
הגאון רבי אריה שטרן, רבה של ירושלים, בטור מיוחד על ספירת העומר

כלכלת ונצואלה בצרות 
והאזרחים יוצאים 

למלחמה

מדינה בקריסה

34

4

פרופיל: הכירו את 
הרוצח הדיפלומט - 

מרואן ברגותי

רוצח ופרובוקטור

30

16

22

מעשיות מרתקות 
וסיפור חייו של 

הרבי ממודז’יץ זצ”ל

ניגון של אש

26
ט’ באייר תשע”ז, פרשת אחרי מות קדושים

 אא  אא 

אא

אא
הנשיא

שלהרב

מאות מיליונים צפו ברב מרווין האייר בעת שנשא 
דברי ברכה מרשימים בטקס השבעת נשיא 

ארה"ב דונלד טראמפ  בראיון מיוחד ל'כל 
ישראל' הוא חושף כיצד הכיר את הזוג קושנר, 
מה דעותיו של הנשיא על ישראל, אלו דברים 
שמע מבן גוריון ומה סיפר לו הרב סולובייצ'יק

פרופיל מרתק לדמותה של ישיבת 'נחלת הלוויים' בחיפה  האישיות 
המופלאה של ראש הישיבה ושל המשגיח, ההתנהלות מול תלמידים 

שמחזיקים מכשירי סלולר ונגנים, וקוד הלבוש שמאפיין את הישיבה  וגם: 
מה עושים בקעמפ, איך התנאים הגשמיים וכיצד נאבק ראש הישיבה בעישון?

ונחלה מנוחה

הרב בן ציון נורדמן | הרב אריאל למברג | עו”ד יצחק שיינפלד | צוריאל קריספל | מרדכי רוט | הרב אבנר קוואס | משה ולדר | 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

30.5.17

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

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



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
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ימי המבחן
ספירת  ימי  רוב  את  כולל  אייר  חודש 

בתכונתו  הוא  מקבל  שכזה  ובתור  העומר 

את מה שמאפיין אותם. בקשר לכך המדרש 

הפסוק  את  ודורש  מביא  אמור(  )בפרשת 

בו:  נאמר  שכך  כ”ד(  )ה’,  ירמיהו  בספר 

“ולא אמרו בלבבם נירא נא את ה’ אלוהינו 

שבועות  בעיתו  ומלקוש  יורה  גשם  הנותן 

חוקות קציר ישמור לנו”, ומפרש שמדובר 

על אותם שבע שבועות שבין פסח לעצרת 

מרוחות  שמירה  שצריכים  שבועות  שהם 

רעות ומטללים רעים. 

כל  לאורך  שבאמת  מפני  אלא  זאת  אין 

האלה  שהימים  לדעת  אנו  נוכחים  הדורות 

מצוות  של  המשמעות  וזו  מבחן  ימי  הם 

אלה  בימים  אותנו  שמלווה  העומר  ספירת 

בין פסח, זמן יציאת מצרים – חג האמונה, 

ובין עצרת – חג מתן תורה. 

ביטוי העניין שאין  לידי  בימים אלה בא 

אנו סומכים על מערכת ערכים ערטילאית, 

היא  מעידה  מפני  היחידה  השמירה  וכי 

ומצוות  תורה  בה  שיש  שמים  ביראת 

החיים.  תחומי  לכל  הנוגעות  מעשיות 

הכלל,  ושל  הפרט  של  מחויבות  בהן  שיש 

בדברים שבין אדם למקום ובין אדם לחברו 

ובין אדם לארצו ולמדינתו. 

קשור  הזה  שהמבחן  נמצא  בהתבוננות 

תמיד לכוח עמידתנו ויכולת אחיזתנו בארץ 

ישראל. כך אנו מוצאים כבר בזמן הכניסה 

נון בימים  הראשונה לארץ בימי יהושע בן 

שהיו ממחרת הפסח כמפורש בספר יהושע 

)ה’, י”א-ט”ו( שבזמן ההתארגנות לקראת 

הופיע  הארץ  כיבוש  על  המצווה  מלחמת 

קשים.  דברים  ועמו  ה’  צבא  שר  פתאום 

מבארת  )ס”ג(  עירובין  במסכת  הגמרא 

שהייתה בהופעה זו נזיפה על ביטול תורה 

מעבר למה שנדרש בשביל המלחמה עצמה, 

והרי זה בא ללמד עד כמה חשובה שמירת 

בשעת  אפילו  תורה  תלמוד  של  המסגרת 

חירום כשעת מלחמת מצווה. 

לאחר שנים בימי מרד בר כוכבא הייתה 

בעניינים  והפעם  מבחן  של  תקופה  שוב 

תקופת  היא  התקופה  לחברו.  אדם  שהין 

המשנה,  מייסדי  עולם  גדולי  התנאים 

פה  שבעל  התורה  של  הגדולים  והמוסרים 

לאחר התקופה הראשונה של משה, יהושע, 

מסיים  שבהם  שהאחרון  ונביאים.  זקנים 

כך,  כל  המשמעותית  בקריאה  נבואתו  את 

וזהו  עבדי”,  משה  תורת  “זכרו  באומרו: 

התנאים,  לגדולי  המיועד  התפקיד  כן  אם 

יוכלו  למען  העם  אל  התורה  את  להעביר 

הקשים  המשברים  ובגלל  פיה,  על  לחיות 

את  להעלות  להתחיל  אפילו  הוצרכו 

עיקרי  את  העבירו  הם  הכתב.  על  הדברים 

התורה והלכותיה, וצרפו להם את ההדרכות 

ריכזו במסכת  אותן הם  הנלוות,  המוסריות 

פסח  שבין  בשבתות  קוראים  שאנו  אבות 

לעצרת ולומדים ממנה דברים הרבה.

עם זאת, דווקא בתקופה זו היה גם שבר 

גדול בכישלון מרד בר כוכבא, ובמותם של 

לנו  שאין  פי  על  ואף  עקיבא,  רבי  תלמידי 

להבין  ניתן  שהיה,  מה  על  מדויק  פירוט 

מחלוקות  לריבוי  שהכוונה  השיטין  מבין 

וחוסר יכולת להגיע להסכמה.

אכן צריך לציין שהאחדות חשובה בארץ 

ישראל ולא בגלות, שם טוב לנו עם הפיזור, 

אבל כאן האחדות נחוצה כאוויר לנשימה, 

והמאמר של הלל “אל תפרוש מן הציבור” 

ומשנכשלו  המלאה.  המשמעות  את  מקבל 

בדבר חשוב זה לא היו יכולים כבר לעמוד 

הייתה  והתוצאה  ישראל  בארץ  במלחמה 

חורבן גמור.

שנמנע  מוחלט  ייאוש  והיה  כמעט  אכן 

רק על ידי האמונה שקיבלה את ביסוסה מן 

האור שנצנץ בפנימיות, בתורתו של רשב”י, 

והיא שעמדה לאבותינו לשמור על ייחודם 

גם לאורך שנות הגלות החשוכה. 

האיומה  בשואה  לשיאה  הגיעה  זו  גלות 

ואולם  אלה,  בימים  והזכרנו  זכרנו  אותה 

כאילו באורח פלא מתוכה זכינו לשיבת ציון 

בפעם השלישית, כשהימים המציינים אותה 

אנו  בהם  העומר  ספירת  בימי  דווקא  חלים 

מקיימים מנהגי אבלות על החורבן ההוא. מן 

הדין איפוא, שכשם שאנו יודעים להתאבל, 

ולהודות  לשמוח  לדעת  אנו  צריכים  כך 

ולהלל להשי”ת שהביאנו עד הלום, ושלא 

ניתפש ח”ו עם שום רבב של כפיות טובה, 

הגם שברור שצריכים לעשות כאן במדינתנו 

הרבה תיקונים, ואולם בשביל זה אנו פה.

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים תשאירו את 

    הארנק בבית

שומרים על העיניים שלך

אופטומטריסטים
מוסמכים

המכשור
המתקדם ביותר

מעבדה 
בכל חנות

מעל 1,000 מסגרות
 חינם לחברי 

בסניפנו בבני ברק

 ,2 ישעיהו  ירושלים   |  1-700-70-66-61 טל':   ,4 לנדאו  ברק  בני 
 072-2750706 טל':   ,16 שמגר  שפע,  רב  קניון   ,02-5002050 טל': 
בית שמש נחל זוהר 10, טל': 02-9918111 | אלעד מרכז רימון )רייסדור(, 
בן שטח 10, טל': 03-9063333 | ביתר עילית הר"ן 9,  טל': 02-5800884

עד מספרים 2/6 מהמסגרות המשתתפות במבצע, אין כפל מבצעים, בכפוף לתקנון

לחברי      
משקפיים עד גיל 18 חינם, פרטים בסניפים



ללקוחות כל 
הבנקים 
ללא עלות

חייגו 8860*

אם נדרשת לך התאמת נגישות, אנא פנה אלינו דרך "צור קשר" באתר "נפגשים במזרחי-טפחות" עד שבוע לפני הפעילות ונעשה כל מאמץ לסייע בהתאם 
לאפשרויות. *אין הבנק אחראי לתוכנה של ההרצאה ואין לראות בה המלצה של הבנק להתקשרות עם חברה זו. ייתכנו שינויים במועדי ההרצאות, ההרשמה מראש, 

מספר המקומות מוגבל, ט.ל.ח.

יום שני י"ט באייר, 15.5.17 בשעה 20:00
בסניף טרפון - רחוב רבי עקיבא 64, בני ברק
להרשמה ולפרטים חייגו: 077-600-4060 

בימים א'-ה' 24:00-08:00 וביום ו' 13:00-8:00
www.mizrahi-tefahot.co.il :או הכנסו לאתר

בדברים החשובים באמת
אין תחליף לאנושיות

כלכלת המשפחה - בידיים שלֿנו!
עם רונן גוטליב

הרצאות ופעילויות מעשירות למבוגרים וילדים

והפעם מוזמנים להרצאה
במרכז עסקים טרפון בני ברק

ההרצאה
מיועדת

לנשים ולגברים
תתבצע הפרדה
במקומות הישיבה
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מיליארדים מכישלון
"קלוגס"  דגני-הבוקר  חברת  את  מכיר  צעיר  הורה  כל 
)keloggs(. מדובר בחברה אמריקאית ענקית שהרוויחה 
רווח  דולר  מיליארד  מאחד-עשר  למעלה  שעברה  בשנה 
היה  מי  ובכלל,  הזו?  החברה  נולדה  כיצד  אבל  נקי. 
המשוגע הראשון שחשב שפתיתי תירס יבשים בלי סוכר, 
קורנפלקס, יהפכו להיות מעצמה שתייצר רווח שנתי של 

אחד עשר מיליארד דולר?
קלוג,  ג'ון  ד"ר  גמור.  בכישלון  בטעות,  קרה  זה  ובכן, 
בית  ניהל  הוא  מישיגן.  קריק,  בבאטל  תזונאי  רופא  היה 
דיאטה  באמצעות  סופניים  בחולים  שטיפל  הבראה 
הגישו  הם  הצמחונות.  טהרת  על  המבוססת  קיצונית 
חיטה  גרעיני  על  המבוססות  דייסות  מיני  כל  לחולים 
ותירס. היה לו אח צעיר שעבד איתו יחד ופעם שכח אותו 
אח, צלחת עם דייסת תירס בתנור. אחרי יומיים הוא פתח 
את התנור וגילה שם את הדייסה כשהיא יבשה וקשה עם 

שכבת עובש מעליה.
כיון שלא היו להם יותר מדי אמצעים, האח הסיר את 
קטנים  לפתיתים  הדייסה  גוש  את  שבר  העובש,  שכבת 
הזה  הדבר  את  אהבו  הם  להפתעתו,  לחולים.  והגישם 
את  ושלח  המשיך  הוא  שוב.  זאת  לעשות  החליט  והוא 
זאת מעצמה  והיום   - מסביב  לחברים  היבשים  הפתיתים 

של מיליארדי דולרים...
ערב  "קלוגס"  חברת  של  ברווחיה  לעסוק  הגענו  ואיך 
ל"ג בעומר? ובכן, כל מי שמתבונן, וחושב על הטרגדיה 
שחווה רבי עקיבא במות 24 אלף תלמידיו. זאת בהתחשב 
שמסכת חייו לא הייתה קלה וכאשר הגיע סוף-סוף לפסגת 
אלף  וארבע  בעשרים  מוקף  והיה  הרוחנית  ההצלחה 
ימים  ל"ג  תוך  וכולם מתו  נוראה  תלמידים, פרצה מגפה 

בין פסח לעצרת.
הבה נחזור על כך שוב: עשרים וארבעה אלף מתים תוך 
שלושים ושלושה ימים - הם יותר משבע מאות הלוויות 
ללוויה,  מלוויה  רץ  עקיבא  רבי  יום,  ל"ג  במשך  ביום! 
מגבת עד אנטיפרס, מהצפון עד הדרום. כל יום הוא נפרד 
מיותר משבע מאות תלמידיו וראה את מפעל חייו קורס 

עד היסוד.
המגפה  שפסקה  לאחר  שלו?  התגובה  הייתה  ומה 
חמישה  והסמיך  הדרום  אל  עקיבא  רבי  הלך  הנוראה, 
גדולי  הם  אלו  אירע.  לא  כלום  כאילו  חדשים,  תלמידים 
אלו  בתור  לנו  המוכרים  השמות  בהיסטוריה,  החכמים 
שהעבירו את מסורת התורה שבעל פה לדורות הבאים - 
רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יוסי, רבי 
יהודה ורבי נחמיה – כולם הם בני הדור השני של תלמידי 

רבי עקיבא, אלו שצמחו אחרי האסון.
)יא( מוסיף דבר המרעיד את הלב:  מדרש קהלת רבה 
הוא  שלו,  הישיבה  את  מחדש  עקיבא  רבי  הקים  כאשר 
אלא  מתו  לא  "הראשונים  אחת:  בקשה  רק  מהם  ביקש 
אל   – אתם  לזה,  זה  בתורה  צרה  עיניהם  שהייתה  מפני 

תהיו כן".
והשאלה עולה ונזעקת: מה חשב לעצמו רבי עקיבא? 
כיצד היה מסוגל להתחדש כאילו כלום לא נשבר? מדוע 
לא הסיק בייאוש כי הקב"ה מאס במפעל חייו ואינו רוצה 

עוד במעשיו?
 

המקובל  מאת  חסידים",  "משנת  הקבלי  בספר  אגב, 
האיטלקי רבי עמנואל חי ריקי, מובא דבר נפלא )אייר-סיון 
אותיות ד-ה(: אחת הסיבות לשמחת ל"ג בעומר, היא על 
כך שרבי עקיבא לא נשבר והתחיל הכול מחדש. המשנת 
תלמידים  למצוא  הדרום,  אל  ההליכה  כי  כותב  חסידים 
חדשים, הייתה עוד באותו היום ממש! כבר בעיצומו של 
ל"ג בעומר בו פסקו מלמות, הלך רבי עקיבא אצל חמשת 
תלמידיו בדרום וסמך אותך לרבנות. וזאת הסיבה לשמחת 
ל"ג בעומר, אנו חוגגים את מסורת התורה שבעל-פה שלא 
הפסיקה לרגע אחד. היא צמחה ושגשגה וזכתה להמשך 

נצחי.
מקור  היה  מה  הסבר:  ודורשים  מפליאים  והדברים 

העוצמה של רבי עקיבא?


 

עקיבא  רבי  של  בחייו  מרכזי  בסיפור  טמונה  התשובה 
אשר זכה לביאור מעצים בתורתו של הרבי.

הגמרא בסוף מסכת מכות מספרת על הימים הנוראים 
ומרוסקת,  חרבה  הייתה  ירושלים  השני.  החורבן  אחרי 
הרומאים חרשו את בתיה עד היסוד והתכוונו לבנות על 
ההר  במעלה  עלו  וחבריו  עקיבא  רבי  חדשה.  עיר  גבם 
מבין  ויוצא  מגיח  שועל  ראו  ופתאום  הבית  הר  לכיוון 

חורבות קדש הקדשים.
החכמים פרצו בבכי נסער. מקום שכתוב בו 'הזר הקרב 
יומת', אילו היה נכנס שם אדם כלשהו שאינו כהן גדול, 
יכול  לא  בו?!  מהלכים  שועלים  וכעת  במקום,  מת  היה 

להיות לעג ובוז למצבם של ישראל, יותר מהתמונה הזו.
ואילו רבי עקיבא חייך. הוא הסביר לחבריו כי התמונה 
אוריה:  הנביא  של  הנוראה  נבואתו  את  לו  מזכירה  הזו 
"ציון שדה תחרש" וכשם שהתקיימה הנבואה הקשה, כך 
ישבון  "עוד  זכריה:  הנביא  של  הטובה  הנבואה  תתקיים 

זקנים וזקנות ברחובות ירושלים".
רבי  של  טענתו  את  כך  הסביר  מליובאוויטש  הרבי 
היא  שבירה  שבירה.  באמצעות  בונה  עקיבא: הקב"ה 
'מאסתי  ואומר:  המסך  את  סוגר  אלוקים  בו  הרגע  לא 
לנו  אומר  הוא  בו  הרגע  זה  בדיוק:  להיפך  במעשיכם'. 
טוב  יותר  זאת הרבה  לעשות  מסוגלים  אתם  בתחנונים: 
והרבה יותר גדול. אלוקים שולח לאדם כאב, כדי להזכיר 
בצורה  הדברים  את  לעשות  ועליו  בדרך  טעה  שהוא  לו 
ויותר מוצלחת. הכאב הוא לא הסוף,  אחרת, יותר טובה 

הוא ההתחלה. הוא האיתות הברור שצריך ללכת לרופא, 
להפיק את הלקח ולעשות הכול בצורה יותר טובה – בלי 

כאב ובלי חולי.
לכן בוחר רבי עקיבא לצטט דווקא את נבואת אוריה: 
סיבוב  היה  שם  שהנושא  )למרות  תחרש".  שדה  "ציון 
רבי  העיר(.  חורבן  ולא  הקדשים  קדשי  בבית  השועל 
את  להעצים  שהדרך  לכך,  חבריו  עיני  את  מאיר  עקיבא 
של  וכואבת  קשה  באמצעות פעולה  היא  השדה,  פריון 
החרישה,  בעת  השדה  אל  ייכנס  לו  נבער  אדם  חרישה. 
עלול לחשוב כי החקלאי שונא את השדה שלו. מדוע הוא 
פוצע את האדמה ובותר את עפרה? אך כל בר-דעת מבין, 
שזה בדיוק הרגע שהופך את השדה לטובה ומועילה. זאת 
הפעולה שפותחת את הפתח לצמיחה חדשה וגדולה לאין 

שיעור.
שאמר  בכך  עקיבא,  רבי  כוונת  הייתה  כנראה  זאת 
"עיניהם  ללימודים:  הראשון  ביום  החדשים  לתלמידיו 
של התלמידים הראשונים הייתה צרה זו בזו, אתם – אל 
תהיו כן". רבי עקיבא אומר להם כך: חשבתי היטב על מה 
שקרה והבנתי כי אלוקים לא מאס בי. הוא לא סימן את 
סוף היצירה שלי. להיפך: הייתה זו הדרך להאיר את עיני 
ולהורות לי את המסלול הנכון בעבודת ה'. ובכן, תלמידים 
יקרים, הבנתי את המסר מהשמים. אני מבקש מכם להפיק 
אלו  טובה  ולנהוג  מהראשונים  שונים  להיות  הלקח,  את 

באלו.


 

מבקשים  כולנו  לחיינו?  מכאן  לקחת  אפשר  מה 
ומתחננים: "אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון". 
אנו מעוניים בטוב נראה ונגלה ולא בטוב כזה המגיע דרך 
המקרה  קרה  אם  זאת,  ובכל  והסתר.  העלם  של  מסכים 
ונכשלנו באיזה עניין, מונחת בידינו הבחירה: מה לעשות 

הלאה?
ונועדנו  סיכוי  חסרי  אנו  כי  בייאוש  להסיק  אפשר 
לכישלון מתמיד ואפשר לומר את מה שאמר רבי עקיבא: 
שתייצר  לקחים,  ולמודת  חדשה  התחלה  תהיה  "זאת 
ורבי עקיבא צדק. לגמרי. בעוד  תוצאה טובה פי חמש". 
שבוע נחגוג כולנו את יצירת תורת הסוד ופנימיות התורה 
של רשב"י, גם היא לא הייתה מגיעה לעולם לולי אותה 

אופטימיות חסרת גבולות של רבי עקיבא.
לאו  מאיר  ישראל  הרב  הראשי  הרב  ידידינו  לי  סיפר 
ב'יחידות'  הייתי  יום הכיפורים,  שליט"א: אחרי מלחמת 
אצל הרבי מליובאוויטש. הרבי ביקש לדעת מה מדברים 
יהיה"?.  "מה  כולם שואלים בדאגה:  כי  וסיפרתי  בארץ, 
לשאול:  צריך  יהיה",  "מה  לשאול  אסור  כי  השיב  הרבי 
"מה נעשה"? מה יהיה, זה להיתקע בהווה הבעייתי. מה 
נעשה - הוא הדרך לצאת מכאן ולהפוך את המשבר למקור 

של כוח, את הגולה לשער אל הגאולה.

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

אריאל למברג

סיפורו המופלא של רבי עקיבא, שאחרי שאיבד אלפים מתלמידיו לא אמר נואש והסמיך חמישה 
מהם, מתבסס על שיטתו בנושא החורבן ומלמד את כולנו מוסר השכל חיוני לחיים



דלת כספת משוריינת, מנגנון מכני משולב טיטניום
חזק, עוצמתי, חכם

יש דברים שמדברים לגברים

דאודורנט טיטניום
מדבר אליך.

דאודורנט ספריי בניחוח יוקרתי לגברים

מנגנון נעילה מכני משוריין בעל 32 בריחי טיטניום
חזק, עוצמתי, חכם

יש דברים שמדברים לגברים

דאודורנט טיטניום 

דאודורנט הספריי לגברים

הנמכר ביותר בישראל!
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המדינה שבדרך
הרב בן ציון נורדמן

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

חז"ל לימדו אותנו שאם רואים בית קברות – הרי המדינה קרובה  הרב בן ציון נורדמן עם מסר 
ליום הזיכרון ומוסר השכל מפרשת השבוע

בית  העיר.  למרכז  הפך  זה  היום  העיר,  בקצה  היה  זה  פעם 
צמוד  מהיישוב,  רחוק  במקורו  נבנה  ויהדות'  'מדעים  הספר 
המאסיבית  הבניה  עם  היום,  הצבאית.  ולחלקה  העלמין  לבית 
מסביב, זה הפך למרכז הווי העיר חדרה. בניני יוקרה מקיפים 

את בית הספר מכל עבר.
על  דמם  שנשפך  הקדושים  לזכר  השבוע  המרכזי  בטקס 
קדושת הארץ נשאתי דברים בפני התלמידים. בדבריי הצבעתי 
שהלכו  ובנו  אב  על  המספר  כ'(  תהלים  )מדרש  המדרש  על 
המדינה?"  היא  "היכן  אביו:  את  ושאל  הבן  התעייף  בדרך. 
)בלשון חז"ל מדינה זו עיר(. אמר לו: "בני, סימן זה יהא בידך, 
כשתראה את בית הקברות לפניך, הרי היא המדינה קרובה לך".
ראית  "אם  המדרש,  ממשיך  לישראל",  אומר  הנביא  "כך 
הצרות שיכסו אתכם, מיד אתם נגאלים שנאמר - יענך ה' ביום 

צרה".
'כשתראה  זה  כואב  סימן  עם  הייתה  המדינה  של  הקמתה 
בלבבות  עצום  אלפי חללים שהותירו חלל  בית הקברות'.  את 
הקרבנו בשביל המדינה הזו. בלי בית קברות, בלי מסירות נפש 
לא זוכים לישוב ארץ ישראל, לא הינו זוכים להיות כאן בעיר 

חדרה ולראות את פריחת עולם היהדות מחדש.
המדינה כל כך קרובה לבית הקברות הזה, ממש כמו במשל. 
חיי",  בדמייך  לך  "ואומר  הארץ,  תיבנה  שכך  ה'  רצון  זהו 
במסירות נפש, בדם ובכאב, כי לא ככל הארצות – ארץ ישראל, 

ולא בכדי אמרו חכמינו כי "ארץ ישראל נקנית בייסורים".
 



אהרון,  בני  הטראגית של  פטירתם  בסיפור  פותחת  פרשתנו 

לא  "אשר  ה',  לפני  זרה  אש  להקריב  בבואם  ואביהוא,  נדב 
כי  נאמר  עליו  ושמימי,  נעלה  דבר  הוא  קטורת  אותם".  ציווה 
מי שיעשה במתכונתו ימות. עד כדי כך, זהו דבר שבין ישראל 
לאביהם שבשמים ורק לכהן הגדול היה מותר להקריב קטורת 

בזמנים מקודשים כמו יום כיפור.
נדב ואביהוא היו אנשים גדולים וצדיקים, היו עתידים לרשת 
את משה ואהרן בהנהגת העדה, ובכל זאת חטאם היה "אשר לא 

ציווה אותם", וכל כך למה הקפידו עמם משמים?
החידושי הרי"ם מבאר לדרכו כי כל מצווה שאדם עושה הוא 
מצווה למסור את נפשו בעשיית המצווה עד כלות. ואיך יחיה 
ומכניס  הבורא  ציווי  בא  המצוות?  בעשיית  יתמיד  אם  האדם 
חיות לתוך האדם, הציווי נותן לאדם את הכוח והעוז לעשיית 

המצווה.
נדב ואביהוא אכן היו אנשים מורמים מעם, ועשו את מצוות 
הציווי שמעניק  חסר  והיה  עקא  דא  הנפש.  כלות  עד  הקטורת 
חיות לאדם, וכך נותרו הם ללא חיות. הקריבו עצמם במסירות 

נפש יחד עם הקטורת לריח ניחוח אשה לה'.
ללמוד  לנו  יש  השכל  מוסר  אבל  פשוטים,  אנשים  אנחנו 
אנשים  כמצוות  הבורא  ציווי  את  לעשות  שלא  מהפרשה, 
מלומדה, אלא עד כלות הנפש. זה מה שנדרש מעמנו. הקב"ה 
מעניק לנו חיות מיוחדת שנמשיך לחיות ולעשות עוד מצוות, 
"רצה הקדוש  אבות:  בפרקי  אלו  אומרים בשבתות  כמו שאנו 

ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות".
התורה והמצוות הם לא עול, להיפך, הם זיכוי, כמו שנאמר 

"נותנת חיים לעושיה".


חוק  חייב  אדם  ומשפטים,  בחוקים  מלאות  אלו  פרשות 
ומשפט, חייב מסגרת. לא עושים דברים על פי הלב והרגש אלא 
לפי חוקים וכללים. "ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת 
ָּבֶהם ֲאִני ה' ֱאֹלקיֶכם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה 

אָֹתם ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה'".
מעניקה  דווקא  התורה  בהם",  "וחי  התורה  נקטה  כאן  גם 

חיות למי שמקיים את המצוות.
כולנו יודעים לומר, שבכל חברה חייבים להיות חוקים, ועם 
זאת, לא תמיד אנחנו שומרים עליהם. חוקי התנועה למשל... 
שבו  כדורגל,  משחק  חשובים, כמו  פחות  בדברים  ואפילו 
החוקים מאד ברורים, אנחנו עוברים על החוקים לפעמים אבל 
אנחנו יודעים לאן לחזור, החוקים מראים לנו את הדרך. "תורה 

מלשון הוראה" נאמר בזוהר, שמורה לנו את הדרך בה נלך.
אנחנו מדי פעם מופתעים לגלות שילדים קטנים קולטים יותר 
ממה שנראה לנו. אני רואה את זה בבית אצל ילדתי הקטנה כבת 
4 שמבקשת סיפורים של גדולים וקולטת את כל המסרים ולו 
הדקים ביותר. אני רואה את זה בדברים שנאמרים לתלמידי בית 
הספר ביניהם ילדים בגן חובה בני 5 ועד תלמידי כיתות י"א. 

המסר שנאמר הוא מכוון לגדולים והקטנים קולטים לא פחות.
הרך,  מגיל  כבר  אחידה  ושפה  מסרים  על  נשמור  בואו  אז 
יגדלו כשורה  וסדר, למסגרת המשפט, כך  ונרגיל אותם לחוק 

ויתנהגו בהתאם לנחת רוח.
 

שבת שלום ומבורך
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הגרלת הענק של עורה לקראת סיום
האווירה מחשמלת... ההתרגשות מטפסת לשיאים... אלפי מאזינים בארץ 

ובעולם יקשיבו מרותקים לתוכנית המשדרת אונליין את ההגרלה של עורה. 
ההגרלה המיוחדת והמסורתית המתקיימת באופן קבוע במוצאי שבת שאחרי 

ל"ג בעומר. אחד אחד כבר עלו יהודים יקרים וסיפרו על הקשר שלהם עם 
"עורה", על נקודת המפגש הראשונה, הנקודה שעשתה מפנה דרסטי בחייהם 

האישיים והמשפחתיים. הם מספרים סיפורי גבורה יהודיים על צעדיהם 
הראשונים, שלהם ושל בני משפחותיהם, בהתקרבותם לתורה, לדת ולמשמעות 

האמתית של "להיות יהודי". 

 הילדים של עורה
הילדים האמריקאים הללו, בסביבה המתירנית והשקועה כל כך בסחרור 

העולמי, היו יכולים להמשיך ולהתחנך בבתי ספר עממיים, ומקבלים חינוך 
אמריקאי פטריוטי סטדנרטי, וכמו כל 'בוי' אמריקאי הם לא היו מקבלים אפילו 

 רסיסים של מידע, על "שמע ישראל", על התורה, על יהדות ועל ארץ ישראל.
אבל שם... בדיוק בקו התפר המפריד בין הילד ל'בוי' האמריקאי. שם עורה 

 מתערבת, ועוצרת את המירוץ.  עורה בראשות הרה"ג ר' חיים מינץ שליט"א.
בזכות עשרות נקודות מפגש בין הארגון לילדים אמריקאים, ש'עורה' יוזמת 

ומארגנת בעשרות מקומות בחו"ל, הילדים מתחילים להבין את משמעות המילה 
"ג'ואיש" מה זה אמור להגיד להם, ואיך זה יכול לשנות את חייהם ולמלאות 

 אותם בהמון תוכן רוחני וחוויתי כאחד.
הילדים מקבלים מ'עורה' מימון מלא של שכר לימוד כדי שילכו ללמוד בבתי 

ספר יהודיים, ובהמשך הם אפילו עולים לארץ ישראל כדי להמשיך ולמלאות 
את נשמתם הזועקת ל"עוד". בזכות עורה הילדים ממשיכים לפרוח לבנות בתים 
דתיים וחרדיים מושתתים על אדני התורה והיראה. וברוב המקרים הם מבכרים 

לעבור משכונתם הטבעית ולהתגורר בסביבה יהודית מאירה ותומכת.

 הילדים שסוחפים איתם את כל המשפחה
 מה שקורה בדרך כלל, שהמהלך משפיע לא רק על הילדים, אלא מצליח 

להכניס אוירה יהודית מסורתית בכל המשפחה כולה. כשהניצוץ נדלק – כבר 
לא ניתן לכבותו לעולם. הארגון משלב את הורי הילדים בפרויקט "חברותות" 

הגדולה בעולם )למעלה מ5,000 חברותות(, והם לומדים דרך הטלפון בזמן קבוע 
עם משפחה חרדית – שפותח להם צוהר לעולם העשיר והמאיר של היהדות, 

ונותן להם כלים והדרכה בשינוי הגדול שהם חווים בחייהם. ליווי ההורים הוא 
תנאי סף של הארגון למימון לימודי הילדים. כדי להבטיח את החינוך היהודי 

שימשיך גם אחרי הלימודים.

 בעורה אין "זבנג וגמרנו" – הקשר התמידי והרציף עם חניכי הארגון.
המיוחד בפעילות הארגון הוא, שהילדים לא נחשפים ליהדות באופן חד פעמי, 

אלא גם אחרי הלימודים בבית ספר הילדים הופכים לחלק בלתי נפרד ממשפחת 
"עורה". הארגון ממשיך ללוות אותם בישיבות קדושות לפי הרמה שלהם. ומידי 

 פעם מארגנת להם שבתות חיזוק ומפגשי גיבוש, בארץ ובארה"ב.
רק כך הארגון מבטיח שהזרעים שנזרעו בגיל צעיר יחסית ימשיכו לנבוט ולשאת 

פירות של קדושה לאורך כל חיי החניך. 

 ארץ ישראל ו'עורה' אי אפשר להפריד ביניהם...
הסניפים הגדולים והעיקריים של עורה בארה"ב ובארץ, פועלים יד ביד כדי 

 לעודד את התלמידים לבוא וללמוד בישיבות הקדושות דווקא כאן בארץ ישראל.
כאן בארצנו הקדושה הרבה יותר קל להם להתחבר לרוח היהדות ולהמשיך 

בדרך שקיבלו בבתי ספר בארה"ב. עורה מממנת לתלמידים את הלימודים 
בישיבות ובסמינרים, ומארגנת להם שבתות ומסיבות חיזוק במשך כל השנה, 

וכך הופכים את שהותם בארץ הזרה והמנוכרת ליותר כיפית, משפחתית וביתית, 
והטעם המתוק של גילוי אור התורה והיהדות לא ימוש מפיהם אף לא לרגע.

 הפעילות לבוגרים ולמבוגרים
בנוסף לשכר לימוד והקשר עם הילדים הבחורים והנערות, קיים בעורה מערך 
מיוחד גם למבוגרים, הכולל אירועים ושבתות חיזוק שמאירים להם את הדרך 

אל היהדות. חברותות והדרכה צמודה שמסייעות להם על כל צעד ושעל בדרך 
 התשובה והחיבור מחדש אל המסורת והיהדות.

כמו בכל ימות השנה, גם בתקופת החגים עורה שולחת למשפחות אלו חבילות 
מיוחדות לכל משפחה ומשפחה, חבילות עם המוצרים הבסיסיים שאיתם יוכלו 

המשפחות לקיים את מצוות החג, לדוגמא ארבע מינים לסוכות, חנוכיה ונרות 
לחנוכה, מצות ויין לפסח ועוד. לפני כל חג נשלחות למעלה מ2000 חבילות, כדי 

לעזור ולסייע בצעדיהם הראשונים אל היהדות.

ההגרלה המסורתית של עורה עם פייביש
בכל שנה מחדש המתח וההתרגשות מטפסים לשיאים שלהם כשטקס ההגרלה 

הגדולה מתחילה. על הבמה יושבים מארגני ההגרלה, עורך דין, ומנהלי עורה 
וכמובן שפייביש מככב במרכז, וכמו בכל שנה ההגרלה מתחילה עם הפרסים 

 הגדולים, הפרסים בשווי עשרות אלפי דולרים.
ההגרלה מתבצעת בצורה מתקדמת, דרך תוכנה מיוחדת שהכניסו בה מבעוד 

מועד את כל כרטיסי המשתתפים, ואז פייביש לוחץ על הלחצן וההגרלה 
מתחילה... התוכנה מריצה אלפי מספרים שמרצדים על המסך במהירות 

מסחררת... ואז סטופ!... זה הרגע של הזוכה המאושר. התוכנה נעצרת באופן 
אוטומטי על מספר מסויים. ופייביש בודק במערכת מי הוא הזוכה המאושר 

שזכה בפרס היקר ערך. מיד עם היוודע תוצאות ההגרלה פייביש מחייג ישירות 
מהבמה אל הזוכה המאושר, ומעדכן אותו "על חם" בזכייה שלו. הפתעה, אושר, 

שמחה במקהלה משפחתית. אלו התגובות שמתקבלות ברך כלל למשמע בשורת 
הזכייה. אף זוכה עדיין לא התלונן "למה הערתם אותי באמצע הלילה..." ;( 

חוית הזכיה

היו מקרים שבהם הזכייה עצמה הייתה משהו מאוד מיוחד ומרגש, כשהזוכה 
משתף שבדיוק היה להם קשיים בתשלום שכר הדירה והנה קיבלו זכיה משמים 
שעוזרת להם לממן את ההוצאות וכדו'. והיו גם מקרים מצחיקים. כמו לדוגמא 
בשנה שעברה מי שזכה בפאה חדשה הייתה בחורה רווקה שהייתה נבוכה ולא 

 הבינה מה היא אמורה להגיב על זכייה שכזאת.
אבל כמובן שפייביש הרגיע אותה מיידית בתוספת איחול חם שתזכה להתארס 

ולהשתמש בה בקרוב...

ההגרלה האדירה והמסורתית מבית עורה, הפרסים הענקיים, כל אלו הם צעד 
נוסף להאיר את היהדות לנשמה יהודית נוספת. הם נותנים לנו את הכוח ואת 
האפשרות להביא את היהדות לעוד ילד יהודי, לממן את שכר הלימוד של עוד 

ילד לבית ספר יהודי, ולקרב יהודים נוספים אל אביהם שבשמים.

עכשיו זה הזמן לנצל את הימים האחרונים ולהצטרף להגרלת הענק של עורה, 
להצטרף ולזכות בפרסים יקרי ערך ב20 ₪ בלבד לכל פרס! ובנוסף לזכות גם 

לקרב עוד נשמות לאביהם שבשמים. ניתן להצטרף במוקד של עורה )תרשמו...( 
www.oorah.co.il' בטלפון 03-9290699, או באתר של עורה בכתובת

גם בישראל תהיה אפשרות להצטרף, לחוות ולהתרגש, בהגרלה של עורה, 
בטלפון מס' 718-557-0555, התוכנית תתחיל במוצ"ש פרשת בהר-בחוקותי 

)מוצ"ש שלאחר ל"ג בעומר(, כך שההגרלה עצמה תיערך בערך בשעה 8-9 
 בבוקר לפי שעון ישראל. ההצלחה של עורה זו ההצלחה של עם ישראל,

קחו חלק וקרבו נשמה נוספת לאור היהדות ולאביהם שבשמים.

הרה"ג ר' חיים מינץ שליט"א,
 מייסד עורה.

מאחורי הקלעים בשידור ההגרלה במת הכבוד בארוע ההגרלה של עורה
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"נעשה אדם
נאמר בעבורך"

ל"ג בעומר – יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א, 
שלא  מה   – זה  ביום  לקברו  לעלות  נהגו  ישראל  מעם  ורבים 

מצינו כמעט אצל אף אחד מגדולי הדורות.
כידוע  בה,  להתבונן  שעלינו  זה  ביום  מעניינת  נקודה  ישנה 
והתשבחות  השירות  הזמירות,  כל  וצדיקים,  גדולים  בשם 
ורובן,  הקודש,  ברוח  נאמרו  ישראל  בתפוצות  שהתפשטו 
אפוא, מכוונות כביכול כלפי מעלה, כלפי הקב"ה. והנה בל"ג 
ידי גדולי עולם  בעומר מצינו פזמונים מיוחדים שנתחברו על 
לכבודו של רשב"י, כגון, "בר יוחאי נמשחת אשריך שמן ששון 
מחבריך" וכו' – פזמון ארוך ומפורט שתוכנו הוא, תיאור כבודו 

ומעלתו של רשב"י.
יצחק  אברהם,  לכבוד  כלשהם  פזמונים  לא שמענו שחוברו 
ויעקב, או לכבוד משה רבנו, יהושע בן נון, עזרא הסופר ושאר 
התנאים והאמוראים ]למנהג האשכנזים בשמחת – תורה ישנו 
"התקבצו   – רבנו  משה  של  בשבחו  עוסק  שמקצתו  פזמון 
עוז  הוריד  והוא  למרום  עלה  משה  וכו'  לזה  זה  מלאכים 
מבטחה"[, רק לכבוד רשב"י חוברו פזמונים. מה פשר העניין? 

במה התייחדה דמותו המופלאה של רשב"י?
בתוכו  כולל    - אשריך"  נמשחת  יוחאי  "בר   – פיוט  אותו 
נשגבים  דברים  התורה,  סודות  פי  על  ונפלאים  נוראים  דברים 
מבינתנו, אחד התארים המובאים שם הוא, "נעשה אדם נאמר 

בעבורך".
בפשטות כוונת המשורר לומר כך, כשם שלהבדיל אלף אלפי 
כידוע,  נאמר  העולם  אומות  כלפי  ישראל  כלל  על  הבדלות, 
קרויים  כוכבים   – העובדי  ואין  אדם  קרויין  אתם  אתם,  "אדם 
אדם  "נעשה  הקב"ה  אמירת  כלומר,  ע"א(,  סא  )יבמות  אדם" 
והמובן  הגויים,  כלפי  מכוונת  הייתה  לא  כדמותנו"  בצלמנו 
הנכון והאמיתי של מושג "אדם" נאמר אך ורק על העם היהודי 
כן,  כך התחדש  בו,  הטמונה  העליונה  למעלה  והכוונה  מאחר 
כי אף שבכללות כל אחד מישראל הוא בגדר "יהודי" וקיים בו 
גוון מסוים של בחינת "אדם", אך במובן ההחלטי, "נעשה אדם 
נאמר בעבורך" – באומרו "נעשה אדם", התכוון הקב"ה באופן 

מיוחד לרשב"י.
עלינו להתבונן בשתי נקודות הטעונות הסבר, ראשית, מהו 
בדברי  מצינו  זה  תואר  מלבד  הן  "אדם",  התואר  פשר  בכלל 
 – לשון חשיבות  "איש" שהוא  כגון  נוספים,  תארים  הנביאים 
ג(, או כפי שאמר דוד המלך ע"ה  יב  "והאיש משה" )במדבר 
לאבנר "הלא איש אתה" )ש"א כן, טו(, כלומר הרי אתה אישיות 
חשובה, לעומת זאת תואר "אדם" אינו מבטא בהכרח חשיבות, 
אדרבא המילה "אדם" לקוחה מהמילה "אדמה", מהי, אפוא, 
הגדולה הטמונה בתואר "אדם"? ודבר נוסף שעינו לברר, מדוע 

המושג "אדם" בא לידי ביטוי באופן מיוחד אצל רשב"י?



אנו  מברכים  אותה  האדם,  יצירת  על  מיוחדת  ברכה  ישנה 
מספר פעמים ביום, "אשר יצר את האדם בחכמה" וכו', חתימת 
בטור  ומובא  לעשות",  ומפליא  בשר  כל  "רופא  היא  זו  ברכה 
)סי' ו( "ומפליא לעשות – כדאיתא במדרש כי גדול אתה ועושה 
בנאד  אדם  יעשה  ואם  רוח,  מלא  לנאד  דומה  האדם  נפלאות, 
ורוחו  נקבים  והאדם מלא  יוצאת,  נקב כחודה של מחט הרוח 

משתמרת בתוכו, הרי, עושה נפלאות".
גרגיר  כל  ממש,  פלאים  פלאי  הם  השי"ת  מעשי  שכל  ודאי 
כל  אוזן,  או  עין  כל שכן  פרי,  כל שכן  כל טיפת דם  של חול, 
אולם  ועצום,  מופלא  אחד  פלא  כולם  וכו'  ירח  שמש,  שכן 
הפלא הגדול מכולם עליו נתייחדה ברכת "מפליא לעשות" הוא 
החיבור של הנפש עם הגוף היוצר את היצירה המופלאה הזו 

ששמה "אדם".
הגוף הוא דבר גשמי, עפר מן האדמה כעצים ואבנים, לעומתו 
הנפש היא דבר רוחני, כיצד ניתן לחבר גשמיות עם רוחניות? 
הן אלו שתי מציאויות שונות שאין לכאורה שום פרט המקשר 

ביניהן! וכדי להמחיש את הדברים, וכי ישנה אפשרות בעולם 
ליטול סיר גדול, להכניס בתוכו פסוק – מילים רוחניות – כגון 
"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", ושעי"ז ייווצר 
חיבור בין שניהם?! על אחת כמה וכמה שלא ייתכן שהמושג 
הרוחני הנקרא "שכל" יתחבר לראש, למח, ללב ולשאר הכוחות 

הגשמיים.
נאמר  לנשמה  הגוף  בין  זה  מופלא  חיבור  על  דווקא  לכן 
לדבר  תמיד  מתכוונים  פלא,  בביטוי  כי  לעשות",  "ומפליא 
כגון  הטבע,  לחוקי  מסוימת  סתירה  בו  מתגלה  עין  שלמראית 
בשעה  שהתרחש  המרובה",  את  המחזיק  "מעט  של  נס  אותו 
שמשה רבנו וכן יהושע הכניסו את כל כלל ישראל, שמנו אותם 
באותה שעה שישים ריבוא, בתוך שתים וחצי האמות שבין שני 
בדי הארון, זהו דבר פלא, כי סותר את עצמו, ומנוגד לתפישה 

הפשוטה והטבעית של האדם.
זוהי בעצם הגדרת הפלא הגדול ביותר – האדם, האדם מקורו 
מהאדמה, המילה "אדם" מורכבת משני חלקים, א' ו-דם, האות 
א' בכל מקום מבטאת פלא, אותיות המילה אל"ף, הן גם אותיות 
"פלא", בריאת העולם מתחילה באות ב' מאחר והאות א' היא 
לעוצמה  ביטוי  היא  א'  שלנו,  העולם  מעל  ונמצאת  פלאית 
א'  האות  דרך  מתבטא  הכתר  הקדמונים,  ובלשון  ולקדושה, 
]ב' זו כבר חכמה[, הכתר הוא המקור לכל, כביכול הרוחניות 
האינסופיות – הכל בא לידי ביטוי באות א'. החיבור בין הא' 
זו  פלאית  עובדה  עצם   – הנפש"  הוא  "הדם  בבחינת  ל"דם", 
שהדם הגשמי מסוגל להכיל בתוכו את הנפש הרוחנית, היא זו 

היוצרת את ה"אדם".
מולנו  כשרואים  "אדם",  נקרא  גוי,  ואפילו  אנושי,  יצור  כל 
גוי, גם הוא נדמה בעינינו כאדם חי, הוא הולך, אוכל, שר וכו', 
גשמיות  בין  מסויים  קשר  קיים  אצלו  שגם  אפוא,  סימן  זהו 
לרוחניות. אולם אין זה "אדם" במובן האמיתי שלו, מאחר וגם 
הרוחניות שבו אינה רוחניות בצורתה האמיתית, כל מהלך חייו 

סובב אך ורק סביב לחומריות.
נפש האדם חוצבה מתחת כסא הכבוד, כביכול "מאן דנפח 
וע"י  הקדושה,  מפנימיות  הוא  הנשמה  מקור   - נפח"  מדיליה 
התורה  כל  מטרת  ואכן  אדם,  נוצר  הגשמי  הגוף  על  הרכבתה 
החומר  שבין  אמיתי  שילוב   – השלם  האדם  את  לבנות  כולה 

לרוח.
כולם יודעים כי קיים הבדל בין היהדות ולהבדיל בין אוה"ע 
בהגדרת המושגים של צדקות, פרישות וקדושה, אוה"ע רואים 
סתירה עצומה בין רוחניות וקדושה, לבין ענייני החומר, לדידו 
ה"דם"  ענייני  ל"דם",  הא'  בין  לחבר  אפשרות  אין  הגוי,  של 
מבחינה  אלוף   – "אלף"  מלהיעשות  בעדו  מעכבים   – הגוף 
ורק  אך  הזמן  כל  להתעסק  או  אפוא,  באפשרותו,  רוחנית, 
בענייני העולם, ואם ברצונו להימנות על אלו הנקראים "אנשי 
רוח", עליו לפרוש לחלוטין מענייני העולם, לחיות על פסגת 
הר בודד, שם כביכול חייו הם חיים של "קדושה וטהרה", הוא 

אינו אוכל, אינו שותה, ואינו נושא אישה.
 – הא'  בהשגת  מעוניינים  אינם  ישראל  כלל  זאת,  לעומת 
הרוחניות – לבד, ולא בהשגת ה"דם" הגשמיות – לבד, אלא 
בחיבור ובהרכבה של שני הדברים כאחד, גשמיות עם רוחניות, 
מטרתנו היא לחיות את חיי השגרה ובתוכם להכניס את הקדושה 

ואת הטהרה, זוהי צורת "אדם".



במושג "אדם" עצמו ישנן מדרגות שונות, הבסיס הראשוני 
לנו  ניתנו  מכן  לאחר  ורוחניות,  מגשמיות  מורכב  שהנו  הוא, 
המצוות שעניינן לחבר גשמיות עם רוחניות, לאמיתו של דבר 
התורה  הוא  מהם  אחד  שונים,  לכיוונים  מתרחבת  זו  סוגיא 

הקדושה הבונה את האדם, מהי תורה?
לפני מתן תורה היה העולם בפני עצמו, והתורה הייתה אך 
ורק בשמיים, במעמד הר סיני "בא משה והורידה לארץ", משה 

ועולמנו  התורה,   – העולמות  שני  בין  עצום  חיבור  יצר  רבנו 
על  חזר  האדם,  ביצירת  שהיה  לעשות"  "מפליא  אותו  השפל, 

עצמו במתן תורה.
בזה ניתן גם להבין דבר נוסף, ידוע שפרעה לא ידע את לשון 
דוברי  גויים  אנו  רואים  שכיום  אפוא,  ייתכן,  כיצד  הקודש, 

עברית – לשון הקודש?
תורה,  לפני מתן  חי  פרעה  כך,  הוא  העניין  פי המתבאר  על 
לחומר,  הקדושה  בין  חיבור  כל  היה  לא  עדיין  שעה  ובאותה 
ולכן לא היה שייך שלשון הקודש שהנה שפה קדושה תתחבר 
לראש כמו ראשו של פרעה, אך במתן תורה, בשעה שהקב"ה 
הוריד את התורה לארץ, ניתנה האפשרות חיבור עם התורה לא 
ר'  וכמו שביאר המשגיח  לאוה"ע,  גם  אלא  ישראל,  לכלל  רק 
ירוחם ממיר זצ"ל את הפסוק "הללו את ה' כל גויים שבחוהו 
כל האומים, כי גבר עלינו חסדו" )תהלים קיז, א-ב(, והתמיהה 
אומות העולם  צריכים  גבר,  עלינו  ה'  וחסד  וכי מאחר  ידועה, 
להודות לו יתברך על כך? אלא, שהקב"ה השפיע עלינו כמות 
כה גדולה של חסד, עד שהחסד כביכול "גלש" החוצה, וכיום 
יש  שמכוחה  בקדושה,  מסויימת  תפישה  ישנה  לאוה"ע  גם 

באפשרותם לדבר בלשון הקודש.
לכן, רק אבותינו הקדושים נקראו "אדם" מאחר והם למדו 
את התורה הקדושה, ומתוך כך גם זכו להבין את לשון הקודש 
אף קודם מתן תורה, אך פרעה לא היה בגדר "אדם" ולכן לא 

יכול היה לתפוס את לשון הקודש.
הוא  ובכך  ישראל,  לכלל  התורה  בין  חיבר  אכן  רבנו  משה 
בנה את היהודים והכניס בהם צורת "אדם", אולם סו"ס מאחר 
שייכות  להם  הייתה  התורה,  מקבלי  דור  דעה,   בדור  ומדובר 
ראויה  הייתה  אכן  והתורה  הקדושה,  לתורה  מסוימת  בנקודה 

להם.
רשב"י ע"ה חידש חידוש מופלא, ידוע מה שמובא ב"זוהר" 
הקדוש שבזכות רשב"י ודברי תורתו יבוא משיח, המובן בזה 
הוא כך, ודאי שכל ההוספות של רשב"י היו מכוח משה רבנו, 
משה  של  ניצוץ  היה  עצמו  שרשב"י  בספרים  שמובא  ]כמו 
זה דבר שלא חידשו אדם לפניו מעולם,  ואעפי"כ היה  רבנו[, 
רשב"י לקח את פנימיות התורה ]לא רק את התורה בפשטותה[ 
וגילה אותה באופן פלאי שאפילו לדורות הבאים – כולל הדור 
שלפני ביאת המשיח – תהיה אפשרות להבין את הדברים, הוא 
עשה זאת בצורה מופלאה עד מאוד, מצד אחד הדברים נשארו 
ספר  שני  ומצד  התורה",  "נסתרות  בגדר  ובתפארתם,  בכבודם 
"הזוהר" פתוח בפני כל מי שראוי ומעוניין ללמוד בו ]ולא עוד, 
אלא שהובטחנו כי לדור האחרון יהיה גילוי מיוחד בפנימיות 

התורה, כפי שראינו החל מתקופת האר"י הקדוש, וכידוע[.
הקצוות  שתי  בין  לחבר  שזכה  רשב"י  כי  אפוא,  נמצא, 
לדור  התורה  פנימיות   – מהשנייה  אחת  ביותר  המרוחקות 
"עקבתא דמשיחא" שהוא הדור השפל ביותר ]"חוצפא יסגי" 
שתיתכן  ביותר  גדולה  לעשות"  ה"מפליא  בחינת  זוהי  וכו'[, 
נאמר  אדם  "נעשה  לכן  רשב"י!  דרך  הגיעה  והיא  בעולם, 
בעבורך" – בחיבור זה התגלתה יצירת "אדם" בשיא עוצמתו 

ותפארתו".
רבי  הקדוש  התנא  של  לכבודו  מיוחד  שיר  אנו  שרים  לכן 
שמעון בר יוחאי, כי הוא זה המקשר אותנו לעולם הרוחני, ע"י 
אחיזה ברשב"י ובדברי תורתו באפשרותנו לטפס מעלה מעלה 

בסולם המוצב ארצה וראשו המגיע השמימה.
זכותו תגן עלינו.

פינקוס  נלקחו מספרו של הגרש"ד  )בשם אומרו: ד"ת אלו 
הדברים  ויהיו  הנסתר  בתורת  גדול  בקיא  היה  שכידוע  זצ"ל, 

לזכרו(

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל



רח׳ הירקון 8 בני ברק, טל׳ 03-6889942, פקס׳ 03-6889943

בס"ד

טכנו
שרוליק

ברזים, אינסטלציה, השקייה,
 כלי עבודה, חשמל, פירזול,

ברגים, מנעולים, צבע,
מכשירי חשמל, מתנות ועוד.

* אפשרות למשלוח עד בית הלקוח בעלות סמלית * אפשרות להתקנת ברזים ועבודות תחזוקה ושיפוצים.
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 5 תשלומים ללא ריבית * כל המחירים כוללים מע׳׳מ * התמונות להמחשה בלבד.    ט.ל.ח

* שעות פתיחה: ימים א׳ עד ה׳  17.00 - 08.00, ימי שישי וערבי חג 08:00-13:00 * המבצעים בתוקף עד ה – 29.5.17  ד׳ סיוון תשע׳׳ז 

97.00 ש’’ח

ברז איכותי נשלףברז פייה קשת קצרה
 450 למטבח

140.00 ש’’ח140.00 ש’’ח170.00 ש’’ח180.00 ש’’ח

ברז איכותי לאמבטיה
 כולל צינור מתלה ומזלף

ברז איכותי ברבורברז קיר קצר
 ארוך

ברז נשלף 900

390.00 ש’’ח

מאוורר הוריקן טורבו

370.00 ש’’ח

- שלט חכם
- 3 מהירויות

- תריס מתכוונן
- מצג טמפרטורות החדר

- טיימר הפעלה וכיבוי
- פעולה שקטה

55.00 ש’’ח

4AA סוללה ברז קיר פייה יצוקה 
נחש קצרה

ברז איכותי פרח 
קצר מסתובב

ברז איכותי פרח 
ארוך מסתובב

6.00 ש’’ח185.00 ש’’ח115.00 ש’’ח110.00 ש’’ח

 16W קטלן עוצמתי
כולל מפסק

99.00 ש’’ח

ונטיל לסיפון אמריקאי כרום איטלקי

137.00 ש’’ח29.00 ש’’ח

מאוורר רצפה ׳׳16 כולל טיימר ורשת רוטורית 
חסכוני, שנתיים אחריות, 3 מהירויות

אסלה לבן / פרגמון

137.00 ש’’ח

תאורת חירום/פנס
LED 2.8W 

65.00 ש’’ח

 LED 12W תאורת חירום
קיר/נישא

100.00 ש’’ח

מתקן לבקבוק לסבון 
נוזלי ראטן

9.00 ש’’ח

ראש מקלחת
5 מצבים

29.00 ש’’ח

מזלף לברז נשלף מזלף הדס 7 מצבים

29.00 ש’’ח 25.00 ש’’ח

עם חסכם
צינור ספירלה כפולה 

מתכת 2 מטר

29.00 ש’’ח

ראש מקלחת עגול
 160 מ’’מ

35.00 ש’’ח

מנגנון כבל אוניברסלי צידי למונובלוק
3/8 + מתאם 

76.00 ש’’ח

אקדח השקייה
7 מצבים

24.00 ש’’ח

רובה איכותי

7.00 ש’’ח

איזולירבנד איכותי

3.00 ש’’ח

מייתז תילתן

25.00 ש’’ח

סל כביסה ראטן
60 ליטר
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ציניות אנטישמית

המדע  החינוך,  ארגון  של  האומללה  ההחלטה 
והתרבות של האו״ם הנקרא ״אונסק״ו״, שהתקבלה 
ישראל,  למדינת  ה69  העצמאות  יום  של  בעיצומו 
על  שהשתלטו  והאבסורד  הציניות  את  ממחישה 
היחסים הבינלאומיים בעידן החדש. אילולא זה היה עצוב, זה 

היה מצחיק. בושה למשפחת העמים.    

באונסק״ו  פעילות  כחברות  להשתתף  בחרו  מדינות   58 רק 
ולהשקיע בכך כסף. פחות מ30 אחוז מהמדינות החברות כיום 
באו״ם. ישראל היא אחת מהם. בקיצור, מדובר בארגון חשוב 

- אך לא יותר מדי. 

קולות  של  האוטומטי  ברוב  ״החליטה״  אונסק״ו  מועצת 
הינה  שישראל  וסין,  רוסיה  והמעצמות  ברזיל  ערב,  מדינות 
״כובש״ בירושלים המזרחית, ובנוסף היא שוללת את ריבונות 
צינית  בדיחה  העיר.  מערב  כולל  רבתי,  בירושלים  ישראל 
קודמות  להחלטות  ועובדתית  היסטורית  שמתכחשת  עלובה, 

של המליאה וגם של מועצת הבטחון.

מוסדות  של  ההחלטות  שכל  קובעת,  הטיפשית  ההחלטה 
כולל  תוקף.  להן  ואין  בטלות  רבתי!  בירושלים  ישראלים 
פסיקות בית משפט העליון ביושבו כבג״ץ, מגן הפלשתינאים 

ואימת המתנחלים.

מפורשת  בתמיכה  שהצטרפה  היחידה  המערבית  המדינה 
לשונאת  שהפכה  מדינה  שבדיה.  היא  המגוחכת  להחלטה 
הגבוה  האחוז  עקב  בינלאומית,  זירה  בכל  מובהקת,  ישראל 
ומהווים  אזרחות  קיבלו  בה,  שהשתקעו  ערבים  פליטים  של 
ניכרת  פוליטית  השפעה  בעל  ומסיבי  משמעותי  בוחרים  קהל 

בבחירות הפנימיות בה. אירופה בסיאובה. 

האוטומטי  הרוב  בצמצום  ״שמח״  נתניהו,  הממשלה  ראש 
האנטי ישראלי שקטן. זו ״שמחת עניים״. בהחלטה האחרונה 
״רק״ 22 מדינות תמכו מול 10 מדינות שהתנגדו. השאר נמנעו 
או לא השתתפו. צרפת בחרה להימנע למרות הלחץ האמריקאי. 
עוד ממשל שמתחנף לבוחר הערבי הפוטנציאלי, שהפך להיות 

גורם משמעותי בבחירות הגורליות בשבוע הבא בצרפת. צרפת 
המתאסלמת. 

דונאלד  הנשיא  המתנגדות.  מחנה  בראש  עמדה  ארה״ב 
המסיבית  האמריקאית  ההזרמה  בצמצום   איים  אף  טראמפ 
לאונסק״ו שיותר ממחצית תקציבה בא מוושינגטון. איום סרק 

שלא עזר. טראמפ גם לא צמצם, לפחות בינתיים.  

את  כשביטל  נתניהו  רוה״מ  על  והגבורה שנחה  העיזוז  רוח 
והתפוגגה מאד  פגה   - הגרמני החוצפן  עם שר החוץ  פגישתו 
מהר. שוב מגישים את הלחי השנייה בישראל. שגריר שבדיה 
הוזמן לשיחת נזיפה במשרד החוץ. הוא כבר רגיל ולא מתרגש. 

הודו, הידידה החדשה, כשלה במבחן הראשון. 

אין  חינם  מחזיק  האו״ם  להגיב.  היה  וצריך  יכול  נתניהו 
כסף ואף ארנונה אינו משלם, במתחם גדול המשמש למגורים 
ומשרדים לעובדיו, כולל עובדי אונסק״ו, בשכונת ארמון הנציב 
הבריטי  הנציב  למגורי  במקורו  ששימש  מבנה  בירושלים. 
הפכה  ישראל  מדינת  הבריטי,  המנדט  עזיבת  עם  בפלשתין!! 
הכתר  בבעלות  שהיו  הנכסים  כל  של  והבעלים  הריבון  להיות 

הבריטי. 

נוהג האו״ם מנהג בעלים במתחם. מבצע בו עברות  בפועל 
בו  ונוהג  נוספים  מבנים  הקים  כחוק.  היתר  בקשת  ללא  בנייה 
כריבון אוטונומי. מה שלא היה מעז לעשות באף מדינה אחרת.   

ב1948,  האו״ם  בחסות  שנעשו  הנשק  שביתת  הסכמי  עפ״י 
יועדו המבנים על ידי המדינה הצעירה, למגורי ומשרדי פקחי 
ההיסטוריים.  ההסכמים  על  ״הפיקוח״!  על  האחראים  האו״ם 
אבסורד  ואינו.  קיים  לא  כבר  רבות  ושנים  שהתייתר  פיקוח 

בהתגלמותו.

משתמש  בישראל.  מטהו  את  שם  הקים  האו״מ  בפועל, 
כולל  השוטפים.  לצרכיו  שהוסיף,  ובמבנים  ההיסטורי  במבנה 
משרדים של גורמי סיוע לפליטי 48 שבראשם אישים עויינים 
בעליל לישראל ומוציאי דיבתה הרעה בעולם. ממשלות ישראל 

לדורותיהם בחרו לשתוק ולהבליג.    

התביעה להחזרת המבנים לריבונות ובעלות ישראלית עלתה 
ועולה מפעם לפעם. גם עיריית ירושלים דורשת ארנונה ולפחות 
הוצאת היתרי בנייה כחוק. ישראל ההססנית והמודאגת, חששה 
עזר  לא  זה  וויתרה.  האו״ם,  עם  יחסיה  את  ולהחריף  ״לחמם״ 

לה. 

באונסק״ו לא ישנו או ישעו את ההחלטה באם יפונו ממתחם 
היה  נתניהו  רוה״מ  הלאומי,  הכבוד  בשביל  הנציב.  ארמון 
להחלטה  מהירה  כתגובה  וזריז,  מיידי  פינוי  על  להודיע  צריך 

המבישה. הוא היסס ואיחר.  

כשארה״ב, אנגליה, איטליה, גרמניה,  הולנד ועוד מאחוריך 
לשם שינוי, ומתנגדות להחלטה האנטישמית והצינית במפגיע, 
זה אפילו היה מתקבל בהבנה ובשתיקה. בישראל בחרו להבליט 
לעומת  בתומכים,  והקיטון  במתנגדים  הגידול  על  ולהצביע 
היחס בהצבעות קודמות, כהישג הגדול! ״דל גאה״, ולא חכם. 

לא לנקוט בצעדי מחאה מתבקשים זו בושה לאומית. 

לרגע חשבנו שנתניהו וליברמן התעשתו ובגיבוי החדש של 
השריף האמריקאי, יפסיקו את המדיניות רבת שנים של  ״כינוי״ 
שלא  כ״גשם״  העולמית,  מהקהילייה  מחלק  בפנים  היריקות 
לשניהם  חשוב  יותר  הגיעה.  לא  עוד  שהשעה  כנראה  בעיתו. 
הכבוד  על  מלשמור  האירופאיות,  בבירות  ולהתארח  להמשיך 

הלאומי. חבל ומבזה.    

בעמדה  שפוגעת  מופגנת  בציניות  החדש,  האו״ם  מזכ״ל 
הדם  צמא  לרודן  ברכה  אגרת  לשלוח  ״דאג״  האמריקאית,  
בשאר אסאד, ביום העצמאות הסורי. גם למדינת ישראל דאגו 
באו״ם למתנה ליום העצמאות. חבל שלא החזרנו לאו״ם, מתנה 
הנציב.  ארמון  ממתחם  משרדיהם  של  מיידי  פינוי  תואמת. 
בכך גם היינו ״מוכיחים״ מי הריבון והשליט, בירושלים בירת 

ישראל. עוד לא מאוחר.  

עו"ד יצחק שיינפלד
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לכביסה צבעונית ולבנהמסיר כתמים קשים

 ⋅ משפר את תוצאות הכביסה ⋅ ללא אקונומיקה 
⋅ מרוכז ויעיל יותר ⋅ שומר על צבעי הבגד

לא קרה כלום.
יש סנו אוקסיג’ן

אופס...

לכביסה 
צבעונית ולבנה
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אנשים שליליים

אני יושב השבוע ומדבר עם מטופל והוא מנסה 
אצלו  בסדר  לא  מה  עליו,  עובר  מה  לי  להסביר 
פנה  בכלל  הוא  למה  ובעצם  האחרונה  בתקופה 

לקבל טיפול. 
ראשון  תואר  לי  יש  חשובה:  הקדמה  לי  מקדים  הוא 
בעיות,  שום  לי  אין  נפש.  על  קצת  יודע  אני  בפסיכולוגיה, 
לא מהעבר ולא מהתקופה האחרונה, ההורים שלי היו הכי 
לא   - בי  פגעו  שהם  לי  זכור  לא  להיות.  שיכול  מקסימים 
בבית, לא בבית הספר ואף לא בישיבה, וכן גם יש לי אישה 

מקסימה 
אז מה קורה לי? מה עובר עלי? בתקופה האחרונה הפכתי 
לאדם עצבני, ביקורתי, מתלונן כל הזמן, ולא סתם מתלונן - 
אני מתלונן על כל העולם וללא הפסקה: על אשתי, על מקום 

העבודה, על ילדי, וגם הרבה על עצמי. 
אני מכיר את עצמי בתור אדם חיובי שמח ומחמיא לזולת. 
זה לא רק שאני מעיד על עצמי  שאני אדם חיובי כל מכרי 

הכי קרובים אומרים את זה.
בחודש האחרון התחילה להיות מתיחות ביני ובין אשתי, 
כזו מתיחות לא זכורה לי שנים רבות, הייתה לי שיחה רצינית 
אם אשתי אתמול והיא אמרה לי שכדאי שאלך ליעוץ, כי זה 
את  מכיר  אני  שנים.   15 מזה  הכירה  אותו הבעל שהיא  לא 
אשתי, אני יודע שאכפת לה באמת ממני, אם היא אומרת לי 

שאני צריך יעוץ - סימן שבאמת משהו עובר עלי. 
כחלק מהטיפול הרגשי, חשוב בשיחת ההיכרות לשמוע 
עבודה,  מקום   - המטופל  של  החיים  מכלול  כל  על  היטב 
מצב פיננסי, מצב הילדים וכולי. לכל מצב יש לו השפעה על 

התהליכים ועל מצבים נפשיים. 
עשו  שנה  כחצי  שלפני  לי  מספר  הוא  השיחה  במהלך 
במקום  עבר  והוא   העבודה  במקום  במשרדים  שינויים 
כדי  תוך  לחדר.  אחר  עמית  עם  ונמצא  אחר  לחדר  עבודתו 
שיחה אני שואל איך הקשר שלך עם אותו חבר? הוא עונה 
לי בסדר גמור. מה הוא מספר לך? אני שואל אותו שוב. הוא 

שותק למספר דקות ונראה שמשהו מתחיל להתחבר לו.
על  מתלונן  הוא  נחמדה.  הלא  אשתו  על  מספר  הוא 
העיריה, על המדינה שרק עושקת את האזרחים, על שעות 
עובד, על הדואר שמאחר תמיד,  העבודה הרבות בהן הוא 

על השכר הנמוך שהוא מקבל, על המפלגות. יש עוד הרבה 
נושאים שהוא מתלונן עליהם. על זה מתבסס הדיבור בינינו, 

בכל פעם יהיה נושא אחר אבל זה הכיוון.
במקום  והיפה  הטוב  על  יסתכלו  שתמיד  אנשים  ישנם 
הרע והמכוער. ישנם אנשים שהכול נפלא להם – העבודה, 
האישה, הילדים )זה לא אומר שאין להם התמודדויות, הם 
והמאיר  הטוב  על  ולהתמקד  להסתכל  בוחרים  רק  פשוט 
והמכוער  הרע  על  יסתכלו  שתמיד  אנשים  וישנם  בחייהם(, 

שבכל דבר – בעבודה, באשה, בילדיהם. בהכול.
אותם אנשים שמסתכלים רק על הרע הם בעצמם סובלים 
חיים  לא  זה  בחיים  שלילית  כזו  צורה  לחיות  כי  רב,  סבל 
מאושרים. הם מתנהגים כך מכל מיני סיבות - בגלל העבר או 

ההווה הקשה שעברו.
אבל לחיות אם אנשים כאלו יום יום זה כבר משהו אחר. 
נכון שצריך לרחם עליהם ואף לנסות לעזור להם, אבל להיות 

לצדם באופן עקבי יש תוצאות לכך.
הרמב"ם כותב בהלכות דעות פרק ו עד כמה האדם נמשך 
אחרי הסביבה שלו ועד כמה הוא צריך להתרחק מהם. נביא 

את דברי הרמב"ם במלואם.
א  דרך ברייתו של אדם - להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו 
ונוהג במנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך  אחר רעיו וחבריו, 
כדי  תמיד,  החכמים  אצל  ולישב  לצדיקים  להתחבר  אדם 
שילמוד ממעשיהם; ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, 
כדי שלא ילמוד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, "הולך את 
ואומר,  יג,כ(.  )משלי  ירוע"  כסילים,  ורועה  יחכם;  חכמים, 

"אשרי האיש..." )תהילים א,א(.
אנשיה  ואין  רעים,  שמנהגותיה  במדינה  היה  אם  וכן  ב  
הולכים בדרך ישרה - ילך למקום שאנשיו צדיקים, ונוהגים 
ושומע  יודען  שהוא  המדינות  כל  היו  ואם  טובים.   בדרך 
שאינו  או  זה,  זמננו  כמו  טובה,  לא  בדרך  נוהגים  שמועתן 
או  הגייסות  מפני  טובים,  שמנהגותיה  למדינה  לילך  יכול 
מפני החולי - יישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר "יישב בדד 
ויידום" )איכה ג,כח(.  ואם היו רעים וחטאים, שאין מניחין 
אותו לישב במדינה אלא אם כן נתערב עמהן ונוהג במנהגן 
ינהיג עצמו  ואל  ולחווחים ולמדברות  ייצא למערות   - הרע 
בדרך חטאים, כעניין שנאמר "מי ייתנני במדבר..." )ירמיהו 

ט,א(.
במערות  לגור  לאדם  שעדיף  הרמב"ם  דברי  תמצות 
אנשים  שיש  איפה  כזו,  בסביבה  להיות  ולא  בבמדבר  או 
שמשפיעים עליו לרעה. האדם, בין אם הוא רוצה ובין לא, 
הוא מושפע מהסביבה בה הוא חי - ובעיקר מהאנשים בהם 

הוא נתקל במשך רוב היום.
כאלו  אנשים  ליד  שחיים  האנשים  אבל  סובלים,  הם 
רק  להסתכל  להתחיל  יכולים  עצמם  והם  לרעה,  מושפעים 
על הרע. וכאשר אדם מסתכל רק על הרע הוא מרגיש בחייו 
רק רע. יכול להיות לו הכול, ילדים ואישה, בריאות ועושר, 
אך אם תהיה ההתמקדות שלו בשלילי הוא לא ירגיש שום 
דבר מכל הטוב והאושר שיש לו. הוא ירגיש רק את הנקודות 

השליליות שאין לו.
יש  דבש.  החיים שלך  לו:  ואמרתי  עיניו  בתוך  הסתכלתי 
לך רק דבר אחד - תתרחק מהאדם הזה שנמצא אתך בחדר 
בעבודה. תבקש שיחלפו לך לחדר אחר. אם אין ברירה שווה 
לך אפילו לעזוב לעבודה אחרת, כי להתרגל לחיות בצורה 

כזו שלילית אלו הם לא חיים תקינים. 
אתה מושפע ממנו לרעה, אתה אפילו לא שמת לב למה 
כי  וחיובי,  מאיר  שהיה  האיש  נהפך  האחרונה  בתקופה 
התחלת לחשוב ולדבר כמוהו - וזו התוצאה למה שאמרת לי 
בתחילת השיחה: "בתקופה האחרונה הפכתי לאדם עצבני, 
ביקורתי, מתלונן כל הזמן, ולא סתם מתלונן - אני מתלונן על 
כל העולם וללא הפסקה: על אשתי, על מקום העבודה, על 

ילדי, וגם הרבה על עצמי".
כל כך חשוב לחיים להתחבר לאנשים חיוביים, מפרגנים, 
שמחים. הסביבה יש לה השפעה כל כך חזקה על נפש האדם 

שאנחנו אפילו לא יודעים. 
אנחנו מושפעים מהסביבה גם אם אנחנו מאוד לא רוצים 
להתחבר  לבחור  היא  שלנו  הבחירה  מושפעים.  להיות 
שירעילו  לאנשים  להתחבר  או  וחיוביים,  מאירים  לאנשים 

לנו את נשמותינו.

לתגובות
machon.rot@gmail.com

להתרחק מהאנשים שמרעילים לנו את הנשמה: ישנם אנשים שצריך 
לשמור מרחק מהם, ורצוי כמה שיותר רחוק.

הרב מרדכי רוט

"בתקופה האחרונה הפכתי לאדם עצבני, ביקורתי, מתלונן כל הזמן, ולא סתם מתלונן "
- אני מתלונן על כל העולם וללא הפסקה: על אשתי, על מקום העבודה, על ילדי, וגם 

הרבה על עצמי".

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



 המרכז להכוון תעסוקתי מזמין אותך ליום פתוח בנושא איתור בעיות מים

היום הפתוח מיועד לאנשים המעוניינים לשמוע על לימודי מקצוע האיתור בצורה יסודית.

יש יום פתוח!
יום פתוח ורישום לקורס לאיתור בעיות מים באמצעים מתקדמים

בני ברק

 יש סתימה
בתזרים המזומנים?

יום חמישי ח׳ אייר)4.5.17( בשעה 19:00
<< לפרטים והרשמה: 03-7707300/1 >>

היום הפתוח יתקיים אי״ה:
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מאות מיליונים צפו 
ברב מרווין האייר 
בעת שנשא דברי 
ברכה מרשימים 

בטקס השבעתו של 
נשיא ארה"ב דונלד 

טראמפ  כעת, 
שבועיים לפני ביקורו 

הצפוי של טראמפ 
בישראל, הגיע הרב 

כדי להדליק את 
משואת התפוצות, 

ולהקים מוזיאון ענק 
בירושלים  בראיון 
מיוחד ל'כל ישראל' 

הוא חושף כיצד 
הכיר את הזוג קושנר, 

מה הן דעותיו של 
הנשיא על ישראל, 

אלו דברים שמע מבן 
גוריון ומה סיפר לו 

הרב סולובייצ'יק

מאת: ארי קלמן. 
צילום: פישל רוזנפלד 

שלהרב
הנשיא
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בשמו  או   - מרווין  הרב  את 
– האייר,  חיים  היהודי משה 
אזרחי  כל  כמעט  מכירים 
אשר  והעולם  ארה"ב 
נשיא  השבעת  בטקס  צפו 
טראמפ.  דונלד  ארה"ב 
לדבר,  הנשיא  כשסיים  מיד 
לפודיום,  האייר  משה  עלה 
מול אלפי אזרחי ארה"ב שעמדו 

ת  גבע מאות ב ומול  בוושינגטון  הקפיטול 
נוספים שעקבו מרחוק בסקרנות אחרי הכתרת  מיליונים 

הנשיא. 
דונלד  את  ברך  הנצחי,  "אלוהים  אמר:  דבריו,  בין 
ואת אמריקה, האומה הגדולה שלנו. הנחה  ג'יי טראמפ 
בדמעה  'הזורעים  כי  התהילים  מילות  את  לזכור  אותנו 
מהן  נהנים  שאנחנו  שהחירויות  מכיוון  יקצרו'.  ברינה 
אינן מוענקות לנצח, ויש לתבוע אותן בחזרה בכל דור!" 
בשפה  לדבר  עבר  כאשר  כולם  את  הפתיע  מכן  לאחר 

העברית וציטט פסוקים, תוך שהוא מזכיר את ירושלים.
"ברך את כל בני בריתנו מסביב לעולם, שחולקים את 
ָזְכֵרנּו  בְּ ִכינּו,  ם-בָּ גַּ ָישְַׁבנּו,  שָׁם  ֶבל  בָּ ַנֲהרֹות  'ַעל  אמונתנו. 
אמר  ְיִמיִני'".  ח  שְׁכַּ תִּ ים  ְירּושָׁלִָ ֵחְך  ֶאשְׁכָּ אם  ִצּיֹון...  ֶאת 
לפני  שבועיים  לישראל  והגיע  השבוע  שהקדים  האייר. 
ביקורו הצפוי של הנשיא טראמפ, לצורך הדלקת משואת 
בהר  העצמאות  ביום  שנערך  השנתי  בטקסט  התפוצות 

הרצל. 
שוב  ציטט  ובהתרגשות  הרצל  בהר  שנעמד  לפני  רגע 
ישבנו  ְיִמיִני,  ח  שְׁכַּ תִּ ים  ְירּושָׁלִָ ֵחְך  ֶאשְׁכָּ אם   - הפסוק  את 
בני  של  מקורבם  טראמפ,  משפחת  של  רבה  עם  לשיחה 
יעל   - להם  קורא  שהרב  כפי  או  וג'ראד,  איוונקה  הזוג 
ויואל קושנר, לשיחה על השלום בין ישראל לפלשתינים, 
על המרכז הגדול שהוא מקים בימים אלו בירושלים, על 

מתווה הכותל ועוד;

הרב המפורסם בעולם
ניו  של  התחתון  בחלק  נולד  האייר  חיים  משה  הרב 
יורק בסמוך למנהטן, בנערותו הלך לישיבה קטנה 'רבינו 
שלמה קלוגר', ומשם לישיבת רבינו יעקב יוסף. בישיבה 
ל1962  מ1956  מדרש'  ב'בית  שנים  שש  למד  הגדולה 
ושם קיבל סמיכה מהרב מענדל קרביץ, מי שהיה תלמידו 
עוד  זצ"ל  קוטלר  אהרן  רבי  הגאון  מרן  של  המובהק 
מקלעצק, "הייתי רב באותה תקופה בקולומביה והתחלתי 
את מרכז 'סיימון ויזנטהל' לזכר השואה", מספר האייר, 
 400 לנו  ויש  בירושלים,  גדול  מרכז  בונים  אנחנו  "כיום 

אלף חברים מסביב העולם".
איך נוצר הקשר עם הנשיא טראמפ?

להיות  דונלד טראמפ  ידי הנשיא הנבחר  על  "נבחרתי 
זה  שאצלי  בטוח  ההשבעה.  בטקס  תפילה  שיישא  הרב 
היה עונג גדול, לכן קיבלתי את ההצעה מיד. היו אז המון 
אנשים, גם יהודים, שאמרו לי לא ללכת, אבל הלכתי כי 
האנשים הללו לא מבינים את הנושא של 'הכרת הטוב'. 
ארצות הברית היא מקום נהדר עבור העם היהודי, בשונה 
יש  בארה"ב  לחייהם,  חוששים  היהודים  שם  מאירופה 
לי העונג להיבחר לשאת את  יהודית חזקה, היה  קהילה 
את  להביע  כדי  שניה,  חשבתי  לא  ואפילו  הזו  התפילה 
הערכה שלי כלפי הנשיא", אומר הרב האייר ומדגיש שוב 
כי "הנאום שנשאתי אחרי השבעת הנשיא היה מבוסס על 

מאמרי חז"ל, תהילים ופרקי אבות.
"אני מכיר את משפחת קושנר שנים ארוכות, מאז שבני 
אני  שגם  במקום  בפסח  לנופש  הולכים  היו  המשפחה 
יותר  בו במהלך החג. לאורך השנים הכרנו  נמצא  הייתי 
את  מכיר  ואני  שלנו  למוסדות  תורמים  הם  מאז  ויותר, 
ג'ראד או בשמו היהודי יואל ואת ההורים צ'ארלס וצירל, 
אני  הנשיא,  בתו של  איונקה  וכמובן  ישראל,  אוהבי  הם 
יכול לספר לך שבתפילות שהיינו מתפללים עם משפחת 
קושנר, בפסח יש שני מניינים - המניין המוקדם והמניין 
הנשים  בין  אותה  רואים  היינו  תמיד  אז  יותר,  המאוחר 

הראשונות שהיו מגיעות לעזרת נשים להתפלל".
הקשר הזה נמשך גם כעת, בבית הלבן?

אגיע  חמישי  וביום  הוזמנתי  עכשיו  רק  "בוודאי, 
אליה  השלום,  למען  הלבן  בבית  לאומית  בין  לתפילה 
אטוס  בישראל  כשאסיים  מיד  הנשיא.  לבקשת  הוזמנתי 

לוושינגטון".
מדברים על ביקור אפשרי של הנשיא בישראל, האם 

תלווה אותו גם בביקור הזה?
"הוא וודאי יגיע ב22 לחודש, אני לצערי לא אשתתף, 
בעניין  שלנו  המרכז  הקמת  למען  עבודה  המון  לנו  יש 

השואה בישראל".
מאז נכנס טראמפ לתפקידו, יש דיווחים ושמעות כי 
הרבה גורמים בממשל האמריקני ואפילו טראמפ עצמו 
אנטישמיים, אתה מכיר את הממשל מקרוב, מה דעתך 

על זה?
לאורך  ממשל  אין  טעויות.  עושה  שלא  אדם  בן  "אין 
כל ההיסטוריה של אמריקה שהיה מושלם, הממשל של 
רוזוולט עשה טעויות  טרומן עשה טעויות, הממשל של 
ואפילו  בוש  ג'ורג'  של  הממשל  קנדי,  ממשל  איומות, 
לומר  אבל  טעויות.  עשו  ישראל  אוהב  שהיה  רייגן  של 
שאנטישמיות זה בגלל דונלד טראמפ, כאשר הילדים שלו 
הם יהודים אורתודוכסים, וכאשר הוא היה הנשיא הראשון 
שהזמינו  אחרונה  בפעם  להשבעה.  יהודי  רב  להזמין 

הרב  ואני  ב-1985  היה  זה  באמריקה  רשמי  לטקס  רב 
האורתודוכסי הראשון בהיסטוריה של אמריקה להשתתף 
במעמד הזה. אז איך יכולים לומר שהאנשים הללו, אנשי 
למרות שהם  העדיפות  בסדר  אותי  ממשל טראמפ, שמו 

אנטישמיים? זה אמירות שמתאימות לפורים".
הימים  ב100  טעויות  עשה  טראמפ  ממשל  האם 

הראשונים? 
"הם היו צריכים לדבר על היהודים כשהייתה ההכרזה 
הייתכן  בוודאי שכן.  הייתה טעות?  זו  על השואה, האם 
אני  אבל  היהודים.  את  יזכירו  ולא  השואה  את  שיזכירו 
ביום  בארה"ב  השואה  למוזיאון  הגיע  שהנשיא  שמח 
הקהילה  ועל  אנטישמיות  על  הכרזה  שם  ונתן  השואה 
היהודית, אלו שחושבים שממשלו של טראמפ מעודד או 
נגד  יהיה  בעצם  זה  נוראי,  יהיה  זה  באנטישמיות,  תומך 
משפחתו האישית, שהם יהודים גאים ושמחים, למה שזה 

יקרה? זה פשוט בלתי הגיוני".
מקימים  שאתם  החדש  המרכז  על  קצת  לנו  ספר 

בירושלים...

הרב האייר בהדלקת המשואות בהר הרצל. צילומסך

הרב האייר בטקס השבעת הנשיא. צילומסך
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"זה מוזיאון שיכסה שני אזורים גדולים. האזור הראשון 
יכסה את 'איך היהודים הצליחו לעבור בלי ארץ ובלי צבא 

ובלי לאום 2000 שנה'. 
מה התשובה?

שאין  דברים  'אלו  הערכים.  בגלל  רק  זה  את  "עשינו 
להם שיעור, הפאה והביכורים וגמילות חסדים וכו'', זה 
של  הראשון  החלק  היהדות.  של  הבסיסיים  הערכים  היו 
המוזיאון יש לו 7 מחלקות על הערכים של העם היהודי, 
לאלה  מעניין  יהיה  גם  קהילה,  אמונה,  תורה,  למשל 
חלק  להם  העולם שיש  אומות  חסידי  כמו  יהודים,  שלא 
לעולם הבא, רק היהודים מאמינים בזה, לפי האמונה של 
הנוצרים היחידים שעולים לשמים הם הנוצרים, היהודים 
לא מאמינים שהם היחידים שעולים לשמים אחרי מותם, 
כמו שהגמרא מלמדת אותנו שזה לא אמת, 'חסידי אומות 

העולם יש להם חלק לעולם הבא', זה נושא ברור. 
הזה.  בזמן  העולם  זה  המוזיאון  של  השני  "החלק 
קהילות  סביב  והמריבות  מחלוקות  טרור,  אנטישמיות, 
לפתוח  הוא  והרעיון  היהודי,  העם  בתוך  שונים  וחלקים 
ארץ  של  מההווי  חלק  שזה  ירושלים,  במרכז  כזה  מרכז 
ישראל. שאפשר לראות ברחוב אחד חרדים עם שטריימל 
כביש  באותו  או  הכביש  של  השני  ומהעבר  ובעקיטש'ע 
לראות חילוני מסתובב באותו מקום והמשטרה לא עוצרת 
יכול לומר שזה  ואתה  ומי שהוא מאמין,  איש בגלל מה 
בגלל שהם ניצבים באותה שורה שזה שמירה והקפדה על 

החוק אבל זו בעיה אחרת. 
"הדבר החשוב ביותר בנושא הזה היום הוא מה שקורה 
באו"ם, הם אומרים שישראל היא מדינת אפרטהייד, רוב 
העשייה של האו"ם זה רק נגד מדינה אחת, אין להם דבר 
אפגניסטן  על  כלום  עיראק,  על  כלום  סוריה,  על  לומר 

וכלום על סעודיה ששם אסור לנשים לנהוג במכונית או 
נגד  ומתלונן רק  לצאת מהבית ללא רשות, האו"ם פועל 

ארץ ישראל. 
ויהיו תוצאות שהוא  "המוזיאון הזה חוקר את כל זה, 
מהמוזיאון  חלק  כאן.  קורה  מה  שיראו  למבקרים  יוכיח 
יהיה מרכז קונגרסים בין לאומי, שבו יהיו חברים יהודים 
וכל המרכזים הלא יהודיים שירצו לקיים שיח בירושלים 
יהיו מוזמנים, וכמובן המקום יהיה סגור בשבתות וחגים 

ובכשרות מהודרת, כי ראשי הארגון הם בני תורה.
"אני חושב שזה יעשה משהו לכל אלה שרוצים להכיר 
את ישראל שיבואו ויראו. במקום שייבנה, יהיו בעוד שנה 
ולתורה  לדת  לקירוב  ומדריכים  מדרש  בית  גם  יותר  או 

ומצוות".

טראמפ וישראל
הרב האייר ממשיך ומשתף בפועליו של ארגון השואה 
היחידה  היהודית  החברה  "אנחנו  שהקים,  המיוחד 
בכל  שמופצים  מהשואה  צילומים  ומפרסמת  שמוציאה 
זכינו  ישראל.  על מדינת  גם  על השואה  רק  ולא  העולם, 
של  סיפורם  את  מספרים  גם  אנחנו  אוסקר,  פרסי  לשני 
גדולי ישראל לאורך התקופות. למשל את הסיפור של מה 
היה בממשל רוזוולט ולמה לא עשו דבר כדי להציל את 
יהודי אירופה באותה תקופה, וכן את סיפורם של היהודים 
בתקופה ההיא כמו את סיפור וועד ההצלה, את הסיפור 
של ר' אהרן קוטלר, יש לנו גם סרט של ר' פנחס רוזנבאום 
שהתחפש כנאצי במטרה להציל יהודים והצלחנו לעשות 

המון דברים בסוגיה הזו. 
"הנשיא לשעבר שמעון פרס לפני שהלך לעולמו ביקש 
ואנחנו  בסרט,  חייו  סיפור  את  לעשות  שלנו  מהחברה 
עכשיו עובדים על זה יחד עם סרט על בן גוריון. אז עשינו 
בסך הכול את סיפור השואה, את הסיפור של גיבורי העם 
היהודי בזמן השואה, ובנוסף לזה, הארגון שלנו גם נלחם 
בפאריז,  משרדים  לנו  יש  העולם.  סביב  באנטישמיות 
נגד  רק  לא  מדברים  אנחנו  ובקנדה.  איירס  בבואנוס 
נגד כל מי שרוצה להחריב את מדינת  אנטישמיות, אלא 

היהודים מדינת ישראל".
ופחות  פחות  יש  לשנה  משנה  השואה.  על  דיברת 
את  ישאיר  לדעתך  עושה  שאתה  מה  שואה,  ניצולי 

הסיפור הזה חי?
"זו הדרך היחידה שתיתן לאנשים את האפשרות לזכור, 
תראה, הניצולים לא יהיו פה עוד המון זמן, הסיפור ייאמר 
מאוד  דבר  זה  תצלומים  לכן  מהם.  שנזכור  מה  סמך  על 
יכול לצלם  חשוב, ללמד את הדור החדש, בגלל שאתה 
את האירועים הללו על בסיס העדויות - למרות שהאנשים 
הללו כבר מזמן אינם אתנו. אתה יכול לעשות את זה חי 
כך שדור העתיד  יזכור את הסיפור. כי אין דבר יותר טוב 
אומר  מישהו  אם  מזה.  חלק  שהיה  ממי  סיפור  מלשמוע 
שהאדמו"ר  בעיה  אין  מקוצק  מהאדמו"ר  תורה  חידושי 
הסיפור  את  לספר  רוצה  אתה  אם  אבל  כאן,  לא  מקוצק 
לצלם  טוב   - שנים  עשרות  בעוד  הנוראית  והטרגדיה 
מאד  זה  סרטים  לכן  ההוא.  הסיפור  את  שחוו  אנשים 

חשוב".
אנחנו עוברים לשדה המדיני, ולעיסוק בסוגיה הקבועה 
של שלום בין ישראל לפלשתינים. הרב האייר קובע מיד 
הוגן  לא  מאוד  משהו  עשו  ואובמה  "קרי  כי  בנחרצות 

לישראל".
ישראל  בין  לשלום  להביא  יוכל  טראמפ  האם 

לפלשתינים?
הנשיא  אחר.  בכיוון  ילך  שהוא  חושב  אני  "בוודאי 
לשעבר אובמה וג'ון קרי אמרו שהבעיה זה ההתנחלויות, 
אבל מה עם חמאס בעזה? כל עוד חמאס שולט בעזה אין 
שום סיכוי לדבר. האחים המוסלמים וחמאס הם אדוקים 
למטרה, לחורבן ישראל, אז במקום להתמקד על המטרה 
של להזיז את חמאס מעזה, אובמה התמקד באיך להזיז 

את ההתנחלויות מיהודה ושומרון".
שאנחנו  כמו  לשלום.  מכשול  לא  הן  ההתנחלויות 

שומעים המון?
יוציא  חמאס  אם  בעיה  יהיו  לא  לעולם  "ההתנחלויות 
ישראלי  הממשל  מעזה  יצא  חמאס  אם  מעזה,  עצמו  את 
ימצא דרכים לפשרה בנושא ההתנחלויות, אולי הפשרה 
הקטנות  מההתנחלויות  חלק  על  תוותר  שישראל  תהיה 
יותר. אבל ישראל לא צריכה לתת שום חלקת אדמה עד 
מנתניהו  ביקש  טראמפ  הנשיא  מעזה.  יצא  לא  שחמאס 
לעשות את זה וזה רעיון טוב. טראמפ אומר שהא מחפש 

דרך שירושלים הבירה תהיה מוכרת כבירת ישראל".

תקרה  לירושלים  השגרירות  העברת  לדעתך  האם 
במהלך כהונת טראמפ כנשיא?

בעולם  מוזר  הכי  הדבר  זה  כי  יקרה  שזה  מקווה  "אני 
שכל אומה יש לה עיר בירה וכאן אין. קודם כל נאמר דבר 
אחד, שאף אחד לא אמר את זה, העניין הזה של לחלוק 
עיר בירה לשתי מדינות נולד ב'חלם' וצריך להישאר שם, 
זה לעולם לא יעבוד שוב. הסיבה היא שירושלים היא עיר 
וזה  ובברלין לחלוק את העיר  זה בווינה  ניסו את  קטנה, 
הפך לאסון בין לאומי, אם זה לא עבד בערים כה גדולות 
- איך בדיוק זה יעבוד בעיר כזו קטנה? בחזון שלי, אין 
שום שאלה כמובן, ירושלים היא בירת מדינת היהודים - 

מדינת ישראל". 
ישראל  את  ימכור  חושש שטראמפ  אתה  זאת,  ובכל 

בשולחן המו"מ?
והישראלים  ישראל  את  ימכור  לא  לעולם  "טראמפ 
אני  אבל  פשרות  ירצה  בוודאי  טראמפ  זה,  את  יודעים 
בירת  היא  שירושלים  מאמין  עצמו  שטראמפ  מאמין 

ישראל".
הציבור  את  שמפלג  הכותל,  מתווה  על  דעתך  מה 

בישראל בגלל הרפורמים?
"יש לי ניסיון ארוך עם המחלוקות האלו, אני בשיטה 
שהדרך החכמה זה דיבור, מו"מ במקום ללכת ביד חזקה 
שזה  נכון  עובד,  לא  זה  כלל  שבדרך  יהודים,  אחים  עם 
יסתיים,  והכל  - לרמוס פשוט את הצד השני  נראה מהר 
יהודי  אני  תראה,  יפה.  בצורה  לדבר  צריך  בסוף  אבל 
אורתודוכסי, אני אומר בצורה גלויה אני לא מתפלל בבית 
לעולם.  זה  אעשה  ולא  רפורמי  או  קונסרבטיבי  הכנסת 
אני מאמין בהלכה, אני מאמין בתורה מסיני, אבל אני גם 
מאמין שבכדי לנצח מישהו - צריך לעשות את זה בדיבור 

ולא במריבה.

משואת התפוצות
לישראל  הגיע  לשמו  לאירוע  גם  מתייחס  האייר  הרב 
הפעם - הדלקת המשואה בטקס השנתי ביום העצמאות 
בהר הרצל: "אני שמח להיות הנציג הלא ישראלי הראשון 
ותמכתי  החזקתי  תמיד  אני  ישראל,  של  בהיסטוריה 

בישראל.
יהודים  של  קבוצה  כשהבאתי  גוריון  בן  את  "פגשתי 
גוריון. א.ק.(  ב-1971 לשדה בוקר )מקום מגוריו של בן 
ולעולם לא אשכח את מה שאמר לנו, כי היום מה שהוא 
'תודו  לנערים  אמר  הוא  בהתחלה  לאמיתי.  הפך  אמר 
לסבים ולסבתות שלכם, בלעדיהם לא היינו יכולים להקים 
את מדינת ישראל, תאמרו להם שיבוא זמן שהגלות תהיה 
שיהודים  יודעים  אנחנו  היום  ישראל...'  במדינת  תלויה 
אירופאים עוזבים את אירופה ואם לא הייתה ישראל אז 

לא היה גלות, זה כמו מה שהוא אמר".
"הדלקת המשואה הזו היא כבוד גדול שלי, זה לא כבוד 
ומייחלים  שמתפללים  הגולה  בני  לכל  כבוד  זה  עצמי, 
לבוא לישראל. אנחנו צריכים להיות מרוגשים מאוד שאני 
השליח של כולם, של אלה שלא הייתה להם הזכות להניח 
את רגליהם על אדמת ישראל ואת ידיהם על אבני הכותל.

סולבייצ'יק,  הרב  מרבי,  ששמעתי  סיפור  לכם  "אספר 
שהוא בריסקער אז ברור גם שהסיפור מדויק, כשהוא היה 
אורח  הגיע  פעם  חב"ד,  חסיד  רב  לו  היה  באירופה  נער 
הלימוד.  מחדר  לצאת  לכולם  אמר  והרב  ישראל  מארץ 
החדר  בתוך  שם  קורה  'מה  לעצמם  חשבו  הנוכחים 
החריץ  דרך  הציצו  הם  אז  חריג',  בוודאי משהו  הסגור? 
וראו איך שהמורה החב"די שואל את השליח האם היית 
אי פעם בכותל? ומשהאורח ענה כן, שאל אותו הרב האם 
ידיו הונחו על הכותל וביקש ממנו ללחוץ את ידיו... היום 

כל אחד יכול לגעת בכותל".

אין בן אדם שלא 
עושה טעויות. אין 
ממשל לאורך כל 
ההיסטוריה של 
אמריקה שהיה 

מושלם, הממשל 
של טרומן עשה 

טעויות, הממשל של 
רוזוולט עשה טעויות 
איומות, ממשל קנדי, 
הממשל של ג'ורג' 

בוש ואפילו של רייגן 
שהיה אוהב ישראל 
עשו טעויות. אבל 

לומר שאנטישמיות 
זה בגלל דונלד 
טראמפ, כאשר 
הילדים שלו הם 

יהודים אורתודוכסים 
זה אמירות 

שמתאימות לפורים"

"
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הרב  למד  שנים  שבע 
בין  שיינפלד  שמואל  משה 
הלוויים'  'נחלת  ישיבת  כתלי 
שהותירו  שנים  שבע  החיפאית, 
את רגליו נטועות בתוך אדמתה כפי 
למרות  עיתונות',  ל'קו  מספר  שהוא 

שבשנים האחרונות הוא שוהה בגלות.
כשמציצים אל היכלה המלא מפה לפה של 
ישיבת 'נחלת הלוויים' תחת הנהגתו של ראש הישיבה 
ברוח  לחוש  היה  ניתן  וייס,  מאיר  ישראל  רבי  הגאון 
הישיבה את השפעות מוצאו האמריקני. )ראש הישיבה 
הוא חתנו של הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש 
להתגורר  וייס  הרב  עבר  האחרון  בעשור  מיר(  ישיבת 
בסמיכות לישיבה בחיפה, אך היה קשור בכל נימי נפשו 
לישיבה עוד מערש קיומה - למרות המרחק הגיאוגרפי 

שנפרש בינו לישיבה בהיותו תושב ירושלים.
על מנת להבין קצת יותר לדמותה של הישיבה, פנינו 
אותה  מלוות  אשר  ההוד  דמויות  אל  תחילה  מועדות 
שנים ארוכות, הלא הם, ראש הישיבה רבי ישראל מאיר 
וייס, ומשגיח הישיבה, מגדולי בעלי המוסר בדורנו - 

הגה"צ רבי אורי וייסבלום, תלמידו של המשגיח הגאון 
רבי שלמה וולבה זצ"ל.

על  ישראל'  ל'כל  בערגה  מספרים  הישיבה  בוגרי 
הרגעים הנדירים בביתו של המשגיח השוכן בסמיכות 
לישיבה. "בכל ליל שבת הוזמנו 2 בחורים לסעוד עם 
המשגיח", מספר הרב משה שמואל שיינפלד, "הדבר 
ביקש  לא  המשגיח  שמעולם  הוא  בזיכרוני  שנחרט 
הסביר,  מכן  לאחר  תורה".  דברי  לומר  מהבחורים 
"אני רוצה בסך הכול לחזק את הקשר שלי עם בחורים 
או  נעימות  אי  חלילה  שירגישו  ולא  נעימה  באווירה 

כבדות כל שהיא".
ידיים  הרימו  לא  אך  נלחמים,  הישיבה  ורבני  ראשי 
במכשירי  בשימוש  הטכנולוגיה,  בחידושי  במלחמתם 
הישיבה.  כתלי  בין  נהיגה  רישיונות  ובהחזקת  סלולר, 
לאחר שנים של מאבקים, ברובם חסרי תוחלת, בישיבה 
מנסים להגביל את השימוש במכשירי הסלולר הכשרים 

ולמנוע מבחורים ללמוד נהיגה בין כתלי הישיבה. 
להחזיק  לבחור  מאפשרים  לא  )במלעיל(  "ב'נחלת' 
גם בפלאפון כשר, יש כמה מכשירים כשרים השייכים 
מני,  מספר  לחתנים".  כלל  בדרך  המושאלים  לישיבה 

שלמד עד לא מכבר בישיבה. לדבריו, לבחורי הישיבה 
מותר להחזיק נגנים ולא בודקים את התכנים שיש בהם 

- בניגוד למקומות אחרים שמחמירים אף בזה.
בישיבה דוגלים בהשקעה בלימוד העיון, כאשר שני 
הישיבה  ראש  עבורו,  מוקדשים  שלושה  מתוך  סדרים 
הגרי"מ וייס מוסר ברוב ימות השבוע שיעור לבני ועד 
תלמידי  כללי.  שיעור  מוסר  הוא  לשבוע  ואחת  רביעי, 
גם שיחה מוסרית מפי  הישיבה שומעים אחת לשבוע 
המשגיח ר' אורי וייסבלום, השיחה נמסרת בדרך כלל 

במוצאי שבת.
שיוטל  קפדני  במשטר  דוגלת  לא  הישיבה  הנהלת 
מעשיו  על  כללית  בהסתכלות  אלא  הבחורים,  על 
והתקדמותו של הבחור מאז כניסתו לישיבה. שיינפלד, 
מכיר את הישיבה ורבניה לפניי ולפנים, לדבריו, כמעט 
ולא הוטחו בבחורים הערות פרטניות הנוגעות לסגנון 
לבוש או מעשיהם בחדרי הפנימייה. בחור אשר באופן 
קיבל  לא  בסדרים,  נוכח  והיה  סדירה  התנהלותו  כללי 

הערה על היעדרות מתפילת שחרית, למשל.
בהקשר זה נזכר שיינפלד בסיפור המלמד על הכבוד 
"בסוף  לתלמידיהם.  הישיבה  רבני  שרחשו  והאימון 

במסגרת סדרת 
כתבות על עולם 
התורה, מגיש כתב 
'כל ישראל' פרופיל 
מרתק לדמותה של 
ישיבת 'נחלת הלוויים' 
בחיפה  האישיות 
המופלאה של ראש 
הישיבה ושל המשגיח, 
ההתנהלות מול 
תלמידים שמחזיקים 
מכשירי סלולר ונגנים, 
וקוד הלבוש שמאפיין 
את הישיבה  וגם: 
מה עושים בקעמפ, 
איך התנאים הגשמיים 
וכיצד נאבק ראש 
הישיבה בעישון?

 אבי רבינא
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הישיבה.  מרבני  אחד  של  חדרו  שכן  ישנתי  בו  המסדרון 
דלתות  את  "השארנו  שיינפלד,  מספר  הדברים",  מטבע 
חשוף  היה  הישיבה  שר"מ  כך  פתוחות  הפנימייה  חדרי 
לכאורה לכל הנעשה בחדר. לאחר שנים, יצא לי לשוחח 
עם הר"מ שסיפר בתמימות: שנים אני שם לב כי הדלתות 
פתוחות אך מעולם לא הגנבתי מבט לתוך החדרים ובכך 

חלילה הייתי מפריע לפרטיותם של הבחורים".
נאותים  תנאים  לבחורים  להעניק  משתדלת  הישיבה 
כל חדר, החדרים,  בתוך  בפנימייה, המקלחות ממוקמות 
המיטות ויתר הריהוט בסטנדרטים סבירים, בחורי 'נחלת' 

אף התפנקו במזגן בכל חדר אשר הותקן מטעם הישיבה.
על  פיקוח  ואין  כמעט  הבחורים  מספרים  בישיבה, 
הנעשה בחדרים, אך לחברי החדר יש משמעת עצמית כך 
את  הולמת  שאינה  למוזיקה  האזנה  של  מצב  יהיה  שלא 
צביון הישיבה או האזנה לרדיו. אחד התלמידים המתגורר 
כמו  עיתון  כי  ישראל'  ל'כל  מספר  הישיבה  בפנימיית 
'יתד נאמן' ניתן לראות תדיר בחדרים לעומת השבועונים 

המצויים פחות אך קיימים.

סיגריות ובגדים
כאשר אנו באים לדבר על ה'גשמיות' בישיבה, אנחנו 
שומעים צליל אחר מהמרואיינים. בוגרי הישיבה מספרים 
על גישה אבהית כלפי כל בחור מראש הישיבה הרב וייס. 
וייס עישון הסיגריות, אך הוא מעולם  "חורה מאוד לרב 
תלמיד  שמעון,  לנו  אמר  הבחורים".  על  זאת  אסר  לא 
הישיבה לשעבר אשר היה מעשן תדיר בין כתלי הישיבה.

שמעון מספר ל'כל ישראל' כי ראש הישיבה הרב וייס 
היה מנסה למגר את התופעה בדרכים שלו. "ביום כיפור, 
דקות קודם תפילת נעילה, ניגש אליי הרב וייס, טפח לי על 
השכם וביקש: תקבל על עצמך להפסיק לעשן, זה הורס 

את הבריאות".
כי  הלווים'  ב'נחלת  מספרים  עסקינן,  כיפור  ביום  ואם 
הבחורים  בין  נעילה  תפילת  קודם  עובר  הישיבה  ראש 
החלשים ושולח אותם לחדרם לנוח, "עד שאתה לא הולך 
מזהיר  הוא  נעילה"  תפילת  מתחיל  לא  אני  בחדר  לנוח 

בנעימות ובנחישות.
חדרי  של  גדול  מספר  קיימים  הלווים'  'נחלת  בישיבת 
דירות המשמשות את הבחורים  יש  פנימייה אך במקביל 
שוהים  המבוגרים  הבחורים   - לרוב  כאשר  כפנימייה, 

בדירות והצעירים יותר בחדרי הפנימייה.
הקבלה  מבחני  גם  כי  מדגישים,  בישיבה  בחורים 
ל'נחלת' שונים מאלו המקובלים בשאר הישיבות בארץ. 
יכולותיהם  את  הבוחנות  היוקרתיות  הישיבות  לעומת 
הלימודיות של הבחורים, ב'נחלת' תנאי הקבלה מחשיבים 

יותר את הרצון ללמוד ואת יראת השמים של התלמיד.
הישיבה כוללת את בית המדרש בו נמצאים הבחורים 
כולל  קיים  כן  כמו  הישיבה,  בוגרי  של  קטן  כולל  לצד 
אף  הממוקם  שאנן  בנווה  החרדית  הקהילה  אברכי  של 
הוא בבניין הישיבה. מרבית תלמידי הישיבה הם ממוצא 
בישיבה  הליטאי,  הישיבות  עולם  ביתר  כמקובל  אשכנזי 
המגיעים  תלמידים  של  יחסית  גבוהים  אחוזים  גם  יש 

מחו"ל - מרביתם מארגנטינה ומקסיקו.
לליווי  זוכים  א'  לשיעור  הנכנסים  חדשים  תלמידים 
לבחור  "אילן",  הישיבות  בעולם  שמכונה  מה  של  צמוד 
הצעיר מצמידים בחור וותיק מתלמידי הישיבה המדריך 

ומלווה אותו בצעדיו הראשונים בישיבה.
למחצה  המדרש  בית  מתרוקן   12:15 בשעה  יום  בכל 
ובחורי השיעורים נכנסים לשיעורים מפי ראשי הישיבה 

ורבניה בחדרי השיעורים.
הישיבות  בקטגוריית  ממותגת  הלוויים'  'נחלת  ישיבת 
שולי  פחות  מקום  האפנה  תופסת  בישיבה  הפתוחות, 
מהישיבות הסגורות יותר. מלבד הלבוש לא נראה כי ניתן 
"פתיחותם"  על  נוספים המלמדים  להצביע על תסמינים 
בבני  החרדי  המיינסטרים  מתוך  המגיעים  הבחורים  של 

ברק, ירושלים ומודיעין עילית.
נהוג לומר על תלמידי 'נחלת' כי הם נוהגים להתלבש 
זאת,  עם  ו'מתוקתקת',  מעודכנת  ישיבתית  בתלבושת 
כי בתוך הישיבה מעולם לא  תלמידים בישיבה מספרים 
עצמו  הישיבה  שצוות  כך  הלבוש,  על  מיוחד  דגש  שמו 
בסגנון  פרטני  באופן  להתערב  צורך  ראה  לא  מעולם 

הלבוש של הבחורים.

המשגיח
דמות  עומדת  הר"מים  ומעל  הישיבה  לראש  מתחת 
רבי  הגה"צ  המשגיח  של  "שיחותיו  המשגיח,   - מרכזית 
שיינפלד,  שמואל  משה  מספר  בישיבה",  וייסבלום  אורי 
"הם מלאכת מחשבת, כמו 'שיעור כללי' בסוגיה למדנית. 
הוא פותח בציטוט פסוק או ציטוט מהתפילה, אך עניינה 
של השיחה תמיד הוליכה אל תיקון המידות, לימוד תורה, 

מוסר ותפילה".
כי אחד מהדברים שהמשגיח  'נחלת' מספרים  תלמידי 
מאוד מקפיד עליהם ביותר הוא הדיוק. "אפשר לכוון את 
השעון על פי כניסתו של ר' אורי לבית המדרש לתפילת 
שחרית בבוקר". לדבריהם, ר' אורי הוא איש אמת שפיו 
ולבו שווים. לא קל לשהות במחיצתם של אנשים כאלה, 

אבל הרושם שדבריהם משאירים עלינו הוא עז.
לשידוכים  היציאה  זמן  הישיבות,  ביתר  כמו  ב'נחלת', 
הוא די מוגדר, כאשר לרוב בחורים יחלו לשמוע שידוכים 
נוהגים  הבחורים  חמישי,  ועד  של  קיץ  זמן  בתחילת 
הוא  המשגיח  לרוב,  הישיבה.  מרבני  אחד  עם  להתייעץ 

הכתובת לשאלות בתחום השידוכים.

מרבית  הצפונית,  בחיפה  הישיבה  של  מיקומה  בגלל 
הנישואים  לאחר  להתגורר  עוברים  לא  הישיבה  בחורי 
במסוך  להתגורר  המתעקשים  בחורים  ישנם  אך  בעיר, 

לישיבה ולהשתלב בכולל לבוגרי הישיבה.
ישראל, בחור הלומד כיום בישיבה בועד רביעי מספר 
בדיקת  "אין  בישיבה:  השבת  אווירת  על  ישראל'  ל'כל 
בשבתות.  בישיבה  שוהים  שלא  תלמידים  על  נוכחות 
כמובן שבחור שייעדר באופן קבוע מן הישיבה בשבתות 
ייבדק. לאחר תפילת ערבית נערכת סעודת ליל  - הנושא 
מנת  על  מספיק  בוגרים  הישיבה  בחורי  משותפת,  שבת 
לא  הישיבה  מצוות  שאיש  כך  השבת  סעודות  את  לנהל 
רב  זמן  הבחורים  הסעודות מקדישים  בהן. במהלך  נוכח 
לזמירות השבת ולשירי נשמה, כאשר מי שמוביל את הטון 

הם בחורי ועד רביעי."
בנוגע  מאוד  ואחראית  מוקפדת  הישיבה  התנהלות 
"נדיר  במסגרת,  היטב  משתלבים  אינם  אשר  לבחורים 
השתלב  שלא  בגלל  רק  מהישיבה  עף  בחור  לראות 
שהנהלת  מקרים  "היו  בישיבה.  אומרים  במסגרת". 
סלולר  מכשיר  החזקת  על  בחור  לסלק  החליטה  הישיבה 

כצעד הרתעתי בלבד עד להחזרתו לאחר תקופה".
ב'נחלת' כמו ב'נחלת' מתייחדת הישיבה בדברים שהם 
רק שלה, בשונה ממרבית הישיבות בהן נערכות מדי שנה 
לקיים שמחת  לא  ב'נחלת' מקובל  בית השואבה,  שמחת 
בית השואבה, לעומת זאת בישיבה נוהגים לערוך הקפות 
תזמורת.  ללא  תורה  שמחת  במוצאי  מסורתיות  שניות 
בשנים האחרונות בשל ביקוש התלמידים, ערכה הישיבה 
הישיבה  בהיכל  במקום  בירושלים  השואבה  בית  שמחת 

בחיפה.
בין  בימי  קעמפ  לערוך  בקביעות  מקפידים  בישיבה 
הזמנים גם בתקופות אשר מצבה הכלכלי של הישיבה לא 
משעות  לימוד,  סדר  מתקיים  הבוקר  בשעות  שפיר.  היה 
נקבעה מראש  הצהריים עסוקים הבחורים בתכנייה אשר 
גולת הכותרת הוא הסימפוזיון. אם בדרך  עבורם, כאשר 
אקטואליה  בנושאי  בסימפוזיונים  להשתתף  מקובל  כלל 
על  וויתרו  ב'נחלת'  כנסת,  וחברי  עיתונאים  בהשתתפות 
התענוג ויצרו קונספט משלהם "סימפוזיון המשגיחים" בו 
נוטלים חלק משגיחים ומנהלים רוחניים מעולם הישיבות.

על נחלת הלויים
שאנן  נווה  בשכונת  שוכנת  הלויים'  'נחלת  ישיבת 
בחיפה. הישיבה הוקמה לפני 31 שנה על ידי הגאון רבי 
. הישיבה הוקמה בסיוע תושב שכונת  ישראל מאיר וייס 
נקראה  הישיבה  טופורוביץ,  שלמה  בחיפה  שאנן  נווה 

נחלת הלויים, מאחר שמשפחת טופורוביץ' הם לויים.
משגיח הישיבה הוא הגאון רבי אורי וייסבלום, מכהנים 
אברהם  רבי  קופרמן,  זלמן  חיים  רבי  בישיבה:  כר"מים 

אליהו וינקלר ורבי אברהם משה קירשנבוים.
מנהל הישיבה הוא הרב ישראל יעקובוביץ' בנו של רבה 
גם  הוא  האדמיניסטרטיבי,  הניהול  מלבד  הרצליה,  של 
אחראי על הרישום, דהיינו סינון וקבלת בחורים לישיבה.

הישיבה פתחה במהלך קיץ תשע"א סניף בעפולה בשם 
'נחלת עפולה'. בראשות הישיבה עומדים בוגרי הישיבה 
בחיפה, ראש הישיבה הוא הגאון רבי רפאל בלום ואילו 

המשגיח הוא הגאון רבי בנימין ברויאר.

ישיבת 'נחלת הלוויים' "
ממותגת בקטגוריית 
הישיבות הפתוחות, 

בישיבה תופסת האפנה 
מקום פחות שולי 

מהישיבות הסגורות 
יותר. מלבד הלבוש 
לא נראה כי ניתן 

להצביע על תסמינים 
נוספים המלמדים 
על "פתיחותם" של 

הבחורים המגיעים מתוך 
המיינסטרים החרדי 
בבני ברק, ירושלים 

ומודיעין עילית.



Aperta סדרת
לטיפול בעצירות

Periodontal סדרת
לטיפול בחניכיים

Xagaris סדרת
לטיפול בפטרת

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

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

הצטרפו לשיטה המצליחה והטבעית לטיפול מקיף ויעיל בבעיות רפואיות

  התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

03-7207809

סדרות מוצרים המבוססות
על צמחי מרפא מובחרים

Triger סדרת
לטיפול בכולסטרול

Preho סדרת
לטיפול בדלקות מפרקים 

Soluroids ערכת
לטיפול בטחורים

Relipso סדרת
לטיפול בפסוריאזיס



26    ט' באייר תשע"ז 5/5/17

לרגל יום השנה לפטירתו של 
ה'אמרי אש' ממודז'יץ זצ"ל, 

שוחח 'כל ישראל' עם שלושה 
מותיקי החסידים  על כוח 
הנגינה המופלא של הרבי, 

המשורר החילוני שהתקרב לדת 
והניגונים המצמררים שעברו 

בחסידות  בריחתו של הרבי 
ממחלוקת, הצטרפותו למועצת 

גדולי התורה ומימוש נבואת 
הרבי ה'אמרי שאול' זצ"ל על 

המגרש בתל אביב שעליו 
הוקם מרכז החסידות

ניגון
אש

יצחק דוד קוריץ
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מעלה"  של  אביב  תל 
העיר  בזמנו  כונתה   –
עשרות  אביב.  תל 
מפורסמים  אדמו"רים 
היו בה והנהיגו קהילות 
יהודים  אלפי  של 
מעשה,  ואנשי  חסידים 
ששרדו  מאש  מוצלים  אודים  המוני  וביניהם 
את אימי השואה האיומה ועלו לארץ הקודש. 
רבים מהם התיישבו בעיר תל אביב והתקשרו 
מבתי  אחד  בה.  שהתגוררו  צדיקים  לאותם 
המדרש המפורסמים ביותר היה זה של חסידות 
מודז'יץ שהיה "פינת יקרת" בעיר והיווה אבן 

שואבת להמוני יהודים מכל גווני הקשת. 
של  קדישא  ההילולא  יום  חל  השבוע 
זיע"א,  טאוב  אליהו  שמואל  ר'  הקדוש  הרבי 
מגדולי  שהיה  ממודז'יץ,  אש"  ה"אמרי  בעל 
ומצודתו  הקודמים,  בדורות  האדמו"רים 
הייתה פרוסה על כל ארץ ישראל ומחוצה לה, 
שהקרינו  והנגינה  התפילה  כח  בזכות  הרבה 
אור והשפעה עצומה על כל סובביו, ובהם זכה 

לקרב יהודים רבים אל אביהם שבשמים.
כידוע, אדמו"רי שושלת מודז'יץ המעטירה 
התפרסמו לאורך הדורות בין היתר בזכות כח 
השפיעו  זה  ובכוח  ניחנו,  בו  והנגינה  השירה 
מהרבי  החל  חי,  ק-ל  מבני  המונים  על  רבות 
התפרסם  עליו  ישראל",  ה"דברי  הקדוש 
מסובך  ניתוח  שעבר  כך  על  הידוע  הסיפור 
ובשעת  להרדימו,  שלא  מהרופאים  וביקש 
המילים  על  הנודע  הניגון  את  הלחין  הניתוח 
"אלה אזכרה", ניגון מרטיט ומרגש עד דמעות. 
שאול"  ה"אמרי  בעל  בנו  גם  אחריו  כך 
בין היתר את  ניגונים רבים,  שהשאיר לדורות 
קיבל  אותו  מאמין",  "אני  המצמרר  הניגון 
לאחר  בזיכרונו  הניגון  את  ששמר  מחסיד 
ששמע אותו מהרב פסטג הי"ד ברכבת בדרך 
לאושוויץ, שם בתוך התופת הלחין את הניגון 
והבטיח כי יפעל בעולם הבא עבור מי שימסור 
כמובן  בארה"ב.  אז  ששהה  לרבי  הניגון  את 
למה  הים  מן  טיפה  שהן  דוגמאות  אך  שאלו 

שזכו אותם צדיקים להנחיל לדורות הבאים.
לרגל יום ההילולא של הרבי ה"אמרי אש", 
ישבנו  שאול",  ה"אמרי  הרבי  של  בנו  שהיה 

לשיחה מרגשת ונוסטלגית עם שלושה מחשובי 
תלמידיו ומקורביו שזכו להסתופף בצלו רבות 
הקוראים  את  לשתף  בטובם  והואילו  בשנים, 
זיע"א,  הרבי  של  חייו  משירת  מזעיר  במעט 
יהודים  על  לו  שהיה  ההשפעה  בכוח  ובעיקר 
אודים  שנשבו",  "תינוקות  וביניהם  רבים 
מוצלים מאש, שזכו להתקרב אל היהדות ואף 
אל החסידות בזכות הרבי, הלא הם – הרה"ח 
המיתולוגי  המשב"ק  פייניגשטיין,  שמואל 
אצל  במסירות  לשמש  שזכה  מודז'יץ,  בבית 
הרבי זיע"א ואף אצל בנו ה"נחלת דן" זיע"א, 
ישראל  הרה"ח  שליט"א,  הרבי  ויבדלחט"א 
השמועה,  וממעתיקי  החסידים  מחשובי  בוק, 
שמשקיע  מי  בקנרוט,  אברהם  הרה"ח  ועמו 
רבות בשימור עולם הנגינה המודז'יצאי ועוסק 

רבות בתחום.
ראשית, רצינו לשמוע קצת על עלייתו של 

הרבי זיע"א לארץ הקודש...
"הרבי זיע"א", מספר לנו הרב פייניגשטיין, 
"התגורר בפולין שלפני השואה יחד עם אביו 
הגיעו  תרצ"ו  ובשנת  שאול',  ה'אמרי  הרה"ק 
יחדיו לחונן את עפרה של ארץ הקודש ולבקר 
בארץ.  שהתגוררו  מודז'יץ  חסידי  את  ולחזק 
פולין,  לאדמת  הגדול  האב  של  חזרתו  טרם 
את  אביו  בפני  אש'  ה'אמרי  הרבי  הבן,  הביע 
רצונו להישאר בארץ, ואכן קיבל את הסכמתו 
להשתקע  משפחתו  לבני  לקרוא  שלח  ואף 

בארץ הקודש. 
מלחמת  החלה  כידוע  מכן  לאחר  "תקופה 
מיליונים  שכילתה  הנוראה  והשואה  העולם 
חסידי  המוני  וביניהם  ישראל,  בית  מעמך 
מודז'יץ ברחבי פולין הדוויה, למפרע התברר 
כי הרבי שנותר בארץ, בעצם ניצל ממאורעות 
השואה, ואף היה זה שבנה ושיקם את ההריסות 
עד  לתפארת  מודז'יץ  חצר  את  מחדש  והקים 

היום הזה".
בעניין זה מוסיף לנו הרב בקנרוט ואומר כי 
בעיר תל אביב בה פתח הרבי את בית מדרשו 
שנותרו  מאירופה  פליטים  המוני  אז  התגוררו 
ורצוצים לאחר שעברו את מאורעות  שבורים 
למעט  נכספה  שנפשם  אלו  יהודים  השואה, 
אוזן  מצאו  ובגשמיות,  ברוחניות  חיזוק  טללי 
לליבם  לחדור  זיע"א שידע  הרבי  קשבת אצל 

ובכך  הנגינה  ובכוח  עצומה  ישראל  באהבת 
חיזקם ועודדם, עד שרבים מהם חזרו אל כור 
לפי  אחד  כל  הרבי,  אל  והתקרבו  מחצבתם 
שלמדו  בחורים  הרבה  היו  ביניהם  דרגתו, 
הרבי  ובזכות  למיניהם,  תיכוניות  בישיבות 

עברו ללמוד בישיבות מפורסמות.
מעניינת  נקודה  שיחנו  אנשי  מציינים  וכאן 
רבות  למילים  זקוק  היה  לא  הרבי   – במיוחד 
יהודי,  ולקרב  לעודד  בכדי  ארוכות  ושיחות 
מלאות  ובנגינתו  בתפילתו  לחזות  היה  די 
הרהורי  לקבל  בכדי  והגעגועים  הכיסופים 
רבים  מעשים  יעידו  כך  ועל  וחיזוק,  תשובה 

שחלקם יסופרו בהמשך.
והשירה  התפילה  בכוח  ידוע  היה  הרבי 
שהשפיעו רבות על יהודים מכל הסוגים. מה 

תוכלו לספר על כישרון ייחודי זה?
דיזינגוף  ברחוב  להתגורר  הגיע  "כשהרבי 
מדרשו",  בית  את  הקים  בו  אביב,  שבתל 
מספר הרב בוק, "הרימו כל השכנים את גבות 
היה  כאן?  הרבי מחפש  והתפלאו מה  עיניהם 
תל  בעיר  דאז  החילונית  התרבות  מרכז  זה 
אביב. את התשובה הראשונה לדבר הם קיבלו 
באזור.  הרבי  של  לשהותו  הראשונה  בשבת 
בצורה  ומרוממת  חסידית  שבת  זו  הייתה 
התפלל  הרבי  לתיאור.  ניתנת  בלתי  שכמעט 
רבים  יהודים  שהביאה  חסידית  בהתלהבות 
השבת  סעודות  בעת  גם  היה  כך  בכך.  לחזות 
עילאית,  הזמירות במתיקות  ניגן את  כשהרבי 
המדרש  לבית  מחוץ  התאספו  יהודים  המוני 
ובמרפסת, ביניהם יהודים שהיו רחוקים מכל 
זיק של יהדות ובשבת זו 'הציצו ונפגעו', וכך 
הם המשיכו מידי שבת בשבתו להגיע אל בית 
המדרש והצטרפו לתפילתו ושירתו של הרבי".

וכאן משתף אותנו הרב בוק בסיפור מצמרר 
ידוע  וסופר  משורר  שהיה  מפורסם  יהודי  על 
"אבות  כל  בפי  שנקרא  החילוני,  בציבור 
ישורון", הוא התגורר באזור בית מדרשו של 
הרבי, ואף הוא הופיע בכבודו ובעצמו באחת 
ראשו  כשעל  לפתח,  סמוך  ונעמד  השבתות 
הניח מטפחת. הוא הקשיב לתפילתו המתוקה 
של הרבי שכבשה באחת את לבו. מאחר שגם 
הנגינה,  בתחום  רבות  והבין  היה משורר  הוא 

הוא נותר על מקומו על סוף התפילה. 

"
"היה זה בשמחת 

תורה באמצע 
ההקפות, הרבי 
שהיה באמצע 

ריקוד כולו 
לוהט בלהט 
של קדושה 

לכבוד התורה, 
עזב לפתע את 

מעגל הרוקדים, 
תפס בידיו את 
"אבות ישורון", 

הכניס אותו 
לתוככי המעגל 
ורקד עמו לבד 
לתדהמת קהל 

החסידים"

הקפות שניות בתל אביב הישנה

אמרי אש עם אלכסנדר לובלין ואמשנוב
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לאחר תקופה הופיע שוב במקום כשעל ראשו כיפה, וכך 
מופיע  היה  תקופה  וכל  קדימה  צעדים  עוד  עשה  אט  אט 
ובהמשך  גדלה  הכיפה  וכך  ויותר,  יותר  "מתקדם"  כשהוא 
אף נוספו טלית וסידור, עד שבמשך הזמן הגיע בלבוש דתי 
החסידים  כאחד  המדרש  בבית  בתפילות  והשתתף  לגמרי 
כשהוא נהפך למעריץ גדול של הרבי, ובכל משך התפילות 
בסידור  באצבעו  עוקב  ואף  מהרבי  מבטו  את  מסיר  אינו 
אחרי כל מילה שיצאה מפיו הקדוש של הרבי, ובפרט בימים 
שאפפה  והדבקות  ההתרגשות  את  עליו  ראו  שאז  הנוראים 

אותו.
שהיה  הרבי  ההקפות,  באמצע  תורה  בשמחת  זה  היה 
באמצע ריקוד כולו לוהט בלהט של קדושה לכבוד התורה, 
עזב לפתע את מעגל הרוקדים, תפס בידיו את "אבות ישורון", 
קהל  לבד לתדהמת  עמו  ורקד  לתוככי המעגל  אותו  הכניס 
החסידים, היו אלו רגעים של התרגשות עצומה בקרב הקהל, 
וכך התחזק האיש יותר ויותר. לימים כשהרבי הסתלק לבית 
עולמו, כתב האיש שיר מיוחד מלא געגועים אל הרבי ואף 
בין  הרבי,  של  מתפילותיו  ציטוטים  השיר  במילות  שילב 
היתר הזכיר את אמירת הקרבנות ובפרט הקטע של "פרים 
וכו', אותם פירש שכוונתו של הרבי הייתה אף  הנשרפים" 
על מאורעות עם ישראל וחסידי מודז'יץ שנעקדו על קידוש 

ה' בשנות השואה האיומה.
אותו  של  ימיו  בסוף  במיוחד...  מצמרר  הסיפור  המשך 
רבים  כשחסידים  החולים,  בבית  ואושפז  נחלה  הוא  יהודי 
שכב  כשכבר  הפעמים  באחת  אלו.  בימים  לבקרו  הגיעו 
חלוש ביותר, הוא קרא לאחד החסידים, וביקש ממנו ללכת 
דרכו  ממשיך  הוא  הלא   – הרבי  של  בנו  אל  בשליחותו 
הוא   – לרבי"  "תמסור  זיע"א.  דן"  ה"נחלת  הרבי  בקודש 
שעמדה  שלו  הבת  שלימה"...  בתשובה  "שחזרתי   – ביקש 
לו.  אמר  אביה  מה  ושאלה  חסיד  לאותו  מיד  פנתה  בסמוך 
הוא סיפר לה את בקשת אביו, ואז היא אמרה לו בהתרגשות 
כי כבר עברו מספר ימים שאביה לא הוציא מילה מפיו מרוב 
חולשתו, והיא הבינה כי אם הוציא מילים אלו מפיו כנראה 

שזאת בקשה מיוחדת...
מיותר לציין כי התקרבותו של "אבות ישורון" לדת ולרבי 
יהודים מהאזור  ועוד  לעוד  מקור השפעה  היא  אף  היוותה 

ששאבו מאור הקדושה בבית מדרשו של הרבי.
עד  שנשמרו  רבים  ניגונים  לבטח  הלחין  זיע"א  הרבי 

היום בחצר הקודש.

"הרבי היה מלך הנגינה", מתלהב הרב בקנרוט בדבריו. 
פנה אל  זו כאמור  ובשפה  ולב  נפש  הייתה חודרת  "נגינתו 
המוני העם וקירבם אל אביהם שבשמים. ניגונים רבים אף 
על  הידוע  הניגון  וביניהם  ישראל  קהילות  בכל  התפשטו 
המילים 'ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו', וכן הניגון על 
המילים 'קדשנו במצוותיך' ועוד ועוד ניגונים רבים מלאים 

ברגש ולהט של קדושה.
"כוח השירה של הרבי בא לביטוי בפרט בימים הנוראים, 
אז היה הרבי מתחטא כבן לפני אביו במתיקות שלא מעלמא 

הדין".
בעניין זה משתף אותנו הרב בקנרוט בסיפור של "בדידי 
הוי עובדא". היה זה בין כסה לעשור שנת תשל"ד, כשהיה 
של  בבתיהם  להתברך  נכנס  הוא  טשעבין.  בישיבת  תלמיד 
גדולי הדור ולבקש את ברכת השנים. אחד מהם היה הרבי 
"בצאתי  זיע"א.  מביאלא  יהושע"  ה"חלקת  בעל  הקדוש 
מתכונן  אני  היכן  אותי  ושאל  שנית  הרבי  לי  קרא  מביתו 
אצל  אהיה  כי  שהשבתי  כמובן  הכיפורים.  ביום  להתפלל 
וביקש  הרבי  אלי  פנה  ואז  אביב.  בתל  ממודז'יץ  הרבי 
שאמסור בשמו לרבי ממודז'יץ שלא ירפה בתפילתו מלבקש 
התבטא  ואז  ישראל,  עם  למען  עולם  בורא  לפני  ולהתחנן 
הרבי מביאלא בדברי קדשו כי – 'עננים שחורים אני רואה 

מתקדרים בשמי הארץ'.
שוכב  אש'  ה'אמרי  הרבי  הגיע...  הכיפורים  יום  "ערב 
לרדת  מפורשות  עליו  אסר  הרופא  מחום.  קודח  במיטתו 
"אך  תפילה,  כבעל  לשמש  על  בכלל  מדבר  ומי  ממיטתו, 
הרבי  בקשת  את  לו  ומסרתי  הרבי  אל  חרש  משניגשתי 
אנושיים  על  בכוחות  ממיטתו  הרבי  קפץ  מיד   – מביאלא 
ואף  נדרי',  'כל  בתפילת  התיבה  לפני  וניגש  כארי  והתגבר 
למחרת בתפילת שחרית ומוסף, כשתפילותיו ממיסות כל לב 

בבכיות ותחנונים.
"באותו יום בשעות הצהרים פרצה מלחמת יום הכיפורים 
רבים  חללים  נפלו  כידוע  זו  במלחמת  הובן...  הכול  ואז   –
בכל  גדול  ניצחון  היה  דבר  של  בסופו  אך  עמנו,  מבני 

החזיתות כששונאי ישראל נוחלים מפלה אחר מפלה".
כי  פייניגשטיין  הרב  המשב"ק  לנו  מספר  ענין  ובאותו 
לאחר מלחמת ששת הימים, בה נחלו שונאי ישראל מפלה 
עלו  כידוע  ואז  מידיהם,  שוחרר  המערבי  והכותל  מוחצת, 
מקדשנו  בית  שריד  את  לפקוד  ישראל  בית  עמך  רבבות 
בערגה וכיסופין לאין שיעור, גם הרבי ה'אמרי אש' זיע"א 

היה בין ההמונים שהגיעו למקום, שם התרפק בהתרגשות 
עצומה מול אבני הכותל בתפילות ותחנונים.

עצומה  שמחה  הרבי  על  נראתה  הכותל  מרחבת  בצאתו 
על שזכה להגיע למקום קדוש זה, הדבר בא לביטוי באופן 
מיידי כאשר בו במקום הלחין הרבי ניגון חדש על המילים 
"הודו לה' כי טוב" וגו', ניגון שנשמר עד היום בחצר הקודש 

ואף מחוצה לה בהרבה קהילות חסידים.
וכאן מן הראוי להוסיף "ווארט" עצום של הרבי שהתבטא 
על תחום הנגינה, "תחום הדיבור", אמר הרבי, "מוגבל אצל 
האדם, הוא אינו יכול לדבר כל מה שלבו חפץ, וזה תחום 
שהשני יכול לשמוע. מצד שני 'מחשבה' היא להיפך, אצל 
אי אפשר להשמיע  האדם החושב היא בלתי מוגבלת אבל 
אותה לזולתו. הדבר היחיד שהוא בלתי מוגבל ואפשר גם 
כאשר  כמובן  השירה,  זה   – לזולת  דרכו  מסרים  להעביר 
השירה היא באופן של קדושה וטהרה, אפשר על ידה לחזק 
יהודים בכל מצב ברוחניות ובגשמיות". ואכן כאמור הרבי 

בשפת השירה פעל רבות ונצורות כל ימי חייו.
אדמו"רי  עם  הרבי  של  קשריו  על  קצת  לשמוע  רצינו 

ורבני תל אביב.
עם  קשרים  היו  "לרבי  פייניגשטיין,  הרב  אומר  "אכן", 
אדמו"רי וצדיקי העיר שהעריצוהו עד למאוד ושיבחו ביותר 

את כח התפילה והשירה של הרבי.
"הרבי היה כידוע כאוהב שלום ורודף שלום לאין שיעור, 
תלמידיו  בקרב  גם  זאת  להחדיר  חייו  ימי  כל  רבות  ופעל 
ומקורביו. ה'בית ישראל' מגור שהיה בידידות עם הרבי קרא 
לו לימים לסייע לו במועצת גדולי התורה. היה זה בתקופה 
ראה  מגור  הרבי  ציבורי,  בעניין  מסוימת  שהייתה מחלוקת 
אז  או  לסייע בהשכנת שלום,  הכתובת  את  ממודז'יץ  ברבי 

נכנס הרבי כחבר במועצת גדולי התורה".
הרבי,  אביו של  כי  בקנרוט  לנו הרב  לכך מציין  בהקשר 
התורה  גדולי  מועצת  כחבר  שימש  כבר  שאול',  ה'אמרי 
בפולין שלפני המלחמה, שם פעל רבות למען יהודי אירופה 
זו מן סגירת מעגל בעת שבנו הרבי  בכל התחומים. הייתה 
זיע"א נכנס אף הוא למועצת ואף כך בנו הרבי ה'נחלת דן' 

ויבדלחט"א הרבי שליט"א.
שהמחישה  נוספת  בעובדה  נזכר  פייניגשטיין  הרב 
אש.  כמפני  מהמחלוקת  לברוח  צריך  כמה  עד  לחסידים 
זמן התפילה, כאשר  זה בבית מדרשו של הרבי בעת  "היה 
לריב  החלו  מודז'יץ  היו מחסידי  שניים מהמתפללים שלא 

אמרי אש ליד שולחנו בחדרו

אמרי אש בצעירותו
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חברו.  על  איש  קולם  את  להרים  והחלו  מסוים,  ענין  על 
הרבי שקלט זאת ניגש אליהם והבהיר להם חד משמעית 
מבית  שיצאו  עד  ישוב  ולא  המדרש  מבית  יוצא  הוא  כי 
שתהיה  העת  כל  דאג  הרבי  אכן  כי  היה".  וכך  המדרש. 
יוכל להשפיע על  ורעות, שרק כך  נעימה, אחווה  אוירה 
נתן לכולם את ההרגשה של אבא אוהב,  הסובבים. הוא 

ולא רק של רבי לחסידים, כפי שאכן כולם הרגישו.
פייניגשטיין, "שהיתי  הרב  "באחת השבתות", משתף 
בעיר רמת גן והיה קשה לי להגיע לרבי לשבת. משהודעתי 
זאת לרבי קודם השבת, אמר לי הרבי בחיוך אבהי אוהב: 

"תלך הלוך וחזור לרמת גן ואל תוותר לעמוד לידי"... 
צריך  האדם  כי  מקורביו  את  הרבי  לימד  זו  למטרה 
לשנאה  המביאה  מגאווה  ולהתרחק  עצמו  לכופף  לדעת 
וכו'. הרב בקנרוט משתף אותנו בעובדה מעניינת בהקשר 
לכך. "הרבי שהה פעם במנוחת קיץ בקיבוץ 'חפץ חיים' 
שבדרום, כאשר יראת הרוממות וקדושה עילאית חופפת 
עליו. באחד הימים התלוויתי לרבי בטיול בין הערביים. 
ממרחק נראה אחד האברכים מתקרב, והרבי עבר ליד עץ 
שענפיו שמוטים לכיוון הארץ, ואז כופף הרבי את ראשו 
ועבר מתחת לענף. כאשר שאלתי את הרבי למה לא הניח 
לי להרים את הענף בכדי שלא יזדקק להתכופף, ענה לי 
בחיבה יתירה: 'כך הוא דרכו של עולם, פעמים שהאדם 
צריך לדעת לכופף את ראשו'. כך, בצורה אוהבת, העביר 

הרבי את מסריו לתלמידיו".
מעניין  בסיפור  בוק  ישראל  הרב  אותנו  משתף  לסיום 
ומרתק במיוחד. "בתל אביב באותה תקופה התגורר יהודי 
רבות  שפעל  באמונה,  ציבור  בצרכי  עוסק  אוריין,  בר 
ונצורות למען החינוך החרדי בעיר, והיה מראשי החינוך 
העצמאי, הלא הוא הרב שמואל רוזנבך, מראשי החינוך 
זיע"א,  איש'  ה'חזון  למרן  מאוד  מקורב  שהיה  העצמאי 

וכן היה יד ימינו של מרן הרב מפוניבז' זיע"א.
אש'  ה'אמרי  לרבי  גם  התקרב  שמואל  ר'  "אותו 
העיר,  לצפון  אביב  תל  מדרום  הרבי  עבר  בה  ובתקופה 
שאביו  בעת  לכך  קודם  רבות  שנים  כי  שמואל  ר'  סיפר 
הרבי ה'אמרי שאול' ביקר בארץ הקודש ועבר ברחובות 
באוזני  והתבטא  ריק  מגרש  ליד  הרבי  עצר  אביב,  תל 
מלוויו כי 'פה יוקם בית מדרש של מודז'יץ'. בתקופה זו 
הדברים היו נראים תמוהים מאחר שמקום זה היה שומם 
לחלוטין. לימים כאשר התקיימו דברי הרבי ובנו ה'אמרי 

אש' פתח את בית מדרשו במקום זה בצפון העיר – סיפר 
ההשגחה  על  המדהימה  העובדה  את  בהתרגשות  הרבי 
שונים  בבניינים  אוכלסו  באזור  המגרשים  שכל  הפרטית 
בהשגחה  שיועד  לאחר  לפליטה  נשאר  זה  מגרש  ורק 
את  אכן  שהקרין  מודז'יץ  חסידות  של  למגדלור  עליונה 

אור התורה והחסידות לכל הסביבה".
שהיה  רוזנבך  שמואל  ר'  כי  לספר  בוק  הרב  וממשיך 
באזור  דירה  רכש   - לרבי  ככל האפשר  להתגורר  ברצונו 
ונחלש  לב  התקף  שקיבל  לאחר  ואף  המדרש,  בית 
בקומה  שהייתה  מדירתו  לעבור  לו  המליצו  והרופאים 
אזור  באותו  אחר  בבניין  דירה  ורכש  ויתר  לא  גבוהה, 
בקומה ראשונה. במעמד מסוים אף התבטא עליו הרבי כי 
הוא מעמודי התווך של בית המדרש וחצר הקודש, כי אכן 
ולו פעם אחת כבר הרגיש קשר  כל מי שהכיר את הרבי 
וחיבור, כאשר הרבי מצדו מרעיף אהבה וחיבה ואף דאגה 

לכל יהודי באשר הוא ללא גבולות.
ומעניין לעניין באותו ענין, מספר לנו הרב בוק, כי בעת 
ה'שבעה' על הסתלקות הרב מפוניבז' זצ"ל, הגיע הרבי 
לנחם את המשפחה, ואז סיפר לסובבים עובדה מדהימה. 
היה זה בהלוויה של ר' שמואל רוזנבך ז"ל שיצאה מביתו 
הגיעה  ומשם  מודז'יץ  של  המדרש  בית  דרך  אביב  בתל 
את  מלוים  המונים  כאשר  ברק,  בבני  פוניבז'  לישיבת 
המיטה, וביניהם תלמידי החינוך העצמאי. הרב מפוניבז' 
נשא נאום הספד, ובתוך דבריו הזכיר יהודי נוסף שעסק 
קרלינשטיין,  הרב   – שמואל  ר'  עם  יחד  ציבור  בצרכי 
את  הספיד  וכך  מפוניבז',  לרב  בעצמו  מקורב  היה  שגם 
החינוך  למען  פעולותיהם  על  רבות  ודיבר  ביחד  שניהם 
הטהור בקרב ילדי ישראל, ואז ציין הרב מפוניבז' נקודה 
וגם  רוזנבך  הרב  גם   – ששניהם  והיא  במיוחד,  מרגשת 
תאריך,  באותו  עולמם  לבית  נפטרו   - קרלינשטיין  הרב 
בעת  בדבריו  אש'  ה'אמרי  הרבי  סיפר  זאת  כל  אלול.  כ' 
ה'שבעה' על הרב מפוניבז', ואז הזכיר הרבי את העובדה 
גם  כי  והיא  פעורים,  בפיות  הנוכחים  כל  את  שהותירה 
הרב מפוניבז' בעצמו הסתלק באותו תאריך – כ' אלול, 

"והחוט המשולש"...
הרבי  עם  פעם  נסע  כי  לסיום  פייניגשטיין מספר  הרב 
מעבר לים לאמריקה ואירופה למגבית חירום עבור ישיבת 
מודז'יץ. היה זה בחודש כסליו האחרון של הרבי שהיה 
עילאית  במסירות  התרוצץ  הרבי  במיוחד.  חלוש  כבר 

מעבר לכוחותיו וזיכה יהודים רבים במצווה הגדולה של 
החזקת המוסדות לתורה וחסידות, וכששאלוהו מדוע הוא 
מתאמץ כל כך בעת חוליו, השיב הרבי כי "גם הישיבה 
חולה"... כי אכן הדאגה לתלמידי הישיבה ולימוד תורתם 

עמדה בראש מעייניו כמו בכל ימי חייו.
הרבי הסתלק לבית עולמו בד' אייר "הוד שבתפארת" 
למגינת כל בית ישראל, ובהקשר לכך מציין הרב בקנרוט 
הקיבוצים  ואנשי  שמאל  אנשי  מהם  יהודים  הרבה  כי 
על  מר  בכי  בוכים  כשהם  הרבי  בהלוויית  השתתפו 

הסתלקותו.
לאחר הסתלקות הרבי – המשיך בנו הרבי ה"נחלת דן" 
להנהיג את העדה בתל אביב בהנהגה קדושה ורחימאית, 
כאשר לימים עבר הרבי לעיר בני ברק שם הקים את חצר 
ולעשות  ולצמוח  לגדול  הממשיכה  לתפארה  הקודש 

פירות.

חצר הקודש מודז'יץ יסודה בהררי קודש, הלא הוא הרה"ק רבי 
זיע"א  אליהו  ר' שמואל  הרה"ק  בנו   – זיע"א  מקוזמיר  יחזקאל 
היה רבי בעיר זוולין – אחריו הנהיג את העדה הרבי הקדוש בעל 
ה"דברי ישראל" זיע"א, שהיה מגדולי אדמו"רי יהדות אירופה, 

ומנוחתו כבוד בבית החיים המפורסם "גונשא" בעיר ורשא.
בנו הרבי הקדוש  דרכו בקודש  לאחר הסתלקותו המשיך את 
בעל ה"אמרי שאול" זיע"א, שהנהיג את עדת חסידי מודז'יץ עד 

ימי המלחמה הנוראה, ולאחר מכן עלה לארץ הקודש.
לפליטה  נותר  אש"  ה"אמרי  בעל  הקדוש  הרבי  בנו  כאמור 

והקים מעפר את חצר הקודש בעיר תל אביב.
אחריו המשיך בהנהגת העדה הרבי הקדוש בעל ה"נחלת דן" 
זיע"א, שישב על כס ההנהגה בתל אביב, ולימים עבר לעיר בני 

ברק, שם הקים את בית המדרש והישיבה ברחוב חבקוק בעיר. 
כיום ממשיכים מוסדות החסידות להתנוסס לתפארה בעיר בני 
ברק בנהגת בנו יבדלחט"א הרבי ממודז'יץ, ואילו אחיו האדמו"ר 
מקוזמיר הקים ברח' רש"י את בית מדרשו המהווה אבן שואבת 

לתורה וחסידות לדיירי האזור.

שושלת הזהב

"משניגשתי חרש אל הרבי 
ומסרתי לו את בקשת 
הרבי מביאלא – מיד קפץ 
הרבי ממיטתו בכוחות 
על אנושיים והתגבר 
כארי וניגש לפני התיבה 
בתפילת 'כל נדרי'"

אמרי אש במסיבה עם הרב וולפסון
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רוצח



31     ט' באייר תשע"ז 5/5/17

בגיל צעיר התגייס מרוואן ברגותי לפת"ח, 
מסמלי  לאחד  הפך  מכן  לאחר  ומעט 
 בישראל ראו בו בתחילה  האינתיפאדה 
מטרד קטן שדי בסילוקו משטחי הרשות, 
אך לאחר מכן משהבינו את מעמדו הפוליטי 
נעצר,  הוא  לבסוף    לחסלו  אף  – שקלו 
שהוא  והטרור  הרצח  היקף  התברר  ואז 
הכלא  כותלי  מבין  בינתיים,    בו  מעורב 
הוא מפרסם מאמרים בתקשורת העולמית 
ומקווה להחליף את אבו מאזן בבוא היום 

בהנהגת הרשות הפלסטינית

אוריאל צייטלין

רוצח

צילום: פלאש 90



32    ט' באייר תשע"ז 5/5/17

לרגל 'יום האסיר הפלסטיני', 
המחבלים  אלפי  הכריזו 
על  בישראל  הכלואים 
המונית  רעב  שביתת 
בשבועות  שמעסיקה 
התקשורת  את  האחרונים 
שפחות  מה  הכללית. 
השביתה,  בסיקור  מודגש 
שעומד  האיש  זהות  הוא 
ברגותי,  מרוואן   - מאחוריה 
פעיל הפת"ח ומי שנשפט ללא 
עולם,  מאסרי  מחמישה  פחות 

אותם הוא מרצה כעת. 
ברגותי  של  מאמר  פרסום  בעקבות  פרצה  השביתה 
לפתוח  לאסירים  קרא  הוא  שם  טיימס',  יורק  ב'ניו 
אסירים  כ-1,200  מיד  הצטרפו  אליה  הרעב,  בשביתת 
לצד  לפרוש...(.  הספיקו  כבר  מאות  )כמה  פלסטינים, 
המאמר צוין כי ברגותי הוא 'פוליטיקאי פלסטיני', ללא 
התוספת המתבקשת כי מדובר במחבל רוצח עם דם על 

הידיים. 
לא  מספר  גם  השתתפו  בו  ביקורת  גל  לאחר  רק 
פרסם  טיימס'  יורק  ה'ניו  ישראלים,  בכירים  של  מועט 
התנצלות - שלא התקבלה על ידי מספר בכירים ובראשם 
בדוגמה  ומדובר  מאחר  נתניהו,  בנימין  הממשלה  ראש 
בולטת של התנהלות קלוקלת ואנטי ישראלית בתקשורת 

העולמית. 
ברגותי, אדם פופולרי במיוחד אצל הפלסטינים, הוא 
אחד הפעילים הבולטים בפת"ח ואף התמודד בבחירות 
לתפקיד יו"ר הרשות הפלסטינית. ברגותי טען בעבר כי 
נכון  כלא  שהתברר  מה  אזרחים,  בהרג  תומך  אינו  הוא 
עם היוודע דבר כתבי האישום נגדו, אירוע בהחלט מביך 
עבור אדם שעשוי לשמש בתפקידים בכירים לאחר צאתו 

מהכלא הישראלי.
נחושה  פעלתנית,  כריזמטית,  כדמות  ברגותי מצטייר 
לדמות  נחשב  הוא  הפת"ח  בשביל  חוששת.  ולא 
מדובר  אם  בין  רעיונות,  לפועל  המוציאה  אסטרטגית 
אם  ובין  הנוכחית,  הרעב  לשביתת  בדומה  במחאות 

מדובר באירועי טרור בהם מעורב דם יהודי רח"ל.
בשביתת הרעב הנוכחית, ברגותי הצליח להכניס את 
של  לקונפליקט  מאזן  אבו   - הפלסטינית  הרשות  יו"ר 
אחד  מצד  שכן,  הרעב.  בשביתת  תמיכתו  לגבי  ממש 
שביתת רעב בסדר גודל כזה מהווה גורם חשוב באינטרס 
עם  להיפגש  שאמור  מאזן  אבו  שני,  ומצד  הפלסטיני. 
ימים,  מספר  בעוד  טראמפ  דונלד  הברית  ארצות  נשיא 
פני  את  להבעיר  עבורו  רצוי  לא  בה  לסיטואציה  נקלע 
לא  אבל  הנכון,  האיש  הוא  ככה שברגותי  כעת.  השטח 

ממש בזמן הנכון.
מה גם שהיחסים בין השניים לא מלבלבים במיוחד, 
אם נזכור שברגותי אחר צאתו מהכלא אם וכאשר - עלול 
הרעב  ושביתת  המכהן,  היו"ר  את  שיחליף  זה  להיות 
וחיזוק  הפלסטיני  ברחוב  נוסף  חיובי  צעד  עבורו  היא 
מעמדו לעומת זה של אבו מאזן. מנגד, אי הבעת תמיכה 
מצד אבו מאזן בשביתת הרעב - תוציא אותו רע בעיני 

משפחות האסירים, ובכלל ברחוב הפלסטיני.
אותה  נוספת  רעב  שביתת  במהלך  כך,  על  נוסף 
תיעוד  ידי  על  הובך  הוא  שנה,  כ-13  לפני  ברגותי  יזם 
שפורסם, בו נראה ברגותי אוכל, ולא משתתף בשביתת 
הרעב אותה יזם בעצמו. התיעוד הציג את ברגותי באור 
שלילי במיוחד, ועבורו, שביתת הראווה הנוכחית עשויה 

להיות זאת שתשיב את כבודו. 
שיקול נוסף ומהותי בעיני ברגותי בהכרזת השביתה, 
הוא הטרדת חיי השגרה של השב"ס הנזקפת "לזכותו". 
בעבור  קל  לא  ופרויקט  עיקש  לאסיר  הנחשב  ברגותי, 
שרות בתי הסוהר, משחק עם השב"ס חתול ועכבר לא 
וחשוב  טיימס',  יורק  ל'ניו  המאמר  הדלפת  גם  אחת. 
ברגותי  מוציא  אותו  הראשון  המאמר  אינו  שזה  לזכור 
לעיתונות העולמית והוא הוציא מספר מאמרים נוספים 

בשהותו בכלא – הייתה מתחת לאפו של השב"ס.
ב'גרדיאן'  מסית  מאמר  ברגותי  פרסם   2015 בשנת 
נחיה עם הכיבוש  ובו כתב: "לא  גל הטרור  בשיאו של 
הקהילה  אבל  סבלנים,  להיות  ניסינו  לו.  ניכנע  ולא 
לדין  הועמד  ברגותי  אותנו".  אכזבה  הבינלאומית 
שבו  המאמר  פרסום  בעקבות  הדרים  בכלא  משמעתי 

ברגותי  הכחיש  במשפט  הטרור.  בגל  תמיכה  הביע 
שהתראיין או שלח מאמר לעיתון. 

המאמר, שפורסם שבועות אחדים לאחר רצח בני הזוג 
הוא  "הכיבוש  כי  גם  הסביר  הי"ד,  הנקין  ונעמה  איתם 
שורש הבעיה. מדי יום נהרגים פלסטינים ונעצרים. בכל 
והמצור על עזה ממשיך, הדיכוי  יום שהכיבוש ממשיך 

נמשך". והעונש לברגותי – אזהרה בלבד.
שנה קודם לכן, באיגרת שהפיץ מתוך תא מאסרו, קרא 
האיגרת  בהתנגדות.  להמשיך  הפלסטיני  לעם  ברגותי 
ערפאת.  יאסר  של  למותו  עשור  ציון  לרגל  פורסמה 

והעונש - שבוע בידוד.
כחלק מחיפושים שגרתיים שעורך  שנים,  לפני כשש 
השב"ס בתאי האסירים, הן הפליליים והן הביטחוניים, 
בוצע חיפוש גם בתאו של מרוואן ברגותי בכלא הדרים. 
בעקבות  בתא.  נייד  טלפון  התגלה  החיפוש  במהלך 
תפיסת הטלפון הועמד ברגותי לדין משמעתי בעקבותיו 
נשלח לשבועיים בידוד, מחיר פעוט עבור הנזק שמכשיר 

הסלולר אפשר לו לגרום.

רכב על האינתיפאדה
והספיק  בפת"ח  פעיל  ברגותי  היה  צעיר  מגיל  כבר 
להיעצר, דעותיו ידועות כקיצוניות במיוחד, וכל דיבוריו 
בעבר על שלום - היו מן השפה ולחוץ. ברגותי, שמשתדל 
לא להעביר זמן רב מדי מבלי להגיע לכותרות, היה גם 
אחד ממנהיגי  האינתיפאדה הראשונה, בתהלוכות רחוב 
התנוססה  גביהם  שעל  רבים  שלטים  הופיעו  ברשות 
יכלה  לא  מצדה,  המדינה  האינתיפאדה.  כסמל  תמונתו 
לעבור בשתיקה על קריאותיו לאלימות והתססת השטח, 
והחליטה לעצור אותו ולהרחיקו לירדן. בתקופה ההיא 
מצד  יחסי  לשקט  והביאה  כיעילה,  הוכחה  ההרחקה 

המורחק.
ושב  לגדה,  ברגותי  הוחזר  אוסלו,  מהסכמי  כחלק 
לפעולותיו העוינות, לא לפני שהספיק לשמש בתפקידים 
כמו חברות במועצה המחוקקת הפלסטינית.  פוליטיים, 
יחסיו עם ערפאת היו מעורפלים, ולעיתים היה נדמה כי 
הצטייר  אף  מה  זמן  למשך  משמעותי.  קרע  ביניהם  יש 
בהסכמי  ותמך  מערפאת  יותר  ופרגמטי  כמתון  ברגותי 

השלום.
מעשיו החמורים של ברגותי מעידים כי כפוליטיקאי 
הוא היה מעוניין שבני עמו יקבלו הטבות על ידי אותם 
יוצאים  היו  וההסכמים  במידה  גם  אבל  שלום,  הסכמי 
היה  שלו,  גודל  בסדר  שטרוריסט  בטוח  לא  לפועל, 
עם  האיבה  ויחסי  הטרור  לסיום  ופועל  אותם  מיישם 

מדינת ישראל.
פעיל במהלך האינתיפאדה  היה  ברגותי  כאמור,  שכן 
התנזים  ארגון  את  והנהיג  הכלל,  מן  יוצאת  בצורה 

)הזרוע הצבאית של הפת"ח, הנקראת גם גדודי חללי אל 
אקצה(, שבתקופה זו הוציאו מתחת ידם עשרות פיגועים 
גבוהות  היו  אלו  בפעולות  ההרוגים  ומספר  רצחניים, 

במיוחד. 
בדו"ח  קבע  זו,  בתקופה  השב"כ  ראש  איילון,  עמי 
מיוחד שפרוץ האינתיפאדה היה מהלך עממי ואין קשר 
בינו לבין ראשי הפת"ח וביניהם ברגותי. אולם, הם שחו 
פיגועים  להוציא  החל  זה  בשלב  וברגותי  הזה,  הגל  על 
רבים, תוך שחלקו בהם מתבטא הן בשלבי התכנון והן 

במתן אמצעים למרצחים - כולל נשק חם.

בת מצווה, מסעדה ותחנת 
אוטובוס

לברגותי  שמיוחסת  הפיגועים  רשימת  תהיתם,  אם 
ארוכה במיוחד: נפתח בפיגוע שהתרחש באולם השמחות 
שהתקיימה  בת-מצווה  במהלך  בחדרה,  דוד"  "ארמון 
חסונה  סלאם  אל  עבד  המחבל  הגיע  למקום  במקום. 
חמוש היטב, בתחילה הוא ירה במאבטח על מנת לוודא 
נכנס  מכן,  לאחר  הזדונית.  ביוזמתו  לו  יפריע  לא  שזה 
אל אולם השמחות והפר את השמחה על-ידי ירי לעבר 
לרצוח  אוטומטי. חסונה הספיק כאמור  בנשק  החוגגים 
נוספים, עד  6 מן החוגגים הי"ד ופצע עשרות בני אדם 
שהשוהים במקום החלו לזרוק עליו כסאות וחלקם היכו 
אותו בידיהם. בסופו של דבר, בלשי המשטרה שהספיקו 
להגיע למקום ירו בו וחיסלו אותו. זמן מה לאחר הפיגוע, 
גדודי חללי אל-אקצה, הזרוע הצבאית של הפתח, קיבלו 
אחריות על הפיגוע, והוסיפו שימשיכו בפעולות מסוג זה 

נגד ישראל.
פיגוע נוסף שיוחס לגדודי אל אקצה ומרוואן ברגותי, 
הוא פיגוע ירי ברחוב יפו במרכז ירושלים. בשעות אחר 
סמוך   m-16 מסוג  ברובה  חמוש  הגיע מחבל  הצהריים 
לכיכר ציון ופתח באש לעבר העומדים בתחנת אוטובוס. 
הזירה  אל  חשו  השעה,  באותה  באזור  ששהו  שוטרים 
אותו  לחסל  ניסו  במקום  אזרחים  כאשר  אליה  והגיעו 
ונטרל  בו  ירה  משטרת-ישראל  שוטר  לבסוף,  ביריות. 
שני  נהרגו  במקום  מטרים.  שמונה  של  ממרחק  אותו 

אזרחים הי"ד וכ-37 איש נפצעו.
מחבלים  בירושלים,  נווה-יעקב  בשכונת  פיגוע  בעוד 
ירו לעבר אזרחים  נוסעים. החמושים  פתחו באש לעבר 
שהמתינו לאוטובוס בשכונה. שוטרים מתחנת המשטרה 
אש  ספגה  היא  גם  אך  בניידת,  למקום  הגיעו  הסמוכה 
כבד מהמחבלים - שפצעו שלושה שוטרים שהיו בתוכה. 
אחד מהשוטרים הצליח לצאת מהניידת, פתח באש על 
נפצעו  במקום  מהם.  אחד  לפצוע  והצליח  המחבלים 
אחת  נפטרה  החולים  בבית  מכן  ולאחר  אזרחים  עשרה 

צילום: עבד רחמים חטיב, פלאש 90
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לקח  הזה,  במקרה  גם  בתפקידה.  שוטרת  הפצועות, 
ארגון הטרור חללי אל אקצה את האחריות על ביצוע 

הפיגוע. 
המקרים הללו מיוחסים לברגותי והם מלמדים אותנו 
מקצת על האיש, אבל זה לא הסוף: אזרח ישראלי נהרג 
במפעל תבלינים שהיה מבעליו, על ידי עובד פלסטיני 
יצאה  אותו העסיק במפעל. הודעת קבלת אחריות לא 
במקרה הזה מהזרוע הצבעית של הפת"ח, אבל כוחות 
הביטחון מעריכים שהאירוע המצער הזה היה גם הוא 

פרי כפיהם של ברגותי וחיילי הארגון.
באופן  אך  היטב,  הנראה  ככל  שתוכנן  במקרה 
מכבים  במחסום  מרכב  מחבלת  יצאה  צלח,  לא  יחסי 
נפצעו  מתוכם  שלושה  חיילים,  מספר  ליד  והתפוצצה 
ואך בנס לא היו אבדות גדולות יותר. גם במקרה הזה 
אלו לא לקחו בפת"ח אחריות, אבל במערכת הביטחון 
מעריכים שהסיבה היא רק משום שהפיגוע לא הוגדר 

כמוצלח.
עוד מקרה שמיוחס לאסיר מוראן ברגותי ובוצע על 
ידי מחבל בארגון, הוא זה בו נהרגו שני אזרחים ושוטר 
ונפצעו 35 אזרחים במסעדת "מפגש הסטייק". המחבל 
אזרחים  דקר   ,m-16 ברובה  המסעדה  יושבי  על  ירה 
הדוגמאות  משתי  בשונה  שוטר.  ידי  על  למוות  ונורה 

האחרונות, ארגון הרצח לקח אחריות במקרה הזה. 

לחסל או לעצור
כשחלק  והצבאי,  המדיני  בדרג  התקיים  ער  דיון 
לעומתם,  ברגותי.  של  חיסולו  על  המליצו  מהגורמים 
להיות  עשוי  ברגותי  דווקא  כי  אחרים  גורמים  טענו 
הפלסטינית  בחברה  יותר  הפרגמטיים  המנהיגים  אחד 
עם  הממושכת  היכרותו  רקע  על  ערפאת,  שאחרי 
ישראל. ככל שהתרבו מעשי ההתנקשויות הישראלים, 
הלך והיטשטש הגבול הדק שציירה ישראל בין הנהגה 
פוליטית "חסינה" מפגיעה בצד הפלסטיני, לבין פעילי 

טרור המהווים מבחינתה יעד "לגיטימי" לפגיעה. 
ההתנקשויות בחיי אבו עלי מוסטפה, מזכ"ל החזית 
וג'מאל  מנסור  ג'מאל  השייחים  ובחיי  העממית, 
לכאורה  העידו  בשכם,  החמאס  מראשי  דמוני,  סלים 
הסתפק  צה"ל  אבל  הכוונת.  על  נמצא  ברגותי  גם  כי 
בתפיסת ביתו לכמה שעות, באחת הכניסות הקודמות 
בעת  מהבית  להיעדר  אז  העדיף  ברגותי  לרמאללה. 
ואחיו  אשתו  בין  שהשיחות  אף  הישראלית,  הפלישה 

לחיילים זכו לסיקור תקשורתי נרחב.
על  העדויות  בשב"כ  להצטבר  הוסיפו  בינתיים, 
מאוחר  טרור.   בפעילות  ברגותי  של  פעילה  מעורבות 
רשמית,  הודעה  הממשלה  ראש  לשכת  הוציאה  יותר 
שכרכה לראשונה את שמו בפיגועים. בהודעה נאמר כי 
ברגותי אחראי אישית לפיגוע שבו נהרג נזיר יווני ליד 
ירושלים. הנזיר נורה בכביש מעלה אדומים-ירושלים, 
כשנסע במכונית בעלת לוחיות זיהוי ישראליות. היורים 

סברו בטעות כי מדובר בישראלי.
 17 כוח  אנשי  החוליה,  שחברי  פורסם  בישראל 
קודם  חודש  פנו  כי  מעצרם  לאחר  העידו  הרשות,  של 
להשתתף  מעוניינים  שהם  לו  ואמרו  לברגותי,  לכן 
אמצעי  להם  לספק  ממנו  ביקשו  הם  בפיגועים. 
לחימה. לפי ההודאה, ברגותי הפנה את השניים לאחד 
כסף  להם  מסר  והאחרון  דירייה,  מוהנד  מעוזריו, 
ואף אימן אותם בשימוש ברובים.  ורובי קלאצ'ניקוב, 
לאחר הירי השניים דיווחו לברגותי ודירייה על ביצוע 
הפעולה. בעקבות הטענות, הכחיש ברגותי את הדברים 
כעבור  אבל  דירייה.  את  מכיר  בקושי  הוא  כי  ואמר 
חודשיים, כשנפצע דירייה בניסיון התנקשות ישראלי, 

מיהר ברגותי לבקרו ולהתחבק עמו בבית החולים.
כאחד  ברגותי  את  הגדירו  ביטחוניים  מקורות 
הרשות.  שהקימה  הטרור  במערך  המרכזיים  הפעילים 
אוששו  מגן"  "חומת  במבצע  צה"ל  שתפס  מסמכים 
את החשדות המקוריים של קהיליית המודיעין באשר 
ולעתים  כסף  במתן  ברגותי  של  פעילה  למעורבות 
הנחיות לפיגועים, שביצעה הזרוע הצבאית של הפתח. 

התבטאויותיו  את  ברגותי  הקצין  האחרונים  בחודשים 
אלימה  פלסטינית  בתגובה  איום  כדי  עד  הפומביות, 
לדעתו  שהציגה  אובייקטיביות"  ה"בלתי  לעמדות 

ארה"ב בתיווכה בין ישראל לרשות.
מאחורי  עמד  הביטחון,  מערכת  לטענת  ברגותי, 
)באמצעות  התאבדות  לפיגועי  הפת"ח  של  המעבר 
בעקבות  בעיקר  הירוק,  בקו  )ירי(  והקרבה  מטענים( 
ההתנקשות בפעיל הפת"ח ראאד כרמי באמצע ינואר. 
לפי הטענות בישראל, אחמד ברגותי, בן 26, אחיינו של 
מרוואן, שימש כאיש הקשר בין הנהגת הפתח לכרמי, 
ראש הזרוע הצבאית בטול כרם ולפעילים אחרים של 

הפת"ח בשומרון, בהם נאסר עוויס.

הרוצח בידינו
יותר  שנמשך  מצוד  הסתיים  ב-16.04.2002 
משבועיים, וצה"ל שם את ידיו על מרוואן ברגותי. הוא 
נעצר בדירת מסתור בשכונת א-טריה, לא הרחק ממקום 
מגוריו. יחד עמו נעצר אחיינו, אחמד ברגותי, גם הוא 

ממנהגי הארגון, בדירה של אחד מחבריהם.
שבועיים לפני כן,  עם כניסת צה"ל לרמאללה, ירד 
ברגותי למחתרת, עקב התבטאויות של בכירים שגרמו 

לו להבין שהוא על הכוונת של מדינת ישראל.
החיפושים נמשכו במרץ רב במקומות רבים באזור, 
בעיר  כן  וכמו  המסכל,  הביטחון  מנגנון  במתחם  כמו 

הולדתו כובר, מצפון לרמאללה.
היעלמותו של ברגותי מהבמה ברגע כה קריטי של 
מצד  בעיקר  עליו,  פלסטינית  ביקורת  גררה  העימות, 
מתנגדיו בתנזים, בראשותו של חוסיין א-שייח. ברגותי 
ערבי,  לכלי תקשורת  והתראיין  לרגע מהמחבוא  הגיח 

ואחר כך שוב נעלם.
והשב"כ  צה"ל  התקרבו  בגדה  הפעולה  במהלך 
לפתע  אך  נכשל.  המאמץ  אך  אותו,  ללכוד  לאפשרות 

הגיע  הביטחון  למערכת  בעלילה:  טוויסט  התרחש 
מידע מודיעיני מוצק על מקומו המדויק באותה דירת 
מסתור. "היה לנו ברור שבסוף הוא יעשה את הטעות 
גורם  האחרונים  בשבועות  אמר  אותו",  שתחשוף 
ביטחוני בכיר, "הריחוק מהמשפחה והגעגועים אליה, 

הם ש'הפילו' אותו".
כוחות מיחידות אגוז, דוכיפת, סיירת שריון וחטיבת 
השריון הסדירה 500 הקיפו את הבניין במשך כארבע 
שעות, בפיקודו של אלוף-משנה אילן פז, מפקד חטיבת 
רמאללה. בשלב מאוחר יותר הוזעקו למקום גם כוחות 
לאנשים  קראו  השריון  סיירת  חיילי  דובדבן.  מיחידת 
כמה  ממנו  יצאו  תחילה  עצמם.  את  להסגיר  בבית 
וכן אחמד ברגותי, שטען  וילדים  תושבים, בהם נשים 
באוזני החיילים כי מרוואן הספיק להימלט. צה"ל איים 
אז להרוס את הבית על מי שנותר בו, ושלח את אחד 
התושבים לבדוק אם יש בו אנשים. האיש חזר החוצה 

וסיפר כי נותרה בו רק זקנה אחת.
את  שריון  חיילי  של  תצפית  זיהתה  יותר,  מאוחר 
ברגותי עובר ליד אחד החלונות. צוות של דובדבן נכנס 
לבניין וברגותי יצא לקראת החיילים לחדר המדרגות, 
והסגיר את עצמו בלא קרב. מפקד אוגדת צה"ל בגדה, 
לו  נתן  ברגותי,  של  בידו  אחז  יצחק,  גרשון  תת-אלוף 
לשתות והרגיע אותו. "אין לנו שום כוונה לפגוע בך", 
שברגותי  מספרים  במקום  שהיו  קצינים  יצחק.  אמר 
באמבולנס  כשהובל  כך,  אחר  מאוד".  "מבוהל  נראה 

צבאי למפקדה הסמוכה בבית אל, נרגע ואפילו חייך.
לפרסם  תכנן  שרון,  אריאל  דאז  הממשלה  ראש 
בעצמו את ההודעה על תפיסת ברגותי. מבחינתו, היה 
זה הישג ביטחוני לקראת יום העצמאות. בכירי מערכת 
הביטחון הצטוו לשמור על דממה בעניין, עד להודעת 
שרון, אבל הידיעה דלפה מחיילים שהשתתפו במבצע, 
ושרון נאלץ להסתפק בשיגור ברכות לצה"ל ולשב"כ. 

בשב"כ, מכל מקום, שמחו לתפוס את ברגותי במצב 
שבו הוא יכול לדבר. חקירתו הייתה עשויה לספק מידע 
רב על התנהלות הפת"ח בכל הנוגע לפיגועים - מידע 
ולאיחוד  לארה"ב  גם  להציג  שתוכל  מקווה  שישראל 
האירופי. לאחר מעצרו הועבר ברגותי לחקירה במגרש 

הרוסים בירושלים.
שבמערכת  פעולות  לכמה  הצטרף  ברגותי  מעצר 
המבצע  של  מודיעיניים  הישגים  בהן  ראו  הביטחון 
בגדה, ובהן - מעצר מבוקשים בכירים והריגת פעילים 
בכירים, כמו איש החמאס קייס עדוואן ופעיל הג'יהאד, 

מוחמד טואלבה, שניהם מג'נין.
יותר משנתיים לאחר שנעצר, הורשע ברגותי ברצח 
חמישה  נרצחו  בהם  טרור,  פיגועי  בארבעה  ישראלים 
לרצח  בניסיון  ברגותי  הורשע  בנוסף,  בני-אדם. 
ובחברות בארגון טרור. הפרקליטות ביקשה להרשיעו 

ברצח של 26 ישראלים ב-37 פיגועים.  
עליו  נגזרו  ברגותי,  של  בעניינו  הדין  בהכרעת 
חמישה מאסרי עולם מצטברים בגין רצח ועוד 40 שנה 
בגין ניסיונות לרצח. באשר למקרים מהם זוכה מחוסר 
ראיות, רצח של לא פחות מ-32 בני אדם בסדרה ארוכה 
הפעולה  אופן  כי  התובעת  אמרה  טרור,  פיגועי  של 
יוחלט בעתיד, בכפוף לחוות דעתו של היועץ המשפטי 

לממשלה דאז אליקים רובינשטיין.  
בין השאר, קבעו השופטים כי ברגותי פעל ישירות 
"ערפאת  הפלסטינית:  הרשות  יו"ר  של  פיקודו  תחת 
דאג  אך  מפורשת,  בצורה  הנחיותיו  את  נותן  היה  לא 
בהפסקת  מעוניין  הוא  מתי  היטב  יבינו  לו  שהכפופים 
אש ומתי הוא מעוניין בפיגועים נגד ישראל. גם ערפאת 
עצמו ראה בנאשם כמי ששולט בשטח, ולכן היה נוזף 

בו כאשר בוצע פיגוע שלא על דעתו של היו"ר". 


מקורות ביטחוניים 
הגדירו את ברגותי כאחד 

הפעילים המרכזיים 
במערך הטרור שהקימה 

הרשות. מסמכים 
שתפס צה"ל במבצע 

"חומת מגן" אוששו את 
החשדות המקוריים 

של קהיליית המודיעין 
באשר למעורבות פעילה 
של ברגותי במתן כסף 

ולעתים הנחיות לפיגועים, 
שביצעה הזרוע הצבאית 

של הפתח

" רוצח
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לאחר שנים של תלות במחיר הנפט וכלכלה סוציאליסטית, 
 רבבות  ונצואלה נמצאת על סף רעב ומלחמת אזרחים 
או  במכרות  עובדים  אחרים  שנה,  מדי  מהמדינה  מהגרים 
מנסים להבריח מוצרי מזון והיגיינה ממדינות שכנות  יחסי 
מתקשה  והנשיא  תקדים,  חסר  בשפל  המדינה  של  החוץ 
להיכנס לנעליים הפופולאריות של קודמו המהפכן  חיים 
פרידלנדר בסיקור מיוחד על מדינת הנפט הגדולה בעולם 

ועל גורלם של אלפי היהודים המתגוררים בה

לקנות  חייבת  אני  פרקים,  מדלקת  סובלת  "אני 
לי  יאפשר  הוא  אבל  כסף,  הרבה  לא  זה  תרופות, 
סלינה  הסבירה  כאבים",  משככי  להשיג  לפחות 
45, לעיתונאי ה"ניו  גונסלס, רוכלת ונצואלית בת 
יורק טיימס", מדוע מכרה את שערה. גונסלס אינה 
סן  הגבול  מעיירת  דרכן  את  יום  מידי  עושות  נשים  כ-200  היחידה, 
את  למכור  במטרה  שבקולומביה,  פראדה  ללה  בונצואלה  אנטוניו 
שער ראשן. עבור השיער – שיער דרום אמריקאי שנחשב למשובח 
בשוק הפאות - הן מקבלות כ-20 דולר, סכום המקביל לשכר עבודה 

ממוצע של חודש בונצואלה. 
וזרם  בונצואלה  התפשטה  החדש  ההכנסה  אפיק  על  השמועה 
הנשים רק הולך וגובר, מה שמאפשר לסוחרי השיער הקולומביאנים, 
שפתחו מספרות מאולתרות בקרנות הרחוב ועל המדרכות, לברור את 
השיער הטוב ביותר ולשלם עבורו פחות. כך למשל מריבל, שעשתה 
ידי  על  נדחתה  על עסקי השיער,  לה  סיפר  את הדרך לאחר שאחיה 
אמרו שהשיער  הם  אבל  לאכול,  מה  לי  אין  כי  כאן  "אני  הסוחרים. 
שלי קצר ודק מידי", סיפרה. זה לא קל עבור הנשים הוונצואליות, אך 
הכלכלה הקורסת במדינתן לא הותירה בידן אפשרות אחרת להתפרנס 

ולשרוד. 
עסקי השיער אינם היחידים, לאורך הגבול נעשים ניסיונות להבריח 
חיתולים חד-פעמיים ונייר טואלט לונצואלה, המחסור החמור בשוק 
את  במיוחד. המבריחים מסכנים  לרווחיים  הללו  את המוצרים  הפך 
הפרוסים  הגבולות,  משמר  מאנשי  להסתתר  נאלצים  והם  חייהם, 
לאורך הגבול עם קולומביה. למרבה האבסורד, אנשי המשמר הוצבו 
מוצרי  והברחת  המדינה  לתוך  סמים  הברחת  למנוע  במטרה  שם 
מזון מסובסדים לקולומביה השכנה, אך בשנתיים האחרונות המצב 
אין  ומשתפרת,  הולכת  מצפון–מזרח  השכנה  של  הכלכלה  מתהפך. 
מצבה  ואילו  המסובסדים,  הוונצואליים  המזון  למוצרי  ביקוש  כבר 

של ונצואלה הולך ומדרדר, ותפקיד אנשי המשמר השתנה וכעת הוא 
ולקנות  הגבול  את  לחצות  מיואשים  מאזרחים  למנוע  בעיקר  מיועד 
האחרות  ובערים  בקראקס  שהמדפים  לאחר  השכנה,  במדינה  מזון 

פשוט התרוקנו.
גם אם המבריחים יצליחו לעבור את הגבול, הם ייאלצו לעבור מסע 
חתחתים עד שיצליחו להמיר את המוצרים בכסף. הכסף הוונצואלי, 
הם  זאת,  מלבד  צלוחיתו.  פי  על  מלצור  יותר  קצת  שווה  הבוליבר, 
מסתכנים בשוד ואף ברצח על ידי כנופיות שחומשו על ידי השלטון, 
ובמידה והם ייפצעו בדרך, מערכת הבריאות הקורסת לא תוכל לתת 

להם מענה. 
מפגינים  מיליוני  הוציא  ליום,  מיום  ומחריף  שהולך  המצב, 
לעברם.  חי  בנשק  ירו  השלטון  וכנופיות  הצבא  בתגובה,  לרחובות. 
הנשיא,  להדחת  במאבקם  ממשיכים  ונצואלה  אזרחי  הכול,  למרות 
ניקולאס מאדורו, לא נותרה להם בררה. האינפלציה דוהרת, מצרכי 
ליום.  והרצח מתרבים מיום  המזון אוזלים מהחנויות ומעשי הביזה 
יותר  רק בשביל לסבר את האוזן, תמותת התינוקות במדינה גבוהה 
מזו של סוריה. למרות הנתון המטורף, הסיפור הוונצואלי לא מגיע 
סוציאלית  כלכלה  רק  בו  יש  כימיים,  וטילים  דם  בו  אין  לחדשות, 
קורסת. כלכלה שהייתה חלומם של סוציאליסטים מסביב לעולם, אך 

היא התנפצה על רקע המציאות. 

קללת הנפט
לא תמיד זה היה כך. ונצואלה, שברשותה מאגרי הנפט 
מאמצע  כלכלית  לשגשג  החלה  בעולם,  ביותר  הגדולים 
המאה הקודמת. היה זה אחרי עידן של משטרים רודנים, 
הדעות  חילוקי  את  להניח  החליטו  השונות  כשהמפלגות 

קדימה.  מדינתם  הזנקת  משותפת,  אחת  מטרה  למען  בצד 

מדינה
בקריסה

חיים פרידלנדר

"
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ונצואלה  ייצאה  במקום,  דורכות  הלטיניות  כששכנותיה  וכך, 
זר רב שיובא  ונהנתה מכסף  את הזהב השחור לרחבי העולם 

פנימה. 
הנפט  במחיר  הנפילה  הראשונה.  הקריסה  הגיעה  אז  אבל 
במטבע  לפיחות  הכלכלה,  להתכווצות  גרמה  ה-80  בשנות 

ולאינפלציה גבוהה. במקביל, נחשפו מעשי שחיתות שבוצעו 
על ידי צמרת השלטון, מה שהוציא מפגינים רבים לרחובות. 
ארגון מרקסיסטי בשם MBR200 זיהה את ההזדמנות וניסה 
להוביל מהפכה. הוגו צ'אבס, לוטנט קולונל בצבא הוונצואלי 
מאסר.  לשנתיים  ונשפט  נעצר   - ההפיכה  ניסיון  את  שהוביל 
בתודעה,  נחרט  שמו  הכישלון,  למרות 
וכשיצא מהכלא הוא שב לפעילות פוליטית. 
ברובה  שנסמכה  הוונצואלית,  הכלכלה 
להתאושש  הצליחה  לא  הנפט,  כספי  על 
והאינפלציה  ה-80  בשנות  מהמשבר 
כמאה  של  לרמה  עד  לטפס,  המשיכה 
שנעזר  הדומיננטי,  צ'אבס  ב-96.  אחוזים 
בארגונים סוציאליסטיים מכל רחבי אמריקה 
הקולומביאני  הטרור  ארגון  כולל  הלטינית, 
והחל  כמושיע  נתפס   ,FARC המרקסיסטי 
במהירות.  רבה  ופופולריות  אהדה  לצבור 
הקפיטליזם",  מעל  -"להתעלות  סיסמאותיו 
והבטחתו – ליצירת מדיניות רווחה נרחבת 
אותו  הביאו  כולנו",  "של  הנפט  במימון 

בחודש דצמבר 1998 לכס השלטון. 
היו  הנפט  מחירי  קשה,  הייתה  ההתחלה 
פטרולאוס  הממשלתי,  והמונופול  נמוכים 
דה ונצואלה, נשלט על ידי מתנגדיו. צ'אבס, 
שמוצאו  ונצואלה  מנשיאי  הראשון  שהיה 
אינדיאני ושחור, החל בשורה של פרויקטים 
והכוח  ההון  לחלוקת  רדיקליים  חברתיים 
החוקה  את  שינה  הוא  במקביל,  מחדש. 
לבצר  במטרה  עם,  משאלי  של  סדרה  וערך 
שסבל  הבורגני  המעמד  מנגד,  שלטונו.  את 
החל  צ'אבס,  של  הכלכלית  מהמדיניות 
ארה"ב,  בתמיכת  הנראה  ככל  להוביל, 
ש-12  לאחר  כנגדו.  ענק  הפגנות  של  גל 
אינו  שמקורן  מיריות  ונהרגו  נורו  מפגינים 
ידוע בהפגנה שנערכה ב-11 באפריל 2002, 
ודרשו  הנשיאות  ארמון  על  צבא  אנשי  עלו 
מסר  בשל  הסכים,  וזה  להתפטר,  מצ'אבס 
על  יופגז  הנשיאות  ארמון  כי  אליו,  ששוגר 

יושביו אם לא ייכנע.
בחשבון  לקחו  לא  ההפיכה  מתכנני 
שזכה  צ'אבס,  של  הרבה  הפופולריות  את 
העממית  התנהגותו  בשל  רחבה  לתמיכה 
והבטחותיו. כך למשל, בכל יום ראשון היה 
 Alo" בשם  שעות   5 בת  בתוכנית  מופיע 
לפניות  עונה  היה  Presidente", במהלכה 
המוני  חיקויים.  מבצע  ואף  האזרחים, 
תומכיו יצאו לרחובות וכך 24 שעות מפרוץ 

המהפכה - הוחזר צ'אבס לשלטון. 
פטרולאוס  על  השתלט  הוא  חזרתו  עם 
דה ונצואלה, פיטר 20 אלף עובדים והחליף 
לטפס  שהחלו  הנפט  מחירי  ההנהלה.  את 
לחבית  דולר   145 של  לשיא  ועד  מ-2004 
הגרנדיוזיות  תכניותיו  עם  היטיבו  ב-2008 

של צ'אבס למימון ופיתוח מערכת החינוך, הבריאות והרווחה. 
העוני הקיצוני צנח מ-23% ל-8%, התמ"ג לנפש יותר מהכפיל 
דולר  מיליארד  ל-60  מ-14  קפצו  מנפט  וההכנסות  עצמו  את 
דרום  מדינות  עם  ברית  ליצור  צ'אבס  הצליח  במקביל  בשנה. 
מטרה  מתוך  ואיראן,  סין  לוב,  עם  נוספות,  אמריקאיות 
אסטרטגית להציב את ונצואלה כגורם משמעותי בזירה הבינ"ל 

ולהנציח את עצמו כיריב ראוי לארצות הברית. 
הצלחתו המטאורית גרפה שבחים, בעיקר מצד סוציאליסטים 
ששאפו לייבא את מדיניותו לארצם. כך לדוגמא, חבר הכנסת 
דב חנין, שהצהיר עם גילוי הגז בחופי ישראל, "יש להלאימו 

כמו  הנפט בונצואלה".
למעשה, הצלחתו הייתה אחיזת עיניים, הכלכלה הוונצואלית 
הפכה תלותית באופן אבסולוטי בנפט. אם ב-99, שנת עלייתו 
של צ'אבס לשלטון, סיפק הזהב השחור 76% מהיצוא, ב-2020 
הובילה  ההלאמות  שורת  כן,  כמו  ל-96%.  הגיע  כבר  זה 
להברחת ממשלות ומשקיעים זרים מהמדינה. ונצואלה נותרה 
נאמן  נותר  הוא  עניין,  לא  זה  הנמוך  המעמד  את  אבל  ענייה, 

לצ'אבס ש"החזיר את ההון לאזרחים". 

היורש 
המשבר הכלכלי ב-2008 וירידת מחירי הנפט הובילו לפגיעה 
במקביל,  לאט.  החלה  הקריסה  הוונצואלית.  בכלכלה  חמורה 
גם צ'אבס קורס. ב-2011, לאחר שלושה שבועות בהן לא נראה 
בציבור, הודיע צ'אבס לאומה כי הוא חולה בסרטן, "אני אנצח 
בחירות  נערכות  מכן,  לאחר  שנה  הכריז.  חיי",  על  הקרב  את 
לנשיאות, מול צ'אבס ניצב המועמד המוסכם על האופוזיציה, 
אנריקה קפרילס רדונסקי, שאמו יהודייה וסבתו ניצולת שואה. 
46% אחוז מהקולות, נתון משמעותי,  רדונסקי מצליח לגרוף 
ממנה  לתפקיד,  כניסתו  לאחר  ימים  שלושה  מספיק.  לא  אך 
צ'אבס את ניקולאס מאדורו לסגנו ומכריז בנאום לאומה, שאם 

ימות מהסרטן עליהם להצביע למאדורו. 
קראקס,  בבירה  אוטובוס  כנהג  דרכו  את  החל  מאדורו 
כשהפך ליו"ר איגוד עובדים של מערכת התחבורה הציבורית, 
צ'אבס  של  מעצרו  עם  חוקיים.  בלתי  היו  כשהאיגודים  עוד 
במהפכת הנפל ב-92 הוא הוביל את ההפגנות למען שחרורו. 
בשנותיו הראשונות של צ'אבס בשלטון, מאדורו קנה לעצמו 
למיגור  המאמצים  בחזית  ניצב  הוא  דמגוג.  מחוקק  של  שם 
ניסיון ההפיכה הכושל נגד צ'אבס ב-2002 והוא שרד בממשל, 
למרות נטייתו של נשיא ונצואלה להפכפכות. בטרם נבחר לכהן 
כסגן הנשיא תיפקד כשר החוץ, בתפקיד זה הוביל את הברית 
אמריקאיות  דרום  מדינות  בין  ברית  צ'אבס,  של  הבוליברית 
"האימפריאליזם  את  לבלום  במטרה  סוציאליסטיות, 

האמריקאי".
מיד עם עלייתו לתפקיד נאלץ מאדורו להתמודד עם מחירי 
הנפט הצוללים, אך במקום לפתוח את ונצואלה לייבוא חופשי 
ולהוביל תהליכי הפרטה נרחבים, בחר הנשיא החדש להפנות 
שבוע  כל  כמעט  הברית.  ולארצות  לאופוזיציה  החיצים  את 
סיפר הנשיא, שעד מהרה הוגדר כליצן, על ניסיונות התנקשות 

שסוכלו ברגע האחרון. 
מסין,  חזרה  בדרך  בקנדה  מטוסו  נחת  הפעמים  באחד 
בעצרת  להשתתף  הברית,  לארצות  משם  להמשיך  במטרה 

לא כולם יכולים 
לעבוד במכרות, ומי 
שלא מקורב לשלטון 
נאלץ לחטט בפחי 
זבל או להרכיב 
ארוחות מירקות. 
אזרחים רבים דיווחו 
כי הם רזו משמעותית 
והשילו מעליהם 
עשרות קילוגרמים 
בשנתיים האחרונות, 
והיו אף שמתו מרעב

"
שדות בנזין בונצואלה. צילום: סרגיי אטל, פלאש 90

משכנות עוני בלגונה של סינאמייקה בוונצואלה. צילום: פלאש 90
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לקראקס.  המריא  המטוס  האחרון  שברגע  אלא  האו"ם, 
אלי  "מידע שהגיע  בעקבות  נבעו  השינויים  כי  סיפר  למחרת 
על פרובוקציות שתוכננו כלפיי בארה"ב, עד כדי סיכון גופי 
מטוס  האמיתית:  הסיבה  נחשפה  מכן  לאחר  שבוע  וחיי". 
האיירבוס הנשיאותי, שנרכש ב-80 מיליון דולר, היה באותה 
חברת  של  מטוס  נחכר  לסין  הנסיעה  ולצורך  בתיקונים,  עת 
התעופה הקובנית. אולם, ברגע האחרון לחצו אנשי החברה, 
שחששו כי שלטונות ארה"ב יעקלו את המטוס בגלל תביעות 

מהעבר של גולים קובניים, לבטל את הטיסה.
מאדורו ניסה לחקות את צ'אבס בנאומיו הרבים, אך בשונה 
מקודמו הוא הפך מהר מאוד לבדיחה מהלכת, כשכשל בלשונו 
מספר פעמים ואף הפליג בנאומיו למחוזות הדמיון. בנושאי 
למרבה  אך  טוטלית,  כשל  שהוא  להסביר  צורך  אין  הפנים 
במדיניות  גם  כשל  צ'אבס,  של  החוץ  שר  שהיה  מי  הפלא, 
החוץ. הכישלון הפך למהדהד כשונצואלה נבחרה לארח את 
מדינות  מנהיגי   120 ומתוך  מזוהות,  הבלתי  המדינות  ארגון 
הרשות  את  מחשבים  אנו  אם  עשרה  בלבד,  תשעה  הגיעו 

הפלסטינית כמדינה...

הקריסה
שורת תהליכים הובילו לירידה דרסטית במחירי הנפט, עד 
לרמה של 26.5 דולר לחבית, מכה אנושה לכלכלת ונצואלה, 
וקרס  הלך  הבוליבר  אינפלציה.  להיפר  מהרה  עד  שנכנסה 
ומחירי שכר המינימום עודכנו שוב ושוב, שכן עם משכורת 
תמיד  כמו  הפתרון,  לחם.  לרכוש  היה  ניתן  בקושי  חודשית 
מחירים  רשימת  נקבעה  ממשלתי,  תכנון  היה  בונצואלה, 
דינו,  אחד   – יותר  יקר  במחיר  מוכר  שנתפס  מי  למוצרים, 
בזכויותיהם  לפגיעה  בניסיון  מואשם  והוא  מוחרמת  סחורתו 
ראש השנה האזרחית  כך למשל, בערב  ונצואלה.  אזרחי  של 
שבעליו  לאחר  צעצועים,  מחסן  על  הביטחון  כוחות  פשטו 

הורשע  כי אגר במחסניו צעצועים והעלה את המחירים. 
זו לא הבעיה, לחם וחלב כן. ההגבלות על  אבל צעצועים 
מטבע זר והעובדה שהכסף הוונצואלי לא שווה, מלבד החשש 
מצרכי  לחלוטין.  כמעט  למדינה  היבוא  את  עצרו  מהלאמה, 
המזון נמכרים בסבסוד, אבל הבעיה שהם אוזלים במהירות. 
וגדלים  שהולכים  ענק,  תורות  נרשמים  לסופרמרקטים  מחוץ 
את  שתמצא  לכך  ערובה  אינה  בתור  המתנה  אך  ליום,  מיום 
הברירה  זה  במקרה  מהמדפים.  נעלמים  המוצרים  מבוקשך, 
היחידה היא לקנות בשוק השחור, אך שם המחירים גבוהים 
יותר והמוצרים נמכרים בהתאם למחירם הריאלי, מה שמצריך 
בשוד  ולהסתכן  בשטרות  מלאה  מזוודה  עם  מהבית  לצאת 
וברצח. לא מדובר בתיאוריה ללא נתונים, קראקס היא העיר 

עם מספר הרציחות הגדול ביותר.
אלא  התורים,  בעיית  את  פותר  לא  מאדורו  של  משטרו 
ממשיך להתעסק בזוטות. כך, ארבעה אופים בונצואלה נעצרו 
התקנה  על  עברו  הם  הטענה  כשלפי  עוגיות,  שהכינו  לאחר 
עצמו  הנשיא  ללחם.  מהקמח   90% להקציב  יש  כי  שקובעת 
שמדובר  התעקש  בארצו,  השורר  למחסור  אחת  לא  התייחס 

ברדיפה של אויביו וטען כי יש להעמיק את הסוציאליזם. 
ונצואלה,  גאוות  שהיו  הנרחבים,  הציבוריים  השירותים 
הבריאות.  מערכת  קרסה  ובראשונה  בראש  וקרסו.  הלכו 
"מנתחים שוטפים את ידיהם במים מבקבוק, אין מספיק מים 
לנקות את שולחנות הניתוחים מדם, ספסרים מוכרים תרופות 
תיאר  ותינוקות מתים עקב מכשור מקולקל",  בשוק השחור, 

העיתונאי ניקולאס קייסי ב'ניו יורק טיימס'.  
המצב הכלכלי הקשה הוביל אף לעלייה במספר הנדבקים 
במלריה, אחרי שונצואלה מיגרה את המלריה כמעט לחלוטין 
אחרי  החיפוש  היא  להידבקות  העיקרית  הסיבה  משטחה. 
במכרות  לעבוד  מקצועות  בעלי  אנשים  שהביאה  עבודה, 
ליתושים  מומחה  מורנו,  חורחה  בג'ונגלים.  פיראטיים  זהב 
מונצואלה, הסביר בראיון ל'ניו יורק טיימס' כי "בשנה האחרונה 
זרמו לאזורי המכרות לפחות 70 אלף איש מכל רבדי החברה. 
היתושים  מים, שבהם מתרבים  בבורות  זהב  חיפוש  כדי  תוך 
הם  ברבבותיהם.  במלריה  לוקים  הם  המחלה,  את  המפיצים 
אבל  בדמם.  כבר  כשהמחלה  ונצואלה  לערי  הביתה  שבים 
בגלל המצוקה הכלכלית הקשה במדינה, לרשויות אין תרופות 

לסייע להם, או אמצעי הדברה מתאימים".
שמענישים  פשיעה,  ארגוני  הם  במשרות  ששולט  מי 
לגנוב מהם, אך למרבה ההפתעה  בחומרה כל עובד שמנסה 
אדוארדו  לאזור.   להגיע  מלהמשיך  עובדים  מרתיע  לא  זה 

מדינה, רוקח לשעבר, הסביר כי "כשאתה מחוץ לבית מישהו 
יכול לגשת אליך בכל רגע, להצמיד אליך אקדח ולדרוש את 
הטלפון שלך, או לדקור בסכין את אמך. מנגד, כאן הפשיעה 
את  פותרים  גם  הם  אבל  כסף,  מאתנו  גובים  הם  בשליטה. 

הבעיות".
מקורב  שלא  ומי  במכרות,  לעבוד  יכולים  כולם  לא  אבל 
לשלטון נאלץ לחטט בפחי זבל או להרכיב ארוחות מירקות. 
אזרחים רבים דיווחו כי הם רזו משמעותית והשילו מעליהם 
עשרות קילוגרמים בשנתיים האחרונות, והיו אף שמתו מרעב. 
לא רק אוכל חסר בחנויות, גם מצרכים בסיסיים כנייר טואלט, 

מדבירי חרקים ועוד, הפכו למצרכים נדירים. 
יותר מ-150  ולפי הערכות  גדול,  המצב הוביל לגל הגירה 
לפי  האחרונה.  בשנה  ממנה  נמלטו  ונצואלה  מתושבי  אלף 
דיווחים שונים, רבים מהגרים לאיים הקאריביים, למרות ששם 
סיפרה  כדאי",  היה  "זה  לא מחכה להם עתיד כלכלי מזהיר. 

אחת המהגרות לאיים, "אנחנו חיפשנו דבר אחד – אוכל".
לרוע מזלה של ונצואלה, היא גם סבלה מבצורת קשה בשנה 
הכוח.  בתחנות  המים  מפלס  לירידת  שהביא  מה  החולפת, 
הציבורי  המגזר  עובדי  יעברו  כך  בשל  כי  הודיעו  בממשלה 
בחשמל.  לחסוך  בכדי  עבודה,  ימי  ארבעה  של  למתכונת 
בנוסף, למדינה יש חוב חיצוני עצום של 120 מיליארד דולר. 
יש חשש כי היא לא תוכל לעמוד בתשלום החובות ותכריז על 

חדלות פירעון בקרוב.

הדרך לשעבוד
נובל,  פרס  זוכה  הכלכלן  שחיבר  לשעבוד"  "הדרך  בספר 
פרידריך האייק, הוא מזהיר ואומר כי משטרים קיצוניים אלו 
לא נולדו יש מאין, אלא מהתדרדרות איטית שנשענה לא פעם 
על כוונותיהם הטובות של אלו שניסו להגשים את הסוציאליזם 

הלכה למעשה. נראה שלונצואלה יש ממה לחשוש. 
ואלה  מוחץ  אופוזיציוני  לרוב  הובילו  לפרלמנט  הבחירות 
החלו בהליך להדחת מאדורו במשאל עם. בתגובה הודיע בית 
הפרלמנט.  סמכויות  שלילת  על  למאדורו,  שנאמן  המשפט, 
יצאו לרחובות, אך עד מהרה כוחות הצבא,  נזעמים  אזרחים 
שנאמנים לנשיא, פתחו באש לעבר מפגינים והרגו כ-30 מהם. 
באופוזיציה היו שקראו להתגוננות אזרחית, אך כרגע הזרם 
המרכזי רוצה להשתיק את הקולות הללו, מתוך מטרה להוביל 
מהפכה שקטה. מה גם, שאך לפני מספר חודשים אסף מאדורו 
את כלי הנשק מהאזרחים. לא מכולם הנשקים נאספו, מאחר 

וחברי הכנופיות הנאמנות לו הורשו להמשיך להחזיק בנשק.

תמיכה מישראל
היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לונצואלה מנותקים כבר 
ונצואלה  של  השנים  רבת  תמיכתה  בשל  טובות,  שנים  כמה 
כשבעת  חיים  בונצואלה  זאת,  למרות  הפלסטינית.  ברשות 
בקראקס,  חיים  רובם  יהודים.  אלפים  שמונת  עד  אלפים 
על  שלקח  מי  אחרות.  בערים  שגרים  מיעוטים  קיימים  אך 
לכולנו"  "חופש  ארגון  הוא  במדינה  ליהודים  לסייע  עצמו 
שדוגל בערכים ליברליים ומתנגדים לכל כפייה של המדינה. 
הפלג  בהפגנות  פעיליהם  את  לראות  היה  ניתן  למשל,  כך 

הירושלמי כנגד הגיוס לפני כחודשיים. 

ישראל'  ל'כל  מספר  לכולנו'  'חופש  מפעילי  גלובוס,  ערן 
מוצרי  בהם  יש  חיים,  מצילים  "החבילות  הפרויקט.  על 
בסיס יבשים ומוצרי היגיינה". לדבריו, "שמענו על לא מעט 
שאריות  זה  מפסח  לפה  הכניסו  שהם  היחיד  שהדבר  יהודים 
מצות". גלובוס מספר כי המצב של היהודים שם מסוכן יותר, 
מחרפת  אחת  פעם  פעמיים,  חיים  מצילות  האלו  "החבילות 
בשוק  מוצרים  ולרכוש  לצאת  מהצורך  שנייה  פעם  רעב, 
השחור, שם הם עלולים להיתקל בגורמים אנטישמים או סתם 

בשודדים".
מכולנו  חופש  חברי  ושאר  גלובוס  עם  בקשר  שנמצא  מי 
הם ארבעה חברים מהקהילה היהודית. בשל המתיחות הרבה 
הם חוששים להתראיין ל'כל ישראל'. הדי.אנ.איי של משטר 
לפני  "רק  כי  לי  מספר  גלובוס  לפרוח.  מתחיל  טוטליטרי 
ארבעה ימים נותק הקשר עם ארבעתם למשך כמה שעות, עד 

שהתברר שמדובר ככל הנראה בתקלה יזומה מצד הממשל".
כתב  קראקס,  בבירה  שמתגורר  עיתונאי  טורו,  פרנסיסקו 
לסיום  ממנו  ראוי  אין  הבא,  הקטע  את  המצב  על  טור  בתוך 
הכתבה: "זוהי ונצואלה היום, מדינה ללא עתיד. כבר עכשיו 
מלחמה  ללא  אפילו  מלחמה,  של  ברמה  אלימות  לנו  יש 
רשמית. אנשים שיש להם משפחה ומכרים שעדיין מתגוררים 
בונצואלה לא מסוגלים לדמיין את המציאות ברגע שתתחיל 

מלחמת אזרחים אמיתית, בנוסף על המתרחש כיום".

מדינה
בקריסה

בשנה האחרונה זרמו "
לאזורי המכרות לפחות 
70 אלף איש. תוך כדי 

חיפוש זהב בבורות 
מים, הם לוקים במלריה 
ברבבותיהם. אבל בגלל 

המצוקה הכלכלית הקשה 
במדינה, לרשויות אין 

תרופות לסייע להם"

קידוחי נפט באגם Maracaibo בוונצואלה. צילום: סרגיי אטל, פלאש 90
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הילולת בעל ה'אמרי אש', צילום: בעריש פילמר

פתיחת הזמן של מוסדות 'ישכר באהלך'

הרב ברלנד באירוסי נכדתו וברית לנינו
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השבוע בחצרות גדולי ישראל 

הילולת בעל ה'דברי חיים'  עם האדמו"ר מצאנז גריבנוב

ברית בדושינסקיא מכנובקא בעלזא, צילום: שלומי טריכטר

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק 
בברדיטשוב
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הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

דרך ארץ קדמה לתורה

הרב אבנר קוואס

אנחנו  אלו  בימים  בעיצומה.  העומר  ספירת  אייר  בחודש 
התורה  את  לקבל  כדי  תורה.  מתן  חג  לשבועות  מתכוננים 
צריכים להיות בבחינת כלי. ללא כלי מתאים לא ניתן להכיל 
את התורה. השם של הכלי הזה הוא 'דרך ארץ'. אמרו חז"ל: 
רוחני  משהו  לקבל  כדי  כלומר,  לתורה'.  קדמה  ארץ  'דרץ 
חייבים לעשות הכנה נפשית בדרך של תיקון המידות. נשים לב 
שכל חומש בראשית עוסק בדרך ארץ. אדם וחוה, קין והבל, 
השבטים  לידת  הקדושים,  האבות  הפלגה,  ודור  המבול  דור 

ומכירת יוסף. 
כל המעשים האלו יש בהם לימוד של תיקון המידות. כלומר, 
חומש  אחרי  מיד  לעשות.  לא  כדאי  ומה  לעשות  צריך  מה 
וקבלת  מצרים  יציאת  דהיינו  שמות  חומש  מופיע  בראשית 
התורה – מעמד הר סיני. הרי לפנינו שדרך ארץ קדמה לתורה. 
אם כן, במה עלינו להתמקד בימים אלו שהם גם הכנה לתורה 
וגם ימי אבל על מות תלמידי רבי עקיבא? הגמרא מספרת לנו 
ש 24,000 תלמידים היו לרבי עקיבא וכולם נפטרו בפרק אחד 
בין פסח לעצרת, על שלא נהגו כבוד זה בזה. הכבוד ההדדי 
שלהם היה חסר לפי מעלתם. אם כן עלינו להתמקד בימים אלו 

בתיקון הכבוד ההדדי. 
ברחוב,  רק  לא  נפרץ  ההדדי  הכבוד  בדורנו  הרב,  לצערנו 
פרטי  את  ילד.  בתוך המשפחה במשולש אבא אמא  גם  אלא 
מהלכות  טו'  פרק  בסוף  הרמב"ם  כתב  כבר  ההדדי  הכבוד 
יותר  אשתו  את  מכבד  אדם  שיהא  חכמים  ציוו  'וכן  אישות: 
מגופו.  יותר  בכבוד אשתו  חייב  אדם  כגופו'.  ואוהבה  מגופו 
כלומר, לתת לה תמיד את החלק היותר טוב, את האוכל הכי 
טעים, ואת הבגד היותר מהודר. וכל כך למה? מפני שכאשר 
אשה נפגעת או נעלבת זה ברמות הרבה יותר גבוהות מהאיש. 
האיש נפגע בדרך כלל דרך השכל ומיד שוכח. האשה נפגעת 

דרך הרגש, וקשה לה למחול. 
ולהתחשב  בכבוד,  יותר  עמה  להתנהג  מצווה  האיש  לכן 
כלומר, מה ששנוי  כגופו'.  אותה  יאהב  'וכן  הזאת.  ברגישות 
אותך  שמבהילים  אוהב  לא  אתה  לאשתך!  תעשה  אל  עליך 
'רק  לה:  תאמר  כך  ואחר  אותה  תבהיל  אל  אותך?  ומצערים 
צחקתי, אסור לצחוק איתך??'. לעומת זאת כתב הרמב"ם 'וכן 
ציוו על האשה שתהא מכבדת את בעלה ביותר מדאי ... ויהא 

בעיניה כמו שר או מלך ... מרחקת כל מה שישנא ...'
כדי  זרקורים  בכמה  כבוד  המילה  את  הרמב"ם  האיר  כאן 
לא לפגוע באגו שלו ולהנהיג את הבית לחוף מבטחים. נסיים 
לרעך  ואהבת  תלמידים:  אותם  של  רבם  עקיבא  רבי  בדברי 

כמוך – זה כלל גדול בתורה.

אל תשברי לו את המילה
הרגשה  הבית.  של  המנהיג  שהוא  מרגיש  מטבעו  גבר  כל 
ִיְמָׁשל  "ְוהּוא   - קודם  שלמדנו  כמו  בריאתו,  מעצם  נובעת  זו 
הבית,  בעל  מרגיש  והוא  בבית  הקפטן  שהוא  ומכיוון  ָּבְך". 
כשפוגעים  זו.  בתחושה  לו  לפגוע  שלא  מאד  להזהר  צריך 
ההנהגה.  הגה  על  שליטה  לאבד  עלול  הוא  זו,  בתחושה  לו 
וכשלוקחים לגבר את המושכות מן הידיים הוא מרגיש חסר 

אונים, חולשה נפשית ולפעמים אפילו מיותר. 
שלא   - הוא  שלו  העצמי  הדימוי  להרס  מהגורמים  אחד 
ַוֶּיִהי" נוסכת  ממלאים את בקשותיו. ההרגשה של "הּוא ָאַמר 
הבית,  של  כמנהיג  לתפקד  כח  לו  ונותנת  בטחון  תחושת  בו 
כבעל  כאבא,  ולתדמיתו  המשפחה  לחיי  מאד  שבריא  דבר 
וכמורה דרך. לכן גברת, תשתדלי מאד למלא את רצונותיו ולא 

להתעלם מבקשותיו.
זאת  לעובדה  רגישות  שלא  רבות  נשים  ישנן  הרב  לצערי 
וכבר  כלשהו,  דבר  ביקש  טרם  הוא  המילה.  את  לו  ושוברות 
מרחוק היא עושה לו תנועות עם האצבע - לא, לא, לאאאא... 

ישנן נשים ששוברות לו את המילה באופן שיטתי. 
לדוגמא: היא שואלת אותו: מה אתה רוצה לשתות? והוא 

משיב: קפה!
והיא אומרת לו: לא! ...תה!

לא  הוא  היא תשיב:  כך?  עונה  נשאל אותה: למה את  אם 
יודע מה שהוא רוצה...

גברת יקרה, אם רצית לעשות לו תה, תגישי לו אותו מיד. 
אל תתני לו להחליט ואחר כך תשברי את החלטתו. התנהגות 
מסוכן  קצת  נהיה  גם  והוא  אותו,  ופוצעת  אותו  מעליבה  כזו 
)כי קשה ִלְצפֹות מה יהיו תגובותיו של אדם פצוע(. לעולם אל 
תסרבי לבעלך, תתרגלי לומר לו 'כן', 'בסדר', ותיווכחי שהכל 

זורם. 
כשהוא בא הביתה ומבקש בקשה, תאמרי לו מיד: אין בעיה.

- ואני רוֵצה גם את זה...
תאמרי לו: בסדר גמור.

- וגם את ההוא...
תעני לו: מאה אחוז.

ואחרי זה תעשי מה שאת רוצה... 
ההמלצה להתנהגות כזאת היא בגלל שגבר לא תמיד זוכר 

בבירור מה הוא ביקש. 
למשל: הוא ביקש ממך עוף ואת הכנת לו חביתה... 

אם הוא ישאל: לא ביקשתי עוף?
תוכלי לענות לו: זה מה שיצא מן העוף... אם תבדוק תראה 
שיש קשר בין הביצה לעוף...  בדרך כלל הוא יתרצה וישכח. 

אבל אם תאמרי לו אחרי הבקשה - 'לאאאא!' את זה הוא 
לא ישכח. 

הוא  ביקש,  שהוא  מה  את  זוכר,  הוא  ה'לא'  את  כלומר, 
אריה  תפגשי  את  'לא!'   - לו  תאמרי  כאשר  זוכר.  תמיד  לא 
מהג'ונגל, אבל אם תאמרי לו - 'כן!' תראי לפניך חתול סיאמי. 
לכן טוב שאשה תהיה כנועה, ולא תמרוד בבקשות בעלה 
אפילו שהן לא כל כך נראות לה. לא כל בקשה שהבעל מבקש, 
היו  חסכים  איזה  נובעת,  היא  מהיכן  ודרישה  חקירה  צריכה 
לו בילדותו או איזה שריטות הוא נושא איתו. עצם זה שהוא 
ביקש, כבר מחייב את קיום רצונו, ובפרט כשזה עושה לו נחת 

רוח. 
או  סבירים  לא  דברים  לעשות  דורש  הבעל  שאם  )כמובן 
דברים  לעשות  תובע  או  והמוסכמות  החוקים  כל  נגד  שהם 

מסוכנים, אז אסור לשמוע בקולו(. 
העושה  זו  אלא  בנשים  כשרה  אשה  לך  'אין  חז"ל:  אמרו 
את רצון בעלה!' חז"ל נתנו ציון מעולה וקראו 'ְּכֵׁשָרה' לזאת 
ששומעת בקול בעלה וממלאת את רצונו. הם לא אמרו שאשה 
כשרה היא זו שמתנדבת בארגוני חסד או שמתפללת כל היום, 

אלא זו שעושה נחת רוח לבעלה. 
אשה שעושה את רצון בעלה ללא פשרות ובצורה מושלמת. 
מוצלח.  ילדים  לחינוך  הפינה  ואבן  היסוד  היא  כזו  התנהגות 
הנוסחה קובעת: חינוך ילדים = חינוך הורים = דוגמא אישית. 
המתכון המוצלח ביותר להגיע לתוצאות טובות בחינוך, היא 

הדוגמא האישית שנותנים הורים לילדיהם. 
ומדוע התנהגות זו היא יסוד בחינוך ילדים? 

שהיא  בכך  אבא  את  שמכבדת  אמא  לפניו  שרואה  ילד 
מצייתת לו ולא מתווכחת איתו, שומעת לו ועושה את רצונו, 
וכאשר  ִאֶּמָך".  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  "ַּכֵּבד  את  ליישם  בקלות  לומד 
הוא ָּגֵדל הוא מחקה את אמו והתנהגות זו הופכת להיות חלק 
ממנו, כי הרגל נעשה טבע ובכך אמו זוכה לילד מחונך, ללא 

צורך בעונשים ופרסים. 
השקפת היהדות אומרת, שהעולם הזה מנוהל במנגנון של 
מידה כנגד מידה. כלומר, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו.

את  לו  שוברת  ולא  בעלה  רצון  את  עושה  אשה  אם  לכן, 
המילה, אז כאשר היא תבקש בקשה כל שהיא מבורא עולם, 
הוא ימדוד לה באותה מידה וימלא את רצונה ולא ישבור לה 

את המילה. 
שיהיו  לאמא,  שיש  הכי חשובה  יודעים שהמשאלה  כולנו 
לה ילדים מחונכים שיעשו לה נחת רוח. וכאשר היא ממלאת 

את רצון בעלה, גם אלוקים ממלא את רצונה.
חיי  כל  שבמשך  נשים  ישנן  כואבת.  בתופעה  נתקלתי 
הנישואין שלהן סתרו את דברי בעליהן, חלקו עליהם וצעקו 

עליהם, ואפילו ליד הילדים. 
ההנהגה  כושר  את  איבדו  בעלים  שאותם  היתה  התוצאה 
ואת הביטחון העצמי שלהם והם הפכו להיות חפץ שמשתלב 
בסביבה ותו לא. נשים אלו הפסידו את המשענת של הנהגת 
בעליהן וגם את הזוגיות והן הסובלות העיקריות מהתנהגות זו.

תאמרי לאריה "כן" ותקבלי חתול
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אחד הציורים הבולטים בעולם הגרפולוגיה הוא מבחן 
ציור העץ. אפשר לפגוש אותו כחלק ממבחני מיון עובדים, 
משמעותי  כחלק  וכמובן  ומטפלים  פסיכולוגים  אצל 

באבחון הגרפולוגי.
באבחון הגרפולוגי יתבקש המאובחן לצייר 3 עצים.

שאינה  בסביבה  הסתגלותו  על  מלמד  הראשון  העץ 
לצייר  יתבקש  הראשון  העץ  ציור  לאחר  וצפויה.  מוכרת 
פעם  המוכרת,  בסביבה  התנהלות  על  המלמד  שני,  עץ 
מופתע  פחות  אתה  נוסף  עץ  לצייר  מתבקש  שאתה  שניה 
לצייר  בפעם השלישית המאובחן מתבקש  הגנה.  ומחפש 
של  הפנימי  עולמו  מתוך  תכנים  שמעלה  עץ  דמיוני,  עץ 

האדם על רצונות, שאיפות ודמיון.
כמו אותיות הכתב המתחלקות לאזורים - תחתון אמצעי 

ועליון - כך מתחלק העץ לשלושת אזורים אלו.
תחושת  אל  מתייחס  השורשים,   - התחתון  החלק 

היציבות, תת ההכרה הארציות והיצריות.
החלק האמצעי - הגזע, מסמל את האגו, עמוד השדרה 

של האדם וחסינותו.
האינטלקט,  אל  פונה  העץ,  צמרת   - העליון  החלק 

הסקרנות, השאיפות והדמיון.
העץ הראשון מבטא את האופן בו הנבדק רוצה להיראות 
הסביבה,  דעת  מאד  להם  שחשוב  אנשים  האחר,  בעיני 
בגודל  הדגשות  עם  הראשון  בעץ  אנרגיות  הרבה  ישקיעו 
העץ, מיקומו בדף ותוספות שמטרתן להעשיר ולקשט את 

העץ ואילו העץ השני יכול להיות מקופח יחסית.
שני  בין  הבדלים  לראות  ניתן  פה  המובאים  בציורים 
העצים הראשונים. במבט ראשון העץ הראשון  נותן הרגשה 
של  בעץ  שמדובר  אף  על  השקעה,  וחוסר  ילדותיות  של 
בחורה כבת 40, ניתן לראות שהעץ חסר ויטאליות, תלוש 
מהקרקע, שורשיו חשופים, דבר המלמד על חוסר יציבות, 
פאסיביות, בריחה מהתמודדות עם הצדדים הפרקטיים של 
ניתוק מהשורשיות, המשפחתיות  כוח מתוך  החיים. חסר 
והערכים, יחד עם הצלקת הלא חיננית המשורבטת בסערה 
במרכז הגזע ניתן ללמוד על טראומה שקשורה במשפחה 

ביחס  הצמרת  בחורה.  אותה  של  התפקוד  ביכולת  ופגעה 
יותר, דבר שמלמד על חוסר שאפתנות מתוך  לגזע קטנה 

חוסר אמון בעצמה ומוטיבציה פנימית. 
ניכור  של  תחושה  נותן  תלוש,  הוא  גם  השני  העץ 
ועצבות, כאילו אומרת אל תגעו בי, שמרו מרחק! צמרת 
העץ רועשת ונפולה דבר שמלמד על חוסר שקט פנימי יחד 
עם עומס מחשבתי מעיק ומדכא שפוגם ביכולת התפקוד 
שלה. שני העצים לא מעודדים מבחינת שמחת החיים שלה 
אבל העץ הראשון יותר מתפקד, כלפי חוץ היא משתדלת 
לעשות מה שצריך, אומנם לא בחשק רב ולא הכי טוב - 
אבל היא לא תביא לידי ביטוי את  תחושת הדיכאון שלה 

החוצה\ כשם שהיא באמת מרגישה.
העץ השלישי הוא בדמות ציפור, בחירה שמביאה לידי 
המועקות,  מכל  משוחררת  להיות  שלה  הצורך  את  ביטוי 
אותה  שפקדו  החיים  למאורעות  מעל  כנפיים  לפרוש 

ולמצוא קצת שקט לנפש עייפה.

סודות

סודות העצים

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

וקו
סוד

מבוך

לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

להשיג בחנויות הספרים 
המובחרות 

או בטל: 052-4033344 

חדש!ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

הספר שילמד כל ילד 

וילדה כיצד לרכוש חברים 

ולהתמודד נכון בחברה!

ארגז כלים לאינטלגנציה 

רגשית - חברתית

"אני רוצה חבר"

טיפ

קווי עזר-
קו אמצע – חוצה את הפנים 

באמצע, כדי שנוכל לצייר את הפנים 

בצורה סימטרית.

קו עיניים – אותו נסמן בחלק 

התחתון של הפנים והוא זה שמסמן 

לנו היכן לצייר את העיניים.

3

4

1

5

2

6

כדי לגוון עם הדמיות בסיפורי 
הקומיקס נצייר זוויות שונות של 
הפנים  וגם כדי להפנות מבט בין 
הדמיות המשוחחות זה עם זה.
כאשר אנחנו מציירים דמות 

שפונה לצד, נצייר את תווי הפנים, 
העיניים, אף והפה בצד איתו 

מפנה הדמות את המבט.

מבט לצד

בואו נלמד
כדי ליצור ציור מקצועי ויפה, מתחילים בציור "סקיצה"- זהו 
ולא סופיים של הדמות אותה  ציור המורכב מקווים בסיסיים 
אנו מציירים. בשלב זה אנו משתמשים בקווי עזר - בקווים אלו 
אנו נעזרים למקם את תווי הפנים, כדי שנדע לצייר בצורה 
ולאחר  ויתר הפרטים בפנים  נכונה את העיניים, האף, הפה 

שכל הציור במקום אנו מוחקים קווים אלו.

הרבה מהדמיות המצויירות  שלי מורכבות מבסיס זה-גולגולת ולסת

}להוסיף חיצים{ 

קו עיניים

קו אמצע
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

חני )בדוי(: אני בת 24. נפגשת עם בחורים בלי סוף. יש לי 
עבודה  לי  יש  ומוצלחת.  שמים  יראת  נחשבת  אני  הצעות. 
טובה עם אנשים. מרוויחה טוב. נראית יפה. הכל נפלא, רק 

שאני לא מצליחה להחליט ולממש שידוך. 
לאחרונה נפגשתי עם בחור מספר פעמים. בתחילה היה נדמה 
שהעיכובים וחוסר ההבנות בינינו נובעים מחוסר הניסיון של 
השדכן. קשה קצת להגיע לשידוך כשהשדכן לא מנוסה, אך 
שמתי לב שגם כשהשדכן בסדר, והפגישות נקבעות בזמן, מי 

שבעצם תוקע את העניינים זו אני בכבודי ובעצמי.
למה  השידוך?  את  להוריד  איך  הזמן  כל  מחפשת  אני  למה 
אחד  שמצד  יתכן  זה  איך  בדאגה?  מעיני  שינה  מדירה  אני 
אני רוצה להתארס מאד ומצד שני מחפשת עילה לבטל את 

העניין? ועל מה הדאגה?
בעבודתי אני מצליחה ואחראית על משרד חשוב. כל ענייני 
העבודה מחכים למוצא פי. למדתי את המקצוע מספר שנים 
והתברגתי בדיוק במקום המתאים לי. איך יתכן שבעבודה אני 
מצליחה  אינני  ובשידוכים  להישגים  ומגיעה  מרוצה  כך  כל 
להגיע לשום דבר? הצעות יש לי, זה ברור. אנשים מעוניינים 
 . להגיע  לעצמי  מאפשרת  שלא  זו  אני  כי  אין,  תוצאות  בי. 

משהו פה לא מובן לי.
מעניין שיש פער כזה בין העבודה לשידוך. הרי גם כשהגעתי 
הייתי צריכה לקחת החלטה שאני מסכימה לתנאי  לעבודתי 
ההעסקה, ושאקח אחריות. לא חיפשתי אז עילה לרדת ממנה 
הכל  לא.  אותי?  עזבה  לא  הדאגה  אז  גם  האם  תשאלו  ואם 

הלך חלק.
מי  לפעמים,  עבודה.  כמו  הוא  לפעמים  לי ששידוך  אומרים 
במציאת  להתקשות  גם  עלולה  עבודה  במציאת  שמתקשה 
קושי  בלי  מצאתי  עבודה  כך.  נראה  לא  זה  כאן  אך  שידוך. 
ושידוך לא. אני עובדת עם בני אדם ומרגישה טוב אתם. מה 
הסיבה שאני מנסה כל הזמן לסגת? מה מאיים עלי בשידוך 

שלא מאיים עלי בעבודה?
אין לי מושג למה זה קורה לי??

    

התשובה שלי לחני: הפער בין העבודה לשידוך מעלה שאלות 
בקשר אליך. הנה כמה מהן.

האם בעבודה את מגייסת את כל האנרגיות שלך ואת מתנהגת 
אל כולם נהדר כי טוב לך שם ומפרגנים לך, אך כשאת מגיעה 

הביתה את סחוטה רגשית ולא פנויה לבני הבית? 
אולי קורה לך שמישהו מרגיז אותך בעבודה ואת עונה יפה, 
אך מחוץ לעבודה, אותה הרגזה מניבה תגובה בעוצמה לא 

מידתית ואת כועסת הרבה?
עם  והכלה  הבנה  של  בונה  שיח  לנהל  מסוגלת  את  האם 
לנהל  מצליחה  אינך  אחרים  ובמקומות  לעבודה,  חברותיך 

אותו שיח ואותה התנהגות כלפי אחרים?
ובין  לבית,  העבודה  בין  גדול  פער  יש  אם  לעומק.  חשבי 
ההתנהלות עם אנשים בעבודה, לאנשים במקום אחר, האם 
יתכן שיש לך פער גם בין החלק התדמיתי שלך לחלק האמתי? 
ואולי זו הסיבה שקשה לך למצוא בחור שתרגישי אתו טוב 
ולא תבקרי אותו כל הזמן. טוב לך ואכפת לך במקום העבודה 
שמשלם לך ונותן לך מעמד. אולי קשה לך יותר במקום שלא 
שלוקחת  טווח  ארוכת  השקעה  ממך  דורש  ועוד  לך  משלם 

ממך כוחות?
)ובקשר לשדכן ולחוסר הניסיון שלו, אם הוא יצליח להוביל 
יהיה הרבה  הוא  אין ספק שבפעם הבאה  את השידוך שלך, 

יותר מנוסה.(

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

טעים במטבח

רכיבים )2 מנות(:
סלק בינוני 1 חתוך למקלות דקים

תפוח עץ 1 חתוך למקלות דקים
50 גרם אגוזי מלך שבורים

50 חמוציות 
חצי גבעול סלרי פרוס דק

5 עלי בזיליקום פרוסים
100 גרם עלים צעירים או רוקט

30 גרם סילאן

4 כפות שמן זית 
מיץ מחצי לימון

100 גרם גבינת רוקפור מגורדת / טבעות גבינת עזים מטוגנות עם קמח 
ביצה ופירורי לחם לבחירה

אופן ההכנה:
נניח בקערה את הסלק ומעליו נבזוק את השמן זית, מיץ הלימון והסילאן, 

ונוסיף את יתר המרכיבים
מערבבים היטב ומעבירים לקערת הגשה יפה 

מלמעלה מוסיפים את הגבינה המגורדת

לכל אחד ממרכבי הסלט תכונות נפלאות התורמות לבריאותנו: חמוציות עוזרות לירידה בכולסטרול ומונעות נזק בעור ובמוח, אגוזי המלך 
בעלי נוגדי חמצון גבוהים המונעים מחלות לב ומחזקים מערכות רבות בגוף והסלרי בן למשפחת הסוככים צמח תבלין מרפא המונע לחץ דם 

וכולסטרול גבוה ובעל ויטמינים ומינרליים רבים    רשת קפה ביגה מעניקה מתכון מרענן של בוא הקיץ, בריאות עם טוויסט מתקתק

מוצלחת ולא 
מחליטה

אופן ההכנה:
 ממיסים 200 גרם שוקולד )שומרים 150 גרם להמשך( ושמן קוקוס לקרם חלק לגמרי

 מקציפים ביצים וסוכר חום וקצף בהיר ותפוח.

 מערבבים קמח, שקדים ואבקת אפייה.

 מקפלים את תערובת השוקולד לתערובת הביצים, מקפלים את היבשים אל 

השוקולד, מוסיפים את יתרת השוקולד הקצוץ. שומרים במקרר.
 בינתיים חותכים כל מרשמלו ל-4 פרוסות עגולות.

 מסדרים על תבנית אפייה תלוליות אחידות במרווח מה אחת מהשנייה.

 נועצים עיגול מרשמלו במרכז כל תלולית.

 אופים בתנור בחום בינוני, 180 מעלות במשך כ8 דקות עד שפני העוגיות הופך סדוק 

ומבריק והמרשמלו נמס.

המתכון באדיבות השפית מאיה דרין עבור ממתקי כרמית

רשימת חומרים לכ- 40 עוגיות:
350 גרם שוקולד מריר 60% קצוץ גס

2 כפות גדושות שמן קוקוס
1/4 כוס קמח

1/2 כוס שקדים טחונים
1/4 כפית אבקת אפייה

2 ביצים
1/4 כוס סוכר חום דחוס

10 יח' מרשמלו ורוד לבן של כרמית

עוגיות שוקולד פאדג' 
עם שברי שוקולד ומרשמלו

סלט סלק ותפוחים
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

יודעת  אני  שלנו?  הילדים  למען  לעשות  חייבים  אנחנו  מה 
כבר  אני  כן,  להנחתה.  ומרימה  וגדולה  רחבה  הזאת  שהשאלה 
שומעת את האמא שגוערת בי. "מה זאת אומרת? הכל. אנחנו 
כל  את  גם  ברקע  שומעת  אני  ה-כ-ל".  למענם  לעשות  חייבים 
סיפורי הגבורה, על הורים שהגנו בגופם על ילדיהם וגם סיפורי 
פארקים, על האם שחטפה את הנדנדה כדי למנוע פגיעה מהקטן.

אז נכון, זה טבוע עמוק במערכת ההורית. ברגע האמת ונקווה 
שלא ברגעים קשים, נהפוך ללביאות, רק שיש מקומות בהם לא 
הופכת  ההגנה  לפעמים  ולהגן.  לרוץ  הוא  תמיד התפקיד שלנו 
את  במסיבה?  ראשי  תפקיד  רוצה  הילדה  למתקפה.  דווקא 
שלך  הבת  האם  עצור:  תמרור  נפשה.  על  להתחנן  לגננת  רצה 
 30 מול  שתילחמי  אחרי  יקרה  באמת  ומה  לתפקיד?  מתאימה 
אימהות ועיניהן הרושפות גיצים וגחלים של שנאה? הבת שלך 
אולי תיהנה במסיבה לשעה בתפקיד הראשי, אבל היא תיאלץ 

להתמודד מול ביקורת קשה של חברותיה.

נתקלתי  השבוע  רבות.  דילמות  לנו  מזמן  להורות  הספר  בית 
בדילמה דומה ומצאתי את עצמי שואלת שאלות קשות. בבית 
סביר.  במחיר  מסובסדים,  חוגים  יש  שלנו  הבנות  של  הספר 
שחיה;  בחוג  בחרה  רותי  אחד.  חוג  בת  לכל  לאשר  החלטנו 
ללימודי  ולהירשם  חייה  חלום  את  להגשים  החליטה  מימי 
גיטרה ורק אביבה באה בדרישה אחרת: "סליחה, אמא, החוגים 
מחוגים  יותר  נמוכה  ברמה  הם  הספר  בית  של  המסובסדים 
פרטיים. אני רוצה ללמוד אורגן באופן פרטי. חברה שלי לומדת 
הפרטי  שהחוג  כך  על  השולי  הפרט  את  פרטית".  מורה  אצל 
עולה פי שלושה מהחוג המסובסד היא השאירה מחוץ לשיחה.

"יקירתי, זה עולה פי שלושה", העמדתי בפניה עובדה וכן, נכון, 
ברור לי שחוג פרטי אחד על אחד אכן יקנה לה את השליטה על 

האורגן מהר יותר.

    

חוג  רוצה  "את  שלי.  עשרה  השלוש  לבת  אמרתי  "תקשיבי", 
פרטי? אין בעיה. אנחנו נשלם חצי ואת תשלמי על החצי השני".
"סליחה?" היא פרצה בזעקת שבר. "מה אנחנו, עניים מרודים? 

אתם ההורים שלי ואתם מחוייבים לממן לי את החוג הזה".
לנו  ויש  שלך  ההורים  אנחנו  "נכון,  מזועזעת.  עליה  הסתכלתי 
מיהר  האבא  ברשימה",  לא  אורגן  חוג  כלפייך.  מחויבויות 

להתערב.
"ואיך בדיוק אממן את החצי השני?" היא התריסה.

"בייביסיטר?" הצעתי לה. היא כמעט התעלפה כשהבינה שאני 
מבקשת ממנה, הנסיכה, לשלוח ידה במסחר.

להתאמץ,  תרצי  את  לך,  חשובה  באמת  המוסיקה  אם  "תראי, 
לא?" אבא שלה ניסה בשלוות נפש להסביר לה.

אני הפכתי לפקעת כעס. תחושה קשה של כישלון בחינוך עלתה 
בי. הסתכלתי עליה, בחורה, שבטוחה שכל העולם עומד על קו 

המשווה שלה.
היא צעקה ואני צעקתי ופתאום השתרר שקט. רגע לפני שרציתי 
לברוח משם, נזכרתי כמה פעמים אנשים לידנו מתפוצצים כמו 
פופקורן, בהתקף של אי הבנה או דרישה. הם מדברים בחוצפה 

ובכעס וכך אפשר לדרדר יחסים נהדרים לכדי אסון.
אפשר לעומת זאת גם לבלוע, לסתום את האגו ולנסות לשמוע 
מבעד לדרישות הקשות שלה את הקול הקטן של ילדה צעירה, 
הכעס  לו  התפוגג  פתאום  העולם.  חוקי  את  מבינה  לא  שעדיין 
וכדי לחבק אותה נאלצתי להביט לה בגובה העיניים, למתבגרת 

שלי.
אולי  הדברים.  על  נחשוב  שכולנו  לה  אמרתי  כעס,  בלי  וככה, 

היא תבין מחר ואולי אנחנו נבין משהו חדש. 

שואלים  כשאנחנו  ההתבגרות,  קרוסלת  על  כשאנחנו  זה  ככה 
את עצמנו עד כמה הורים צריכים ללכת רחוק בשביל הילדים 
שלהם. והלו, לפני שאתם מגיבים, אני לא מדברת על כסף. אני 

מדברת על העיקרון.

טעים במטבח

רשימת חומרים ל-20 שיפודים:
30 יח' מרשמלו ורוד לבן

100 גרם שוקולד מריר 60% של 
כרמית

2 כפיות שמן קוקוס
6 ביסקוויטים לוטוס גרוסים

אופן ההכנה:
 משפדים 20 יחידות מרשמלו 

ומשאירים את קצה השיפוד 
מבצבץ כלפי מעלה.

 ממיסים שוקולד ושמן קוקוס. 

 טובלים את המרשמלו 

בשוקולד המומס ועוטפים מכל 
הצדדים, מניחים לשאריות 

שוקולד לטפטף. כאשר נשארת 
רק שכבת השוקולד החיונית 

מצפים בפירורי לוטוס מכל 
הצדדים ומניחים להתקשות.
 חותכים את עשר חתיכות 

המרשמלו הנותרות לחצי ונועצים 
בקצהו של כל שיפוד.

 בעזרת ברנר או להבת גז 

או אפילו מצית שורפים את 
המרשמלו החשוף ומגישים.

באדיבות: שפית מאיה דרין 
למרשמלו כרמית

מתכון מיוחד ומפנק של כדורי שמרים במילוי ממרח טחינה עם 
שוקולד וצימוקים ברום    כדורי השמרים מפנקים ונימוחים 

והשילוב בין הצימוקים לממרח יוצר טעם מעודן    הממרח עשיר 
בערכים תזונתיים ויחד עם זאת בעל טעם עשיר ומיוחד האהוב גם 

על ילדים    נפלא לארוחת ביניים או כקינוח לצד שתייה חמה

שש שעות ברוטב ברביקיו ויש לכם מעדן    שף קובי קטני 
ממסעדת הגריל הבשרית כינור בכיכר ירושלים מציג מתכון לאסאדו 

למבינים בבשר

מצרכים:
לכדורי השמרים:

4 כוסות קמח לבן מנופה
100 גרם חמאה מומסת

1 כף גדושה שמרים יבשים
1 כפית מלח

1 ביצה בגודל בינוני
1.5 כוס מים פושרים

1/2 מיכל ממרח טחינה עם 
שוקולד אחוה )200 גרם(

לצימוקים ברום:
50 גרם צימוקים שחורים קטנים

4 כפות רום או וודקה

לציפוי:
1 ביצה טרופה בגודל בינוני

חופן סוכריות/שבבי שוקולד 
לקישוט, שומשום או פרג

כלים:
תבנית בקוטר 26 ס"מ עגולה או 

אובאלית

אופן ההכנה
 הכנת הצימוקים: משרים בקערה 

קטנה צימוקים ורום למשך כחצי 
שעה ומערבבים מדי פעם. מסננים 
את הנוזלים ומעבירים לקערה יחד 
עם מחצית מכמות ממרח הטחינה 

עם שוקולד. מערבבים ומניחים 
בצד.  

 הכנת הבצק: בקערה גדולה 

שמים את כל החומרים: קמח, 
שמרים, מלח, חמאה מומסת, ביצה 

וכוס מים אחת ומתחילים ללוש 
במיקסר )או ידנית(, תוך הוספת 

מעט מים עד לקבלת בצק אחיד, 
רך ומעט שומני. 

 מניחים את הבצק בקערה 

מקומחת ומכסים במגבת לתפיחה 
של חצי שעה במקום חמים.

 כעבור חצי שעה לשים שוב 

את הבצק להוצאת אוויר ומניחים 
להתפחה נוספת של חצי שעה.

 מילוי הכדורים: לוקחים כדורי 

בצק, פותחים אותם בידיים לצורת 
עיגול וממלאים מתערובת הממרח 

והצימוקים בנדיבות. סוגרים את 
הבצק בעדינות ומגלגלים בידיים 

ללחמנייה עגולה בגודל בינוני.
 מחממים תנור ל- 180 מעלות, 

מסדרים את הכדורים בתבנית 
משומנת כאשר כדורי השמרים 
צמודים אחד לשני ויוצרים צורה 

של "חלה".
 מברישים בביצה טרופה, זורים 

סוכריות שוקולד ואופים כחצי שעה 
עד שהכדורים זהובים.

מומלץ לאכול את הכדורים בעודם 
חמים.

צילום וסטיילינג: יולה זובריצקי
המתכון הופק בשיתוף אתי בטיטו – 

מתכונאית וחברת "אחוה" 

חלת כדורי שמרים 
במילוי טחינה עם שוקולד 

מצרכים:
4 קילו אסאדו

40 גר' טימין
40 גר' רוזמרין

10 גר' פלפל אנגלי
עלי דפנה

10 גר' ציפורן
2 מקלות קינמון

30 גר' מלח
40 גר' סוכר חום

1 כוס סילאן
1 כוס קטשופ

חצי כוס רוטב סויה
ראש שום מחולק לשיניים 

מקולפות
1 פלפל חריף טרי בלי הגרעינים

2 בצלים חתוכים לרבעים
2 גזרים חתוכים לחצי לרוחב
2 כרישה חתוכה לחצי לרוחב

2 סלרי ללא העלים

אופן ההכנה:
 צולים את הירקות על 

גריל פחמים או מחבת פסים 
ומעבירים לסיר עם שאר 
המרכיבים, מלבד הבשר, 

ומבשלים למשך שעתיים על 
חום נמוך.

 לאחר שעתיים טוחנים את 

תכולת הסיר בבלנדר מוט 
ומסננים. 

 על תבנית מניחים את בשר 

האסאדו ומוזגים עליו את רוטב 
הברביקיו. 

 מכסים ומכניסים לתנור 

שחומם על 150 מעלות למשך 
ארבע שעות, יש למרוח כל 

חצי שעה את הרוטב על הבשר 
בעזרת מברשת סיליקון.

 מומלץ להגיש לצד ירקות 

צלויים בתנור

נעשה הכל 
בשבילם? 

סמור'ס על מקל

אסאדו שש שעות 
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זה היה היום הראשון של הראיונות לקראת מבחני הבד של 
המחזה "אני והאוטו שלי" על פי ספרו המוצלח של הסופר הנודע 
בריכטריך סלייצטן-וייצטן, המדבר על מורכבותם של המערכות 

הרגשיות בעת החדשה.
הג'ינגי ישב בתוך החדר החנוק אחרי שתי כוסות קפה ומעט 

מאד מוטיבציה. 
הוא נלחם בדחף שלו לעשן סיגריה למרות שהפסיק עם זה 
לפני חודשיים בלבד, את מי מעניין בכלל כל הנושא הזה של 

"מערכות רגשיות בעת החדשה," הוא חשב לעצמו בזעף.
"הבא בתור", הכריז הג'ינג'י לבסוף מחוסר ברירה.

אל החדר נכנס בחור צעיר, ילדון ממש, אבל הג'ינג'י ראה 
שהוא מהסוג הזה עם האש בעיניים, כאלה שיצליחו מאד אם 

רק ידעו להתנהל כמו שצריך.
"שלום לך מר..." אמר הג'ינג'י ועיין בטופס שנח לפניו.

"סורסקי, דני סורסקי", אמר הבחור.
"ואתה מעוניין לשחק במחזה שלנו?" אמר הג'ינג'י בעייפות.

"כן, בודאי, לכן הגעתי הנה", אמר דני.
"האם קראת הספר שעליו מבוסס המחזה?" שאל הג'ינג'י 

בהחלטה של רגע.
"את האמת שכן", אמר הבחור, "לא אהבתי".

הג'ינג'י הרים גבה, הוא אהב את האומץ של הבחור.
"או-קיי בוא נראה את הקטע שהכנת", אמר הג'ינג'י ושילב 

ידיים.
הבחור הציג בכישרון רב סצנה שבה הוא פונה אל האגרטל 
שלידו במונולוג נרגש שבסופו האגרטל מתנפץ ברעש גדול כמו 

רגשותיהם של הצופים המבוהלים עד למאד.
הג'ינג'י מחא כפיים בהתלהבות.

"כמה שנים אתה כבר לומד משחק?" הוא שאל בחום.
"את האמת שרק עכשיו התחלתי..." ענה דני.

"תשמע אתה כישרון מהלך, מקומך מובטח במחזה שלנו!" 
הצהיר הג'ינג'י והפתיע אפילו את עצמו.

"מה... מה אני הולך לשחק?" שאל דני באדישות.
"אווו, אני חושב שניתן לך כעת בערך שתי דקות במערכה 
השלישית שבהן תגיש את האוכל לסעודה", אמר הג'ינג'י בפיזור 

נפש.
"כלומר... לשחקנים על הבמה?" שאל דני.

"פחוווו, מה פתאום! השתגעת?" השתנק הג'ינג'י, "הרגע הגעת 
ואתה כבר רוצה להציג על הבמה? לא לא, אתה תגיש למלצר 
השחקן את המאכלים מסודרים על המגש מאחורי הקלעים, 

והוווא יכניס אותם אל הבמה".
"או קיי, מצויין", אמר דני ופנה לצאת לדרכו.
"לאן אתה הולך אישי הצעיר?" שאל הג'ינג'י.

"אני הולך הביתה", אמר דני, "סיימנו פה, לא? התפקיד הוגדר 
וזה הכל..."

"לא לא לא", אמר הג'נג'י, "אתה לא מבין כלום, עכשיו אני אתן 
לך שיעור בהלכות תיאטרון, תקשיב טוב, זה לקח לכל החיים".

"ובכן, כולי אוזן", אמר הבחור.
"על הבמה ישנם שני סוגי שחקנים, יש את השחקנים הראשיים 

ויש את שחקני הרקע שמכונים ניצבים".
"השחקנים הראשיים הם אלה שמעבירים אל הצופה את סיפור 
העלילה, הם פועלים על הבמה, מציגים, מעלים קונפליקטים, 

הם בעצם כל ההצגה, הקהל שם בעצם בשבילם.
"לעומת זאת שחקני הרקע הם רק טפט, הם שם כדי ליצור צבע 
שעל גביו שחקני הרקע יוכלו להציג, למעשה שחקני הרקע הם 
כמה בלטות אנושיות שניצבים במקום אחד עם פרצוף מסויים 
כדי שהשחקן הראשי ייראה יותר טוב וישדר אמינות, הם לא 
ההצגה, הם רק התפאורה, ואני לא מזלזל בתפאורה, בלעדיה 
ההצגה לא תהיה מספיק איכותית, אבל עדיין מי שפועל על 
הבמה, מי שמציג, שמשחק, שחי שם לאור הזרקורים אלו הם 

השחקנים הראשיים ללא ספק.
"ועכשיו אמור לי אתה אישי הצעיר, מה אתה רוצה להיות - 

שחקן רקע או שחקן ראשי?"

הג'ינג'י סיים את נאומו חוצב הלהבות ואז שתה בלגימה אחת 
את שארית הקפה שנותרה בספלו.

"אני... לא אכפת לי", אמר דני ביובש, "העיקר שאני אהיה 
חלק מההצגה הזו".

"אוחח, אתה טיפש יותר ממה שחשבתי", אמר הג'ינג'י בכעס, 
"אני מציע לך להיות קיים, כדמות, כמשהו שפועל ועושה ויוצר 
על הבמה, ואתה לא אכפת לך להיות מאחורי הקלעים? לך מכאן, 
אני לא רוצה שתשים את האוכל על המגש אצלי, אתה צריך 
להמשיך ללמוד, וחבל... יש לך כישורים שמה... הבא בתור!"



העולם הזה הוא מבחן גדול בשבילנו, כל אחד קיים פה בשביל 
סיבה מסויימת, לכל אחד יש תפקיד.

לצורך המבחן הזה הקב"ה יצר לנו מערכת ענקית של תפאורה 
מדהימה, כשהחלק המשמעותי ביותר באותה תפאורה, הוא 

החברה האנושית בעצמה, על שלל גווניה וצורותיה.
האדם הוא בעל בחירה, מה שאומר שהוא יכול לפעול בעולם 
הזה ליצור דברים ולהתקדם, לנווט בתוך החברה האנושית ככל 

יכולתו.
עם זאת ניכר הדבר שישנם אנשים שבוחרים שלא לזוז ממקומם, 
להישאר עם הנתונים שיש להם ולא להתקדם הלאה ולהיות 
"שחקנים ראשיים" כלומר אנשים שבאמת עושים )אין הכוונה 
לעשייה מהסוג הנוצץ של פרסום והיראות, גם עשייה שאינה 
נראית לעין כמו עבודת המידות היא עשייה אמיתית אולי אפילו 

יותר מעשייה בתחומים אחרים(.
על האדם לשאול את עצמו בכל העת האם הוא רוצה להיות 
שחקן ראשי בהצגה הזו, או שחקן רקע שנמצא שם רק בשביל 
התפאורה הגדולה שמשרתת את השחקנים הראשיים בדרכם 
לתהילת עולם בטרקלין האמיתי- העולם הבא, שבו נבין שהכל 

בעצם היה הצגה אחת גדולה. 

משל ושנינה // משה ולדר

צילום: מישל פטאל, פלאש 90
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הקדימו להירשם!  קבלו את המחירים והתנאים 
כפי  מקומות  בלי  תישארו  ואל  ביותר  הטובים 

שקרה לחלק מהלקוחות בחופשת הפסח. 

לאיפה עם שינפלד טסים הקיץ?

ברטיסלבה. 4 מדינות בחופשה אחת!

מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!
M O N T E N E G R O

טיולים לפארק הדורמיטור I האגם השחור I בודווה I קוטור I פארק 
 I )דוברובניק וקבטאט )בקרואטיה I אגם שקאדר I ביוגראדסקה
צייטינייה I ג'יפים I אפשרות לספורט אתגרי למשפחות: טיפוס הרים, 
רפטינג, טרקטורונים, רכיבה על סוסים, אומגות ועוד   
אין חופשה מוצלחת יותר מזאת הקיץ, נקודה.

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון
מונטנגרו

מלון הילטון פודגוריצה
החדש והמפואר במיקום מרכזי 

בעיר הבירה פודגוריצה

חופשה ברמה
30 שנות מוניטין עם האירוח, 

האוכל, התכניות 
והטיולים של שינפלד

יעד חדש
שילוב של טבע, 

הרים, מערות 
וחופי ים מדהימים

האוכל של שינפלד
 בארים ענקיים

       של מיטב השפים 
                  ובר אירי חופשי

שינפלד 
בהילטון 
ברטיסלבה

הונגריה
בודפשט וברך 

הדנובה

אוסטריה
וינה, עמק הואכאו, 

אאוטלט פרנדורף ועוד

 DOUBLE TREE
BRATISLAVA

צ'כיה 
מערת הנטיפים 
פונקווה עם שייט 

במערה

סלובקיה 
ברטיסלבה, ציון החת״ם 

סופר וטירת דווין

שינפלד זה מה שעושה את החופשה. כבר 30 שנה אנו מחדשים 
ומפתיעים עם חופשות מוצלחות, אתנו תהנו בעז"ה משקט נפשי, 

שירות מקצועי ויחס חם ואישי בכל פעם מחדש.
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