
דוד רוזנטל מסביר למה אין שום סיבה לקנות מוצרים תוצרת כחול-לבן

הכירו את שיעורי 
התורה הלא 

שגרתיים

כנגד כולם

36

14

סיפורה של 
האמירות העשירה 

ותומכת הטרור

קטאר
על הכוונת

28

יהודי הממלכה 
חוששים מגל הטרור 

המתעורר

אימה בבריטניה

24

ט”ו בסיון תשע”ז, פרשת בהעלותך

 אא  אא 

אא

אא

אא  אא

18

לאומנים
מינים

בין השורות
שלושה גרפולוגים חרדים נודעים חושפים את 
סודות המקצוע בראיון ל‘כל ישראל‘  הרב אליעזר 
פוקס, הרב נתן קאפ והרב יחיאל ורצברגר, על 
המקרים הייחודיים שהגיעו לפתחם, יחסם של גדולי 
ישראל לתחום והכרעות רגישות בחינוך ובשידוכים

jpg.היכל-ישיבת-פוניבז

או
העלונים שלהם מסעירים את המגזר 
החרדי, הנושאים שהם מעלים על סדר 
היום מפתיעים  ה'עדה החרדית' קוראת 
להם 'כופרים', אחרים קוראים להם 'חרדים 
לאומיים', אבל הם טוענים שהם ממשיכי 
המסורת  מי אתם, אנשי 'קדושת ציון'? 
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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

30.6.17
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עיון בפרשיות במדבר
במדבר,  בספר  בתורה  הקריאה  של  בעיצומה  אנו  נמצאים 
בחומש הרביעי בחמישה חומשי תורה, וזהו אם כן הזמן לעיין 

בו מנקודת מבט כללית ומקיפה.
הנציב בפתיחתו לספר, כותב שחומש במדבר מחליף ומשנה 
הליכות עם ה' מן הדרך שהלכנו במדבר למעלה מן הטבע, אל 

דרך הטבע. בסתרי השגחת מלכות שמים. 
שינויים אלו באים לידי ביטוי בהגיעם לגבול ארץ ישראל- 
ארץ סיחון ועוג. כאשר משה עושה מפקד נוסף, שונה מהמפקד 
הראשון שבתחילת הספר. בעוד שהראשון התנהל על פי סדר 
הדגלים, כמרכבה לשכינה, הרי השני מתנהל על פי סדר שהוא 

קרוב יותר לסדר הטבעי הרגיל.
רבה  בבראשית  במדרש  נמצא  הזה  שהרעיון  מראה  הנציב 
ובין  האור  בין  אלוקים  "ויבדל  הפסוק,  את  כשדרשו  )פ"ג(, 
יוצאי מצרים  בין  לעניין ספר במדבר, אשר מבדיל  החושך". 
פי טבעם של  על  אפוא,  מביא  הזה  המעבר  הארץ.  באי  לבין 

דברים, לשינויים בהנהגה ובדרך התנהלותו של העם.
בפרשת המרגלים, מפרש הרמב"ן, שהדור הראשון שראה 
את ישועת ה' והנהגתו, לא היה צריך לתחבולות של מרגלים 
כדרך הטבע, וכל שהיה צריך, היה ללכת אחר הענן. אבל לאחר 

שביקשו ויצאו מההנהגה העל טבעית, ממילא התבקש הדבר 
שה' יצווה את משה "שלח לך אנשים", פרש"י לדעתך, וכמו 

שכתוב בספר דברים שהם עצמם באו ובקשו את הדבר.
אכן לפי דרך הטבע, צריך לשלוח מרגלים ולעשות את כל 

תכסיסי המלחמה המקובלים.
עוד קודם היו העם כמתאוננים, ובעקבות זאת כשאמר משה 
שאינו יכול לשאת את משא העם לבדו, נצטווה לאסוף שבעים 
איש מזקני ישראל. וזו הייתה ההנהגה הראשונה הטבעית של 

העם.
במחנה,  שהתנבאו  ומידד  אלדד  פרשת  ידועה  זו  בפרשה 
ועל  לארץ".  ישראל  את  מכניס  ויהושע  מת  "משה  ואמרו: 
כך מסבירים, שאף משה בתפילותיו, כשביקש לבטל הגזירה 
שנגזרה עליו במי מריבה, לא ביקש לבטל אלא רק את החלק 
הראשון שלה, דהיינו מה שנגזר עליו שימות ולא יזכה להיכנס 
לארץ, ולא ביקש לבטל את החלק השני של אותה נבואה, שזו 
בשורה טובה הראויה לישראל,לפי מדרגתם שלא היו יכולים 
להמשיך ולהיות תחת הנהגתו הישירה של משה עפ"י ה'. אצל 

יהושע התחילה אם כן, מלכות ישראל אשר על הארץ.
בדרך זו ניתן לראות מכנה משותף בכל הפרשיות הבאות: 

הצורך  עם  העם  של  בהתמודדות  שהוא  וחוקת,  קורח  שלח, 
להתארגן באופן טבעי, וזה כולל את הקשר לארץ ישראל, את 
הסידור החברתי, לדעת לקבל את ההנהגה, לשמור על השלום 
זה מחייב אמנם את  יצר המחלוקת. כל  ולהתגבר על  הפנימי 
הם  שלכן  שני,  מצד  המנהיגים  את  גם  אך  אחד,  מצד  העם 
יודעים להגיד ולהתנהג בצורה המאוזנת  נפגעים כאשר אינם 
שאפשר  במקום  למקל  נזקקים  כאשר  למשל,  כמו  הנכונה, 

להסתפק בדיבור.
אף אנו היום, בתקופתנו מתמודדים מחדש עם אותו אתגר. 
אחר אלפיים שנות גלות,כיון שזכינו בחסדי ה' לבוא לארצנו 
מן  הרבה  דברים  ללמוד  אפוא,  עלינו  מדינה,שומה  ולהקים 
במאמץ  ולהרבות  מהמחלוקת  להימנע  האלה:  הפרשיות 
כדי  תוך  המילה,  של  והעמוק  הפנימי  במובן  שלום  לעשות 
עמידה נחושה על הארץ, ובעזרת ה', נוכל לעמוד בזה בזכות 

שמירת הברית.
מבקשים  שאנו  מה  מדינתנו,  על  בנו  שהתקיים  רצון  יהי 
בתפילה: "ברכנו אבינו כולנו כאחד יחד באור פניך,כי באור 
פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים 

וחיים ושלום."

הגאון רבי אריה שטרן
רבה של ירושלים

הישיבות! בני בֱקרן מֱקבֹלים נִדוניה
ֱקונים ֹלא נִדוניה

��� שארפ מֱקרר
מהִדרין ֹליטר

תאי ִדו ֱקינג תנור
משוֹלב

בוש כביסה מכונת

�����

�
מהִדרין ֹליטר �מֱקרר��

צבע תאי ִדו תנור
נירוסטה

כביסה מכונת

�����

�

1000₪
ורִדינון/נעמן ברשת נִדוניה ֹלֱקניית

חתנים חביֹלת בֱקניית

שֹלכם? הכסף עֹל חבֹל ֹלא

עיסֱקאות מגוון עֹל ועוִד *

ִדירוגאנרגטי

����� �����

�

�����

אירופה תוצרת
ֱקרח בֹלי

אנרגטי Dִדירוג
גובה/רוחב/עומֱק
ס"מ 185/59.5/63

����� ���

ֱקצרה תכנית
שעה 1/2

כביסה מכונת
ֱק"ג 5

מכונת
כביסה
ֱק"ג 7

הישיבות! בני בֱקרן פחות ֹלשֹלם בואו
תִדיראן מזגן

TOSOTִדגם

תוכניות מגוון
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בקניה קבוצתית
של חמישה אנשים ומעלה

בקניה יחידנית

שבוע הספר
ב'אוצר החכמה'

גן...
תתחילו להתאר

הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם

’אוצר החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 74,800 ספרי קודש מצולמים דף אחר דף כצורתם 
המקורית. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.

בתשלום נוסף ניתן להוסיף את חבילות המכונים: עוז והדר   מוסד הרב קוק   מכון ירושלים
אהבת שלום    אנציקלופדיה תלמודית    מכון אופק    חכמת שלמה

www.otzar.org | otzar@otzar.biz | 02-5866078 | ת.ד. 23609 ירושלים | פקס: 02-5712713
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הספריה היהודית הממוחשבת הגדולה בעולם

’אוצר החכמה‘ - ספריה ממוחשבת ובה 74,800 ספרי קודש מצולמים דף אחר דף כצורתם 
המקורית. מנוע חיפוש משוכלל מאפשר חיפוש לפי מילה בתוכן הספרים.
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למה נגרע

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

אריאל למברג

של  מתקופתו  והמסתוריים  הקדושים  היהודים  אחד 
הבעש"ט, היה הצדיק רבי לייב שרה'ס. הוא היה אדם קדוש 
ועוסק  בדרכים  מסתובב  והיה  לשבת  משבת  אכל  שלא 
הנהיג  לא  לייב  רבי  שבויים.  פדיון  של  החשובה  במצווה 
חצר או חסידים, אלא התבודד לבדו וחי בעולמו הפנימי. 
פעם נקלע לעיר קטנה בערב יום הכיפורים והמתין לתפילת 
כל נדרי. עוד יהודי נכנס לבית הכנסת ועוד יהודי ובשקיעת 

השמש הם היו תשעה מתפללים.
רבי לייב השתוקק להתחיל כל נדרי, אבל הם רק תשעה. 
הוא שאל בדאגה אם יש כאן עוד יהודים והם ענו שלא. הוא 
לבית  לא בא  יהודי שאולי  עוד  על  התחנן אליהם לחשוב 
שניתק  מומר  יהודי  כאן  יש  "אולי  זכרו.  לא  והם  הכנסת 
את הקשר עם בני עמו"? הם השיבו בחיוך מריר כי הפריץ 
ישיבה  בחור  ואימא,  מאבא  כשר  יהודי  הוא  העיירה,  של 
לשעבר, שהכיר לפני עשרות שנים את בת הפריץ, המיר את 
יהדותו.  את  זוכר  אינו  עצמו  הוא  שנים  וכבר עשרות  דתו 

כיום הוא כבר איש זקן, אשתו נפטרה והוא גלמוד וערירי.
רבי לייב הידק את הטלית והקיט'ל ויצא במהירות לכיוון 
האחוזה. הוא נעמד בפתח ביתו של הפריץ וביקש לקרוא 
רבי  של  התמירה  דמותו  למראה  ונדהם  הופיע  האיש  לו. 
הבעש"ט  של  תלמיד  אני  שרה'ס,  לייב  לי  "קוראים  לייב. 
שגם רבים מהגויים העריצו. כעת ליל יום הכיפורים, חסר 
לנו עשירי למניין, אתה נולדת כיהודי ותמות כיהודי. בוא 
המשיך:  לייב  רבי  אך  בבוז,  חייך  הפריץ  מניין".  תשלים 
"קוראים לי לייב שרה'ס – על שם אימי שרה. זאת משום 
הצעירים  מהפריצים  ואחד  יפת-תואר  נערה  הייתה  שהיא 
כדי  אך  גשמי.  טוב  כל  לה  ולהציע  איתה  להתחתן  ביקש 
להינצל ממנו, היא התחתנה בחופזה עם יהודי זקן שהתארח 
בפונדק אצל אבא שלה. אתה לא עמדת בניסיון הזה, הכסף 
והכבוד העבירו אותך על דעתך. אבל עכשיו זה יום כיפור 

בו הכול נמחל. בוא איתי".
רבי לייב יצא חזרה לכיוון בית הכנסת והפריץ השתרך 
המום אחריו. רבי לייב נתן לו טלית, הוציא את ספרי התורה 
אנו  המקום,  דעת  "על  גדול:  בקול  לנגן  והחל  מהארון 
מתירים להתפלל עם העבריינים". מפעם לפעם שרבי לייב 
ניגן את השורה, החל גופו של הפריץ לרעוד וקומתו שחה. 
אחרי התפילה הוא ביקש להישאר בלילה בבית הכנסת. כך 
היה למחרת כל היום כאשר מעת לעת פורצת אנחה כבדה 
מתחת טליתו. הגיעה שעת תפילת נעילה ותפילתו הנרגשת 

של הצדיק הרטיטה את הלבבות. 
הפריץ  קם  ישראל",  ל"שמע  הציבור  כשהגיע  ופתאום 
ראשו  את  הכניס  הוא  הפתוח.  ארון-הקודש  אל  וניגש 
שזעזע  גדול  בקול  וקרא  ספרי-התורה  את  חיבק  פנימה, 
ה' אחד!" אחר- ה' אלוקינו  ישראל  את הנוכחים: "שמע 
"ה'  כוחותיו:  בכל  קורא  והחל  קומתו  מלוא  הזדקף  כך 
קריאה  כשכל  פעם,  אחר  פעם  קרא  כך  האלוקים!".  הוא 
כי  היה  ניכר  השביעית,  לפעם  כשהגיע  מקודמתה.  חזקה 
הוא מרכז בה את כל יתרת כוחותיו. קריאתו זו הרעידה את 
כותלי בית-הכנסת ואז אפסו כוחותיו והוא צנח ארצה ללא 
רוח-חיים. מאותו יום-הכיפורים נהג רבי לייב שרה'ס לומר 
מדי שנה קדיש, לעילוי נשמתו של הפריץ שמת בתשובה 

שלמה.
עצומה,  תמיהה  להבין  ניתן  הזה  הסיפור  יסוד  פי  על 
לה  שאין  מרתקת,  מצווה  על  מספרת  בהעלותך  פרשת 
ומנוגדת  היא הפוכה  כולן. למעשה  ורע בכל המצוות  אח 
שנה  כי  מספרת  התורה  המצוות.  בכל  הברורים  לכללים 
אחרי יציאת מצרים, ה' הורה לישראל לעשות שוב את חג 
פסח  בערב  ממצרים.  יצאו  בה  שעברה  בשנה  כמו  הפסח 
הופיעו לפני משה אנשים שהיו טמאים מנפש אדם ובפיהם 
הפסח  מצוות  את  נפסיד  מדוע  נגרע"?  "למה  תלונה: 

שחייבת להיות בטהרה?

שעסקו  אנשים  היו  אלו  כה(,  )סוכה  הגמרא  דברי  לפי 
במצוות "חסד של אמת", בטיפול במתים עד סמוך לערב 
החג.  לפני  אדומה  פרה  באפר  להיטהר  הספיקו  ולא  פסח 
בני  ואלצפן",  "מישאל  היו  שאלו  היא,  אחת  אפשרות 
נדב  בקבורת  ועסקו  שהתנדבו  הכהן,  אהרן  של  הדודים 
ואביהוא אשר מתו ביום חנוכת המשכן בראש חודש ניסן. 
של  ארונו  את  שנשאו  האנשים  אלו  היו  שנייה:  אפשרות 
שעסקו  אנשים  אלו  היו  שלישית:  אפשרות  במדבר.  יוסף 
השורה  קוברים.  לו  היו  שלא  מצווה"  "מת  של  בקבורתו 
טובות  מסיבות  שנטמאו  באנשים  היה  מדובר  התחתונה, 

ולא היו אשמים בהפסד ההקרבה.  
משה לא ידע מה לענות להם. אחרי הכול, הם הפסידו את 
המצווה ומה אפשר עוד לעשות? וכי אדם שהפסיד תקיעת 
שופר בראש השנה מהסיבה הכי טובה בעולם יכול לעשות 
אושוויץ  ההשמדה  במחנה  ששהה  אדם  האם  משהו?! 
ולא השיג מצות לפסח – יכול להשלים את האכילה בחג 
השבועות?! ובכל זאת, הצעקה "למה נגרע" נגעה לליבו 
חדשה  מצווה  העניק  ה'  בתגובה,  ה'.  את  שאל  והוא 

ומהפכנית: פסח שני
לא פחות ולא יותר, אלוקים אומר למשה כי אף פעם לא 
מאוחר. לא עשיתם פסח בחודש ניסן - תעשו אותו בחודש 
אייר! חודש אחרי היציאה ממצרים! אולם החידוש הגדול 
רחבה  יותר  הרבה  הוא, שהתשובה  הקב"ה  בתשובתו של 
כורחם  בעל  שפספסו  אלו  על  רק  שאל  משה  מהשאלה. 
מסיבות טובות ואלוקים ענה לו על כל מי שפספס! אפילו 
רק  הפסח  את  להקריב  ויכול  ראשון  בפסח  טהור  היה  אם 

שבדיוק לא היה בירושלים בערב חג. 
בירושלים  היה  לא  אם  אפילו  ההלכה  כך  מכך:  יתירה 
בפסח  בעיר  ולהיות  להתאמץ  לו  בא  היה  לא  כי  במזיד! 
אי  ובקיצור:  שני.  בפסח  להשלים  יכול  הוא  גם   – ראשון 
הרמב"ם  פוסק  כך  אלוקים.  של  הרכבת  את  לאחר  אפשר 

בהלכות קרבן פסח הלכה ה'.
ואם מישהו לא הבין את הדרמטיות של המצווה, מסכם 
פסח  אייר:  יד  יום  היום  מליובאוויטש:  הקודם  האדמו"ר 
שני ענינו שאף פעם לא אבוד, יכולים תמיד לתקן, אפילו 
מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה, ואפילו "לכם", שהי' 

ברצונו, אף על פי כן יכולים לתקן.
חלב  להשיב  אפשר  איך  לתמוה:  שלא  אפשר  ואי 
ולהספיק  לאחור  הזמן  את  להחזיר  אפשר  כיצד  שנשפך? 
רכבת אחרי שיצאה מהתחנה? הרי פסח אמור להיות ביום 
יציאת מצרים וכיצד אפשר לקיים אותו חודש אחרי היציאה 

משם? מה זה שונה מלחגוג את השבת ביום שלישי?
וגם לא מובן למה דווקא במצווה הזו? מדוע לא מצאנו 
בעשירי  לצום  להם  התאים  שלא  לאלו  שני"  כיפור  "יום 
בתשרי או "סוכות שני" לאלו שהיה להם קר והם לא טרחו 

לרדת לחצר ולשבת בסוכה? 
שהגמרא  משום  גדולה.  יותר  הרבה  היא  הבעיה  אולם 
מביאה מחלוקת אם פסח שני הוא "תשלומין לראשון" או 
"רגל בפני עצמו" וההלכה נקבעה כדעה אחרונה. לכן גר 
שנתגייר בין פסח ראשון לשני - וכלל לא היה חייב קרבן 
פסח בראשון – חייב להקריב את השני. שכן פסח שני הוא 
מחדש  מעניק  ה'  א'!.  מועד  שוב  אלא  ב',  מועד  רק  לא 
את מצוות הפסח ומאפשר לעלות על הרכבת חודש אחרי 

שהיא יצאה מהתחנה, רמב"ם מצוות עשה נז: 
מה  מתבקשת:  היא  השאלה  מליובאויטש,  הרבי  שואל 
גרם לקב"ה לקבוע לכתחילה את מצוות הפסח כבעלת שני 

מסלולים נפרדים – לאלו שבאו בזמן ולאלו המאחרים?
נוסף  כי פסח שני, מלמד על מסלול  לומר  הכרח אפוא 
בעבודת ה'. יש את הנתיב הרגיל של פסח ראשון שחייבים 
להופיע בו בזמן )כמו כל המצוות בתורה( ויש את הנתיב 
המקביל של פסח שני, שמאפשר גם לאלו שנתקעו בדרך, 

לתקן ולהשלים הכול כאילו לא הפסידו מעולם.
מסביר הרבי באופן נפלא: בפרשת פסח שני, קרה דבר 
מהמם שלא אירע שוב בשום מצווה אחרת. יהודים זעקו: 
"למה נגרע"? הם לא קיבלו באדישות את המצב, הם לא 
ואין  חלף  הזמן  זה,  שזהו  למחשבה  להתרגל  מוכנים  היו 
מה לעשות. תמורת זאת, הם פרצו את הגבולות של עצמם 
תקנה?  לנו  ואין  אבוד  המצב  למה  נגרע"?  "למה  וצעקו: 

וכאשר יהודי צועק – הוא מגיע עד כיסא הכבוד.
פסח שני היא אחת המצוות היחידות בתורה, שלא ניתנה 
לא  הקב"ה  אותה.  חוללו  יהודים  הקב"ה.  ידי  על  מראש 
ציווה עליה ורק אחרי שהם שאלו למה נגרע, הקב"ה חידש 
אותה. משום שזה בדיוק סוד כוחה. תשובה לא יכולה לבוא 

מלמעלה, רק האדם יכול לשבור את הקירות של עצמו.
אינו  הוא  עצמו,  של  הגבולות  את  פורץ  יהודי  וכאשר 
אלא  לשנותו  אפשר  שאי  סופי  כמצב  העבר  את  מקבל 
לוחם לחזור אחורה – הקב"ה פורץ עבורו את כללי הטבע 
אין  הקב"ה  אצל  לאחור.  הזמן  את  להשיב  לו  ומאפשר 
גבולות של זמן. אצלו היה, הווה ויהיה כאחד – והצעקה 
העבר  את  לתקן  שלו  התשוקה  שם.  עד  מגעת  יהודי  של 
ולהיות במקום הנכון – פורצת עבורו את הסדרים הרגילים 

ומאפשרת לו להשיב לבקבוק חלב שנשפך.
כעת נוכל להבין את הסיפור התלמודי המפורסם ביותר 
בן  אלעזר  כמו  תאווה  ובעל  חוטא  היה  לא  התשובה:  על 
שלו  בסביבה  חוטאת  אישה  כל  עם  חטא  הוא  דורדייא. 
מעשה  בשעת  לים.  מעבר  רחוקה  אחת  אצל  הלך  ופעם 
ישוב  לא  כבר  דורדייא  בן  אלעזר  אבוד,  'אתה  לו:  אמרה 
ממנה  ועוד  הדברים  את  לשמוע  הזדעזע  הוא  בתשובה'. 
והלך בין ההרים ובכה וצעק עד שיצאה נשמתו. יצאה בת 
קול ואמרה: 'אלעזר בן דורדייא מזומן לחיי העולם הבא'. 
את  הנשיא שמע  יהודה  רבי  כי  ומספרת  הגמרא  ממשיכה 
הבת-קול והחל לבכות. 'יש קונה עולמו בשנים רבות ויש 

קונה עולמו בשעה אחת'.
כאן מקשים כולם את השאלה, למה רבי בכה? מה היה 
אכפת לו שרבי אלעזר קנה את עולמו "בשעה אחת"? האם 
הוא 'לא פרגן' לו?! האם רבי שאף בעצמו לקיצור דרך כזה 

במקום כל שנות התורה והתפילה שלו?!
מסביר הרבי מלובאוויטש רעיון כביר: רבי בכה ואמר, 
תראו כמה אפשר לשנות בזעקה אחת. כמה אפשר לפרוץ 
קדימה ברגע אחד של מוכנות לשינוי. את מה שהצדיקים 
ברגע  פועל  התשובה  בעל  רבות,  בשנים  לפעול  צריכים 
אחד. מנגד, כמה מפסידים בגלל חוסר המוכנות להתעורר 

ולזעוק את הזעקה שתשנה הכול. 
לאחד מחסידי רבנו הזקן היה בן צעיר, שהתרחק מדרך 
מהרבי  ביקש  האבא  ההשכלה.  ברוחות  ונדבק  החסידים 
שכבר  הבן  אליו.  הבן  את  קרא  והרבי  הבחור  עם  לשוחח 
היה פורק עול, החליט להחציף פנים אל הרבי והגיע אליו 
בדיוק כשהגיע עם הסוס, הרבי עמד  סוס אביר.  על  רכוב 

בחלון והביט בו. 
רגיל?  לסוס  הזה  הסוס  בין  ההבדל  מה  התעניין  הרבי 
הבחור הסביר שהסוס הזה עולה פי כמה מסוס רגיל, כיון 
"מה  הרבי,  שאל  מבין",  "אינני  במהירות.  רוכב  שהוא 
נוסע מהר והרי אם הוא טועה בתוך  המעלה בכך שהסוס 
היער, הוא נכנס בתוך כמה רגעים לעובי היער"?  "נכון" 
חוזר  הנך  שטעית,  תופס  כשאתה  "אבל  הבחור,  השיב 

במהירות את הדרך".
"איי, כשאתה תופס שטעית", חזר אחריו הרבי, "אפשר 

לחזור במהירות את כל הדרך"...
פסח שני הוא משל על כוח התשובה בכלל. בכוח הזעקה 
"למה נגרע" – אינני רוצה להישאר במקום בו אני נמצא – 
יכול יהודי לזעזע את כל העבר שלו ולהפוך זדונות לזכויות.



את נמצאת בפתחה של דרך חדשה ומשמעותית בחייך ובחיי משפחתך. 
לקראת כל החוויות הראשונות וההתרגשויות הצפויות לך עם התינוק הקטן שלך,

זה הזמן להתכונן בתפילות ובקשות לקראת הרגע הגדול
בסדר הפרשת חלה - סגולה ללידה קלה.

האגיס המלווה אותך מהרגע הראשון ובכל רגעי האימהות המופלאים,
מזמין אותך לארח את חברותייך ולקיים סדר הפרשת חלה ביתי ומרגש

ומעניק לך ערכה לסדר הפרשת חלה - מתנה!

"ראשית 

תרימו תרומה..."
עריסותכם חלה

מה בערכה?

 לעטוף אותו ברכות מהרגע הראשון...
 ,Huggies Little Babies במיוחד עבורך פיתחנו את חיתולי
עם שכבת  Gentle Protection בעלת כריות רכות וייחודיות 
לספיגה אופטימלית ולהגנה מקסימלית על עור תינוקך.

להזמנת ערכה מתנה התקשרי עכשיו:
1-800-42-32-32

* כמות הערכות לחלוקה מוגבלת, עד גמר המלאי

 Little Babies חיתולי האגיס
להתנסות לך ולחברותייך

סדר הפרשת חלה 
ומתכון לאפיית חלה

עלון מידע 
להתחלה חדשה

פריטים לאירוח
חברותייך
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לשון הרע לא מדבר אלי
הרב בן ציון נורדמן

nordman@jss.org.il לתגובות

קל יותר להקפיד על מה שנכנס לפינו – אבל חשוב לא פחות להקפיד על כל מילה שיוצאת 
ממנו  על הקמפיין הנפלא של משפחת הלפרין ומעשה בחסידי פשיסחא

'שמירת  לספר  בהקדמתו 
חיים  החפץ  מרן  מצטט  הלשון' 
מדרש  מוילנא  הגר"א  של  בשמו 
ורגע  רגע  כל  "על  ידוע:  בלתי 
שאדם חוסם פיו בעולם הזה, זוכה 
לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה 
יכולים לשער". מקור המדרש לא 
ידוע, אבל מרדכי בן דוד הפך את 

זה בשנות ה-90 לשיר מבוקש.
רגיל  הוא  חסימה,  צריך  הפה 
על  אשר  כל  את  לומר  להשתלח, 
הצריכה  בהמה  אותה  כמו  ליבו. 
רסן שלא לפגוע בשדה אחר, צריך 
שלא  כדי  בפיו  בלם  לשים  האדם 

לפגוע בסביבתו.
שנסעו  פשיסחא  בחסידי  מעשה 

החסידים  לנו  הדרך  אם  על  מפשיסחא.  בונם  ר'  הרבי  לרבם, 
וכל  מעדנים  מלא  שולחן  בפניהם  פתח  הבית  ובעל  באכסניה 
האם  רעהו:  את  איש  ושאלו  בחשש  החסידים  התבוננו  טוב. 
על  לסמוך  נוכל  האם  כאן?  המוגש  מהמזון  לאכול  לנו  מותר 

ישרותו וכשרותו של בעל הבית?
מאורחי  הוא  אף  זקן,  אליהם  נפנה  וכה,  כה  מדברים  עודם 
מחשבים  אתם  בפיכם  הנכנס  "על  אותם:  והוכיח  האכסניה 
ופני  וחשבון?"  דין  נותנים  אתם  אין  מפיכם  היוצא  על  ואילו 
להתחזק  עליהם  וקיבלו  התוכחה  את  הפנימו  חפו,  החסידים 

בכל היוצא מהפה.
יש פרשה בתורה על מצורע שמוציא רע, ויש פרשה בתורה 
פסוקי  הוא  לכול  והיסוד  הארץ,  דיבת  המרגלים שהוציאו  על 
סוף הפרשה, על עונשה של מרים הנביאה אחות אהרן ומשה 
וחוזרת  בפרשה  אותנו  מלמדת  התורה  במשה.  סרה  שדיברה 
שוב ומזכירה לנו בסוף פרשת כי תצא: "זכור את אשר עשה 

למרים".
את  שקובעת  זו  היא  הלשון  לכול,  קודמת  הלשון  טהרת 
'חי', אך  ההבדל בין האדם לבהמה. הבהמה אף היא בבחינת 
אינו  אם  אך  'מדבר'.  בחינת  היותו  היא  האדם  של  עליונותו 

שומר את לשונו הרי הוא משול כבהמה.



השבוע פגשתי את ידידי ר' דוד הלפרין, איש חי רב פעלים, 
לבית  האנציקלופדיה  בעל  ז"ל  הלפרין  רפאל  הרב  של  בנו 
ישראל, רש"י חייו ושיטתו, זירת חיי ואטלס עץ חיים. עוד בחיי 
אביו החל דוד לעסוק יחד עם אביו בעניין החדרת טהרת ונצירת 

הלשון.
היה זה בעקבות סיפור על שני קרובים שלא דיברו שנים זה 
עם זה, עקב לשון הרע שדלף מאיש על רעהו. משפחת הלפרין 
אמרה די והחליטה לעשות מעשה. הם יצאו בקמפיין ענק עם 

הסלוגן של "לשון הרע לא מדבר אליי".
הלאווים,  כל  חרף  הרע,  לשון  פשוט.  כזה  לא  כנראה  זה 
העשין והארורים שיש בו כפי שמונה החפץ חיים בספרו, נהגו 
רבים להתיר חרצובות לשונם ולדבר. למה? כי קל יותר להקפיד 

על מה שנכנס לפינו מאשר היוצא מפינו.
אם יש כזה דבר 'מפעל של איש אחד', הלפרין הוא הראיה 
הניצחת לכך. הוא מנצח תרתי משמע על המלאכה הלא קלה 
בציבור הרחב. הקמפיין  וערכי שמירת הלשון  בהחדרת מסרי 
חוצות,  ושלטי  פלקטים  והמכיל  הזה  היום  עתם  עד  הנמשך 
סטיקרים וחומרי לימוד מהווה בסיס לימודי ופדגוגי בעשרות 
בתי ספר כלליים ומייצר כר נרחב והתעניינות בנושא החשוב.

מכיל  שקלים  במיליונים  מסתכמת  שעלותו  הזה  הקמפיין 

הרצאות  בית,  חוגי  פרסומות, 
וסרטונים הוא חומר מבוקש כיום 
חוצה  ואוניברסיטאות  ספר  בבתי 
אות  הוא  ומגזרים  קהלים  עדות 
בין  הוא  כשהנושא  כי  לכך  וסימן 
רעה  לדבר  שלא  לחברו,  אדם 
בזולתך, כולם מזדהים עם התכנים 

ורוצים להיות שותפים בה.
"כשאדם  הלפרין,  אומר  איך 
מדבר סרה ברעהו הוא מאבד את 
כי  הרכילות,  את  סיפר  לו  חברו 
מין  איזה  בליבו:  מהרהר  החבר 
ידבר  גם  הוא  מחר  הוא?  חבר 

עלי".



אמר רבי שמעון בר יוחאי, בתלמוד הירושלמי, אילו הייתי  
קיים במעמד הר סיני הייתי מבקש שיבראו לו לאדם שתי פיות, 
אחד לתורה ולתפילה ואחד לשאר הצטרכויות הגוף, ועכשיו, 
אומר רשב"י, כשאני נוכח לראות כמה דלטוריה ולשון הרע יש 
בפה אחד, אז עדיף שכך. ומה עם פה אחד יש כה הרבה לשון 
הרע, אילו היו שתי פיות לאדם - לא היה העולם יכול להתקיים 

אפילו שעה אחת.
הייתי  "אילו  של  בלשון  רשב"י  נקט  למה  מקשים,  העולם 
בעת  או  העולם  בריאת  במעמד  ולא  סיני"  הר  במעמד  קיים 
לא  עוד  כל   כי  המוסר  חכמי  ומפרשים  הראשון?  אדם  יצירת 
ניתנה התורה לא הייתה שום מעלה ויתרון בפה האדם, זה היה 
היכולת  וניתנה  תורה  משניתנה  האדם,  גוף  באברי  אבר  עוד 
לאדם במו פיו ללמוד תורה ולהתחבר דרכה לבורא העולם, אז 
ויש לשמור על  ולפסלו  הפך הפה לכלי שרת, שאסור לטמאו 

טהרתו.
חג  שלאחר  בשבוע  קוראים  אנו  בהעלותך  פרשת  את 
השבועות, יום מתן תורה. ללמדנו, כי דוקא לאחר מתן תורה, 
בו קיבלנו את התורה מחדש, שומה עלינו להתחזק יותר ויותר 
בטהרת הלשון, כדי שנזכה להיות ראויים לתורה אותה קיבלנו 

זה עתה.

טהרת הלשון קודמת לכול, הלשון היא זו שקובעת את ההבדל בין האדם לבהמה. 
הבהמה אף היא בבחינת 'חי', אך עליונותו של האדם היא היותו בחינת 'מדבר'. אך אם 

אינו שומר את לשונו הרי הוא משול כבהמה.
"

"



מונטנגרו. ההצגה של הקיץ!

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

האוכל
כשרות, כמות ואיכות 

ברמת טופ עם טובי השפים של שינפלד

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

המלון 
הילטון 5  דלוקס 

ברמה מעל כולם ממוקם במרכז פודגוריצה

הטיולים
מסלולים נהדרים כולל אטרקציות למשפחות 

עם המדריכים המעולים של שינפלד

שינפלד! זה כל ההבדל.

HILTON PODGORICA

שינפלד
בהילטון

במונטנגרו
MONTENEGRO

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

הקדימו להירשם! 

ההופעות בתאריכים נבחריםצפו בסרטון ותבינו את ההבדל www.shainfeld.com/clip60תאריכים:  יולי / אוגוסט / ספטמבר
שה

 מה שעושה את החופ
זה

צמד רעיםיששכר הלמןישי לפידותחזקי סופריוסי שוורץישראל פרנס

הופעה מיוחדת 
של דודו פישר

היעד החם של החורף! 

תאריכים: ינואר / פברואר ופסח 2018

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

ארוחות גורמה 
גלאט כשר עם טובי השפים 

והשפע של שינפלד

אירוח ברמה גבוהה 
 5 במלון הילטון הואה הין

המפואר במרכז עיר הקייט המקסימה

אפשרות לטיולי כוכב 
במיטב של תאילנד 

עם מדריכים מקצועיים

שנה שניה 
למהפך 
במזרח

חופשה נוספת ומפתיעה בפסח באירופה!

גלאט כשר

HILTON HUA HIN

שינפלד 
בהילטון 
הואה-הין
HUA HIN
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 מעשים קטנים

"והעם לא נסע עד האסף מרים" )יב, טו( זה כבוד שחלק 
לה המקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך 

ליאור, שנאמר "ותתצב אחותו מרחוק" )רש"י(
כאן רואים עד כמה החשיבה התורה כל מעשה של יהודי, 

גם אם בעינינו הוא נראה קטן ולא כל כך חשוב.
ישנם דברים שאנו מסיחים את דעתנו מהם לא משום שהם 
עבורנו,  מדי  קטנים  היותם  עקב  אלא  עבורנו,  מדי  גדולים 
אנחנו אוהבים "מצוות גדולות" – רועשות, אך האמת היא 
הקטנים  המעשים  של  ערכם  את  גם  ולתאר  לשער  שאין 
באותה  השי"ת,  עבור  גדול  מדי  דבר  שאין  כשם  ביותר! 

מידה גם אין דבר מדי קטן עבורו יתברך.
דוגמא מאוד פשוטה, הנה בכל בית כנסת בו אנו נמצאים, 
ניצב לו ארון הקודש, בצידו יש פס זהב קטן, או פס בצבע או 
בסגנון אחר, וכי לא ניתן להסתדר בלעדיו? התשובה היא, 
פס זה מוסיף מעט כבוד לבית הכנסת ומעט חן בתוך חיינו, 

ולכן הקב"ה דאג שהוא יהיה כאן.
או דוגמא נוספת, ישנה עניבה עם פסים בצבע שחור ולבן, 
השי"ת  שם?  עושה  הוא  מה  ירוק,  אחד  פס  ישנו  באמצע 
הציבו שם, לשם מה? להוסיף חן, אין שום דבר שהוא קטן 
חן – הקב"ה  לנו  יוסיף  הירוק  מדי עבור השי"ת, אם הפס 

מטפל בו ודואג שייכלל בצבעי העניבה.
הבורא,  הנהגת  מדרכי  ללמוד  החיוב  מוטל  עלינו  גם 
ולהבין עד כמה חשוב להתייחס לכל פרט, ונביא לכך כמה 

דוגמאות:
אמא נמצאת במטבח ומכינה את השבת, נכנס בנה הקטן 
מעט  מכניסה  אמא  לשתות",  רוצה  אני  "אמא,  ומבקש, 
סירופ לכוס ומוסיפה מים, אך אין לה זמן כעת לקחת כפית 
תהיה  לא  הפטל  כוס  אם  גם  יסתדר  הילד  נכון  ולערבב. 
מעורבבת כראוי, אמנם הוא לא יהיה כל כך מתוק, אבל לא 
נורא, האם זו מצווה לעשות את המשקה מעט יותר טעים? 
כן, ואם זו מצווה, יש לעשות זאת! זו לא מצווה שמרעישה 

את העולם, אבל זו מצווה!
השולחן  ועל  האוכל,  בחדר  יחד  יושבים  ישיבה  בחורי 
לא  "התה  ואומר,  בקנקן  נוגע  אחד  בחור  תה,  קנקן  מונח 
שהוא  דבריו  מתוך  הבין  לידו  היושב  חם",חברו  מספיק 
מעוניין בתה חם, הוא אמנם לא מת מצמא, כי אחרת היה 
שותה גם תה פושר,אבל בכל אופן הוא מעוניין ליהנות מכוס 

תה חם.
אם כעת יקום החבר ויביא לו קנקן עם תה חם, וכי אחרי 
מצווה  זוהי  וכי  לא!  שלו?  בלוויה  כך  על  ידברו  פטירתו 
גדולה? לא, זו מצווה קטנה, אבל – אין לזלזל גם במצווה 
לכאורה  הקטנים  לפרטים  קץ  שאין  כשם  כי  כזו,  קטנה 
שהקב"ה מטפל בהם למעננו, כך אין קץ לדברים שגם עלינו 
מוטל לעשותם, אם זו מצווה– עשה אותה, אם זה חסד, גם 

אם זהו חסד הקטן ביותר – אין להתחמק מעשייתו!
אין גבול למה שמחויבים לעשות! יש למשל סיפור אולי 
בספר  שמובא  ביותר  חשוב  השכל  מוסר  עם  אך  נעים  לא 
"יסוד ושורש העבודה" הוא מספר על עצמו, כשהייתי הולך 
ברחוב והייתי רואה מישהו שיורק ברחוב – לא הייתי עובר 
כדי  ברגלי,  היריקה  את  משפשף  הייתי  קודם  אלא  הלאה, 
הגועל  תחושת  אותה  את  ירגיש  לא  אחרי  שיעבור  שאדם 
שאני הרגשתי זו אינה מצווה כל כך גדולה, אבל זו מצווה!

רואים לפעמים אדם מר נפש, כל אחד מבין שבמצב כזה 

וזוהי  בחיים,  מהפך  אצלו  לחולל  עשוי  מחבר  אחד  חיוך 
מצווה גדולה לעשות זאת!

אך גם כאשר מדובר באדם הבריא בנפשו, וחברו מדבר 
אליו בצורה יפה – נכון, גם אם לא ידבר אליו יפה, הוא לא 
ישתגע ולא יזדקק לטיפול נפשי, אך זו מצווה! מצווה קטנה 
מה  לדעת  ניתן  לא  לעולם  בערכה!  לזלזל  אין  אך  אמנם, 
כוחה של מילה טובה הנאמרת בשעה שיש לשומע צורך בה.

הצלה נפשית מכוח סידור הצווארון
מסופר על ראש ישיבה אחד, שיום אחד הוא מקבל הזמנה 
טיסה,  כרטיס  צורף  אף  להזמנה  לחתונה שתיערך בשוויץ, 
בוא  ממך  "אנא  הלשון,  בזו  בקשה  ההזמנה  על  ונכתבה 
לחתונת ביתי"! הוא ניסה להיזכר מי הוא השולח, ואז נזכר 

שיהודי זה למד איתו בישיבה בצעירותו.
היה הדבר לפלא בעיניו, הרי הוא בקושי הכיר אותו, נכון, 
הם למדו יחד בישיבה, אך עד כדי כך שישלח לו הזמנה עם 

כרטיס טיסה?!
הוא התקשר אליו ושאל אותו, מה פתאום החלטת להזמין 
אותי להשתתף בשמחתך, ועוד להעניק לי כרטיס טיסה, הרי 

לא היה לנו כמעט קשר?
הגיע  הוא  הימים  שבאותם  וסיפר,  יהודי  אותו  פתח 
לישיבה משוויץ כבחור צעיר, והיה קשה לו מאוד, הוא לא 
ראה הצלחה בלימודיו, וגם בחברה לא עצמו משתלב בצורה 
לחזור  והחליט  שבור,  ממש  היה  הוא  הדעת,  את  מניחה 

יהודי  יוצא  שהיה  כנראה  הביתה,  חוזר  היה  אם  הביתה, 
פשוט, אמנם יהודי כשר, אך ודאי לא תלמיד חכם.

היה זה באותו היום בו נתנו לו הוריו רשות לקנות לעצמו 
את כרטיס הטיסה ולשוב הביתה, הוא ישב בישיבה, והחליט 

שהוא יוצא לקנות את הכרטיס.
בחור  היה  שבזמנו  הישיבה  ראש  אותו  אליו  ניגש  והנה 
בגילו, וסידר לו את הצווארון, מעשה זה גרם לו לתחושה 
כל כך נפלאה, הנה, למישהו אכפת ממני! ואם כך, החליט 

מייד, אינני חוזר הביתה!
תלמיד  נעשה  הימים  וברבות  בישיבה,  נשאר  הוא  ואכן 
זכר  ביתו,  את  כשחיתן  כך,  אחר  רבות  ושנים  גדול,  חכם 
עדיין את אותו הבחור שסידר לו את הצווארון והזמינו ברוב 

כבוד להשתתף בשמחתו.
אי אפשר לדעת מה יכולה מילה טובה בזמן הנכון לעשות 

למישהו!
אמירת  חיוך,  מצווה!  היא  ביותר  הקטנה  המצווה  גם 
"בוקר טוב", גם אדם שלא צריך חיוך, מעריך כשמחייכים 

אליו, ואי אפשר לדעת מי צריך חיוך!
קטן  דבר  אין  תהילים!  פרק  פנוי, תאמר  רגע  לך  יש  אם 
מדי עבור השי"ת, ולא צריך להיות דבר קטן מדי גם עבור 

כל אחד ואחד מאתנו.

בברכת שבת שלום
צוריאל

הכותב הוא סגן ראש העיר אלעד

צוריאל קריספל

ערכם של מעשים קטנים לא יסולא בפז, חיוך נוסף או דקה של השקעה עבור הזולת יכולים 
לשנות מסלול חיים  סיפורו המופלא של הצווארון שהתגלגל לכרטיס טיסה לראש הישיבה
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 קטאר תחילה

ניתוק  השבוע,  טהרן  של  בליבה  דאע״ש  פיגועי 
היחסים והמצור הימי והאווירי על נסיכות קטאר, 
ותקווה  פתח  ופותחים  הערבי  העולם  את  קורעים 
לשינוי תפישתי במזרח התיכון. תחילתה של מלחמה 
שיעי,  טרור  וגרורותיו.  מממניו  בטרור,  מתפשרת  בלתי 

טרור סוני, לא משנה הכותרת. טרור זה טרור. 
שימוע,  מבית.  בבעיותיו  עסוק  טראמפ  דונאלד  הנשיא 
חקירה, תובע מיוחד, חקירת סנאט, צרות בצרורות. מאידך, 
מסעו הראשון כנשיא נבחר מחוץ לארה״ב, קוצר הצלחות 

מרשימות ושינוי עולמי במלחמה בטרור.
זה התחיל ברשימת רכש ענקית מצד הסעודים, שתעזור 
לתעשייה האמריקאית הנאבקת בתעשיות עתירות כוח אדם 
מו״מ  התיכון,  במזרח  נדיר  להישג  עבר  משמעותית.  זול 
דרך  לפריצת  ואפשרות  לרשות  ישראל  בין  תנאים  ללא 

היסטורית. ״חלום״ עד לפני זמן קצר. 
כיום מתברר שגולת הכותרת של הביקור הנשיאותי, היא 
טרור  במממני  ועיקשת  גלויה  למלחמה  סעודית  הסכמה 
הערבית.  מהליגה  חלק  הינם  באם  ובעיקר  גם  ותומכיו, 
מהמדינות  ניכר  חלק  בשמחה  הצטרפו  אליה  הסכמה 

הערביות.    
הפיגועים  גל  לאחר  בבריטניה,  האחרונים  הפיגועים 
בצרפת, בלגיה, גרמניה, דנמרק, המחישו את איום הטרור 
האיסלאמיסטי, גם לאירופה השבעה והמדושנת, שהתחנפה 

לאיסלאם ולערבים וחשבה לקנות לעצמה בכך חסינות.
ומממניו,  טרור  כלפי  טראמפ  של  התקיפה  מדיניותו 
למעמדם  החוששים  אירופה  למנהיגי  כיום  מתאימה 
סוגיית הטרור  והמפוחד.  ציבור הבוחרים ההיסטרי  בקרב 
האיסלאמיסטי תפסה מקום עיקרי ומרכזי, בבחירות השבוע 

בבריטניה ההמומה והכואבת.   
אובמה,  חוסיין  ברק  של  הכושלת  נשיאותו  לאור 
המוסלמים  כלפי  והתחנחנות  גחון  על  בזחילה  שהתחילה 
בעקיפין  שגרם  נאום  קהיר,  באוניברסיטת  הדבילי  בנאום 
הרופסת  הנשיאות  מערבי.  הפרו  מובארק  ממשל  להפלת 
תומכי  ונשיאים  ממשלות  שהפיל  באביב-הערבי  המשיכה 
המערב, האדיר והעצים את הטרור המוסלמי בארצות ערב, 
הסתיימה  האומללה  הנשיאות  עצמם.  לבין  ובינם  בתוכם 
בפיאסקו צורב מיוחד. גלי טרור איסלאמי באירופה ואפילו 

בארה״ב בבית.
״אובמבה״ כותב זיכרונות. ״אמרתי לכם״ הוא לא יוכל 
לומר! עצות ומוסר הוא עוד ייתן. את הבחירות לנשיאות, 
בדרך  מאסו  האמריקאים  קלינטון.  להילרי  הפסיד  אובמה 
ובשיטה הכושלת. הילרי נחשבה ממשיכה של אותה שיטה.     
לחלוטין.  שונה  אג׳נדה  בזכות  ניצח,  טראמפ  הנשיא 
אמריקה תחילה, אמריקה גדולה, אמריקה חזקה ועוצמתית. 
ולא  מעשים  העולמי,  והשוטר  מעצמת-על  לעידן  חזרה 
חינם.  מתנות  אין  תשלם.  אירופה  אחד,  בתנאי  דיבורים. 
הוא לא היסס לפרוש מהסכם האקלים שהטיל מחויבויות 

ועלויות לא פרופורציונליות על ארה״ב, לעומת אירופה. 
נאט״ו״  ״ברית  חיזוק  לאירופאים:  הודיע  טראמפ 
בבקשה. יש לי תנאי אחד, תוציאו את הארנקים ותתחילו 

לשלם. העידן של הדוד סאם ישלם ...הסתיים.
של  הנוקבת  שיחתו  והתחנחנות.  החנופה  עידן  נגמר 
טראמפ עם אבו-מאזן בבית לחם הצטיינה בטונים גבוהים. 

טראמפ דפק על השולחן, הציג הוכחות ודרש מאבו-מאזן 
הפסקה מיידית של מימון ותמיכה למחבלים ומשפחותיהם. 
תנאים  ללא  למו״מ  פלשתינאית  הסכמה  היא  התוצאה 
מקדימים וכבר החודש עצירת תשלומים למשפחות ומחבלי 

חמאס כלואים.    
נחישותו של  הדעה.  בעל  גם  הודיע שהוא  המאה,  בעל 
ובפרט  כולל  ומממניו,  בטרור  כוללת  למלחמה  טראמפ 
העולם  את  לראשונה  לפלג  לסעודים,  אפשרה  האיראנים, 
קטאר  על  וסגר  יחסים  ניתוק  כלכלי,  חרם  ולהטיל  הערבי 

העשירה. 
הפיגועים באירופה, הפילו את האסימון, זרזו את ההבנה 
וההפנמה והמחישו למערב ומנהיגיו, מה צופה להם העתיד 
הקרוב, באם לא יחלצו למלחמת חורמה בטרור האיסלאמי 

על שלל גווניו ועדותיו.
דונאלד טראמפ הוא לא אהוב ליבם של מנהיגי אירופה. 
הם לא היו בוחרים לשתות איתו תה, בהחלט יתכן שהוא 

הפעמון שצלצל להם להשכמה בטרם יהיה מאוחר.  
העידן החדש שמתחיל באירופה, הנחישות האמריקאית, 
שינויי הכיוון של ממשלות המערב, מבטיחים ומאפשרים 

דינאמיקה חדשה במזרח התיכון.
אמירותיה הנוקבות של שגרירת ארה״ב באו״ם ניקי היילי, 
מעמידים מראה מול העולם ומנהיגיו. מה שנראה שם, לא 
נראה טוב. בפרט כשזה מלווה בהטפות המוסר הנחוש של 
הנציגה האמריקאית. ניקי היילי אומרת את האמת בפנים. 
לאיומים  מצטרפת  כשהאמת  לשמוע.  נעים  זה  תמיד  לא 
האמריקאית  התמיכה  בכספי  משמעותית  כספית  בפגיעה 

לאו״ם ומוסדותיו, זה ״נשמע״ הרבה יותר טוב! 
נשיא נחוש ושלטון חזק בארה״ב, שם בפרופורציות את 
מדינות המערב העייפות. זה כבר לא כל-כך ״איני״ לתקוף 

באירופה  הציבור  הזדמנות.  ובכל  סיבה  בכל  ישראל,  את 
ומגבלות,  גבולות  אין  שלטרור  ״מפנימים״  והעיתונות 
שלום  את  שמסכנת  ה״בעיה״  אינה  הפלשתינאית  הבעיה 
העולם המערבי. הטרור האיסלאמי מאיים ומעוניין בכיבוש 
אירופה כולה. באם הוא לא ייעצר בכוח! הוא לא יעצור, 

לפני.  
במחנות  נולדו  לא  באירופה  המתפוצצים  הטרוריסטים 
חינוך  של  באושים  פרי  הם  וירדן.  בלבנון  הפליטים 
איסלאמי-אירופאי, הממומן מכספי המיסים שהאירופאים 
בשכונות  בארצותיהם,  ממשלותיהם,  ידי  על  משלמים. 
להיכנס  ויכולת  אומץ  אין  המקומית  שלמשטרה  מגורים, 
אליהם ללא ליווי משוריין ובמיגון מלא. זה קורה בפאריז, 
מארסיי, לונדון, מנצ'סטר, בריסל, קופנהגן, מאלמו, אוסלו 

ועוד.  
ההפנמה וההבנה, יוצרים את השינוי. מוטב מאוחר מאשר 
מיידית,  זאת  למנף  ישכיל  נתניהו  בנימין  באם  לא.  בכלל 
לשינוי מהותי במדיניות החוץ הישראלית, ההצלחה תיזקף 
ולממשלות  למדינות  להציע  יכול  נתניהו  בנימין  לזכותו.  
ומודיעין  פעולה  שיתופי  החוששות,  ולכלכלות  ההמומות 
פעיל  וידע  טכנולוגיות  בטרור.  עיקשת  למלחמה  משותף, 
פעילויות  וסוגי  מומחים  השנים,  לאורך  בישראל  שנרכש 

מסכלות פרי ניסיון ישראלי, שנרכש בצוק העיתים.
פיתוחים  מוצרים,  טכנולוגיות,  של  שלם  סל  לישראל 
הכלכלה  את  יעצימו  ומכירתם,  ששיווקם  ומומחים 
הישראלית ויעזרו למדינות המערב החפצות לעזור לעצמם. 
וסחף  יהיה המפנה, שיביא לשינוי במדיניות העולמית  זה 
את  יוצר  ההכרח  לישראל.  מחודשת  אהדה  לכיוון  מדיני 

המציאות.      

עו"ד יצחק שינפלד

בעוד טראמפ סופג חבטות מבית, מתגלה ביקורו במזרח התיכון כאוסף של הישגים  גולת 
הכותרת: הנכונות הסעודית להכריז מלחמה על מממני הטרור, ובראשם קטאר



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

איצטדיון טדי, 
יציע מזרחי
02-6482264

j.climbing@gmail.com

קיר iclimb ירושלים

קירות טיפוס למתחילים 
ולמתקדמים

מדריכים וציוד אבטחה 
במקום

מתאים מגיל 5 ומעלה
אין צורך בידע מוקדם

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

בקיר טיפוס!הקיץ

מהרו להרשם - מספר המקומות מוגבל

לקבוצות תינתן הנחה מיוחדת

מהרו
לחווית טיפוס 
בלתי נשכחת! 
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אל תקנו כחול לבן

שוב  שחוזר  ממשלתי  קמפיין  לעת  מעת  ישנו 
מוצרים  רכישת  נושא  את  המקדם  ושוב, 
הוא  המסר  לבן.  כחול  ישראל,  מתוצרת 
הישראלי",  לעובד  פרנסה  זו  ישראלי  "מוצר 
את  לנפץ  רוצה  אני  כנכון.  רבים  אצל  נתפס  זה  ומסר 
המיתוס, ובניגוד לתחושת הבטן של רבים, אסביר מדוע 
כל אתן המלצה  ובכן, ראשית  זה שגוי לחלוטין.   טיעון 
והזול ביותר. - קנו תמיד את המוצר הטוב ביותר   משלי 
כלומר, אתם בהחלט  יכולים לקנות מוצרים ישראלים אם הם 
טובים וזולים לעומת תוצרת חו"ל, והימנעו מלקנות אותם 
אם הם לא נותנים לכם ערך מספק או לא נמכרים במחיר 
תחרותי שמיטיב עם הכיס שלכם. מה שצריך להיות חשוב 
לכם בבואכם לבצע רכישת מוצר, זה איכות המוצר ומחירו, 
 ואין שום משמעות לשאלה איפה הוא יוצר או היכן גדל. 
הישראלית  החקלאות  או  הישראלית  התעשייה 
מספקים  הם  אם  רק  אלא  לכשעצמם,  ערך  אינם 
בוודאות  נדע  אם  מתחרים.  מן  גדולה  צרכנית  תועלת 
אז  יותר,  וזולים  יותר  טובים  הם  חו"ל  שתוצרי 
לייבוא.  לעבור  הוא  לעשות  ביותר  הטוב   הדבר 
לכשעצמו,  ערך  איננה  ישראלית  חקלאות 
לכשעצמן,  ערך  בעלות  אינן  ישראליות  מתפרות 
יש  לכשעצמה.  ערך  אינה  ישראלית  ותעשיה 
לצרכן.  תועלת  מספקים  הם  כאשר  רק  ערך   בהם 
ומה יהא על מקומות התעסוקה בארץ? קבלו סקופ: הם 
לא יתמעטו, הם רק ישתנו. נכון, מה שרואים זה שנעלמו 
שלא  מה  אבל  טקסטיל,  עובדי  או  חקלאים  של  משרות 
אזרחי  של  שהצריכה  מכך  שנוצרו  המשרות  זה  רואים 
גדלה.  שלהם  הפנויה  שההכנסה  בגלל  עלתה   ישראל 
החלון  משל  את  להביא  אפשר  העניין,  את  להסביר  כדי 
הוא  בסטייה.  פרדריך  הצרפתי  הכלכלן  של  השבור 
של  החלון  את  ושבר  אבן  שזרק  שובב  ילד  על  מספר 
ושבים  העוברים  אותו  הרגיעו  רוגזו,  למראה  ז'אק. 
בתורו  וזה  לזגג,  פרנסה  ייתן  כעת  השבור  שהחלון 
בתורו  וזה  מהחייט,  וירכוש  וילך  בהכנסה  ישתמש 
כולו  הכפר  נמצא  ולמעשה  הלאה,  וכך  ירכוש מהסנדלר 
 מתפרנס מהחלון השבור של ז'אק. אבל, זה מה שרואים. 
החלון,  לתיקון  ההוצאה  שמחמת  זה  רואים,  שלא  מה 
הוא  ולכן  האחרות,  בהוצאותיו  לחסוך  ז'אק  נאלץ 
כלומר  נעליים.  או  ספרים  מלרכוש  זה  בחודש  יימנע 
ממוכר  או  מהסנדלר  למעשה  נגרע  הזגג,  שקיבל  הכסף 
נגרעת  אחד,  לאדם  שנוצרה  הכנסה  כל  ועל  הספרים. 
כלכלת  כך,  אם  ולכאורה  אחר.  הכנסה ממישהו  למעשה 
שז'אק  מכיון  אבל  הפסידה,  ולא  הרוויחה  לא  הכפר 
ניזוק, אזי  עצמו גם הוא חלק מן הכלכלה, והוא בבירור 
השבור.  החלון  מן  הפסידה  רק  הכפר  שכלכלת   נמצא 
כאשר  ישראלית,  תעשייה  לגבי  גם  תקף  העיקרון  אותו 
מוצרים  על  יותר  יקר  מחיר  משלמים  ישראל  אזרחי 

או  החקלאים  את  או  העובדים  את  לממן  כדי  ישראליים 
יהיה, למעשה הכסף הפנוי שלהם מתמעט והם  מי שלא 
נגרע  חוסכים בתחומים אחרים. הכסף שמקבל החקלאי, 
מכסף שיכול היה ללכת על שיעורים פרטיים לילד למשל. 
גדלה,  באמת  לא  הישראלים  העובדים  כמות  ומשכך, 
בפחות.  להסתפק  ונאלץ  שניזוק  הוא  הצרכן  רק   אלא 
אגב, בסטייה בספרו מביא דוגמה נוספת לאופן בו אפשר 
לעובדים:  הביקוש  את  ולהעלות  במשק  משרות  להוסיף 
לחסום את השמש. כן, תארו לעצמכם, אם תהיה חשיכה 
כל הזמן, זה ייתן פרנסה ליצרני הנרות, המנורות, הפנסים 
וכו' וכלכלת הארץ תפרח, שהרי אלה בתורם יוכלו לרכוש 
מוצרים וכו'. כולם מבינים אינטואיטיבית שזו הצעה לא 
לתת  אפשר  השבור  החלון  משל  באמצעות  אבל  חכמה, 

גיבוי לאינטואיציה ולהראות בבירור את הכשל. 
רכישת  לעידוד  קמפיין  מממנת  המדינה  כאשר  לכן, 
תוצרת ישראל, נמצא כי אזרחי ישראל מתבקשים להסכים 
להפסד כספי אשר לא יביא תועלת כלכלית אמתית לעובדי 

מדינת ישראל. 
כדי לעודד את הכלכלה, על המדינה לעודד ייבוא של 

לעומת  יותר  זול  הוא  בחו"ל  ייצורם  מחיר  מוצרים אשר 
יתרון  יש  לישראל  בהם  מוצרים  ולייצא  בארץ,  ייצורם 
חסמים  מאד  הרבה  ישנם  כיום,  הייצור.  בתהליך  יחסי 
רגולטוריים אשר מונעים ייבוא, כמו למשל מכס גבוה או 
מכסות מוגבלות ומצומצמות לייבוא מוצרים. כאשר תסיר 
יותר,  קלים  יעשו  והייצוא  הייבוא  אלה,  חסמים  המדינה 

ורמת יוקר המחיה בארץ תרד משמעותית. 
אינטרסנט  ישנו  שקיים,  מכס  כל  על  קל,  לא  צעד  זהו 
אשר נהנה ממנו. המכס הגבוה מאפשר לו למכור בארץ את 
המוצר שלו במחיר יקר, והוא יעשה הכול כדי שהמדינה 
לא תסיר את המכס. צעד זה דורש אומץ פוליטי, אך הוא 
יועיל למדינת ישראל בטווח הארוך. אם שר האוצר כחלון 
צריך  הוא  אשר  הדבר  זה  נאמנה,  תפקידו  לעשות  רוצה 

לעשות.  
נסכם שוב, אל תנסו לחסום את השמש, ואל תנסו לחסום 
ציונים  היו  אחר,  מוצר  כל  או  חקלאות  מוצרי  של  ייבוא 
זה  בייבוא.  להתחרות  הישראלית  לחקלאות  ותנו  טובים 

הדבר שהכי טוב לאזרחי ישראל. וזה צדק חברתי.
חקלאות  תוצרי  תקנו  ואל  ישראל,  תוצרת  תקנו  אל 

ישראליים!

דוד רוזנטל

 קמפיינים שונים מנסים למכור לנו מעת לעת את הערך של רכישת מוצרים מתוצרת 
ישראל, אך מדובר בבלוף  שום תועלת לא תצמח לכלכלה הישראלית מבזבוז כספים 

מיותרים אם המוצרים לא יעילים מספיק

הכותב הוא אסטרטג, יועץ תקשורת ופובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה



בפיקוח מלא וצמוד של צוות 
משגיחים יר"ש בהשגחתם של

הרה"ג רבי משה נחשוני שליט"א
הגה"צ אשר אנשיל כץ שליט"א

)בית נח מנחמי( ז'בוטינסקי 155, רמת גןוהרב שלמה לנדאו שליט"א 03-6190086
מוקד הזמנות:

ג׳קוזי, סאונה  ים-המלח מקורה,  בלעדי: שני חופי רחצה נפרדים  כניסה חופשית לספא, הכולל: בריכת מי 
רטובה/יבשה וחדר כושר  32 חדרי טיפולים במחירים אטרקטיביים  בריכת מים מתוקים ענקית עם קירוי מיוחד 
 פעילויות לכל המשפחה  סולריום נפרד  3 ארוחות ביום  שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  

קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

הרצאות מרתקות 
במהלך כל השבת  עם פה 

מפיק מרגליות
 הרב מאיר שוורץ

י"ב-י״ד בתמוז )6-8.7(
חבילת סופ״ש פרשת בלק

עונג שבת

אחרתברמה המוכרת האווירה 

הרב זמיר כהן הרב מיכאל לסריבהשתתפות:

חבילת אמצע שבוע 
ראשון עד חמישי, ח׳-י״ב תמוז )2-6.7( 

הפעלות מים הרקדות וסדנאות

מלון ליאונרדו קלאב )נירוונה לשעבר(

קיץ בנירוונה 
ים המלח!

בריכת מים מתוקים ענקית 
עם קירוי מיוחד

 חוף נפרד
פרטי צמוד

מרחצאות חמים 
ובריכת מי ים המלח מחוממת

פנסיון מלא 
ארוחות גורמה פלוס הפתעות

היחיד עם שני חופים נפרדים צמודים

תפילות שבת ברוב עם:

הזמר והחזן העולמי
ר׳ אברימי רוט

החזן ובעל התפילה
ר' בערל צוקר

הפייטן הדגול
ר׳ אליהו אוזן

בניצוחו של הבעל מנגן ר׳ יענקי רובין
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הפכנו לרובוטים

שיח  דו  מעניין,  שיח  בדו  נתקלתי  לאחרונה 
לפני כמאתיים  פעם,  בעבר. האם  שכבר שמעתי 
הטלפונים  עידן המחשבים,  את  היה  כשלא  שנה 

וכו', החיים היו יותר רגועים ושלווים?
הולך  לא  'אני   – טען  האחד  אחר,  לצד  צידד  אחד  כל 
בבוקר,  מוקדם  לקום  צריך  היה  מים  כוס  בשביל  אחורה, 
אני  עושים?  מה  היום  נגמר באמצע  ואם  מים,  לבאר  לרוץ 
מעדיף לחיות היום בשנת 2017, לפתוח את הברז ולשתות 

כוס מים.
ואילו השני טען - זה נראה לך חיים נורמליים, כל הטירוף 
הזה, רעש בלגן של כלי רכב, עובדים קשה ובקושי יש חיי 
ופלורסנטים  מנורות  היו  כשלא  שפעם  תחשבו  משפחה? 
יקרים,  היו  שהם  או  מצויים  היו  תמיד  לא  הבערה  וחומרי 
ולא ממשיכים  היום,  כשהחשיך  לישון  הולכים  היו  אנשים 
שהאור  בגלל  רק  מאוחרות  ממש  בשעות  גם  לעבוד 

המלאכותי עדיין דולק. 
יודע  אתה  טוען   - בלהט  וטוען  חוזר  הראשון  ושוב 
ובלי  האנטיביוטיקה  בלי  ממחלות,  מתו  אנשים  פעם  כמה 
מאוד  מזיהומים  מתים  היו  אנשים  היום?  שיש  התרופות 
פשוטים, כאלה שהיום אפשר לטפל בהם בבית. היום אתה 

חסין בפני כל מחלה.
ושוב השני חוזר, טוען ואומר – נכון, מתו, אבל מה שהיו 

חיים – הם חיו חיים בריאים בלי לחץ.
עד שהגיע השלישי וטען שיש דרך אמצע - כמובן שעדיף 
עם הקדמה והטכנולוגיה של היום, אך צריכים ליצור גבולות 

ברורים לקדמה, כדי שלא תהרוס לנו את החיים שלנו.
יודעים  היינו  כילד.  ברק  בבני  גדלתי  שאני  נזכרתי  ואז 
שמשעה שתיים עד ארבע כל החנויות היו סגורות, וכמו גם 
בימי שישי באחת בצהריים. כן, בעלי החנויות היו הולכים 

לשנת הצהרים, ארוחת צהרים או פונים לעיסוקיהם.
ואל תשכחו, הם לא היו סוגרים את החנויות בשעה עשר 
בלילה, גם לא בשעה שמונה, כבר בשעה שבע החנויות היו 

נסגרות.
ושוב, בכל יום שלישי אחרי הצהרים החנויות היו סגורות. 

אנשים היו סוגרים את החנויות כדי לנוח כמה שעות. 
חנות אחת שסוגרת  ותמצא  ברק  בבני  היום  לך תסתובב 
בשעה שבע או סגורה ביום שלישי אחרי הצהרים או בכלל 
שבעליה והמוכרים יוצאים להפסקת הצהרים משתיים ועד 
הסיכויים שלא  מירב  סוף...  בלי  יכול לחפש  ארבע... אתה 
פתאום  לעבוד  הגיוני  לאנשים  נשמע  לא  כבר  זה  תמצא. 

באמצע שבוע רק חצי יום. 
זה מזכיר לי מכונות, מכונות עובדות ללא הפסקה וללא 
שמשהו  עד  לעבוד  ממשיכות  והן  רגשות  להן  אין  גבול, 
נשבר, וכשמשהו נשבר אנחנו מחליפים וממשיכים להפעיל 

את המכונה עד שהיא נשברת לגמרי. 
הפכנו את עצמנו למכונות עבודה. 

האנושיים  לצרכים  לב  שימת  ללא  עבודה.  מכונות 

הבסיסים שלנו.
אני לא יכול להגיד שהחיים של פעם היו יותר קלים, נכון, 
אנשים קמו מוקדם מאוד, בשביל מים היה צריך לגשת לבאר 
ולשאוב ולסחוב בחזרה עד הבית. אנשים חרשו בעצמם את 
השדה, ואחר כך זרעו וקצרו, לעשות כביסה היה הרבה יותר 
קשה, העבודה הפיזית הייתה יותר קשה ומשמעותית מהיום. 
חושך  שנהיה  ברגע  כי  שעות,  יותר  ישנו  גם  אנשים  אבל 
אנשים הלכו לישון. ואנשים אכלו אוכל יותר בריא, לאנשים 
היה יותר זמן עם המשפחה שלהם, ובחורף שלא היה ניתן 
לצאת מהבתים - אנשים היו מקדישים זמן לאישה ולילדים. 
שמעתי מחבר שנסע לחו"ל ושאל את הבן שלו מה הוא 
יכול להביא לו משם. איזו הפתעה אבא יכול לקנות עבורו? 
הבן שלו ביקש ממנו להצטרף אליו לנסיעה, כמובן שהאבא 
לילד בית ספר  ויש  נסיעת עבודה  לא הסכים, מאחר שזאת 
וכו'... אך הבן המשיך להתעקש שוב ושוב. בסופו של דבר 
הבן צעק לאביו: אני פשוט רוצה להיות אתך! מה אתה לא 

מבין? 
אותו חבר מספר לי שזה כל כך זעזע אותו, חוסר היכולת 
לתת לבן שלו דבר פשוט כל כך כמו זמן איכות ביחד. בגלל 
כל הטכנולוגיה אנחנו מוצאים את עצמנו עובדים בשעות לא 
סבירות, נוסעים בלי סוף, ומחוברים למכשירים כל הזמן בלי 

היכולת להתנתק. 
דבר  הייתה  לחו"ל  טלפון  שיחת  שפעם  זה  על  תחשבו 

זמן מיוחד מאוד לנהל שיחה עם  יקר. אז היה  מאוד מאוד 
כל  יכולים  ולא  ומאחר  עבודה,  בענייני  גם  מחו"ל  אנשים 
הזמן לנהל שיחות יקרות היה יותר זמן פנוי. היום אין שום 
בעיה לנהל שיחות לחו"ל בלי הפסקה ואנחנו נתפסים לזה, 

וממשיכים לנהל שיחות מהבית. 
וזאת רק דוגמא אחת קטנה. 

אבל איך יהיה לו זמן אם אנחנו עובדים מסביב לשעון?
הבעיה היא שאנחנו יכולים לנצל את כל הטוב שיש בעידן 

המודרני - אבל גם צריכים לדעת היכן עובר הגבול. 
באופן אישי, כשאני מגיע הביתה ונמצא עם ילדיי – אני 

סוגר את מכשיר הסלולר ושם אותו על מצב שקט.
חברי חזר עכשיו מחופשה, הוא מספר לי – אף אחד לא 
קיבלתי  אני  ואני?  שבוע.  של  לחופשה  שיצאתי  בגלל  מת 

כוחות אחרי שעצרתי את החיים כדי לנשום רגוע יותר. 
בשבילנו אנחנו צריכים ללמוד שחוץ מלנצל את היכולות 
שיש היום, אנחנו גם צריכים לדעת היכן בדיוק עובר הגבול 
לבין עצירה מוחלטת,  ולמרוץ החיים  בין שיעבוד לעבודה 
שיחות  שום  בלי  נייד,  בלי  מחשב,  בלי  שקט,  של  שעה 
דחופות )אלא אם כן אתם מנתחים מומחים בתחום הלב...( 
תנו לעצמכם לעצור את המרוץ ולנשום, להיות עם הילדים, 

לדבר עם בני הזוג שלכם, לחיות. 
פשוט לחיות. 

הטירוף הטכנולוגי של ימינו אולי מקל על חיי היומיום וביצוע פעולות פשוטות, אך הוא 
גורם לנו להשתעבד לחלוטין לעבודה ולהפוך לרובוטים  כך נחזור לשפיות

הרב מרדכי רוט

הכותב הוא יועץ ומטפל רגשי 



פיקוד העורף

"אין סומכין על הנס"!
מתכוננים ומשתתפים 
בתרגיל רעידת אדמה

ביום שלישי, י"ט בסיון תשע"ז
(13 ביוני) בשעה 10:05

נתרגל התנהגות נכונה בעת
רעידת אדמה ונוודא שאנחנו מוכנים

בעת שהייה במבנה
אם ניתן לצאת מהמבנה במהירות, צאו אל שטח פתוח.  .1

אם לא ניתן לצאת מהמבנה, היכנסו לממ”ד והשאירו את הדלת   .2
פתוחה.

אם אין ממ”ד, צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן המשיכו לרדת  .3
אל היציאה מהבניין.  

רק אם אינכם יכולים לפעול כך, תפסו מחסה תחת רהיט כבד,  .4
או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.  

בעת שהייה בחוץ
הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

בעת שהייה ברכב
יש לדומם מנוע ולהישאר ברכב, אין לעצור בקרבת גשרים ומחלפים.

בעת שהייה בחוף הים
עזבו מיד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו. 

אם אינכם יכולים לפעול כך, עלו לפחות לקומה 4 של בנין קרוב.

כיצד יש לנהוג בעת רעידת אדמה?
ברעידת אדמה “שטח פתוח הוא הכי בטוח”

רשות חירום לאומית

104 למידע נוסף חייגו 104 חיוג חינם מכל טלפון
052-9104104 לטלפון  (מסרון)  טקסט  הודעת  שלחו  או 

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

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

שמים גבול לכולסטרול!
סדרת Triger מסייעת להורדת רמות השומנים 

בדם ומונעת מחלות כלי דם

יעול תפקוד הכבד על ידי עידוד 
שימוש חוזר בכולסטרול קיים 

ומניעת ייצור של כולסטרול עודף
סיוע באיזון רמות הסוכר

מניעת תהליכים דלקתיים בגוף

התקשרו עוד היום ליעוץ מקצועי 
וליווי אישי של צוות המומחים

072-3922667
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העלונים שלהם 
מסעירים את המגזר 

החרדי, הנושאים שהם 
מעלים על סדר היום 
מפתיעים  ה'עדה 
החרדית' קוראת להם 

'כופרים', אחרים קוראים 
להם 'חרדים לאומיים', 
אבל הם טוענים שהם 
  ממשיכי המסורת

מי אתם, אנשי 'קדושת 
ציון'?  וגם: למה 

דווקא בקהילת זילברמן 
תוקפים את התופעה?

חיים פרידלנדר

מינים
אולאומנים
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או
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אנשים,  עשרות  תמיר.  אולמי  תשע"ז,  ירושלים  יום 
מכל קצוות הקשת של המגזר החרדי, זורמים אל "האולם 
העגול", אולם חתונות ביום יום, שהפך לערב אחד לאולם 
הרצאות, כשאירח את הוועידה הראשונה של ארגון 'קדושת 
ציון', ארגון חרדי ל"דרישת ציון על טהרת הקודש". מחוץ 
שנענו  ירושלים,  קנאי  של  קטנה  הפגנה  נערכת  לאולם 
לקריאת ה'עדה החרדית', שיצאה נגד הכינוס, תחת הכותרת 
תהילים,  פרקי  כרוזים  המפגינים  במשיחי".  תגעו  "אל 
זועקים "גוועלד" ומקנחים בזריקת פאשקעווילים, בהם הם 
כל אחד  נגד  כי "בקרוב תתקיים מלחמה אישית  מזהירים 
מחברי עמותת 'קדושת ציון', עד שהם יחבשו כיפה סרוגה 

לראשם ולא יבואו מחופשים למחננו". 
נערי  מספר  עומדים  למתכנסים,  המפגינים  בין  בתווך, 
גופשטיין, מנסים להבין האם  בנצי  גבעות, בראשותו של 
עם  להזדהות  בא  לאולם  צעדיו  את  שעושה  הצ'אלמר 
"הלנו  ולהפריע.  להתסיס  בא  שמא  או  הארגון  מטרות 
אתה אם לצרינו?" הוא מתוחקר, וכשתשובתו מוצאת חן 
בעיניהם הוא מורשה להמשיך. לא קלה עבודתם, הלבוש 
של הבאים לכנס והמפגינים נגדו זהה, וגם מארגני הכנס, 

שלראשונה נחשפים בפומבי, לא יודעים מי הוא מה. 
ניכרת  האולם  בפנים  מבחוץ,  ההפגנה  קולות  למרות 
'קדושת  לארגון  נחשפו  רובם  הבאים.  פני  על  התרגשות 

שמחולקים  הרבים,  העלונים  דרך  ציון' 
באלפי עותקים בקרב כל הריכוזים החרדיים. 
אין  דבר,  לשם  מכבר  זה  הפכו  העלונים 
כמעט נושא אקטואלי שלא נידון בהם. החל 
אזריה,  אלאור  החייל  של  משפטו  מפרשת 
שירה למוות במחבל פצוע, דרך התייחסות 
ל"כניעה" של ישראל לטורקיה ועד לכלכלה 
על פי התורה. כותבי העלון מצטטים לראיה 
עברו,  מדורות  שם  בעלי  ופוסקים  רבנים 
מעוררים את לב הקוראים לנושאים שונים, 
כלימוד תנ"ך, דיון במשמעות הפנימית של 
הלכות מסוימות, ומעל הכול – דרישת ציון, 

ישוב ארץ ישראל על פי ההלכה. 
כותבי העלון משתיתים את דרכם על חזון 
ותלמידיו, שעלו ארצה  הגר"א  הגאולה של 
זכה  אף  העלון  רבים.  בייסורים  והתייסרו 
לביקורת רבה, בטענה שהוא מחדיר תפיסות 
לאומיות ואף כהניסטיות למגזר החרדי, ועל 
כך שכותביו סותרים את ההשקפה החרדית 
שהגיעה  השקפה  ישראל,  למדינת  בהקשר 
רוב,  הבריסקער  איש,  החזון  של  מדבריהם 
הרב שך ואף האדמו"ר מסאטמר. ואם כבר 
אפשר  אי  מסאטמר,  האדמו"ר  את  הזכרנו 

הרבים  הביקורת  מאמרי  את  להזכיר  שלא 
בעלון על ספרו 'ויואל משה', ספר בו הוא פרש את משנתו 

האנטי – ציונית.  
שהשקפתו  מסאטמר,  האדמו"ר  של  משנתו  בכלל, 
ביקורת  ביותר בקרב המגזר, ספגה  ציונית  לאנטי  נחשבת 
גם במהלך הנאומים בוועידה. כך למשל, הרב יואל שוורץ, 
הארגון  מטרות  עם  שמזדהים  הבודדים  הרבנים  אחד 
בפומבי, תקף בנאומו את ספרו של האדמו"ר "על הגאולה 
הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  שחובר  ספר  התמורה",  ועל 
שראו  דור,  באותו  הרבנים  גדולי  דברי  את  שציטט  לאחר 
כפירה  הוא  "הספר  כי  שוורץ,   הרב  אמר  נס,  במלחמה 

ממש, השיבו את הקדוש ברוך הוא בכיסא השטן".  

"אסור לדבר עם המינים"
מחוץ לאולם, בשולי ההפגנה, ניתן היה לראות ויכוחים 
בין הבאים למוחים. כמובן שיד הבאים הייתה על העליונה, 
ערוך  לאין  גדולה  ובהיסטוריה,  בגמרא  בתנ"ך,  שליטתם 
החרדי  מהמקום  דרך  כברת  עשו  הם  המוחים.  של  מזו 
זו, הם לא משננים מנטרות  הקלאסי עד שהגיעו לתפיסה 
עליהן חונכו מלידה, הם 'יודעים' מה הם עושים, מה שגם 
מסביר את כוח הסחיפה שלהם. בכל פעם שוויכוח נראה 
והכריז  המפגינים  אחד  הגיע  מוחץ,  בניצחון  שמסתיים 
בקול "אסור לדבר עם המינים, אפילו להחזירם למוטב", 

והקהל משיב בזעקות "גוועלד" המסורתיות. 
המפגינים שבכל זאת התעקשו להתווכח, נראו אומללים, 
זה היה נוק אאוט מוחץ. "אתם מדברים נגד התורה!" זעק 
מפגין צעיר לעבר קבוצת אברכים שעשתה דרכה לכינוס. 
"מניין לך", השיבו אחד מהם. "הרב שלי אמר לי", ענה. 
"ורבי אמר לי אחרת", השיבו הלה. "אבל רבי שמע מרבו 
ששמע מרבו ששמע מרבו, זה ממש דעת תורה". כאן שמע 

המפגין הנועז הרצאה על מחלוקת רבנים ודרכי הפסיקה, 
פניו נבוכו, הוא לא ידע להשיב את חורפו דבר. "אבל תראה 
דגאולה",  באתחלתא  שהאמינו  למזרוחניקעס  קרה  מה 
או  במדינה  חיובי  ערך  רואים  איננו  "אנו  טקטיקה.  שינה 
שבת,  מחללי  ארורים,  רשעים  שהם  אוחזים  אנו  בשריה, 
בדיוק כמוך", הפתיע האברך הצעיר, והחל מצטט גמרות 
אתם  "אבל  המפגין.  להפתעת  בשיטתו,  התומכות  שונות 
נשמעת  "נכון",  המדינה?".  בהקמת  נס  שהיה  אומרים 
תשובתו של האברך ברמה, תוך שהוא מסביר למפגין שאין 
בעיה לחגוג נס שנעשה על ידי רשעים, "הרי גם בסאטמר 
חוגגים את 'יום ההצלה' של האדמו"ר ברכבת קאסטנר", 
לא צדיק גדול בלשון המעטה. למזלו של המפגין, הקנאי 
לדבר  "אסור  וזעק  המתווכחים  בין  שהסתובב  הירושלמי 

עם המינים", הגיע לעזרתו וחילץ אותו ממבוכתו. 
לציון'  'ישיב  בעלונים  ביטוי  לידי  באה  דומה  תופעה 
ו'חמדת בת ציון', צמד עלונים שיצאו במטרה לתקוף את 
לחשוב  היה  שנטען  למה  בניגוד  ציון'.  'קדושת  מטרות 
הארגון  שמעלה  הנושאים  את  ינתחו  עלונים  שבאותם 
טועה,  היא  ציון'  'קדושת  כי שיטת  ויוכיחו  תורני  מהיבט 
הולכים  ציון  קדושת  שאנשי  העובדה  את  תקפו  העלונים 
נגד  בעבר  הדור  גדולי  דעת  את  והביאו  המזרחי,  בדרכי 

הציונות והמזרחי.

ההפגנה של 'העדה החרדית' הייתה קטנה, אך מאחורי 
שהיו  הרבנים  על  להשפיע  גורמים  מספר  פעלו  הקלעים 
הרבנים  בין  להגיע.  שלא  בכינוס,  להופיע  אמורים 
ראש  הגיעו,  לא  לבסוף  אך  השתתפותם,  את  שהבטיחו 
פורת.  בן  יוסף  והרב  מאזוז,  הגר"מ  רחמים'  'כסא  ישיבת 
ביטול הגעתו של הרב מאזוז אכזב מאוד את אנשי הארגון, 
שכן השתתפותו הייתה מעניקה להם גושפנקא מסוימת, אך 
כנראה להסתכסך עם ש"ס זה דבר אחד, אבל להיות מזוהה 

עם 'חרדים לאומיים' זה דבר אחר.

התנערות מהחילוניות
ניתן היה לחשוב בקלות שבכינוס שכזה ישמעו דברים 
על המדינה ועל "החשיבות שבממלכתיות", אך ההתנערות 
מהחילוניות היא אחד מאבני היסוד של הארגון. לא פלא 
הם  ש"דווקא  כך  על  בכנס  הותקפו  החרדים  שהיומונים 
נותנים במה לדעות הנוגדות את השולחן ערוך, בכך שהם 
נמתחה  כן,  כמו  בחו"ל".  לנופשים  מודעות  מפרסמים 
ביקורת על העולים למירון במוצאי שבת, למרות שהדבר 
היה כרוך בחילולי שבת מצד השוטרים ונהגי האוטובוס. 
בגלל  דחו  הציונים  ח.פ.(  העצמאות  )יום  אידם  יום  "את 
שבת, אבל מירון, מה פתאום?! הקב"ה הראה לנו וחילוני 
זכה בחידון התנ"ך. אם לא אכפת לכם מהתורה שלי, אזי 
יזכה מישהו שלא שומר אותה", נשמע הרב שוורץ טוען 

בנאומו. 
בעיתונות החרדית הכתובה כמעט ולא הייתה התייחסות 
את  שתקף  "הפלס",  עיתון  מלבד  לכינוסו,  או  לארגון 
להפצת  ועידה  מקיים  לאומני  ציוני  "ארגון  התופעה. 
אידאולוגיה 'חרדית לאומית'", זעקה הכותרת של הכתבה, 

פסולות  דעות  'מחדיר  שהוא  כך  על  הארגון  את  שתקפה 
נטען שהסיבה לכך  בקרב הציבור החרדי'. ברחוב החרדי 
נחשבים  לו  ורבים המשתייכים  שהעומדים בראש הארגון 
'הפלס'  בעיתון  בכיר  אך  אוירבך,  הגר"ש  של  לתלמידיו 
היחידים  "שאנחנו  לכך  הסיבה  כי  ישראל'  ל'כל  הבהיר 
ההשתתפות  את  שתקפנו  וכמו  השקפה,  דברי  שכותבים 

החרדית בבחירות להסתדרות, תקפנו את הארגון". 
הכינוס  שביום  עולה,  ישראל'  'כל  לידי  שהגיע  ממידע 
מבתי  לאחד  אוירבך  הגר"ש  של  מביתו  שליח  נשלח 
המארגנים, ובפיו בקשה לדחות את הכינוס. "אתם טוענים 
נכון, אבל לדורות יצא קלקול מזה", נימק השליח את דעתו 
של הרב. לאכזבתו, מארגני הכינוס סירבו לבקשה, בטענה 
סומכים  אנו  שעליהם  התורה  גדולי  על  אמונים  "אנו  כי 
מהדורות הקודמים וכן מדורנו אנו, עם כל הכבוד לדעות 
האחרות, אפילו כשמדובר במי שמתנגד אלינו, קל וחומר 
כשמישהו רק אומר שאנחנו צודקים, אבל זה עלול להוליד 

נזק".
שאלת השאלות בכינוס, כמו גם בעלונים החודשיים של 
ניסים  חווה  ישראל  עם  אמת,  הלאה".  "מה  היא  הארגון, 
גילויים בתש"ח, בתשכ"ז, בתשל"ג ובכל יום שהוא יושב 
על אדמתו, אך לאן התובנה הזו אמורה להוביל? השאלה 
הזו מרחפת בחלל החדר, הנאומים השונים מנסים לתת לה 
בארגון  שגם  נראה  אך  והסברים,  תירוצים 

מתקשים לגבש מטרה קונקרטית וייעודית. 
יהודה  ל'כל ישראל', מסביר הרב  בראיון 
אפשטיין, מייסד הארגון ומי שעומד מאחורי 
השונות  המטרות  את  העלונים,  עריכת 
עטרה  להחזיר  רוצים  "אנחנו  הארגון.  של 
ליושנה. לעורר את הציבור החרדי לאמיתות 
שבאמת  פשוטות,  היו  הקדמוניות  שבשנים 
הישוב  את  שהקים  זה  הוא  החרדי  הציבור 
העברי בארץ, הרבה לפני הציונים, והוא זה 
של  בדרך  הישוב,  את  כאן  להנהיג  שצריך 
ישראל  התורה. כלומר, החינוך שלנו לארץ 
הוא נובע מהתורה, הוא בלתי ניתן לניתוק. 
למנוע  תצליח  לא  הציונית  התנועה  וגם 

מאיתנו את החיבור הזה".
פירוש  מה  מופשטת,  אמירה  קצת  זו 
להעמיד את הישוב בארץ על דרך התורה?

הציבוריים  החיים  שכל  רוצים  "אנחנו 
בארץ יתנהלו כפי שהתורה דורשת ולא כמו 
המדינה החילונית. ע"פ חוקי התורה על כל 

המשתמע מכך".
קטן,  ציבור  הוא  החרדי  הציבור  כרגע 
אומרים  הם  החרדים,  הנציגים  על  תסתכל 
לעצמם   אנחנו קטנים, אנחנו צריכים לנהל 
לעצמנו,  לדאוג  צריכים  אבל  מסוימים,  בדברים  פשרות 

המטרות שלכם טובות, אבל לא ריאליות כרגע...
"אנחנו לא מתעמתים איתם, אנחנו באים להעמיד חזון. 
מול  יהיה  שהחזון  צריך  אתה  אחד,  אדם  בן  אתה  אם  גם 
עיניך, מי יודע עוד כמה שנים הוא יהפוך למציאות. אולם 
פירורים  כמה  ללקט  ואיך  ועכשיו,  בכאן  רק  כשעוסקים 
מהעוגה הציבורית, שוכחים שיש חזון ולא מחנכים אליו, 
הפיכה  לעשות  אומרים  לא  אנחנו  הכול.  את  מאבדים  אז 
להעמיד  צריכים  אבל  המדינה,  על  להשתלט  ולא  צבאית, 

את זה כשאיפה שלנו ולחנך לכך".
אבל  מאוד,  חשובה  מטרה  היא  ישראל  ארץ  ישוב 
ההיסטוריה רוויה בחללים רוחניים שנפלו על מזבח ארץ 

ישראל. האם ההתעסקות בנושא לא מסוכנת?
"בימינו, בדיוק להיפך הוא הנכון, אי ההתעסקות בנושא 
זו  במידה  בכנסת,  המפלגות  שכל  אחרי  המסוכנת.  היא 
מדינה  בהקמת  ותומכות  הציוני  החזון  את  זנחו  אחרת  או 
על  ציון'  ב'אהבת  נעסוק  שאם  חושב  אינני  פלסטינאית, 
אותנו  ינתק  רק  זה  לחילונים,  אותנו  יחבר  זה  התורה,  פי 
מהם. יותר מכך, אני חושב שדעות השמאל שמובאות על 
לחילוניות  יותר  הרבה  אותנו  מקרבות  חרדים  דוברים  ידי 
ולישראליות, ולכל הדברים שאנחנו רוצים להתרחק מהם. 
וכמובן שאנחנו עוסקים בנושא של אהבת ציון וירושלים, 

אנחנו מדגישים את החובה של להתנתק מהחילוניות".
לא  עצמנו  את  "רואים  אפשטיין,  מדגיש  "אנחנו", 
יוסף  הרב  של  כממשיכים  אלא  קוק,  הרב  של  כממשיכים 
אותו,  להמשיך  מתיימרת  החרדית  העדה  זוננפלד.  חיים 
ישוב  על  ממש  נפשו  שמסר  אדם  היה  הוא  בעצם  אבל 
אחרי  כיום,  הציונית.  מהתנועה  היבדלות  תוך  הארץ, 
למעלה מ-60 שנה של מדינה יהודית בארץ ישראל, הציבור 
החרדי מרגיש שייך ומחובר למה שקורה כאן, ומכיוון שלא 
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נתנו לו כלים תורניים להבין את השייכות שיש לו, אז הוא 
מתחבר בצורה של חול, כמו שחרדי תופס את הפטריוטיות 
וחרדי  לאמריקה,  נאמן  אמריקאי  חרדי  הברית.  בארצות 
ישראלי נאמן לישראל, הוא לא רואה את ההבדל המהותי - 
שחרדי בארץ ישראל מתחבר לארץ, מתחבר לאומה בצורה 
קדושה, לא בצורה חילונית, ואת זה אנחנו באים להעמיד". 
הרב שך דיבר לא מעט על כך שאין שום מניעה לעשות 
שארץ  כלומר,  אמיתי.  שלום  יהיה  אם  שלום,  הסכם 
את  ביקרת  אתה  עצמם.  מהחיים  חשובה  פחות  ישראל 

התפיסה החרדית, אבל יש לה על מי לסמוך...
לדבריו של  בין הרב שך  אין קשר  להדגיש,  רוצה  "אני 
נוספים.  ואנשים  השלום  בהפגנת  ביתאן  אלי  העיתונאי 
כלשהי.  שמאלנית  אידיאולוגיה  מתוך  בא  לא  שך  הרב 
מובדלת,  בצורה  היראים  ציבור  את  להעמיד  היה  עניינו 
חלק  רצה  לא  כמובן  הוא  מהחילוניות,  שאפשר,  כמה  עד 
בתנועה הציונית. אני לא חושב שהרב שך התעניין בזכותם 
של הפלסטינאים ל'הגדרה עצמית'. הוא התבטא לא מעט 
את  הפך  ביתאן  אלי  אבל  זאבים,   70 בין  כבשה  שאנחנו 
הכבשה לזאב ואת הזאב לכבשה. אותם שמאלנים חרדים 

לא יכולים להתלות ברב שך".
לנו  יש  אבל  לא,  אנחנו  "גם  אפשטיין,  מדגיש  "אמת", 
והחתם  טוב  שם  הבעל  ותלמיד  הגר"א  מתלמידי  מסורת 
מאוד  אנחנו  נפש.  מסירות  מתוך  לכאן  שעלו  סופר, 
על  הדת  בהעמדת  שעשה  מה  על  שך  הרב  את  מעריצים 
תילה, בהשקפה בהרבה תחומים, ובמלחמה כנגד כל מיני 
לא  הוא  חיים,  אנחנו  בה  התקופה  בהבנת  אולם  סטיות, 
חכמים  עוד  היו  בסדר,  הגר"א,  תלמידי  מסורת  את  קיבל 

בישראל ואנחנו הולכים בדרכם".
אתה חוזר שוב ושוב ואומר 'לנו יש מסורת'. בסופו של 
דבר לציבור החרדי יש השקפה מסודרת שעובדת מגדולי 
הדור. יש ציבור שהולך בדרך מסוימת ואתה בא ואומר   

לי יש מסורת אחרת, מי שמך?
מתחילים  אנחנו  שלנו,  בדור  מתחילים  לא  "אנחנו 
לדור,  מדור  מסורת  לנו  יש  ובתלמוד.  במשנה  במקרא, 
העובדה  מסורת?  לא  זה  לכאן,  עלו  הגר"א  שתלמידי  מה 
שהרב שך הפך את ההנהגה, זה לא מבטל את כל מה שהיה 
בארץ ישראל מאז ומתמיד. אני מכיר אנשים שהיו בפוניבז' 
ושמעו את הרב מפוניבז' ואת רבי חצ'קל לוינשטין, שדיברו 
על מלחמת ששת הימים במונחים של נסים כמו נס קריעת 

ים סוף, אמרו הלל והניפו דגל".
"אני לא מניף דגל", דואג אפשטיין להבהיר, "אבל הם 
הגאולה,  תהליך  על  וברורה  ציוניות  מאוד  בצורה  דיברו 
אבל בשלב מסוים הרב שך תפס את ההנהגה וכל מה שהיה 
נמחק, זה לא אומר שבזה נגמר כל ההיסטוריה. בעלון שלנו 
)קדושת ציון ח.פ( אנחנו תמיד מביאים דעת תורה מגדולי 
שוב,  חיובית.  מאוד  בצורה  דיברו  כולם  הקודמים,  הדור 
אנחנו לא מזלזלים חלילה ברב שך, אבל יש רבנים אחרים".
בלי  אבל  רבנים,  דעת  ועל  התורה  על  אתם מתבססים 
לגרום  עשויים  אתם  בו,  להיתלות  בדורנו  רוחני  גיבוי 

שמחר יבוא מישהו אחר ויפרשן את הדברים אחרת? 
יש שני  לראות שכיום  ניתן  "גם בדברי הרב שך עצמו, 

פלגים שרוצים להרוג אחד את השני, וכל אחד טוען שהוא 
אנשים  יהיו  שלא  ערובה  שאין  כך  שך,  הרב  בדרך  הולך 
ילכו  'ישרים  שיפרשנו את דבריך בדרך טועה, אבל כתוב 
שהולכים  אלה  של  שמים  היראת  על  סומכים  אנחנו  בה', 

אתנו". 
מנסים  שאתם  כמו  ציבורית,  תנועה  שזו  ברגע  אבל 
לעורר, נסחפים אליה עוד הרבה אנשים, גם כאלה שיראת 

שמים זה לא הצד החזק שלהם?
"יש גדולי תורה מובהקים שבוודאי מסכימים אתנו, אבל 
ואברכים  ישיבות  בחורי  אם  בפומבי.  להיחשף  להם  קשה 
למי  קשה  שיהיה  בוודאי  להיחשף,  להם  קשה  פשוטים 
יודע  אני  מורה, אבל  או  גננת  או שאשתו  שמחזיק משרה 
שככל שהתנועה הציבורית תגדל ואנשים יראו שיותר וותר 
ויראו את האיכות של האנשים, נראה  הולכים בדרך הזה, 
מעניקים  שתקו  עכשיו  שעד  ישיבות  וראשי  ר"מים  הרבה 
עם  בקשר  עכשיו  כבר  אנחנו  מקרה,  בכל  פומבי.  גיבוי 
הרבה רבנים, אבל מאחורי הקלעים, וכמובן שאני לא יכול 

לחשוף את השמות שלהם, מסיבות מובנות". 
הזכרת את המדינה הפלסטינית   שלא לתת להם מדינה, 
ישנה מציאות בה בנו התנחלויות על קרקעות פרטיות של 

פלסטינים, מה ההתייחסות שלכם כלפי זה?
משיב  ישראל",  בארץ  להחזיק  מותר  לגוי  "ממתי 

אפשטיין בנחרצות.   
ש'שמות  מדינות  יש  רחבים,  יותר  שיקולים  יש  אבל 
עלינו עין'. התחושה היא שאתם מסתכלים בפרספקטיבה 
לצאת  שעלולים  המהלכים  את  מחשבים  לא  צרה, 

מהפעילות שלכם.
של  הפרספקטיבה  היא  שלנו  הצרה  "הפרספקטיבה 
של  המרכזי  הגורם  הוא  הוא  ברוך  הקדוש  לפיה  התנ"ך, 
כרצונו,  נעשה  ואם  הברית,  ארצות  נשיא  ולא  ההיסטוריה 
את  לראות  אפשר  בשר  בעיני  גם  לחשוש.  ממה  לנו  אין 
זה. מישהו חושב שלארה"ב, או לכל מדינה אחרת אכפת 
זה  מדינות  שמעניין  היחיד  הדבר  אחרת?  או  כזו  מקרקע 
לוותר,  מתכוונת  לא  שישראל  שיראו  ברגע  אינטרסים. 
היא  ישראל  אתנו.  בקשרים  להיות  להם  שכדאי  יבינו  הם 
שעדיף  מבין  דעת  בר  כל  באזור.  ביותר  החזקה  המעצמה 
או  בירדן  בננות  רפובליקת  עם  מאשר  אתנו  בקשר  להיות 

בכל ארץ אחרת.
מבינים  הם  כי  רוסיה,  לתמיכת  זוכה  סוריה  "אפילו 
וחומר  קל  מיליציות,  מיני  כל  מאשר  בה  לתמוך  שעדיף 
שיעדיפו לתמוך בישראל, אם היא תגיד את האמת שלה – 
הארץ היא שלנו, היא נתונה לנו מבורא עולם ואין לנו בכלל 
לא  הם  ואחרים,  כאלו  פלסטינים  של  זכויות  על  לדון  מה 
מכירים בכזה דבר. הקדוש ברוך הוא עשה לנו נסים בששת 
הימים וביום כיפור, וגם היום, כשכולם רואים את העוצמה 
הביטחונית והכלכלית של ישראל, אני לא חושב שיש מה 

לדון בנושא". 
בהתנחלויות,  ערך  ראה  לא  החרדי  הציבור  היום  עד 
וממילא הרגיש פחות מחויב להתגייס בכדי לשמור עליהן, 
אבל אתם טוענים שיש בכך חשיבות להחזיק בכל חבלי 
הארץ, יש לכך מחיר, אם זה חלק מהיעד שלכם   קומו 

והתגייסו, קחו חלק...
צבא  יהיה  אמיתי,  יהודי  שלטון  שכשיהיה  ספק  "אין 
בעיה.  שום  בכך  יהיה  לא  יתגייסו,  וכולם  ההלכה  פי  על 
מספר  כמכשיר  משמש  שהצבא   – בצבא  היום  הבעיה 
אחת של המדינה החילונית לחלן את הציבור החרדי, לכן 
צריך להימנע בכל מצב ללכת לשם, אני לא הולך להתאבד 
רוחנית בגלל שאני חושב שברמת העיקרון צריך שהצבא 

יחזיק במקומות מסוימים". 
שאסור  חושבים  "אנשים  אפשטיין,  מוסיף  כך",  "סתם 
ללכת לצבא בגלל ביטול תורה, זו שטות מוחלטת, הרי כל 
בחור יוצא בשנה ל-70 יום בין הזמנים )חודשים ניסן ואב 
וחצי תשרי ח.פ.( היה ראוי שהבחור יתרום למדינה, לפחות 
יוצאים, על כל זה  יום. אז יש כמה יחידי סגולה שלא   70
הדיון?! בוודאי שהנימוק של ביטול תורה הוא לא מוצלח. 
הסיבה שלא מתגייסים לצבא, זה בגלל הניסיון לבטל את 
שמירת המצוות, ועל זה צריך למסור את הנפש כפשוטו". 

ואוכל  הפרדה  עם  חרדים,  גדודים  היום  קיימים 
מהדרין...

ילך.  זה לא  נתון תחת הצבא החילוני,  זמן שהכול  "כל 
לצבא אין עניין בגדוד חרדי, אלא לחלן אותנו, ואני בטוח 
שמי שיכנס לשם לא יצא כמו שהוא נכנס. הרי אילו זה לא 

היה כך, הצבא לא היה משקיע בכך שקל".
בעלונים שלכם לא מוזכר עניין העלייה להר הבית, אבל 
להר  לעלות  מעודדים  שאתם  טוענים  ברחוב  השמועות 
הבולטות  הדמויות  אחד  שהוא  ברנד,  יצחק  הרב  הבית. 
מאחורי 'קדושת ציון' עולה להר הבית, כמו גם חלקים 
רבים מהקהילה שלכם. בסופו של דבר, גם אם אתם לא 
אנשי  אומרים    אנשים  כארגון,  העניין  את  מעודדים 

הארגון לא מחויבים לפסקי הלכה?
עליית  של  הנושא  את  להעלות  לא  מקפידים  "אנחנו 
יהודים להר הבית, אנחנו כן מדברים על הנושא של חילול 
הר הבית על יד המוסלמים שנמצאים שם, זה לא רק חילול 
השם, אלא איסור הלכתי גמור, להיכנס לפנים מן הסורג. 
בשורה התחתונה, אנחנו לא אגודה שבאה לעלות נושאים 
הכתפיים  את  לנו  אין  בהם,  ולהכריע  במחלוקת  שנויים 
לכך, אנחנו מעלים את הנושאים המסכמים והברורים שהיו 
מאז ומעולם, ובזה אנחנו מתעסקים. לעלות להר הבית או 
יש אנשים  גדולי ישראל החליטו שזה אסור, אם  רוב  לא, 
בעצמם  זה  עם  להתמודד  צריכים  הם  לעלות?  שהחליטו 
ולתת דין וחשבון, אין שום קשר לאגודה. אנחנו לא מתירים 
מוסכמים  שהיו  בדברים  אלא  בזה,  מתעסקים  ולא  זה  את 
וברורים ונשכחו עם השנים, אנחנו רק מנערים את האבק".

ניכר שהנושא מטריד את אפשטיין, שכן בכל הפרסומים 
אחד  היה  הבית  הר  נושא  לארגון,  שהתייחסו  השליליים 
הכי  הדרך  הוא  הבית  הר  של  "הנושא  לכך.  מהטריגרים 
להר  עולה  לא  אני  החרדי,  במגזר  מישהו  להשמיץ  קלה 
הבית", הוא מדגיש ומבהיר. "אני מוכן לתת 50 אלף דולר 
לא  מבטיח.  הוא  הבית",  בהר  שלי  תמונה  שימצא  למי 
ונשנות  לו, אחת הקריאות החוזרות  לחינם הנושא מפריע 
בהפגנה שהתפתחה מחוץ לאולם הוועידה, הייתה "יהודה 
אפשטיין עולה להר הבית". גם בכינוס עצמו הוא התייחס 
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סקירה  לכך".  מתייחסים  לא  הם  ש"כאגודה  וטען  לנושא 
איתו,  שהצדק  מראה  כה  עד  שיצאו  העלונים  של  מהירה 
ההתייחסות היחידה להר הבית הייתה בהקשר שיש עניין 
רצפת  את  תוך שרואים  ולהתפלל  הבית  הר  לעמוד בשער 

העזרה, אך חלילה לא להיכנס לשטח ההר.
אמת, אתם כארגון לא קוראים לעלייה להר הבית, אבל 
אתם מדברים על חשיבה עצמאית, התוצאה של זה היא 
שיש אנשים שעולים להר הבית, בגלל שהם הגיעו להבנה 

עצמית שחולקת על דעת גדולי ישראל בעניין...
עם  הליכה  שמקדם  מי  נגד  לטעון  אפשר  דבר  "אותו 
תכלת, תפילין כל היום, או אפילו מי שמקדם לימוד בקיאות 
או תנ"ך. בסופו של דבר כל יחיד ויחיד חייב לעמוד לפני 
הוא  אם  ולראות  עצמו  על  בראי  ולהסתכל  עולם  בורא 
הולך בדרכי תורה. התופעה של להיות חלק מהעדר זה לא 
מחזיק, זה יכול להחזיק בגיל מסוים, אבל בגיל מבוגר כל 
אחד חייב לברור את התבן מהבר, לראות מה אמיתי ומה 

לא, והוא לבדו ייתן דין וחשבון".
הציונות  לבין  בינכם  ההבדל  מה  התחתונה,  בשורה 

הדתית?
של  הדרך  מכוח  באים  אנחנו  ופשוט.  יסודי  "ההבדל 
תלמידי הגר"א, שמבוססים על דברי הנביא יחזקאל בפרק 
למען  אם  כי  ישראל  בית  עושה  אני  למענכם  ש"לא  ל"ו, 
מחזיר  ה'  שמה".  באתם  אשר  בגויים  חללתם  אשר  שמי 
אותנו לארץ לא בגלל שאנו צדיקים, אלא למרות רשעותנו. 
היו  הציונות  שראשי  מזה  קושיה  כל  לנו  אין  ממילא 
חילונים, כי לא הם הקימו את המדינה, כי אם ה', למרות 
בין  לגשר  מנסה  זאת,  לעומת  הדתית,  הציונות  רשעותם. 
הרעיון הלאומי, הרואה ערך באומה הישראלית בלי קשר 
לתורה, לבין התורה עצמה, ולכן יש להם יחס אמביוולנטי 
לראשי הציונות, כי מצד אחד התורה רואה בהם כרשעים, 
נוצרת  ואז  צדיקים,  הם  הלאומית  התפיסה  לפי  ומאידך 
סתירה,  אין  אצלנו  אותה.  לפתור  מנסים  והם  סתירה, 
ממילא המדינה החילונית וסממניה אינם קדושים בעינינו, 
וכשתקום  הנוכחי,  כי אם להפך במצבו  אינו קדוש  הצבא 
וכבר  שאיפותינו.  תתגשמנה  אז  האמיתית,  התורה  מדינת 
היהדות  של  הבולטים  מדובריה  שינפלד,  משה  הרב  אמר 
החרדית בדור הקמת המדינה, כי לציבור החרדי קרה אסון 
אידיאולוגי, שבינו לבין א"י נצבה הציונות. אנחנו פותרים 
קשר  בלא  לארץ  הקשר  את  מדגישים  שאנו  בכך  זה  אסון 

לתנועה הציונית".
אז אתם מגדירים את עצמכם חרדים לאומיים?

אין  או  אלוקיך  לה'  אתה  קדוש  עם  כי  זה  לאום  "אם 
אומתנו אומה אלא בתורתה, אנחנו בוודאי חרדים לאומיים, 
אבל אם לאום זה דגל, סמלים וכל מיני דברים שהומצאו 

במאה ה-19 באירופה, אין לנו קשר לזה".
מלבד  מינורית,  הייתה  הארגון  פעילות  עכשיו  עד 
עצרת תפילה של חרדים ביום פינוי עמונה והפצת העלון 
אקטיביות.  בפעולות  נקט  לא  הארגון  החרדיים,  בריכוזים 
אפשטיין  מבטיח  לאור,  יצאו  וראשיו  כשהארגון  כעת, 
שונים,  בנושאים  שיעורים  של  מערך  על  עובדים  הם  כי 
שיעורי  או  ההשקפה  פי  על  המציאות  הבנת  מקרא,  כמו 
כמו  טוב.  שם  והבעל  הגר"א  תלמידי  בעליית  היסטוריה 
כן, הארגון יפרסם בקרוב על סיורים באזורים שונים בארץ 
ההיסטוריה  את  יכיר  החרדי  "שהציבור  במטרה  ישראל, 

היהודית בארץ ואת המציאות האמיתית שלנו כאן".  

"פורקי עול חכמי ישראל"
או  אליהו',  'אדרת  בקהילת  דווקא  ההפתעה,  למרבה 
'קדושת  מראשי  שחלק  זילברמן',  'קהילת  המוכר  בשמה 
ציון' יצאו ממנה, מביעים תרעומת על קדושת ציון. בשיחה 
עם 'כל ישראל', מסביר אחד מחשובי הקהילה את הסיבה 
לא  פעם  אף  אליהו'  'אדרת  קהילת  "ראשית,  להתנגדותם. 
העבודה  כלומר,  ישראל.  כלל  על  אחריות  לקחת  חשבה 
הייתה פנימה, והצורה של להפוך להיות שופר, להודיע את 

דבר ה' בעולם, היא לא המדיניות שלנו".
"שנית, יש כאן נושא עקרוני של 'פריקת עול של חכמי 
המובהקים  שהפוסקים  בנושאים  מדבר  כשאתה  ישראל', 
והקהילה  ילדיך  את עצמך,  אם אתה מחנך  דעה,  להם  יש 
שלך בנושאים מסוימים כנגד הפוסקים, אתה אומר – 'אני 
מחויב  אני  לתורה,  מחויב  אני  הוא,  ברוך  לקדוש  מחויב 
להבנה שלי. בכזה מקרה אין פריקת עול. אולם כשאתה בא 
ונכנס לאותם אנשים שנמצאים בסמכות של חכמי ישראל 

ומשכנע אותם, אתה פורק את עולם של חכמי ישראל".
עם  מזדהים  "אינם  מדגיש,  הוא  ורבניה",  "הקהילה 

מטרות ופעילות הארגון". 
את  שהתחיל  זצ"ל  זילברמן  שלמה  יצחק  הרב  גם 

פעילותו סחף אליו אנשים מבחוץ...
לישיבות  לכוללים,  בא  לא  הוא  אליו,  באו  "אנשים 
שלו  המחויבות  זו  אליו  באים  אם  אותם.  לשכנע  והתחיל 
להגיד את דעתו, הרי בא אליו מישהו שמבקש לדעת את 

דבר ה' וחייבים להגיד לו".
"בנוסף, מדובר בארגון שרובו וכולו צעיר. כמו כן, כל 
אחד שם חכם בעיניו יותר מהשני. הרי כל אחד שם יודע 
ישראל'  'גאולת  של  בעניין  להתנהג  צריכים  איך  להגיד 
נוסף,  דבר  ישראל.  מדינת  של  ולכלכלה  לביטחון  ועד 
העלון מבטא דעות לאומיות יותר, מז'בוטינסקי ועד כהנא. 
העיסוק הנרחב והגלוי בכל תחום, בצורה כה החלטית, זה 
לא דרכנו. באופן כללי מדובר בעלון מתריס, התחושה היא 
שהם אומרים – חכמי ישראל לא יגידו לנו מה לומר, אנחנו 

יודעים טוב יותר".
את  לציבור  מביאה  ציון  קדושת  התחתונה,  "בשורה 
ונצרך  בהם  התעסק  לא  אחד  שאף  בנושאים  התורה  דעת 
להתעסק בהם – הם עשו בקעה כדי להתגדר בה, והלוואי 
של  בנושאים  עוסקים  היו  ישראל  וחכמי  זוכים  והיינו 
'קדושת ציון', הציבור צמא לדברים האלו וחבל שאף אחד 

אחר לא כותב על כך".
מהקהילה,  האברך  מספר  ישראל'  'כל  עם  בשיחה 
שאחד מראשי הארגון היה רב בתלמוד תורה של זילברמן 

ברובע, אבל נזרק לאחרונה ממשרתו. הסיבה לכך, פעילותו 
להר  עליות  של  מדריך  "הוא  הבית.  להר  העלייה  בנושא 
ואף אפשרו  זאת  הבית, למרות שביקשו ממנו לא לעשות 
לו לעלות בצנעה. בקהילה הבהירו לו, 'אל תשתמש בשם 
אם  ולמעשה  הבית,  להר  עלייה  נגד  אנחנו  לשווא,  שלנו 
עם  מזוהה  להיות  הופכת  להר  העלייה  בזה,  אתה מתעסק 
זילברמן'. בעבר התבטא רבי אליהו )רב הקהילה כיום ח.פ( 
'אין לי בעיה שיגידו שאנחנו משוגעים, יש לי בעיה שיגידו 

שאנחנו חוטאים', לכן הוא נושל ממשרתו".
ותורתו,  לה'  הנאמנים  'בסוף  אומר,  תמיד  אליהו  "רבי 
אלו החרדים, ולכן אני מוכן לשלם כל מיני מחירים ובלבד 
יותר  אותנו מהקהילה'.  יוציאו  ולא  נישאר חרדים  שבסוף 
בקהילה  התורה',  'דגל  את  כשהקימו  בתשמ"ט  מכך, 
התמרמרו על כך שמצטרפים ל'דגל', הרי הרב שך היה נגד 
לימוד קבלה ונגד ישוב ארץ ישראל במובנים מסוימים. רבי 
יצחק שלמה עמד ואמר 'נצביע 'דגל' כי בסוף מי שעומד 
לעניין  שייכים  ואנחנו  שך  הרב  זה  החרדיות  את  ושומר 
איך  שמבין  אדם  אמיתי,  מנהיג  בעיני  זה  החרדיות'.  של 
מנהיגים קהילה ואת האחריות לכך. מנגד נראה ש'בקדושת 
ובסופו של דבר,  ציון' לא מבינים את המשמעות של כך, 
הם  כרגע  החרדית,  מהקהילה  יורחקו  הם  יגדלו  כשהם 

קטנים מדי".

הרב הבולט ביותר שעומד בגלוי מאחורי פעילות 'קדושת 
ציון', הוא הרב יצחק ברנד, רב קהילה בעמנואל. 

לוצרן אצל הרב  בישיבת  ולמד  נולד בשוויץ  ברנד  הרב 
יצחק דוב קופלמן, שהשקפתו הייתה קרובה במובנים רבים 
פוניבז',  בישיבת  ללמוד  נכנס  ארצה  עלייתו  עם  לסאטמר. 
לוינשטיין,  הגר"י  המשגיח,  של  משיחותיו  הושפע  שם 
ודעתו  הימים,  ששת  במלחמת  ה'  יחוד  גילוי  על  שדיבר 
החלה לנטות מדרך סאטמר בה אחז. לאחר נישואיו התקרב 
ארוכה  תקופה  במשך  ולמד  איש  החזון  תלמידי  לגדולי 

ב'כולל חזון איש'. 
לאחר שהקים כולל בשוויץ, חזר לארץ והתגורר בערד, 
אחרי שאחז כי הציבור החרדי צריך להתפשט על כל ארץ 
העיוותים  בכל  ללחום  עצמו  על  לקח  ברנד  "הרב  ישראל. 
מכירת  זו  "אם  אפשטיין,  הר'  מסביר  ליהדות",  שנכנסו 
חמץ, פאה נוכרית, העירוב של ימינו שהוא לא עירוב ואם 
זה ארץ ישראל. הוא לא עושה חשבון ולא מחפש מעמד, 

הוא בלי גינונים רבניים בכלל". 

כשמגוון  מקיף,  מאמר  מוציא  הוא  שבוע  בכל  כמעט 
הנושאים עליהם הוא כותב רחב ביותר, מ"לא תנחשו" עד 
על  ספר  הוציא  בעבר  עמונה.  בג"ץ  על  תורנית  לפרשנות 
עירובין, שזכה לשבחים רבים, אולם כשחיבר ספר על ייבום 
שונים  רבנים  יצאו  בימנו,  לייבם  שצריך  שחידש  וחליצה, 

נגדו, על כך שהוא מחדש דברים חדשים בימינו. 
כולל  בראש  ברנד  הרב  עומד  בעמנואל,  הקהילה  מלבד 
לשכם,  בכניסה  שומרון  לחטמ"ר  הסמוך  בשדה"  "תועה 
יוסף  קבר  את  הצבא  נטישת  לאחר  קצר  זמן  כולל שהוקם 

שבעיר. 
דעותיו של הרב ברנד מגוונות והוא לא מהסס להתבטא 
ואף הצבעה למפלגות  בנושאים שונים, כעליה להר הבית 
חילוניות, במטרה להשפיע על זהותה היהודית של המדינה. 
בנוסף, הרב ברנד עמד בראש ארגון 'חלמי"ש', ארגון חרדי 
ליד  ישראל, שהקים התנחלויות בלתי חוקיות  לישוב ארץ 

עמנואל וקריית ספר. 

אתחיל מהסוף: הנה שתי נקודות שאין עליהן חולק - אין 
מקומו של צעיר חרדי בעצרות שמאל ושלום, בכיכר רבין או 
בכיכר ציון, וצעיר חרדי - גם אם הוא חובש כיפה שחורה, 
נציג המגזר  לא  - הוא  ז'קט  או אפילו  לובש חולצה לבנה 
החרדי או מדבר בשמו. כדי לדבר בשם המגזר החרדי אתה 
ימנו  יבחרו בך לשם כך או שגדולי ישראל  צריך שחרדים 

אותך לכזה, וזו הדרך היחידה.
אך עם זאת, ולמרות שני ההדגשים הללו, אין מנוס גם 
מהאמת: המגזר החרדי המונהג על ידי רוב מנין ובנין גדולי 
ובוודאי  בוודאי  מדינית,  מבחינה  מתון  תמיד  היה  ישראל 
בהשוואה לציונות הדתית ולאנשי גוש אמונים. נכון שזהו 
לא השמאל החילוני והליברלי, שמדבר בשם ערכי השוויון 
ועודנה  הייתה  החרדית  היסוד  הנחת  אך  האדם,  וזכויות 
וששלום  וגבעות,  שטחים  פני  על  אדם  חיי  להעדיף  שיש 
ישראל  גדולי  בין  שהתקיימו  הדיונים  מלחמה.  על  עדיף 
עסקו בשאלה האם השעה כשרה לשלום והאם יש פרטנר 
סדר  את  שממלאים  מרים  ויכוחים   - כך  לשם  פלסטיני 
יומה של החברה הישראלית כולה - לעיתים, כמו בחתימת 
הסכמי השלום עם מצרים וירדן, אחזו גדולי ישראל בתפיסה 
אוסלו,  בהסכמי  כמו   - כך  לגבי  כשנחלקו  גם  אך  היונית, 
ממשלת  בזמן  דייויד  בקמפ  השלום  ובשיחות  בהתנתקות 
מתוך  אלא  ניציות,  עמדות  מתוך  זאת  עשו  לא  הם   - ברק 
ולאחר  ישראל,  אזרחי  ביטחון  לגורל  ואחריות  ראש  כובד 
ושוב.  שוב  ובמדינאים  בגנרלים  מקצוע,  באנשי  שנועצו 
ביישוב  אידיאל  הרואה  המתנחלים,  של  האידיאולוגיה 
יהודים בכל חלקי ארץ ישראל והתובעת למסור על כך את 
הנפש ואת הממון, אף פעם לא הייתה חלק מתפיסת העולם 

החרדית התורנית והפוליטית.
אלישיב,  הרב  מרן  שך,  הרב  מרן  ובפרט  ישראל,  גדולי 
הרב עובדיה יוסף והאחים האדמו"רים לבית גור בניו של 

מפורשות  בנושא  דעתם  את  הביעו  זיע"א,  אמת  האמרי 
היה  בעניין  דופן  יוצא  בכנסת.  נציגיהם  ידי  ועל  בעצמם 
הרבי מליובאוויטש שכבר בעת הסכם השלום עם מצרים, 
שפינתה  בגין  לממשלת  שותפה  היתה  ישראל  כשאגודת 
את ימית והרב עובדיה יוסף כתב תשובה הלכתית מפורטת 
בתמיכה בהסכם, הביע התנגדות נחרצת לפינוי סיני וניסה 
למנוע את ההסכם עם סאדאת בשיחות עם ראש הממשלה 
ועם בכירי הממשל האמריקני. מול עמדת הקצה של הרבי 
עמדת  שכנגד:  הקיצונית  העמדה  עומדת  מלובאוויטש 
גאב"ד ירושלים האדמו"ר רבי יואליש מסאטמר וממשיכיו 
הקמת  כי  שגרסו  בעולם  הגדולה  החסידות  בהנהגת 
ההתנחלויות היא התגרות באומות, האסורה על פי דין, ואף 
ראו במתנחלים אשמים באלימות הפלסטינית שגבתה מחיר 
וגם סאטמר, ממקום מושבם  דמים כבד מנשוא. גם חב"ד 
התנהלות  על  השפיעו  ולא  כמעט  הרחוקה,  יורק  בניו 
בדרך  ומעולם  מאז  אחזו  שכאמור  החרדים  הפוליטיקאים 
המתונה והפרגמטית, בהוראת מועצות גדולי וחכמי התורה.
אז האם הציבור החרדי שמאלני? ברור שלא. רוב רובם 
של  רובם  רוב  כמו  ימין,  בעמדות  אוחזים  החרדים  של 
הישראלים. זהו לא ימין אידיאולוגי אלא ימין פרגמטי, כזה 
שמאורעות האינתיפאדות וגלי האלימות חקוקים בזיכרונו 
ישראל.  שבידי  הכוח  איבוד  מפני  חרדה  אותו  וממלאים 
ב-77',  המהפך  מאז  שהחלה  הימין  עם  הפוליטית  הברית 
ושלושת ההתנחלויות החרדיות ביתר עילית, מודיעין עילית 
ועמנואל, הוסיפו לכך לא מעט. אך אף על פי כן, הציבור 
החרדי מעולם לא היווה מכשול למשא ומתן ולשלום כפי 
קמפ  אוסלו,  ישראל:  הגיעה  אליהן  הצמתים  בכל  שהוכח 
דייויד, מפת הדרכים, אנאפוליס ועוד. אפשר בהחלט לומר 
כי למעט בנושאי דת ומדינה - המפלגות החרדיות הן גוש 
המרכז המדיני והכלכלי היציב ביותר בישראל".                        

פרופיל: הרב יצחק ברנד

לא ייצגתי את המגזר החרדי / אלי ביתאן
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אימה
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משלושה פיגועים היכו באי הבריטי בחודשים האחרונים ושלחו מיליוני 
בריטים לבחירות מוקדמות כשהטרור תופס מקום מרכזי  כתב 'כל ישראל' 
שוחח עם יהודי הממלכה ועם כתבת לענייני טרור של ה-BBC ושמע על 
ההבדלים בין הטרור האירופי לישראלי, החשש להסתובב ברחובות לונדון 
והיחסים עם השכנים הערבים  וגם: למה לא צפויים גלי עלייה לישראל?

אוריאל צייטלין

אימה
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שהתקיימו  הבחירות  בצל 
אשר  תוצאותיהם  יהיו  אמש, 
מדממת  בריטניה  יהיו, 
האחרונים  בשבועות 
רצחניים,  פיגועים  מרצף 
במוצ"ש  שבהם  האחרון 
נרצחו  בו  שבוע,  לפני 
ו-48  אדם  בני  שבעה 
במצב  מתוכם   26 נפצעו, 

אנוש או קשה מאוד. 
הטרור  מתקפת  היא  זו 
הבריטית  בבירה  השנייה 
בכלל  בריטניה  אדמת  על  והשלישית 
וחצי  כחודשיים  לפני  האחרונים.  החודשים  בשלושת 
בפיגוע  נפצעו  מ-40  ויותר  אדם  בני  חמישה  נרצחו 
בשכונת ווסטמינסטר בלונדון, סמוך לפרלמנט הבריטי. 
רגל  הולכי  דרס  מסעוד,  חאלד  בריטניה  יליד  המחבל, 
על גשר ווסטמינסטר ולאחר מכן יצא מהמכונית, הגיע 
לא  שוטר  דקר  בסכין,  חמוש  כשהוא  הפרלמנט  לפתח 
חמוש ונורה למוות על ידי שני שוטרים. אחת ההרוגות 
הייתה תיירת מרומניה שהייתה בחופשה בלונדון, נפגעה 

ממכונית המחבל ונפלה לנהר התמזה במקום.
 22 נרצחו  שבועיים  ולפני  חלפו,  וקצת  חודשיים 
בני  מחמישים  ויותר  נוער,  ובני  ילדים  בהם   - אדם  בני 
לאולם  בכניסה  התאבדות  בפיגוע  נפצעו  נוספים  אדם 
ההופעות "מנצ'סטר ארנה" בעיר מנצ'סטר. גם שם היה 

המחבל אזרח בריטי אך ממוצא לובי, סלמן עבדי.
לפני  אחדות  דקות  החלה  האחרונה  המתקפה 
רבים  בה  שעה  לונדון(,  )שעון  במוצ"ש   22:00 השעה 
מהתושבים ותיירים מטיילים באזור התקרית. המחבלים 
ממצאי  פי  על  שכרו  אותה  לבנה,  משאית  על  הגיעו 
מי  כל  את  שדרסו  ולאחר  כן,  לפני  ימים  כמה  החקירה 
גרזנים  בעזרת  לדקור  והחלו  מהמשאית  ירדו  שיכלו, 
וסכינים הולכי רגל וסועדים במסעדות הסמוכות באזור 

"בורו מרקט", תוך זעקות "אללה אכבר". 
הטרוריסטים  כי  הביטחון  כוחות  חשבו  בתחילה 
עטופים במעילים  היו  הם  נפץ, שכן,  בחגורות  לבושים 
שגרמו לחשש, אולם לאחר מכן, התברר שאלו חגורות 
כוחות  את  ולהרתיע  פאניקה  ליצור  שנועדו  דמה 
של  דקות   18 הכול,  בסך  אליהם.  מלהתקרב  הביטחון 
נוטרלו  אימה עברו על באי המקום, עד שהטרוריסטים 

בידי המשטרה המקומית. 
הטרור  ארגון  הוא  הפיגוע  על  אחריות  שלקח  מי 
לתומכי  קרא  כן,  לפני  ימים  שכמה  דאע"ש,  הרצחני 
נגד  פיגועים  ולבצע  הרמדאן  חודש  את  "לנצל  הארגון 

הצלבנים". 

"בריטניה מוצפת קיני טרור"
קטן  לא  חשש  איתם  מביאים  כצפוי  הפיגועים 

לבריטניה ולאירופה בכלל.
שומעים  אנחנו  טרור,  אירועי  סופג  כולו  "העולם 
יותר על אירופה ומדינות שאינן קשורות לאף סכסוך". 
של  "טרומן"  ממכון  הלפרין  אמירה  ד"ר  מסבירה 
  BBC-האוניברסיטה העברית, כתבת לענייני טרור של ה
עומק  תחקירי  של  מבוטל  לא  מספר  ערכה  לשעבר, 
"האוכלוסייה  בנושא.  הסברה  סרטי  והוציאה  בנושא 
המערבית, כמו לונדון, פריז, בלגיה ועוד, מטבע הדברים 
מגיעים אל התקשורת יותר כאשר יש פיגועים במקומות 
הללו. זה לא אומר שאין פיגועים ברחבי העולם, פשוט 
אנו שומעים עליהם יותר, מפני שתושבי מקומות רגועים 
מחדש,  פעם  מבכל  יותר  מופתעים  כאירופה,  ויציבים 
בניגוד לאזרחי מדינת ישראל לדוגמה, שהם יודעים על 
אזורים יותר מסוכנים או תקופות מסוכנות. להם אין את 
האווירה הזו, ולכן הם נתקפים בהלם. כשאזרח שם יושב 
במסעדה, יבוא מישהו וידקור אותו - הוא לא יבין למה. 
הוא שומע כל הזמן את המוסלמים מדברים על ג'יהאד 
נגד הנוצרים, אבל זה לא ברור לו מאליו". מחדדת ד"ר 

הלפרין.
קיימת הרגשת שאננות מצד גורמי הביטחון באירופה. 
הטרוריסטים  שאותם  שומעים  אנו  מהמקרים  בהרבה 
הביטחון,  לכוחות  מוכרים  היו  הפיגועים  את  שביצעו 

למה הם לא נעצרו קודם לכן?

גורמי מודיעין, נאמר לי שהם כל  "משיחות שלי עם 
השנים לא רצו לפגוע בערכי הדמוקרטיה של בריטניה. 
ואחרים,  כאלה  במסגדים  נפץ  חומרי  שיש  ידעו  הם 
אפשר  אי  לעיניהם.  עמד  הביטוי  שחופש  מהסיבה 
את  יפתור  לא  זה  וחיילים,  שוטרים  מקום  בכל  לשים 
הבעיה. הבעיה המרכזית היא שלא עוצרים טרוריסטים 
'קדושת  בגלל  הכוונת,  על  כן  והם  עליהם  יודעים  שכן 
צריך  אותן  האירופית,  בחקיקה  ובעיות  הדמוקרטיה' 

לפתור."
טרור  בקיני  מוצפת  בכלל  ואירופה  בפרט  "בריטניה 
אותם צריך למגר לפני כן, הצבת שוטרים תועיל רק אחר 
יותר מקפידים מלפני כמה שנים,  כך. היום באמת קצת 
אך מאוד משתדלים שלא לפגוע בדת האסלאם שהרבה 
מפחדים  האירופאים  ובאמת  מחבלים,  לא  מתוכה 

מתיוג". 
כוח  אתם  מביאים  שהמוסלמים  גם  להבין  "יש 
גדול  חלק  כיום  והם  חשוב,  מאוד  אלקטורלי 
מהאוכלוסייה באירופה – הם כבר לא נטע זר, ומבחינת 
גם  מה  האזרחים,  שאר  כאל  אליהם  היחס  הממשלה 
הדת  בהחתמת  והן  פיזית  הן   – בהם  גם  פוגע  שהטרור 

המוסלמית".
עוד  לנו  צפויים  דרמטי,  ממש  שינוי  יהיה  שלא  "עד 
אירופיות  מדינות  רואים  אנחנו  הנתון  במצב  פיגועים. 
לדעת  יכולת  בלי  מוסלמים,  מהגרים  אליהן  שמקבלות 
היגר  ממנצ'סטר  המחבל  של  אביו  לא.  ומי  קיצוני  מי 
לסנן  צריך  עוין.  היותו  בגלל  מלוב  סולק  כי  לאירופה 
להפחתת  להביא  לנסות  ובכך  ופחות  עוינות  קבוצות 

אותם טרוריסטים".

"ממשיכים בשגרה"
בינתיים, תושבי בריטניה ושאר המדינות המעורבות, 
"אנחנו  זמן.  בכל  להתרחש  עלול  פיגוע  כי  יודעים 
אותם  בגלל  חיינו  בשגרת  נפגע  לא  אך  חוששים, 
מרצחים", אומר לנו רפאל פינקוס, איש ציבור מלונדון. 
שחור  ענן  שיש  ידענו  כי  קרה,  כשזה  הופתעתי  "לא 
השבת,  צאת  לאחר  דקות  כמה  תפס  זה  אותי  מעלינו. 
כשנסעתי ברכבי, התארחתי אצל חבר מהעבודה, בצאת 
ממש  כמויות  רואה  אני  הבית  לכיוון  כשיצאתי  השבת 
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פני,  על  חולפים  והצלה  ביטחון  רכבי  של  גדולות 
הדלקתי תחנת רדיו מקומית, שם דווח על הפיגוע, ולא 
ידעו להגיד על גודל האירוע. רק מאוחר יותר הבינו מה 

מתרחש. וכאמור לא הופתעתי."
זה  אצלנו  אזי  היהודית,  הקהילה  על  נדבר  "אם 
פחות בעיה, מכיוון שהאזור די מאובטח על ידי כוחות 
יוצאים   – חוששים  אנחנו  הזמן  כל  אבל  הביטחון. 
בבוקר ולא יודעים אם נחזור בלילה. פתאום על הכביש 
ברכב עלול להגיע אליך מישהו וח"ו לדקור. הם אנשים 
ברוטליים, לא דופקים לאף אחד חשבון, מבחינתם אני 
אז   – זה שכר  על  כביכול מקבלים  והם  כופרים  ואתה 
למה שמישהו יהסס להרוג אותי אם יש לו רווח מזה?! 
הם מסתובבים לנו כל הזמן בין הרגלים. עד לפני כמה 
הם  היום  מוסלמים,  הרבה  פה  מצויים  היו  לא  שנים 

ממש בכל מקום והם עוד מתרבים כל הזמן". 
ואיך  לעשות  מה  הביטחון  לגורמי  אין  "לדעתי, 
בלגיה,  צרפת,  על  כששמענו  התופעה.  עם  להתמודד 
שהוא.  מתי  יגיע  זה  לפה  שגם  ידענו   - ועוד  גרמניה 

המשפט 'זה עניין של זמן' נאמר פה תדיר".
מבחינתך כתושב, אתה ממשיך את חייך כבשגרה? 
"כתושב, אני מאמין שאסור לנו להפסיק את השגרה. 
לא  טרוריסטים,  אותם  של  ללו"ז  להיכנע  לנו  אסור 
לשדר פחד, אני עובד עם אנשים שאינם יהודים ואיתם 
גם מוסלמים, כאיש דתי, אני הולך עם כיפה תמיד. יחד 
כבוד,  להם  נותן  אני  אהבה,  להם  מראה  אני  זאת  עם 
מוסלמי,  רואה חבר  אני  אם  פוליטיקה,  לא מדבר  אני 
שאתה  למצב  להיכנס  לא  לשלומו.  שואל  תמיד  אני 
לי  לנזק  לגרום  עלול  אתה  כך  ידי  ועל  במישהו  פוגע 
הגיע  פעם  למשל,  בכלל.  ליהודים  או  האישית  ברמה 
הסכסוך  על  חושב  אני  מה  אותי  ושאל  מוסלמי,  אליי 
ישראלי-פלסטיני. עניתי לו כך: אחמד, אנחנו חברים. 

למה להכניס דעות קדומות? והוא הסכים איתי".
שם  לסופר-מרקט,  הולך  כשאתה  הכללית  וברמה 
אתה לא פוגש את החברים שלך, אלא מוסלמים עם 

אידאולוגיה, אתה יותר חושש?
לסופר,  מגיע  כשאתה  הציבורי  במרחב  "בהחלט. 
אתה  קורה,  מה  כל  קודם  בודק  אתה  העניין,  לצורך 
אתרים  דווקא  בוחרים  שהם  יודע  אתה  שיא.  בערנות 
הומי אדם כדי לבצע בהם את הפיגועים. יש פחד, ולי 
שנים  חמש  לפני  הרגלים,  משנה  לא  שאני  עיקרון  יש 
הייתי מגיע לאותו מקום? גם עכשיו אגיע לשם! אבל 
כמובן שאני נזהר. אגב, כך גם חושבים שאר התושבים 
ברדיו,  תושבים  עם  בראיונות  זה  את  לראות  אפשר   -
הלימוד  מוסדות  כרגיל,  פתוחים  מרקטים  הסופר 

כהרגלם, פשוט רגיל".
לא מדובר באנשים שמבינים בשפת ה'נשדר להם...' 

זה דאע"ש...
"דאע"ש בעצמם אמרו: 'זה לא הפיגוע הראשון ולא 
האחרון'. ואנחנו גם יודעים את זה... זו תקופת בחירות 
ופרשנים אומרים שזה בגלל זה. אנחנו לא יודעים מה 
להתעלם  חייבים  אבל  להתעלם,  קשה  אז  יום.  יילד 

לטובתנו".
אמרה לנו ד"ר הלפרין, ששורש הטרור נובע מעודף 
שהממשלה  מוכן  דתי,  כאדם  אתה  דמוקרטיה... 
תתערב בענייני דת והעיקר לצמצם את ההסתה והטרור 

המוסלמי?
שיהיו  אנשים  יש  והכללי.  הפרטי  לפן  מתחלק  "זה 
לא  אישית  אני  זה.  לטובת  זה  את  להפסיד  מוכנים 
הייתי מוכן, והייתי מסתפק רק בלבוש יהודי במקומות 
מסוימים. יש מי שחולקים עלי וגם את זה לא יסכימו, 
אבל ברור שגם להיפך. ברור שנתנו להם חופשיות, וזה 
לא בסדר. היו צריכים למגר את התופעה כשהיא הייתה 
בשום  אבל  המעשה,  חיי  על  משפיעה  ולא  קטנה  עוד 
אופן לא על חשבון הדת שלי. אנחנו יהודים, וצריכים 

להאמין". 
שוורץ,  גיטי  גם  הדברים  עם  מסכימה  הזו  בנקודה 
היהודים  שרוב  חושבת  "אני  לונדון:  תושבת  היא  אף 
יסכימו איתי שאנו צריכים לחיות כהרגלנו. יהודי צריך 
הקדוש  נגד   – עושה  שהוא  מה  את  ולעשות  להאמין 

ואנחנו  יש.  הטרור  אירועי  מול  עצה,  אין  הוא  ברוך 
צריכים להמשיך כרגיל והקדוש ברוך יסובב את המצב 
היא  היהודית  שהקדושה  מזה  חוץ  רוצה.  שהוא  כפי 

תשובת נגד לטרור – תורה מגנא ומצלה".
דיי מפוחדים, אך בשיחות איתם הם  לונדון  תושבי 
מסרבים להיכנע. מרכז לונדון מושכת בימים כתיקונם 
שם  להסתובב  כעת  שחוששים  העולם,  מכל  תיירים 
היא מקום  לונדון  גב' שוורץ,  לדעתה של  אך  חופשי. 

יחסית מאוד בטוח.
העיר  למרכז  להגיע  צריכים  היינו  הפיגוע  "למחרת 
מאוד  עיר  היא  לונדון  וביטלנו.  מסוימת  מטרה  עבור 
אל  מדלת  ממש  רכבות  יש  תחבורה.  מבחינת  נוחה 
פיגוע.  אחרי  יום  בה  להסתובב  פחד  קיים  אבל  דלת, 
כשיוצאים עם הילד שיש לו כיפה ופאות לרחוב, רואים 
בעיניים  מסתכלים  שהמוסלמים  האחרונה  בתקופה 
אני  כלפינו.  שנאה  עליהם  רואים  יהודי'.  'זה  ומבינים 
מאותם  זמן  שיעבור  ככל  יתפוגג  שהפחד  מאמינה 

הפיגועים, ונחזור לפחד השגרתי". 
גב'  יודעת  שנים,  כמה  לפני  עד  ישראל  כתושבת 
שוורץ להגיד שלא היה מושג לתושבים מה זה לפחד 
היו  אנשים  ממוסלמי  פוחדת  "כשהייתי  ממוסלמי: 
חושבים שהבעיה אצלי. עד לפני ארבע שנים ממש לא 
היה פחד ולא היו שום מחיצות בינם לביננו. רק בשנים 
נוצר   – ועולמיים  מקומיים  סיפורים  אחרי  האחרונות 

פחד שמתגבר אצל תושבי בריטניה כלפי המוסלמים.
הזמן  כל  אנחנו  איתם,  בשכנות  חיים  ממש  "אנחנו 
אתנו  מוסלמים, ממש  המוניות  נהגי  פה,  אותם  רואים 
הולכים  הילדים  היו  הילדים,  במוסדות  פעם  יחד. 
בתי  שטח  בתוך  נשארים  הם  היום  לבתיהם,  ברגל 
פחות  אותם.  לאסוף  יבואו  שההורים  ומחכים  הספר 
אבל  סיבה.  ללא  ובוודאי  לרחוב  לבדם  יוצאים  ילדים 
יותר  הם  פחות,  אולי  הצעירים  נחמדים.  מוסלמים  יש 

מוסתים, אבל המבוגרים יחסית נחמדים".
הטרור  בין  ההבדל  מה  לשעבר,  ישראל  כתושבת 

האירופי לטרור הישראלי?
"כשיש טרור באירופה, הוא לא מכוון דווקא אלינו 
כיהודים. בפיגוע בישראל, הם מחפשים דווקא אותנו 
כיהודים. מה גם שהטרור האירופאי מכוון אל דברים 
סימבוליים – המראים את גבורת המדינה, כמו שהיה 
למדינה  מחוץ  או  הקונצרטים,  באולם  בפרלמנט, 
שהיה  כמו  לונדון,  מרכז  או  ותרבות,  מוזיקה  במופעי 
גאווה  שנותן  מה  הגדול,  בקניון  האחרון,  בפיגוע 

לאומנית זה מה שהם רוצים להרוס".
במטרות  יפגע  או  יחמיר  הביטחוני  והמצב  במידה 

יהודיות, היהודים יעלו למדינת ישראל?
"תלוי, אם זה יראה כמו השואה, אז יהודים כן יעלו 
יישאר  אם  אבל  כמקלט.  ישראל  למדינת  ובהמוניהם 
ושם  פה  ויש  אנטישמיות  שיש  שעכשיו,  כפי  המצב 
פיגועים, אז נישאר פה בלונדון. באופן כללי יש עלינו 
בזוגות  שמפטרלים  שוטרים  זה  אם  אדוקה.  שמירה 
ברגל ובניידות משטרה או למשל שוטר בבתי הכנסיות 

בשעות שלומדים או מתפללים."
כלל.  טוב  מבשר  אינו  באירופה,  הנוכחי  המצב 
הינם  היום  טרור  מתקפות  פצועים,  הרוגים,  עשרות 
דבר שבשגרה, דאע"ש חודר לאזורים נוספים כל העת 
באירופה  השקטות  המדינות  בתושבי  לפגוע  ומבקש 
יהודים  כלפי  האנטישמיות  זה  לצד  בכלל.  ובעולם 
יש  אולם  הנ"ל.  במקומות  שקט  חוסר  ויוצרת  גוברת, 
תופעה מעניינת: יהודי התפוצות מעדיפים שלא לעלות 
לישראל, ומרגישים מותקפים דווקא פה, ולא מטרור. 
בישראל  עולה  שהנושא  פעם  בכל  כי  טוענים  הם 
גורמת  כאלה שטוענים שהעלייה  קמים  ציבורי,  לדיון 
'כל  עם  בשיחה  הדיור.  מחירי  את  ומעלה  לצפיפות 
ישראל' הם מוסיפים וטוענים כי גם בישראל יש טרור 
והרגשת עוינות ברחובות, כפי שקורה שם. מה שבטוח, 
לא  כבר  כאן,  מהטרור  שחוששים  הישראלים  שגם 

רואים בבריחה לאירופה פתרון של ממש... 

"כשיש טרור באירופה, 
הוא לא מכוון דווקא 

אלינו כיהודים. בפיגוע 
בישראל, הם מחפשים 
דווקא אותנו כיהודים. 

מה גם שהטרור 
האירופאי מכוון אל 
דברים סימבוליים – 
המראים את גבורת 
המדינה, כמו שהיה 
בפרלמנט, באולם 

הקונצרטים, או מחוץ 
למדינה במופעי 

מוזיקה ותרבות, או 
מרכז לונדון, כמו שהיה 
בפיגוע האחרון, בקניון 
הגדול, מה שנותן גאווה 
לאומנית זה מה שהם 

רוצים להרוס".

"
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קטאר 
על הכוונת

מינויו של השייח' אל ת'אני לתפקיד שליט קטאר, הפך את 
המדינה העשירה למבודדת מתמיד  בשנים האחרונות, 
טרור  ובארגוני  תקשורת  בכלי  רב  הון  קטאר  השקיעה 
במטרה להיות כוח עולה ומשפיע בעולם הערבי  מדינות 
התהליך  את  ראו  לא  סעודיה,  ובראשן  המתונות  המפרץ 
בעין יפה והרבו להתעמת עם הנסיכות  השבוע המאבק 
הגיע לשיא: חמש מדינות הודיעו על ניתוק הקשרים עם 
קטאר  המשמעות: ארגון החמאס ספג פגיעה קשה, אך 
דווקא מצבו הירוד מעלה את החשש מפתיחת סבב לחימה 

מחודש בדרום

יעקב אמסלם
השבוע  האמינה  לא  קטאר  מדינת 
סעודיה,  קרה:  מכל  שהגרוע 
ואיחוד  בחריין  מצרים, 
על  )שני(  הודיעו  הנסיכויות 
עם  הדיפלומטיים  הקשרים  ניתוק 
בטרור.  כתמיכתה  שהגדירו  מה  בשל  המדינה, 
בהמשך היום הודיעו גם תימן והמלדיביים כי הן מנתקות 
לדרמטי  הנחשב  הקשרים,  ניתוק  קטאר.  עם  קשריהן  את 
במיוחד בעולם הערבי, הגיע על רקע המתחים בעת האחרונה 

בשל התקרבותה של קטאר לאיראן והזדהותה עם הטרור. 
בהודעה רשמית של הממשל בסעודיה הוסבר כי ההחלטה 
ונשנות"  חוזרות  "הפרעות  בשל  הגיעה  הקשרים  ניתוק  על 
להגן  ומטרתה  המדינות,  בין  היחסים  למערכת  קטאר  מצד 
על הממלכה מפני טרור וקיצוניות. בהודעה ציינה סעודיה כי 
המדינה  את  לעזוב  נדרשים  בשטחה,  השוהים  קטאר  אזרחי 
תוך 14 יום וכי מעברי הגבול היבשתיים עם קטאר ייסגרו לצד 

נתיבים אוויריים. 
גם שאר המדינות נקטו בשורת פעולות כנגד קטאר. איחוד 
לעזוב  עליהם  כי  הקטארים  לדיפלומטים  הודיעה  הנסיכויות 
הודיעה  מצרים  בלבד.  שעות   48 תוך  המדינה  שטחי  את 
החזירה  היא  במקביל  כאשר  הוא  גם  לעזוב  קטאר  לשגריר 
את השגריר שלה בעיר הבירה דוחה. "השגריר הקטארי קיבל 
הודעה רשמית על פקיעת סמכותו כשגריר במצרים. הוא קיבל 

המצרי.  החוץ  ממשרד  נמסר  המדינה",  את  לעזוב  שעות   48
כמו  שונות  הגבלות  המוחרמות  המדינות  נקטו  זאת,  מלבד 

סגירת נמלי התעופה והים בפני כלי טיס ושיט קטארים.
אז  כשנתיים,  לפני  עוד  החלה  המדינות  בין  המתיחות 
סעודיה, בחריין ואיחוד הנסיכויות החזירו את שגריריהן בשל 
איראן.  עם  וקשריה  המוסלמים  באחים  קטאר  של  תמיכתה 
החרם נמשך כשמונה חודשים עד שהשגרירים שבו למדינה, 
לא לפני שקטאר הבטיחה להתיישר עם הקו הערבי. במשרד 
החוץ של קטאר אמרו השבוע כי מטרת החרם מצד המדינות 
פגיעה  ומהווה  חסות  למדינת  אותה  להפוך  הוא  הערביות, 

בריבונותה.
נקטה  קטאר,  עם  היחיד  היבשתי  הגבול  בעלת  סעודיה, 
כל העת בקו מיליטנטי ובשעות הערב של יום שני סגרה את 
אמרו  בריאד  אל-ג'זירה.  המשפיע  הקטארי  הערוץ  משרדי 
שמטרתם  עדתיים  וארגונים  טרור  לארגוני  דואגת  "קטאר  כי 
לערער את היציבות באזור, בהם האחים המוסלמים, המדינה 
היא מקדמת את המסרים  ואל-קאעדה.  )דאעש(  האיסלאמית 
ואת המזימות של הארגונים האלה באמצעות כלי התקשורת 
שלה באופן קבוע", נמסר באמצעות סוכנות הידיעות הסעודית 

.SPA הממלכית

עולם מלא תהפוכות

המהלך,  של  הלכת  מרחיקת  משמעותו  את  להבין  בכדי 
תנועת  שחוותה  המיתון  תהליכי  אל  בזמן,  אחורה  לחזור  יש 
ה-20  שנות  של  במצרים  הוקמה  היא  המוסלמים".  "האחים 
המצרית.  בחוקה  הסוני  האסלאם  את  להטמיע  היה  ומטרתה 
כארגון  נחשבה  אף  התנועה, במהלכם  עברה  רבות  תהפוכות 
ללגיטימית  והפכה  התמתנה  האחרונים  בעשורים  אך  טרור, 
בעיני מוסלמים רבים. בשיא פריחתה, שלטה התנועה במצרים 
בתקופת שלטונו של מוחמד מורסי. לאחר ההפיכה במדינה, 
בקרב  מעמדה  הדרדר  ומאז  לחוק  מחוץ  התנועה  הוצאה 
לגלות  התאמצה  זו  קטאר.  אחת:  ממדינה  חוץ  ערב,  מדינות 

סימני אמפתיה לתנועה ומימנה חלק מפעולותיה.
בראש  ערב.  במדינות  רבים  מתנגדים  המוסלמים  לאחים 
יחד עם ערב  ניצבות איחוד האמירויות הערביות,  המתנגדים 
האחים  של  שלטונם  שבשנות  ובחריין  )סעודיה(  הסעודית 
שגריריהן  את  אלו  מדינות  הוציאו   ,2014 בשנת  במצרים, 
גינתה  אף  קטאר  המוסלמים.  באחים  תמיכתה  בשל  מקטאר 
וקראה  הנוכחי א-סיסי  נשיא מצרים  עלייתו לשלטון של  את 
הגה  את  תפס  שזה  לאחר  זאת  צבאית''  ''הפיכה  למהלך 
השלטון עם נפילת האחים המוסלמים. בהמשך, עם התערבות 
כווית, השגרירים הוחזרו והשקט בגזרה הערבית חזר כמקודם. 
מול  ערב  מדינות  מאז  שהציגו  הרגועה  התדמית  למרות 
קטאר, הרי שמתחת לפני השטח שרר מתח רב. על פי דיווחים 
השגרירים,  שהוחזרו  לאחר   ,2014 במהלך  תקשורת,  בכלי 
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קטאר 
על הכוונת
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כנגד  היקף  רחב  קמפיין  איחוד האמירויות  מימנה ממשלת 
קטאר כשהטענה המרכזית המוצגת בו היא שקטאר מממנת 
לעורר  היה  הקמפיין  מטרת  למחצה.  נכון  שהיה  מה  טרור, 
על  ולהשפיע  בתחום  קטאר  של  לפעילותה  המודעות  את 
לסייע  היה  שיכול  מה  זו,  בסוגיה  אמריקנים  עיתונאים 

למאבק בקטאר. 

יריבות עם סעודיה
המדינה המשמעותית ביותר בסכסוך הנוכחי מול קטאר, 
היא ללא ספק סעודיה, המחזיקה גם בגבול היבשתי היחיד 
המאה  בתחילת  התיכון.  הים  במי  המוקפת   - קטאר  עם 
האחרונה  אך  קטאר,  את  לספח  סעודיה  ניסתה  הקודמת, 
על  הכריזה  כאשר  פרשה  ממנה  בריטית,  חסות  העדיפה 
עצמאותה בשנת 1971. בשלב זה, היחסים בין המדינות היו 

טובים והתקיים ביניהם שיתוף פעולה במישורים רבים. 
ח'ליפה אאל  בן  מינויו של  חמד  עם  בשנים האחרונות, 
ת'אני לתפקיד אמיר קטאר, היחסים בין המדינות התקררו, 
במזרח  מרכזי  ככוח  קטאר  של  עלייתה  בעקבות  בעיקר 
אנסארי  נביל  הפוליטי  המדען  הרב.  עושרה  ובשל  התיכון 
הגדיר את היחסים בין המדינות כ"המלחמה הקרה במפרץ". 
בהמשך, עם תמיכתה של קטאר באחים המוסלמים, היווה 
שאליו  המדינות  בין  סכסוך  לפרוץ  רשמית  סיבה  הדבר 

הצטרפו מדינות ערביות נוספות. 
לפני כ-3 שנים, חלה התפתחות משמעותית כאשר סעודיה 
הכריזה על האחים המוסלמים כארגון טרור והוציאה אותו 
שחודשים  הארגון  עבור  מהלומה  זה  היה  לחוק.  מחוץ 
ספורים קודם לכן ספג הכרזה דומה במצרים, שם שלט עד 

אז באמצעות הנשיא לשעבר א-סיסי. 
התפתחויות אלו ואחרות, יצרו חלוקה דיכוטומית בעולם 
נלחמו  ואלו  הטרור,  ובארגוני  בקטאר  תמכו  אלו  הערבי: 
ערב  במדינות  והמשמעותי  הפרוגרסיבי  הצד  בקטאר. 
ואיחוד  בחריין  תוניסיה,  מצרים,  ירדן,  סעודיה,  את  כולל 
ידי  האמירויות. מדיניות החוץ של מדינות אלו מונחית על 

התנגדות לעליית האסלאמיסטים ומלחמה בטרור העולמי. 
באחים  התומכות  וטורקיה  קטאר  נמצאת  השני  בצד 
המוסלמים ובארגון החמאס. פרשן סעודי תיאר את המדינות 
הללו ככאלו המבקשות לקדם את האינטרסים הזרים שלהם 
בין  הם  האינטרסים  האיסלאמיסטים.  תמיכת  באמצעות 
במסגרת  שטחים.  על  ושליטה  העולמי  כוחם  חיזוק  היתר 
בסוריה,  זו, תמכה קטאר בצד הקיצוני במלחמת האזרחים 
באחים  וכאמור  בלוב  האזרחים  במלחמת  האיסלאמי  בצד 

המוסלמים. 

הציטוטים שליבו את האש
על רקע המתיחות המתמשכת והעובדה כי בקטאר שולט 
האחרון  התבטא  הסעודים,  על  השנוא  אל-ת'אני  השייח' 
היחסים  להידרדרות  שהובילה  בצורה  האחרונים  בימים 
מול סעודיה. השייח' הביע בדבריו תמיכה מובהקת באיראן 
זה,  מאבק  במסגרת  סעודיה.  של  רשמית  לאויבת  הנחשבת 
ולפני  איראן  את  לבודד  רבים  במישורים  סעודיה  פועלת 
מספר שנים אף פורסם כי היא תשתף פעולה במידה וישראל 

תתקוף באיראן. 
הדברים שהובילו להחמרת היחסים צוטטו על ידי סוכנות 
הידיעות הרשמית. "אי-אפשר להתעלם ממשקלה של אירן 
היא  "חמאס  לדבריו,  אל-ת'אני.  השייח'  צוטט  באזור", 
פי  על  השייח',  הפלשתיני".  העם  של  הלגיטימית  הנציגה 
הדיווח, השייח' תקף את המדינות המתונות והאשים אותן 
ובחריין,  הסעודית  ערב  "למצרים,  קטאר.  כלפי  בעויינות 
יש עמדות עויינות כלפי קטאר", כך דבריו. לשייח היה גם 
של  הכללתם  את  גינה  הוא  הישראלית:  בגזרה  לומר  מה 
שהם  בתואנה  הטרור,  ארגוני  ברשימת  וחמאס  חיזבאללה 

"ארגוני התנגדות ולא ארגוני טרור".
בקטאר  והרשויות  מהומה,  כצפוי  עוררו  הציטוטים 
הכחישו כל קשר לדבריו. לטענתם, סוכנות הידיעות נפרצה 
ידי לא אחרת מאשר סעודיה שמיהרה לטענתם לשתול  על 
תכנים בכדי להגביר את הסכסוך. אם לא די היה בכך, באתר 
חדשות קטארי פורסמה קריקטורה של הנשיא דונלד טראמפ 
כ'שטן הגדול', ומסביבו רוקדים המלך סלמן הסעודי והנשיא 

המצרי א-סיסי שהוצגו באיור כ'שדים'.
ואיחוד  סעודיה  מלבוא:  איחרה  לא  לתקריות  התגובה 
הקטארית  ג'זירה  אל  תחנות  סגירת  על  הורו  האמירויות 
יממה  במדינותיהם.  הרשת  שידורי  וחסימת  בשטחיהם 
שקטה  מלחמה  שמנהלת  מצרים  גם  כך  הודיעה  אחריהם 

בקטאר. המאבק באל ג'זירה נובע בעיקר בשל עמידתה לצד 
כל  הערבי,  בעולם  עולה  ככוח  ובמיתוגה  במאבקיה  קטאר 
החדשות  לרשת  מזרימה  שקטאר  רב  לכסף  בתמורה  זאת 

הפופולארית. 
פרשנים סעודים הסבירו בימים האחרונים, כי ההתפתחויות 
היו בסך הכל הקש האחרון ששבר את גב הגמל. "ציר המדינות 
המתונות מאס בתמיכת קטאר בארגונים הקיצוניים כדוגמת 
כאמור  קטאר  הפרשנים.  אחד  הסביר  המוסלמים",  האחים 
מממנת גם את פעילות תנועת חמאס הנחשבת לתנועת הבת 
של האחים המוסלמים, המקדמת כאוס באוכלוסיות ערביות 

ופועלת להרחבת הטרור. 
בשבוע שעבר, בטרם התרחש הקרע באופן רשמי, הגיע 
שליט קטאר השייח' אל ת'אני לכווית, בניסיון להנמיך את 
וזכה  המפרץ"  של  כ"בוגד  הוגדר  הוא  במדינה  הלהבות. 
'הארץ'  פרשן  החברתיות.  ברשתות  צוננת  פנים  לקבלת 
ד"ר צבי בראל, העריך בסוף השבוע האחרון כי "ההערכה 
משום  בעיקר  הפעם,  גם  יצליחו  הזה  הפיוס  שמאמצי  היא 
שסעודיה, שמתאמצת למנוע את פרימת הקואליציה הסונית, 

אינה יכולה להרשות לעצמה קרע בין מדינות המפרץ". 
הערכתו נכזבה, והקרע התרחב. ניסיונה של כווית לאחד 
הצליחה  אז  ל-2014,  בניגוד   - יפה  עלה  לא  הפלגים,  בין 
שגריריהם.  את  ולהשיב  הצדדים  בין  לפשר  המדינה 
הדרמטית  ההכרזה  לפני  שעות  גם  נמשכו  אגב,  הניסיונות, 
של ניתוק הקשרים. קטאר הודיעה לחמאס כי בכוונתה לגרש 
משטח הנסיכות כמה מאנשי הארגון. על פי הדיווח ברשת 

רשימה  העבירו  בקטאר  הרשויות  "אל-מיאדין",  הלבנונית 
הכוללת שמות של חבריו המיועדים לגירוש, אשר מרביתם 
המערבית.  בגדה  חמאס  שלוחת  עם  התיאום  על  אחראים 
כי  ומסרה  חמאס  בפני  התנצלה  אף  קטאר  הדיווח,  פי  על 

"מופעלים עליה לחצים חיצוניים" בלי לפרט מה הם.
היה  ההדורים,  את  ליישר  קטאר  של  ניסיונותיה  למרות 
הודיעו  )שני(,  והשבוע  הפיך,  בלתי  הוא  המצב  כי  נראה 
המדינות הנזכרות לעיל על ניתוק קשריהם הדיפלומטים עם 
קטאר בשל תמיכה בטרור. "צר לנו על ניתוק היחסים הבלתי 
"אין  קטאר.  בירת  בדוחה,  החוץ  ממשרד  נמסר  מוצדק", 
"המטרה  לדבריהם,  בטרור".  תמיכה  בדבר  לטענות  בסיס 
לכשעצמו  זה  המדינה.  על  אפוטרוּפסות  לכפות  ברורה: 

מהווה הפרה של הריבונות הקטארית כמדינה".

ארה"ב על הגדר
לכל אורך המשבר, לא נקטה ארה"ב עמדת תמיכה באחד 
שעבר  בחודש  שהתקיימה  הערבית  הפסגה  אך  הצדדים, 
בסעודיה, הבהירה כי טראמפ רואה ערך עליון בחיזוק הקשר 
עם ציר המדינות הערביות המתונות, כאלו העשויות לקדם 
תהליך שלום עם ישראל ולחזקה בהתנגדותה לאיראן. יתירה 
מזאת, טראמפ לא מחויב לקטאר. ברמה האישית – קטאר 
תמכה בקרן קלינטון תקופה ארוכה והזרימה אליה כסף רב, 
מהבחינה המדינית המצב סבוך יותר מאחר וארה"ב מחזיקה 
בקטאר את בסיסה הצבאי הגדול ביותר במזרח התיכון ובו 
להתקפות  משם  יוצאים  אשר  חיילים  מ-10,000  פחות  לא 

באפגניסטן ועיראק. 
אלא שנראה כי יש פרט אחד עליו ארה"ב אינה מתכוונת 

לוותר והוא מימון הטרור מצד קטאר. דובר הבית הלבן, שון 
ארגוני  לממן  להפסיק  לקטאר  שעבר  בשבוע  קרא  ספייסר, 
טרור ברחבי העולם, במה שהוגדר כצעד משמעותי לחיזוק 
הלפיתה סביב גרונה של קטאר. ספייסר אמר כי ישנן חקירות 
בטרור  בתמיכה  קטאר  של  למעורבותה  בנוגע  מתמשכות 

ברחבי העולם, וכי יינקטו נגדה צעדים נוקשים. 
המאבק הדיפלומטי כנגד קטאר נמשך גם מצד אויבותיה 
ארה"ב  את  אקטיבי  באופן  לערב  ניסיונות  נעשים  שם  וגם 
בסכסוך. כך לדוגמה, במצרים הציע איימן סלאמה, מומחה 
למשפט בינלאומי, שהממשל המצרי יכין תיק הוכחות נגד 
קטאר על תמיכתה בטרור ויגיש אותו לממשל האמריקאי או 

לבית המשפט הבינלאומי בהאג.
הכפולה  החזות  היא  ארה"ב  של  בהקשר  הטענה  עיקר 
שמציגה קטאר כלפי המדינות הערביות: בעוד היא מארחת 
במזרח  ביותר  הגדול  האמריקאי  האוויר  חיל  בסיס  את 
באחים  תומכת  איראן,  של  בריתה  בעלת  גם  היא  התיכון, 
מיליציות  ומממנת  טרור  כארגון  הנחשבים  המוסלמים 
קיצוניות בסוריה. לצד כל זאת, פרסמה קטאר בשנה שעברה 
את כוונתה להשקיע כעשרה מיליארדי דולרים בפרויקטים 
ארה"ב  עם  שלה  הסחר  היקף  כאשר  בארה"ב,  תשתית  של 

עומד על כחמישה מיליארדי דולרים בשנה. 
מ–335  ביותר  שמחזיקה  קטאר,  של  ההשקעות  קרן 
מיליארד דולר, היא גם המשקיעה הרביעית בעולם בשטחי 
משרדים בארה"ב, בעיקר בניו יורק ולוס אנג'לס. עד למשבר 
האמריקאי,  ההגנה  שר  המדינות.  בין  סבירים  יחסים  שררו 
היחסים  כי  ואמר  בנושא  לאחרונה  ג'יימס מאטיס, התבטא 
בין קטאר לארה"ב ילכו וישתפרו עם הזמן, למורת רוחן של 

סעודיה ומצרים.
למשבר  השבוע  שהתייחס  טראמפ  ארה"ב  נשיא 
וכתב  בסעודיה  תמיכה  דווקא  הביע  החריף,  הדיפלומטי 
"במהלך הנסיעה האחרונה שלי למזרח התיכון אמרתי שם 
קיצונית.  אידיאולוגיה  של  מימון  יותר  להיות  יכול  שלא 
מנהיגים הצביעו על קטאר - תסתכל!" בהמשך הוסיף בצמד 
המלך  עם  הסעודי  שהביקור  לראות  טוב  כך  "כל  ציוצים: 
עמדה  ינקטו  שהם  אמרו  הם  משתלם.  כבר  מדינות  ו-50 
קטאר.  על  הצביע  והכול  קיצוניות,  למימון  בנוגע  קשוחה 

אולי זה יהיה תחילת הסוף של אימת הטרור!"
יצליחו להשיב את היחסים  כי  זאת, בממשל מקווים  עם 
כדי  הצדדים  כל  עם  מגעים  מנהלים  "אנחנו  לקדמותם. 
המפרץ  מדינות  למועצת  האחדות  את  להשיב  דרך  למצוא 
בממשל  גורם  אמר השבוע  האזור",  בביטחון  שיתמכו  כדי 
בתיווך  שמתקיימים  התיווך  מאמצי  את  וחשף  האמריקני 
בטרור  המאבק  את  "להמשיך  קריטי  לדבריו,  האמריקנים. 

ובאידיאולוגיה הקיצונית".

בישראל מרוצים וחוששים
ישראל מוצאת עצמה בעימות זה צופה מהצד ללא יכולת 
קשה  פגיעה  סופג  החמאס  ארגון  מחד,  להשפיע.  רצון  או 
העיקרית  לתומכת  נחשבת  וקטאר  מאחר  המערב,  מצד 
בארגון, מאידך, החשש הוא כי מצבה הקיצוני יגרור אותה 
ערביות  למדינות  לגרום  בכדי  ישראל  מול  נוסף  לעימות 
בטורו  הזכיר  הראל  עמוס  'הארץ'  פרשן  סביבה.  להתאחד 
השבוע כי קטאר התגייסה לא פעם כדי לפתור מחסור זמני 

של הארגון במשאבים. 
קטארי,  שליח  "כי  הראל.  כתב  להעריך",  "אפשר 
שלכאורה מייצג את ענייניה של ארצו בשטחים, שימש גם 
כמתווך לא רשמי בין חמאס לישראל ולרשות בשלל עניינים, 
מהסדרים עקיפים לשיקום הרצועה אחרי מבצע 'צוק איתן' 

ועד גישושים על עסקאות שבויים ונעדרים".
להפשרת  ומתן  משא  כל  כי  השבוע  הבהירה  סעודיה 
מה  בחמאס,  התמיכה  בהפסקת  מראש  יותנה  היחסים, 
"קטאר  הטרור.  מימון  כנגד  במלחמתה  לישראל  שמסייע 
הסעודי  החוץ  שר  אמר  בחמאס",  לתמוך  להפסיק  חייבת 
להבהיר  כדי  צעדים  לנקוט  "החלטנו  אל-ג'ובייר.  עאדל 
שמספיק זה מספיק. אף אחד לא רוצה לפגוע בקטאר. אבל 
היא חייבת להחליט אם היא הולכת בכיוון אחד או בכיוון 
לקטאר  שייגרם  הכלכלי  הנזק  שעלות  מקווה  אני  השני. 
ישכנע אותה ללכת בכיוון הנכון. היא חייבת להפסיק לתמוך 

בארגונים כמו האחים המוסלמים וחמאס". 
חמאס מתמודד גם עם לא מעט בעיות מבית. בהם, ירידה 
באספקת החשמל ברצועה בעיצומם של ימי הרמאדן, כאשר 
במקביל מצרים מפחיתה את מספר הכניסות דרך מעבר רפיח 
ברצועה. התפתחויות כאלו ואחרות מדירות שינה מעיניהם 
של ראשי מערכת הביטחון ויוצר אפשרות ריאלית לפתיחת 

עימות שכזה מול ישראל. 

למרות ניסיונותיה של קטאר 
ליישר את ההדורים, היה 
נראה כי המצב הוא בלתי 

הפיך, והשבוע )שני(, הודיעו 
המדינות הנזכרות לעיל על 
ניתוק קשריהם הדיפלומטים 
עם קטאר בשל תמיכה בטרור. 
"צר לנו על ניתוק היחסים 

הבלתי מוצדק", נמסר ממשרד 
החוץ בדוחה, בירת קטאר. 
"אין בסיס לטענות בדבר 
תמיכה בטרור". לדבריהם, 
"המטרה ברורה: לכפות 

אפוטרוּפסות על המדינה. זה 
לכשעצמו מהווה הפרה של 

הריבונות הקטארית כמדינה".



משקפיים?!
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מחיר קבוצתי!

לבדיקת התאמה חינם חייגו:
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  ללא שימוש בסכין
  חזרה לשגרה תוך זמן קצר

  מנתחי עיניים בכירים ומנוסים
  אחריות ללא מגבלת זמן
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חושפים  נודעים  חרדים  גרפולוגים  שלושה 
  ישראל'  ל'כל  בראיון  המקצוע  סודות  את 
בתחום  שם  בעל  מומחה  פוקס,  אליעזר  הרב 
הגרפולוגיה, הרב נתן קאפ, מאבחן דידקטי, 
ורצברגר,  יחיאל  והרב  ידוע,  ומרצה  גרפולוג 
בעל מכון לגרפולוגיה 'הנפש שבכתב' על המקרים 
הייחודיים שהגיעו לפתחם, יחסם של גדולי ישראל 

לתחום והכרעות רגישות בחינוך ובשידוכים

יצחק דוד קוריץ

הרב יחיאל וורצברגר

הרב נתן קאפ
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בין השורות
אליעזר פוקס
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בעיות רבות וקשיים שצצו בעבר בכל תחומי 
באו  ולא  נפש  עגמת  להרבה  גרמו  החיים, 
השידוכים  נושא  זה  אם  כראוי,  פתרונן  על 
והשלום בית, ואם זה במישור החינוכי ועוד 
היום  מקבלות   – וגורליים  חשובים  תחומים 
בסייעתא דשמיא משמעות קלה הרבה יותר, לאחר שהחלה 
באנשי  מוקדמת  התייעצות  של  הברוכה  התופעה  לחדור 
כדי  תוך  ההלכה,  כללי  פי  על  כמובן  הפועלים  מקצוע, 
התייעצות תמידית עם גדולי הדור. בתוך כל אלו המקצועות 
בעיות  לזהות  ניתן  בו   – ה"גרפולוגיה"  תחום  ובולט  ידוע 
ציוריו,  פי  על  או  ידו של האדם,  כתב  קריאת  ידי  על  רבות 
וכך ברוך השם נמנעים הרבה בעיות ועגמת נפש בכל תחומי 

החיים.
בכדי להרחיב במקצת על נושא זה ובכדי לשתף את הקוראים 
בתחום חשוב זה, שוחחנו השבוע עם שלשה מומחים בתחום 
ומכניסים  המובילים  החרדי,  בציבור  והחינוך  הגרפולוגיה 
ו"האימפריה  הנפלא  העולם  תחום  לתוך  במקצת  אותנו 
את  לנו  וממחישים  אותה,  שמגדירים  כפי   – הגרפולוגית" 
היעילות שבדבר בחיי היום יום, והכל מושתת כמובן על פי 
דרך התורה ובהכוונת גדולי ישראל מכל החוגים, אשר כידוע 
סמכו את ידם על מקצוע חשוב זה וראו בו כלי יעיל והכרחי 
המשמש ממש כפריצת דרך להצלה ועזרה בתחומים רבים. 
הם גם משתפים אותנו על קצה המזלג בעובדות מהחיים על 
אנשים שזכו ב"ה להיעזר על ידם ולחסוך הרבה אי נעימות 

וצער בזכות זה.
בתחום  שם  בעל  מומחה  הי"ו,  פוקס  אליעזר  ברב  מדובר 
בתחום  ישראל  מגדולי  רבים  של  אמונם  ואיש  הגרפולוגיה 
ומרצה  גרפולוג  דידקטי,  מאבחן  הי"ו,  קאפ  נתן  הרב  זה; 

מכון  בעל  הי"ו,  ורצברגר  יחיאל  הרב  ואיתם  בחינוך,  ידוע 
לגרפולוגיה ידוע ומצליח "הנפש שבכתב" שתלמידים רבים 
עברו תחת ידו וקיבלו הכשרה לעסוק בתחום, וכפי שנראה 
למישורים  המכון  את  להרחיב  נטויה  ידו  עדיין  בהמשך 

נוספים ואמצעי סיוע ותועלת ככל האפשר.
"גרפולוגיה"    מהי  פשוטה,  הכי  בשאלה  נפתח  ראשית 

בשפה מקצועית כמובן?
"הגרפולוגיה", פותח בדבריו הרב אליעזר פוקס, "היא 
להכיר  ביותר  ברורה  בצורה  בעצם  המאפשר  מקצוע 
את אופי האדם על פי כתב ידו או ציוריו, והוא בעצם 
אשר  הבריאה  בטבע  הדבר  את  שטבע  אלוקי  חסד 
וכלל,  כלל  האדם  ידיעת  ללא  אף  בעצם  מתנהלת 
וכמובן בד בבד ברא הקב"ה את התכונות ללמוד 
וציוריו של האדם. כידוע,  ידו  'לקרוא' את כתב 
מעין  זוהי  לו,  רק  כתב המיוחד  יש  לכל אדם 
ומעין  בעולם  האדם  של  אצבע'  'טביעת 
עם  קבל  מצהיר  שהאדם  זהות'  'תעודת 
ועולם על תכונותיו וכישוריו, וכמו תחום 
בשנים  מאוד  שהתפתח  הפסיכולוגיה 
הגרפולוגיה  תחום  גם  כך  האחרונות, 
של  'פסיכולוגיה  אחרות:  במילים  שהיא 
כתב היד'. המילה 'גרפולוגיה' בעצם מורכבת משתי מילים: 
'גרפו' – כתב בלועזית, 'לוגיה' – תורה בלועזית, הוי אומר 

– 'תורת הכתב'.
"וכאן צריך להדגיש לרבים התוהים ושואלים, כי אין בדבר 
אסרו  ישראל  שגדולי  דבר  שהוא  וכדומה  מיסטיקה  משום 
אותו בכל תוקף, אלא היא דרך – ויותר נכון לומר מתנה – 
שנתן בורא עולם לאדם לצפות ולאבחן דברים על ידי הכתב. 
אין פלא כי דבר זה קיבל מקום של כבוד ככלי מקצוע נאמן 
ביותר, וכפי שהדבר אכן הוכיח את עצמו במציאות כקולע 
לאנשים  אור  מהווה  הדבר  אכן  כי  יחטיא,  לא  השערה  אל 
וכמו שמובא  כה בחושך בתוך עצמם,  עד  רבים שהתהלכו 
'אור'  בשם אור שבעת הימים רבינו הבעל שם טוב הק' כי 
בגימטריא 'רז', כי אכן מי שיודע את הסוד בכל דבר – הוא 

גם יידע להאיר אותו".
שהייתה  עובדה  פוקס  הרב  לנו  מספר  זאת  להמחיש  כדי 
בלימוד  דרכי  בתחילת  זה  "היה  מספר:  שנים  לפני  עמו 
הבחנתי  שבשכונה,  הכנסת  בבית  כשישבתי  הגרפולוגיה, 
כי  עליו  נראה  היה  נפולות.  ובפנים  מדוכדך  היושב  באברך 
את  הצגתי  אליו,  ניגשתי  ועזרה.  לסיוע  נואשות  זקוק  הוא 
עצמי והצעתי לו לכתוב לי מספר שורות בכתב ידו על גבי 
נייר, ואז הבחנתי על פי הכתב כי אותו אברך משקיע את כל 
חייו ומבזבז את מרבית האנרגיות שלו בשביל החברה: מה 
לא  כבר  בבית  כזה,  אדם  אליו...  יתייחסו  איך  עליו...  יגידו 
שווה כמעט כלום כשאשתו ראתה כי הבית אינו מעניין אותו 
השלום  וערעור  לקריסת  הדרך  ומכאן  בחוץ,  קורה  מה  רק 
כולו.  שאוב  היה  שהאדם  הפלא  ומה  קצר,  היה  כבר  בית 
כשסיפרתי לו מה ראיתי בכתב ידו, היה האברך המום בלשון 
המעטה איך הכול שקוף ונראה ואכן הוא אישר את הדברים 
'אין  כי  זה  לכל  לב  שם  לא  במצבו  נתון  היותו  שמרוב  רק 
חבוש מתיר עצמו מבית האסורים'. כמובן הסברתי לו כי הוא 
חייב לשנות את דרכו – וזהו החלק הנוסף והעיקרי במקצוע 
למקצוענים  להפנות  ואף  ולסייע  לעזור  לדעת  הגרפולוגיה 
צריך  הוא  וכי   – הכתב  ידי  על  המתקבלים  הנתונים  פי  על 

להשקיע יותר בביתו ובמשפחתו.
"תקופה לאחר מכן פגש אותי אותו אברך וסיפר בהתרגשות 
ומאז  בידיים'  עצמו  את  ו'לקח  דרכו  את  שינה  אכן  הוא  כי 
חייו השתנו לבלי הכר, והוא מרגיש שמחה ואושר ורוגע עד 
בלי די, וכמובן עד כמה הוא אסיר תודה להקב"ה על כי אין 
מנת  על  אחד  לפונדק  יחד  הזדמנו  שנינו  וכי  בעולם  מקרה 

להוציאו ממצבו הקשה שהיה בו".
כי  ומוסיף  הנושא  את  בדבריו  לנו  קאפ מחדד  נתן  הרב  גם 
לא  החיים.  תחומי  בכל  כמעט  בעצם  מועילה  הגרפולוגיה 
זה,  לתחום  להזדקק  וכדומה  למצוקות  להגיע  צריך  תמיד 
והוא מביא דוגמא – "למשל, אנשים רבים מחפשים תעסוקה 
ובאיזה  להם  יתאים  מה  בשאלה  רבות  ומתחבטים  ומקצוע 
להם  לסייע  לנו  מסייעת  ידם  בכתב  הבדיקה  יצליחו.  דבר 
לפי  להם  המתאימה  לדרך  דשמיא  בסייעתא  אותם  ולנווט 
הרמה והתכונות והיכולות שיש ברשותם. כמו כן בנות סמינר 
רבות שמגיעות לגיל לימודי המגמות באות להתייעץ לאיזה 
גם בקטע של להכיר את האדם  כדאי להם להיצמד,  מגמה 
ותכונותיו כשהוא מתקבל לעבודה וכדומה, האם הוא אמין 

וכדומה – הכול אפשר לזהות על פי כתב היד".
באיזה תחומים בעיקר באה לידי ביטוי היעילות של תחום 

הגרפולוגיה?

"לרוב תחומי החיים", אומר לנו הרב יחיאל ורצברגר, כמו גם 
הרב קאפ, "אך בעיקר הדבר בא לידי ביטוי בשלום בית, וכפי 
שנראה בהמשך שהוא נושא הכי עדין והכי נצרך להכיר את 
תחומי הנפש של בני הזוג, על מנת להתאים ביניהם ולפתור 
חינוך  נצרך בתחום  וגם הדבר  וגם למצוא פתרונות,  בעיות 
גם לתחום ההחזרה בתשובה  נכנס  ולאחרונה הדבר  ילדים, 

על כל המשתמע מכך".
גם באמתחתו של הרב ורצברגר דוגמאות לרוב, והוא מספר 
בחור  אלי  הגיע  מסוימת  תקופה  "לפני  מהם.  אחת  על  לנו 
בגיל 18 שעזב את הבית ובד בבד עזב גם את ה'אידישקייט'. 
עזרה.  לבקשת  אלי  פנו  מאוד  מודאגים  היו  שכמובן  הוריו 
כמובן שהצעתי להם להביא לי את כתב ידו של בנם על מנת 
מצוקותיו  על  בנם  נפש  מעמקי  את  מתוכו  לדלות  שאוכל 
הפנימיות אשר במקום לטפל בהם העדיף בתת מודע לברוח 
שאותו  התברר  היד  כתב  של  ראשונית  מבדיקה  כבר  מהם. 
בחור שנראה על פניו שמח ומאושר, באמת רחוק הוא מכך 
כמטווחי קשת. בכתב ידו היה ניכר בעליל כי אליבא דאמת 
בפנימיותו הוא בחור שבור ורצוץ בגשמיות וברוחניות, ורק 
לא  ועליז.  שמח  אדם  הוא  כאילו  'מסכה'  עצמו  על  עוטה 
לשמחתי  לביתי,  לבוא  לו  קראתי  יום  באותו  וכבר  היססתי 
נקודות  את  בפניו  למנות  התחלתי  וכשהגיע  סירב  לא  הוא 
לו  וגורמות  בחייו האומללים  לו מכשול  החולשה שמהוות 
בעצם למאוס בחייו ולחפש את עצמו על ידי קבלת סיפוקים 
נכון  כי אכן הכול  ואישר בפני  שליליים. הבחור פרץ בבכי 
ומדויק, וכך ישבתי עמו והסברתי לו כי הגיע הזמן לגלות את 
האור והסיפוקים שבתוככי עצמו ולא לחפש זאת במחוזות 
זרים. בחסדי השם לאחר טיפול ארוך ונאות ובשיתוף מלא 
אותו בחור חזר בתשובה שלמה ושב אל ביתו לשמחת הוריו 

ומשפחתו.
"כמובן", מוסיף הרב ורצברגר, "סיפורים מעין אלו נותנים 
המהווה,  זו  קודש  במלאכת  להמשיך  ועידוד  מרץ  הרבה 
מלבד מקור פרנסה – גם ובעיקר כלי קודש לסיוע ליהודים 
רבים המחפשים אור בקצה המנהרה, ולסייע בעדם לצאת מן 

המצר אל המרחב בסייעתא דשמיא".
יותר ממה שהדבר  כי  ושוב  לנו שוב  פוקס מדגיש  הרב  גם 
מהווה מקצוע כלכלי הוא נובע מרצון אמיתי לסייע לזולת, 
כפי שאכן הדבר מתרחש דבר יום ביומו, כי זאת יש להדגיש 
"להיכנס"  המאבחן  על  המקצועות,  ככל  מקצוע  זה  אין  כי 
לתוך נפשו של בעל הכתב ולבנות את אישיותו מן המסד עד 

הטפחות על כל תכונותיו הדקים והנסתרים ביותר. 
מספר הרב פוקס: "רק השבוע הגיע אלי אבא של ילד כשעל 
פניו ניכרת דאגה אמיתית לבנו. הוא סיפר כי בנו אינו מצליח 
בלימודיו ומפריע רבות בשיעורים. הצוות הרוחני ומאבחנים 
למיניהם המליצו לו להשתמש בריטלין שכידוע קשור יותר 
מהדבר.  חושש  כהורה  שהוא  וכמובן  נוירולוגיות,  לבעיות 
עשה  אכן  הילד  בנחת.  ציור  ולצייר  לשבת  מהילד  ביקשתי 
רגשית  במצוקה  בכלל  שמדובר  גיליתי  ומיד  בשמחה  זאת 
הדורשת את הטיפול המתאים לה. הם הופנו לטיפול מתאים 

שאכן ב"ה הועיל לילד בלימודים ובחברה". 
מכל  לי  שיש  הרב  הסיפוק  את  לתאר  "קשה  מסיים:  והוא 
ועוד  יהודי  לעוד  לסייע  בס"ד  זוכה  אני  כאשר  כזה  סיפור 
יהודי המגשש כעוור באפילה", וכאן מצטט לנו הרב פוקס 
מסוים  ילד  של  להורים  שכתב  מכתב  מתוך  שורות  מספר 
שטופל על ידו, בשורות אלו הוא מסביר כי אצל ילדים רבים 
מתגלות בעיות שנובעות מחוסר בטחון וחוסר הערכה וסיפוק 
מהבית  או  מהחברה  לב  תשומת  חוסר  לחילופין  או  עצמי, 
וכדומה. ה"ריטלין" שכבודו במקומו מונח מהווה לפעמים 
פתרון קל ומהיר, אך זה בעצם כמו "להניח פלסטר על נשמה 
פצועה" – כהגדרתו הנפלאה, אך על ידי שמסתכלים על כתב 
ולטפל בה  ניתן לאבחן בע"ה בבעיה האמיתית  וציוריו  ידו 
מהשורש בדרך אמיתית ואוהבת, כי אכן על פי הציור שהילד 
עמקי  אל  לחדור  ניתן  וכדומה  הקווים  פי  ועל  לצייר  בוחר 

נפשו וללמוד את מצוקותיו.
בדיוק בנקודה זו נוגע גם הרב קאפ ומדגיש כי פעמים רבות 
וכן  שונות,  חינוכיות  בעיות  בגלל  לאבחון  ילדים  שולחים 
בעיות לימודיות. המאבחן לא מזהה את הבעיות כי אכן על 
פניו אין דברים חריגים בכל פעם, אך מאוד קשה באופן כזה 
למצוא את הבעיה האמיתית המסתתרת מתחת לפני השטח, 
מזור  למצוא  יצליח  לא  שהמאבחן  פשוט  זה  אך  כן  ואם 

ותרופה למצוקתו של הילד.
"הגיע אלי לא מזמן אבא עם בנו", מספר הרב קאפ, "אותו 
בלימודים  תורה.  בתלמוד  פיו  את  פתח  לא  כמעט  ילד 
להוציא  צריך  כשהיה  בושה  מתמלא  היה  הוא  ובהפסקות 
האבא  בחברה.  אילם  כאילו  נעשה  אט  אט  וכך  מפיו,  הגה 
בבעיה  מדובר  כי  בטוח  והיה  ייאוש  סף  על  כמעט  היה 

לכל אדם יש כתב המיוחד רק לו, 
זוהי מעין 'טביעת אצבע' של האדם 
בעולם ומעין 'תעודת זהות' שהאדם 
מצהיר קבל עם ועולם על תכונותיו 
וכישוריו, וכמו תחום הפסיכולוגיה 
שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, 
כך גם תחום הגרפולוגיה שהיא 

במילים אחרות: 'פסיכולוגיה של כתב 
היד'. המילה 'גרפולוגיה' בעצם 

מורכבת משתי מילים: 'גרפו' – כתב 
בלועזית, 'לוגיה' – תורה בלועזית, 

הוי אומר – 'תורת הכתב'
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יוכלו למצוא לה פתרון חלילה. כרגיל,  קשה במיוחד שלא 
ביקשתי מהילד לצייר ציור, והפעם של ילד. הוא צייר ציור 
הילד  איבד  כאן  לצייר את הפה  נחמד מאוד, אבל כשהגיע 
את כל כישוריו ובקושי הצליח לצייר את פיו של הילד. לא 
היה צריך גאונות ומומחיות מיוחדת להבין כי לילד יש בעיה 
בדיבור בעצמו ולא בעיה קשה במיוחד. על פי הציור זיהיתי 
בפני  להתבייש  לילד  הגורם  ביותר  קל  בגמגום  מדובר  כי 
כי במקום לטפל בגמגום כראוי  כן התברר  כי  והנה  חבריו, 
חיפשו דרכים פסיכולוגיות למיניהם שלחלקם לא היה שום 
קשר אמיתי והגיוני לבעיה של הילד ובזה הילד יוצא נפסד 
פעמיים, גם לא מטפלים בו כראוי וגם מעמיסים עליו בעיות 

ועניינים אשר רק מרעים עמו.
שאינם  להורים  בן  מסוים,  ילד  עם  לי  היה  דומה  "סיפור 
שומרי תורה ומצוות. הוריו הבחינו כי הילד מתנהג בצורה 
איתם.  אינו  מה  משום  כי  והרגישו  'מרחף'  ופשוט  מוזרה 
וקבע  לילד  מקיף  אבחון  בדיקת  שערך  למאבחן  פנו  הם 
חד משמעית כי לילד אין שום בעיה, 'ממש מושלם!' פסק 
המאבחן ושלח אותם לביתם כשהם אינם יודעים את נפשם. 
זמן קצר לאחר מכן הביא אלי אותו מאבחן בעצמו את כתב 
קשה.  רגשית  בבעיה  מדובר  כי  זיהיתי  מיד  הילד,  של  ידו 
יצרתי קשר אם אביו ואמו וחקרתי אותם במקצת על הקורות 
עם הילד ועל אירועים מיוחדים שאירעו בביתם וכדומה אשר 
הילד.  של  הרגשי  מצבו  על  והשלכה  מקור  להוות  יכולים 
לאמו כמובן היה מאוד קשה לגלות 'סודות מהבית', אך בלית 
ברירה היא חשפה בפני וסיפרה על ארוע טראומתי במיוחד 
שהיה במשפחתם, שכאמור אינה שומרת מצוות. מתברר כי 
הילד חווה את הארוע על בשרו באופן מאוד אישי ומאז לא 
הגרפולוגית  הבדיקה  כמובן שלאחר  לעצמו.  לחזור  הצליח 
המלצתי להורים לקחת את הילד לטיפול רגשי מתאים וכך 

לסייע בעדו לשוב למסלול בסייעתא דשמיא.
"פעמים רבות", מוסיף הרב קאפ, "אתה עומד ומשוחח עם 
חבר טוב, ואף יכול לבלות עמו שעות רבות, מהשיחות עמו 
אך  אדמות,  עלי  המאושר  באדם  מדובר  כי  מתרשם  אתה 
בבדיקה פשוטה של כתב ידו ניתן לזהות את ההיפך המוחלט, 
אלו  במקרים  מחדש.  פעם  כל  אותך  מדהים  פשוט  והדבר 
כאמור  אכן  כי  עצמו,  מהאדם  יותר  נאמן  האדם  של  הכתב 
של  נפשו  לנבכי  לרדת  הכוח  את  לברואיו  נתן  עולם  בורא 
לימוד המקצוע על  ידי  ועל  ציוריו,  או  ידו  האדם דרך כתב 
כך  ידי  על  באים  עולם  לבורא  ותפילה  רצון  בתוספת  בוריו 

להצלת נפשות רבות מישראל בכל התחומים והמובנים.
הורים  ביותר.  חשובה  חינוכית  נקודה  להוסיף  כדאי  "וכאן 
'אינו  שהוא  כך  על  למלמד  בטענות  פעם  לא  באים  רבים 
מסתדר עם הילד', ואילו המלמד השני 'זורם אתו', עקב כך 
הם משוכנעים כי המלמד הוא שורש הבעיה. אך האמת כי 
הדבר אינו נכון כלל ועיקר, על ידי בדיקת הכתב ניתן להבחין 
ילד שלומד  יש  וסוג למידה משלו,  יש תכונות  ילד  לכל  כי 
ומבין יותר על ידי השכל וההיגיון, חברו צמוד יותר לרגש, 
והשלישי לחושים אחרים מסוימים, לכן הילד לא תמיד יוכל 
להסתדר על שיטת הלימוד והחינוך של מלמד אחד על אף 
לדאוג  צריך  אלו  במקרים  אחר.  מלמד  עם  היטב  שיסתדר 
לחפש  ולא  המלמד  אצל  להסתדר  יוכל  הילד  בו  לפתרון 

אשמים, דבר שאינו מועיל כלל.
"דבר מעין זה ארע עם ילד מסוים שאביו הגיע לתלמוד תורה 
וטען למלמד כי ילד אחר פוגע ומציק לבנו בשיטתיות, וזוהי 
נראה למלמד  זו של בנו. משום מה היה  הסיבה להתנהגות 
הילד  על  לחפות  יותר  ונועד  האצבע  מן  מצוץ  הסיפור  כי 

הילד  של  ציור  אלי  שלח  הוא  הבעיה.  את  לפתור  מאשר 
פגיעה מאף  עבר שום  לא  הילד  היה.  כך  כפי ששיער  ואכן 
ילד בת"ת, הוא פשוט 'בישל' סיפור שלם להצדיק את עצמו 
ואת התנהגותו בכתב ועם חבריו, וכמובן שמצאנו את הסיבה 

האמיתית וטיפלנו בדבר ביעילות".
האם יש היענות רחבה כיום ללימודי גרפולוגיה?

"בוודאי", קובע הרב ורצברגר, שכאמור מנהל מכון מיוחד 
ללימוד מהסוג הזה. "יותר ויותר אנשים מתעניינים בתחום 
ובאים ללמוד אותו. מאז שפתחנו את המכון 'הנפש שבכתב' 
את  חרדים שלמדו  גרפולוגים  מ-100  למעלה  הכשרנו  כבר 
עד  הבעיה  משנתיים.  למעלה  במשך  במסירות  המקצוע 
שבכל  לאחר  אלו,  ללימודים  ראוי  מקום  בחוסר  הייתה  כה 
צניעות  ובחוסר  ונשים  גברים  בתערובת  למדו  המקומות 
גדולי  של  רוחם  לפי  היו  והתכנים  המסרים  כל  לא  וכמובן 
כללי  פי  על  חרדי  מקום  פתחנו  כך  לשם  ובדיוק  ישראל, 
אחר  מקום  מכל  המקצועית  ברמתו  יורד  שאינו  ההלכה 
מטעם  מבחן  ועוברים  הדעת  בישוב  לומדים  כאן  בארץ. 
שלוקח  מסובך  מבחן  לגרפולוגיה,  הישראלית  האגודה 
ואנשי  רבנים  אף  ישנם  הלומדים  בין  לעשותו.  יומיים 
ומכל  החוגים  מכל  ומלמדים,  בישיבות  משגיחים  חינוך, 
חלקם  המזרח,  כעדות  אשכנזים  כליטאים,  חסידים  העדות, 
עושים זאת כמקור פרנסה או כמעבידים החפצים לדעת על 
תכונותיהם של עובדיהם, ועל דרך זה מלמדים ומשגיחים על 
תלמידיהם, ורבים אף כאמור ככלי עזר וסיוע להם ולזולתם. 
כמובן,  בנפרד  לנשים,  לימודים  מסלול  גם  לנו  יש  כן  כמו 
וכמובן הכול בהכוונת גדולי ישראל אשר עליהם אנו מפנים 

את כל שאלותינו קטן כגדול".
גדול  אירוע  "נערוך  ורצברגר,  "בקרוב", חושף בפנינו הרב 
תעודות  וחלוקת  הוקרה  אירוע  ירושלים,  הקודש  בעיר 
מאות  בהשתתפות  ומכובד  גדול  באולם  שייערך  הסמכה, 
משתתפים ובראשות גדולי ישראל שנתנו את ברכתם לנושא 

ומלווים אותנו בעבודתנו הקדושה".
דעת  אכן  מהי  ביותר    והחשובה  המתבקשת  והשאלה 

גדולי ישראל בנושא?
"האמת היא", אומר לנו הרב פוקס, "כי בתחומים מסוימים, 
גדולי  בין  בגישה  דעות  חילוקי  מקצת  יש  בזוגיות,  כמו 
הגרפולוגיה  בתחום  רחבה  תמיכה  יש  'בגדול'  אך  ישראל, 

כשיטה הפותרת בעיות מבחינה הלכתית טהורה.
"ידוע לי על אדמו"רים שאינם סומכים על גרפולוגיה בענייני 
שידוכים, ולא שולחים את תלמידיהם להתייעץ בכך, אך מצד 
לפני  שנסתלק  האדמו"רים  מגדולי  אחד  בשם  שמעתי  שני 
מספר שנים שנשאל על נושא זה וענה כי ייעוץ גרפולוגי עוד 
שווה כמו בירור אצל חברים מהישיבה, ואם מסתמכים על 
דברי החברים – אפשר אף בהחלט ללכת לייעוץ מהסוג הזה.

"גם בשם יבדלחט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א מופיע 
הפרצוף  חכמת  על  כי  לשואלים  שענה  שיח'  'עלי  בגליון 
'יש חכמה  ניתן להסתמך כלל וכלל, ובעניין גרפולוגיה  לא 
כזאת!' אך כאן מוסיף מרן הגר"ח כי ניתן להסתמך עליה, 
אך לא להסיק תמיד מסקנות על פיה, כי אצל יהודי הלומד 

תורה הכול יכול להשתנות".
אברך  אלי  "הגיע  פוקס,  הרב  אותנו  משתף  "לאחרונה", 
המשתייך לחסידות גדולה שרבם מפנה לעיתים את חסידיו 
אותו  הפנה  הרבי  שידוכים.  בענייני  גרפולוגית  להתייעצות 
לגרפולוג שענה תשובות מסוימות. אך כשהצצתי אני בכתב 
ידו הבחנתי בתשובות חיוביות יותר, וכך הוא יצא מבולבל 
והצבעתי  הכתבים  את  שוב  ממנו  ביקשתי  בהמשך  לגמרי. 

לאותו גרפולוג על נקודות בהן לכאורה טעה. כשהראה אותו 
יהודי את הכתבים לגרפולוג ההוא, חזר בו אכן מדבריו וכתב 
אפילו  חיובי  ובמשוב  יתירה  בהתלהבות  חיוביות  תשובות 

יותר ממה שאני כתבתי".
וכאן חושף בפנינו הרב פוקס על אחד מגדולי האדמו"רים 
מיני  בכל  חסידיו  של  רבים  יד  כתבי  אליו  השולח  בדורנו 
ניתן  הכול  לא  כאמור,  שולחנו.  על  העולות  שונות  בעיות 
להסיק על פי הגרפולוגיה, ותחום הסקת המסקנות על פיה 
בבעיות  טיפול  ודרך  כיוון  לתת  זאת  בכל  אך  מוגבל,  הוא 

שונות הדבר יעיל בוודאי.
ובדומה לדברים שהבאנו לעיל – מוסיף לנו הרב קאפ עובדה 
מדהימה שארעה אצל מרן הגר"ש ואזנר בעל ה"שבט הלוי" 
זיע"א, "יהודי שבנו הגיע לגיל השידוכים, קיבל הצעה של 
ידה אצל  כתב  לבדוק את  רצה  אך  כלילת המעלות,  בחורה 
התשובה  זיע"א.  מרן  עם  התייעץ  הוא  כך  ועל  גרפולוג, 
שקיבל הייתה כי אפשר בהחלט לברר דברים אחדים על פי 
הגרפולוגיה, אך כאמור אסור לקבוע כל דבר גורלי על פי זה, 
וכן לא לבדוק התאמה של בני זוג על פי זה. אותו יהודי קיבל 
את התשובה ועזב את החדר, ואז יצא אחריו מרן זיע"א ואמר 
לו בחלש ובדרך צחות 'אם כבר, כדאי שתבדוק את כתב היד 
שלך ושל זוגתך לבדוק ולראות את ההתאמה ביניכם'. לאחר 
בדיקת גרפולוג מקצועי התברר כי על פי כללי המקצוע לא 
שנים  כבר  חיים  שהם  למרות  הזוג  בני  בין  התאמה  הייתה 
באושר ובשלווה. בכך רצה מרן זיע"א לרמז לו כי אמנם יש 
לבדוק ולסמוך על בדיקת גרפולוגיה אך לא כהלכה למשה 
מסיני, והנה כי כן בשידוכים על כל פנים הדבר צריך הרבה 
שיקול דעת והתייעצות של כל אחד עם מורו ורבו על אופן 

השימוש במקצוע הגרפולוגיה".
"אגב", מספר הרב קאפ, "לא מזמן התקשרו אלי בני משפחה 
באמצע הלילה וסיפרו כי הם הולכים לסגור שידוך אך הדבר 
באזני  לחש  דהו  שמאן  לאחר  שעות,  מספר  כבר  מתעכב 
הבחור כי המשודכת נגועה במידה לא טובה כלשהי והדבר 
ובצר  ודחופים  מבוהלים  והם  וכו',  וכו'  בחיים  לו  יפריע 
להם הם מצטערים על השעה המאוחרת אך אני חייב להבין 
למצוקתם... לאחר שהרגעתי אותם אמרתי להם לשלוח אלי 
את כתב ידה של הבחורה, לא לקח לי זמן רב להבין כי הדבר 
היה שקרי לגמרי, ואכן בשעה טובה ומוצלחת נסגר השידוך 

עוד באותו לילה ארוך כששני הצדדים רגועים ומאושרים".
יפתח מסלול  כי בקרוב  ורצברגר  הרב  אותנו  לסיום מפתיע 
מיוחד בלימודי הגרפולוגיה שייקרא "גרפולוגיה משפטית", 
שכמובן תהיה מגובה חוקתית ומשפטית על ידי עורכי דינים 
של  רבות  לבעיות  מענה  שייתן  דבר  וכדומה,  חוק  ואנשי 
הרתעה  ככלי  לשמש  יוכל  ואף  למיניהם,  ורמאויות  זיופים 
תמימים  אברכים  ברשתם  המפילים  מעלי  דלא  אינשי  כנגד 
יהיה  ניתן  גרפולוגית  בדיקה  ידי  ועל  אפלות,  בעסקאות 

לחסוך כאמור הרבה נזקים ועגמות נפש.
את  להביא  בלי  זה  ומאתגר  נפלא  נושא  לסיים  אפשר  ואי 
זיע"א,  לייבוביץ  ירוחם  רבי  הגה"צ  של  הנפלאה  אמרתו 
חסרונותיו,  את  להכיר  אדם  "צריך  המוסר:  תנועת  מגדולי 
מעלותיו  את  להכיר  הוא  צריך  וביותר  חובתו,  זוהי  תיקונם 
– כי הם כלי עבודתו", ובהקשר לזה מציין לנו הרב פוקס כי 
להכיר את החסרונות והמעלות אכן ניתן גם בדרך רגילה, אך 
ביותר ניתן לזהות זאת כמובן על פי דרך הגרפולוגיה, שבזה 
יכול האדם גם כלפי עצמו ללמוד על תכונותיו לטב ולמוטב 

ולעבוד לשפר אותם.
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כנגד 
    כולם
רבבות שיעורים תורניים נמסרים מדי יום ביומו 
ברחבי העולם היהודי, אך חלקם מקוריים במיוחד 
רשת  אביב,  תל  ברחובות  דקה  של  שיעור   
כוללים של 'יששכר וזבולון', בית האבות שיוזם 
וראש  לקשישים  ביקורים  'לסדר'  כדי  שיעורים 

הכולל שמתוגמל על ידי האברכים

אריאל צייטלין
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וישנם  לתורה  פנים   70
סיפורים  ומאות  עשרות 
מרתקים על מקומות לימוד 
שיעורים  שגרתיים,  לא 
חריגים  וסגנונות  מפתיעים 
רחבי  בכל  מ'המקובל', 

עולם היהודי. 
הבאנו  שלפניכם  בכתבה 
מהמקוריים  מזעיר  מעט 
מכולל  שבהם,  והמעניינים 
ועד   65 גיל  מעל  למבוגרים 
בלילה.  רק  בה  שלומדים  ישיבה 
יצירתיות לא חסרה בעולם התורה, 
והעיקר הוא 'להגדיל תורה ולהאדירה'.

שיעור נע
ארוכות  לנסיעות  שרגיל  מי  יש  בוודאי  הקוראים  מבין 
ו'משעממות', את הפתרון הפשוט לניצול הזמן מצאו בצפון 
מלונג-איילנד  המובילה  לרכבת  תעלו  אם  שם,  יורק,  ניו 
ומתחלפים,  קבועים  נוסעים   20-30 בין  תמצאו  למנהטן, 
כשהם יושבים ומאזינים בקשב רב למוצא פיו של הרב פסח 

לרנר, מגיד שיעור בדף היומי ברכבת כבר למעלה מעשור. 
לשיעור המעניין יש כבר סדר קבוע. בשעה 7:50 עולים 
לרכבת, מתיישבים בקרון שהוקצה במיוחד לשיעור, ובשעה 
8:00, כאשר הלומדים התמקמו להם והרכבת פתחה בנסיעה 

אל מנהטן, פותח הרב לרנר במסע אל ה'מעין עולם הבא'. 
התרוצצה  בהן  נסיעות  מעט  לא  לאחר  נפתח  השיעור 
במוחו של ר' אריה מרקוביץ' השאלה 'מדוע עלי לבהות יום 
יום שעה שלמה מחלון הרכבת בחוסר מעש וללא תועלת?' 
לבוא  איחרה  לא  המסקנה  מחשבה,  ועוד  מחשבה  לאחר 

והוא החליט לפתוח שיעור. 
ר' אריה שטח בפני הרב לרנר ידידו את דבר תכנון הקמת 
פורה  דמיון  כמו  נראה  היה  שבהתחלה  מה   – השיעור 
ומופרך מיסודו. אולם, לאחר כמה ימים החל הרעיון לרקום 
דבק  בזהירות  חותך  עצמו  את  מצא  אריה  ור'  וגידים,  עור 
סלוטייפ, ומדביק מודעות אודות דבר השיעור שיחל ממחר 

על דפנות הרכבת הפנימיות. 
בבוקר שלמחרת, מי שלא ראה את המודעות ביום שלפני, 
את  דווקא  מעדיפים  תורה  בני  אברכים  עשרות  מדוע  תמה 
קרון הרכבת האחרון. שם לקראת השיעור התבקשו בנימוס 
הגויים המתחשבים לתפוס להם מקומות בקרונות הקדמיים 

יותר. והשאר היסטוריה... 

שיעור לאילמים
אותם  ללמד  בוחרים  אופן  ובכל  לדבר  יכולים  לא  הם 
ובכן, בגן לילדים עם קשיי  שמירת הלשון. נשמע מופרך? 
גברת  הגננת  החליטה  ירושלים,  בעיר  קיצוני  באופן  שפה 
יהודית ח. להקדיש חלק נכבד במהלך השבוע דווקא ללימוד 

הלכות שמירת הלשון. 
להסביר  כדי  נותנת  שהיא  המצוינים  הנימוקים  ואלו 
הילדים  ב.  לדבר.  ילמדו  הילדים  אחד  יום  א.  הרעיון:  את 

שומעים היטב - ואיסור לשון הרע חל גם על שמיעה.

ארגון אחיעזר
את  להרגיש  זוכים  למיניהם  עסק  ובתי  משרדים   150
של  בראשותו  "אחיעזר"  בשם  ארגון  תחת  התורה  מתיקות 
בין  דיסקין.  דב  רבי ברוך  ישיבת ארחות תורה הגאון  ראש 
המשלה  ראש  משרד  האוצר,  משרד  נמצאים  המשרדים 
מיוחד(, משרד הביטחון,  תג  מגיד השיעור עם  נכנס  )אליו 
מספר רב של נקודות כיבוי האש, עיריית תל-אביב, עיריית 
השיעור  למשתתפי  מזל-טוב  לאחל  ההזדמנות  )וזו  ב"ב 
בעירייה, שחגגו ממש לאחרונה במסגרת הארגון 'סיום' על 
כל סדר מועד(, בתי חולים, צרכניות מקומיות, רשתות מזון 
מהגדולות בישראל, משרדי עורכי דין, חנויות פרטיות, ועוד 
לעולם  שאולי  לכאלה  ועד  ביותר  מהמפורסמים  מקומות 
לא תשמעו עליהם. לכולם מכנה משותף אחד – התנתקות 
חברים  קבוצת  עם  משותף  לימוד  לטובת  חייהם  משגרת 

במקום עבודתם. 
הזוכים  איש,  מ-2,000  פחות  לא  מונה  השיעורים  היקף 
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בהתנדבות  שיעור,  מגידי   150 מוסרים  אותם  לשיעורים 
העבודה  למקומות  יוצאים  שיעורים  המגידי  מלאה. 
ומוסרים את השיעור 'שלהם', כאשר לפעמים 'מגיד' אחד 

אחראי לשניים ואף שלושה שיעורים. 
בנוסף לכך, מוציא הארגון עלון שבועי, על מנת להכניס 
ממאור התורה גם לבתי העובדים עצמם ולא רק במקומות 
שאינם  בבתים  מדובר  מהמקרים  בהרבה  שכן,  העבודה. 
שומרי תורה ומצוות. היוזמה המבורכת הזו עלתה בכולל 
נחלת משה של הרב דיסקין, שם מספר אברכים שמו לב 
לנצל  שאפשר  פנויות  שעות  יש  מקומות  שבאותם  לכך 

ללמוד תורה, ואכן היוזמה הפכה לדבר שבמציאות. 

מלגה לראש הכולל 
ראש  של  משרדו  לפתח  פעם  לא  נקלעו  רבים  אברכים 
הכולל בסוג של דרישה לקבלת המלגה החודשית. אם רק 
משלמים  לא  מלכתחילה  בהם  כוללים  שיש  יודעים  היו 

כסף, אולי היו מנמיכים את טון הדרישה. 
משלמים,  שלא  רק  שלא  מקומות  שיש  מתברר  אבל 
באחד  כך  הכולל.  לראש  משלמים  עצמם  האברכים  אלא 
האברכים  משלמים  בירושלים,  המיוחדים  הכוללים 
אף  מנת.  ידידיה  הרה"ג  הכולל  לראש  הטוב  הכרת  מתוך 
תלמידי  אותם  אבל  זאת,  לעשות  אותם  מכריח  לא  אחד 
ומקדישים  היום  במשך  העובדים  בתים'  'בעלי  הכולל, 
בחברותות  היום  בתחילת  מכינים  התורה.  ללמוד  מזמנם 
מוסר  הכולל  ראש  ובהמשך  בשיעור,  הנלמד  החומר  את 
בפניהם שיעור בעיון אותו הם מגדירים 'מתוק מדבש', וכן, 

הם לגמרי מוכנים לשלם עבורו. 

נרו יאיר
שמפעילה  כוללים  רשת  היא  יאיר'  'נרו  הכוללים  רשת 
הממוקם  מצוינים  לאברכים  וערב  צהריים  בוקר,  כוללים 
על  לכם  לספר  צורך  ראינו  ומדוע  בני-ברק.  התורה  בעיר 
יש  כמותם  והרי  ברק,  בבני  מצוינים  לאברכים  כוללים 
עלולים  בו  כולל,  מכל  שבשונה  היא  הסיבה  מאות?  עוד 
בעצבות:  מפטיר  הכולל  שראש  במצב  לעמוד  האברכים 
שבועיים"...  עוד  לי  להיכנס  אמור  אבל  כרגע,  כסף  "אין 
בכולל 'נרו יאיר' אין דבר כזה. את הכולל מחזיקים אנשים 
עובדים, חלקם מוכרים, בהסכמי 'יששכר וזבולון' כפשוטו 

ממש. 
בכולל לומדים כ- 120 אברכים, וכנגדם יש 120 אנשים 
את  המחזיקים  האנשים  ברשימת  לפרנסתם.  העובדים 
אריאל  הרדיו  ושדרן  היתר המנחה  בין  נמצאים  האברכים 

ממייסדי  העסקים  איש  לפידות,  ישי  והיוצר  הזמר  ברמן, 
הכולל צביקה כהנא, איש החסד חונה דייטש, איש העסקים 
ועוד  סלומון  שוקי  קפלין,  מיכאל  המפיק  הלפרט,  מנחם 
עשרות אנשים עובדים המוכרים כמעט לכולנו, ובנדיבותם 
מחזיקים את לומדי הכולל כבר כ-3 שנים. בראשות הכולל 
עומדים הרב שייקה גרינשפן והרב חיים הורביץ, רב שכונת 

צהלה בתל אביב.
ביוזמת דייטש וכהנא נקרא הכולל "נרו יאיר", והלימוד 
בו הוא לרפואת איש יקר, יאיר בן אסתר אשר חלה במחלה 
הנוראה. בעקבות מצבו הוחלט לקרוא לכולל כאמור בשם 

זה. ולנו נותר לאחל רפואה שלמה.

משכימים
ויום  יום  בכל  ברק,  בני  בעיר  הטובות  הישיבות  באחת 
בין הקפה הראשון של הבוקר ובין תפילת שחרית, מתקיים 
מדרישות  חלק  אינו  השיעור  בגמרא.  בקיאות  שיעור  לו 
שמואל  ר'  כאשר  שנה,   15 לפני  נוסד  והוא  הישיבה, 
המוכרים  מהאנשים  ואחד  הישיבה  בוגר  קופרשטיין, 
בעיר בית שמש, הרגיש צורך להותיר מורשת בישיבה בה 
התחנך, והקים את שיעור "המשכימים" לטובת הבחורים 

שקמים מוקדם. 
סיום  וכל  שבשגרה,  דבר  הם  זה  בשיעור  מסכת  סיומי 
מסכת, משליך אחריו סיום גדול ולפעמים נסיעה קבוצתית 
אל שבילי הטבע בצפון, שם מגיד השיעור ר' אליהו סלומון 
את השורות האחרונות  לסיים  בוחרים  ומשתתפי השיעור 

של המסכת הנלמדת. 
מר'   ₪  12 התלמיד  יקבל  זה  בשיעור  לימוד  תמורת 
נזקפת העובדה  לזכותו  שמואל, סכום פעוט לכאורה. אך 
שרוב תלמידי הישיבה לא מוותרים על 'קביעות' בשיעור, 

כנראה שלא בגלל הכסף.

בית אבות
אם תצאו למרכז פתח תקווה בשעות הצהרים, תתקשו 
למצוא בתי עסק פתוחים באזור בית האבות 'מונטפיורי'. 
בית האבות מפעיל למעלה מעשרה שיעורים ביום. אולם 
נערכת  היום מרשים מכולם: בשעה 13:20  הטקס בצהרי 
שיעור  נמסר   13:30 בשעה  מכן  לאחר  מנחה,  תפילת 
ובשעה  ברורה,  במשנה  שיעור   13:45 בשעה  במשניות, 
מהאזור  עסקים  לבעלי  בגמרא  היומי  דף  שיעור   14:15

ולאחר מכן שוב תפילת מנחה.
מה שמעניין בשיעור הדף היומי המדובר, הוא מסירתו 
העסקים  ובעלי  באזור  נוספים  שיעורים  אין  בה  בשעה 
מהעבודה,  שלהם  הצהרים  הפסקת  היא  שזו  ותושבים 

יכולים ליהנות משיעור דף היומי איכותי. 
היוזמה לשיעור שכזה ולעוד כמה וכמה שיעורים בבית 
האבות הגיעה ממקום לא צפוי בעליל. הנהלת בית האבות 
בית  דיירי  שאינם  שאנשים  מנת  על  היוזמה,  על  החליטה 
ועל  ולשיעורים,  יסתובבו בבית האבות לתפילות  האבות, 
ידי זה 'יתפסו' קשר עם דיירי המקום, וכך דיירים שלעתים 
עזובים ולא זוכים לביקורים מבני משפחתם - יקבלו גם הם 

מפעם לפעם שעת ביקור משלהם.

שיעור של דקה
על שיעורים של רבע שעה ויותר כבר שמענו, אבל האם 
צעיר  לא  יהודי  ישנו  ובכן,  דקה?  של  שיעור  על  שמעתם 
ר' מיכאל שטרית מהעיר בני  - ושמו  יצא לגמלאות  אשר 
ברק. בכל בוקר ובוקר, לאחר שגלגל את התפילין לנרתיקם, 
יוצא ר' מיכאל לתל אביב ושם הוא מוסר לעוברים ושבים 

שיעור קצר בהלכה. 
להיות  "רוצה  לאנשים:  ניגש  הוא  איתו  הטקסט  הנה 
לא.  ומה  עושים  מה  אותך  ללמד  יכול  לא  אני  חשמלאי? 
אני רק יכול להגיד מתי בשום אופן אסור להדליק חשמל, 
מעוניין?" וככה מתחיל הוא למסור לעוברי האורח שיעור 
גם  גוברת  הסקרנות  תתפלאו,  שבת.  בהלכות  קצרצר 
החזרתי  לא  עוד  אומנם  "אני  מהדת.  ביותר  הרחוקים  על 
בדקה  עולמם  שקנו  הרבה  יש  אבל  אחד,  אף  בתשובה 

אחת", מסכם הרב שטרית

כולל אומנים
גד  הזמר  משיח,  בן  יניב  הזמר  את  תמצאו  אחד  בחדר 
אלבז, הזמר אלעד שער, הזמר שמעון טובול, הזמר אסף 
שוקרון,  יהודה  השדרן  לולו,  בן  עמירם  השדרן  אהרון, 
הקוסם אהרון אביטל והצלם קובי שירה, ועוד כמה אנשי 
שהיא  לאיזו  בהכנה  מדובר  האם  ידועים.  ואמנים  במה 
לה  מתכנסת  ויום  יום  בכל  בהכרח...  לא  גדולה?  להפקה 

קבוצת האמנים הנכבדה למספר שעות של לימוד תורה. 
כבר  במקום  השיעורים  ומגיד  הכולל  ראש  רומנו,  הרב 
בעיר  מדרש  בבית  סביבו  מושיב  שנים,  מחמש  למעלה 
הם  ויחד  הכשרה  התרבות  ממעצבי  נרחב  חלק  אלעד 
שוקעים בלימוד גמרא, הלכה ומוסר. נראה פשוט? ממש 
לא. עבור אנשי תעשייה שכזו, בין השעות 11:00-13:20 
בצהרים – אלה שעות קריטיות במיוחד לפגישות, חזרות, 
מרגיש  ממש  "אני  הסידורים.  שאר  וכל  אירועים  סגירת 
בבוקר",  ללימוד  מוצלחים  אירועים  בין  ישירה  השפעה 
אומר יהודה שוקרון כשהוא רציני לשם שינוי. "הכולל הוא 

צינור לכל היום. הסידורים יחכו לאחר כך". 
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אברכים רבים נקלעו לא פעם 
לפתח משרדו של ראש הכולל 

בסוג של דרישה לקבלת המלגה 
החודשית. אם רק היו יודעים 

שיש כוללים בהם מלכתחילה 
לא משלמים כסף, אולי היו 
מנמיכים את טון הדרישה. 
אבל מתברר שיש מקומות 

שלא רק שלא משלמים, אלא 
האברכים עצמם משלמים 
לראש הכולל. כך באחד 

הכוללים המיוחדים בירושלים, 
משלמים האברכים מתוך הכרת 

הטוב לראש הכולל הרה"ג 
ידידיה מנת. אף אחד לא מכריח 

אותם לעשות זאת, אבל אותם 
תלמידי הכולל, 'בעלי בתים' 

העובדים במשך היום ומקדישים 
מזמנם ללמוד התורה. מכינים 
בתחילת היום בחברותות את 

החומר הנלמד בשיעור, ובהמשך 
ראש הכולל מוסר בפניהם 

שיעור בעיון אותו הם מגדירים 
'מתוק מדבש', וכן, הם לגמרי 

מוכנים לשלם עבורו. 

מיד.  נרדם  היה  אך  לשיעור  הגיע  יום  שבכל  יומי  דף  בשיעור  משתתף  על  "מסופר 
כששאל אותו באחת הפעמים מגיד השיעור למה אתה מגיע מלכתחילה אם אתה יודע 
שתירדם, ענה לו אותו המשתתף – שבניו בביתו יודעים שהוא עובד כל היום נורא קשה 
ואין לו זמן ללמוד תורה, ואם הייתי מגיע לביתי ומיד נרדם - ילדיי היו יודעים שעבדתי 
קשה מאוד, אבל כשהם יודעים שלמרות העייפות, על שיעור תורה ביום אני לא מוותר, 
אם אני לא מצליח ללמוד לפחות אני מציב להם סולם ערכים", עם מסר זה פותח הרב א. 
את דבריו, ומסביר שזו אמורה להיות ההרגשה של משתתפי שיעור, שלא רק אתם זוכים 

ולומדים, אלא יש השפעה רחבה גם על בני ביתכם. 
ר' צבי א. מוסר שיעורי דף יומי 3 פעמים ביום, מזה קרוב לשני עשורים והוא משתף 

אותנו בכמה מקרים מעניינים.
הרב א. לא תיאר לעצמו שימסור שיעור באותו היום. גשם הזלעפות שירד בחוץ לא 
הוציא איש מביתו, חוץ מאדם אחד – מגיד השיעור הוותיק. "בכל מקרה, אצא מהבית 
לראות אולי מישהו כן יגיע" שח לעצמו. שש בערב, שעה שכל בית עם ילדים זקוק לאבא 
נוכח. למרות שכבר עוד עשרים דקות נפתחת תפילת ערבית במקום, עדיין הוא נשאר 
נכנס  גמר השיעור,  לפני  דקות  יודע. עשר  לא  הוא  גם  למי?  ולהמתין,  לשבת במקומו 
אחד ממשתתפי השיעור הקבועים כשכולו רטוב, ומספר כי לקח מונית מאחד מהישובים 
הסמוכים, שם אין כוללים ושיעורי תורה. "בדרך נתקעה המונית בשער הישוב, הלכתי 

ברגל עד לפה. אחרת, אני מעביר יום בלי תורה".
שיחת הטלפון המבהילה המבשרת על תאונת דרכים קשה בה מעורבים ילדיך – היא 
דבר שלא בשגרה. ארבעה מילדיו של מגיד השיעור אושפזו בשני בתי חולים שונים, 
שלושה מהם בטיפול נמרץ. את ההודעה ששינתה את סדר יומו וחייו לתקופה ארוכה 
וחצי  לחמש  נקטעה  השגרה  אולם  במיוחד,  קשה  לילה  בלילה.  ב-1:35  המג"ש  קיבל 
שעות בלבד, כי בשעה 7:00 במדויק, השעה בה מתחיל השיעור הקבוע, מתייצב מגיד 
יימסר  היום  השיעור  כי  שהכריז  לאחר  שיעורו,  את  ומתחיל  הרגיל,  במקומו  השיעור 

לרפואת ילדיו. 
ואב למשפחה  א. מגיד השיעור  נס של ממש". כך מגדיר באוזננו הרב צבי  "כמעט 
ברוכת ילדים. "כמעט כל ילדי נולדו בלילה. בין אם הגענו לבין החולים ב23:00 בלילה 
ובין אם לקראת 3:00 לפנות בוקר, הרי עד שאור ראשון הפציע זכיתי להתבשר ב'מזל 
טוב', להזדרז למקום השיעור ולמסור אותו ללא הפרעה. אני מרגיש כאילו כל פעם שאני 
מארגן את סדר היום שלי, הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה ומסדר שהעולם יסתובב 

לפי שיעור הדף יומי בבוקר".
בשבת מסוימת אירח ר' צבי בביתו אדם חילוני שרעייתו חזרה בתשובה. עם האורח 
לא היה ניתן לנסות לדבר על דת, אולם ר' צבי שיחק 'ראש קטן' וביקש ממנו לבוא אל 
השיעור. לאחר מכן נאמר לו שאחד התנאים בהם הסכים אותו יהודי להתארח, היה שאף 
אחד לא יזמין אותו לתפילות השבת ו'קל וחומר' לשיעור תורה... למרות זאת הוא הסכים 
והוא החליט להמשיך  בסוג של מבוכה להצטרף לשיעור, חוכמת הגמרא תפסה אותו 

ללמוד - עד שחזר בתשובה והפך לאחד מהאברכים החשובים בעיר רחובות.
"אני יכול לתת עוד 100 סיפורים", מסכם ר' צבי. "חבל על המקום והזמן, רק שתדעו 

שכל מגיד שיעור ושיעור יכול לכתוב ספר על מקרים כאלה"...

מיומנו של מגיד שיעור
 / הרב צבי. א.
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אא

מעמד הוקרה ל'כתרי הקהילה' 
בקהילת המתמידים

צילום: קובי הר צבי

צילום: משה גולדשטיין

המשגיח רבי דן סגל בשיחה לקהל חסידי צאנז
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אא

צילום בעריש פילמר

סעודת חומש בת"ת 
מתיבתא בני ברק

השבוע בחצרות גדולי ישראל 

סיום סדר 'העמוד 
היומי' בספר 
ליקוטי מהר"ן
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מבחן  הוא  לישר  של  הצבעים  מבחן 
פסיכולוגי שהמציא ד"ר מקס לישר בשווייץ. 
דירוג  באמצעות  לישר  של  האבחון  שיטת 
 1947 מאז  קליני  בשימוש  נמצאת  צבעים 

ותורגמה ל-27 שפות.
השפעת  את  לחקור  חייו  את  הקדיש  לישר 
העדפה  לטענתו,  ההתנהגות.  על  הצבעים 
צורך  האחר משקפת  פני  על  מסוים  צבע  של 
והיא  האדם,  של  ופיסיולוגי  פסיכולוגי 
ללא  מקום  בכל  אדם  לכל  אוניברסאלית, 
כיוון  דיוק,  ליתר  גזע.  או  סביבה  בין  הבדל 
אובייקטיבית  היא  הצבע  של  שהפסיכולוגיה 
הוא  מסוים  בצבע  אדם  כל  של  הצורך  ואילו 
אובייקטיבית  בדיקה  ניתנת  לכן  סובייקטיבי 

למצב רגשי.
הצבע  ובחירות  שהואיל  סבר,  לישר 
מתבצעות באופן בלתי מודע, הן מציגות את 
האדם כפי שהוא באמת, לא כפי שהוא תופס 

את עצמו או היה רוצה שאחרים יתפסו אותו.
אנשים  נתבקשו  במהלכם  שנעשו  ניסויים 
להרהר על צבע אדום עז לפרקי זמן משתנים, 
השפעה  יש  האדום  לצבע  כי  נחרצות  העידו 
הדם  לחץ  העצבים,  מערכת  על  "מרגשת" 
עולה, קצב הנשימה ופעימת הלב מואץ. ואילו 
לחץ  הפוכה,  הכהה  הכחול  הצבע  השפעת 

הדם יורד, קצב פעימת הלב והנשימה מואט.
אם כך לעיוורון צבעים יש חשיבות? האם 

עיוור צבעים לא יוכל לבצע את המבחן?
גם  לצבע,  האינסטינקטיבית  התגובה 
של  ואף  לקויה  צבעים  ראיית  של  במקרים 
צורך  יש  ולגוף  עיוורון צבעים ממשי, הואיל 
להתחדשות  רגשית,  לשלווה  פיזי  או  נפשי 
התגובה  אזי  ממתחים,  ולהשתחררות  גופנית 
הצבעים  בבחירת  תתבטא  האינסטינקטיבית 

נזקק לכלות מרץ בפעילות  הכהים. אם הגוף 
תתבטא  אזי  רוחנית,  ביצירתיות  או  חיצונית 
הצבעים  בבחירת  האינסטינקטיבית  התגובה 

הבהירים.
במבחן לישר המקוצר מתבקש הנבחן לסדר 
שמונה צבעים אחד אחרי השני לפי העדפתו 

האישית.
הנבחן במבחן לישר, מדרג את הצבעים לפי 
סדר העדפה יורד. כאשר במקום הראשון הוא 

ממקם את הצבע המועדף ביותר..
לצבעי  נחשבים  וכחול  צהוב  ירוק,  אדום, 
פסיכולוגיים  צרכים  את  שמסמלים  היסוד 
בריא  אדם  בוחר  כאשר  לכן  בסיסיים, 
במקומות  ממוקמים  יהיו  הם  בנפשו  ומאוזן 

הראשונים.
הצבעים:  את  למקם  מעדיף  אדם  כאשר 
אפור, שחור או חום, במקומות הראשונים זה 

עשוי להצביע על גישה שלילית לחיים.
דוגמה קטנה לפירוש הצבעים נוכל ללמוד 
מהצבע השחור. הצבע השחור שולל כל צבע, 
והוא מסמל את הסופיות. כאשר הצבע השחור 
ממוקם ראשון הוא מעיד על קושי רגשי ורצון 
השחור  כאשר   . הקיים  המצב  את  "לנטוש" 
על  לוותר  מוכן  שהאדם  משמע  שני  ממוקם 
הכל בתנאי שיוכל לזכות במה שמסמל הצבע 
הראשון. אם הצבע הראשון היה אדום והשני 
שחור, משמע שהאדם מבקש לפצות על החסר 

באמצעות סיפוק ריגושיות מוגזמת.
אותה  היא  הצבע  משמעות  למעשה 
הנבחן  בוחר  שבו  המיקום  אבל  משמעות 
כזה  צורך  על  מצביעה  היא  הצבע  את  למקם 
או אחר, וממנה לומד המאבחן את הפרשנות 

המתאימה.

סודות

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

מבחן הצבעים

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

הדרמה  על  לי  מספרת  כשנועה 
האחרונים  בימים  אותה  שאופפת 
אני לא יכולה לא להתמגנט לעיניה 
שלמרות  ולזכור  מולי,  הפעורות 
אש  בה  קיימת  אחת-עשרה)!(  בת  רק  שהיא 
הפוטנציאל  את  בה  לזהות  ניתן  וכבר  תמיד 

לבינה יתרה.
- כולם ענו תשובה לשאלת המורה ורק אני 

נשארתי אחרונה ויצאנו להפסקה.
- התאכזבת? אני מנסה לברר את רגשותיה.

את  לשכוח  יכולה  לא  גם  אני  בטח.   -
ההרגשה של האכזבה.

ובולעת  נועה  מוסיפה  “מה שכן שכחתי”, 
בתחילת  שלמחרת,  “שכחתי  נשימתה,  את 
השיעור הראשון, שאלה המורה שאלה הרבה 
בחידון  להשתתף  אותי  ובחרה  קשה  יותר 
זוכרת  שהיא  חשבתי  לא  רגע  באותו  השנתי. 
במבט  עכשיו,  אבל  אתמול.  שהיה  מה  את 
אותה  שהביא  מה  שזה  מבינה  אני  אחורה, 

לבחור בי מכל הילדות בכיתה”.
שלום,  ורודף  שלום  אוהב  הכהן,  אהרון 
נשיאי  שאר  שכל  על-כך  כעס  לא  בוודאי 
בפרשה  קורבנותיהם  את  הביאו  השבטים 
לא   – לוי  שבט  נשיא   – הוא  ואילו  הקודמת 
הראשון  בפסוק  רש”י  זאת,  ובכל  הביא. 
דעתו”  ש”חלשה  וכותב  הגמרא  את  מצטט 
גדולה  שלך  “חייך,  לו:  אמר  שהקב”ה  עד 

משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות”.
את  להדליק  נבחר  שאהרון  לכך  הסיבה 
נובעת מ”פיצוי” שהוענק לו על  הנרות אינה 
ידי הקב”ה, אלא מכך שקיים הבדל מהותי בין 
שבט לוי לשאר השבטים. על שבט לוי ציווה 
אחיך  אהרון  את  אליך  הקרב  “ואתה  הקב”ה 

ואת בניו אתו”.
כל נשיאי שאר שבטי ישראל הביאו קרבנות 
משום שהם מכפרים על חטאי עם ישראל. כך 
מה  חוטא,  לתורה:  “שאלו  במדרש:  כתוב 
ויתכפר לו”.  יביא אשם  עונשו? אמרה להם: 
 – המובחר  השבט   - לוי  שבט  נשיא  ואילו 
כולו,  העם  את  להאיר  אמורים  ושבטו  שהוא 
“שלך  ובמילא  קרבנות  להביא  אמורים  לא 
גדולה משלהם” שכן אתה מדליק את הנרות. 

אור הנרות מביא אור של תורה וקדושה לעם 

ישראל, בבחינת אור דוחה חושך, כך שאף לא 
לקרבנות  יזדקקו  לא  וכלל  חטא  לכלל  יגיעו 
כפרה. זה גם ההסבר לתוספת המילה “מטיב” 
כזו שיש  גם  רק הדלקה, אלא  לא  הנרות.  את 
לוי  כי  ומוסיף  הרבי  מסביר  כך  הטבה.  עימה 
הוא זה שאותו ציווה יעקב אבינו להעביר את 
התורה מדור לדור כפי שהדבר בא לידי ביטוי 
בברכת משה רבנו לשבט לוי: “יורו משפטיך 

ליעקב ותורתך לישראל”.
זו גם הסיבה ששבט לוי לא היה שותף לסבל 
השעבוד של בני ישראל במצרים, משום שהוא 
בחר לשמש כקבוצת “לומדי התורה” של עם 
והמשיך בכך את  ישראל תחת סבלות מצרים 

המסורת של ראש השבט, לוי.
מאידך, אצל לוי בלטה מידת הגבורה - מידת 
הדין. לא אהרון היה זה שהרג את המצרי. היה 
זה אחיו, משה, הלוי. אהרון לא נלחם בקורח. 
ועוג?  סיחון  את  הכניע  ומי  זאת.  עשה  משה 
שוב, משה רבנו היה זה שהמשיך את מסורת 
הסבא-רבא גם בהנחלת התורה לדורות הבאים 

וגם במידת הדין.
לדור.  מדור  התורה  את  מעבירים  הלווים 
אך אורה של המנורה, שנובע מהאש הבוערת 
בשבעת קניה, משקף את הגבורה שיש באש. 
אבל לא בדרך של מידת הדין שעניינה צמצום, 
אלא באופן של הארה והטבה שעניינה מידת 
החסד. מה שבא לידי ביטוי בולט באופיו של 
אהרון הכהן שהיה רודף שלום ואוהב שלום. 
“גדולה”  שלו  הנרות  שהדלקת  הסיבה  זו 

מקורבנותיהם של שאר הנשיאים.
כדי לאזן את מידת הגבורה נדרשת סבלנות 
רבה... גם דעתה של נועה “חלשה” מיחסה של 
המורה רק כדי לזכות ולהבין שבסוף נכונה לה 
ַעם הנצח על כל שבטיו,  הפתעה מיטיבה. כי 
לא מחכה לתוצאות מיידיות הוא יודע שטבע 
רק סבלנות.  זו  כל מה שצריך  להיטיב.  הטוב 
אותה סבלנות של אהרון הכהן שהמתין אחרי 

קרבנותיהם של כל שאר נשיאי השבטים.

---
הכותבת היא בעלת “הבחירה שלי”, מנחת 

אירועים, מרצה ושדרנית רדיו | 
http://www.miri-mychoice.co.il

במה גדולה 
הדלקת 
המנורה?

לאהרן  הקב”ה  אומר  משלהם”  גדולה  “שלך 
לוי,  שבט  נשיא  שאהרון,  ייתכן  כיצד  אבל  הכהן. 
בנשיאי  יתקנא  שלום,  ואוהב  שלום  שרודף  אדם 
השבטים האחרים? • כמה מילים על ההבדלים בין 

משה ואהרון ובין שבט לוי ושאר השבטים

מירי שניאורסון



43     ט"ו בסיון תשע"ז 9/6/17

עצירות!
לא הבעיה התמימה שחשבתם

דפוס קבוע של עצירות הוא בעייתי, מסוכן ויכול לגרום להצטברות רעלים שיובילו לעייפות, מראה 
עור לא טוב, הזדקנות המוקדמת והחמרה של אלרגיות ומחלות כרוניות. חברה ישראלית פיתחה 

פתרון טבעי לבעיה, עם יעילות מוכחת, שמגיע עד אליכם

מאת: הילה פאלח

יש פעילות בסיסית של הגוף שתקבע אם תהיו מלאי אנרגיה, 
במיוחד.  פופולארי  שיחה  בנושא  מדובר  לא  וחסונים.  בריאים 
צנעת הפרט בהחלט יפה לו, אבל הנושא מהותי לבריאות טובה. 
הגוף שלנו זקוק לפינוי יומי של רעלים. למה הכוונה? אם אתם 
 מתפנים אחת ליום, אשריכם. אבל מה אם לא? פה מתחילות הבעיות.

כשתינוק לא מתרוקן אחת ליום, ההורים יודעים שזהו מצב לא 
תקין ונכנסים לפעולה. ידוע לכל, שעצירות של למעלה מחמישה 
התערבות  ומחייבת  מסוכנת  להיות  עלולה  פעוטות  אצל  ימים 

מקצועית.
בוגרים?  אנשים  אצל  סדירה  התרוקנות  אחרי  עוקב  מי  אבל 
מדובר הרי בנושא שלא ממש מדברים עליו. האדם הבוגר אם 
כך, צריך להיות אחראי בפני עצמו ולזהות מתי מתחילה להיווצר 
קבוע,  באופן  ימים  לשלושה  אחת  רק  מתפנים  אתם  אם  בעיה. 
אחרי  התרוקנות  תחושת  אין  ואם  במאמץ  כרוכה  היציאה  אם 

ההתפנות, ניתן לומר שאתם חיים עם עצירות כרונית. 
להתפנות  שתנסו  לכך  יגרמו  גם  היטב,  פועלים  שלא  מעיים 
מספר פעמים לאורך היום, אבל תצליחו רק באופן חלקי, ותסבלו 

מכאבי בטן ומתחושת נפיחות בתדירות קבועה.
את  לחשוף  עלול  לכרונית,  שהפכה  בעצירות  יטפל  שלא  מי 
למחלות  ועד  ופיסורה  - מטחורים  נעימים  לא  לסיבוכים  עצמו 
מצבי  להחמיר  עלולה  מתמשכת  עצירות  זיהומיות.  מעיים 
אלרגיה, להחריף מחלות כרוניות שמקננות בגוף ולגרום לאדם 
לעייפות,  לרוב  גורמת  עצירות  גילו.  מכפי  מבוגר  להיראות 

לנפיחות, למראה עור לא טוב ועוד.

לא להיבהל. לטפל

לטפל  שיש  והחלטתם  נבהלתם  אם  גם 
לבחור  מומלץ  לא  מיידי,  באופן  בבעיה 
חד  פתרון   - בעיקר  שמבטיח  בטיפול 
ומהיר. במילים אחרות: כדורים משלשלים 
הם  שכן  לעצירות,  הנכון  המוצא  לא  הם 
גורמים להתמכרות ולעצלות של המעיים. 
נוחות  לאי  גורמת  העצירות  אם  גם 
שמשלשלים  לזכור  יש  ולכאבים,  גדולה 
ולתת-ספיגה  להתייבשות  לגרום  עלולים 

של ויטמינים וחומרים חיוניים אחרים.
אם אתם שוקלים טיפולי ניקוי רעלים או 
חוקנים מסוגים שונים, כדי לפתור עצירות, 
מדי  דרמטיים  להיות  יכולים  שאלה  זכרו 
לגוף. מי ששילמו על ערכות וטיפולי ניקוי 
חולשה  בגלל  באמצע  והפסיקו  יקרים 

מוגזמת, יעידו על כך.
עצירות,  על  להקלה  ביתיים  פתרונות 
מים  בכוס  יבשים  שזיפים  השריית  כגון 
לא  בבוקר,  המים  ושתיית  הלילה  לשעות 
מקלים על הבעיה באופן קבוע אלא אולי, 

לעיתים, ובאופן נקודתי.
העצירות  בעיית  את  לפתור  רוצים  אם 
לסייע  יש  הארוך,  ולטווח  בריא  באופן 
חזקה  יעילה,  להיות  העיכול  למערכת 
ועצמאית. לעודד את פינוי הרעלים מהגוף 
ולתמוך בייצור ובהפרשת של מיצי המרה 

- תהליך שיסייע ליציאות תקינות.
פתרון,  יש  עכשיו  זה?  את  עושים  איך 
ישראלית  חברה  ויעיל.  מערכתי  טבעי, 

בשם TTM פיתחה את ערכת Aperta הכוללת מוצרים לטיפול 
תמציות  על  ומבוססים  טבעיים   100% הם  המוצרים  בעצירות. 

מרוכזות פי 5, של צמחי מרפא מובחרים.
מרחבי  מובחרים  גידול  מבתי  שלוקטו  מרפא  בצמחי  מדובר 
העולם וגודלו בתנאים אופטימלים והם יעילים להמרצת וחיזוק 

מערכת העיכול. 

מה בדיוק עושים צמחי המרפא?

שילוב הצמחים שבערכה, יוצר פעילות רחבה בגוף. למשל, צמח 
הכשותית הנכלל בערכת Aperta, מקל על כאבי בטן עוויתיים ועל 
 תסמונת המעי הרגיז ומפחית נפיחות ואי-נוחות במערכת העיכול. 
צמח שן הארי שתמצית מרוכזת שלו נכללת בערכה, ידוע כיעיל 
לטיפול בבעיות עיכול, משפר את תהליכי הפינוי בגוף ולא גורם 
את  מעודד  במוצרים,  ששולב  הסיני  התמר  המעי;  להתרגלות 

פעולת המעיים, מקל על ההתרוקנות ומרגיע במצבי לחץ.
מי שייעזר במוצרים של חברת TTM עשוי ליהנות משיפור 
של  כחודש  אחרי  שימוש.  של  אחד  יום  אחרי  אפילו  והקלה 
ברוב  העיכול  מערכת  שבערכה,  והכמוסות  התמיסה  נטילת 
המקרים תחזור לתפקוד עצמאי ומיטבי; הגוף יתמלא באנרגיה, 
המחשבה תהיה צלולה יותר, הנפיחות תיעלם, העור יהיה מלא 

חיים שוב ואפילו ריח הגוף ישתפר ויהיה עדין יותר.
מרצה  ונטורופטית,  קלינית  הרבליסטית   ,M.SC זקס  אלינה 
ניסיון טיפולי של כ-15 שנה, שהרכיבה  בכירה ומטפלת בעלת 
במי  לתמוך  "כדי  מספרת:  החברה  מוצרי  של  הפורמולות  את 
בנושא  מייעצים  גם  אנחנו  כרונית,  עצירות  עם  שמתמודדים 
עצירות  בעיית  אגב,  פעמים  הרבה  לבעיה.  המתאימה  התזונה 
מונעת ירידה במשקל. שילוב של תזונה נכונה עם הטיפול הטבעי 
והמקיף, יכולים לעזור גם בעניין ירידה במשקל שלא מתקדמת, 

אצל מי שמעוניינים בכך".
אתם  תגובות  אילו 

מקבלים?
"אחוזי ההצלחה מאוד גבוהים 

והלקוחות שלנו רואים שיפור מיידי. 
צמחי  יתרונות  את  הכירו  ולא  כספקנים  שהתחילו  לקוחות  גם 
של  האפקטיביות  את  התהליך  לאורך  לגלות  הופתעו  המרפא, 
המוצרים. היתרון הגדול: המוצרים מייעלים את פעילות מערכות 

הגוף ובכך מעניקים שיפור מיידי וגם מסייעים לטווח הרחוק".
 

פיתוח ישראלי טבעי  ומדעי 

למעשה, רפואת צמחי המרפא מציעה פתרון טיפולי שהוא גם 
מוכר וגם חדיש.  צמחי מרפא הועילו לבני האדם במשך אלפי 
שנים. צמחים רבים היו ידועים בכל רחבי העולם, כבעלי תכונות 

ריפוי ושמם עבר מדור לדור. 
החלו  מובילות,  מאוניברסיטאות  מדענים  האחרונות,  בשנים 
המרפא  לצמחי  המיוחסות  הסגולות  את  במעבדות  לחקור 
להם.  בדיוק  שיצא  למוניטין  מדעי  תוקף  ונתנו  המוכרים 
ורוקחים   TTM בחברת  משתמשים  מדעית,  שנבדקו  בצמחים 
ייצור  טכנולוגיית  בעזרת  קרמים,  או  טינקטורות  כמוסות,  מהם 
חדשנית. המוצרים מאושרים על ידי משרד הבריאות ומיוצרים 

בכשרות מהודרת.
 

ליווי אישי לכל מטופל

בעלי חברת TTM מודעים לעומס הגדול שיש לכולנו, בריצה 
בין הלימודים, עבודה וטיפול במשפחה, ובחרו בשיטות העדכניות 
ויעיל.  מהיר  באופן  בבעיה  לטפל  כדי   ביותר, 
הטיפול  את  לקבל  כדי  מהבית  לצאת  צורך  אין 
המרקחת.  בבית  בתור  זמן  לבזבז  נדרש  ולא 
האבחון נעשה בשיחת טלפון עם צוות היועצים 
המומחים של TTM, שמקיימים בירור טלפוני 
דיסקרטי עם כל פונה ומתאימים לו את הטיפול 
המתאים עבורו. לאחר ההתאמה האישית, בתוך 
עד  מגיעה   TTM Aperta  של  ערכת  יממה, 

לפתח הדלת.  
היועץ המומחה מטעם TTM מלווה טלפונית 

את המטופל ועוקב אחר הצלחת הטיפול. 
מחויב  יהיה  המטופל  אם  תגיע  ההתקדמות 
והטינקטורה  הכמוסות  את  יומי  באופן  ויטול 
להצלחת  הוא  גם  מחויב  היועץ  ההוראות.  לפי 
שהתהליך  הדרך,  לאורך  מוודא  ולכן  הטיפול 

מתנהל כמתוכנן וזמין לשאלות ולהתייעצות.
אלא  מוצרים  רכישת  על  רק  מדובר  לא  כאן 
מקצועיים.  וליווי  יעוץ  גם  שכוללת  חבילה  על 
ויילך  מרשם  תרופות  ירכוש  שמטופל  במקום 
שאלות  ועם  הבעיה  עם  לבד  להתמודד  לדרכו 
אחרת  היא  הדרך  כאן  בהמשך,  צצות  שאולי 
גבוהה  באחריות  מאמינה   TTM  .ומחויבת
יעד  אל  משותפת  ובדרך  המטופלים  כלפי 

שהוגדר מראש - גוף בריא, עצמאי וחזק.
TTM-לפרטים נוספים ניתן להתקשר ל

072-3922-680
  או לבקר באתר החברה:

ttmisrael.com
בברכת בריאות שלמה
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נשאר במשפחה הניה גולדברג

כשמישהי  כלל  בדרך  רעה?  אמא  כזה  מושג  קיים  האם 
משתמשת בו, היא מתכוונת לטענות ארוכות טווח צודקות או 

לא, שהיא אוצרת בלב שנים ארוכות.
הבה נתבונן על יחסי בת – אמא, מול יחסי כלה – שוויגער. 
יכול  זה  ואגב,  תופעה.  על  להצביע  הזה  במאמר  )המטרה 
ועוד  מורה,  עם  קשרים  מול  אמא  עם  בקשרים  גם  לקרות 

צרופים כאלו.(
דינה מחזיקה קשר מצויין עם אמא שלה. אך לגבי חמותה, 
מאד  נהנית  רינה,  ולעומתה  וביקורת.  חשדנות  מביעה  היא 
שלה  אמא  לגבי  אך  חמותה,  עם  ושמחה  אמון  מלא  מקשר 

עצמה, יש לה הרבה כעס ומירמור.
אלו  לבין  )שלה(  הזו  עם האמא  בין הקשרים  יש קשר  האם 

שעם האמא השניה )השוויגער(? 
האם יתכן שהבת עושה הפרדה בין "האמא הטובה" זו שאתה 
זו  הרעה"  "האמא  לבין  נורמטיביים,  קשרים  מנהלת  היא 

שמקבלת את כל מטען הכעס? 
עם  טובים  קשרים  לקיום  התנאי  האם  אחרות,  במילים  או 

האחת, הוא קשר רעוע עם השניה?
מחד, דינה זקוקה מאד לקשר חם עם אמא שלה, שנותן לה 
גיבוי, מקום בלב של אמא ואהבה ללא תנאי. היא מנהלת עם 
יומיומית,  חוויות  אתה  ומחליפה  קבועות  נפש  שיחות  אמא 
לגבי  האחרים.  המשפחה  בני  על  דרכה  מתעדכנת  גם  היא 
אותה  מבקרת  וקצת  ממנה  מתביישת  קצת  היא  חמותה, 
כועסת  גם  ולפעמים  במשפחה  אחרים  ילדים  העדפת  על 

כשחמותה לא נחלצת לעזרה עם הילדים בשעת הצורך.
היתה  שכשהיא  זה  על  כרימון  טענות  מלאת  רינה,  ומאידך, 
ילדה "לא עניינתי את אמא שלי ופעמים רבות הייתי צריכה 
לדאוג לעצמי כי היא לא דאגה לי", ולעומת זאת היא שופעת 
)של  לילדיה  חמותה  של  והדאגה  ההתייחסות  על  שבחים 
בת,  ולא  כלה  שאני  "למרות  לומר  מסוגלת  והיא  חמותה(, 

אנחנו ממש חברות ומאד אוהבות זו את זו".
האם דינה אינה כועסת אף פעם על אמא שלה? אם היא כועסת, 
היא מדחיקה את הכעס, כי מבחינתה, היא יודעת באיזה צד 
היא  עם אמא,  יתקלקלו הקשרים  אם  מרוחה החמאה שלה. 
חוששת שהיא תפסיד. היתכן שאת כל הכעסים היא מעבירה 
לחמותה וכך היא יוצרת בלי משים אמא טובה )שלה( שאף 
פעם לא כועסים עליה, לעומת אמא רעה )השוויגער( שהיא 

תמיד מטרה לתיסכול?
האם לעומתה, רינה יוצרת קשרים נפלאים עם חמותה, כי נוח 
לה לאמץ לעצמה אמא חדשה, ללא משקעים קודמים, אך את 
כל הרגשות הקשים היא שומרת לאמא הביולוגית שלה? וכך 

שוב נוצרת כאן אמא טובה מול אמא רעה?
והיכן מקומו של הבעל?

האם בעלה של דינה משלים עם המצב שדינה נותנת העדפה 
ברורה לאמא שלה ומשמיצה בלי סוף את אמא שלו?

רינה  של  הטובים  הקשרים  על  שמח  רינה  של  בעלה  והאם 
עם אמא שלו, ונדמה לו ש"כך צריך להיות" ואילו הקשרים 
העכורים של רינה עם אמא שלה, הם בעיניו הבעיה הפרטית 

של רינה בלי קשר אליו?
יצאה מביתם, החלה  דינה  יום אחד כשהשוויגער של  ובכן, 
דינה להסביר לבעלה כמה קשה לה עם אמא שלו. לתדהמתה, 
הזמן  כל  לדבר  דינה,  כבר,  "הפסיקי  ואמר  בכעס  הגיב  הוא 
על אמא שלי! אינני מוכן לשמוע יותר" ואז הוא ירד למטה 
כדי ללוות את אמא שלו לתחנה. דינה הביטה אחריהם בחלון 
מלמעלה, והיה נדמה לה שהיא שומעת את חמותה מדברת 
נגדה, אך אז היא חייכה כשהיא שמעה את בעלה אומר לאמו 
בקול רם "אמא, הפסיקי לדבר על דינה, אינני מוכן לשמוע 
יותר דיבורים כאלו". במילים אחרות, הוא כעס על זו וכעס 

על זו והעניינים הסתדרו.
ברור לי שאצלכן זה לא כך. אתן נהדרות עם אמא ומצויינות 
שה"אמא  יתכן  האם  דעתכן,  זאת, מה  ובכל  השוויגער.  עם 

הרעה" וה"אמא הטובה" הן שני צדדים של אותה מטבע? 

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

טעים במטבח האמא הטובה 
והאמא הרעה

התזונה הים התיכונית מאופיינת ברכיבים כמו דגים, שמן זית ועוד. חברות המזון מציעות לנו לא פעם סוגים שונים של שמן זית הנמדד לפי מידות 
שונות של איכות. סטארקיסט מציעה טונה בשמן זית כתית מעולה המשתלבת עם מתכונים קלים וטעימים

העדשים  של  צבען   • שובע  תחושת  יתנו  הן  לכן  תזונתיים,  בסיבים  מאוד  עשירות  העדשים 
הכתומות מעיד על המצאות כימיקל צמחי בשם בטא קרוטן ותזונה המכילה חומר זה מסייעת 
ועשויה להאט  לבריאות העור  ראייה, חשובה  וכלי דם, משפרת  לב  בהפחתת הסיכון למחלות 

תהליכי הזדקנות, שומרת על מערכת החיסון ומפחיתה סיכון לסרטן • בריאות בצלחת

לביבות עדשים ומנגולד
ללא גלוטן

הוראות הכנה:
 מבשלים את תפוח האדמה מועכים אותו לפירה

 מבשלים את העדשים עד להתרככות.

 קוצצים את הבצל, המנגולד והשום ומטגנים אותם קלות במחבת 

עם שמן הקוקוס
 מגרדים את הגזר בפומפייה ומוסיפים למחבת

 מערבבים בקערה את הפירה, העדשים הכתומות ותערובת 

הבצל.
 מוסיפים את הקמח והתבלינים

 יוצרים קציצות עגולות בעזרת הידיים )אפשר גם בעזרת רינג( 
ומניחים על נייר אפייה

 אופים למשך 45 דקות ב-180 מעלות טורבו עד להשחמה

 המתכון באדיבות רויטל אדמוני – דרך החושים

מצרכים לכדורי פלאפל: 
טונה בשמן זית כתית מעולה

1 בצל שאלוט קטן
2 כפות מיונז קל

1/3 כוס גרגירי חומוס מבושלים כתושים
כף פלפל מתוק

כף פלפ קלוי טחון
קמח

2 ביצים
פירורי לחם

מלח ופלפל לפי הטעם
מצרכים לרוטב פלפלים קלויים

2 פלפלים קלויים קצוצים או מרוסקים

2 כפות גדושות של מיונז קל
2 שיני שום כתושות

כף שמן זית כתית מעולה )מסונן מקופסת הטונה( 
מיץ לימון

מלח פלפל
אופן ההכנה:

 מערבבים את כל המוצרים ויוצרים כדורים בגודל של כדור פינג פונג.

 מקררים במשך 10 דקות במקפיא את הכדורים. 

 טובלים בקמח, לאחר מכן בביצים, ולבסוף בלחם. 

 מטגנים את הכדורים במשך דקה בסיר עם שמן עמוק. 

 להכנת הרוטב- מערבבים את כל המצרכים בבלנד ומגישים לצד 

הפלאפל או מורחים בפיתה. 

פלאפל טונה בלקני מפולפל אדום

מצרכים לבצק )תבנית פאי בקוטר 26 ס"מ(
3 וחצי כוסות קמח

שמן זית כתית מעולה שסונן מקופסאות הטונה
2 כפיות מיץ לימון

1 כפית מלח
3/4 גביע אשל )לנוהגים(

חצי כוס עלי בזיליקום
מצרכים למילוי

3 קופסאות טונה בשמן זית כתית מעולה )מסוננות- יש לשמור את 
השמן בצד(

2 ביצים
5 כפיות מיונז

4 כפות גבינה צהובה מגורדת )לנוהגים(
2 עגבניות קלופות חתוכות לקוביות

מלח ופלפל לפי הטעם

אופן ההכנה
 מחממים תנור ל- 180 מעלות.

 מערבלים במיקסר את כל חומרי הבצק לקבלת בצד אחיד. 

מרדדים את הבצק לעלה גדול מספיק לתבנית לכיסוי התחתית 
ודפנותיה.

 מערבבים את המילוי ויוצקים מעל הבצק. במידה ונותר בצק ניתן 

לקשט עמו את הפאי בחלקו העליון. 
 מכניסים לתנור ל-45 דקות.

 בתום 45 הדקות, מורידים את החום לחום נמוך ומשאירים את הפאי 

לעוד כחצי שעה בתנור. 
מומלץ להגיש חם. 

מצרכים ל-10 לביבות: 
תפוח אדמה בינוני

125 גרם עדשים כתומות מושרות 
כשעה
1 בצל

1 שן שום קצוצה
1 כף שמן קוקוס

1 גזר
2 עלי מנגולד טריים

1 כף קמח תמי כתום
1 כפית כורכום

מלח ופלפל לפי הטעם

פאי טונה
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שרה פכטר     אמא מחליפה עריכה: הילה פאלח

saratikshoret@gmail.com :לתגובות

מידי שבוע ביום שישי, השכנה המקסימה שלי דורית, יוצאת באופן 
קבוע מהבית בשעה שתים עשרה. מיד כשהילדים שלה חוזרים מהגן, 
היא מארגנת אותם ונעלמת איתם עד עשר דקות לפני הדלקת נרות. אז 

אני רואה אותה חוזרת הביתה ומאחוריה השיירה העליזה.
הסקרנות בערה בי. מה היא עושה בשעות הלחוצות ביותר בשבוע? 
בזמן שכולנו טורחות ועמלות, מנסות להספיק את הכל לפני שהשבת 
נכנסת, רצות מהסירים אל מכונת הכביסה, מהמקלחת של הקטנים אל 

המגהץ המקטר..
ולצאת  קודם  יום  השבת  את  להכין  ממנה,  ללמוד  צריכה  אני  אולי 
מחשבה  בי  חלפה  הטבע?  אל  הילדים  עם  שעות  למספר  בצהריים 
מהפכנית. וניסינו, באמת שניסינו ליישם את הרעיון, להתכונן מוקדם 

יותר, רק שהצלחנו חלקית מאוד.
עד שיום אחד דורית סיפרה לנו את ה"סוד".

"בעלי ואני חזרנו בתשובה ביחד כשיצאנו לטיול בהודו אחרי צבא. 
שבשבת  מצב  שנוצר  רק  הנכדים,  את  אוהבים  מאוד  שלנו  ההורים 
יכולים להתארח אצלם. אין לנו אפשרות לנסוע, וגם שם,  אנחנו לא 
אנחנו מכבדים אותם ולא רוצים לכפות עליהם שמירת שבת, לכן  יצרנו 
מנהג חדש. אנחנו מבשלים את האוכל ביום חמישי בלילה, לוקחים 
איתנו חלק, חמותי באה לקראתנו, כי בעלי מתגעגע לקובה שלה, והיא 
הכשירה את השיש במטבח ומבשלת בסיר מיוחד ומוזגת לכלים חד 
פעמיים. וכל המשפחה מגיעה כל יום שישי בצהריים לחמותי ואנחנו 

נפגשים, מחליפים חוויות ומעמיקים קשרים".
דורית ובעלה מצאו את דרך האמצע.

אבל כמה זוגות של חוזרים בתשובה מסתובבים בקרבנו, כשהדילמה 
נוקבת, ובוערת? וכמה זוגות של הורים חילוניים מתחבטים בין הרצון 
חוסר  הזעם,  התסכול,  לבין  והנכדים  הילדים  עם  קשר  על  לשמור 

האונים מול המצב החדש?
בכתבה שהכנתי בזמנו בנושא שוחחתי עם עשרות הורים וילדיהם, בני 

זוג שחזרו בתשובה, בדקתי את שני הצדדים של המטבע.
ההורים  בהם  משפחות  יש  מדוע  העיקרית:  השאלה  עלתה  בשיחות 
שומרים על קשר עם ילדיהם על אף ששינו את אורח חייהם, לעומת 
בקשר  "תלוי  נחרצות:  היו  התשובות  נורא?  שהנתק  משפחות 

המשפחתי הקודם".
"אם הקשר קודם לחזרה בתשובה היה קשר פשוט ומובן וזורם, אפשר 
לקראת  לבוא  מתאמץ  אחד  כל  מתאים,  גשר  לבנות  הקשיים  כל  אם 

השני", הסבירו לי אילנה ושגית, אם ובת אוהבות.
בעלי  של  הורים  נתקלים  בהם  הנפוצות  הבעיות  אחת  כי  ספק  אין 

התשובה, היא הניסיון לקבל את השינוי.
"תביני", אמרה לי אם חילונית.  "גידלתי ילד, תליתי בו תקוות ופתאום 
הוא זונח את כל חייו הקודמים, גם במחיר כיבוד הורים שהופך בעיניו 

למשני, ואני לא ידעתי איך "לאכול את זה"",
"את יודעת עד כמה קשה לשתוק?" הסבירה לי זיוה, אם נוספת. זיוה 
נאלצה לחרוק שיניים ולשתוק, להילחם עם עצמה שלא לפלוט מילה, 
ארוכים   גרביונים  העשר  בת  לנכדתה  גורבת  כלתה  את  כשראתה  גם 
ביום קיץ לוהט. אני חושבת שרבים לא מודעים לכך כי הילד שחוזר 
לספר  רוצה  היא  הראשון,  בשלב  רק  בקיצוניות  מתנהג  בתשובה 

להורים חילוניים על החלק הדרמטי של החזרה בתשובה.
"נכון, באמת מפחיד לראות אותו הופך פתאום לקיצוני, אפילו יותר 
מה'דוס' המצוי, כי הוא בעצמו לא יודע איך מתחילים באורח החיים 
החדש, ולכן החוזרים בתשובה קיצוניים בשלב הראשון. במשך הזמן 
גם  מעצימה  אך  קשה  סדנא  היתה  "זו  מרגיעה.  היא  מתאזנים",  הם 
והפנימי.  החיצוני  לשינוי  להתרגל  החלטה  קבלתי  אישית  בשבילי. 
שאני  לי  וברור  אותו  אוהבת  אני  שלי,  הבן  זה  הנתונה,  המציאות  זו 
רוצה להיות סבתא לנכדים שלי ולא לאבד אותם. אפילו", היא מוסיפה 
העניין.  של  הוורוד  הצד  את  לראות  "החלטתי  מוסתר,  זוויתי  בחיוך 
מעולם לא חלמתי שיהיו לי כל כך הרבה נכדים 'בחינם'. הם מתוקים, 
הם מחונכים, והם אפילו יעשו אותי ל'סבתא רבתא' תוך עשור וקצת, 
אם רק יהיה לי סבלנות. תואר שאף אחת מחברותיי בנות גילי לא היו 

חולמות עליו.
שמחתי לגלות שהורים וילדים רבים לא מתייאשים, מנסים להשקיע 

ולמצוא את שביל הזהב, כי מהורים אי אפשר להתגרש.

טעים במטבח
ירקות מוחמצים

אופן ההכנה:
1. חותכים את הירקות לפרוסות.

2. מניחים שכבת ירקות בצנצנת ומעל את השום הפלפל 
החריף והסלרי וכך ממשיכים שכבה אחר שכבה.

3. לבסוף מוסיפים את המים הרותחים, החומץ, המלח 
והכורכום.

4. סוגרים את הצנצנת ושמים אותה במקום שתהיה 
חשופה לשמש למשך כיומיים שלושה עד שהירקות 

מוחמצים.
*המתכון מאת: ליטל פינגרץ, דיאטנית קלינית בסטודיו 

סי לעיצוב, לחיטוב, לכושר ולהרזיה 

לרוטב בשמל:
50 גרם חמאה
2  כפות קמח

גבינת מוצרלה מגורדת
מלח ופלפל שחור
מעט אגוז מוסקט

2  כוסות חלב
גבינת פרמזן מגורדת

לרוטב עגבניות:
1  חבילת לזניה פרפקטו אסם

מעט שמן
1  בצל גדול, קצוץ

 3 שיני שום
 1 מיכל רסק עגבניות

 1 קופסת שימורים עגבניות 
מקולפות 800 גרם

0.5  כוס יין אדום )לא חובה(
 1 כף סוכר

חופן עלי בזיליקום קצוצים דק
עלי טימין )לא חובה(

מלח ופלפל שחור
הכנה )1:30 שעות(

הכנת רוטב העגבניות:
  בסיר גדול מטגנים את הבצל 

עד להשחמה, כשהוא משחים 
מוסיפים את השום ומערבבים.

מוסיפים את רסק העגבניות 
ומערבבים עם הבצל והשום.

מוסיפים את העגבניות 
החתוכות, היין, הסוכר 

הבזיליקום והטימין ומערבבים.
  מבשלים את הרוטב עד 

לרתיחה ואז מנמיכים את האש 
לחום הנמוך ביותר, ועוברים 

להכין את הבשמל.
הכנת רוטב הבשמל:

  ממיסים את החמאה בסיר 

בינוני.
  כשהחמאה נמסה מוסיפים 

את הקמח ומערבבים היטב עד 
שכל הקמח נספג בחמאה.

  מוסיפים בהדרגה את 

החלב. בכל פעם מוסיפים מעט 
ומערבבים וכך מונעים היווצרות 
של גושים, עד לקבלת תערובת 

אחידה.
  מוסיפים מלח פלפל ואגוז 

מוסקט ומבשלים את הרוטב 
תוך כדי ערבוב עד שהרוטב 

מסמיך.
הרכבת הלזניה:

  מחממים את התנור לחום 

של 180 מעלות בטורבו.
  יוצקים לתחתית התבנית 

מעט רוטב בשמל ומפזרים אותו 
היטב.

  מניחים שכבה של עלי לזניה.

יוצקים מעל שכבה של רוטב 
עגבניות, מעליה שכבה של 
רוטב בשמל ומפזרים מעט 

מהגבינות המגורדות.
  חוזרים על התהליך עד 

למילוי התבנית.
  את החלק העליון, מכסים 

בכל רוטב הבשמל שנותר 
ומפזרים אותו באופן אחיד על 

גבי עלי הלזניה, מכסים את 
רוטב הבשמל בגבינות.

  אופים את הלזניה במשך 

כ - 30 דקות אם החלק העליון 
של הלזניה משחים ניתן לכסות 

אותה בנייר כסף או לחלופין 
להנמיך מעט את חום התנור.

*המתכון באדיבות החטיבה 
הקולינרית של אסם

במצבים  ובטיפול  במניעה  לגוף  שעוזרים  "טובים",  חיידקים  הם  פרוביוטיים  חיידקים 
בצורת  מזון  תוספי  נטילת  ע"י  או  מהמזון  אותם  מקבל  שלנו  הגוף  ספציפיים.  פתולוגיים 
קפסולה או אבקה. "החיידקים הפרוביוטים הם חיידקים טובים, שלמעשה נלחמים בחיידקים 
פינגרץ,  ליטל    אחרים"  מזיקים  וגורמים  החיידקים  פעילות  את  מנטרלים  או  ה"רעים" 
דיאטנית קלינית בסטודיו סי ממליצה לצרוך באופן קבוע יוגורט BIO  כדי לשמור על רמת 
חיידקים פרוביוטים מאוזנת במעי. כמו כן, מומלצת צריכה של ירקות, פירות, דגנים מלאים 

וקטניות המהווים מצע לגידול החיידקים הטובים

אפויות או מטוגנות, לצד מטבל יוגורט או עם תוספת פירה – השף 
של 'טעם הטבע' מגיש לכם מתכון מושלם לקציצות עדשים שגם 

הילדים וגם המבוגרים יאהבו. מעולה לארוחת ערב ואפשר גם להכין 
יום לפני ולחמם בטוסטר אובן.

20-25 קציצות | מורכבות:  בינוני | זמן הכנה כולל: 35 דקות | 
תוספת/עיקרית | פרווה | צמחוני | ללא לקטוז

לזניה ברוטב עגבניות

מצרכים
2 כפות שמן זית

2 כרשה, החלק הלבן
1/4 שקית גזר דק דק טעם הטבע
1 שקית עדשים ירוקות מבושלות 

טעם הטבע 
1/2 צרור פטרוזיליה

1/2 צרור כוסברה ו/או עירית
2 שיני שום כתושות 
3/4 כוס פירורי לחם

3 ביצים
מלח ופלפל

אופן הכנה:
  חותכים את הכרשה לטבעות 

דקות.
  בסיר רחב מטגנים את הכרשה 

עם שמן זית במשך 5 דקות. 
מוסיפים את הגזר ומערבבים.

  סוגרים את המכסה ומבשלים 

עד שהגזר מתרכך. חשוב לערבב 
מדי פעם.

  מעבירים את הגזר והכרשה 

המטוגנים לקערה גדולה.

  קוצצים את הפטרוזיליה 

והעירית דק ומעבירים לקערה.
  מסננים את העדשים מהנוזלים 

ומוסיפים לקערה.
  מוסיפים את שאר המצרכים 

ומערבבים היטב.
  יוצרים קציצות מהתערובת 

ומטגנים משני הצדדים עד הזהבה.
  רוצים לאפות? מחממים תנור 

ל-180 מעלות ומניחים נייר אפייה 
על תבנית תנור.

  יוצרים קציצות עם ידיים רטובות 
ומניחים על נייר האפייה, מרססים 

בספריי שמן ואופים במשך 20 
דקות או עד שהקציצות זהובות 

ויציבות.

הטיפ שלנו!
  במקום שום אפשר להוסיף 

לקציצות בצל אחד מגורד על 
פומפייה.

  אם אתם אוהבים את האוכל 

שלכם פיקנטי, אפשר להוסיף 
לתערובת 1/2 צ'ילי טרי קצוץ דק.

קציצות עדשים עם כרשה וגזר 
  

חוזרים 
בתשובה 

חומרים:
חצי כרוב

פרחי כרובית מכרובית אחת קטנה
3 גזרים פרוסים לפרוסות

7 כוסות מים רותחים
7 כפות חומץ
6 כפיות מלח

שיני שום מראש שום שלם
פלפל חריף לפי הטעם

3 גבעולי סלרי חתוכים לחתיכות
ניתן להוסיף 3 כפיות כורכום
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לומדים
עם: לצייר
דבורה 
בנדיקט

ממבחר ספרי דבורה בנדיקט:

"הפופיטים"

הרפתקאות 
באי הבריאות

חדש!

בקרוב בחנויות...
להשיג בחנויות הספרים 

המובחרות 
או בטל: 052-4033344 

טיפ

7

4 3

58

1

6

2

כעת נצייר את ראש הילד –
נצייר את השיער והכובענוסיף את תווי הפניםנצייר לסת ואוזן

כעת נמחק את הקווים 
הכתומים אלו קוי הבסיס 

המיותרים בציור

ריצה בשלבים

נתחיל בציור הראש  ונצייר 
את קו התנועה של הילד

נסמן את תנועות הידיים 
והרגלים בקווים

לאחר שבסיס הגוף מוכן נצייר 
את החולצה השרוולים והצווארון

נצייר את המכנסיים מסביב 
לקו התנועה של הרגלים

בואו נלמד-
כיצד לצייר דמות במספר תנועות ריצה.

שימו לב כיצד הידיים נעות במקביל לתנועת הרגליים.
בואו נלמד- השימוש היותר נפוץ של ריצה במספר שלבים הוא 
בסיפור קומיקס, כאשר אנחנו רוצים לצייר התרחשות בסיפור 
שתביע את המתרחש גם בלי מילים, לדוגמא נצייר את הילד: 
1. פותח בריצה 2. רץ מהר יותר 3. הרגל נתקלת באבן 4. ואז 

נצייר את הילד נופל.
כדי ליצור תנועה טובה ונכונה של הגוף נשתמש בקווי תנועה 
נמחק  שאותם  עזר  קווי  אלו   - הדמות"  את  "נלביש  שעליהם 

בסוף הציור.



www.kolhazman.co.il

מקצועי
חדשני

מעודכן
מרתק
מגוון

מעניין















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

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

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

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

א.ת מישור אדומים, החרובית 24

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

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

מסניפינו   ולעצב   איתנו   את   ביתכם.

50% הנחה
על אריחי קרמיקה
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