחוק". בהפגזות חיל האוויר שנערכו במרוצת היום נהרגו שני 

אזרחים לבנונים, ופעיל אחד של חיזבאללה.
עמוק  עוד  נטועים  השנייה  לבנון  מלחמת  של  שורשיה 
במטרה  ישראל  ידי  על  שנפתחה  הראשונה,  לבנון  במלחמת 
לבנון  מלחמת  מלבנון.  הפלסטינים  הארגונים  את  לסלק 
הראשונה הגיעה בשנת 1985 לקיפאון עם הקמתה של רצועת 
להגן  שנועד  קילומטרים,  מספר  ברוחב  חיץ  אזור   - הביטחון 
לבנון  דרום  צבא  של  וביסוסו  לגבול  הסמוכים  היישובים  על 

ברצועת הביטחון ובמובלעת ג'זין.
והחליטה  הממשלה  התכנסה  הקשה,  התקרית  בעקבות 
יציאה  תוך שהיא מאשרת  חיזבאללה,  נגד  מוחצת  תגובה  על 

למבצע צבאי נגדו שייקרא בתחילתו "שכר הולם".

לו"ז מלחמה
יום שני למלחמה: במהלך היום נורו יותר ממאה קטיושות 
- חיפה.  בירת הצפון  כולל  יישובי צפון הארץ,  וטילים לעבר 
כ־120 בני אדם נפצעו במתקפה ושני אזרחים מצפת ומנהריה 

נהרגו.
קשר  מטרות  לתקוף  הלילה  משעות  החל  האוויר  חיל 

בדרום  חיזבאללה  של  צבאיות  ועמדות  לבנון, ותקשורת 
והפציץ את שדה התעופה בביירות וכן את 

כביש ביירות־דמשק. בעקבות ההפצצה 
העלה צבא סוריה את רמת הכוננות 

ישראלית  לתקיפה  מחשש  שלו 
באזור.

לפרסום  הותרו  זה  בשלב 
שמותיהם של החיילים אלדד רגב 
ואודי גולדווסר ז"ל - שנחטפו יום 

השנייה',  לבנון  'מלחמת  מאז  חלפו  שנים   11
שפרצה בעקבות מטחי טילים וחטיפת החיילים רגב 
 כתב 'כל ישראל' משרטט יומן  וגולדווסר הי"ד 
מלחמה, יום אחרי יום, האירועים הקשים, הדרמות 
הבולטות בים באוויר וביבשה והמעורבות הפוליטית 

בארץ ובעולם  פרק א'      
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קודם לכן. 
יום שלישי למלחמה: בשעות הערב, במהלך פטרול של 
ספינת הטילים "אח"י חנית" לאורך חופי ביירות בירת לבנון, 
ידי אנשי חיזבאללה,  היא נפגעה מטיל איראני ששוגר על 

שגרם למותם של ארבעה חיילים ולנזק גדול לספינה.
בדרום  'דאחייה'  בשכונת  לראשונה  הפציץ  האוויר  חיל 
ביתו  את  גם  ובמקביל  חיזבאללה,  של  מפקדות  ביירות 
הפרטי של מזכ"ל הארגון חסן נסראללה, בשעה שהוא לא 

שהה במקום.
במהלך הירי הבלתי פוסק לעבר צפון הארץ נהרגו בביתם 
במירון סבתא ונכדה הקטן מפגיעה ישירה של טיל קטיושה. 
יום רביעי למלחמה: לראשונה מאז פרוץ המלחמה נורה 
מטח קטיושות אל עבר העיר טבריה, שגרם לעזיבה גדולה 
של נופשים בעיר חזרה למרכז הארץ. מאז תחילת האירועים 

נורו כ־800 קטיושות וטילים לעבר יישובי צפון הארץ.
חיל האוויר הפציץ והשמיד את בניין מפקדת חיזבאללה 
בן תשע קומות בשכונת דאחייה בביירות. כמו כן, במהלך 
היום הפציצו מטוסי חיל האוויר את בתיהם הפרטיים של 
בכירים ומנהיגים רוחניים בחיזבאללה ובחמאס, ובהם ביתו 
של  הרוחני  המנהיג  של  ומטהו  יזבק  מוחמד  השייח'  של 

הארגון, מוחמד חסין פדלאלה. 
ראש ממשלת לבנון פואד סניורה תקף את מעשי ישראל 
לבנון  צבא  ולפריסת  מיידית  אש  להפסקת  קרא  ובמקביל 

בדרומה של המדינה.
יום חמישי למלחמה: בפגיעה ישירה של רקטה במוסך 

נהרגו  בחיפה,  שמן  בחוף  ישראל  רכבת 
שמונה בני אדם ונפצעו 20 אחרים. 

העיר  על  הירי  המשך  בעקבות 
חיפה החלה עזיבה של תושבי 

העיר למרכז הארץ. 
פרץ  עמיר  הביטחון  שר 
הקשה  לתקרית  התייחס 
שפגע  "מי  ואמר:  בחיפה 

בחיפה ישלם מחיר יקר".
המשיך  האוויר  חיל 
שונים  יעדים  בתקיפת 

באולפני  גם  ופגע  בלבנון 
תחנת הטלוויזיה של חיזבאללה 

- אל־מנאר.
צה"ל  למלחמה:  שישי  יום 

מוגבל  מילואים  בגיוס  התחיל 
להשתלט  תוכנית  לגבש  והתחיל 

בחזית  לבנון.  בדרום  אזורים  על 
הצפונית, נמשך ירי הטילים אל יישובי 
צפון הארץ, ובמקביל תקף חיל האוויר 
אף  ולראשונה  בלבנון  שונות  מטרות 

הפציץ את נמל טריפולי.
לראשונה  נאם  אולמרט  אהוד  רה"מ 

לא  שישראל  והכריז  הקרבות  פרוץ  מאז  בכנסת 

עד  להילחם  ותמשיך  טרור,  כנופיות  של  ערובה  בת  תהיה 
שתשיג את מטרותיה. "יש רגעים בחייה של אומה שבהם 
היא מחויבת להביט אל המציאות ולומר עד כאן. ואני אומר 

לכולם עד כאן".
נתניהו  בנימין  ח"כ  והליכוד  האופוזיציה  ראש  יושב 
הודיע במליאה שהוא מגבה את מהלכי הממשלה )שכזכור 

חטפה ביקורות עזות בעת ההיא כמעט מכל כיוון אפשרי(.
נהרג  ישראלי  אזרח  למלחמה:  הראשון  השבוע  סיום 
מפגיעה ישירה של טיל קטיושה בנהריה בשעה שעמד כמה 
שמיכה  להביא  ממנו  שיצא  לאחר  למקלט,  סמוך  מטרים 

לבתו.
למרות הסגר הימי והיבשתי שהטילה ישראל על לבנון, 
היא החלה לאפשר פינוי של אזרחים זרים ליציאה מהמדינה. 
על  התקפה  צה"ל  ביצע  להיום  שנכון  מסר  צה"ל  דובר 
כ־1,000 אתרי טרור, כאשר 200 מהם היו על אתרי שיגור 

שבוע שנירקטות.
היום השמיני למלחמה נפתח באסון: שני אחים בני 3 ו־7 
מנצרת נהרגו וכ־20 בני אדם נפצעו כתוצאה מפגיעה ישירה 

של טיל קטיושה בבניין בעיר.
באזור  חיזבאללה  למחבלי  צה"ל  כוחות  בין  בהיתקלות 
צה"ל  חיילי  שני  נהרגו  הגבול,  הלבנוני של  בצדו  אביבים 

ומספר חיילים נוספים נפצעו.
ראשונה  פומבית  בהתייחסות 
אל־אסד   בשאר  סוריה,  נשיא  קרא 
מביע  שהוא  תוך  אש,  להפסקת 
את התנגדותו לקולות שקוראים 
חיזבאללה  ארגון  את  לפרק 
מנשקו )להזכירכם, מדובר 
בימים שהנשיא הסורי 
רלוונטי  היה  עוד 

באזור(.

חי"ר  כוחות  של  בהיתקלות  למלחמה:  תשיעי  יום 
נהרגו  לבנון  שבדרום  א־ראס  מארון  בגזרת  בכפר  שפעלו 
ארבעה חיילים וכחמישה נפצעו, מספר חוליות של מחבלי 

חיזבאללה חוסלו.
סמוך לחצות התנגשו שני מסוקי קרב מסוג אפאצ'י סמוך 

ליישוב רמות נפתלי, אחד הטייסים נהרג ושלושה נפצעו.
הותקפו  הלחימה  תחילת  מאז  למלחמה:  העשירי  היום 
השאר  בין  הכוללות  חיזבאללה  של  מטרות  מ־2,000  יותר 

מבנים, מפקדות, קווי תקשורת, משגרים ועוד.
חי"ר  כוחות  הצליחו  לילה  באישון  מורכבת  בפעולה 
לחלץ את גופת אחד הלוחמים שנהרג יום קודם לכן בגיזרת 
צה"ל  שכוחות  הודיע  חלוץ  דן  הרמטכ"ל  א־ראס.  מארון 
החלו לבצע פעולות קרקע מוגבלות מעבר לגבול לפגיעה 

בתשתית חיזבאללה.
כפרים   15 לתושבי  צה"ל  של  אולטימטום  ה-11:  היום 
בדרום לבנון לעזוב את האזור, לקראת כניסה קרקעית של 
כוחות. על רקע הערכות שצה"ל עומד להיכנס לדרום לבנון 
מזכ"ל  מזהיר  ביטחון,  אזור  שם  ולהקים  מאסיבי  באופן 
ישראל  ממשלת  את  אנאן,  קופי  התקופה,  באותה  האו"ם 

מכך, וטוען שהפעולה רק תגביר את האיבה. 
חיפה  העיר  על  כבד  קטיושות  במטח  ה-12:  היום 
וסביבותיה נהרגו שני בני אדם וכ־20 נפצעו. במקביל לכך 
ברחבי  תקיפה  גיחות  עשרות  וביצע  האוויר  חיל  המשיך 

לבנון.
תוך  מידיים,  קסם  פתרונות  שאין  אמר  אולמרט  רה"מ 
העם  עם  במלחמה  עניין  אין  שלישראל  הדגיש  שהוא 

הלבנוני.
טכנית  תקלה  עקב  התרסק  אפאצ'י  מסוק  ה-13:  היום 
צה"ל  כוחות  בפעילות  נהרגו.  הטייסים  שני  לצפת,  מצפון 
נהרגו שני חיילי  ג'ביל בדרום לבנון  בינת  במרחב העיירה 

צה"ל ועשרה נפצעו. 
בשכונת  נרחבת  תקיפה  ביצע  האוויר  חיל  ה-14:  היום 
דאחייה בדרום ביירות ופגע בבניינים רבי קומות השייכים 
בכפר  בית  בסלון  רקטה  של  ישירה  בפגיעה  לחיזבאללה. 

מרר בגליל התחתון נהרגה נערה בת 15.
מתאם סיוע החירום של האו"ם, יאן איגלנד, הגדיר את 
התנהגות לוחמי חיזבאללה שמסתתרים בין האזרחים בתוך 

שבוע שלישיהכפרים כ'פחדנית'
בעיירה  במלחמה  הקשים  הקרבות  באחד  ה-15:  היום 
חיילי  שמונה  נהרגו  חיזבאללה",  "בירת  ג'ביל,  בינת 
גולני ו־22 אחרים נפצעו. מספר שעות 
גם  נהרג  מקום  באותו  יותר  מאוחר 
עשרות  מהצנחנים.  צה"ל  קצין 
בקרבות  נהרגו  חיזבאללה  מאנשי 
רס"ן  היה  ההרוגים  בין  במקום.  
רימון  על  שנשכב  ז"ל,  קליין  רועי 
שהושלך על חייליו על מנת להצילם.

כנראה  נסראללה,  חסן  של  בנאום 
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משגרירות איראן בביירות, בה הסתתר, הוא איים על ישראל 
שארגונו יירה טילים מעבר לחיפה. 

היום ה-16: בתדרוך שקיים שר הביטחון עמיר פרץ בתל 
בקרבות  הכואבות  האבדות  שלמרות  הדגיש  הוא  אביב, 
אתמול, "זה לא ירפה את ידינו וצה"ל ימשיך במשימתו עד 
יחזור  לא  חיזבאללה  שארגון  ציין  פרץ  היעדים".  השלמת 
בצפון  האזרחים  התנהגות  את  ושיבח  שהיה  מה  להיות 
המדינה. על פי נתוני צה"ל, עד אותו היום ביצע חיל האוויר 

קרוב ל־7,000 תקיפות אוויריות ברחבי לבנון.
מאז  שהחל  שהמבצע  הודיע  צה"ל  דובר  ה-17:  היום 
חטיפת החיילים נקרא "שינוי כיוון". כוחות צה"ל המשיכו 
לטהר את קיני המחבלים בעיירת בינת ג'ביל וחיסלו 20 אנשי 
חיזבאללה. במקביל חיל האוויר השמיד את חדר הפיקוד של 

חיזבאללה בעיר צור.
מ־1,700  יותר  שוגרו  הלחימה  תחילת  מאז  ה-18:  היום 
רקטות וטילים לצפון הארץ, שמהם נהרגו 19 אזרחים, ויותר 

מ־400 נפצעו בדרגות שונות.
לישראל  הגיעה  רייס  קונדוליסה  האמריקנית  החוץ  שרת 
הביעה  היא  הפגישה  בתום  אולמרט.  רה"מ  עם  ונפגשה 
רב־לאומי  כוח  להקמת  וקראה  הלחימה  לסיום  תקווה 

שיתפרס בדרום לבנון ולשחרור החיילים החטופים.
היום ה-19: בהפצצת חיל האוויר בכפר קאנא נגד משגרי 
בו  ששהו  קומות  שלוש  בן  בניין  וקרס  נפגע  קטיושות, 
אזרחים. 28 אזרחים לבנונים נהרגו ועשרות נפצעו. ישראל 

סופגת גינויים קשים בעולם בעקבות התקרית.
רה"מ אולמרט הביע צער על האירוע וטען שהכפר היווה 
מוקד של שיגור קטיושות. בדבריו הדגיש שצה"ל לא פוגע 
במכוון באזרחים חפים מפשע. בהמשך דבריו ציין שישראל 
שהציבה  היעדים  את  שתשיג  עד  אש  להפסקת  ממהרת  לא 

לפניה.
היום ה-20: בעקבות תקרית כפר קאנא החליטה ממשלת 
ל־48  בלבנון  האוויריות  התקיפות  את  להקפיא  ישראל 
בוש  ג'ורג'  ארה"ב  נשיא  במשגרים.  פגיעות  למעט  שעות, 
נגד חיזבאללה היא חלק  ישראל  אמר שהמלחמה שמנהלת 

מהמלחמה העולמית נגד הטרור.
שפעלו  חי"ר  כוחות  של  קרקעית  בפעילות  ה-21:  היום 
כוחות  צה"ל.  חיילי  שלושה  נהרגו  א־שהב  עיתא  בכפר 
בעל־בק  בעיירה  חצות  לקראת  נחתו  צה"ל  של  מיוחדים 
הסמוכה לגבול הסורי ופשטו על בית החולים במקום. במהלך 
הפעולה בלילה נלקחו בשבי ארבעה אנשי חיזבאללה ויותר 

מעשרה אחרים חוסלו.

שבוע רביעי
היום ה-22: אזרח נהרג בקיבוץ סער מפגיעה ישירה של 

קטיושה. חייל צה"ל נהרג בקרבות בכפר עיתא א־שהב.
בעקבות  אולמרט  רה"מ  על  מהימין  באופוזיציה  ביקורת 
דבריו, כשקישר בין ניצחון במלחמה נגד חיזבאללה לתוכנית 

ההתכנסות.
נהרגו  הצפון  יישובי  לעבר  כבדים  במטחים  ה-23:  היום 
וחמישה  נערים ממעלות תרשיחא  אזרחים. שלושה  שמונה 

מתושבי העיר עכו, ובהם אב ובתו.

ארבעה  נהרגו  לבנון  בדרום  צה"ל  כוחות  של  בפעילות 
חיילי צה"ל. נסראללה איים שאם ישראל תתקוף את ביירות, 

ארגונו יפציץ את תל אביב.
היום ה-24: שלושה אזרחים נהרגו, שני תושבי מג'ד אל־

ותושבת הכפר  ישירה בעת שהיו במכוניתם,  כרום מפגיעה 
חיילי  שלושה  במקביל,  ישירה.  פגיעה  ספג  שביתה  מרר 
צה"ל נהרגו בדרום לבנון, החל גיוס רחב היקף של מילואים.

סמוך לחצות פשטה שייטת 13 על דירה בבניין בעיר צור 
במטרה לתפוס בכיר בחיזבאללה, שלא שהה שם.

יעקב,  זיכרון  ולאזור  חדרה  לעיר  טילים  נורו  לראשונה 
שנפלו בשטחים פתוחים.

היום ה-25: בפגיעת קטיושה בבית בכפר ערב אל־ערמשה 
נהרגו שני חיילים בדרום  נהרגו אם ושתי בנותיה, במקביל 

לבנון.
לאחר שהחזיר את שגרירו מישראל קודם לכן, כינה נשיא 
ונצואלה הוגו צ'אבס את פעילות ישראל בלבנון כ"פאשיזם 

נוסח היטלר".
כוחות  להכניס  קרא  בן־אליעזר  בנימין  התשתיות  שר 

מאסיביים לדרום לבנון עד מעבר לנהר הליטני.
אל  שנורה  במלחמה,  ביותר  הקטלני  במטח  ה-26:  היום 
כפר גלעדי, נהרגו 12 חיילי מילואים בכניסה לבית העלמין 

ששימש נקודת איסוף, ושמונה אחרים נפצעו.
כבד של  בירי  נהרגו  חיפה  העיר  תושבי  אזרחים  שלושה 

שלושה מטחי קטיושות שנורו על העיר.
ל־9,000  קרוב  האוויר  חיל  ביצע  המלחמה  תחילת  מאז 

גיחות תקיפה בלבנון על כ־4,600 מטרות.
חיילי  שלושה  נהרגו  ג'ביל  בבינת  בקרבות  ה-27:  היום 
יירט  האוויר  חיל  נעו.  שבו  בטנק  נ"ט  טיל  מפגיעת  צה"ל 

מזל"ט מעל הים כ־10 ק"מ מהחוף מול הקריות.
ממשלת לבנון הודיעה על הסכמתה לפרוס יותר מ־10,000 

חיילים בדרום לבנון לאחר נסיגת צה"ל מהאזור.
לבנון  בדרום  נהרגו  צה"ל  חיילי  חמישה  ה-28:  היום 
בכפרים דבל, בינת ג'ביל ולבונה. הרמטכ"ל דן חלוץ החליט 
הצפון,  בפיקוד  כנציגו  קפלינסקי  משה  סגנו  את  לשלוח 
החלטה שמתפרשת כחוסר שביעות רצון מתפקודו של אלוף 

פיקוד הצפון אודי אדם.
לסיכום ארבעה שבועות של לחימה, מאז תחילת המלחמה 

שוגרו יותר מ־3,000 קטיושות וטילים לעבר ישראל.

שבוע חמישי
היום ה-29: 15 חיילי צה"ל נהרגו ועשרות נפצעו בתקריות 
מבנה  כאשר  דבל,  בכפר  מהם  תשעה  לבנון.  בדרום  שונות 

שבו הם שהו נפגע בפגיעה ישירה וקרס עליהם.
על  צה"ל  פעולת  את  להרחיב  החליט  הביטחוני  הקבינט 
כל דרום לבנון, אך בעקבות בקשה אמריקנית הוחלט לדחות 
המהלכים  את  למצות  מנת  על  ימים  בכמה  הפעולה  את 

הדיפלומטיים במועצת הביטחון.
אל־אסד  דיר  בכפר  רקטה  ישירה של  פגיעה  ה-30:  היום 
נפצעו  ושניים  נהרג  צה"ל  חייל  ה־5.  בן  ובנה  אם  הרגה 
אופטימיות  שידר  אולמרט  רה"מ  קליעה.  בכפר  בתקרית 
הביטחון  במועצת  ומתן  במשא  התקדמות  שיש  והודיע 

שתוכל להוביל לסיום הלחימה.
הוטס  מרכבה,  בכפר  קשה  שנפצע  בוהדנה,  תומר  רס"ן 
אלונקה ממנחת המסוקים  על  הובלתו  בזמן  החולים.  לבית 
כשהוא מכוסה בדם ומצבו קשה, הוא סימן בידו 'וי' לצלמים, 

תמונה שהפכה לסמל המלחמה. 
במועצת  ומתן  במשא  הקשיים  בעקבות  ה-31:  היום 
הביטחון בנוגע להחלטה על סיום המלחמה, הנחה אולמרט 
נהר  עד  הצבאית  הפעילות  את  להרחיב  הצבא  ראשי  את 

הליטני.
הצבא התחיל במבצע שהבולט שבו היה "הקרב בסלוקי" 
סלוקי  נחל  את  צה"ל  כוחות  חצו  ובו  היום,  באותו  שהחל 
לכיוון נהר הליטני. במהלך הזה, שצלח בסופו של דבר, הם 

נתקלו בהתנגדות עזה מצד חיזבאללה. 
היום ה-32: בשלוש לפנות בוקר מאשרת מועצת הביטחון 
פה אחד את החלטה 1701 הקוראת להפסיק את הלחימה בין 
ישראל ללבנון. בהחלטה נאמר שכוח או"ם חמוש יחד עם 

צבא לבנון יתפרס בדרום לאחר נסיגת כוחות צה"ל. 
במקביל החל צה"ל במבצע ההתקדמות עד נהר הליטני, 
ובקרבות הקשים שהתחוללו במשך כל סוף השבוע נהרגו 24 
חיילי צה"ל ועשרות נפצעו. בין ההרוגים חמישה אנשי צוות 
מסוק יסעור שהופל בטיל שירה חיזבאללה, ביניהם הייתה 
גם המכונאית המוטסת קרן טנדלר ז"ל - ההרוגה הראשונה 

בצה"ל במלחמה.
חיילי  נהרגו תשעה  בלבנון  שונות  בתקריות  ה-33:  היום 
הקרקע  וכוחות  האוויר  חיל  המשיכו  כשבמקביל  צה"ל, 

לפגוע במלוא הכוח במטרות של חיזבאללה.
 ,1701 הביטחון  מועצת  החלטת  את  אישרה  הממשלה 
למחרת  לתוקף  להיכנס  הייתה  אמורה  האש  הפסקת  כאשר 
את  אישר  שהוא  הודיע  אולמרט  בבוקר.  שמונה  בשעה 
החטופים  החיילים  שחרור  את  לכלול  שלא  ההחלטה 

בהסכמה להפסקת האש.
 08:00 בשעה  לתוקף  נכנסה  האש  הפסקת  ה-34:  היום 
בבוקר, ובכך הסתיימה באופן רשמי מלחמת לבנון השנייה. 
במהלך היום היו מספר תקריות בודדות שבהן חוסלו כעשרה 

אנשי חיזבאללה שניסו לפגוע בחיילי צה"ל.
להתפרס  לבנון  צבא  החל  האש  הפסקת  שלאחר  בימים 
מהאזור.  לסגת  החלו  צה"ל  וכוחות  הליטני,  לנהר  מדרום 

במקביל כוחות יוניפי"ל החלו להגיע.

סיכום המלחמה 
ויום  הלחימה  ימי   34 במהלך  נהרגו  צה"ל  חיילי   119
החטיפה, ו־628 נפצעו. 44 אזרחים ישראלים נהרגו במלחמה 

וכ־2,000 נפגעו בדרגות שונות.
בין 500 ל־700 מחבלי חיזבאללה חוסלו וכ־1,000 נפצעו, 

כ־400 אזרחים לבנונים נהרגו וכ־2,500 נפצעו.
מ־15  ויותר  ישראל,  צפון  על  נורו  רקטות  ל־4,000  קרוב 

אלף גיחות ביצע חיל האוויר במהלך המלחמה.
בפן  המלחמה  תוצאות  את  לאחור  במבט  לאמוד  קשה 
האסטרטגי, אך גם עתה עדיין שורר שקט יחסי בגזרת הצפון, 
ונדמה כי לפחות המטרה המרכזית של הסרת האיום הצפוני 

היומיומי של שיגור קטיושות ורקטות – אכן הושגה.





לבדיקת התאמה חינם: 

03-7922031

הסרת משקפיים בלייזר
 התאמה מלאה 
לציבור החרדי

הסרת משקפיים עושים בבי״ח

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

  בדיקות לגברים ע"י גברים בלבד
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בעין הסערה
תרנגול
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שבועות ארוכים רוחשים בתי המדרש בוויכוח 
הלכתי סוער בשאלת כשרותו של עוף ה'בראקל' 
יעקב  הרה"ג  עם  שוחח  ישראל'  'כל  כתב   
יוסף כהן והרה"ח יחיאל הרשקופ וניסה להבין 
את ההיסטוריה של העוף, השאלות שהתעוררו 
בו והטיעונים לכל צד  וגם: מתי בעבר עלו 

סוגיות דומות לדיון פומבי

יצחק דוד קוריץ 
צילומים: יהודה וישניאק, ארכיון
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ובעולם  הארץ  התורה  ולם 
סוער כבר תקופה ממושכת 
ה"בראקל",  סוגיית  סביב 
אותו עוף שהצליח להיכנס 
החרדי  הציבור  לתודעת 
והיהודי כולו. רבנים וגדולי 
תורה מכל החוגים והעדות 
לכאן  דעותיהם  את  הביעו 
ולכאן בעניין זה, בבירורים 
הלכתיים מקיפים סביב כל 
וה"מסורת",  העופות  ענין 
ההיסטוריה  בנבכי  קל  בחיטוט  אבל  לא,  ומה  אוכלים  מה 
העופות  אכילת  ענין  סביב  למיניהם  ששערוריות  מסתבר 
שונות  בתקופות  וכלל.  כלל  חדש  דבר  לא  הם   – למיניהם 
ובארצות שונות היו מחלוקות רבות סביב הנושא הרגיש כל 
כך, וגם שם הדברים התגלגלו על שולחנם של גדולי ישראל 
ענקי הדורות אשר מפיהם אנו חיים ומימיהם אנו שותים ועל 

פיהם יוכרע כל דבר וענין בעם ישראל בכל דור ודור.
חשובים  אברכים  עם  קצרה  לשיחה  ישבנו  זו  למטרה 
מזמנם  שפינו  זה,  בתחום  חשובים  בתפקידים  המשמשים 
יוסף  יעקב  הרה"ג  הם  על  הנושא,  על  עמנו  לשוחח  העמוס 
כהן, מו"ץ בעיר בני ברק, שגם מוסר שיעורים רבים בתחום, 
הכשרות  במערכת  המשמש  הרשקופ  יחיאל  הרה"ח  עם  וכן 
לו  ידיו רב  של המרא דאתרא הגרמי"ל לנדא, אשר גם הוא 

בנושאים אלו. 
הפולמוס  על  ומתמצתת  קצרה  סקירה  קיבלנו  זו  בשיחה 
האדיר חוצה היבשות והימים סביב העוף ה"בראקל" וכן סוגי 
עופות רבים, וכן עובדות וסיפורים משערוריות שהיו בימים 
עברו בקהילות ובמקומות שונים. וכאן חשוב להדגיש כי אין 
דבר  מסוימת,  דעה  לטובת  ונטייה  צידוד  משום  זה  במאמר 
סקירה  כאמור,  אלא,  ישראל,  גדולי  להכרעת  ורק  אך  הנתון 
מעניינת על הנושא בלבד שמהוה מעין "רקע" לעם שבשדות 

להבין להבנת הפולמוס והצדדים.
השם  מקור  ועל  עצמו  העוף  על  לשמוע  רצינו  ראשית, 

"בראקל"?
"שמות העופות" – פותח הרב כהן בדבריו – "מקורם בדרך 
כלל הוא בעיר או במחוז בו הם נולדו וגדלו. עוף ה'בראקל', 
מקורו  'ברייקל',  הוא  יותר  והנכון  האמיתי  שמו  שבעצם 
זה  נולד באזור  'ברייקל' שבבלגיה. לפני שנים רבות  במחוז 
תרנגול עם יופי מיוחד ועיטורים רבים סביב הצוואר. המראה 
'ברייקל'  שמחוז  עד  מסוימת  יוקרה  לו  שיווה  העוף  של 
התגאה בעוף זה, הם גידלו וטיפחו זן זה ונהיו ממש אדוקים 

בטיפוח והאדרת עוף זה, וגם בשנים מאוחרות יותר שנולדו 
עוד ועוד סוגי עופות במחוז זה ובמחוזות סמוכים, המשיכו 
תושבי ברייקל להתחרות ביניהם איזה עוף יותר קרוב למקור 

ומי יותר יפה ודומה במראהו לעוף הברייקל".
"גם מאוחר הרבה יותר, וללא קשר לעוף הברייקל, לערך 
בין  גדולה  תחרות  החלה  תש"ס,  שנת  ועד  תשנ"ה  משנת 
החברות הגדולות בעולם שהתחרו ביניהם על גידול וטיפוח 
חברות  לכך  אי  האמור,  ה'ברייקל'  לעוף  הדומים  עופות 
העופות.  בגידול  מסוימים  שינויים  עשו  ורבים  נסגרו,  רבים 
המצב גרם לבלאגן שאינו מאפשר לדעת בוודאות איזה עוף 
בלבול  נוצר  העופות  וטעם  בטיב  ואף  פחות,  ואיזה  מקורי 
עוף  רק  לאכול  נפסק שמותר  ומכיוון שלהלכה  וודאות,  ואי 
הם  שאף  אנו  שיודעים  עברו  מדורות  "מסורת"  עליו  שיש 
אכלו עופות אלו, והם קיבלו מאבותיהם ורבותיהם כי עופות 
אלו אכלו בדורות שלפניהם, וכן הלאה, נמצא שלגבי עופות 
האמורים נוצר חסר בוודאות ה"מסורת", האם אכן גם עליהם 

קיבלנו שהם בני אכילה או לא.
יש סברא בפוסקים הנקראת  "בעיקרון באכילת תרנגולים 
כל  כשרות,  חזקת  כשיש   – מחזקינן'  לא  ריעותא  'אחזוקי 
כשרות,  בחזקת  עדיין  העוף  הרי  אחרת,  יודעים  שאין  זמן 
תרנגולים  כאלו  אף  לאכול  להתיר  סומכים  החזקה  זה  ועל 
המיוצרים וגדלים בסודיות ולא ידועים כל כך, אך ברור שאין 
זה לכתחילה ועדיף כמובן לדעת ממה עשוי האוכל אותו אנו 

מכניסים לפינו, אשר כידוע החמירו בזה חז"ל ביותר".
מהו שמו של העוף אותו אוכלים אנו כיום?

"שאלה זו היא קשה ביותר" – אומרים לנו הרבנים הגאונים 
מסובך  שהנושא  כיון  יותר,  עוד  קשה  עליה  "והתשובה   –
'בלאדי', שפירושו  נקראים  היו  כלל העופות  ומורכב. בדרך 
בלועזית 'מקומי'. כבר בתקופות מסוימות היו רבנים וגדולי 
חששות,  מיני  כל  בכלל  לגמרי  העופות  את  שאסרו  תורה 
עם  השתמשו  נהוג,  כך  הקודש  בארץ  וגם  רבים,  רבים  אבל 
עופות אלו. מאוחר יותר פיתחו שיטת גידול וטיפוח מיוחדות 
בעופות אלו, שהוכלאו עם עופות מסוג 'קורניש', וכיום אין 
באחד  אמנם  המקורי.  ה'בלאדי'  התרנגול  את  להשיג  כמעט 
מהמושבים בסמוך לעיר בני ברק הבריחו בתקופה מסוימת 
עופות שהגיעו מכפר דרוזי והיו דומים מאוד לאותו 'בלאדי' 

המקורי, אך מדובר כמובן בבודדים.
ברטי אקרהד, שהיה  ד"ר  סיפר  זה  בנושא  "סיפור מעניין 
הגיעו  כאשר  בארץ.  החדשים  הפיטום  עופות  פיתוח  מנהל 
הקודש,  לארץ  ה'קורניש'  לזן  הקשורים  החדשים  העופות 
הם הגיעו לראשונה לשוק מחנה יהודה בירושלים. בתחילה 
היו  שהם  כיון  אלו  עופות  עם  להתעסק  השוחטים  סירבו 

ע

כבר בתקופות 
מסוימות היו רבנים 
וגדולי תורה שאסרו 
את העופות לגמרי 
בכלל כל מיני חששות, 
אבל רבים רבים, 
וגם בארץ הקודש 
כך נהוג, השתמשו 
עם עופות אלו. 
מאוחר יותר פיתחו 
שיטת גידול וטיפוח 
מיוחדות בעופות אלו, 
שהוכלאו עם עופות 
מסוג 'קורניש', וכיום 
אין כמעט להשיג את 
התרנגול ה'בלאדי' 
המקורי

"

בתחילה סירבו "
השוחטים להתעסק עם 
עופות אלו כיון שהם 
היו משונים במראם 
ולא דמו לעופות 
המקוריים, עד שהגיע 
למקום זקן השוחטים 
והעיד כי הוא זוכר כי 
כבר לאחר מלחמת 
העולם הראשונה 
הגיעו תרנגולים כאלו 
לירושלים ונשחטו 
כהלכה בהוראת רבני 
ודייני העיר
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המקוריים,  לעופות  דמו  ולא  במראם  משונים 
הוא  כי  והעיד  השוחטים  זקן  למקום  שהגיע  עד 
הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  כבר  כי  זוכר 
הגיעו תרנגולים כאלו לירושלים ונשחטו כהלכה 

בהוראת רבני ודייני העיר. 
מאחר  מובן  כך  כל  לא  לכאורה  "הסיפור 
פיתחו  לא  הראשונה  העולם  מלחמת  ובתקופת 
ויתכן  לאכילה,  האמור  ה'קורניש'  עוף  את  עדיין 
כי היה מדובר בתרנגול ה'אסיל' שמקורו בהודו, 
ומשום הביאו אותו החיילים הבריטיים שבאותה 
אותו  בהודו.  ואף  הקודש  בארץ  שלטו  תקופה 
ה'קורניש'.  לעוף  במראהו  מאוד  דומה  'אסיל' 
כי  ידעו  לא  יהודה  מחנה  בשוק  שוחטים  אותם 
'מלאי'  הקרוי  שלישי  בזן  בכלל  מדובר  בעצם 
שהוא אכן משונה במראהו אך בבדיקה שנערכה 
על גופו נמצאו בו סימני כשרות מדויקים הנדרשים 

על פי ההלכה.
שאכן  האמור  מכל  למדים  כן  אם  "נמצאנו 
שונים  מזנים  תרנגולים  שונים של  מסוגים  סוגים 
שיתכן  אצלנו,  נמצאים  שונים  גידול  וממקורות 
שבעצם שמכל אלו הסוגים נוצרים סוגים חדשים 
נוספים, אשר על כן הדבר מצריך ידע היקפי, גם 
הלכתי וגם היסטורי ועובדתי על מנת שנוכל לדעת 

מה אסור ומה מותר".
בטרם ניגש ונחזור אל עוף ה"בראקל" עצמו, 
רצינו לשמוע האם באמת היו שערוריות נוספות 

בנושא העופות לאורך ההיסטוריה?
"אכן, בתקופות רבות  הגיע נושא זה לוויכוחים 
הרב  לנו  מספר   – רבות"  שמים  לשם  ומחלוקות 
חיים באניות  עופות  זמנים החזיקו  כהן. "באותם 
ההפלגה  בזמן  ואכלתם  שחיטתם  לשם  נוסעים 
ממקום למקום. מאחר שדברים ומאכלים אחרים 
היו מתקלקלים ולא הייתה אפשרות לאוכלם, שלא 
אותם  לשחוט  ושייך  חיים  שהם  התרנגולים  כמו 
על אתר. התרנגולים היטלטלו מנמל לנמל, ואלו 
ששרדו הוצעו למכירה בשווקים במקום החדשים. 
"בין סוגי העופות בלט הזן שנקרא 'קאבריצין', 
בערך  הגיעו  אלו  עופות  קפריסין.  העיר  שם  על 
לפולין.  מקפריסין  שהפליגה  מאניה  תר"כ  בשנת 
משונים  והיו  הזמן  במשך  התרבו  אלו  תרנגולים 
הם  שני  מצד  וכדומה,  ובקול  ובמראה  בגובה 
הטילו בצים בשפע ואף הכילו הרבה בשר איכותי 

לאכילה. הגויים כמובן עטו עליהם, מאידך גיסא 
אצל היהודים האמונים על התורה והמסורת החל 
עוף  של  ובמסורתו  בכשרותו  סוער  הלכתי  ויכוח 
שהיה  כיון  העוף  את  לאכול  רצו  לא  רבים  זה. 
הגאון  תקופה.  לאותה  עד  מה'מסורת'  משונה 
המפורסם בעל ה"שואל ומשיב" נקט להקל בעניין 
ולא  מנהג  ה'מסורת'  נושא  בכל  ראה  שהוא  כיון 
שולחנו  על  העוף  מן  אכל  אף  הוא  הדין,  עיקר 
למעשה"  "הלכה  הדבר  היתר  את  לפרסם  כדי 
ו"מנהג רב". דבר זה אכן פורסם ברבים מקהילות 
ישראל די בכל אתר ואתר באותה תקופה וההיתר 
העולם  ברחבי  שערורייה  גרר  זה  דבר  התפשט. 
היהודי. הרבי הקדוש מקאמארנא זיע"א כתב על 

כך מנה חריף במיוחד.
חיים"  ה"דברי  בעל  הקדוש  הרבי  זה  "היה 
הנושא  את  לבדוק  שהחליט  זיע"א  מצאנז 
לעומקו, בפרט לאחר שקיבל מכתב מהגאון רבי 
לרבי  סיפר  בו  צפת  העיר  רב  זצ"ל  הלר  שמואל 
זה,  עוף  על  ההיתר  התפשט  הקודש  בארץ  כי 
ביקש  בנושא,  סותרות  שמועות  שהגיעו  ומכיוון 
חיים  נפתלי  ר'  הרבי  מחתנו  זיע"א  מצאנז  הרבי 
מדז'יקוב זיע"א לבדוק בארץ הקודש את הנושא 
עם גדולי הרבנים ויברר את הדבר על בוריו כדבעי 
ויועיל בטובו לשלוח לו מה העלה בחכתו על מנת 

שיכריע בנושא.
לחקור  הוא  כי  מספר  החל  חיים  נפתלי  "רבי 
פנה  זו  ובמסגרת  הנ"ל  העוף  של  מקורו  אחר 
העוף  את  לחפש  קפריסין  למדינת  ונסע  תחילה 
המקורי, בהגיעו לשם לא מצא אפילו יהודי אחד 
שיסייע לו להשיג את מבוקשו, ואפילו מתורגמן 
מאמצים  לאחר  לבסוף  מצא.  לא  לרפואה  כראוי 
רבים הוא הצליח להשיג 2 תרנגולים מאותו סוג, 
השיג  השני  ואת  שבתורכיה,  איזמיר  בעיר  אחד 
גם  להשיג  ניסה  הוא  הקודש.  עיר  בירושלים 
בספינה עליה נסע אך רב החובל לא הסכים למכור 
לו את העוף אפילו תמורת סכום אדיר אותו הציע 

לו הצדיק. 
"לאחר שהשיג את 2 התרנגולים הוא שב לעיר 
זיע"א שהתיר  צאנז אל חמיו מרן ה"דברי חיים" 
הזמן  בחצרו. במשך  אותם  גידל  ואף  אלו  עופות 
מנת  על  מסוימים  לרבנים  העופות  את  שלח  אף 
ולא  התנגדו  רבים  כאמור  אך  אותם,  שיבדקו 

הסיפור לכאורה לא "
כל כך מובן מאחר 
ובתקופת מלחמת 
העולם הראשונה 
לא פיתחו עדיין 

את עוף ה'קורניש' 
האמור לאכילה, 

ויתכן כי היה מדובר 
בתרנגול ה'אסיל' 

שמקורו בהודו, ומשום 
הביאו אותו החיילים 
הבריטיים שבאותה 
תקופה שלטו בארץ 
הקודש ואף בהודו. 
אותו 'אסיל' דומה 

מאוד במראהו לעוף 
ה'קורניש'
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הסתמכו על המידע שאסף רבי נפתלי חיים ואסרו את העופות. 
זהו  כי  נראה  בעניין,  שנערכו  מעמיקים  מבירורים  למעשה, 
מעמנו  וטובים  רבים  כיום  אוכלים  אותם  העופות  מזני  אחד 

העם היהודי, ומקורו מהודו.
התרחשה  רבים  הדים  עוררה  היא  שגם  נוספת  "פרשיה 
מתלמידי  זצ"ל,  עילווי  בער  ישכר  רבי  הרה"ק  עם  בארה"ב 
בעל ה"חתם סופר" זיע"א. בגלל מלחמותיו חסרות הפשרות 
כך  על  שפלה  בעלילה  נגדו  יצאו  הם  באירופה,  ברפורמים 
לברוח  נאלץ  הוא  כך  עקב  בשלטונות.  מורד  כביכול  שהוא 
לדרום ארה"ב, שם הוא התמנה לרב קהילה. בהזדמנות הגיע 
אליו אחד מבני הקהילה לשאול על כשרותו של ברווז מסוג 
מיוחד שכונה גם "ברבר". הרב אסר את הברווז בטענה כי אין 
והינו  מידע על סוג ברווז זה על פי המסורת הידועה כנדרש 
הקהילה  של  הקודם  הרב  כי  טען  יהודי  אותו  משונה.  ברווז 

התיר את הברווז לאכילה. 
ברבנות  קודמו  על  בירור  וערך  העניין  את  קלט  "הרב 
הרב  כינס  שבת  באותה  פחות.  לא  שבת,  כמחלל  שהתברר 
את בני הקהילה והסביר להם את חומרת העניין. משראה כי 
הם חושדים בו כמחמיר וקיצוני החליט לשלוח את השאלה 
לגאון רבי רפאל שמשון הירש זצ"ל ולגאון רבי נתן אדלר רבה 
של העיר לונדון, שגם הם אסרו את הברווז מאותה סיבה. גם 
זו עוררה סערה והביאה למחלוקת בין גדולי ישראל  פרשיה 

בנידון לכאן ולכאן.
מלחמת  לפני  שנה  כ-20  התרחשה  נוספת  "שערורייה 
'פברלס',  מזן שנקרא  עוף  סביב  היא החלה  השנייה,  העולם 
העוף  בצרפת.  כפר  שם  על  'פאוערלעס',  האידיש  ובשפת 
פותח בפיתוח גרמני ב-3 סוגים, אחד מהם הינו ה'דארקינג' 
אחת  ולא  הרגל  אצבעות מאחורי   2 היו  זה  לעוף  המפורסם. 
כמו סימן הטהרה המודגש ברש"י. הדבר חולל כאמור פולמוס 
ושערורייה גדולה. רבים השתמשו בעוף מסיבות כלכליות אך 

רבים אחרים התנגדו בתוקף גדול לעניין.
"יצוין כי לפי המקורות היה זה יוליוס הקיסר הרומאי הנודע 
משלוח  רומי,  צבא  חיילי  עם  קדומה  בתקופה  כבר  שהביא 
גדול של עופות אלו מרומא לאנגליה. המעניין בכל זה הוא כי 
גם בארץ ישראל נולדו במשך הזמן תרנגולים עם 2 אצבעות 
מאחורי הרגל, ואם כן לא מן הנמנע לומר שגם לארץ הקודש 
הגיעו עופות אלו על ידי החיילים הרומאים במסגרת כיבושם 

את ארץ ישראל. 
"בשנת תש"י הייתה בארץ הצפה אדירה של כאלו עופות 
עם 2 האצבעות, הגאב"ד הגה"צ ר' ישראל יצחק רייזמן זצ"ל 
מדייני בין הדין של עיה"ק ירושלים אסרו עוף זה לאכילה, וכן 
גם מאוחר יותר הגאב"ד בעל ה"מנחת יצחק" זיע"א. באותו 
זמן פנה הראב"ד הגאון ר' ישראל זאב מינצברג זצ"ל לקצין 
הממשל  מטעם  ממונה  שהיה  והדבורים  העופות  של  העליון 
התורכי ושאל אותו על ה'פברלס' וקיבל תשובה כי לכאורה 

מסורת  יש  שעליו  האמור  הגרמני  ה'דארנקינג'  בעוף  מדובר 
דבריו  על  סמכו  ישראל  גדולי  כל  לא  שוב  אך  דנא,  מקדמת 
על  סמכו  ולא  התנגדו  רבים  גדולים  וכאמור  למעשה,  הלכה 

השוואה זו.
על  לסמוך  ניתן  שלא  הפוסקים  כותבים  בפרט,  "בימינו 
אנשים בודדים הטוענים למסורת, וצריך רק עופות שהתפרסמו 
לטהרה בכל תפוצות ישראל, וזוהי הסיבה שכל דבר שנראה 
לרבנים כחידוש וכזן חדש, מדליק הדבר אצלם נורה אדומה 
ומיד יושבים לדון האם סימני העוף ומראהו והרכבו מתאימים 

למסורת העתיקה וניתן להתירו לציבור, או להיפך".
איך נכנס עוף "הבראקל" לתודעת הציבור וגדולי ישראל 

בימינו?
"בגלל שאלות וחששות מסוימים, החליטו תלמידי חכמים 
מקהילות שונות לחפש זן חדש וטהור, הם ערכו מחקר מקיף 
אף  בזה  והרחיבו  טהורים,  מזנים  עופות  וזני  סוגי   200 על 
בשם  מקום  מכל  אך  לאכילה,  ראויים  אינם  שכלל  זנים  על 
טהרה,  סימני   3 ישנו  לעוף   – בעיקרון  נקראים.  "תרנגולים" 
לא  שהדבר  ברמ"א,  להלכה  נפסק  וכך  רש"י  לשיטת  אך 
מספיק וצריך אף "מסורת" של דורות כאמור, ומכיוון שחלק 
מהעופות היו בעלי מראה משונה ברגליים ובראש מהמראה 
וכך  "מסורת",  מצריך  הדבר  הדבר,  מקדמת  התרגלו  אליו 

הגיעו לעוף מזן ה"בראקל" שרבים טענו כי הוא דומה מאוד 
למסורת העתיקה מדורות עברו. 

הדבר היה אכן יפה ומעניין, אך בכל זאת מכיוון שגם בעוף 
שהתחזק  ותוסס  ערני  ויכוח  החל  כן  על  שינויים,  ישנם  זה 
והתפשט ביום בין גדולי ישראל בארץ ומחוצה לה, יש מהם 
הטוענים שמדובר בשינויים קוסמטיים בלבד ואם כן לכאורה 
שום  ללא  העוף  את  לאכול  וניתן  ב"מסורת"  צורך  אין  שוב 
כל  כי  טוענים  ישראל  מגדולי  רבים  ומנגד  ופקפוק,  חשש 
שינוי ולו הקטן ביותר מצריך "מסורת" עליו, ומפני חשש זה 
אסרו את העוף באכילה. חלקם אף הרחיקו לכת יותר וטוענים 
ואולי אף בוודאי עוף טמא.  כי כלל מדובר בספק עוף טמא 
ישנם רבנים שאמנם אינם מתערבים בנושא ההלכתי לעומקו, 
אך חוששים להתיר את העוף מכיוון שהם אחראים על גופי 
סוגים  לשחיטת  לעבור  ושינוי  תזוזה  וכל  למיניהם,  כשרות 
ואין לדבר  נוספים  יכולה להביא היתרים  עופות,  אחרים של 

סוף, ומכך הם חוששים ככל הנראה".
בכל  אין  כי  שליט"א  הרבנים  לנו  מדגישים  לסיום,  ושוב, 
ולפסוק  הלכתית  דעת  חוות  איזה  לתת  האמורים  הדברים 
ולצדד כרב או פוסק מסוים או כשיטה אחת בדווקא, אלא לתת 
"תמונת מצב" ורקע הילכתי והיסטורי על ענין גדול וכבד זה, 

החל מדורות קודמים ועד לימינו אנו.

בימינו כותבים הפוסקים "
שלא ניתן לסמוך על 
אנשים בודדים הטוענים 
למסורת, וצריך רק עופות 
שהתפרסמו לטהרה בכל 
תפוצות ישראל, וזוהי 
הסיבה שכל דבר שנראה 
לרבנים כחידוש וכזן חדש, 
מדליק הדבר אצלם נורה 
אדומה ומיד יושבים לדון 
האם סימני העוף ומראהו 
והרכבו מתאימים למסורת 
העתיקה וניתן להתירו 
לציבור, או להיפך
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'פתיחת שנת הלימודים'

נשיא המדינה פתח את שנת הלימודים החרדית 

בתלמוד תורה בוסטון בבני ברק
ח"כ יעקב אשר פתח את שנת הלימודים בת"ת 
ברה"ע וחברי המועצה. אבי עזרי בניהולו של הרב יענקי סגל מלווה 

ר"ע י-ם ברקת ומחזיק תיק חינוך חרדי צביקה כהן פתחו את 

השנה בת"ת אורחות איש - איתרי בהר נוף. 

יו"ר ועדת הכספים ח"כ גפני וסגר"ע ב"ב 
מנחם שפירא פתחו את השנה בת"ת דרך אמת 

בעפולה יחד עם רה"ע איציק ברוורמן.

בכירי דגל בפתיחת השנה למוסדות 'דרך ישרים' בפ"ת

ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול ובכירי העירייה פתחו את 

שנת הלימודים בת"ת דרכי יושר בבית שמש. 

ח"כ אורי מקלב פותח את שנת הלימודים בת"ת דרכי יושר 

בגבעת זאב
חבר הכנסת בן צור פתח את שנת הלימודים בישיבה לצעירים בתל ציון
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'פתיחת שנת הלימודים'

בכירי דגל בפתיחת השנה למוסדות 'דרך ישרים' בפ"ת

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי פתח את שנת הלימודים 
החדשה בישיבה הקטנה חזון דוד, של ת"ת מאיר עיניים 

במודיעין עילית.

סגן ראש עיריית ירושלים יוסי דייטש השתתף 

בסיור בתלמודי תורה בעיר. 

ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול ובכירי העירייה פתחו את 

שנת הלימודים בת"ת דרכי יושר בבית שמש. 

המחנך הרב מרדכי בלוי פותח את שנת הלימודים 

בפריפריה ומגיע לנאום בפני ילדי החיידר בבית שאן

חבר הכנסת בן צור פתח את שנת הלימודים בישיבה לצעירים בתל ציון

סגן שר החינוך מאיר פרוש פתח את שנת הלימודים בתלמודי 
תורה בעיר ירושלים. 



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
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משל ושנינה // אליהו פכטר

מכל עונות השנה אני מעדיף לחצות את הארץ בעונה בה 
לפרחים יש ריח בצבע סגול. בלתי אפשרי לצפות מראש מתי 
זה יקרה  בגלל שהשינוי בצבע ריחם של הפרחים הפךפך 
וחסר היגיון. בשנה אחת הם צהובים חיוורים ואז ירוקים 
נוטים לאזוב ופתאום סגולים. בשנה שאחריה הצהוב משתנה 
לכחול שמיים ואז שוב צהוב אבל רעיל וזרחני ואז סגול 
 אבל חיוור וחמקמק אשר נמשך בקושי משקיעה לשקיעה.

מרחבים פתוחים רוטטים מחום שמש ים תיכון נראים לי עכשיו 
כמו משהו ששוה לחלוף בו. התחושה המוזרה של חיים כשאני 
מושלך ללא יעד באיזו תחנת דלק נטושה. או בלילה, במושב 
חדלוני סמוך לכביש 90, במיטה זרה שכל יופייה הוא שהייתה 
שייכת לאלפי גופים אחרים לפניי. כשמוזיקת הזמן החולף של 

הצרצרים משמשת שיר ערש למחשבותיי. 
יותר  אחיד.  בקצב  מנסר  ביותר  הקרוב  אחד,  צרצר 
קול  משמשים  צרצרים  שלושה  או  שנים  עוד  רחוקים 
תחת  היבש  השלף  בשדות  פזורים  ומאחוריהם  שני 
ועל השבילים מסך של רעש צרצרים לבן. ובין   לסלעים 

החכמה באריזת תיק היא שחלק הארי מהכול הוא חלל. הדברים 
הממשיים יוצרים הרבה נפח ריק. כוחם ליצור נפח ריק. בתים 
מכוניות, קליפות מבודדות. בגרביים סותמים את החלל שבזוג 
נעלי ההרים שמצידם עטופים במגבת ואת כל הצרור דוחסים 
לתוך תיק קטן. בתא הקטן אורזים משחת שיניים מברשת אולר 
ואלף חמש מאות שקל והופ יוצאים לחלל הריק מכולם, לדרך.

אני זוכר נסיעה אחת עם אבא שלי. הייתי ילד קטן בן שש 
אולי. אני לא זוכר לאן נסענו ולמה אבל זאת הייתה הפעם 
הראשונה שעזבתי את מושב מולדתי והתרגשתי מכל דבר, 

מהאוטובוסים הענקיים מאורות הרמזורים ומטיפות הגשם 
שדפקו על החלון.

נסענו בתוך יער וסערה גדולה השתוללה מעל ראשנו, הברקים 
חתכו את השמיים הנמוכים. 

"אבא תסתכל", אמרתי, העצים התחילו לרקוד, כל היער 
רוקד!

מאז נפשי כוספת לדרך, למסע.
טקסט זה אני כותב כשאני יושב על הכיסא הלא נוח במטוס 
העושה את דרכו מבוסטון לרומא שם אעלה על טיסה שתביא 
אותי - אחרי חודש בחלקיה היותר נידחים של ארצות הברית, 

ובתום מסע אווירי בן חמש עשרה שעות - לישראל.
אני מביט מבעד לחלון, זה תמיד מוזר לראות שטיח עננים 

מתנחשל מתחתיך.
עמידה  הוא  המוות  לתנועה.  יולד,  לעמל  האדם 
 במקום. כל דבר חי נמצא בתנועה, רק המתים אינם נעים.
התשוקה למסע הפיזי במרחב היא רק ביטוי חיצוני וגשמי 
לתשוקה הפנימית הבוערת בלב כל אדם להתקדם, לנוע לעבר 
איזושהי תכלית. כמו דגי הסלמון במעלה הנהרות, כשנפסיק 

לחתור קדימה, נמות.
בהיעדר תכלית הופכת הדרך עצמה, התנועה הנצחית למטרה.
אבל זוהי אחיזת עיניים, הרומנטיזציה הזו של הנוודות. 
הדרך כשלעצמה אינה יכולה להיות מטרה. דרך ללא מטרה 

איננה דרך. 
חייו של האדם הם מסע המתחיל ברגע שהוא נולד באגרופים 
קמוצים ומסתיים בעת שהוא מחזיר בידיים פקוחות את נשמתו 
לבוראו. וכמו שכותב המלבי"ם באחד הטקסטים המנחמים 

ביותר שיצא לי לקרוא - )איוב פרק מב' פסוק י"ד(:
ובאשר הויכוח ממה שנגלה ה' אליו ועי"כ הכיר חיי הנפש 
בעוה"ב שטוב קורת רוח אחת בעוה"ב מכל חיי העוה"ז, 
עי"כ הכיר שעקר החיים והגמול והעונש הם בעוה"ב, ואמר 
ע"כ אמאס ונחמתי על עפר ואפר, שאינו דואג על איבוד הגוף 
ויסוריו, אחר שרואה שעת תפשט הנפש את הבגדים הצואים 
תשוב אל אלהי הרוחות ושם תתעדן בנעימות נצח, לכן כד 
הוה ר"מ מסיים ספרא דאיוב אמר סוף אדם למות וכו' אשרי 
מי שגדל בתורה וכו', שמזה ראה שתכלית החיים הוא המות 
ששם יתחילו החיים העקרים חיי הנפש, והתכלית הוא הסוף, 
וכ"ז שאדם חי מתקרב תמיד אל התכלית הזה, וצריך להכין 
לו צדה ליום מועד ע"י שעמל בתורה להשלים את הנפש, 
ועליו אמר שלמה בחכמתו טוב שם משמן טוב, כי יום המות 
מתחיל מיום הולדו, כי זה תכליתו שאליו הולך ומתקרב מעת 
לידתו, ומכל עמלו בעוה"ז, העקר הוא השם טוב שנשאר לו, 

וטוב שם משמן טוב'
ואסיים בדבריו של המייצ'טר עילוי: "אוהב אני ומתענג 
לנסוע, כי אז אני נעקר ממקומי שישבתי בו, שלא נתן לי סיפוק 
נפשי, ולמקום קבע אחר, אשר גם גם הוא לא ייתן מנוח לרוחי, 
עוד טרם הגעתי. אמצע, בין העבר שכבר איננו והעתיד שעוד 

לא ידוע מה יביא, הוא הממציא איזה סיפק לנפשי".
)על פי ציטוטו של הרב ניסן ווקסמן בהספדו הנפלא על 

המייצ'יטר עילוי- תלפיות שנה ו חוברת א–ב ניסן(

לא הייתי יכול לכתוב זאת טוב יותר.

מסעות ונדודים
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חברה ישראלית פיתחה מענה טבעי ופורץ דרך לפסוריאזיס. הכירו את הדרך של רפואת 
הצמחים המתקדמת

מאת: יאיר גרוס

בשנים  בישראל  ביותר  המדוברים  הטיפולים  אחד 
האחרונות לטיפול בבעיות נוירולוגיות, הוא טיפול בתא לחץ 

שבו נושמים 100% חמצן. 
איך  ובחינם,  לכולם  אותו משאב שיש  הייתכן? חמצן   

דווקא הוא הפך לתרופה הכי טובה שיש?
ובכן, בעולם שהפך למתועש ומזוהם, הטיפולים שמתבררים 
כיעילים ביותר הם הטבעיים. אמנם לכל בעיה יש היום תרופה 

אבל המחיר של אותה תרופה יכול לפעמים להיות גבוה.
קחו לדוגמא את הפסוריאזיס – אותה מחלת עור המתאפיינת 
בשכבת עור מגרדת, בולטת ומטרידה על המרפקים, הברכיים, 
להחמיר  שיכולה  בעיה  בגוף.  אחרים  באיזורים  או  הקרקפת 

ולהופיע בצורות רבות, חלקן מסכנות חיים.
פשוט.  לא  מחיר  יש  בבעיה,  הקונבנציונלים  לטיפולים 
הלבנים  הדם  תאי  לחיסול  לגרום  יכולות  המרשם  תרופות 
מרשם  תרופות  שנוטל  מי  החיסון.  מערכת  של  ולהחלשה 
לטיפול בפסוריאזיס נדרש גם לעקוב אחר תפקודי הכבד, שכן 
תרופות כימיות רבות מעמיסות עבודה רבה של פירוק רעלנים 
לבצע  ממנו  ומונעות  אותו  מחלישות  ולעיתים  הכבד  על 

תפקידים חיוניים אחרים. 
נעימות;  לא  לוואי  תופעות  יש  סטרואידים  עם  למשחות 

ותרופות  בקרינה  כרוכים  לפסוריאזיס  הפוטותרפיה  טיפולי 
ביולוגיות הן יקרות ולא קל להשיג אותן.

צמחים מחזקים
טיפול שהוא עדין יותר אבל עדיין יעיל להגדלת המירווחים 
טיפול  הוא  תסמינים,  על  ולהקלה  המחלה  התפרצויות  בין 

בעזרת צמחי מרפא מובחרים.
מרפא  צמחי  של  מרוכזות  תמציות  כי  הוכיחו  מחקרים 
לפינוי  העור,  בקשקשת  לטיפול  ביותר  יעילות  הן  מסוימים 
יובש קיצוניים ואדמומיות  רעלים  מהגוף, להקלה על מצבי 
הצמחים  בין  ועוד.  החיסונית  המערכת  לחיזוק  העור, 

המדוברים: תלתן אדום, צלע שור, לפה גדולה ובן חרדל.
חברה ישראלית בשם TTM פיתחה שיטת טיפול המבוססת 

על צמחים אלה שהוכחו כיעילים במחקרים מדעיים.
ונטורופתית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
שנה,  כ-15  של  טיפולי  ניסיון  בעלת  ומטפלת  בכירה  מרצה 
שהרכיבה את הפורמולות של מוצרי החברה, מספרת: "קרוב 
משמעותית  ירידה  על  מדווחים  שלנו  מהמטופלים  ל-90% 
טיפול.  של  כחודשיים  אחרי  הפסוריאזיס  של  בתסמינים 
משחות  של  שכבות  למרוח  בלי  יום,  להעביר  יכלו  שלא  מי 
חזקות נגד גירודים, מסתדרים היום בלי. אנחנו רואים את נגעי 

והכמוסות  הנוזלי  תודות למשחה, המיצוי  העור מצטמצמים 
הצמחיות שפיתחנו".

מה את ממליצה למי שמתלבט לגבי הטיפול בבעיה?
כי  מתחילה,  רק  הפסוריאזיס  כשהתפרצות  אלינו  "לפנות 
אלינו  מגיעים  לצערי  לעזור.  שנוכל  יותר  גבוה  סיכוי  יש  אז 
מטופלים אחרי שכבר ניסו הרבה טיפולים שלא עזרו -  מצב 

הפסוריאזיס שלהם חמור ולוקח יותר זמן להקל עליהם".
ייעוץ  לשיחת  לטלפן  מוזמן  פסוריאזיס  עם  שמתמודד  מי 
והרקע  המצב  של  תיאור  אחרי  החברה.  יועצי  עם  חינם 
לפתח  עד  נשלחים  והמוצרים  טיפול  היועץ  מתאים  הרפואי, 
והיועץ  תומכת  לתזונה  המלצות  מקבל  גם  המטופל  הדלת. 

מלווה, זמין לכל שאלה ועוקב אחר התקדמות הטיפול.
לסיכום, אין סיבה לסבול מגירודים, בעיה אסתטית, ירידה 
בביטחון העצמי ואי נוחות, כשיש אפשרות לקבל עד הבית 
מניעה  על  גם  שעובד  ויעיל,  אישי  מעמיק,  טבעי,  טיפול 

לטווח הרחוק. 
התקשרו עוד היום לשיחת ייעוץ דיסקרטית בחינם:

לטל': 072-3922691
ותוכלו להתחיל לטפל כבר מחר!

לפרטים נוספים היכנסו לאתר החברה:
ttmisrael.com/plus/psoriasis

בברכת רפואה שלמה

משגעהגרד הזה         אתכם!
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

לא פעם שואלים אותי מהם הדברים שצריך לדעת אחד על 
השני כשנפגשים לצורך שידוך. ובכן יש משהו חשוב שכדאי 
לשים לב אליו. ההדדיות. האם הבחור )או הבחורה( מתנהג 

באותה צורה כמו שהוא רוצה שיתנהגו אליו?
בלי  הזמן  כל  דיבר  הבחור  לפגישה.  יצאה  אחת  בחורה 
היא רצתה  וגם  נמשך  וכשהזמן  לאפשר לה להשחיל מילה. 
לומר משהו, הוא איפשר לה לספר, אך לא התייחס לכל מה 
שהיא אמרה והמשיך בנאום כאילו שהיא לא אמרה דבר. היה 
לו  תאפשר  שהיא  כדי  מבחינתו  הפגישה  מטרת  שכל  נראה 

לדבר על במה.

מובן ששידוך כזה לא יכול לצאת אל הפועל, חייבת להיות 
הדדיות בשיחה. כל צד אומר את שלו אך מקשיב ונותן מקום 
יכול  לא  הוא  אם  הכרחי.  מינימום  זהו  השני.  הצד  לדברי 
לאפשר לה לדבר, האם זה מה שהוא יעשה גם אחרי החתונה. 

ייקח את הבמה ויצפה רק שיקשיבו לו?

הנה דוגמה אחרת. במשפחה אחת התחתנו כל הילדים, חוץ 
מבת אחת שנשארה עם ההורים. לא פשוט להישאר עם הורים 
האחרונה  הרווקה  להיוותר  פשוט  לא  יותר  ועוד  מבוגרים, 

במשפחה. 

האימהות.  רק  לא  מתבגרות  רווקות  גם  עוברות,  השנים 
הרווקה המדוברת יש לה חדר בבית, היא חיה את חייה עם 
ההורים אך בנפרד מהם, הפרטיות חשובה לה. כשהיא סוגרת 
לא  גם  לאף אחד מהמשפחה,  רשות  אין  את הדלת בחדרה, 
לאחד ההורים, להיכנס בלי לדפוק. ואם מישהו מהין לעשות 

זאת, היא כועסת.

לעומת זאת, אם היא זקוקה למשהו מחדר ההורים והם סגרו 
את הדלת, היא פותחת ללא בעיה, נכנסת ולוקחת. לא משנה 
אם אמא או אבא עסוקים בשיחת טלפון אישית ודיסקרטית, 
חסרת  הסיבה  שקט,  רוצים  הם  כי  סגרו  הם  אם  משנה  לא 

משמעות. המעשה לא נראה הוגן.

שאלה אותה אמה: האם נוח לך שאדפוק בדלת שלך, ואם לא 
תעני לי, פשוט אכנס לקחת משהו מהארון )ששייך לבית(? 
לעצמך  מרשה  את  אצלך,  לי  מאפשרת  לא  שאת  מה  למה 

אצלי?

לא  זה  לך  אמא,  את  אך  אכפת,  מאד  זה  לי  הבת:  תשובת 
דפוסי  על  שומרת  הרווקה  האם  האמנם?  מותר.  אז  אכפת, 
הילדה הקטנה של אמא, ושוכחת שהיא גדלה? היכן עקרון 
זו  כי  רק  לילדה?  מותר  לאמא  שאסור  מה  האם  ההדדיות? 

אמא, ואת אמא מותר לעקוף?

ויש גם הדדיות בחינוך ילדים. הילד מגיע הביתה אחרי יום 
כוס  לו  להגיש  רצה  ועצבני. אמא  ורעב  עייף  הוא  לימודים. 
מים. למחרת, אמא חוזרת מהעבודה עייפה ורעבה ועצבנית. 
ומה לדעתכם קורה? נכון, אף אחד מהילדים שהגיעו אתמול 
וקיבלו כוס מים, איננו חושב שהוא צריך לרוץ להציע לאמא 
שתיה. האם נכון להשאיר את המצב כך? או אולי לחנך את 
לו  יש  כך  הביתה,  מגיע  כשהוא  לו  שנותנים  שכשם  הילד 

מחוייבות לתת לאחרים ובמיוחד להורים? 

כך  ההדדיות,  עקרון  את  יפנים  והוא  כך  על  אתו  ידברו  אם 
שהוא יבין שמה שמגיע לו ומותר לו, מגיע גם לאחר, יתכן 

שהוא יצליח יותר למצוא את השידוך שלו כשהוא יגדל.

האם נכון לחנך את הילדים להדדיות? האם נתקלתם בהדדיות 
לא ראויה בחיים שלכם?

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

טעים במטבח

רכיבים:
חצי חזה הודו נקבה )קילוגרם( נקי מעור ומשומן

למשרה:
כוס מים רותחים

כף מלח גס
כף סוכר

2 כפות רוטב סויה
2 כפות פפריקה מתוקה
כפית פלפל שחור גרוס

3 עלי דפנה
4 שינוי שום קלופות וחצויות

לציפוי:
2 כפות דבש

2 כפות סילאן
2 כפות שמן זית

2 כפיות פלפל שחור גרוס גס
כפית גרגירי כוסברה טחונים

חצי כפית שבבי צ’ילי יבש חריף
אופן ההכנה:

 קושרים את חזה ההודו כ- 5 ס”מ פנימה משני קצותיו )בצורה 
שמחלקת אותו לשלושה שלישים לערך(

 מכינים את המשרה: ממיסים מלח וסוכר במים רותחים ומצננים 
לחלוטין.

 מערבבים בקערה בינונית )נוח בתוך תבנית אינגליש קייק מלבנית 
שתוכל להכיל את נתח ההודו בצפיפות( את המים עם המלח והסוכר ואת 

כל שאר חומרי המשרה.
 מניחים את הנתח בתוך המשרה.

 מכסים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-24 שעות.
הופכים כל שש שעות.

 מוציאים את הנתח מהמשרה שעה לפני הצלייה )לא שוטפים( ומניחים 
על רשת התנור.

 מחממים תנור ל- 250 מעלות.
 בקערה קטנה מערבבים את חומרי הציפוי, ומורחים את הנתח בעזרת 

מברשת סביב סביב.
 מניחים תבנית שתאגור את נוזלי הפסטרמה בתחתית התנור ומוזגים 

לתוכה 2 כוסות מים.
 צולים את ההודו המונח על הרשת במרכז התנור למשך חמש דקות.

 מנמיכים את חום התנור ל- 150 מעלות, וצולים למשך שעה.
הכי טעים לאכול את הפסטרמה חמה, לצד סלט כרוב חמוץ חם או כל 

סלט כרוב אהוב עליכם.
 ממה שנותר פורסים בעזרת סכין חדה פרוסות דקות ככל הניתן 

ומשתמשים לכריכים.
נשמר במקרר למשך ארבעה ימים.

אם הנתח כולו מיועד לפריסה – ממתינים שיתקרר חצי שעה לפני 
הפריסה.

המתכון מאת לימור לניאדו תירוש

כריך פסטרמה דבש ופלפל שחור

רכיבים:
מגש חזה עוף
חצי כוס קמח

3/4 כפית מלח
1 כוס מים

1.5 כפות שמן קנולה 
1 ביצים

1/3כפית אבקת אפיה
1/4 כפית פפריקה

אופן ההכנה:
 חותכים את החזה עוף לחתיכות קטנות אין צורך לדפוק, שמים 

בקערה/מגש
 טובלים את השניצל לפני הטיגון ואז מטגנים קלות בשמן עד לקבלת 

צבע צהוב בהיר. מניחים על נייר סופג. 
מטגנים במחבת: 

הרבה בצל

2 גמבה
2 פלפל 

חבילה פטריות שמפניה חתוכות 
תירס גמדי חתוך לחתיכות

מוסיפים לאחר האידוי:
1.5 כפיות סוכר חום

רבע כוס קטשופ 
רבע כוס רסק עגבניות 

1 כף גדושה מלית דובדבנים 
1 כף גדושה ריבת משמש

 מניחים את השניצלים בתבנית ומעליהם שופכים את כל התערובת 
על השניצלים, 

 מכניסים לתנור ואופים עד שמתקבל צבע חום מלמעלה.
במבצע ”מתכונים של מעולה” ולאחר שיפוט של צוות השפים של 

מעולה ח. פולק זכתה בחבילת מוצרי מעולה על המתכון המוצלח הזה. 

חזה עוף סיני בטעם מעולה

עקרון ההדדיות

לקראת החזרה לבית הספר ולשיגרת הבוקר הלחוצה שכרוכה בהכנת סנדביצ'ים לילדים אתם מוצאים את עצמכם מנסים לגוון את הכריך 
הסטנדרטי  להלן מתכון טעים, מזין ובריא לסדביץ' מיוחד עם פסטרמה הודו ביתית

פסטרמה נהדרת להכנת כריכים לעבודה ולבית הספר. יש ילדים שיעדיפו ללא פלפל שחור בציפוי.
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פגשתי אותה בבית 
אחות  החולים, 
מרוסיה,  עולה 

שקטה.
ת  ב ב ו ת ס מ

בין  במסירות 
והחולות,  החולים 
היא בקושי מדברת, 
רק החמלה בעיניה, 
ונעות  זעות  וידיה 

בקצב.
לי  נגע  בה  משהו 

ללב, אני לא יודעת להגדיר את המשהו הזה, האם התנועות 
לכל  להיענות  מיהרה  בה  המהירות  אולי  גמלוניות,  המעט 

קריאה. אולי המבט המרוחק שנבע לה מהאישונים.
משפחה  קרובת  לבקר  באתי  פעמים,  מספר  אותה  ראיתי 

שמאושפזת שם.
לא התאפקתי, והחמאתי לה. "וואו, כל פעם שאני מגיעה אני 

מתפעלת מהסבלנות שלך".
היא חייכה חיוך עצוב.

המשכתי. "ואיך את לא מתעלפת מכל החבישות המפחידות 
כאן במחלקה".

הייתי  בכלל  "אני  לי:  ואמרה  אלי,  הסתכלה  היא  ואז 
מתמטיקאית גדולה, עם תארים ועבודה חשובה"

מה גרם לך להסבת מקצוע? המשכתי ללחוץ.
היא נפתחה, כמו סכר של כאב. "אמא שלי",

אמא שלך?
"כן, אמא שלי היתה חולה, וסבלה המון, ולא הייתי לצידה 
אחרי  האחרונה,  בדרכה  שהיא  חלמתי  לא  הקשים,  בזמנים 
שהיא נפטרה, החלטתי שאני חייבת לכפר, אז הנה אני כאן, 

אחות במשרה מלאה, מנסה לכפר, לנקות, לתקן".
היא סובבה את התחבושת, הדמעות זלגו לי מהעיניים, היא 

שלחה בי מבט, התרגשתי, האחות הפקידה אצלי סוד קטן.
***

לפינה,  מעבר  כאן  ממש  החגים  חג.  אולי  או  חד,  ובמעבר 
ואצלי יש כפרת עוונות מסוג אחר לגמריי.

אני שומעת  קול צלצול פעמוני שנת הלימודים נשמע, אבל 
תקיעת  והדי  הדבש  ניחוח  החגים,  בוא  פעמי  את  ברקע 

השופר, מהול בריח האתרוג וההדסים של סוכות.
עשר  שלושה  לנו  יש  השנה  כי  לנו  מגלה  בלוח  קלה  הצצה 
חג  הוא  השנה,  ראש  תמיד,  תשרי!  בחודש  ושבת  חג  ימי 
בשל  ימים  שלושה  נמשך  החג   השנה  אבל  יומיים,  של 
בייחוד  מראש,  להתארגן  חייבים  לכן  לו!  הצמודה  השבת 
עם המלחתה של הילדים, המרבים להתלכלך בסעודות החג 

הרבות.
הילדים שלנו  לרענן את המלתחה של  נהדר  זמן  הם  החגים 
הסבים  אצל  אירוח  בחשבון,  קחו  חגיגיים.  פריטים  בשלל 
והסבתות, דודים וחברים, ביקור בבית הכנסת, תקיעת שופר, 

ובל נשכח את טיולי חג הסוכות.
במידות  הצטיידו  לילדים,  קניות  רשימת  הכינו  קדימה,  אז 
‘קדס’  רשת  של  המומחים  הבגדים.  לחנות  וצאו  הרצויות 

איתנו, מלווים כל הדרך לקנייה חכמה:
איכות בראש- בעת רכישת בגדי ילדים יש לשים לב לאיכות 
הבגד, במיוחד בגיל הרך. איכות הבד תבטיח שתיהנו ממנו 
סוף,  בלי  תכבסו  אם  גם  לאחריה,  ואף  העונה  כל  לאורך 
הרגיש  לעור   גם  חשובה  האיכות  ילדים.  בגדי  של  כדרכם 
יבטיח   – נושם  איכותי  ובד  ופעוטות,  תינוקות  של  במיוחד 

מינימום גירויים.
הכל במידה- גם אם אתם, ההורים, בטוחים כי אתם יודעים 
את מידת הבגדים של ילדיכם, התייעצו עם המוכרות המנוסות 
בחנות, האם הבגד יספיק לאורך כל העונה. הן תדענה באילו  
אחרות.  מידות  לקחת  עדיף  ובאילו  מדויקת  המידה  דגמים 

כמובן שניתן  להחליף אם המידה אינה מתאימה.
ערבב ולבש- שימו לב  לשיטה הידועה והמצליחה בכל פעם 
מחדש - 'מיקס אנד מאטש'. עם קצת דמיון ויצירתיות תצליחו 
מכופתרת  חולצה  בודדים.  מפריטים  לוקים  מספר  להרכיב 
בצבע אחיד יכולה להתאים למכנס כהה או מקושקש. סרפן 
עם עליונית עשוי להיראות אחרת עם חולצת בסיס או קרידגן 

ועוד.
מאקססוריז  ליהנות  יכולים  צעירים  ילדים  גם  אקססוריז- 
לענוב  תוכלו  הכנסת  בית  לכבוד  המראה.  לשדרוג  חגיגי 
סרט  מעניינת.  חגורה  שלו  למכנסיים  להצמיד  לילד,  עניבה 
קישוט לא שגרתי ישדרג את מראה השיער של הילדה, וסיכה 

או שרשרת מעניינת תוסיף הרבה טעם חגיגי.
לבד  :כובעי  זילברשטיין  גלי  לי  מגלה  הפתעות,  יש  והשנה 
אביזרי  והרבה  ולב.  לאם  תיקים  תואמות,  נעליים  מהממים, 

שיער חגיגיים ואופנתיים, שיהיה חג שמח.

שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

כפרת עוונות טעים במטבח

מצרכים לכריך:
לחמניה
חומוס 

1 עגבניה
גבינה בולגרית

זיתים שחורים חתוכים 
לפרוסות
עלי תרד 

אופן הכנה:
  מורחים על צד אחד של 

הלחמניה חומוס 
  חותכים את העגבניה 

לפרוסות ומניחים על 
החומוס 

  מוסיפים פרוסות של 

גבינה בולגרית וזיתים 
שחורים 

  מניחים מעל הזיתים 

עלי תרד

מצרכים לכריך:
לחמניה

פלפלים קלויים של אחלה
חומוס 

2-3 עגבניות שרי 
זיתים ירוקים חתוכים לפרוסות

1 ביצה
פלפל שחור ומלח

אופן הכנה:
  שמים על צד אחד של הלחמניה 

פלפלים קלויים 

  מורחים על החלק השני של 

הלחמניה חומוס 
  חותכים את עגבניות השרי 

לפרוסות ושמים על החלק של 
החומוס

  מוסיפים זיתים מעל העגבניות 

שרי 
  מכינים ביצת עין ומניחים אותה 

בתוך הלחמניה
  מוסיפים פלפל שחור ומלח לפי 

הטעם

דניאל קיסלסי, מנהל ההדרכה והתוכן של חברת “הכרם” 
מציע מתכונים לקוקטיילים קלים להכנה על טהרת 

הדבש- שימתיקו את השנה שבפתח

Honey apple
40 מ”ל וודקה סטולי סטיקי )בטעם דבש(

20 מ”ל ליקר בולס תפוח
20 מ”ל מי דבש )דבש ומים חמים 1:1(

20 מ”ל מיץ לימון
20 מ”ל מיץ תפוחים

הכנה: 
מוזגים את כל המרכיבים לשייקר ומשקשקים 
היטב עם קרח, מסננים לכוס גבוהה עם קרח 

ומקשטים בפלחי תפוח ותפרחת נענע טרי

Sweet at home
60 מ”ל ג’ים בים תפוח

5 מ”ל מי דבש )דבש ומים חמים 1:1(
3 טיפות ביטר טרוט ארומטיק

הכנה: 
מוזגים את כל המרכיבים לכוס ערבוב וממלאים 

בקרח, מערבבים בעזרת כפית ארוכה לפחות 10 
שניות, מסננים לכוס נמוכה עם קרח ומקשטים 

בפלח תפוח

קוקטייל מתוק כדבש

מצרכים לסנדביץ':
מטבוחה 

חציל
ביצה קשה

קישוא
חומוס 

אופן הכנה:
  מורחים על צד 

אחד של הלחמניה 

מטבוחה 
  חותכים ביצה קשה 

לפרוסות ושמים על 
המטבוחה

  חותכים את החציל 

והקישוא לפרוסות 
ומטגנים אותם מעט

  מורחים על החלק 

השני של הלחמניה 
חומוס 

סנדביץ סביח

כריך ביצת עין ופלפלים קלוייםכריך בולגרית בריא ומזין

חוזרים לבית הספר 
עם כריכים משודרגים

בין כל ההכנות לקראת החזרה לבית הספר ולצד הכריכים המוכרים לנו, מציעה אחלה של שטראוס מתכונים 
    לכריכים מיוחדים יותר, כמו: כריך סביח, ביצת עין עם פילפלים קלויים וגם גבינה בלוגרית עם חומוס

שתהיה חזרה לבית ספר קלה, מוצלחת וגם מזינה וטעימה
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

טיפ

6

1

7

2

9

4

10

5

8

3

1113 12

נעבור 
לגוף -
ציירו 
את 

הידיים 

כעת 
לנוצות 
בבטן 

ולחלקו 
התחתון 
של הגוף 

בצורה 
מעוגלת

נתחיל 
את 

כפות 
הרגליים

אצבעות 
הרגליים 

כמו 
משולשים 

ונתחיל 
עם 

הגלגל ים

חברו את הקווים של 
הגלגל - כדי ליצור 

קווים מדויקים ציירו את 
החיבור גם על הידיים, 
אחר כך נמחוק אותם. 

בקווים המיותרים הוסיפו 
את הדוגמא על הגלגל

כעת 
לנוצות 

בלחיים 
ועיטור 

של ראש 
הברווז 

על הגלגל

סיימו 
עם 

הפרטים 
הקטנים

אל תשכחו 
למחוק 

את הקווים 
המיותרים 

בציור,
הפעם יש 
לא מעט....

ברווזון

ומדויקים,  יפים  קווים  עם  יפה  ציור  לצייר  כדי 
חפץ  מאחורי  שמתחבאים  הקווים  את  נצייר  אנחנו 
או דמות, אחד על השני, כדוגמת הברווזון. שימו לב 
איך ציירתי את כף היד ומעליה את הגלגל ים - לא 
השלמתי את הקווים ,ציירתי אחד על השני, כך ניתן 
לראות שאכן הגלגל מדויק יותר בפרופורציות נכונות. 
לאחר מכן מוחקים את הקווים המיותרים שעולים על 

היד, כך ניתן ליצור ציור מושלם יותר!
בהצלחה!!

נתחיל 
בעיגול-
גולגולת 

וקו לסימון 
העיניים 
ואמצע 

הפנים

לסת  
וקווי 
חיוך 

לעיניים 

ציירו 
את 

העיניים, 
הגבות 
והריסים

נסיים עם האישונים 
ונעבור לפה של 

הברווזון. הקפידו 
לסיים את המקור 

העליון עד סוף 
העיגול של 

הגולגולת שלא 
יהיה ארוך מדי

נפתח את הפה 
שלו, הוסיפו לשון 

קטנה בתוכו וקווי 
חיוך משני קצוות 
הפה, בצורת חצי 
עיגול וכמובן את 

השיער והצוואר



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין
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