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צדקך
ויגידו באיים 

בשיחה מרתקת עם רבה הראשי 
של סינגפור ושליח חב"ד, הגאון 
רבי מרדכי אברג'ל, הוא מספר על 
הקמת הקהילה, המינוי לתפקיד 
הרשמי במדינה ושירותי הקהילה • 
וגם: ראש הממשלה היהודי הראשון, 
גירוש האימאם שהשתחווה בפני הרב 
והמנורה היהודית בשדרה הראשית • 
והאם מומלץ להשתקע באי? 

האיר פני כל המזרח
פרויקט הרישום לישיבות - חלק 

ב'  • עולם התורה הספרדי

22

14

ברווזי ה'פייק ניוז'

30

הסיפורים הכי גדולים 
בתקשורת שלא היו ולא נבראו

הרב זמיר כהן | הרב בן ציון נורדמן | דוד חכם  
מרדכי רוט | הרב צוריאל קריספל | יצחק שינפלד 

דוד רוזנטל | הרב אריאל למברג |  שרה פכטר

טורים ודעות



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

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

  MSM & כורכומין

MSM & כורכומין

לראשונה! שילוב מנצח

TTM חדש מבית 

הפורמולה היחידה המשלבת ריכוז גבוה של 
כורכומין עם המינרל האורגני המבוקש

· יעיל להקלה על בעיות מעיים כמו עצירות, 

  מעי רגיז ואלרגיות למזון 

· מענה לבעיות עור כמו פסוריאזיס ואקנה 

· הקלה על כאבי דלקת מפרקים.

נשמח לפרט ולייעץ: 1-700-556-700. 
משלוח עד הבית



אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח
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מוגבל ל-2 קרטונים

בסניף בני ברק בלבד בסניף בני ברק בלבד

מוגבל ל-2 קרטונים

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

פרשת בלק | י"א - ט"ז תמוז | 24-29.6.18

ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד
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קרטון שוקיים עוף קרטון עוף
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49012902690990
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טעמן
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טריקפוא

קפוא טרי/קפוא

לק"ג לק"גלק"ג 2390לק"ג 24902190 1990

בראשות מרן ראש הישיבה
בראשות מרן ראש הישיבההגאון רבי שלום כהן שליט"א

הגאון רבי שלום כהן שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן שליט"א

מבצע קיץ

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה

המבורגר/
קבב

לק"גלק"ג 19902190

VIP מארז
6 עופות במארז

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי 

מחולק, 
ארוז במגשים 
ונקי משומן 

ועורות מיותרים

קפוא

לשניצללחזה

פיקנטי/מזרחי/
כבש

השבוע השני

קפוא
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גורמי עיכוב במציאת זיווג

לזיווגם,  וארוכות  רבות  שנים  במשך  הממתינים  מספר  בדורנו, 
גדול מאד ביחס למספרם של אלו בדורות הקודמים. יותר ויותר 
מדוע  מבינים  ואינם  מעוכבים  חשים  מבוגרים  ורווקות  רווקים 
ומתחזקות  מתעוררות  הזמן,  שחולף  וככל  כך.  כל  קשה  זיווגם 
בגזרת  או שמא  בי  תלוי  הדבר  האם  בהם השאלות:  ומכרסמות 
שמים? האם יתכן שהחמצתי את זיווגי עקב טעות? ובכל מקרה, 
מה עלי לעשות; האם להיאחז בסגולות? בשינוי השם? או אולי 

רק להמתין ולקוות לטוב?
לזרז  האדם  ביד  נתונה  היכולת  ישראל,  בתורת  המבואר  פי  על 
את זיווגו. אולם לא בדרך של סגולות מהסוג המצוי היום - אשר 
נכונות  בדרכים  אלא  חז"ל,  בדברי  מקור  כל  ללא  הינם  ברובם 
הן באופני השתדלות טבעיים  שבידן לשנות את המצב לטובה, 

והן במסלולים הרוחניים. 
כמבואר  תמיד,  לא  )אך  המקרים  ברוב  העיכוב,  לסיבת  ובאשר 
להלן( העיכוב נגרם על ידי האדם עצמו, לאחר שמחוסר ידיעה 
בחר בדרכים שאינן טובות לו ואינן נכונות עבורו. וכאשר יפעל 
בהם  שבמקרים  יצוין  בפניו.  הדרך  תיפתח  הנדרש,  את  לתקן 
הוא  עלול  לעצמו,  עצמו  הוא  שגורם  לעיכוב  מודע  אינו  האדם 
להתלונן על האלוקים ש"מעכב" לו את זיווגו. על כגון זה אמר 

החכם באדם: "ִאֶּוֶלת ָאָדם ְּתַסֵּלף ַּדְרּכוֹ ְוַעל ה' ִיְזַעף ִלּבוֹ". 
את  נסביר  העיקריים,  העיכוב  גורמי  את  נציין  שלפנינו  בשורות 

סיבותיהם ונעמוד על פתרונותיהם, הן הרוחניים והן הטבעיים.

גורם אפשרי א' – שפת גוף המשדרת: 
עצבות / חוסר מנוחה / שתלטנות.

שיחה  בעת  הנאמרות  המילים  בין  סתירה  קיימת  כאשר  כידוע, 
גופו של המדבר, המסר הנקלט אצל כל  לבין המסר שבתנועות 
אדם נבון, הוא שפת הגוף של המדבר ולא דיבורי פיו. למשל, אדם 
הנכנס בהפתעה למשרדו של חברו ושומע מחברו את המילים: 
“אני שמח לראותך, שב בבקשה", הוא ירגיש בנח. אולם אם בעת 
אמירת מילים יפות אלו, אצבעותיו של המארח תהיינה מתופפות 
בעצבנות על השולחן, המבקר הנבון יבין כי אינו רצוי כעת, על 
אף המסר השונה לחלוטין שבמילים הנאמרות. שכן הגוף משדר 
את האמת הפנימית בעוד מילים נאמרות לעיתים מתוך אילוץ של 

אי נעימות. 
ושמח  נינוח  אדם  אם  נישואין.  לשם  היכרות  בפגישת  גם  וכך 
בדרך כלל, משדר חוסר מנוחה או אפילו עצבות בעת הפגישה 
- מתוך מבוכה שחש באותה שעה, עלול הוא להטעות בכך את 
זולתו המתרשם לשלילה. לכן, על אף המבוכה הנלווית לעיתים 
לפגישה, יש לפקח על שפת הגוף שתהיה נכונה. ואם הוא באמת 
או טיפוס  או כעסן,  או חסר מנוחה,  יום,  היום  אדם עצוב בחיי 
וכוח  נאותה  הזדמנות  השידוך  בעיכוב  לראות  עליו  שתלטן, 
מדרבן הממריץ להזדרז ולהשקיע בתיקון מידותיו כמורחב בספרי 

המוסר, בשיעורי תורה ובפרקים המוקדשים לכך בספר זה.

גורם אפשרי ב' – נרגנות )ריבוי תלונות על 
כל הסביבה(

ואופטימיים  האדם המצוי, אוהב לחיות בחברת אנשים שלווים 
שלווה  אוירה  סביבם  ומשרים  נעים  באור  החיים  את  הרואים 
קושי  כל  על  גבוהה  בתדירות  להתלונן  הרגיל  לכן,  ושמחה. 

אישי ולרטון על כל מחדל של אחרים, יוצר אוירה עכורה סביבו 
שידוך  במציאת  מאד  שיתקשה  ובוודאי  חברים.  ממנו  ומרחיק 
האמור לחיות איתו בבית אחד שנים רבות. על אדם כזה לעבוד 

על קניית מידת הביטחון ומידת השמחה בנפשו.

גורם אפשרי ג' – חיפוש בקומה הלא נכונה
חי  הוא  אך  גבוהים,  רוחניים  לחיים  בפנימיותו  השואף  אדם 
רדידות  משדרת  חיצוניותו  גם  אם  ובפרט  חומרנית  בסביבה 
זיווג. והסיבה פשוטה: הוא ]או  רוחנית, מתקשה מאד במציאת 
מבחינה  רדודות  כה  “כולן  לעצמו:  ואומר  סביבו  מסתכל  היא[ 
והוא  כזו".  אחת  עם  מלהתחתן  רווק  להישאר  לי  עדיף  רוחנית. 
צודק. הוא לעולם לא יוכל לחיות באושר עם מי שאינה בדרגתו 
הוא  עצמי.  במלכוד  נמצא  הוא  כי  מרגיש  אינו  אולם  הרוחנית. 
סיכוי  ואין  כמעט  הדברים  שמטבע  במקום  זוגו  בת  את  מחפש 
שהיא תימצא בו. אולם מאידך, בנות הנמצאות במקום גבוה יותר 
שנמצא  מי  עם  להתחתן  ובצדק,  מוכנות,  אינן  רוחנית,  מבחינה 
רוב  היום  הקיימת  המציאות  ולפי  ומאחר  מהן.  הפחות  במקום 
או  הרדודה  הרוחנית  בקומה  או  נמצאים  והצעירות  הצעירים 
מבחר  אין  האמצע  שבקומת  בעוד  הגבוהה,  הרוחנית  בקומה 
מבלי  רבות  שנים  נשאר  האמצע  שבקומת  מי  גדול,  איכותי 

להינשא.
הפנימית  הרוחנית  שאיפתו  את  יממש  קומה.  לעלות  הפתרון: 
באמצעות ביצוע מעשי של כל הנכון לעשות על פי תורת הבורא. 
האמת,  בדרך  בהליכה  שיש  העניינית  התועלת  מלבד  ובכך, 
ימצא את עצמו עומד בקומה גבוהה שבו נמצא מבחר גדול של 
מועמדות לנישואין הראויות לו והוא ראוי להן. שם יוכל במהרה 
למצוא את האחת המיועדת לו והמתאימה לו ביותר לחיי נישואין 

טובים ומאושרים.
 

גורם אפשרי ד' – חוסר עדינות ורוך 
שמעל  בגילאים  בנשים  וכן  בגברים  בעיקר  מצויה  זו  בעיה 
שלשים. גיל בו הגמישות והרעננות הצעירה הולכת ונמוגה בדרך 
כלל ואישיות האדם די מעוצבת. והיא מצויה גם בקרב צעירות 

נבונות במיוחד, בעלות אופי ניהולי הנתפס כשתלטני.
יתירה ושתלטנות, עלול כמובן למצוא  גם גבר המשדר תקיפות 
אולם  ומתחשב.  עדין  בעל  שמחפשת  מי  מכל  נדחה  עצמו  את 
בעוד שכאשר מדובר בגבר, בנות רבות עלולות לפרש בטעות את 
אופיו הבעייתי כאופייני לגברים ולהינשא לו, באשה המצב קשה 
יותר. משום שבדרך כלל גבר מצפה מרעייתו שתהיה בעלת אופי 
שדפוסי  אישה  לשאת  וחושש  אליו,  בהשוואה  ונשי,  רך  עדין, 

התנהגותה אינם די עדינים לטעמו.
לנשים  גברים  שבין  האופי  הבדלי  את  היטב  ללמוד  הפתרון: 
השני,  הצד  של  האמיתיים  הנפשיים  הצרכים  על  ולעמוד 
ואם  ליישמם.  מליאה  נכונות  מתוך  הקודמים,  בפרקים  כמבואר 
יודע הוא בעצמו כי אכן הוא טיפוס שקשה לו לקבל מהאחרים 
ונוטה לשתלטנות, יש לעבוד על כבוד הזולת ועל מידת הענווה 
ביסודיות  להיעשות  זו  פנימית  עבודה  על  הנכונה.  כהגדרתה 
ובנחישות, עד הפנמת הדברים ויישומם והתפוגגות חששות הצד 

השני.
 

גורם אפשרי ה' – משקעים וצלקות בלב
תרבות  פי  על  מתחנכים  ישראל  צעירי  רוב  בו  זה,  כאוב  בדור 
זיכרונות  משקעי  עם  הנישואין  לגיל  מגיעים  רבים  הגויים, 
במחשבה וצלקות רגשיות בלב, כתוצאה מכמה קשרים קודמים 

שהתפרקו. 
יש לזכור שהבורא ברא לב טהור לאיש ולב טהור לאשה, מתוך 
זה  וידבקו  הנישואין  בעת  יתקשרו  והלבבות  יבוא  שיום  מטרה 
אדם  אולם,  יחדיו.  ורעננים  מאושרים  חיים  לאורך  לעד,  בזה 
אשר בצעירותו נקשר רגשית ונפרד שוב ושוב, יצר בלבו - מבלי 
וצלקות, המקשות עליו לחוש קשר בריא  יבלות   - שירגיש בכך 
היה  הרגשי  לקשר  אם  ובפרט  לנישואין.  וכנדרש  כראוי  וטבעי 
וכואבות  קשות  הפרידות  היו  לכך  בנוסף  ואם  מעשי.  ביטוי  גם 
ופוגעות - כמצוי בדרך כלל, הרי אז עלול הוא לאבד את האמון 
בלבד,  אחד  עמוק  קשר  אפילו  ולעיתים,  הזוגיות.  מערכת  בכל 
שהתפרק בתקופת הרווקות, הופך את האדם לנכה רגשית, או לכל 

הפחות לדומה לגרוש שחווה גירושין כואבים.
הפתרון: אמנם לא בקלות ניתן לרפא לב פצוע, וקשה עוד יותר 
לתקן  אפשר  אולם  ומצולק.  מיובל  לב  לחלוטין  ולחדש  ללטש 
הרבה. בכוחם של שיעורי תורה מידי יום ושינוי אורחות החיים, 
צעד אחר צעד, עד ההליכה המעשית בדרך התורה, לטהר את הלב 
ולחדש אותו, ברמה כזו שכל העבר הקשה ייזכר כחלומות ישנים 

וכמשקעים מגלגולים קודמים. שהרי הוא כעת כנולד מחדש.
ובהזדמנות זו יש לעורר ולהתריע כנגד החינוך המתירני בישראל 
בדור זה, הפוגע קשות במצב הרוחני הכללי של עם ישראל ובפרט 
בצעירי ישראל הניזוקים לא רק בחיי הנצח, אלא גם בעולם הזה. 
הן טרם נישואיהם - כמבואר, והן לאחר נישואיהם כאשר עוברים 
נוצר  גדול מהם  הם משברים קשים מנשוא, מבלי לחוש שחלק 

כתוצאה מזיכרונות שאינם בריאים וממשקעים מזיקים. 
 

גורם אפשרי ו' – בררנות מופרזת
השלמה  המעלות  כלילת  את  שישיגו  בנפשם  המדמים  ישנם 
מי  של  מוגדרת  תבנית  בדמיונם  מציירים  הם  שלימות.  בכל 
שאמורה לחיות לצידם לאורך כל החיים וכל זמן שאינם מוצאים 
בחירה  בכל  כי  יודעים  הם  ואין  מתחתנים.  אינם  מבוקשם  את 
תחומים  יש  אמנם  משהו.  על  מלהתפשר  מנוס  אין  לנישואין 
וצריך  ניתן  שבהחלט  כאלה  יש  אך  עליהם,  להתפשר  שאסור 
להתפשר ולעיתים אף לוותר עליהם לחלוטין. התחומים עליהם 

אסור להתפשר הינם ארבעה:
כעס,  בשעת  בעצמו  שולט  נותן,  ]טיפוס  טובות  אופי  תכונות   •
אין  הזוג  בן/בת  של  תכונותיו  את  וכו'.  הזולת  כבוד  על  שומר 
לבחון על פי דפוסי התנהגותו עם בת/בן הזוג. שהרי מי שמעוניין 
בזולתו, התנהגותו עמו תהיה מכבדת בהתאם. ורק לאחר החתונה 
יש לבחון בעיקר  תתגלה אישיותו האמיתית. אלא תכונות אופי 
ועם  והוריו,  אחיו  עם  וסובביו,  מכריו  עם  התנהגותו  דפוסי  לפי 

האנשים אותם הוא פוגש במקרה[.
• יראת שמים ]ללא יראת שמים, מצויות נפילות נוראיות - בפרט 
קובע  בבנים:  שמים,  ליראת  המדד  עיקרי  בבית.  משבר  בעת 
שלא  נזהר  העיניים;  קדושת  על  שומר  יום;  מידי  לתורה  עיתים 
שרמת  דבר  הפה  אל  להכניס  ושלא  אסור  דיבור  מהפה  להוציא 
בשיעורי  משתתפת  בבנות:  המדד  עיקרי  ברורה.  אינה  כשרותו 
שלא  נזהרת  כהלכה;  צנוע  ולבושה  כבודה  על  שומרת  תורה; 

גורמים שעלולים לעכב את זיווגו של אדם. הדברים כתובים בלשון זכר 
ונכונים לבנים ולבנות במידה שווה
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אם לאחר בחינה ובדיקה בעיון מתברר שמבין כל הסיבות שנמנו לעיל, אין אפילו אחת 
הנכונה אצל מעוכב הזיווג, יש לחשוש שמדובר בדין קשה מלמעלה ]אשר נגזר כגורל 

שנועד לתיקונו המיוחד של אדם זה, או משום חשבון מגלגול קודם, או חטא חמור בגלגול 
זה[ ולהשתמש בארבעת הדברים שבידם לקרוע את גזר דינו של האדם.

"
להוציא מהפה דיבור אסור ושלא להכניס אל הפה דבר שרמת 

כשרותו אינה ברורה[.
באופן  רדודים  אינם  הדיבור  וסגנון  ]תכני  נעימות בשיחה   •

יחסי לבן/בת הזוג ואינם גבוהים מידי[.
ונח  נעים  ]המראה החיצוני אמור להיות  נח  • מראה חיצוני 
שהרי  בזה.  האחרים  בדעת  להתחשב  ואין  הזוג,  לבן/לבת 
לבן/ ביותר  החשובה  מיוחדת  מעלה  באדם  קיימת  לעיתים 

את  לחלוטין  משנה  ואפילו  מחפה  שהיא  עד  הזוג,  לבת 
מראהו החיצוני שאינו נאה לאחרים. ומה גם שמראה חיצוני 
אין  לפיכך  אחר.  טעם  אדם  ולכל  אישי  טעם  של  עניין  הוא 
שנוגע  במה  אחרים  של  שלילית  דעת  בחוות  להתחשב 
למראה חיצוני )וזאת בניגוד גמור לתכונות אופי, בהם בדרך 
ובפרט   - האחרים  ובאזהרת  דעת  בחוות  להתחשב  יש  כלל 
עין מיוחדת שבדרך  ישנה טביעות  באזהרות האם. לאמהות 
כלל מתבררת כנכונה בתחום זה(. ועוד נקודה: אצל רוב בני 
האדם, גם מראה חיצוני מרשים ביותר, מאבד בדרך כלל את 
זוהרו לאחר החתונה. וההתפעלות מהיופי מפנה את מקומה 
להתנהלות האופי, שהוא בעצם העיקר בחיי הנישואין. ובעיה 
ניסיונות  להזמין  עלול  ביותר  מרשים  חיצוני  מראה  נוספת: 

מיותרים מבית ומחוץ, כידוע[.
 

גורם אפשרי ז' – פער רוחני גדול
והבריאה,  סודות התורה  בגילוי  הזוהר הקדוש, העוסק  ספר 
חושף את סוד משמעות הקשר שבין האיש לאשה ומגלה את 
הסיבה,  וכשידועה  הזיווג.  במציאת  המרכזית  העיכוב  סיבת 
הזיווג  את  ולמצוא  לעיכוב  הגורם  את  לסלק  הדרך  סלולה 

הראוי. הנה תקציר דברי ספר הזוהר )בתרגום לעברית(:
“בשעה שמוציא הקדוש ברוך הוא נשמות לעולם, כל אותן 
רוחות ונשמות כולן כלולות מזכר ונקבה שמחוברות יחדיו. 
ובשעה שנמסרות הנשמות בידי השליח הממונה על ההריון, 
שיקדים  ואפשר  והנקבה.  הזכר  הנשמה,  חלקי  שני  נפרדים 
חלק זה לרדת לעולם לפני חלקו השני. וכשמגיע זמן זיווגם, 
הקדוש ברוך הוא היודע איזה זכר ונקבה שייכים במקורם זה 
לזה, מחבר אותם כבתחילה ונישאים ומכריז עליהם. וכאשר 
מתחברים, נעשים גוף אחד ונשמה אחת, ימין ושמאל כראוי 
כדת  וקידושין  בחופה  הנישואין  קדושת  חשיבות  ]ומכאן 
חיבור מחדש בשורשי  הינם  לפי שהנישואין  וישראל.  משה 
וברכותיה  וחופה  עדים  בפני  הקידושין  לאחר  רק  הנשמות. 
הקשר  אשר  כראוי,  הרוחני-נשמתי  החיבור  נעשה  כהלכה, 
ואם  הרוחני[.  לחיבור  ביטוי מעשי  הינו  אחריו  הבא  האישי 
מעשיו  לפי  אלא  לאדם  מזווגים  שאין  למדנו  הלא  תאמר 
שאם  בודאי.  הוא  כך  מראש?  קביעה  לפי  ולא  והנהגותיו 
זוכה ומעשיו כשרים, זוכה לאותו חצי שלו להתחבר עמו כפי 

שהיה". עד כאן תקציר דברי הזוהר.
הבחירה  יכולת  באמצעות  כי  הזוהר  מגלה  אלה  בדברים 
החצי  את  להפסיד  האחד  החצי  עלול  האדם,  ביד  שניתנה 
האחר, הטבעי והמקורי שלו. שכן אם חצי אחד בחר לעלות 
ולהתרומם מבחינה רוחנית; לומד תורה, מתקן את מידותיו 
ומקיים מצוות, בעוד החצי האחר בחר לרדת מטה ולהתקלקל 
מבחינה רוחנית, אין שום אפשרות לחבר אותם יחדיו. במצב 

]שעניינה:  אפים'  ‘ארך  הנהגת  בתחילה  כמובן  פועלת  זה, 
המתנה לאורך זמן קצוב, כדי לתת לאדם מרווח זמן לתקן את 
מחדליו, בטרם יפסיד או ייענש[. והיה, אם הצד שירד מטה 
מתקן את עצמו ומתעלה, זוכים שני החצאים המקוריים לשוב 
זה לזה ומתאחדים. אולם אם חולף הזמן הקצוב והחצי הירוד 
נשאר למטה, זוכה החצי הגבוה ברוחניותו בחצי גבוה אחר 
]דבר שעדיף לו עשרת מונים  - על אף שאינו חציו המקורי 
מלקבל את חציו הירוד[. ואילו החצי הירוד ברוחניותו מקבל 
חצי אחר, רדוד וירוד כמותו. או אז נזקו כפול. הוא נושא את 

מי שאינו שייך לשורשו וגם ירוד מצד עצמו. 
הסבר זה שופך אור על העובדה שלעיתים בחור/ה נפלא, ירא 
תמהים:  וכולם  בזיווגו.  מתעכב  טובות  מידות  ובעל  שמים 
הכיצד יתכן שאדם כה מיוחד אינו ‘נחטף' במהירות? אולם 
המעכב  והוא  ירוד  השני  שחציו  באדם  שמדובר  מאד  יתכן 
הוא  גם  שיבחר  עד  או  מראש,  שנקבע  מסוים  זמן  עד  אותו 
להתרומם. אמנם חשוב לדעת שדרגתו הרוחנית הגבוהה של 
החצי האחד ותפילותיו על חציו השני, מסייעות לחצי הירוד 

להתרומם בקלות יתירה - שהרי הם נשמה אחת.
בסיכום: יתכן שסיבת העיכוב היא הפער הרוחני הרב שבין 
שני חצאי הנשמה המקורית. לפיכך על המעוכב לבדוק את 
מעכב  ולכן  התורנית  ברמתו  מספיק  גבוה  איננו  אולי  עצמו 
הסיבה,  זו  אכן  ואם  השני.  חציו  את  וגם  עצמו  את  גם  הוא 
הפתרון הוא: עליה רוחנית של הצד הירוד ותפילה של הצד 
ויתעורר  דשמיא  סייעתא  שיקבל  לו,  המיועד  על  הגבוה 

להתחזק בתורה ובמצוות.

גורם אפשרי ח' – חוסר תפילה מעומק הלב
לשנות  ואפילו  לשפר  אדיר  כח  ישנו  הלב  מעומק  לתפילה 
דברי  להלן את  ]ראה  בכל תחומי החיים  לטובה,  את המצב 
הדברים  ארבעת  בין  נמנית  ה'זעקה'  כי  יצחק  רבי  האמורא 
שבידם לקרוע את גזר דינו של האדם[. אולם בתלמוד מבואר 
כי אחד הנושאים עליהם יש להתפלל תמיד, הוא לזכות בזיווג 
ָחִסיד  ָּכל  ִיְתַּפֵּלל  זֹאת  "ַעל  הפסוק:  כוונת  ולכך  והגון.  טוב 

ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא". 
ומשמשת  בוראו  לבין  האדם  בין  מחברת  שהתפילה  ובפרט 
הבורא.  מאת  לאדם  וגשמי  רוחני  שפע  להוריד  כצינור 
ולימדונו חכמי הקבלה שלעיתים כאשר האדם אינו מתפלל 
עליו  באים  לאלקים,  כראוי  מחובר  אינו  וממילא  כראוי 
קשיים ועיכובים ואפילו ייסורים, רק כדי לגרום לו להתפלל 

ולהתחבר - לטובתו - למקור השפע העליון.
בהקשר זה מן הראוי לציין את אשר מגלה ספר הזוהר הקדוש, 
בגלגול לעולם לבדו מבלי  נשמה אשר חזר  שחצי אחד של 
שחציו השני יחזור אף הוא בגלגול, נמצא כעת בעולם ללא 
אותו  יוכל  זיווג טבעי. אבל באמצעות תפילה מעומק הלב, 
אדם להשיג זיווג טוב ויקבל את מי שגבוה בדרגתו הרוחנית, 
אשר חציו השני ירוד והפסיד אותו ]ראה לעיל גורם אפשרי 
זוגית"  מול הרמוניה  "ניגודים מקצרים  עוד בפרק  ועיין  ח'. 
על האפשרות להפסיד את בת הזוג עקב אי שמירה על קדושת 
הברית, ותיקונו על ידי תשובה, כמבואר בספר הזוהר המובא 

שם[. 

גורם אפשרי ט' – בעיה גופנית או נפשית
אדם עם מום בגוף; בעיה בריאותית מרתיעה; בעיה נפשית 
המעלה חששות אצל רוב בני האדם - גם אם היא סבירה; או 
אפילו אם הוא רק בעל מראה חיצוני הגורם לדחייה אצל רוב 
בני האדם, כל אלה עלולים, כידוע, לגרום לרתיעה ולסירוב 
לנישואין. ואף על פי שבמקרים רבים הדחייה אינה מוצדקת 
כלל, אי אפשר להתעלם מהמציאות הבלתי נעימה הגם שהיא 

אינה צודקת. ולפיכך אין להמתין לנס.
הפתרון: במידה ומתברר כי זהו גורם העיכוב לאחר ניסיונות 
קלה,  בעיה  עם  זוג  בת  על  להתפשר  יש  צלחו,  שלא  רבים 
הזהה במשקלה פחות או יותר לבעיה הקיימת, אך עם יכולת 
תפקוד סביר בבית )לעיתים מזומנות, כאשר המגבלה של כל 
צד שונה לחלוטין מזולתו, הבית מתנהל באופן מעולה - וכפי 
שניסיונם של רבים מוכיח. מאחר וכל צד משלים את החיסרון 
שבזולתו(. כאמור, במצבים אלה אין טעם להתבצר ולהמתין 
לבת זוג בריאה ומושלמת בכל ענייניה אלא יש להכיר בקושי 
כפי  האדם  לטובת  נועד  כשלעצמו  הוא  ]שבוודאי  הקיים 

ידיעת החכמה העליונה[ ולהתפשר.
הסיבות  כל  שמבין  מתברר  בעיון  ובדיקה  בחינה  לאחר  אם 
הזיווג,  מעוכב  אצל  הנכונה  אחת  אפילו  אין  לעיל,  שנמנו 
כגורל  נגזר  ]אשר  בדין קשה מלמעלה  יש לחשוש שמדובר 
שנועד לתיקונו המיוחד של אדם זה, או משום חשבון מגלגול 
קודם, או חטא חמור בגלגול זה[ ולהשתמש בארבעת הדברים 
בתלמוד:  כמובא  האדם.  של  דינו  גזר  את  לקרוע  שבידם 
צדקה,  הן:  אלו  אדם.  דינו של  גזר  מקרעין  דברים  "ארבעה 
צעקה ]תפילה מעומק הלב[, שינוי השם ]לאחר קבלת עצה 
/ שמו  שינוי השם  וירא שמים[  אמיתי  נכונה מתלמיד חכם 
עבורו,  רוחניים  שפע  צינורות  של  מערך  מהווה  האדם  של 
בהתאם לאותיות השונות שבשם. כאשר משנים או מוסיפים 
רוחניים  צינורות שפע  לו  מוסיפים  או  לאדם, מחליפים  שם 
אחרים. לכן, כאשר שרה אמנו לא יכלה ללדת, נאמר לאברהם 
ָׂשָרה ְׁשָמּה.  ִּכי  ָׂשָרי  ִתְקָרא ֶאת ְׁשָמּה  ִאְׁשְּתָך ֹלא  אבינו: "ָׂשַרי 
משום  דווקא  אולם  ֵּבן".  ְלָך  ִמֶּמָּנה  ָנַתִּתי  ְוַגם  אָֹתּה  ּוֵבַרְכִּתי 
אין  לאדם,  הנוגעים  רוחניים  בעניינים  בהתעסקות  שמדובר 
לשנות או להוסיף שם ללא התייעצות עם תלמיד חכם מופלג 

הבקי בעניין. 
יצוין שישנם שמות שמצוי בהם עיכוב במציאת זיווגם. כגון: 
'מיטל', 'לימור', 'נטלי' ועוד. אם כי ישנן בנות בשמות אלה 
באחד  שנקראת  מי  שאם  אלא  במהרה.  זיווגם  את  שמצאו 
השמות הללו מתעכבת בזיווגה, יש לה לחשוב על כיוון זה. 
אגב יצוין שבשם 'נטלי' מצויות גם בעיות אכילה ועוד. שם 
זה שאינו עברי, רצוי לשנות ל'טליה' ]שמשמעו: טל י"ה[ או 
אודות  בהרחבה  עוד  וראה  טובה.  משמעות  בעל  אחר  לשם 
וכללי השמות בספר "הצופן", פרק "שם האדם".  משמעות 

ושינוי מעשה ]לטובה על פי מצוות הבורא בתורתו[".
החיים  שמחת  את  לחזק  יש  יהיה,  אשר  יהיה  מצב,  ובכל 
מעוכבי  של  הרבים  במקרים  התבוננות  באמצעות  התמידית 
זיווג אשר היו נראים כחסרי כל סיכוי, עד שלפתע נפתח מזלם 
"קשה  שבתחילה  אלא  בישראל.  נפלאים  בתים  להקים  וזכו 
זיווגו של אדם כקריעת ים סוף". וכל עיכוב לטובה הוא שהרי 

"כל דעביד רחמנא - לטב עביד".
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מנהיג עם העם
מספר ר’ אריאל צדיק מירושלים )רבות מופתי/22(: 
בני  שותפים  בו  במנהטן  שטיחים  עסק  יש  למשפחתי 
כשבחוץ  בעסק,  לקוחות  קיבלתי  פעם  המשפחה. 
עצרה מכונית מרצדס מפוארת. ירד ממנה איש עסקים 
איטלקי, אמיד מאוד, בעל חברה לריפוד. האיש הסתובב בחנות 
דקות  בה  התבונן  הוא  הרבי.  של  תמונה  עינו  קלטה  ולפתע 

ארוכות, כאילו הוא מתייחד עם הרבי ודמעה זלגה מעינו.
“אתה חושב שאתה יודע מי האיש הזה, הוא שאל, בוא אספר 
בו  השקעתי  רוברטו.  בשם  מוכשר  בן  לי  יש  באמת.  מיהו  לך 
את  לרשת  ויוכל  ומוצלח  מחונך  שיגדל  כדי  הכוחות  כל  את 
העסק בבוא היום. בגיל 18 שלחתי אותו ללמוד מינהל עסקים 
בשיקגו, אך לחרדתי הוא נדבק לחבורת רחוב פרועה והידרדר 
לסמים. היה לו מספיק כסף והוא פרנס את כל החבורה העלובה. 
נסעתי עם אשתי לשיקגו והתחננו אליו שיפסיק, אבל לא תיארנו 

לעצמנו את עוצמת ההתמכרות שלו.
במאמץ לזעזע אותו, פעלתי בדרכים איטלקיות. בפעם הבאה 
שנכנס הביתה, הודעתי לו כי הוא לא מקבל מאיתנו סנט אחד 
ואם זה לא יועיל, אפסיק לשלם לו את שכר הדירה ואקח ממנו 
וברח  המכונית  מפתחות  את  זרק  נפגע,  רוברטו  הרכב.  את 
החוצה. היינו בטוחים כי הוא יחזור במהרה לבקש כסף, אבל 
היצרנים  את  שיחדתי  ייאושי,  במר  באדמה.  נבלע  נעלם.  הוא 
של קרטוני החלב בארצות הברית ופרסמתי עליהם תמונה של 

רוברטו עם מספר הטלפון שלנו, אך איש לא ראה אותו.
ידידים המליצו לנו לבקש ברכה מהרבי מלובאוויטש. נכנסנו 
“בננו  בכאב:  וצעקתי  בלילה  ב-12  הרבי  עם  יחידות  למפגש 
ברח ואנו חייבים למוצאו”. הרבי השיב בביטחון שלוש מילים: 
ויצאתי  מהמפגש  נרגש  הייתי  בקרוב(.  )אמן,  סון”  ורי  “אמן, 
פעל.  לא  הוא  הרכב,  את  להתניע  כשניסיתי  אך  נלהב.  לרכב 
הרכבת  אל  וירדתי  אחד  ברגע  חלפה  בי  שקיננה  ההתרגשות 
התחתית קודר ונרגז. באחת התחנות שמעתי צעיר קורא בקול 
מרוסק: “טוונטי פייב סנט”. הקול שלו היה מוכר. הסתובבתי 
“בקרוב”,  הרבי  ברכת   – “רוברטו”...  כוחי:  בכל  וזעקתי 

התקיימה “בקרוב ממש”.
אבן יסוד באמונה היהודית, היא האמונה בכוח התפילה של 
הצדיק. יהודים מאמינים כי תפילה של אדם גדול, נשמעת יותר 
למעלה ו’צדיק גוזר והקב”ה מקיים’. עדות לכך אפשר למצוא 
כי התפילה הראשונה המוזכרת בתורה, היא  בעובדה מעניינת 
תפילה של צדיק עבור אדם אחר. המלך אבימלך, פונה לאברהם 
בבקשה שיעתיר רחמים עבורו ויסורו הנגעים שבאו בזכותה של 

שרה.
הגדול  הצדיק  שנים:  אלפי  כבר  עצומה  שאלה  עולה  וכאן 
אלא  מבקש,  סתם  לא  הוא  בתפילה.  ה’  אל  פונה  בהיסטוריה 
מתחנן יום ולילה, 515 פעמים כמניין “ואתחנן”, והקב”ה אומר 

לו: “לא”!.
משה רבנו לא ביקש מעולם עבור עצמו. הוא הנהיג את עם 
לא  דבר.  מה’  ביקש  ולא  שנה  ארבעים  נפש  במסירות  ישראל 
משכורת, לא החזרי נסיעות )ככתוב בשבוע שעבר: “לא חמור 
אחד מהם נשאתי”( ואפילו לא נחת מהילדים. כלום. הוא פרש 
מאשתו ומילדיו הביולוגיים ומסר את כולו למען ילדיו של ה’. 
והנה בסוף חייו, הוא מבקש בקשה אחת: לזכות להשלים את 
התהליך עליו עבד ארבעים שנה ולהיכנס אל הארץ המובטחת. 
אך ה’ משיב את פניו ריקם ומסרב. והשאלה המתבקשת היא, 

למה משה נשאר מאחור ולא נכנס לארץ ישראל?
הכרח לומר, כי היה כאן עניין הרבה יותר מהותי: משה נשאר 
במדבר כי שם הוא היה צריך להיות. זה היה מקומו וכל עניין 

החטאים השונים, היה רק מעטפת לדבר המהותי הזה.

עדות מוחלטת לכך, אפשר למצוא במדרש מפעים )תנחומא 
וישב פרק ד(: לכו חזו מפעלות אלקים נורא עלילה על בני אדם 
... אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה אתה מביאם ... הנה 
הוא אומר )שמות ו(: עתה תראה אשר אעשה לפרעה: במלחמת 
פרעה אתה רואה ואין אתה רואה במלחמת ל”א המלכים בכניסה 
לארץ ]היינו שכבר במצרים, תוכנן שמשה לא יכנס לארץ[. וכיון 
שאמר להם שמעו נא המורים, אמר לו הקב”ה: לכן לא תביאו 

את הקהל הזה. הוי נורא עלילה על בני אדם. 
אדמת  על  יישאר  שמשה  נקבע  קודם  רבות  שנים  כן,  אם 
לגלגל  כדי  “עלילה”  בבחינת  רק  היו  החטאים  וכל  המדבר 
להאריך  מקום  )ואין  עצמם  שלהם  מעשיהם  מכוח  העניין  את 

בנקודה מהותית זו(.
מה הייתה הסיבה לכך שמשה נשאר על אדמת המדבר? הנה 
הנקודה המעוררת והמרגשת המובאת בשיחות שונות של הרבי. 
שמעתי פעם סיפור מפרופסור מסוים מישראל שנוהג להגיע 
תמוז  ג’  ומאז  שם  להרצות  כדי  הברית  לארצות  לעת  מעת 
משתדל לבקר על הציון של הרבי ולהתפלל בו. פעם הגיע ליום 
צפוף של הרצאות וביקש מנהג מונית בשדה תעופה להתלוות 
אליו לכל היום, כאשר התחנה הראשונה הייתה הציון של הרבי 
הסמוך לנמל התעופה. נהג המונית, היה יהודי שאינו יודע דבר 
על שמירת מצוות, אך נכנס בעקבות הפרופסור להתפלל בציון.

לאישה  נשוי  הוא  כי  סיפר  והנהג  התיידדו  הם  היום  במשך 
שעשו,  שונים  ניסיונות  למרות  לילדים.  זכו  לא  והם  יהודיה 
הרופאים לא נותנים לכך סיכוי. אי לכך, הם החליטו לאמץ כלב 
והם נקשרו אליו מאוד. למרבה הצער, הכלב חלה מאוד ומחר 
הרבי  של  בציון  בכה  הוא  מסובך.  רפואי  טיפול  לעבור  אמור 
המוזר  מהסיפור  הופתע  הפרופסור  יצליח.  שהטיפול  הקדוש 
ואמר לנהג כי היה רוצה לשמוע איך עבר הטיפול. וכדי שלא 
יעלה לו כסף, הוא יכול לעשות שיחת גוביינא לארץ על חשבונו 

והוא ישלם עליה.
מרכזנית  צלצל.  הפרופסור  של  בביתו  והטלפון  שנה  חלפה 
אמריקנית ביקשה ממנו לאשר שיחת גוביינא מארצות הברית. 
הוא לא הבין מי זה וסירב לקבל אותה. אחרי שלושה ניסיונות 
חוזרים, הוא הסתקרן ואישר את השיחה. על הקו היה אותו נהג 
מונית שביקש לספר לו כי הברכה של הרבי עזרה והניתוח של 
הכלב עבר בהצלחה. אתה שומע? כל כך התרגשתי מהעזרה של 
הרב, שהחלטתי להתחיל להניח תפילין בכל בוקר, וגם אשתי 

החלה לשמור על מצוות הבית היהודי.
היום?  בי  נזכרת  אז למה לא צלצלת אלי עד עכשיו? מדוע 
בזכות הרבי. חגגתי  משום שהשבוע קרה משהו מאוד משמח 

את ברית המילה של בני הבכור...
הוויכוח בין משה לקב”ה - אם להיכנס אל הארץ או להישאר 
שנה  כמאתיים  דומה  באופן  כבר  - התרחש  המדבר  אדמת  על 
קודם. על מיטה מכובדת במצרים, ישבו שני אנשים ודנו בדיוק 
מיוסף  וביקש  במצרים  למות  עמד  אבינו  יעקב  דבר.  באותו 
להתחייב לו כי יוביל את גופו לקבורה בארץ ישראל. “אל נא 
יוסף הבטיח – וכאן קרה דבר מוזר: יעקב  תקברני במצרים”. 

לא הסתפק בכך ותבע: “השבעה לי”.
לא  יעקב  האם  הקושיה:  אותה  את  מקשים  המפרשים  כל 
יערים  יוסף  כי  חשש  של  צל  ליעקב  היה  האם  ליוסף?  האמין 
עליו וישאיר את גופו במצרים? הרי מקפידים לקיים בקשה של 
וכמסורים  ככתובים  מרע  שכיב  “דברי  למות,  נוטה  אדם  סתם 

דמי”, וכל שכן את בקשתו של יעקב אבינו?
שנים  עשרות  חלפו  הגדולה:  השאלה  וזאת   – מכך  יתירה 
שיעקב  בעוד  במצרים.  נקבר?  הוא  ואיפה   - מת  עצמו  ויוסף 
ציווה את בניו: “אל נא תקברני במצרים”, יוסף מצווה את בניו 

בהיפך הגמור: לקבור אותו דווקא שם ולהוציא את גופו עימם 
לאמור:  ישראל  בני  את  יוסף  “וישבע  ממצרים.  היציאה  בעת 

פקוד יפקוד אלוקים אתכם והעליתם את עצמותי מזה אתכם”.
מבאר הרבי )לקו”ש כה/272(: בין יעקב ליוסף ניטש וויכוח 
הקדושה,  הארץ  אדמת  על  להיקבר?  צריך  צדיק  איפה  עז: 
במקום הקבורה המכובד של מערת המכפלה או להישאר קרוב 

לבני עמו כל זמן שהם צריכים אותו. 
ולעלות  האסורים  מבית  לצאת  צריך  הצדיק  כי  טען  יעקב 
בניו  על  רוח  משם  להערות  שיוכל  כדי  יותר,  גבוה  למקום 
צריך  שהצדיק  טען,  יוסף  ואילו  היום.  בבוא  אותם  ולשלוף 
לסבול עימם בסבלותם. הצדיק אמור להיות קרוב אליהם כדי 
להעניק להם את הכוח לשרוד. יוסף ידע היטב כי בעוד שנה או 
מקוצר  ייאנקו  והם  אותם”  וענו  “ועבדום  גזירת  תחל  שנתיים 
רוח ומעבודה קשה, ולכן היה חיוני להישאר איתם שם ולטעת 
בהם את התקווה: “אתם לא לבד, אני אתכם ואצא מכאן עמכם 

יחד”.
לכן דרש יעקב מיוסף שבועה על כך שיעביר אותו לארץ. שכן 
ככל שהדברים היו תלויים ביוסף, הוא היה משאיר את גופו של 
יעקב במצרים. הוא היה מכין חלקת קבר קדושה, כדי שיהיה 
הפתרון  של  הנוראים  הימים  כשיבואו  להשתטח  היכן  לנכדים 

הסופי בדמות “כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו”.
לו  הייתה  יוסף,  של  המצאה  הייתה  לא  זאת  האמת,  ]למען 
מוַֹרה רבת השראה לכך. בעוד שיעקב ולאה נקברו אחר כבוד 
הדרך  אם  על  נקברה  יוסף,  של  אימו  רחל,  המכפלה,  במערת 
אפרתה היא בית לחם. בבוא היום הנורא בו יגלה נבוזראדן את 
בניה לבבל, הם יעצרו על קברה ויבכו בבכי של ילדים לאימא, 
ואלוקים יבטיח לה: “מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה ... ושבו 

בנים לגבולם”[.
הקב”ה:  של  והתשובה  רבנו  משה  של  הבקשה  אל  נעבור 
משה רצה מצידו להיכנס אל הארץ, אך ה’ אמר לו: “כן, אבל 
המדבר,  אדמת  על  להישאר  מוכרח  אתה  כרגע,  עכשיו”.  לא 
משום שכל הדור שלך נשאר שם. הבה ניזכר מה קרה עם הדור 
עימו ממצרים, ראה את  דור דעה שיצא  אותו  רבנו:  של משה 
כל הניסים וקיבל את התורה, מת כולו על אדמת המדבר ומקום 

קבורתו לא נדע. 
ומשה היה מוכרח להישאר עימם שם. אם הוא משאיר אותם 
מאחוריו, משמעות העניין שהם הופכים להיסטוריה ולעולם לא 
יש סוברים ש”דור המדבר אין להם חלק  )והרי  יקומו מקברם 
לעולם הבא”(. ההימצאות של משה לצידם מבטיחה כי לא ידח 

ממנו נדח ואפילו להם תהיה תקנה.
מנהיגות בעם ישראל, היא לא רק מפקד שהולך לפני העם, 
אלא ראש שצועד עם הגוף. הרבי, ראש בני ישראל, הוא מהות 
אחת עם הגוף ואי אפשר להפריד ביניהם. הוא הולך לפניהם, 

אבל גם מתעכב איתם כשהם נשרכים מאחור.
הובא  כך  ואחר  במדרש  במפורש  כתוב  הזה,  הגדול  הרעיון 
התוועדויות  תשי”ד,  שבט  י’  שיחת  )ראו  בשיחות  בהרחבה 

תשמה ה/2845 ובכ”מ(:
ה’  אמר  הזה:  הירדן  את  תעבור  לא  כי  ב,ט:  רבה  דברים 
למשה: אם אתה נקבר כאן אצלם, בזכותך הם באים עמך. למה 
הדבר דומה? לאחד שנתפזרו מעותיו במקום אפילה. אמר: אם 
אני מבקש את הבריות האירו לי שאקבץ מעותי, אף בריה לא 
והשליכו באותו מקום  זהוב אחד  נטל  עלי. מה עשה?  תשגיח 
והחל צווח: האירו לי בשביל זהוב אחד שנפל ממני כאן. האירו 
לו ובזכות הזהוב התלקטו המעות. כך אמר ה’ למשה: אם אתה 

נקבר אצלם במדבר, הם באים בזכותך ואתה בא בראשם.

אריאל למברג / מנכ"ל אגודת חסידי חב"ד בארצנו הקדושה 
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קורס המאמנים
בהנחיית: אליהו שירי

 היוקרתי

"השיטה המשולבת להתפתחות אישית" 
השיטה שמקנה כלים פרקטיים

להתמודדות בחיים האישיים
ופותחת מקור לפרנסה ברווח

השיטה היחידה על פי המקורות

תעודת מאמן
 והפניית לקוחות

 למצטיינים

לפרטים נוספים חייגו: 0722-722-777

איזו משכורת בחרת לעצמך?
יש לך תחושה של שליחות?
יש בך רצון לעזור לאחרים 

באומץ, בחיזוק הביטחון העצמי ובהגשמה עצמית? 
עכשיו הכישורים שלך מתחברים למקצוע העתיד!

בהמלצת 

הרבנים 
שליט"א

האזינו לטיפ היומי ללא עלות במספר: 03-9038903 // שלוחה 1
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ברגע של מבחן

וטלטלו  המדינה  את  השבוע  ליוו  סיפורים  שני 
במדינת  לשעבר  שר  הוא  הראשון  הסיפור  אותה. 
לגדול  המדינה  סודות  את  למכור  שהלך  ישראל 
לא  השני,  והסיפור  החומיינית.  איראן  אויביה, 
פחות חמור מכך הוא הסיפורים המזעזעים שנחשפים בימים 
הסאה  את  הגדיש  האחרון  כשהסיפור  הילדים,  ממעונות  אלו 

כשנחשף שסייעת בגן ילדים הרגה לכאורה תינוקת.
המכנה המשותף בין הסיפורים הוא בעיקר הפגיעה באמון. 
בו את אמונם,  נתנו  נכבד שאלפים  ד"ר  היה שר במדינה,  זה 
וזאת סייעת שהמשפחה נתנה בה את אמונה לשמור על יקירה.
את  שמוליכה  זו  היא  להתעכב,  רציתי  עליה  הנקודה  אבל 
כמה  אותנו  מלמדים  הללו  הסיפורים  הללו.  למקומות  האדם 
מסוגלת  שהיא  למה  מודעת  ובלתי  שברירית  אדם  של  נפשו 
נורמטיביות,  ומסייעות  מטפלות  ותפגשו  לרחוב  צאו  לעולל. 
תהיה  התשובה  ילד?  פעם  אי  יהרגו  הם  אם  אותם  תשאלו 

שלילית מכל וכל.
ובכל זאת ברגע האמת, ברגע המבחן, ברגע של חולשה, זה 

קורה.
יש לכך סיבות למכביר: שגב כועס על המדינה, אולי חשב 
כעס  של  לסטרס  נכנסה  הסייעת  עלבונו.  את  לתבוע  בכך 
מאמינים  הייתם  זאת,  בכל  אבל  כדין.  שלא  ופעלה  מהילדים 

שאנשים מסוגלים להגיע לשפל שכזה?
לרפואה,  ד"ר  בטחוני,  המדיני  בקבינט  חבר  בישראל,  שר 
סודות  להם  למכור  האויבים  לגדול  ויחבור  עורו  את  יהפוך 
אם  ובממשלה  בכנסת  בימיו  אותו  שואלים  הייתם  מדינה?! 
הוא מסוגל לרגל על ישראל, הוא היה מעקם את האגודל סביב 
רקתו ומוציא אתכם טיפשים. אז מי כאן הצודק? הוא שר בכיר 

או מרגל? היא מטפלת או מרשעת?
זה בעצם מלמד אותנו, שאדם, כל אדם, אם לא יעבוד על 
תכונותיו  על  העת  כל  יילחם  לא  אם  צעיר,  בעודו  מידותיו 
ואופיו, הוא מסוגל להגיע רחוק, רחוק מאוד, ואולי אפילו לא 

להכיר את עצמו.
  

פגשתי לאחרונה אדם שבשעת התקף פצע מישהו. נפגשתי 
אתו בשיקום. ניסיתי לעמוד על סודו, הוא היה אדם נורמטיבי 
שכאלו.  כוחות  בו  שיש  האמין  לא  הוא  גם  והוא  השנים,  כל 
המסקנה שלי הייתה אחת: אם אדם לא נערך ומכין את עצמו 

להתמודדויות – הסיכוי שלו לשרוד אותן נמוכים מאוד.

"ואל  שחרית:  בתפילת  בוקר  בכל  מבקשים  אנו  בכדי  לא 
פוחדים  אנחנו  ביזיון".  לידי  ולא  ניסיון  לידי  לא  תביאינו 
מניסיונות, יש מצב שאנחנו לא מספיק בריאים ונכונים לצלוח 
ניסיון. ומוסיפים לבקש "ולא לידי ביזיון", אם כבר נגזר עלינו 
ולא  לעבור את הניסיון, שנוכל לעבור אותו בבריאות הנפש, 

נצטרך להגיע לידי ביזיון.
חכמינו זכרונם לברכה כבר לימדונו כי אל לו לאדם לסמוך 
על עצמו בכל מצב שהוא: "ואל תאמן בעצמך עד יום מותך" 
)אבות ב, ד(. לא משנה מי אתה, לא משנה מה אתה, אתה עלול 
חלילה להגיע לשפל מצב ברגע של חולשה. ועל כך יש לאדם 

להיערך, להתכונן ולבנות מקדמי הגנה.
  

בשבועות אלו אנו קוראים על בני ישראל שעושים במדבר 
ארבעים שנה בגזרת הא-ל שלא ייכנסו לארץ ישראל. היהודים 
קובלים ומתלוננים והתורה מספרת לנו את זה שנדע לדורות, 
היהודים   , הקשים  מהרגעים  באחד  משה".  על  העם  "וילונו 
בעצם גורמים למשה רבינו להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ 

ישראל.
אם  מריבה,  מי  חטא  היה  בדיוק  מה  הקדמונים  נחלקו 
בגלל שהכה את הסלע במקום לדבר, או שנענש דווקא בגלל 
תורת  שהיא  התורה  כך,  או  כך  המורים",  נא  "שמעו  שאמר 
נצח מלמדת אותנו לימוד לדורות עמוק ויסודי: כל אחד יכול 
לו  יש  ציבור,  שליח  בעמדת  ניצב  שהוא  מי  ובוודאי  לשגות. 

להיזהר שבעתיים.
מורה,  אימא,  אבא,  מאתנו:  ואחת  אחד  לכל  קריאה  וזו 
הרימו  דבר,  לכל  וסייגים  גדרים  הקימו  וזקן:  נער  מחנך/ת, 
של  ברגע  ואז  היום,  בבוא  למבחן  שיעמדו  הגנה  מקדמי 

חולשה, תגלו גבורה ואיפוק ותצלחו את הניסיון.
לאן  רואים  נכשל. כשאנו  יותר ממי שכבר  נחשל  אין אדם 
נדרשת  בלחצים,  עמידה  ללא  להתדרדר  עם  או  אדם  יכול 

מאיתנו זהירות כפולה ומשולשת.
ואת זה ניתן דוקא לעשות בימים הטובים. שלמה המלך ע"ה 
יוֹם טוָֹבה ֱהֵיה ְבטוֹב ּוְביוֹם ָרָעה ְרֵאה",  אומר )קהלת ז, יד( "ְבּ
תכין  אבל  בטוב,  התנהג  טובה  ביום  כי  המוסר  בעלי  ופירשו 
כבר כלים לימים הרעים, וביום רעה ראה איך התנהגת בימים 

הטובים ותנהג לפיהם.
  

ברור כי אין לנו להוציא לעז על כל השרים והמטפלות. יש 
אבל  נאמנה.  מלאכתם  שעושים  והגונים  ראויים  אנשים  בהם 
גדולה  יש מפלצת  הנורמטיבי שלצידנו  האיש  בתוך  לפעמים 
על  לאיים  או  תינוקת  של  חיים  לגדוע  המסוגלת  ומאיימת, 

מדינה שלימה.
נקודות  לגלות  קדושה:  חובה  יש  וכהורים,  כמחנכים  לנו, 
תורפה של הילד/התלמיד, להאיר את החשכה והאפלה ובעיקר 

להעניק להם כלים עמם יתמודדו בעת לחץ וניסיון.
בהצלחה!

יחד שבטי ישראל 
הרב בן ציון )בנצי( נורדמן 

nordman@jss.org.il : לתגובות

ברגעים של חולשה, גם שר לשעבר יכול להפוך למרגל איראני, ממש כמו 
שמטפלת בתינוקות מסוגלת חלילה לפגוע בהן • מוסר ההשכל: הקימו גדרים 

וסייגים לכל דבר, הרימו מקדמי הגנה שיעמדו למבחן בבוא היום

הרב בן ציון נורדמן
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תחבקו בכל יום את הילדים

ישב לפני השבוע איש עסקים מצליח מאוד וכך הוא 
סיפר לי: “אני איש עסקים, כסף זו הבעיה האחרונה 
וילדים מקסימים.  ונפלאה  לי אישה טובה  יש  שלי. 
אדם מהצד כי יתבונן בי יחשוב שאני נמצא בפסגת האושר 
ושלא חסר לי כלום בחיי. שאני פשוט נמצא ממש בגן עדן 

בעולם הגשמי”. 
45, שנים רבות אני סוחב את זה איתי אך אני  “אני כבר בן 
כאיש  מוכר  אני  בחוץ  יותר.  מסוגל  לא  כבר  שאני  מרגיש 
ועוצמתי, אך אף אחד לא יחלום מה מסתתר  עסקים קשוח 

מתחת למעטה הקשיחות והעוצמה המדומה הזו. 
“אני מוקף בכל כך הרבה חברים, חלקם אני יודע שהם לא 
באמת חברים, הם רק רוצים את כספי וחלקם חברים אמתיים. 
אף אחד לא יחלום שמאחורי המסכה הקשוחה מסתתר לו בן 
אדם שבור לחלוטין, אולי יש לי הכל אבל אין לי כלום, לבי 

חלל בקרבי”.
וכך הוא מספר: “היינו ארבעה ילדים בבית, שני בנים ושתי 
כבר  בית  עקרת  ואמי שהייתה  בבית  היה  בקושי  אבי  בנות. 
את  זוכר  שאני  מאז  בבית...  תהיה  לא  גם  שהיא  עדיף  היה 
ולא  נשיקה  לא  חיבוק  לא  מהוריי  קיבלתי  לא  בחיים  עצמי 
מילה טובה, ממש כלום, והלוואי שרק זו הייתה הבעיה. אבי, 
גם  הוא  אבל  נישק,  ולא  חיבק  לא  החמיא,  לא  שהוא  נכון 
לא פגע בי )אולי כי לו היה לו זמן לזה...(, אבל אמי הייתה 
הייתה  מבקרת אותנו כל הזמן, כל דבר שהיינו עושים היא 
מבקרת אותנו. לא משנה מה תעשה, היה לה על זה ביקורת. 
לא  למה  מתלוננת  הייתה  היא  שלי?  החדר  את  סידרתי  לא 
סידרתי, אם הייתי מסדר היא הייתה מתלוננת שזה לא מספיק 
נקי, אם הייתי מנקה טוב אז היא הייתה מתלוננת למה אני שם 
הרבה חומר ניקוי ו’אי אפשר לנשום בכל הבית מהריח של 

האקונומיקה’, וכך תמיד הייתה צועקת. 
לנו, עד  כי תמיד היא תעיר  יעזור מה שנעשה  “ידענו שלא 
מה  אז  עצמי  את  שואל  הייתי  תמיד  לזה.  התרגלנו  שבסוף 
עכשיו היא תגיד, על מה היא תעיר לי עכשיו, על מה תהיה 
ידעתי  לא  אהבה,  על  בכלל  חשבתי  לא  הבאה.  המהומה 
שזה מושג שקיים בכלל. החיים המשיכו, התבגרתי, עברתי 
וטובה.  מקסימה  אישה  עם  והתחתנתי  הישיבות  מסלול  את 
שונה...  מסלול  עבר  אחד  כל  ואחיותיי  אחיי  זאת  לעומת 
הייתה אחות אחת שירדה מהדרך, לעומת זאת אחותי השנייה 
הסתדרה ופתחה חנות מצליחה בירושלים, ויש לי אח שעד 
היום הוא רווק וגר עם הורי המתבגרים, הוא סובל מהפרעה 

נפשית קשה ולוקח תרופות פסיכיאטריות. 
שעברתי  מה  כל  למרות  מאוד  חזק  אופי  עם  נולדתי  “אני 
בילדותי. השקעתי את כל האנרגיות שלי בעסקים והצלחתי 
בזה מאוד. אולי כי רציתי להוכיח להוריי ש’הנה, אני חזק, 
הצלחתי’. סייעתא דשמיא גדולה בטוח שהייתה לי בעסקיי. 
העסקים,  פנימה,  מרגיש  שאני  למה  כיסוי  היה  הכל  אך 
לרגשות  כיסוי  רק  היו  לחו”ל  והטיולים  הנסיעות  החברים, 

שלי. 
“בכל פעם שרק קצת זמן נשארתי לבד הייתי מרגיש כל כך 
בודד, כל מה שיש לי לא הצליח לספק אותי רגשית. טיפש 
הסיבה  היא  מה  טוב  והבנתי  מאחי  יצא  מה  ראיתי  לא,  אני 
למה שאני מרגיש. כנראה שאין פיצוי בעולם לחיבוק ומילה 

יכול לחפות על חיבוק  טובה של אבא ואמא, שום דבר לא 
ואהבה של הורים שאתה לא מקבל בתור ילד. 

יכול לשבת  הייתי  גדול בליבי.  יש חלל  “אני מרגיש כאילו 
ולהתמקח על סכומים גדולים של כסף, על עסקאות שעשיתי, 
ואז לחזור הביתה ולהרגיש כל כך ריק. כשאשתי לא הייתה 
בבית הייתי גם בוכה לעצמי, הייתי נזכר בילדות שלי, הייתי 
מתחבא בארון הבגדים כשהייתי ילד והייתי בוכה. מה כבר 
רציתי? חיבוק מאמא ואבא, שיגידו לי כמה אני טוב ובסדר, 

ולא כל הזמן להעיר לי מה אני לא טוב ולא בסדר. 
“יש לי הכל אבל באמת אין לי כלום. אתה שואל אותי, אם 
הייתה לי בחירה על חיי, הייתי מעדיף לוותר על הכל אבל 
רק לגדול להורים שאוהבים אותך, מכבדים אותך ומעריכים 

אותך”. 
דמעות,  מלאו  ועיניו  ישב  מבחוץ  הקשוח  העסקים  איש 
דמעות של הבנה שחיבוק של אמא או אבא הוא בחיים לא 
יקבל מהוריו. עכשיו הוא רק צריך לרפא את העבר שלו כדי 

שיחיה בהווה חיים רגועים ומאושרים.
אני רוצה בכתבה הזו רק להגיד לכל הורה שנמצא אי שם - 
תחבקו את הילדים שלכם, תיתנו להם אהבה ומילים טובות. 

אתם לא מבינים כמה הם צריכים את זה. 
בעיות  על  יושב  זה  אלי  מגיעים  שאנשים  מהמקרים  הרבה 
מההורים ואני שומע את זה שוב ושוב את המשפטים האלה, 
לא נתנו לי אהבה, לא מילה טובה, רק ביקרו אותי ולא קיבלו 

אותי איך שאני. 
שונות.  נפש  מבעיות  החיים  לכל  סובלים  אנשים  זה  אחרי 
אפילו אנשים שלא פיתחו בעיה נפשית רצינית, אתם יודעים 
כמה אנשים מרגישים חלל ריק בנפשם, בדיוק כמו אותו איש 
עסקים שישב מולי? כמה בודדים הם מרגישים. לתקן את כל 

החסכים של הילדות זה ממש לא פשוט. 
מההורים  שנפגעו  ילדים  אותם  ממשיך,  הגלגל  קורה?  ומה 
שלא קיבלו חום אהבה ומילים טובות ורק ביקורת, ממשיכים 
בצורה כזו או אחרת את המסורת לילדיהם או לבני זוגם, גם 
שלי,  ההורים  כמו  אהיה  לא  אני  לעצמם  מבטיחים  הם  אם 
בדרך כלל הם חוזרים על ‘מסורת אבותיהם’ בצורה כזו או 
אחרת, וכך הגלגל ממשיך עד שמגיע מישהו ועוצר אותו, או 

שחס וחלילה הגלגל ממשיך להתגלגל.
הוא  במסגרתו  למידה,  תהליך  מתחיל  האדם  לידתו,  מרגע 
מושפע כל העת מהסביבה, בפרט זו הקרובה אליו – הורים 
הנפשיות  ההפרעות  מרבית  ומחנכים.  חברים  ובני משפחה, 
נובעות מלמידה לקויה שלמדנו מהסביבה כלפי עצמנו וכלפי 

העולם. 
אדם נולד עם צרכים גופניים ונפשיים. צרכים גופניים: כדי 
ילד שצורך  גוף האדם צורך מזון, שתייה ושינה.  להתקיים, 
בריאותיות  ובעיות  מחלות  יפתח  משמעותית  לקויה  תזונה 

רבות. 
צרכים נפשיים: כדי שתתפתח באופן תקין, נפש האדם זקוקה 
למילוי צרכים, כגון: אהבה, הערכה, קבלה. אם נפש האדם 
בשנות  ובפרט   - וטובה  נכונה  בצורה  צרכיה  את  מקבלת 
בצורה  תתפתח  היא   - והאישיות  האופי  נבנים  אז  הילדות, 
ילד או נער אינם  טובה ובריאה. כאשר צרכיו הנפשיים של 

מסופקים – חסר זה יפגע בו נפשית לכל החיים. 

בזמן הלמידה מהסביבה נוצרות אמונות, ושם מתחיל האופי 
שלנו להתעצב; אלו הן אמונות ליבה ויסוד שאדם למד על 
חושב  מתנהג,  הוא  אלו  אמונות  ולפי  העולם,  על  או  עצמו 

ומרגיש על עצמו ועל העולם. 
ילמד  ורגש,  לב  תשומת  הקשבה,  קיבל  שלא  ילד  לדוגמא: 
ולהקשבה,  לאהבה  ראוי  אינו  שהוא  ויסוד  ליבה  אמונת 
דוגמא  אדם;  בני  עם  רגשיים  מקשרים  להימנע  ושעדיף 
נוספת: ילד שבכל מבחן שאינו מצליח בו יבין מאביו שאינו 
שווה כלום - מאמץ אמונה על עצמו: ‘אני לא שווה כלום’. 

לעיתים אני ממש לא מבין, הרי הדבר שהכי חשוב בחיים זה 
שיש לאדם זה ילדים ובני הזוג. למה אנחנו מבינים שבשביל 
בזה  ולהשקיע  זה  את  ללמוד  צריך  מחשבים  מתכנת  להיות 
ויש כל הזמן לימודים חדשים, כי בתחום המחשבים יש כל 
הזמן התקדמות וזה מחייב ללמוד ולהשקיע. אך בדבר שהכי 
חשוב לאדם, הילדים, הוא לא הולך ללמוד באופן מקצועי 
איך להתנהג איתם, או אפילו לקרוא ספרים על חינוך ילדים 
ולא להסתמך על האינטואיציה שלונו. יש פסיכולוגיה שלמה 
אחרת,  מתנהג  אחרת,  מגיב  ילד  כל  הילד,  התפתחות  על 

מרגיש אחרת וחושב אחרת. 
נפש  זה  מה  שנדע  לפחות  אבל  פסיכולוגים,  נהיה  לא  בואו 
של ילד. בעיניי מחויבות הורית בסיסית היא ללכת לקורסים, 
לקרוא ספרים על נפש הילד, לא פעם אחת אלא באופן קבוע. 
דבר שאתה לא חי אותו וחוזר עליו שוב ושוב הוא לא בתוכך 
באמת, ובעיקר לתת לילד חום ואהבה, מילים טובות, הערכה 

כבוד. הוא זקוק לזה כמו למים בשביל לגדול. 
אוכל  לילד  תביא  שלא  כמו  זה  ואהבה  חום  לילד  לתת  לא 
ייפגע, כך אותו דבר בנפש של  גוף הילד  זמן  ומים, לאורך 
ילד  הוא  ונשיקות,  חיבוקים  אהבה,  חום,  מקבל  שלא  ילד 
קל  מאוד  חייו.  לכל  אותו  שילוו  רגשיות  בעיות  עם  שיגדל 
לזהות אדם שקיבל את הצרכים הנפשיים שלו בתור ילד או 

שחלילה הוא לא קיבל. 
בחלק מהטיפול יש דבר שנקרא משחק כיסאות, אנחנו עושים 
סימולציה דמיונית שהאבא או שהאימא כאילו יושבים מולו, 
האור בחדר נסגר והוא אומר להוריו מה שיש לו להגיד להם. 
מרשה  גם  אני  סגור  האור  שכאשר  לכם,  ואגלה  בואו  אז 
יכול להישאר אדיש  לעצמי להוזיל דמעה לפעמים, אני לא 

למה שאני שומע. 
אני שומע משפטים כמו אבא או אמא אני לעולם לא אמחל 
הנמצא  והאדם  ממני,  רצית  מה  זה,  את  לי  עשית  למה  לך, 
בחדר מתפרק מבכי. בכי של כאב עמוק. הוא רק רצה הורים 
לו  יהיו  בו. שפשוט  יפגעו  ולא  אותו  ויאהבו  אותו  שיחבקו 

אבא ואמא. 
לא חידשתי כלום בכתבה הזו, אלו הם דברים ידועים שילדים 
זקוקים לאהבה וחום אך רק כתבתי מעומק ליבי לאחר שאני 
חווה שוב ושוב שחייהם של אנשים אינם חיים והכל בגלל 
חוסר של חיבוק, נשיקה קטנה, מילה טובה שלא קיבלו, ואז 
הם היו נראים אחרת, ויותר נכון העולם היה נראה אחרת. אני 
הילדים שלנו, את עצמנו  נאהב את  ולי שתמיד  לכם  מאחל 

ואת כל העולם.
machon. לתגובות:  היקרים.  ישראל  עם  לכל  שבת שלום 
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מקורה,  ים-המלח  מי  בריכת  הכולל:  לספא,  חופשית  כניסה  נפרדים   רחצה  חופי  שני  בלעדי: 
מים  בריכת  אטרקטיביים   במחירים  טיפולים  חדרי   32 כושר   וחדר  רטובה/יבשה  ג׳קוזי, סאונה 
ביום 3 ארוחות  נפרד   סולריום  המשפחה   לכל  פעילויות  מיוחד   קירוי  עם  ענקית  מתוקים 
 שתייה חמה וקרה 24 שעות ביממה  מזנון בריכה  קפה ועוגות אחר הצהריים  ארוחת חצות קלה

הכל כלול במחיר!
מלון ליאונרדו קלאב ים המלח )נירוונה לשעבר(

י״ז-כ״ד באב )29.7-5.8(

זה לא חופש, בלי חוף
חופשת בין הזמנים בנירוונה ים המלח
המלון היחיד עם 2 חופים נפרדים צמודים

פנסיון מלא, 3 ארוחות ביום!

ש
.

...

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
 לקבלת פרוספקט מהודר

ולהזמנות חייגו:



ט' בתמוז תשע"ח 22/6/18 12

ומושל ברוחו מלוכד עיר
משה  ישראל...וישלח  בני  רבו  אשר  מריבה  מי  המה 
בנוהג  יג-יד(.  )כ,  אדום  מלך  אל  מקדש  מלאכים 
שבעולם, אדם עושה בפרקמטיא עם חברו והקפידו, 
ידי  על  שנענש  אע”פ  ומשה,  לראותו,  רוצה  ואינו  ממנו  פורש 
ישראל, שנאמר ‘ויקציפו על מי מריבה וירע למשה’, לא פרק 

משאן מעליו אלא ‘ וישלח מלאכים’ )במדבר רבה פי”ט, טו(.
וכי דבר זה הוא שבח על  הקשה הגאון רבי חיים קמיל זצ”ל, 
משה רבנו?! והרי זהו הדבר הראשון שנתבע ממנהיג בישראל, 
על  כישלונות  לו  שהיו  אף  על  העם  משא  את  לשאת  שימשיך 

ידם!
יוסף  רבי  מהגאון  ששמעתי  מעשה  פי  על  נראה  העניין  ביאור 
ליס זצ”ל, מספר הגר”ח קמיל זצ”ל, שפעם נערכה אסיפה של 
וועד הישיבות בעניין המצב הכלכלי הקשה ששרר אז בישיבות, 
וביקשו מרבי חיים עוזר שיסע לאמריקה לאסוף כסף, והגרח”ע 
איך  תמהו  וכולם  לנסוע,  לו  מניח  אינו  בריאותו  שמצב  אמר 
עושים חשבונות אישיים בעניין זה, ואמר אז בחפץ חיים זצ”ל, 
שיותר  דהיינו,  ישראל’  כלל  זה  עוזר  חיים  ר’  של  ‘הבריאות 

חשוב לכלל ישראל שר’ חיים עוזר יהיה בריא.
את  לעזוב  צריך  היה  רבנו  שמשה  חז”ל  שאמרו  מה  זה,  לפי 
חשבונות  על  כאן  מדובר  אין  ודאי  ישראל,  עם  של  הנהגתם 
כיון  שיפרוש,  סיבה  כאן  הייתה  הכלל  למען  אלא  אישיים, 
משה  שיהיה  ועדיף  כישלונות,  לידי  אותו  מביאה  שהנהגתו 
בהנהגתו,  רבנו  משה  נשאר  שבסוף  ומה  כישלונות.  בלי  רבנו 
ושבחוהו חז”ל על כך, הוא משום שלא עשה הרבה חשבונות, 

אלא בתומו הלך, והמשיך בעבודתו על אף הכל.
עז  רצון  לו  אמר שהיה  סיפר, שהח”ח  זצ”ל  בלוך  שלמה  רבי 
לעסוק בכתבי האריז”ל, אך למען כתיבת הספרים הוא ויתר על 
וכן  ישראל,  היו למען כלל  רצונות הח”ח  ודאי שכל  והרי  כך, 
מה שרצה ללמוד קבלה, אבל בסוף נהג כמו הפשטות, לכתוב 

ספרים למען הכלל בלי הרבה חשבונות.
שהוא  לו  אמר  שהאריז”ל  כתב,  זצ”ל  ויטאל  חיים  רבי  והנה 
)האריז”ל( בא לעולם רק כדי לתקן אותו, ומשום כך, כשמלמדו 
גם אחרים  וכיון שבאים  ישמעו,  הנסתר אסור שאחרים  חכמת 
ר’  אם  אולם  שילכו,  עד  להמתין  צריך  הדור[  גדולי  שם  ]והיו 
חיים ויטאל ישאל – יהיה מחויב לענות לו, ולכן ביקשו האריז”ל 

שלא ישאל שום שאלה עד שילכו.
איך  ואמרתי  שוטה,  חסיד  והייתי  ויטאל,  חיים  ר’  ע”ז  וכותב 
יותר מאחרים, והיה שואל בפניהם, ומוסיף  אחזיק עצמי גדול 
ידעתי מה שיצא מזה, שהאריז”ל מת  ובפרט שלא  המהרח”ו, 

מיד אחרי כן.
שאע”פ  המהרח”ו,  של  הנהגתו  הייתה  שזו  רואים  כאן  גם 
עשה  לא  מ”מ,  ישתוק,  אם  אישית  תועלת  יותר  שתהיה  שידע 
חשבונות, ורצה שגם אחרים ישמעו ]ומי יודע אם לא זכה למה 

שזכה דווקא משום ענוותנותו[.

  

לה,  מחוצה  ואף  אלעד  בעיר  הרוחות  סערו  האחרונים  בימים 
הוטחו בנו שאלות קשות שעל פניו נשמעות גם צודקות, מדוע 
ארבע שנים ישבתם בשקט, וכעת חצי שנה לפני הבחירות אתם 
לא  זה  העיר,  ראש  של  והתנהלותו  תפקודו  על  טענות  מעלים 

נראה לכם מוזר, בלשון המעטה?
חלקי  ואענה  וכנה,  אמיתי  מענה  המצריכה  קשה  שאלה  אכן 
גם אני, והקורא יקרא ואני תקווה שדבריי הכנים יפלו על אוזן 
שומעת, כמי שהקים, תכנן וייסד את העיר הנפלאה הזו וכיהן 
היווסדה,  מיום  שנים  כ-10  במשך  הראשון  הרשות  כראש  בה 
אין  ובמסירות  רבה  בה באהבה  ובניתי  טיפחתי  10 שנים בהם 

ודוגמה  סמל  להערכה  מושא  שהפכה  עד  טובה  חלקה  כל  קץ 
לבנייה וניהול של עיר עם תשתיות המודרניות ביותר על שלל 
רחובותיה, מוסדותיה וגינותיה, בחרתי בה כל אבן כל ספסל וכל 
פרח, ולאחר 10 שנות כהונה חזרתי לביתי שבירושלים עיה”ק 

למשך 10 שנים.
תנועת  יו”ר  ע”י  לא אחת  נתבקשתי  הבחירות האחרונות  לפני 
ש”ס הרב דרעי לחזור לעיר אלעד ולהציג את מועמדותי שוב 
לראשות העירייה, סירבתי בנימוס פעם אחר פעם וטעמי ונימוקי 
עמי, אך כשלבסוף ביום האחרון בו היה ניתן להעביר כתובת, 
קרא לי מרן הגר”ע יוסף זיע”א ובקולו הנשנק ממש בסוף ימיו 
לי במילים אלו צוריאל אני מתחנן  לי לשוב לעיר ואמר  הורה 
בפניך...”לך ותושיע את העיר אלעד”, לא יכולתי להשיב פניו 

ריקם, ואכן כך עשיתי.
איש באחיו,  ויד  עיר מרוסקת מבחינה חברתית  לצערי מצאתי 
ולא קלה הייתה המלאכה לאסוף את השברים ללקטם ולחברם 
איש אל אחיו, הסיכויים היו קלושים ביותר אך בעבודה קשה 
וסיזיפית במשך חודש ימים כמעט ללא שינה וללא אוכל ולאחר 
בציבור  כה  עד  שהייתה  וקשה  מלוכלכת  הכי  בחירות  מערכת 
החרדי, מערכה בה הותרו כל הרצועות כאשר אין הכפשה או 
בזיון היוצאים ממוחות קודחים שלא הטילו בי, צמצמתי פערים 

לכ-230 קולות שהפרידו ביני לבין המתחרה שלי.
הבוחר  דין  את  עלינו  קיבלנו  הבחירות,  תוצאות  היוודע  עם 
הייתה לראש העיר הנבחר  ושיחת הטלפון הראשונה שעשיתי 
לברכו על הצלחתו, ובמקביל לכך הודעתי שאני נשאר בעיר ולא 

כפי שחשבו רבים שאעזוב ואחזור לירושלים.
היותנו  ועצם  כמקובל  לקואליציה  לכניסה  מו”מ  לנהל  פנינו 
 15 מתוך  ישי(  תנועת   2 שס   6( העיר  במועצת  מנדטים    8
מטבע  וסיעתו,  העיר  ראש  בפני  חוסם  בלוק  היינו  כשלמעשה 
והנה  הצגנו,  אותן  שונות  לגיטימיות  דרישות  לנו  היו  הדברים 
מתברר לנו כי מאחורי גבינו מתנהלים מגעים עם חלק מחברי 
הסיעה )לפחות 3 חברים שונים( מגעים בהם מוצע להם לפרוש 
מסיעת ש”ס תמורת הטבות כאלו ואחרות ולחלקם אף הוצעו 
סכומי עתק, מהלך נבזי שכמדומני לא קרה ואף לא יכון בציבור 

החרדי מאז ומעולם.
ערק  אכן  בפיתוי  עמד  שלא  החברים  אחר  דבר  של  בסופו 
יכולנו  בו  היחיד  הישגינו  את  בפועל   וייתר  ריסק   ולמעשה 
להשפיע דהיינו רוב במועצת העיר, צעד נמהר זה עורר כעסים 
היו  ובצדק  מהציבור  שבקעו  והקולות  המעטה  בלשון  רבים 

קולות מלחמה.
העיר אלעד שההיסטוריה שלה הייתה רוויית אמוציות ופרסומים 
ואחראית,  מבוגרת  מפייסת,  מכוונת,  ליד  שיוועה  שליליים 
קיבלתי החלטה לא קלה, החלטה לא פשוטה, אני אתן את כל 
כולי למען העיר ותושביה, ואעשה כל אשר לאל ידי להשכין בה 

שלום, אהבה ואחווה, ואכן כך עשיתי.
בעיקר  שמורכבת  העיר  חתחתים,  ומלאה  הדרך,  היא  קלה  לא 
בעיניים”,  “דם  רצה  חם,  דם  עם  ודינמי  תוסס  צעיר  מציבור 
הובטחו  הסכמים  נחתמו  המלחמה!  ימי  תמו  בשלי,  אני  אך 
הבטחות ואף שלצערי לא מיניה ולא מקצתיה נדחינו פעם אחר 
פעם בכחש ובכזב, החברים בצדק סונטים בי תפרק הכל, תראה 
לו מה זה, אך אני בשלי ממשיל להם משל של החפץ חיים על 
אותה ילדה בוכייה שליקטה תפוחים ביער כדי לפרנס את אימה 
ונערים פוחזים בעטו לה בסל ופיזרו את מרכולתה, אמר לה זקן 
ועינייך מדמעה, אספי  ביתי, מנעי קולך מבכי  שנקרה בדרכה, 
את מה שאפשר, ולחבריי אני אומר מלחמה, רק תדרדר את העיר 
כדי  הכל  ונעשה  דומיננטיים  נהיה  בואו  שגשוגה,   את  ותמנע 

לגרום לחלוקה הוגנת וצודקת עד כמה שאפשר.
נרתמנו לגייס תקציבי עתק ממשרדי ממשלה תקציבים שהעיר 

לפיתוח,  החיים,  תחומי  לכל  עליהם  חלמה  לא  מעולם  אלעד 
כל  ללא  המוסדות  ולכלל  האוכלוסייה  לכלל  לתרבות,  לבינוי, 
העיר  מועצת  חברי  כל  השכלנו  מפלגתית,  והשתייכות  הבדל 
להבין שאם מעוניינים אנו להביא את העיר לחוף מבטחים עלינו 

לחתור כאיש אחד ובקצב אחיד.
לא פרסום חפצנו ולא כתרים קשרנו, אך לעומת היה מי שעשה 
זאת ובמרץ, השקיע ביחצ”נים השכם והערב, והתקציב היחידי 
ראש  בלשכת  הפרסום  תקציב  היה  היכר  ללא  והתנפח  שגדל 
עיתון  הראשונה,  מהשורה  ויחצנים  דוברים  צוות  עם  העיר, 
היווסדו לא חסך שבטו מראשי העיר המכהנים  מקומי שמיום 
הקדנציה  מתחילת  זאת  ולעומת  וסריקי,  בוקי  כל  בהם  ותלה 
ההנהגה  כנגד  אחת  ביקורת  מילת  ולו  מצא  לא  הנוכחית, 

הנוכחית.
לראש העיר אין שותפים, ובניגוד למקובל ש”להצלחות אבות 
אדם  של  היא  ההצלחה  לפתע  כאן  יתום”,  והכישלון  רבים 
בודד... מנכס הוא לעצמו את השקט השורר בעיר, אכן יש שקט 
בעיר, וזאת למרות נוכחותו, יעידו על כך כל חברי הבית מכל 
הסיעות, אם היה גורם מסכסך ומפלג היה זה ראש העיר בכבודו 

ובעצמו וד”ל.
אפשר לכתוב ספר מוסר שלם על האיפוק שגילינו אני וחבריי 
ולאו דווקא מסיעת ש”ס אלא אף מכל סיעות הבית שהיחסים 
בין כולם הם מצוינים ונפלאים, אך לא אלאה את הקוראים כי 

יכלה הזמן והמה לא יכלו.
לא אחת גמלה בליבי ההחלטה לעזוב הכל וללכת, ואף הכנתי 
לא אחת מכתבי פרישה, סהדי במרומים, דמותו של מרן זיע”א 
ודבריו המהדהדים “לך ותושיע את העיר” עלו וצפו שוב ושוב 
בפניי, פעם אחר פעם שוחחו מנכ”ל תנועת ש”ס הרב חיים ביטון 
מהבטחות  הבטחות  הובטחו  ואחיו,  העיר  ראש  של  אביו  עם 
שונות, קראו לו לסדר, הבחור הבטיח להשתנות, שוב ושוב אך 
והקולות- והברד  המטר  כי-חדל  פרעה,  “וירא  הפסוק  כמאמר 
כל  לאורך  ההתנהלות  הייתה  זו  ליבו”  ויכבד  לחטוא;  -ויוסף 
השנים, וזאת אחרי גילוי של פחות מטפח וכיסוי של 10 אמות 

באמות איש.
זה  במציאות  כך,  אכן  מוזרים,  ויישמעו  ייראו  שהדברים  כמה 
חמור יותר, אך מה היה מועיל לו הייתי חושף זאת לאורך הדרך, 
במה הייתי מועיל לעיר? למרות היותי מושמץ מבית, אני מותקף 
השכם והערב על ידי חלק לא מבוטל של תושבים שלא חוסכים 
את שבט לשונם כנגדי על כך שאני כביכול שפוט שלו, שאני 
חותמת גומי שלו, בעוד אני דואג להם להקצאות, לבתי כנסיות, 
לעזוב  אמור  הייתי  לכאורה  תרבות,  תקציבי  חינוך,  מוסדות 
הכל, בבחינת אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי, ולכאורה שיתבשלו 
במיץ שלהם, שיריבו ביניהם כמה שהם רוצים, עם כל זה נהגתי 
באיפוק, באחריות ובבגרות, שמעתי קלוני וחרפתי ולא השבתי 
חורפיי דבר, את סיפוקיי ורגעי הנחת הרבים הייתי מוצא בשעות 
הרבות אותן הקדשתי לחסד עבור יתומים ואלמנות, בסיוע לכל 

פונה ולהצלת חיים בכל הזדמנות שנקרתה בדרכי.
כעת לבוא אליי בטענות למה לא שמענו ממך כלום לאורך כל 
הקדנציה... כמדומני שאין טענה מופרכת מזו, אכן שתקתי, אכן 
בלימה”  על  ארץ  “תולה  חז”ל,  לימדונו  אך  ביזיונות,  ספגתי 
ו”איזה  עיר”  מלוכד  ברוחו  ומושל  מגיבור  אפיים  ארך  ו”טוב 
ולהתהדר  להצטדק  מחפש  איני  יצרו”,  את  הכובש  גיבור  הוא 
בנוצות לא לי, ואיני מכוון לשום מטרה פוליטית בדבריי אלו, 
אך  שוב,  בו  ולשחק  לשוב  שואף  ואיני  הזה  בסרט  הייתי  כבר 

האמת ראויה להיאמר, ישמע הציבור וישפוט.

בברכת שבת שלום ומבורך
צוריאל קריספל

צוריאל קריספל / סגן ראש העיר אלעד
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הנקודה  את  לחפש  יצאנו  סינגפור,  באי  המתהווה  בהיסטוריה  צפה  כולו  שהעולם  אחרי  שבוע 
היהודית שנמצאת בכל קצה נידח בגלובוס • גילינו הרבה יותר ממה שחשבנו, בשיחה מרתקת עם 
רבה הראשי של הרפובליקה ושליח חב"ד, הגאון רבי מרדכי אברג'ל, שמנהיג את הקהילה המקומית 
כחצי יובל שנים • ההשגחה הפרטית שהובילה להקמת הקהילה, המינוי לתפקיד הרשמי במדינה 
שהחלק היחסי של משפחות שומרי תורה ומצוות בה אינו נמדד כלל ושירותי הקהילה שעוטפים כל 
יהודי שנקלע לסינגפור מא' ועד ת' • וגם: ראש הממשלה היהודי הראשון של סינגפור, גירושו של 
האימאם שמיהר לקוד ולהשתחוות בפני הרב והמנורה היהודית בשדרה הראשית של המדינה • ומה 

דעתו של הרב בשאלה האם מומלץ להשתקע באי? התשובה מפתיעה יותר ממה שחשבתם
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||  יוסי גיטלר ||

באיים 

צילומים: מרים, בלוג המחרישה, חיים צח, לע"מ
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'סינגפור' - המדינה האסייתית 
הקטנטונת שעלתה בשבועות 

האחרונים לכותרות. שטחה אינו 
עולה על 697 קמ"ר, אוכלוסייתה 
קטנה יותר מאשר מדינת ישראל, 
ומונה מעט יותר מחמישה מיליון 

בני אדם, מספר אפסי לעומת עשרות 
אם לא מאות המיליונים, שצפו 

בהיסטוריה המכוננת המתרחשת 
באי הרחוק - באמצע השבוע הקודם. תושבי המקום מאופיינים במצב 

סוציו-אקונומי גבוה, רבים מהם מוגדרים כעשירים, מיליונרים ואף 
מיליארדרים, ורמת החיים בה היא מן המשובחות בתבל.

למרבית היהודים החרדיים בארץ, ובעולם בכלל - אין היכרות, ולו 
ככל  נובע  זה  'מצער'  מצב  והמשגשגת.  הצעירה  המדינה  עם  שטחית, 
הנראה מהעדרם של ציוני קודש וקברי צדיקים קדמונים, שאין בנמצא 
לחברות  אין  ומשכך  המדינה,  רחבי  בכל  לרפואה  אחד  אפילו  מהם 
 - יומין  עתיקה  בדמות מצבת שיש   - ראוי  פרזנטור  או  עילה  התיירות 
משגיחי  הם  המקום  את  מכירים  שכן  היחידים  לאי.  טיסות  לשיווק 
לצרכי  האי  במדינת  לבקר  שמרבים  השונות,  המערכות  של  הכשרות 
ובקרה על המיוצר בה ומשווק לכל קצוות תבל, כולל למדינת  פיקוח 

ישראל.
 - בסינגפור  המתרחש  על  אנ"ש  בקרב  העצומה  בבורות  משנוכחנו 
ללעוס  איסור  על  אימים  מהלכות  באגדות  מסתכם  עליה  הידע  כשכל 
מסטיק, וקנסות על השלכת פסולת ברחוב, אזרנו כגבר חלצינו להביא 
לכם את התמונה המלאה של החיים היהודים, שעל פי הנכתב בשורות 
הגלובוס,  של  ההוא  בקצה  מפכים  שבהחלט  לקבוע  אפשר  הבאות, 
בכמות המשפחות המרכיבות  איטית במעט, בהתחשב  בזרימה  כי  אם 
את הסך הכללי של היהודים שומרי המצוות באי, ובאופיים של אנשי 
אובייקט  ומהווים  עסקיהם  בה במסגרת  הישראליים השוהים  העסקים 

פוטנציאלי לפעילות היהודית.

סינגפור של 1901
בסינגפור  יהודית  לנוכחות  סימנים  למצוא  ניתן  עתיקים  מרישומים 
כבר בשנת 1840, היהודים הראשונים שהגיעו לאי היו סוחרים יהודים 
רב  עושר  והתעשרו  חיל  שעשו  ואיראן,  הודו  עיראק,  כמו  ממדינות 
מסין  יהודים  גם  הצטרפו  יותר  מאוחרות  בשנים  המרוחקת.  במדינה 
ומדינות אירופה השונות. בתרל"ה הוקם בית הכנסת הראשון במדינה 
בית  הוקם  תרס"א,  בשנת  מכן,  לאחר  שנים  עשרות  כמה  א-ל',  'חסד 
ברחוב  הקהילה  במתחם  היום  עד  השוכן  אבות',  'מגן  השני  הכנסת 
שני  דוגמת  נוספים,  קהילה  שירותי  יש  המדובר  במתחם   .Waterloo
עם  למהדרין  מסעדה  כשרים,  מצרכים  עם  חנות  נפרדים,  מקוואות 
ארוחות בכל שעות היממה ואולם אירועים, בו נערכים כל האירועים, 
החל  המקומית,  הקהילה  של  והפעילויות  ההתכנסויות  השמחות, 
מחגיגות ימי הולדת, בר מצוות וחתונות, ועד לקורסים וחוגים לילדים 

וילדות.
ה-2,500  בסביבות  היהודית  האי  אוכלוסיית  מנתה  תרצ"ט  בשנת 
נפש. בפרוץ מלחמת העולם השנייה השתלטה יפן, שהתאחדה בברית 
לכלא  והועברו  נעצרו  רבים  יהודים  סינגפור.  על  הנאצית,  גרמניה  עם 
בהם  שנותרו  הצלקות  אבל  המלחמה,  אחרי  שוחררו  מרביתם  היפני. 
אוסטרליה  בריטניה,  ארה"ב,  דוגמת  אחרות,  למדינות  להגירתם  גרמו 
ונבנתה מחדש. שני בתי הכנסת  וארץ ישראל. כיום התחזקה הקהילה 
הדומיננטית  והקהילה  פעילים,  א-ל'  ו'חסד  אבות'  'מגן  העתיקים 

מורכבת מיהודים יוצאי עיראק.
תיאור ארכאי עתיק על תולדות הקהילה, מספק לנו הרב יהודה דוד 
בשנת  שנדפסה  ישראל'  'אוצר  האנציקלופדית  ביצירתו  אייזנשטיין, 
תרע"ב בניו יורק. בפרקים ארוכים הוא מגולל את תולדותיהם והיקפם 
של קהילות ישראל ברחבי תבל, בחלק המוקדש לסינגפור הוא כותב את 
הדברים האלה: "עיר ואי קרוב לקו המשווה באסיא המזרחית בין הודו 
וחינא, והיא אחת המושבות של ממשלת אנגליה, ונוסדה בשנת 1840".
תושבים,  ב-228,555  באי  הכללי  התושבים  מספר  את  מעריך  הוא 
והודים".  חינים  מקומיים  ילידים  והשאר  אירופאים   3,824 "מתוכם 
אייזנשטיין  1901. כאן מגיע החוקר הרב  תמונת המצב עדכנית לשנת 
למניין היהודים והוא מעריך את מספרם בשמונה מאות משפחות בלבד. 
החלוקה הגזעית, לדבריו, היא כדלהלן "הספרדים באו מבגדאד והודו 

והאשכנזים מאירופא".
הכותב מתאר את השתלשלות בניית היסודות בקהילה הסינגפורית, 
ששכרו,  בבית  במניין  התפללו  היהודים  קהילת  התייסדות  "בראשית 
ובנו  קרקע  קנו   1877 בשנת  הכנסת',  בית  'רחוב  עתה  שנקרא  ברחוב 
ביהכ"נ יפה בשם 'מגן אבות', שנתחנך ר"ח ניסן תרל"ה. ושם התפללו 
ביחד אשכנזים וספרדים. בית הכנסת שני הוקם בשם 'חסד א-ל' בשנת 

1904 על ידי מנשה מאייר על הוצאותיו, והיה פרנס הקהילה".
עוד ממשיך לפרט הרב אייזנשטיין על מבנה הקהילה "ויש להם שני 
1902. בתלמוד תורה ילמדו כחמישים  בתי קברות, האחרון קנו בשנת 
נערים. היהודים עוסקים לרוב במסחר האופיום ומכירת משקאות וכלי 

בית, ומחזיקים בתי אכסניות".

סינגפור של 2018
אם  ימינו.  בת  לסינגפור  נעבור  ז"ל  אייזנשטיין  הרב  של  ומסינגפור 
תהיתם האם יש בכלל יהודים שומרי תורה ומצוות באי המסקרן, אתם 
לא לבד. רבים שנחשפו בשבועות האחרונים לגלגוליה האינסופיים של 
פסגת קים-טראמפ, תהו לשמע שמה המפתיע של המדינה המארחת; 
זה  יהודים טובים, הדבר הראשון שאנחנו רצים לבדוק  וכמו  סינגפור. 
וכהנה.  ועוד כהנה  ומי השליח והשוחט,  ומי הרב  יש שם חרדים,  אם 
במחשבה ראשונה אנחנו מניחים כהנחת יסוד שבית חב"ד מצוי באי, 
אם המדינה אינה עוינת כאיראן או מסוגרת כצפון קוריאה )עד השבוע 
כמובן, ועד בכלל(, קרוב לוודאי שתמצאו שם בית חב"ד פעיל ותוסס. 
אבל קהילה חרדית של ממש עם מוסדות ובתי כנסת, זה משהו שכבר 

פחות נשמע לאוזן הממוצעת.
נכון שיש  אז הלכנו לבדוק. ומה שמצאנו לא כל כך הפתיע אותנו. 
ארבעים-חמישים  בת  קהילה  של  קיומה  על  בידיעה  מחודש  משהו 
משפחות שומרות תורה ומצוות, המגובשות יחד תחת הנהגתו של רב 
משכמו ומעלה, שאמנם משמש כשליח הרשמי של חב"ד באי, ומתפעל 
לתפארה את ה'בית' המקומי, אבל במקביל זוכה גם למעמד הדתי היהודי 
לסינגפור,  הראשי  הרב  משרת  הזעירה:  הממלכה  ברחבי  ביותר  הרם 
וגם  אשכנזי  גם  הכתרת  לא  אם  ברבנות  שלמות  שאין  להסכים  אפשר 
ספרדי, וכמובן שהיעדרם של עטרות הכסף והגלימות המוזהבות בולט 
מאוד, אבל אחרי הכול יש משהו מרענן בידיעה, שבמדינה כה מרוחקת 
עשרות  המונה  חרדית-דתית  קהילה  עם  מנטלית,  ובעיקר  גיאוגרפית 
ראו  כלל,  נספר  לא  באוכלוסייה  היחסי  ושחלקה  בודדות,  משפחות 
אבל  מלא.  תקן  על  יהודי  ראשי  רב  במינוי  צורך  הנוכריים  השלטונות 
בשורה התחתונה, אין באמת חיים יהודיים סדירים בסדר גודל שמאפשר 

להעלות על הדעת מעבר דירה לסינגפור. אפשר לעצור עם החבילות.
לפני שפנינו לרבה של סינגפור, קשרנו שיחה עם הרב אליהו לפה, 
שנים,  עשרות  ולמשך  תשמ"ו  משנת  מאשדוד.  ותיק  כשרות  משגיח 
ביקר הרב לפה פעמים רבות בסינגפור, במסגרת עבודתו בגופי הכשרות 
במדינה  דווקא  המקרים  ברוב  הייתה  לפה  הרב  של  עבודתו  השונים. 
הסמוכה והעוינת; מלזיה, כשאת דרכו אליה מישראל הוא עושה דרך 
סינגפור, אך היו גם מקרים שנצרכה השגחה גם במפעלים סינגפורים. 
של  לחלוחית  מכל  יבשה  מדינה  על  מספרים  שנים  מאותם  זיכרונותיו 
יהדות, הרבה לפני ששליחי חב"ד מצאו אותה והפריחו את השממה, 

כפי שתקראו במורד הכתבה.
שבתות רבות עשה הרב לפה בסינגפור, יותר נכון את כולם השתדל 
חברה  לו  היה  לא  ובכולם  מלזיה,  המוסלמית  בשכנה  ולא  בה  לעשות 
לארח, המקום היה שמם כמו שרק חור נידח בדרום מזרח אסיה יכול 
שהרב  מאז  לפה,  הרב  מספר  הכר,  ללא  השתנה  המצב  כיום  להיות. 
אברג'ל נכנס לתפקידו כל חיי היהודים וצרכי הדת שינו צורה לחלוטין. 
הפרוכת  את  הדברים.  במרבית  מראש  להצטייד  צורך  ואין  הכול  יש 
לארון הקודש בבית הכנסת של סינגפור, זכה הרב לפה להיות השליח 
נעבור  ומכאן  הס'.  שנות  בראשית  לסינגפור,  ישראל  מארץ  להביאה 
לשיחה עתירת הגילויים עם רבה הראשי של רפובליקת האי המסקרנת.

הארת פנים בסינגפור
אותו  תפסנו  השבוע  אברג'ל.  מרדכי  רבי  הגאון  הוא  המכהן  הרב 

"היהודים היו 
חלק בלתי נפרד 
מתהליך הקמת 
המדינה, הם לא 
מרגישים אורחים 
פה, להיפך הם 
מאוד מחוברים 
ורצויים, הרי ראש 
הממשלה הראשון 
של סינגפור היה 
יהודי, הוא כיהן 
בתפקידו בשנים 
תשט"ו-תשט"ז"



בתי כנסת עתיקים בסינגפור
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וטרדות  צרכי הקהילה  אבל  אותו,  להשיג  ניסינו  פעמים  כמה  לשיחה. 
המקום רבו למעלה ראש והדבר לא צלח, בסוף נוצר הקשר. רגע לפני 
שנכנס לרכבו לנסיעה ארוכה. הרב אברג'ל נושא בתפקידים רבים: רבה 
הראשי של סינגפור, רב הקהילה החרדית ושליח חב"ד מזה קרוב לחצי 
יובל. לצדו נמצא הרב נתנאל ריבני שהרב מכנה אותו "עמיתי", והוא 
ניאות לשתף את קוראי 'כל ישראל' בשיח מרתק על עבר והווה, מציאות 

מול רצון, ותקווה גדולה לעתיד.
ראשית, כבוד הרב, כמה משפחות אורתודוקסיות מתגוררות באי?

הם  הקהילה  מבני  מחצית  משפחות.  ל-50   40 בין  מונה  "הקהילה 
ישראליים לשעבר, השאר הגיעו מאמריקה ומצפון אמריקה בעיקר, גם 
אוסטרליים ישנם. הגרעין הקשה מורכב מיוצאי עיראק, שהם צאצאיהם 
מאות  לפני  בסינגפור,  ההיסטורית  היהודית  ההתיישבות  מייסדי  של 

שנים".
קהילות נוספות קיימות באי?

על המתחולל  להרחיב  צורך  אין  לצערנו,  רפורמית  פה מסגרת  "יש 
ונישואי תערובת מגיעים לממדים מבהילים",  בשורותיהם, התבוללות 
אג'נדה  מתוך  פועלים  הרפורמים  שם  לארה"ב,  בניגוד  הרב.  מבכה 
הגדרת  לשינוי  להביא  מנסים  שהם  תוך  עצמם,  משל  עולם  ותפיסת 
מיהו יהודי, לא כך הם פני הדברים בסינגפור, "רבים מאלו שנחשבים 
לרפורמים לא באמת רפורמים", מסביר הרב אברג'ל, "רובם רוצים חיים 
ובסביבה  אוהבת  חברה  עם  להישאר  עדיין  אבל  ופתוחים,  משוחררים 
תומכת. הם לא באמת מזדהים עם עקרונות הרפורמיזם, רק ששם הם 

מוצאים את הנישה החברתית שלהם".
מתי הרב מתחיל להכיר את סינגפור?

"הגעתי לכאן לראשונה בחודש תשרי תשנ"ה, לפני 23 שנה".
השליחות  מפעל  במסגרת  לסינגפור  נשלח  אברג'ל  מרדכי  הרב 
העולמי של חב"ד, על הבחירה שלו דווקא בסינגפור הוא אומר ל'כל 
"זה השגחה  לייחס לכך איזה מניע או סיבה מסוימת,  ישראל' שקשה 
פרטית לא פחות ולא יותר", מתעקש הרב, "אני שומע מידידים קרובים, 
כאלו שלמדו איתי על ספסל הלימודים בישיבה והלכו לעשות שליחות 
במדינות אחרות, דוגמת חברותא לשעבר שכיום מפעיל את בית חב"ד 
מרוחקת  בעיר  כשליח  המשמש  נוסף  ידיד  או  שבאוסטרליה,  בסידני 

בצפון אוסטרליה..." הרב עוצר לאתנחתא ומסביר את הרציונל.
"הראייה של חב"ד היא לפעול למען היהדות בכל מקום..." ממשיך 
וראוי  מוכן  מקום  כל  שלא  מבינים  אנחנו  הדברים  ומתוך  המונולוג, 
לפעול בו. יש מקומות שאין 'סחורה', אין ציבור שנענה לעניין, וזה יכול 
לנבוע או מרמה רוחנית ירודה ביותר של תושבי המקום הרלוונטיים, או 
לחילופין מרמתם הגבוהה של קהילות קיימות ומבוססות זה שנים, שאין 
להם כל צורך בתגבור כוחות מבחוץ. כך גם יש באזורים שונים גורמים 
שמערימים קשיים על הפעילות. משכך מובן כי אין זה דבר של מה בכך 
'ליפול' למקום שגם יהיה בו כר פורה לפעילות, יהיה עם מי לעבוד, וגם 
להצליח ובאמת להביא את הקהילה למקומה הנכון, "בסינגפור הייתה 
הזדמנות למופת, היה מקום היכן לפתח קהילה, וברוך השם בעשרים 
קהילתית  תשתית  נבנתה  הצלחה,  הייתה  פה  שאנחנו  השנים  ומשהו 

מאוד מוצלחת, וברוך השם שזכינו".
כמה שנים אחרי שהחל לפעול במסגרת החב"דית, עלה לכהן ברמה 
בתפקיד הרם של הרב הראשי לסינגפור. אפשר להסיק מעובדה זו את 

יחסה האוהד והחם של השלטון הסינגפורי לדת היהודית.
מה אכן היחס שאתם, בני הקהילה והרב בפרט, חשים מכיוונם של 

הרשויות השולטות במדינה, כלפי הפעילות והנוכחות היהודית?
"היחסים מצוינים", מבהיר הרב אברג'ל, ומסרס את השאלה מעיקרה: 
"היהודים היו חלק בלתי נפרד מתהליך הקמת המדינה, הם לא מרגישים 
אורחים פה, להיפך הם מאוד מחוברים ורצויים", ראוי בנקודה זו לייחד 
עם  היהודי  העם  את  המקשרת  נוספת  היסטורית  לעובדה  שורות  כמה 
סינגפור, כפי שמזכיר הרב, "הרי ראש הממשלה הראשון של סינגפור 

היה יהודי, הוא כיהן בתפקידו בשנים תשט"ו-תשט"ז".

מלך לשנה אחת
דוד  האוטנטי  היהודי  או בשמו  דיוויד מרשל,  למר  היא  הרב  כוונת 
בסינגפור,  שהתגורר  עיראקי  ממוצא  יהודי  היה  דיוויד  משעל.  שאול 
לחיים  כשנכנס  למרשל  החליף  משפחתו  שם  את  בהכשרתו,  משפטן 
הפוליטיים. ואם נדרשנו למרשל ולעובדת היותו ראש הממשלה הראשון 
מרתקת  היסטוריה  לפיסת  הריאיון  משגרת  רגע  נערוק  סינגפור,  של 

מדברי ימיה של סינגפור, השזורים בחלקם עם קורות העם היהודי.
תפקידו הרשמי של מרשל כראש ממשלה החל עם קבלת העצמאות 
שנכבשה,  אחרי  עשור  תשט"ו,  בשנת  הבריטים  מידי  הסינגפורית 
 - הנאצית  גרמניה  של  בריתה  בת   - יפן  בידי  בריטית,  חסות  כמושבת 
במלחמת העולם השנייה. בתום המלחמה שבו הבריטים לאי והתקוטטו 
לבסוף,  אנגלית,  משליטה  האי  את  להוציא  שניסו  הקומוניסטים  עם 
רנדל,  ויליאם  ג'ורג'  סר  עמד  בראשה  בריטית  ועדה  המלצת  בעקבות 
ניתנה אוטונומיה מלאה לסינגפור. מי שניצח את הבחירות המקומיות 

היה יו"ר מפלגת הפועלים דיוויד מרשל.
ימיו של מרשל בשלטון לא ארכו זמן רב, במהלך כל תקופת שלטונו 
היה  הבינלאומי  מצבו  וכן  רב,  יציבות  וחוסר  פוליטיות  מתנודות  סבל 
עצמאות  לקבלת  בריטניה  מול  שיחות  הוביל  תשט"ז  בשנת  רע.  בכי 
בהשגת  ונכשל  ביעדו  עומד  שאינו  לראות  משנוכח  לאי,  מלאה 
העצמאות, הודיע על התפטרותו. את מקומו תפס לים יו הוק ששלט בה 
עד תשי"ט, אז הועברו המושכות למי שמכונה בסינגפור 'אבי האומה' 

שהפך  יו,  קואן  לי  נאור';  'דיקטטור  הפרדוקסלי  בכינוי  בעולם  וידוע 
לשליטה המיתולוגי של סינגפור במשך עשרות שנים עד לשנת תש"ן. 
יורשיו של מרשל היו המתנגדים הראשיים לאג'נדה שהובילה מפלגתו 

'מפלגת הפועלים', והציקו לו רבות בהמשך השנים.
המשיך  הממשלה,  ראשות  מכס  שירד  אחרי  גם  נאמן,  כאזרח  אך 
אחרי  שנה  ארצו.  למען  ודיפלומטית  פוליטית  בפעילות  מרשל  דיוויד 
פרישתו התפטר מראשות 'מפלגת הפועלים', והקים את 'מפלגת פועלי 
גם את מקומו בפרלמנט. עד לשנת  איבד  סינגפור', כעבור כמה שנים 
תשל"ב עוד היה מעורב בפוליטיקה ואז זנח את הציבוריות הסינגפורית 
לטובת עבודתו הפרטית כעורך דין. בין השנים תשל"ח לתשנ"ג הספיק 
לשמש כשגריר סינגפור בלא פחות מארבע מדינות אירופאיות שונות; 
צרפת פורטוגל ספרד ושוויץ, בהן ייצג בגאון ובעיקשות את מולדתו, 
למרות המחלוקות עם ההנהגה שישבה בסינגפור הבירה. בשנת תשנ"ה 

הוא הלך לעולמו ממחלה.

התנצלות האימאם המגורש
אפשר לקבוע שהקהילה המקומית לא סובלת מאנטישמיות והצקות?

ביבשת  המתרחש  על  כולל  מבט  ומעניק  התמונה  את  מרחיב  הרב 
"בכל יבשת אסיה, באופן מסורתי, האנטישמיות לא קיימת. כך שהמצב 
לאורך  בכללותו  האזור  לכל  אלא  דווקא,  לסינגפור  ייחודי  אינו  הזה 

ההיסטוריה".
ולמרות זאת, האם הקהילה נוקטת באמצעי ביטחון חריגים, בשל 

ההשתייכות הדתית?
במדינה,  האנטישמיות  היעדר  למרות  חיובית.  שהתשובה  מתברר 
הנהגת הקהילה לא לוקחת סיכונים מיותרים "יש לנו שומרים כל הזמן 
מהארץ",  אבטחה  אנשי  וגם  מקומיים  מאבטחים  גם  למוסדות,  מחוץ 
רק  זה  כלשהו,  איום  בגלל שאנחנו חשים  לא  "זה  ומסייג  הרב,  מגלה 
חושב  אני  הביטחוני  בקטע  עלינו.  איום  שום  אין  'ונשמרתם',  בגלל 

שסינגפור הרבה יותר טובה מאירופה".
היהודים מרגישים בטוחים...

הרב ממשיך את הקו "'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל', אין ספק 
הכי  המדינה  זה  אסיה  מזרח  דרום  של  באזור  מסביב  המדינות  שמכל 
יציבה, הממשלה הכי יציבה שיכולה להיות, ממשלה שאין בה משוא 
פנים, השוחד לא קיים בה בכלל, וכל זה מאוד משפיע על אופי החברה 

המקומית".
גישה  קיצונית,  דתית  להשפעה  הרשויות  גישת  על  מסביר  הרב 
הרפובליקה:  יהודי  של  האישית  הביטחון  תחושת  עם  שמטיבה 
יש  המוסלמית,  לקיצוניות  סובלנות  אין  בסינגפור  הממשל  "מבחינת 
מיעוט מוסלמי בסינגפור, אבל לשלטון יש אפס סובלנות למה שרואים 
במקומות אחרים, כמו ההסלמה וההסתה של אימאמים במסגדים ברחבי 

אירופה, וכל סיפורי הזוועה שמגיעים משם".
נוקט דוגמה שיצאה מן הכלל ללמד על כולו: "לאחרונה היה  הרב 
מאוד  משהו  לא  לפגוע,  בכדי  בה  שהיה  בצורה  פסוק  שפירש  אימאם 
רציני, אבל הוא קצת חרג, וסילקו אותו מהמדינה. ולפני שיצא מהמדינה 
מדינה  עוד  מכיר  אתה  והשתחוויה.  בקידה  בפנינו  להתנצל  הגיע  עוד 
דברים  על  יהודי  רב  בפני  להתנצל  יבוא  מוסלמי  בעולם שמטיף  אחת 
שאמר? הרי אפילו בארץ ישראל מתפרצים איך שהם רוצים ולא עושים 

להם שום דבר. אנחנו מדברים על מדינה שיש בה צביון בין-
דתי הגדול ביותר בעולם, יש פה 10 דתות שונות. הם עושים 
עבודה טובה, ובעצם משדרים לכל אזרח שלא ישחק משחקים 

"לאחרונה היה 
אימאם שפירש 
פסוק בצורה 
שהיה בה בכדי 
לפגוע, לא משהו 
מאוד רציני, אבל 
הוא קצת חרג, 
וסילקו אותו 
מהמדינה. ולפני 
שיצא מהמדינה 
עוד הגיע להתנצל 
בפנינו בקידה 
והשתחוויה"



בתי כנסת עתיקים בסינגפור



ט' בתמוז תשע"ח 22/6/18 18

וייזהר", מסיים הרב.

חנוכייה בלב סינגפור
אנחנו עוברים לשוחח עם הרב על חיי הדת ומוסדות הקהילה, ומבקשים 
אנו  הרב  מתשובת  בסינגפור.  הקהילה  שירותי  על  מקיפה  תמונה  לקבל 
שנות  בשלהי  בסינגפור  שהוקמו  העתיקים  הכנסיות  בתי  ששני  למדים 
השמונים ותחילת התשעים; 'מגן אבות' ו'חסד א-ל', כפי שהרחבנו בפתח 
הכתבה, פעילים עד עצם היום הזה, עם כמה הבדלים ביניהם. בעוד שבבית 
הכנסת 'מגן אבות' נערכות תפילות מדי יום, מניינים קבועים של שחרית 
מנחה וערבית, ובוודאי בשבתות וחגים, והוא נחשב לבית הכנסת המרכזי 
בעיר, הרי שרעהו 'חסד א-ל' סגור בחלק מימות השבוע, ונפתח רק בימי 
ומועדי  בחגים  וכן  התורה,  וקריאת  לתפילות  השבת  וביום  וחמישי  שני 

ישראל.
באשר למוסדות החינוך של ילדי העיר-מדינה. בשנת תשנ"ו יסד הרב 
ח'  לכיתה  ועד  הגן  מגיל  מתחנכים  בו  הקהילתי,  הספר  בית  את  אברג'ל 
כ-150 מילדי הקהילה, בנים ובנות. קוטנה של הקהילה, 50 משפחות בלבד 
- כאמור, גורם לכך שלא שייך לבצע הפרדה בין בנים לבנות, ובני ובנות 
להדגיש  מבקש  הרב  משותפת.  לימודים  במסגרת  יחד  שוהים  הקהילה 
"כמובן שבמוסדות החינוך של חב"ד לא יכול להיות דבר כזה, בית הספר 
המדובר הינו קהילתי ולא שייך לרשת המוסדות של חב"ד ברחבי העולם. 
למוסד  קיום  יהיה  לא  זאת  לולא  כי  בקהילתנו  כך  לפעול  נאלצים  אנחנו 

לימודים יהודי עצמאי בכלל".
נקרא על שמו של מנשה מאייר, מנכבדי הקהילה היהודית  בית הספר 
בסינגפור בשנות עבר, שהיה ממייסדי ובוני בתי הכנסת במדינה, והיו לו 
יחסים חמים עם מרן ה'בן איש חי' זצ"ל, מנשה מאייר נפטר בשנת תר"צ 
ולספר על דמותו,  "ניתן להאריך עוד  ולזכרו הוקם בית הספר.  ועל שמו 

אבל לא ככה על רגל אחת", מציין הרב.
הרגילים,  החינוך  במוסדות  לימודים  מתקיימים  לא  בהם  ראשון  בימי 
הוקמה מסגרת ייחודית לילדי אנשי העסקים היהודיים, רובם ישראליים, 
שלא שולחים את ילדיהם במשך כל השבוע לבית הספר היהודי הקהילתי, 
זאת  בכל  רוצים  אנשים  אותם  במדינה.  הכללים  הלימוד  למוסדות  אלא 
מה שמכונה  הוקם  כך  לשם  ביהדות.  בסיסיים  מושגים  לילדיהם  להעניק 
יסוד  מושגי  תורה המשריש  סוג של תלמוד  ראשון',  יום  'בית הספר של 

וידע בסיסי ביהדות לכ-45 ילדים שמשתתפים בפעילות זו מדי שבוע.
כשרות  מסעדות  שני  "יש  הנוספים,  הקהילה  שירותי  את  מפרט  הרב 
בעיר, מרכז קהילתי שמסייע לכל מה שצריך בכל פרט. מגיעים גם בחורים 
מניו-יורק לסייע בעבודה השוטפת פה, וכמובן יש את הרב נתנאל ריבני 

שמסייע מאוד ועומד לימין כל מה שצריך".
קיים מבנה נוסף שנקרא 'מרכז אליאס', המרכז הוקם בשנת תש"ח, וכיום 
הוא משמש כבניין מגורים רגיל. אנחנו שואלים את הרב למשמעותו של 
המקום, והוא מסביר שהמרכז התפרק בגלל ויכוחים בין היורשים, ודיונים 
בבתי משפט שמתקיימים עד היום. "המדינה שומרת על המקום שלא ישנו 
ממנו כלום בצורתו החיצונית, זה נחשב לסמל יהודי ולכן יש עליו הגנה 

מיוחדת. אבל אין שם כל פעילות של הקהילה".
אפשר לומר שיהודי שנקלע לסינגפור יש לו כל מה שהוא צריך ברמה 

הדתית? הוא יכול להרגיש ממש בבית?
"כן כן ברוך השם. כל מה שיהודי צריך, מאלף ועד תיו, מחוט ועד שרוך 

נעל - הכול יש".
מה עם בשר, הוא מיובא או שהשחיטה מבוצעת במדינה?

"עופות אני שוחט יחד עם עמיתי רבי נתנאל )ריבני, שליח חב"ד. י.ג.(, 
כדי להוזיל את העלויות למשפחות מהקהילה. אבל את הבשר בקר אנחנו 

מייבאים מאוסטרליה, כי פה בסינגפור אין משחטות של בקר. חוקי הייבוא 
מאוד מגבילים ואוסטרליה הוא המקום הקרוב ביותר שאפשר לייבא ממנו 

בשר על פי החוק. המחירים כמובן גם הם בהתאם".
הרב עצמו הינו מוהל מוסמך ומומחה, את לימודיו עשה בלונדון, אך 
די  ולטענתו מיעוט הבריתות במדינה לא מספק  נמנע מלמול מאחר  הוא 

הזדמנויות לעשות את המעשה בפועל, ולרכוש את המיומנות הנדרשת.
איך באמת מסתדרים בקהילה עם ברית מילה?

"אנחנו מביאים מוהל מומחה ותיק מהארץ, הרב חנן כוחונובסקי )רב 
,ואם לא הוא אז מביאים מוהל  י.ג.(  קהילת חב"ד במערב ראשון-לציון. 
אחר, יש כמה מוהלים שכשאחד לא יכול השני מוזמן, ברוך ה' בינתיים 

עוד לא הייתה לנו בעיה עם זה".
ואפיזודה אחת לסיום הקטע: אם יצא לכם פעם לפסוע ברחובה הראשי 
של סינגפור, לבטח תתמהו כאשר תתקלו במראה לא שגרתי בטבורו של 
של  ההומה  במרכז  ניצבת  מסורתית  קנים  מנורת  האסייתי.  הסחר  מרכז 
העיר, וכאילו מצהירה על קיומו הנצחי של העם היהודי בכל פינה בגלובוס. 
ביקשתי מהרב אברג'ל, שבירור קטן שערכתי העלה לי שהוא הוא העומד 
מאחורי המיזם המסקרן הזה, להרחיב אודותיו מעט, הרב משיב בטבעיות 
עם  נפגשנו  פרטית  ובהשגחה  המנורה,  את  לשים  איפה  מקום  "חיפשנו 
בעליו של מלון ידוע ומפורסם ברחוב הראשי של סינגפור, וביקשנו רשות 

להניח את המנורה ברחובה של עיר, והוא הסכים".
מלון  בית  בעל  אותו  על  לפניו  שהעלינו  הפרטים  את  מאשר  גם  הרב 
ישב כשעל שולחנו מונחים ספר התנ"ך,  נפגש, שלפי המסופר  הוא  עמו 
והברית החדשה הנוצרית, כשמתברר שאותו  ולהבדיל הקוראן המוסלמי 
אדם מחובר לדת ושמח לאפשר את הצבת האייקון היהודי הבולט ברחבת 
לא  זה  שם,  שהיה  מה  כל  ארוך  סיפור  זה  "אבל  שבבעלותו.  המלון  בית 

בשביל עכשיו". הוא חותם.
כמה שנים כבר עומדת המנורה במיקום הנוכחי?

"אני חושב חמש שנים בערך, אני לא בדיוק עוקב".

ישראל  & סינגפור
היחסים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לרפובליקה הסינגפורית הינם 
העולם.  מרחבי  עמיתותיהם  עם  הללו  המדינות  לשתי  שיש  מהמעולים 
השגרירות הישראלית בסינגפור פעילה ודומיננטית מאוד ומורגשת היטב 
בעיר. במידה מסוימת ניתן לקבוע שגורלם של שתי המדינות נקשר האחד 
בשני בשל מגוון סיבות. הראשונה והמרכזית היא עובדת היותם מוקפים 
מהקוראים  אחד  שכל  כמו  ישראל  מוסלמיות,  אויב  במדינות  עבר  מכל 
יודע ומכיר, וסינגפור המתמודדת עם מלזיה מחד ואינדונזיה מאידך, שתי 
מדינות טוטליטריות נחשלות, מוסלמיות קיצוניות, המאיימות על הרצועה 

הסינגפורית הזעירה שמשתחלת ביניהם וחולקת עמם גבול ימי משותף.
קיבלה  ישראל  ביחד.  כמעט  המדינות  שתי  עברו  הלידה  חבלי  את  גם 
בשנת  מכן,  לאחר  מעשור  פחות  וסינגפור  תש"ח,  בשנת  עצמאותה  את 
שבשנת  עד  מלזיה,  עם  לאיחוד  סינגפור  חברה  בודדות  שנים  תשט"ו. 
אותה  והשליכה  הקטנה,  סינגפור  את  הענקית  מלזיה  'הענישה'  תשכ"ה 
הוכרחה  בעצם  כך  נוספות.  ולמדינות  להם  החוצה מהמסגרת המשותפת 
סינגפור להכריז על עצמאותה. מי שמתבונן היום על שתי המדינות, ונוכח 
בדיסוננס האדיר ברמת החיים של שתי השכנות משני עברי הגבול, מבין 
אי פעם,  לסינגפור  לקרות  ביותר שיכל  היה הדבר הטוב  שהפירוד ההוא 

אבל אז תמונת המצב הייתה שונה וקודרת.
מדינות העולם שלא ששו לשתף פעולה עם המדינה הזעירה המוקמת 
הגדולות,  המוסלמיות  המדינות  עם  ביחסים  לפגיעה  מחשש  עתה,  זה 
שיתקו בכך לחלוטין את היכולות הצבאיות של המדינה הקטנה, שמצאה 
ומשענת  מגן  בלי  לנפשה  ועזובה  בודדה  שבורה,  שוקת  מול  עצמה  את 
צבאית וכלכלית. ארה"ב ובריטניה תחזקו קשרים עם הענק המלזי וברור 
היה שהם לא יעניקו סיוע צבאי לרפובליקה שהורחקה מהאיחוד, מפלגת 
השלטון בסינגפור הייתה נתונה בעימות קשה עם המפלגה הקומוניסטית 
המקומית, מה שחסם את הסיוע מברית המועצות, וכך מצאה את עצמה 
סינגפור מוחרמת על ידי שני הגושים כאחד, המזרחי והמערבי, ניסיונות 
שונים לפנות לעזרת מדינות כמו מצרים והודו נחלו גם הם כישלון חרוץ, 

ואז נרקמה הברית המפתיעה עם מדינת ישראל הצעירה.
בקשתה של סינגפור נקלטה בדרגים הגבוהים בישראל, וראש הממשלה 
בראשותו  צבאיים  יועצים   5 שמנתה  משלחת  שלח  גוריון  בן  דוד  דאז 
של אל"מ יעקב אלעזרי. חברי המשלחת, שכמובן לא הפגינו את זהותם 
וייסדו את  המדינית בפומבי, הקימו את התשתיות הצבאיות של סינגפור 
כל המערך הצבאי של המדינה. עד היום נחשבת סינגפור לאחת מקנייני 
אמצעי הלחימה הישראליים מהגדולים בעולם. כך הביא הגורל הדומה של 
שתי מדינות קטנטנות, דלות משאבים ומוקפות אויבים, ליצירת ציר צבאי-

כלכלי-חינוכי שמפירותיו נהנים שני הצדדים. אפשר עוד להרחיב רבות על 
הקשר בין המדינות אולם די במה שכתבנו כדי להמשיך אל השאלה הבאה 

שאנחנו מפנים לעברו של הרב.
כמה משפחות עקרו מישראל לסינגפור בשנים האחרונות, ונמנות כיום 

על חברי הקהילה?
"חצי מהקהילה  התופעה:  היקף  על  הרב מלמדת  המידית של  תגובתו 

שלנו היא ישראלית..."
יש גם פעילות עם תרמילאים יהודיים-ישראליים?

אין  גם למה שרבים אחרים חושבים,  ואולי  בניגוד למה שחשבתי,  אז 
אסיה  וארצות  הרחוק  המזרח  בסינגפור.  ישראליים  תרמילאים 
את  ישראליים שמחפשים  צעירים  במטיילים,  מלאות  הסמוכות 
עצמם ורוצים 'לנקות את הראש' אחרי השירות הצבאי, אבל לא 

"חיפשנו מקום 
איפה לשים 
את המנורה, 
ובהשגחה פרטית 
נפגשנו עם 
בעליו של מלון 
ידוע ומפורסם 
ברחוב הראשי של 
סינגפור, וביקשנו 
רשות להניח את 
המנורה ברחובה 
של עיר, והוא 
הסכים"







סימן שטוב לך!

שאת רואה בכל דבר חיוך...
כ

רוצה לקבל את המישרה הטובה בעולם?
את מוזמנת להצטרף אלינו!

דרושות נציגות
לחטיבת גיוס תרומות ומשאבים

שעות המשמרת  9:30-14:00

 שעות 
מעולות

₪ 35 
לשעה

בונוסים 
גבוהים

 אוירה 
ביתית

צוות
מנצח

הן
 כ

לי
גי

077-9978274
לפרטים וכניסה לעבודה מוצלחת חייגי:
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"השגרירות 
הישראלית 
היחידה בכל 
האזור הזה של 
היבשת האסייתית 
היא בסינגפור, 
כי במדינות 
המוסלמיות 
הסמוכות כמו 
אינדונזיה 
ומלזיה כמובן 
שאין נציגות, כך 
שסינגפור היא גם 
מרכז דיפלומטי 
חשוב מאוד של 
ישראל בחלק הזה 
של העולם"

תקציב  יש  הישראליים  "לצעירים  בסינגפור. 
מוגבל בסוף, הם לא יכולים להרשות לעצמם 
יותר מדי, בסינגפור מאוד יקר, לכן לא תראה 
את פשר התעלומה.  הרב  פה", מבאר  אותם 
תאילנד  כמו  זולים  למקומות  הולכים  "הם 

ואחרים".
אז מי כן מגיע לכאן מישראל?

משפחות  עסקים,  באנשי  בעיקר  "מדובר 
ואז  ביזנס  לתקופה למטרות  לכאן  שעוברות 
שבים לארץ, או אנשים בודדים ששוהים כאן 
כמה שבועות או חודשים וחוזרים, גם יועצים 
הרבה.  יש  הסינגפורי  הצבא  של  ישראליים 
מקצועות  ושאר  הייטק,  אנשי  הרבה  וכן 

מבוקשים שמפותחים פה מאוד.
בכל  היחידה  הישראלית  "השגרירות 
היא  האסייתית  היבשת  של  הזה  האזור 
בסינגפור, כי במדינות המוסלמיות הסמוכות 
נציגות,  שאין  כמובן  ומלזיה  אינדונזיה  כמו 
כך שסינגפור היא גם מרכז דיפלומטי חשוב 

מאוד של ישראל בחלק הזה של העולם".
מה רמת שיתוף הפעולה בין בית חב"ד 
והנהגת הקהילה לבין צוות השגרירות?

"ברור שקיים שיתוף פעולה הדוק וצמוד. 
למשל כשיש אירוע כמו יום העצמאות ואחרים אנחנו מכשירים את האוכל 
ואנחנו  דבר,  לכל  להם  ומסייעים  עוזרים  הדת שלהם.  צרכי  לכל  ודואגים 
כקהילה יש לנו אינטרס להיות שותפים עם השגרירות, כאשר במקביל גם 

לשגרירות יש עניין ביחסים עם הקהילה".

יתייצבו מלכי ארץ
יחדיו  נועדו  כאשר  וחצי,  שבוע  לפני  נשימתו  את  עצר  כולו  העולם 
קוריאני למפגש פסגה שריתק אליו  והרודן הצפון  מנהיג העולם החופשי 
מיליארדים בכל העולם. בשידורים חיים שהועברו באמצעות אלפים רבים 
צפו  סינגפור,  רחובות  את  שגדשו  תקשורת  וצוותי  צלמים  עיתונאים  של 
'איש  יאומן המתרחש לנגד עיניהם המשתאות.  יושבי כדור הארץ בבלתי 
לשיחה  נסגרים  והשניים  הסנילי'  'הזקן  של  ידו  את  לוחץ  הקטן'  הטילים 
בעת  שהתרחש  ומה  המהלך  של  משמעותו  את  עיניים.  בארבע  ממושכת 
קיומו, לפניו ואחריו, קראו כבר כולם בטורי הפרשנות הצבאיים והמדיניים 
בשבוע הקודם, אנחנו, כהרגלנו להביא את ההיבט היהודי בכל דבר, ביקשנו 
שנרשמה  ההיסטוריה  לנוכח  הסינגפורים  היהודים  תחושות  את  לשמוע 

במדינתם.
עד כמה השפיעה הפסגה המדוברת על הלך החיים ברחוב, ועל חיי 

הקהילה, אם בכלל?
"על המדינה עצמה הדבר לא השפיע כלל )כוונת הרב להיבט המדיני-
ביטחוני של סינגפור. י.ג.(. ראש הממשלה הרי אמר שכל תפקידו הסתכם 
ההיא  מהפגישה  יצא  שכן  מה  הצדדים.  שני  בין  לתווך  'מלצר'.  בלהיות 
זה שהמדינה מיצבה את עצמה בכל העולם כמדינה שמסוגלת  לסינגפור, 
לארח כאלו אירועים, מה שבהחלט מזניק את הפרופיל של סינגפור, אבל 
הא ותו לא, מעבר לכך לא הייתה לזה השפעה גדולה עלינו. וודאי שלא על 

הקהילה".

כוונתי בשאלה הייתה, האם אירוח המפגש אצלכם קרוב לבית, גרם 
לשיבושים בהתנהלות היום יומית, בהסדרי התנועה, ובפעילות 

השוטפת.
"ברור שהדבר הורגש המון ברחובות, חסמו רחובות שלמים כדי לאפשר 
משלחת  כל  הרי  ובביטחון.  במהירות  לעבור  המשלחות  של  לשיירות 
התארחה בבית מלון אחר, וסידורי האבטחה גרמו לסגירתם של מתחמים 
הכול  בסך  ובני פמליותיהם.  סביב למקום שהייתם של המנהיגים  גדולים 
היכולות  מאידך  אבל  זה,  את  שמרגישים  ברור  אז  קטן  אי  היא  סינגפור 
יודעת  שהמדינה  כך  ביותר,  מהמשופרות  הם  המדינה  של  הלוגיסטיות 
להכיל גם אירוע בסדר גודל כזה. בוא נגיד ככה: לא לחינם בחרו במקום 

הזה".

רצף של 200 שנה
הסינגפורית  הכותרת של הקהילה  גולת  את  לנו  לתת  אני מבקש מהרב 
בעיניו. הוא נענה ברצון: "קהילת יהודי סינגפור מבוססת כבר כמעט 200 
שנה, זו הקהילה היחידה שהצביון שלה נשאר אותו הדבר כל השנים הללו, 
במדינות שיש סביבנו באסיה יש עוד קהילות יהודיות, אבל הקהילה היחידה 
שנותרו בה עוד צאצאים ממקימי הקהילה, נכדים של אותם יהודים שהגיעו 
לפה מעיראק לפני 200 שנה, זה רק בסינגפור. והדבר מורגש באופן ניהול 

הקהילה ומוסדותיה. לכן יש פה דברים שלא תמצא במקומות אחרים".
מלחמת העולם השנייה לא קטעה את הרצף הבין-דורי הזה? אני תוהה.

סבלה  היהודית  הקהילה  לסינגפור,  פלשו  אכן  היפניות  הטרף  "חיות 
בשנים האלו אבל לא השמידו אותם בשיטתיות, לקחו אותם למין מחנה 
היהודים  רק את  ליפן לקחו  ושם שיכנו אותם.  גדול, פה בסינגפור,  ריכוז 
רק  נלקחו  הריכוז  למחנה  גם  הברית.  בעלות  צבאות  בשורות  שלחמו 
היהודים שהחזיקו באזרחות בריטית, אבל אלו שנשאו תעודות של שותפי 
ציר הרשע באותה מלחמה, כמו אזרחי גרמניה או רומניה, והיו רבים כאלה, 
נרצחו  לא  אבל  כן  שסבלו  כך  בשלווה.  החיים  את  להמשיך  אפשרו  להם 

וודאי שלא הושמדו. 
"בתום המלחמה חלקם עלו לארץ ישראל ולמקומות אחרים. כשסינגפור 
השתחררה בשנת תשט"ו מעול הבריטים, היו גם כן רבים שעזבו, הם חששו 
יהיה שייך לגור פה, היום הם  ולא  יעזבו ישרור כאוס  שברגע שהבריטים 

מתחרטים על שעזבו".
מה דרכי הגישה בין ישראל לסינגפור?

"טיסות ישירות אין. אפשר לטוס דרך הונג-קונג או דרך איסטנבול, ויש 
כאלו שטסים דרך אירופה. אנחנו מצפים ליום שייחנך הקו הישיר לישראל. 

דרך תורכיה הנסיעה אורכת כ-14 שעות בערך".
לסיום, הרב ממליץ למשפחות חרדיות מהארץ והעולם לקבוע מושבם 

בסינגפור?
למרות  בהקפדה.  מילותיו  את  שוקל  שהוא  נראה  קלות,  מהמהם  הרב 
יושביו'  על  המקום  'חן  חז"ל  מאמר  מתקיים  סינגפור  שביושבי  שנראה 
לענות  הרב  היה אמור  לכאורה  פניו  כך שעל  בה מתום,  מוצאים  לא  והם 
בחיוב מוחלט לשאלה, הרי שמפעים לגלות שכרב קהילה הרב אינו שוכח 
לרגע את מקומו כמנהיג רוחני, וככזה הוא מדרג ראשית לכל את ההקרבה 

הרוחנית הנדרשת ממהלך מהסוג הזה.
הבאים:  הדברים  את  לנו  אומר  הוא  התפעלות  ומעוררת  ישירה  בכנות 
"אני חושב שלהמליץ זה מילה גדולה. לא הייתי אומר שאני ממליץ. הרבה 
פעמים אני מדבר עם כל מיני משפחות שמגיעות מכל מיני קהילות גדולות, 
מלונדון או מפאריז, והדבר הראשון שאני אומר להם שכמובן שאני שמח 
האספקטים  חשבון  על  לא  אבל  שלנו,  לקהילה  משפחה  עוד  שתצטרף 
העקרוניים של חיי משפחה יהודית, שזה החינוך. אם זה כרוך בוויתור על 
זה. אם יש משפחה שיש להם ילדים במוסדות יהודיים שמקבלים חינוך על 
טהרת הקודש כמו שצריך, אני יסביר להם שפה הם יצטרכו להתפשר על 

דבר שהוא קשה מנשוא".
הפצפונת,  המדינה  של  והיהודיים  הרוחניים  מנופיה  להתפעל  סיימנו 

שמוכיחה שאם רק רוצים ולא מתביישים לבקש עזרה, השמיים הם הגבול  



ראש הממשלה בפגישה עם ראש ממשלת סינגפור. צילום: חיים צח, לע"מ

ראש הממשלה עם נשיא סינגפור ד"ר טוני טאן בסינגפור. צילום: חיים צח, לע"מ
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פרק ב' בסדרת הכתבות על שיעור א' תשע״ט מסקר את עולם התורה הספרדי המתרחב 
שאוגרת  הזדונית  לתוכנה  הצצה  כולל  מטלטל,  תחקיר  וגם:   • לשנה  משנה  ופורח 
אינפורמציה על בחורי שיעור ג' בישיבות הקטנות • ״חיצונית מאוד מודרני ומסתובב 
ללא כובע וחליפה באירועים, אך נחשב לשטייגניסט״, נכתב על אחד הבחורים, או למשל 
״נראה ספרדי בגלל צבע העור, אך איננו ספרדי משום צד, נחשב לבינוני, יודע היטב את 

החומר הנלמד אך לא שקוע בלימוד״

|| יענקי קצבורג ||

פני כל המזרח
האיר

ישיבת מאור התורה
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רק ב' בסדרת הכתבות על שיעור א' תשע״ט פ
לכם  נביא  הפעם  גם  כן,  הגדולות:  בישיבות 
מפת  על  ואובייקטיבים  מדויקים  נתונים 
אותה  על  נחזור  הישיבות.  עולם  הרישום של 
עולם  על  שעבר  בשבוע  שהייתה  המתכונת 
את  נפנה  שהפעם  רק  הליטאיות,  הישיבות 
 - המזרח  מן  המאיר  התורה  לעולם  הזרקור 
שבע  באר  ועד  מדן  הפרוש  המעטיר,  הספרדי  הישיבות  עולם 
בכל פינה בארצנו הקדושה. קול התורה הפורח בעוז מרנין כל 
לב, ואנחנו נביא בשורות הבאות את הכמות ואולי גם קצת על 
האיכות של השיעורים שירכיבו בשנת הלימודים הבעל״ט את 

היכלי התורה.

עולם הישיבות הספרדיות
התקבלו  בחורים,   230 המונה  בירושלים  יוסף'  'אהל  ישיבת 
יוסף  עובדיה  רבי  הגאון  הבוחנים  בחורים,  כ60  א'  לשיעור 
והגאון רבי דב טורק, יצוין שהישיבה נחשבת כיום מאוד בכותל 

המזרח של עולם הישיבות הספרדיות.

התקבלו  בחורים,   30 המונה  בנתיבות  תורה'  'אהל  ישיבת 
רבי חגי  9 בחורים. הבוחנים: ראש הישיבה הגאון  א'  לשיעור 
הישיבה  כזכור,  רוזנברג,  דניאל  רבי  הגאון  המראיין  צדוק, 

הוקמה לפני כשנתיים כישיבת קיבוץ.

התקבלו  בחורים,   200 המונה  בירושלים  לציון'  'אור  ישיבת 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים,   54 א'  לשיעור 
אליהו אבא שאול והגאון רבי צבי פרצוביץ מראשי ישיבת מיר 
יצוין  בר שלום,  רבי שלמה  הגאון  ברכפלד, המראיין המשגיח 

שהשנה שמו דגש על איכות ולא על כמות.

ישיבת 'אורחות מאיר' בירושלים המונה 130 בחורים, התקבלו 
רבי  הגאון  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים,   50 א'  לשיעור 
אלחנן שוימר והגאון רבי מאיר ועקנין. המראיין המשגיח הגאון 
נפתחה,  שהישיבה  מאז  שנים   7 לאחר  רבינוביץ,  בנימין  רבי 
כבכל שנה מתדפקים ראשי הישיבות הקטנות על דלתות הישיבה 

על מנת להכניס תלמידים לשנה החדשה. 

250 בחורים התקבלו  ישיבת 'אש התלמוד' בירושלים המונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראשי  הבוחנים:  בחורים,   70 א'  לשיעור 
יוסף לסרי והגאון רבי אריאל וילנסקי, המראיין המשגיח הגאון 
למשכנה  הישיבה  עברה  האחרונה  בשנה  איפרגן,  פנחס  רבי 
החדש המרווח והמפואר בשכונת גבעת שאול, יצוין שהישיבה 
מישיבות  ספרדים  מבחורים  גם  כבדים  לחצים  עם  מתמודדת 

קטנות ליטאיות המעוניינים להתקבל לישיבה.

התקבלו  בחורים,   75 המונה  ברק  בבני  אליצור'  'אור  ישיבת 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים,   23 א'  לשיעור 
רבי  והגאון  בן שמעון  רבי עזרא  ובנו הגאון  בן שמעון  מסעוד 

יוסף חיים סויסא. המראיין המשגיח הגאון רבי מיכאל ללאם.

 48 150 בחורים, התקבלו לשיעור א'  ישיבת אור ברוך המונה 
בחורים. רבים מהבחורים הינם בנים לבוגרי הישיבה. הישיבה 

קיימה מעמד גדול בסימן ארבעים שנה להיווסדה.

גאון,  אור  מוסדות  ידי  ברק שעל  בבני  ישיבת אוצרות התורה 
הישיבה נוסדה על ידי הגאון רבי צבי פדידה ועומדת בראשות 
מהקמתה  מועטות  שנים  תוך  שרבאני,  יעקב  רבי  הגאון  חתנו 
קנתה לה הישיבה שם של כבוד ומפארת את כותלי המזרחי של 
כי״ר,  בחורים  כמאתיים  מונה  הישיבה  הספרדי.  התורה  עולם 
מספר  הוגבל  מקום  חוסר  בשל  האחרונות  שבשנים  לציין  יש 
הוחלט  הרב  הביקוש  לאור  זו  בשנה  אך  בישיבה,  המקומות 
ובשנה  משמעותי  באופן  השיעור  הגדלת  על  הישיבה  בהנהלת 
זו התקבלו מהישיבות הספרדיות המצוינות ביותר מעל שישים 
בחורים לש״א לשנה״ל. בין צוות הישיבה ניתן  למנות את משגיח 

הישיבה הגאון רבי מאיר פדידה הידוע במשנתו החינוכית. 

 50 התקבלו  בחורים.   80 המונה  תורה  של  אמיתה  ישיבת 
ידי רבני  בחורים, כאשר הצפי הסופי ל-60. הרישום נעשה על 

הישיבה.

בירושלים  י-ם  יקירי  מוסדות  ידי  שעל  התלמוד  באר  ישיבת 
ילמדו  בחורים   40 כאשר   ,140 התקבלו  בחורים,   430 המונה 
בסניף של הישיבה בנתיבות. כמו כן בהיכל הישיבה בירושלים 

תיבנה גלריה לתוספת מקומות ישיבה.

ישיבת בית שמעיה בבני ברק התקבלו למעלה ממאה בחורים 
לשיעור א'.

כאשר  בחורים,   300 המונה  ברק  בבני  אפרים  ברכת  ישיבת 
מספר הבחורים שהתקבלו לשנה הבאה הוא 60. הבוחנים: ראש 
הישיבה הגאון רבי בצלאל פנחסי והר״מ הגאון רבי מאיר ויזמן 
אשר ידועים בעולם הישיבות כשם דבר. ההצלחה המיוחדת של 
הרישום הייתה גם בגלל שהרישום התנהל על ידי בוגרי הישיבה 
שרשמו את טובי הבחורים מכותל המזרח של הישיבות הקטנות, 
נוסף לצוות ההשגחה הגאון רבי  נכנס משגיח  בשנה האחרונה 

ישראל מאיר שמעוני מבוגרי הישיבה.

ישיבת באר יצחק בטלז סטון התקבלו 70 בחורים שנבחנו על 
ידי הגאון רבי מנשה תופיק אביעזרי והגאון רבי דוד פלג.

ישיבת בית הלוי )עפג'ין( בראש העין התקבלו כ-90 תלמידים, 
לר״מ  מונה  הישיבה  ר״מ  הרשלר  יצחק  רבי  הגאון  כי  יצוין 

בישיבה החדשה של הגרב״ש דויטש בירושלים.

בחורים  כחמישים  התקבלו  בירושלים  יעקב  ברית  ישיבת 
ורבי  כהן  שלמה  רבי  טולדנו,  יואל  רבי  הגאונים  אצל  שנבחנו 

שמואל טולדנו.

ישיבת בנין אב בירושלים המונה 50 בחורים, התקבלו לשיעור 
ורק  אך  אליה  שמתקבלים  הישיבה  ייחודיות  בחורים,   10 א' 
מישיבת בנין אב הקטנה, כמידי שנה בשנה לא עוברים את ה10 
מידי  מרובים  לחצים  אף  על  בחינה.  ללא  שמתקבלים  בחורים 
הישיבה  מסרבת  אחרות,  מישיבות  גם  לישיבה  להתקבל  שנה 
בתוקף בטענה שבחור שלמד בישיבה אחרת לא יצליח להשתלב 

עם רמת הלימוד והלומדע'ס הקיימת בישיבה הגדולה.

התקבלו  בחורים,   280 המונה  בירושלים  חיים  דעת  ישיבת 
ישי  רבי  הגאון  ישיבה  ראש  א', הבוחנים:  בחורים לשיעור   65
טולדנו, והגאון רבי משה טפירו, המראיין המשגיח הגאון רבי 
אליהו אלקיים, יצוין שבשנה הקרובה נערכים לשיפוץ והרחבת 
חדר האוכל בעקבות הצפיפות, כמו כן בתחילת השנה נבנה ארון 

קודש מעץ מלא על כל הקיר המזרחי בבית מדרש. 

התקבלו  בחורים,   120 המונה  ברק  בבני  חיים'  'דברי  ישיבת 
45 בחורים, הבוחנים הם ראשי הישיבה הגאון רבי  לשיעור א' 
יעקב ויזמן, הגאון רבי ישי טולאדנו והגאון רבי יעקב פיינשטין, 
האחרון  קיץ  בזמן  סלר,  יחיאל  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין 
עברה הישיבה למשכנה החדש ברח' חידושי הרי״ם בהשתלבות 

החשיפה המטלטלת 
שמגוללת בכתבה 
שלפניכם נוגעת 
בעבודתם של הרשמים, 
והבדיקות המקדימות 
שמבצעים בהנהלות 
הישיבות על הנרשמים 
החפצים ללמוד בהם 
בשנה הבאה, ודווקא 
בעולם הישיבות הליטאי 
אותו סיקרנו בשבוע 
שעבר. 

דרכי דוד, צילום:  יעקב בידרמן
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יצוין שהשנה מציינים  עם רה״י החדש הגאון רבי דוד בחינה, 
ליסוד  שנים   4 דופן  יוצאת  ובהצלחה  רב  בסיפוק  בישיבה 
לשני  א'  שיעור  יפוצל  הקרובה  בשנה  כי  מסתמן  הישיבה. 

שיעורים.

הקיבוץ  לבני  לישיבה  הפכה  בירושלים  התורה  זוהר  ישיבת 
בלבד. 

של  הדגל  לספינת  נחשבת  בת״א,  )לב(  התורה  יסודות  ישיבת 
עולם התורה הספרדי, הן ברמה הלימודית וקניית דרך בלימוד 
והן בסגנון הישיבתי הייחודי, כאשר בחור ברמה גבוהה יעדיף 
זכתה  זו  ישיבה  יוקרתית,  אשכנזית  ישיבה  פני  מעל  אותה 
לביקוש שיא בשנה האחרונה כך שלכבוד ייחשב להימנות על 

תלמידיה, סגרה שיעור עם 74 בחורים כ״י.

התקבלו  בחורים   90 המונה  יעקב  בבאר  שלום  כנסת  ישיבת 
פנחס  רבי  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים.   25 א'  לשיעור 
ברונפמן והגאון רבי עקיבא הרשטין, המראיין המשגיח הגאון 
תלמידים  לישיבה  הצטרפו  האחרונה  בשנה  דיין,  דניאל  רבי 
שנתן  דבר  שנסגרה,  הספרדית״  גיל   - החוכמה  ״באר  מישיבת 
כן  כמו  המלך,  דרך  על  עולה  לשנה  שמשנה  לישיבה  תנופה 
לאחרונה נוסף כוח חזק וצעיר לישיבה, הגאון רבי יוסף אהרון, 
הידוע בהצלחתו בחינוך והדבר בא לביטוי בהצלחת הבחורים 

בישיבה.

התקבלו  בחורים,   140 המונה  בירושלים  אליהו  לב  ישיבת 
לשיעור א' 46 בחורים. הבוחנים ראש הישיבה הגאון רבי יעקב 
זכריה והגאון רבי אברהם דניאל, המראיין המשגיח הגאון רבי 
לפתוח שיעור  כוונה  הייתה  יצוין שבתחילה  דבוש,  שי שלמה 
יותר  בלא  להסתפק  הוחלט  לבסוף  בחורים,   70 שימנה  גדול 
מ-50 בחורים איכותיים, השנה הצטרף הגאון רבי מאיר שראבני 

לצוות הישיבה.

330 בחורים, התקבלו  ישיבת מאור התורה בירושלים המונה 
רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים,   50 א'  לשיעור 
אברהם סאלים והגאון רבי בנימין כהן, הגאון רבי יעקב שארבני 
והגאון רבי שלום טולדאנו, המראיין המשגיח הגאון רבי פנחס 
בניית  לקראת  הנדרשים  האישורים  הושגו  לאחרונה  אלגרבלי, 
המבנה החדש לישיבה בשכונת סנהדריה מורחבת שייבנה ברוב 
פאר והדר. יצוין שראש ישיבת חברון הגר״ד כהן מוסר שיעור 

כללי בישיבה מידי שבוע.

א'  לשיעור  התקבלו  בחורים   60 המונה  חיים  מאור  ישיבת 
שטרית  יוסף  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  הבוחנים  בחורים,   13
חיים  רבי  הגאון  המשגיח  המראיין  פניאן,  אליהו  רבי  והגאון 

וייצמן, לאחרונה שופצו חדרי הקיבוץ וחדר האוכל בישיבה 
הממוקמת בשכונת זכרון משה בי-ם.

בנשיאות  ברק  בבני  ברסלב  לחסידי  מוהר״ן  גדולה  בישיבה 
הגה״ח רבי עוזיהו אלכורת נסגר שיעור א' עם כ26 בחורים, 
הבוחנים הם ראש הישיבה הגאון רבי אריאל אלכורת והמנהל 

הרוחני הרב הלברשטאם.

בחורים   300 המונה  ברק  בבני  התורה  משכנות  ישיבת 
התקבלו 75 בחורים.

ישיבת 'נחלת דן' )ישיבת הבת של בית מדרש עליון לספרדים( 
בבני ברק המונה 100 בחורים התקבלו לשיעור א' 40 בחורים.

ישיבת 'נר ישראל' באלעד המונה 130 תלמידים התקבלו 30 
תלמידים לשיעור א' הבעל״ט.

200 תלמידים התקבלו  ישיבת פורת יוסף )העתיקה( המונה 
לשיעור א' 60 תלמידים.

ישיבת פורת יוסף )גאולה( המונה 150 תלמידים התקבלו 40 
תלמידים לשנה הקרובה.

התקבלו  תלמידים   200 המונה  בירושלים  יעקב  ישיבת קול 
45 בחורים חדשים.

ישיבת קרית התורה לב אליהו בקרית גת המונה 80 בחורים, 
הישיבה  ראש  הבוחנים:  בחורים,   28 א'  לשיעור  התקבלו 
רבי  הגאון  המשגיח  והמראיין  אנקונינה,  ליאור  רבי  הגאון 
יצוין שהשנה הגדילו את קבלת הבחורים לשנה  נתנאל דיין, 
הקרובה, כמו כן בשנה האחרונה עברה הישיבה שיפוץ מקיף 

הכולל הוספת קומת פנימייה והרחבת בית המדרש.

ישיבת ראשית חכמה המונה 100 בחורים, התקבלו 40 בחורים 
לשיעור א'.

ישיבת רוממה שעל ידי מוסדות חזון עובדיה בירושלים המונה 
140 בחורים, התקבלו לשיעור א' 40 בחורים, הבוחנים: הגאון 
רבי אייל עזרן, הגאון רבי שלמה לוי והגאון רבי שמואל חיות, 
לאחר מכן עוברים הנבחנים ראיון אצל המשגיח הגר״מ חמד. 
יצוין שהשנה חלה עליה בעקבות כניסתו לתפקיד בישיבה של 

ראש ישיבת חיי תורה לשעבר הגאון רבי אייל עזרן.

שמרני  סגנון  על  הישיבה  של  ההקפדה  יעקב,  רינת  ישיבת 
המקום.  של  העקרונות  אחד  זהו  אמיתי  ישיבה  בן  של  וצורה 

הישיבה סגרה שיעור א' עם 36 בחורים.

ביותר  היציבות  הישיבות  לאחת  הנחשבת  רכסים  ישיבת 
ששומרות על כוחה במשך שנים רבות, וסוחפת אליה את טובי 

הבחורים להסתופף בצילה סגרה שיעור עם 150 בחורים כ״י.

 120 המונה  עילית  במודיעין  )אלקיים(  התלמוד  רינת  ישיבת 
ראשי  הבוחנים:  בחורים,   70 א'  לשיעור  התקבלו  בחורים, 
הישיבה הגאון רבי ראובן אלקיים והגאון רבי משה זוהר, הגאון 
המשגיח  מראיין  אללוף.  שלמה  רבי  והגאון  בראון  דוד  רבי 
הגאון רבי נתן טולדנו, בישיבה מציינים בסיפוק רב את הרישום 
ה-35  באזור  נע  השיעורים  גודל  השנה  שעד  לאחר  העכשווי 

בחורים והשנה פרצו את המוסכמות והתקבלו 70 בחורים.

ישיבת פורת יוסף

ראשי ישיבת מאור התורה
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 140 400 בחורים, התקבלו  ישיבת באר יצחק - רכסים המונה 
בחורים לשנת הלימודים הבאה.

בחורים,   140 המונה  עילית  במודיעין  יצחק  שיח  ישיבת 
התקבלו לשיעור א' 40 בחורים, הבוחנים: ראש הישיבה הגאון 
ישיבת  )מראשי  שראבני  יעקב  רבי  והגאון  אוחנה  אליהו  רבי 
מאור התורה(, המראיין המשגיח הגאון רבי מיכאל חקק, יצוין 
והדבר מתבטא  ישיבת מאור התורה,  סניף של  הינה  שהישיבה 
צעיר  כוח  התווסף  השנה  בנוסף  לשנה,  משנה  הגבוה  ברישום 
רבי משה חסיד, הישיבה  לישיבה, האחראי על הרישום הגאון 
צוות  כן  כמו  שמים,  ביראת  הבחורים  שמירת  על  דגש  שמה 
הישיבה בראשות ראש הישיבה מקנים לבני הישיבה רמת לימוד 

גבוהה עם דגש על לומדע'ס.

בכותל  המובילות  מהישיבות   - אלעד  תבונה  שערי  ישיבת 
בחורים  כ-300  המונה  הספרדי  הישיבות  עולם  של  המזרח 
מצוינים סגרה בימים אלו את ההרשמה לשיעור א' עם למעלה 

מ-70 בני עליה מרחבי הארץ. 

ישיבת תורת דוד באשדוד המונה 70 בחורים התקבלו לשיעור 
א' 25 תלמידים.

ישיבות לבני הישוב הישן:
כ-130  המונה  יחזקאל  חזון  במושב  אליהו  כנסת  ישיבת 
בחורים התקבלו לזמן הבא כ- 40 בחורים, הבחינה אצל ראשי 
הישיבה הגאון רבי פינחס ברויאר והגאון רבי דוד סירוטה, וכן 

ראיון אצל המשגיח הגאון רבי מרדכי וויגדר.

לזמן  התקבלו  בחורים,   110 כיום  המונה  הלוי  בית  ישיבת 
הבא כ 40 בחורים, הבחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי יעקב 

קליינר וראיון אצל המשגיח הרב בלוי.

בחורים   100 כיום  המונה  ירושלים  התורה  חכמת  ישיבת 
התקבלו לזמן הבא כ-30 בחורים, הבחינה אצל ראש הישיבה 
הגאון רבי נתנאל פרץ מאירזון והגאון רבי אברהם אייזנשטיין.

ישיבת הרמ״א ירושלים, המונה היום כ-100 בחורים, התקבלו 
לזמן הבא כ 34 בחורים, הבחינה אצל ראש הישיבה הגאון רבי 
והגאון רבי צבי  חיים אורי פריינד חבר בד״ץ העדה החרדית 

סירוטה.
נחשבות  ישיבות  שלוש  מהפרויקט  נשמטו  שעבר  בשבוע 

בעולם התורה הליטאי, והרי הן לפניכן: 

ישיבת בית שמואל - קיבלה 36 בחורים לשיעור א', הישיבה 
מונה 176 בחורים.

הם  הבוחנים  א',  לשיעור  בחורים   34 קיבלה   - ראדין  ישיבת 
הגאון רבי יואל שפירא והגאון רבי ידידיה וניט.

מ-60  יותר  של  א'  לשיעור  השנה  הגיעו  מאיר  בית  ישיבת 
תלמידים.

מאחורי הקלעים - התוכנה 
הסודית

נוגעת  שלפניכם  בכתבה  שמגוללת  המטלטלת  החשיפה 
שמבצעים  המקדימות  והבדיקות  הרשמים,  של  בעבודתם 
בשנה  בהם  ללמוד  החפצים  הנרשמים  על  הישיבות  בהנהלות 
בשבוע  סיקרנו  אותו  הליטאי  הישיבות  בעולם  ודווקא  הבאה, 

שעבר. 
דיו רב נשפך כבר אודות צורת פעילותם של הרשמים, חלק 
וחלק מקללים. הצד השווה שכולי עלמא מודים שאי  מצדדים 
אפשר לעולם הישיבות בלעדיהם. בעבר הוטחו האשמות רבות 
בפני חלק מן העוסקים במלאכה בטענה שיחסם אל בני הישיבות 
הבחורים הרכים בשנים דומה למסחר וממכר בבהמות. לא פחות. 
הרשמים כמובן דחו את הטענות על הסף, והרבו הסברים, חלקם 
הברוכה  והתוצאה  עבודתם,  חשיבות  על  משכנעים,  בהחלט 
הלימודים מחוץ  בתחילת שנת  אחד  בחור  נמצא  לא  שבזכותם 

לעולם התורה.
בין כך ובין כך אין ספק שמרבית ככל הרשמים אכן חפצים 
לעשות את מלאכתם נאמנה ולבצע באמונה את שליחותם ללא 
מתום. מה שייחשף לראשונה בבלעדיות בשורות הבאות, לא בא 
בהתוויית  להם  רב  שידיהם  אברכים  של  חשוב  ציבור  להכתים 
דרכם של הבחורים למקום שלבם חפץ, ולמקום שמתאים להם 
ביותר, כשלא תמיד שני הדברים עולים בקנה אחד, וכאן באה 

לידי ביטוי עיקר מלאכתם המורכבת של הרשמים השונים. 
אדם,  אותו  שעשה  הפסול  המעשה  על  שיאיר  השמש  אור 
שאנו מקווים שאם לא מעשיו, אזי לפחות כוונותיו היו טובות, 
מטרתו לחטא מקרב מחננו מעשים שכאלו. לעצור את המסחר 
וריח תגרת השוק מעולמם של בנינו, בחורי הישיבות הקדושות 
בקטלוג  כמו  להופיע  אמורים  שלא  תלמודם,  על  השוקדים 
מהודר של מכירת רכבים ביד-2, עם שמותיהם פרטיהם ומלוא 

האינפורמציה, הנכונה או שלא, לצדם.
חשבנו  שכולנו  משהו  מגלה  השבוע  לידינו  שהגיע  המסמך 
שאולי הוא קיים, אבל תמיד ניסינו לנחם את עצמנו שלא יתכן. 
שיש גבול לכל תעלול. השבוע אנו חושפים את קו פרשת המים 
קשר,  לו  שאין  מי  על  לעז  נוציא  לא  הרשמים,  מן  אחדים  של 
ולמרבית העוסקים בתחום אין כל קשר, אבל יש גם כאלו שיש 
להם בהחלט קשר ישיר לנעשה. אנחנו מדברים על תוכנת מחשב 
הישיבות  בחורי  כל  שמות  את  שמכילה  ומהפכנית  חדשנית 
והגילאים  השמות  רק  לא  אבל  קטנה.  בישיבה  ג'  בשיעור 
וההיסטוריה הלימודית - באיזו ישיבה ותלמוד תורה ינק הינוקא 
הכול  הגן  בגילאי  המטפלות  משמות  חוץ  תלמודו.  משנת  את 

קבלו ציטוט: ״חיצונית 
מאוד מודרני ומסתובב ללא 
כובע וחליפה באירועים, 
אך נחשב לשטייגניסט״, 
לא נגענו. רוצים עוד אחד, 
בבקשה: ״נראה ספרדי 
בגלל צבע העור, אך איננו 
ספרדי משום צד, נחשב 
לבינוני, יודע היטב את 
החומר הנלמד אך לא שקוע 
בלימוד״, נקנח בציטוט 
אחרון מתוך התוכנה 
שנחשפת כאן לראשונה 
״האבא חצי חצי - האימא 
אשכנזייה, אח מתמודד. 
שיחק בעבר כדורסל במגרש 
אך התחזק מאוד״. מספיק 
לכם? לנו זה בהחלט 
הספיק.

הגאון רבי משה צדקה

יסודות התורה בתל אביב, צילום: שלומי כהן 
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י"ב-ט"ז בתמוז25-29.6.18

עד שישימבצעים בימי שני

נתיב החסד סניפים  בני ברק: רח’ קוטלר 18. 5791433-03 | רח’ ר’ עקיבא 34 פינת ירמיהו. 5789482-03 | רח’ כהנמן 151. 
5448588-03| רח’ גניחובסקי 23 קריית הרצוג. 5796771-03  | רח’ נויפלד 15. 5704963-03. | רח’ יגאל אלון 12 קריית 
הרצוג. 6099821-03| רח’ רשב’’ם 15. 6566551-03 | רח’ הרב קוק 11. 6324538-03 | רח’ הרב מלצר 24. 5226858-03 | 
רח’ פרדו 2. 5703078-03 | רח’ חבקוק 25. 9479944-03 | תורת חיים 1. 5179802-03 | קלישר 17. 5755232-03 | אלעד: 
הורקנוס  אשדוד:   |  35 רשבי  רח'  ברכפלד:   |  9099366-03  .1 הריף  רח’   |  7364441-03 יוסף’’.  ’’מרכז   19 רח’ שמעיה 
 |  6899718-04  .9 מיכאל  חיפה:   |  8523639-08  .15 רשבי  רח’    |   6103663-08  .8 הלל   |6430456-08  .22 הורקנוס   |  8
רכסים: א.ת כפר חסידים. 9040905-04 | קרית ספר: רח' נתיבות המשפט 40 08-9419465| ירושלים: פנים מאירות 10 |

מבצע
סופר משתלם!

  *הספר: הכי חזק שיש! 
   

*הספר: בארץ החיות 

לספרב- ₪4990
₪ 7990במקום-

בתוקף עד:
29.6.18

לחידוש תוקף הכרטיס לשנה חדשה, נא לגשת לסניף הקרוב
20 ש"ח דמי מנוי שנתי/מוגבל ל-3 מימושים

5-7.2.18
כ'-כ"ב בשבט

טיטולי פרמיום   

שלגון גלי-גל

לחמית סוגים שונים/
קרקר שומשום

3 ב-

שני עד רביעי
25-27.6.18
י"ב-י"ד בתמוז החסדלקנות  בנתיב

מגבונים 'מעולה'  

מטרנה שלבים

ממרח טונה סטארקיסט/
סלט טונה נון

מרכך כביסה בדין

צלחות גדולות 2 ב-
צלחות קטנות 3 ב-

מרקיות 3 ב-
ליפתניות 4 ב-

נייר טואלט טאצ'

דאודורנט 
דאב/רקסונה/אקס

שמפו/מרכך/
תחליב רחצה דאב 

400 גר' סוגים שונים/

700 גר'
חלבי

סוגים שונים
1.4 ליטר

נסטלה

28-29
ט"ו-ט"ז בתמוז

שני עד רביעי
25-27.6.18 י"ב-י"ד בתמוז

960 מ"ל
סוגים שונים
לא כולל בייבי

40 גלילים

צבעוני 'מעולה'

920-1 ק"ג
אסם

4 ב-
100

שמן זיתדייסת מטרנה

מיקס שוקולד/כיף כף/
מקופלת/פסק זמן

בייגלה שקדי מרק 400 גר'/עוגות בחושות
קרוטונים 250 גר'

קמח כוסמין70%/100%

דנונה ברמשקאות חלבקוטג'

רסק עגבניות 22%חתיכות אננס 
סוגים שונים,לא כולל גם וגם

200 גר'
'מעולה'/טעמן

750 מ"ל

390-400 גר' 
עלית

סוגים שונים
B&B/מאיר בייגל

סוגים שונים
'מעולה'אסם

1 ק"ג
רובינפלד

250 גר'
טרה

סוגים שונים
1 ליטר
יטבתה

סוגים שונים
שטראוס

'מעולה'/טעמן קוד: 106732
850 גר'

570 גר'
'מעולה'

20 יח'
'מעולה'

800 גר' 1.75 ק"ג
אסם

ירוק,קוד:2520066
עלית

טופי חגיגה 'מעולה'מארזי ביסלי נאשוס רבע לשבעפתיבר וניל

אבקת כביסה
מקסימה 

6 ק"ג
סנו

10

אקנומיקה פיסגה
4 ליטר

סנו

שלגון מצופה 

)חיות מספרות על עצמן(  

)ילדים מעצימים את עצמם(

10

1190 890 2 ב-39902490
22

1790
ליח'

790

2 ב-
10

3 ב-
1090

5 ב-
10

תפוזינה  סרדינים ברוטב עגבניות
סוגים שונים

1.5 ליטר
125 גר'
אלסקה

חלבי/פרווה
ריאו

3 ב-
20 1990

3 ב-
20

2 ב-
90

חלבי/פרווה
ריאו

7 ב-

5 ב-

10

10

לה קרמריה

2 ב- 3 ב-
1090 590

4 ב-
201590

ליח'
2 ב-1490

1290 8901990
למארז

2 ב-
45

ליח'

1190

כל הסוגים/המשקלים

₪2990ב-

₪690ב-

קנה ממגוון גבינות/קוטג'/משקאות חלב

קבל שוקוצ'ינו 
'מעולה' 1 ק"ג

5 ב-
20 890 2 ב-

10
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מופיע. אבל זה עוד נסבל. הקוץ שבאליה נעוץ בחלק אחר של 
התוכנה.

אחרי פירוט שמו וכתובתו ומקומות לימודו של הבחור, מגיע 
החודר  ופרטני  דקדקני  תיאור  מגיע  כאן  האינפורמציה.  שלב 
כולם  והרחוקים,  הקרובים  משפחתו  בני  הבחור,  נפש  לנבכי 
מופיעה  נעורים  ושבבת  משגה  כל  על  אחת  בסקירה  נסקרים 
החשבונית. אם צפה בך מאן דהו בעבר בתחום שבת של מגרש 
יעלה את הנתון המזעזע מול  כל הנשכחות  כדורגל הרי שזוכר 
אם  הגדולה  לישיבה  אותך  לקבל  האם  שמתחבט  מי  של  עיניו 
באירוע  והכובע  החליפה  את  הסרת  פעם  אי  אם  גם  כך  לאו, 
משפחתי וצדה עינו של מישהו את המחזה הזה, הרי שפתאום 

יצוץ לו הפרט הזה. 
כובע  ללא  ומסתובב  מודרני  מאוד  ״חיצונית  ציטוט:  קבלו 
וחליפה באירועים, אך נחשב לשטייגניסט״, לא נגענו. רוצים עוד 
אחד, בבקשה: ״נראה ספרדי בגלל צבע העור, אך איננו ספרדי 
משום צד, נחשב לבינוני, יודע היטב את החומר הנלמד אך לא 
שנחשפת  התוכנה  מתוך  אחרון  בציטוט  נקנח  בלימוד״,  שקוע 
כאן לראשונה ״האבא חצי חצי - האימא אשכנזייה, אח מתמודד. 
לכם?  מאוד״. מספיק  אך התחזק  במגרש  כדורסל  בעבר  שיחק 

לנו זה בהחלט הספיק.
את התכונה הזדונית הזו תכנן ויצר רשם ידוע ממרכז הארץ, 
בתחום.  העוסק  דורש  לכל  מלא  בכסף  ידו  על  נמכרת  והיא 
השבוע היא הגיעה אלינו. היה ברור שזה יקרה, אי אפשר לשמור 
דבר כזה בחשאיות יותר מדי זמן. ודאי לא בדור רווי הרשתות 
וההתכתבויות. השמועה גונבה לאוזנינו דווקא מכיוון שונה, לא 
מהלנה על עצם המושג ופיתוח תוכנה שכזו, אלא מאדם תמים 
הוא  והנה  בה,  המופיעות  לעובדות  אחרת  או  זו  בדרך  שנחשף 
מגלה לתדהמתו שקרים מגובבים ללא שמץ של קשר עם האמת, 
לישיבה  לעלות  העומד  הקטן  אחיו  אחר מאשר  לא  על  זה  וכל 
גדולה, כשכל עתידו לפניו, ורשם זריז קבע לגביו מסמרות בנוגע 

לעברו. דברים שאין בינם לבין המציאות ולא כלום.
רבי  הגאון  של  הייתה  התוכנה  של  המיזם  תחילת  כי  יצוין 
יחזקאל  כנסת  בישיבת  קטן  משגיח  קונצקי,  חיים  ר'  הגאון 
באלעד שיצר רשימה של כל הבחורים העולים לשיעור א' כדי 
להקל על הישיבות, אך את התוכנה הזו ניצלו רשמים מסוימים 

להוספת אינפורמציה.
לפניכם קטעים מתוך הרשימות הסודיות בתוכנת האינפורמציה 
החדשה שהגיעו לידינו השבוע, תוך השמטת הפרטים המזהים 

כמובן:
הנה הערה לדוגמה: ״כישרוני מאוד. האבא חצי חצי - האמא 
אשכנזייה, אח מתמודד. שיחק בעבר כדורסל במגרש אך התחזק 
לאב  פיינשטין.  רבי  הגאון  אצל  ונבחן  קמא  בבא  סיים  מאוד. 
טלפון עם מספר לא כשר אך אין בו קליטת אינטרנט. רוצה מיר 

מודיעין עילית״.
ועוד אחת: ״חלק חלק, לא כישרון. ממושמע מאוד )אך לא 
ולכן חיסר תקופה ארוכה. רוצה  ניתוח בזמן חורף  צו״ל(. עבר 

את מאור התלמוד ואפשרות לחמד״.
ואחת גזענית למדי: ״נראה ספרדי בגלל צבע העור אך איננו 
ספרדי משום צד, נחשב לבינוני, יודע היטב את החומר הנלמד 

אך לא שקוע בלימוד. רוצה קרית מלך או נר זרח״. 
טובים  ההכי  ״משלושת  'מסומנים':  בתשובה  חוזרים  גם 
בשיעור, משפחה עם רקע של חוזרים בתשובה אבל מאוד בני 

תורה. מעוניין בחברון או וולפסון״.
הבאה  ההערה  את  שהוליד  הליטאי  הפילוג  בלי  אפשר  ואי 
בידי  ויש  בתפרח  למדו  אחיו  לעץ,  ״שייך  הבחורים:  אחד  על 
המשפחה הבטחה להתקבל לתפרח. אם לא תפרח ילך לחדרה״.

 .---- בישיבת  ר״ם  ״אביו  לשכנוע:  פוטנציאלי  'קרבן'  והנה 
אך יש הבנה שאיננו מתאים לשם. וילך ככל הנראה לקול יעקב. 
)אפשר לנסות לשכנע לישיבות נוספות גם חדשות. לא סגור על 

עצמו(״.
וחברותי מאוד. התקבל  כישרוני  ״בחור מבוקש,  ועוד אחד: 
אלא  לחברון  ללכת  לא  ארבעה. שוקל  עם  יחד  לחברון  למבחן 

לסורוצקין. ישיבות נוספות משכנעות את האבא״. 

למד  אביו  ממוצע.  עד  ״בינוני  למדי:  קטלנית  הערה  ועוד 
גם  טפסים  לקח  אביעזר.  מר'  הבטחה  לו  שיש  ואומר  בתפרח 

לאורחות תורה וכרמיאל״.
זו: ״בחור מצטיין. מקרה קשה,  ולפעמים הערה איומה כמו 
האב ישב בכלא על נושא כספי. הגאון רבי אריאלי מטפל ויתכן 

והתקבל לנחלת עפולה. אם לא - בית שמואל״. 
שמתייחסת  הבאה  בהערה  כלכלי  בסיס  על  פוטנציאל  והנה 
בישיבה אשכנזית.  דווקא  ״בינוני. מעוניין  לבחור מבית אמיד: 
הוריו מציעים תרומה חודשית לישיבה שבה התקבל. משכנעים 

לישיבה ספרדית״.
והערה שחושפת את מאחורי הקלעים של המסחר בבחורים 
7 ולפי ההסכם יתקבל איתם.  ודילים: ״נרשם לפוניבז' עם עוד 

אם לא - צפוי ללכת לישיבת הגאון רבי לב בת״א״. 
״כשרוני.  ההורים:  של  הראליות  לחוסר  שמתייחסת  ואחת 
מראה של צ'אלמאר שהפך מודרני. הציעו לו כמה ישיבות אך 

האבא מדבר על אור ישראל ואין לכך סיכוי״. 
ואחרונה, רכילאית ומזעזעת במיוחד: ״הורים גרושים. )חבר 
מספר כי אצל הסבתא רואה סרטים ומושפע(. הרקע משפיע עליו 
לשום  טפסים  כלל  לקח  לא  היטב.  ויודע  מאוד  טוב  לומד  אך 

ישיבה״.

הנה הערה לדוגמה: 
״כישרוני מאוד. האבא 
חצי חצי - האמא 
אשכנזייה, אח מתמודד. 
שיחק בעבר כדורסל 
במגרש אך התחזק 
מאוד. סיים בבא קמא 
ונבחן אצל הגאון רבי 
פיינשטין. לאב טלפון עם 
מספר לא כשר אך אין בו 
קליטת אינטרנט. רוצה 
מיר מודיעין עילית״.

הגר"ב פינחסי, צילום: משה גולדשטיין

ישיבת תפארת ציון



29 בני ברק א' בשבט תשע"ח 17/1/18

לא תאמינו אבל היו זמנים שבהם, למי שסבל מטחורים 
חיצוניים המליצו על טיפול בעזרת עשן של מדורה שחוזקה 
שיטה  פיתח  ממש  הרמב"ם  מרפא.  צמחי  של  זרעים  עם 
הטיפול  את  ליצור  כדי  מיוחדים,  כלים  שכללה  מורכבת, 
משחה  לרקוח  גם  נהוג  היה  שנים  באותן  עשן.  בעזרת 
שהורכבה מעירבוב של חלמון ביצה עם דונג דבורים והרב 
חיים ויטאל, ממקובלי צפת, המליץ בחיבורו על טבילה במי 
מגלעיני  שנטחנה  אבקה  בהם  שעורבבו  חמימים,  אמבט 

אפרסקים עם אזוב שבושל במים ועוד. 
על  לבעיית הטחורים מבוסס  היום הטיפול המומלץ  גם 
צמחי מרפא, אבל הדרך היא כבר מפוקחת, סטרילית ויעילה 

באופן מדעי ומוכח.
טחורים הם ורידים בולטים המופיעים בדופן פי הטבעת, 
וגורמים   )rectum( החלחולת  של  התחתון  בחלק  או 
משאות  סחיבת  ממושכת,  ישיבה  ודימום.  גרד  לכאבים, 
לגרום  יכולים  בגיל,  העלייה  פשוט  או  קבע,  כדרך  כבדים 
עודף  עם  לאנשים  גם  אופייני  המצב  הבעיה.  של  להופעה 
משקל, לנשים בתקופת ההריון ולמי שסובלים משילשולים 

או עצירויות. 
ורידים  של  ונפיחות  למתיחה  נוספות  אפשרות  סיבות 
לאיברים  שגורמת  רבה  עייפות  הן:  הטבעת  פי  באיזור 
פנימיים לצנוח; פעילות גופנית מאומצת; מתח, לחץ תוך 
לב. אי־ספיקת  וגם  הקאות  או  רבים  שיעולים  בגלל   בטני 

הרפואה  בחוכמת  נעזרת   TTM בשם  ישראלית  חברה 

כדי  מרפא,  פעילות מצמחי  בתמציות  ומשתמשת  העתיקה 
של  הפעילות  את  לשפר  וכדי  ברקמות  הפגיעה  על  להקל 

מערכת העיכול כך שבעיית הטחורים תיפסק.

  נלחמים בזיהום

 TTM הנטורופתית הראשית בחברת M.Sc אלינה זקס
מוצרי  את  שרקחה  ומרצה  מטפלת  קלינית,  הרבליסטית   ,
החברה, מסבירה על שיטת הטיפול, "צמחים רבים נחקרים 
מהמחקרים  מובילות.  באוניברסיטאות  האחרונות  בשנים 
צמחי  מדעית.  להוכחה  העממית ניתנת  שהחוכמה  עולה 
כיום  בעולם  גדולים  מחקרים  של  במרכזם  נמצאים  מרפא 
וניתן להגיע בעזרתם לפריצות דרך, שיוכלו למנוע ולהקל 

על מחלות רבות.
TTM כללנו קרם צמחי למריחה חיצונית  "בערכה של 
צמחיות  וכמוסות  הפצוע  האיזור  את  ומרגיע  שמחטא 
התהליכים  והורדת  העיכול  מערכת  בהנעת  שממוקדות 

הדלקתיים בגוף".
באלו צמחים השתמשתם?

תהליכים  ומעכב  גירוי  שמרגיע  מרפא  צמח  "הממליס- 
יוצר שכבת הגנה שיעילה  דלקתיים. החומר הפעיל בצמח 
הקופטיס  את  גם  שילבנו  והרעלנים.  המזהמים  מרבית  נגד 
דימום  שעוצר  מחטאת  תכונה  בעל  מרפא  צמח    - הסיני  
אגוז  מקליפת  תמצית  שילבנו  כן  כמו  נפיחות.  ומפחית 

שחור שמכילה חומרים המכווצים את כלי דם ומזרזים את 
פינוי הרעלים מהגוף וגם אכילאה אלף העלה - צמח מרפא 
דלקת  ומפחית  מחטא  רקמות,  של  התחדשות  שמעודד 

ונפיחות".
איך משיגים את המוצרים?

יועץ מקצועי  עם  ומשוחחים  "בשלב הראשון מטלפנים 
ומתחילים  אחד  לכל  מתאים  לא  הטיפול   .TTM מטעם  
שנלקחות,  תרופות  הרפואי,  הרקע  לגבי  מפורט  בתשאול 

רגישוית ועוד. 
"אם יש התאמה, היועץ מתאים מינונים ומוצרים בהתאם 
לצורך והם מגיעים עם שליח עד הבית כחלק מהשירות. ואז 
מלווים  אנחנו  מגיע השלב השלישי: אחרי קבלת הערכה, 
נכונה  התקדמות  לוודא  כדי  שוטף  באופן  המטופל  את 
גם  אנחנו  לצורך.  בהתאם  מינונים  לשנות  או  התהליך  של 
דלקתיות  שמורידה  מתאימה  לתזונה  המלצות  מספקים 

ומסייעת לעיכול".
כאב  תהססו.  אל  הטבעת?  פי  באיזור  מכאבים  סובלים 
היווצרות  על  גם  להצביע  עלול  טחורים  ידי  על  הנגרם  עז 
קריש דם בתוך הטחורים וזהו מצב מסוכן הדורש התערבות 

ניתוחית.
במקום לחכות לרגע האחרון, חייגו: 1-700-556-700

 natural.ttmisrael.com  או חפשו ברשת
רפואה שלמה

אל תסבלו, תטפלו
כאבים,  על  להקלה  מרפא  צמחי 
עממית  חוכמה  הכירו  ניסיתם?  כבר 

ומסורתית שגייסה את המדע לצידה
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‘פייק ניוז’
ברווזי 
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הכירו את החדשות המפורסמות ביותר בעולם - שלא היו ולא נבראו • בחור הישיבה 
החרדי שהפך ל"פלסטיני פצוע", עץ הספגטי שגדל בשוויץ, ילד בן 8 שמכור לסמים 
קשים ומיתוס צבאי סובייטי עליו גדלו קציני צה"ל שהתברר כ"עורבא פרח" • וגם: 
העיתון שפרסם על עיזים וחיות נוספות שנמצאו על הירח ולא התנצל, והאזרחים 

באקוודור שזעמו ושרפו את תחנת הרדיו

||  איילה אבן האזל ||

‘פייק ניוז’
ברווזי 



ט' בתמוז תשע"ח 22/6/18 32

הברית ע ארצות  לנשיאות  הבחירות  בטרם  וד 
דונלד  הנבחר  הנשיא  האשים  בהן  ב2016 
בעודף  האמריקאית  התקשורת  את  טראמפ 
ניוז"  "פייק  ובהפצת  נגדו  עוינות  כתבות 
הכרנו  במחוזותינו,  השתרש  המושג  ובטרם 
סיפור שלא  עיתונאי" – כלומר,  את ה"ברווז 

היה ולא נברא.
למחצה",  ברווז  "לתת  הצרפתית  מהשפה  המושג  מקור 
זאת במילון  "ברווז". לעומת  ובקיצור  כלל  לא לתת  שפירושו 
כחול"  "ברווז  הביטוי,  למקור  אחר  הסבר  יש  גרים"  "האחים 

הוא כינוי למעשה שלא היה מעולם ואינו אלא כזב.
חוקר נוסף חולק על כך וטוען כי ממציא הביטוי אינו אלא 
המדינאי האמריקאי והעיתונאי בנג’מין פרנקלין, וכי בין שאר 
והרפובליקה,  הברק  כליא  פרנקלין,  בנג’מין  של  המצאותיו 
רמז לכך שלא כל  עיתונאי",  "ברווז  נוספת,  גם המצאה  ישנה 

כתבותיו של פרנקלין היו מדויקות. 
בכתבה שלפניכם סקרנו כמה מהחדשות המפורסמות ביותר 

בעולם, שלא היו ולא נבראו...

תמונתו של טוביה גרוסמן

בחור  נסע  השנה,  ראש  ערב   ,2000 שנת  בספטמבר  ב29 
"בית  בישיבת  תלמיד  גרוסמן,  טוביה  בשם  אמריקאי  ישיבה 
ישראל" בשכונת נווה יעקב בירושלים, עם שני חבריו במונית 
דרך שכונת ואדי ג’וז. זאת הייתה תקופת האינתיפאדה השנייה 
זיהה  זועם  פלסטינאי  המון  רבים.  פיגועים  אירעו  במהלכה 
זכוכיות  את  ניפץ  המונית,  את  הקיף  היהודיים,  הבחורים  את 
טוביה  את  דקר  ההמון  החוצה.  הבחורים  את  וגרר  השמשה 
לכיוון  לברוח  הצליח  הוא  אך  ראשו,  על  סלעים  וזרק  ברגלו 
תחנת דלק סמוכה. שוטר מג"ב בודד היה היחיד שעמד להגנתו 

ובאמצעות אלה ניסה לסלק את הפורעים. 
תחת   AP הידיעות  סוכנות  ידי  על  וצולם  תועד  העימות 
עיתונים  הבית".  בהר  מותקף  "פלסטינאי  המקוממת  הכותרת 
רבים בעולם כמו "וול סטריט ג’רנל" ו"ניו יורק טיימס" פרסמו 
את התמונה לאחר מכן עם הכיתוב השקרי. לאחר מעשה הודתה 

סוכנות הידיעות בטעותה ופעלה להסרת הכיתוב המוטעה.
מכתב  ושלח  התמונה  מן  בנו  את  זיהה  גרוסמן  של  אביו 
למערכת העיתון ‘ניו יורק טיימס’ אשר פרסמה מכתב התנצלות 
אמריקאי  סטודנט  אלא  פלסטינאי  אינו  בתמונה  הבחור  לפיו 

בישראל.
בבירור שנערך מול האחראים בסוכנות AP, התברר כי לעורך 
שהוביל  מה  הצלם,  ידי  על  מעורפל  מידע  ניתן   AP הסוכנות 
בשגגה למידע מסולף. בישראל קבלו זאת רבים כהוכחה ניצחת 
כלפי מה שחשו כל התקופה - כי התקשורת הבינלאומית מוטה 
כלפי הצד הפלסטינאי תוך כדי הפצת ידיעות שקריות בניסיון 
להשפיע על דעת הקהל. )בדומה לסוכנות הידיעות "רויטרס" 
שפרסמה כמה פעמים תמונות המציגות את ישראל באור שלילי, 
"רויטרס" עיבדה תמונה בתוכנת מחשב על מנת להציג פגיעה 
ישראלית במבני מגורים במלחמת לבנון השנייה, ובמשט לעזה 
נמחקו הסכינים מידיהם של משתתפי המשט, מהם נפצע חייל 

ישראלי(.
את  משפט  בבית  גרוסמן  טוביה  תבע  יותר  מאוחר  שנתיים 
וזכה.  "ליברסיון"  הצרפתי  העיתון  ואת   AP הידיעות  סוכנות 
פיצויים של 4,500  גרוסמן  בית המשפט הורה לשלם לטוביה 

אלף יורו על הנזק שהתיאור השגוי גרם לו.
משתמשים  אשר  ערבים  מקורות  ישנם  עדיין  כן  פי  על  אף 
נעשה  ובתמונה  הפלסטינאים,  של  סבלם  להוכחת  בתמונה 
קולה  קוקה  חברת  נגד  שיצא  מיוחד  לקמפיין  נלווה  שימוש 

בתואנה כי קוקה קולה תומכת בישראל...

עץ הספגטי
ב1.4.1957  פורסמה   BBC רשת  של  התחקירים  בתכנית 
דובר  בקנטון  בשווייץ  הספגטי  יבול  על  מיוחדת  ידיעה 
פורסם,  כך  במיוחד,  שופע  היה  היבול  טיצ’ינו.  האיטלקית 
בעקבות הדברת מזיקים וחורף נוח. לטובת מי שלא הכיר את 
עץ הספגטי, הוסבר כי הספגטי נקטף מעצי הספגטי ואחר כך 

מונח לייבוש בשמש. 
ספגטי  במטע  ספגטי  מקטיף  תמונות  פורסמו  לכך  בנוסף 
של משפחה מקומית בשוויץ. בתוכן הידיעה נאמר כי לקראת 
סוף חודש מרץ יש מתיחות בנוגע לתוצאות היבול, בשל קרה 
שתזיק למטעי הספגטי ותקלקל את טעמם. לגבי השאלה כיצד 
מצליחים לגדל את כל הספגטי באותו אורך בלי יוצא מן הכלל, 

ניתן הסבר מיוחד ונטען כי מדובר בהשקעה של שנים בטיפוח 
המטעים. 

כמובן שכל העובדות הללו אינן נכונות. ספגטי מיוצר מקמח 
החיטה ואינו גדל על עץ. המשדר המיוחד נערך בתאריך ה1.4. 
יום הנחשב כ"יום הכזבים הבן לאומי" או "יום השוטים", יום 

שבו נהוג במדינות העולם לספר בדותות ולהתל באחרים.
ציבור רב קנה את ה"לוקש" ולא חשב לרגע לפקפק באמינות 
מוכר  שהיה  דימבלבי  ריצ’רד  השדרן  של  קולו  בשל  הידיעה 
מאכל  היה  לא  הספגטי  בנוסף  מכובדת.  תדמית  ובעל  כאמין 
נפוץ באנגליה באותה תקופה ולכן הציבור לא חשד שזאת רק 

מהתלה.
ומשרדי  אנשים,  מיליון  כשמונה  לידיעה  נחשפו  הכול  בסך 
הBBC קבלו מאות טלפונים של מתעניינים היכן ניתן להשיג 
את עצי הספגטי. במשך השנים נעשה שימוש בבדיחה על "עצי 

הספגטי", והעצים המשיכו לככב בפרסומת לספגטי.

הכתבת שהחזירה ‘פרס פוליצר’
המכובד  לעיתון  גם  התרחש  המפורסמים  המקרים  אחד 
התחילה  קוק  ג’נט  בשם  צעירה  כאשר  פוסט"  "וושינגטון 
לעבוד בעיתון על סמך קורות חיים מפוברקים, בהם ציינה כי 

היא דוברת 4 שפות ולמדה באוניברסיטת סורבון בפריז. 
מצוקה  משכונת  ילד  על  ללב  נוגעת  כתבה  פרסמה  ב1980 
בוושינגטון בן 8 בסך הכול, אשר מכור קשות לסמים. הכתבה 
הכתבת  גלים.  ועשתה  האמריקאית  הקהל  דעת  את  הסעירה 
הכתבה  על  פוליצר  פרס   - הנחשק  בפרס  זכתה  אף  הצעירה 

המוצלחת. 
אך לרוע מזלה של הממציאה, עם קבלת הפרס רצה הקהל 
להיפגש עם הילד המסכן ואז הסתבר בדיעבד, כי הילד האומלל 
לא היה ולא נברא. הכתבת פוטרה מעבודתה ונאלצה להחזיר 

את הפרס היוקרתי בבושת פנים.

המיתוס 
של חיילי 
פאניפלוב

פאניפלוב"  "חיילי 
הרואי  גבורה  סיפור  הוא 
הסובייטי  בצבא  שהתרחש 
במהלך  הנאצי  הצבא  כנגד 
הקרב על מוסקבה במלחמת 
הסיפור  השנייה.  העולם 
בעיתון  לראשונה  התפרסם 
האדום"  "הכוכב  הרוסי 
בסדרה של 3 כתבות, על ידי 
עד  היה  כי  שכתב  עיתונאי 

לאירועים באופן אישי. 
 28 הסיפור,  לפי 
חיל  מדיוויזיית  חיילים 
של  בפיקודו  הרגלים 
נלחמו  פאניפלוב  איוון 
האחרונה  אפם  נשמת  עד 
בכוח  הרואית  ובגבורה 
שתקף  גרמני  שריון 
להשמיד  והצליחו  אותם 
 4 ארך  הקרב  טנקים.   18
שעות. אחד החיילים חשב 
להיכנע והרים את ידיו אך 
לירות  העדיפו  החיילים 
כל  להילחם.  ולהמשיך  בו 
עצם  אך  נהרגו,  הלוחמים 
עצרה  העיקשת  עמידתם 
מהתקדמות  הגרמנים  את 
המועצות.  ברית  בכיבוש 
את  שפרסם  העיתונאי 
בכתבה  הביא  הסיפור 
שמותיהם  את  השלישית 
זכו  והללו  החיילים,  של 
ולהנצחה  גבורה  לעיטור 
בכל רחבי ברית המועצות.

סיפור הגבורה התפרסם בכל רחבי ברית המועצות והונצח. 
שנהרג  מפקדה  של  שמו  את  וקיבלה  בדרגה  עלתה  הדיוויזיה 
חיילי הדיוויזיה  אודות  נכתב  מיוחד  גבורה  "פאניפלוב". ספר 
ועמידתם האיתנה -  הספר תורגם לעברית ונתן השראה לחיילי 
עיריית  בקריאתו.  מחויבים  היו  צה"ל  קציני  ואף  הפלמ"ח 
מוסקבה בחרה להעניק לאחד הרחובות בעיר את השם "רחוב 
הגיבורים של פאניפלוב". אנדרטה לזכר החיילים הוקמה באזור 
הקרב. עד כדי כך הסיפור הפך להרואי שהמנונה של עיר הבירה 
מוסקבה מתמקד ומזכיר את אומץ ליבם וגבורתם של החיילים 

– חיילי פאניפלוב.
אותו  החיילים  אודות  המיתוס  כי  לציבור,  התברר  בדיעבד 
העריץ הציבור ועליו גדלו דורות של ילדים רוסיים חדורי אהבת 

מולדת, הינו בדיה עיתונאית מושלמת.
ומעמיק  חשאי  תחקיר  בעקבות  מכן,  לאחר  שנים  שבע 
הסיפור  כי  הסובייטית  הצבאית  לפרקליטות  התברר  שבוצע, 
מפוברק לחלוטין. היה זה בעקבות מאסר של חייל בשם דניאל 
החיילים  כאחד  בכתבה  מוזכר  מסתבר,  שהוא  קוז’ברנגוב 
בקרבות  חלק  נטל  לא  כלל  כי  העיד  הלוחם  בקרב.  שנהרגו 
שהתרחשו באותו מקום ליד "דובוסקובו", אך הכיר את הסיפור 
בקרב  חלק  נטל  כי  חבריו  בפני  להתרברב  ונהנה  מהעיתון 

המפורסם. 
כתוצאה מכך בקשו לטול ממנו את עיטור הגבורה ולהעביר 
כי  העובדה  חרף  קוז’ברנגוב  אוסקר  בשם  אחר  לחייל  אותו 
אוסקר כלל לא היה רשום כי שירת בפלוגה ביום הקרב. מאוחר 
יותר נאשם חייל אחר בשם איוואן דוברוביאן בבגידה במלחמה, 
לאחר חקירה התברר כי גם שמו מופיע לכאורה כגיבור בקרב 
הנודע לתהילה. יתרה מזאת, איוואן כלל לא נלחם בקרב, אלא 
ערק ושיתף פעולה עם הגרמנים וביצע פשעים נגד אוכלוסייה 

אזרחית. 
בעקבות כך בוצע תחקיר מעמיק והתברר למעשה כי בקרב 
ב"דובוסקובו" נלחמו מאה חיילים ולא 28 כמו שטען העיתונאי, 
בנוסף הגרמנים הם אלה שניצחו בקרב. חלק מן החיילים נהרגו, 
חלק נכנעו וחלק נסוגו. מספר הטנקים שהושמדו בקרב קרוב 

תמונת החיים על הירח

שדרן החייזרים
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לוודאי פחות מ18. 
כי  הייתה,  הגזרה  על  אחראי  שהיה  המפקד  תגובת 
מעולם לא בקשו ממנו לאשר את נכונות הסיפור וכי כמה 
ממנו  ובקש  עיתונאי  אותו  פגש  הקרב  לאחר  חודשים 
לספק 28 שמות של חיילים שנלחמו בקרב, המפקד טען 
כי סירב לספק רשימה של חלקית של 28 חיילים כאשר 
בקרב היו מאה חיילים, אך העיתונאי הצליח להשיג את 
השמות ממקור אחר. אחרי כמה חודשים הגיעו תעודות 
הוקרה ועיטורים לחתימה שלו – אך לא היה לו מושג מי 

יזם את הענקת העיטורים לחיילים.
לראשונה,  הסיפור  את  שפרסם  העיתונאי  בחקירת 
ה-16  הארמיה  במטה  ביקר  כי  להגנתו,  העיתונאי  טען 
שהדיוויזיה הייתה חלק ממנו, בביקור פגש את הקומיסר 
שתיאר לו את הקרבות הקשים בהם נלחמת הדיוויזיה. 
הקומיסר תיאר לו קרב אחד קשה, כאשר החיילים נלחמו 
הדיוויזיה  כי  טען  הקומיסר  גרמניים,  טנקים   54 נגד 
הצליחה למנוע את התקדמות הצבא הגרמני והשמידה 
חלק מן הטנקים. הקומיסר עצמו הודה כי לא היה בקרב 
וכי שמע את העובדות ממקור נוסף, שגם הוא למעשה 
לפרסם  לעיתונאי  הציע  הקומיסר  בקרב.  כלל  היה  לא 
את הסיפור בעיתון בכפוף לאישור המחלקה הפוליטית. 
המחלקה הפוליטית אשרה כי הפלוגה החמישית נלחמה 
מלחמת גבורה של ממש וכי כל החיילים נהרגו במהלך 
הקרב, למעט שני חיילים אשר הרימו ידיים לאות כניעה.
העיתונאי העביר את הכתבה לעורך "הכוכב האדום". 
העורך עבר על הכתבה ושאל את העיתונאי, כמה חיילים 

היו בפלוגה? העיתונאי לא ידע את המספר המדויק ושיער כי היו 
חיילים. העורך  30 ל40  בין  זרק מספר של  ולכן  חיילים חסרים 
שמדובר  החליט  והעיתונאי  המדויק  המספר  את  לדעת  התעקש 
ניתן לכתוב שהיו  ב30 חיילים בלבד. בנוסף קבע העורך כי לא 
אחד  חייל  שהיה  לכתוב  יש  אלא,  ידיים,  שהרימו  בוגדים  שני 

בלבד שרצה להיכנע, וכך לבסוף פורסמה הכתבה.
כתבה  הציבור,  מעין  חסויות  נשארו  ההיסטוריות  העובדות 
סביב  שאלה  סימני  רשימת  העלתה  אומנם  ב1966  שהתפרסמה 
פורסמו  לא  הנכונות  העבודות  אך  שהתפרסם,  ההרואי  המיתוס 

אלא רק בשנת 2015 - כעבור יותר מחמישים שנה .

מתיחת הירח הגדולה

ראשיתה של המתיחה, הייתה בסדרת כתבות שפורסמו בעיתון 
"ניו יורק סאן" ב1835 ובהן נטען כי נמצאו יצורים ביולוגיים על 

הירח.
ייחוסו לאסטרונום הגדול של אותה תקופה, בשם  המאמרים 
סר ג’ון הרשל, למרות שהוא לא כתב את המאמר בעצמו, ונטען 
כי מדובר בתגליות אסטרונומיות גדולות שנעשו לאחרונה על ידי 

המדען סר ג’ון הרשל ב"כף התקווה הטובה".
קוראי הכתבות התרשמו ממגוון יצורים כגון עיזים, חדי קרן 
הירח.  אדמת  על  מקדשים  בנו  היצורים  כי  נטען  עוד  וביזונים. 
ועצים.  חופים  אוקיינוסים,  כבעלת  הירח  אדמת  תוארה  בנוסף 
בטלסקופ  בדיקה  לאחר  התגלו  במאמר,  נטען  הללו,  התגליות 

עצום שפועל בעקרון חדש לחלוטין. 
הבדיה התגלתה כעבור שבועות מספר, אך העיתון מעולם לא 
חשב לפרסם תיקון למאמרים. העיתונאי שפרסם את הכתבה טען 
מאוחר יותר, כי כוונתו הייתה למטרת סאטירה בלבד, לצחוק על 
תרמית.  למעשה  ולא  שלהם"  הפרועות  "ההזיות  ועל  המדענים 
אחרי כמה שנים נסגר העיתון, ואילו האסטרונום סר ג’ון הרשל 
התייחס בשעשוע למאמרים, אך לאחר מכן חש רוגז היות ואנשים 

לקחו ברצינות את הכתבה והתחילו להציק לו בשאלות.

פלישת חייזרים מהמאדים
הספר  את  להציג  אנונימי  כמעט  רדיו  שדרן  בחר  ב1938 
מהמאדים  חייזרים  של  פלישה  המתאר  העולמות"  "מלחמת 
לעיירה קטנה "גרוברס מילס" בניו ג’רסי ארצות הברית - בצורה 
של משדר חדשות חי, כאשר למשדר נלוו קולותיהם של אנשים 

אשר צופים בפלישה וזועקים לעזרה. 
שדרן הרדיו שהיה גם שחקן וחקיין קולות לא רע, גילם בקולו 
את מזכיר המדינה האמריקאי אשר מאשר לציבור כי אכן אנשי 
על  לשמור  מתבקשים  והאזרחים  הארץ,  לכדור  פלשו  המאדים 
עצבים רגועים ולא להיכנס לפאניקה. ההודעה הזאת רק עוררה 
מיליון  כשישה  שמנה  המאזינים  קהל  בקרב  יותר  גדולה  בהלה 
את  שלקחו  איש  אלף  ומאתיים  מיליון  מתוכם   - לערך  אנשים 

השידור ברצינות תהומית, ולא הבינו כי מדובר בסיפור דמיוני. 
מדובר  כי  השידור  בתחילת  הבהיר  הרדיו  שדרן  האמת  למען 
להודעתו  הקשיבו  כולם  לא  אך   – דמיוני  מלחמה  בסיפור 
הראשונית. השידור הפך מעורר פלצות, אנשי המאדים הפולשים 
צברו הרס וחורבן, חילות האוויר והים של ארה"ב הושמדו תוך 
כדי שידור, וציבור המאזינים החל להימלט מביתו לרחוב אחוז 

אימה.
אנשים  רבות,  נשים  התעלפו   – ההתקפה  מוקד  ג’רסי,  בניו 
התרוצצו ברחובות צועקים ובוכים. אמבולנסים הובהלו להציל 
את התושבים מהתקפת גזים רעילים. בבית החולים אנשים קיבלו 
התקפי לב מהאזנה לשידור. התחנה ששדרה את התכנית קבלה 
ארבעת אלפים שיחות טלפון עד שהפסיקה את התכנית והתחילה 
לשדר הודעת הבהרה - כי אנשי המאדים לא פלשו לכדור הארץ 

והציבור יכול להירגע. 
אך הציבור האמריקאי לא התאושש מהפלישה הדמיונית כה 
מהר. נמצאו אפילו עדים לפלישה, אישה סיפרה כי היא ראתה 
מחלונות ביתה את האש ואת מכונות ההשמדה של אנשי המאדים. 
בעיירה "גרוברס מילס", העיירה אליה כביכול פלשו החייזרים, 
הזעיקו את התושבים לקריאת חירום בהולה לצאת להילחם - אך 
האזרחים החמושים לא הבינו מדוע הם לא מאתרים אפילו לא 

פולש אחד...
שבנה  מים  מגדל  איתרה  חייזרים  ציידי  של  קבוצה  לבסוף, 
אחד מאיכרי האזור והחליטה כי מדובר במכשיר של החייזרים – 

והתוצאה, יריות נורו על מגדל המים עד שהוא נהרס כליל. 
במקום התאספו אנשים רבים, כולל 
רכבי משטרה ליד ה’עדות’ היחידה 

הממשית לפלישה ההמונית. 
המאזינים  ציבור  והיה  במידה 
קשוב יותר לתסכית הרדיו, היה מבין 
כי אין כלל ממה לחשוש - החייזרים 
הושמדו בסוף על ידי חיידקים תוצרת 

כדור הארץ...
ב1949  יותר,  מאוחר  שנים  כמה 
את  לאמץ  הם  אף  החליטו  באקוודור 
הרעיון ובתכנית רדיו החלו בתיאור חי 
וממשי של פלישת אנשי המאדים ליעד 
של כ32 קילומטר מעיר הבירה ותיאור 
ענק  ענן  של  בצורה  התקדמותם  כיוון 

הישר אל אזרחי עיר הבירה. 
מדובר  כי  כלל  קלט  לא  שוב  ההמון 
מבועת.  לנוס  והחל  דמיוני,  בסיפור 
מדובר  כי  הבינו  באקוודור  האזרחים 
לה  פרו השכנה,  מדינת  מכיוון  בפלישה 
כאשר  אקוודור.  עם  גבולות  סכסוך  היה 
היה   – לציבור  הרגעה  הודעת  פרסמו 
החליט  הזועם  הציבור  מדי.  מאוחר  זה 
לשרוף בכעסו את בניין השידור וכתוצאה 

מכך נהרגו בין שישה לעשרים איש. 

התופעה מתעצמת

בדיעבד התברר לציבור, 
כי המיתוס אודות 
החיילים אותו העריץ 
הציבור ועליו גדלו דורות 
של ילדים רוסיים חדורי 
אהבת מולדת, הינו בדיה 
עיתונאית מושלמת

האחרון  הבחירות  ממסע  החל  תאוצה  צבר  ניוז"  ה"פייק 
המקוונת  ברשת  רבים  אתרים  כאשר  ב2016  הברית  בארצות 
פרסמו כתבות שקריות אשר בקשו לפגוע באמינות המועמדים, 
נוספת לפרסום חדשות  סיבה  קלינטון.  והן של  הן של טראמפ 
הגולשים  לתנועת  לגרום  מנת  על  אתרים,  ידי  על  מסולפות 

להיכנס דווקא לאתר שלהם. 
התקשורת  השפעת  את  בדק  אשר  מחקר  בוצע  בצרפת 
מהקישורים   24% כי  ונמצא  ב2017  לנשיאות  הנבחרים  על 
אתר  לדוגמא  מפוברקים.  היו  החברתיות  ברשתות  שהועברו 
חדשות מזויפות פרסם ידיעה ארבעה ימים לפני הבחירות תחת 
הכותרת "תוצאות מהימנות", לפיהן מארי לה פן מקבלת 28.1% 
ואילו  ההצבעה,  של  הראשון  בסיבוב  זוכה  ולפיכך  מהקולות 
עמנואל מקרון )המועמד שזכה בפועל בנשיאות( מקבל 22.83% 

מהקולות. בידיעה כמובן נכתב "זה לא בדיוני". 
בעקבות כך התאחדו כמה גופים מובילים ברשת והודיעו כי 
וצד שלישי,  אלגוריתם  את התופעה באמצעות  לחסל  בכוונתם 
ומהימנה.  אמתית  הכתבה  האם  אמת  בזמן  לזהות  יכול  אשר 
כל  ידיעה  של  אמינות  לבחון  בבואו  הפשוט  האדם  יעשה  ומה 

שהיא?! לצורך כך נכתבו שמונה כללי ברזל:
לבחון את מקור המידע בכדי להבין את ייעודו ומשימתו

לקרוא מעבר לכותרת ולהבין את הסיפור המלא
לבדוק את כותב הידיעה על מנת לוודא כי הוא אמיתי ואמין

יש לבחון את המקורות המצוטטים על מנת לוודא כי אכן יש 
תימוכין לידיעה

יש לבדוק את תאריך הפרסום ולוודא כי הוא עדכני ואקטואלי
זו  האם  להבין  כדי  בדיחה?"  זאת  "האם  לשאול  מומלץ 

סאטירה
שקול את נטיותיך האישיות על מנת לבחון האם הן משפיעות 

על השיפוט
ל  א אישור ש לקבל  מנת  על  המומחים  את 

מאנשים בעלי ידע.

אנדרטה לזכר לוחמי פאניפלוב

בהלת החייזרים טוביה גרוסמן בניו יורק טיימס



מילה של עין 
מקצועית

הלל כהן, אופטימטריסט ראשי

שומרים על העיניים שלך

עדשות מולטיפוקל 
לילדים?!

היא:  הבדיקה  בחדר  ביותר  הנפוצות  השאלות  אחת 
איך ניתן לעצור\לעכב עליה במספר?

המיופיה )קוצר ראיה( הפכה למגיפה כלל עולמית, ומחקרים 
מוכיחים  שכ-80% מהאנושות בחלקי העולם השונים, סובלים 

ממנה.
ישנם  כמה גורמים לעליה במספר:

גנטיקה  קריאה מרובה   שינוי קימור הקרנית
 שימוש נרחב בטכנולוגיה  התארכות גלגל העין  אי חשיפה 

מספקת לשמש.
לגבי קריאה מרובה ושינוי מבנה הקרנית, ניתן להיעזר 
במשקפיים ביפוקליים או עדשות מגע קשות. הפעם נתמקד 
בהתארכות גלגל העין, כשזו בעצם הסיבה המשמעותית ביותר 

לעליה במספר.
במשקפיים רגילים או בעדשות מגע רגילות, התיקון האופטי 
משפיע על מרכז הרשתית בלבד, כשהחלקים הנמצאים מחוץ 
למרכז )בפריפריה( לא נהנים מתיקון אופטי מלא, סובלים 
משינוי הקימור שלהם, מתארכים, וגורמים לשינוי מבני של 

גלגל העין.
עדשות המגע המולטיפוקליות נותנות פתרון אופטימלי הן 
למרכז הראיה והן לפריפריה. פתרון זה מציע מינימום אזורי 
טשטוש על הרשתית. התוצאה היא שלילת הסיבה להתארכות 
גלגל העין, ובכך שמירה על המספר או לפחות –ללא שנוי 

משמעותי.
יתרון זה לא ניתן להשיג במשקפיים מולטיפוקליים, כיון 

שעיצוב העדשות שלהן משפיע רק על מרכז הרשתית.
עדשות אלו מתאימות לילדים ולנוער ודורשות שיתוף פעולה 
מלא בין המטפל למטופל. היות ומדובר בגילאים צעירים מאד, 

שת"פ עם ההורים הוא תנאי הכרחי להצלחה במשימה.

אין אדם נכנס למקום סכנה!
בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל!

הרחצה בים יכולה להיות מהנה ומרעננת אבל לפעמים, 

חס וחלילה, היא גם מסוכנת. את האסונות הקשים 

המתרחשים בחופים ניתן למנוע על ידי שמירה על כללי 

בטיחות: מתרחצים רק בחוף מוכרז עם מציל | נשמעים 

להוראות המציל | מתרחצים רק בשעות הרחצה המותרות 

ע"פי הנחיות הרשות המקומית | שמים לב לצבע הדגל

 כשאין בחוף 
מציל שרואה אתכם 

נכנסים למים
אין גם מציל שיעזור 

לכם לצאת בעת סכנה!

משרד הפנים

yam.org.il :שימרו על החיים! לפרטים נוספים ורשימת החופים המוכרזים באתר
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בגיל שתים עשרה גילתה שהיא יהודייה
בגיליון פורימי מצחיק במיוחד כתב עליי העיתונאי 
קובי אריאלי את הקטע הבא: השבוע בעיתון, כתבה 
של שרה על הכומר היהודי שהתאסלם, התנצר, ובסוף 
התגייר... צחקתי כמו שרבים וטובים צחקו, נכון, יש בדבריו 
עקיצה חביבה, אני דווקא רואה בפיליטון מחמאה וזה המקום 
לזכור להכיר טובה לריבונו של עולם ששלח אלי את כל הסיפורים 
האנושיים האלה, סיפורים שלולא נשלחו אלי מלמעלה לא היו 
מתפרסמים למטה, מדליקים ניצוצות של אמונה ולא רק אצל 
הרחוקים מהדת, גם אנחנו שנולדנו אל עולם התורה זקוקים 
לתזכורת מידי פעם, זקוקים להבנה שלא, זה לא מובן מאליו 

לקבל את תרי"ג המצוות על מגש של זהב.
המפגש שלי עם רות מינוקביץ, מפגש נוקב ששלח אותי אל 
המקלדת עם תובנות רבות. הקיץ בפתח, רות מינוקביץ בעיצומם 
של הכנות לנסיעה שלה ליוגוסלביה. לשם היא נוסעת מידי שנה 

מאז עזבה את ארץ הולדתה.
רגע לפני שתנחת היא תבצע חניית ביניים בקרואטיה, שם הבנות 
שלה יחד עם ילדים יהודים נוספים שמבלים את הקיץ במחנה 
היהודי במקום, ישמעו ממנה על הקהילה היהודית שהייתה, 

הקהילה אליה היא מתגעגעת עד היום.
עד גיל שתים עשרה היא כלל לא ידעה שהיא יהודייה, שהיא 
חלק מן העם היהודי, היום, חמישים שנה אחרי, היא מרצה על 

היהודים והיהדות שהיו ואינם.
"אמי ניצולת שואה", היא מתחילה את סיפורה המרתק. "היא 
איבדה את כל משפחתה ביום אחד, בשעה אחת ואיך היא ניצלה?" 
רותי שואלת בקול רם, קולה עולה ויורד לפי קצב הסיפור. "אמא 
נולדה למשפחה יהודייה בבלגרד, למורת ליבם של בני משפחתה 
נישאה לבחור סרבי גוי, הם ניסו להניא אותה מהרעיון, והיא הייתה 
עקשנית. למרות הצעד שעשתה, התבוללות כואבת ואמיתית, 
המשפחה לא הפנתה לה עורף, היא גרה בסמוך אליהם והקשר 
היה הדוק. אולי הם חשבו כי יבוא יום ובעלה יתגייר? מי יודע...

"כשבאו לאסוף את כל היהודים, להעלות אותם על המשאיות, 
היא באה להיפרד מאחיותיה, מבני משפחתה. אף אחד לא חלם 
שמדובר אז בהשמדה המונית. 'בואי אתנו, לוקחים אותנו למחנה 
עבודה, למקום מסודר', התחננה אחותה בת השמונה עשרה 
בפניה. היא עוד זוכרת את אחותה צועקת לעברה: 'אלינוקה, 
בואי אתנו'. והיא שציפתה אז לילד הסבירה לאחותה שזה בלתי 
אפשרי, היא לפני לידה ובעלה והבית נמצאים כאן. לא עברה 

שעה והם כולם כבר לא היו.
"הגרמנים ימח שמם אפילו לא הביאו אותם למחנה, הם שמו 
את כולם במשאיות ודרך צינור העבירו גז בתוך המשאיות", 
רות מספרת ופניה מתעוותות לרגע מחלחלה. "אנשים חושבים 
שהמיתו יהודים בתאי גז, מיד לאחר שהעמיסו את כולם על 
המשאיות, הם נעלו את כולם בפנים, גברים נשים וטף, לאמי 
הייתה אחות נשואה עם ילדים, גם היא הייתה שם על המשאית, 
הגרמנים החדירו לתוך המשאיות העמוסות צינורות ומתוכם 
נפלט הגז, בתוך שעה כולם היו מתים, את המראה הזה אמא 

שלי לא שכחה לעולם".
רות גדלה כבת יחידה, היא נאלצה למלא את מקום כולם, על 
הקירות היו תמונות של כל בני משפחתה של אמה. "אמא שלי 
הייתה איתם, לא אתנו", היא מעידה. במשך שנים הרגישה את 
המחסום בתוך הנשמה של אמה. מעולם לא ספרה לה שהיא 
יהודייה, שמשפחתה הייתה יהודייה. גם אביה לא סיפר לה מאום 
על כך. היא רק הבינה שכל משפחתה של אמה נספתה במלחמה.

מתוך עשרות אלפי היהודים ביוגוסלביה נותרו כששת אלפים 
בבלגרד לאחר המלחמה, רות נולדה בתקופת המלחמה. כאמור, 

אמה נצלה בזכות היותה נשואה לגוי.
"ברחוב בו גדלתי", היא מספרת, "גרו שלוש משפחות יהודיות, 
וכך למדו בכיתה שלי שלוש בנות יהודיות. התחברתי לאחת מהן 
והיא הציעה לי יום אחד לבוא אתה לבקר את הקהילה היהודית 
בבלגרד. הפגישה עם הקהילה שמחה אותי, הרגשתי שמשהו 
מושך אותי לשם, כשאחת הנשים במקום הציעה לי להצטרף 

למחנה הקיץ שהם פותחים, בקשתי רשות מאמי והצטרפתי".
רות מספרת על עולם חדש שנפתח שם עבורה, היא פגשה 
אנשים נפלאים, המדריכה במחנה הייתה אישיות כריזמטית, 
בחורה שאהבה את השייכות והקשר לאלוקים ורות הרגישה 

שהיא שייכת אליהם.
"היא לימדה אותנו שירים בעברית, עד היום אני זוכרת את 
השירים, חיי נפתחו מחדש, התרגשות אחזה אותי", רותי נזכרת 

כשהתרגשות קלה בקולה.
אנשי הקהילה היהודית לא חשדו לרגע כי רות לא יהודייה. 

"האמת?" רות צוחקת ממרחק של שנים. "הם צדקו..!"
כך, מידי שבת היא הייתה שם, בתפילת ליל שבת, בעונג שבת, 
אמא שלה שהייתה שקועה בעולמות אחרים לא הפריעה לה כי 

בתה מבלה יותר ויותר בחברתם של היהודים. 
המפנה האמיתי ארע כשאביה נפטר. "אמא אני הולכת ליהודים", 
היא הודיעה. "את יודעת, כל הקהילה היהודית בוכה אתך על 
מותו", ספרה לה ברצינות. כן, הם תמכו בה ברגעים הקשים, 

כשהיא סיפרה שהפכה ליתומה.
"שבי", בקשה ממנה אמה ואמרה. "אני חייבת לספר לך משהו, 

אני חושבת שזה ישמח אותך. את יהודייה, אני יהודייה..."
"מה???" היא עיכלה את הבשורה המרעישה במהירות. וכך 
הן ישבו ובכו יחד על מותו של האב, על מותם של כל משפחת 

אמה שנספתה בשואה האיומה.
"אין יום שאני לא חושבת עליהם", המשיכה אמה לספר לה, 
"המצפון מייסר אותי, אני מסתכלת על התמונות שלהם, נזכרת 
באותו יום נורא, לעולם לא אשכח את מראה הגופות שנזרקו מן 
המשאית, אבל את יודעת, הצלחתי להסתיר את זהותי והצלחתי 

להציל מאות יהודים".
"איך?" היא רצתה לדעת, ללקט כל רסיס מידע.

"החבאתי בדירה שלי יהודים, העברתי אוכל ליהודים שידעתי 
את מקום מחבואם, הרגשתי צורך לכפר על מותם של בני משפחתי. 
לא היה אוכל בכפרים, עליתי על סירה והעברתי אוכל בכיסים 
שלי, אם הגרמנים היו תופסים אותי הם היו הורגים אותי במקום, 
הם תפסו אנשים שהעבירו אוכל בסירות וזרקו אותם לנהר, 
למזלי דיברתי גרמנית רהוטה והצלחתי לצלוח את המשימה 

פעם אחר פעם".
"אמא שלי חיה עם אשמה כל ימי חייה, אשמה שגרמה לה 
לבדידות ומרירות. פתאום הבנתי אותה, הבנתי למה היא עמדה 
שעות מול התמונות, גם כנערה צעירה קלטתי את גודל המעמסה 
שעל הנפש שלה". התגלית גם גרמה לה להקלה אמיתית, סוף 

סוף היא שייכת לאן שהוא.
"שתביני", היא מנסה להסביר לי, "הייתי יתומה מאב, בת 
יחידה, לאמא שלי לא הייתה אף משפחה, לא הורים ולא אחיות. 
'את חייבת להיות חברה של העולם, כי אין לך משפחה'. אמי 

נאמה לי שוב ושוב".
למרות שרות המשיכה להתקרב לקהילה היהודית, אמא שלה 
נותרה בשלה, בביתה, עם חייה הסגורים ומהמדוכאים. ורות ידעה 

שזה רק עניין של זמן, היא רק לא ידעה כמה...
"ביוגוסלביה", היא מנסה להסביר לי את אותם ימים. "לא למדו 
אותנו אנטישמיות, להפך הם נהגו בחכמה, הם למדו אותנו בבתי 
הספר כי הדת היא פרימיטיבית, זה המסר שלהם לתלמידים, מסר 
שמחלחל יותר מכל שיח אנטישמי אחר. גם בקהילה היהודית 
לא חיו חיי תורה ומצוות באופן מלא. לא היו שם רבנים, היו 
שם בעיקר אודים מוצלים שבנו את חייהם מחדש, והייתה שם 

אווירה דתית היסטורית כשריח של פעם באוויר.
"הם שרו שירים בשבת, אהבו להתפלל ביחד, אבל הם לא ידעו 
יותר מדי על יהדות", משחזרת רות. "ניסיתי לקרב את אמא שלי 
שתבוא איתי לבקר את הקהילה היהודית, בתחילה היא נלחצה, 
פחדה, אמרה ששנים היא מנותקת מכל סממן יהודי, שכנעתי 

אותה, אמרתי לה שאין לנו אף אחד בעולם".
"הם יזהו אותי", לחשה, פחדה לפגוש אנשים שהצילה. "את 
טועה אמא", ניסיתי לשכנע אותה, והיא עדיין לא השתכנעה, 

אני המשכתי לבקר שם בקביעות.
אחד הזיכרונות שנחרתו במוחה היטב, מחנה קיץ יהודי. "למחנה 
נרשמו ילדים יהודים מרחבי אירופה, אמא שלי ליוותה אותי אל 
האוטובוס ופתאום פרצתי בבכי היסטרי, עמדתי שם מול האישה 
היחידה שנותרה לי בעולם ופחדתי לנסוע למחנה בכיתי ובכיתי, 
ואמא מחתה לי את הדמעות ואמרה לי: סעי! אמא שלי דחקה 
בי להירשם ולנסוע איתם, וכך מידי שנה הצטרפתי אל אותו 

מחנה יהודי".
רות לא חלמה כי עשרות שנים אחרי היא תופיע במחנה קיץ 

עם בנותיה כשמטרה אחת בלבה, להאדיר את העם היהודי.
וכך עברו עליה השנים הבאות. היא השקיעה בלימודים שלה 
במחשבה לצאת מיוגוסלביה. "אני זוכרת איך אני ואחת החברות 
היהודיות שלי ישבנו מול הגלובוס ונעצנו מחטים בארצות אליהם 

אנו רוצות להגר".
לאחר שסיימה את לימודיה באוניברסיטה, היא הוציאה תואר 
בפסיכולוגיה לצד מהנדסת בכירה. אז היא עמדה בפני דילמה לא 
פשוטה. "הרגשתי שאני חייבת לצאת מיוגוסלביה, אני חייבת 
למצוא את השורשים היהודים העמוקים שלי, כאן ידעתי לא אמצא, 

מצד שני אמא שלי, איך אשאיר אותה לבד, הייתי כל עולמה".
רות ידעה מה עליה לעשות והיא עשתה. "ישבתי עם אמא 
לשיחה ארוכה, הסברתי לה כי אני חייבת לצאת לדרך, וכי היא 
חייבת להפוך לחלק מהקהילה היהודית, אם לא אמא, לא אוכל 
לצאת מכאן, ואת הרי יודעת כמה אני רוצה לחפש את השורשים 

שלי, להפתעתי אמא שלי הביעה את הסכמתה".
רות עדיין לא ידעה שהמהלך הזה ישנה את חייה של אמה מן 
הקצה אל הקצה. אמא שלה הציצה ונפגעה. המהפך היה מדהים. 
"בתוך מספר שבועות, אמא הפכה למתנדבת מספר אחת בקהילה 
היהודית, היא החלה להפעיל מטבח בבית הכנסת, היא עמלה 
וטרחה להעמיד אירועים עבור הקהילה, אמא בעצם התחילה 
לפרוח, להתנדב בכל תחום אפשרי, ואני יכולתי לצאת לדרך, 

ידעתי שהיא בידיים טובות".
התחנה הראשונה של רות, גרמניה. "בדיוק כפי שאני וחברתי 
תכננו יצאנו לדרך. בגרמניה חפשנו את בית הכנסת היהודי, הגענו 
לבית כנסת", לימים הבינה כי הם הגיעו לבית כנסת רפורמי, 
האווירה שם לא מצאה חן בעיניהן, והן עזבו את הקהילה כעבור 

שבועיים.
התחנה הבאה הייתה בוונקובר בקנדה. "בקנדה פגשנו חברה 
נוספת והיא לקחה אותנו לביקור בבית חב"ד, שם העבירו שיעורים, 
אכלו ביחד". לקראת שבת היא הייתה בטוחה שיזרקו אותה 

מהמקום.
"כיוון שלא הייתי דתייה, להפתעתי הזוג שניהל את המקום 
הזמין אותנו להישאר. ‘ברוכה הבאה, שבי תאכלי', לעולם לא 
אשכח את השבת הראשונה שלי שם, אחרי הסעודה כל הנשים 
פצחו בריקודים. התחושה הייתה נפלאה". רות משחזרת. "בזמן 
ששהיתי בוונקובר הבנתי את אותה תחושת ריקנות ששכנה 
בתוך הלב שלי כל השנים, הבנתי שמצאתי את מה שהיה חסר 
לי. ביוגוסלביה, צמנו ביום כיפור, הלכנו לבית הכנסת בחגים, 
תמיד ידעתי שיש עוד... שאוכל למצוא הרבה מעבר לקיים שם 

בקהילה שלנו".
חייה של רות נעו על ציר יוגוסלביה קנדה. "כבת יחידה לאמא 
הייתי חייבת לבקר אותה לעיתים תכופות וכך במקביל לעבודה 
שלי כמהנדסת בחברה גדולה, נהגתי לבקר אותה מספר פעמים 

בשנה".
על ביקור אחד היא לא הייתה מוותרת. "פעם בשנה הכינו 
כל אנשי הקהילה ברנדי לכל השנה", עצם האזכור מעלה חיוך 
על שפתיה. "בכפר כולם גידלו עצי פרי, הפירות שנפלו מהעץ 
הרקיבו באדמה, בנינו חור באדמה לשם כולם זרקו את הפירות 
הרקובים, לאחר שהחור התמלא כל אחד כיסה את הבור שלו, 
לאחר חודש הכל תסס, הריח היה נורא בשלב הזה, זבובים ניסו 
לחוג מעל הפירות העבשים". רות מנסה לתאר לי את התהליך, 
"הכניסו סוכר לפירות ובעזרת צינור גדול וחום גבוה הפירות 
'בושלו' עברו מעין תהליך שבסופו הפירות הועברו אל חתיכת 

בד ענקית לסינון, ומה שיצא מזה היה ברנדי בטעמים שונים.
"כל משפחה הזמינה את השכנים לטעום מהברנדי שלה, כל 
אחד השיא את עצותיו לשכן, האם להוסיף עוד סוכר, או לבשל 
עוד... וכך במשך יום שלם כולם טעמו את השיכר של כולם, 

ובסוף היום כל הכפר היה עליז ושתוי....כולם היו שמחים".
הגעגועים לימים של פעם ממלאים את ליבה מידי פעם, 
ב1999 כשפרצה מלחמת אזרחים ביוגוסלביה יהודים רבים פחדו 
מפוגרומים ורבים מהם עזבו. "עצוב לי, הכרתי את כל היהודים 
שם, היינו כמו משפחה, המשפחה התפרקה", היא נאנחת, הקהילה 

היהודית לעולם לא תשוב להיות כפי שהייתה בזמנו.
רות לא זכתה לילדים משלה, אבל היא החליטה שאם אין לה 
ילדים משל עצמה, היא תאמץ ילדים. "אימצתי ביוגוסלביה שתי 
בנות, קיבלתי אותן בגילאי שנה ושנתיים ומאז הן כל עולמי". 

לדבריה הן עברו גיור כהלכתו, כיום הן בגיל העשרה.
לפני מספר שנים היא עלתה לארץ ישראל עם הבנות. "מידי 
שנה אנחנו טסים ליוגוסלביה, עד שאמא נפטרה התארחנו אצלה, 
היא זכתה לנחת מהנכדות שלה, ותמיד גערה בהן ובי להגדיל את 
מאגר החברות שלנו. 'אין לנו משפחה', חזרה ואמרה, הטראומה 

ליוותה אותה עד יומה האחרון".
"אמא בואי איתנו", היא עוד ניסתה לשכנע אותה לעזוב, אבל 
אמא שלה לא הסכימה לעזוב את הקהילה היהודית, היא נקשרה 

אל בית הכנסת, בו ביקרה עד יומה האחרון.
הקיץ בפתח, ורות מינוקביץ עם רגל אחת על המטוס. "אני טסה 
עם הבנות שלי לקרואטיה, שם מתקיים מחנה קיץ לילדים יהודים 
מרחבי אירופה. אני רוצה לספר להם על היהדות, להזכיר להם 
מי היו היהודים שגרו שם בעבר. יש לי שליחות, יש לי מטרה".

סיפור לשבת  / שרה פכטר





להתראות משקפיים
שלום משקפי שמש

לבדיקת התאמה חינם:
03-7922031

הסרת משקפיים 
בלייזר 

עושים בבית חולים

ת"א  ירושלים  חיפה  רעננה  אשדוד  ב"ש

 ללא שימוש בסכין 
 אפשרות לחזרה מיידית לשגרה 
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במרכזי השירות של כל החברות תוכלו לקבל עלונים המרכזים את זכאותכם ופרטים נוספים.
השירותים וההטבות כפופים לתנאי החברות השונות ולהצגת אישור מתאים.

www.negishut-batelefon.co.il :לפרטים

1. שירות הודעות מסר קצר )SMS קולי(
לאנשים עם מוגבלות בראייה. השירות   

.SMS-ללא עלות מעבר לעלות ה

2. שירות מוקד תיווך טלפוני
להעברת מסרים לאנשים עם מוגבלות   
בשמיעה ו/או בדיבור. מוקד זה מאפשר 

לקיים שיחות טלפון מול צדדים שלישיים 
בתיווך מוקדן. השירות ברישום מראש
וללא עלות מעבר לעלות ההתקשרות  

עם המוקד.  

3. נפח גלישה מוגדל
החברות )המפעילות הסלולארית( יעניקו   

ללקוחות עם מוגבלות בשמיעה או בראייה 
הזכאים לכך הטבה של נפח גלישה מוגדל 

במכשירים סלולריים. בכפוף לעמידה 
בתנאי ההצטרפות.

* לקבלת ההטבות יש לפנות למוקדי השירות  

אם אתם מתמודדים עם מוגבלות בשמיעה, בראייה, בהפעלת ידיים 
או עם לקות קוגניטיבית - אתם זכאים לרכוש מכשירי טלפון בעלי 

התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות ולקבל שירותים נגישים 
שונים, בהתאם לחוק. 

מכשירי הטלפון בעלי התאמות הנגישות המוצגים במרכזי השירות 
ומוצעים למכירה יסומנו על גבי האריזה או העלון המצורף בסמל 

גרפי של אוזן, עין או כף יד, לפי העניין.  במרכזי השירות תתאפשר 
גם התנסות במכשירים בעלי התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות 

טרם רכישתם.

מכשירי טלפון,
 מכשירים סלולריים
ושירותים מותאמים

לאנשים עם מוגבלות

שירותים נגישים להם זכאים אנשים עם מוגבלות:

התקשרו ושריינו חופשה עמוסת חוויות!

08-8593888

חופשת קיץ
חלומית
זה רק צפורי!

מלון  '   צפורי   בכפר׳   -  חפץ   חיים, מציע   את   הנופש  
 האטרקטיבי   ברמה   הגבוהה   ביותר   לכל   המשפחה!

גם משפחתי, גם מהדרין וגם חוויות מדהימות!

ארוחות עשירות בשפע אדיר  אטרקציות והפעלות סביב השעון 
 הרצאות ושיעורים  חדרי אירוח מפוארים  פינוקים והפתעות

כניסה חינם לפארק המים
ולאטרקציות היבשות
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נזכרתי השבוע בקורס העצמה 
נשית אותו ערכתי בשנה שעברה. 
נכון ש"העצמת נשים על־פי עשר 
הספירות" נשמע יומרני מידי, אבל בכל זאת 
השם המסקרן הביא נשים מכל המגזרים 
ללמוד במספר מפגשים את שפת הקוד 

עליה בנוי העולם.
נזכרתי באותו קורס בגלל שרי שסיפרה 
אז שהיא מגדלת לבד את ילדיה והצהירה 
כבר בתחילת הקורס "אני יודעת שהייתי 
מסכנה כאשר ההורים שלי התגרשו. ואני 
יודעת שאת כל הטראומות שלי אני מלבישה 
על ילדי. כי בית נורמאלי צריך להיות ככה 

וככה ואם זה לא כזה אז זו מסכנות".
במקום להתווכח איתה מול כל הנשים, 
הבהרתי שהמטרה האמיתית שלנו במסע 
הזה היא לחפור ולמצוא את הנפש האלוקית, 
להוציא אותה החוצה ולהסיר את השכבות 
העכורות המכסות עליה. למעשה, ניצלתי 
את ההזדמנות הזו כדי להבהיר שוב את 

תפקידנו בעולם ששכח את שפיותו.
גם בעולם בו אמהות מפחדות להציב 
גבולות לבנותיהן, גם באווירה בה אבות 
רועדים מזעמם של ילדיהם, וגם בסביבה 
הסמכות  ונמחקה  הילדות  נעלמה  בה 
ההורית, אפשר לעשות שינוי. אפשר להיזכר 
בתשתית עליה נבנה העולם ולבנות את 

העולם שלנו מחדש. 
אני חושבת על זה בכל קורס, בכל סדנה 
ובכל קבוצה שאני מנחה. בתוך כל אלה אני 
שומעת סיפורים רבים ואני, כמנחה, רק 
מחברת את החוטים ועושה מהם פפיונים. 
המשימה שלי כמנחה היא לשקף לנשים 
שמגיעות לקורס לעיתים עם אגו בגובה 
דשא ולעיתים עם אגו בשמיים, שכל מה 
שעובר עלינו הם רק "תרגילים" אלוקיים 

ושיש לנו את היכולת להתמודד עם הכל 
באמצעות הנשמה האלוקית שלנו.

לפעמים, אחרי סדנה או הרצאה, אני 
מסתכלת על הנשים סביבי וחושבת לעצמי 
"תראי אלו 'תותחיות' יושבות בחדר הזה. 
כל אחת מהן קיבלה ניסיונות קשים ובוודאי 
יש לה כוחות מיוחדים. שרי סיכמה את 
המפגש השלישי במילים: "כבת להורים 
גרושים וגרושה בעצמי, אני יודעת שמול 
הצל הזה שליווה את חיי יש גם אור גדול 
שמאיר בתוך החושך והאפלה. אני יודעת 
שהקב"ה נתן לי כוחות על כי הוא יודע שאני 
זקוקה להם". בשבילי, רק עבור המשפט 

הזה היה שווה הקורס כולו.

בחיים שלנו יש עבודת השבוע ועבודת 
החודש. הראשונה היא עבודה בתוך הטבע, 
בתוך המציאות הגשמית ואילו השנייה 
היא עבודה מעל הטבע, בהתחדשות, מעל 
המציאות. קווי העבודה הללו בולטים 
בבוקר, ב'מודה אני' למשל. החלק הראשון 
- "שהחזרת בי נשמתי", מצביע על הסדר 
הטבעי בעולם בו הנשמה חוזרת בכל יום 
ואילו החלק השני - "רבה אמונתך", מצביע 
על גילוי למעלה מזה. על האמונה שלמעלה 

מדרך הטבע. 
ויש עוד. בברכות השחר אנחנו מתחילים 
בהנהגת הטבע )הנותן לשכוי, רוקע הארץ 
וכו'(, ומהן עוברים לברכות התורה )שקדמה 
לעולם( שנמצאת מעל הטבע. אישה יהודייה 
צריכה תמיד לזכור שכאשר חווים קשיים 
במציאות – בטבע – אסור להיבהל וצריך 
לזכור שיש לנו את הכוחות למעלה מהטבע 
)הנשמה האלוקית( כדי להתגבר על כל 

קושי. 

זה על־טבעי 
שתתגברי

שרי, שהוריה התגרשו בילדותה, היא 
היום אישה גרושה ואם לילדים... • כיצד 
מתמודדים עם מציאות כואבת, קשה 

ומגבילה, ומה אפשר ללמוד מ'מודה אני' 
ומברכות השחר?

במקום להתווכח איתה מול כל הנשים, הבהרתי 
שהמטרה האמיתית שלנו במסע הזה היא לחפור 
ולמצוא את הנפש האלוקית, להוציא אותה החוצה 

ולהסיר את השכבות העכורות המכסות עליה. למעשה, 
ניצלתי את ההזדמנות הזו כדי להבהיר שוב את 

תפקידנו בעולם ששכח את שפיותו.

"



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

  

מאת: יבניאל שירם

ההרשמה לחופשת הקיץ המשתלמת ביותר 
העו במלוא  נמשכת  תיירות"  "שינפלד  ־של 
הש את  הבטיחו  כבר  אורחים  מאות  ־צמה. 

שינפלד  של  הקסומה  בחופשה  תתפותם 
דיסלדורף  הילטון  במלון  שתתקיים  תיירות 

בגרמניה.
עוד לפני שנספר לכם על יתרונות המלון 
והעיר, נספר לכם שבשבועות אלו של תחילת 

־הקיץ מגיע הרישום לשיא. קווי הטלפון במ
שרדי שינפלד תיירות רגילים לעומס העונתי 

ומוקדניות החברה נענות לכל פניה.
אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע כולם 

התשו תיירות?  שינפלד  עם  לטוס  ־בוחרים 
בה פשוטה: אחרי שתבדקו את ההיצע בשוק 
שחופשה  לדעת  תיווכחו  אתם  גם  התיירות, 
ביותר  הטובה  התמורה  היא  שינפלד,  עם 
שתקבלו עבור חופשה שהיא גם המשתלמת 

ביותר וגם המהנה ביותר. 
־רשימת היתרונות של שינפלד תיירות ארו

כה ומשתלמת: גם ניסיון של מעל 30 שנים 
של  מהטופ  מלון  בית  גם  התיירות,  בתחום 
גם מיקום של המלון בעיר קסומה,  אירופה, 
גם אירוח ברמה הגבוהה ביותר, גם ארוחות 
מפנקות ועשירות כיד המלך עם צוות שפים 
בכל  וחמה  משפחתית  אווירה  גם  שם,  בעלי 
מרהיבים  תיירות  אתרי  גם  החופשה,  מהלך 
בקרבת המלון, גם קירבה למתחמי השופינג 
ואטרקציות  טיולים  גם  באירופה,  הנחשבים 
במערב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות. 
בקיצור, חופשה שלא תרצו שתסתיים ותיתן 
מחודשים  כוחות  לאגור  האפשרות  את  לכם 

לקראת השנה הבאה. 
מאורחי  אחוז  מ-80  שלמעלה  הסיבה  זו 

אצ להתארח  שבים  בעבר,  תיירות  ־שינפלד 
לנו פעם אחר פעם. לניסיון ולמקצועיות אין 

תחליף.
אז מה ממתין לכם בחופשת הקיץ הקרובה?  

־שינפלד תיירות מציע בפניכם את מלון היל
־טון היוקרתי בעיר דיסלדורף שבמערב גרמ

למעשה,  העולמית.  הילטון  רשת  מבית  ניה, 
ולהתחדש,  לחדש  ממשיכה  תיירות  שינפלד 
וגאה להרחיב את שיתוף הפעולה העולמי עם 
רשת מלונות הילטון - הילטון דרזדן, הילטון 
הילטון  בתאילנד,  הואה-הין  הילטון  סופיה, 
קפריסין,  הילטון  ברטיסלבה,  טריי  דאבל 

הילטון פודגוריצה וכעת, הילטון דיסלדורף.
מאיכותו.  פחות  לא  חשוב  המלון  מיקום 

בס מרכזי,  במקום  נמצא  דיסלדורף  ־הילטון 
לפארקים  הגדולים,  הקניות  למרכזי  מיכות 
מדיסלדורף  היהודיים.  ולאתרים  המובילים 

־ניתן לצאת לשורה ארוכה של טיולים במע
רב גרמניה ובמדינות אירופה הסמוכות. חלק 
תיירות  שינפלד  ע"י  מאורגנים  מהטיולים 
בחלק  עברית.  דובר  מקצועי  מדריך  ובליווי 

מהטיולים ניתן לצאת באופן עצמאי.
־כשאנחנו בוחנים את עצמנו אל מול הסט

נדרטים הגבוהים ביותר ואל מול הפרמטרים 
שהחופשה  כדי  הנדרשים  ביותר  החשובים 
שלכם תהיה האיכותית והמהנה ביותר, אנחנו 

יכולים לסמן וי גדול.
מי  המלון.  איכות  הוא  הראשון  הפרמטר 

בגרמ דיסלדורף  הילטון  מלון  את  ־שמכיר 
ניה יודע שמדובר באחד המלונות הנחשבים 

תק שלא  בינלאומיים  סטנדרטים  ־באירופה. 
בלו בכל מלון. לא עוד מלון חמישה כוכבים 
ויוקרתי עם חדרים  סטנדרטי. המלון מפואר 
בעיצוב מוקפד, בית כנסת, מרכז ספא מפנק, 
חדר כושר, לובי מפואר, חדרי אוכל מרווחים 

ואינטרנט חופשי בלובי. 
לעיתים,  המלון:  מיקום  השני,  הפרמטר 
מלונות טובים ממוקמים במקומות מרוחקים 
מהערים הגדולות. המשמעות היא שלא ניתן 

לנסי להיגרר  מבלי  לטייל  מהמלון  ־לצאת 
עות ארוכות של מספר שעות לכל צד. מלון 
ממוקם  גרמניה  במערב  דיסלדורף  הילטון 

־בדיוק במקום הנכון: ליד מתחמי הקניות הג
רחוק  לא  המרהיבים,  הפארקים  ליד  דולים, 
לאתרי  בסמיכות  המובילות,  מהאטרקציות 
יהדות היסטוריים והכי חשוב: אפשרות לצאת 
למדינות  עצמאיים  או  מאורגנים  לטיולים 

תוכ לדיסלדורף  מחוץ  הסמוכות.  ־אירופה 
המדינות  של  פסטורליים  בנופים  לטייל  לו 

מש ולוקסמבורג.  בלגיה  הולנד,   – ־השכנות 
פחות יהנו במגוון פרקי שעשועים, גני חיות 
אתגרי  ספורט  וחובבי  הרפתקאות,  ומסלולי 
הרים,  טיפוס  ג'יפים,  כגון  פעילויות  ימצאו 

טרקטורו נטיפים,  מערות  אומגות,  ־רפטינג, 
נים, סוסים, ועוד.

טיולים  כוללים  שלנו  הטיולים  מסלולי 
הנחשבים,  למוזיאונים   – ולמשפחות  לזוגות 

ההיסטו למונומנטים  העצומים,  ־לפארקים 
ריים ולאטרקציות המרתקות ביותר במדינות 
הסמוכות. כאמור, חלק מהטיולים מאורגנים 
ע"י שינפלד תיירות מלווה במדריך מקצועי 
באופן  לטייל  לצאת  גם  ניתן  עברית.  דובר 

עצמאי.
 30 כבר  האוכל:  הוא  השלישי  הפרמטר 
בכל  בטופ  נמצאת  תיירות  ששינפלד  שנים 
המפורסם  המטבח  האוכל.  לשירותי  הקשור 
שינפלד  של  והקונדיטורים  השפים  וצוות 
תיירות כבר קנה לו שם בקדמת הבמה בענף 

־התיירות. מי שהתארח וטעם כבר יודע שכא
שלושה  אותנו  מלווים  לאוכל,  מגיעים  שר 

נכסי צאן ברזל: כשרות, איכות וכמות.
הבארים הענקיים בחדרי האוכל הם משהו 
מביאים  אנו  להאמין.  כדי  לראות  שחייבים 

־צוות בינלאומי של שפים וקונדיטורים המת
מחים במאכלים יהודיים כשרים בנוסח עדות 

־מזרח ואשכנז. הכמות והמגוון שתמצאו בח
־דרי האוכל במלון עולים על כל דמיון. ארו

חות בוקר וערב מלאות בבארים המלאים בכל 
־טוב, מיני בשרים, דגים, מרקים, סלטים, תו

ספות, קינוחים, עוגות, קונפיטורות ומעדנים. 
באופן  לפניכם  פתוח  היום  שבמהלך  כמובן 
חופשי הטרקלין האירי הייחודי של שינפלד. 
בשבת אתם נהנים מפנסיון מלא עם הקידושא 

רבא המיוחד של שינפלד.
זו  אם שאלתם את עצמכם מדוע בתקופה 
הכתבה  את  שקראתם  אחרי  גובר?  הרישום 

הזו מן הסתם קיבלתם את התשובה.

למה כולם בוחרים 
ב"שינפלד תיירות"?

גם אתם רוצים ליהנות מחופשה חלומית חייגו עכשיו: 03-6189999

מאות אורחים כבר הבטיחו את השתתפותם בחופשה הקסומה של 
"שינפלד תיירות" שתתקיים במלון הילטון דיסלדורף בגרמניה. עם 
ניסיון של מעל 30 שנה, בית מלון מהטופ האירופאי, מיקום מעולה, 
אוכל משובח ועשיר, אירוח ברמה גבוהה, אווירה משפחתית חמה, 

אתרי תיירות מרהיבים וטיולים ואטרקציות לכל המשפחה – גם אתם 
תצטרפו לחופשת הקיץ של שינפלד תיירות
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כדורי תפוח אדמה וגבינה 
המותג מאסטר שף מציע מתכון להכנת כדורי תפוח אדמה וגבינה מטוגנים לארוחה קלה להכנה, טעימה, 

ומהירה. מתאים לאירוח, לארוחת צהריים מהנה לכל המשפחה או סתם כנשנוש. 

אביזרים :
מחבת 

קערה לערבוב

מצרכים לציפוי: 
1 כוס תערובת ציפוי נאגטס 

1/2 כפית מלח
3/4 כוס מים

מצרכים לכדורים:
4 תפוחי אדמה מבושלים, קלופים ומרוסקים

חצי כוס פירורי לחם 
4 כפות בצל מטוגן 

3 כפות טימין- רק העלים
כפית מלח

כפית פלפל שחור
100 גרם גבינת קשקבל מגוררת

1 ביצה

לטיגון: 
שמן קנולה

להגשה: 
מיונז בטעמים, רוטב צ'ילי מתוק

אופן ההכנה:
1. בקערה מניחים את תפוחי האדמה המרוסקים, פירורי לחם, בצל מטוגן, טימין, מלח, פלפל שחור, גבינה 

מגוררת והביצה. 
2. מערבבים הכל לעיסה אחידה, יוצרים כדורים ומכניסים להקפאה של שעה .

3. לאחר כשעה מכינים את בלילת הנאגטס לפי הוראות ההכנה, טובלים את הכדורים בנאגטס ומטגנים בשמן 
עמוק עד להזהבה, מניחים על נייר סופג.

4. מגישים לצד מיונז הולנדי ורוטב צ'ילי תאילנדי מתוק של מאסטר שף.

 קבב ברמונדי על מצע סלט שעועית
מצרכים ל-4 מנות:

8 פילה ברמונדי
חצי קילו שעועית שחורה 

שהושרתה 24 שעות במים קרים
1 פלפל צהוב
1 פלפל אדום

1 פלפל חריף ירוק
חבילת כוסברה קצוצה

6 צנוניות פרוסות דק
חצי אבוקדו קוביות

2 כפות סוכר
3 כפות שמן קנולה

3 כפות חומץ
כף מלח ים

3 שיני שום קצוץ
כף בהראט קובה

אופן הכנה:
1. מבשלים את השעועית ומוסיפים את כל חומרי הטעם עם השעועית. רצוי שיעמוד 24 שעות במקרר.

2. קבב הברמונדי: טוחנים קילו פילה ברמונדי ומוסיפים בצל לבן שלם, חבילת פטרוזיליה וחבילת נענע.
3. מוסיפים לקבב 3 כפות שמן זית, 3 כפות פירורי לחם, 3 שיני שום קצוצות ומוסיפים כף מלח וכף בהראט 

קובה.
4. יוצרים קציצות, רצוי על גריל פחמים או מחבת ומגישים על סלט שעועית קר.

*באדיבות: השף לויה

עוגת גבינה ללא גבינה
ד"ר אסתר מנחם, מטפלת ורכזת תחום נטורופתיה ופרחי באך בכללית רפואה משלימה מציעה מתכון לעוגת 
גבינה ללא גבינה, ומסבירה ש"קשיו יכול להיות תחליף נפלא לגבינות. מקור מצוין לחלבון צמחי, סיבים, נוגדי 
חמצון, מינרלים ומגנזיום. תורם לבריאות הלב, מרגיע ומרפה שרירים, מחזק עצמות, שומר על בריאות העור 

השיער ורקמות החיבור".

חומרים:
לתחתית

1-1/2 כוסות אגוזי מקדמיה או אגוזי מלך 
1/2 כוס תמרים 

קורט מלח ים
חצי כוס פתיתי קוקוס לא ממותקים

למלית "הגבינה"
3 כוסות קשיו טבעי לא קלוי

3/4 כוס מיץ לימון
3/4 כוס סירופ אגבה או דבש

3/4 כוס שמן קוקוס
1/4 כוס מים כדי לאפשר טחינה בבלנדר

 )להשתמש בכמה שפחות מים(

לציפוי פירות 
2 כוסות תות שדה שטופים וקפואים

 1/2  כוס תמרים

דברים טובים מהמטבח
hila@kav-itonut.co.il | הילה פלאח

1

1

2

3

1

אוכל
תר

אל
ני 

 רו
ם: 

צל

3



43 ט' בתמוז תשע"ח 22/6/18

הוראות הכנה:
1. להכניס מקדמיה, תמרים ומלח למעבד מזון, לטחון גס 

2. לשמן תבנית עגולה עם פתיתי הקוקוס
3. להוסיף מעל הקוקוס ולהדק את תערובת המקדמיה/אגוזי מלך

4. לטחון היטב בבלנדר את כל מרכיבי המלית עם כמות מינימלית של מים  ולצקת מעל 
5. להכניס לפריזר למשך שעה עד שיתקשה

6. לטחון תות שדה ותמרים בבלנדר, לשפוך מעל העוגה ולהחזיר לפריזר לפחות לחמש שעות
7. לפני ההגשה - להפשיר לפחות חצי שעה

עוגת גבינה עם פרג, חלבה ואגוזי לוז 
עוגה בתבנית בקוטר 26 ס"מ, בינוני, זמן הכנה: 25 דקות

מרכיבים:
1/2 חבילה )450 גרם( בצק פריך מעדנות, 

מופשר לפי הוראות היצרן 

לשכבת הפרג:
1/2 כוס )50 גרם( אגוזי לוז קלויים 

1 כוס )240 מ"ל( חלב תנובה
3/4 כוס )150 גרם( סוכר

2 כוסות )200 גרם( פרג טחון טרי
50 גרם חמאת תנובה

100 גרם חלבה, מפוררת
1 כפית תמצית וניל

קליפה מגוררת מ-1/2 לימון
1 כף קורנפלור

2 ביצים 

למלית הגבינה:
500 גרם גבינה תנובה 9%

1/4 כוס )60 מ"ל( שמנת מתוקה השף הלבן 32%
1 כפית קליפת לימון מגוררת

2 ביצים 
1 חלמון

3/4 כוס )150 גרם( סוכר
1 שקיק )10 גרם( סוכר וניל

2 כפות )30 גרם( קמח

אופן ההכנה:
1. שכבת הפרג: מחממים את התנור ל-180 מעלות. טוחנים את האגוזים.

2. שמים את החלב והסוכר במחבת עמוקה ומביאים לרתיחה על אש בינונית, תוך ערבוב. מוסיפים את הפרג 
ומבשלים דקה, תוך ערבוב. מסירים מהכיריים, מוסיפים את יתרת המרכיבים )למעט הביצים( ומערבבים. 

מוסיפים את הביצים, מערבבים היטב ומניחים בצד לצינון.
3. חותכים מהבצק הפריך עיגול בקוטר התבנית ומניחים אותו בתוכה. מהדקים קלות ודוקרים במזלג בכמה 

מקומות. אופים 12-10 דקות, עד שהבצק מזהיב מעט. מצננים לטמפרטורת החדר. יוצקים על הבצק את מלית 
הפרג, מיישרים, מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל-4 שעות לפחות )לחלופין, מקפיאים שעה(.

4. מלית הגבינה: מחממים את התנור ל-200 מעלות. מערבבים בקערה גדולה את הגבינה הלבנה, השמנת 
המתוקה וקליפת הלימון ומניחים בצד. 

5. מקציפים את 2 הביצים והחלמון, תוך שמוסיפים בהדרגה את הסוכר וסוכר הווניל, עד שמתקבלת קציפה 
אוורירית ובהירה. מנמיכים את מהירות ההקצפה, מוסיפים את הקמח ומקציפים רק עד שהוא נטמע בקציפה.

6. מקפלים בעדינות את תערובת הביצים לתוך תערובת הגבינה. יוצקים לתבנית, מיישרים ואופים 15 דקות. 
מנמיכים את חום התנור ל-100 מעלות ופותחים מעט את הדלת שלו. לאחר כ-5 דקות סוגרים את הדלת 

ואופים 60-50 דקות נוספות, עד שהעוגה יציבה בשוליה ועדיין מעט רוטטת במרכז. מניחים לעוגה להצטנן 
לחלוטין בתוך התנור הסגור. מכסים בניילון נצמד ומעבירים למקרר ל-12 שעות לפחות. 

*באדיבות: אבינועם ארביב- עבור תנובה

פאי חצילים
המתכון הזה מגיע אלינו מהשפית חני כהן, השפית של מסעדת ריקוטה הירושלמית, חלבית, איטלקית, כשרה. 

אם תכינו אותו נכון, הרי לכם מתכון חלבי שיעשיר את ארוחות הערב שלכם או כל מפגש שמח עם חברים. 
להכין, להריח, לטעום, ולהודות.

מצרכים:
מלח פלפל שן שום

4 חציל בלאדי
8 עגבניות בשלות

150 גרם גבינה שמנת
150 גרם גבינה ריקוטה
150 גרם גבינה צהובה

150 גרם גבינה בולגרית
200 גרם קוטג'
100 גרם קמח

4 ביצים

אופן הכנה:
1. חציל אחד שורפים על האש

2. שלוש פורסים לאורך בעובי של ס"מ אחד ואופים בתנור עשר דק 180 מעלות
3. חותכים את העגבניות לקוביות קטנות ומטגנים עם שן שום עד לקבלת מרקם של רוטב מורידים מהאש 

ושמים בקערה
4. את החציל השרוף מקלפים ושמים בקערה נפרדת 

5. לקערה של החציל מוסיפים את כל המוצרים הנותרים הגבינות וכד
6. טוחנים או מערבבים חזק עד קבלת מרקם אחיד.

7. לוקחים את החציל מהתנור ומעבירים לתבנית פאי מרפדים את התבנית בחציל ויוצרים דפנות מהחציל.
8. לוקחים לשכבה ראשונה מהרוטב של הגבינות מייצרים  שכבה.

9. אח"כ שמים עוד שכבה של חציל קלוי ואז את הרוטב עגבניות ועוד שכבה של הרוטב גבינות עד למעלה 
10.מפזרים גבינה צהובה ואופים על 165 מעלות 35 דק'

* אפשר ומומלץ להוסיף עלי בזילקום טריים
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קאקורוסודוקו

16סודוקו

אפשר לחשוב

מלאו בכל שורה או עמודה ספרות מ1 עד 9, כך שיתקבל 
הסכום הרשום בראש העמודה או השורה. אין לרשום 

ספרה אחת פעמיים באותה שורה או עמודה.
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אל המקורותתשבצים ///

טריוויה

מבוך

מראה מקום

את הפתרונות יש לשלוח לפקס. 03-5796645, לציין שם, טלפון וכתובת מדויקת. בין הפותרים יוגרלו פרסים

התשבצים באדיבות עוזי קייש
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זהו את האתר 
המופיע בתמונה!

בשבוע שעבר:
בית המשפט העליון

////////////////////////////////////////////////////

היכן מופיעים הביטויים הבאים 
במקורות:

1. לא הותיר אבן על אבן
2. לא טמן ידו בצלחת

3. לא יסולא בפז

תשובות:

תשובות:

ּי ב טו 2. משלי יט כד 3. איכה ד, ב 1. ַחַג

1. גדול,עצום,אדיר. "אל____" )איוב לו ה(
השמן"   ____ כטעם  טעמו  "והיה  מיץ,שמנונית.   .2

)במדבר יא ח(
3. מאותיות ה - א"ב.

ירמיה הנביא.            ברוך סופרו של  בן מחסיה,אביו של   .4
)ירמיה לב יב(

5. תכשיט בתבנית ירח או חלק ירח. "סדינים מצויירין 
טו(  הלכה  ט  פרק  מו,א  דף  )ירושלמי  זהב"  ו____ 

)בלשון יחיד( )לא בלשון סמיכות(
6. בן שמרי,מגיבורי דוד. )דברי הימים א יא מה(

הדבר  אין  שמא  דאגה,יראה,הרהור  מחשבת   .10
 ) פג:  )יומא   "___ אנא  "דאמרי  בטוח.  אינו  או  נכון 

)בעברית,בלשון רבים(
טעמה"                  ___ אינה  "ומלח  החליש,הסיר,הוציא.   .11

)ביצה יד.( )עתיד,גוף שלישי,זכר(
12. איש חיל,גיבור. "אזר נא כ____ חלציך" )איוב לח 

ג(
14. _____ הדרך. פרשת דרכים,מקום שבו מצטלבות             

דרכים. "מלך בבל אל ____ הדרך" )יחזקאל כא כו(
15. לא,אל. "ישכבו ____ יקומו" )ישעיה מג יז(

1. ארוך,ממושך בעברית. ובארמית? "יומא ____" )ביצה ל: (
2. גדול פי-שנים. "כמלא רחב הסיט ____" )שבת יג ד(

של  "מקבת  לבנין.  אבנים  בהקצעת  בסיתות,מומחה  עובד   .3
_____" )כלים כט ז(

5. עני,אביון. "עשיר ו____ נפגשו" )משלי כב ב(
6. האח! הוי! "וענו עליך ____" )ירמיה נא יד(

9. זרק,הטיל,השליך. "סוס ורכבו ____ בים" )שמות טו א(
לעולם"   ____ להם  תהא  לא  "והעדים  סליחה,כפרה.   .11

)סנהדרין מד: (
 "____ כלו  הזה  "הלילה  בטעמו.  מר  ירק  לכל  כולל  שם   .14

)הגדה של פסח(
17. הקליפה הדקה של ענבים או של פרות אחרים. "מחרצנים 

ועד ____" )במדבר ו ד(
 ____ ישראל  שרית  "כל  אחת.  והסכמה  דעה  אחד.   ____  .19

אחד להמליך" )דה"א יב לח(
20. קיצור המילים : בעזרת השם.

העמוד טעון גניזה

1. כעין מסדרון. "בית שער ____ ומרפסת" )מעשרות ג ו(
7. דיר לבקר ולבני בקר. "צאן ואין בקר ב____" )חבקוק ג יז( 

)בלשון יחיד(
8. השאיר,הותיר. "המנמר את שדהו ו____ קלחים" )פאה ג ב(

10. בנו הקטן של גדעון. )שופטים ט ה(
12. ממכות מצרים.

13. ____    _____. חפץ יקר ערך. "ונפלתם כ____    _____" 
)ירמיה כה לד(

15. שדה שנחרש. "נירו לכם ____" )ירמיה ד ג(
16. באופן זה,במצב זה. "ישנתי ____ ינוח לי" )איוב ג יג(

18. אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בחג הסוכות.
ועצים  אש  "מדרתה  לרוב.  גדולה  מרובה,בכמות  במידה   .21

____" )ישעיה ל לג(

צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה

1. מוט,קורה ארוכה ודקה. "קבעו ב__")כלים כ ג(
"אם לבדו ____ בפיו" )שמואל  7. שמועה חדשה,ידיעה. 

ב יח כה(
8. קת,ידית. "מקל שעשה __ לקורדום" )שבת מח:(

9. תשעה ____ לדה. )הגדה של פסח(
11. בן-נון,משבט אפרים שהיה משרתו של משה.

12. אברי התנועה. הידים והרגלים של האדם. "בזמן שהיא 
נטלת ב____" )אהלות ז ד( )בלשון יחיד(

13. מפרשיות השבוע.
14. חג ה_____.  כנוי לחג הפסח.

הירדן"  בעבר  ונשב  הואלנו  "ו____  יתן,הלואי.  מי   .16
)יהושע ז ז( )בהיפוך אותיות(

בידכם"  היתה  טובה   _____" ביותר.  יקר  לדבר  כנוי   .17
)חגיגה ג.(

1. פנים 2. מתוך 3. דרום 4. סרק 5. סוג לטאה  6. לא 7. 
אין הבדל 8. גמור 9. פליט 10. לחמניה 11. סבון 12. בן 13. 

מהדק 14. גמל 15. חבר 16. פעם בחודש
1. "עז...", "משוא...", "קבלת..."

2. "מיגו" פירושו בעברית...
3. איזה צד מתארת המלה "תימנה"?

4. ויכוח שאין בו כל תועלת הוא "ויכוח..."

5. מהו חומט?
6. רס"ג השתמש לראשונה במלה "טבע". נכון?

7. מה ההבדל בין טקס וטכס?
8. "מנוי ו... אתו"

9. "שריד ו..."
10. מהי גלוסקה?

11. בורית היא...
12. "... אדם", "... חיל", "... בית"

13. מהו אטב?
14. בת זוגו של מי היא הנאקה?

15. "עשה לך רב וקנה לך..."
16. ירחון הוא כתב עט המופיע...
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במלון הספא היוקרתי לאונרדו פלאזה ים המלח
בתאריכים י"ז-כ"א באב   29/7-2/8

נשים יקרות שמנה לב! 
נותרו חדרים בודדים בנופש נשים במלון קיסר פרימייר טבריה 

בין התאריכים: כ"ה-כ"ט בתמוז 8-12/7 ימים א- ה אפשרות ל2/3/4 לילות

בליווי סמפונט רעננה
בהרכב מורחב

ובהשתתפות בוגרי, תלמידי ומקהלת
בית הספר המרכזי לחזנות פתח תקוה 

לסיום שנת הלימודים ה-13
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יחזקאל קלאנג

יצחק מאיר הלפגוט

 ישראל רנד 

 יוסי שוורץ 

 מנחם בריסטובסקי 

פסנתר

B I R N A N A

לקידום החזנות
השירה והמורשת היהודית

מאסטרו אלי יפה
ניצוח וניהול מוסיקלי 

אי"ה ביום רביעי י"ד בתמוז תשע"ח 27.6.18 בשעה 20:00  
בהיכל התרבות רחוב המכבים 5 פתח תקוה 

לכרטיסים: האגף לתרבות יהודית 9052455 | היכל התרבות 9125222

קונצרט חזנות

האגף לתרבות יהודית

ולירושלים 

 
 

 

 

 

כפר נוער לבנות מבית רוח הגולן ע"ר
איילת השחר
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 03-6189999
www.Shainfeld.com 

הקדימו להירשם! קבלו את המחירים 
והתנאים הטובים ביותר! אל תישארו בלי 
מקומות כפי שקרה לחלק מהלקוחות 

בחופשות האחרונות

בלגיה

לוקסמבורג

גרמניה

הולנד

שינפלד בהילטון דיסלדורף 
חלום מתגשם! ה
TOPה-        שבטופ!

אוכל ברמה הגבוהה ביותר 
של טובי השפים

TOPהאוכל

טיולים ל-4 מדינות: בלגיה, 
הולנד, לוקסמבורג ומערב גרמניה  

TOPהטיולים

מנהלי שינפלד אתכם 
במלון כל החופשה

TOPהאירוח

דיסלדורף העיר המושלמת 
לסיורים ושופינג

TOPהמיקום

5 כוכבים של רשת
 הילטון העולמית

TOPהמלון

הכנסו לקישור וצפו בחוברת המהודרת
 עם כל מסלולי הטיולים 
והאטרקציות למשפחות

הכנסו לקישור וצפו בסרט
www.shainfeld.com/clip66 ההרשמה בעיצומה! 10 קבוצות כבר מלאות!!!

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

הקדימו להירשם! 

היעד החם של החורף! 
אפשרות לטיולי כוכבההצלחה חוזרת לשנה שלישית!

במיטב של תאילנד עם 
אתרים מקצועיים

אירוח ברמה גבוהה
במלון הילטון הואה הין 
5 המפואר

ארוחות גורמה
גלאט כשר עם טובי 
השפים של שינפלד

חופשת חנוכה וחורף 2018

קיץ 2018

שינפלד בהילטון הואה-הין תאילנד
HILTON HUA HIN

גלאט כשר

אפשרות מגוונות לטיולים:

מסלול מיוחד למשפחות
התקשרו לפרטים: 03-6189999
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