
מ
4הגאון רבי זמיר כהן, ראש ארגון הידברות, בטור שבועי תורני חדש

י”ב באב תשע”ז, פרשת ואתחנן

אא  אא

ילדי הזוועות

32

התוכניות, האתגרים 
והמשטר: עולם 

הישיבות בנופש 

הכירו את עיר 
האורות, הבגטים 

והאופנה

36

22

26

עולמם של ילדי מלחמת 
הדת: הכירו את הנכס 
היקר אותו מחזיקים 
המרצחים הגדולים 
ביותר בשנים האחרונות 

שנתיים אחרי שהחל לכהן כשר הבריאות, מסכם ליצמן 
את מושב הקיץ בראיון ל’כל ישראל’  על הפופולאריות 
האישית ומשבר הדסה, על הקנאביס והעימות עם דגל, 
על היחסים עם דרעי ועם פרוש, על לפיד ועל אבי גבאי, 
על הקשר עם בנט והאם ימשיך לקדנציה נוספת?

יוצאים לקעמפ

כאן עוד לא טיילתם

מסע פריז

עולה לו

בבריאות
18

המקומות המומלצים 
לקחת את המשפחה 

בחופש

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



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

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

סניף
ראשל"צ

סניף
אשדוד

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

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

₪ 384

ברז קלאסי

₪ 439

ברז נשלף

₪ 295

ברז מטבח

₪ 117

ברז מטבח

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

ניתן להשיג בגוון אגוז

דלת בייסיק

₪ 649

משקוף פלסטי עגול / ישר.
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

ניתן להשיג בגדלים: 
70/80/90 ס"מ

ניתן להשיג בגוונים

דלת חלונות

₪ 839

משקוף פלסטי ישר
עמיד בנזקי מים ומזיקים.

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

בצבעים : לבן 

דלת אפוקסי

₪ 827

משקוף פלסטי עגול,
עמיד בנזקי מים ומזיקים,

ניתן להשיג בגדלים
,90/80/70/60

בגוונים: מולבן, וונגא

₪ 499

)לפי תוכנית(

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

ארון מרחףארון מרחף דלתותארון מונח אפוקסי

₪ 1,192₪ 499₪ 940

₪ 1,530₪ 789₪ 1,225

₪ 1,700₪ 854₪ 1,320

₪ 2,042₪ 1,225₪ 1,700

60 ס”מ60 ס”מ60 ס”מ

80 ס”מ80 ס”מ80 ס”מ

100 ס”מ100 ס”מ100 ס”מ

120 ס”מ120 ס”מ120 ס”מ

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

צירים/מסילות בטריקה שקטה

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

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

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

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

צירים בטריקה שקטה

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

אלון, אפור. צירים/מסילות בטריקה שקטה

₪ 499
60 ס”מ

ארון במבצע מיוחד!

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

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: רוחב עד 121 גובה: 185

כנף כפול + מתלה מגבות
זכוכית מחוסמת

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב

מידות: 120 ס״מ

₪ 721₪ 499

מקלחון הזזה 
פרופיל ניקל מרובע,

ניתן להשיג: זכוכית שקופה, 
פפיטה, פסי רוחב.

מידות: 70/80/90 ס"מ

מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 490

מקלחון פינתי מרובע 
דגם EL, 2 דלתות,

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

פרופיל ניקל

מחיר למזומן:מחיר ל-80 ס”מ:

₪ 542

ידלת מבצע  א ל מ ר ה מ ד ג ע

כל הבית

Spring
2017

₪25,000

פרפקט
ליין

כולל מטבח  כולל גרניט פורצלן  כולל דלתות  כולל חדר אמבטיה

גרניט פורצלן
60X60 בחיתוך לייזר

רצפה!מחיר

60X30
אריחי חיפוי לקיר

לבן מבריק חיתוך לייזר

₪ 29.90

₪ 29.90

* מוגבל למלאי
של עד 50,000 מטר

באישור מכון
התקנים הישראלי

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

₪ 3,590

דשא סינטטיקיטצ'נט 
חדש!

אורך סיב 38 מ"מ

₪ 29.90
למ"ר

אורך סיב 45 מ"מ

₪ 37.80
למ"ר

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

₪ 798₪ 950

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

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

מפתיע! במחיר 

למ"ר
80X80, גרניט פורצלן

₪ 34.10

למ"ר למ"רלמ"ר

למ"ר

למ"ר

100X100, מט

₪ 65.00 ₪ 59.00₪ 65.00

₪ 64.00

₪ 65.00
60X120, לאפטו60X120, מט

90X90, לאפטו

למ"ר
₪ 59.00

למ"ר
₪ 65.00

60X60, מזוגג מלוטש
למ"ר
₪ 46.00

גרניט פורצלן דמוי פרקט

60X1590X22.5120X23

קיים 
במבחר 
צבעים

למ"ר
₪ 37.00

למ"ר
₪ 51.20

למ"ר
₪ 57.00

גרניט פורצלן

100X100, מלוטש מזוגג100X100, לאפטו

60X120, מלוטש מזוגג

מטבח
גוף סנדוויץ׳ 

עד 10 מ'

כולל פרזול BLUM כולל שיש, 
כולל הובלה והתקנה

₪ 13,000
במחיר של

₪ 3,590

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

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

סניף בני ברק

30.5.17

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

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

"דג חי – שוחה גם נגד הזרם"

השבת, שבת נחמו, פותחת את הסדר של "שבע דנחמתא", 
של  ממידה  נחמה  של  טובה  מידה  שגדולה  למדנו  ומכאן 
פורענות אשר נזכרת רק בשלוש שבתות. יחד עם זאת הנחמה 
ישראל  מדינת  לתקומת  שזכינו  אנו  ואף  מאליה  מובנת  אינה 
חורשי  אויבים  היום  גם  בראותנו  רגועים  איננו  ישראל  בארץ 

מזימות שמקיפים אתנו.
אכן כך מצאנו אצל הרואה הגדול מרן הרב קוק זצ"ל אשר 
הרבה לשמוח על ניצני הגאולה אשר נראו כבר מזמנו, והפליא 
אור  בשביבי  עם  "גילת  אב:  לחודש  שלו  בפתגם  זאת  לבטא 

ישועה תקומם את הרסה בכייה של חינם".
דברים אלה מכוונים כמובן להדגשת הצורך להודות לה' על 
כל מה שזכינו, וההכרה בטובה היא שתכפר על אותה בכייה של 
חינם שהייתה בתשעה באב על ידי "המרגלים", שהביאה לעונש 

של בכייה לדורות ביום הזה. 
ברם מצד שני אף הרב עצמו לא הסתיר את השאלה הקשה 
אנחם?"  "ואיך  כששאל:  העצמה  במלוא  אותו  שהטרידה 
והסביר שעם כל אהבתו לכל אחד מישראל הרי הוא מודאג מאד 
בראותו איך כל רעיון של קודש ומורשת אבות נתון למרמס בידי 

רבים מבנינו בוני הארץ.
אמנם הוא עצמו לא איבד לרגע את ביטחונו שהקץ המגולה 
המתגלה לעם ישראל בארץ ישראל בפריחה ובצמיחה בגידול 
ובפיתוח יוסיף ויתבסס עד לגאולה השלמה ועל כך נוקט הנביא 
ה'  ודבר  אלוקיכם"  יאמר  עמי  נחמו  "נחמן  ציווי,  של  בלשון 
הציץ  ועל  שיבש  החציר  על  מדבר  הנביא  אף  לעולם.  יעמוד 

שנבל אבל "הנה ה' בחזק יבוא..."
ואתחנן  בפרשת  התורה  דברי  מאד  מעניינים  לכך  בקשר 
שלכאורה אינם כל כך דברים של נחמה, ולהיפך יש בהם לשון 
באב  בתשעה  שקוראים  בנים"  תוליד  "כי  בפרשת  תוכחה  של 

וחוזרים וקוראים אותם בשבת נחמו.
בפרשת  שמביאה  עצמה  בתורה  נמצאת  שהתשובה  נראה 
וידועים דברי  ואתחנן את הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 
"שמע"  פרשת  הקדמת  את  המסבירה  ברכות  במסכת  הגמרא 
הסדר  את  לנו  להורות  כדי  שהיא  שמוע"  אם  "והיה  לפרשת 
הנכון, שקודם יקבל אדם על עצמו עול הלכות שמים ורק אחר 

כך עול מצוות.
שהם  רבים  היום  בראותנו  להתנחם  יכולים  אנו  אף  זו  בדך 

מצוות.  עול  לקבל  מסוגלים  אינם  שעדיין  הגם  אמונה  מבקשי 
רוח מאחר  ואורך  אנו צריכים להתאזר בהרבה סבלנות  לפיכך 
זאת  עם  ויחד  קמעא"  "קמעא  מתנהלת  ישראל  של  וגאולתם 
ועל  מעשינו  טוהר  על  שכמנו  על  מוטלת  שהאחריות  לזכור 
רצינות מאבקינו אם רצוננו להקל את הייסורים הנלווים בדרך 

אל הגאולה.
האחריות הזו מוטלת על כל המעשים ובכללם חובה מיוחדת 
יישוב  מצוות  היא  הלא  זו,  לתקופה  המיוחדת  המצווה  לקיום 
ארץ ישראל שמתקיימת על ידי קיומה של מדינה יהודית בארץ 

וכל שעושים לביסוסה וחיזוקה נחשב לחלק מן המצווה.
לחמישה  באב  מתשעה  מגיעים  הננו  הזמנים  סדר  לפי  כעת 
עשר באב. מיום שקשור למידה הרעה של שנאת חנם בגינה חרב 
הבית, ליום שנאמר עליו שהותרו השבטים לבוא זה בזה, ומשום 

כך נחשב ליום טוב שלא היו ימים טובים אחרים כמותו. 
כל  על  שמחפה  האחדות  של  מעלתה  על  למדנו  מכאן 
ולזכות  בנחמה  לראות  אנו  מובטחים  ובזכותה  המגרעות 

בשמחתה השלימה של ירושלים.

אל  נולד  הוא  טבע.  ונוגדי  לחצים  רוויי  המודרני  האדם  חיי 
שכונת קוביות בטון ונע בקופסאות מתכת. ניזון מהמצוי סביבו 
שנחשב.  מה  את  ואומר  הבריאותית  איכותו  את  לבחון  מבלי 
כלל על המוסכמות החברתיות הרווחות  חייו מושתתים בדרך 
בסביבתו והוא מתקשה לבטא את נקודת האמת הפנימית שבו. 
אם אינו איתן דיו, עלול הוא למצוא את עצמו נסחף בחוזקה עם 
נהר התרבות העולמית השוצף בסערה אל עבר ההנאה  זרימת 
חדל  סיפוקים  לדחיית  עצמי  שחינוך  בעוד  והזמינה,  הקלה 

מלהיות ערך שיש להתאמץ עבורו. 
אמנם בשלב מסוים בחייו חש כל המתנהל על פי דרך זו כי 
הנה עומד הוא לשלם על אורח חיים בלתי טבעי ובלתי נכון זה 
בבריאות גופו ונפשו ובנזקים נוספים, אך הנהר התרבותי הזורם 
במרץ בסערת הימים סוחף אותו עמו בסערת הימים וכמו מכריז 
ללא מילים: "אל תחשוב כעת על העתיד. העיקר ליהנות כאן 
הזרם,  עם  שוחים   - הצער  למרבה  האדם,  בני  ורוב  ועכשיו!" 
עד ההתפכחות הכואבת כאשר כבר מאוחר. אולם דג חי - יודע 

לשחות גם נגד הזרם, אל הנכון והטוב באמת.

את  מוציאים  והכבוד,  התאווה  "הקנאה  כי  לימדונו  חכמינו 
הן  אלה  שליליות  תכונות  כ"א(.  ד',  )אבות  העולם"  מן  האדם 
הנאות  את  תום  עד  למצות  האנושי  הדחף  בבסיס  העומדות 
כדי  עד  עצמי  להרס  המובילות  אלו  גם  והן  החומרי  העולם 
הוצאת האדם מן העולם. אולם החכם רואה את הנולד ומחשב 

את בחירותיו ואת מעשיו על פי הנכון והטוב האמיתי. 
ניסיונם של אחרים, מגלה כי  ואכן, הרואה את הנולד מתוך 
חיים.  אנו  שבו  העולם  ב"תוכנת"  שתול  מיוחד  בקרה  מנגנון 
טעם  לחסר  הנאה  של  סוג  כל  לשנות  זה  מנגנון  של  תפקידו 
ואפילו להפכו לסבל, אצל מי שמפריז ומנסה ליטול לעצמו יותר 
שיפתו  באופן  עשויות  העולם  הנאות  כל  לפי שאמנם  מהנכון. 
המעניין  אולם  מעצורים,  ללא  אחריהן  לרדוף  האדם  את  ויגרו 
במסגרת  מהן  ליהנות  עצמו  את  שמגביל  מי  שדווקא  הוא 
חיים  חי  והוא  וההנאה  התועלת  מירב  את  מהן  מפיק  הנכונה, 

טובים, מאושרים ובריאים באמת. 
מהנכון  יותר  וליהנות  לעצמו  לקחת  שמתפתה  מי  אבל 
 – משים  מבלי   - מסוים  בשלב  מפעיל  הוא  הרי  לו,  ומהמותר 

את המנגנון הפנימי שבעולם, והנה לפתע מתהפך כנגדו אותו 
תחום שממנו נהנה והוא משלם על יתרת ההנאה מחיר כבד של 
וזוהי מציאות  - דווקא מהדבר שכה ביקש ליהנות ממנו.  סבל 

עובדתית, שניסיונם של רבים מעיד עליה.
אך כיצד נדע מהי המסגרת הנכונה בכל הנאה, אשר לא כדאי 

ולא משתלם לחרוג ממנה? 
המתחבר  מוכחת.  שהצלחתן  יצרן'  'הוראות  ישנן  כך  לשם 
על  הרוחני,  והן מהיבטן  הן מהיבטן הגשמי  למערכות הטבע, 
לשערי  המפתחות  את  בכך  משיג  אותן,  שברא  מי  הדרכת  פי 
החיים בכל התחומים. ובהיפתח בפניו השערים, הרי הוא נכנס 
דרכם וצועד אל הנכון והטוב לו באמת. או אז, גם אם בתחילה 
זרם  נגד  הדרך אינה קלה, שהרי בדרך כלל הוא נאלץ לשחות 
עם  אולם  עצמו.  הרגלי  ונגד  שסביבו  המוסכמות החברתיות 
והיצמדותו  האישי  יושרו  רמת  פי  על  לעמלו  ובהתאם  הזמן 
לאמת, סופו שיגיע אל היעד הנכסף - אל חיי האיזון האיכותי 

הטובים והמהנים.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הרב זמיר כהן
הידברות

אך כיצד נדע מהי המסגרת הנכונה בכל הנאה, אשר לא כדאי ולא משתלם 
לחרוג ממנה? לשם כך ישנן 'הוראות יצרן' שהצלחתן מוכחת

המעבר מכאב החורבן לאתחלתא דגאולה ושבע שבתות נחמה דורש מאתנו 
להתאזר בסבלנות, מאחר והגאולה מתנהלת 'קמעא קמעא'
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כשר
למהדרין

בקניון גבעתיים מחכה לך 
ארוחת בוקר הטובה בישראל, 

ארוחת ערב מפנקת, 
או סתם קפה ועוגה של אחה"צ :(

ִּפּנּוק ִלְמַהְּדִרין
10 ַּדּקֹות ִמְּמָך
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ט"ו באב

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

אריאל למברג

מפני  המבוהלות  הבריחות  אחת  של  שבעיצומה  מספרים 
האסטרולוג  את  ימ"ש  ערפאת  יאסר  קרא  הישראלי,  המודיעין 
שלו וביקש לדעת מתי הוא ימות. הלה הביט לשמים ואמר: אתה 
תלך מהעולם ביום טוב של היהודים. "איזה יום טוב: חנוכה? 
פורים? פסח?" הקשה, "לא חשוב, מתי שתמות הם יערכו יום 

טוב"...
הקיץ הוא תקופה משעממת. כמעט ארבעה חודשים ארוכים 
בלי יום אחד של חג. מחג השבועות  עד ראש השנה בלי הפסקה 
אחת של יום טוב או חול המועד. אבל זה רק כיום, בזמן הגלות. 
הקיץ.  באמצע  גדולה  חגיגה  הייתה  המקדש  בית  בימי  אולם 
השנה  בלוח  ביותר  השמח  היום  כי  מדגישה  הגמרא  למעשה, 
טובים  ימים  היו  "לא  אב.  חודש  של  בעיצומו  היה  היהודי 

לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".
אחד  בו",  ה"כל  ירושלמית.  שידוכים  חגיגת  היה  באב  ט"ו 
זו  הייתה  כי  מסביר  הראשונים  בימי  החשובים  ההלכה  מספרי 
"חגיגה של מועד ב'". הבנות המבוגרות או העניות שלא מצאו 
שידוך בשל מגבלות שונות או סתם חוסר מזל, היו יוצאות אל 
הכרמים בחמישה עשר באב ומחוללות שם משתדכות ומקימות 
את משפחתם, אין שמחה גדולה מזו, לראות את "מעוכבי המזל" 

מוצאים אושר ומקימים בית בישראל.
לאחר החורבן בטלה החגיגה הזו, כנראה משום ירידת הרמה 
בצניעות  אותו  לחגוג  מסוגלים  שלא  הדור,  אנשי  של  הרוחנית 
את  ומציינת  במפורש  כך  על  מקוננת  איכה  מגילת  הראויה. 
אובדנו של מועד ט"ו כאחד מנוראותיו של החורבן. "דרכי ציון 
- ובתרגום  נוגות"  שוממים... בתולותיה  שעריה  כל  אבלות... 
עשר  בחמשה  לצאת  שהפסיקו  על  סופדות  איכה: "בתולותיה 

באב וביום הכיפורים לחול במחול". 
למה  באב?  בט"ו  פתאום  מה  הפשוטה,  השאלה  עולה  כאן 
נבחר דווקא היום הזה לחגיגת השידוכים? מה לא היה טוב בכל 
פסח  פורים,  כמו  והמפורסמים  המוכרים  טובים  מהימים  אחד 

וחנוכה?
הגמרא  הכיפורים,  יום  השני,  השידוכים  יום  במיוחד שלגבי 
הקב"ה  נישואי  יום  שהוא  משום  לכך  נבחר  שהוא  מדגישה 
וישראל במתן לוחות שניות. ולכן מתבקשת השאלה לגבי ט"ו 
חגיגת  להיות  להפוך  הקיץ  באמצע  סתמי  יום  זכה  כיצד  באב, 

השמחה הגדולה בשנה?
הגמרא עצמה מקשה זאת והתלמוד בסוף מסכת תענית מונה 
שישה אירועים שונים שאירעו ביום הזה. מדובר ברשימה רחבה 
המתפרשת על פני יותר מאלף שנה בתולדות ישראל, החל מימי 

ההליכה במדבר ועד מרד ביתר לאחר החורבן השני.
מהאירועים  חלק  א.  כפול:  הוא  הרשימה  של  הגדול  הפלא 
הללו עצמם צריכים ביאור. כלל לא ברור מה כל כך שמח ומרגש 
בהם, שמצדיק לקבוע חגיגת יום טוב חדש באמצע הקיץ. ב. על 
כל רשימת האירועים הזו קשה להבנה, מה קושר ביניהם וכורך 
את כולם יחד? רשימת המאורעות שהתרחשו בט"ו באב נראית 
מין  השנה.  בלוח  לפני"  "היום  רשימת  כמו  שטחית  בהשקפה 
יום. והשאלה  התקבצות אקראית של אירועים מזדמנים באותו 

הפשוטה היא אפוא: מהי מהותו של ט"ו באב?

 
העיקרי  הטעם  השישה:  מתוך  מאורעות  כמה  נזכיר  הבה 
היחיד  הטעם  שהוא  מהעובדה  שמוכח  כפי  באב,  ט"ו  לחגיגת 

"רבה  הבא:  הטעם  הוא  בגמרא,  אמוראים  שני  ידי  על  שנאמר 
ורב יוסף שאמרו שניהם: יום בו פסקו מלכרות עצים למערכה".
הכלי הפעיל ביותר בבית המקדש היה המזבח. אדם שחטא או 
סתם רצה לנדב משהו לכבוד ריבונו של עולם, היה מעלה קרבן 
על המזבח. בנוסף היו מקריבים עליו בכל יום קרבנות תמידים 
ומוספים ועוד קרבנות ציבור רבים. אש המזבח בערה 24 שעות 
ומובן  ביממה, ככתוב "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" 
האש.  הבערת  עבור  עצים  גזרי  של  שוטפת  אספקה  נדרשה  כי 
הייתה זו "חזקה" של מספר משפחות חשובות בירושלים, לנדב 

את קרבן העצים עבור אש המזבח.
העצים  הבאת  את  לסיים  היה  המנהג  כי  הגמרא  אומרת  כאן 
עד ט"ו באב. החל מט"ו באב תש כוחה של חמה והעצים נעשו 
היו  הללו  המשפחות  בני  לכן  תולעים,  בהם  והתקבצו  לחים 
מתאמצים וכורתים את כל העצים עד ט"ו באב והם היו מספיקים 

חצי שנה קדימה, עד ערב ימות החמה בשנה הבאה.
כאן עולה השאלה, מה שמח בכך שסיימו לכרות עצים? אין 

זה יותר ממאורע חקלאי חסר משמעות?
טעם נוסף בגמרא לשמחת ט"ו באב הולך בכיוון אחר לגמרי: 
"יום בו הותרו שבטים לבוא זה בזה". בעת שנחלו בני ישראל 
)כמו  בנות  רק  בה  שיש  משפחה  כי  תקנה  הייתה  הארץ,  את 
הן  אבל  אביהם,  של  הנחלה  את  יורשות  הבנות  צלפחד(  בנות 
מתחתנות רק עם בני השבט שלהן. וזאת כדי לשמור את הנחלה 
בתוך חלקת השבט. אולם אם הבנות יינשאו עם בני שבט אחר, 
את  יעבירו  אחרי האבא –  השבט  בעניין  שהולכים   – ילדיהן 
הנחלה לבני השבט של האבא, וכך יוצא שאיים בתוך שבט אחד 
יעברו הפקעה לטובת שבט אחר.אולם לאחר שנכנסו לארץ וכל 
שבט התבסס במקומו, החליטו ביום ט"ו באב לבטל את התקנה 
ולאפשר לכל אישה להתחתן עם בחיר ליבה מכל י"ב השבטים.

"פילגש  מעשה  באב: לאחר  בט"ו  התרחש  אירוע  עוד 
בגבעה", בו בני שבט בנימין על יד ירושלים התעללו באכזריות 
ישראל  בעם  הוחלט  שלהם,  ביישוב  שעברה  פילגש  באישה 
הזמן  אמנם  מחאה.  של  חריף  כצעד  עימם  מנישואים  להימנע 
חלף וכולם הבינו שבני שבט בנימין ייכחדו בלא נשים, לכן זקני 
לבני  הציעו  הם  חריגה.  בדרך  החרם  את  לפרוץ  החליטו  העם 
בחגיגת  בכרמים  המחוללות  שילה  בבנות  לצפות  בנימין  שבט 

השידוכים של ט"ו באב ולקחת משם נשים.
ימי  בסוף  כך  אחר  שנים  מאות  התרחש  רביעי  אירוע  ועוד 
המקדש הראשון: "יום בו ביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב 
ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו לרגל". כלומר: לאחר מאות 
שנים בהם היה גבול סגור בין ירושלים לשומרון ובני השומרון 
היו אסורים בעלייה לבית המקדש, בדיוק ביום ט"ו באב, פתח 
מלך ישראל האחרון, הושע בן אלה, את הגבולות ואפשר לכלל 

ישראל לשוב ולעלות לירושלים.
ולא צריך להיות מפרש תלמודי כדי לתמוה: מה סודו של ט"ו 
שאירעו  האירועים  כל  את  שכורכת  המועד  נקודת  מהי  באב? 
בו במרחק של מאות שנים זה מזה? וכיצד הכול קשור לחגיגת 

שידוכים?


שמחת  בליל  הכנסת  לבית  שנכנס  פשוט  יהודי  על   מספרים 
החכמים  תלמידי  את  ראה  הוא  הריקודים.  בלהט  ונסחף  תורה 
רוקדים עם התורה באהבה וגם הוא הצטרף אל הריקודים. הרב 
– שכנראה לא היה חסיד – לא היה יכול לסבול את פרץ השמחה 

שלו ושאל בסרקזם: "האם למדת כל כך הרבה תורה שאתה יוצא 

מגדרך בשמחת התורה"?!

"רבי", השיב היהודי בעיניים נוצצות, "חתונה אצל אח שלי 

היא גם שמחה גדולה"...

מסביר הרבי מליובאויטש ביאור נפלא ומתוק. בט"ו באב קרה 

אחים.  כמו  השני  על  אחד  להביט  החלו  יהודים  אדיר.  מאורע 

ביום הזה הפכנו את מה שאירע בתשעה באב ויצרנו את התיקון 

לו. בעוד שבית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, משום שיהודים 

התנכרו זה לזה ואמרו "שלי שלי ושלך שלך", בט"ו באב האירה 

מידת האהבה בישראל וכולנו הבינו "שהבעיות שלך הן הבעיות 

שלי והשמחות שלי הן השמחות שלך".

הבה נתבונן בטעם של נדבת העצים בט"ו באב: אותן משפחות 

עצמם.  לכבוד  זאת  עשו  לא  המקדש,  לבית  העצים  את  שנדבו 

כסף  סכומי  הוציאו  הם  קרבנות.  הרבה  כך  כל  הקריבו  לא  הן 

עבור אנשים אחרים. כדי שיהודים אחרים שמקריבים קרבנות, 

לא יצטרכו להביא מכיסם גם את דמי העצים.

הנדבות  את  ונתנו  הם הקדימו  באב  ט"ו  בערב  מכך:  יתירה 

'עכשיו  בצדק:  לומר  יכולים  היו  הנדרש. הם  הזמן  לפני  הרבה 

יש עצים לבית המקדש, מחסני ירושלים מלאים, נמתין עוד חצי 

שנה ואז נדאג להמשך. נחפש ונמצא אז עצים שנחתכו עוד בימי 

ליהודים  להועיל  שלהם  הרצון  זאת.  עשו  לא  הם  אבל  הקיץ'. 

אחרים כל כך בער בהם, עד שהם הקדימו ומסרו את התרומות 

שלהם חצי שנה קדימה.

וזה בדיוק מה שאירע גם בכל שלוש האירועים האחרים. היתר 

בקהל,  לבוא  בנימין  שבט  היתר  כמו  בזה,  זה  לבוא  השבטים 

בדיוק כמו היתר השבטים לעלות לירושלים – כולם נבעו מאותה 

יהודים והבנה שהחיים שלי  ודבקות בין  רוח טהרה של אהבה 

אינם שלמים כל עוד החיים שלך אינם שלמים.

יותר  יום מתאים  היה אפשר למצוא  לגמרי, שלא  מובן  כעת 

לחגיגת שידוכים בעם ישראל. בסופו של דבר, היסוד והתשתית 

על  ולחשוב  להקריב  לוותר,  המוכנות  הוא  יהודי  בית  לבניין 

טובת הזולת מתוך אהבת חינם.

האדמו"ר הצמח צדק קרא פעם לבנו, רבי שמואל והצביע על 

הרבי, מאיר  הזה, אמר  פניו של החסיד  "על  חסיד שעמד שם. 

אור מגן עדן". בנו של הרבי התפלא על הדברים והחליט לעקוב 

אחרי החסיד ולגלות את סוד ההארה שלו. התברר כי אותו חסיד 

שמע מהרבי לפני מספר חודשים כי כאשר יהודי נותן הלוואה 

העירה  חזר  חסיד  אותו  למעלה.  גדול  אור  מאיר  שלו,  לחבר 

שני  רק  היו  עיר  אולם באותה  הלוואה.  לו  לתת  מישהו  וחיפש 

יהודים, הוא והשותף שלו ושניהם היו ברוך ה' עשירים גדולים 

את  לגרום  ליבו  בכל  רצה  הוא  אולם  להלוואות.  זקוקים  ולא 

הנחת רוח בעולמות העליונים.

יחד.  המצווה  את  יקיימו  הם  כי  לחברו  אפוא  הציע  הוא 

ילווה  חברו  כך  ואחר  כסף  סכום  לחברו  ילווה  הוא  בהתחלה 

בעולמות  שמחה  לעורר  שניהם  יזכו  כך  כסף.  סכום  בחזרה  לו 

העליונים... כיון שכך, אין פלא כי אור של גן עדן האיר על פניו.

יום שמסוגל לפורענות, ט"ו באב הוא  ואם תשעה באב הוא 

שלנו  המוכנות  את  אחר  יום  מכל  יותר  מפגינים  אנו  בו  היום 

היום  ועד  מאז  שנעשו  החסד  מעשי  כל  ואת  שלמה  לגאולה 

והופכים אותנו לראויים וזכאים לישועה ולנחמה בקרוב ממש.



קיץ ובין 
 הזמנים

במוזיאון

 תערוכת מטבעות רומיים מתקופת
בית שני ועד תקופת המשנה

תערוכת האמן הסיני איי וייוויי 

היכל הספר

שדרת בתי הכנסת העתיקים 

פעילויות מיוחדות לכל המשפחה

דגם ירושלים מימי הבית השני  

א', ב', ה' 17:00-10:00 | ג', ד' 21:00-10:00 |  ו' 14:00-10:00

 * הכניסה חינם לילדים בחודש אוגוסט. לא לקבוצות ולא כולל פעילויות בתשלום.
  בנדיבות ידידי מוזיאון ישראל בקנדה וקרן דויד ואינז מיירס, קליוולנד, אוהיו. 

כניסה 

חינם* 

לילדים
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אל תסתכלו בקנקן
הרב בן ציון נורדמן

  "שידוכים הם עולם ומלואו, ולא לחינם אמרו חז"ל כי "הקב"ה יושב ומזווג זיווגים 
וגם: תפקידו של השדכן – 'כי שיבר דלתות נחושת'

יום  זהו  באב,  ט"ו  את  העברי  בתאריך  מציינים  השבוע 
חגיגי המסמל חיבור בן דורות של אלפי שנים, יום של זיווגים 
ושידוכים. ביהדות אנחנו יודעים כי יש צורך לצלול לעומקם 

של דברים ולעמוד על הכוונות הנסתרות שמאחוריהם.
בן  שמעון  רבן  "אמר  תענית,  במסכת  אומרת  המשנה 
באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו  לא  גמליאל: 
לבן  בכלי  יוצאות  ירושלים  בנות  שבהן  הכיפורים,  וכיום 
שאולין שלא לבייש את מי שאין לו... ומה היו אומרות, בחור 
שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, 
ה'  יראת  אישה  היופי  והבל  החן  שקר  במשפחה,  עיניך  תן 

היא תתהלל".
לכאורה מה החגיגה הגדולה ביום חמשה עשר באב? עד 
כדי שאמרו חז"ל שלא היו ימים טובים לישראל כיום הזה?!
דומה ואת התשובה ניתן למצוא בדברי חז"ל במאורעות 
היום הזה, כשהמאורע הראשון והמרכזי הוא בכך שהותרו 
להתחתן  השבטים  על  נאסר  אז  עד  בזה.  זה  לבוא  שבטים 
השבטים  בין  הנחלות  יינזקו  שלא  אחר,  שבט  עם  זה  שבט 
בין  מופלאה  אחדות  נקבעה  זה  ביום  ליד.  מיד  יעברו  ולא 

השבטים והתירו לשבט בנימין להינשא לשבט דן.
זה  להתחתן  הותרו  כשהשבטים  הזה:  ביום  השמחה  זו 

בזה, אין לך שמחה גדולה מזו. יחד שבטי ישראל.


חשוב  לענף  מאיר  זרקור  להפנות  ראוי  הזה  ביום  יגה 
ושמו: שידוכים. הגאון מווילנא כותב כי שדכ"ן ראשי תיבות 
של "כי שיבר דלתות נחושת", עד כדי כך קשה היא עבודתו 

של שדכן, לשדך בין בעל לאשתו.
שני  בין  שידוך  לסגור  קשות  שעמל  שדכן  על  מסופר 
משפחות. הוא נכנס עם שדכן נוסף שעשה אצלו סטאז' לבית 
החתן וישב עם ההורים. הוא סיכם קודם עם המתלמד כי כל 
משפט שהוא יגיד בפני ההורים, יוסיף המתלמד ויגזים, כך 

יחד תהיה השפעתם גדולה ויוכלו לברך על המוגמר.
את  לספר  החל  והשדכן  ההורים  מול  וישבו  ובאו  נכנסו 
שבחי הכלה המיועדת: אבא שלה עשיר גדול. והסטאז'ר מיד 
מוסיף ומגזים: מה זה עשיר? הפריץ של המחוז בא לבקש 

ממנו הלוואה.
 השדכן ממשיך: האימא מבשלת משהו מיוחד. והסטאז'ר 

מגזים: היא השפית של הצבא ושל בית המלוכה. 
והגזמן  להפליא,  ופקחית  חכמה  והכלה,  מוסיף:  השדכן 

מוסיף ומחדד: עורכי האנציקלופדיות נעזרים בה.
מתאר  והמתלמד  השדכן,  מוסיף  מיוחסים,  גם  הם 

בפרוטרוט איך הם מגיעים עד לאדם הראשון בן אחר בן.
בעיה קטנטנה, שומה  לה  יש  ואז מוסיף השדכן בשקט: 
קטנה ליד העין, והגזמן צועק בקול: אוהו שומה, כמעט ולא 

יכולה לראות בעין שמאל...
תפקידו של השדכן אכן להגזים במעט וכך באמצע הדרך 

נפגשים השניים באותה רמה ובאותה התאמה. 


ב(  יח,  קטן  )מועד  חז"ל  אומרים  זו  באומנות  הקושי  על 
כי "בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני". 
מטרוניתא  אותה  על  מסופר  א(  ח,  )ויקרא  רבה  במדרש 
אמר  הקב"ה,  עושה  מה  חלפתא  בר  יוסי  רבי  את  ששאלה 
לה: "מזווג זווגים, אשתו של פלוני לפלוני, בתו של פלוני 
המטרותינא:  לו  אמרה  לפלוני".  פלוני  של  ממונו  לפלוני, 
"אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים יש לי וכמה שפחות 
יוסי:  רבי  לזווגם בשעה אחת". אמר לה  יכולה  ואני  לי  יש 
ים  כקריעת  הקב"ה  לפני  היא  קשה  בעיניך,  היא  קלה  "אם 

סוף".
שפחות  ואלף  עבדים  אלף  והביאה  שלחה  עשתה?  "מה 
יישא  פלוני  להם  אמרה  שורות,  שורות  אותן  והעמידה 
לפלונית פלוני לפלונית". למחרת, מספרים לנו במדרש, באו 
כולם אצלה, זה עם מוח פצוע וזה עם עין שמוטה. "שלחה 

יוסי בר חלפתא, אמרה לו: רבי אמת היא  והביאה את רבי 
תורתכם נאה משובחת היא, יפה אמרת כל מה שאמרת".

בבואו להקים משפחה, זוג שיחיה באושר ועושר, ויבנה 
בעצמו,  בזה  להתעסק  הקב"ה  בוחר  לשכינה,  נוסף  נדבך 
הוא משמש כשדכן על להתאים בין בני האנוש. כי השדכן 
אבל  לשבט,  שבט  לצבע,  צבע  להתאים  רק  מסוגל  הקטן 
הקב"ה מתיר שבטים לבוא זה בזה, אצלו הכול פתוח כי הוא 
יודע את האמת הפנימית: "כי אנוכי ידעתי את המחשבות" 

)ירמיה כט, יא(.
שדכן אמיתי הוא מי שמכיר את הפנימיות האמיתית של 
בני האדם וכך הוא בוחר, לא מסתכל רק על המבט החיצוני, 
בפרקי  חכמינו  שאמרו  וכמו  לפנימיותם  דברים  בודק  אלא 

אבות )ד, כ(, "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו".
יחד שבטי ישראל!

שבת שלום
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

עד אז נאסר על השבטים להתחתן שבט זה עם שבט אחר, שלא יינזקו הנחלות בין 
השבטים ולא יעברו מיד ליד. ביום זה נקבעה אחדות מופלאה בין השבטים והתירו 

לשבט בנימין להינשא לשבט דן
"

"



מנהל ישיבה?  מארגן קעמפ? 
מנהלת סמינר? מרכזת קייטנות

קירות טיפוס 
למתחילים ומתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה במקום

 מתאים מגיל 5 ומעלה 
 אין צורך בידע מוקדם

אפשרות לטיפוס לילה 
בתאום מראש

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת!

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל!!

מהרו לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת!

קיר iclimb ירושלים | אצטדיון טדי - 02-6482264 
להזמנות: אבישי - 050-6322047
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לימוד עם הבנים – 
הוא חלק מעבודת ה'

למשך  הכנסת  לבית  הולך  שיהודי  בשעה 
של חצי שעה, חש הוא שבזמן הזה הוא עסק 
לעומת  בוראו,  רצון  את  בכך  וקיים  במצווה 
זאת, כאשר הוא יושב ולומד גמרא  עם בנו 
במשך חצי שעה פרק "אלו מציאות", קיימת 
שעה  חצי  הילד  עבור  שהקריב  תחושה  בו 
מהחיים שלו, והיה זה 'בזבוז זמן' עבורו הרי 
איזו  וללמוד  יותר  להקיף  יכולתי  הזה  בזמן 

סוגיא חשובה.
פעמים רבות, אב הלומד עם בנו נראה כמו 
אותה בובה עם קפיץ, שכשנפתחת הקופסה 
'מסכן'  אב  אותו  וכך  החוצה...  מזנקת  היא 
שצריך ללמוד מעט עם בנו, הוא עושה זאת 
מחוסר ברירה, ובמשך כל הלימוד הוא מביט 
יוכל  והוא  העניין  יסתיים  כבר  מתי  בשעון 

לשוב ללימודו או לעיסוקיו.
זוהי תחושה מוטעית, מצוות לוקחות זמן, 
זמן  כמה  בשעון  מביט  אינו  שאדם  וכשם 
אורכת לו תפילת שחרית או מנחה, או כמה 
בדיוק  כך  שבת,  סעודת  בביתו  נמשכת  זמן 
צריך להיות מבטו על הלימוד עם בנו, כי זו 

אחת מהמצוות המוטלות עליו.
האמת היא, שבאופן כללי ישנם בעניין זה 

כמה דברים שאיננו מבינים אותם די הצורך.
הגאון ר' ישראל סלנטר זצ"ל לימד אותנו 
להתעסק  צריך  "יהודי  ביהדות,  יסודי  כלל 
בבניה, אך הוא איננו קבלן, וגם אם לא סיים 
את מלאכתו, הוא מקבל הוא שכר על עמלו 

שעמל.
השקעה  שדרושה  אחד  לכל  שברור  כשם 
יומיומית בילד כדי שיגדל בריא בגופו, ואם 
בריאים,  מאכלים  להאכילו  ידאגו  לא  הוריו 
ועוגות,  בממתקים  רק  להסתפק  לו  ויניחו 
בהחלט  אך  למחרת,  ימות  לא  הוא  אמנם 
וכו'  ויגיע לגיל שלושים, ארבעים  כשיתבגר 

בריאותיות,  מבעיות  ספק  ללא  יסבול  הוא 
בילדותו  נכונה  אכילה  כל  זאת,  ולעומת 
מוסיפה לו בריאות לטווח הארוך, כך בדיוק 
מבחינה  לבנו  לדאוג  מהאב  נדרש  ממש 
רוחנית, ואל לו לחשוב, מה כבר תועיל לילד 
לימוד? אב הלומד עם  אותה רבע שעה של 
בנו יום יום, או לכל הפחות בזמנים קבועים, 
כגון בימי שישי, בשבתות אחה"צ, או ב'בין 
הזמנים', גורם לכך שילדו יגדל בריא בנפשו, 

ממש כאכילת אוכל בריא במקום סוכריות.
סגולה  הוא  הבנים  עם  לימוד  ובכלל, 
של  תורה  מיוחדת,  תורה  היא  זו  להצלחה, 
"ושננתם  מצוות  קיום  על  נפש,  מסירות 

לבניך".
ידועים דברי חז"ל )ב"ב כא ע"א( בתחילה, 
מי  תורה,  מלמדו  אביו   – אב  לו  שיש  מי 
עד  וכו',  תורה  למד  היה  לא   – אב  לו  שאין 
שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהיו מושיבין 
מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר 
המושג  כלל  קיים  היה  לא  בתחילה  ועיר", 
של "תלמוד תורה" או "חיידר", מי שהיה לו 
לא   – אבא  לא  היה  שלא  ומי  למד,   – אבא 
אבות,  היו  לא  הילדים  לרוב  ואכן,  למד,  
עלינו להבין כי אין תחליף לתורה של אבא, 
עם  המקושרת  תורה  אחרת,  קדושה  היא  זו 
מעמד הר סיני ] כפי שמבואר בדברי מהר"ל, 

וכן בשל"ה הקדוש[.
עם  הלימוד  שזמן  אפוא,  לחוש,  עלינו 
חלק  הוא  חינוכם  כי  מבוזבז,  אינו  הבנים 

בלתי נפרד מעבודת ה' שלנו.

בברכת שבת שלום ומבורך

צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

"ושננתם לבניך" )ו, ז(

פעמים רבות, אב הלומד עם בנו נראה 
כמו אותה בובה עם קפיץ, שכשנפתחת 
הקופסה היא מזנקת החוצה... וכך אותו 
אב 'מסכן' שצריך ללמוד מעט עם בנו, 
הוא עושה זאת מחוסר ברירה, ובמשך 
כל הלימוד הוא מביט בשעון מתי כבר 

יסתיים העניין והוא יוכל לשוב ללימודו 
או לעיסוקיו.

"

" קמפוס ירושלים הגן הטכנולוגי בנין 8, מלחה  |  קמפוס אור יהודה רח’ אריק איינשטיין 3

איש 
חינוך

שמחים לבשר כי 

הצלחנו להשיג מלגה 

מיוחדת ע"ס 18,000 

ש"ח לנרשמים 

למסלול זה 

)בנוסף למלגות 

לימודים של קמח, 

טלדור וכו'(.

בוא לעשות את זה כמו שצריך ולקבל את הכלים 
הכי מקצועיים עם תואר אקדמי .B.A בחינוך וחברה 

של הקמפוס החרדי אונו,
שיפתח בפניך עולם חדש של אפשרויות תעסוקה:

 עבודה עם נוער בסיכון
 הנחיית הורים, הנחיית קבוצות

 עבודה עם ילדים בעלי לקויות שונות וטיפול בנושרים ממערכת החינוך
 ריכוז קהילתי ותפקידי הדרכה שונים

 ניהול מוסדות תרבות וחינוך וניהול פרוייקטים חינוכיים וחברתיים

אם אתה בעל גישה טיפולית, רגישות לנפש האדם 
ומעוניין לעסוק בתחומים של עזרה וסיוע אמיתי לזולת, 

המכינות לגברים מתחילות!

לפרטים והרשמה: 072-259-2845



מגיע לך יותר!!

תוקף ההטבות עד  יג' בטבת תשע"ח )31.12.17(, אין כפל מבצעים והנחות, למשלמים בכרטיס מקבוצת ישראכרט המשויך לתכנית 
"מגיע לך יותר". מימוש ההטבה במסירת קופון בקופת בית העסק, בקניית כרטיס ראשון במחיר קופה מלא. הטבה אחת ללקוח. 

הנפקת כרטיס המשויך לתכנית מגיע לך יותר בכפוף לאישור ישראכרט ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק . טל"ח.

"מגיע לך יותר!!" תכנית ההטבות המותאמת לציבור החרדי
לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו!

1-800-22-88-44

רק לקוחות תכנית "מגיע לך יותר!!" נהנים מהטבות מיוחדות

  1+1 חינם על כרטיסי כניסה 
למגוון אטרקציות ברחבי הארץ

חברי “מגיע לך יותר!!”, בימים אלה מופצת לביתכם חוברת ההטבות
בה תמצאו קופונים למימוש באתרים המשתתפים במבצע

מגיע 
 לכם 

ליהנות 
כפליים
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בודד בצריח

ראש  כל  כתפי  על  המוטלת  האחריות  כובד 
יכול  בישראל,  בעול  לנושא  ובפרט  ממשלה 
נפש  כוחות  צריך  רגילים.  אנשים  להכריע 
סיזיפית  בעבודה  מדובר  לרוב.  ותעצומות 
חשובים,  כולם  ועניינים,  נושאים  בשלל  לשעון,  מסביב 
כולם מכריעים. חיי אדם מוטלים בכל עת על הכף - פשוטו 

כמשמעו. 
מכילה  תמידית,  אחריות  דורשת  הזו  הקשה  המשרה 
את  ומחליפות  שמתעוררות  בעיות  פוסקים,  שאינם  לחצים 
הבעיות  גם  מצטרפות  פעם  מדי  חלילה.  וחוזר  קודמותיהן 
שזה  מהאופוזיציה,  וההתרסות  ההטרדות  הקואליציוניות, 
כתובה  מהעיתונות  גם  וכמו  דמוקרטי,  במשטר  תפקידה 
ומהתקשורת המשודרת והאלקטרונית, כאשר הללו נושכות, 

מבקרות ומתריעות, שהרי לשם כך נועדו. 
לא חיים קלים ופשוטים הם. גם המשכורת והפנסיה הם לא 
משהו להשוויץ בו, התנאים משופרים. אבל הכבוד! יכולת 
ההנהגה והשליטה!! האפשרות לומר: מי בראש! לזה אין 

מחיר. גם לסיפוק מההצלחה. 
סביבת  לו  לאפשר  כדי  הממשלה,  ראש  על  להקל  בכדי 
עבודה נוחה ואפשרויות בחינה ובחירה, אמור להיות לו צוות 
מייעץ גדול, מנוסה, מקצועי, יעיל ומוכשר. אנשי אמון וסוד. 
ראש הממשלה אמור להאציל סמכויות לאנשים אותם הוא 
הממשלה  ראש  המוכחת,  ויכולתם  כישוריהם  פי  על  מלקט 
בוחר לעצמו את יועציו, מקורביו, מי שניתן לסמוך על שיקול 
כה  בסביבה  ביצועית  ואחריות  תפקידים  לו  ולהאציל  דעתו 

רגישה ומחייבת. 
שמסוגל  מי  הוא  מוצלח,  מנהל  כי  הוא  וידוע  נקוט  כלל 
ויודע להאציל סמכויות. לא ניתן אחרת. גם לראש ממשלה 
יש רק 24 שעות ביממה במשך שבעה ימים בשבוע. שחלקם 
חייב להיות מפונה לאש״ל, אכילה שתיה לינה. שלא לדבר 

על מנוחת השבת ולפחות מעט חיי משפחה.   
מקורבי ראש הממשלה, זה מושג ותפקיד. האנשים עליהם 
הוא סומך, איתם הוא אמור להתייעץ, לבחון, לשקול, לנהל 
להבינה,  לנסות  בכדי  הפוכה  דעה  לשמוע  ונגד,  בעד  דיון 
בשמו,  ומדברים  אותו  שמדבררים  האנשים  להסכים.  ואולי 
הלא  עתותיו  מיידית,  ולהגיב  להתפנות  יכול  לא  כשהוא 

קצובות ומוגבלות - כמו כל בן תמותה.
כל מי שנשא בתפקיד הרם והבכיר, הבין זאת והשכיל לנהוג 
ומנסה, אך לא מצליח. התחלופה  ניסה  נתניהו  גם  בהתאם. 
במשרד ראש הממשלה שוברת שיאי גינס. כל מי שהיה והיה 
ראוי, הועזב, עזב, נמלט, איננו. רשימת ה״לשעברים״ ארוכה 

כמעט כאורך הגלות. 
חברי  לעומת  הנוכחי,  הממשלה  הרכב  על  מביט  אתה 
ממשלות נתניהו בעבר והפלא מתעצם. כל מי שבפוטנציה, 

הועלם,  מי שהצליח,  כל  מחליף,  או  יורש  להיות  היה  יכול 
פרש, הופרש, איננו. רובם התייאשו, אולי עוד ישובו. 

ליברמן!  כחלון!  אחרת,  בסיעה  עצמאית  חזרו  חלקם 
אלו,  את  סער!  גדעון  לחזור.  מקווים  עוד  אחרים  ליבני! 
המשורר:  כמאמר  להתעלם.  ולא  לבלוע,  יכול  לא  נתניהו 

״כשצריך, מורידים את התלוי מהעץ״.  
את  מציאות.  במקרה?  משים?  מבלי  מכונן?  בכוונת 
העובדות אי אפשר להכחיש. בנוסף, אפילו מ״מ קבוע וסגן 
מנופחת,  ממשלה  בכדי.  ולא  הנוכחית  בקדנציה  מונו  לא 
יש שטוענים  אין. העתיד מעורפל,  פוטנציאלי  יורש  רחבה, 
מטעם עצמם, הפחד למצוא את עצמם בחוץ, משתק אותם. 

למנות לעצמו מ״מ  חייב  לא  סטטוטורית ראש הממשלה 
קבוע. רק מחליף, כשהוא ״נבצר״, אם בשל נסיעות לחו״ל, 
ואין  מאחר  הנוכחית,  בקדנציה  רפואי,  טיפול  בעקבות  או 
המועמדים  אחד  יקנה  שלא  מתחלף,  המינוי  קבוע,  מינוי 

חלילה ״חזקה״ על התפקיד. והדבר אומר דרשני. 

מנוסים,  אישים  אין  הממשלה,  ראש  שליד  העובדה 
שקולים, בעלי ניסיון וידע בטחוני ומדיני, מקשה על התפקוד 
גמדים.  בין  כגוליבר  מתבלט  הממשלה  ראש  והתפקיד. 
מוכרים  רוחו,  ואורך  מנהיגותו  דעתו,  שיקול  הרב,  ניסיונו 

ומפורסמים. אך מספיק זה לא. 
בצדק,  שלא  לרוב  ״מטעמים״  ממנו  שעושה  התקשורת 
שמה אותו במגננה אין סופית. לו הייתה לו כוורת ראויה, זה 
היה מגחך את ההתקפות המיותרות והחד צדדיות. העובדה 

שהוא בודד בצריח, פוגעת בעבודה וכנראה גם בתוצאות. 
על  מחפה  לא  לבקרים,  חדשות  המתחלף  המשרד  צוות 
העדר הניסיון והידע המדיני-מקצועי ליד שולחן הממשלה. 

החקירות?  להעמקת  לגרום  יכולים  התכופים  החילופים 
ארי הרו! 

לתכיפות הביקורת? ד״ר עוזי ארד! 
לביסוס החשדות? אבריאל בן יוסף! 

ימים יגידו. ואולי השכל יגבר.

עו"ד יצחק שינפלד

כל מי שנשא בתפקיד הרם והבכיר, הבין זאת והשכיל לנהוג בהתאם. גם 
הממשלה  ראש  במשרד  התחלופה  מצליח.  לא  אך  ומנסה,  ניסה  נתניהו 
שוברת שיאי גינס. כל מי שהיה והיה ראוי, הועזב, עזב, נמלט, איננו. רשימת 

ה״לשעברים״ ארוכה כמעט כאורך הגלות

נתניהו מתקשה לגדל לידו פוליטיקאים מנוסים להיוועץ עימם, וגם בכוורת 
האישית ובלשכה קיימת תחלופה מהירה מדי  ככה אי אפשר לנהל מדינה

"

צילום: אוהד צויגנברג
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טלפון רב קווי:  1599-578-946

בשיתוף

רק190 490 רק

כל הכובעים
שמחירן* עד 350
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שמחירן* עד 900
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מבצע

299
כובע 100% לבד תוצרת אירופה

לא סיני ולא עודפים!!!

במחיר הכי זול! בהתחייבות!

מבצע
190

רק

490
רק

כל הכובעים
שמחירן* עד 350

כל הכובעים
שמחירן* עד 900

כזה עוד לא היה!

ובנוסף
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קדושת הטעות

אזריה  אלאור  החייל  של  דינו  וגזר  משפטו 
וסקרים  הציבור,  בקרב  גדולה  תרעומת  עוררו 
מראים כי רוב ברור בציבור תומך במתן חנינה 
לחייל שהפך ל"בן של כולנו" החדש. לקח לי מעט 
זמן להבין מה כל כך מקומם בסיפור הזה, של חייל שעל 
צדק.  לעשות  מבקש  העם  רוב  ומדוע  נוהל,  הפר  פניו 
נראה כי המערכת, צה"ל, מפקדיו והמערכת המשפטית, 
והיא  חדשה,  ורוח  חדשים  ערכים  לקבוע  כדי  התגייסו 

הפוכה מתפיסת המוסר של האדם הישר.
תחקיר  שנערך  לפני  עוד  הראשון,  מהרגע  כבר 
דאז,  ושר הביטחון  משמעותי, כבר התבטאו הרמטכ"ל 
שלא  שרירותית  קביעה  צה"ל",  ערכי  של  "הפרה  זו  כי 
התבססה על עובדות, שהרי העובדות עוד לא היו ידועות. 
גם בהמשך נראה כי המערכת עושה הכול כדי להאשים 
את אזריה, גויס קטגור צמרת, עורך דין שעלותו רבה, כדי 
להפוך כל סעיף ולהביא להרשעה. ניכר היה כי המערכת 
כולה התגייסה כדי לקיים אקט חינוכי, למען יראו ויראו, 

וילמדו כל עמי הארץ מהם ערכי צה"ל החדשים. 
לא אזריה לבד עמד למשפט, אלא ברוח המשפט הזה 
נורמות חדשות לחיילים  ולהדגיש  מבקש הצבא לקבוע 
כולם. והנורמות החדשות האלה הן בעייתיות מאד, ולא 

ידעתי עד כמה עד שלא קראתי את פסק הדין. 
18 פעמים מוזכר מושג "קדושת החיים" בפסק הדין, 
ערך  הפר  שאזריה  כך  על  וחוזרים  כותבים  והשופטים 
עליו  מסכימים  שכולם  הערך  הכלב.  קבור  וכאן  זה, 
את  נצטט  ואם  נבזי.  היפוך  כאן  קיבל  החיים"  "קדושת 
הטון המוסרני מטיפני של פסק הדין )סעיף 198( "לאופן 
מרחיקות  ועומק  רוחב  השלכות  המערער  של  פעילותו 
ואלמלא  והצבאי,  החברתי  בשדה  נפקות  בעלות  לכת, 
תמוגר - מחירים כבדים ליחיד, לרבים ולמדינה גלומים 
גם  ידעו  צלול:  בקול  "נאמר  סעיף:  אותו  ובסוף  בה.." 

המערער ועמו גם הללו שבכוונתם לילך בדרכו - לא זו 
הדרך!"

רוב הציבור בישראל מרגיש כי אין אלו ערכיו, למרות 
מי  וכי  מוסכמת.  נשמעת  לכאורה  שהטרמינולוגיה 
חולק על חשיבות "הזכות לחיים"? אלא, המושג "ערך 
החיים" קיבל כאן כנפיים, ומשמעותו כפי שהובעה בידי 

השופטים, איננה תואמת את מה שהאדם הישר מרגיש.
האדם  ידי  על  מובן  אשר  ערך  זהו  החיים  קדושת 
הסביר כ"לעשות הכול למען החיים". כלומר, לא לחסוך 
לכך שאדם  להביא  כדי  כל מאמץ,  להשקיע  במשאבים, 
יוכל לחיות. זה למשל הערך שעומד בבסיס הפעילות של 
האגודות נגד הפלות - חוסר משאבים זו לא סיבה לקפד 
הפלות  תומכי  בין  מתאם  יש  האבסורד,  )למרבה  חיים 
לבין תומכי הזכות לחיים של המחבל, ולא בכדי(. יותר 
חיים  להציל  כדי  חייהם  לסכן  מוכנים  גם  אנשים  מכך, 
של אחרים, כך למשל במקרי שריפה או טביעה, אנשים 
נוקטים כל מאמץ הכרוך בסיכון עצמי, כדי לנסות להציל.
עם זאת, אנשים לא מסכימים שיש עניין מוסרי לסכן 
חיים כדי להציל חיים של רוצח וטרוריסט, לזה לא יקרא 
"זכות לחיים", ובטח שאין זה "ערכי צה"ל". כמו שאמר 
ז'בוטינסקי, הזכות של הזולת לחיים מבוססת על ההכרה 
שלו בזכות שלי לחיים, ברגע שהוא מתכחש לזכותי הרי 
לחיים, הם  זכות  אין  זכותו. למחבלים  את  שהוא מאבד 
ובמיוחד  לרצוח,  כוונתם  שהביעו  ברגע  אותה  איבדו 
של  בדל  מראים  הם  כאשר  יותר  ועוד  שהצליחו,  אחרי 

ניסיון להוסיף הרוג נוסף לרזומה.
המוסר הבסיסי של האדם הבריא אומר כי אין לקחת 
בדל של סיכון, כדי להגן על "זכות לחיים" של אדם שנטל 
חיים לפני רגע. וכבר יש לנו ניסיון בסיכונים שכאלה, לא 

מחבל אחד ולא שנים קמו ורצחו אחרי ש"נוטרלו".
אבל, מטעמי חוק וסדר, דומה כי מוסכם כי אין זה ראוי 

מוצדקת,  אינה  התליה  כי  לא  לתליין.  יהפוך  חייל  שכל 
להביא  עלולה  ממנו  וחריגה  תפקידו,  זה  אין  כי  אלא 
לטעויות. וטעויות נכון למנוע. הערך הוא בעיקר שמירה 
על הסדר, עניין טכני חשוב לכשעצמו אך יחסית שולי. זו 

לא הפרה של "הזכות לחיים" אלא יותר חריגה מנוהל.
הפוכים  "ערכים"  נס  על  מעלים  השופטים  כאשר 
חיים  סיכון  נדרש  לפיהם  הציבור,  של  מאלה  לחלוטין 
להגן  כדי  נמוכה(  ברמה  )אפילו  אחרת  או  כזו  ברמה 
על "זכות לחיים" של יצור נאלח שאיבד זכות זו בעצם 
באמון  פוגעים  בצה"ל,  פוגעים  השופטים  אזי  מעשיו, 

הציבור בצה"ל, ויוצרים נתק בין העם לבין הצבא.
אשר  חדשים  "ערכים"  מקרוב  זה  לאמץ  החל  צה"ל 
מוצאים  ומוכרים  חשובים  וערכים  מעולם,  לו  היו  לא 
למשמעותם.  הופכי  באופן  מוצגים  הם  כי  עד  מהקשרם 
מחנך,  לגוף  הפך  צה"ל  לוחם,  גוף  להיות  במקום 
"הזכות  אם  העם.  רוח  שאיננה  ברוח  הוא  והחינוך 
לחיים" משמעותה שצריך להסתכן כדי להגן על חייהם 
של אנשים נאלחים, אזי מה הצדקה ימצא החייל ליטול 

סיכון? הוא הרי לא מאמין בערך שכזה.
זה בגדול הסיפור של אי אמון העם במערכת, והאמון 
תחושת  עזריה.  אלאור  זוכה  להם  הגדולים  והאהבה 
המוסר הטבעית של האדם ברחוב מביאה אותו להרגשה 
שעזריה פעל אולי לא תקין טכנית, אבל כן באופן מוסרי. 
הוא אולי היה נמהר, לא זהיר, אך בשום שלב הוא לא היה 

"אדם לא מוסרי".
והזכות  צה"ל,  ערכי  מסיבי  ריענון  יתקיים  כי  ראוי 
לחיים תובן כפי שראוי להבין אותה - לשמור בכל מחיר 
בזכותם  מכירים  אשר  האנשים  *של  לחיים  הזכות  על 
ובמערכת  בצה"ל  העם  אמון  כי  לחיים*.  האחרים  של 
המשפט הם נכס בעל חשיבות ציבורית גדולה, וגם נכס 

שקל לאבד.

דוד רוזנטל

ערך 'קדושת החיים' הפך במשפטו של אזריה לתירוץ מעליב כדי לגבש ערכים 
הנוגדים את ההיגיון הישר  אמון הציבור בצה"ל ובמערכת המשפט נתון בסכנה

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה
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ביקורת בונה או 
ביקורת הורסת?

שנמצאים  אחים  בשני  להיתקל  לאחרונה  לי  יצא 
באמצעו של ויכוח בעניין ירושה שאביהם הותיר, 
כשכל אחד טוען כולה שלי )משום מה, אף אחד 
אינו טוען חצי שלי(. הוויכוח הפך למכוער מאוד. 
פתאום שני אחים שהיו חברים הפכו לאויבים. כמובן שלתוך 

הוויכוח והמהומה נגררו גם ילדיהם של האחים. 
סיפר לי אחד מהם כמה הוא נפגע כאשר הבת שלו חזרה 
מבית ספר בו לומדת בת דודתה, שאמרה לה בהפסקה ליד 
ילדות אחרות: אבא שלך גנב מאבא שלי כסף. כמה הוא כעס 
ורצה כל כך להכאיב לאחיו יותר ויותר. בסופו של הוויכוח 
בדבר  עמדתו  את  תפס  הצדדים  מן  אחד  כל  בו  מצב  נוצר 

והטיח האשמות וביקורות על התנהלותו של הצד האחר. 
ברור  די  היה  שהתנהל,  הוויכוח  על  חיצונית  במחשבה 
הותיר  האב  אחרת.  או  כזו  במידה  צודקים  הצדדים  ששני 
אחריו צוואה די מעורפלת, מלאה בכללים שהיה ניתן לפרש 
לכסף  זקוקים  היו  האחים  ששני  וכמובן  שונות.  בדרכים 
בדחיפות, כל אחד מהסיבות המוצדקות שלו. רק שהקושי 
הצדדים  לשני  גרם  השני  של  הצד  את  לראות  האדם  של 

להעביר ביקורת קשה, איש על צורת ההתנהלות של אחיו.
זו דרכו של האדם כאשר הוא עושה מעשה לא טוב, הוא 
לא חושב שהוא טועה, ואם אדם אחר יעשה את אותו מעשה 

- גם אלף קורבנות לא יעזרו לכפר על פשעיו. 
האנשים  את  עצמנו,  את  מבקרים  טבעי  באופן  כולנו 
מגיעה  וכאן  לא.  מה  את  ובעצם  המצב  את  לנו,  הקרובים 
המעשים  את  מבקרים  שאנו  מכך  לנו  יוצא  "מה  השאלה 
שאנחנו  הביקורת  של  התוצאה  מה  אותנו?"  הסובבים  של 

שולחים לסביבה בלי לשים לב בכלל?
העצה הראשונה והחשובה ביותר שניתנת על ידי מומחים 
מעשי  את  תבקרו  אל  היא:  אנשים  עם  בקשרים  להצלחה 
חברכם, לפני שתקשיבו לכל הפרטים ולפני שתדעו באמת 

שהביקורת אכן תבנה ולא תהרוס. 
ניגש אלי מנהל חברת ביטוח שהחזיק מוקד שרות  פעם 
טלפוני. לטענתו התנאים אצלו טובים אך בפועל יש אחוזים 
המלצתי  לו.  הקרובים  הצוות  אנשי  בין  עזיבה  של  גבוהים 
עם  טובה  יחסים  מערכת  לפתח  'בכדי  הייתה  הראשונה 
העובדים הקרובים שלך, אל תבקר אותם ללא הפסקה. בקר 
אותם רק כשאתה באמת מאמין שהביקורת נכונה ותתקבל 

כביקורת בונה. אחרת חבל על המילים...'
הביקורת  בעניין  רבים  מחקרים  נעשו  השנים  במהלך 
שרוב  התברר  לסביבה.  שמופנית  ביקורת  לעומת  העצמית 
האנשים כלל לא מבקרים את עצמם, אלא מטילים ביקורת 
על הסובב אותם. אפילו רוצח כמו אל קאפונה שהיה מנהיג 
מדוע  מבין  אינו  כלל  כי  לחוקריו  אמר  אלימות  כנופיות 
רודפים אותו. בסך הכול הוא עזר לאנשים לקבל את סיפוקם, 
הביקורת  העברת  בעת  טועים  סביבו  האנשים  כל  ולדעתו 
דורשים  קאפונה  אל  כמו  אדם  של  שמעשיו  כמובן  עליו. 
גינוי וביקורת רבה, אך מדהים לגלות שלמרות שהוא ביצע 
מעשים כמו רצח. הוא לא העביר כלל ביקורת על עצמו אלא 

העביר ביקורת על הסובבים אותו. 
כך זהו טבע האדם. הוא מבקר את כל העולם לפני שיפנה 

את הביקורת כלפי עצמו. 
זכרו, האדם שאתם מבקרים - פגעתם בכבודו, והביקורת 

מציבה את המותקף במגננה. ומביאה אותו לתרץ את עצמו 
עניינית  לא  ביקורת  עצמו.  את  להצדיק  אפשרית,  דרך  בכל 

פוגעת באדם כלפיו היא מופנית ולא משיגה שום מטרה.
בתור  לשני  להתייחס  האחת  ביקורת,  של  סוגים  שני  יש 
זו  אתך',  יהיה  מה  לעבודה,  מאחר  תמיד  'אתה  כגון  בעיה 
של  במצב  המותקף  את  שמה  היא  בונה,  שאינה  ביקורת 
הגנה עצמית ופוגעת לו בכבוד. האדם יתמקד בלהתגונן ולא 
בלשמוע או להתבונן במסר שרצית להעביר לו. ויצרת אצלו 

תדמית שלילית.
הערות  מעיר  לא  אתה  בה  ביקורת,  של  שונה  סוג  יש 
לב  שם  'אני  כגון:  קודם,  הרקע  את  מברר  אלא  ישירות, 
שקשה לך קצת בתקופה האחרונה להגיע בזמן לעבודה, מה 

קורה?' זו ביקורת שונה. ובונה. 
קשה לנו לקבל שיש אנשים אחרים מאתנו שונים מדעתנו, 
אנו רוצים שהעולם יתנהל לפי איך שאנחנו רוצים. וכאשר 
דרך  וכל  טועה  שהוא  בטוחים  אנו   - כמונו  סובר  לא  אדם 
תפיסת עולמו מעוותת. זכרו, למתוח ביקורת זה קל ופשוט, 

להחזיר את המילים במקרה הצורך זה כבר בלתי אפשרי. 
אם נבין ונשלים עם המציאות שיש יותר מדרך אחת לראות 
היחידה  לא  היא  שלנו,  הדעה  שלנו,  והאמת  העולם,  את 

בעולם - נוכל להבין את השני ופחות לבקר אותו. 

מספר כללים לביקורת בונה: 
של  בצורה  ביקורת  מעבירים  אנו  כאשר  תאשימו.  אל 

האשמה על פי רוב המותקף יתגונן ויתקיף אותנו בחזרה. 
לדוגמא  הספציפית.  להתנהגות  אלא  לאופי  תתייחסו  אל 
במקום אתה מאחר תמיד תגידו - לא אהבתי שהפעם איחרת. 
הקשיבו לתגובה. לאחר שביקרתם בצורה הנכונה, הקשיבו 

לשני בדממה מבלי להגיב גם אם אנחנו לא מסכימים אתו. 
או  לחוצה  בשעה  לא  הנכון,  בזמן  לבקר  נכון.  תזמון 

כשכועסים או עייפים, רק בזמן רגוע ושליו. 
משוב חיובי. לפני שמתחילים ביקורת חשוב לתת משוב 
עבודה  עושה  אתה  אותך  מעריך  מאוד  אני  לדוגמא  חיובי, 

מיוחדת רק משהו קטן שקצת...
שאתם  המילים  אם  כל  קודם  חישבו   – חשוב  הכי  והכי 
סיכוי  ויש  בונה  לביקורת  נחשבות  מהפה  להוציא  עומדים 
שהמסר שיועבר ישפר את המצב, או שמדובר בכלל בביקורת 

הורסת שרק תחמיר את המצב... 
על  אותו  לבזבז  חבל  בחיים,  חשוב  כלי  היא  ביקורת 

ביקורת שאינה רלוונטית כלל. 

ההבדל בין ביקורת שתתקבל בהבנה ותועיל לבין ביקורת הרסנית שתגרום 
למבוקר להתבצר בעמדתו אינו גדול  קבלו טיפים לביקורת נכונה

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



צלונים לרכב במתנה

חודש חניה חינם באמצעות 'פנגו'*
חניה מהנייד בכל הארץ 

*בכפוף לתקנון, אזורי ומועדי החלוקה. ט.ל.ח. 

אספקה תוך        שעות*
המכשיר הינו לאפליקציית Waze בלבד 

וסים חסום לחלוטין לשאר האפליקציות ולאינטרנט

סע חכם עם Waze שמור מבית הדרן
חבל שתסתבך!

ניווט Waze גם בחו"ל ללא עלות נוספת

מבצע בין הזמנים

צל

 כולל תוכנת החניה 'פנגו'

*למצטרפים חדשים



י"ב באב תשע"ז 4/7/17 18

בבריאות
עולה לו
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שנתיים אחרי שהחל לכהן כשר הבריאות, מסכם ליצמן את מושב הקיץ 
 על הפופולאריות האישית )לא צריך להתחשב  בראיון ל'כל ישראל' 
בזה. אין לי פריימריז( ועל משבר הדסה )אחרי בג"צ אמרו לי 'כל הכבוד'(, 
על הקנאביס )המגזר החרדי לא מתעניין( ועל העימות עם דגל )אנחנו 
שבעים שלושים(, על היחסים עם דרעי )מותר לי להעיר( ועם פרוש )יחסים 
קורקטיים(, על לפיד )לא מכיר אותו, הוא יורד בסקרים( ועל אבי גבאי 
)בין החברים הטובים(, על הקשר עם בנט )צועקים עליו כדי לתקוף אותי( 

והאם ימשיך לקדנציה נוספת?

ארי קלמן  בבריאות
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"זה היה מושב לא פשוט, הרבה 
הצלחות,  הרבה  וגם  מאבקים 
עדיין  שאנחנו  דברים  יש 
מושב  וזה  בבג"צים  תלויים 
של  במאבקים  רגיל  טיפוסי 
בכנסת.  החרדית  היהדות 
שאנחנו  דברים  יש  עכשיו, 
ההסכם  כמו  עליהם  עומדים 
על  נוותר  לא  אנחנו  הקואליציוני, 
שום פסיק בהסכם הקואליציוני, וזה נוגע לכל הנושאים 
הדתיים, על שבת, על גיור על כל הדברים, מה שיש שם 
- אנחנו נעמוד על זה כקוצו של יוד, לפעמים זה עושה 
בעיות עם חברי הקואליציה, אבל הם צריכים להבין שגם 
התאגיד,  למשל  שלי.  התה  כוס  לא  שזה  נושאים  יש  לי 
בעניין  לא  שזה  דברים  מיני  כל  יש  הלאום,  חוק  למשל 
ראיון  את  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  פותח  כך  שלי", 

סיכום מושב הקיץ עם 'כל ישראל'.
חוק ירושלים זה כן כוס התה שלך?

אני  שנים,  שבע  לפני  זה  את  הגשתי  בעצמי  "אני 
בהחלט חושב שזה חוק טוב, אני יכול להגיד לך שאחד 
אולמרט,  של  ההתפטרות  אחרי  שבהתחלה,  הדברים 
החרדים,  עם  קואליציה  להקים  רצתה  לבני  ציפי  כאשר 
אז כל הנושאים סיכמנו עליהם, הכול היה מסוכם. תקציב 
שגדולי  היחיד  הדבר  הכנסה,  אבטחת  חוק  הישיבות, 
תנהל  שלא  התחייבות  תיתן  שהיא  ממני  דרשו  התורה 
היא  זה,  את  עשתה  לא  היא  עכשיו  ירושלים.  על  מו"מ 
סירבה והייתה אצלי ישיבה בבית עם השר מימון, עם צחי 
הנגבי שהיה בקדימה, והיא אמרה אני לא אנהל, הדרישה 
זה  בגלל  בסוף  ניהל,  כן  שאולמרט  כך  בעקבות  הגיעה 
התפוצץ המו"מ והלכו לבחירות - ומכאן החלטנו להגיש 

את חוק ירושלים".
גם מבחינה אישית עברה עליך תקופה לא קלה, משבר 

הדסה, אתה מרגיש שזה הוריד לך מהפופולריות?
לא  ובוודאי  היום,  זה  את  מרגיש  לא  אני  כל  "קודם 
בכל  צודק  שאני  שאמר  בג"ץ  של  דין  הפסק  אחרי 
הדברים, הוא נתן פחות ממה שהייתי מוכן לתת להם... 
אבל מעבר לכל הדברים האלו אני דאגתי בכל התקופה 
רק לילדים שם. מה שהיה לי חשוב מעבר לכל הדברים 
הוא רק טובת הילדים - מה שהם לא דאגו, כי אף אחד 
לא ישכנע אותי שרופא שלוקח ילד לגן סאקר בחום של 
38 מעלות תחת כיפת השמיים, אפילו בלי אוהל, ויגיד לי 
שהוא דואג רק לילד. זה נקרא לדאוג לילד? אני אגיד לך 
עוד משהו, הפגינו ליד הבית שלי שני הורים, אז שלחתי 
לקנות להם אוהל שלא יעמדו בשמש. לי חשוב הנושא 
הזה של הילדים יותר, כל הנושא הזה של הרופאים ממש 

לא היה לטובת הילד". 
ולגבי הפופולאריות, הרגשת שזה פגע במשהו?

אנשים  אז  המאבק  כשהיה  מעשה  שבשעת  "נכון 
הם  הטענות  את  ששמעו  וברגע  אותי,  שאלו  ברחוב 
השתכנעו, אבל לא כולם שמעו את זה. אני יכול להגיד 

שאחרי הבג"צ כולם אמרו לי - כל הכבוד, צדקת".
אתה מזלזל במדד של הפופולאריות. אתה לא חושב 
שאם זה ייפגע זה יגרום לחילול השם? אולי אתה כן 

צריך לייחס לכך קצת חשיבות?
מה  לעשות  צריך  אדם  בזה,  להתחשב  צריך  "לא 
פופולארי  להסתכל  צריך  לא  והוא  לעשות  צריך  שהוא 
או לא פופולארי כי הוא צריך לעבוד לפי השכל הישר, 
אין לי פריימריז ואין לי אינטרסים או אנשים שיש להם 
אינטרסים כאן שמובילים אותי או שיש להם פרוטקציה, 
אני משתדל לעשות מה שצריך לעשות - גם אם לפעמים 

רואים בתחילת הדרך שזה לא פופולארי. 
"תשים לב, בהדסה בית משפט העליון בשלב ראשון 

הציע מגשר, אבל אתה יודע, אני הצעתי גישור חצי שנה 
לפני כל הסיפור הזה, והנה הם הלכו באותו כיוון. הפסק 
דין שפחות או יותר שלא יהיה בשערי צדק מחלקה, כפי 
וינטראוב,  ומיקי  הלוי  ליונתן  שנה  חצי  לפני  שאמרתי 
ואמרתי  צדק  בשערי  מחלקה  תהיה  שלא  ליונתן  אמרתי 
רוטשטיין  לבין  בינך  אתווך  אני  רוצה  אתה  אם  למיקי 

והוא סירב".
ברכות  שבע  לאחרונה  כשקיימת  הורמו  גבות  המון 
לצמרת המדינה, לראש הממשלה והשרים, בזמן שבשאר 

השמחות לא עשית. מה קרה דווקא הפעם?
עשיתי  למה  או  פעם  עשיתי  לא  למה  שואל  "אתה 

היום?"
גם וגם...

"אני בדרך כלל לא עושה, פעם אחת עשיתי".
זה משהו שהשתנה בגלל שנהיית שר?

אתה  ממשלה  בישיבת  יושב  שאתה  שכשר  "כמובן 
צריך קצת להתייחס אחרת, אז בגלל זה התייחסתי".

"אנחנו שבעים אחוז"
שלך  הבשורה  אחרי  בדאגה  עוקבים  אנשים  המון 

בעניין הקנאביס. איפה זה אוחז?
"אני לא חושב שהמגזר החרדי מתעניין בקנאביס..."

יש גם חולים חרדים.
"אז המדיניות שלי שקנאביס הוא סם. שלא תטעו בי, 
אנחנו  לצערי  אותו.  לקחת  צריך  ולא  סם  הוא  קנאביס 
פי עשר מאשר  זה  לוקחי הקנאביס  ישראל, פה  במדינת 
כאלה  ויש  רפואי  קנאביס  יש  עכשיו  אחרת.  מדינה  כל 
רפואי  לאישור  שהתור  הבעיות  אחת  לזה.  שזקוקים 
לקנאביס לוקח הרבה זמן, בגלל שאנחנו לא סומכים על 

רופאי המשפחה. 
לתת  יוכלו  שהם  מיוחדים  רופאים  מדריכים  "אנחנו 
ולכן  ברופאים  מחסור  היה  לעמך.  לא  לחולים,  קנאביס 
 100 עוד  והוספנו  מיוחדים  קורסים  ועשינו  אישרנו 
רופאים, לא גמרנו את כל ה100 ויש כבר עשרות רופאים 
שהתור  מצפה  אני  ולכן  הקנאביס  את  מאשרים  שהם 
ומי שצריך  הוא שם  אומרת שקנאביס  המדיניות  יקוצר. 
את זה אני מצפה שהוא יקבל את זה יותר בקלות, ואגב 
גם יותר בזול. אנחנו עובדים על זה ואני מקווה שנצליח".
בוא נדבר קצת פוליטיקה. היו לך לא מעט פיצוצים 
עם חה"כ משה גפני בתקופה האחרונה, האחרון שבהם 

היה סביב חוק ירושלים...
"אני הודעתי שבפעם הקודמת גפני תמך בחוק ירושלים 

ולא הבנתי מה הוא רוצה".
בכל זאת יש לא מעט עימותים, איך זה שאתם עדיין 

יושבים בסיעה אחת?
דגל  הוא  להבין,  צריך  אתה  ויכוחים.  ושם  פה  "יש 
אחד  וכל  מפלגות   2 לנו  יש  ישראל,  אגודת  אני  התורה 
דואג למפלגה ולמדיניות שלו. לו יש מועצת גדולי התורה 
ולי יש מועצת גדולי התורה כל שומע לשלו. נהרא נהרא 

ופשטיה".
על  מדברים  התורה  שבדגל  שוב  שומעים  אנחנו 

מספרים. 60 40, זה לא ישתנה בבחירות הבאות?
אני  כי  שבעים  אנחנו   ,30–70 מתכוון  כנראה  "הוא 
מניח שמה שהיה עם החלק שפרשו ממנו שבגלל זה ירדנו 

מנדט אחד, אז הוא עושה חשבון נפש במספרים".
צעיר  כוח  שהביאו  לאחרונה  ראינו  ש"ס  במפלגת 
ורענן למפלגה, גואטה ומלכיאלי, מתי נראה את הדבר 

גם אצלך בסיעה?
וכשהם  הנציגים,  מי  קובעים  התורה  גדולי  "אצלנו 
יקבעו נעשה זאת". )עם זאת, השר ממהר להדגיש שהוא 
לא מתכוון לכך שבש"ס גדולי ישראל לא קובעים. א.ק.(

אתה מרגיש חיסרון בכך או שהח"כים רק משתבחים 
עם השנים?

"אני לא יכול להגיד לך שאני רואה שהצעירים הרבה 
יותר טובים מהוותיקים, אבל היות ואצלנו גדולי התורה 

קובעים אז מה שהם יקבעו זה מה שיהיה".
התקררות  שיש  שומעות  האחרונים  בשבועות  היו 

ביחסים שלך עם יו"ר ש"ס השר דרעי. מה קרה שם?
"ישבתי אתו ביום ראשון שמחנו והכל בסדר".

מתווה  ביטול  סביב  ביניכם  דעות  חילוקי  על  טענו 
הכותל...

"אני לא מבין... אם אני מעיר למישהו משהו זה נקרא 
שאני רב אתו או שאני במחלוקת אתו? מותר לי להעיר 
למי שאני רוצה ואני עושה זאת גם לעוזרים שלי, אז בגלל 

זה אני רב איתם?

"ככה זה, יש לי פה ושם הערה ומותר לי להגיד את מה 
שאני חושב. מה שיפה זה שאתה הכי פתוח איתם, הכי 
פתוח, ולא עושה כל מיני קונצים וברוגז, אני חושב שזה 

הכי טוב והכי יפה".
אם כבר מדברים על יחסים אז היו לך תקופות טובות 
יותר וטובות פחות עם סגן השר מאיר פרוש. מה המצב 

כיום?
יש  הולך,  הכול  בסדר,  הכול  קורקטיים.  "יחסים 
התורה  דגל  עובדת,  ישראל  אגודת  עובדת.  מפלגה 
עובדת. אנחנו גם נערכים לקראת הבחירות הבאות בזירה 

המוניציפאלית".
סגן השר באמת הזכיר את עניין הבחירות המתקרבות 
הסכמות  יהיו  מהמקומות  שבחלק  ואמר  באלעד  בכנס 

ובחלק פיצוצים. למה הוא מתכוון?
"אני מניח שהוא לא התכוון בין פרוש לליצמן". 

אתם נערכים כבר לבחירות?
"אני נערך במה שנוגע לי". 

בניר  תמיכה  נראה  הבאה  בקדנציה  גם  בירושלים, 
ברקת או שנראה מועמד חרדי?

"אתה ראית שתמכתי בניר ברקת?" 
גור לא תמכו בניר ברקת?

"גור הצביעו לכולם כי ההוראה שקיבלו הוא להצביע 
אגודת  לסיעה  להצביע  הוראה  רק  הייתה  שרוצים.  למי 
התורה,  גדולי  מועצת  להחלטת  נחכה  כל  קודם  ישראל. 
מה  לפי  מצביעים  בגור  זה.  את  נעשה  אנחנו  ובהתאם 

שאומרים להם".
זה לא מובן, הרי יש רוב חרדי בעיר ירושלים, למה 

שלא יהיה ראש עיר חרדי?
"מי אמר לך שלא יהיה? ברור לי דבר אחד, הרוטציה, 
שנה,  ארבעים  לפני  פעם  פנימיות  בחירות  שהיו  בגלל 
אז בירושלים פרוש היה מספר אחד, וזה היה כל השנים 
פרוש או דגל, אבל ברור שלא ליצמן. רק אם מישהו יבקש 
ברור  אבל  מועמד...  איזה  תציג  היא  גור  של  שהסיעה 
שאני לא בתוך העניין הזה. זה בתנאי כמובן אם יקיימו 

את הבחירות הפנימיות בכל הארץ".

לפיד וגבאי
בוא נדבר על יאיר לפיד. אתה מכיר אותו?

"לא אני לא מכיר אותו".
הוא היה שר אוצר בקדנציה האחרונה.

"מי זוכר שהוא היה שר אוצר?"
זה לא סוד שהוא עולה בסקרים...

ובשבועיים  סקרים  קורא  אני  עולה?  הוא  "איפה 
האחרונים הוא רק יורד. איפה אתה רואה את זה?"

בכל זאת הוא עולה מ11 ל20 או 24... 
"אל תשכח שהוא היה כבר 25, הוא יורד, ואני בסקרים 
היה לי כבר 9... אני יודע דבר אחד, שהגוש מה שנקרא 
הקואליציה הנוכחית היא ממשיכה, אני לא רואה שיש לו 

אינטרס ללכת עם לפיד או מישהו אחר".
אתה לא מודאג מזה?

"לא תהיה קואליציה עם לפיד".
אבי גבאי, נפגשת אתו השבוע, יש חילוקי דעות האם 

הוא כמו לפיד או לא. מה אתה חושב?
החברים  בין  היה  הוא  שר  היה  כשהוא  גבאי  "אבי 
וגם  כשנבחר  אותו  בירכתי  גם  בממשלה,  שלי  הטובים 
נפגשתי אתו. אבל גם בפגישות אמרתי לאבי גבאי תקשיב 
טוב למה שאני אומר לך כחבר שלך: אם תמשיך לדבר על 
תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים וכל הדברים 
האלו אני מבטיח לך שאתה תסיים כמו לפיד ולא תהיה 

שום ממשלה אתך".
ואם הוא יפסיק יש סיכוי לשיתוף פעולה?

"אנחנו לא בבחירות. צריך להבין יש לנו קואליציה עם 
נתניהו שמעולם לא היה כזה טוב כפי שהיום, אין סיבה. 
נראה  אז  לבחירות  כשנגיע  לבחירות.  הולכים  לא  כרגע 

בדיוק מה התוצאות".
יש חברים בסיעה שלך שלא שוללים שיתוף פעולה 

עם לפיד. במקרה כזה אתה תישאר לבד בחוץ?
"היות שאצלנו דעת תורה זה רבנים ולא עסקנים, ולא 
נראה לי שהם מייצגים את דעת גדולי התורה עם עסקנים 

אנונימיים".

ברית עם בנט
איך היחסים שלך עם ראש הממשלה?

"מצוין, ממש טוב".
בוועידת  שלו  הנאום  ביטול  בעקבות  נפגע  לא  זה 

ככה זה, יש לי פה ושם הערה "
ומותר לי להגיד את מה שאני 
חושב. מה שיפה זה שאתה הכי 
פתוח איתם, הכי פתוח, ולא 
עושה כל מיני קונצים וברוגז, אני 
חושב שזה הכי טוב והכי יפה
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המודיע?
"תשובה חד משמעית לא, קודם כל, כל העסקנים בוטלו, 
גם אני בוטלתי ולא הייתי שם, בנוסף, היה לו יום השנה לאחיו 
יוני ולכן הבנו את זה אז אין שום בעיה אתו. מאז נפגשנו אתו 

כמה פעמים, הכול בסדר".
לבוא  חשש  שנתניהו  כך  על  קונספירציות  מיני  כל  היו 
יראה כחיבוק לחרדים בשבוע שנושא מתווה הכותל  שלא 
והגיורים על ראש סדר היום, מה שגרם לשנאת חרדים ודת.

"נניח שהוא ביטל. אמרנו לך שגם אנחנו ביטלנו".
אתה מרגיש שינוי ביחסים מאז?

"ממש לא".
יש לך קשר מאוד טוב עם השר נפתלי בנט. יש איזו ברית 
ביניכם וזה קורה בזמן שחברים שלך בדגל תוקפים אותו, 

בעיקר על הפגישה עם הרפורמים.
על  או  הנשיא  את  תוקפים  דגל  שאנשי  רואה  הייתי  "אם 
אבל  ניחא.  הרפורמים  עם  נפגש  מי  כל  או  הממשלה  ראש 
לא ראיתי, צועקים רק על בנט כאילו לתקוף אותי, הוא שר 
התפוצות. יש לי שיתוף פעולה אסטרטגי כי אני חושב שצריך 
להגיע  ולא  הנוכחית  הקואליציה  על  לשמור  הכול  לעשות 
עם  בנט  עליו בקדנציה הקודמת, שראינו את  למצב שבכינו 
לפיד וביבי. אני שמח שראינו והוא אמר שהוא משתף פעולה 
גם בנושאים הדתיים, מתווה כותל והגיור, על אף שהוא נפגש 
עם הרפורמים - הוא לא יעשה בלי תיאום שלנו, אני שמח על 

כך ומברך אותו".
כבר מדברים על הקדנציה הבאה?

"קדנציה הבאה? קודם כל גדולי התורה צריכים להחליט 
מי הולך לכנסת, אחר כך שיחליטו מה הלאה". 

הוא מדבר אתך על הכוונות שלו להיות ראש ממשלה?
"לא. קודם כל השיחות ביני ובינו אני לא מפרט, אבל מי 

מדבר עכשיו מה שיהיה בקדנציה הבאה?"
הוא יהיה ראש ממשלה טוב לחרדים?

טוב  ממשלה  ראש  אהיה  אני  אם  שואל  לא  אתה  "למה 
לחרדים?"

זו באמת השאלה הבאה..
"אז בשני הדברים תן לי לא להגיב".

היו המון הישגים במושב החולף. האם לא הגזימו בעיתוי 
שלהם, שדברים רבים היו בשבוע אחד ועוררו שנאה לדת?

"למה אתה לא שואל אם לא הגזימו שהביאו את הלאום, 
לא  אם  שואלים  אותנו  רק  למה  התאגיד?  ואת  ירושלים  את 
וגם הגיור  וגם הכותל  הגזמנו. אנחנו לא תכננו שגם השבת 
יבואו בפעם אחת. אבל מה נעשה שבג"צ מאלץ אותנו בכך 
שהוא מחליט שאנחנו צריכים לתת תשובה ביום אחד. אנחנו 
לא מחפשים שום דבר, מי שמחפש את כל הדברים האלו זה 
הרפורמים, משום שאין להם כוח כאן, הם לא רוצים בחירות, 
אם היו רצים מסופקני אם הנציג שלהם גלעד קריב היה מקבל 
ובג"צ  לבג"צ  הולכים  הם  עושים?  הם  מה  ולכן  קול,   500
פוסק נגדנו ואנחנו רק רוצים לתקן את ההסכם הקואליציוני 
מיני  כל  על  שמח  לא  שאני  כפי  קוו.  הסטטוס  את  לשמור 
על  חתמתי  כי  לקואליציה,  מחויב  אני  כי  תומך  ואני  חוקים 
אחרים  גם  אז  קוו,  סטטוס  גם  שכולל  הקואליציוני  ההסכם 
)השר מתייחס לליברמן כדוגמא. א.ק.( צריכים לעשות את זה 

ולא משנה מה דעתם".
לפעמים  ציבור,  כשליח  בכנסת  שנים  המון  נמצא  אתה 

נמאס לך ואתה רוצה לפרוש?
"פחות מגפני, זה לא סוד שלפעמים רציתי לעזוב. כרגע זה 

החלטה אצל הרבנים וזה החלטה שלהם".
האם אתה מודאג מהחקירות נגד ראש הממשלה?

לא  שהוא  שמעתי  בצוללות  החקירות.  מה  יודע  לא  "אני 
לא  אני  ושמפניה,  סיגרים  כמה  קיבל  שהוא  עכשיו  מעורב, 
הן  מה  יודע  לא  אני  אז  אשתו,  רק  זה  גם  אם  זה,  מה  יודע 

החקירות".
אתה מרגיש שינוי בתפעול שלו?

בממשלה  וגם  סיעות  בראשי  שגם  חושב  אני  לא,  "ממש 
הוא מתפקד מצוין".

מהחקירות של דרעי אתה כן מודאג?
"גם לא יודע על מה הוא נחקר".

אתה שם לב להבדל אצלו?
"אולי, אני לא אתו כל הזמן, אבל אני לא רואה שינוי".
האם תבקש להשתדרג לתפקיד אחר בקדנציה הבאה?

"בעזרת ה' הבחירות הבאות יהיו ב2019 ותשאל אותי אם 
אני ממשיך בתפקיד, ואחרי הבחירות אם אני ממשיך, תבוא 

ותשאל אותי אם אני מרוצה בתפקיד..."
זה אומר שאתה מתחייב לעוד שתי ראיונות... תודה רבה 

כבוד השר.

את תפקידו החל בבצ'יק באופן רשמי לפני 8 
שנים, לקראת סיום כהונתו של ליצמן בוועדת 
העניינים  בסוד  היה  בבצ'יק  בפועל,  הכספים. 
עוד הרבה קודם לכן. מוטי משמש כיום כעוזרו 
שעות  במרבית  אליו  צמוד  השר,  של  האישי 
היום, ועם השנים הצליח לקנות את אמונם של 

ראשי הממשל בישראל. 
בין תפקידיו במשרד הבריאות אחראי בבצ'יק 
יודעים  כשכולם  וממשלה,  כנסת  חקיקה,  על 
בצורה  מבוצע  לפתחו  שמונח  נושא  כל  כי 
בבצ'יק  של  הרבה  קרבתו  ויסודית.  מהירה 
לראש הממשלה ידועה, כמו גם לשרים נוספים 
רגישות  משימות  לבצע  ניתן  שדרכו  שיודעים 

במינימום תקלות.

הראשון  מיומו  ליצמן  את  מלווה  יוסטמן 
כסגן  הכספים,  וועדת  כיו"ר  בתפקידיו  בכנסת, 
יוסטמן  שר, כח״כ באופוזיציה וכשר הבריאות. 
אחראי על ניהול ותפעול הלשכה, כולל אחריות 
על היומן והלו״ז של השר, כמו שאר הנושאים 

הפרטיים והאישיים של ליצמן. 
מתגמדים  במשרד  יוסטמן  של  תפקידיו  שלל 
שבכל  שיודעים  הרבים,  לפונים  עזרתו  לעומת 
ולקבל  ליוסטמן  לחייג  ניתן  נושא  ובכל  שעה 
טיפול מסור לבקשתם. במהלך השנים שיוסטמן 
עובד לצידו של ליצמן, ניתן למנות ללא גוזמא 
בצורה  ידו,  על  שטופלו  פניות  אלפי  עשרות 

שקטה ומסודרת.

לאמונו  שזוכה  ויז'ניץ  חסידות  איש  הוא  טסלר 
של מרן האדמו"ר מויז'ניץ. הוא גם תושב אשדוד 
קודם  ועבד  בעיר,  מקומית  מועצה  כחבר  ומשמש 

לכן כחבר הנהלת עיתון המודיע. 
אישורי  נושאי  על  טסלר  ממונה  השר  בלשכת 
לראשי  כתובת  ומהווה  והמוסדות,  המבנים 
החסידויות השונות ולמוסדותיהם. עוד ידוע טסלר 
בישראל,  התחבורה  מערכות  עם  הטובים  בקשריו 
והוא מסייע יום יום לראשי רשויות וקהילות בנושאי 
תח"צ. שמו של טסלר אף עולה מפעם לפעם כשם 

אפשרי לכהן כחבר כנסת ביום מן הימים.

איזק, איש תקשורת ותיק, מכהן כיועץ תקשורת 
במקביל  כסגן שר.  הקודמת  החל מהקדנציה  לשר 
העיר  לראש  חרדי  תקשורת  כיועץ  איזק  משמש 
בפן  ליצמן  את  מלווה  איזק  ברקת.  ניר  ירושלים 
התקשורתי והאסטרטגי, גם בתקשורת החרדית וגם 

בתקשורת הכללית.

בתחילת  השר  בלשכת  דרכו  את  החל  דז'דק 
הרבות  בפניות  מטפל  והוא  הנוכחית,  הקדנציה 
קופות  חולים,  בתי  מול  בלשכה,  שמצטברות 
הוא  תפקידו  מתוקף  הבריאות.  ומערכת  חולים 
משמש כאיש קשר בין מנהלי בתי החולים, מנהלי 
הבריאות  משרד  מול  אל  והרופאים,  המחלקות 

בקידום נושאים משותפים. 
על  הכריז  הבריאות  כששר  רחוק,  הלא  בעבר 
את  מינה  הוא   MRI-ב תורים  קיצור  רפורמת 
שונה  אכן  המצב  וכיום  בנושא,  לטפל  דז׳דק 
בנושאים  מטפל  הוא  כן  כמו  מבעבר.  לחלוטין 
במשרד  השונות  המחלקות  מול  מקצועיים 

הבריאות.

מוטי בבצ'יק
התפקיד: יועץ בכיר 

לשר. 

חיים יוסטמן
התפקיד: ראש מטה 

השר

יעקב טסלר
התפקיד: יועץ השר

יעקב איזק
התפקיד: יועץ 

תקשורת.

אבי דז׳דק
התפקיד: יועץ השר

הכוורת 
צוות הלשכה של השר יעקב ליצמן נחשף

מפסיק  לא  הטלפון  ליצמן  השר  בלשכת 
נהנה  אזרח  כל  כמעט  וכיום  לרגע  לצלצל 
סמוך  שיעמוד  מי  כל  השר.  של  משירותיו 
לא  בבצ'יק,  מוטי  השר,  של  הצמוד  לעוזרו 
יצליח לנהל עמו שיחה של דקה ברצף מבלי 
יצלצל  הסלולר  מכשירי  משלושת  שאחד 

ויקטע את השיחה. 
יום  הוא  השר  עם  העוזרים  של  הקשר 
יומי, כאשר השר שולח אותם למשימות והם 

חוזרים עם תוצאות.

"
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החווה של חוה 
חוות חיות ענקית הממוקמת בקיבוץ חפץ 
לכל  פעילויות  רחב של  מגוון  וכוללת  חיים 
חצר  חמורים,  על  רכיבה  כגון:  המשפחה 
רטובים  מתנפחים   , לרפת  רכבת  ליטוף, 
ועוד..  עזים  חליבת  פיתות,  אפיית  ויבשים, 
החווה  פעילויות  שכל  הוא  שמיוחד  מה 
כך  הגבלה  ללא  הכניסה  במחיר  כלולות 
שאפשר לבלות במקום, מבלי להרגיש אפילו 

יותר מ-4 שעות.


 גם מחיר הכניסה אינו גבוה: 47 ₪ לילד 
עוד  לחסוך  שרוצה  ומי  למבוגר.   ₪  -25 ו 
בחברות  והטבות  הנחות  שלל  למצוא  יכול 
חבר,  כגון  ובארגונים  השונות  האשראי 
בהצדעה, הסתדרות המורים ועוד. לפרטים: 

08-8593876

אתכלית
להישאר  אבל  חו"ל  להרגיש  שרוצה  מי 
בארץ מוזמן לקריית גת לכפר אתכלית – זהו 
דגם בגודל מלא של כפר אתיופי וחווים שם 
את כל מה שיש לתרבות האתיופית העשירה 
להציע – סדנאות בנייה בבוץ, כתיבת שלט 
עם  במקום  מודרך  סיור  באמהרית,  לחדר 
מדריך בבגדים מסוריים, טקס קפה מסורתי, 
אפיית פיתות, מוסיקה ועוד.. חוויה אמתית 

גם למבוגרים והאווירה מדהימה!


וזאת    ₪  30 רק:  הוא  הכניסה  מחיר   
כך.  אחר  הרבה  עוד  אתכם  שתלך  חוויה 

לפרטים: 054-7530226

כרם המעשים הטובים
במושב  מגבשת   משפחתית  פעילות 
אינטראקטיבי  משחק  על  מדובר   – תקומה 
המשלב: כושר ניווט, כושר המצאה, יכולת 
 , דיגיטלית  במדיה  שימוש  בצוות,  עבודה 

בישולי שדה ועבודה חקלאית, והכל בליווי 
בעולם  דופן  יוצאת  חוויה  בהחלט  מדריך. 
התשלום  ערכית-  וגם  ימינו  של  האורבאני 
)המאוד נמוך יחסית( הולך לתרומה לעמותה 
שמקדמת נוער נושר. סך הכל 20 ₪ למבוגר 

ו-30 ₪ לילד. פרטים:  054-7404632

מוזיאון החיות בית שמש
שזה  מסתבר  דב?  או  אריה  ללטף  רוצים 
פוחלצים  ישנם  החיות  במוזיאון  אפשרי.. 
של חיות תנכיות ואחרות כולל פוחלצים של 
ולגעת  להתקרב  ממש  שניתן  טורפות  חיות 
ובחצר  חיים  גם  יש  מהמתים  חוץ  בהם. 
קיפודים  סלמנדה,  נחש,  עם  תיפגשו  ליטוף 

וגם ארנבונים שניתן להתקרב וללטף.


מחיר 40 ₪ למבוגר ו-30 ₪ לילד מגיל 
4 )יש הנחה משפחתית( שעה וחצי טיול 

מודרך כולל ביקור בתערוכות, פינת 
הליטוף וסרטון. לפרטים: 073-2131662

חוות בת דרור
יצירה  סדנת  עם  בילוי  שמעוניין  מי 
לנווה  להגיע  לו  מומלץ  קדומה  והיסטוריה 
על  ללמוד  תוכלו  שם  בנימין  שבמטה  ארז 
מזכרות  ליצור  ואף  קדומות  יד  מלאכות 
קדומות  בשיטות  וצבעוניות  ייחודיות 

שחוויה ליצור וכיף לקחת הביתה. 


 20-50 עולים  והסדנאות  הסיורים  מחיר 
₪ למשתתף מגיל 6 ומעלה ואורכים כשעה 

וחצי. חובה לתאם מראש:  054-7339358

טיול עששיות
מסתבר שיש גם חוויות ליליות – במושב 
החקלאי- חרדי יסודות תוכלו ליהנות מטיול 
עששיות מיוחד המיועד לכל הגילאים ולכל 
חרדי  חקלאי  פישר,  דב  בהדרכת  המגזרים, 

חייכן שישבור לכם המון סטיגמות . לפרטים 
: 054-8421565 )טלפון כשר(

מבוך בעמק
מבוך בעמק יזרעאל שנמצא בשדה יעקב 
משיחים  העשוי  ענק  חוויתי  מבוך  הוא 
מ'   3,000 עם  מ"ר   9,000 פני  על  ומשתרע 
שבילים מפותלים ומסובכים היוצרים חוויה 
או  ולמבוגרים  לילדים  ומיוחדת  מקורית 
בקיצור כדברי מקים האתר מיכאל: "אם לא 
אטרקציה  הוא  המבוך  תצא?"  איך   – תכנס 
במושב  הממוקמת  המשפחה  ולכל  לילדים 
מבוך  במקום  יזרעאל.  שבעמק  יעקב  שדה 
חבלים ומבוך שיחים. אבודים היינו במבוך".

  טלפון: 053-7106950

נירה גל 
סטודיו  סביבה  שאוהבות  סדנאות 
חוזר  העושה שימוש   )reuse למיחדוש =) 
שונים  מזון  מיכלי  ביתית:  בפסולת  בעיקר 
 , ועוד  עיתונים  קרטון,  גלילי  מפלסטיק, 
בנייר  שימוש  )העושה  נייר  עיסת  בשילוב 
יוצרת פריטים שימושיים  אני  גרוס(  משרדי 

ומעוצבים אותם ניתן לרכוש בסטודיו . 


הסדנאות  הפסטיבל.  לבאי  הנחה   10%
מראש     טלפוני  בתאום  מתקיימות 

.0544710724

בשמת 
בשם מרפא ותבלין ביצור מסורתי )מושב 
בשם,  צמחי  ומטפחים  מגדלים   – לכיש( 
 – הדמשקאי  הורד  בראשם  ותבלין  מרפא 
נראה מזקקת  בית המקדש. בביקור  זן מימי 
ונלמד  ומודרנית  קדומה  אתריים  שמנים 

שיטה לזיקוק ביתי.


משך  ומעלה.   5 לבני  מתאימה  הסדנא 

הסיור והסדנה שעה וחצי. מחיר: 50 שקלים 
לתיאום הגעה 052-4371487 )ניצן( .

חוות השוקולד גליתא צובה 
צובה  בקיבוץ  גליתא  השוקולד  חוות 
וסגורה  למהדרין  כשרה  לאטרקציה  הפכה 
הוא  בצובה  גליתא  ובחגים.  בשבתות 
גליתא  השוקולד  חוות  של  השני  הסניף 
אלפרט.  גלית  השוקולטיירית  הקימה  אותו 
וגם  לילדים  בשוקולד  היצירה  סדנאות  בין 
בניית  יש:  בגליתא  שמתקיימות  למבוגרים 
מקושטים,  שוקולד  פרצופי  משוקולד,  בית 
אוטו משוקולד, פרלינים ועוד.  את היצירות 

לוקחים הביתה בסיום הסדנא. 
משך כל סדנא בין 30-45 דק'. כמו כן ניתן 
להזמין סדנאות שוקולד למבוגרים, סדנאות 
הביקור  לקבוצות.  וסדנאות  משפחתיות 
בגליתא צובה מעניק חוויה ייחודית הכוללת 
השוקולד  סיפור  את  המספר  בסרט  צפייה 
נוסף(, בגליתא  )ללא תשלום  גליתא  וסיפור 
ניתן  בה  ומגוונת  מיוחדת  שוקולדים  חנות 

להרכיב קופסאות שוקולד אישיות 
אורחי גליתא מוזמנים לבקר באטרקציות 
הנוספות של תאגיד התיירות צובה. ליהנות 
מיין כשר למהדרין במרכז המבקרים של יקב 
בראנץ'  קיפצובה,  בפארק  מפעילות  צובה, 
והזמנת  בבוקר  שישי  בימי  למהדרין  כשר 
המעניק  צובה  במלון  משפחתית  לינה 
וירוקה,  פסטורלית  בסביבה  נופש  לאורחיו 
אטרקציות  ומגוון  לקיפצובה  חינם  כניסה 
כך  הקיבוץ  בסביבת  הממוקמות  נוספות 
המלון  מגבולות  לצאת  זקוקים  שאינם 

והקיבוץ.


סדנאות   02-5347650 נוספים   לפרטים 

בהזמנה מראש: 02-5347650
 www.galita.co.il 

תקופות "בין הזמנים" והחופש הגדול ידועות כתקופות מרובות בהוצאות ונסיעות, הילדים לוחצים לצאת 
  לפעילויות וטיולים, ומצד שני העלויות הגבוהות מקשות ולא תמיד מאפשרות את הבילוי המשפחתי

  לפניכם אתרי תיירות איכותיים מכל הארץ המאפשרים בילוי משפחתי ובמחיר סביר מבלי לקחת משכנתא
ובנוסף – 5 טיפים מיוחדים לחיסכון היישר מהשטח  נשאר לכם רק לבחור ולהתניע

הילה פלאח

 או אטרקציה?
 טיולמסלול 
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קיץ קריר במוזיאון המוזיקה העברי 

בירושלים
המקדש  בבית  ל'סייר'  מעוניינים 
הווירטואלי? להתנסות בכלי נגינה עתיקים? 
אינטראקטיביים  במשחקים  ולהשתתף 

מוזיקליים?
מזמין  אוגוסט  יולי  חודשי  במהלך 
בירושלים,  העברי  המוזיקה  מוזיאון  אתכם 
ייחודית  לפעילות  והגדולים  הקטנים 
בחללי  מוזיקליים  סיורים  ולהורים.  לילדים 
כלי  בכ-260  הדגמות  שיכללו  המוזיאון 
מהתפוצות  שהגיעו  וייחודיים  נדירים  נגינה 
ומוצגים במוזיאון, שירים, ניגונים וסיפורים 
מרתקים. מחכים לכם עם סיורים מוזיקליים 
במשחקים  השתתפות  המוזיאון,  חללי  ב-7 
נגינה  בכלי  התנסות  אינטראקטיביים, 
בבית  וירטואלי  סיור  וייחודיים,  מגוונים 
מדומה  מציאות  משקפי  בעזרת  המקדש 

)VR(


רחוב  העברי    המוזיקה  מוזיאון  איפה: 

יואל משה סולומון 10 נחלת שבעה.
מתי: א'-ה' 09:30-20:00    ו'   -09:30

13:30
ילד  ותיק/  אזרח   ₪  50 רגיל    כמה: 
מגיל 5 ומעלה   40 ₪ סטודנט 35 ₪ חייל 
שלישי  ילד  קיצי:  משפחתי  מבצע   .₪ 30
והלאה  רביעי  וילד  הנחה   50% במשפחה 

חינם.
02- בטלפון  מראש  הגעה  לתיאום 

5406505 - חובה לתאם כרטיסים מראש
 

תערוכת האופניים במוזיאון המדע 
אתכם  מזמין  בירושלים  המדע  מוזיאון 
התערוכה   - הקיץ  של  המתגלגלת  לחגיגה 
שנראתה  ביותר  הגדולה  הבינלאומית 
בתערוכה  אופניים.  בנושא  בישראל 
וחוץ  פנים  מ"ר  כ-1500  פני  על  המתפרשת 
לכל  וסדנאות  מפעילויות  ליהנות  ניתן 
מחו"ל  אופניים  מוצגי  עשרות  המשפחה, 
ייחודיים  אופניים  גלגלי  דגמי  ומהארץ, 
ונדירים, אוספים היסטוריים מקנדה, הולנד, 
וטכנולוגיה,  חדשנות  וישראל,  ארה"ב 
הרכיבה  בתחום  מובילים  ומגמות  טרנדים 
לכל  והתנסות  בנייה  סדנאות  אופניים,  על 
 Cinema Bike אמנות,  מיצבי  הגילאים, 

ועוד.
מה בתערוכה?

רחבת  המתחלפות,  התערוכות  ברחבת 
התנסותית  רכיבה  זירת  תתקיים  וואהל, 

לקטנים ולגדולים עם עשרות זוגות אופניים 
שונים ומיוחדים כולל חד אופן, אופניים עם 
מרובעים  גלגלים  עם  אופנים  הפוך,  היגוי 

ועוד.
מגיל  לילדים   – הרך  לגיל  רכיבה  זירת 
3-6 בה רוכבים הילדים בתוך צינורות ענק, 
על  ומנסים לשמור  מקפצים מעל באמפרים 
איזון. הזירה תהיה פעילה במהלך כל שעות 

פעילות המוזיאון.
יוכלו  המבקרים   – חווייתית  רכיבה 
היסטוריות  אופניים  על  ברכיבה  להתנסות 
אופני  אופן,  חד  בינהם:  'מוזרים'  ואופניים 
יד  אופני  מפדלים,  לזוג  אופניים  טאנדם, 
אופנים  הפוך,  היגוי  עם  אופניים  לנכים, 
הזירה  ועוד.   Bone Shaker היסטוריות 
פעילות  שעות  כל  במהלך  פעילה  תהיה 

המוזיאון.
בכל יום יתקיימו הדגמות וסדנאות בנייה 

והתנסות לכל המשפחה.

איך להכין ספינרים? - סדנת בנייה  
כחלק מחוויית הביקור בתערוכה, תשולב 
"ספינר"  המבקרים  יכינו  בה  בנייה  סדנת 
ייחודי שבמרכזו מסב שמהווה מנגנון מרכזי 
למזכרת.   הביתה  לוקחים  שאותו  באופניים, 
כמו כן יתקיימו סיורים במסגרת התערוכה: 
"שביל-כביש" - רוצים לדעת למה משמשים 
קשורים  אופניים  איך  באפריקה?  אופניים 
לא  חומרים  ומאילו  חברתיים  למיזמים 

שגרתיים בונים אופניים?


בלומפילד  ע"ש  המדע  מוזיאון  היכן: 

קריית המוזיאונים 3 ירושלים
כמה: ילדים עד גיל 5   חינם, ילד/מבוגר 
60 ₪, כרטיס משפחתי ) הורים/סבים וכל 
למחזיקי  הנחות   ₪  220 ילדיהם/נכדיהם( 
כוחות  חיילים,  'ירושלמי',  תושב  כרטיס 
הביטחון, נכים, גמלאים, מועדוני לקוחות.
מתי: חודש יולי- יום א'   סגור, ימים ב'-
ה' 10:00-18:00, יום ו'   10:00-14:00 . 
אוגוסט: ימים א'-ה'   10:00-19:00 יום ו' 

  10:00-14:00
http://  02-6544888 נוסף:  למידע 

/event.mada.org.il
 

קטיף ערב לכל המשפחה ברמת רחל
- קטיף  - "חגיגה בגינה"  ָּבָרָמה  ַחְקָלאּות 
עצמי של ירקות אורגניים מגינת הירק והכנת 
סלט משפחתי, אירוח באוהל קיבוצי, סדנת 

מהגז  מצמר  כבשה  הכנת  חקלאית,  יצירה 
סיורים  אישי,  תותים  שתיל  הכנת  האחרון, 
מודרכים ברחבי הקיבוץ, שלל הפתעות ועוד


השעות  בין   3.8.2017 חמישי  ימי  מתי: 
למתחם  אחרונה  כניסה   16:00-20:00

בשעה 19:00.
כמה: 35  ש"ח לילד )מגיל שנתיים( / 

25 ש"ח למבוגר
בלבד  הטבעי  בהיצע  מותנה  הקטיף 
מדויקת  שעה  של  ושריון  הזמנה  ודורש 
מראש. הירקות בקטיף - להכנת סלט בלבד 
במקום. מכירת כרטיסים מראש בלבד באתר 
בקופה.  כרטיסים  מכירת  תתאפשר  לא    
http://www.ramatrachel.co.il/

/attractions/agriculture-farm
*מלבד שריון שעת הקטיף מראש, מוזמן 
המתחם  מפעילויות  ליהנות  הרחב  הקהל 

לכל אורך שעות הפעילות.
**** 

לילות אפריקה  
ואוגוסט  יולי  חודשי  במהלך  ערב  מידי 
לאוצר  בדרך  להרפתקה  מוזמנים  אתם 
שיהפוך  בירושלים  הבוטני  בגן  הנסתר 
באמצעות  מרתק  מסע  אפריקה.  לממלכת 
חידה  בכתב  שמופיעות  מאתגרות  משימות 
בליווי שחקנים, תלבושות, תפאורה, צלילים 
המשתתפים  את  שיכניסו  מרשימה  ותאורה 
החוויה  ייחודית.  אפריקאית  לאווירה 
 12 עד  שנתיים  מגילאי  לילדים  מתאימה 

ומונגשת לעגלות ילדים וכסאות גלגלים.
 Israel אירגון  בשיתוף  הבוטני  הגן 
Flying Aid מזמינים את המבקרים לתרום 
טוב,  במצב  שמורים  וצעצועים  בובות 
אפריקה'  'לילות  באפריקה.  יתומים  לילדים 
בגן הבוטני היא הרפתקה משפחתית מיוחדת 
המחברת את נופי הגן הבוטני עם הצמחייה 
הייחודית שמקורה ביבשת הנדירה. החוויה 
ועשיר  ייחודי  בפסקול  מלווה  הלילית 

ותאורה מרהיבה.


כמה: כרטיס בודד: 50 ₪ משפחתי )זוג 
מיוחד  מחיר   ,₪  190 ילדים(  שלושה   +
למנויי הגן הבוטני. למחזיק כרטיס ירושלמי 
: 30 ₪ לכרטיס בודד, כרטיס משפחתי ב- 

.₪ 140
להגיע  מומלץ  החוויה  ושדרוג  למינוף 
הפעילות מתאימה  אפריקאיות.  בתחפושות 
לעגלות  ונגישה   ,2-12 בגילאי  לילדים 
שנתיים  מגיל  ילד  גלגלים.  וכסאות  ילדים 

חייב כרטיס.
17:00- השעות  בין  א-ה  ימים  מתי: 

22:00, כניסה אחרונה בשעה 21:15
http://www. כרטיסים:  לרכישת 

botanic.co.il/ או בבימות *6226

 

פסטיבל קיץ בעמק המלך
האשפות  משער  קצר  הליכה  במרחק 
הקדרון  נחל  בערוץ  המערבי,  ומהכותל 
עמק  משתרע  להר  הזיתים,  דוד  עיר  שבין 
העיר  חומות  מוריקים,  זית  עצי  המלך. 
העתיקה המתנשאות ברקע  וצלילי אותנטיים 
קדומים  אווירת  יוצרים  מרחוק,  המגיעים 

קסומה ועוצרת נשימה.  
וססגוני  לתוסס  המקום  הופך  בקיץ 
בסגנון  אירוח  מאהל  הכולל  בפסטיבל 
עמדת  לילדים,  פעילות  קדום,  סדנאות 
והכל  גמלים,  על  ורכיבה  תנכ"ית  צילום 
ללא תשלום. לצד כל אלה, תוכלו להצטרף 
ערוץ  לאורך  מודרכים  לסיורים  בחינם 
ירושלים"-  מ"פטרה  של  ולהתפעל  הקדרון 
מצבות האבן העצומות והמפוארות שנחצבו 
בסלעי המקום לפני כאלפיים שנה.  המצבות 
המרשימות מוכרות כיד אבשלום, קבר זכריה 

וקבר בני חזיר. 
אם תרצו להתרענן מעט במימיה הקרירים 
פנסים  לאור  ולצעוד  השילוח,  נקבת  של 
בבטן  האדמה, תוכלו לעשות זאת )בתשלום 
בפני  חוויה  היא  הנקבה  אל  הדרך  סמלי(.   
ברכב  מהנה  נסיעה  כוללת  והיא  עצמה 

חשמלי.


באוגוסט,   6-24 התאריכים  בין  מתי: 
- ה', בין השעות 09:30-18:00  ימים: א' 
12:00 בשעה  יחלו  הפסטיבל  ופעילויות 

כמה: סיורים ללא תשלום יצאו בכל שעה 
עגולה בין השעות 12:00 ל- 17:00

  "אור הירח על היער" 
לסיור  אתכם  מזמינה  לישראל  קימת  קרן 
חדיד  בתל  ילדים  עם  למשפחות  עששיות 
בהכרות  הסיור  את  נתחיל  שמן.  בן  שביער 
נצא  ביד  עששיות  עם  צמחים.  תה  ושתית 
שאינן  מיוחדות  מזוויות  היער  את  ונכיר 
צלילי  את  נחווה  היום,  בשעות  אפשריות 
יער  עצי  על  אגדות  נשמע  הלילה.  וריחות 
במרחבי  וחושך  אור  של  מפעילות  ונהנה 
היער. בסיום המסלול נקנח בפונדו שוקולד. 
נגיש  ולא   5 גיל  הסיור מתאים לילדים מעל 
במכנסיים  להצטייד  חובה  ילדים.  לעגלות 
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ארוכים, נעלים סגורות ופנס.


מתי: יום שלישי, כ"ג באב, 15 באוגוסט בשעה 19:30

כמה: בהרשמה ובתשלום סמלי 10 ₪ למשתתף

'מעלית הזמן בירושלים'
למשכנה  עברה  המשפחה  לכל  המשודרגת  האטרקציה 
החדש, שד' ממילא ומציעה מסע רב חושי בזמן אל ההיסטוריה 
של ירושלים בעיצוב חדשני עם במות זזות, אפקטים מרהיבים 

ומסכים היקפיים בטכנולוגיה גבוהה.
ומגזר,  גיל  מכל  ויחידים  קבוצות  משפחות,  הרחב,  הקהל 
חושי  ורב  מדהים  ממסע  וליהנות  באטרקציה  לבקר  מוזמן 
הכולל 4 מיצגים חדשניים המשלבים אפקטים ייחודיים: מסע 
במעלית הזמן אל סודות ירושלים, מסע מרתק אל החלל, מסע 
בקפסולה זעירה אל תוך גוף האדם ומסע מרגש אל נפלאות 
העבר, ההווה והעתיד של בירת ישראל. המיצגים החדשניים 
מושבים  עם  יחד  נשימה,  עוצרת  חוויה  לצופה  מעניקים 
חדישים ונעימים ומסכי ענק העוטפים את המבקר מכל עבר, 
כדי  עד  חושית,  ורב  מרתקת  תחושה  הצופה  אצל  יוצרים 

תחושה שהוא נמצא בתוך המיצג.


היכן: מעלית הזמן בירושלים   יצחק קריב 6 שד' ממילא 

ירושלים
מתי: שעות פתיחה במהלך חודש יולי: ימים א-ה -10:00
19:20. שישי   10:00-14:00 שעות פתיחה במהלך חודש 
אוגוסט -  א'-ה' 10:00-22:00 מיצג אחרון ב-21:20 בימי 

שישי מ-10:00-14:00
כמה: 54 ₪ ברכישת כרטיס בקופת האתר. 46 ₪  לרוכשים 
 // ירושלמי/חיילים/סטודנטים  לתושב  הנחות  האתר.  דרך 

כניסה מגיל 5 ומעלה בלבד ובתיאום מראש בלבד


www.time- באתר  או   02-6248381 נוספים:  לפרטים 

elevator.co.il

החום של אוגוסט כבד? הלחות 
מעיקה?

מועצה אזורית יואב ומועצה אזורית לכיש שבשפלת יהודה 
בין התאריכים  15 את פסטיבל התנ"ך,  ה –  זו השנה  יקיימו 
קבלו  כבד?  אוגוסט  של  החום   .19.8.2017  –  3.8.2017
המשפחה  לכל  המתאימים  ולילה  ערב  לטיולי  אופציות   4

ושיתקיימו במסגרת הפסטיבל:

1. משחק ניווט בתחנת הכח דליה בשעה 16:30
במסגרת פעילויות פסטיבל התנ"ך  ה - 15, יתקיים משחק 
ניווט עממי לכל המשפחה בסביבתה הטבעית של תחנת הכוח 
'דליה' )יער חרובית(, תחנת הכוח הפרטית הגדולה בישראל 
הסבר  כוללת  הפעילות  טבעי.  גז  באמצעות  המייצרת חשמל 
ניווט בטבע  מכן  ולאחר  והשימוש במפה  הניווט  יסודות  על 

באזור יער חרובית. 

מתי: 14.8.2017 בשעה 16:30

איפה: נפגשים בחנייה של מרכז המבקרים 'דליה אנרגיות'. 
לרשום בוויז: תחנת הכח דליה

בהרשמה  צורך  יש  תשלום,  ללא  היא  הפעילות  כמה: 
מראש: 08-6834106

2. בציר עצמי וסיורים בכרם לכיש
בלכיש  פתוחים  ובתים   15 ה-  התנ"ך  פסטיבל  במסגרת 
לכיש,  כרם  ערוצי  בין  ערב  סיורי  יתקיימו  יהודה,  שבשפלת 
שישלבו בציר ענבים עצמי והכנת יין שניתן יהיה ללגום ממנו 
ברכבים  מתבצע  הסיור  לכיש.  לתל  וסיור  הפעילות  בסוף 

הפרטיים.
מתי: להלן כל המועדים בהם יתקיימו סיורי ערב בכרמים 
 10.8 יום חמישי   / 3.8 בשעה 17:00  יום חמישי  של לכיש: 
רביעי  יום   /  17:00 15.8 בשעה  יום שלישי   /  17:00 בשעה 

16.8 בשעה 17:00 / יום חמישי 17.8 בשעה 17:00

פארק  אקשן  של  בחניון   17:00 בשעה  נפגשים  איפה: 
לצורך תשלום, קבלת סלסילות ונקודת שירותים )אין שירותים 
לרשום  כשעתיים(  הפעילות  )משך  המסלול.  במהלך  נוספים 

בוויז: אקשן פארק לכיש )כביש 3415(


כמה עולה: 40 שקלים לאדם )מגיל שנתיים(

לפרטים נוספים: ניצן 050-7972222, אמיר 050-5694674 
ובאתר הכרם בלכיש

3. עם כוכבים -  רכיבת לילה בקיבוץ רבדים 
הערב  משעות  החל  ירח  ואור  פנסים  עם  חווייתית  רכיבה 
הרוכבים  ייהנו  זו  במסגרת  רבדים.  בקיבוץ  אופן  עידן  אצל 
שבין  אסטרונומיה,  מדריך  עם  יחד  מודרך  אופניים  מטיול 
הסיפורים על האזור ולבין לגימת תה צמחים, יעשיר את הידע 
, במהלך הרכיבה נקשיב  בהסבר מרתק על הכוכבים. בנוסף 

לרחשי הלילה  ונשמע הסברים וסיפורים מרתקים על האזור.


אורך הרכיבה: כ- 3 שעות החל מהשעה 19:30 אל תוך 

הלילה
מתי: יום שני 7.8.2017 , יום רביעי 9.8.2017, יום שני 

14.8.2017, יום רביעי 16.8.2017
קיבוץ   , אופן  עידן  אצל   19:00 בשעה  נפגשים  איפה: 

רבדים. לרשום בוויז: עידן אופן )רבדים(
על  הדרכה  אופניים,  השכרת  כולל  לילה  רכיבת  מחיר: 

האזור ותה בשטח- 70 שקלים לאדם.
תוספת הדרכה על אסטרונומיה- 50 ש"ח לאדם.

לפרטים ורישום:  נייד - 050-7481238  

4. מדרשת הדרום בישוב נטע תקיים 2 סיורי ערב 
בשעה 17:00 )15.8 + 16.8(

במסגרת פסטיבל התנ"ך 15 ובתים פתוחים בלכיש תקיים 
לכל  המתאימים  סיורים   2 נטע  ביישוב  הדרום  מדרשת 

המשפחה ובדרגת קושי קל.


כמה: הסיורים ללא תשלום ואין צורך ברישום מראש   רק 

להגיע.
מתי: יום שלישי 15/8 בשעה  17:00: סיור מרתק בעקבות 

הפלוגה הדתית
היכן: לרשום בוויז - רחבת בית העלמין של קרית גת

משך הסיור: כשעה וחצי, מעגלי.  דרגת קושי: קל
 89 של  המסתורי  הסיפור  בעקבות  ייחודי  סיור  פירוט: 
לוחמי הפלוגה הדתית שנפלו בקרב כל כיס פלוג'ה. ההליכה 
לא קשה והסיור מתאים לאוהבי ההיסטוריה וסיפורי מורשת 

קרב.
יום רביעי 16/8 בשעה  17:00: סיור משפחתי בתל לכיש. 
לרשום בוויז  - חניון תל לכיש )בכניסה למושב לכיש( משך 
הסיור: כשעה וחצי,  מעגלי, דרגת קושי: קל-בינוני. פירוט: 
סיור בתל לכיש המקראי בעקבות ההתיישבות באזור ובסימן 

ערך הגבורה.
נצעד בעקבות סיפורי קרבות סנחריב, נעמוד על חשיבות 
בתצפית  ונסיים  עתיקה  ראשית  דרך  על  היושב  המקום 

מרהיבה על חבל לכיש המתחדש.
במקום שולחנות פיקניק.

או    054-6671549  |   077-8321002 נוספים:  לפרטים 
באתר מדרשת הדרום 

***

'מסע אל בטן האדמה' 
הסיור  'מסע אל בטן האדמה' הוא אתר רשמי של עמותת 
לציבור  תשלום  ללא  פתוח  והוא  יהודה"  "שפלת  התיירות 
נסייר  הרחב.  במהלך המסע עם הגיאולוג "דר אריה איתמר 
ב -  7 תחנות המציגות את מבנה כדור הארץ ואת התהליכים 
ידע  צורך בשום  אין  עתידו.   ומה  בו  העיקריים המתחוללים 

קודם כדי ליהנות בסיור.


במסגרת פסטיבל בית גוברין יתקיימו סיורים מודרכים ביום 

ג', 8.8.2017  וביום ד' 10.8.2017 החל מהשעה 17:00. )כל 
שעה עגולה יוצא סיור(

הסיור ללא תשלום, אך יש להירשם מראש אצל ד"ר אריה 
איתמר:  arye141@bezeqint.net  או: 052 6321318-                  

                                                 ***

משחק ניווט עממי לכל המשפחה 
לכל  עממי  ניווט  משחק  יתקיים  התנ"ך  פסטיבל  במסגרת 
'דליה', תחנת  הכוח  המשפחה בסביבתה הטבעית של תחנת 
הכוח הפרטית הגדולה בישראל המייצרת חשמל באמצעות גז 
והשימוש  הניווט  יסודות  על  הסבר  כוללת  הפעילות  טבעי.  

במפה ולאחר מכן ניווט בטבע באזור יער חרובית.  
המבקרים  במרכז  המשתתפים  יבקרו  הפעילות  במהלך 
את  ומזמין  'דליה',  הכוח  בתחנת  לאחרונה  שנחנך  החדש 
המבקרים בו לצאת למסע מבטן הים, שם מופק הגז הטבעי, 
של  ההולכה  למערכת  המחובר  שלהם  הביתי  למקרר  ועד 

חברת החשמל.
הפעילות היא ללא תשלום, במימון מלא של חברת 'דליה' 
, כחלק מתפיסת עולם ניהולית של החברה השמה לה למטרה 

לפעול למען הקהילה והסביבה.


 מתי: הפעילות תתקיים ביום שני 14.8.2017 בשעה 16:30

המסלולים  וחצי.  שעתיים  כשעתיים    הפעילות  משך 
מתאימים לכל גיל. אורך המסלול 1.5-2 ק"מ.

'דליה  נקודת מפגש: בחנייה של מרכז המבקרים  איפה: 
אנרגיות'

יש להירשם מראש: 08-6834106

סיור במרכז מבקרים ע.ל.ה שרותי 
אקולוגיה 

"שירותי אקולוגיה" הוא מפעל ייחודי וחלוץ בארץ בטיפול 
בפסולת תעשייתית באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ובאופן 
המתחשב בסביבה .המרכז יחשוף אתכם המבקרים,  לשיטת 
מיחזור   ,Reuse- חוזר  -Reduce,שימוש  )הפחתה   R4 ה- 
עובד,  המפעל  פיה  על   )Recover- והתמרה   Recycle  –
ערכית  לחוויה  אתכם  מזמין  המבקרים  מרכז  למעשה.  הלכה 
בתחום  חזון  הגשמת  של  –סיפור  וישירה  אישית  אותנטית 

איכות הסביבה, סיפור יצירתי מלא בקסם  והומור.


הסיור מתאים לבני 9 ומעלה )עד 30 איש בסיור(

מחיר למשתתף 20 שקלים  )ברישום מראש(
תאריכים :

כשעה  סיור  )כל   16:00  ,10:00 סיורים:   2  :15/8/17
וחצי(

כשעה  סיור  )כל   16:00  ,10:00 סיורים:   2  :  16/8/17
וחצי(

18/8/17 יום שישי סיור 1 בשעה 10:00 )כשעה וחצי(
054- מבקרים  מרכז  מנהלת  נוספים-  ופרטים  לרישום 

4313344
א.ת. חדש קרית גת

הכליזמרים חוזרים לצפת וחוגגים 
30 שנה

בפסטיבל הכליזמרים הבינלאומי והגדול בעולם למוסיקת 
 )22-24.8( כליזמרים  שנות   30 השנה  המציין  יהודית  נשמה 
מיטב  של  בהשתתפותם  מוסיקה  מופעי  כ-70  מתקיימים 
מישראל  היהודית  הנשמה  מוסיקת  וגדולי  הכליזמרים  אמני 
המופיעים בבמות הפזורות בין הסמטאות העתיקות באווירה 
לקהל  חופשית  בכניסה  המופעים  כל  צפת,  של  הייחודית 
מיוחדים  אירועים  מתקיימים  הפסטיבל  בימי  בנוסף  הרחב. 
במתחמים ברחבי העיר ביניהם הרצאות, אירועי ילדים בבימת 

ילדים, סיורים ועוד. 
/http://klezmerim.info - למידע נוסף

סיורי עששיות בראש הנקרה 
לסיורים  שעריו  את  פותח  הנקרה  ראש  התיירות  אתר 
שני  בלילות  המשפחה,  לכל  נשכחת  בלתי  לחוויה  ליליים, 



אל תתעלמו 
מהכאב

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

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

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי  וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922668

סדרת Soluroids – מכילה רכיבים טבעיים 
לטיפול מקיף ומיידי בבעיית הטחורים



י"ב באב תשע"ז 4/8/17 30

וחמישי בחודש אוגוסט. סיור העששיות כולל: נסיעה לילית 
ברכבל המואר אל הנקרות הימיות וסיור מודרך בתוך הנקרות 
ולמה  הנקרות  נוצרו  כיצד  נלמד  עששיות.  לאור  החשוכות 
עברה הרכבת  על הגשר המפורסם שעליו  נעלה  כאן,  דווקא 
המנדטורית שאף הובילה לארץ מעפילים, נשמע את הסיפור 
הרכבת  גשר  את  פוצצו  המחתרות  שבו  הלילה  על  המרתק 

ונצפה במיצג האור קולי. 


מתי: האתר פתוח בכל יום מהשעה 9:00 ועד 18:00 ]ו' 

 .]16:00  
סיורי העששיות הליליים הינם בהרשמה מראש בטלפון: 
073-2710100 החל מהשעה 20:30 ובכל חצי שעה )מלבד 

ה-10.8(. משך הפעילות: שעה וחצי. 
כמה: עלות למבוגר 50 ₪, עלות לילד )3-18(  40 ₪. 

הסיור מותנה בהרשמה של 40 משתתפים לפחות. 
/http://www.rosh-hanikra.com - למידע נוסף

נהיגה עצמית ברכבי Rzr בעמק 
חרוד מלא מעיינות 

הקיץ  הגיע  מאתגר,  חורף  עברו  הגלבוע  שיערות  לאחר 
המרעננת  האטרקציה  את  לחפש  והמקום  הזמן  גם  ואיתו 
חוויה  והאקסטרים הגדול בצפון,  הבאה. פארק האטרקציות 
לקיץ.  ורשמי  מרענן  מעיינות  מסלול  לכם  תיכנן  בגלבוע, 
מדריך  בליווי  חדישים   Rzr ברכבי שטח  תנהגו  זה  במסלול 
נהיגה מוסמך כשבמהלך המסלול תעברו מעברי מים עמוקים 
הגלבוע  יערות  בלב  ותנהגו   4 על   4 כוח  מעברי   , ורדודים 
קר  מאבטיח  תיהנו  בו  נסתר  למעיין  שתגיעו  עד  המוצלים 

ומתוק בזמן שאתם משכשכים רגליים במים צלולים וקרים.
המסלול מתאים למשפחות, זוגות וקבוצות כאשר הנהיגה 
ברכבים מגיל 20 והצגת רישיון נהיגה. ישיבה בהם מגיל 3 עם 

כיסא בטיחות .
בודדים  חוות  בלב  הוא מתחם אטרקציות  בגלבוע  חוויה   
ליהנות  תוכלו  במתחם  לנורית.  סמוך  בגלבוע,  כפרית 
מתחם  כמו:  וכיף  אדרנלין  ומלאות  איכותיות  מפעילויות 
ציוד  ואורבני,  מיוער  מגרשים  שני  עם  גדול  פיינטבול 
כמו  בשטח  אקסטרים  פעילויות  ומתקדם,  חדיש  פיינטבול 
ומהנות שישאירו  נוספות  ופעילויות  סנפלינג  רייזרים,  טיולי 

לכם טעם של עוד.


במקום תוכלו לבחור את המסלול המתאים לכם ביותר, בין 
אם מסלול של שעה ורבע בעלות של 500 שקלים או מסלול 

של שעתיים בעלות של 700 שקלים. )כל RZR 4 מושבים( 
לפרטים נוספים: 052-3035389 

חדרי בריחה באילת
רשת מלונות רימונים הינה רשת בתי המלון הראשונה בארץ 
פעיל.  חוויתי  -משחק  בריחה  חדרי  לאורחיה  מציעה  אשר 
רימונים  במלון  בריחה  חדרי  של  בנייתם  על  שוקדים  בנוסף 

המעיין נצרת. חדרים אלו יהיו מוכנים ויחנכו בחורף 2017. 
וליווי מלא  עובדי הרשת קבלו הכשרה בהפעלת החדרים 
חדרי  את  ובונים  מתכננים  אשר   Escapeit מומחי  מצד 
בחדר,  ננעלים  אנשים  בו  משחק  הוא  בריחה  חדר  הבריחה. 
מחשבה  המצריכות  חידות  ובו  מסוים,  סיפור  סביב  שבנוי 
"מחוץ לקופסא" ועבודת צוות. לשחקנים יש 60 דקות לאסוף 

רמזים, לפתור את כל החידות ו"לברוח" מהחדר. 


איפה: חדרי הבריחה במלון רימונים אילת 

מתי: בין השעות 10:00   22:00 באמצע השבוע או לפי 
דרישה מיוחדת. 

כמה: מבוגר   100 ₪. ילד עד גיל 12   80 ₪. 
מחיר לאורחי מלון רימונים אילת: מבוגר   20% הנחה,  
סה"כ 80 ₪ לאחר הנחה. ילד   20% הנחה, סה"כ 64 ₪ 

לילד עד גיל 12 לאחר הנחה. 
מחיר לתושבי אילת:  מבוגר   15% הנחה, סה"כ 85 ₪ 
לאדם לאחר הנחה. ילד   15% הנחה, סה"כ 68 ₪ לאחר 

הנחה.

רשת "פאזלנד" מכריזה על אליפות 
הפאזלים הישראלית 2017

חשיבה,  ומשחקי  בפאזלים  המתמחה  "פאזלנד",  רשת 
מכריזה על אירוע ראשון מסוגו- אליפות הפאזלים הישראלית 

לשנת 2017!!!
איך זה עובד?

בפאזלים  שאלופים  משתתפים(   4 )עד  לקבוצה  נרשמים 
כמוכם.

ביום הראשון של האליפות יום שני ה- 14/8/17 יתקיימו 
בזמן המהיר  200 חלקים  כמה סבבים של הרכבת פאזל של 
ביותר. שתי הקבוצות שינצחו בכל סבב יעלו לגמר שיתקיים 
פאזל  להרכיב  תצטרך  קבוצה  כשכל  למחרת  שלישי  ביום 
של 1000 חלקים בזמן המהיר ביותר. בו יוצג הפאזל הגדול 
בעולם, תהיה בריכת פאזלים של עשרות אלפי חלקים, עמדות 
ביותר  המהיר  בזמן  הפאזל  את  שירכיב  הצוות  ועוד.  צילום 

ינצח ויזכה בכרטיסי טיסה לחו"ל.


מתי: 14.8.17 בין 10:00-17:00  

ליד  הראשונה  בקומה  חיפה  קניון  בגרנד  נפגשים  היכן: 
מתחם המודיעין.

במסגרת התחרות יתקיים סבב כל שעה עגולה.
נציג הקבוצה כדי לקבוע את  ניצור קשר מראש עם  אנו 
מומלץ  מוכנים.  שתבואו  כדי  לכם  שנקבעה  הסבב  שעת 
להגיע חצי שעה מוקדם יותר מהשעה שנקבעה. 15.8.17 בין 
באליפות  הזוכים  יוכרזו  הגמר  בתום  הגמר   10:00-14:00-

הפאזלים ויחולקו הפרסים.
ההשתתפות הינה בהרשמה מראש ואינה כרוכה בתשלום.

קיץ  מחוץ לקופסא
הקיץ חדרי הבריחה זוכים לעדכון גרסה ולשדרוג משמעותי 
גם  יוכלו  לראשונה  וחינמיים.  משפחתיים  בריחה  חדרי  עם 
ילדי הצפון ליהנות ממתחם פליימוביל שלם. בין הפעילויות: 
עולם על גלגלים, עולם הדמיון ועוד. סדרת "אקולוגיה בגובה 
את  ילמדו  אשר  ייחודיות  ויצירה  העשרה  סדנאות  העיניים" 
הילדים את כל מה שהם צריכים לדעת על הסביבה. כמו כן, 
תותית,  ומופעים,  הצגות  היום ממגוון  הילדים במהלך  ייהנו 

סמי הכבאי, ללי בעננים ועוד. 


 איפה: רח' דרך חיפה 30 קריית אתא. שער הצפון, מתחם 

איקאה
כמה: כניסה חופשית 

מתי: ימים א-ה שעות :16:00-19:00 החל  מה- 23 ליולי 

פעמיים ביום  - 11:00-13:00 ו 16:00-19:00.

לאוהבי טיולים וחופש
שפע האטרקציות והמסלולים בצפון הארץ מושכים אליהם 
נהנים  בחורף  השנה.  כל  במהלך  לטיולים  משפחות  המוני 
מסיירים  באביב  בנחלים,  האדירות  מהזרימות  הטיילנים 
בעקבות הפריחות המדהימות ובקיץ טובלים במסלולי המים 
חן  בנקודות  הפרוסה  מטיילים"  "מלונות  רשת  הקרירים. 
אסטרטגיות בצפון הירוק, מעניקה מענה אירוח נינוח ונעים, 
היא  מטיילים"  "מלונות  כיס.   לכל  ושווה  משתלם  במחיר 
כפרי  אירוח  אתרי  מפעילה  אשר  בצמיחה  משפחתית  חברה 
בצפון ומלונות לאוהבי טיולים וחופש. הרשת מספקת חווית 
אירוח מושלמת ומונה עד כה חמישה בתי מלון: מלון מטיילים 
סמוך  מים לשמיים  בין  יווני  כפר  בסגנון  הזיו-  גשר  מלכיה, 
לחוף אכזיב, מטולה שזכה לאחרונה בפעם שלישית בחמישה 
ידי  יופי-ההערכה הגבוהה ביותר למלונות שניתנת על  פרחי 
הירדן  על  מטיילים  מלון  הויליג-'  יפה,  לישראל  המועצה 
להיפתח  צפוי  ב-2018   ואילון.  לרשת,  לאחרונה  שהצטרף 
בשדה בוקר המלון ה"דרומי" הראשון של הרשת- "קדמא"- 
בסגנון חאן נבטי מדברי. "מלונות מטיילים" ממוקמים בסמוך 
לאתרי טיול ונופי ארץ ישראל הקסומים. חווית השהות כוללת 
אירוח אישי, בייתי ומוקפד בחדרים נוחים, משופצים ונעימים 
זוגות,  מארחים  החדרים  עשירה.  ישראלית  בוקר  וארוחת 
משפחות וקבוצות בחדרי אירוח מגוונים ומותאמים לתמהיל 
המבקרים. מנכ"לית הרשת, בת-חן ישועה, נוהגת להדגיש כי 
הם  שבאירוח  והשמחה  האהבה  מטיילים"  "מלונות  "עבור 
ערך מרכזי בניהול המלונות". עוד מציעה הרשת לאורחיה את 
מיזם "קפה מטיילים"-  מפגש חוויתי ואישי עם צוות המלון, 
קפה  פינג'אן  סביב  נינוחה  בשיחה  לאורחים,  ממליץ  אשר 
ותה צמחים, על מגוון רחב של מסעדות, אטרקציות לילדים, 
לפי  "לתפור"  ומסייע  אתגרי,   ספורט  ולחובבי  למשפחות 

מידה מסלולי טיול ייחודיים בסביבת המלון.

LEGO PARK  מגיע לעיר 
הילדים- חולון

גדול  והפעם  חוזר   LEGO PARK אירוע  הקרוב  בקיץ 
לכל  אמיתית  הרפתקה  מאפשר  יותר.  הרבה  וחוויתי  יותר 
שלא  ייחודיים  ומתקנים  אטרקציות  מיטב  עם  המשפחה 
קרוסלת  סוסים,  קרוסלת  לונה פארק:  נראו בישראל: מתקני 
 PlayStation מטוסים, ג'ימבורי לפעוטות וקטנטנים, מתחם
 LEGO משחקי  שדרת  נינג'גו,  של  ביער  לייזר  מבוך   ,4
הקרנה   ,LEGO בובות  יצירה,  פינות  אינטראקטיביים, 
משחקיות  פארק  לקטנטנים,  חשמלית  רכבת  מימדים,   7 ב- 

.LEGO


מתי: 27 ביולי עד ה- 31 לאוגוסט 2017

פרס-  ,פארק  פארק  לה  מתחם  חולון,  טוטו  היכל  איפה: 
חניה חינם 

המתחם ממוזג ומקורה עם למעלה מ-3 מיליון קוביות לגו 
להרכבה.

במתחם  וקפיטריות  ישיבה  מפינות  ליהנות  יוכלו  ההורים 
מקורה, ממוזג וסגור.

eventim טלפון לרכישת כרטיסים 9066* או באתר
שעות פתיחה: א-ה: 09:00-20:00

כיום  עסק  בית  כל  כמעט   – והנחות  הטבות   .  1
ארגונים  עם  או  אינטרנט  אתרי  קופונים,  עם  עובד 
כגון חבר, מועדון שלך, בהצדעה הסתדרות המורים 
יוצאים  שאתם  לפני  לכן   . ועוד  אשראי  כרטיסי 

תבררו אם יש הנחה למקום בו אתם מעוניינים. 
הרבה  מראש-  והזמינו  כקבוצה  תתארגנו   .2
מהאתרים ייתנו לכם הנחת כמות או הנחת משפחה.  
קשר  צרו  משפחות,  כמה  תתארגנו  קבוצה  להנחת 
המינימום  מה  ותבררו  המדובר  האתר  עם  מראש 

לקבוצה וההנחה הניתנת .. 
למלא  כדי  אטרקציה-  עם  חינם  טיול  שלבו   .3
לאטרקציה.  מאטרקציה  לקפוץ  צריך  לא  שלם  יום 
יער קרוב ותארגנו פיקניק בטבע.  חפשו מסלול או 
כך תוכלו למלא יום שלם וגם ליהנות מכמה שעות 

איכות וללא רעשים עם הילדים. 
המזון  מחירי   – בבית  מראש  אוכל  הכינו   .4
באטרקציות השונות אינם זולים. תביאו את האוכל 
ארטיק  לילדים  תפרגנו  שתחסכו  ובכסף  מהבית 

קרח או ברד באטרקציה . יכול להגיע לחיסכון של 
עשרות שקלים!

5. שעות סגירה- אם אתם הורים שעובדים ההצעה 
הנחות  יתנו  מהאתרים  חלק  בשבילכם-  טובה  הכי 
לקראת  הנחה,  מ30%  יותר  לפעמים  משמעותיות, 
וחשוב  מראש  לברר  להתקשר  כדאי  היום.  סיום 
להבין שייתכן שלא תספיקו את כל מה שיש למקום 

להציע.. אבל לפחות תישארו עם טעם של עוד

5 טיפים נוספים לחיסכון
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הזוועותילדי 
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עולמם של ילדי מלחמת הדת: הכירו את הנכס היקר אותו 

האחרונות  בשנים  ביותר  הגדולים  המרצחים  מחזיקים 

רכים  חטופים  ילדים  לעבור  נאלצים  אימונים  איזה 

בשנים, מי נמצא שם בעבור חסרי היכולות ומה מטרת 

 ראיון עם  הטרוריסטים להשקיע משאבים שכאלו? 

כתב השטח ממוסול של היום שאחרי 

 אוריאל צייטלין וישראל בר

 צילום: דויסיטו כהן

הזוועות
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זהו. העיר מוסול נכבשה בחזרה בידי צבא עירק, ומה 
שנשאר כעת הוא 'היום שאחרי'. התקופה הזו תימשך עוד 
זמן רב, מבנים שהיו ואינם, חפצים שנבזזו בידי לוחמי 
יקיריהן,  מרצח  רצוצות  משפחות  האסלאמית,  המדינה 
חבלניות  ועקבות  לחלוטין,  לקרוס  שעשויה  כלכלה 
מוקשים  כגון  אחריהם,  השאירו  האכזריים  שהלוחמים 
שפיזרו בבתי אזרחים בהם שהו בתקופת הלחימה, וכמו 
גם מנהרות בהן העיר מלאה ומהן עלולים לצאת אותם 
המרצחים בכל רגע ממש וללא התרעה, תשתיות טכניות 
ובעיקר  שנים של השקעה  עוד  יימשך  ושיקומן  שקרסו 
בפרט  במוסול  הקשים  בימים  מצוי  שאינו  דבר   – כסף 

ובשאר אזורי המלחמה בכלל. 
מבית  נפשם  על  שנמלטו  אנשים  לדמיין:  לרגע  נסו 
בלתי  להריסות  לחזור  נאלצים  והם  טוב,  בכל  המלא 
ניתנות לתיאור, וזאת לצד החשש הביטחוני הלא-פשוט 
שעדיין מהווה גורם משפיע באזור. אך כל זה הוא חלק 
בעלי  ישנם  הזה.  לשגרה  החזרה  בתהליך  ומזערי  קטן 
שלמות  משפחות  דאע"ש,  בידי  שנחטפו  משפחות 
פיזית  לחזות  שנאלצו  ומשפחות  בשבי  עדיין  שנתונות 

ברצח יקיריהם - וגם ילדים. 
כן, מדובר בילדים שעוד לא מלאו להם עשרה אביבים, 
גם הם מעורבים במלחמה האיומה הזאת ונוטלים חלק 
לא פחות מורכב, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. 
לעבדים,  הופכים  וילדים אחרים  להורג,  ילדים מוצאים 
דאע"ש   - והתמים  הצעיר  גילם  שעקב  ילדים  ובעיקר, 
מנצל אותם על מנת לשטוף את מוחם בחומרים קיצוניים. 
גוסס  כמעט  ארגון   – דאע"ש  מבחינת  להבין,  חשוב 
נטולי  הבא',  'הדור  הם  הללו  הילדים  התיכון,  במזרח 
רקע סטנדרטי ונורמטיבי מתאפשר לארגון לעבוד איתם 
על  ביותר  המינימאלי  אפילו  ידע  בלי  חלקה,  בצורה 
האמצעים  כל   – אחרות  במילים  ומוסרי.  אנושי  עולם 
הלוגיסטיים של הארגון לא משתווים לחיילים מוסתים 
ארגון  עבור  ביותר  היקר  הנכס   – רגילה  בלתי  ברמה 

הטרור. 
וכמה זמן לוקח להעביר שטיפת מוח שכזו לילדים? 
לשטוף  ניתן  בהם  ספורים,  בחודשים  שמדובר  מסתבר 
מוח צעיר, כך שיהיה כשיר לשמש ככוח לחימה עתידי 
נחטפו  עתה  זה  רכים,  כך  הכל  הילדים  דאע"ש.  עבור 
כלפי  שהופנו  קשים  במראות  לצפות  נאלצו  באכזריות, 
הם  חודשים  כמה  ותוך  ביותר,  הקרובים  משפחתם  בני 
ידי  על  שייחטף  הבא  הילד  של  האויב  להיות  הופכים 
הארגון, וזה האחרון אויב של הבא אחריו וחוזר חלילה 
שרוצחים  אנשים  של  רצחניים  דורות  מקימים  כך   –

אנשים מבלי למצמץ. 
הגדול  לעולם  להראות  הספיק  כבר  המתועב  הארגון 
כמה עד כמה ילדים שותפים בלחימה. אימונים לקראת 
לצד  הילדים,  אותם  של  המתיש  יומם  סדר  זה  קרבות, 
מטיפים שכל תפקידם הוא להחדיר בילדים שרצח הוא 
דבר חיוני במלחמה בכופרים ולמען אללה, כשהמטרה 
חוקי  את  ולהנחיל  הכופר  העולם  את  להשמיד  היא 

השריעה )הלכות האסלאם שמי שכופר בהן דינו מוות(.

אגב, לפני כשנתיים דווח כי נערה יהודייה הצטרפה אל 
שורות הארגון. שמה שרה והיא בת 18, נערה ממשפחה 
יהודית בעלת אזרחות צרפתית שעשתה את דרכה ב-11 
הנראה  ככל  ומשם  לאיסטנבול,  מצרפת  בטיסה  במרס 
הביון  סוכנות  הדיווח של  פי  על  סוריה.  לתוך  הוברחה 
הצרפתית, היא היהודייה הראשונה שהצטרפה לשורות 

הארגון הטרור האכזרי. 
מאביה  ביקשה  היא  מדינתה,  את  שעזבה  לפני  רגע 
שיסיע אותה אל תחנת הרכבת כשהיא מצוידת ברעלה. 
לחברותיה  להסביר  רוצה  שהיא  בכך  זאת  נימקה  היא 
לספסל הלימודים כיצד לובשים רעלה. במידה ויהיו לה 
ילדים, אלה יהיו ילדים יהודים על פי ההלכה היהודית, 
שככל הנראה יגוייסו אף הם למכונת הרצח של דאע"ש. 

המאבק הנגדימצמרר. 
האם היה אפשרות בעבר להביס את הארגון הרצחני 
  - העולמית  לתודעה  פרצה  עולמו  שהשקפת  לפני  עוד 
מה שגרם לנזק בלתי הפיך, בעקבות חיילים מכל רחבי 
למדינות  לשוב  עלולים  ועוד  אליו  שהצטרפו  העולם 
המוצא ולבצע פיגועים, כפי שכבר קרה? האם היה צריך 
למנוע כניסת פליטים למערב ויחד איתם לוחמי הארגון? 
האם העולם היה צריך להיאבק בארגון מוקדם יותר? כל 
אלה הן שאלות שהמערב ייאלץ להתמודד אתן בעתיד, 
מתמקדים  בדאע"ש  הלוחמים  הארגונים  כרגע  אך 

בחילוץ הנכס האסטרטגי, אותם ילדים אומללים.
אותם  ילדים,  ב-600  מחזיק  הארגון  ההערכות,  לפי 
להיאחז  שיספיקו  לפני  מטלפיו,  בהקדם  להוציא  צריך 
בדאע"ש,  הלוחמים  הארגונים  המתועבת.  באמונה 
משקיעים משאבים בלתי רגילים בחילוץ ילדים במטרה 
הילדים  שם  מוגנים,  פליטים  למחנות  אותם  להעביר 
באזורים  ויגורו  דל,  באוכל  יסתפקו  משפחותיהם  ובני 
אותם  משחקים  מעט  עם  בלילות,  לחלוטין  חשוכים 
ועדיין,  החיצוני.  מהעולם  לגייס  הארגונים  מצליחים 
ארגון  במסגרת  אימונים  או  שבי  היא  כשהאלטרנטיבה 
שהתעלל בקרובי משפחה או במחולצים עצמם, הבחירה 
היא ברורה – תנאים לא תנאים, אבל לכל הפחות חירות 

מאימת חיות האדם עדיפה תמיד. 
ובעיקר  בחילוץ משפחות  פיזית  מתערב  אינו  העולם 
ילדים, ומי שעושה זאת, הם ארגונים החיים את השטח 
כורדית.  קבוצה  יותר  המוכר  ובשמם  היזידים,  כגון 
היא  ונחטפים,  נטבחים  מהכורדים  שרבים  העובדה 
המניע המרכזי של אותם ארגונים לחלץ את חטופים, גם 

כאשר מדובר לאו דווקא בילדים כורדים. 
שיטת החילוץ מורכבת במיוחד, זאת לאור המציאות 
קשה בה מתמודדים הכורדים עם דאע"ש. החילוץ נעשה 
ידי קניה עסקית כביכול  על ידי מבריחים פיזית, או על 
מורכבת  הראשונה  השיטה  חטופים.  ילדים  אותם  של 
יותר, בשל כך שהטרוריסטים שומרים על הילדים ממש 
כמו על שדות נפט, מאחר והם כאמור, הנכס המרכזי של 

הארגון. 
ונשים  ילדים  לקנות  יותר,  פשוטה  השנייה  השיטה 

קשה:  בעיה  יש  כאן  גם  אך  לכסף,  שזקוק  מהארגון 
עתק,  סכומי  אישה  או  ילד  כל  עבור  דורש  דאע"ש 
וכסף חסר בזמן מלחמה באזורי מלחמה. בעיה נוספת: 
אותם המחולצים מידי הארגון על ידי קניה, הם כביכול 
לעצמו  משאיר  אינו  הארגון  אותה  הפשוטה,  הסחורה 
עבור שטיפת מוחות, כי אם היה עושה כן, הוא לא היה 
חשוב  תשלום.  תמורת  פשטות  כך  בכל  עליהם  מוותר 
מביצוע  נמנע  דאע"ש  ילדים,  במכירות  שגם  לציין, 
עסקאות עם אנשים שהם לא חברי הארגון, כך שמדובר 

באתגר נוסף עבור המחלצים. 
מבטיח  אינו  הדבר  מהזוועות  ניצלה  כשמשפחה  גם 
מאומה לגבי עתידה. רבות מאותן המשפחות עדיין חיות 
- שם הגברים  נותרים בשבי  בו קרובי משפחתם  במצב 
עוברים עינויים לא קלים, הנשים נסחרות בממון, ואילו 
הילדים כאמור עוברים שטיפת מוח מעוותת, ולחילופין, 
קורה הגרוע ביותר והם נטבחים בהוצאות להורג על ידי 

אנשי הארגון האכזר.

מתאמנים על ציפורים
אנריקה צימרמן, כתב התאגיד, יצא אל מחנה פליטים 
זמן אמת, שם שמע מהילדים  בעירק במסגרת התוכנית 
ילד  הילדים.  עברו  אותם  הזוועות  על  וממטפליהם 
ממש רך בשנים מתחיל לבכות אל מול המצלמה כאשר 
מזכירים לו את דאע"ש שזה עתה עזב את אזור מגוריו. 
לפי מה שמצטייר, אותם הילדים - גם אלה שלא נחטפו 
– חווים ממש את המציאות האכזרית, המאיימת על כל 

תושב באזור. 
בו  הכפר  אל  חוטפים  באו  שכאשר  סיפר  אחר  ילד 
ובין  עבר,  לכל  כדורים  לירות  החלו  הם  מתגורר,  הוא 
הכדורים המשוטטים אחד פגע בבטנו ובידו. לאחר מכן 
שנפגעו  נוספים  ילדים  עם  יחד  באמבולנס  אותו  לקחו 
אל מוסול, הוא נחטף, והובל לשבי, שם איבד את הוריו 
אכזריות  תוך  כוחנית,  פרידה  שעברו  לאחר  ומשפחתו, 
אנושית בלתי נתפסת. לאחר מכן, נאלץ להתחיל במסכת 
המניין  מן  כלוחם  להכשירו  במטרה  מפרכת  אימונים 

בדאע"ש. 
כבר  חשב  כאשר  גם  המפרך,  הטלטול  במהלך 
לא-רקה  בדרך  עצמו  מצא  הוריו,  אל  אותו  שמובילים 
הוכרח  הוא  לאנריקה,  מספר  שהוא  מה  לפי  שבסוריה. 
להתפלל את חמש התפילות אותן מתפללים המוסלמים 
בכל יום ויום, ולדבריו הוא "רק עשה את עצמו מתפלל" 
מה  פי  על  אותו.  שהכריחו  כפי  התפלל  באמת  ולא 
בעירק,  פליטים  במחנה  נמצא  שכעת  הילד,  שמשתף 
זה  ולאחרי  רבים,  ילדים  עוד  התאמנו  באימונים  לצדו 
גם נלחמו פיזית. בהמשך הוא נקנה בשוק עבדים על ידי 
מחלצים מארגון כורדי, בכיסוי של לוחמי ארגון המדינה 

האסלמית שרוכשים אותו כביכול לשם מטרת עבדות. 
ואף  עצמו  בכוחות  נשק  לתפעל  יודע  הילד  אותו 
לימדו  "בתחילה  באוויר.  מטוסים  הפלת  על  התאמן 
ציפורים",  על  מכן  ולאחר  באוויר  סתם  לירות  אותנו 
ציפור  להרוג  הצליח  כי  לשתף  וממשיך  הילד  מספר 
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ולהפילה אל הקרקע. 
לפי צימרמן, על הילדים קיימת גם כעת אחרי שחולצו 
שלהם  אלימות  להתפרצויות  חשש  מפני  מיוחדת  שמירה 
ניסו  ילדים  שמספר  מסופר  לדוגמא,  שחוו.  מה  לאחר 
לשרוף את מחנה הפליטים בו הם מתגוררים. כמו כן, אותו 
הילד אמר פעם לאחת מהמטפלות בו שהוא "צריך להרוג 
אותה". אותה מטפלת אגב, היא יהודייה ישראלית שבאה 
כי  להבין  צריך  מלאה.  בהתנדבות  משפחות  לאותן  לעזור 
מחנות  באותם  אלפים  מתוך  אחד  ילד  על  סיפור  הוא  זה 

הפליטים, ולכל ילד יש שם סיפור חיים מטלטל ומפחיד. 

טראומה בעיניים
בעבר דאע"ש היה הגורם היחידי ששחרר תמונות ילדים, 
המשרת  הצעיר  החייל  על  העולם  בפני  להתגאות  במטרה 
את הארגון בהוצאות להורג וכדומה. כעת, גם ארגוני זכויות 
ותרומות  כסף  לגייס  במטרה  התמונות  את  מפיצים  אדם 
שני,  מצד  הילדים.  של  הקשה  מצבם  על  להקל  בעולם, 
העיר מוסול נחשבת כרגע למקום בטוח יחסית, זאת לאור 

העובדה שצבא עיראק כבש אותה לפני מספר שבועות.
נראית  היא  איך  מוסול,  בעיר המדממת  היית  אנריקה, 

כיום - יש בתי ספר? בתי חולים?
עכשיו  לפתוח  מתחילים  הם  פתאום,  מה  פתאום,  "מה 
בתי ספר בחלק מהאזורים אך אין להם כמעט מורים, חלקם 
נהרגו וחלקם ברחו. העיר היא ענקית, היו בה 3,000,000 
איש לפני המלחמה, התחושה כשאתה עובר ברחובות ואני 
נסעתי קילומטרים רבים בעיר – הרס מוחלט. אלפי בניינים 

שפשוט התפוררו כאילו עבר עליהם צונאמי והפיל אותם.
סולקו  משם   - המזרחית  במוסול  הייתי  שם,  "כשהייתי 
זמן קצר לפני כן לוחמי דאע"ש, הם מלכדו הכל בכל מקום, 
דורכים  ילדים,  בעיקר  פיצוצים,  ראיונות שמעתי  כדי  תוך 
גופם  חלקי  בכל  ונפצעים  מקומות  מיני  בכל  מוקשים  על 
ואף מאבדים איברים כדוגמת הרגליים. וזה בעצם מזכרת 
לא  'דאע"ש  אומרים:  ואיך  שם,  לעם  השאיר  שדאע"ש 
עזב, דאע"ש עדיין כאן'. אני עצמי כמעט פתחתי שער של 
בית וצרחו לי שלא אפתח כי הדלת מסומנת בסימן מיוחד, 

דאע"ש סימן דלתות ממולכדות".
שלהם,  הבית  את  מחדש  לבנות  מתחילים  "אנשים 
אנשים חוזרים ומנסים לחפש גם בין ההריסות וגם להתחיל 
לבנות מחדש. אבל זה ייקח הרבה מאוד זמן. רואים גם את 

הטראומה בעיניים שלהם."
שנכחת  אחרי  רק  קיבלת  אותם  בתובנות  אותנו  תשתף 

במקום?
"בזמן אחרי שהייתי שם ואחרי שעבדתי על זה, עשיתי 
הצעיר,  שהדור  רואה  אתה  זה,  על  מעט  לא  וכתבתי  סרט 
בנות צעירות, אלה בעצם הקורבן הכי  וגם  ילדים צעירים 
גדול של דאע"ש. הוא שתל אצלם את הדי אן איי שלו והוא 

עלול להתעורר בכל רגע בעתיד." 
הזוועה  לסיפורי  דומים  שם  שראית  כפי  המראות 

מהתקופה השואה?
"קנה המידה הוא בהחלט שונה כי לא מדובר במיליונים. 
אבל אמר לי אחד הגנרלים הכורדים שליווה אותי במוסול: 
'כשתהיה באולפן תסתכל על התמונות האלה של הפליטים 
בשחור לבן ואתה תראה מה תחשוב', זה נראה בדיוק כמו 

השואה.

"אחת העובדות המדהימות היא שראיתי ילדים, שמגיל 
3 נתנו להם נשק ולימדו אותם איך להשתמש בכלי הירייה. 
תופת  רכבי  ולקחת  ברכב  לנהוג  יודעים  כבר  הם   8 בגיל 
לפיגועי התאבדות. החלק הכי מזעזע: ילד בשם אכרם תיאר 
בפניי את הלימודים האכזריים אשר מתבצעים בתחילה על 
בובות, בהמשך על בעלי חיים ולאחר מכן אף על בני אדם. 
גם ילדים שחולצו מידיהם האכזריות של דאע"ש, המראות 

האלו יישארו איתם כל חייהם."
מאיפה המשאבים לתחזק מערך כזה של הברחת ילדים 

ומשפחות משבי דאע"ש?
נוספות  וממדינות  "הכל בא מתרומות, בעיקר מארה"ב 
היזידים שהם העם שנמצא  וגם  וברחבי העולם,  באירופה 
שם מתארגנים עם עצמם בכסף וככה הם פודים לפחות חלק 
בטוחות  דירות  של  התארגנות  גם  יש  השבויים.  מהילדים 
והילדות  הילדים  מוברחים  שאליהן  ועירק  סוריה  ברחבי 

ששוחררו מדעא"ש."
לילדים אלה לדעתך יש עתיד נורמטיבי? 

ובאמת  דאע"ש  של  מהשבי  שחוזרים  ילדים  "ישנם 
אחרת  או  זו  שבמידה  פסיכולוגיים  לטיפולים  מועברים 
יכולים לעזור להם להיות אנשים נורמטיביים בעתיד. אבל 
גם עם הטיפולים האלה אין לדעת מתי החינוך הפראי של 

דאע"ש יצוץ פתאום בהמשך החיים".
לעולם  הילדים  את  פיזית  להוציא  אופציה  יש  האם 

המודרני יותר, כמו אירופה למשל?
מאזור  נשים  לקחו  הגרמנים  המלחמה  בתחילת  "ממש 
אבל  שם.  נשארו  ורובן  לגרמניה,  אותן  והעבירו  הלחימה 
לוגיסטית  ראשון  דבר  כי  כך  כל  רלוונטי  לא  זה  לדעתי 
את  לשקם  שצריך  חושב  אני  שני  ודבר  מסובך,  מאוד  זה 
כל  את  להעביר  אפשרי  לא  זה  כי  שם,  שלהם  המדינות 
את  להם  לתת  וצריך  אירופה  לארצות  מסוריה  המיליונים 
הזכות לשקם את המדינה שלהם. לשאלת שר הפנים הגרמני 
האם הם עושים נכון בקליטת הפליטים, עניתי: הומניטרית 
יהגרו  כולם  אם  כי  כולם,  את  לא  אבל  טוב,  זה  נקודתית 

לאירופה לא יישארו מדינות באזור."
'הדור  הם  דאע"ש  בידי  המוחזקים  הילדים  האם 
של  נוסף  דור  לנו  מצפה  עוד  אולי  שלהם?  הבא' 

מלחמה?
"פגשתי לוחם דאע"ש שהיה בשבי הכורדי ולשאלה 
הזאת הוא ענה: 'אתם לא מבינים כלום, גם אם תכחידו 
את הארגון כארגון, אנחנו נקים אותו כגוף בכל מקום, 
דוגמת הגישה של מפגעים בודדים. דאע"ש הוא לא רק 
ארגון אלא גם רעיון – ורעיון אי אפשר לנצח', כך הוא 

טען."
לדעתך, למרות הסיכון, מדינת ישראל צריכה לקבל 

פליטים מסוריה?
"תראה, חשבתי על הנושא הזה ממש הרבה ולעומק. 
להציף  בעיה  תהיה  זו  אחד  מצד  צדדים.  שני  בזה  יש 
את המדינה באלפי פליטים, לכן אני חושב שיהיה אסור 
להביא פליטים באופן גורף. וגם מדובר בנושא מסוכן. 
מצד שני, אפשרי להביא כמות סמלית של פליטים, כמו 
נרוויח  גם  כך   . הווייטנאמיים  עם  בזמנו  בגין  שעשה 
שמדינת  לעולם  להראות  נוכל  וגם  המוסרי  הצד  את 
היהודים עסוקה בהכנסת אורחים. מי שאמורים לקבל 
את האישור להיכנס לישראל אלו ילדים, ילדות ונשים 
עליהם  שדיברנו  אלה  כמו  אמיתי,  לשיקום  הזקוקים 
וטוב  ההומניטרי  הסיוע  עם  שעשינו  כמו  בכתבה, 

שעשינו כך. 
"אני עובד עכשיו על סרט חדש ומרתק על המיעוט 
מן  יוצאת  בצורה  נפגעו  הם  התיכון.  במזרח  הנוצרי 
הכלל מהנעשה במזרח התיכון, הם לדוגמא גם ציבור 
עם  פעולה  בשיתוף  ואולי  אותו  לטפח  צריכים  שאנו 
האפיפיור, גם כי אנו כמיעוט בהיסטוריה נפגענו קשות 
במדינות שלא שלנו וטוב יהיה אם נעצור זאת, והמטרה 
החשובה יותר, הדבר יחזק את מעמדנו בעולם מבחינת 
וזה  דבר  של  בסופו  אותנו  שישרת  דבר  וזה  הנוצרים 

הדבר שאנו צריכים לשים לנגד עינינו".
לסיום, מציין אנריקה כי "אסור לשכוח שלצד אלה 
מאות  עוד  ישנם  הללו,  הארגונים  ידי  על  ששוחררו 
ילדים המוחזקים בידי ארגון המדינה האסלאמית כחלק 

מהמלחמה וחייבים לעשות משהו כדי לסייע להם".  

העולם אינו מתערב 
פיזית בחילוץ משפחות 

ובעיקר ילדים, ומי 
שעושה זאת, הם 

ארגונים החיים את 
השטח כגון היזידים, 
ובשמם המוכר יותר 

קבוצה כורדית. העובדה 
שרבים מהכורדים 

נטבחים ונחטפים, היא 
המניע המרכזי של 

אותם ארגונים לחלץ 
את חטופים, גם כאשר 

מדובר לאו דווקא 
בילדים כורדים 

"

"
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 הקהילה היהודית
פריז מחולקת ל-20 רבעים, כשברבעים 19 ו17 ישנו רוב יהודי. ועוד אלפי יהודים מפוזרים 
בשאר רבעי העיר. ההיסטוריה היהודית של צרפת מפוארת מאד. בעבר פיארו אותה רבנים ומורי 

הלכה חשובים, רש"י ומרבית מבעלי התוספות ועוד גדולים ורבים. 
הגטו היהודי )רובע 4( - בגטו מתקיימים חיי קהילה יהודיים תוססים, ישיבות, תלמודי תורה, 
בתי ספר וגני ילדים, ובית כנסת הגדול והעתיק של הקהילה במרכזו. השטיבלאך מלאים במניינים 

סביב השעון עם התקבצות של בני הקהילה. 
חנויות  לגטו,  כשנכנסתי  השושנים.  רחוב   - רוזי  דה  רו  הוא  היהודי  בגטו  המרכזי  הרחוב 
חנות הפלאפל המפורסמת  לראות את  היה  פניי. מעניין  קיבלו את  ומסעדות בשילוט בעברית 
לאס דו פלאפל, עם תור ארוך שמשתרך מחוץ לחנות, בו יהודים וצרפתים מקומיים מחכים בתור 
עם מוסלמים. שמו של הפלאפל המפורסם והכשר מהרובע היהודי הולך לפניו ברחבי העיר, כדי 

לשבת בשולחן המתנתי כרבע שעה. אגב, בפריז מפוזרות עוד כ300 מסעדות כשרות.
L'as de falafele  - בתור ישראלית היה לי קצת מוזר לקבל את מנת הפלאפל כשמעליה 

נעוץ מזלג. הנימוסים האירופאיים מורגשים כאן היטב והפלאפל אכן שווה זמן המתנה..... 
Tib's  - עוד מסעדה חלבית מומלצת ביותר. מנות ממיטב המעדנים של המטבח הצרפתי. 
הזמנתי פטרוצ'יני - קרפ מוקרם ברוטב בשמל ופטריות. קלאסיקה צרפתית מקומית, אל תחמיצו.

 אתרים מרכזיים
שדרת השאנז אליזה - שדרת המעצבים המפורסמת ביותר בעולם. בקצה השדרה, בכיכר שארל 
דה גול, ממוקם שער הניצחון הידוע של פריז, השער נבנה בפקודתו של נפוליאון לזכר החיילים 
שנפלו במלחמות הרבות בהיסטוריה של צרפת. בקצה השני של השדרה, בכיכר קונקורד, נמצא 
ארמון המוקף בגני טווילרי המטופחים, נחמד לשבת בכיסאות הפזורים במרכז הגן סביב האגם. 

ליד הארמון  נמצא מוזיאון הלובר הידוע.
הלובר הוא המוזיאון המפורסם ביותר בעולם. לחובבי אומנות זהו גן עדן של ממש. מוצגים 
שהסיור  בחשבון  קחו  בחפצים,  עמוסים  ומסדרונות  חדרים  מבואות,  ויוון.  ממצרים  עתיקים 
במוזיאון יכול להתפרס על פני יום שלם. ישנו גם מסלול מקוצר אם אתם מתעניינים בקטגוריה 

מסוימת. 
מלבד היותו של המוזיאון אתר חובה בפריז, יש לו גם נגיעה קרובה ליהדות. בתוך המוזיאון 
גם  זיקה לדת היהודית. לצד כל התערוכות המרתקות תוכלו להתבונן  ישנם פריטים רבים עם 
בדלתות עתיקות ממערת המלכים בירושלים, ביצירות מתקופת הרנסאנס עם מוטיבים תנ"כיים, 

וכמו כן,  המוזיאון מכיל עבודות אמנות של יוצרים יהודיים שונים.
עוד ברחבת הכיכר - שלט המורה לציון מקום עריפת ראשה של המלכה מארי אנטואנט. מארי 
אנטואנט אשתו של המלך לואי ה-16 הייתה כידוע מלכת צרפת, מפונקת ומנותקת מהעם. היא  
בזבזה את קופת הממלכה והעם התנגד לה. ערב המהפכה הצרפתית, כשרעב היה מנת חלקם 
של תושבי צרפת, זכורה אמרתה המפורסמת: "אם אין להם לחם, שיאכלו עוגות." את המשפט 
אמרה לאנשי החצר לאחר שאלו סקרו בפניה את מצב העוני במדינה. בתום המהפכה הצרפתית 

ערפו את ראשו של המלך ולאחר מכן את ראשה של המלכה למרגלות הארמון שברחבה. 
המלך  של  הנופש  ארמון  מפריז.  נסיעה  כשעת  במרחק  וורסאי  בעיר  נמצא   - וורסאי  ארמון 
פרחים  ומזרקות,  מים  וסביבו תעלות  ביותר  וורסאי. הארמון מפואר  וגני  ארמון  היה  והמלכה 
בארמון  לסיור  והכניסה  חופשית,  היא  לגנים  הכניסה  מיוחדות.  וטיפוח  גיזום  בצורות  ועצים 
עולה 18 יורו. בארמון ניתן לסייר בין חדרי הפאר, המסדרונות והאולמות מנקרי העיניים, כמובן 

מוצגים בארמון הריהוט והכלים ששימשו את בני משפחת המלוכה. בזבוז ועושר בלתי נתפס. 
מגדל אייפל - הסמל המפורסם  המזוהה יותר מכל עם צרפת בכלל ופריז בפרט הוא מגדל 
אייפל, המגדל עשוי מתכת ומתנשא לגובה של 300 מטר. המגדל נמצא ברובע ה-7 שידוע כרובע 
אריסטוקרטי במיוחד. תחת המגדל ישנו גן גדול, חיכיתי בתור ארוך עם קבוצות תיירים והמתנו 
למעליות שיעלו אותנו לקומת התצפית. בקומה המרכזית של המגדל ישנה רחבה לסיבוב רגלי, 

הנוף כאן עוצר נשימה.
ברחבי העיר פזורות תחנות אופניים רבות להשכרה, וניתן לדווש ברחבי העיר ובגנים הנאים 

הפזורים בעיר. השכרת אופניים ליום שלם עולה כ-2 יורו.

אירופי
עם טובי שטרן

קיץ

פריז 

היה כיף. היה נוצץ. 
מרסי פריז, 

אורוואר.
tulingast@gmail.com––:לתגובות

מה לא נכתב עדיין על פריז? עיר האורות, האופנה, הבאגט והקרואסון. 
בפריז ביקרתי מספר פעמים, ואין מה לומר, אין לה מתחרות באווירה 

הנוצצת. יתכן וזה בגלל שדרות הפאר, חנויות האופנה הרבות, הבוטיקים 
של מעצבי העל, או ריח הבאגטים החמים מהבולנז'רי. בכלל, הצרפתים 

אוהבים את החיים הטובים.  
פריז מאז ומתמיד משכה תשומת לב, יש בה קסם אירופאי שמרגש 

אותך כל פעם מחדש. כשהלכתי בשדרת השאנז אליזה והצצתי לחנויות 
היוקרתיות, התפלאתי לראות אותן עמוסות בקונים, כששאלתי קונה 
מקומית האם מחלקים בחנות תיקי מעצבים בחינם... היא ענתה לי 

באדישות שבפריז התושבים מעדיפים לקנות פחות ריהוט לבית ובמקום 
זה הם יחפצו בתיק יקר של מעצב מפורסם.

נו נו, חשבתי. עניין של סדרי עדיפויות.....
בצרפת כידוע גם תחום הקולינריה מקבל הרבה כבוד, בניגוד לישראל 
בה תקנו לחמניות, עוגות וקינוחים במאפייה אחת, בפריז העסק קצת 

יותר מסובך. לפעמים זה נראה כי כמעט לכל קטגוריה בתחום הם הקימו 
חנות, בכל רחוב בפריז תמצאו חנות אחת לפחות של בולנז'רי - מאפיית 

באגטים. פטיסרי - חנות עוגות. שוקולטרי - לקינוחי שוקולד. ופרומז'רי – 
חנות לממכר גבינות .

בשנים האחרונות פריז כבר לא יכולה להסתיר את כמות המהגרים 
שהגיעו אליה, ושכונות שלמות הפכו לשכונות עוני ופשע. בכל פינה ניתן 
לראות מסגדים ובתי עסק עם אותיות בשפה הערבית. בכלל ברחבי העיר 

נשים עטורות חיג'אב ובורקה הן דבר מצוי ושגרתי.
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איך זה לחיות כיהודי בצרפת? 
"יש לנו את הקהילה של הרב כץ ואת הקהילה של הרב רוטנברג והקהילות הן מאד מגובשות. לקהילה של הרב כץ יש גם בית 

ספר גדול. בכלל הקהילה החרדית בפריז מאוחדת מאד".
האם אתם חשים באנטישמיות? 

"הפרברים בצפון פריז מלאים במהגרים ושכבות חלשות. יש שם אנטישמיות ויהודים לא הולכים לשם, אין מה לראות או לעשות 
אי  קצת  יש  אבל  אנטישמיות,  אין  התיירותיים  באזורים  או בשטחים.  ירושלים  במזרח  כמו  היא  אלו  באזורים  והתחושה  שם, 
נעימות ללכת עם כיפה אז אנו חובשים קסקט, הסיבה היא שאם תצטרך עזרה יהיו כאלו שאולי לא ירצו לעזור. זה לא בגלל שנאה 

אלא בגלל שפריז היא עיר ליברלית שרוב התושבים בה נוטים לשמאל, והם לא אוהבים סממנים חיצוניים דתיים של כל דת". 
במה בני הקהילה עוסקים? 

"אני עובד בהיי טק וחברים שלי עוסקים גם כן במקצועות חופשיים ובעלי עסקים".
יש לכם עירוב בעיר? 

"אי אפשר לעשות עירוב בגלל ההפרדה של הדת מהמדינה. ולכן גם אין אפשרות לבקש מהמדינה משהו דתי. אני עשיתי לעצמי 
בבניין שלי כדי שאוכל ללכת בשבת לשכן היהודי. בגטו היהודי עשו עירוב סביב כמה בניינים".

מה חושבים על הישראלים בפריז?  
"בצרפת נהוג להגיד בונז'ור )שלום( כשנכנסים לחנויות או כשנכנסים למעלית גם אם לא מכירים את האנשים. כשהישראלים 

נכנסים לחנויות כאן הם לא ממש מברכים את המוכר בשלום, וכך אנחנו ישר מזהים אותם".
כמה מוסדות לימוד יש לכם בפריז? 

"יש 120 בתי כנסת ובערך 300 מסעדות כשרות. 70 בתי ספר, כאשר בית הספר הגדול ביותר הוא של חב"ד ברובע ה19 ולומדים 
בו כ700 תלמידים".  

מה תמליץ לתייר החרדי המגיע לעיר? 
"לתיירים שומרי תורה ומצוות מומלץ להתאכסן ברובע ה19 כי שם רוב החנויות הכשרות ובתי כנסת רבים". 

אתה חושב על עלייה לארץ? 
"כרגע לא, אשתי מאד מחוברת למשפחה שלה ובארץ יהיה לה קשה בלעדיהם. כשהילדים יגדלו בעז"ה נשקול זאת בשביל 

החינוך".

כאמור בפריז ישנן מאות מסעדות כשרות, הנה כמה 

מהמפורסמות שבהן: 

L'as de falafel  -   32-34 Rue des Rosiers

. Rue Manin 161 – 19חלבית טובה ברובע ה - Tib's 

רובע המארה )Le Marais( – רובע יוקרתי, משפחות 

יהודיות אמידות במיוחד מתגוררות בו.

Rue Des Roseries – הרחוב המרכזי בגטו  היהודי

 Rue petit 49  - השטיבלאך

הרובע ה17 –  ריכוז של מסעדות יוקרתיות. 

   Rue Manin הרובע ה19 -  ריכוז גדול של מסעדות ברחוב

נקודות ציון חשובות: הרכבת התחתית:
הרכבת התחתית בפריז, הלא היא המטרו, נוחה מאד להגעה 

ממקום למקום. ריכזתי את התחנות החשובות בה:

Arc de Triomphe - שער הניצחון

  RER ברכבת - Jardins de Versailles - גני ורסאי

.C קו

  Bir Hakeim - מגדל אייפל

  Musee  Du  - כיכר קונקורד, מוזיאון הלובר, גני טווילרי

Louvre

 Charles De Gaulle - שאנז אליזה ושער הניצחון

Etoile

  Saint Paul – הגטו היהודי

ארמון וגני וורסאי רחבת הכניסה לארמון וורסאי גני טולוורי בכיכר קונקורד

יהודי מקומירחוב אופייני בפריז
שרוליק קליין 

מתגורר ברובע ה9, מספר על חיי הקהילה היהודית בעיר  
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shninat@gmail.com :לתגובות

 מטרתו של משפט הוא למצוא את האמת ולהעניש על פי הצדק.
לפיכך אנו זקוקים למערכת הבנויה כולה להשגת מטרות אלו. 
תהליך בירור עובדות נקי מהטיות שמכוון אך ורק לביקוש האמת. 
 שופטים המוכשרים להכריע בספקות ומערכת חוקים צודקת.
 בית המשפט הישראלי כשל כישלון חרוץ בעמידה בקריטריונים אלו.

משפטו של אלאור אזריה למשל. על השופטים היה להכריע האם 
הוא חש סכנה לפני שירה במחבל. וכי זה אפשרי בכלל? איך 
 אפשר לברר מעל לכל ספק מה חשב והרגיש אדם בזמן כלשהו?
בטוח  "אני  לומר  כדי  משופט  נדרשת  יוהרה  כמה 
כשמדובר  מסוים",  ברגע  והרגיש  חשב  הוא  שכך 
פיגוע. זירת  כמו  ומטלטלת  סבוכה   בסיטואציה 
של  רגשותיו   את  לנתח  הוכשרו  השופטים  האם  ובכלל 
משפטים? או  פסיכולוגיה  שלהם,  ההתמחות  מהי   אדם? 
 על פי המשפט העברי - היא התורה שניתנה לנו בהר סיני, אין 
פוסקים על פי השערות ותחושות בטן. הדיין לא מנחש מה חשב 
הנאשם. כדי לגזור דינו של אדם צריך להיות ברור מעל לכל ספק, 
על ידי עדים והתראה ושהנאשם יאמר לאחר ההתראה "יודע אני 

ובכל זאת" שהנאשם ידע שהוא עובר על החוק.



א  ו ה י  נ ר ד ו מ ה י  ט פ ש מ ה ך  י ל ה ת ה ם  א  ה

? ת מ א ה ר  ו ר י ב ל י  ב ט י מ ה ך  י ל ה ת ה ת  מ א  ב
 מצד אחד עומד התובע שמקבל כסף בכדי להציג את העובדות 
בצורה שהנשפט יימצא אשם. מצד שני עומד הסניגור שמקבל כסף 
בכדי להציג את הנשפט בצורה בה ייצא זכאי. בהגדרה העבודה 
שלהם היא לעוות את האמת בכדי שתתאים לאג'נדה הפרטית 
 שעליה הם מקבלים כסף. וכי יש דרך גרועה יותר לבירור האמת?
 בבית הדין היהודי, כן הפרימיטיבי והמיושן לדעתם, אין לא 
עורכי דין ולא תובעים. לדיין מוצגות העובדות כמו שהן, 
 ללא עיבוד, ללא צעצועי לשון משפטיים וללא הטיה מכוונת. 

 מהי מערכת המשפט הפרימיטיבית מבין השתיים?
על פי המשפט העברי אי אפשר להרשיע אדם על פי הודאתו, 
"אין אדם משים עצמו רשע" ואילו בית המשפט בארץ מכניס 
אנשים לכלא לכל החיים על סמך הודאות שהוצאו מהם על ידי 

הפעלת לחץ פיזי ונפשי.
מה ערכה של הודאה כזו?

על פי המשפט העברי עד אשר מרוויח רווח של שווה פרוטה 
בתמורה לעדותו הוא עד פסול. ובארץ אדם חותם על הסכם "עד 
מדינה" הפוטר אותו מאחריות פלילית ובתמורה הוא יפליל אחרים.

ומה שווה עדותו של "עד מדינה"?



 הצורה בה מתנהל המשפט בבתי המשפט המודרניים ולא כל 
שכן במערכת המשפט בארץ היא הדרך הגרועה ביותר למציאת 
האמת ולקביעת דין צדק. אך בעוד שעל אומות העולם אפשר 
ללמד זכות שזאת הדרך הטובה הקיימת, מה יאמרו היהודים 
שכבר ניתנה להם מערכת חוקים אלוקית אמיתית וצודקת ובכל 
זאת הם בוחרים לחקות, חיקוי עלוב וחלש את אומות העולם.

ומה נפלאים דברי הרמב"ם בספר המצוות לאו ר"צ:
ואילו הרשתה תורה לקיים עונשים באפשר הקרוב מאד, 
אשר כמעט קרוב למחייב המציאות כדוגמת מה שהזכרנו 
יותר רחוק  - כי אז היו מקיימים את העונשים במה שהוא 
מזה ובמה שהוא עוד יותר רחוק, עד שיקיימו את העונשים 
השופט.  דמיון  לפי  קל  באומדן  בעוול  אדם  בני   וימיתו 
"לפיכך סתם יתעלה את הפתח הזה וציווה שלא יקיים שום עונש 
אלא עד שיהיו שם עדים המעידים שברור להם אותו המעשה, 
 ברור שאין בו שום ספק. ואי אפשר להסבירו אחרת בשום אופן. 
ואם לא נקיים את העונשים באומד החזק מאד - הרי לא יוכל 
לקרות יותר משנפטר את החוטא; אבל אם נקיים את העונשים 
באומד ובדימוי אפשר שביום מן הימים נהרוג נקי - ויותר טוב 
ויותר רצוי לפטור אלף חוטאים, מלהרוג נקי אחד ביום מן הימים."

 נותר רק לקוות שמערכת המשפט הישראלית תתקדם ותאמץ 
את המשפט העברי, משפט האמת והצדק.

משל ושנינה // אריה גרין

המשפט
בניגוד למשפט הישראלי רווי הפגמים והמתיימר לנחש מחשבות, 

כמו במקרה אזריה – המשפט העברי נקי מרבב ומדויק

צילום: יששכר דמגי



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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חאלקה לנכד האדמו"ר מפשעווארסק

חלוקת תעודות בישיבת חב"ד אנטוורפן

40 סיומי מסכת 'שבועות' בישיבת מאירת שמועה

תלמידי 'זיו התורה' סיימו מסכת קדשים בכותל המערבי
צילום: יהושע פרוכטר
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הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מנחת אירועים, מרצה ושדרנית רדיו 

אחת  בחורה  על  מספרים 

שלה.  לשידוך  שחיכתה  מבוגרת 

בחלוקת  מליובאוויטש  הרבי  אצל  עברה  היא 

ממש".  "קרוב  שזה  לה  אמר  והרבי  דולרים 

עברו שנים והיא עדיין לא מצאה את שלה. רק 

זיווגה  את  רבות מצאה  תפילות  אחרי תקופת 

ההגון. 

השאלה המתבקשת היא כיצד ייתכן שהרבי 

נמשך  בפועל  אך  "קרוב ממש",  הבטיח שזה 

הזו  לשאלה  התשובה  כל-כך.  רב  זמן  הדבר 

צפו  הווארט  לאחר  מידה.  קנה  בכל  מדהימה 

השניים - הכלה והחתן - בווידיאו שתיעד את 

הרגע בו עברה ליד הרבי וקיבלה את הברכה. 

השניים שפשפו עיניים כלא מאמינים. בפריים 

נצפתה גם דמותו של החתן...

אכן, הרבי דייק. הזיווג שלה לא היה סתם 

קרוב אלא קרוב ממש.



רבנו  משה  בתחנוני  נפתחת  ואתחנן  פרשת 

להיכנס לארץ הקודש. אולם, לכאורה, ה' לא 

התורה  טורחת  מדוע  כך,  אם  לתפילתו,  נענה 

לנו ללמוד ממאורע של  יש  זאת? מה  לכתוב 

התרחש?

כן  משה  שבקשת  לומר  חייבים  אלא, 

באותה  לארץ  נכנס  לא  אמנם  הוא  התקיימה. 

שעה אך ייכנס לארץ ישראל בגאולה האמיתית 

והשלמה. אלא שנכון לרגע זה, לצערנו, הדבר 

ויתקיים בפועל בגאולה השלימה בה  מתעכב 

הוא יכניס איתו את כל עם ישראל לארץ. 

בתורה  מיותר  דבר  אין  ברורה.  המשמעות 

שהרי  צדיקים.  אצל  מיותרת  תפילה  ואין 

מקיים".  והקב"ה   – גוזר  "צדיק  הכלל  ידוע 

רבנו  משה  עבורנו.  מעשי  מסר  גם  לכך  ויש 

מתפלל חמש מאות וחמש-עשרה תפילות עד 

שהקב"ה מורה לו להפסיק. 

על  ולהתפלל  להמשיך  צריכים  אנחנו 

על  ולהרעיש  לבקש  להמשיך  הגאולה, 

הגאולה. לבקש, ולחזור ולבקש, ושוב לבקש-

מתי?",  "עד  ולשאול  ה'  אל  להזכיר-להתחנן 

או  להתייאש  בלי  הזו?!  הגלות  מתי  עד 

להרפות. 


סבתא  כבר  שהיום  טובה  חברה  לי  סיפרה 

שכולו  תשרי  היה  זה  הרע:  עין  בלי  לנכדים 

לניו  הגעתי  בתחילתו  ותחנונים.  תפילות 

מפגישות  עייפתי  כבר  שידוך.  לי  והוצע  יורק 

ואחרי  מבוגרת  בחורה  הייתי  כבר  ושידוכים 

צלח,  לא  הזה  השידוך  כשגם  הזה  התשרי 

מליובאוויטש.  הרבי  אצל  ליחידות  נכנסתי 

בעוד הרבי קורא את מה שכתבתי, פרצתי בבכי 

ואמרתי: "רבי, הוא לא רוצה אותי...".

והרבי חייך אלי חיוך רחב ומיטיב ואמר לי 

לא  שהוא  לא  "זה  אבודה:  לבת  כמו  ברכות 

רוצה. הוא פשוט לא הבאשערט שלך...".

כמובן שחזרתי לארץ ועד מהרה השתדכתי 

אבל  וסיפרה:  החברה  הוסיפה  ונישאתי, 

המשפט הזה לא עזב ולא עוזב אותי עד היום. 

גם בכל מה שקשור לשידוכי הילדים וגם בכל 

מה שקשור לכל דבר שלא מסתדר בדיוק לפי 

הרצון המדויק שלנו. עוד קצת תחנונים, ועוד 

קצת תפילות, והעניינים מסתדרים. הבאשערט, 

היכן  נמצא  הכין עבורנו,  אותו דבר שהקב"ה 

שהוא. צריך רק להתחנן, להתפלל ולעשות את 

ההשתדלות.



עניינים  שלושה  על  בנוי  שלנו  העולם 

תפילה;   – עבודה  לימוד;   – תורה  עיקרים: 

וגמילות חסדים - מעשים של צדקה וחסד בין 

של  השלישי  שהפרק  לב  שימו  לחברו.  אדם 

פרקי אבות מתחיל במילים "הסתכל בשלושה 

דברים".

אך  התבונן.  היא  הסתכל  המילה  משמעות 

במה צריך להתבונן? באותם "שלושה דברים" 

עליהם מיוסד העולם. שלושה דברים הוא גם 

בגאולה  שייבנה  השלישי  המקדש  לבית  רמז 

האמיתית והשלמה. או אז תהיה השלמות של 

שלושת הדברים עליהם בנוי העולם.

---

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי", מרצה, 

מנחת אירועים, יועצת עסקית ושדרנית רדיו | 

Mirisch1@gmail.com :לתגובות

בקרוב ממש או 
ממש קרוב?

סיפורה של בחורה מבוגרת שנדהמה לגלות רגע 
אחרי הווארט שהשידוך שלה היה קרוב ממש בעת 
שעמדה מול הרבי מליובאוויטש בחלוקת דולרים 
"רבי,  שאמרה  אישה  של  תחנוניה  לצד  לצדקה, 
השבוע  פרשת  את  מחברים  אותי"  רוצה  לא  הוא 

עם ט"ו באב 

מירי שניאורסון

הריבוע  על  נלמד  וארטג  במבחן  הפעם 
משבצת  של  גירוי  ישנו  זה  בריבוע  הרביעי, 
הדף.  של  הימני  בחלקו  המופיעה  שחורה 
נעימה  כך  כל  לא  תחושה  נותן  זה  ריבוע 
ומסיבה זו רוב הנבחנים משאירים אותו לסוף. 
של  הזוויתיות  עם  יחד  הכבד,  השחור  הצבע 
הדף  של  בהרמוניות  פוגע  כביכול,  הריבוע 
אני  מה   - למצוקה  הנבחן  את  ומכניס  הלבן 

אמור לעשות עכשיו?
ואכן ריבוע זה לא רק בודק את היחס שלנו 
יכול  יכולת ההגבה שלנו, אלא  ואת  למצוקה 
בחיים  שעברנו  המצוקות  את  לחשוף  גם 

ובאופן לא מודע ממשיכות להפעיל אותנו.
גם  המצוקה  שריבוע  להבחין  ניתן  בציור 
סומן כמספר 8, כלומר נשאר לסוף, אבל יחד 
ניתן  פעולה.  שום  עשה  לא  הנבחן  זאת  עם 
נבדק  שבה  הראשונה  המשבצת  שגם  לראות 
גם  היחס לתחושת הדימוי העצמי של האדם 
היא לא הושלמה, ואילו לפי דבריו של הנבחן 
הנקודה היא התחלה ולאחר מכן כל משבצת 
של  הגדילה  בתהליך  נוסף  קו  איזהו  מוסיפה 

הנקודה עד לסוף שהוא המשבצת השחורה. 
את  מספר  למעשה  הוא  הנבחן  של  לתומו 

סיפורו האישי שמקבל חיזוק בכתב היד וביתר 
בילדות,  לו  שקרתה  מצוקה  בשל  הציורים. 
כך  ובשל  שלו  העצמי  הדימוי  מאד  לו  נפגע 
הוא ויתר על ייחודיותו מתוך קושי לבנות את 
עצמו על יסוד ההריסות, וכתוצאה מכך ביקש 
את  שיתאים  זה  ידי  על  חדש  מסלול  לעצמו 

עצמו ויתגמש בהתאם לסיטואציה. 
לא  מצוקה  כשתהיה  זאת  עם  יחד  אבל 
ידע איך להתמודד איתה ויעדיף להדחיק את 
רגשותיו. עכשיו בגיל 38 יש לו רצון עז לשנות 
קרירה ולהגשים את עצמו, אבל הוא מוצא את 
ההרגל  אותו,  שבולמים  חסמים  מלא  עצמו 
יוצרת  עצמו  של  הפנימית  לתנועה  להתנגד 
פתאום  לשחרר  להתחיל  מאד  גדול  קושי 

ומאיפה בכלל מתחילים?
מאד  דבר  היא  שמצוקה  להדגיש  חשוב 
הגילאים  על  שמדברים  במיוחד  סובייקטיבי, 
לעומק  בנו  שנחרטו  דברים  יש  הצעירים. 
להיות  יכול  וזה  לזקנה,  עד  אותנו  ומלווים 
בגלל אמירה שנאמרה לנו ולא בטוח עד כמה 
פעמים  בהרבה  אבל  לפגוע,  מטרה  לה  היתה 
הפרשנות שלנו יצרה את הטראומה יותר ממה 

שהיה באמת.

סודות

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

ריבוע רביעי
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שזה בריא
דודה חיה פתרה את הכאבים שלה ועכשיו כבר אין לה בעיה להתיישב ולקום. רפואת 

הצמחים המודרנית יכולה לעזור גם לכם

טבעי

מאת: שרה בן מאיר

החכמה  לדודה  יש  גדול.  חיוך  אלי  חייכה  חיה  דודה 
שלנו, הרבה סיבות לחייך. היא בורכה בתבונה עמוקה, טוב 
אוהבות  המשפחה  בנות  משפחתי,  מפגש  ובכל  ואומץ  לב  

להתקבץ סביבה ולשמוע אותה.
אבל הפעם החיוך שלה היה גדול ושמח מהרגיל. "פתרתי 
את הבעיה שלי", היא אמרה לי בשקט, "אם עד עכשיו, בשעה 
הטחורים  בגלל  מכאבים  התפוצצתי  כבר  היום,  בסוף  הזאת 
ולא הייתי מצליחה לעמוד ולא לשבת, זה עבר. עכשיו הכל 

בסדר".
האחרון  בזמן  משתפת.  שהיא  ושמחתי  אותה  חיבקתי 
בבעיות  ומשתפות  מספרות  משפחה  בנות  שיותר  נוכחתי 
מהסוג הזה וטוב שכך. כשמחליפים מידע על בעיה רפואית, 

אפשר להרוויח וללמוד מנסיונם של אחרים.
"אצלי זה כנראה קרה בגלל היחלשות שרירים עקב הגיל", 
אמרה דודה חיה, "אבל אצל האחיינית שלי יעל, ההריון גרם 
לבעיה. המשקל הגדול של הבטן הכביד וההרמונים החלישו 
את השרירים ושתינו היינו מתיישבות בקושי וקמות בקושי. 

רק לשכב הצלחנו. סבלנו מגרד, דימום וכאבים".
התפלאתי  דודה",  חודשיים  אותך  ראיתי  לא  הכל  "בסך 

"וכבר פתרת את זה כל כך מהר?"
בשמחה,  הדודה  סיפרה  מצוין",  פתרון  לנו  מצאה  "יעל 
"טבעי לגמרי. אפילו לא היינו צריכות לצאת מהבית. הסברנו 
בטלפון מה מציק לנו ומה כואב, כל אחת דיברה עם יועצת, 
טיפול  מאיתנו  אחת  לכל  והתאימה  שלה  הרקע  על  שביררה 

אישי".

זה טיפול דרך קופת החולים?
יחס  ומקבלים  פרטית  במסגרת  משלימה  רפואה  זו  "לא 
המוצרים  את  בנתה  נטורופתית  איכותי.  מאד  וטיפול  אישי 
ששלחו לנו מצמחי מרפא משובחים ולקחנו טיפות פעמיים 

ביום. קיבלנו קרם וכדורים צמחיים".
על מה מדובר?

מרפא  צמחי  העולם  מכל  שמלקטת  ישראלית  "חברה 
מעולים ומכינה פורמולות לבעיות בריאות. הם מלווים אותך 
בטלפון וזמינים לכל שאלה. הם שלחו לנו גם המלצות - מה 
מאד  היו  הם  המצב.  את  לשפר  כדי  לאכול  לא  ומה  לאכול 

רציניים ומקצועיים".
אבל דודה חיה, אלה צמחים. לא תרופות אמיתיות. ממתי 

את מאמינה בדברים האלה?
והרגישה  לפניי  ניסתה  שיעל  בגלל  אבל  האמנתי.  "לא 
טוב, רציתי לנסות גם. ועכשיו אני שמחה לספר לך שצמחים 
יכולים להשפיע על פינוי פסולת מהגוף בדרך טבעית ועדינה. 
דווקא הצמחים מחזקים את המערכת החיסונית. מה שכדורים 

רגילים לא עושים. ניסיתי והרווחתי".
הכל באישור משרד הבריאות וכשר?

"בוודאי. את יודעת שיעל בודקת הכל. הצמחים הם באישור 
משרד הבריאות והייצור בכשרות מהודרת". 

הבעיה והסימנים
התרחבות  מתיחה,  הוא  עליו  דיברה  חיה  שדודה  המטרד 
זה קרה לכם?  וצניחה של כלי הדם ברקטום. איך תדעו אם 
ורידים  יכול להצביע על  לפעמים רק דימום קל ללא כאבים 

עם  בגרד  מדובר  לפעמים  הגוף.  של  התחתון  בחלק  נפוחים 
כאב. סימן נוסף שיכול להעיד כי אתם סובלים מהבעיה היא 
או  בכאבים  שכרוכים  הטבעת  פי  סביב  בליטה  או  נפיחות 

חלילה בדליפה של צואה.
עקב  אצלם  תופיע  שהבעיה  כאלה  יש  קורה?  זה  למה 
ישיבה ממושכת, או עם העלייה בגיל. שילשולים או עצירויות 
יחמירו את הבעיה. המצב אופייני גם לאנשים עם עודף משקל 

ולנשים בתקופת ההריון. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשריות  סיבות 
גפנית  פעילות  הכבד:  אל  מהקל  הן  הטבעת  פי  באיזור 
או  רבים  שיעולים  למשל  בטני,  תוך  לחץ  מתח,  מאומצת, 

הקאות וגם אי-ספיקת לב.
כדאי  לא  הטבעת,  פי  באיזור  כאבים  חשים  ואתם  במידה 
להתעלם. כאב חזק יכול להעיד על התפתחות קריש דם בתוך 

הטחור. מצב שידרוש התערבות ניתוחית מיידית.

תנו לעזור לטבע לעזור
ובדרך  מסתבך  שהוא  לפני  במצב  לטפל  שאפשר  אלא 
טבעית. החברה שדודה חיה סיפרה עליה היא TTM – חברה 
ישראלית העוסקת במחקר ופיתוח של צמחי מרפא. החברה 
משתמשת בצמחים שנבדקו במחקרים רפואיים ומזקקת מהם 

תמציות מרוכזות במיוחד של החומר הפעיל בכל צמח.
מי שרוצה להימנע מתופעות לוואי שיש לתרופות הכימיות 
יכול  מהטבע,  שמגיע  והטהור  הצמחי  במקור  ומעוניין 
הכוונה לפתרון הטבעי  ולקבל  חינם  ייעוץ  להתקשר לשיחת 
שמתאים לו. לפרטים נוספים ניתן להתקשר 072-3922668 

ttmisrael.com או להיכנס לאתר החברה
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

אחת,  כל  בטוחה  לאמא,  השדכנית  בין  הבנות  אי  כשקורות 
שהאחרת אשמה. אם השדכנית היא שפנתה והציעה שידוך 
לבחורה, והאמא לא נענית לה מדי בשמחה או מתוך הבטחה 
ברורה לברר ולגשת, היא מרגישה שהיא מקבלת כתף קרה, 
ושזה מוריד לה את החשק לפנות אל אותה אם בשנית. לעומת 
זאת, באותה הצעה, יתכן שהאמא תרגיש שהשדכנית נלהבת 
מדי ומניעה אותה מדי בהחלטיות לפעולה כשהיא עדין לא 
הספיקה לעבד בראש את ההצעה ולשוחח עם בעלה והילדה.
בין  תמידית  לאינטראקציה  מוביל  לשידוך,  הדרך  מבנה 
השדכנית והמערכות המשפחתיות, ומה לעשות עבודה מול 

בני אדם היא אף פעם לא קלה.
שני  )או  האם  אלא  פנתה  השדכנית  שלא  מקרים  יש  אך 
עזרה.  ומחפשת  הבת  בשידוכי  מהעיכוב  מודאגת  ההורים( 
בלבד  אחד  הוא  השדכנית  שתפקיד  להבין  צריך  וכאן 
,או שוטרת  "לשדך". אין לה תפקיד אחר. היא איננה מורה 
או יועצת, רק שדכנית. ומסיבה זו צריך להיות ישרים והוגנים 
איתה. לשוחח איתה בידידות, לקבל ממנה הצעות, לא ייעוץ 

ולא מוסר. 
אמא אחת ביקשה מהשדכנית שתחפש לבתה שידוך מתאים. 
היא נתנה פרטים רבים וטובים על בתה, אך דבר אחד היא לא 
אמרה, שבתה לא כל כך מעוניינת להיכנס לשידוך כרגע. האם 
הבת מרגישה עדיין לא בשלה? האם יש לה חרדה? אולי היא 
עסוקה בדברים אחרים? כל זה לא נאמר, וכאמור, לא הבת 

ביקשה את עזרת השדכנית אלא אמא.
מטרת אמה בפנייתה היתה להניע את הבת דרך הצעה טובה, 
בעניין. מטרת  לא  היא  אם  גם  להסכים להשתדך עכשיו,  כן 
ולהצליח.  לשדך  היתה  טובים,  דברים  ששמעה  השדכנית 
מאחר שהבת עצמה לא ביקשה מאמה לפנות בשבילה, ולא 
אחרות,  במילים  הבנות.  אי  נוצרו  מעוניינת,  כך  כל  היתה 

הקשר נעשה בין האם והשדכנית בלבד.
בשלב ראשון כשניתנו פרטים על הבחור, האם ערכה ברורים 
מתאים,  שהבחור  נוכחה  כשהיא  אך  הבת.  את  שיתפה  ולא 
והבינה שהשלב הבא יהיה פגישה, היא יידעה את הבת שלה. 
עכשיו.  ולהיפגש  פעולה  לשתף  מעוניינת  היתה  לא  בתה 
וילדה  ממתינה  שדכנית  מצוינים,  בירורים  עם  נותרה  אמה, 

שמסרבת.
לשדכנית שהכדור  את האמת  תגיד  עכשיו?  היא תעשה  מה 
אצל הבת שלה? אי אפשר, כי הפרט הזה הושמט מהסיפור 
מלכתחילה מתוך כוונה להעלים אותו. אין לה עניין לכבס את 

הכביסה הזו לפני השדכנית.

לא לענות לטלפונים של השדכנית?
להגיד שהשידוך לא בשבילם בלי לנדב סיבה?

השדכנית שגויסה ע"י האם לא יכלה להבין מה השתבש. היא 
ולדעתה  לה,  שנאמרו  הנתונים  לפי  שידוך  להציע  נתבקשה 
השידוך מתאים, אך משהו בתסריט שקרה, לא היה מובן. הן 
כנמלטת  מתנהגת  היא  למה  אז  האמא.  אלא  פנתה,  היא  לא 
לדעתה  והשידוך  והציעה?  ומצאה  טרחה  כשהיא  ממנה, 

מתאים מאד...
ההבנות  אי  לשדכנית.  ניתן  בנתון חסר שלא  נמצאת  הבעיה 

בעקבותיה, הם מעשה שבכל יום.
האם אפשר להבין במצב כזה שהשדכנית כועסת על עבודת 
שווא, ושמגיעה לה לפחות מילה של תודה, שלא לדבר על כך 

שיש בעיה עם תשלום על מאמץ שלא לצורך? 
ומצד שני האם אפשר להבין שהאמא גם אם יתכן שהחלטתה 
שגויה, אינה מעוניינת לקלקל לילדתה ומסתירה פרט בסיסי?
המסקנה: אי הבנות בין הורה לשדכנית, עלולים לקרות על 
אם  והאם  לא.  או  הגיונית  מכוונת,  מידע  הסתרת  של  רקע 
לכף  בדבר  הנוגעים  את  לדון  אפשר  לנו,  ידוע  הזה  הנתון 
זכות בלי להרגיש תיסכול על השידוך שלא התממש? האם 
נוכל להבין את השדכניות שמרגישות מנוצלות ללא תמורה 

בעבודה שוחקת וקשה?

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

שדכנית מול 
אמא 

העונה החמה כבר בעיצומה ומה יותר טוב משייקים המבוססים על ממרחי טחינה, פירות העונה וכל טוב הארץ בכדי להתרענן?  חברת "אחוה", 
מגישה שלוש הצעות לשייקים אישיים, בשילוב ממרחי הטחינה עם שוקולד, סילאן ועוד, המעולים לשימוש לקינוחים ואפיה בריאה יותר  

מצרכים
שייק טחינה סליאן ומיקס שקדים ואגוזים
3 כפות גדושות ממרח טחינה עם סילאן 

2 תמרים מגולענים
1 בננה רכה פרוסה

1/2 כוס מיקס שקדים: שקדים קלופים לא קלויים, אגוזי מלך, אגוזי 
מלוז, פקאנים מסוכרים וכד’ 

1 כוס חלב שקדים 
שייק חלוה ופירות אדומים

3 כפות גדושות ממרח חלוה עם שוקולד 
1 כף חמוציות

1/2 כוס פירות אדומים קפואים: פטל, חמוציות, דובדבנים
1 כף זרעי צ’יה

1 כוס חלב קוקוס
שייק שוקולדי “מוגזם” 

3 כפות גדושות ממרח טחינה עם שוקולד ללא סוכר “אחוה” )400 גר’ 

במיכל( 2-3 עוגיות שוקולד צ’יפס גדולות
1 כפית אבקת קקאו

1 כוס חלב 
להגשה )אופציונלי(: 

מיכל קצפת “ספריי”, עוגיות שוקולד צ’יפס, שברי מקופלת, סוכריות 
צבעוניות, שיערות חלבה, סוכריות גומי ועוד.

אופן ההכנה:
 מניחים את המרכיבים בבלנדר ו/או מעבד מזון ייעודי להכנת 

שייקים, טוחנים בפולסים ארוכים עד לקבלת מרקם חלק לחלוטין.  
אם השייק סמיך מדי ניתן להוסיף עוד  1/2 כוס חלב ו/או מים בהתאם 

לטעם.
 מוזגים לכוס גבוהה ומקשטים. 

 את שייק השוקולד מומלץ להגיש עם תלולית קצפת חלבית, 

סוכריות עוגיות וקשית.

טריפל שייקים קיציים

רשימת המצרכים )4 מנות(:
פסטה

1  חבילת פסטה ספגטי פלוס תזונתי של אסם
2  זוקיני פרוסים לעיגולים

 2 כוסות ברוקולי
 2 כוסות כרובית

 2 כוסות שעועית ירוקה חתוכה
1  כוס אפונה קפואה

1  כף שמן זית
 2 שיני שום פרוסות

פסטו
2  כוסות עלי בזיליקום

 1 כוס גבעולי פטרוזיליה
3  שיני שום

 1 כוס צנוברים
 1 כוס שמן זית

ציוד נדרש: מעבד מזון
אופן ההכנה )35 דקות(: 

  מבשלים את הספגטי עד לדרגת אל דנטה, לפי הוראות הבישול שעל 

גבי השקית. מסננים ושומרים בצד עם מעט ממי הבישול.
  להכנת הפסטו - מכניסים את הבזיליקום, הפטרוזיליה, השום, 

הצנוברים וכוס שמן זית למעבד מזון או לבלנדר, ומרסקים למחית 
אחידה.

  מרתיחים מים בסיר גדול, מכניסים את כל הירקות, מביאים לרתיחה 

ומבשלים כ - 2 דקות ולאחר מכן מסננים.
  מחממים כף שמן זית במחבת גדולה ומטגנים את השום כדקה. 

מוסיפים את הירקות ומקפיצים יחד 2 דקות.
  מוסיפים את הפסטו ומערבבים היטב.

  מוסיפים את הפסטה ואם יש צורך גם מעט ממי הבישול ומקפיצים 2 

דקות, עד שהספגטי חם ומכוסה כולו בפסטו.
באדיבות: החטיבה הקולינרית של אסם

טעים במטבח

פסטה בפסטו עם ירקות



45 י"ב באב תשע"ז 4/8/17

שרה פכטר     אמא מחליפה 

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

עשר המכות של החופשה הגדולה 

טריפל שייקים קיציים

מצרכים:
מלון קטן 

2 כפות דבש
גרנולה פקאן

*ניתן להוסיף עלי נענע טריים/ יוגורט
אופן הכנה:

  מקלפים את המלון וחותכים לקוביות

  מכניסים לבלנדר, אפשר גם בלנדר מוט, את קוביות 

המלון והדבש )ואת עלי הנענע או היוגורט, במידה 
ובחרתם להוסיף(

  מערבבים עד לקבלת מחית.

  שמים כף גרנולה-פקאן בתחתית כלי לארטיקים 

)או אפילו בכוס חד פעמית(
  שופכים על הגרנולה את תערובת המלון והדבש

  שמים במרכז התערובת מקל חד פעמי או כפית

  מכניסים למקפיא, ממתינים כמה שעות להקפאה 

מלאה, מוציאים מהכלי – ובתאבון

ארטיק מלון ודבש

החופש הגדול בעיצומו ואיתו מגיע גם החום הכבד 
שגורם לכולנו רק לרצות להצטנן ולהתרענן  “חוות 
דרך התבלינים” בבית לחם הגלילית, מציעה מתכון 

קייצי ומרענן שגם הילדים יאהבו - ארטיק מלון ודבש 
 פשוט להכנה, טעים ובריא

קלוריות למנה: כ- 35 קלוריות לקרקר
מצרכים:

1/2 כוס קמח מלא
1/2 כוס שיבולת שועל

3 כפות שומשום
1/3 כוס גרעיני דלעת בלי קליפה ולא קלויים

3 כפות שמן זית
כפית מלח

אפשר להוסיף מעט פלפל שחור אם אוהבים
אופן הכנה:

  מחממים תנור ל-180 מעלות

  מערבבים את כל החומרים לתערובת בקערה, 

קודם את המוצרים היבשים ואח”כ מוסיפים את שמן 
הזית ומערבבים.

  על תבנית מניחים נייר אפייה ומשטחים את 

התערובת על גבי התבנית לשכבה דקה ואחידה.
  מכניסים לתנור את התבנית ואופים כ-10 דקות עד 

להתייצבות, כשעדיין התערובת רכה.
  מוציאים מהתנור וחותכים לריבועים קטנים או 

גדולים )איך שאוהבים(.
  מכניסים שוב לתנור ואופים לעוד כ-20 דקות או עד 

להזהבה.
  מוצאים מהתנור לצינון ומפרידים את הקרקרים 

זה מזה.
באדיבות: ליטל פיינגרץ, דיאטנית קלינית בסטודיו סי

קרקר מקמח מלא עם גרעינים 

עריכה: הילה פאלח טעים במטבח
בתקופה  משתדלים  לעבודה  שלי  הקולגות 
המיותר.  הגפרור  את  להצית  לא  זו  חמה 
מפה לאוזן עברה השמועה, שוב היא חלתה 
בפוביית החופשה. אני נמצאת עכשיו במקום 

מועד לסערה: "החופשה הגדולה".
לרבים  שגורם  הגדולה  בחופשה  יש  מה  אז 
מצב  על  מדברת  לא  ואני  להזיע?  מאתנו 
מעלות השמש, שגם כאן אין ספק שיש מקום 

דםלהזיע.
דם  כן, החופשה לצערנו מספק עבודה רבה 

למתנדבי הצלה, לטרם ולמד"א.
"אין ספק", מסכים אתי יוסי, מתנדב בהצלה. 
גדול מאוד.  "בתקופת הקיץ מספר הקריאות 
בתקופת  עבודה  עמוסות  לצערי,  ידיי, 

החופשה הגדולה.
נופלים,  ילדים  האסונות.  אבי  הוא  השעמום 
ישנם הורים שבלית  חתכים, שברים. לצערי, 
נשארים  וילדים  לעבודה,  הולכים  ברירה 
מתכון  בלבד,  עשר  בת  אחות  של  בהשגחה 

 צפרדע  לאסון".
עומדים  מכם  כמה  לי?"  מרשה  את  "אימא, 
בתוך  צפרדע  שמחזיק  שלכם  הילד  מול 

קופסת קרטון.
כן  אנחנו  אבל  תדאגי".  אל  בו,  אטפל  "אני 

דואגות.
אנחנו  מהבית",  הקרטון  את  "תוציאו 

האימהות זועקות באימה.
קופץ  והוא  חמוד,  איזה  תראי  אימא,  "אבל 
במים. נבנה לו בריכה במרפסת ונהיה עסוקים 
לוחצים  הם  לרגע  אימא?"  טוב,  היום.  כל 

בכפתור הנכון של "נהיה עסוקים כל היום".
הירוקה  הקטנה  בחיה  אחד  מבט  אך 

והקופצנית מחזיר אותנו לשפיות.

התשובה היא: לא! באל"ף רבתי.
 כינים 

לא צריך לפרט. בחופשה הגדולה הם מתרבים 
החום  המומחים.  טוענים  כך  החום,  בגלל 

בחופשה הוא מכה בלתי אפשרית.
חם. חם נורא. נורא חם. אם אתם גרים באזור 
משנה  לא  שבכלל  יודעים  כבר  אתם  המרכז, 
כמה חם אלא כמה לח. בכלל, בני ברק היא 
פחות  לעתים  נצפות  שבה  היחידה  העיר 
כי  משנה,  לא  זה  אבל  מעלות,  משלושים 
נושמים מרק. אם אתם תמימים  אין אוויר – 
להתאדות  נניח,  לגינה,  ללכת  כדי  מספיק 
בצוותא עם הורים אחרים אתם תחזרו הביתה 

מצופים בחול שיגרום לסתימה באמבטיה.
מהיכן,  משנה  לא  הביתה  חוזרים  כשאתם 
מהגינה, מהבריכה או מהים, מחכה לכם עדת 

ילדים מגרדים.
אתם  לא,  היום?  את  שסיימתם  חשבתם 

צריכים להילחם במכה השלישית.
 ערוב 

חיות, כן, גן חיות. שכנעו אותנו לקנות כרטיס 
משפחתי, רק לא סיפרו לנו, כי כל עם ישראל 
בהמוניו  נוהר  והוא  משפחתי,  כרטיס  קנה 

לשם.
גם אנחנו כמו רבים וטובים התפתינו לרעיון, 
רואים  לא  אנשים  מרוב  כי  לגלות,  כדי  רק 

חיות.
למודעות  להתפתות  ממשיכים  אנחנו  משם 
שם  חסידה,  של  במשק  לבקר  בואו  בנוסח: 
תזכו להאכיל חסידות, או למשק של משפחת 
על  לרכב  כיצד  תלמדו  הגפן  תחת  שם  גפן, 

גמלים וליפול מהם.
הזבובים  מיליוני  למשק,  כשתגיעו 
כיצד  אתכם  ילמדו  אכן  שם  שמסתובבים 

לפלס דרך ולשרוד.
 דבר 

חשבנו שהדברנו את החופשה הגדולה, לכל 
אחד  מצד  אמתי.  בפרדוקס  מדובר  הדעות 
ומתי  מתחילה  החופשה  מתי  יודעים  כולנו 

היא נגמרת.
חודשים  להתכונן,  זמן  לנו  היה  בעיקרון, 
לחסוך לעת צרה )מה לחסוך?(. אז איך אתם 
שתופסת  הגמורה  הפאניקה  את  מסבירים 

אותנו?
מסרבת  ההכרה  התאריך,  מה  משנה  לא 
התחילה?  החופשה  מה,  בעובדה.  להכיר 
את  לשלם  סיימנו  עכשיו  רק  לימודים?  אין 
זה  איך  לגננות,  פסח  של  המתנות  תשלומי 

קרה?
אז אולי התשובה פשוטה בהרבה ממה שאתם 
קשים,  זמנים  של  תקופה  בכל  כמו  חושבים, 
לא  קולטים,  לא  אנחנו  כמו טראומה למשל, 
זוכרים, המוח מסרב לשמור את המידע. לכן 

כשזה נוחת עלינו אנחנו מופתעים לגמרי.
טוב שיש קייטנות, הנחיתה רכה יותר.

שחין 
החלטתם לחסוך בכסף שאין, החלטתם לצאת 
חוויה  בקיץ,  בשנה  פעם  יש?  מה  נו,  לטבע. 

משפחתית בחיק הטבע.
דרכים,  מפת  קניתם  ליומיים,  רכב  השכרתם 
ונוח  קל  מסלול  ושרבטתם  שעות  ישבתם 
המתקדם.  לגילכם  שמתאים  להליכה, 
את  לשרוד  אנושיים  על  בכוחות  הצלחתם 

הנסיעה.
למה אתם רבים? עוד מעט מגיעים. ריבונו של 
רוצים  בשבילכם?  או  בשבילנו  יצאנו  עולם, 
הכביש  מסוכן,  זה  לריב,  תפסיקו  ארטיק? 

עמוס במכוניות, אבא צריך להתרכז בנהיגה.
יופי, הגעתם, רק כדי לגלות כי המסלול הקל 
שבחרתם הוא קל מדי עבור הילדים הבוגרים 

שלכם,
וקשה מדי עבור הקטנים.

אגלי  את  לנגב  ניסיון  תוך  בכוח,  התלהבתם 
הזיעה.

עוד מעט נגיע לחנייה מוסדרת, שם נבנה אוהל 
גדול, אתם מנסים להתלהב בכוח. מנגל בטבע 
מתערבב בקולות הבכי של הקטנים שרוצים 

הביתה, הגדולים נהנים מעצם הרעיון.
"וואו, חכו שאספר לחברים שלי שעשינו את 
שהוא  )אמרתם  הזה"........  הקשה  המסלול 

קל מדי, לא?(
בבוקר תגלו להפתעתכם, כי כל הגוף שלכם 
ושל הילדים מלא עקיצות ושאר מרעין בישין.
תחשבו על השחין הקיצי לפני שאתם יוצאים 

לטבע.
 ברד 

ברד, ברד, כוסות הברד נשפכות בכל עבר.
"אימא, רק עוד שקל לברד".

"אימא, אפשר ברד גדול? זה רק שני שקל".
"חם לנו, אפשר ללכת לקנות ברד?"

בתקופה  הפוגה  ללא  עובדות  הברד  מכונות 
לוהטת זו. כוסות הברד נשפכים לכל עבר. הם 

רוצים ברד.
ברד עולה כסף.

זו לקטן שבבעיות  הכסף היה הופך בתקופה 
שלנו, רק שאנחנו צריכים להעביר איתם את 
פיצות  בעיר,  קניות  ים,  בריכה,  היום. למשל 

מוכנות, ביקור בלונה פארק.
כניסה  כסף.  צריך  לסיפור.  הכסף  נכנס  כאן 
לבריכה עולה כסף, גלגל ים חדש עולה כסף.

הכל עולה כסף. כמה עצוב וקשה לגלות בסוף 
עוד  הגדול  ה"ברוך",  את  הגדולה  החופשה 

יותר.
הבנק  חשבונות  מפוצץ,  האשראי  כרטיס 
אם  לשאול  מתקשר  הבנק  ופקיד  התרוקנו, 
האובר  לכיסוי  בהלוואה  מעוניינים  אתם 

דראפט בבנק.
"איך בזבזת כל כך הרבה כסף?" הוא שואל.

כשהמוח נצלה ברשימת שאלות:
נו, אימא, אז מה עושים היום?

משעמם לי.
חם לי.

פשוט  את  חושבת,  לא  את  הרגע  באותו 
עולות  שכאמור  פעולות  פעולות,  מבצעת 
דראפט...  לאובר  גורם  שאינו  והכסף  כסף, 

הלו מישהו שומע אותי?
"אבל אימא, ברד עולה רק שקל........"

 ארבה 
הכסף והאוכל נאכלים על ידי ארבה הקיץ.

נתחיל באוכל.

ידי  על  ייאכל  הכל  תקנו,  כמה  משנה  לא 
הילדים. עשיתם קנייה בשמונה מאות שקלים, 

בסופו של יום תגלו ארונות מטבח ריקים.
הם מתחילים באוכל המבושל שעל הכיריים, 
משם הם מרוקנים את המדפים, כל דבר אכיל 
פעמים  עשרות  ונסגר  נפתח  המקרר  נחטף, 
כי  תגלי,  אותו  לפתוח  תבואי  וכשאת  בדקה, 

גם הוא התרוקן על ידי ארבה הקיץ.
המתכון  הוא  השעמום  משועממים,  הם 

הבטוח ביותר לרעב.
והחטיפים  העוגיות  מדפי  את  שרוקנו  לאחר 
הם לא עוצרים באדום, אלא ממשיכים הלאה 
למדף השימורים. הכל מתקבל בברכה, החל 

בשימורי זיתים וכלה בתירס ושאר חמוצים.
אי לכך ובהתאם לזאת, קחו את המלצתי, קנו 
בסכום פעוט, שהרי בלאו הכי הם יאכלו את 

הכל.
חושך 

אנחנו מייחלים לחשכה.
חזרת  מקום.  לכל  אחרינו  רודף  הקיץ  שעון 
צריך  עדיין  בחוץ,  אור  עדיין  מהברכה, 
ארוחת  אותם  להאכיל  הילדים,  את  להעסיק 
ערב שנייה, כי את הראשונה אכלו בשבע, ואז 

עדיין היה אור בחוץ.
הם לא רוצים לישון, כי "עדיין לא חושך".

אנחנו ההורים סופקים ידיים בייאוש. מחוגים, 
אנא, סעו קדימה.

ממקום  סופגים  אנחנו  האמתי  החושך  את 
העבודה שלנו.

הבוסים כועסים, הלקוחות זועמים.
פחות  פחות.  עובדים  אנחנו  לעשות,  מה  אין 
שעות במשרד, פחות איכות עבודה, יותר זמן 
לטלפונים מהבית. אנחנו מנסים באופן נואש 

ללהטט בין ילדים לעבודה.
עוד  זה  נורא,  לא  עצבניים.  אנחנו  לנו,  חם 
של  בסיומו  שנחטוף  הדיכאון  לעומת  כלום 
לא  ששוב  להפתעתנו,  נגלה  אז  החופשה, 
ריפוי  המטלות,  רשימת  )מכל  כלום  הספקנו 
קידום  לילדה,  שיניים  רופא  לילד,  בעיסוק 

מטאורי לבן השש...(.
 בכורות 

בכל שנה זה קורה לנו, הפער הגדול בין איך 
היא  איך  לבין  תהיה  שהחופשה  שחשבתי 
אני מתחילה  כי את החופשה  הייתה בפועל. 
בערכות  מצטיידת  אני  גדולה:  באופטימיות 
חינוכיים,  משחקים  קונה  אני  לרוב,  יצירה 
אנחנו מבטיחים לעצמנו לקדם את הבכורות 
דבר  בכל  או  בחשבון  באנגלית,  אם  שלנו, 
אחר. העיקר שהבכור שלנו יקטוף את התואר 

התלמיד המצטיין שלמד והתקדם בחופשה.
כל  את  ואשמע  שאשב  לעצמי  מבטיחה  אני 
שמתלונן  הבכור  הבכורים,  של  הקיטורים 
בחופשה,  בבית  לעשות  מה  לו  שאין  קבוע 
צריכה  שהיא  שמקטרת  בבנות  והבכורה 
כביסות  ועד  מניקיון  בבית,  הכל"  "לעשות 
)בפועל עבודה של עשר דקות במטבח הופכת 
התורנית(.  המתבגרת  בעיני  ענקית  למטלה 
חייהם  כיצד  להם  ואסביר  אשב  בנחת 

העתידיים יושפעו מהתנהגותם בהווה.
שנכין עוגיות, שנאפה לחמים, שנמכור אותם 

ונרוויח מיליונים.
בני  להזמין  שאצליח  משוכנעת  גם  אני 
משפחה  שנהיה  ורחוקים,  קרובים  משפחה 
הוא  הקיץ  וכי  ומאוחדת,  רגועה  שמחה 

ההזדמנות לחזק קשרים.
עד כאן הדמיונות.

בפועל?
בפועל, אני דורשת מהבכור למצוא לו מקור 
הספר,  בית  כיתות  את  תנקה  )לך  פרנסה 
שקל  עשרים  תמורת  ושולחנות  כיסאות 
לשעה(. הולכים לברכה כשיש מזומנים ביד. 
הדודים  מיותמות,  נותרות  היצירה  ערכות 

הקרובים והרחוקים לא נענים להזמנה שלנו.
מלאים  העיתונים  שדפי  לציין,  המקום  זה 
חלקן  הגדולה,  לחופשה  נפלאות  בהצעות 
נכתבו, עליי להודות, על ידי העיתונאית שרה 

פכטר, קרי אנוכי.
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להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 
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כעת נעבור 
לעלים, אל 

תסתבכו יותר 
מדי, תתחילו 

לצייר כל עלה 
בצורת חצי 

עיגול ועוד חצי 
עיגול שמתחבר 

אחד לשני

נצייר 
את 

העלים 
מסביב 

העץ 
בצורה 

מעוגלת

כעת 
נוסיף 

את 
התפוחים 

והדשא

כל מה 
שנותר זה 

להוסיף את 
הפרחים ואם 

מתחשק לכם 
לעשות רקע 
לציור, תוכלו 

לצייר גם 
את העננים  

עץ

את  להדגיש  כדאי  רקע,  עם  ציור  צובעים   כאשר 
החפץ או הדמות המרכזית שציירנו. נצבע את הדמות 
הרקע  ואת  ומודגשים  חזקים  בצבעים  החפץ  או 
בלבול  ליצור  לא  כדי  יותר  בהירים  בגוונים  נצבע 
אצל המתבונן  וכך גם הדמות המרכזית תהיה יותר 

בולטת ויפה. 
אז שיהיה בהצלחה!

הפעם נצייר עץ בהאנשה )בשיעורים הקודמים למדנו 
מהי האנשה(.

נתחיל 
עם שני 

קווים 
מקבילים

את הפנים 
של העץ 

נמקם 
במרכז 

העץ, נצייר 
את העיניים, 

הגבות 
ותחילת 

האף

נמשיך
עם 

העיניים, 
האף 
והפה

נצייר 
את 

המשך 
הגזע 

למעלה 
ושורשים 

למטה

נוסיף 
עוד 

כמה 
ענפים
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